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Slovo na úvod

Na prelome marca a apríla sme slávili 
veľkonočné sviatky. Tieto sviatočné dni sa 
mi okrem ich hlavného posolstva spájajú 
aj s charitou. Taká je doba, medzi nami je 
dosť takých spoluobčanov, ktorí na tom 
finančne nie sú veľmi dobre. Uvediem zlý 
aj dobrý príklad z pohľadu toho, kto pomá-
hal. Osoba, ktorá toho síce nemá veľa, no 
ani príliš málo, má problém s hospodáre-
ním. Pravidelný „príjem“ od ochotných ľudí 
ju dostáva na vyššiu úroveň. Nuž a tak sa 
stalo, že keď nedostala od jednej z pravi-
delných prispievateliek očakávaný obnos, 
tak darovanú menšiu čiastku si odmietla 
zobrať. Na to sa hodí len jedna dávna 
múdrosť: Kto si neváži malých darov, veľ-
kých mu netreba. Príklad druhý sa udial 
tesne pred sviatočnými dňami, keď jedna 
občianka nášho mesta sa rozhodla obda-
rovať niekoho, kto to skutočne potrebuje. 
Bola som pri odovzdaní hodnotného dar-
čekového koša trvanlivých potravín a slad-
kostí pre deti. Rodina bola prekvapená, no 
rovnako aj potešená a nezabudli poďako-
vať za dar, ktorý im, takpovediac, spadol 
do náručia. A bolo vidno, že dar prijali 
s radosťou a veľkou vďačnosťou, vážiac 
si, že aj napriek snahe finančná situácia 
rodiny nie je pri viacerých deťoch najlep-
šia. Osoba, ktorá sa rozhodla darček veno-
vať chcela nielen pomôcť, ale núdznym 
vliať aj nádej, že zázraky sa dejú. Osobu 
darcu inšpiroval jeden príbeh a rozhodla 
sa obdobným spôsobom podať pomocnú 
ruku a vyvolať pocit, že nie sme všetci 
slepí, hluchí hľadiaci len na svoj osobný 
prospech. Často lamentujeme nad sebou 
samými, nad našimi pseudoproblémami, 
ak sa stretne s naozajstnou núdzou, tak si 
uvedomíme si, že tie trápenia sú v porov-
naní s tým, čo videl, ničím alebo celkom 
zanedbateľné. Je niekedy naozaj ťažké roz-
líšiť, kto pomoc a podporu potrebuje a kto 
len využíva časť ochotných nejaké centy či 
eurá podarovať. 

Viera Barošková 
vedúca redaktorka

Profesionalita i ľudský prístup je charakteristický pre osobnosti z oblasti vzdelávania   
a kultúry, ktoré boli 28. marca ocenené za tvorivý a aktívny prístup k svojim povinnos-
tiam. Medzi také patrí i Ing. Mária Výletová z Mestského úradu.          foto lv

Sú príkladom 
pre ostatných

V koncertnej sále Základnej umeleckej 
školy v Senici sa v Deň učiteľov 28. marca 
konala tradičná milá slávnosť, na ktorej 
Mesto Senica oceňuje pedagógov a kul-
túrnych pracovníkov za predchádzajúci 
rok. Záštitu nad podujatím po druhý raz 
prevzala štátna tajomníčka Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu Oľga 
Nachtmannová. 

Najcennejšie, čo naša spoločnosť má, 
sú určite ľudia. Mnohí z nich svoje osobné 
i profesionálne nasadenie, energiu, vedo-
mosti, schopnosti vkladajú do činov, ktoré 
posúvajú hranice možného a robia svet 
lepším, humánnejším. Vštepujú nám, že 
sny, myšlienky a túžby sa dajú premeniť 
na užitočné skutky. Svojím životom, uni-
kátnou prácou vo svojom odbore prispie-
vajú k tomu, že spoločnosť sa stáva lepšou, 
posúvajú ju vpred s cieľom, aby sa nám 
žilo lepšie a krajšie. Aj tieto slová odzneli 
na podujatí, kde verejnosť spoznáva ľudí, 
ktorí svojou prácou a životom práve týmto 
myšlienkam zodpovedajú. Význam tejto 
udalosti podčiarkol aj primátor Senice Bra-
nislav Grimm slovami: „Svoje povolanie či 
záľubu vykonávate s veľkou cťou, zanie-
tením a radosťou súčasne. Oceňujem váš 
profesionálny a ľudský prístup, úspešnú 

prezentáciu školy, inštitúcie, súboru, zdru-
ženia, samotného nášho mesta doma i v 
zahraničí.“ Naše mesto má bohaté histo-
ricko-kultúrne pramene, mnoho osobností, 
ktoré presiahli rámec Slovenska a svojím 
dielom výrazne zasiahli do toku dejín. Aj 
oceňované osobnosti pokračujú v tradíci-
ách a pripomínajú dnešným generáciám 
ich odkaz.

Štátna tajomníčka Oceneným zablaho-
želala aj Oľga Nachtmannová a vyzdvihla 
ich prospešnú prácu pre spoločnosť, ktorej 
pilierom rozvoja je vzdelanosť a kultúrne 
zázemie: „Oceňujem, že samospráva 
mesta takýmto spôsobom uznáva a ohod-
nocuje ľudí, ktorí svoj život zasvätili práci 
pre druhých.“

Ocenení pedagógovia a pracovníci 
oblasti kultúry sa zapísali do Pamätnej knihy 
mesta Senica a od primátora mesta, štátnej 
tajomníčky Ministerstva školstva a predsedu 
komisie pre vzdelávanie, kultúru a ZPOZ 
pri mestskom zastupiteľstve Petra Pastuchu 
prevzali ďakovné listy a darček.

Za ocenených poďakovala stredo-
školská učiteľka Iveta Mudrochová, ktorá 
zdôraznila, že povolanie učiteľa i pracov-
níka v kultúre patrí k najťažším, no zároveň 
k veľmi pekným, ale nejde to bez zodpo-
vednosti a odbornosti. 

Predseda komisie Peter Pastucha vyja-
dril vďaku učiteľom a pracovníkom v kul-
túrnej sfére za to,   (Pokračovanie na str. 3)

Lávka cez Teplicu 
uzavretá

Z dôvodu havarijného technického 
stavu lávky pre peších cez rieku Tep-
lica spájajúca mesto so sídliskom Sotina 
pri kúpalisku 19. marca bola lávka uza-
vretá. Na základe vyjadrenia statika ju uza-
vrelo Mesto Senica 

(Pokračovanie na str. 3)
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Z rokovania rady 
a zastupiteľstva 

21. riadne zasadnutie mestského zastu-
piteľstva v Senici sa konalo 1. marca. 
Rokovanie viedol primátor mesta Branislav 
Grimm. Prítomných poslancov bolo 22 
z 25 členného poslaneckého zboru. Hneď 
po schválení programu zastupiteľstva si prí-
tomní minútou ticha uctili pamiatku zavraž-
deného investigatívneho novinára Jána 
Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. 
Táto tragédia otriasla celou spoločnosťou 
a spája nás viera v spravodlivosť a odhalenie 
a potrestanie tohto brutálneho činu.

Mestské zastupiteľstvo zobralo 
na vedomie:

- Informáciu o zmene rozpočtu na rok 
2017 Zmenou rozpočtu mesta č. 2/17.

- Informáciu o zmene rozpočtu na rok 
2017 rozpočtovým opatrením primátora 
č.4/17.

- Stanovisko OMS, a.s. Dojč ako väč-
šinového akcionára v OMS Arene, a.s. 
k riešeniu prevádzky futbalového štadióna 
v Senici, k predaju podielu v OMS Arene, 
a.s., ktoré vyplynulo z predchádzajúcich 
rokovaní a uznesení mestského zastupi-
teľstva, aj zo záverov pracovnej skupiny 
Mesta Senica.

Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- Rozpis rozpočtu príspevkovej a roz-

počtových organizácií na rok 2018.
- Rozpis rozpočtu škôl a školských zaria-

dení na rok 2017.
- Správu o činnosti Mestského kultúr-

neho strediska za rok 2017 a zámery orga-
nizácie. 

- Správu o činnosti Mestskej polície 
za rok 2017 s pripomienkami.

- Správu o činnosti DHZM pri MsZ 
v Senici a DHZ v Senici za rok 2017.

- Dispozície s majetkom.
- Návrh na zmenu VZN č. 48 o poskyto-

vaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške 
úhrad za sociálne služby poskytované v zri-
aďovateľskej pôsobnosti mesta.

- Správu o činnosti hlavnej kontrolórky 
za IV. štvrťrok 2017 a za rok 2017.

- Doplnenie Dozornej rady spoločnosti 
Technické služby Senica, a.s. o vedúceho 
finančného odd. MsÚ Róberta Mozoliča. 

- Predloženie žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok za účelom realizácie 
projektu Cyklodopravné trasy Senica – I. 
etapa a jeho spolufinancovanie z vlastných 
prostriedkov.

 Mestské zastupiteľstvo neschválilo:
- Návrh na odpredaj častí pozemku v k. 

ú. Senica žiadateľovi za účelom vybudo-
vania odbočovacieho pruhu z cesty I/51 
z Vajanského ul. do novej lokality za cin-
torínom určenej na bývanie.

Mestské zastupiteľstvo stiahlo z roko-
vania:

- Návrh na odpredaj pozemkov pod pia-
timi garážami na Hviezdoslavovej ul. 
v Senici a odporučilo komplexné rieše-
nia parkovania, prípadne ďalšiu výstavbu 
garáží v tejto časti mesta.

Písomné interpelácie odovzdali: Poslan-
kyňa Jaroslava Barcaj Drinková – interpelácia 
sa týkala stále otvorenej otázky definitívneho 
určenia náhradných priestorov pre Dob-
rovoľný hasičský zbor, nakoľko súčasná 
hasičská zbrojnica je v absolútne nevyho-
vujúcom technickom stave. Napriek schvá-
lenej zámene Hasičskej zbrojnice za budovy 
Rekreačných služieb mesta Senice na Tehel-
nej ul. je stále tu alternatíva nadobudnutia 
bývalej Hasičskej stanice profesionálnych 
hasičov na Hurbanovej ul. v centre mesta, 
o ktorú sme Ministerstvo vnútra SR žiadali 
ešte na konci roka 2015, avšak bezúspešne. 

Poslankyňa Dáša Bartošová opakovane 
poukázala, že kontrolu zelene, ošetrovanie 
drevín, údržbu zelene musí zabezpečovať 
odborný pracovník – záhradník, lebo je to 
veľmi dôležitá súčasť života mesta a tak-
tiež poukázala na potrebu jednotného 
rukopisu, čo sa týka zelene a architektúry. 

Na ústne interpelácie bolo zodpove-
dané priamo na rokovaní MsZ.

3. mimoriadne mestské zastupiteľstvo 
zvolal primátor mesta na 27. marca 
po predchádzajúcom prerokovaní pro-
gramu rokovania s poslaneckými klubmi 
a príslušnými komisiami mestského zastu-
piteľstva. V úvode primátor mesta vysvetlil, 
že dôvodom zvolania tohto mimoriadneho 
zasadnutia bolo stanovisko spoločnosti 
OMS, a.s. Dojč, majoritného akcionára 
OMS Arena, a.s. doteraz prevádzkujúceho 
futbalový štadión Senica, že nebude zabez-
pečovať správu areálu futbalového štadi-
ónu po 31. marci 2018 a navrhuje mestu, 
aby vstúpilo do priamych rokovaní o zabez-
pečení správy areálu futbalového štadióna 
so zástupcami FK Senica, a.s., ktorá je 
v súčasnosti výhradným užívateľom tohto 
majetku. Klub je zároveň držiteľom licen-
cie, na základe ktorej je FK Senice účast-
níkom najvyššej futbalovej ligy v SR a jeho 
súčasťou je futbalová akadémia, ktorá slúži 
prevažne pre deti z mesta.

