
Chýba vám Senčan?

Mestské noviny Senčan distribuuje do celého 
Senca Slovenská pošta, a.s. V prípade, ak ho 
nedostávate do svojej schránky, informujte 
nás. Volajte na 0903 621 880.
Ďakujeme.

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 3209. 

Druhý okrúhly stôl:            
Výstavba v meste Senec

Primátor mesta Ing. Karol Kvál, odbor výstav-
by Mestského úradu v Senci a komisia výstav-
by a plánovania pri MsZ Vás pozývajú na 2. 
Okrúhly stôl na tému Výstavba mesta Se-
nec, ktorý sa koná v piatok 11. marca 2005 
o 18.00 h v Mestskom kultúrnom stredisku 
v Senci. Hovoriť sa bude o tematických okru-
hoch Celková perspektíva a nový územný 
plán, Centrum mesta, Intravilán mesta a Sl-
nečné jazerá.
Na oficiálnom portáli mesta www.senec.sk 
prebieha verejná diskusia, kde sa môžete vy-
jadriť k uvedenej téme, prezentovať svoje návr-
hy a predstavy. V prípade záujmu je možné ná-
vrhy osobne prebrať počas okrúhleho stola.

(red)

Divadelné predstavenie Generál a všadeprítomnú iróniu, na ktorej sa ľudia smejú, uvie-
dlo v MsKS Radošinské naivné divadlo. Takmer dejepisná hra vyobrazila Milana Ras-
tislava Štefánika ako človeka z mäsa a kostí. Rekapitulovala životnú púť z Košarísk, 
cez  Prahu, Paríž, USA, Tahiti, Rusko až do Vajnor. Štefánika hral Kamil Mikulčík, jeho 
životnú lásku Soňa Norisová, Masaryka a ďalšie úlohy Stanislav Štepka a viacero po-
stáv skvelý Csongor Kassai (na snímke vľavo ako Paul Gaugain).  (kd)

Senecký umelecký artefakt - európsky unikát!
Človek je náchylný k tomu, aby celé roky cho-
dil okolo nie každodenných vecí bez toho, aby 
si všimol ich podstatu a krásu. Nie je to ináč 
ani v prípade klasicistického umeleckého a re-
meselného diela – oltára Božieho hrobu v rím-
skokatolíckom kostole sv. Mikuláša v Senci. 
Tento európsky unikát, jedinečný po formálnej 
stránke, je v Senci od roku 1867. Nenápadne sa 
skrýval v zadnej južnej strane kostola pod em-
porou chóru. Bližšie sme si ho nevšímali zrej-
me preto, že ročne sa používal len dvakrát 
– na Vianoce a Veľkú noc. Aj v týchto prípa-
doch mal bohatú a krásnu kvetinovú výzdobu 
a hlavná krása – presvietená vitráž – nevynikla 
aj z dôvodu zastaralého, zväčša nefunkčného 
osvetlenia, pochádzajúceho z roku 1934. Ol-
tár bol pôvodne vo voľnej tretej klenbe kostola, 
zakrytý čiernymi rozťahovateľnými tabuľami. 

                               Pokračovanie na s. 9

Mesto rozširuje mestsky úrad. Vytvorilo odde-
lenie ochrany verejnej zelene, údržby a čiste-
nia mesta (1 vedúci a 17 pracovníkov). Primátor 
Karol Kvál si sľubuje úspornejšiu a dôslednej-
šiu starostlivosť o verejné priestranstvá. Nová 
je tiež pozícia referenta pre archív a podateľ-
ňu. Mestský archív na Pribinovej ulici, ktorý 
nám vraj môžu iné mestá závidieť, dal zbohom 

zastaralému archivovaniu dokumentov. Nová 
podateľňa, ktorej funkciu doteraz plnil sekre-
tariát úradu, by sa neskôr mala transformovať 
na kanceláriu prvého kontaktu s občanom.  
V  organizačnej štruktúre pribudlo tiež miesto 
prevádzkara mestskej chaty Olympic. 

(red) 

Pribudlo oddelenie verejnej zelene a čistenia mesta
Veľkonočné 

trhy
13. - 19. marec 2005

Šafárikova ulica
(priestory budúcej autobusovej stanice)

Viac o rokovaní zastupiteľstva na s. 2-3

Viac sa dočítate na s. 5
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Sociálka mení číslo účtu
Sociálna   poisťovňa,   pobočka    Bratisla-
va-okolie    informuje,   že    od 1. februára 
2005 dochádza ku zmene čísla účtu na  za-
platenie poistného. Od tohto termínu poist-
né na nemocenské, starobné, invalidné, 
úrazové poistenie, poistenie v nezamestna-
nosti, garančné poistenie a  do rezervného 
fondu solidarity, penále, pokuty a poplatky 
za nesplnenie oznamovacej povinnosti (aj 
za obdobie pred rokom 2005) poukaz ujte 
na účet Sociálnej poisťovne, pobočka Bra-
tislava-okolie č. 7000155776/8180 (Štátna 
pokladnica).   Účet  pobočky č. 1041903-
112/0200 (Všeobecná úverová banka a.s.) 
bol dňom 31.1.2005 zrušený. Zamestnáva-
telia, ktorí zamestnávajú dvadsať a viac za-
mestnancov (vrátane „poistencov činných 
na základe dohody o vykonaní práce“) 
sú na základe uznesenia Rady riaditeľov 
Sociálnej poisťovne povinní s účinnosťou 
od  1. februára 2005 zasielať mesačné vý-
kazy poistného a príspevkov elektronickou 
poštou. Podmienky na využívanie systému 
elektronického zberu údajov a kritériá na 
udelenie výnimky sú zverejnené na inter-
netovej stránke Sociálnej poisťovne www.
socpoist.sk. Bližšie informácie sú k dispo-
zícii v Sociálnej poisťovni, pobočka Brati-
slava-okolie.

JUDr. Eva Rózsásová 

Karneval 2005 v sobotu
Dve najväčšie kultúrno-spoločenské po-
dujatia postihla termínová zmena. Senecké 
leto začne už v piatok 17. júna a pokračovať 
bude štandardným programom v sobotu 
18. júna. Veľký letný karneval sa presúva 
na sobotu 25. júna, aby sa ho mohlo aktív-
ne zúčastniť čo najviac záujemcov. Poslan-
ci schválili zloženie komisie pre organizo-
vanie Seneckého leta a karnevalu. Predse-
dať jej bude riaditeľ Mestského kultúrneho 
strediska v Senci Peter Szabo. Pod jeho 
vedením bude pracovať Jana Žilincová, 
Helena Nemcová, Silvia Škultétyová, Na-
taša Urbanová, Jana Maczeáková, Tibor 
Časný, Janette Matúšová, Eugen Vithalm, 
Kristína Dugovičová, Katarína Takáčová, 
Vladimír Rybárik, Gabriel Škriečka, Ladi-
slav Nádaský, Michal Hentek, Margita Po-
láková, Renata Madarászová.   

(red)

Oznam úradu práce
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
zriadilo bezplatnú telefónnu linku na ozna-
movanie prípadov zneužívania sociálneho 
systému a podvodov, na ktorú môže každý 
občan bezplatne aj anonymne upozorniť 
na konkrétny prípad bez obáv z represie, 
ak má podozrenie zo zneužívania sociálne-
ho systému a podvodov, teda aj zneužíva-
nia sociálnych dávok.
Telefónny kontakt: 0800 / 191 222

 Ing.Gabriela Steinerová
riaditeľka UPSVaR Pezinok

Z februárového rokovania zastupiteľstva
Cenník vstupného na Slnečné jazerá 2005
Po troch rokoch došlo k úprave cien denného 
vstupného na Slnečné jazerá. Pre osoby sa 
zvýšilo vstupné o 5 korún, v prípade parkov-
ného o 10 korún. Návrh cenníka bol koncipo-
vaný tak, aby v podobe permanentiek výrazne 
zvýhodňoval Senčanov.

Denné vstupné
Dospelé osoby 35 Sk
Deti (od 6 do 15 rokov) 25 Sk
Auto – parkovanie 70 Sk

Permanentky
Podnikové chaty:
dospelé osoby 900 Sk
deti (od 6 do 15 rokov) 450 Sk
Súkromné chaty: 250 Sk
Senčania – dospelé osoby 150 Sk
Senčania – deti od 6 do 15 r. 70 Sk 
Služobné preukazy: 
priami zamestnanci chát  100 Sk
priami zamestnanci bufetov 200 Sk

O finančnej kontrole
Správu o svojej činnosti na rok 2004 podala 
hlavná kontrolórka Ing. Gabriela Kakašová. 
Súčasne informovala o výsledku následnej fi-
nančnej kontroly poskytovania dotácií v roku 
2003. Upozornila na nedostatky v účtovných 
operáciách a porušení právnych predpisov, 
pričom potvrdila komunikáciu, v rámci kto-
rej sa podaktoré z nich odstránili. Hlavná 
ekonómka označila chyby za „kozmetické“, 
predniesla pozitívnu správu auditora. Poslan-
ci prijali uznesenie o dôslednom dodržiavaní 
stanovených noriem.

Dopravná situácia v meste
Obligátnu správu o činnosti Mestskej polície 
referoval náčelník Vladimír Rybárik. Poslanci 
apelovali na dôslednejšie riešenie častého 
permanentného parkovania na chodníkoch 
a  verejnej zeleni, státie v križovatkách najmä 
na Hviezdoslavovej ulici. Odmietli rezignáciu 
na chronické opakovanie sa problému.

Odmeny  
MsZ schvalilo odmeny za pôsobenie v mest-
ských orgánoch. Mesačná odmena poslan-
com zostáva 1 500 Sk, odmena za zasadnutie 
členom mestskej rady 1 000 Sk, členovi komi-
sie 300 Sk, členovi dočasnej komisie 500 Sk. 

Cena mesta pre Fedora a Bertóka
Schválenie návrhov na udelenie najvýznam-
nejšieho ocenenia neprebehlo tak ľahko než 
po minulé roky. Najprv prejavili poslanci po-
chybnosti o štýle odovzdávania ocenení v po-
sledných rokoch a odporučili slávnostnejší 
spôsob aktu. Polemiku o podstate ceny mesta 
ukončila prestávka, po ktorej poslanci schvá-
lili, že ju za rok 2004 dostane RNDr. Peter Fe-
dor, PhD a Mikuláš Bertók.  Cenou primátora 
si Mesto uctí Mgr. Erzsébet Mészáros, Alexan-
dra Bordácsa, Ladislava Černáka a Bohumila 
Očkaya. 
P. Fedor bol šéfom autorského kolektívu mo-
nografie Senec: Bránou do tretieho milénia. M. 
Bertok dlhé roky aktívne pracoval v kultúrnej 

komisii a viedol detskú ľudovú kapelu. E. Més-
záros sa venuje výchovnému poradenstvu a je 
zakladateľkou speváckeho zboru v  Senci. A. 
Bordács získa ocenenie za  celoživotnú funk-
cionársku prácu v seneckom futbale. L. Čer-
mák a B. Očkay sú držiteľmi Janského plakety 
bezpríspevkových darcov krvi. 

Zmenili miestnu daň
Krátko po schválení posledného VZN z roku 
2004 o miestnych daniach ukázala prax reál-
ny dopad. Mnohí prevádzkovatelia mechanic-
kých prístrojov, elektronických prístrojov, au-
tomatov a iných zariadení na zábavné hry boli 
nútení tieto prístroje odstaviť, aby nezostali 
vo finančnej strate. Poslanci dodatkom VZN 
znížili miestnu daň za prevádzkovanie týchto 
prístrojov z 20 tisíc Sk na 5 tisíc Sk.

Žiadosti neakceptujú
Po schválení VZN o miestnych daniach ob-
držalo Mesto niekoľko dodatočných žiadostí 
o odpustenie dane z nehnuteľnosti. Žiadna 
z  nich však nebude akceptovaná. Platí VZN, 
definujúce výnimky, ktoré mohli občania pripo-
mienkovať, ale túto možnosť využili minimálne. 
Nad odpustením dane v širšom zmysle môžu 
zástupcovia uvažovať pri tvorbe a schvaľovaní  
budúcoročného VZN.

Na Slnečných jazerách petanque
Mesto prenajalo pozemok pri malom tobogá-
ne na severe Slnečných jazier. Dĺžka prenájmu 
je 10 rokov a výška nájmu 10 tisíc Sk ročne. 
Na  mieste o rozlohe 480 m2 nájomca vybu-
duje ihrisko na plážový volejbal a petanque. 
Športový areál doplní verejná sprcha. 

Predaj mestských nehnuteľností
Zastupiteľstvo sa opäť zaoberalo odpredajom 
mestských nehnuteľností v Senci a na Slneč-
ných jazerách. Poslanci sa pri schvaľovaní 
držali dohodnutého úzu, že cena štvorcového 
metra neklesne pod 1500 Sk. 

Nové funkčné využitia
Vo februári boli schválené tri návrhy na zmeny 
územného plánu. Funkčné využitie „logistické 
centrum - dopravné zariadenia, skladové hos-
podárstvo, služby“ žiadajú majitelia troch po-
zemkov v lokalite „Malobielska“. MsZ súhlasilo 
s obstaraním za podmienok dodržania pro-
tihlukového pásma a umiestnením nehlučných 
prevádzok a izolačnej zelene. Odobrili tiež ob-
staranie funkčného využitia „priemysel s pre-
važnou funkciou skladového hospodárstva“ 
pre areál firmy ARBOR. Lokalitu „Margovo 
pole“ (za ČS PHM Slovnaft - Bratislavská uli-
ca) poslanci schválili na obstaranie funkčného 
využitia „vodná plocha na šport, oddych“.  

Čo s majetkom za 64,5 mil. Sk?
MsZ diskutovalo o budúcnosti nadobudnuté-
ho vojenského areálu v katastri Senca. Samo-
správa nehnuteľnosť v hodnote 64,5 získala 
od  štátu s podmienkou, že ju päť rokov ne-
predá. Poslanci sa dohodli na spoločnej ob-
hliadke komplexu a skorom, ale neunáhlenom 
riešení využitia. 

Spracovala K.D.
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Pod lupou
Pozor, 
nové značky
Od februára striehnu na 
nevšímavých vodičov v 
Senci nové dopravné značky. Na Miero-
vom námestí vybrali policajti tri parkova-
cie miesta pre telesne postihnutých. Po-
zornosti môže uniknúť značka pri pošte, 
pred  mestským úradom a  pred synagó-
gou. Ďalším novým značením je „Zákaz 
zastavenia“ na Bernolákovej ulici.

Kradli auto
Ešte v januári prekazila hliadka mestskej 
polície krádež auta na Svätoplukovej ulici. 
Policajti vo večerných hodinách zadržali 
troch mladistvých páchateľov, pochá-
dzajúcich zo Serede. Mladíkov predviedli 
na  obvodného oddelenie štátnej polície.

