
Dlhoočakávaná re-
konštrukcia Mest-
ského kultúrneho 
strediska v Senci 
v celkovej hodnote 33 milió-
nov 596-tisíc korún sa začala. 
Mesto na ňu získalo financie 
zo štrukturálnych fondov EÚ. 
Spomedzi troch uchádzačov 
verejnú súťaž na realizáciu vy-
hrala bratislavská spoločnosť 
Mota Engil Slovakia. Termín 
jej ukončenia je do 31. októbra 
budúceho roku.
V rámci rekonštrukcie sa bude 
robiť nadstavba  objektu – exis-
tujúce priestory sa rozšíria         
o podkrovné.
Rekonštrukciu kinosály v cel-
kovej hodnote viac ako 3 mili-
óny 730-tisíc korún bude robiť 
bratislavská spoločnosť KINO-
EX-PORT. Vymenia sa sedadlá 
a položí sa nová podlaha. (el)
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3. strana

Ročník 16. NOVEMBER 2006
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v službách mesta

I.-VIII. strana

Prvý rozsudok v kauzách 
mesta Senec verzus spo-
ločnosť SVT Golem, ktorá 
spadá do obdobia predchá-
dzajúceho vedenia mesta, 
je na svete. Ako informoval  
právnik JUDr. Mikuláš Pin-
nel,  spoločnosť reprezen-
tovaná Ivanom Ivančíkom 
musí na základe rozhodnu-
tia Krajského súdu v Brati-
slave uhradiť mestu Senec 
600-tisíc korún a úroky z 
omeškania.
O čo v kauze išlo? Mesto 
pod vedením primátora Jo-
zefa Elšíka predalo spoloč-
nosti SVT Golem byt za tisíc 
korún (doteraz ich neza-
platil) a následne ho od nej 
odkúpilo za 600-tisíc korún. 
Pritom sa nedostal do ma-
jetku mesta. 

(pokračovanie na str. 2)
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Mesto vyhralo spor 
v bytovej kauze Strieborný Martin Začala sa 

rekonštrukcia

Mesto odmieta účelovo medializované závery kontroly  

Paradox: Odhalené nedostatky prinesú milióny
Vedenie mesta Senec je prek-
vapené interpretáciou záverov 
kontroly Najvyššieho kontrol-
ného úradu (NKÚ) za rok 2005, 
z ktorých viaceré sú vytrhnuté 
z kontextu, resp. nebolo v nich 
zohľadnené konanie mesta, 
ktoré pracuje v prospech jeho 
rozvoja a občanov. Účelovo 
napísanú a zveličenú tlačovú 
správu TASR prevzali viaceré 
média.

Diskusiu poslancov mestského 
zastupiteľstva ku kontrole uzav-
rel poslanec mesta aj Národnej 
rady SR Gyula Bárdos: ,,Zistenia 
NKÚ, ktoré nie sú závažné, treba 
vziať na vedomia, rovnako prijaté 
opatrenia.“ Pritom vyzdvihol aj 

hospodárenie mesta a jeho vzác-
ne vyrovnaný rozpočet.
• V tlačovej správe sa konšta-
tuje, že NKÚ objavil v hospo-
dárení mesta nedostatky vo 
výške 2,3 milióna korún. Malo 
k tomu dôjsť tak, že v desiatich 
prípadoch znížilo nájomné za 
pozemky na juhu Slnečných 
jazier.
Stanovisko mesta: Opak je 
pravdou. NKÚ neprijalo riešenie 
mesta, ktorým vyšlo v ústrety 
realizátorom nových reštaurač-
ných zariadení na juhu Slneč-
ných jazier. 
Za predchádzajúceho vedenia 
mesta bola s nájomcami de-
siatich pozemkov pod bufetmi 
podpísaná ročná zmluva na pre-

nájom  na 252-tisíc korún. Súčas-
né vedenie mesta, keďže chcelo 
skultúrniť túto časť jazier a zavia-
zať nájomcov aj na ďalšie roky, 
pristúpilo k vecnému plneniu. 
Za sumu 1 milión 555-tisíc korún 
(viazanú na päťročné obdobie) 
nájomcovia vybudovali  pre deti 
atrakcie, investovali do rekon-
štrukcie elektrického vedenia a 
celkovo sa podieľali na revitalizá-
cii areálu. Vybudovali pekné re-
štauračné zariadenia. Mesto im 
zároveň zvýšilo cenu prenájmu 
na 780-tisíc korún, ktorú budú po 
piatich rokoch platiť. Týmto roz-
hodnutím nestratilo, ale naopak 
za desať rokov zarobí viac ako 5 
miliónov korún. 

(pokračovanie na str. 2)

Senčan Martin Ruman (vľavo) získal na svetovom šampionáte v pretlá-
čaní ľavou rukou v anglickom Manchestri striebornú medailu. Vpravo 
jeho sparringpartner a kamarát Rasťo Málek, ktorý skončil šiesty, hoci 
zdolal jedného z najväčších borcov sveta. Je to úžasný úspech senec-
kých armwrestlerov.                                                          (viac na str. 10)

Stop atakom voči primátorovi 
Senca Karolovi Kválovi spravi-
la prokurátorka Okresnej pro-
kuratúry Bratislava II. JUDr. 
Vlasta Boráková, keď uzne-
sením rozhodla, že k žiadne-
mu spáchaniu trestného činu 
z jeho strany nedošlo. Tí, čo 
vyhlasujú, ako čisto idú robiť 
predvolebnú kampaň v Senci,  
už neváhajú rozdávať pod-
pásové údery.  Začali sa šíriť 
informácie, že primátor je od 
28. 9. 2006 trestne stíhaný za 
trestné činy ohovárania, krivej 
výpovede, krivého obvinenia 
a nepravdivého znaleckého 
posudku. 

(pokračovanie na str. 2)

Prokurátorka 
očistila primátora
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• kontrolné dni: revitalizácia 
Slnečných jazier, námestia, 
kultúrneho domu
• pracovné stretnutie na mi-
nisterstve výstavby
• zasadnutie mestskej vo-
lebnej komisie
• návšteva v Mosonmagy-
aróvári v rámci cezhraničnej 
spolupráce
• stretnutie s dôchodcami 
• Dni A. M. Szenciho
• varenie gulášu na Slneč-
ných jazerách
• rokovania s občanmi           
o premenovaní ulíc
• stretnutie s mamičkami      
v Materskom centre Senec-
ké slniečko

UDALOSTI

Z diára vedenia mesta

Paradox: Odhalené nedostatky prinesú milióny
(dokončenie zo str. 1)
• Ďalším nedostatkom, ktorý NKÚ mestu 
vytýka, má podľa TASR  byť to, že mesto 
nevedelo preukázať oprávnenosť výdavkov 
na občerstvenie a pohostenie účtovnými 
dokladmi.
Stanovisko mesta: Mesto zakúpilo 600 miku-
lášskych balíčkov pre deti v celkovej hodnote 
60-tisíc korún (100 Sk za jeden). Vytýka sa mu, 
že nepriložilo menný zoznam obdarovaných, 
ktorí by to podpísali. Viete si pri odovzdávaní 
balíčkov takému množstvu detí predstaviť, ako 
to podpisujú ich rodičia? Pri takýchto akciách 
to nie je možné. Pritom mesto priložilo účtovné  
doklady.
• Podľa TASR  mesto pri jednej stavbe pre-
kročilo pôvodný rozpočet na základe dodat-
ku k zmluve a ďalších objednávok o takmer 
60 percent. Tieto práce boli v skutočnosti 
vykonané skôr, ako bol podpísaný dodatok 
k zmluve o dielo.
Stanovisko mesta: Išlo o podkrovnú nadstav-
bu mestského úradu, kde sa sústredili jeho 
pracoviská. Aby sa naraz vyriešilo vykurovanie 
celej budovy mestského úradu a do budúcnos-

ti sa ušetrili financie, počas realizácie došlo k 
rozšíreniu zmluvy. V rámci dodatočných prác 
sa zrekonštruovalo prízemie (nová podateľňa, 
matrika, informátori atď.), navyše sa zateplila 
celá budova, vymenili sa okná. V súčasnosti 
mesto vykuruje o 30 percent väčšiu plochu, 
pritom spotreba plynu klesla o polovicu.
• Podľa NKÚ mesto uzavrelo darovaciu 
zmluvu so súkromnou spoločnosťou ako 
darcom, ale firma v čase podpisu predmet-
né nehnuteľnosti nevlastnila.
Stanovisko mesta: Ide o pozemok a budovu 
bývalej autoškoly, kde v súčasnosti sídli mes-
tská polícia a pracovníci údržby a čistenia.
V čase, keď došlo k prevodu nehnuteľností, 

bol neurovnaný obchodný vzťah o prevode 
medzi autoškolou Mercury a firmou Piccard, 
ktorá nehnuteľnosti vlastnila. Z tohto dôvodu 
meškal vklad nehnuteľností do katastra. Mes-
to napokon dostalo nehnuteľnosti do daru od 
spoločnosti Mercury.
• Ďalším sporným bodom podľa NKÚ má byť 
to, že mesto si malo bez finančného krytia 
a schválenia v rozpočte mesta zaobstarať 
projektovú dokumentáciu na viacúčelovú 
športovú halu.
Stanovisko mesta: Je to pravda a tento pro-
jekt je stále aktuálny. V závislosti od výzvy na 
získanie financií z európskych fondov sa bude 
realizovať. Je však dôležité povedať, že ak ta-
káto výzva príde, mesto musí rýchlo reagovať 
a mať pripravený projekt, inak naň nemá do-
statočný časový priestor. 
V tom čase malo mesto sľúbené financie           
z Národného tréningového centra v Senci             
a z ministerstva školstva. Mestské zastupiteľ-
stvo bolo o zámere informované a v rozpočte 
mesta je vyčlenená suma na vypracovanie 
projektovej dokumentácie. 

(r)

Z protokolu o výsledku kontroly NKÚ vy-
plýva, že kroky mesta boli v súlade s pri-
jatými zámermi a uzneseniami, bez toho, 
aby mal niekto osobný prospech. Voči 
mestu neboli vyvodené sankcie (pokuty 
ani žiadne postihy), bolo upozornené na 
odstránenie nezávažných nedostatkov 
a zaviazané prijať opatrenia. Tie už boli 
predložené a prerokované na NKÚ.

Mesto vyhralo spor v bytovej kauze 
(dokončenie zo str. 1)
Keď pred štyrmi rokmi nastúpil 
do funkcie primátor Karol Kvál, 
jeho povinnosťou bolo pri po-
dozreniach prešetriť prevody 
majetku mesta na tretie osoby, 
ako aj rôzne podozrivé finan-
čné operácie. Na základe toho  
mu zo zákona vyplývalo, podať 
trestné oznámenia na nezná-
meho páchateľa orgánom čin-
ným v trestnom konaní, čo sa 
vo viacerých prípadoch stalo.     

(r)

Na internetovej stránke mesta 
Senec sa v Diskusnom fóre 
7. novembra objavili urážajú-
ce a zavádzajúce informácie, 
ktoré osočovali primátora Ka-
rola Kvála. Je za nimi  konateľ 
spoločnosti SVT Golem Ivan 
Ivančík, ktorý ich rozosielal aj 
na mailové adresy. Ako v tej-
to súvislosti uviedol právnik 
JUDr. Mikuláš Pinnel, I. Ivan-
čík uráža a poškodzuje dobré 
meno primátora Karola Kvála. 
,,Toto konanie  pána Ivančíka 
je v rozpore s platnými práv-
nymi normami a je tu dôvod-
né podozrenie zo spáchania 
trestného činu ohovárania. Po 
vyhodnotení situácie primátor 
Karol Kvál zvažuje aj poda-
nie žaloby na súd na ochra-
nu osobnosti a bude žiadať 
nemajetkovú ujmu a verejné 
ospravedlnenie.“ 
Príspevky niektorých obča-
nov Senca na diskusnom fóre 
internetovej stránky mesta už 
svojimi urážkami a ohovára-
niami presiahli rámec únos-
nosti. Preto vedenie mesta sa 
rozhodlo dočasne diskusiu  
zrušiť. 
K. Kvál: ,,Je mi ľúto, že sa pred-
volebný boj znižuje na takúto 
úroveň. Otázky však môžete 
písať na e-mail: primator@se-
nec.sk.“                                (r) 

Poškodzuje meno 
predstaviteľa mesta

Prokurátorka očistila primátora
(dokončenie zo str. 1) 
Tieto informácie odzneli vo viacerých médiach, ako aj na zasad-
nutí seneckého mestského zastupiteľstva,  kde primátora takým-
to spôsobom napadol JUDr. Ladislav Pavlovič. Hoci uznesenie 
vyšetrovateľa zo seneckého pracoviska primátor dodnes nedo-
stal!, JUDr. Pavlovič ním pred poslancami mával a osočoval ho.
Primátor K. Kvál podal sťažnosť na seneckého vyšetrovateľa na 
inšpekciu ministerstva vnútra.                                                    (r)

Poslanci určili ceny prenájmov na cintoríne
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Senci sa na svojom novem-
brovom zasadnutí o. i. zaoberali aj problémom s grafitmi.  V tejto 
súvislosti riaditeľka ZŠ Tajovského Mgr. Božena Venerčanová 
uviedla, že nejde o žiakov školy, ale väčšinou sú to 16- 17-roční 
chlapci. Podobnú skúsenosť majú i na ostatných školách. Vy-
jadrila spokojnosť s mestskou políciou. Poslanci sa oboznámili      
aj s vyhodnotením letnej turistickej sezóny. Odsúhlasili prevádz-
kový poriadok na cintoríne a stanovili otváracie letné (6. - 22.)            
a zimné (7. - 20.) hodiny. Určili aj ceny prenájmov na desať rokov 
(jeden hrob 500 Sk, dvojhrob 1000 Sk, urnové miesto 200 Sk, 
detský hrob 250 Sk a prenájom krypty na 20 rokov 20-tis. Sk).

