
Predstavujeme  

úspešných Senčanov... 
  
V tomto čísle sme požiadali o rozhovor primátora mesta Senec, pána Ing. Karola Kvála, 
ktorý je v tejto funkcii už štvrté volebné obdobie ako nezávislý kandidát. Tešíme sa, že si 
na nás našiel čas. 

1. Ako ste prežili vaše detstvo, študentské roky v Senci? S čím sa vám toto obdobie vášho 

života spája? 

Moje detstvo a celá mladosť je spojená najmä so Sencom. Slnečné jazerá nám vždy poskytovali 
možnosti zábavy počas celého roka. V lete sme sa kúpali, v zime korčuľovali... 

 2. Kde ste študovali?  Ktoré predmety ste mali najradšej a ktoré ste v obľube nemali? Aké bolo 
vaše vysnívané povolanie? 

Na základnú školu som chodil do Senca, na strednú a vysokú školu do Bratislavy. Študoval som na 
SOU strojníckom za automechanika a potom na SPŠ strojníckej automobilovú dopravu. Vysoká škola 
ekonomická ma zasa obohatila o ekonomické vzdelanie zamerané na ekonomické informácie 
a kontrolu. Mal som rád matematiku a strojárske predmety. Chcel som byť automechanikom. 

 3. Venujete sa športu? 

V minulosti som sa venoval volejbalu a teraz rekreačne plávam. 

  

4. Vždy ste sa zaujímali o komunálnu politiku? A kedy ste v nej začali pracovať? 

Nezaujímal som sa o komunálnu politiku, ale Senec, Senčania a dianie v našom meste ma zaujímalo 
vždy. Kedysi by som si nevedel predstaviť, že jedného dňa budem primátorom mesta Senec a že mi 
budú Senčania dôverovať natoľko, že ma zvolia štyrikrát za sebou. V roku 1991 som sa stal 
zástupcom primátora mesta Senec a začal som sa komunálnej politike venovať profesionálne. 

5. Kedy a prečo ste sa rozhodli niekoľkokrát kandidovať na primátora nášho mesta? 

Pracovať pre Senec a jeho obyvateľov ma natoľko „chytilo“, že som sa v roku 2002 rozhodol 

kandidovať na primátora mesta Senec a aj som sa ním stal vďaka hlasovaniu Senčanov. Poznal som 

pomery na vtedajšom Mestskom úrade a chcel som ich zmeniť. Mal som jasnú víziu, čo treba v Senci 

napraviť a akým smerom ho viesť tak, aby sa z nášho mesta stalo príjemné mesto na život, ktoré nie 

je zadlžené, dobre hospodári a plní všetky svoje funkcie tak, aby bolo jeho občania spokojní. Som rád, 

že sa mi to vo veľkej miere podarilo, v spolupráci s poslancami Mestského zastupiteľstva 

a zamestnancami mesta, ktorí sa v jednotlivých volebných obdobiach aj pomenili, ale priniesli mestu 

hodnoty, na ktorých môže ďalej stavať. Dôkazom toho, že sme kráčali správnym smerom, je napríklad 

aj fakt, že nezávislé INEKO uvádza mesto Senec už niekoľko rokov medzi najlepšie hospodáriacimi 

mestami Slovenska. 

  

6. Čo je pre vás priorita v mestskej a regionálnej politike? 

Priority sa menia spolu s vývojom mesta. V súčasnosti je prioritou číslo jeden školstvo. Každý rok 
rozširujeme kapacity materských škôl tak, aby sme mohli prijať čo najviac našich seneckých 
škôlkarov. Tento rok sme investovali do nadstavby ZŠ Mlynskej, aby sme mali dostatok miest pre 
žiakov základných škôl. Sú to vo finančnom objeme veľmi veľké investície. Senec je vekovým 
priemerom mladé mesto, z čoho sa veľmi tešíme a mnohé mestá na východ od nás nám to závidia. 
Súvisia s tým však aj tieto otázky. 