Zdroj: Mestská polícia Senec

Z diára vedenia mesta
- jednanie s predstaviteľmi Slovenskej po-

šty o riešení priestorov seneckej pošty
- pracovný výjazd poslankyne NR SR Zu-

zany Martinákovej, s dôrazom na zozná-
menie sa so sociálnou problematikou, 
viac na s. 5

- zasadnutie mestskej rady a mestského 
zastupiteľstva

- prijatie delegácie z partnerskej varaždín-
skej župy

- jednanie so zástupcom Slovenskej sprá-
vy ciest kvôli okružnej križovatke pri ná-

kupnom centre LIDL
- rokovanie so zástupcami Bratislavských 

štrkopieskov kvôli čisteniu Slnečných ja-
zier

- rokovanie na Ministerstve výstavby a re-
gionálneho rozvoja kvôli europrojektom

- workshop Bratislavského samosprávne-
ho kraja 

- rokovanie na BSK ohľadom odovzdania 
projektov na Senecké leto a karneval

- jednanie s firmou Aurex o urbanistickej 
štúdii Senca

- seminár o štrukturálnych fondoch
- komisia Seneckého leta a karnevalu 

Dotácie na rok 2005 schválené
Debata o systémových zmenách sa na febru-
árovom rokovaní Mestského zastupiteľstva 
v Senci rozprúdila pri schvaľovaní dotácií 
na  rok 2005. 
Z radov poslancov zaznela skúsenosť, že ob-
čania upozorňujú na nepomery v prerozdeľo-
vaní dotácií. Podľa niektorých chýba prísnej-
šia a presnejšia legislatíva. Verejne záväzné 
nariadenie s presne a konkrétne definovaný-
mi pravidlami by mohlo napomocť tomu, aby 
žiadajúce subjekty predkladali kvalitnejšie 
projekty. Poslanci sa dohodli, že sa k proble-
matike vrátia na najbližšom zasadnutí.  Z  to-
ho dôvodu bola z rokovania stiahnutá úprava 

VZN č.2/2003, ktorým sa určuje metodika 
poskytovania dotácií a návratných finančných 
výpomocí z rozpočtu mesta - s tým, že sa na-
riadenie bude novelizovať rozsiahlejšie. 
Svoj názor k prerozdeleniu dotácii prezentoval 
aj prítomný šéf Svetovej asociácie pretláčania 
rukou Milan Čapla, ktorý prízvukoval úspechy 
seneckého armwrestlingu. Odporučil, aby žia-
datelia o dotácie mohli svoje projekty pred ko-
misiou ústne obhájiť.   
Prikladáme zoznam subektov, ktoré úspešne 
žiadali o dotáciu z rozpočtu mesta.

(kd)

Turecký dom               
stále nevyužitý

Žiadateľ o prenájom Tureckého domu zmenil 
názor a od pôvodneho zámeru prevádzkovať 
v historickej budove reštauráciu nakoniec od-
stúpil. Súkromný podnikateľ vzišiel z verejnej 
súťaže a potvrdilo ho mestské zastupiteľstvo. 
V decembri taktiež konkretizovalo podmien-
ky prenájmu. Renesančný kaštieľ na Námestí 
1.  mája  je po ukončení zmluvy s predchádza-
júcim nájomcom, ktorý tu viedol reštauráciu, 
rok zavretý a nevyužitý. Mesto v súčasnosti 
jedná s novým záujemcom o prenájom.

(red)

O novej pošte
Nekonečné rady v stiesnených priestoroch 
seneckej pošty by sa mohli stať minulosťou. 
Vedenie mesta vstúpilo do rokovania o pod-
mienkach, za akých v meste poskytuje svo-
je služby Slovenská pošta, a.s. Zástupcom 
predstavenstva spoločnosti navrhlo odpredaj 
mestského pozemku, susediaceho s budovou 
pošty, a to za symbolickú sumu. Uvoľnil by sa 
tak priestor pre vybudovanie prístavby. Jed-
nou z alternatív, ktorá nebola zamietnutá, je aj 
výstavba novej budovy pošty. 

(kd)

Plánujú dokončiť        
autobusovú stanicu  

Mestský úrad podniká záverečné kroky k tomu, 
aby sa mohla autobusová stanica presťahovať 
na Šafárikovu ulicu. Na jar dovŕši poslednú 
fázu jej výstavby - vybuduje tu sociálne zaria-
denia. Predpokladá sa, že po dohode so Slo-
venskou autobusovou dopravou by k presunu 
stanice malo dôjsť ešte v tomto roku.

(red)

Nadácie, občianske združ. Dotácia Účel

Slov. rybársky zvaz 10.000 Sk ochrana zdravotného stavu rýb 

Slov. zväz záhradkárov 10.000 Sk výstavy vín

Slov. zväz chovateľov 10.000 Sk výstavy drobných zvierat

MO Matice slovenskej 15.000 Sk slávnostná akadémia

ZO Csemadok 60.000 Sk kultúrne podujatia v roku 2005

OZ MC Senecké slniečko 5.000 Sk nákup literatúry do materského centra

Združ. detí a mlád. Radosť 300.000 Sk na činnosť v roku 2005

Slovenský Červený kríž 10.000 Sk stretnutia bezpríspevkových darcov krvi

Slov. zväz telesne postihn. 10.000 Sk na činnosť v roku 2005

Betánia Senec n.o. 30.000 Sk na činnosť v roku 2005

Taneč.spev.súbor Melodyk 40.000 Sk ozvučovacia aparatúra

Kultúrna komisia pri MsZ 40.000 Sk organizovanie akcií Športovec roka a MDD

Školstvo/cirkev Dotácia Účel

Špeciálna ZŠ 10.000 Sk modernizácia spoločenských miestností, 
oslava 40. výročia, futbalový turnaj

Gymnázium A.M.Szencziho 40.000 Sk úprava školského dvora

Združená stredná škola 20.000 Sk skvalitnenie technicko - informačn. centra

Rímsko - katolícka cirkev 200.000 Sk vybudovanie polyfunkčnej plochy

Rímsko - katolícka cirkev 100.000 Sk reštaurácia oltára v rím.-kat. kostole

Šport Dotácia Účel

ŠK SFM Senec 100.000 Sk výstroj, megaturnaj, turnaj

Volejbalový klub Tajovského 10.000 Sk nákup športových potrieb

Kultúrna komisia 30.000 Sk Beh zdravia, Senecká olympiáda, Senecká 
latka
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Ako získať peniaze 
V penzióne Mária v Šenkviciach sa konalo jed-
no z plánovaných rezidenčných školení pre 21 
mladých evidovaných nezamestnaných, ktoré 
je organizované v rámci projektu „Ako získať 
peniaze z fondov EÚ?“. Hlavným organizáto-
rom projektu je Bratislavský samosprávny kraj 
(BSK). Počas štyroch dní intenzívnej práce 
budúci regionálni manažéri získavali poznatky 
v oblasti inštitúcii, fondov a vybraných politík 
EÚ a v oblasti riadenia ľudí. Získavanie nových 
vedomostí bolo oživené praktickými cviče-
niami a príkladmi zo života projektových ma-
nažérov – lektorov Nadácie Jozefa Murgaša 
a  RRA Senec – Pezinok. Kurz sa svojím za-
meraním a obsahom neorientuje len na teore-
tické získavanie poznatkov, ale tiež prehlbuje 
záujem mladých ľudí o účasť na rozhodovaní 
vo veciach verejných a poskytuje im potrebné 
nástroje a rady ako zveľadiť a rozvíjať miesto, 
kde žijú. Mimo rezidenčných školení výučba 
prebieha formou e-learningu (pozri www.ere-
gion-bsk.sk) a on-line konzultáciami s lektor-
mi kurzu. Nasledujúce školenie je plánované 
v  Malackom regióne. 

Mgr. Lucia Miháliková
RRA Senec – Pezinok

Málokto by to do neho povedal, ale 11. februá-
ra sa dožil úctyhodných 100 rokov Senčan Ma-
tej Radzo. Dobre naladanému dôdchodcovi, 
ktorý je stále vo vynikajúcej kondícii, pripravili 
oslavy i na mestskom úrade. Pána Radza a naj-
bližšiu rodinu prijal primátor Karol Kvál a vice-
primátorka Helena Nemcová. Ako sme vyzve-
deli, recept pána Radza na dlhovekosť je stály 
záujem o život naokolo, relax a genetické dis-
pozície.  (kd), foto: autor

Oslávili 100 rokov 

Tvorba webstránok. Tel.: 0903 644 902.
(inz)

Tri dni strávil v Bratislavskom samosprávnom 
kraji župan Varaždínskej oblasti v Chorvátsku 
Zvonimir Sabati. Cieľom pracovnej návšte-
vy bol slávnostný akt podpísania Protokolu 
o spolupráci medzi BSK a Varaždínskou žu-
pou. V Senci ho na pôde mestského úradu pri-
jal primátor Karol Kvál. Chorvátsky župan sa 
s delegáciou a skupinou chorvátskych novi-
nárov mohol pokochať prostredím Slnečných 
jazier a seneckým aquathermalom. Súčasťou 
programu delegácie bolo okrem návštevy 
Senca stretnutie s predstaviteľmi chorvátskej 
menšiny na Slovensku, prehliadka nového ob-
jektu Domu sociálnych služieb v Plaveckom 
Podhradí, nemocnice v Malackách a podniku  
v Dunajskej Lužnej. 

(kd), foto: autor

Varaždínska delegácia na návšteve Senca 

Upozorňujeme, že s uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho
výnosu dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Úradu pre finančný trh. Odplata dôchodkovej správcovskej spoločnosti za správu fondu sa môže 
zmeniť a dôchodková správcovská spoločnosť je povinná o tejto zmene informovať v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou najneskôr 30 dní predo dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmeny. 

www.csobdss.sk

Ste
budúci

Profesionáli pracujú pre vás

Správa dôchodkových fondov je

teraz za poplatok 0,00 %

Opýtajte sa profesionálov
Infolinka: 0800 123 723

Vaše sporenie na dôchodok 
bude naozaj v profesionálnych rukách.

O výške našich budúcich dôchodkov rozhodujeme už dnes. 
Vieme to. 
Sme profesionáli v sporení na dôchodok. 
ČSOB Dôchodková správcovská spoločnosť.

ČSOB d.s.s., a. s., s účinnosťou od 1. 2. 2005 znížila poplatok 
za správu každého svojho dôchodkového fondu 
z 0,08 % na 0,00 % mesačne. Odplata za vedenie osobného
dôchodkového účtu sporiteľa je 1 % z mesačného príspevku 
sporiteľa na bežný účet príslušného dôchodkového fondu 
vedeného u depozitára. 
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Okrúhly stôl o rozvoji Senca 
- ďalší pokus

Vlani na februárovom mestskom zastupiteľstve 
sme sa pokúsili rozvíriť diskusiu okolo výstav-
by v meste. Okrúhly stôl na uvedenú tému bol 
zorganizovaný, ale účasť a hlavne efekt nebol 
podľa našich predstáv. Diskusia bola primera-
ná počtu zúčastnených, pričom chýbali kon-
krétne predstavy či pripomienky k, mestom 
predložených, návrhom. Po zhodnotení celé-
ho zámeru sme dospeli k názoru, že opodstat-
nenosť zorganizovať akciu, na ktorej chceme 
osloviť čo najširšiu skupinu občanov mesta 
Senec, je nielen správna, ale aj podľa mojej 
mienky bezpodmienčne nutná.
Po dohode s primátorom mesta Ing. Karolom 
Kválom a za súčinnosti Odboru výstavby mes-
ta a Komisie výstavby a plánovania pri mest-
skom zastupiteľstve bude v piatok 11. mar-
ca 2005 o 18.00 h v Mestskom kultúrnom 
stredisku v Senci 2. Okrúhly stôl na tému 
výstavba mesta Senec. Hovoriť sa bude o te-
matických okruhoch Celková perspektíva 
a  nový územný plán, Centrum mesta, Intra-
vilán mesta a Slnečné jazerá. 
Poučení zo skúsenosti z organizácie v minu-
lom roku, vyhlasujeme cestou www.senec.
sk verejnú diskusiu, kde je možné vyjadriť sa 
k uvedenej téme, prezentovať svoje návrhy 
a predstavy. V prípade záujmu je možné tie-
to návrhy následne osobne prebrať počas  
okrúhleho stola. Budeme radi, keď formou ar-
gumentov či názorov podporených odborný-
mi pohľadmi sa budeme navzájom presvied-
čať o  správnosti jednotlivých pripomienok. 
Nemienime a nebudeme riešiť na tomto fóre 
aktuálne prevádzkové, politické ani iné problé-
my a aktuálne otázky mesta, okrem výstavby 
Senca. 
V politickej rovine oslovujem v mene svojom 
a v mene všetkých organizátorov, všetky po-
slanecké kluby o účinnú a najmä aktívnu spo-
luprácu, pričom vopred upozorňujeme, že 
počas stretnutia nebude daný priestor na poli-
tické či osobné zneužitie danej akcie. Musíme 
si uvedomiť, že rozhodnutia, ktoré v tejto ob-
lasti vedenia mesta urobí, majú ďalekosiahle 
následky v živote mesta Senec.
Chcem vyjadriť pevné presvedčenie, že spo-
ločnými silami nájdeme také predstavy a rie-
šenia výstavby nášho mesta, ktoré budú 
dobrým predpokladom spokojnosti všetkých 
obyvateľov mesta Senec.  

Ing. Gašpar Józan
predseda komisie výstavby a plánovania

Chceli uzavrieť  Fučíkovu
Pozoruhodnú požiadavku predložili občania 
z Fučíkovej ulice. Mesto Senec žiadali petíciou 
zrušiť dopravu na tejto komunikácii. Ako hlav-
ný dôvod uviedli dopravné zaťaženie lokality 
kvôli neďalekým Slnečným jazerám. Mesto 
požiadavku odmietlo. (red)

THS AISA hľadá anketárov - externých spolu-
pracovníkov. Kontakt: 02/644 633 63, 0903/
783 378, 0905 /834 021 (inz)

V poslednom čísle sme informovali o možnom 
zapojení sa samosprávy do projektu interne-
tizácie mesta. Mesto Senec začalo s nezisko-
vou organizáciou Centrum pre rozvoj a pod-
poru regiónov zostavovať europrojekt, ktorý 
sa bude uchádzať o finančné prostriedky Eu-
rópskej únie. 
Úlohou projektu je absolútne pokrytie interne-
tovým signálom celého územia mesta Senec 
a okolia. Podľa centra má byť súčasťou projek-
tu vybudovanie informačných centier v meste, 
ktoré by slúžili miestnemu obyvateľstvu ako 
centrá pre vyhľadávanie a získavanie informá-
cií, vytvorenie podmienok pre implementáciu 
bezdrôtového obecného rozhlasu, vybudova-
nie obecného Intranetu s jeho pravidelnou ak-
tualizáciou (nadštandardné informačné por-
tály obce), bezpečnostné služby kamerovým 
systémom, informačné, propagačné služby 
s využitím kamerového systému. 
Citujeme oficiálne stanovisko zúčastnených 
strán: „Ide o partnerskú spoluprácu pri  prípra-
ve projektu bezdrôtového pripojenia magistrá-
tu a ostatných užívateľov v meste a v priľahlých 
obciach nášho regiónu, vrátane domácností, 
k sieti Internet. 