FK Senica, a.s. vychádzajúc z danej situá-
cie predložil mestu Senica žiadosť o dotáciu 
z Fondu PRO Senica na realizáciu projektu 
Futbalový rok v meste Senica vo výške 115 
000 €, ktorým by boli pokryté najmä náklady 
spojené s prevádzkou futbalového štadióna.

Mestské zastupiteľstvo po diskusii 
a vysvetleniach zástupcov FK Senica, a.s. 
schválilo zmenu rozpočtu mesta Senica 
na rok 2018 a dotáciu FK Senica vo výške 
115 000 €. Následne Ton Caanen, zástupca 
sponzorov, vystúpil s poďakovaním za pod-

poru FK Senica, a.s. a vyjadril presvedčenie, 
že v Senici je do budúcna veľký potenciál 
na úspechy a perspektívu futbalu.

Mestské zastupiteľstvo rozhodovalo aj 
o ďalších žiadostiach projektov, ktorých 
žiadaná suma spadá do kompetencie MsZ. 
MsZ rozhodovalo o 6 projektoch, kde bola 
vyčlenená z celkového balíku Fondu PRO 
Senici vo výške 60 000 € suma 16 000 € 
na veľké projekty nad 3 320 €.

MsZ schválilo nasledovné projekty:
Dobrovoľný hasičský zbor Senica 
 – Hasičský šport 3 000 €
O.z. Cantilena 
 – Nahrávka a výroba CD Cantilena 3 000 €
Klub vojenskej histórie Záhorie 
 – Dobový výstroj
a výzbroj pre klub 3 000 €
PRO Region, n.o. 
 – Nenechajme Svetlušku zhasnúť 7 000 €

Za Denný stacionár Svetluška požiadala 
o slovo riaditeľka zariadenia Marta Štítna, 
ktorá vysvetlila, že vzhľadom k legislatívnym 
zmenám pravidiel vo financovaní denných 
stacionárov je ohrozená jeho existencia 
a bez finančnej pomoci z Fondu PRO Senica 
by musela byť činnosť zariadenia ukončená. 
Otázka denných stacionárov rezonuje 
v celej spoločnosti, nakoľko na Slovensku 
bolo od začiatku roka zatvorených podľa jej 
vyjadrenia viac ako 80 denných stacionárov 
a okolo 2 500 klientov zostalo bez sociálnej 
pomoci. Denný stacionár získal podporu 
MsZ a bola mu schválená dotácia.

Počas mesiaca apríl komisie MsZ roz-
hodnú aj o malých projektoch. Bolo poda-
ných 74 projektov v celkovej výške 85 
707,50 € a vo fonde PRO Senica je na tieto 
malé projekty vyčlenená suma 44 000 €.

MsZ schválilo bezodplatné nadobud-
nutie detského ihriska Žihadielko do vlast-
níctva mesta Senica od spoločnosti Lidl 
Slovakia, v.o.s. na základe víťazstva v tejto 
súťaži začiatkom roka 2018. Výstavba det-
ského ihriska v hodnote 72 564 € s DPH 
sa bude realizovať na Hviezdoslavovej ul. 
a plánovaný termín ukončenia výstavby je 
predbežne stanovený do konca júna 2018. 

2. zasadnutie Mestskej rady v tomto 
roku sa uskutoční 19. apríla a 22. zasadnu-
tie mestského zastupiteľstva 3. mája. 

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka Mestského úradu
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Pietna spomienka
Pri príležitosti 73. výročia oslobode-

nia nášho mesta spod fašizmu pozývame 
verejnosť na pietny akt kladenia vencov, 
ktorý sa uskutoční 6. apríla o 10.30 hod pri 
soche Víťazstvo na Námestí oslobodenia v 
Senici. 

NS
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Sú príkladom... 
(Dokončenie zo str. 1) že odhodlane a s 

láskou pristupujú k svojej práci, výchove 
a vzdelávaniu vo všeobecnosti: „Výber 
osobností za rok 2017 je príkladom takých 
ľudí, ktorí svojou prácou a prístupom učia 
ľudí byť šťastnými a tiež im samým táto 
práca prináša radosť.“ 

Slávnostnú atmosféru umocnili svojimi 
vystúpeniami žiaci a pedagógovia Základ-
nej umeleckej školy. Akodrdeonisti Michal 
Čas a Martin Jediný s pani učiteľkou Annou 
Rýzkovou, speváčky Katarína Sadloňová 
a Tatiana Dvorská s klavírnym sprievo-
dom riaditeľky ZUŠ Miroslavy Gáfrikovej, 
Nina Orthová a Alica Záhumenská zahrali 

Lávka cez Teplicu... 
(Dokončenie zo str. 1) aj so súhlasom 

Okresného dopravného inšpektorátu OR 
PZ Senica až do vykonania jej opravy. 
Mesto momentálne vykonáva všetky opa-
trenia na to, aby sa problém vyriešil čo 
najskôr. Chodci môžu využívať súbežnú 
lávku cez mestský park pri DAVe. V záujme 
ochrany zdravia chodcov Mesto Senica 
žiada o rešpektovanie tejto uzávierky.

Pri kontrole sa zistilo, že je nutná 
výmena celej lávky, pretože konštrukcia 
pod vrstvou asfaltu je skorodovaná, čo sa 
preukázalo až pri kontrole poškodeného 
asfaltu. Lávka verejnosti slúžila od roku 
1975, jej väčšia oprava bola urobená 
v roku 2005. Verejnosti lávka slúžila 42 
rokov a priebežne bola udržiavaná. 

Mesto pristúpi k výmene lávky, avšak 
treba počítať s tým, že tento proces potrvá 
zatiaľ bližšie nešpecifikovaný čas, odha-
dujeme približne pol roka. Proces výmeny 
bude náročnejší z dôvodu vydania stano-
vísk a posúdení rôznymi dotknutými inšti-
túciami. V prvom rade zadáme vypraco-
vanie projektovej dokumentácie na novú 
lávku. Pre urýchlenie výmeny chceme pou-
žiť lávku, ktorú máme k dispozícii. Osadiť ju 
bude možné po kladnom stanovisku statika 
a príslušnej rekonštrukcii staveniska v zmy-
sle projektovej dokumentácie. K tomu treba 
aj povolenie špecializovaného stavebného 
úradu so všetkými vyjadreniami zaintereso-
vaných orgánov vrátane správcu toku Tep-
lica Správa povodia Moravy.

Predbežný odhad nákladov je 20 tisíc 
eur. 

Viera Barošková

Oľga BlahOvá – Scream
Neodmysliteľnou 

súčasťou tanečnej 
skupiny Scream je 
Oľga Blahová, ktorá 
tvorí trio s manželmi 
Mariánom a Annou 
Antálkovcami. Spolu-
pracuje na všetkých 
tanečných projektoch 
skupiny, pomáha pri prípravách koncertov 
a vystúpení, zodpovedná za plynulý chod 
výjazdov na domáce i zahraničné súťaže. 
S radosťou sa venuje malým i veľkým 
tanečníkom aj mimo tréningov. Tanečná 
skupina Scream úspešne pôsobí na sloven-
skej tanečnej scéne už 25 rokov aj vďaka 
úsiliu a obetavej práci pani Oľgy Blahovej. 

mária BlanárikOvá – materSká škOla 
Pracuje v MŠ v elokovanom pracovisku 

Kolónia, kde zastáva pozíciu zástupkyne 
od roku 2003. Výchovno-vzdelávaciu čin-
nosť s deťmi predškolského veku vyko-
náva už 35 rokov. Svojím profesionálnym 
prístupom, odbornosťou či skúsenosťami 
formuje a rozvíja vedomosti i praktické 
zručnosti detí. Je empatická, úlohu učiteľa 
nevníma len ako zamestnanie, ale predo-
všetkým ako poslanie. Aktívne sa zapája aj 
do rôznych projektov. Cez projekt obchod-
ných reťazcov Tesco Vy rozhodujete, my 
pomáhame, získala pre MŠ finančnú pod-
poru na vybudovanie nového detského 
záhradného ihriska. Svoju prácu robí s veľ-
kým zanietením a s láskou, ktorá v deťoch 
nesporne zostane.

Žaneta BrkalOvá – centrum vOľnéhO čaSu 
Patrí k stáliciam externých zamest-

nancov CVČ v Senici a ako trénerka 
mažoretkového súboru Spirit je žiarivým 
príkladom húževnatej, aktívnej, cieľave-
domej a mimoriadne obľúbenej vedúcej. 
Mažoretkový šport bol jej snom od útleho 
veku a od 8-ročnej kapitánky sa postupne 
prepracovala na pozíciu hlavnej trénerky. 
Je jednou zo zakladateliek súboru Spirit, 
ktorý už 15 rokov úspešne reprezentuje 
CVČ i mesto Senica. Žaneta je aj mana-
žérka, choreografka, organizátorka podu-
jatí a sústredení, ročne pripraví desiatky 
vystúpení, vymýšľa kostýmy a tancuje 
v najstaršej formácii. Vďaka nej súbor neu-
stále napreduje, dosahuje úspechy v regio-
nálnom i celoslovenskom poli. Venuje mu 
všetok svoj voľný čas a táto práca je jej srd-
covou záležitosťou.

BraniSlav černek – OBchOdná akadémia 
Pôsobí ako učiteľ odborných ekono-

mických predmetov v OA Senica od roku 
1994. Významne sa podieľal na tvorbe 

nového Školského 
vzdelávacieho pro-
gramu a na zavedení 
novej koncepcie 
maturitných skúšok. 
Je garantom odbornej 
prípravy a cvičných 
firiem. Vo svojej peda-
gogickej činnosti sle-
duje a presadzuje prepojenie teoretických 
vedomostí pre potreby praxe. Pod jeho 
vedením majú žiaci možnosť získať cer-
tifikát o ovládaní účtovného programu 
Omega a certifikát cvičných firiem. Svojich 
žiakov úspešne pripravuje na  maturitné 
skúšky, ale i na súťaže odborného cha-
rakteru, ako sú olympiáda Mladý účtovník 
alebo Stredoškolská odborná činnosť.

antónia černekOvá – OBchOdná akadémia 
Pôsobí v OA Senica ako učiteľka odbor-

ných predmetov od roku 1994. Výrazne 
sa podieľala na obsahovej príprave odbor-
ných predmetov v novom Školskom vzdelá-
vacom programe. Je vedúcou predmetovej 
komisie administratívy a korešpondencie. 
Už niekoľko rokov organizačne zabezpe-
čuje v spolupráci s Ekonomickou univerzi-
tou prípravu žiakov na štátne skúšky z kan-
celárskeho písania na počítači. Pod jej 
vedením sa na pôde školy viackrát usku-
točnilo krajské kolo súťaže Spracovanie 
informácií na PC. Je členkou celoslovenskej 
komisie tejto súťaže. Ako kariérová porad-
kyňa aktívne pomáha študentom v otáz-
kach ďalšieho vzdelávania a uplatnenia sa 
na trhu práce. Vďaka odborným vedomos-
tiam, profesijným zručnostiam a výborným 
výsledkom patrí k učiteľskej elite.

hana černekOvá – Základná škOla ul. 
v. PaulínyhO-tótha

Je súčasťou tejto 
školy od roku 1997. 
Vo výchovno-vzde-
lávacom procese 
presadzuje hlavne 
humánny prístup 
medzi žiakmi i v pra-
covnom kolektíve. 
Vyniká kladným vzťa-
hom k žiakom, čo sa prejavuje v jej práci 
ako obľúbenej triednej učiteľky u žiakov 
aj rodičov. Primerane „prísny prístup“ 
ku svojim povinnostiam a k povinnostiam 
žiakov ju predurčuje dosahovať výborné 
výsledky. Žiaci z jej triedy prichádzajúci 
na druhý stupeň vždy výborne pripravení, 
čo sa premieta aj vo výsledkoch Testova-
nia 5. Aktívne sa venuje Olympiáde zo slo-
venského jazyka a jej silnou stránkou je 
rozvíjanie schopností žiakov čítať s poro-
zumením. V minulých rokoch aktívne 
spolupracovala s NÚCEM-om, kde svoje 
skúsenosti a schopnosti odovzdávala aj 
širšej pedagogickej a odbornej verejnosti 
Slovenska. Veľkým pozitívom je jej schop-
nosť adaptácie na meniace sa podmienky 
vo výchovno-vzdelávacom procese, 
na nové a efektívne metódy vyučovania 
a zapájanie sa do vzdelávania. 