.     (el)



Pod lupou

• Rušno mali v reštaurácii 
Marathon na Lichnerovej 
ul. v Senci. Ako bezdomo-
vec  vyzerajúci Peter A. (35) 
z Trnavy tam ukradol  bar-
manke mobil a schoval sa 
na záchode. Keď sa pokúsil 
pred privolanou hliadkou                       
z Obvodného oddelenia PZ 
v Senci ujsť, prerazil hlavou 
sklenené dvere. Neušiel, na-
vyše u neho našli tri skladač-
ky neznámej látky, ktorú po-
slali na expertízu. A keďže sa 
už v priebehu roka dopustil 
priestupku (v Lidli chcel 
ukradnúť potraviny), hrozí 
mu trest odňatia slobody na 
dva roky.
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V meste začali s rozmiestňovaním 
smetných košov pre psov

V rôznych častiach Senca sa objavili smetné koše pre psie 
exkrementy. Mesto ich skúšobne zatiaľ zakúpilo šesť. Dva sú 
umiestnené na sídlisku za Štiftom, ďalšie na uliciach Kollárova, 
Sokolská a Košická. Požiadavky vzišli aj zo strany samotných 
občanov, pretože väčšinu majiteľov psov tento problém netrápi, 
keď navyše časť z nich si svojho miláčika na úrade neprihlási       
a ani za neho neplatí.  Ako uviedla vedúca oddelenia verejnej 
zelene, údržby a čistenia mesta Viera Kolozsváriová, pri každom 
koši sú vrecká s lopatkou, do ktorých majiteľ psa pozbiera exkre-
menty a vhodí do koša. ,,Vyberať a dopĺňať ich budeme dva-
trikrát do týždňa, v lete každý deň. Uvidíme, ako si ľudia na ne 
zvyknú. V iných krajinách je to už samozrejmosť.“                (el)

Vedenie mesta Senec sa dô-
razne dištancuje od periodika 
Senecké novinky, ktoré spustili 
účelovú predvolebnú demago-
gickú kampaň voči súčasným 
predstaviteľom mesta a pre-
dovšetkým jeho primátorovi. 
Nejde o konštruktívnu kritiku, 
pri tvorbe článkov redakcia 
(bez telefónneho čísla) ani raz 
neoslovila predstaviteľov mes-
ta. Noviny zneužívajú pritom 
mestský erb, ktorý používajú    
v hlavičke novín. Podľa infor-
mácií z Ministerstva vnútra SR 
mestské symboly sa môžu po-
užívať iba so súhlasom mesta, 
čo sa v tomto prípade nestalo. 
V Senci začalo pôsobiť Oko 
Senca, ktoré sa zviditeľnilo 
práve v týchto novinách, pri-
tom chce dohliadať aj na ko-
munálne voľby. Akosi mu však 
unikajú predvolebné prešľapy, 
do ktorých spadá aj poruše-
nie termínu začatia volebnej 
kampane, keď sa v novinách 
objavili kandidáti na poslancov        
a primátora.                          (r)

Zneužívajú mestský erb
na účelovú kampaň

Súťaž o najkrajší výklad
Mesto Senec vyhlasuje tradič-
nú súťaž  o najkrajší výklad,     
s dôrazom na vianočnú výz-
dobu, ktorá bude vyhodnote-
ná pred Vianocami.             (r)

Občania doplácajú na chamtivosť úradníkov
Na bezuzdnú chamtivosť zamestnancov seneckého katastra 
doplácajú nevinní. Z troch, ktorí robili vklady do katastra, pra-
cuje len jedna žena, aj tá iba preberá podklady. Rozhodnutia                  
o vkladoch sa robia v Bratislave. Táto situácia trvá odvtedy, ako 
tu Úrad boja proti korupcii PZ odhalil prípady korupcie. Obvine-
ný je vedúci oddelenia Róbert O., ktorého presunuli na praco-
visko do Bratislavy a Zita V. Tá je momentálne práceneschopná. 
Je predpoklad, že obvinené budú aj ďalšie osoby. Pozoruhodný 
oznam už dlhší čas (ešte spred začatia aféry) visí na vstupe do 
katastra (viď foto).                                                                      (el)

Tragédia vo výťahu 
seneckého sila

Šok utrpel otec 20-ročného 
Petra V. zo Šarišských Micha-
lian, ktorý ako brigádnik pra-
coval s otcom v seneckom 
sile na rozoberaní nefunkčnej 
vzduchotechniky. Syna na-
šiel mŕtveho medzi výťahom 
a betónovou konštrukciou na 
šiestom poschodí. Polícia prí-
pad vyšetruje a  čaká na zna-
lecké posudky.                  (el)



Od septembra budúceho roka má 
v Bratislavskom samosprávnom 
kraji začať fungovať Integrovaný 
dopravný systém. O tom, čo mož-
no od nového systému očakávať, 
hovorí člen komisie dopravy BSK  

a predseda komisie cestovného 
ruchu  Mestského zastupiteľstva 
v Senci Rezső Duray.
Narastajúci počet motorových 
vozidiel prináša so sebou celý 
rad problémov: klesá preprav-
ná rýchlosť, zvyšuje sa počet 
nehôd, splodiny a hluk nega-
tívne vplývajú na okolie. Aké je 
riešenie?
- Riešenie sa hľadá v posilňova-
ní významu hromadnej dopravy, 
predovšetkým koľajovej. Účin-
ným riešením vo veľkých mestách 
a ich aglomeráciach je vytváranie 
integrovaných dopravných systé-
mov (IDS). 
V čom spočívajú?
- Podstatou je spoločný cestovný 
doklad bez ohľadu na dopravcu, 

cestovné poriadky rôznych dru-
hov dopravy sú koordinované 
časovo i priestorovo. Užívateľ             
s jediným cestovným lístkom 
bude po celom kraji pohodlnejšie 
a rýchlejšie cestovať autobuso-
vou, železničnou aj bratislavskou 
mestskou hromadnou dopravou 
- električkou alebo trolejbusom. 
Ako to bude vyzerať v praxi? 
- Celé územie kraja sa rozdelí na 
osem až desať zón. Pasažier si 
zakúpi jednorazový časový alebo 
predplatný cestovný lístok na jed-
no či viac pásiem, ktorý mu bude 
platiť v autobusoch SAD, vozid-
lách MHD, ako aj v regionálnych 
vlakoch.
Kto to pripravuje ?
- V júli 2005 vznikla obchodná 

spoločnosť Bratislavská integro-
vaná doprava so 65–percentnou 
majetkovou účasťou BSK a 35-
percentnou majetkovou účasťou 
Hlavného mesta SR Bratislavy. 
Pripravuje všetky nevyhnutné 
kroky na začatie od septembra 
2007 .
Kde už majú s takouto dopra-
vou skúsenosti?
- Nezavádzame nič neoverené      
a neodskúšané v praxi. V Česku 
sa IDS začal rozvíjať začiatkom 
deväťdesiatych rokov minulého 
storočia predovšetkým v Prahe 
a Brne. Zásady a princípy nášho 
systému sme prebrali z Brna, kde 
s ním majú výborné skúseností. 
Je zavedený aj v Rakúsku a Ma-
ďarsku.                                      (r)

Strecha rímskokatolíckeho kosto-
la Sv. Mikuláša v Senci žiari novo-
tou, a posvätil ju aj pomocný bis-
kup a generálny vikár  Bratislav-
sko-trnavskej arcidiecézy Mons. 
Ján Orosch. Jej rekonštrukcia 
vďaka sponzorom a manažovaniu 
Gabriela Agárdyho trvala iba šty-
ridsať dní a stála 1 milión 78-tisíc 
korún. 
Na vysviacke sa zúčastnili okrem 
predstaviteľov mesta aj sponzori. 
Najväčším sponzorom bolo mes-
to Senec, ktoré prispelo sumou 
495-tisíc korún.
Ďalší, vďaka ktorým sa akcia zrea-
lizovala: SEPS,  Združenie Senec 
a okolie, I.K. Trade,  Slovak Tele-
com, Stavrem, Krovstav, Sloven-
ské elektrárne, Kvetinárky kostola 
Sv. Mikuláša, Združenie sv. Ru-
ženca, Sekostav, Dalkia, MK Kovo 
– Karol Mészáros, Spolok senec-
kých podnikateľov. Súkromné 

osoby: Gyula Bárdos,  Klára Pe-
reszlényi, Ladislav Čerba, Mgr. 
Rudolf  Galambos, JUDr. Gejza 

Varga, Alexander Eliaš, Gabriel 
Agárdy, István Vörös.              (r)
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Vysvätili novú strechu rímskokatolíckeho kostola

S Rezső Durayom o integrovanom dopravnom systéme

Na jeden lístok cestovanie rýchle a pohodlné

Spoločnosť e-Net garantuje ceny počas celej doby viazanosti

Kto skôr príde, ušetrí
Špecialitou seneckej firmy e-Net, ktorú nepo-
núka žiadna podobná,  je garancia ceny služ-
by počas celej doby viazanosti. To znamená, 
že platí cena, ktorá bola stanovená pri podpi-
se zmluvy.  
Takisto ako všetky iné konkurenčné spoloč-
nosti, tak aj e-Net je nútený reagovať na zvyšo-
vanie nákladov na prevádzku a licenčných po-
platkov.  Tejto spoločnosti sa podarilo udržať 
zvýšenie ceny v rozumných hladinách do 10% 
oproti minulému roku. Pre porovnanie, balík 
UPC s funkčnými cca 16 programami bude 
od nového roku stáť cez 411 Sk a program              
e-Netu s 20 programami stojí dnes 248 Sk a 
od budúceho roku bude jeho cena 268 Sk. To 

je menej, ako 10% zvýšenie. Avšak znova tre-
ba  pripomenúť možnosť spísania zmluvy ten-
to rok, kedy zákazníkovi počas celej doby via-
zanosti spoločnosť garantuje súčasnú cenu. 
Pritom nezáleží na termíne pripojenia konco-
vého bodu, ale na termíne podpisu záväznej 
objednávky. Preto e-Net apeluje hlavne na 
obyvateľov oblastí, ktoré momentálne zapája, 
aby čím skôr, ešte v tomto kalendárnom roku, 
prišli a objednali si jej služby.  
Pre užívateľov novo zapájaných oblastí platí 
akcia ako v minulom roku, pri ktorej majú mož-
nosť používať najvyššie balíky internetových 
a televíznych služieb počas testovacej pre-
vádzky zdarma. Zároveň však beží akcia pre 

všetkých novo zapájaných užívateľov, v ktorej 
majú možnosť za cenu jednej aktivácie (1088 
Sk) aktivovať si káblovú televíziu aj internet, 
plus dostávajú dvojnásobnú rýchlosť internetu 
zdarma.  
Spoločnosť e-Net upozorňuje na trend veľmi 
rýchlo pribúdajúcich objednávok, ktorý by 
mohol spôsobiť, že sa čas čakania na zapoje-
nie služieb môže predlžiť.                             (r)

Pomocný biskup Mons. Ján Orosch ďakuje primátorovi Karolovi 
Kválovi a jeho zástupkyni Helene Nemcovej za podporu mesta.
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Na Slnečných jazerách varili guláš, 
náladu robila muzika aj jesenné slnko

Juh Slnečných jazier voňal 
gulášom a pritiahol hádam aj 
tisíc Senčanov i nesenčanov. 
Počasie v polovici októbra 
žičilo, slnko netypicky hrialo           
a tak sa do súťaže zapojili 
mnohí. Varil primátor Karol 
Kvál aj mestskí poslanci, ale  
i nový starosta z maďarského 
Mosonmagyaróváru, snažili sa 
podnikatelia aj školy. 
Na gulášparty sa jedlo zdarma 
a všetkým chutilo. Až tak, že                  
o pol druhej už kotle zívali 
prázdnotou a nebolo čo jesť. 
Ba predsa – keď nebolo gulá-
šu, prítomní si pochutili aj na 
chlebe s masťou a cibuľou. 
Porota sa zapotila, kým vy-
niesla verdikt, pretože dobrých 
gulášov bolo veľa. Ochutnať   

a ohodnotiť musela až 24 vzo-
riek a robila to veru poctivo. 
Do úvahy brala nielen chuť, ale 
i mäkkosť mäsa. Okrem kla-
sického hovädzieho a bravčo-
vého sa objavili aj netradičné 
špeciality – guláš paprčkový či 
držkový.
Čestnú cenu si odniesol sta-
rosta z Mosonmagyaróváru, 
ktorému sa senecká akcia mi-
moriadne páčila a rád príde aj 
nabudúce. 
O gradujúcu zábavu bolo dob-
re postarané. Kultúrny prog-
ram uvádzal Tibor Labuda zo 
Spolku seneckých podnikate-
ľov. Spievali speváci z Melo-
dyku, vo forme bol Tuky band, 
ale aj Bertókovci a ďalší.