Projekt vychádza zo skúseností z cca 30-tich 
podobných realizovaných projektov s obec-
nými úradmi v ČR napríklad vo Velkém Týnci, 
Bohuňoviciach, Grygove,  Přáslaviciach, Ro-
kytnici a mnohých ďalších obciach v regióne  
Olomoucka. A práve tento úspešný projekt 
sa rozhodla nezisková, slovenská organizá-
cia Centrum pre rozvoj a podporu regiónov 
v  spolupráci s českými partnermi preniesť 
ako overený, na Slovensko. Všeobecné ciele 
projektu vychádzajú zo stanovenia potrieb 
Slovenskej republiky dosiahnuť požadovanej 
úrovne využitia informačnej technológie ako 
členského štátu Európskej únie. Tieto ciele sú 
uvedené ako prioritné pre rozvojový program 
SR na obdobie 2004 – 2006.“

(red)
POZOR! Podrobná prezentácia myšlienky 
bude v stredu 23. marca 2005 o 18.00 h 
v Mestskom kultúrnom stredisku v Senci za 
účastí partnerov projektu. Priestor zostane aj 
na prípadné otázky. 
Viac informácii získate na www.senec.sk. 
Na portáli mesta priebeha k téme diskusia. 

Na projekt Verejný Internet do obcí chcú peniaze z EÚ

Na balkóne zástava USA priamo z Bieleho domu
Počas summitu Bush – Putin boli všetky obec-
né a mestské úrady na Slovensku vyzdobe-
né štátnymi vlajkami Slovenskej republiky, 
Európskej únie, Ruska a USA. Kuriozitou je, 
že na balkóne Mestského úradu v Senci sa 
ocitol aj jeden vzácny kus štátneho symbolu. 
Americkú zástavu mu zapožičal mladý Sen-
čan Martin Mrva, ktorého ňou obdarovali po-
čas  študijného pobytu v Spojených štátoch 
amerických. K daru je priložený sprievodný 
certifikát, podpísaný zástupcom jednej z na-
sledovanejších inštitúcií v USA: „Týmto potvr-
dzujeme, že priložená zástava viala na Capito-
le Spojených štátov 13. mája 1998, na žiadosť 
ctihodného F. Jamesa Sensenbrennera, člena 
kongresu. Táto zástava viala pre Martina Mrvu 
zo Slovenska...“ 

(kd), foto: autor

Zimné obdobie nie je veľmi naklonené ofici-
álnym návštevám a stretnutiam. Skôr sa nám 
spája so zábavami a plesmi. Ale 7. februára sa 
v našom meste udiala výnimka. Zavítala doň 
na oficiálnu návštevu poslankyňa NR SR a 
predsedníčka SF Zuzana Martináková. 
Na pôde Mestského úradu privítal hosťa pri-
mátor Karol Kvál so svojou zástupkyňou Hele-
nou Nemcovou. Poslankyňu parlamentu veľmi 
zaujímal život v Senci, ale najviac sa zaujímala 
o sociálne otázky, otázky školstva a vzdeláva-
nia. 
Neskôr sa na pracovnom obede so Zuzanou 
Martinákovou stretli zástupkyne seneckých 
žien. Predmetom stretnutia bol pripravovaný 
projekt otvorenia bezplatnej poradne prvého 
kontaktu, pracovníci ktorej budú občanom 
Senca odpovedať na otázky z rôznych oblastí. 

Ide napríklad o otázky v súvislosti s rozvodmi, 
bezpodielového vlastníctva manželov, o otáz-
ky v právnej oblasti, ale aj o otázky sociál-
noprávnej ochrany a podobne. Poradňa bude 
vybavená odborníkmi z prostredia práva, so-
ciálnych vecí a psychológie, ktorí budú v tejto 
verejnoprospešnej aktivite pracovať na báze 
dobrovoľníctva a budú k dispozícii občanom 
jedenkrát do mesiaca na celé popoludnie. 
Uvažuje sa o utorku alebo štvrtku. Pracovníci 
poradne - okrem toho, že občanom odborne 
poradia - im pomôžu vypísať tlačivá, vypočujú 
ich, prípadne, ak je to potrebné,  nakontaktu-
jú ich na odborníka z inej oblasti. Pri realizácii 
projektu bude nápomocný aj Mestský úrad 
v Senci, ktorý poskytne priestory na prácu 
v poradni. 

Ria Gerová

S poslankyňou o bezplatnej poradni prvého kontaktu

Čítajte tiež na s. 14
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Základná škola na Mlynskej ulici je jednou 
z partnerských škôl pôsobiacich v nadnárod-
nom projekte Comenius 1, ktorý je súčasťou 
programu Sokrates. V rámci tohto projektu sa 
uskutočnila medzinárodná návšteva učiteľov 
z partnerských škôl podieľajúcich sa na pro-
jekte. Ide o školy v Palerme (Taliansko – Sicí-
lia), Taragone (Španielsko – Katalánsko) a Da-
adene (Nemecko). 
Projekt je zameraný na spoznávanie regiónov 
zúčastnených krajín, ich zvykov a tradícií, ale 
v neposlednom rade i na spoznávanie foriem 
a  metód výučby v jednotlivých školských sys-
témoch partnerských škôl. Súčasťou progra-
mu pre zahraničných pedagógov bolo teda 
spoznanie historických a kultúrnych pamiatok 

v našom regióne a v hlavnom meste SR, ale i 
zoznámenie sa so slovenskou gastronómiou, 
zvykmi a tradíciami regiónu. V rámci vyučova-
cieho procesu hostia navštevovali vyučovacie 
hodiny, na ktorých sledovali spôsob výučby 
a  viedli osobné rozhovory so žiakmi. Keďže 
je program zameraný predovšetkým na roz-
voj komunikácie medzi spriatelenými školami 
s  cieľom lepšie spoznať jednotlivé zúčastne-
né krajiny, medzi deťmi navzájom prebieha ko-
munikácia prostredníctvom internetu s cieľom 
odovzdať čo najviac informácií o svojej vlasti 
a regióne.
Jedným z predpokladov úspechu projektu je 
jeho viditeľnosť a aktívna podpora zo strany 
školy, rodičov a miestnej komunity. Pri prípra-
ve návštevy zahraničných hostí sa aktívne po-
dieľali nielen učitelia, ale i Aktív rodičov a Rada 
školy pri ZŠ Mlynská.
Vedenie školy a koordinátori projektu ďakujú 
viceprimátorke mesta Senec Helene Nemco-
vej za prijatie delegácie na pôde Mestského 
úradu v Senci, ďalej ďakujú rodičom a priate-
ľom školy, ktorí sa aktívne podieľali pri organi-
zovaní programu pre hostí, tlmočenie, poskyt-
nutie automobilov na prevoz hostí, finančné 
príspevky a podobne. Poďakovanie patrí Dane 
Kriškovej, Jane Häslerovej, Beate Šarmírovej, 
Lucii Markovej, Kataríne Slováčekovej, Miro-
slavovi Moravskému, Miroslavovi Žbodákovi, 
Milanovi Beňuškovi.

Mária Kerekešová

Program Sokrates v praxi

Učiteľskú delegáciu z Palerma prijala vi-
ceprimátorka Helena Nemcová.  

ŠKOLSTVO

Život v škole sa delí na školské roky a prázd-
niny. Zdalo by sa, že v januári na nový školský 
rok nikto ani nepomyslí. Ale nie je to tak. Už 
začiatkom roka sa na príchod do školy začína-
jú pripravovať budúci žiaci – prváci. Deti, zatiaľ 
žiaci materských škôl, už veľmi dobre vedia, 
čo ich od septembra čaká. No, aby mali o ško-
le ešte lepšiu predstavu, vyberú sa v januári 
na návštevu. Kam? Predsa do školy a rovno 
do 1. triedy. 
24. až 27. januára navštívili našu školu škôlkari 
– predškoláci zo štyroch materských škôl. MŠ 
Fándlyho, súkromná MŠ Fándlyho, MŠ Košic-
ká a MŠ Kysucká. Deti si prezreli triedy a pr-
váci im ukázali, čo sa od septembra naučili. 
Čítali, počítali a písali. Ale zahanbiť sa nedali 
ani predškoláci. Prvákom recitovali a spievali 
pesničky slovenské aj anglické. Nakoniec si 
deti navzájom vymenili malé darčeky, ktoré 
vlastnoručne vyrobili. Všetkým škôlkárom sa 
v škole páčilo a všetci sa do školy tešia. No 
skôr, ako malí prváci do našej školy nastúpia, 
musia sa prísť s rodičmi zapísať do prvej trie-
dy.
Zápis prebiehal 3. februára v piatich triedach 
súčasne. Počas neho mali rodičia možnosť vy-
užiť prítomnosť členov zriadenej komisie – zlo-
ženej zo psychológa, riaditeľky MŠ, výchovnej 
poradkyne, vedúcej školského klubu, vedúcej 
metodického združenia pre 1. ročník a člena 
vedenia ZŠ. Tu mohli rodičia okrem získania 
rôznych informácií aj rozobrať konkrétne život-
né situácie svojich detí – budúcich prvákov. 

Napríklad odklad školskej dochádzky alebo 
predčasné zapísanie do 1. ročníka. Rodičia 
prejavovali záujem o triedy s rozšíreným vyu-
čovacím jazykom, hlavne anglickým. Okrem 
jazykového vyučovania poskytujeme na našej 
škole vyučovanie informatiky, športovú prípra-
vu, stravovanie v školskej jedálni, popoludní 
umiestnenie detí v školskom klube detí s mož-
nosťou využitia krúžkovej činnosti so športo-
vým, výtvarným a iným zameraním. Zápis bol 
deň náročný, pestrý, ale aj slávnostný. Deti k 
nám prichádzali ako škôlkári a odchádzali ako 
budúci prváci. Na všetkých sa na budúci škol-
ský rok tešíme a veríme, že splníme ich očaká-
vania a bude sa im v našej škole páčiť a dariť.

Mgr. Jana Onderková
ZŠ J.G.Tajovského Senec

Škôlkari do školy

Spoločný úrad s Kráľovou
Mesto Senec a obec Kráľová pri Senci uzav-
reli podľa § 2a ods. 2 a 3 zákona  č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov, po schválení v mestskom 
a obecnom zastupiteľstve a súhlase poslan-
cov mestského a obecného zastupiteľstva, 
zmluvu o spoločnom obecnom úrade – v ob-
lasti školstva s účinnosťou od 1. februára 
2005. Účastníci tejto zmluvy zriaďujú spoloč-
ný obecný úrad – v oblasti školstva na odbor-
né zabezpečenie úloh štátnej správy podľa 
zákona NR SR č. 596/2003 o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a  doplnení niektorých zákonov, bez kompe-
tencií na úseku financovania školstva. Zmluva 
o spoločnom obecnom úrade prispeje k užšej 
spolupráci a  vymieňaniu si skúseností a po-
znatkov v metodickej práci zamestnancov škôl 
a školských zariadení obidvoch strán. 

Anton Kubliniak

Oživená Senecká latka
Po šesťročnej prestávke bude obnovená sú-
ťaž Senecká latka. Preteky v skoku do výšky 
prebehnú 16. marca na pôde Základnej školy 
na  Mlynskej ulici, informoval nás jej riaditeľ 
Vladimír Chríbik. Medzi 12.00 a 16.00 h budú 
farby svojej školy hájiť žiaci 5.-9. ročníka. Ví-
ťazná škola získa Putovný pohár primátora. 
Poriadajúca ZŠ Mlynská zaznamenala nedáv-
no pekný športový úspech. Ôsmačka Andrea 
Šavarová obsadila na halových majstrovstvách 
Slovenska tretie miesto v skoku do diaľky.  

(kd)

Beíratás
Kedves anyukák és apukák! Tisztelettel érte-
sítjük Önöket, hogy a beíratkozás a Szenczi 
Molnár Albert Óvodába, Fándlyho 20, Szenc 
2005/2006 iskolai tanévre március 17-én lesz 
az óvoda epületében 15.00 – 17.00 óráig. Min-
den kedves szülőt és gyermeket sok szeretet-
tel várunk. (red)

Združená stredná škola v Senci hostila 
študentov z Max Weber Schule v Giesse-
ne. Tanja Bergmann a Anna Wincalowicz 
(na snímke) stážovali na Mestskom úra-
de v Senci, ďalší dvaja v spoločnosti 
Montostroj. Sedmem žiakov absolvuje 
trojtýždňový pracovný pobyt v Nemec-
ku v apríli. Výmena študentov prebieha 
na základe partnerstva v programe Leo-
nardo da Vinci. (kd), foto: autor
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V septembri 2005 otvorí svoju bránu deťom 
Súkromná materská škola Senec – Svätý 
Martin. Mnohým z vás je jej prostredie dôver-
ne známe, veď za tridsať rokov existencie MŠ 
na  Martine priviedla do školských lavíc mno-
hých z vás. Ako ten čas letí. V dnešnej dobe 
plnej zmien a neustáleho rastu životnej úrov-
ne a nárokov na kvalitu výchovy a vzdelania 
našich detí, ani my nemôžeme zostať pozadu. 
Po renovácii budovy a dvora školy chceme 
opäť jej priestory oživiť džavotom a detským 
smiechom.
Ponúkame vám a vašim deťom výchovno-
-vyučovací proces podľa Programu výchovy 
a  vzdelávania detí v materskej škole a progra-
mu Krok za krokom, doplnený úlohami pro-
jektu Škola podporujúca zdravie. Dlhodobým 
zameraním našej školy je „Škola podporujúca 
zdravie“, ktorého cieľom je vychovávať deti 
tak, aby prežili zdravý, plnohodnotný a zmys-
luplný život. Realizácia tohto cieľa spočíva 
v  dvoch hlavných úlohách. Prvou je výchova 
detí v duchu zdravého spôsobu života, druhou 
všestranne a harmonicky rozvíjať osobnosť 
dieťaťa prostredníctvom environmentálnej 
výchovy. K realizácii tohto projektu máme ide-
álne podmienky. Krásne prírodné prostredie 
s neobmedzenými možnosťami jeho využitia, 
napríklad jazdenie na poníkovi, zrenovovanú 
budovu a zariadenie priestorov MŠ a v nepo-
slednom rade kvalitnú domácu stravu pre deti. 
Dopravu detí do SMŠ zabezpečíme školským 
minibusom.
Nenahraditeľnú funkciu materskej školy a dô-

ležitosť jej výberu najlepšie charakterizuje ci-
tát Róberta Fulghuma: „Všetko, čo naozaj po-
trebujem vedieť o tom, ako žiť, čo robiť a kým 
byť, som sa naučil v materskej škole. Múdrosť 
nebola na vrchole hory zvanej vysoká škola, 
ale na pieskovisku nedeľnej školy.“ Preto naj-
dôležitejším atribútom výchovy v našej MŠ je 
prístup orientovaný na dieťa, ktorý obsahuje 
komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa, individu-
álny prístup, kvalitnú prípravu predškolákov, 
rozvoj umelecko-expresívnej oblasti v rámci 
výchovno-vzdelávacieho procesu, nízky počet 
detí v triede a prácu kvalifikovaných a  skúse-
ných učiteliek. Druhý je zdravý pobyt dieťaťa v 
MŠ. Obsahuje zdravú výživu, priaznivú soci-
álno-emocionálnu atmosféru v  MŠ pre osob-
nostný rozvoj dieťaťa, znižovanie chorobnosti 
prevenciou a otužovaním, učenie v prírode, 
športové a branné hry, kúpanie, sánkovanie, 
realizáciou rozumovej výchovy, grafomotori-
ky, anglického a nemeckého jazyka a oboz-
namovaním s PC programom „Baltík“. Medzi 
akcie pre radosť detí patria exkurzie, besiedky, 
vystúpenia, pikniky, divadelné predstavenia 
a výlety. 
Vážení rodičia, ak chcete, aby vaše dieťa vy-
rastalo v zdravom prostredí, v úzkom, akoby 
rodinnom kolektíve a dostalo kvalitné základy 
poznania a bolo dobre pripravené na vstup 
do  ZŠ, navštívte našu materskú školu. Radi 
Vás privítame každý utorok od 11.00 do 17.00 
h. Oboznámime Vás s prostredím a zodpovie-
me vaše dotazy.