  

7. Čím ste dosiahli to, že mesto Senec patrí k najbohatším mestám Slovenska? 

Je to ako v rodine alebo ako vo firme. V prvom rade musíme hospodáriť s financiami tak, aby sme 
v nich mali poriadok. Keď vieme, ako finančne silní sme, môžeme zodpovedne rozhodnúť, ako 
peniaze použijeme. V tomto som mal zatiaľ vždy šťastie na také zloženie Mestského zastupiteľstva, 



ktoré veľmi racionálne pristupovalo k rozpočtu. Ďalej patríme k veľmi úspešným mestám z hľadiska 
čerpania eurofondov. Vždy zvažujeme, či nevieme nejakú potrebu mesta vyriešiť z takýchto 
prostriedkov. Financie mesta potom môžeme použiť na ďalšie projekty. Veľmi obozretne pristupujeme 
k úverom – nezaťažujeme nimi mesto príliš. A ďalšou podstatnou vecou je to, že úplne od začiatku 
som začal pracovať na tom, aby sme zvyšovali majetok mesta. Nepotrebujeme si teda napríklad platiť 
externú firmu na odhŕňanie snehu  - robíme to vo vlastnej réžii, s našimi zamestnancami a našimi 
strojmi, ktoré sme postupne nakúpili. Pre mesto je to ďaleko výhodnejšie. 

  

8. Máte vo svojich plánoch projekty, ktoré ste doposiaľ nerealizovali, ale chceli by ste? 

Samozrejme. Stále sa zaoberám výstavbou športovej haly. Mali sme už rôzne ponuky investorov, ale 
hľadáme takú, ktorá bude výhodná pre mesto, nielen pre investora. Máme všetko pripravené na 
výstavbu Mestského domu na mieste bývalej starej polikliniky. Veľmi by som chcel rozšíriť polikliniku. 
A mnoho ďalších vecí. Sme však limitovaní financiami. Tak ako v rodine, kde si v jednom roku 
nemôžeme kúpiť aj nový dom, aj auto, aj luxusnú dovolenku. 

  

9. Slnečné jazerá sú jednou z dominánt Senca, čo tam chcete zlepšiť? Plánujete zaviesť viac 
sprchovacích zariadení a zlepšiť kvalitu vody? 

 Čistota vody na Slnečných jazerách je pekným príkladom toho, keď vieme, že by sme mohli na tento 
projekt získať financie z eurofondov. Okamžite, ako by bola vypísaná takáto výzva, sme pripravení 
zapojiť sa. Slnečné jazerá spravuje Správa cestovného ruchu, s.r.o., ktorá všetok zisk investuje do 
Slnečných jazier. Plánujeme tam pracovať na obnove zelene, na sprchách a možnostiach 
voľnočasových aktivít. 

  

10. Senec je pekný svojou zeleňou, kvetinovou výzdobou, pamätihodnosťami, ale v meste 
dobre  nefunguje ochrana občanov, sú tu časté krádeže (hlavne v lete na Slnečných jazerách), 
starí ľudia sú často prepadávaní na uliciach alebo v bytoch. Ako chcete zabezpečiť 
obyvateľom a turistom – našim hosťom väčšiu bezpečnosť a ochranu? 

 Úplne bezpečné miesto neexistuje nikde na svete. Žiaľ, zlí ľudia sa nájdu všade. Senec je však 
relatívne bezpečné mesto. Zahraničné návštevy sú nadšené tým, že sa môžu pokojne prechádzať po 
meste aj v noci a cítia sa bezpečne. Štátna polícia každý rok porovnáva vývoj kriminality aj v Senci 
a je zaujímavé, že sa každý rok počet týchto činov darí o kúsok zmenšiť. Nechceme však zaspať na 
vavrínoch. Dopĺňame bezpečnostné kamery na exponovaných miestach v Senci a Mestská polícia má 
v meste počas celého dňa, aj v noci, hliadky. 