Eva Lauková

„Kuchári“ z kultúrneho domu

Tento dokument bol vyprodukovaný s finančnou pomocou         
Európskeho spoločenstva. Názory vyjadrené v ňom sú názormi 
mesta Senec a nemôžu byť preto žiadnym spôsobom brané tak, 
že odrážajú oficiálny názor Európskeho spoločenstva. Ocenení za najlepší guláš
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Prázdninová dedinka na jazerách už láka cudzincov
Malebná Prázdninová dedinka (Holiday Village) vyrastá  na severnej 
strane Slnečných jazier, v blízkosti stanového kempingu. Prístup je           
z hlavnej cesty v smere Senec – Réca.  Návštevníkov už  počas budúco-
ročnej letnej sezóny čaká 52 apartmánov (maximálne po štyri  osoby) 
so všetkým komfortom – i s vlastnou terasou. V areáli budú mať klienti                   
k dispozícii internet, reštauráciu, bufet, detské a plážové ihriská, teniso-
vý kurt. Na podrobnosti sme sa opýtali konateľa firmy Holiday Village 
Zoltána Kováča, ktorý ako riaditeľ cestovnej kancelárie Seneca Tour už 
pätnásť rokov ,,nosí“ turistov do Senca. ,,V Senci chýbajú ubytovacie 
kapacity lacnejšieho apartmánového typu, preto sme sa tejto myšlienky 
chytili a na jej realizáciu získali príspevok z grantov Európskej únie. Ce-
novo bude ubytovanie so stravou veľmi prístupné.“ Dnes sa ponuky na 
bývanie v týchto apartmánoch nachádzajú už v nemeckých a holand-
ských cestovných katalógoch, chcú osloviť aj poľský a ukrajinský trh. 
Zahraničná klientela si už začína potvrdzovať pobyty.
No spoločnosť Holiday Village sa najprv zviditeľnila vláčikom – Senec-
kým expressom, ktorý premával medzi Slnečnými jazerami a centrom 
Senca už tretiu sezónu. Má kapacitu 54 miest a veru už nestačí. ,,Roz-
mýšľame o väčšom,“ zamýšľa sa Z. Kováč.                                         (el) 

Ulicami Senca
Ľudovít Štúr

Tento rok je rokom Ľudovíta 
Štúra. Dôvodom sú dva dátu-
my, ktoré ohraničujú život jednej                              
z najvýznamnejších osobností 
slovenského národa. Slávime 
191 rokov od jeho narode-
nia a 150 rokov od jeho smrti 
(28.10.1815 – 12.1.1856). Zo škol-
ských lavíc vieme, že Ľ. Štúr je 
tvorcom spisovného jazyka, 
zakladateľom a šéfredaktorom 
Slovenských národných novín, 
poslancom za mesto Zvolen                                       
v uhorskom sneme, bojovníkom 
za zrušenie poddanstva v Uhor-
sku, za národné právo Slová-
kov, pedagógom bratislavského 
evanjelického lýcea, ktorý vie-
dol svojich žiakov k láske a úcte          
k vlastnej histórii, vlastnému 
národu, k zbieraniu rozprávok                   
a povestí. Bol spoluorganizáto-
rom povstania v roku 1848.
Jeho diela Nárečja slovenskuo, 
alebo potreba písania v tomto 
nárečí, Náuka reči slovenskej, 
O národných piesňach a poves-
tiach plemien slovanských, Slo-
vanstvo a svet budúcnosti atď., 
sú svedectvom jeho širokého 
záujmu. Aj koniec jeho života, 
keď žil v Modre pod policajným 
dozorom a staral sa o deti svojho 
zomrelého brata, svedčí  o jeho 
obetavosti. Bol človekom eu-
rópskeho formátu, veď študoval 
v Halle na univerzitea udržiaval 
kontakty s európskymi vzdelan-
cami. Jeho život a diela majú pre 
nás veľký význam. Veď národný, 
kultúrny a politický život Sloven-
ska v 20. a 21. storočí sa rozvinul 
tak rýchlo, že si to možno ani on 
tak nepredstavoval.                              

             H.Č.

Návrat labužníkov do starých čias

Prezentácia zbierky starých fotografií

Večer labužníkov môže mať rôz-
ne podoby, nielen gurmánsku. 
Na takomto večere  sa v seneckej 
reštaurácii Lucullus prvý raz  zišli 
fajnšmekri seneckej histórie, pred 
ktorými ožili obrázky starého Sen-
ca. Prítomní s úžasom sledovali 
staré ulice, domy, ale i tváre ľudí, 
z ktorých niektoré aj spoznávali. 
Unikátne materiály zozbieral Peter 
Sedala. ,,Nebolo to jednoduché,“ 
vraví. Medzi najvzácnejšie radí  
fotografiu pochádzajúcu približne                                                                  
z roku 1922, na ktorej dovtedy 
ukrývané zvony  ťahali voly, ale 
aj pohľad na Senec z miesta, kde 
dnes stojí Lidl a kedysi tam bol 
mlyn, ktorý vyhorel. Prítomný sa 
zhodli, že P. Sedala urobil kusisko 
záslužnej práce, aby história Senca 
nezapadla prachom.               (el)
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Štyri náročné roky poslancov 
v službách občanov Senca

Ján Winkler, Emese Dobošová Ján Maglocký, Gyula Bárdos, 
Rudolf Galambos

Rezső Duray, Gabriella Németh, 
Gabriel Agárdy

František Podolský, Mária Po-
dolská, Ivan Fendek

Gašpar Józan, Jozef Olas Marián Príbelský, Ladislav 
Nádaský

Katarína Takáčová

Helena Nemcová, Pavol Škovrá-
nek

- Sú za nami štyri roky spo-
ločnej práce, počas ktorých 
vedenie mesta spolu s po-
slancami mestského zastu-
piteľstva urobilo veľmi veľa. 
Vďaka poslancom, ktorí dali 
súhlas na zmenu využitia po-
zemkov pod budúcimi logis-
tickými centrami sa mohlo                                             
v tomto volebnom obdo-
bí začať s ich výstavbou.                  
V budúcnosti prinesú mestu 
stámilióny. Poslanci majú 
rovnako zásluhu na tom, že 
sa mohla začať rozsiahla 
výstavba rodinných domov       
a bytoviek, pretože o býva-
nie v Senci a jeho okolí je 

čoraz väčší záujem. Ľudia 
si uvedomujú, že je to jedno                   
z najperspektívnejších slo-
venských miest.
Za štyri roky mesto zníži-
lo svoje úverové zaťaženie, 
ktoré je aj tak v porovnaní 
s niektorými inými mestami 
veľmi nízke. Nezaťažili sme 
mesto a tým ani obyvate-
ľov úvermi do ďalších rokov, 
pracovalo sa so vzácne 
vyrovnaným rozpočtom.                                                   
A pritom sa v meste investo-
valo tak, ako nikdy predtým.
Spolupráca s poslancami 
bola v uplynulom volebnom 
období výborná. Bol by som 
veľmi rád, keby aj v budúc-
nosti -  či v kresle primátora 
budem ja, alebo niekto iný, 
zastupovali občanov takí po-
slanci, s akými som mohol 
spolupracovať ja. Takých že-
lám všetkým. Na rokovaniach 
prevládal pokoj, rozvaha, od-
borné, vecné a transparent-
né rozhodovania, výhodné 
pre mesto a jeho občanov.

Ing. Karol Kvál
primátor Senca

,,Takých poslancov želám všetkým“

Dlhová zaťaženosť: V čase nástupu súčasného vedenia mesta 
bola jeho dlhová zaťaženosť 20 miliónov  532-tisíc korún. V ob-
dobí od začiatku roka 2003 do 30. 9. 2006 mesto získalo  banko-
vý úver 8,5 milióna korún na kúpu budovy autoškoly, kde dnes   
sídli mestská polícia. Navyše – mesto muselo zaplatiť prehratý 
súdny spor z roku 1992 (počiatky má za pôsobenia  predchá-
dzajúceho vedenia mesta) a uhradiť štátnemu podniku Palivá 
takmer 4 milióny korún. Za spomínané obdobie mesto splatilo 
dlh v celkovej výške necelých 24 miliónov. V súčasnosti dlh mes-
ta predstavuje 19 miliónov 165-tisíc korún. 

Nehnuteľný majetok: Jeho hodnota k začiatku roku 2003 bola 
viac ako 488 miliónov korún, v súčasnosti k 30. 9. 2006 vzrástla 
takmer dvojnásobne na 854 miliónov 500-tisíc. (pribudla budo-
va kasární, autoškoly, nové cesty, chodníky a pod.), pričom tam 
nie sú zahrnuté financie z eurofondov (205 miliónov), ktoré boli 
použité na rekonštrukciu a revitalizáciu. 

Znižovanie nákladov: Mestu sa darí znižovať náklady aj vďaka 
tomu, že sa znížili náklady na výkon údržby mesta (práce a pou-
žívaná technika) ročne o 960-tis. korún.
Za obdobie od začiatku roka 2003 do 30. 9. 2006 sa podstatne 
znížili náklady na verejné osvetlenie vďaka výmene 454 žiaro-
viek za úsporné, boli namontované fotobunkové stmievače a vy-
menilo sa štrnásť rozvádzacích skríň verejného osvetlenia. 

Granty: Od začiatku roku 2003 sa začali intenzívne prípravy 
mesta na získanie dotácií (grantov), v roku 2004 sa predkladali 
projekty. K ich realizácii došlo v rokoch 2005 a 2006. 

(pokračovanie na str. II)

Ako mesto Senec hospodárilo 
a úspešne investovalo
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(dokončenie zo str. I)

Využívanie grantov bolo transparentné – na určené účely. Do 
konca roka 2006 dostalo mesto granty a sponzorské dary od 
Európskej únie, firiem a podnikateľov, ktoré realizujú investičné 
zámery v Senci, za viac ako 205 mil. Sk. Z nich do konca roka 
2006 a časti roka 2007 mesto môže preinvestovať ešte viac ako 
163 miliónov.

Školstvo: Do základných a materských škôl v Senci sa za štyri 
roky investovalo 20 miliónov korún. Na všetkých školách a škol-
ských zariadeniach mesto vymenilo  či zrekonštruovalo strechy, 
vymenili sa okná (ZŠ Tajovského a A. M. Szencziho), do poriad-
ku sa dali sociálne zariadenia (ZŠ Tajovského, A. M. Szenczi-
ho), bežná údržba sa sústredila najmä na estetické a hygienické 
skvalitnenie (maľovky), revíziu elektrozariadení, osvetlenie telo-
cviční. Na ZŠ Tajovského sa vykonala rekonštrukcia kúrenia za 
1,5 milióna, vymenili sa kotle a prešlo sa na centrálne vykuro-
vanie. Investičnú akciu financovala spoločnosť Dalkia, niektoré 
náklady však muselo uhradiť mesto. Vzniknuté úspory predsta-
vujú asi 10 percent. V rozpočte na rok 2007 mesto ráta s výme-
nou okien na ZŠ Mlynská. Mesto sa pri investíciach zameralo 
na šetrenie energií (preto rekonštruovalo strechy a vymieňalo 
okná), vymenili sa žiarovky v telocvičniach za úsporné.

Ako mesto Senec hospodárilo 
a úspešne investovalo

Mesto investovalo okolo 850-tisíc korún do vyčistenia cintorína, 
opravy osvetlenia, nového ozvučenia i vývodov vody na polievanie, 
vyasfaltovali sa chodníky.  Za takmer 250-tisíc sa zrekonštruovala  
budova pohrebnej služby. Na svete je projekt rekonštrukcie Domu 
smútku a Farského námestia od Ing. arch. Richarda Pauera. Na Pas-
toračné centrum dalo mesto takmer dva milióny (sčasti aj vo vec-
nom plnení). Rekonštrukcia strechy katolíckeho kostola  stála mes-
to takmer 500-tisíc korún, na rekonštrukciu evanjelického kostola 
mesto prispelo sumou 400-tisíc.

Investičné akcie spolu za štyri roky
• Rekonštrukcia Vinohradníckej ul.                               3 mil. 520-tis.
• Splašková kanalizácia a vodovod Nitrianska ul.               3 mil. 585-tis.
• Cyklotrasa I., II., III. etapa 1 mil. 450-tis.
• Rekonštrukcia Pivničnej ul. 12 miliónov
• Autobusová stanica 9 mil. 728-tis.
• Rekonštrukcia MsÚ 7 mil. 300-tis.
• Rekonštrukcia MsKS                                                             54 miliónov
• Rekonštrukcia knižnice                 4 mil. 600-tis.
• Revitalizácia námestí                                                       36 mil. 430-tis.
• Revitalizácia Sl. jazier                                                          110 miliónov
• Intenzifikácia ČOV (BVS)                                                       11 miliónov
• Rekonštrukcia kanalizačných 
   a  vodovodných rozvodov (BVS) 204 miliónov
• Hlavný kanalizačný zberač                                                 800 miliónov
• Kruhová križovatka (SSC)                                                     24 miliónov
• Rekonštrukcia el. vedenia a verejného osvetlenia (ZsE)   
   (Sl. jazerá, Nám. 1. mája, Krátka ul., Pezinská)              16 mil. 500-tis.

Neinvestičné akcie spolu za štyri roky
• Svetelná signalizácia 248-tis.
• Oprava výtlkov 1 mil. 514-tis.
• Dopravné značenia 1 mil. 762-tis.
• Odvodnenie ulíc 1 mil. 628-tis.
• Rekonštrukcia chodníkov a  spevnené plochy               21 mil. 244-tis.
• Cintorín+dom smútku 230-tis.
• Zdroj pitnej vody 774-tis.
• Rekonštrukcia NN a V.O. 7 miliónov
• Projektové dokumentácie 1 mil. 805-tis.

Sponzorské dary
• Billa 3 milióny
• Alpine 3 milióny
• Doprastav        5 miliónov
• Kaufland                      4,5 milióna
• Sponzorské (karneval, Senecké leto,...)                   2,4 milióna

Úspory v porovnaní s predchádzajúcim obdobím
• na údržbe elektrického osvetlenia 12 miliónov
• na úprave zelene a údržbe mesta  22 miliónov

Finančná podpora športových klubov
• FC Senec za rok 2006 1 mil. 600-tis.
• SFM Senec za rok 2006  600-tis.
• podporované boli aj ďalšie športové kluby

Mesto získalo pre mestskú políciu bývalú budovu autoškoly, a tak 
sa mohla presťahovať do adekvátnych priestorov. Vybavená bola              
i výpočtovou technikou. Spolu s ňou tam sídli aj oddelenie verejnej 
zelene, údržby a čistenia mesta.