Eva Hurtová

Materská škola na Svätom Martine opäť v prevádzke

ŠKOLSTVO

V tomto školskom roku si Základná umelec-
ká škola (ZUŠ) v Senci pripomína 45. výročie 
svojho založenia. Rozvíjanie umeleckého na-
dania v oblasti hudobnej, tanečnej, výtvarnej i 
dramatickej sa počas dlhých rokov podpísalo 
na stovkách absolventov. Aj keď nie všetci sú 
dnes profesionálnymi umelcami, celkom urči-
te z nich vyrástli kultivovaní ľudia, pre ktorých 
sa vnímanie umenia a kultúry stalo dôležitou 
súčasťou života.
Mnohí z nich však úspešne zúročujú zákla-
dy, ktoré dostali práve na seneckej „ZUŠ-ke“. 
Mohli by sme medzi nimi nájsť profesionál-
nych hudobníkov, speváčky, hercov, taneční-
kov, architektov, dizajnérov, výtvarníkov, ale aj 
pedagógov . Mnohí sa dokonca do ZUŠ vrátili 
a teraz v nej pôsobia ako učitelia.
Žiaci našej školy svoju prácu pravidelne kon-
frontujú na umeleckých súťažiach a s hrdosťou 
môžeme skonštatovať, že neexistuje umelecká 
súťaž, z ktorej by nepriniesli ocenenia – a  to i 

v medzinárodnom meradle. Aj tento fakt je dô-
kazom, že úroveň vzdelávania a talent senec-
kých detí si zaslúži základnú umeleckú školu 
ak naďalej podporovať.
Aj pri tejto príležitosti vedenie školy vyjadruje 
verejné poďakovanie všetkým individuálnym 
aj inštitucionálnym sponzorom, ktorí svojou 
finančnou a materiálnou podporou pomáhajú 
plniť náročné výchovno-umelecké ciele.
Ťažko by bolo spočítať, koľko verejných kon-
certov a vystúpení pri rôznych príležitostiach 
ZUŠ v Senci pripravila a koľko divákov ich vi-
delo. Nesporné je, že tieto vystúpenia už ne-
odmysliteľne patria ku kultúrnej ponuke v na-
šom meste.
Súčasťou osláv výročia bude aj slávnostný 
koncert, ktorý sa bude konať 16.marca 2005 
o 16.00 v Mestskom kultúrnom stredisku. Sr-
dečne naňho pozývame všetkých obyvateľov 
Senca – milovníkov umenia!

mm 

Základná umelecká škola v Senci oslavuje 

ZŠ Mlynská v Senci organizovala regionálne 
kolo matematickej  olympiády pre žiakov 5.a 9. 

ročníka základných škôl. Súťaže sa zúčastnilo 
68 súťažiacich z 18 škôl okresu Senec. Najlep-
šie výsledky dosiahli v jednotlivých  kategó-
riách Zuzana Bakušová (Gymnázium A. Ber-

noláka), Dávid Szarka (ZŠ A. M. Szencziho), 
Martina Šebová (ZŠ J. G. Tajovského).
Vo februárovom regionálnom kole Biologickej 
olympiády na ZŠ Tajovského v Senci pre kate-
góriu C, v ktorej najlepšie obstála Lucia Buda-
jová (ZŠ J. G. Tajovského). 
Regionálneho kola Geografickej olympiády, 
ktorú  organizovala ZŠ J.G.Tajovského, sa 
zúčastnilo 57 žiakov zo škôl okresu Senec. 

Najúspešnejší boli Michal Kočan (Gymnázium 
A. Bernoláka), Marco Bodnár, Michal Mikuš 
(obaja ZŠ Ivanka p. D.), Denisa Kancírová (ZŠ 
Bernolákovo), Branislav Mráz (ZŠ J. G. Ta-
jovského). Ďakujeme organizátorom a vedú-
cim komisií Mgr. Alžbete Ivanovej, Mgr. Oľge 
Kráľovej, Mgr. Jaroslave Schillerovej, ktoré sa 
postarali o hladký priebeh súťaží, a učiteľom, 
ktorí pripravili žiakov na súťaže. (MŠÚ)

Olympiády a súťaže

Už aj dabuje
Vo februári obhájil víťazstvo v celoslovenskom 
kole súťaže v prednese kresťanskej poézie 
a  prózy „... a slovo bolo u Boha“ v Ružomber-
ku – úryvkom Dominik Sávio od Terézie Bosco. 
V staršej kategórii sa ocitol v silnej konkurencii 
deviatich recitátorov. Dávid Hartl očaril porotu 
príbehom odvážneho chlapca Dominika, ktorý 
v oratóriu don Bosca presvedčí bitkárov, aby 
sa zmierili. „Vôbec som nemyslel, že vyhrám. 
Spočiatku som mal trému, ale keď som začal 
recitovať, už to bolo super,“ spomína Dávid. 
Rešpekt mal pred najprísnejším porotcom. 
„Myslel som si, že uňho vôbec nemám šancu. 
A práve ten ma obhajoval, že som recitoval 
bez chyby. Pripravovala ma Helena Čajková 
a  Monika Macháčková, ktorým môžem vďačiť 
za  veľa, čo ma naučili.“ 
Dávid okrem recitovania hrá rád na husle, 
tancuje, spieva, dabuje, hrá divadlo. „V nede-
ľu mám zbor Radosť, v pondelok v Základnej 
umeleckej škole v Senci 3 krúžky, v utorok 
3 krúžky a v stredu 6 krúžkov, v štvrtok som 
v  detskej dramatickej družine v Slovenskom 
rozhlase a v piatok mám pokoj,“ smeje sa za-
neprázdnený mladý muž, ktorý o sebe tvrdí, že 
sa nerád nudí. Ambiciózne dodáva: „Keď bu-
dem veľký, chcem byť muzikálový herec a toto 
sa mi všetko hodí. Aby som nič nezanedbal.“ 
Dávidov hlas môžeme počuť nielen v mnohých 
rozhlasových hrách, ale aj v animovanom roz-
právkovom seriáli Prípady Žofky Všetečnej, 
kde dabuje vnuka Jožka, ďalej v seriáloch 
Frankie a Johny, Matlock, najnovšie pracuje 
na kinohite Roboti.  (kd), foto: autor

Dávid Hartl s medailou a diplomom celo-
slovenského víťaza.
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Senecký umelecký artefakt - európsky unikát!

Účinné „schovanie“ oltára bolo spôsobené 
tým, že koncom štyridsiatych rokov minulého 
storočia sa zdal byť priestor na chóre okolo 
organu primalý a obyvatelia sa ho rozhodli 
rozšíriť nie práve najšťastnejším spôsobom. 
Chór rozšírili železobetónovou emporou, kto-
rá narušila pôvodnú architektúru kostola a je-
dinečné umiestnenie oltára. Nakoľko je oltár 
o 60 cm vyšší, ako je voľný priestor pod chó-
rom, stavitelia, aby z neho nemuseli odrezať 
(chvála Bohu sa to nestalo!), zapustili zvislé 
stĺpy do podlahy v hĺbke 48 cm a 10 cm hornej 
časti zapustili do železobetónového prekladu. 
Empora takto oltár zakryla a tým zobrala aj 
svetlo, ktoré pôvodne dávalo oltáru jedinečnú 
podobu a krásu.
Na tento náš senecký unikát nás upozornili 
štátni pracovníci pamiatkovej starostlivosti 
napriek tomu, že nie je zapísaný v Ústrednom 
zozname pamiatkového fondu SR. Po dô-
kladnom prezretí oltára, ktorý je vykladaný 
tisíckami farebných brúsených sklených perál 
a korálok, sa zistilo, že chýba asi 250 kusov 
sklených častí, boli objavené dva neznáme 
znaky cechov, taktiež vykladané zo sklených 
perál. Seneckí veriaci, aby zachránili výnimoč-
ný - pre slovenské pomery ojedinelý artefakt, 
objednali vypracovanie odbornej expertízy. 

Vypracovala ho pani Mgr. Elena Sabadošo-
vá, ktorá má certifikát Ministerstva kultúry SR 
a  odbornú spôsobilosť na sakrálne pamiatky. 
Po obdržaní umelecko-historického posúde-
nia sme oslovili potenciálnych sponzorov, aby 
pomohli dať dokopy financie vo výške cca 850 
tis. korún, ktoré sú potrebné na zreštaurovanie 
oltára. Posudok naznačuje, že oltár by bolo 
vhodné umiestniť v podobných priestorových 
podmienkach, ako ho starí Senčania osadili 
v  roku 1867. Tento návrh treba zvážiť, pozrieť 
sa, čo to prinesie po stránke umeleckej, sta-
vebnej a sakrálnej. Po zvážení všetkých sku-
točností a vyjadrení majiteľa krásneho diela 
(Rímskokatolíckej cirkvi) sa rozhodne o ko-
nečnom riešení. Už teraz je niekoľko variantov 
umiestnenia, ten správny sa vyberie po odbor-
nej diskusii a posúdení sakrálnej vhodnosti. 
Pevne veríme, že sa nám spoločne podarí za-
chrániť umelecké dielo slovenského a európ-
skeho významu. Sme presvedčení, že reštau-
rovanie podporia veriaci aj neveriaci, Slováci, 
Maďari, všetci občania mesta Senec, podni-
katelia a ďalší sponzori. Poslanci mestského 
zastupiteľstva, na základe predloženého pro-
jektu, odsúhlasili na tento účel 100 tis. korún.

Ing. Gabriel Agárdy a Mgr. Ivan Fendek
poslanci MsZ, predsedovia klubov SMK a KDH

foto: Ing. Gabriel Agárdy

PAMIATKY

Dokončenie zo s. 1

Je nesporné, že takýto unikát treba zachrániť 
a zreštaurovať! Preto Dekanský úrad v Senci 

zriadil špeciálny bankový účet v Slovenskej 
sporiteľni, č.ú.: 0182529860/0900, na ktorý 
je možné poslať sponzorské financie. Projekt 
je možné podporiť aj venovaním 2% zaplate-
nej dane z roku 2004 v prospech nasledov-
ného prijímateľa:

Obchodné meno: Združenie Senec a okolie
IČO: 36068861
Sídlo: Svätopluková 5, 903 01 Senec 
Právna forma: 701 – Združenie

Tieto údaje stačí napísať na tlačivo, ktoré je 
k dispozícii na každom daňovom úrade,  pri-
ložiť k nemu doklad o zaplatení dane za rok 
2004 a podať ho do konca marca roku 2005 
na Daňový úrad. Tieto doklady je možné za-
slať aj poštou.

Seminár o zamestnanosti 
Koncom januára sa v kongresovom centre 
- Technopol v Bratislave uskutočnil pracov-
ný seminár k projektu Rozvoj strategických 
akčných plánov zamestnanosti a budovanie 
partnerstva na regionálnej, sub-regionálnej 
a lokálnej úrovni na území Bratislavského sa-
mosprávneho kraja, ktorý je podporený Minis-
terstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 
Seminár bol organizovaný Bratislavským sa-
mosprávnym krajom v spolupráci s Regionál-
nou rozvojovou agentúrou Senec – Pezinok. 
Projekt je zameraný na prípravu alebo doplne-
nie sociálno-ekonomických plánov zahŕňajú-
cich strategické akčné plány zamestnanosti na 
regionálnej a miestnej úrovni a podpora tvorby 
partnerstiev potrebných pre riešenie zamest-
nanosti v regióne. Realizácia tohto seminára 
je len jednou z aktivít v rámci projektu, ktorej 
zameranie sa koncentrovalo na vybudovanie 
partnerstiev a  prediskutovanie naliehavých 
problémov v oblasti zamestnanosti v Brati-
slavskom kraji. Seminára sa zúčastnilo 93 zá-
stupcov úradov práce, samospráv, podnikate-
ľov, rôznych mimovládnych združení a  inicia-
tív, škôl a vzdelávacích inštitúcii, rozvojových 
agentúr a ministerstiev. Diskusia prebiehala 
paralelne v troch pracovných skupinách, a to:
· flexibilita vzdelávania a odbornej prípravy 
vzhľadom na požiadavky trhu práce, budova-
nie systému celoživotného vzdelávania vrá-
tane uznávania neformálneho vzdelávania, 
aktualizáciu obsahu vzdelávania ako reakciu 
na potreby zamestnávateľov a trhu práce, 
kariérové poradenstvo počas celého života 
a hodnotenie kvality odborného vzdelávania 
(diskusia sa týkala hlavne vytvárania centier 
vzdelávania a informácií, ktorých cieľom by 
bolo združovať informácie medzi vzdelávacími 
inštitúciami a trhom práce, o nevyhnutnosti 
rozširovania aktivít škôl a o analýze rozvoja 
stredného školstva)
· tvorba pracovných miest, podnikanie, mo-
bilita a adaptabilita pracovnej sily vrátane 
získavania informácií o malých a stredných 
podnikoch a premena nedeklarovanej práce 
na riadne zamestnanie, (v rámci diskusie sa 
identifikovali kľúčové problémy v oblasti tvor-
by pracovných miest a v oblasti zaisťovania 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, dis-
kusia sa týkala aj „čiernej práce“ a možností 
riešení daných problémov)
· sociálna inklúzia, aktívne starnutie, rodo-
vá rovnosť, aktívne a preventívne opatrenia 
pre  nezamestnaných, formy zapájania ne-
zamestnaných, najmä dlhodobo a ľudí s  po-
stihnutím (diskusia sa orientovala na mož-
nosti riešenia rodovej nerovnosti vo vzťahu 
k  zamestnateľnosti a konkurencieschopnosti 
„ohrozených skupín“ na trhu práce).
Výsledky diskusií sa zapracujú do pripravova-
ného akčného plánu zamestnanosti pre kraj, 
ktorý má odrážať realitu trhu práce a bude 
nástrojom na realizáciu opatrení v politike za-
mestnanosti.
Partnerstvá, ktorých základy boli položené, 
sa budú naďalej prehlbovať počas pripravova-
ných školení na jar tohto roka. 