štvorručne na klavíri a Spevácky zbor ZUŠ 
pod vedením Ondreja Hluchého boli len 
dôkazom toho, že učitelia v tejto škole 
vykonávajú svoju prácu veľmi dobre. 

Viera Barošková

Ocenené osobnosti
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hana kalamenOvá 
– Základná škOla kOmenSkéhO ul.

V roku 2002 začala 
pedagogicky pôsobiť 
v ZŠ na Komenského 
ulici. V učiteľskej 
praxi uplatňuje tvorivý 
prístup, vynaliezavosť, 
originálnosť a nové 
vyučovacie metódy. 
Je zapálená pre svoju 
prácu a robí ju s radosťou. Vďaka svojej 
kreativite sa stala súčasťou úspešného 
medzinárodného projektu Sokrates a so 
žiakmi reprezentovala školu v Poľsku 
a Škótsku. Vypracovala projekt nadácie 
Volkswagen Bratislava Zelené vzdeláva-
nie, výsledkom ktorého bude vybudova-
nie záhonov a skleníka v areáli školy, čo 
prispeje ku skrášleniu okolia a k zvýšeniu 
atraktivity vyučovacieho procesu. Pani 
učiteľka sa deťom venuje vo vyučovacom 
procese aj mimo neho. Je zakladateľkou 
a vedúcou folklórneho súboru Dvojká-
čik, ktorý reprezentuje školu na podu-
jatiach v meste i v zahraničí. Aktívne sa 
venuje aj príprave divadielka, s ktorým 
vystupuje v škole aj v materských školách. 
S detskými divadelnými predstaveniami 
sa úspešne zúčastňuje súťaže Zrkadielko 
Anky Gamanovej.

helena kOnčitá – Stredná OdBOrná 
škOla Senica

Pani Helena Končitá začala na Strednej 
odbornej škole v Senici pracovať v roku 
1981. Je majsterkou odborného výcviku, 
vychováva svojich žiakov pre chemické 
profesie. V súčasnosti sa na odbornom 
výcviku venuje žiačkam v dvojročnom 
učebnom odbore. Citlivo a ľudsky pristu-
puje aj k riešeniu sociálnych i výchovných 
problémov žiakov, ktorých je v dnešnej 
dobe naozaj veľa. Jej práca je vždy spájaná 
s takými vlastnosťami, ako sú zodpoved-
nosť, trpezlivosť, vytrvalosť, slušnosť, čest-
nosť, úprimný až materinský vzťah k svojim 
žiakom, začo má obdiv a úctu kolegov, štu-
dentov aj rodičov.

mirOSlava medňanSká – SúkrOmná 
Stredná škOla POdnikania 

Pracuje v Súkromnej strednej odbor-
nej škole podnikania ako učiteľka odbor-
ných ekonomických predmetov. Svojím 
profesionálnym prístupom a kreativitou 
motivuje i ostatných učiteľov k využívaniu 
inovatívnych metód počas vyučovania. 
Vďaka pozitívnemu postoju a entuziazmu 
si dokáže získať rešpekt a dôveru mnohých 
žiakov. Počas svojho pôsobenia na škole 
efektívnym spôsobom prepája teóriu s pra-
xou vedením študentských firiem. Neustá-
lym kontaktom so žiakmi zastrešuje prácu 
študentského parlamentu na škole. Okrem 
osobnostného rastu a vzdelávania usmer-
ňuje žiakov v projekte DofE – Medzinárod-
nej cene vojvodu z Edinburghu. Aktívne 
sa tiež zapája do spoločenského a športo-
vého diania mesta Senica.

ľuBOmíra mičOvá – ZáhOrSká kniŽnica
Pred 30-timi rokmi, 

presne 1. júla 1988, 
ako mladá absolventka 
Strednej knihovníc-
kej školy v Bratislave 
nastúpila pracovať 
do Záhorskej kniž-
nice v Senici. Najprv 
do oddelenia odbor-
nej literatúry, neskôr prestúpila do umeno-
vedného oddelenia a následne do beletrie. 
Toto oddelenie zostalo jej doménou až 
doteraz. V knižnici vydrží dlhé roky praco-
vať iba človek milujúci literatúru a ľudí, člo-
vek zodpovedný, trpezlivý, precízny, komu-
nikatívny a obetavý. K takým určite patrí aj 
stále usmiata Ľubka Mičová. V Záhorskej 
knižnici prežila najaktívnejšie roky svojho 
profesionálneho životopisu. Je prístupná 
novým poznatkom i pracovným postu-
pom, výborne sa orientuje v knižničnom 
fonde, má prehľad v novo vychádzajúcej 
literatúre. Pre tieto jej pracovné danosti je 
obľúbenou nielen vo svojom pracovnom 
kolektíve, ale i medzi čitateľmi a návštev-
níkmi Záhorskej knižnice.

Jana mikušOvá – Základná škOla 
S materSkOu škOlOu ul. J. mudrOcha

Dlhoročná opora pedagogického zboru 
tejto školy. Je vedúcou predmetovej komi-
sie matematika a informatika. Učiteľka 
aprobácie matematika – chémia. Matema-
tikárka srdcom i dušou. Obľúbená pre svoj 
osobitý humor a zmysel pre nadhľad 
nad vecou plne súvisiaci s jej kombináciou. 
Ochotná pomôcť, poradiť, sprístupniť, 
priblížiť a vysvetliť učivo každému žiakovi. 
Je dôsledná organizátorka a koordiná-
torka školských kôl matematických súťaží 
príkladne spolupracujúci s metodickým 
združením I. stupňa. A samozrejme dobrá 
a obetavá kolegyňa aj do nepohody. 

dáša mOrávkOvá – Základná škOla SadOvá ul. 
Hovorí sa, že roky v živote školy sú 

svedkom času, svetlom poznania, poslom 
minulosti a zárukou budúcnosti. Veľkou 
vzácnosťou je, keď učiteľ všetky svoje roky 
prežije s jedinou školou. Takou učiteľkou je 
Dáša Morávková, ktorá nastúpila do  tejto 
školy v roku 1978 a vydržala v nej do dnes. 
S jej menom sa spája množstvo prívlast-
kov – rešpektovaná, nenapodobiteľná 
a motivujúca učiteľka, priama v diskusii, 
podnetná a energická trénerka, nositeľka 
myšlienok fair play, skvelá kolegyňa, nie-
kedy psychológ, inokedy zabávač, Seni-
čanka srdcom i dušou. Jej meno sa spája 
najmä so športom. Najskôr ako aktívna 
športovkyňa – hádzanárka získala titul 
majsterky Slovenska. Neskôr svoje skúse-
nosti zúročila na poste trénerky a učiteľky 
telesnej výchovy a športovej prípravy. Pra-
cuje s deťmi a mládežou, tvaruje osobnosti 
mladých hádzanárok. Tréner je pre mla-
dých športovcov najdôležitejšou osobnos-
ťou, cez trénera sa so športom zoznamujú 
a učia sa ho chápať. Vďaka jej trénerským 
schopnostiam pochopili šport mnohí...

iveta mudrOchOvá – gymnáZium ladi-
Slava nOvOmeSkéhO

V roku 1995 
nastúpila pracovať 
na senické gymnázium 
ako nová pedagogická 
posila. Pani Iveta Mud-
rochová dlhé roky 
vyučuje matematiku 
a fyziku a je tiež vedú-
cou predmetovej komisie fyziky. Vo svojom 
voľnom čase každoročne vedie matematické 
aj fyzikálne krúžky pre nadaných žiakov. Svo-
jím empatickým a milým prístupom ochotne 
pomáha aj slabším žiakom dosahovať v mate-
matike dobré výsledky. Patrí k spoľahlivým, 
obetavým a aktívnym pedagógom školy. Ako 
triedna profesorka vychovala desiatky žiakov, 
ktorí sa uplatnili v živote ako odborníci s dob-
rými ľudskými vlastnosťami. Svojím precíz-
nym prístupom k práci si získala úctu nielen 
medzi kolegami, ale aj u svojich žiakov. 

martin OčkO 
– ZáhOrSké OSvetOvé StrediSkO 

Študent Gymnázia L. Novomeského, kto-
rého záľubou je umelecký prednes a diva-
delné umenie. Od útleho detstva navštevuje 
literárno-dramatický odbor ZUŠ v Senici, 
je členom divadelného súboru Zádrapky. 
Pod vedením pedagogičky Štefánie Jáno-
šovej sa každoročne zapája do recitačných 
súťaží, kde dosahuje vynikajúce výsledky. 
V roku 2017 vyhral krajskú súťaž v prednese 
poézie európskych básnikov Beniakove 
Chynorany v Modre a následne sa zúčastnil 
na celoštátnej súťaži. Mimoriadny úspech 
dosiahol v rokoch 2016 a 2017, keď sa stal 
víťazom okresnej súťaže v umeleckom pred-
nese poézie a prózy Hurbanov pamätník. Je 
víťazom krajskej súťaže Hollého pamätník 
v Trnave a jeho výkon bol ocenený čestnými 
uznaniami na celoštátnej súťaži v umelec-
kom prednese Hviezdoslavov Kubín. Verše 
Marcina Swietlickeho s názvom Piesne 
ignoranta recitoval v roku 2016 v Sloven-
skom národnom divadle v Bratislave v rámci 
večera vystúpení ocenených recitátorov 
celoslovenskej súťaže. Úspešný mladý reci-
tátor bol vybraný reprezentovať umelecký 
prednes na súťaž najlepších českých a slo-
venských recitátorov na Medzinárodný festi-
val poézie vo Valašskom Meziříčí. 