Mysleli dopredu,
reagovali  ihneď  

-Podnikateľská komisia 
sa neschádzala pravi-
delne, ale vždy, keď bolo 
treba zaujať stanovisko 
k problémom a aktivi-
tám mesta, ktorých ne-
bolo málo. Veď v meste 
panoval počas štyroch 
rokoch veľký ,,podnika-
teľský ruch“. 

Vyjadrovali sme sa ku každoročnému rozpočtu,          
o ktorom sme diskutovali spolu s členmi finančnej 
komisie. Komentovali sme okrem inéhoí aj najväčšiu 
mestskú akciu čistenie Slnečných jazier, pripomien-
ky a návrhy sme mali aj k dopravnej situácii v meste,   
napr. ku kruhovej križovatke. 
Ako predseda podnikateľskej komisie som presved-
čený, že sme boli nápomocní primátorovi mesta pri 
riešení aj iných problémov, diskutovali sme o nich       
a navrhovali riešenia. 
Ak  bolo treba, reagovali sme okamžite na vzniknutú 
aktuálnu situáciu.
Mysleli sme aj na budúce obdobie, preto sme sa ve-
novali aj rozpracovaným projektom, ktoré by sa mali 
dokončiť v novom volebnom období. 

Ladislav Nádaský
predseda podnikateľskej komisie

Ochrana aj výzvy
-Jedným z prvých 
úspechov bolo prijatie                   
a podpísanie Dohovo-
ru o jazierku Kovécstó. 
Menej úspešný bol spor 
o zachovanie enklávy 
ťažbového priestoru                
v hlinisku tehelne,  kde 
sa nachádzajú kolónie 
hniezd chráneného vtá-
ka, včelárika zlatého.       

V ochrane trvalej zelene, vzrastlých stromov a kríkov 
sa vykonal na pamätných stromoch zdravotný rez. 
Pri revitalizácii námestia sa zachránil kompromisom 
iba menší počet cennejších druhov drevín. Ďalej sa 
navrhovala citlivejšia a postupná redukcia topoľov. 
Komisia naliehala aj na uplatnenie separovaného 
zberu komunálneho odpadu. Dôsledne preferovala 
ochranu Martinského lesa, uznaného ako biocentrum 
regionálneho významu s druhým stupňom ochrany. 
Preto komisia nepodporovala zábery úrodnej poľno-
hospodárskej pôdy na výstavbu logistických zariade-
ní v jeho blízkosti. V boji s hlukom a prachom bude 
naďalej potrebné zakladať viacetážovú zeleň na mno-
hých uliciach mesta a vynaložiť veľké úsilie na zníže-
nie záťaže mesta dopravou vybudovaním severného 
obchvatu ciest smerom na západ aj na východ.

Ing. Ján Maglocký 
predseda komisie životného prostredia

Spokojní 
návštevníci jazier

-Komisia cestovného ru-
chu zasadala za účasti 
riaditeľky Správy cestov-
ného ruchu (SCR) hlav-
ne z dôvodu pripomien-
kovania materiálov do 
zastupiteľstva ohľadom 
letnej turistickej sezóny 
alebo rozpočtu SCR. Ko-

misia sa zamerala hlavne na: 
• revitalizáciu jazier • starostlivosť o zeleň • ochra-
nu a bezpečnosť návštevníkov • vodnú záchrannú 
službu • zdravotnú službu • denný vývoz pevného 
odpadu, rekonštrukcia a oprava verejného osvetlenia 
• kvalitu poskytovaných služieb v občerstvovacích 
zariadeniach • organizovanie hudobno – zábavných 
podujatí • požičiavanie športových potrieb • vybudo-
vanie športových a detských ihrísk, kútika detských 
radostí • obnovu a opravu informačného systému • 
opravu a údržbu vnútro-areálových komunikácií • de-
zinfekciu sociálnych zariadení.
Najlepším ohodnotením práce komisie je spokojnosť 
vysokého počtu návštevníkov Slnečných jazier, kto-
rých bolo v tomto roku 775-tisíc z 25 štátov. 

 Rezső Duray
predseda komisie cestovného ruchu

Včas, vecne 
nestranne

-V mestskom zastupiteľ-
stve som už tretie voleb-
né obdobie, počas ktoré-
ho som zastávala funkcie 
predsedkyne redakčnej 
rady mestských novín  
Senčan a predsedkyne 
bytovej komisie. Okrem 
toho som  vykonávala 

svadobné obrady a uvítania detí do života.
Na základe mojej iniciatívy sa nám podarilo dosiah-
nuť, že do každej domácnosti sa začal Senčan dis-
tribuovať zadarmo, aby  sa všetci občania dostali               
k dôležitým informáciam, ktoré sa týkali diania                                 
v našom meste, práce mestského úradu, primátora, 
poslancov, ako aj rôznych kultúrno-spoločenských, 
športových a iných  podujatí. 
Vždy sme sa snažili informovať občanov včas, vec-
ne, nestranne, aj v prípadoch, keď išlo o nepríjemné 
záležitosti.
Senčan prinášal informácie o úspešne získaných 
grantoch z EÚ. Pravidelne prispievali do novín školy, 
škôlky, organizácie, ale aj občania. Našou snahou 
boli korektné a objektívne noviny.

Gabriella Németh 
predsedkyňa redakčnej rady 
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Svedomitá a systematická práca 
Medzi najaktívnejšie komisie          
v meste patrila určite komisia vý-
stavby a územného plánovania.
Komisia pripravovala materiály, 
týkajúce sa v prvom rade výstav-
by, ale i napr. podkladov pre pre-
daj nehnuteľností, či organizova-
nia akcií súvisiacich s výstavbou. 
Spolupráca s odborom výstavby 
mestského úradu pod vedením 
Karola Céreho a Ing. arch. Igora 
Križka bola spoľahlivá aj v tých 
najcitlivejších prípadoch, ktoré 
bolo nutné riešiť. 

Práca komisie sa zakladala na 
poctivom neformálnom prístupe 
členov komisie, ktorí okrem za-
sadaní komisie boli ochotní vo 
svojom voľnom čase bez nároku 
na odmenu zúčastňovať sa s pra-
covníkmi odboru výstavby na tzv. 
výjazdoch a doslova premeria-
vať a exaktne posudzovať každý 
jeden predrokovaný prípad. Až 
takto pripravené materiály išli na 
zasadnutie komisie. Rozhodnutia 
komisie boli odporúčaním pre za-
sadnutia mestskej rady a MsZ.  

Jedným z najvýznamnejších 
úspechov komisie bola iniciatí-
va vytvoriť poriadok a systém vo 
výstavbe mesta. Výsledkom bolo 
mimoriadne MsZ, ktoré rozhodlo 
o konkrétnych lokalitách, ktoré 
formou zmien a doplnkov zapra-
covalo do územného plánu mes-
ta. Medzi výrazné aktivity komisie 
patrili aj okrúhle stoly, kde bola 
snaha nadviazať kontakt s občan-
mi a zabrániť anonymite, na ktorej 
sa mnohí aj v tomto období sna-
žia, resp. snažili priživovať. 

Ing. Gašpar Józan
poslanec a predseda komisie 

výstavby a ÚP

Sledovali 
mestský rozpočet

-V minulom volebnom 
období ako poslankyňa 
mestského zastupiteľ-
stva, som zúžitkovala 
svoje vedomosti vo fi-
nančnej komisii, kde 
som pracovala štyri roky  
ako jej predsedkyňa.
Zasadnutia komisie boli 
raz za šesť až osem týž-

dňov, podľa množstva materiálov, ktoré bolo treba 
prejednať. 
Náplňou zasadnutí finančnej komisie bolo posudzo-
vanie hospodárenia mesta podľa navrhovaného roz-
počtu a sledovanie jeho čerpania. 
Komisia dáva odporúčania na odpredaj (resp. zamiet-
nutie odpredaja) majetku mesta na základe žiadostí 
tak, aby predaj bol čo najvýhodnejší pre mesto. Mno-
hé žiadosti sa týkali vysporiadania pozemkov okolo 
chát a rodinných domov . V sporných prípadoch , boli 
členovia komisie posúdiť skutkový stav v teréne.
Touto cestou im chcem poďakovať za dobrú spo-
luprácu. V tejto práci chcem pokračovať i naďalej v 
budúcom volebnom období, preto som sa rozhodla 
kandidovať v komunálnych voľbách 2006.

Ing. Mária Podolská
predsedkyňa finančnej komisie

V súčinnosti 
s políciou mesta

-V závislosti od aktuálnej 
situácie komisia  pre-
rokúvala rôzne oznamy 
a podnety od občanov 
mesta.  Jej  hlavnou 
úlohou bola spolupráca          
s mestskou políciu (MsP) 
a občanmi pri dodržiava-
ní verejného poriadku, 

dopravných predpisov, pomáhala pri organizácii 
činností v meste.  Riešili sme aj nové problémy v sú-
vislosti so zabezpečovaním  futbalových zápasoch 
a vandalizmom po ich skončení, rovnako nadmernú 
hlučnosť pri nočných koncertoch. Nemálo starostí 
nám  narobili sprejeri a pod. Komisia sa pričinila o 
získanie novej budovy pre MsP, ktorú mesto vybavilo 
aj novou výpočtovou technikou. Obnovil sa aj vozový 
park. Problémy nám robil nízky stav štátnej polície, 
ktorú MsP často supluje. Aj preto komisia navrhla       
v nasledujúcom období rozšíriť  počet mestských po-
licajtov, ako aj uviesť do prevádzky kamerový systém 
(v súčasnosti sa už realizuje) na zabezpečenie väčšej 
ochrany, zdravia, majetku a verejného poriadku.  

Mgr. Rudolf Galambos 
predseda komisie priestupkovej 

a verejného poriadku
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• Dosiahli sme dokončenie 
rekonštrukcií ulíc (na Vinoh-
radníckej, Pivničnej, Pezinskej, 
atď.) v objeme cca 15 mil. Sk, 
mohli sme začať aj nové rekon-
štrukcie.
• Dokončili sme novú autobu-
sovú stanicu (9,7 mil. Sk), po-
kračuje sa úpravou príjazdo-
vých komunikácií.
• Začali sme revitalizáciu Sl-
nečných jazier, doteraz bolo 
odstránených 55-tis. ton kalu 
(projekt je v objeme 110 mil. Sk 
– z fondov EÚ). 
• Úspešnými projektmi z fon-
dov EÚ (36 mil. Sk) 
sme obnovili hlavné 
námestia nášho mes-
ta. Pri zabezpečení fi-
nancií SMK úzko spo-
lupracovala s vedením 
mesta.
• Pokračuje sa v inten-
zifikácii ČOV, aby roz-
voj mesta nebol zasta-
vený (11 mil. Sk).
• Pružne sme pris-
pôsobili územný plán 
mesta požiadavkám 
občanov. Nový územ-
ný plán mestské za-
stupiteľstvo veľkou 
väčšinou schválilo.
• Prispeli sme na reštaurovanie 
kultúrnej pamiatky-oltáru v ka-
tolíckom kostole (200-tis. Sk), 
ako aj na novú strechu (450-tis. 
Sk). Obdobne sme podporili 
dokončenie novej fary a pasto-
račného centra.
• Zrealizované kruhové križo-
vatky urýchľujú dopravu a ro-
bia ju bezpečnou.
• Aj naši seneckí evanjelici a .v. 
dostali na opravu kostola 200-
tis. Sk. Túto dotáciu inicioval 
klub SMK.
• Osvetlenie častí mesta (Sl. 
jazerá, Nám. 1. mája, Pezinská, 
Krátka...) bolo úplne zrekon-
štruované v hodnote 16 mil. Sk
• Bol dokončený vodovod         
a kanalizácia na Nitrianskej 
ulici – jeden z hlavných bodov 
volebného programu SMK.
• Podporili sme usadenie sa 

investorov v oblasti logistiky. 
Prinesie to mestu cca 120 mil. 
Sk ročne.
• Boli dokončené tri etapy cyk-
lotrás.
• Rekonštrukciou budovy MsÚ 
sme vytvorili lepšie podmienky 
našim občanom na vybavo-
vanie svojich záležitostí a za-
mestnancom na prácu  (objem 
7,3 mil. Sk).
• Mestská polícia a poriadková 
čata mesta dostala novú vhod-
nú budovu.
• V spolupráci s BVS, a.s. sme 
začali rekonštrukciu vodovo-

dov a kanalizácie (Tehelná ul. 
atď...) v objeme 204 mil. Sk. 
Bude možné konečne opraviť 
aj cestu na Tehelnej ulici.
• Podporou nášho klubu sa za-
čala rekonštrukcia mestského 
kultúrneho strediska z fondov 
EÚ. Aj tu sme pomohli pri zís-
kaní potrebných financií.
• Boli vymenené strechy na 
základných školách Mlyn-
skej, A. Molnára a Tajovského,                
u posledných dvoch aj vyme-
nené všetky okná. Rovnako 
boli vymenené strechy na ma-
terských školách.
• V mestskej časti Svätý Mar-
tin sme schválili a zrealizovali 
novú trafostanicu, vodovod      
a garáž v cintoríne, opravu 
ciest, ihrisko a nové dopravné 
značenie, retardéry, atď.
Z neinvestičných akcií sme 
pomohli zrealizovať:

• Osadili sme novú svetelnú 
dopravnú signalizáciu na za-
medzenie ďalších dopravných 
nehôd.
• Cestnú sieť v správe mesta 
sme opravili v objeme 1,5 mil. 
Sk.
• Urobili sme príkladný poria-
dok v cintorínoch mesta, sú 
hotové štúdie na rekonštrukciu 
domu smútku.
• Zrealizovali sme novú stud-
ňu na Slnečných jazerách za 
účelom zvýšenia a dodržania 
potrebnej hygieny.
• Predaj nehnuteľností v mes-
te máme pod plnou kontrolou      
a dosiahli sme, že získané fi-
nancie idú predovšetkým späť 
do nehnuteľností mesta.
• Dôslednou rozpočtovou po-
litikou sme dosiahli, že okrem 

krátkodobých úverov 
mesto nemá dlžoby.
• Napriek reálnym  plá-
nom sa nám nepodarilo 
dosiahnuť rekonštrukciu 
synagógy, aj keď plány 
v spolupráci s BSK sú 
hotové. Nová vláda to 
vyškrtla zo zoznamu sta-
vieb.
• Podobne sme nepre-
svedčili Národnú do-
pravnú spoločnosť, aby 
začala s realizáciou vý-
jazdu z diaľnice pri Blat-
nom. Plány sú hotové, no 
realizácia zatiaľ padla za 
obeť úsporným opatre-

niam novej vlády.
• Nepodarilo sa nám ani pri 
najväčšom úsilí zrealizovať 
novú príjazdovú cestu na Sl-
nečné jazerá z Réckej cesty 
pre vlastnícke vzťahy k pôde 
pod budúcou cestou, je však 
hotová nová recepcia. 
• Poslanci za SMK sa pred svo-
jimi voličmi a občanmi mesta 
nemusia hanbiť. V uplynulých 
štyroch rokoch sme čestne 
pracovali na tom, aby naše 
mesto bolo krajšie, lepšie a bo-
hatšie a aby aj občania dostali 
priestor na realizáciu svojich 
predstáv.
Poslanci klubu SMK pri Mest-
skom zastupiteľstve v Senci 
(Gabriel Agárdy, Gyula Bár-
dos, Rezső Duray, Rudolf
Galambos, Helena Nemcová, 
Gabriella Németh)

Štvorročný odpočet poslaneckého klubu SMK
Šesť poslancov klubu SMK hodnotilo svoj volebný prog-
ram a považuje za dôležité dať odpočet z uplynulého 
štvorročného obdobia. Ako sme v spolupráci s vedením 
mesta pracovali a čo sme dosiahli. Predkladáme nasle-
dovné fakty občanom mesta Senec.