Mgr. Lucia Miháliková 
lmihalikova@region-bsk.sk

Zbierka
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Európában is egyedi művészeti alkotás!
Az ember hajlamos arra, hogy úgy menjen el a 
dolgok mellett, hogy nem veszi észre lényegü-
ket és szépségüket. Nincs ez másképp a szen-
ci Szt. Miklós templomban található Fájdalmas 
oltár esetében sem, amely egy klasszicista 
művészeti és szakrális remekmű. 
Ez az oltár, amely a maga nemében Európában 
is ritkaságszámba megy, 1867 ben lett emel-
tetve. Eddig szerényen megbújt a templom 
hátsó, déli oldalában a kórus alatt. Hogy eddig 
miért nem vettük igazán észre, csak azzal lehet 
magyarázni, hogy valójában évente csak két-
szer használják – Karácsonykor és Húsvétkor. 
Ilyenkor is az oltár lényegét eltakarja a pazar 
virágtenger és más díszítés. A lényeg – a gyö-
nyörűen csiszolt és színes gyöngyberakásos 
oltár – pedig elveszik, talán az 1934-ből való, 
rossz álapotban lévő villanyvilágítás miatt is. 
Az oltár eredetileg a templomhajó harmadik, 
déli oldalsó boltívében állt szabadon, a többi 
mellékoltárhoz hasonlóan. Évközben fekete 
összecsukható fatáblákkal volt betakarva, 
hogy a por és a gyertyák füstjében lévő korom 
ne érje. A múlt század negyvenes éveinek vé-
gén szűk lett a kóruson az orgona körüli hely. 
A lakosság (elég szerencsétlenül) úgy döntött, 
hogy a kórust kiszélesítik, mégpedig egy vas-
beton balkonnal, amelyet kitoltak egészen a 
boltív széléig. Mivel az oltár kb. 60 cm-rel volt 
magasabb, mint ahogyan a balkont tervezték, 
le kellett az alsó részét süllyeszteni a padlóba, 
kb 48 cm mélyre. Hála Istennek, nem vágtak le 
belőle! A felső részét kb.10 cm magasságban 
pedig eltakarták a vasbeton áthidalóval. Ezzel 
a templom építészeti stílusa is kárt szenvedett, 
az oltár pedig elvesztette eredeti szépségét és 
megvilágítását, amely kiemelte magas művé-
szi értékét és szakrális szépségét.
Erre a mi szenci egyedi oltárunkra a 
műemlékvédelmi szakemberek hívták fel a 
figyelmet annak ellenére, hogy nincs beje-
gyezve az ország központi műemlékvédelmi 
nyilvántartásába. Az oltár tüzetes átvizsgálá-
sa után többek között kiderült, hogy kb. 250 
darab csiszolt üveggyöngy hiányzik és  ta-
láltunk két ismeretlen gyöngyökkel kirakott 
céhjelzést is. Hogy meg lehessen menteni 
ezt a szakrális, művészeti, valamint történel-
mi  alkotást, a szenci hívek megrendelték azt 
a szakvélei ményt, melynek alapján föl lehetne 
újítani a műalkotást. A szakvéleményt Mgr. 
Elena Sabadošová dolgozta ki, aki az erre 
vonatkozó szak mai képesítéssel és a Kultu-
rális Minisztérium oklevelével is rendelkezik.  

Miután megkaptuk a szakvéleményt, sorban 
megszólítottuk a kidolgozott pályázattal  a le-
hetséges szponzorokat, hogy összehozzuk a 
restauráláshoz a szükséges kb. 850 ezer koro-
nát. A szakvélemény kimondja, hogy az oltárt 
olyan megfelelő helyre kellene tenni, amely 
kifejezné azokat a körülményeket és térbeli 
kompozíciókat, amelyeket az 1867-es elhely-
ezéskor értek el. Ezt a javaslatot mérlegelni 
kell, meghallgatni a többi szakmai, művészeti 
és szakrális tanácsot is. Már most is több ja-
vaslat van, majd ezután ki kell választani a leg-
megfelelőbb meg oldást, amelyet a műemlék 
tulajdonosának (Róm. Kat. Egyház) is jóvá kell 
hagynia, ami a szakrális területet illeti. 
Erősen reméljük, hogy közösen meg tudjuk 
menteni ezt az egyedi művészeti és szakrális 
emléket! Meg vagyunk győződve arról, hogy 
az ügy érdekében összefognak a hívők és a 
nem hívők is, szlovákok, magyarok, Szenc vá-
ros polgárai, a vállakozók és a többi szponzo-
rok. A városi Képviselő Testület a leadott pályá-
zat alapján 100 ezer koronát szavazott meg a 
rendbetételre.

Ing. Agárdy Gábor és Mgr. Ivan Fendek
városi képviselők,  

az MKP és KDH klub elnökei
foto: Ing. Agárdy Gábor

Nem kétséges, hogy a gyöngyberakásos 
Fájdalmas Oltárt meg kell menteni. Ezért 

az Esperesi Hivatal létrehozott egy külön 
számlaszámot, amely a Slovenská sporiteľ-
ňa helyi bankfiókjában van a  0182529860 
/ 0900 számlaszám alatt. Erre a számlára 
kérjük küldeni a szponzori hozzájárulásokat. 
A megvalósítást támogatni lehet a polgárok 
és jogi személyek adójának 2 %-os befize-
tésével is. A nyomtatványt, amelyet minden 

adóhivatalban megtalálunk, a Szenc és Vi-
déke Társulás érdekében a követlező adato-
kkal kell ellátni:

Obchodné meno: Združenie Senec a okolie
IČO: 36068861
Sídlo: Svätopluková 5, 903 01 Senec 
Právna forma: 701 – Združenie

Miután a nyomtatványt kitöltötték, elég csa-
tolni hozzá a befizetett adóról szóló bizony-
latot és 2005 március végéig leadni az Adó-
hivatalban, ill. el lehet küldeni postán is.

MKP meghívó
A Magyar Koalíció Pártja Szenci alapszerve-
zetének elnöksége tisztelettel meghívja Önt, 
becses családját és ismerőseit 2005.március 
13-án, (vasárnap) 15,00 órakor a kultúrház  
nagytermében rendezendő lakossági talál-
kozóra. Az 1848-as szabadságharcról szóló  
kultúrműsor után, amelyet a gimnázium diák-
jai adnak elő, ünnepi beszédet mond Győrffy 
Csaba, Magyar Köztársaság nagykövete s az 
időszerű politikai helyzetről tájékoztatja Önö-
ket Csáky Pál,  az  MKP alelnöke, miniszte-
relnök-helyettes, Bárdos Gyula, parlamenti 
képviselő, frakcióvezető, Firtl Mátyás, Győr-
-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés alelnöke. 
A találkozón az érdeklődők tagfelvételüket 
kérhetik a Magyar Koalíció Pártjába, regisztrált 
tagjaink pedig befizethetik a tagsági díjat.
Mindenkit szeretettel várunk!

(mkp)

A szívről
Egy érző szív fájdalmasan vérzik,
ej de sokan gúnyolódva nézik?!
Nem tudják,hogy értük dobog bízva,
azt hiszik,hogy ő mindent kibírhat!
Piros hű szív mutasd meg már végre,
merre tartson olykor büszke népe,
merre menjen rózsák tiszta útján,
hol nem szenved élte nehéz búján,
drága jó szív ! te ne csüggedj soha!
ha bánat sújt,a kor meg mostoha!
Vezesd lelkünk mindig csak előre,
maradj hitünk,bizalmunk hű őre!
Őrködj,vigyázd lépteinket mindig,
hűséget vess szívekbe a sírig!
Ha folyik is drága piros véred:
vétke ellen vezesd a te néped,
hűség tára -  dobogó piros szív,
érezd,lásd meg,hogy mennyi ember hív,
hisz elvégre azért kell, hogy éljünk :
joság győzzön,ne a cudar vétkünk!
Jóságodat plántáld minden szívbe ,
megtévedtet tedd az igaz sínre,
hadd legyen úgy,ahogy meg van írva:
minden szívet a szeretet bírja!
És azután,ha dobogsz lelkesen –
csak azt dobogd : Mindenki szeressen 

Mgr.Katona Roland

Detská poradňa
Pedagogicko-psychologická poradňa v Senci 
oznamuje všetkým rodičom detí zapísaných 
do prvého ročníka základných škôl, že naďalej 
poskytuje bezplatne odbornú psychologickú 
starostlivosť: diagnostiku školskej priprave-
nosti, a to buď skupinovú v materskej škole 
alebo individuálnu v poradni, odborné konzul-
tácie pre učiteľky a rodičov, ale aj poradenstvo 
zamerané na prípravu dieťaťa na školu, sti-
muláciu jednotlivých psychických procesov, 
formovania pracovných návykov a zručností, 
výchovného prístupu k deťom. 
Podrobnejšie informácie poskytujú odborné 
pracovníčky Pedagogicko-psychologickej po-
radne v Senci.
Tel.: 02-4592 6708.

(pp)

Gyűjtés
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20. výročie súboru ESO
Senecký tanečný súbor ESO si pripomína 
20. jubileum pôsobnosti. Významný rok oslá-
vi špeciálne pripraveným programom Stopy 
v  piesku. Vystúpenie k výročiu, ktoré zostavil 
súbor pod vedením svojej šéfky p. Tóthovej, 
predvedú v sobotu 5. marca 2005 o 17.00 h 
v Mestskom kultúrnom stredisku. Milovníci ta-
nečného umenia si určite prídu na svoje.

(red)

Beseda s Pavlom Dvořákom
Mestská knižnica v Senci v spolupráci 
s  Kníhkupectvom Effect pozývajú na besedu 
s  Pavlom Dvořákom na tému Odkryté dejiny. 
S  píšucim historikom môžu Senčania debato-
vať v utorok 15. marca 2005 o 18.00 h v mest-
skej knižnici. (msk)

Turnaj v scrabble
V piatok 4. marca 2005 o 18.00 h poriada 
mestská knižnica turnaj v scrabble. Pozývame 
do vynovených priestorov knižnice.  (msk)

My Fair Lady 
Predpredaj vstupeniek na Komárňanské Jóka-
iho divadlo (12. marca o 19. h vystúpi v MsKS  
s musicalom  May  fair Lady) je v kníhkupectve 
Lassú-Agárdi. 
A Komáromi Jókai Színház március 12-én  
Szencen  elöadja a May Fair Lady c musicalt.
Jegyelövétel a Lassú-Agárdi könyvesboltban. 

(mar)

Ďalšie kultúrne podujatia
3. štvrtok o 11.00 h  MsKS - kinosála
DIVADLO SZEVASZ SZÍNHÁZ
A császár új ruhája. Vstupné 50 Sk

9. streda o 9.00 h MsKS - zasadačka
PREDNES POÉZIE A PRÓZY
Súťaž – okresné kolo.

16. streda o 16.00 h MsKS - kinosála
45. ROKOV ZUŠ 
Slávnostný koncerty Základnej umeleckej ško-
ly v Senci pri príležitosti výročia založenia.

19. sobota MsKS - knižnica
BÁSNE A SVIATKY
Versek és ünnepek – literárne predpoludnie 
pre dospelých v maďarskom jazyku.

1. - 28. marec MsKS - galéria
FAREBNÉ PROVOKÁCIE
Výstava obrazov T. Gorodeckej-Langerovej.

Športové podujatia v MsKS
19. sobota, finále o 18.00 h MsKS - kinosála
12. SENECKÁ RUKA
Medzinárodná súťaž v pretláčaní rukou. 
Vstup voľný!!!

Pozvánky

Marec je mesiacom „odpúšťania“/  Vár a könyvtár... 
Knižnica vás čaká. Aj v marci,  Mesiaci knihy, 
má otvorené dvere. V mesiaci sviatku knihy 
čakáme každého nového čitateľa, používate-
ľa knižnice, s bohatým knižným a knižničným 
fondom, s možnosťou používania interne-
tu a využívania medziknižničnej výpožičnej 
služby. Pre budúcich čitateľov, škôlkárov, 
usporiadame rozprávkové predpoludnia, pre 
návštevníkov detských klubov pri základných 
školách kvízy, literárne popoludnia a exkurzie. 
Prednáškové večery, besedy budú aj v  tomto 
mesiaci, a nielen pre čitateľov knižnice.
A jedna novinka: Marec, Mesiac knihy, bude 
aj mesiacom „odpúšťania“. To znamená, že či-
tatelia, ktorí vypožičané knihy nevrátili v rámci 
stanoveného výpožičného poriadku – teda 
za jeden mesiac, a dostali I., II., III, prípadne 
riaditeľskú upomienku, ich môžu v marci vrá-
tiť bez poplatku za omeškanie. Teda ako my 
hovoríme, bez pokuty. Jednoducho: Marec, 
Mesiac knihy, je bezpokutový mesiac. A verte 
nám, tešíme sa na každú dávno nevidenú kni-
hu. Mimo knižnice sa nachádza veľa dobrých, 
denne hľadaných kníh. Zostali u našich býva-
lých čitateľov, ktorí nás - možno z obáv, koľko 
budú za omeškanie platiť,  alebo jednoducho 
nepotrebujú ďalšie knihy - prestali navštevo-
vať. Čakáme každého s radosťou a nádejou, 
že dávnejšie vypožičané knihy vráti a znova 
sa stane užívateľom našej peknej vynovenej 
knižnice.