Ján Peter – amatérSky hiStOrik
Seničan, ktorý má 

azda najväčší prehľad 
v novodobej histórii 
mesta Senice. Pochá-
dza z učiteľskej rodiny, 
matka a sestra učili 
históriu a tu akosi 
prirodzene vznikol 
jeho záujem o tento 
odbor. Najprv sa začal zaoberať numizma-
tikou a stal sa aj súdnym znalcom. Potom 
sa pridružilo zbieranie starých pohľad-
níc, tzv. filokartia. Jeho zbierka starých 
pohľadníc a fotografií mesta Senice sa 
začala postupne rozrastať a na verejnosť sa 
dostala v podobe historického kalendára 
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talgii pohľadníc. K zbieraniu pohľadníc sa 
pridružili aj fotografie, listiny, artefakty, 
ktoré zachránil pred ich zmiznutím v čase. 
V rámci Univerzity 3.veku si doplnil vzde-
lanie v odbore archeológia a dejiny výtvar-
ného umenia. Svoje vedomosti a zbierky 
prezentoval nielen v Našej Senici, ale aj 
v odborných publikáciách s historikom 
Petrom Brezinom. Vďaka nemu sa zacho-
vávajú historické údaje i predmety súvisi-
ace s naším mestom. 

viera šuStekOvá – OZ element
Je známa hudob-

níčka, moderátorka, 
herečka a skladateľka. 
Láskou k hudbe, ktorej 
sa venuje od malička, 
zaznamenala veľa 
úspechov nielen 
na Slovensku, ale i v 
zahraničí. Svoj talent 
využíva aj ako herečka účinkovaním v rôz-
nych slovenských seriáloch a reláciách. Je 
autorkou projektu Hudba v Senici a Šašo 
Fifo a jeho priatelia. Za svoj život získala 
množstvo ocenení v rôznych súťažiach. 
Zúčastnila sa Hlasu Československa aj 
speváckej súťaže X-Factor. Spolupracuje 
so známymi hudobnými osobnosťami, 
pôsobí ako hlasový pedagóg, venuje sa 
amatérskej fotografii a organizovaniu rôz-
nych charitatívnych projektov v OZ Ele-
ment. Svojím multitalentom je nepochybne 
osobnosťou, ktorá patrí k najlepším hudob-
níkom na hudobnej scéne nielen v Senici, 
ale aj na Slovensku. 

helena ŤulákOvá – ZáhOrácke divadlO
Dobrosrdečná Seničanka, ktorá roz-

dáva úsmevy v zamestnaní, kde pôsobí 
ako optička, ale aj v Záhoráckom divadle, 
v ktorom je aktívna od roku 2010. Debu-
tovala v predstavení Zmrňený čért diva-
delnou postavou ako suseda Cicmánková. 
V roku 2011 naštudovala postavu Sudičky 
v inscenácii Osudy jedného vinára, ktorá 
mala viac ako 50 repríz. V roku 2013 
v inscenácii Lýsistrata - vzbura žen, pre-
svedčila divákov o svojom neobyčajnom 
komediálnom talente v úlohe Mirhiny. 
V hudobno-dramatickom mystériu Podi-
vuhodný voz boží stvárnila postavu Archa-
njela Michaela. V roku 2015 excelovala 
v tragédii Dúm Bernardy Alby ako Poncia 
a v roku 2016 výborne reprezentovala 
Záhorácke divadlo v hre Vjerná nevjera 
ako Šenkérka. V najnovšom titule Svato-
jánské drímoty sa predstavila ako Vjenuša. 
Talent a disciplína v dochádzke na diva-
delné skúšky nepochybne prispeli k jej 
vyzretiu vo výnimočnú hereckú osobnosť. 
Záhorácke divadlo vďačí práve jej za plné 
hľadiská a mnohé úspechy na divadelných 
súťažiach. 

marta vachOvá 
– Základná umelecká škOla 

Je dlhoročnou pedagogičkou hudob-
ného odboru ZUŠ. V uplynulých mesiacoch 

oslávila významné 
životné jubileum. 
V mladosti vyštudo-
vala hru na akordeóne 
na bratislavskom Kon-
zervatóriu. Neskôr si 
svoje hudobné vedo-
mosti rozšírila a v 
súčasnosti vyučuje aj 
hru na klavíri, keyboarde a predmet obli-
gátny klavír pre žiakov speváckeho odde-
lenia. Láska k hudbe pani Martu sprevádza 
po celý život. Počas pôsobenia v ZUŠ 
vychovala veľa úspešných hudobníkov, tak-
tiež sa mnoho rokov podieľala na hudob-
ných vystúpeniach v mieste svojho bydliska 
aj ako členka zboru pre občianske záleži-
tosti. Jej skromnosť, vtip a ochota pomáhať 
pri všetkých spoločenských udalostiach je 
nepostrádateľná pre celý kolektív ZUŠ.

viera vincekOvá – SPOJená škOla 
Je ocenená 

za dlhoročnú kva-
litnú prácu v oblasti 
výchovy a vzdeláva-
nia žiakov so špeciál-
nymi výchovno-vzde-
lávacímí potrebami. 
V škole pôsobí obdi-
vuhodných 34 rokov. 
So  žiakmi školy sa často komunikuje 
veľmi ťažko, no ona si svojou bezprostred-
nosťou a optimizmom vždy ľahko nájde 
cestu ku každému detskému srdiečku. 
V škole je oddávna organizátorkou pest-
rých kultúrnych programov a vystúpení 
žiakov pre klientov DSS Senica a ZSS 
Senica. Pod jej vedením žiaci získali 
mnoho ocenení vo výtvarných súťažiach. 
Ako učiteľka tiež pracovala v elokova-
nom pracovisku v DSS v Rohove. V škole 
pripravovala rôzne spevácke a recitačné 
súťaže. Viedla dramatický krúžok, krúžok 
Kvetinka pre menšie deti, kde praktizovala 
rôzne pohybové a relaxačné techniky. 
Neodlúčiteľne k nej patrí gitara, na ktorej 
učila hrať žiakov v rámci mimoškolskej čin-
nosti. 

ing. mária výletOvá – meStSký úrad 
Pôsobí v oblasti školstva na ekonomic-

kom a investičnom oddelení Mestského 
úradu už 27 rokov, najprv od roku 1991 
v Školskej správe, potom na Okresnom 
úrade a od roku 2003 na Mestskom úrade 
Senica. Vo svojej dlhoročnej praxi sa neu-
stále snaží pre senické školy poskytnúť 
všetky výhody a využiť všetky príležitosti, 
ktoré prichádzajú z oblasti financovania 
školstva. Neustále vyhľadáva nové mož-
nosti ako skvalitniť školské prostredie pre  
deti a  učiteľov. Prostredníctvom spolu-
práce s riaditeľmi a vedením každej školy 
sa pričiňuje o neustále lepšie a modernej-
šie materiálne a technické vybavenie senic-
kých škôl. Neustále dozerá nad finančným 
zabezpečením bezproblémového chodu 
jaslí, materských a základných škôl, ume-
leckej školy aj centra voľného času v Senici. 
Dlhoročne pracuje aj ako tajomníčka 

v komisii pre vzdelávanie, kultúru a ZPOZ 
v Senici, kde si jej prácu, odbornosť, nad-
šenie a zmysel pre zodpovednosť veľmi 
ceníme a vážime. 

Senart Senica
Klub senických výtvarníkov SenART 

oslavuje v tomto roku 10. výročie svojho 
založenia. Združuje 16 neprofesionálnych 
výtvarníkov zo Senice a blízkeho okolia 
vo veku 30 – 70 rokov. Jeho zakladateľom 
a predsedom je Ľubomír Miča. Počas 
celého desaťročia klub úspešne rozvíja 
svoju činnosť, jeho členovia sa so zanie-
tením venujú výtvarnému umeniu, samo-
vzdelávajú sa, sú aktívni, zúčastňujú sa 
tvorivých dielní, seminárov, workshopov, 
sympózii a plenérov. Venujú sa predovšet-
kým maľbe a pre senickú verejnosť pravi-
delne postupne po trojiciach, pripravujú 
výstavy v  Dennom centre na Hviezdo-
slavovej ulici. Výsledky svojej tvorby pre-
zentovali na piatich klubových výstavách, 
šiestu pripravujú v apríli v Záhorskom osve-
tovom stredisku. Každoročne sa zapájajú 
do súťaží neprofesionálnej výtvarnej tvorby 
a získavajú ocenenia v regionálnej súťaži 
Výtvarná Senica, v krajskej súťaži Výtvarné 
spektrum v Dunajskej Strede a v celosloven-
skej súťaži Výtvarné spektrum v Trenčíne. 
Z tvorby vzniknutej počas letných plené-
rov konaných každý rok pripravujú kolek-
tívne výstavy v okolitých obciach. Členovia 
SenARTu vystavovali v Senici, Rovensku, 
Rybkách, Holíči, Skalici, Sobotišti, Jablonici, 
Cerovej, Prietrži, Podbranči, Vrbovciach, 
Rohove. Cezhraničnú spoluprácu rozvíjajú 
s výtvarnými umelcami zo susednej Českej 
a Poľskej republiky. Cenu prevzal predseda 
SenArt Ľubomír Miča. 

maŽOretkOvý SúBOr SPirit
Mažoretkový súbor Spirit pri Centre 

voľného času Senica má za sebou úspeš-
ných 15 rokov svojej existencie. Ich his-
tória sa datuje od roku 2000, keď vzni-
kol súbor s názvom Stonožky a po ňom 
Lienky. Priekopníčkou tejto záujmovej 
činnosti bola Veronika Zíšková. Od roku 
2003 súbor s novým názvom Spirit začal 
dosahovať prvé úspechy na čele s tréner-
kou Lenkou Čmaradovou-Pukančíkovou. 
Postupne sa rozširovali počty členiek 
i veková hranica (v súčasnosti má 60 čle-
nov od 5 do 25 rokov) a niektoré odcho-
vankyne súboru sa neskôr stali vedú-
cimi a trénerkami. V súčasnosti súbor 
vedú trénerky Žaneta Brkalová, Barbora 
Parčiová a Petra Šefčíková a asistentky 
tréneriek Patrícia Tomanová, Andrea 
Ňukovičová, Sabína Jankovičová, Sabína 
Jurovatá a Sabína Hyžová, ktoré sú záro-
veň i aktívnymi tanečníčkami. 

Súbor každoročne absolvuje desiatky 
súťaží a množstvo vystúpení, zúčastňuje 
sa majstrovstiev SR, mnohých medziná-
rodných súťaží. Úspechy súboru podčiar-
kuje množstvo získaných pohárov a trofejí, 
ktorý od roku 2008 už prekročil počet 100. 

foto lv
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Zápis do prvého 
ročníka ZŠ

V zmysle VZN mesta Senica č. 46 sa 
zápis do prvého ročníka základných škôl 
v Senici uskutoční 19. apríla od 14.00 
do 18.00 hodiny.

V zmysle VZN mesta Senica č. 38 o škol-
ských obvodoch zapisujú rodičia s trvalým 
bydliskom v meste Senica deti do školy 
podľa školských obvodov nasledovne:

Základná škola, Ul. V. Paulínyho-Tótha 
Ulice: Kalinčiakova, Palárikova, Želez-

ničná, Tehelná, Priemyselná, V. Paulínyho-
-Tótha, Agátová, Ružová, Štúrova, Muškátová, 
Olivová, Robotnícka, Dlhá, Bernolákova, 
Hviezdoslavova, Jabloňová, Jasmínová, Stro-
mová, Školská, Krátka, Sládkovičova, Smre-
ková, Kalinová, Astrová, Topoľová, Kvetná, 

Lipová, Orgovánová, Kaplinská, Záhradná, 
Dolné Suroviny, Horné Suroviny.

Základná škola, Komenského ul.
Ulice: Bottova, časť Kunov, J. Kráľa, 

SNP, Nám. oslobodenia, Hollého, Komen-
ského, Moyzesova, Štefánikova, Brezová, 
Dr. I. Horvátha, M. Nešpora, Vajanského, 
Okružná, Fajnorova, Brestové, Ľudovíta 
Vanička, Martina Braxatorisa, Jána Jonáša, 
Čerešňová, Košútovec, Hlbocká cesta, Jab-
lonická cesta.

Základná škola, Sadová ul. 
Ulice: Čáčovská cesta, K veterine, Kruhy, 

Bahenská, Miroslava Bibzu, Ľudmily Križa-
novej, Dr. Milana Hodžu, Cyrila Gallaya, 
Martina Bartoňa, Cintorínska, Športova, Ško-
dáčkova, V uličke, Beňovského, Pri garážach, 
Továrenská, Hurbanova, Kolónia, Sadová, 
Sotinská, S. Jurkoviča, Sv. Gorazda, Sv. Cyrila 
a Metoda, Mlynská, Poľná, Teplická, Slnečná, 

Mesačná, Hájska, Lúčna, Potočná, Veterná. 
Základná škola s materskou školou, Ul. 