Čistenie jazier



• Sikerült elérni, hogy a Pince-
soron (Vinohradnícka, Pivnič-
ná ul.) újabb rekonstrukciókat 
lehetett befejezni (kb. 15 mil. 
Sk értékben) és újakat pedig 
elkezdeni.
• Befejeztük az új autóbuszme-
gállót (9,7 mil. Sk), tervbe van 
véve és már folyik a hozzá ve-
zető utak rendbehozatala.
• Megkezdődött és sikeresen 
folytatódik a szenci tavak re-
vitalizációja (iszaptalanítás 
– eddig 55000 tonna iszapot 
szívtak le – a projekt értéke 
110 mil. Sk). A költségek zömét  
uniós támogatásból kaptuk.
• 36 millió Sk európai uniós 
támogatással, amely pénzös-
szeg megszerzésénél az MKP 
oroszlánszerepet vállalt, felújít-
tattuk városunk főtereit.
• Sikeresen folytatódik a  szen-
nyvíztisztító bővítése (eddig 11 
mill. Sk), hogy  lehetővé váljon 
a város további fejlesztése.
• A lakások és családi házak 
építéséhez rugalmasan módo-
sítottuk a város területfejleszté-
si tervét, amit az önkormányzat 
jóvá is hagyott.
• A katolikus templom gyöngy-
oltárát 200 ezer koronás városi 
hozzájárulással restauráltattuk, 
valamint idén 495 ezer koronás 
városi hozzájárulással a tem-
plom új tetőzetet kapott. Ennek 
elindítói is az MKP képviselői 
voltak. Ugyancsak támogattuk 
a plebánia és a pasztorációs 
központ felépítését.
• A városban  megépült több 
körforgalom lényegesen gyor-
sítja a forgalmat és megszün-
tette a heti gyakoriságú bale-
seteket.
• Elértük, hogy az evangéli-
kus egyház ágostai hitvallású 
gyülekezete is 200 ezer koro-
nás támogatást kapott a tem-
plom javítására. Ezt is klubunk 
kezdeményezte.
• A város világítási hálóza-
ta nagy rekonstrukción esett 

át (Napfényes Tavak, Nám. 1 
mája, Pezinská, Krátka...) kb. 
16 milló korona nagyságban.
• Elkészült a Nyitrai utca víz- és 
csatornahálózata.
• Támogattuk a logisztikai be-
ruházók megtelepedését. Ez 
városunknak évente kb. 120 
mil. Sk jövedelmet hoz.
• Befejeződött a környék ke-
rékpárútjai kiépítésének  I., II. 
és III. szakasza is.
• A Városháza rekonstrukci-
ójával méltó körülményeket 

teremtettünk polgárainknak     
ügyeik intézéséhez és az ott 
dolgozóknak a munkájukhoz 
(7,3 mil. Sk).
• A városi rendőrségnek és a 
köztisztasági dolgozóknak új 
épületet adtunk át.
• A Pozsonyi Vízművel közösen 
elkezdődött a Téglagyár utcai 
és más utcák vízvezeték- és 
csatornahálozatának felújítása 
(204 mil. Sk), ami után végre az 
útburkolatokat is rendbe lehet 
tenni.
• Klubunk támogatása mellett 
megkezdődött a kultúrház mo-
dernizációja (35 mil. Sk), a költ-
ségek zöme uniós támogatás-
ból származik. Biztosításuknál 

az MKP-klub járt jó példával.
• A magyar alapiskolában tel-
jes ablakcserét sikerült elérni, 
valamint megjavíttattuk másik 
két alapiskola tetőszigetelését.
• Szent Márton városrészben 
új utakat, transzformátorál-
lomást, temetői vízvezetéket 
sikerült létrehozni, részben si-
került kijavítani a városrészbe 
vezető utat, garázst építtettünk 
a temető részére, valamint ját-
szóteret a gyerekeknek. Teljes 
egészében sikerült felújítani a 
közlekedési jelzéseket is.

A nem beruházási terveink 
közül a következőket valósí-
tottuk meg:
• Új közlekedési jelzőlámpákat 
sikerült felállítani, elkerülendő 
ezzel  a múltban megtörtént  
halálos baleseteket.

• A város úthálózatát 1,5 millós 
nagyságrendben újíttattuk fel.
• Rendet teremtettünk váro-
sunk temetőiben, tervbe vettük 
a halottasház rekonstrukcióját. 
• A Napfényes Tavakon új ku-
tat létesítettünk a fürdőzők 
számára, hogy olcsóbban le-
hessen biztosítani a szükséges 
higiéniai feltételeket.
• Az ingatlanok eladásábol be-
folyt pénzt teljes ellenőrzés alá 
vontuk és elértük, hogy csak a 
városi ingatlanokba legyen be-
fektetve.
• Következetes költségvetési 
politikával elértük, hogy más 
városokkal és intézményekkel 
szemben a városnak nincs tar-

tozása, kivéve a rövidlejáratú 
kölcsönöket.
• Terveinkkel ellentétben nem 
sikerült elérni a zsinagóga fe-
lújítását annak ellenére, hogy 
megyei segítséggel készen 
állnak a felújítás projektjei (az 
önrészt az új kormány kihúzta 
a költségvetésből). 
• Minden erőfeszítésünk el-
lenére sem sikerült a Blatné 
- Sárfői autósztráda lejáratát 
megkezdeni. A tervek készen 
vannak, ugyancsak a Kormány 
takarékossági intézkedéseinek 
estünk áldozatul.
• Igyekezetünket nem koro-
názta siker az AQUATHERMAL 
bejáratának megoldásában, 
így nem lett a Napfényes Ta-
vaknak bejárata a rétei útról, 
amit már régóta igyekszünk 
megoldani. Sajnos, a föld-
területek tulajdonviszonyai gá-
tat szabtak lehetőségeinknek. 
Ellenben kész az új bejárati 
fogadóiroda és kapu, már csak 
az út hiányzik.
• Mindezek  mellet azonban 
elértük, hogy az MKP-képvi-
selők elismert tagjaivá váltak a 
képviselő-testületnek. A négy 
év alatt sohasem fordult elő, 
hogy valaki gyűlölködő és na-
cionalista szellemben szólalt 
volna fel a magyar lakosokkal, 
vagy képviselőkkel szemben, 
meghonosítottuk a toleráns vi-
selkedésmódot. Kitűnő kapc-
solatokat tudtunk kiépíteni az 
összes képviselővel, valamint 
a város vezetőségével.
A fenti tények azt bizonyítják, 
hogy az MKP képviselőinek 
nincs miért szégyenkezniük 
választóik és Szenc polgárai 
előtt. Az elmúlt négy évben 
igyekeztünk becsülettel  he-
lyt állni. Az adott lehetőségek 
között tisztességgel dolgoz-
tunk azon, hogy városunk 
szebb, jobb, gazdagabb legy-
en és teret kapjanak a magyar 
ajkú szenci polgárok elképze-
lései és érdekei is.

      A Magyar Koalíció Pártja ön-
kormányzati képviselői klubja                                             
(Agárdy Gábor, Bárdos Gy-
ula, Duray Rezső, Galambos                                                 
Rudolf, Nemecné Bakus Ilo-
na, Némethné Bárdos Gab-
riella)
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Négyéves számadás
Ismét eltelt négy év és ezzel ismét vége van egy önkor-
mányzati választási időszaknak. A Magyar Koalíció Párt-
jának önkormányzati képviselői klubja fontosnak tartja, 
hogy számot adjon eddigi munkájáról és beszámoljon 
az eredményekről. A hattagú MKP-klub számbavette a 
választási programot és a következőket szeretné közölni 
a szenci polgárokkal.

Nová autobusová stanica
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Pre všeobecnú prosperitu a rozvoj mesta

Poslanecký klub KDH pri MsZ v Senci v uplynulom volebnom období pracoval v zložení: Mgr. Ivan Fendek - 
predseda klubu, Ing. Gašpar Józan – predseda stavebnej komisie, Ladislav Nádaský – predseda podnikateľskej 
komisie, Ing. Jozef Olas, Ing. Mária Podolská - predsedkyňa finančnej komisie, MUDr. Marián Príbelský, Mgr. 
Pavol Škovránek. Aktívne s nami spolupracoval nezávislý poslanec František Podolský. Pavol  Škovránek praco-
val v Zbore pre občianske záležitosti ako sobášiaci.
Cieľom činnosti poslaneckého klubu bola všeobecná prosperita a rozvoj mesta. Boli sme iniciatívni pri zmenách 
funkčného využitia pôdy v meste a v okolí, najmä na výstavbu logistických centier v blízkosti diaľnice a na bytovú 
výstavbu. 
Tieto aktivity priniesli nové pracovné príležitosti a tiež nové možnosti bývania. Bez týchto aktivít by nebola 
možná modernizácia a oprava inžinierskych sietí (kanalizácia, vodovod, kruhové križovatky...) a teda zlepšenie 
životného prostredia nášho mesta a jeho okolia. Tieto zmeny sú zároveň zdrojom nových príjmov do mestského 
rozpočtu vo forme dane z nehnuteľnosti. 
Podporovali sme projekty, ktoré priniesli do mesta peniaze z európskych fondov. Išlo o projekty na čistenie 
jazier, obnovenie námestia a rekonštrukciu mestského kultúrneho strediska. Obnovenie námestia prinesie                        
o niekoľko rokov veľké rozšírenie zelene. Predpokladáme, že toto všetko bude mať veľký prínos pre obyvateľov 
mesta a zároveň pritiahne ďalších turistov.
Naša činnosť v zastupiteľstve bola podmienená presvedčením o potrebe riadiť sa morálnymi a etickými hodno-
tami a dbať na prosperitu čo najširšieho okruhu obyvateľov.
Činnosť zastupiteľstva v uplynulom období a teda aj naša položila základy veľkého rozvoja nášho mesta do 
budúcnosti. 

Mgr. Ivan Fendek
predseda poslaneckého klubu KDH

Mgr. Pavol ŠkovránekMUDr. Marián PríbelskýIng. Mária Podolská

Ing. Jozef OlasLadislav NádaskýIng. Gašpar JózanMgr. Ivan Fendek



Chápu potreby škôl
Spolupráca s vedením mes-
ta Senec - či už s primátorom 
Karolom Kválom, jeho zástup-
kyňou Helenou Nemcovou 
alebo prednostom Henrichom 
Polakovičom bola počas mojej  
riaditeľskej éry výborná. Chápu 
potreby škôl a ochotne pomá-
hajú. Keď nám na škole vymeni-
li okná, bol to veľmi dobrý pocit, 
vedeli sme, že im záleží na tom, 
aby sa znížili náklady na vyku-
rovanie, nie nepodstatný bol aj 
estetický aspekt. Často sme ro-
bili rôzne kultúrne či športové akcie, na ktoré prispievali finančne 
alebo materiálne. Potešilo ma, keď sa prišli pozrieť, ako sa našim 
žiakom darí, aké dosahujú výsledky. Vždy sme našli otvorené 
dvere a pomocnú ruku.                         Mgr. Alžbeta Vinczeová 

bývalá riaditeľka ZŠ A.M. Szencziho

Spolupráca s mestom 
nám prináša úspory

Ako základná umelecká škola 
nežijeme v nečinnosti, stále sa 
u nás niečo deje, či už na pôde 
školy, alebo absolvovaním rôz-
nych vystúpení a súťaží, na kto-
rých zbierame ocenenia. Máme 
šikovné deti, dobrých pedagó-
gov. Viaceré akcie robíme aj 
pod záštitou mesta. Robili sme 
napríklad programy pre dô-
chodcov, naši žiaci vystupovali 
pri rôznych slávnostných príležitostiach, ktoré usporiadalo mes-
to. Urobila sa generálna oprava strechy na dvoch pavilónoch, 
kúrenie sa napojilo na centrálne, zrušila sa nebezpečná kotolňa.   
Vymenili sa aj radiátory, urobili sa nové rozvody vody. Plánovaná 
je aj oprava ostatných  pavilónov a výmena okien, čo nám prine-
sie ďalšie úspory.                               Mgr. art. Gabriel Škriečka

riaditeľ ZUŠ 

Spolupráca s mestským úradom 
je z môjho pohľadu na veľmi dob-
rej úrovni. Materskej škole vytvá-
ra dobré podmienky na kvalitnú 
výchovno – vzdelávaciu činnosť, 
podporuje školské a mimoškol-
ské aktivity, vylepšuje materiálno 
– technické vybavenie školy. Mesto 
pomáha aj  pri odstraňovaní závad 
a nedostatkov na zariadení školy 
tak, aby bol zabezpečený plynulý 
priebeh vyučovacieho procesu.       
A to je pre nás prvoradé.