... mindenkit, márciusban a könyv hónapjában. 
Ez a hónap a könyv és az olvasó ünnepe. Vár-
juk új olvasóinkat és könyvtárhasználóinkat új 
könyvekkel, internethasználati lehetöséggel. 
Amennyiben állományunkban nem találják 
meg a keresett könyvet, könyvtárközi kölcsön-
zéssel ezt is be tudjuk szerezni. Várjuk a leg-
kisebbeket, az óvodásokat mesedélelöttökre, 
az iskolai klubok látogatóit irodalmi délutáno-
kra, beszélgetésekre., a felnötteket elöadói  és 
irodalmi estekre. 
Márciusban meglepetés is várja könyvtárunk-
-ban azokat, akik megfelejtkeztek rólunk, mi 
viszont nem tudjuk feledni öket. Szorgalmasan 
írjuk  I. II. III, igazgatói könyvtári értesítöinket, 
de sajnos sokan nem reagálnak rájuk. Csak 
sejtjük, hogy talán azért, mert félnek a magas 
késedelmi díjtól, - csúnyán a büntetéstöl, - vagy 
egyszerüen nincs ránk újra szükségük.  Most 
örömmel tudatjuk a megfelejtkezökkel, hogy  
könyvtárunkban a március a „megbo-csájtás“ 
hónapja, magyarul, nem kell fizetni annak, aki 
ebben a hónapban hozza vissza régen kiköl-
csönzött könyvünket. Minden viszszahozott 
könyvnek örülünk, hisz nagyrészüket napon-
ta keresik  rendszeres látogatóink. Abban is 
reménykedünk, hogy régi olvasóinknak me-
gtetszik szépen felújított könyvtárunk és újra  
könyvtárhasználókká válnak.

pm.

Jolana Saltiel zorganizovala ďalší ročník súťaže krásy Miss Valentín. V nedeľu 13. febru-
ára v MsKS v Senci po dvojhodinovom súťažnom programe dekorovali víťazku Simonu 
Chlumetzkú (druhá zľava). Dvojičky Petra a Lucia Molnárové sa stali druhými vicemiss. 
Tretie miesto obsadila spomedzi 12 dievčat Zuzana Kramaričová. 

(kd), foto: autor

Do pozornosti: besedy v mestskej knižnici
Prednáške o numerológii s Magdalénou Juríč-
kovou sa tešilo 80 návštevníkov. „Beseda bola 
fantastická a každý si našiel, čo chcel. Pozitív-
ny, zaujímavý večer,“ komentovala spokojná 
Senčanka jednu z besied, ktoré pravidelne 
poriada knižnica a Kníhkupectvo Effect.
Ďalší večer v mestskej knižnici sa niesol v zna-
mení prezentácie knihy Tihaméra Laczu: Az 
ókor emlékezete - A sziklarajzoktól az ábécéig 
za prítomnosti samotného autora. Besedu vie-

dol J. Görföl pred vyše 70 účastníkmi. Vydare-
né podujatie organizovala knižnica v spoluprá-
ci s OV a MO CSEMADOKOM.
Čerešničkou bola prednáška moreplavca Iva-
na Orela. Päť rokov sa plavil s replikou lode  
zo 16. storočia a oboplával zemeguľu. Humo-
rom vyšperkované rozprávanie akoby hraničilo 
s mystifikáciou, no videoprojekcia cesty okolo 
sveta potvrdzovala prednášateľove slová.  

(lie, mar, zil, kd)
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Rovnakú otázku si predo mnou už na strán-
kach Senčana položil v rovnomennom článku 
pán Maglocký. V roku 2003 sa stal Senec sú-
časťou regionálneho združenia Malokarpatská 
vínna cesta, založeného v roku 1996. Autor v 
príspevku zhodnotil fyzickogeografické as-
pekty a polohu mesta v blízkosti významných 
vinárskych centier SR a potvrdil tak správnosť 
rozhodnutia o pričlenení Senca do  tohto 
združenia. Patrí však Senec skutočne do vín-
nej cesty? Čo má v súčasnosti Senec ešte 
spoločné s vinárskou tradíciou? Zatvorené 
pivnice pomaly chátrajú a rozpadávajú sa, bu-
dova viechy sa zbúrala a  vi-
nohrady zo Senca takmer 
vymizli. Nie je pár vinoték 
v meste a výstava vín príliš 
málo na  členstvo v Malokar-
patskej vínnej ceste? 
Vinohrady mali v meste nie-
koľko storočí trvajúcu tradí-
ciu, ako je to zaznamenané 
v starých listinách a mapách. 
Lemovali ho zo severnej stra-
ny a ich rozloha bola nepo-
rovnateľne väčšia ako v sú-
časnosti. S vinohradmi bola 
priamo spojená časť mesta, 
známa ako Pincešor. Existo-
vala tu bohatá tradícia pes-
tovania a uskladnenia vína. 
Veď aj senecké obchody sa 
zapíjali v pivniciach. Históriu 
vinárstva pripomína v poli stojaca socha sv. 
Urbana patróna vinohradníkov, kedysi stojaca 
uprostred vinohradov. Pincešor je špecifická 
štvrť na svahu pahorkatiny, známa svojimi piv-
nicami a krivoľakou sieťou uličiek. V posled-
nom čase sa z „horšej štvrte“ postupne mení 
na obyčajnú tuctovú obytnú štvrť. Množstvo 
pôvodných domov a pivníc je v dezolátnom 
stave. Nová výstavba z katalógu nerešpektuje 
špecifiká tejto oblasti. Z pivníc nie je pre  ve-
rejnosť otvorená ani jedna. Pritom verejne 
prístupných by ich mohlo byť hneď niekoľko, 
napr. v okolí starej polikliniky. Práve obno-
venie pivníc by mohlo Senec skutočne vrátiť 
na  vínnu cestu, v ktorej mal v minulosti pev-
né miesto. Malou lastovičkou zrekonštruova-
nej pivnice, aj keď len na krátko, bol podnik 
Tunel, na Moyzesovej ulici. Veď čo môže byť 
lepšie pre turistov ako v horúcom lete zájsť od 
jazier do príjemného chládku pivníc a pripiť si 
seneckým vínkom. Treba oživiť duch a kultú-

ru vína, ich skladovania a podávania. Pivnice 
by mohli slúžiť pre verejnosť, aj ako priestory 
pre dozrievanie vína či múzeum alebo galéria. 
Prečo teda nevzkriesiť históriu pivníc, ktorá 
tu vždy bola, kým je ešte na čo nadviazať? 
Okrem výstavy vín by sa mohli organizovať 
aj dni otvorených pivníc. Obohatí to Senec 
o nové aj pracovné možnosti a pritiahne do 
mesta ďalších turistov. Neskôr by sa na to 
mohli nabaliť ďalšie aktivity spojené s kultúrou 
uskladnenia a konzumácie vína (keramika, 
suveníry, výrobky a  výstavy umeleckých a 
ľudových remesiel). Napriek tomu, že tu dlhé 

roky fungovala tehelňa, mesto nemá tradíciu v 
keramike, ale ani v  iných ľudových tradíciách 
(napr. vlastné kroje, nárečie, piesne, remes-
lá). Mesto bez folklóru a tradícií? Dajme mes-
tu nový rozmer. Spestrime ponuku turistom 
po  celý rok a oživme Pincešor s jeho zašlou 
slávou. Aby bol Senec plnohodnotným, a nie-
len papierovým členom Malokarpatskej vínnej 
cesty, keď má na viac. To bude ďalšia skve-
lá reklama pre Senec. Treba oživiť Pincešor 
nie zbúraním starého, ale jeho obnovou, aby 
nezostal z pivníc len názov štvrte a vinohrad-
nícka tradícia mesta len v záznamoch kroník. 
Zároveň je potrebné zachrániť aj posledné 
zbytky vinohradov pred potenciálnou výstav-
bou. Tým by vinárstvo v meste po storočiach 
úplne zaniklo. Veď vína majú v sebe zvláštnu 
silu, povznášajú človeka na tele a duchu a vy-
tvárajú dobrú náladu.  

Michal Kožuch, 
foto: Miroslav Kožuch

Patrí Senec do Malokarpatskej vínnej cesty?  Záhradkári pozývajú 
Keď sa zimné noci skracujú a deň sa začína 
predlžovať, záhradkári v tomto období  zvyknú 
rekapitulovať predchádzajúci rok a  plánovať 
úlohy na ďalšie obdobie. Nevynechali sme 
tradíciu a pokračujeme v tom aj v roku 2005. 
V ďalších riadkoch vás chceme oboznámiť, 
ktoré akcie sme na koniec zimnej a na jarnú se-
zónu pripravili pre všetkých členov SZZ a  širo-
kú verejnosť Senca a okolia. Je to plejáda akcií 
na úseku spoločenského posedenia, získania 
odborných vedomostí a skúseností. Samozrej-
me, pripravujeme ich pre vás všetkých, ktorí 
ste prepadli záhradníctvu celým srdcom, máte 
záujem o spoločenské dianie v Senci a taktiež 
chcete zhodnotiť svoju spracovateľskú činnosť 
pred degustačnými komisiami, širokou verej-
nosťou alebo zhodnotiť prácu iných.
Tešíme sa na spoločné  stretnutia  pri poria-
daných odborných a spoločenských akciách  
buď ako súťažiaci, odborní komisári,  usporia-
datelia alebo hostia. 
Na akcie  pozývame všetkých  záhradkárov 
a  širokú verejnosť.

Kurzy
Aranžovanie k Veľkej noci 18. 3. o 18.oo h 

Výstavy vín
5. marca 2005 od 13.oo do 22.oo h sa v jedálni 
ZŠ J.G.Tajovského uskutoční  28. výstava vín 
spojená s vyhodnotením vystavovaných vzo-
riek, odovzdaním cien, posedením  a ochut-
návkou  vín. K dobrej nálade bude vyhrávať 
dychová hudba Senčanka.
Súťaží sa o šampióna bielych vín (bielych 
muštových odrôd), šampióna červených vín 
(modrých muštových odrôd), najlepšie hod-
notené víno na výstave, najlepší vystavovateľ 
v počte získaných bodov za exponáty,  víťaza 
stolových vín bielych ( zmesky), víťaza stolo-
vých vín červených (zmesky), víťaza šumivých 
vín. 
Bližšie informácie dostanete na 0905 859 626 
alebo 0905 319  750.

Spoločenské, kultúrne a odborné akcie
2. a 3. apríla 2005 plánujeme zúčastniť sa 6. 
oblastnej výstavy vín v Zelenči v Kultúrnom 
dome, 
15.-16. apríla 2005 sa zúčastníme na  X. roční-
ku Vínnych trhov Pezinok  v Kultúrnom centre, 
14. mája 2005 pôjdeme na Festival vín do Mod-
ry,
28. mája 2005 od 14.00 h v priestoroch  Domu 
záhradkárov pripravujeme  Majáles záhradká-
rov,
11.-12. júna 2005 v Kultúrnom dome v Senci 
sa uskutoční III. ročník Prezentácie malokar-
patských vín v Senci spojenej s predajom.

Členské a výborové schôdze
Výborové schôdze posledný piatok v mesiaci 
o 1800 hodine v DZ.
Výročná členská schôdza sa uskutoční dňa  
20. 2. 2004 o 14.00 h v jedálni ZŠ Tajovského, 
kde Vás  zároveň srdečne pozývame. 

Ing. Ján Bilanič
Základná organizácia 6 - 13
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Vážená redakcia, 
rada by som prispela pár poznámkami o svo-
jich dojmoch z návštevy termálneho kúpaliska 
v Senci. Som veľmi rada, že sa takýto projekt 
v našom meste realizoval a myslím si, že hojná 
návštevnosť najmä cez víkendové dni svedčí 
o tom, že si toto zariadenie za krátky čas svo-
jej existencie už našlo svojich stálych návštev-
níkov a tých nových pribúda. V týchto chlad-
nejších dňoch je viac ako príjemné ponoriť 
sa do teplých bazénov a nechať sa masírovať 
vodnými prúdmi, či plávať po obvode bazéna, 
alebo sa len tak spustiť po tobogáne. Napo-
sledy sme vyskúšali aj mokrú aj suchú saunu 
– výborný to prostriedok proti prechladnutiu. 
Obdivovali sme moderné elektronické rie-
šenie odkladacích skriniek, čistotu všetkých 
priestorov i celkové moderné elektronické 
poňatie kúpeľov – priestorných parkoviskom 
počínajúc po moderné riešenie interiérov i fa-
rebné riešenie obkladačiek, dlažby, až po pô-
sobivé meniace sa osvetlenie interiéru. 
Mám však aj kritické pripomienky – myslím 
tým konštruktívnu kritiku – ktoré by mohli 
po  akceptovaní ešte zlepšiť podmienky a  te-
da i návštevnosť. Priestranná vstupná hala 
postráda akúkoľvek možnosť posedenia (se-
dačky), kde by sa mohli návštevníci po kúpaní 
trochu osušiť pred vykročením do studeného 

počasia (nie každý príde autom), prípadne sa 
navzájom počkať, pokiaľ ide o väčšie skupiny 
známych, či rodinných príslušníkov.
Škoda, že nie je možnosť využitia samotnej 
sauny pre tých návštevníkov, ktorí z rozlič-
ných dôvodov práve nemajú záujem zároveň 
o kúpanie. Možno by sa našla aj takáto mož-
nosť, i keď samotné architektonické riešenie 
neposkytuje dostatočné súkromie v saune (je 
tam vidno z bazénov, kde sú deti) a relaxačná 
miestnosť je relatívne málo priestranná.
Aj prezliekacie kabínky sú veľmi malé a teda 
málo pohodlné. Sama nadváhu nemám, ale 
neviem si predstaviť človeka mohutnejšej 
postavy, ako sa tam prezlieka bez toho, aby 
nedrgol napr. do dverí, ktoré sa ľahko otvoria. 
Myslím si, že ušetriť na priestore sa dalo radšej 
na hornom poschodí v reštauračnej časti. 
Dúfam, že v súvislosti s rozšírením a dobudo-
vaním vonkajšieho kúpaliska sa nezabudne 
na stromy (podľa môjho názoru vhodný by bol 
borovicový lesík), ktoré v lete poskytnú prepo-
trebný tieň, umocnia estetický dojem a  kto-
rých je v Senci tak zúfalo málo. 
I keď mojich kritických pripomienok je dosť, 
na záver chcem pripomenúť, že tých pozitív-
nych a prekrásnych dojmov je omnoho, omno-
ho viac. Vďaka za ne.

Ing. Daniela Hricíková

Po návšteve aquathermalu

Vážená pani Hricíková,
veľmi nás potešila vaša reakcia. Veľká vďaka 
za slová chvály a oceňujeme aj vašu kritiku, 
ktorá bola skutočne konštruktívna. 
Vo fáze rozširovania areálu sa určite budeme 
zaoberať tým, ako aquathermal vylepšiť a náv-
števníkom spríjemniť pobyt v ňom. Jedným 
z takýchto krokov je aj plánovaná dostavba 
saunového sveta o nové priestory poskytujú-

ce viac súkromia. Čo sa týka lavičiek vo vstup-
nej hale, umiestnili sme ich tam, zdá sa, krátko 
po vašej poslednej návšteve.
Veríme, že nám zachováte našu priazeň a teší-
me sa, keď si aj nabudúce vyberiete Aquather-
mal ako miesto oddychu a regenerácie.