J. Mudrocha 
Ulice: J. Mudrocha, Rovenská, Gen. L. 

Svobodu, L. Novomeského, Jána Bežu, 
Jozefa Závodského, Jána Náhlika, Štefana 
Pilárika, Juraja Fándlyho.

Rodičia s trvalým bydliskom v obciach 
Rovensko, Rohov, Rybky, Prietrž, Pod-
branč, Záhorie, ktoré tvoria Spoločný škol-
ský obvod Senica zapisujú deti na plnenie 
povinnej školskej dochádzky v spádových 
základných školách mesta Senica. Riaditeľ 
spádovej školy je povinný prijať na plnenie 
povinnej školskej dochádzky prednostne 
deti, ktoré majú trvalé bydlisko v škol-
skom obvode tejto spádovej školy, a to až 
do výšky maximálneho počtu žiakov v tri-
ede príslušného ročníka. 

SŠÚ Senica

Prví dvaja Seničania 
na radnici 

Prvý Seničan a Seničanka sa tento rok 
narodili v rovnaký deň 5. januára. Prvého 
novorodenca v roku každoročne víta 
v obradnej sieni Mestského úradu primátor 
mesta. Bolo tak tomu aj v utorok 13. marca 
2018. Kým chlapcovi Tadeášovi Vizvárymu 
sa na svet nechcelo, dievčatko Miroslava 
Vaculková sa na svet poponáhľala o nie-
koľko týždňov skôr.

Obe deti spája rovnaký dátum naro-
denia, no každé sa narodilo na opačnom 
konci republiky. Tadeáško sa narodil Lenke 
a Romanovi Vizváryovcom v skalickej 
pôrodnici ako druhé dieťa. Jeho príchod 
očakávali ešte koncom roka 2017, no drob-
covi sa na svet nechcelo. Doma na neho 
čakal starší brat Romanko. Mária a Jozef 
Vaculkovci si ako miesto pôrodu svojej 
dcérky vybrali pôrodnicu v Starej Ľubovni, 
odkiaľ pochádzajú, no zdravotné kompli-
kácie spôsobili, že sa malá Mirka narodila 
v pôrodnici v Poprade o 7 týždňov skôr. 

Ani jedna rodinka nečakala, že ich deti 
budú prvými Seničanmi narodenými v roku 
2018. Primátor mesta Branislav Grimm 
zaželal obom deťom, aby knihu svojho 
života s čistými stránkami napĺňali slovom, 
vetami, ale i celými príbehmi svojich plod-
ných životov, aby nikdy nebolo v nich nič, 
čo by zatienilo nádej, ktorú všetci do nich 
vkladáme a zaželal im, aby život prežili 
v zdraví a šťastí, aby sa im uskutočnili ich 
túžby a ciele. K rodičom sa prihovoril slo-
vami: „Pozhŕňajte v sebe všetku nehu 
a lásku, s ktorou ste sa v živote stretli, zná-
sobte ju! Nech sa o ňu oprie vaše dieťa, keď 
začne robiť prvé významné kroky v živote. 
Vytvorte mu šťastný domov, miesto, kde sa 
bude cítiť dobre, bezpečne, kam sa bude 
vždy rado vracať. Prajem vám, aby mu hre-
jivý dotyk vašich dlaní nedal nikdy v živote 
zabudnúť na svojich rodičov, starých rodi-
čov, súrodencov, na pevný stôl domova.“ 
Okamih, že sa deti stali prvými Seničanmi 
v roku 2018, potvrdili rodičia svojimi pod-
pismi do Pamätnej knihy mesta a zároveň si 
odniesli od radnice darček, 100 eur a kvety.

lv

Žihadielko bude v lete 
Zástupkyňa spoločnosti Lidl a  koordiná-

torka projektu Žihadielko Zuzana Sobotová 
20. marca prišla do Senice a  primátorovi 
mesta osobne odovzdala gratulačný list k zís-
kaniu druhého ihriska Žihadielka pre naše 
mesto v hodnote viac ako 87 tisíc eur. 

To pre senické deti vybojovala verejnosť 
v internetovom hlasovaní, v ktorom Senica 
súťažila v novej kategórii víťazov z predo-
šlých dvoch ročníkov v konkurencii počtom 
väčších aj menších miest. Obsadili sme 1. 
miesto s celkovým počtom 87 210 odo-
vzdaných hlasov. Po rokovaní na Mestskom 
úrade ohľadne výstavby ihriska sa aktéri 
presunuli na miesto, kde by malo ihrisko 
vyrásť. To sa nachádza na Hviezdoslavovej 
ulici pri tzv. mliečkarenských bytovkách. 
V blízkosti sú dve materské školy a dá sa 
povedať, že lokalita zasahuje do 3 mest-
ských obvodov. Zástupkyňa Lidl-a miesto 

odsúhlasila, keďže priestor vyhovuje roz-
merovo, je v majetku mesta, je tu kamerový 
systém, autobusová zastávka pre mamičky 
s deťmi z inej časti mesta.

Ihrisko Žihadielko bude niesť opäť motív 
včielky Maje. Zuzana Sobotová prezradila, 
že toto ihrisko bude trošku iné ako na síd-
lisku Sotina. Rovnaké bude rozlohou 16x20 
m, odlišovať sa však bude v skladbe hra-
cích prvkov. Pribudnúť by tu mala lezecká 
stena pre staršie deti a viaceré prvky budú 
pozmenené.

Ihrisko sa začne budovať po predložení 
všetkých potrebných dokumentov, prav-
depodobne v mesiaci máj. Po výstavbe 
bude slávnostné otvorenie a deti sa majú 
určite na čo tešiť. Otváracie ceremoniály sa 
postupne uskutočnia v jednotlivých mes-
tách počas víkendov v mesiacoch jún a júl. 
Deti si tak nové ihriská budú môcť užiť už 
počas letných prázdnin.

lv

Začala sa modernizácia 
čakárne 

Čakáreň autobusovej stanice v Senici 
prejde kompletnou modernizáciou. Po jej 
ukončení budú môcť cestujúci využívať 
modernú čakáreň s bezplatným pripojením 
na internet, novými lavičkami, informač-
nými tabuľami a osvetlením. Počas prác 
bude čakáreň uzavretá a cestujúcim bude 
opäť k dispozícii koncom mája.

Súčasťou modernizácie čakárne auto-
busovej stanice v Senici bude kompletná 
výmena elektrickej inštalácie, kúrenia, 
dlažby, okien, vstupných dverí na oboch 
vstupoch a podhľadov. „Dokončením 
modernizácie čakárne bude zavŕšená 
kompletná modernizácia autobusovej sta-
nice v Senici. Vzhľadom na rozsah prác 
je potrebné priestory čakárne dočasne 
uzavrieť, nakoľko modernizáciu v takomto 
rozsahu nie je možné vykonávať po eta-
pách. Aj touto cestou prosíme cestujúcu 
verejnosť o pochopenie a trpezlivosť,“ 
povedal Jozef Gaža z Arriva Trnava zod-
povedný za stredisko Senica. Zároveň upo-
zornil, že predajné miesto bude z čakárne 
dočasne presunuté do zadnej služobnej 
časti budovy, kde bude potrebné zazvo-
niť na zvonček pred zadným vchodom. 
Nakoľko počas prác nebudú prístupné ani 
verejné toalety v čakárni, cestujúci budú 
mať k dispozícii mobilné toalety umiest-
nené pred budovou autobusovej stanice. 

Arriva Trnava na jar v minulom roku 
odovzdala do užívania zmodernizované 
priestory autobusovej stanice slúžiace 
pre vodičov – dispečing, oddychové pries-
tory a kuchynku pre vodičov. Tieto pries-
tory využívajú okrem vodičov spoločností 
Arriva aj vodiči ostatných dopravných 
spoločností počas ich prestávky v Senici. 
„Okrem cestujúcej verejnosti dbáme aj 
na bezpečnosť a pohodlie našich kolegov 
– vodičov. Aj im sa snažíme poskytnúť 
európsky štandard a komfortné podmienky 
na našich staniciach,“ uzavrel J. Gaža. 

TS - Arriva
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Slovensko
Niekoľko stoviek Seničanov prišlo 

v pondelok 12. marca vyjadriť svoj názor 
na Námestie oslobodenia počas občian-
skeho zhromaždenia Za slušné Slovensko. 
Zhromaždenia v iných mestách sa konali 
v piatok 9. marca, no pondelňajší termín 
si organizátori v Senici nevybrali náhodou. 
Kým sa na jednej strane senického námes-
tia konal protest, v dome kultúry, vzdiale-
nom len pár metrov od námestia, prebiehali 
oslavy MDŽ organizované politickou stra-
nou SMER-SD. „Považujeme za absolútne 
nežiaduce v čase morálnej krízy Slovenska 
organizovať oslavy akéhokoľvek sviatku 
a tváriť sa, že sa nič nestalo. V žiadnom prí-
pade to nie je namierené voči ženám a ich 
sviatku MDŽ, ale oslavy vládnej strany Smer 
- SD sú nemorálne,“ uviedli v pozvánke 
na zhromaždenie jeho organizátori. 

Na túto pozvánku zareagovali a na zhro-
maždenie prišli všetky vekové kategórie. 
Atmosféra na námestí bola pokojná. Na tri-
búne sa vystriedali so svojimi príhovormi 
všetky generácie. Aneta Šedivá prečítala 
list od Jozefa, brata zavraždeného Jána 
Kuciaka. Pamiatku oboch mladých ľudí si 
zhromaždenie uctilo minútou ticha a zapá-
lením sviečok. Výzvu Za slušné Sloven-
sko predniesol Juraj Kačaba. Organizátori 
pochodov požadujú dôkladné a nezávislé 
vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny 
Kušnírovej za spoluúčasti medzinárod-
ných vyšetrovateľov, ako aj novú dôve-
ryhodnú vládu, ktorej súčasťou nebudú 
ľudia podozriví z korupcie a prepojeniami 
na organizovaný zločin. Za študentov sa 
k davu prihovorila Alexandra Bobotová, list 
žien zo Senice zas predniesla zdravotná 
sestra a matka Jana Hlavičková. Za staršiu 
generáciu, ktorá pamätá ešte revolučný 
rok 1989, sa prihovoril jeden z vtedajších 
organizátorov protestov v Senici Jozef 

Jagušák. Protest moderoval a svoj 
postoj vyjadril aj organizátor pon-
delkového zhromaždenia Peter 
Bolebruch. Na pódiu zazneli 
tematické piesne, ktoré zahral 
a zaspieval hudobník Richard 
Havel. Na záver zaznela sloven-
ská hymna v podaní známeho 
Seničana Jána Slezáka, ktorá bola 
bodkou za zhromaždením Senica 
Za slušné Slovensko.

text a foto lv

Inšpiratívne Besedy 
Reštaurácia Fit Pit bola 18. februára 

po druhýkrát miestom inšpiratívneho stret-
nutia s dvomi úspešnými ľuďmi z nášho 
mesta, ktorých životný príbeh môže byť 
motiváciou pre mnohých z nás. 

Beseda, ako výstižne nazvali toto podu-
jatie organizátori zo Senica 2.0, Senica +, 
Seničan.sk s podporou Teesys a Grand 
Hotel Senica, bude postupne prinášať prí-
behy mnohých Seničanov a ľudí z okolia 
nášho mesta, ktorí sa stali viac-menej zná-
mymi osobnosťami. Mnohí ich poznáme 
len prostredníctvom ich práce, no nepo-
známe ich príbeh, ich cestu na vrchol, ich 
vzostupy a možno i pády. Beseda tak má 
byť inšpiráciou a motiváciou pre ďalších, 
ktorí na začiatku svojej cesty ešte len stoja. 