Kvetoslava Kováčová
riaditeľka MŠ Kysucká

S mestom Senec sme mali                     
aktívnu a pozitívnu spoluprácu.  
Jeho predstavitelia veľmi promtne 
riešili materiálnu pomoc našej ško-
le hlavne finančným zabezpeče-
ním nasledovných prác:
• izolácia strechy • výmena podla-
hových krytín na chodbách a v trie-
dach • maľovanie tried a chodieb 
školy • záhradnícke práce v areáli 
školy • zber komunálneho dopadu 
• nákup učebných pomôcok.    
Touto cestou úprimne ďakujeme.

Mgr. Vladimír Chríbik
riaditeľ ZŠ Mlynská

Veľmi oceňujem, že peniaze 
určené školám  sa skutočne 
aj ku nim dostávajú. Bodaj  
by takú spoluprácu s mes-
tom, ako máme my, mali aj v 
iných mestách. Možno nám 
i ticho závidia. Naša škola je 
najväčšia, máme novú stre-
chu, vymenené okná. Urobilo 
sa veľa. Mesto nás podporu-
je  nielen finančne, ale keď 
sa konajú nejaké akcie,  jeho 

predstavitelia vedia oceniť 
aj snahu detí či pedagógov. 
A nielen na Deň učiteľov, na 
ktorých počas štyroch rokov 
nezabúdali.
Mesto Senec žije, stále sa 
niečo vylepšuje, stavia. Ke-
dysi sa na námestí pásli husi. 
Dnes je to moderné miesto, 
kde sa naozaj môžu občania 
schádzať, kde o pár rokov 
bude pekná stromová alej.

Oceňujem, že vedenie mesta 
robí kroky, ktoré intenzívne 
pocítime aj v budúcnosti, po-
cítia ich pozitívne aj naše deti. 
Som historička, ale nefandím 
starým veciam, nepodlieham 
nostalgii. Treba ísť dopredu, 
pokrok nezastavíme. To je 
fakt, ktorý sa nedá prehliad-
nuť.

Mgr. Božená Venerčanová, 
riaditeľka ZŠ Tajovského

VIISENČAN   NOVEMBER/2006 PRACOVALI S NIMI

Možno nám iné školy potichu závidia
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V tomto volebnom období 
som v Mestskom zastupi-
teľstve (MsZ) zastávala fun-
kciu predsedníčky sociálnej 
komisie, ktorá pracovala 
pravidelne a efektívne, v úz-
kom kontakte s ľuďmi, ktorí 
pomoc potrebovali. Komi-
sia pod mojím vedením  čo 
najspravodlivejšie a v rámci 
možností rozdeľovala prís-
pevky najmä pre sociálne 
odkázaných ľudí a rodiny        
v hmotnej núdzi. Každoročne 
to bolo okolo 250-tisíc korún.  
Komisia z mestských peňazí 
podporila každý rok sumou 
50-tisíc korún aj  organizácie 
– Jednotu dôchodcov, Čer-
vený kríž a Zväz invalidov. 
Organizovala charitatívne 
zbierky šatstva  pre sociálne 

odkázané rodiny, mala pat-
ronát nad Stanicou opatro-
vateľskej služby na Hviezdo-
slavovej ulici. V MsZ som sa 
ako predsedníčka Sociálnej 
komisie snažila presadzovať 
uspokojenie potrieb a požia-
daviek starších a sociálne 
odkázaných ľudí a o zlepše-
nie materiálno-technických 
podmienok tohto zariadenia. 
Osobne som sa zaujímala        
o situáciu najmä starších 
spoluobčanov. Navštevovala 
som ich aj v domácnostiach, 
snažila som sa spoznať 
problémy a pomôcť riešiť ich.       
Z týchto stretnutí jednoznač-
ne vyplynulo, že v našom 
meste chýba zariadenie pre 
starších a odkázaných ľudí 
typu penziónu či denného 

stacionára. Ako 
poslankyňa som 
sa pred štyrmi 
rokmi zaviaza-
la presadzovať 
sk va l i tňovanie 
zdravotníckych 
služieb v našom 
meste.  S uspo-
kojením môžem 
konštatovať, že 
na poliklinike sa 
sústredili ambu-
lancie špecia-
listov  (ortopéd, 
psychiater, pne-
umológ a logo-
péd), čím sa zlepšila dos-
tupnosť odborných vyšetre-
ní a liečby pre široký okruh 
pacientov. Ako poslankyňa 
za volebný obvod – centrum 

mesta - som tiež presadzo-
vala rekonštrukciu námes-
tia, vybudovanie detského 
ihriska a  výstavbu kruhovej 
križovatky, čo sa podarilo, 
resp. darí plniť.

Na srdci mi leží situácia 
starších občanov

V nadchádzajúcich voľbách opäť kandidujem za poslankyňu  MsZ 
vo štvrtom volebnom obvode. Mojimi prioritami bude:

• ďalšie skvalitňovanie zdravotníckych služieb (rozšírenie ordinačných hodín urológa a aspoň dva ambulantné dni             
v týždni reumatológa a kardiológa)
• rozšírenie strediska sociálnych služieb a zriadenie denného stacionára a penziónu pre starších a odkázaných                 
občanov
• rozvoj sociálneho bývania pre menej solventné  a mladé rodiny
• dobudovanie autobusovej stanice podľa pôvodného projektu aj na druhej strane Šafárikovej ulice
• humanizácia prostredia, rozšírenie a údržba zelene na rekonštruovanom Námestí 1. mája

Ak mi, vážení spoluobčania, prejavíte v nadchádzajúcich komunálnych voľbách opäť 
dôveru, urobím ako poslankyňa  MsZ všetko pre naplnenie  týchto cieľov. Dúfam, 

že v spolupráci s Vami budem aspoň tak úspešná, ako v predchádzajúcom 
volebnom období.

MUDr. Emese Dobošová
predsedníčka sociálnej komisie

Je dobrým  zvykom na záver rekapitulovať, čo sme dosiahli, prípadne nedosiahli. Počas volebného 
obdobia naša komisia vykonávala hlavne tieto aktivity: 
• Vyhodnocovanie najlepších športovcov  a športových kolektívov roka • Oceňovanie úspešných žia-
kov a študentov pri príležitosti MDD • Senecká olympiáda – každoročne sa na nej zúčastňuje asi 1200 
žiakov a študentov • Senecká latka • Beh zdravia • komisia pracovala ako poradný orgán pri MsZ na 
prerozdeľovanie dotácií • komisia sa každoročne podieľala  na príprave Seneckého leta a Veľkého 
letného karnevalu a pod.
Na záver by som sa rada vyslovila za seba a verím, že môžem i za ostatných členov. 
Napriek tomu, že komisie sú iba poradným orgánom MsZ, vykonávali sme všetky činnosti s nasadením 
a vierou, že naše pripomienky a návrhy nezostanú bez povšimnutia, ale budú prínosom pre spoločné 
dobro všetkých obyvateľov nášho mesta.

Katarína Takáčová 
predsedníčka komisie kultúry, športu a rozvoja vzdelávania 



Ako si pri krvácaní obviazať 
hlavu, ruku či nohu, alebo ako 
si pri zdravotných problémoch 
zavolať niekoho na pomoc. Deti 
z Materskej škôlky na Kysuckej 
ulici v Senci pozorne sledovali 
a počúvali tety zo seneckého 
Slovenského Červeného kríža 
a aj si obväzovanie vyskúšali 
samy na sebe. 
Deti sa na takýchto stretnutiach 
dozvedajú, čo je zdravý spôsob 
života, učia sa o vlastnom tele, 
rozvíjajú schopnosť zhodno-

tiť nebezpečné situácie, riešiť 
drobné zdravotné problémy. 
A keďže sú prirodzene zvedavé, 
rady sa dozvedajú nové veci, 
rady sa hrajú a napodobňujú 
situácie zo skutočného života. 
Ako uviedla riaditeľka MŠ na 
Kysuckej ul. Kvetoslava Ková-
čová, ,,praktickými a jednodu-
chými ukážkami prvej pomoci 
sme chceli vzbudiť záujem detí 
o vlastné zdravie či zdravie 
iných detí.“                        (KK)

Senecké slniečko pomáha mamičkám
Deti si maľovali, lepili listy, 
spúšťali sa na šmýkačke ale-
bo sa len tak hrali. Miestnosť                  
v Materskom centre Senec-
kého slniečka hrala všetkými 
farbami a džavotom detí. Ma-
mičky sa im venovali a spolu 
s primátorom Karolom Kválom 
a jeho zástupkyňou Helenou 
Nemcovou zvažovali, ako 
môže mesto tomuto občian-
skemu združeniu ešte viac 
pomôcť. Jeho predsedníčka 
Angela Csenkeyová  vraví, že 
fungujú už dva a pol roka a 
ženám na materskej dovolen-
ke či takým, ktoré dieťatko len 
čakajú uľahčujú a spríjemňujú 
život. ,,S deťmi do troch ro-
kov ku nám chodia nielen ich 
mamy, ale aj babky. Oteckovia 
si ku nám cestu zatiaľ nenašli, 
veď je tu presila žien…“
Centrum má okolo 25 členiek, 
väčšina tam  v dopoludňajších 
hodinách chodí pravidelne. 
Láka ich zaujímavý program, 
možnosť porozprávať sa, vy-
meniť si skúsenosti a pod.
Témy prednášok, o ktoré je 

veľký záujem, sú rôzne. Tý-
kajú sa nielen výchovy detí, 
ale ženy zaujímajú aj odborné 
prednášky z oblasti zdravia. 
Sú tu tvorivé dielne, relaxačné 
hry, cvičenia, kurzy angličtiny. 
S deťmi robia koláže, vyrába-
jú ikebany, pred Vianocami si 
spravia adventné vence.
,,Mamičky sa majú kde stre-
távať, pomáhame zorientovať 

sa aj tým, ktoré sa do Senca 
prisťahovali. Je to pre ne veľké 
plus,“ dopĺňa A. Csenkeyová. 
Keď sme odchádzali, mamič-
ky si dohovárali pondelňajšie 
stretnutie. Mali nátierkový deň. 
Prispeli obľúbenými recepta-
mi a priniesli rôzne nátierky. 
Takto si pochutnajú aj na kolá-
čoch či iných dobrotách.

Text a foto Eva Lauková

Deti a mamičky, ktoré si navzájom pomáhajú.

Škôlkari sa učia o vlastnom tele
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Pomáhajú orientovať sa v spleti úradov
Za 20 mesiacov svojej činnosti pomohli usmerniť asi 300 ľudí. Do 
sociálno-právnej poradne, ktorú v spolupráci s mestom založila         
v Senci Silvia Poórová, sa raz do mesiaca prichádzajú bezplatne 
poradiť nielen občania Senca, ale aj Pezinka, Sládkovičova či oko-
litých obcií. S. Poórová: ,,Poradňu sme zakladali s cieľom pomôcť 
občanom zorientovať sa v spleti úradov a predpisov. Mesačne prí-
de priemerne pätnásť skôr starších ľudí. Často sú dezinformovaní 
informáciami z médií a potrebujú veci vysvetliť. My však problémy 
neriešime, ale ich usmerníme. Nevedia, kde získať informácie, na 
koho sa obrátiť. Ich problémy sa predovšetkým týkajú sociálneho 
zabezpečenia - invalidných či starobných dôchodkov, prevodov 
nehnuteľností, rodinných sporov a vecí.“               (text a foto el)

Radia občanom, zľava: Mgr. Sylvia Szabó, Silvia Poórová, Alžbeta 
Zubeková, Ľudmila Bartošovičová

Riaditeľ 
Združenej strednej školy 

v Senci na Kysuckej č. 14, 
srdečne pozýva 

žiakov 9. ročníkov 
základných škôl 
a ich rodičov na 

TÝŽDEŇ 
OTVORENÝCH 

DVERÍ
  

od 20. 11. do 24. 11 
v čase od 8. do 12. hod.

Počas prehliadky areálu 
školy návštevníci získajú 

informáciu o štúdiu 
v študijných a učebných 
odboroch, oboznámia 

sa s prostredím, 
v ktorom sa realizuje 
teoretické a praktické 

vyučovanie žiakov.

Informácie: p. Benkovská, 
č. tel.: 02/4592 4953



V Senci žije viac ako tritisíc 
dôchodcov, z nich mnohí sú 
organizovaní v Klube dôchod-
cov (450) a Jednote dôchod-
cov (300), kde v rámci dobro-
voľnej činnosti  vypĺňajú svoj 
voľný čas. Robia výlety, ozdra-
vovacie pobyty, zúčastňujú sa 
na kultúrnych podujatiach, ale 
spoločne trávia aj dovolenky. 