Oskar Gaál
výkonný riaditeľ 

Aquathermal Senec, a.s.

Poďakovanie taxikárovi
Aj v dnešnej dobe sa nájdu dobrí ľudia, ktorí 
pomôžu v núdzi úplne cudzím. Dňa 14. janu-
ára 2005 o 16.45 h mi kolaboval organizmus. 
V ukrutných bolestiach, ani neviem ako, som 
si z mobilu privolala pomoc. Toho času som 
bola úplne sama doma, nakoľko bol manžel 
hospitalizovaný v nemocnici. Pomoc prišla 
veľmi rýchlo, za čo som veľmi vďačná. Ochot-
ný šofér z firmy Big Taxi ma bez otáľania vzal 
na  polikliniku v Senci. Vyzdvihol pomocný 
vozík a osobne ma dopravil do ordinácie Dr. 
Masarika. Udalosti nabrali rýchlý spád. Roz-
hodnutie padlo na odvoz do nemocnice. Me-
dzi tým sa šofér vytratil a ja som sa nemohla 
poďakovať za jeho ľudský prístup. Chcem sa 
poďakovať človeku, ktorý mi pomohol, neviem, 
kto to bol ani ako sa volá, len viem, že je to 
taxikár s veľkým srdcom a otvorenou mysľou. 
Prajem mu veľa šťastných kilometrov a lepších 
zákazníkov, ako som bola ja. 

Helena Vidrová

adresovaný Zuzane Wienk, 

výkonnej riaditeľke občianskeho 
združenia Aliancia Fair-play

Vážená pani riaditeľka,
dovoľte nám reagovať na obsah zverejneného 
materiálu, ktorý ste predložili 28. decembra 
2004 novinárom na tlačovej konferencii. 
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) vyjadruje 
nesúhlas s tvrdeniami občianskeho združenia 
Aliancia Fair-play, ktoré nemajú oporu v práv-
nom poriadku Slovenskej republiky. Samotný 
obsah zverejneného materiálu je zavádzajúci a 
nepresný, mnohé tvrdenia sú vytrhnuté z kon-
textu a nevypovedajú úplnú pravdu. Tlačová 
správa nebola vôbec konzultovaná s  Úradom 
BSK, ktorý Aliancii Fair-play poskytol podkla-
dy v zmysle zákona o slobodnom prístupe 
k  informáciám. 
Uvádzame jeden z príkladov: V informáciách 
zverejnených na web stránke Aliancie Fair-
-play a prezentovaných aj v médiách, kriticky 
uvádzate, že ...na pracovné stretnutie s mar-
šálkom Mazowieckého vojvodstva v dňoch 21. 
– 23.  6. 2004 boli kúpené cigarety v hodno-
te 131 Sk. Uvedená informácia je neoverená, 
keďže v spomínanej cene bola kúpená bezko-
feínová káva. 
Touto cestou by sme Vás radi požiadali o fair 
play prístup, ktorý nemusí zbytočne poškodiť 
meno Úradu BSK, ale naopak, môže objektív-
ne posúdiť všetky jeho aktivity. Úrad BSK sa 
nikdy nebránil žiadnej kontrole, naopak, vždy 
sme ochotní preukázať všetky požadované 
dokumenty v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. 
Aby v budúcnosti nedošlo k podobným omy-
lom, prosíme skontaktovať sa s Úradom BSK 
a poskytnúť nám priestor na vysvetlenie. To sa 
nám zdá fair play.

Ing. Viliam Nagy
riaditeľ Úradu BSK

OTVORENÝ LIST

O pripravovanom projekte mestského úradu 
internetizácie Senca, ktorý si vyžada spo-
lupráca s internetovým providerom, sme in-
formovali v predchádzajúcom čísle. Okrem 
pozitívnych reakcií sme zaznamenali aj také,  
ktorým sa nepozdávala prezentácia súkrom-
nej firmy v mestských novinách. 
Anonymný Senčan píše: „Nadpis článku „Ka-
merový systém napojený na internet?“ znie 
síce zaujímavo, ale pritom ide iba o účelovú 
reklamu, bez toho, aby bola ako taká označe-
ná. Cenník ponúkanej služby je v článku zahr-
nutý, tým vyvracia akékoľvek pochybnosti. Ak 
je navyše podpísaná redakcia, tak ide podľa 
môjho názoru o korupciu najhrubšieho zrna. 
Senčan vychádza na náklady mesta, teda 
jeho obyvateľov, preto by som bol rád, ak by 
žiadnu, nieto ešte takúto, reklamu neobsaho-
val. Mimochodom, v Senci už niekoľko rokov 
funguje niekoľko wireless sietí, okrem toho 
existuje aj možnosť ADSL tiež hneď od niekoľ-
kých poskytovateľov. Ak mal byt teda článok 
výzva na diskusiu, mali sa objaviť aj tieto fak-
ty.“ 

Správu Mestského úradu v Senci „Kamerový 
systém napojený na internet?“ sme zverejnili 
s cieľom vyzvať občanov, aby sa vyjadrili k tak 
významnej akcii, akou vybudovania mestské-
ho kamerového systému v spolupráci s inter-
netovým providerom dozaista je. Vo svojom 
príspevku si náš čitateľ všíma možnú skrytú 
reklamu subjektu, ktorý túto ponuku predložil 
a momentálne na území mesta nevyvíja žiad-
ne komerčné aktivity. Senčan sa snažil tlmočiť 
odbornej verejnosti dostatok informačných 
detailov, aby sa k možnému spojeniu samo-
správy so súkromnou spoločnosťou mohla 
vyjadriť. Sme presvedčení, že redakcia mest-
ských novín splnila jednu zo svojich základ-
ných úloh – prispieť k verejnej diskusii o na-
kladaní s prostriedkami mesta ešte pred tým, 
než padne definitívne rozhodnutie. Ďakujeme 
preto čitateľom za všetky, aj negatívne ohlasy. 
Čo sa týka inzercie v mestských novinách, ne-
bránime sa jej, naopak. Každý platený inzerát 
v našom periodiku predstavuje úsporu finan-
čných prostriedkov všetkých Senčanov.  

redakcia

Ad: Kamerový systém napojený na internet?

Ad: Po návšteve aquathermalu
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Senec sa snaží stať európskym mestom 
– hlavne turistickým. No nešetrné zásahy do 
verejnej zelene nesvedčia o európskom ume, 
ale o tom, že kto je „pán“, je „pán“ a ostatní 
nech držia hubu a krok. Neuvážené, komerčné 
a technokratické postupy príslušných orgánov 
svedčia o nízkej uvedomelosti a ľahkomyseľ-
nosti. Holorub stromov na Slnečných jazerách 
uskutočnený túto zimu je vizitkou celého ve-
denia mesta, cestovného ruchu a poslancov. 
Hlavnou prioritou mesta sú výstavby, hyper-
markety a projekty rôzneho druhu, o verejnú 
zeleň nie je záujem, lebo to nie je profitujúca 
vec. Stromy im netreba, aj keď deklarujú oči-
vidný záujem- ako vždy. Počet obyvateľov 
v  Senci stúpa každým dňom, verejná zeleň by 
mala byť vysádzaná a nie vypilovaná. Zmizli 
mohutné stromy na jazerách – 6 plných kami-
ónov s návesmi opustili jazera – odviezli naše 
dedičstvo. Choďte sa pozrieť!
Tento „eko – zásah“ chcelo mesto uskutočniť 
už pred 2 rokmi na jeseň. Vtedy sme to zasta-
vili, ich projekt sme preštudovali, prehodnotili 
a znova preskúmali stromy v teréne. Došli sme 
k odlišným pohľadom na stav zelene. Vypra-
covali sme nový projekt na ošetrovanie stro-
mov, ktorý je oveľa menej nákladný ako výrub 
a výsadba mladých stromov. Vtedy mesto 
zastavilo ťažbu stromov a prisľúbilo, že keď 
budú chcieť zasiahnuť do verejnej zelene - na-
šej spoločnej, tak nám dajú vedieť. Menovite 
slovo dal primátor Karol Kvál a aj zástupkyňa 
Helena Nemcová. Takže slovo neplatí?? Platí 
výrub!! Padlo 86% zdravých stromov. To, že sa 
zrazu stali alergénmi, že dávno neboli alergie 
tak rozšírené ako v dnešnej dobe, za to môže 
topoľ. Naša strava, životný štýl a škodliviny na-

vôkol, vyprodukované moderným belochom, 
sú O.K. Topoľ je na vine. My nikdy. Odkedy sú 
stromy na jazerách, tak ešte neboli odborne 
ošetrované, čo je však dané zákonom o ochra-
ne drevín č.543/2002 paragraf 47/2. A to, že 
jedného dňa padol suchý konár počas letnej 
sezóny vedľa turistu, bolo podnetom na výrub 
zdravých veľkých stromov – je smutné. To, že 
sa mesto malo starať o zeleň – už nekomentu-
jem. Zrejme je ľahšie odpíliť strom odspodu, 
než si vziať plošinu a poodpilovať suché ko-
náre z vrchu. No Správa cestovného ruchu 
v  Senci volila alternatívu píliť odspodu. Ná-
vrhy odborníka Ing. Jána Maglockého (pred-
sedu komisie životného prostredia pri  MsZ) 
neboli akceptované. O terajšom výrube ne-
bol informovaný, dozvedel sa to od ľudí, kto-
rí chodia na jazerá – možno už teraz chodiť 
prestanú, lebo to nasáva komerčný charakter. 
Ako som už spomenul, ľudí v Senci pribúda, 
zákonom je dané, že na 1 obyvateľa prináleží 
75 metrov štvorcového zelene. Obyvateľstvo 
vzrastie podľa (prioritných) projektoch mesta 
o niekoľko tisíc. Takže zelene by malo úmerne 
pribúdať. Keď nebude, tak nás v budúcnosti 
čaká suchší vzduch, prach, choroby a škod-
liviny rôzneho druhu, čo predtým eliminovali 
stromy. To bude Amerika alebo Petržalka?
Každopádne občania žiadajú náhradnú vý-
sadbu zelene v čo najkratšej dobe ako prio-
ritnú záležitosť nás všetkých, zem je naša. 
Tak ju spravujte s takým vedomím, aby sme tu 
pre  naše deti zanechali čosi živé a bytostné, 
nielen obchody plné zbytočného tovaru...

Za ľudí prírodne vnímajúcich 
v zastúpení G. Szakálom,

foto: autor

Slnečné jazerá - o nás bez nás Výrub stromov komentuje 
primátor Karol Kvál

Nikto nemá záujem bezhlavo likvidovať stromy 
na Slnečných jazerách. Výrub v Senci postu-
poval podľa odporúčaní odborníkov. Nie je 
vôbec pravda, že predseda komisie životného 
prostredia Ján Maglocký o ňom nevedel.

Nešlo o neuvážený, komerčný ani technokra-
tický holorub, ale o riadený výrub nebez-
pečných stromov. Áno, počas letnej sezóny 
na  južnej strane Slnečných jazier raz padol 
– nie však jeden suchý konár, ale - celý strom, 
ktorý ohrozil životy rekreantov. Odmietame si 
zobrať na zodpovednosť, aby sa niečo podob-
né opakovalo a nezabránili sme prípadnému 
nešťastiu. 
Zdôrazňujem, že sa stínali prestárle topole 
(životnosť jedného je 50 – 60 rokov), mnohé 
z  nich choré a duté, výlučne tie, ktorým opa-
dávali konáre a púšťali na jar „hrubú vatu“. 
Som presvedčený, že drvivá väčšina Senča-
nov, aj alergikov, sa tomuto kroku poteší. 
Musím tiež pripomenúť, že vlani sa Mestu po-
darilo bezplatne získať a následne Senčanom 
darovať na výsadbu 8 tisíc ihličňanov. Akcia 
mala úžasný úspech. Ďalej sme zakúpili 6 tisíc 
javorov, ktoré začneme na jar vysádzať, tým sa 
však akvizícia nekončí. Plánujeme zabezpečiť 
ďalšie odrastlé stromy. Myslím si, že 14 tisíc 
vysadených stromčekov je adekvátna náhra-
da oproti starým topoľom, ktoré sme teraz pre 
bezpečnosť a zdravie ľudí vyrúbali. K tomu 
sme práve v tomto období zriadili na mest-
skom úrade odbor pre ochranu verejnej ze-
lene, ktorého pracovnú náplň snáď nemusím 
detailnejšie vysvetľovať. Predpokladáme skva-
litnenie starostlivosti o verejnú zeleň v celom 
meste.
Miesto stromov, ktoré nám dožívali, čo najskôr 
vysadíme vhodnejšie druhy pre túto lokalitu, 
najmä trvácne javory. Nasledujúcim gene-
ráciám tak zanecháme zdravý a krásny park 
na  Slnečných jazerách, ktorý môžu ďalej zve-
ľaďovať. Karol Kvál

primátor mesta

Tiahla februárová zima, bohatá na sneh, do-
viala k nám zo severu niekoľko druhov vtákov, 
ktoré sa posledné roky u nás nevyskytli. 
Mohli ste vidieť hýľa obyčajného. Je väčší ako 
vrabec. Samec má výrazne červenú spodnú 
časť tela a krátky hrubý zobák. Chochláč se-
verský, zdatný vták, ktorého husté perie pri-
pomína srsť cicavcov a má na hlave zvláštny 
chochol. Drozd čvikotavý – čvíkota je väčší od 
nášho drozda čierneho. Má hnedý chrbát, hla-
va je popolavo sivá, bok tela jarabý, v spodnej 
časti prechádza do biela. Okrem miernejšej 

zimyvyhľadávali u nás plody jarabiny vtáčej, 
skalníkov, hlohyni šarlátovej, hlošiny úzko-
listej, šípok... Natrávené semená zobnutých 
bobúľ a kôstkovíc lepšie vyklíčia a zakorenia 
na miestach, kde by sme ich neočakávali. Prí-
chodom jari odletia na sever a uvoľnia miesto 
naších hniezdičom, ktorí priletia z juhu. Iba 
chochláče severské po 5 – 7 rokov veku opúš-
ťajú svoju severskú domovinu a zalietávajú až 
na Balkán, akoby mali dosť drsného severu.

Ing. Ján Maglocký
Enviro klub Senec

Hostia zo severu
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Výcvik potápačov hasičského a záchranného 
zboru zorganizovalo 9. februára 2005 Okresné 
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 
v Pezinku. 
Potápačov najskôr prezreli lekári, aby mohli 
absolvovať ponor pod ľad. Precvičili si tak 
potápanie v náročných klimatických pod-
mienkach pri teplote vody cca 4 stupne Celsia 
a teplote vzduchu cca - 10 stupňov Celsia.