Hosťami prvej besedy, ktorá sa konala 
v novembri 2017, boli Tomáš Pokorný 
a Andy Jakubcová. Tomáš realizoval rôzne 
projekty pod hlavičkou občianskeho zdru-
ženia Nedbám Entertainment a Senica 
plus, z jeho najznámejších je projekt Galé-
ria stena okolo kúpaliska či spájanie ľudí 
a nočné jazdy Senicou Night ride. Andy 
Jakubcovú asi ani netreba predstavovať, je 
to hlavná trénerka a zakladateľka tanečnej 
skupiny Sonny, ktorá už 28 rokov inšpi-
ruje, motivuje a spája. Počas prvej besedy 
porozprávala o svojom úspešnom život-
nom príbehu, mnohých víťazstvách, vzo-
stupoch, ale i pádoch.

Po úspešnej premiére besedy prišla 
druhá, ktorá bola zameraná na zdravý 
životný štýl, stravu a potraviny s preukáza-
teľným pôvodom. Tejto oblasti sa v Senici 
už dlhšiu dobu venujú a snažia sa robiť 
osvetu medzi verejnosťou Dušan Podma-
jerský z Kunowského majera a Barbora 
Krištúfková z obchodíku s farmárskymi 
a domácimi potravinami Lasičky. Obaja 
ponúkajú ľudom v našom meste alternatívu 
k potravinám z veľkých obchodných reťaz-
cov. Za prácou oboch sú výrobky, ktoré 
sú spracované na farme, je za nimi práca 
farmárov a remeselníkov, každodenná 
drina. Nie sú tú výrobky z veľkovýrobní, 
kde ide o čo najväčší zisk na úkor kvality, 
ale výrobky bez stabilizátorov a rôznych 
iných látok, zvýrazňovačov chuti, pachov 
alebo iné veci, ktoré majú pomotať naše 
chuťové bunky, ale sú to pravé domáce 
potraviny, ktoré možno kedysi takto vyrá-
bali naši starí rodičia. Snažia sa ľudom všte-
povať poznatky o pôvode potravín, ako far-
mári zvieratá chovajú, ako pestujú ovocie 
a zeleninu a zaujímať sa o to, čo kupujú. 
Urobia tým veľa pre svoje zdravie. Obaja 
sa snažia ľuďom ukázať aj inú cestu stra-
vovania a keďže neustále sa rozširuje ich 
sortiment a okruh priaznivcov, zdá sa, že 
sa im to darí. 

Doterajšie obe besedy moderovala dvo-
jica Pavol Krutý a Peter Bolebruch. Ďalšia, 
v poradí už tretia beseda, sa pod ich tak-
tovkou uskutoční 7. apríla 2018 a znovu 
sa môžete tešiť na inšpirujúcich hostí a ich 
príbehy. 

lv

Učarovali im hviezdy
Mesiac marec sa niesol v Záhorskom 

osvetovom stredisku už tradične v znamení 
astronómie. Pomyselnú záverečnú bodku 
za podujatiami s astronomickou tematikou 
dala 26. marca vedomostná súťaž Čo vieš 
o hviezdach. Na regionálnom kole XXVIII. 
ročníka tejto súťaže sa zišli mladí nadšenci 
astronómie z okresov Senica a Skalica, aby 
si zmerali svoje vedomosti.

Súťaž je rozdelená do troch vekových 
kategórií, z každej kategórie postupujú 
do krajského kola umiestnení na 1. až 3. 

mieste. Vedomosti zúčastnených mladých 
astronómov hodnotili RNDr. Svetozár Šte-
feček a Ing. Jaroslav Mareček. V tomto roku 
sa realizovala súťaž s finančnou podporou 
Trnavského samosprávneho kraja a Fondu 
na podporu umenia. V I. a II. kategórii sa 
umiestnili žiaci ZŠ Sobotište, v III. kategórii 
sa na prvých miestach umiestnili študenti 
Gymnázia L. Novomeského Senica Jana 
Švrčková, Miriam Srogončíková a Martina 
Sabová

Mgr. Nina Gurínová
ZOS Senica

Komáčkove Maľby
Akad. mal. Marián Komáček rodák 

z Gbelov, známy slovenský grafik a maliar, 
žiak Albína Brunovského vystavuje v Galé-
rii v podkroví Základnej umeleckej školy 
(ZUŠ) v Senici. Na výstave môžeme vidieť 
diela ako poctu známemu renesančnému 
grafikovi Albrechtovi Dürerovi. Litografie 
S Dürerom z Červeného kameňa do Norim-
berku, maľbu S Dürerom na cestách, ale 
aj návrhy na známky a grafiky vytvorené 
technikou leptu... Spolu 23 grafík, 9 malieb 
a tiež asambláž Haló, pán Dürer ako ten 
čas letí môžete vidieť do 14. apríla. Verni-
sáž výstavy pod názvom Maľby bola 16. 
marca. 

text a foto Štefan Orth
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7. - 8. 4.  Eurodom, Hviezdoslavova 309
14. - 15.4.  Dr. Max, OD Kaufland
21. - 22.4.  Centrum, Štefánikova 726
28. - 29.4.  Eko lekáreň, Sotinská 1586

Pohotovostná služba 
od 8.00 – do 12.00.

Služby lekární

Pribúdajú mladí autori
Trnavský samosprávny kraj – Záhorské 

osvetové stredisko (ZOS) v Senici bolo  rea-
lizátorom 58. ročníka regionálnej súťaže 
a výstavy neprofesionálnej fotografickej 
tvorby okresov Senica a Skalica 
Náhlikova Senica 2018. Výstava 
bola prístupná verejnosti do 29. 
marca. 

Slávnostné otvorenie výstavy 
za účasti primátora Senice Mgr. 
Branislava Grimma   sa uskutoč-
nilo 2. marca v ZOS. V kultúrnom  
programe vystúpila žiačka ZUŠ 
Senica Mária Karásková (flauta) 
pod pedagogickým vedením 
Mgr. Ondreja Hluchého. 

Podľa ústredného súťažného 
poriadku, prihlásení autori súťa-
žili so svojimi fotografickými 
prácami v skupine autorov nad 
21 rokov, v skupine autorov od 
16 do 21 rokov a v skupine autorov do 16 
rokov a v každej skupine sa súťažilo  v kate-
góriách čiernobiela fotografia, farebná foto-
grafia a multimediálna prezentácia fotogra-
fií. Súťaž  bola  postupová, trojstupňová, 
odbornou porotou ocenení autori postúpili 
do krajského a následne do celoštátneho 

kola súťaže neprofesionálnej fotografickej 
tvorby  Amfo 2018.

Na tohtoročnú regionálnu súťaž výstavy 
poslalo svoje práce 43 autorov s celkovým 
počtom 298 fotografických prác. Z toho 
v skupine autorov  nad 21 rokov to bolo 

141 farebných a 104 čiernobielych fotogra-
fií a 5 multimediálnych prezentácií od 35 
autorov. V kategórii autorov od 16 do 21 
rokov bolo  5 farebných fotografií a 5 čier-
nobielych fotografií od 1 autora a 7 auto-
rov do 16 rokov poslalo  13 čiernobielych a 
25 farebných fotografií. Vystavených bolo  

109 fotografií od 41 autorov.
Odborná porota v zložení Mgr. Art. 

Petra Cepková, ArtD., Mgr. Rudolf Lendel, 
doc. MgA. Jozef Sedlák, umeleckí fotografi 
a vysokoškolskí pedagógovia z Bratislavy, 
odborne posúdili a zhodnotili predložené 
fotografické práce a navrhli udeliť diplomy 
a ceny. Zverejňujeme senických autorov:
Skupina dospelých autorov nad 21 rokov:

kategória čiernobielej fotografie:
3. Rudolf Podolský, čestné uznanie: Tomáš 

Bilka, Ľubomír Jarábek,  Tomáš Jurovatý. 
kategória farebnej fotografie:
1.  Tomáš Jurovatý,  2.  Lucia Kuklišová,  3. 

Ľubomír Jarábek, Jaroslav Zloch, 
čestné uznanie Tomáš Bilka,  Eliška Gáfri-

ková, Pavol Vandelia. 
Skupina autorov od 16 do 21 rokov:

diplom a cena: Lukáš Ludva za kolekciu 
čiernobielych a farebných fotografií.
Skupina autorov do 16 rokov

kategória čiernobielej fotografie:
diplom a cena: Filip Kalka Koválov
kategória farebnej fotografie:
diplom a cena: Janis Janák.
kategória multimediálnej prezentácie: 
diplom a cena: Tomáš Bilka.

Viera Juríčková, ZOS Senica
foto Ľ. Krištofová

Portréty i kaligrafia
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici pozýva 

na výstavu Nikolaj Feďkovič, ktorá bude vernisážou 
otvorená 5. apríla o 17. hod. Domáca galéria na výstave 
spolupracuje s Galériou u anjela z Kežmarku. Výstava 
potrvá do 27. mája.

Kurátorkou výstavy je Carmen Kováčová, ktorá 
hovorí, že meno Nikolaj Feďkovič je znalcom umenia 
dobre známe. Veď už v osemdesiatych rokoch minu-
lého storočia sa o ňom veľmi pozitívne a obdivne 
vyjadrovali takí umelci ako Albín Brunovský či Vladimír 
Kompánek. Aj keď bol vždy solitérom, kunsthistorici 
ho radi zaraďovali do prúdu slovenskej imaginatívnej 
maľby.

Autor narodený 13. mája 1945 v Užhorode na Ukra-
jine predstavuje v Záhorskej galérii J. Mudrocha výber 
z celoživotnej tvorby, a to sériu portrétov a láskyplných 
rodinných podobizní, ktoré vytvoril v priebehu troch 
desaťročí. Intímne výpovede striedajú zátišia, kaligra-
fické práce, obľúbené diela s témou Plavcov v skalách, 
koní, triptychy ako Titanic, spektakulárny Kolínsky dóm 
aj kompletný cyklus Tarotov - veľkolepé stvárnenia ľud-
ských osudov a nekonečných príbehov života. Virtu-
ózny a divácky nesmierne príťažlivý fascinujúci pohľad 
na svet a dianie okolo nás.

Výstava ponúka nový uhol pohľadu na rozmanité 
umelecké kreácie a smerovania neustále hľadajúceho 
umelca. Odhaľuje divákovi neznáme diela a nepo-
znané súvislosti. 

Ojedinelý maliarsky rukopis inšpirovaný holand-
skou žánrovou maľbou 17. storočia, maľovaním ikon, 
ruskými portrétistami, Lipskou školou, magickým reali-
zmom Wernera Tubke a najlepšími európskymi tradíci-
ami. Na výstave sa prezentuje aj cyklus dosiaľ nevysta-
vovaných a nesmierne zaujímavých kaligrafických prác.

Nikolaj Feďkovič od roku 2010 žije a tvorí v slobod-
nom povolaní v Košiciach.

TS - ZGJM

Víťaz kategórie farebnej fotografie Tomáš Jurovatý 
(vpravo)

Exit tour
Exit tour je výni-

močný výchovno-
-vzdelávací kultúrny 
projekt. Pôsobí 
nielen na Sloven-
sku, ale aj v Česku, 
Poľsku a Estónsku, 
kde sa doň zapo-
jilo spolu už vyše 
92 miest, 217 škôl 
a 49427 študentov. 
Organizátori spolu-
pracujú so školami, 
lektormi, hudobnými 
skupinami zo zahra-
ničia, miestnymi 
neziskovými orga-
nizáciami, s mlá-
dežníckymi klubmi, 
miestnou samosprá-
vou, dobrovoľníkmi 
i médiami. Spoločne sa snažia 
o prevenciu mladej generácie 
pred nežiaducimi vplyvmi v ich 
živote cez poukazovanie na to, 
ako žiť zdravý životný štýl a ako 
nachádzať skutočné životné 
hodnoty. 