  

11.  Ako chcete zlepšiť parkovacie priestory v Senci? Myslíte, že cyklisti a chodci sú v bezpečí? 

 Parkovanie je problémom asi všetkých miest. Mestá, najmä centrá miest, boli stavané pre malý počet 
dopravných prostriedkov. Dnes má takmer každá rodina 2-3 autá. Mesto sa nedá nafúknuť, nechceme 
zničiť zeleň a žiť len medzi parkoviskami. Existuje možnosť výstavby parkovacieho domu, je to však 
veľká investícia, ktorej návratnosť je minimálna. 

Cyklistov podporujeme napríklad tým, že postupne pribúdajú v meste cyklotrasy. Máme hotový úsek 
od Lidla k Bille a budeme pokračovať od Billy k Tescu a potom aj od Lidla na Slnečné jazerá. 
Preznačená je aj cyklotrasa, ktorá vedie cez Svätý Martin až do Pezinka. 

   

12.  Bude v meste fungovať zdravotnícka pohotovosť? 

Toto je otázka, ktorú by ste mali položiť lekárom. Tí vám vysvetlia, že ak by ste aj prišli na pohotovosť, 
ak by sme ju v Senci mali, jediné, čo by so svojím vybavením vedeli urobiť je, že vás pošlú do 
Bratislavy. Nemôžu urobiť ani odbery. V Senci funguje detská výjazdová pohotovosť, ktorá príde až 
k vám domov (rieši však len jednoduché prípady – prechladnutia, chrípky a pod.). Najlepšie je zavolať 
si RZP – skvele vybavenú sanitku, ktorá pacienta odvezie do Bratislavy, ale už počas jazdy mu môže 
zachrániť život. 

  

13. Čo chcete v budúcnosti urobiť pre seniorov? Budú pre nich vymedzené finančné 
prostriedky? 

Seniorom sa venujeme dlhodobo. Prispievame im na stravovanie v našich jedálňach (69 000€ ročne), 
máme fungujúce Stredisko sociálnych služieb (SSS), zamestnávame opatrovateľky, máme prepravnú 
službu, podporujeme kluby dôchodcov... V tomto roku sme chceli rozšíriť kapacitu SSS z eurofondov, 
tento projekt nám však padol. Nevzdávame sa ho však a urobíme všetko pre to, aby sme ho mohli 
časom zrealizovať iným spôsobom. 

  



14. Ako Senec podporuje začínajúcich umelcov? Vytvára sa pre nich priestor a je ochota ich 
podporiť? 

 Máme základnú umeleckú školu a podporujeme aj súkromné umelecké školy. V kultúrnom dome 
umožňujeme aj mladým a začínajúcim umelcom vystavovať a prezentovať svoje diela. Na Seneckom 
lete sme dali priestor aj seneckým hudobným skupinám. 

  

15.  V meste už máme takmer všetko, okrem divadla. Neplánujete založiť v Senci ochotnícku 

scénu alebo to pokladáte za prežitok? 

To je kompetencia riaditeľa Mestského kultúrneho strediska. Novinkou je však napríklad Slnečný 

festival, ktorý do mesta priniesol bábkové divadlo a pouličné divadlo. Po prvom ročníku sa diváci aj 

organizátori zhodli na tom, že to bola výborná myšlienka a budeme v ňom pokračovať. Divadelné 

predstavenia k nám prichádzajú do kultúrneho domu a často bývajú vypredané. Máme teda signál od 

Senčanov, že ich kultúra zaujíma a že môžeme do Senca volať aj viac zaujímavých projektov. 

Ďakujeme za rozhovor. 

Michelle & Zara 

Poznámka redakcie: 

Ďakujeme pani profesorke Oberhauserovej za pomoc pri koncipovaní otázok pre pána primátora. 

  

 