Napr. členovia Klubu dôchod-
cov pobudli v septembri v Ta-
liansku.
,,Mesto obe organizácie pod-
poruje po každej stránke,“ 
vraví primátor Karol Kvál. 
Spolu so svojou zástupkyňou 
Helenou Nemcovou v októbri  
pri príležitosti Mesiaca Úcty                    
k starším na slávnostných 

stretnutiach odovzdali senec-
kým dôchodcom darčeky. 
Zišli sa, aby si vypočuli zámery 
predstaviteľov mesta v oblasti 
starostlivosti o dôchodcov, ale 
predovšetkým si zaspomínali 
a zabavili sa. 
Nechýbala živá hudba a tan-
covačka. Predseda Jednoty 
dôchodcov František Kopec-
ký a predsedníčka Klubu dô-
chodcov Mária Kloknerová 
sa vedeniu mesta poďakovali 
za starostlivosť a ústretovosť,  
ako aj za milé a dôstojné      
pohostenie. 
F. Kopecký ocenil, že primátor 
K. Kvál prispieva na ich čin-
nosť aj z osobných peňazí. 
Na spoločnom stretnutí sa zišli 
aj dôchodcovia miestnej orga-
nizácie Slovenského Červené-
ho kríža (nad 70 rokov). 

Text a foto Eva Lauková
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Centenáriumra            
(Anyám emlékére)

Múló idő elvitted őt ...
elmúlt a lét, a testi lét,
de volt, itt élt ő azelőtt,
most idézem hű emlékét.
Teste sírban, apám mellett,
hant takarja áldott szívét,
de lelke él! érzem! szeret!
értem kéri jó Istenét.
Volt, jól tudom, világra szült,
nevelt, óvott, vigyázott rám,
szíve meleg, ég, nem kihűlt,
nekem most is élő anyám.
Az élete nem volt könnyű,
küzdött, harcolt gyönyörűen,
hogy nincs már itt? ez biz 
szörnyű,
de lelke óv, vezet hűen!
Száz éve jött, ez szép idő,
oly rég volt már, ki érti ezt?
lenn, ott pihen... virág kinő
felette is, s ejtek könnyet.
Köszönet jár, ezer hála,
mit értem tett, ma is tenné,
ép és erős minden szála
jó szívének, bár itt lennél!
Hazám földje azért drága,
összes röge, minden cseppje,
olyan vonzó, nincs is párja:
anyám szíve pihen benne.
Anyám, anyám, édesanyám,
megköszönöm, hogy én élek,
általad lett édes hazám,
no meg az is, hogy beszélek
magyar nyelven oly sok éve!
te oktattál, tanítottál
magyar szóra, sok-sok szépre,
ennél többet nem adhattál!
Anyám, anyák meg nem haltok,
mert Istentől szívetek van,
hűn szeretni, mit ránk hagytok,
ez nem gyémánt, több, mint 
arany!
Tegyem a jót, fokozhatót,
ezt kívánod anyám tőlem,
mint egy fehér tiszta zászlót
szent emléked megőrizzem!
Áldjon Isten száz év után,
már csak verssel köszöntelek
segítsd létem, segítsd munkám,
agyam, szívem örököltek!

Mgr. Katona Roland

• Vyučujem angličtinu (aj 
pokročilých), pripravím na ma-
turitu. Tel. č.: 0908 117 498
• Predám starožitný stôl (rok 
1940, mäkký). Cena podľa 
dohody. Tel. č.: 0908 060 175
• Online predaj - Značkové 
hip-hop oblečenie (Sean 
John, Akademiks, G-Unit, 
Rocawear, PhatPharm).
www.supremestyle.eu  

Pohľad do sveta hodvábu
Obrazy maľované na hodváb. 
Ich výstava umožňuje náv-
števníkom zahľadieť sa do 
sveta úžasných farieb. Margita 
Bošeľová sa Senčanom pred-
stavuje aj ako výtvarníčka. Je 
už v našom meste známa, má 
svojich priaznivcov, priťahuje 
čitateľov a návštevníkov mest-
skej knižnice. Na úspešnej 

vernisáži jej výstavy sa  zišli 
aj priaznivci a obdivovate-
lia.  Výstava potrvá do konca 
novembra a od začiatku láka 
priateľov umenia.
M. Bošeľovú Senčania poz-
najú aj ako autorku knihy Živa 
- Kruh života. K dispozícii je       
v mestskej knižnici, stojí za to 
prečítať si ju.                       (al)

Dôchodcovia spomínali aj sa zabávali

Ozdravovací pobyt

Na poznávacom výlete
S cieľom ďalšieho spozná-
vania hodnôt maďarských 
dejín a kultúrnych pamiatok 
sa vybrali študenti Gymnázia                                                    
s vyučovacím jazykom ma-
ďarským A. Molnára Szenc-
ziho a Strednej školy podni-
kania do Maďarska. Výlet sa 
zorganiizoval vďaka financi-
ám z Nadácie P. Pázmánya. 

(bs)

Po prvýkrát sa v Senci v evanjelickom kostole uskutočnil spoločný 
koncert seneckej ZUŠ s umeleckou školou z Györu. Jej žiaci a uči-
telia tak vrátili Senčanom jarnú návštevu. Skvelé výkony podčiarkli 
peknú atmosfér, ktorú si vychutnal aj Janko Kapoun (na obr.) zo 
ZUŠ v Senci.                                                               foto Eva Lauková

Na sociálno-rehabilitačnom 
pobyte v Turčianskych Tepli-
ciach, kde absolvovali rôzne 
procedúry, sa zúčastnili zdra-
votne postihnutí zo Senca. 
Predsedníčka ZO Slovenského 
zväzu  telesne  postihnutých     
v Senci Ľudmila Bartošovičová: 
,,Vodoliečbu si mohli dokúpiť. 
Na pobyt sme využili financie 
mesta, za ktoré úprimne ďaku-
jeme a sčasti aj tie, ktoré sme 
získali z dvojpercentnej dane     
z príjmu. Časť si hradili  členo-
via sami. Vďaka tomu sme moh-
li navštíviť aj kultúrne pamiatky                                                      
v Kremnici, stred Európy na 
Krahuliach a mesto Martin. 
Naši členovia si výlet veľmi po-
chvaľovali.“

 (ľb)



Hádzanárky Piccard HK Se-
nec prvú časť druholigovej 
súťaže žien ukončili na pa-
lubovke súpera impozantne. 
Družstvo Lehníc rozstrieľali 
o desať gólov (21:31) a pre-
zimujú tak na druhej priečke 
za Nesvadami s rovnakým 
počtom bodov, no s horším 
skóre.
Trénerka Viola Gaburová, 
ktorá celok prevzala pred za-
čiatkom súťaže, je spokojná. 
,,Dosiaľ sme prehrali iba je-
den zápas v Nesvadoch. Mrzí 
nás remíza doma s Lehnica-
mi, kde hráčky pozahadzo-
vali veľa šancí. Neskromne 
tvrdím, že okrem vedúceho 
celku nemáme adekvátneho 
súpera.“ Trénerka  vraví, že 
jej zverenky urobili evidentný 
pokrok, herný prejav je pod-
statne lepší. ,,Hoci niektoré 
moju tvrdšiu kritiku znášajú 
ťažie, inak to nejde. Treba ich 
vyhecovať, pretože keď sa im 

nedarí, veľmi rýchlo sa vzdá-
vajú. Očakávam od nich skôr 
opačnú reakciu. Ak budú 
ešte viac dodržiavať discip-
línu, hra bude lepšia. Musia 
sa však vedieť vysporiadať 
aj s provokáciami súperiek 
či s podivnými verdiktami 
rozhodcov.“ V. Gaburová 
je rada, že našla strelkyňu 
– perspektívnu Ľudmilu Ta-
ráskovú z Modry. K tomu dve 
dobré brankárky na hosťo-
vaní – Zuzana Hollá z Interu        
a Miška Melišeková zo Sere-
de. Chytili sa mladé dievčatá, 
ktoré dopĺňajú skúsené.
Po polčase súťaže senecké 
hádzanárky dlho oddychovať 
nebudú, čaká ich Slovenský 
pohár, kde idú zbierať skúse-
nosti  a tradičný turnaj v Ne-
svadoch. Trénovať budú dva-
trikrát do týždňa. ,,Nesmú 
stratiť kondičku, tá sa potom 
ťažko získava späť,“ podotý-
ka trénerka.                     (el)
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Tuning je záľuba, ktorá lezie do peňazí

Vylepšovaniu svojich áut (tunin-
gu) venujú takmer všetok svoj 
voľný čas, aby sa potom mohli 
predstaviť na pretekoch amaté-
rov a boli čo najlepší. Nevybláz-
nia sa na svojich autiakoch na 

komunikáciach, ale možnosť 
majú približne raz do mesiaca 
na pretekoch. (Bez tréningov.  
Neriskujú, že ich prekvapí polí-
cia.) Jazdí sa šprint na 400 met-
rov, šprint do vrchu, na motoká-

rovej dráhe v Dunajskej Strede, 
v Trebaticiach pri Piešťanoch.
Častokrát zajazdia lepší čas ako 
profesionáli s licenciami, darí sa 
im na Pezinskej Babe.
Zdeno Agner z Veľkého Bielu 
tam skončil v auguste štvrtý, 
čo ho dosť mrzelo (vlani bol 
druhý), Senčan Roman Bednár 
obhájil druhé miesto. Z. Agner 
(sprejmi vytvára rôzne obrazy  
a vyzdobil aj škodovku El Nina): 
,,Jazda do vrchu na Babe je vý-
nimočná tým, že sa tam jazdia 
majstrovstvá Európy amatérov  
do vrchu.“
Partia piatich pretekárov, venu-
júcich sa tuningu najaktívnejšie, 
má sídlo v Senci. Spolu jazdia 
dva roky: Zdeno Agner (prezý-
vaný Piccaso, Škoda Favorit), 
František Časný (El Bacil, Ško-
da 105), Attila Koczkás (El Nino, 
Škoda Rapid), Roman Bednár 
(Rapel, Škoda 120 S), Ladislav 
Mantzál (El Rap).
Všetci jazdia na bielych škodov-
kách v kategórii do 1400. Keď 
sa blížia k súperom, zďaleka na 
nich kričia: Už idú bieli baróni! 

Senčania im dokazujú, aké sú 
škodovky kvalitné. Inak sa jaz-
dí na všetkom: Od trabanta až 
po najvyššiu kubatúru najdrah-
šieho mercedesa. Táto záľuba 
však poriadne lezie do peňazí. 
,,Spýtajte sa manželiek,“ smeje 
sa Piccaso. No hneď dodáva, že 
všetky ich podporujú. Rovnako 
ako jeho kamaráti sa od tunin-
gu stal závislý, vek tam úlohu 
nehrá. S piatim chlapmi jazdí aj 
pani El Ninová (Karin Koczká-
sová). A tak sa na štarte ozýva: 
Á, máme tu za volantom babu, 
potlesk prosím.  
Príde zima, autá dajú do garáže 
a budú ich opravovať, pripravo-
vať na ďalšiu sezónu. Najstaršie 
auto – rok výroby 1972, má Ra-
pel - Škodu 120 S.
Bieli baróni žnú úspechy pravi-
delne, na popredné priečky si 
už zvykli. 
Sezóna 2006 bola úspešná: 
druhé a tretie miesta zbierali 
v Dunajskej Strede, Trenčíne, 
Piešťanoch, v Hubiciach, na Pe-
zinskej Babe a v Přerove.

Text a foto Eva Lauková

Zľava: Roman Bednár, Zdeno Agner, František Časný, Ladislav 
Manczal, Attila Koczkás, Karin Koczkásová

Senecké hádzanárky sa usadili 
na druhej priečke

Beh žiakov pre zdravie
Za prekrásneho babieho leta ZŠ na Mlynskej ulici v Senci zorgani-
zovala na Slnečných jazerách XVI. ročník  Behu zdravia. Viac ako 
400 žiakov z jedenástich škôl na ňom prezentovalo, že boli dobre 
pripravení a hravo zdolali  určené trate. Víťazí jednotlivých kategórií 
dostali knižku a diplomy, ostatní čaj a malú sladkosť. Organizátori  
vyhodnotili aj najúspešnejšiu školu.
Výsledky školy: 1. ZŠ J. G. Tajovského (99 bodov), 2. ZŠ A. Mol-
nára Szencziho (59), 3. ZŠ Mlynská (49), 4. ZŠ Tomášov (34), 5. 
Gymnázium A. Bernoláka (32)
Víťazi  kategórií - D 98: Nikola Bínovská (ZŠ Tajovského),  CH 91: 
Sándor András (ZŠ A. Molnára), D 97: Kristína Gregušová (ZŠ 
Blatné), CH 97: Maroš Šuplata (ZŠ Blatné), D 96: Ivana Tóthová 
(ZŠ Tajovského), CH 96: Tomáš Pohl (ZŠ A. Molnára), D 95: Katka 
Gábrišová (ZŠ Mlynská), CH 95: Richard Koplinger (Gymnázium, 
A. Bernoláka), D 94: Laura Csukaová (ZŠ A. Molnára), D 93: Domi-
nika Bányaiová (ZŠ Tajovského), CH 93: Andrej Herák (ZŠ Mlyn-
ská), D 92: Barbara Petrová (ZŠ Mlynská), D 91: Barbora Milecová 
(ZŠ Tomášov), CH 94: Daniel Bíró (ZŠ A. Molnára), CH 92: Jozef 
Brigan (ZŠ Blatné) CH 91: Tomáš Ballan (ZŠ Tomášov).