Takáto akcia bude prebiehať 
aj v niektorých senických ško-
lách. Študenti sa vo svojej škole 
môžu tešiť z koncertu zahra-
ničnej kapely, interaktívnych 
prednášok a diskusií, zábav-
ných podujatí pracovných 
kolektívov a každé popolud-
nie na exit kluby plné zábavy, 
workshopov, hier, zaujímavej 

témy i priateľstiev. Vyvrcholením celého 
týždňa bude koncert rap-funky zahraničnej 
skupiny Crossfye 13. apríla o 18.30 hod. 
v Dome kultúry v Senici v tanečnej sále. 
Ste sa pozvaní. Veríme, že to bude skvelý 
Exit tour týždeň. 

Jaroslav Bača
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Šesť divadelných inscenácií, stretnutie 
ľudí, ktorých záľubou je divadlo, odborná 
porota, hľadisko plné detských divákov – to 
bolo tohtoročné Senické zrkadielko Anky 
Gamanovej. Regionálna súťažná prehlia-
dka detskej dramatickej tvorivosti okresov 
Senica a Skalica sa už po 47. raz uskutočnila 
27. marca v Dome kultúry v Senici. Jej súčas-
ťou bol aj hodnotiaci odborný seminár.

Talentované deti zo základných 
a základných umeleckých škôl i režiséri 
súborov mali opäť možnosť navzájom sa 
vidieť, porovnať, poučiť a načerpať nové 
inšpirácie. Postúpiť do krajskej súťaže 
však mohli len niektorí. V tomto roku sa to 
podarilo detskému divadelnému súboru 
Studnička zo ZUŠ Dr. Janka Blaha v Ska-
lici vedeného pedagogičkou Mgr. Janou 
Kutalovou. Za javiskové stvárnenie pred-
lohy Davida Almonda Nebeské oči získali 
1. miesto v striebornom pásme a právo 
vystúpiť na súťažnej prehliadke detskej dra-
matickej tvorivosti Trnavského kraja Senic-
kej divadelnej jari. Druhé miesto v strie-
bornom pásme opäť putovalo do ZUŠ 
Dr. Janka Blaha v Skalici, odborná porota 
ho udelila DDS Studňa za príbeh Sary 
Pennypackerovej Lišiak Pax. Námet ľudo-
vej rozprávky Červená čiapočka si vybral 
a pod názvom Červená čapica alebo kým 
zazvoní, uviedol DDS Dojčanské cicuše 

pracujúci pri ZUŠ Šaštín-Stráže, pobočka 
Dojč. Za jej spracovanie v réžii Mgr. art. 
Ivana Fodora súbor získal v bronzovom 
pásme 3. miesto. Mladšie deti zo ZUŠ Dr. 
Janka Blaha v Skalici pripravili pod vede-
ním Mgr. Jany Kutalovej dramatizáciu 
rozprávky slovenského autora Branislava 
Jobusa Žubrienky – inštalatérky, za ktorú 
im bola udelená v bronzovom pásme cena 
za spontanoitu prejavu a scénický nápad. 
V bronzovom pásme sa umiestnil tiež 
DDS Bodka zo ZŠ v Skalici, Vajanského ul. 
s rozprávkou o porcelánovom zajačikovi 
s názvom Eduard. Po klasickej rozprávke 
Pavla Dobšinského O dvanástich mesi-
ačikoch siahol súbor Zádrapky (na foto) 
zo ZUŠ v Senici. Keďže išlo o divadlo poé-
zie, predstavenie bolo odporučené zapojiť 
sa do súťaže Hurbanov pamätník a účin-
kujúcim deťom a ich režisérke Ľuboslave 
Paveskovej, DiS. art. bola v zlatom pásme 
udelená cena za sugestívnu poetiku.

Regionálnu súťažnú prehliadku detskej 
dramatickej tvorivosti Senické zrkadielko 
Anky Gamanovej pripravili Trnavský samo-
správny kraj – Záhorské osvetové stre-
disko v Senici a Mestské kultúrne stredisko 
v Senici s podporou Mesta Senica, COOP 
Jednota, SD Senica a zriaďovateľov súbo-
rov.

Jaroslava Slezáková
ZOS Senica

Besedy, výstavy i  súťaže
Od 5. do 9. marca sa konal aj v Záhor-

skej knižnici Týždeň slovenských knižníc 
(TSK). 

Prvým podujatím TSK sa priamo 
v Záhorskej knižnici stala predajná výstava 
kníh s pedagogickou a inou tematikou 
pražského vydavateľstva Portál Slovakia 
na Slovensku.

O deň neskôr v utorok 6. marca sa kni-
hovníčky z celého Trnavského samospráv-
neho kraja v Záhorskej galérii J. Mudro-
cha v Senici uprostred výstavy Vesmírna 
štatistika – obrazy, grafika a ilustrácie 
stretli s knižným ilustrátorom Martinom 
Kellenbergerom a so spisovateľom Petrom 
Glockom. Spisovateľ i výtvarník umožnili 
nazrieť do svojich tvorivých dielní, a tak 
nepriamo potešili i najmenších čitateľov. 
Ilustrátorova vnučka Sofia totiž podnietila 
P. Glocka s M. Kellenbergerom do spo-
ločnej práce na pokračovaní knižky 
o kominárikovi.

V oddelení pre deti a mládež Záhorskej 
knižnice (ZK) sa počas TSK uskutočnili 
viaceré akcie pre najmladších čitateľov 
spojené s výtvarnými aktivitami, neraz 
šlo o viacgeneračné stretnutia s knihou. 
Takými boli napríklad Babička, prečítaj mi 
knižku 7. marca. V cykle Seniori – juniorom 
staré mamy spolu s mamami čítali vnúča-
tám a deťom z obľúbených kníh. V ZK pri-
vítali na tomto pilotnom stretnutí aj ratolesti 
predškolského i školského veku s mamič-

kami a babičkami zo Senice, z Myjavy i z 
Bratislavy. Akcia pod heslom TSK – kniž-
nica pre všetkých ponúkla rodičom i naj-
mladším ratolestiam nový formát aktivity 
vo vynovených priestoroch.

Podujatie Naj… slovenský rozprávkár 
bolo 9. marca. Na prázdninové tvorivé 
čítanie do ZK zavítali deti z prímestského 
tábora v Centre voľného času Stonožka 
v Senici spolu s pracovníčkami centra Ger-
dou Fodorovou a Katarínou Janovíčkovou. 
Zábavno-súťažný program pre deti knihov-
níčky koncipovali v znamení tvorby Pavla 
Dobšinského.

Súťaž obsahovala i orientáciu v knižnič-
nom fonde, rozhovor o posolstvách z pre-
čítanej rozprávky, vyhľadávanie rozprávok 
z Dobšinského kníh, opravy zámerne sko-
molených názvov a čo najrýchlejšie poskla-
danie puzzle s rozprávkovým motívom. 

V Mestskom kultúrnom stredisku 
v Senici 8. marca večer na spoločnom 
podujatí so ZK Senica čitatelia besedo-
vali s renomovaným spisovateľom RNDr. 
Gustávom Murínom, CSc. - vedeckým 
pracovníkom Katedry botaniky Prírodo-
vedeckej fakulty Univerzity Komenského. 
Napísal viac ako 40 kníh, jeho literárne 
i vedecké články a texty boli preložené 
do 50 jazykov. Sériou kníh o mafii je vari 
najfundovanejším znalcom kriminálneho 
prostredia naviazaného na politiku u nás. 
Vyjadril sa k aktuálnej téme vraždy novi-
nára Jána Kuciaka a jeho partnerky. Rea-
goval na otázky súvisiace s literatúrou 

i vedeckým zameraním. Piesňami z tvorby 
Karla Kryla a vlastnými autorskými (spieva-
nými po záhorácky i po slovensky) besedu 
obohatil Richard Havel.

Na úspešné aktivity Týždňa sloven-
ských knižníc nadviazalo 15. marca 
v Základnej umeleckej škole v Senici i spo-
ločné podujatie ZK so Združením slovan-
skej vzájomnosti na Záhorí Túry do lite-
ratúry. S priaznivcami literatúry besedoval 
Jaroslav Rezník, ktorý v apríli oslávi 76. 
narodeniny. Riaditeľka ZK Katarína Sou-
kupová na stretnutí s básnikom, dramati-
kom a čestným predsedom Spolku sloven-
ských spisovateľov Jaroslavom Rezníkom 
privítala medzi hosťami i predsedníčku 
Združenia slovanskej vzájomnosti na Slo-
vensku Editu Dürerovú i  moderátorku 
podujatia a členku predstavenstva Združe-
nia Dagmar Bollovú. Znela i poézia J. Rez-
níka, ktorý žije a tvorí v Bratislave. Hosť 
priblížil zaujímavosti zo života, motiváciu 
k tvorbe prehlbujúcej národné povedomie 
a vlastenectvo, odkryl i menej známe fakty 
zo svojej bohatej činnosti. Na príkladoch 
z výstavky autorovej tvorby pripojil aj zau-
jímavosti o vydaní knihy Túry do literatúry 
doplnenej cédečkom, v ktorom je zazna-
menaných 40 hlasov spisovateľov.

Týždeň slovenských knižníc bol síce 
naplnený bohatšou ponukou podujatí, 
knihy však svoje posolstvá čitateľom pon-
úkajú po celý rok. 

Milan Soukup 

Zápis do MŠ
Riaditeľka Materskej školy Ul. L. 

Novomeského Senica oznamuje rodičom, 
že podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa 
na predprimárne vzdelávanie do jednotli-
vých elokovaných pracovísk (EP) na školský 
rok 2018/2019 sa uskutoční v dňoch od 30. 
apríla do 11. mája 2018.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma 
dieťa spravidla od troch do šiestich rokov.

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré 
dovŕšili päť rokov veku, deti s odloženou 
školskou dochádzkou a dodatočne odlo-
ženou školskou dochádzkou. Pred nástu-
pom do MŠ musí mať každé dieťa osvo-
jené základné hygienické návyky, základy 
sebaobsluhy a musí ovládať základy sto-
lovania (dieťa nesmie nosiť plienky, vie sa 
pýtať na WC, vie sa obuť, vyzliecť, dokáže 
jesť lyžicou a piť z pohára).

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie 
detí do MŠ, ktorý by mohol prekročiť kapa-
citu MŠ sa bude zohľadňovať splnenie ďal-
ších kritérií. Do MŠ sa prijímajú deti zdravé 
aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdeláva-
cími potrebami.

Prijímanie detí je v kompetencii zástup-
kýň v jednotlivých EP, od ktorých rodič pre-
vezme rozhodnutie o prijatí dieťaťa s pod-
pisom riaditeľky MŠ.