Potápanie pod ľad absolvovalo spolu 25 potá-
pačov. Pozoruhodného tréningu sa zúčastnili 
profesionálni hasiči z Pezinka, Senca, Mala-
ciek, Trenčína, Trnavy a Bratislavy. 
Pozrieť, ako výcvik prebieha, si nenechali ujsť 
pozorovatelia z MV SR Prezídia HaZZ, Krajské-
ho riaditeľstva HaZZ z Nitry a veliaci dôstojníci 
hasičského zboru z Maďarska.     

(opt)

Potápali sa pod seneckým ľadom
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Profesionáli pracujú pre vás

www.csob.sk

âSOB LINKA 24: 0850 111 777

Rhodos 2004
Cena za imidÏ
âSOB získala 2. miesto za najpôsobivej‰í imidÏ znaãky.

âSOB Balíky produktov a sluÏieb
vám zabezpeãia v jednom balíku najviac sluÏieb za najv˘hodnej‰ie ceny.

Bez poplatku v rámci balíkov môÏete získaÈ:
•neobmedzené pohyby na úãte
•elektronické bankovníctvo 
•finanãnú rezervu na nepredvídané udalosti
•bezstarostn˘ prestup z inej banky – formality 

spojené so zmenou banky vyrie‰ime za vás 

ÚâET S DOKONALOU OBSLUHOU

PROJEKČNÁ KANCELÁRIA  
SILVIA URBANOVSKÁ AUT.ING.

Vám vyhotoví za výhodné ceny:
štúdie, architektonické návrhy, projekty ro-
dinných domov – novostavby, nadstavby, 
prestavby, vstavby, polyfunkčné objekty, 
prístrešky, garáže, haly, drevostavby, po-
radenstvo, situácie, osadenia katalógo-
vých domov, prípojky, rozpočty, pasporty, 
inžinierska činnosť – územné rozhodova-
nie, stavebné povolenie.
SÍDLO   OTVORENÉ 
Štúrova 84, 900 01   PO – PI 
MODRA – námestie  8.00 – 17.00
TEL.: 033/647 5106
MOB.: 0903 774 17 (inz)

KAM PO SKONČENÍ ZŠ? 
Združená stredná škola chemická,
Račianska 78, 836 02  Bratislava
prijme v šk.r. 2005/2006 120 žiakov 
do štud. odborov: 
chémia so zam. biotechnológia a farma-
kológia, chemická informatika, technické 
a informatické služby v chémii, ochrana a 
tvorba životného prostredia
4-r.  štúdium končí maturitnou škúškou
INFO: www.chemiraba.sk, 02/44258042
spsch@chemiraba.sk   (inz)
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Pani Lelovicsová spolupracuje tiež 
so známou slovenskou moderátorkou 
Adrianou Kmotríkovou, ktorá moderova-
la i poslednú módnu prehliadku Lady M.

foto: archív LM

Senčanka oblieka slovenské celebrity
Keď vstúpila Adriana Kmotríková na tohtoroč-
ný bratislavský ples v opere, všetky dámy za-
lapali po dychu, písali slovenské média. Málo-
kto v Senci tušil, že známa moderátorka mala 
na sebe róbu z dielne seneckej dizajnérky 
Márie Lelovicsovej. 
A neboli to len žiarivé ružové spoločenské 
šaty, ušité podľa špeciálneho priania Adria-
ny, ktoré sú momentálne na očiach. So se-
neckým módnym salónom Lady M spolu-
pracuje hlavný imagemaker moderátorov 
televízie JOJ. Modely od Márie Lelovicsovej 
vytvárajú glamour štýl predovšetkým dá-
mam v hlavnej spravodajskej relácii televí-
zie. 
Doménou salónu však zostávajú spolo-
čenské šaty. Hoci plesová sezóna dospela 
do  svojho záveru, pre senecký módny sa-
lón zabezpečuje prácu na celý rok. Už teraz 
sa pripravuje na módne veľtrhy, najbližšie 
v Budapešti. 
Róby vytvárajú v Senci pre spoločenské 
príležitosti počas celého roka, stálymi 
klientkami sú napríklad operné speváčky. 
„Teraz sme pripravovali šaty na promócie 
s kamienkami, štólami, kožušinkami. Tento 
rok sme vybrali modely „hepburnovského“ 
štýlu, čiže jednofarebné šaty, ku ktorým 
sme pridali stužky a mašličky. Zvolili sme 
tiež čiernobielu kombináciu a potom sme 

kombinovali ružovú s čiernou,“ hovorí Mária 
Lelovicsová, ktorá sa na počudovanie sama 
považuje skôr za kostýmový typ. 

(red), foto: archív LM

Modelky so spoločenskými šatami z posled-
nej módnej prehliadky salóna. 

foto: archív LM

Nový futbalový klub FC Senec, ktorý pôsobí v areáli Národného tré-
ningového centra, pozýva všetkých fanúšikov na štadión NTC na maj-
strovský zápas 12. 3. 2005 o 14.30 h. 
Známe sú už aj ďalšie informácie, predovšetkým mená funkcionárov 
futbalového klubu. Prezidentom je Daniel Jammer, viceprezident a tré-
nerom zároveň Dr. Jozef Valovič, ktorému bude asistovať Mgr. Brani-
slav Kriška. Manažérom klubu sa stal Dr. Edoardo Arrigoni, vedúcim 
Mgr. Vladimír Bertok. O futbalové nádeje sa bude starať manažér mlá-
deže Dušan Chytil. Lekár klubu je MUDr. Miroslav Babjak a masérom 
Vladimír Knap.

Noví hráči FC Senec
Michal Gašparík (zo Spartaka Trnava), Ľubomír Michalík (z Čadce), 
Ján Papaj (z HFK Prievidza), Radoslav Bella (FC Rimavská Sobota), 
Jozef Dojčan (FC Rimavská Sobota), Jána Slovenčiak (FC Rimavská 
Sobota), Viliam Santai (zo Svätého Jura), Matej Kováč (z Myjavy), Ľu-
dovít Barkóci  (z Brodského), Jozef Lovász (z TJ Imeľ), Emmanuel Ole-
tu (z Nigérie), Matej Šmálik (z hosťovania Nový život)

FC Senec kúpil aj hráčov, ktorí pôsobili v klube v jesennej časti: 
Stanislav Angelovič (z Interu Bratislava), Zoltán Harsányi (z DAC Du-
najská Streda), Peter Keller (z ŠKP Bratislava)

Program domácich zápasov FC Senec, a.s.
na štadióne NTC v Senci
16. kolo so 12.3. 14.30 h FC Senec – FC Nitra
18. kolo so 3.4. 15.30 h FC Senec – OFK Veľký Lapáš
19. kolo so 9.4. 15.30 h FC Senec – Družstevník Báč
21. kolo so 23.4. 16.00 h FC Senec – Slovan Duslo Šaľa
23. kolo ut 3.5. 16.30 h FC Senec – HFK Prievidza
25. kolo so 14.5. 16.30 h FC Senec – ŠPORT Podbrezová
27. kolo ut 24.5. 17.00 h FC Senec – Union Zlaté Moravce
29. kolo so 11.6. 17.30 h FC Senec – DAC 1904 Dunajská  

Novinky FC Senec pred jarnou časťou ligy
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KINO MIER  SENEC (zač. o 18.00 h)

1.utorok FANTÓM OPERY
Láska, ktorá neumiera, hudba, ktorá je večná.
USA MP 143 min. Vstupné: 75 Sk

3.-4. št-pi SVET ZAJTRAJŠKA
Prichádzajú bez varovania. Útočia bez zľutovania. 
Miznú bez stopy. V hlavných úlohách Jude Law, 
Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow.
USA/VB MP 106 min. Vstupné: 70 Sk

6.nedeľa PREKLIATA ARGENTÍNA
Dychvyrážajúci príbeh o pravde, odvahe a sile lá-
sky. Hrajú Antonio Banderas, Emma Thopmson.
USA MP 100 min. Vstupné: 70 Sk

7. - 8. po-ut RESIDENT EVIL: APOKALYPSA
Mila Jovovich obdarená novými schopnosťami v 
pokračovaní Resident Evil. Akčný sci- fi.
USA/V.B./Nem. MN 15 94 min. Vstupné: 65 Sk

10. št VEČNÝ SVIT NEPOŠKVRNEJ MYSLE
Revolučná likvidácia nepríjemných spomienok na 
kohokoľvek a čokoľvek práve prichádza! Hrajú Jim 
Carey, Kate Winslet, Kirsten Dunst, Elijah Wood.
USA MP 108 min. Vstupné: 65 Sk

11. piatok o 17 00 hod a o 19 00 hod.
13. nedeľa o 18 00 hod. BLADE TRINITY
Posledný lov sa začína. Wesley Snipes sa vracia 
ako tajomný lovec upírov v strhujúcom treťom a 
záverečnom pokračovaní thrilleru Blade.

USA MN 15 120 m. Vstupné: 70 Sk

14.15.pondelok-utorok WIMBLEDON
Romantická komédia, ktorá sa odohráva behom 
turnaja vo Wimbledone. 
USA MP 100 min. Vstupné: 70 Sk

17. - 18. št-pi PRÍLIŠ DLHÉ ZÁSNUBY
Päť zúfalých mužov sa postrelí, aby unikli frontovej 
línii počas 2. svetovej vojny. 
FR.MP 134 min. Vstupné: 65 Sk

20. nedeľa DANNYHO DVANÁSTKA
Danny má s jedenástimi komplicami vo výhľade  
lúpežné plány v Európe. Hrajú: G. Clooney, B. Pitt, 
J. Roberts, A. Garcia, M. Damon, B. Willis.
USA MP 120 min. Vstupné: 70 Sk

21. pondelok ZLODEJI PAMATI
Predstavte si, že sa jedného dňa dozviete, že všet-
ko, čo ste doteraz prežili, sa nikdy nestalo. 
USA MP 96 min. Vstupné: 60 Sk

22.-23. utorok-streda RAY
Dramatický osud americkej hudobnej legendy 
– slepého pianistu a speváka Raya Charlesa, ktorý 
vlani zomrel. Niekoľko nominácií na Oscara. 
USA MP 152 min. Vstupné: 70 Sk

24.štvrtok ALEXANDER VEĽKÝ
Výpravný historický veľkofilm mapuje život jednej z 
najvýraznejších postáv svetovej histórie odvážne-
ho a krutého dobyvateľa Alexandra Veľkého, ktorý 

ako  32 ročný vybudoval impérium. Réžia Oliver 
Stone. Hudba: Vangelis. 
USA/V.B./NEM. MP 173 m. Vstupné:70 Sk

27. Veľkonočná nedeľa PROTIVNÉ BABY
Čo dokážu baby, keď sa bijú o chalana...
USA MP 120 min. Vstupné: 60 Sk

28.Veľkonočný pondelok
B. JONES 2: S ROZUMOM V KONCOCH
Dokonalý priateľ. Dokonalý život. Čo by sa mohlo 
pokašľať. Hrajú Reneé Zellweger, Hugh Grant.
USA MP 120 min. Vstupné: 60 Sk

29.utorok DUŠA AKO KAVIÁR
Hviezdne obsadená česká komédia plná peripetií, 
nadsázky a humoru o troch súrodencoch. 
ČR MP 15 99 min. Vstupné: 70 Sk

31.štvrtok ZLÁ VÝCHOVA
Thriller odohrávajúci sa čistom, surovom území, 
plnom tajomstiev.
Šp. MP 12 105 min. Vstupné: 65 Sk

Detské filmové predstavenia
6. nedeľa o 15.30 h POLÁRNY EXPRES
Santa Claus existuje? Áno, alebo nie? 
Americký film 100 min. dabing. Vstupné: 65 Sk

20. nedeľa o 15.30 h PRÍBEH ŽRALOKA
Animovaná komédia pre malých i veľkých. Hlav-
ným hrdinom je rybička menom Oscar.
Americký film 100 min. dabing Vstupné: 55 Sk

Program filmových predstavení v Kine Mier v Senci na mesiac marec 2005

Spoločenská kronika
Narodili sa
Sára Istvanovicsová, Jakub Babiak, Lea Stru-
hárová, Tamara Stančeková, Vladimír Bertha 
Jakub Olgay, Natália Kovačovská, Samuel 
Gabriel Sikorjak, Johana Viktoria Pitáková

Manželstvo uzatvorili
Jozef Šalkovič – Helena Kirschnerová, Martin 
Bališ – Nikola Bordáčová, Marek Petrík – Ka-
tarína Karkesová, Pavol Burian – Iveta Pet-
rášová, Ing. Marián Jankovič – Mgr. Pavlína 
Ernekerová

Blahoželáme jubilantom
Klub dôchodcov 
Jozef Haruštiak (80), Irena Hokšová (75), 
Mária Havasová (75), Alexander Kakaš (75), 
Amália Kolláthová (75), Ctibor Poór (75), Len-
ka Rőssnerová (75), Terézia Šmihelová (75), 
Helena Ježíková (70), Helena Holocsiová 
(65), Elena Poórová (65), Helena Zelenická 
(65), Alžbeta Mrázová (65)

Jednota dôchodcov MO v Senci 
Jozefa Dinková (60), Mária Jurášová (60), 

Helena Holócsyová (65), Elena Poórová (65)
Helena Zelenecká (65), Viliam Guldan (70),-
Mária Pšenáková (75)

Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č. 
215 v Senci 
Michal Bódiš (60), Amália Koláthová (75), 
Mária Jurášová (60), Mária Pšenáková (75), 
Marta Klásková (55)

Navždy nás opustili
Jozef Stankovič (1935), Július Michálek 
(1950), Mária Vinczeová (1948), Mária Bará-
nová (1908), Dezider Maczeák (1921), Hele-
na Domonkosová (1925), Štefan Prehásko 
(1931), Mária Schillerová (1917), Peter Škor-
vaga (1923), Margita Patakiová (1940), Štefá-
nia Trubačová (1939)

Dňa 17. februára 2005 uplynulo 10 rokov, 
čo nás navždy opustila 
naša drahá mamička, babička 
a prababička

Mária Macháňová
S láskou na ňu spomínajú 

manžel a dcéry s rodinami

19. marca si pripomenieme 3. výročie úmrtia

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

Smútiaca rodina

22. februára si pripomenieme 
druhé výročie, čo nás navždy 
opustil náš drahý otec

Ľudovít Nagy
S láskou spomína celá rodina.

11. marca uplynie 5 rokov
od tragickej smrti

Mária Benkovského
Život a smrť, v nich nikdy nie si 
sám. Tvoj odchod žije s nami.

Otec, mama, sestra

1. februára sme sa rozlúčili
s našim drahým

Juliusom Michalekom
Ďakujeme všetkým za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary

Manželka s rodinou

SENČAN  MAREC/200516
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