Vladimir  Grobanský



FC Senec – Inter 2:1 (1:1),  
góly: 2. min.  Annane, 88. 
min. Kováč - 10. min. Urban, 
1709 divákov.
FC Senec: Perniš – Angelo-
vič, Matič, Marcin (13. Pecha), 
Michalík, Papaj (90. Kozár), 
Guldan, Takáč, M. Kováč, 
Moughfire, Annane (35. Ray)

Tréner Jozef Valovič nezaprie           
v sebe psychológa. Pred kľú-
čovým zápasom doma s Inte-
rom na krátkom sústredení na 
chate hráčom zdôrazňoval po-
stupnosť seneckých cieľov: zá-
chrana v druhej lige, postup do 
Corgoň ligy a – skončiť v nej po 
jesennej časti v prvej osmičke, 
aby sa vyhli barážovým  zápa-
som a v pokoji odohrali posled-
né dve kolá. 
,,Dobrý kolektív hráčov víťaz-
stvom nad Interom potvrdil veľ-
ký úspech pre malý Senec, na 
ktorý nestačí Trnava, Trenčín 
ani Inter. No nie je to zásluha 
len tohto zápasu. Som rád, že 
na domácej pôde diváci oce-
ňujú naše výsledky  a v mno-
hých prípadoch odprevádzali 
hráčov z ihriska potleskom. 
Ako aj v zápase s Interom, 

kde chlapci naozaj bojovali                                         
a nechali na trávniku srdcia.“ 
Niektoré veľkokluby nemali na 
senecký tím a dve kolá pred 
koncom jesennej súťaže sa 
Senec ocitol na peknej šiestej 
priečke. 
Navyše postúpil aj do štvrťfiná-
le Slovenského pohára!

Tréner Valovič zdôraznil, že na 
zápasy v Senci chodí nielen 
veľa zástupcov médií, ale aj tré-
nerov a funkcionárov. Vyzdvi-
hujú odvedenú hru, i zázemie 
klubu.
,,Chcem sa poďakovať chlap-
com. V jednom tíme sa skĺbili 
cudzinci s domácimi a napo-

kon vytvorili dobrú partiu,“ 
dopĺňa J. Valovič, ktorý dá na 
posledné dva zápasy jesennej 
časti ligy šancu aj hráčom z la-
vičky.
Realizačný tím spolu s hráčmi 
prijme na spoločnom obede 
primátor Senca Karol Kvál.

Text a foto Eva Lauková 
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Seneckí futbalisti splnili cieľ - skončiť po jeseni do ôsmeho miesta 

Úspech oslávili klaňačkou a tancom

Stal sa takým malým hrdinom. Dvadsaťročný  
senecký stredopoliar Matej Kováč  dal v zápase 
s Interom víťazný gól (jeho prvý v Corgoň lige) 
a zabezpečil tak Senčanom účasť medzi osmič-
kou najlepších. Priniesol im pokojný spánok pred 
poslednými dvoma kolami. Skromne pozname-
nal: ,,Je to zásluha aj ostatných hráčov.“ Bol to 
naozaj  zlatý gól. ,,Celý zápas sa mi príležitosti 
vyhýbali, ale dve minúty pred koncom som sa     
v šestnástke v skrumáži zorientoval a z voleja 
som loptu dobre trafil. Bol to neopísateľný pocit.“ 

Odpovedal tak na výzvu trénera Jozefa Valoviča, 
ktorý ho hecoval: ,,Maťo, si tu dva roky a všetci 
čakáme, že dáš prvý gól.“ 
M. Kováč, ktorého teší, že poctivé tréningy             
a zbierané skúsenosti konečne priniesli ovocie, 
vraví: ,,Po zápase sme čakali na výsledky Dubni-
ce a Trnavy, a potom sme mohli oslavovať!“ 
Spolu s vedením zašli na diskotéku, kde to roz-
točili. Zatancoval si aj tréner Valovič, no najvý-
raznejším predtanečníkom bol vraj jeho asistent 
Branislav  Kriška.

Zlatý gól Mateja na želanie trénera

Martin Ruman získal na svetovom šampionáte armwrestlerov  striebornú medailu

Silák od Slnečných jazier

Na stretnutie prišiel nachladnutý 
a len vzdychol: ,,Dúfam, že ma 
to nechytí poriadne.“ A tak si 
dal mätový čaj. Ešte stále v ňom 
rezonovali chvíle, keď si po ná-
ročných bojoch mohol povedať: 
Som strieborný z majstrovstiev 
sveta, patrím medzi elitu pre-
tláčačov! Hneď však dodal, že 
Ľubomír Jagnešák (AWK Rabča) 

získal zlato.
Do anglického Manchestru 
išiel Senčan Martin Ruman (23)            
s cieľom umiestniť sa do šieste-
ho miesta,  aj to v súťaži pravou 
rukou, ktorá je u neho dominan-
tnejšia. Bol však v správnom 
čase na správnom mieste a mal 
správnu formu a tak je strieborný 
v pretláčaní ľavou rukou v kate-
górii do 85 kilogramov. Na seni-
orskom svetovom šampionáte sa 
zúčastnil prvý raz a prehral až vo 
finále s Turkom, ktorého meno 
si veru nezapamätal. ,,Keď nás 
vyvolávali, nečítali mená, bolo to 
čudné, až nepríjemné. Vyvoláva-
li nás po číslach.“ Zdolal aj aktu-
álneho majstra Európy Bulhara 
Stojana Golemanova. Len ten 
Turek ho zastavil. Možno, keby 
si nebol predtým natiahol šľachu 
na ruke... 

Je to veľký úspech pre Maťa 
osobne, rovnako pre senecký 
šport. Dovtedy získal najväčšie 
úspechy iba na medzinárodných 
súťažiach v Senci a Belgicku (tri 
druhé miesta), hoci aj tie boli 
hodnotné. Ale svet je svet...
Martin trochu spomína: ,,Veru 
čudná bola aj hala, v ktorej sme 
súťažili. Zvonku úžasná historic-
ká budova Trafford Centre, no            
v jej útrobách sa skrývajú priesto-
ry obchodného domu. Platil tam 
zákaz nakrúcania súťaže, dovoliť 
si to mohol jedine profesionálny 
armwrestler Igor Mazurenko.“ 
S ďalším úspešným Senčanom 
Rastislavom Málekom   (v ľavač-
ke skončil šiesty, keď zdolal aj 
jedného z najväčších svetových 
borcov) sú ako dvojičky. Spolu 
aj trénujú, pomáhajú si. V prípra-
ve na majstrovstvá sveta Maťovi 

pomohli aj Tomáš Kiss (tréner ju-
niorských reprezentantov a jeho 
konzultant) a Senčan Peter Au-
gustín. V Manchestri nesklamala 
ani Senčanka Lucia Debnárová, 
ktorá na svetovom šampionáte 
štartovala za seniorky prvý raz.
Prezident Slovenskej asociácie 
pretláčania rukou Milan Čapla 
bol s účinkovaním slovenskej 
reprezentácie mimoriadne 
spokojný, veď Slovensko zís-
kalo celkovo sedem medailí           
a zo 44 krajín sveta skončilo 
na štvrtom mieste. ,,Šampi-
onát bol historicky najlepšie 
obsadený, zišlo sa tam 750 se-
niorov a 250 juniorov.“

Úspech Martina Rumana morál-
ne aj finančne  ocenil primátor 
Senca Karol Kvál.

 Text a foto Eva Lauková
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Program filmových 
predstavení a kultúrnych 

podujatí na november 2006
KINO MIER

Začiatok predstavení o 18. hod.

16. štvrtok   NIKDY TO NEVZDÁVAJ!
Terri je dievča z malého mesta, s jedinečným 
hlasom. Romantická hudobná komédia. Hra-
jú: Hillary  Duff, Oliver James, Rebecca de 
Mornay. USA, MP, 100 min.

Vstupné: 50 Sk

17. piatok   PIRÁTI  KARIBIKU: TRUHLICA  
MŔTVEHO MUŽA
Kapitán Jack je späť! Pokračovanie  úspešné-
ho  dobrodružného veľkofilmu. Hrajú: Johny 
Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley.
USA, MP, 149 min.

Vstupné: 60 Sk

19. nedeľa   BEŠTIA KARLA
Príbeh najbrutálnejšej vrahyne českého pôvo-
du  nakrútený na motívy skutočných udalostí.
USA, MN 18,  99 min.

Vstupné: 60 Sk

20., 21. pondelok – utorok  
HADY V LIETADLE
Na palube letu  ponad Atlantický oceán vrah, 
v snahe zlikvidovať hlavného svedka, vypustí 
klietku plnú hadov. Horor.
USA, MN 15, 100 min.

Vstupné: 60 Sk

23.,24. štvrtok - piatok 
SUPER NÁHRADNÍK
Každý má svoje  tajomstvo. Svieža komédia, 
kde nič nie je  tak, ako sa na prvý  pohľad zdá! 
USA, MP, 105 min.

Vstupné: 60 Sk

25. sobota   TRISTAN A IZOLDA
Nestarnúci príbeh večnej lásky, spaľujúcej 
vášne, bezmedznej oddanosti a krutej zrady...
Napriek tomu, že im nepriali, ich láska prežila 
v legendách celé veky.
VB/USA MN 15, 126 min.

Vstupné: 50 Sk

27., 28. pondelok – utorok
TOMMYHO PEKLO
Trochu netradičná komédia o teenagerských 
problémoch. Je plná humoru, pri ktorom sa 
smiechu  neubránite a postáv, ktoré si ihneď 
obľúbite.
Nórsko, MP, 95 min.

Vstupné: 60 Sk

30. štvrtok   ZBOHOM, HARRY
Dojemný, ale i smiešny príbeh lásky sa odo-

hráva na pozadí bláznivej frašky s ukradnutou 
mŕtvolou. Belg./Nem./Slov./, MP, slov. dabing

Vstupné: 60 Sk

Mládežnícke filmové predstavenia:

19. nedeľa  o 15. 30 hod. 
KÚZELNÁ OPATROVATEĽKA
Keď deti začnú  rodičom prerastať cez hlavu, 
mali by  si na ne najať pestúnku.
USA, 99 min., čes. dabing.

Vstupné: 60 Sk
      

Kultúrne podujatia:
18. 11. o 17. hod. 
„SLOVAČ“ - kultúrny program

26. 11. o 17. hod. 
Folklórny večer pre dôchodcov

Pripravujeme:
6. 12. o 17. hod.   
Mikulášske prekvapenie

17. 12. o 15. hod. 
Vianočný koncert zboru Radosť

Vydáva Mestský úrad Senec. Adresa redakcie: Mestský úrad Senec, vedúca redaktorka Mgr. Eva Lauková, tel.: 0903 621 880. Redakč-
ná rada: Gabriella Németh - predsedníčka, Martin Doboš, Ivan Fiala, Mária Kerekešová, Helena Krajčovičová, Mária Rovenská, Monika 
Škovránková, Peter Szabo. Inzercia: 0903 621 880, sencan@senec.sk. Sadzba a tlač: Považská tlačiareň. Registrované pod číslom OÚ 
SC-3/98. Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme a nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť a jazykovo upra-
viť. Za obsah jednotlivých článkov zodpovedá ich autor, stanovisko redakcie sa nemusí zhodovať s uverejnenými príspevkami. 
Nepredajné. 
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Spoločenská kronika
Narodili sa

Lenka Jurkovičová, Karin Müller, Alexan-
dra Šípošová, Juraj Košalko, Adam Barvík,     
Vivien Alžbeta Berkyová,  Ladislav Németh, 
Lukáš Manek,  Michal Holocsi, Karol Herák, 
Barbora Zverbíková

Manželstvo uzatvorili
Dario Cavagna – Katarína Józanová, Mário 
Mészároš – Michaela Rexová, Marek Poór 
– Mária Blahová, Jozef Ducký - Beata Tu-
riničová, Ľudovít Čéč – Lýdia Pavúčková, 
Ing. Peter Javorka – Ing. Miriam Dudášová, 
Marek Koroš – Silvia Guldanová, Kristián 
Csadi – Alena Támová, František Ötvös 
– Karin Poláková, Tomáš Tornyai – Barbora 
Jurinová

Spresnenie z minulého čísla: František 
Gabriš – Zuzana Košecová
 

Blahoželáme jubilantom
Jednota dôchodcov MO v Senci 

Ernest Hochel (80), Zuzana Halászová (70), 
Cecília Forrová (70), Jitka Guldanová  (65)

Klub dôchodcov 
Magdaléna Janková (75), Drahomíra     
Didovová (75), Zuzana Halászová (70), 
Ružena Baranyaiová (70), Ondrej Luka-
čovič (70), Alžbeta Kadnárová (65)

Slovenský zväz telesne 
postihnutých ZO č. 215 v Senci

Helena Hlaváčová (55)

Navždy nás opustili
Ján Čupka (1926), Jozef Füzesi (1924), 
Helena Gábrišová (1938), Katarína Koff-
lerová (1931), Margita Szabová (1948), 
Štefán Tomášek (1952), Pavol Tichák 
(1927), Ladislav Dolák (1958), Margita 
Procházková (1933), Jozef Poór (1940)

Pätnásť rokov uplynie 1. decembra od-
vtedy, čo nás opustil náš dobrý a starost-
livý manžel, otec, dedko a krstný otec 
Jožko Rodný.  S  láskou a modlitbami 
naňho myslia manželka, deti Gitka, Jož-
ko a Rudko s rodinami.

Rok uplynul 12. novem-
bra, kedy nás navždy 
opustil náš milovaný 
František Michalek.         
S láskou a úctou spomí-
najú manželka, deti a os-
tatná rodina.

Vo veku 48 rokov nás 24. septembra 
navždy opustil Ladislav 
Dolák. Ďakujeme príbuz-
ným a známym za preja-
venú sústrasť a kvetinové 
dary.
Manželka Iboya a dcéra 
Bea

SENČAN   NOVEMBER/2006

M E S T S K É  N O V I N Y

Radošinci opäť v Senci
„DESATORO“

DŇA: 12.12.2006 o 19. hod. v kinosále MsKS
Vstupné: 240,- Sk

Predpredaj vstupeniek: kancelária MsKS, knižnica, pokladňa kina
Tel.č.: 02/4592 3403, e-mail: msks@e-net.sk