TS - MŠ
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Ako to bude v škole
Termín zápisu do I. ročníka ZŠ sa neza-

držateľne blíži, a tak naši predškoláci 
s radosťou prijali pozvanie od svojich star-
ších kamarátov - školákov ku nim na skusy. 
Škôlkari sa rozdelili do troch tried, kde 
na  nich už netrpezlivo čakali žiaci a  pani 
učiteľky. A „vyučovanie“ sa mohlo začať. 
Matematické predstavy, číselné rady, slu-
chové vnímanie hlások, tvary tlačených 
písmen, správny úchop ceruzky či fixky, 
písanie na tabuľu - pre deti zábavné akti-
vity, ktoré však presvedčili pani učiteľky 
i žiakov o tom, že naši predškoláci sú veľmi 
šikovní a do školy veru súci. Budúci prváci 
si vyskúšali sedieť v ozajstných laviciach, 

hlásiť sa a trpezlivo vyčkať, kým ich pani 
učiteľka vyvolá. Vyučovacia hodina ubehla 
ako voda. V telocvični ich zas čakala pre-
kážková dráha na ozajstnom telocvičnom 
náradí, cvičenie na lavičkách, žinenkách 
a rebrinách. Telocvičňu síce naši predško-
láci už dobre poznajú, veď je spoločná, ale 
cviky a náradie pre nich boli nové aj nová 
pani učiteľka, a preto zaujímavé a lákavé. 
Veríme, že sa s našimi predškolákmi stret-
neme čoskoro na zápise do I. ročníka. Už 
sa na nich tešia ich starší kamaráti a pani 
učiteľky zo ZŠ.

Mgr. Ivana Kovačičová
vedúca Metodického združenia pre I. 

stupeň, ZŠ s MŠ, Ul. J. Mudrocha 

Koncert virtuózov
V zaplnenej sále Záhorskej galérii Jána 

Mudrocha v Senici sa 7. marca uskutočnil 
koncert mimoriadnych hudobných osob-
ností Jána Slávika - violončelo a Daniely 
Varínskej - klavír.

Koncert v Senici bol pripravený pri umel-
covom významnom životnom jubileu 60 
rokov a pracovnom jubileu 40 rokov Moy-
zesovho kvarteta, kde Ján Slávik pôsobí 
ako umelecký vedúci.

Hosťom koncertu bola Alexandra Kubi-
nová s hrou na violončelo. Alexandra Kubi-
nová je poslucháčkou VŠMU v Bratislave 
a žiačkou profesora hudby Jána Slávika. 
V podaní mimoriadnych umelcov v pro-
grame koncertu zazneli skladby Ludwiga 
van Beethovena ako aj úryvky z diel J. S. 
Bacha, J. Haydna a A. Dvořáka v podaní 
Alexandry Kubinovej.

Alžbeta Pullmanová
foto Milan Soukup

Vesmír očami detí
Vesmír očami detí je názov celosloven-

skej detskej výtvarnej súťaže, ktorej XXXIII. 
ročník sa koná v tomto roku. Hlavnou myš-
lienkou súťaže je poskytnúť deťom pries-
tor, aby vyjadrili svoje predstavy o vesmíre, 
vesmírnych telesách či mimozemských 
civilizáciách. 

Ako si predstavujú vesmír, namaľo-
vali vo svojich výtvarných dielach i žiaci 
z materských škôl a zo základných škôl 
a základných umeleckých škôl z okresov 
Senica a Skalica, ktorí sa zapojili do regi-
onálneho kola tejto súťaže, ktorého orga-
nizátorom bolo i v tomto roku Záhorské 
osvetové stredisko v Senici. Vernisáž 
výstavy, ktorej súčasťou bolo vyhodnote-
nie výsledkov sa uskutočnila v stredu 14. 
marca. Práce ocenených autorov v piatich 
kategóriách postupujú do celoslovenského 
kola, ktoré sa uskutoční v apríli v Sloven-
skej ústrednej hvezdárni v Hurbanove. Zo  
senických žiakov boli ocenení:

1. kategória – materSké škOly: 
Viktória Belišová – MŠ L. Novomeského 

– Kozmonauti našli ufo, Ella Viečoreková 
– MŠ E. P. Kolónia – Mimozemšťan okatý.

2. kategória – i. StuPeň Základných škôl: 
Anna Kubicová– ZŠ Ul. V. Paulínyho-Tótha 
– My dvaja vo vesmíre.

3. kategória – ii. StuPeň Základných škôl: 
Alžbeta Knotková – ZŠ Komenského ul. – 
Pestrý vesmír, Dominika Páleníková – ZŠ 
V. Paulínyho-Tótha – Úspešné pristátie 
na Mesiaci.

4. kategória – Základné umelecké škOly – 
PríPravné štúdium 0. – 4. rOčník Základných 
škôl: Marek Michal Kružík– ZUŠ – Neko-
nečné galaxie, Linda Otrísalová – ZUŠ – 
Vesmírna príšerka, Júlia Žúrková – ZUŠ – 
Vesmírna príšerka.

5. kategória – Základné umelecké škOly 5. 
– 9. rOčník Základných škôl: Sabina Ryban-
ská – ZUŠ – Hmlovina, Robert Tekel – 
ZUŠ – Galaxia Monu.

Mgr. Nina Gurínová
ZOS Senica

Marek Michal Kružík



Naša Senica 3/2018

11

M
oz

ai
ka

 z
 m

es
ta

Výstava trofejí
V Dome kultúry bola tradičná výstava 

poľovníckych trofejí, ktorú organizovala 
Obvodná poľovnícka komora Myjava 
a Senica v spolupráci s Regionálnou orga-
nizáciou Slovenského poľovníckeho zväzu 
Senica. V pia-
tok 23. marca 
bola vyhodno-
tená regionálna 
výtvarná súťaž 
Zver v našich 
lesoch. Do súťaže 
sa prihlásilo 8 
materských škôl, 
13 základných 
škôl a 3 základné 
umelecké školy 
s približne 230 
výtvarnými prá-
cami. Z nich 
porota navrhla 
na ocenenie 35 

prác. Predseda poroty Štefan Orth vyzdvi-
hol, že deti kreslili les svojimi detskými 
očami, zachytili ducha prírody, v kresbách 
znázorňovali zvieratká, les, stromy, na žia-
dnej kresbe nebol poľovník. 

lv
foto A. Berecová

Deň sv. Patrika 
na obchodke

Každoročne 17. marca sa Íri po celom 
svete oblečú do zeleného a vyrazia do ulíc, 
aby veselo a hlučne oslávili svojho patróna 
Svätého Patrika. Reštaurácie servírujú 
zelené nápoje, davy divákov sledujú veľko-
lepé sprievody, v Chicagu dokonca prefar-
bujú rieku na zeleno. 

Už minulý rok sa študenti Obchodnej aka-
démie v Senici pridali k miliónom veseliacich 
sa Írov a s rovnakým zápalom sa zapojili aj 
tento rok, hoci sa oslavovalo na Jozefa 19. 
marca. Patronát nad podujatí prevzali štu-
denti 1. ročníka bilingválneho štúdia v ang-
lickom jazyku. Realizácii programu, ktorý bol 
simuláciou sprievodu, predchádzala príprava 
nielen v rámci zážitkového vyučovania, ale 
aj v rámci tvorivých dielní v popoludňajších 
hodinách. Po naštudovaní a spracovaní his-
torických faktov a legiend o sv. Patrikovi, ako 
aj o súčasnej podobe jeho osláv nadobudol 
konkrétnu podobu sprievodný „peer“ teda 
rovesnícky vzdelávací program pre spolužia-
kov. Študenti v ňom ukázali svoje jazykové, 

herecké, ale aj tanečné schopnosti.
Kto bol sv. Patrik? Tradícia hovorí, že 

Patrik sa narodil v 4. storočí vo Walese. Ako 
tínedžer bol predaný ako otrok do Írska. 
V zajatí konvertoval na kresťanstvo a v 
dospelosti pôsobil v Írsku ako misionár 
a neskôr biskup. Jeho osoba je opradená 
množstvom legiend, ktoré môžu byť spo-
chybniteľné, ale sú príťažlivé pre dnešnú 
konzumnú spoločnosť. Komu by sa nepá-
čilo počúvať príbehy o vyhnaní hadov 
z Írska, chodení v ohni, ovplyvňovaní 
počasia, ale hlavne o nezištnej pomoci 
ľuďom v núdzi? 

Všadeprítomný ďatelinový trojlístok, 
národný symbol Írska, nechýbal ani na kos-
týmoch účinkujúcich. Hovorí sa, že Patrik 
ho používal, keď pohanom vysvetľoval pod-
statu Svätej Trojice. Druhý ročník obchod-
kárskych „patrikovských osláv“ sa vydaril. 
Motivoval nás k ďalším podujatiam, ktorými 
môžeme v budúcnosti predstaviť verejnosti 
zaujímavé fakty a reálie anglicky hovoriacich 
a iných cudzojazyčných kultúr netradičnými 
formami.

Mgr. Slavomíra Masrnová
OA Senica                      

Zlaté jabĺčka rozdané
V koncertnej sále Základnej umeleckej 

školy (ZUŠ) sa 16. marca sa uskutočnilo 
vyhodnotenie 9. ročníka výtvarnej súťažnej 
prehliadky žiakov senických škôl a pred-
školských zariadení Senické zlaté jabĺčko. 
Deti kreslili na tému Senica naše mesto 
a cez svoje výtvarné videnie vyjadrili vzťah 
k mestu, v ktorom žijú.

Prihlásilo sa 13 škôl, ktoré do súťaže 
zaslali spolu 424 prác. Z nich odborná 
porota vybrala na vystavenie 419 prác a 45 
z nich bolo ocenených. Odborná porota 
v zložení akad. mal. Lýdia Štolcová, akad. 
mal. Marián Komáček a Mgr. Jana Kazič-
ková mali pri výbere ťažkú úlohu. Predsed-
níčka poroty Lýdia Štolcová detské práce 
zhodnotila slovami: „Deti stvárňujú to, čo 
poznajú. Žijú v modernom meste, plnom 
rušnej dopravy, modernej architektúry, kul-
túrnych stánkov, rôznych podujatí, nových 
škôl, kúpalísk, športových areálov, letiska, 
no i parkov a krásneho okolia. Senica je 
pre nich mesto, kde vyrastajú v prostredí 
svojich rodín a priateľov, hier a záujmových 
aktivít, to všetko je Senica.“ Potešilo ju, že 
z prác je cítiť aj záujem detí o minulosť 
Senice, o ktorej však vedia viac len z roz-
právania dospelých. Pri prezeraní úprim-
ných detských prác cítila aj dojatie či nos-
talgiu za starou už neexistujúcou Senicou 
a súčasne i kus závisti nad tým, aká iná je 
súčasná Senica. Zároveň vyzdvihla prácu 
výtvarných pedagógov, ktorí rozvíjajú talent 
senických detí. K jej slovám sa pripojil aj 
primátor mesta Branislav Grimm, ktorého 
potešila tohtoročná téma: „Organizátori 
ňou umožnili čistej detskej duši prejaviť 
štetcami, farbičkami, svoj vnútorný svet, 
fantáziu a obrazotvornosť. Výsledkom tejto 
detskej spontánnosti je pestrá paleta výtvar-
ných prác, plná predstáv, túžob, potrieb, 
ale i inšpiráciou pre nás dospelých. Senické 
zlaté jabĺčko patrí k tým jedinečným proje-
ktom, na ktoré sme právom v meste hrdí.“ 

V každej kategórii boli odovzdané ceny 
bez určenia poradia a hlavná cena Zlaté 
jabĺčko. Na záver boli odovzdané aj ceny 
riaditeľky ZUŠ Senica, riaditeľky MŠ Senica 
a cena primátora mesta Senica.

text a foto lv

Víťazka hlavnej ceny v kategórii žiakov I. 
stupňa ZŠ Aneta Brehovská.
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a Cantilena spoločne 
Slovenský komorný orchester Boh-

dana Warchala bude koncertovať v Senici 
spolu s Cantilenou v Kostole sv. Cyrila a sv. 
Metoda v sobotu 14. apríla o 16.30 hod.

Slovenský komorný orchester vznikol 
v roku 1960 na pôde Slovenskej filharmó-
nie a pri jeho zrode stál vynikajúci husľový 
virtuóz prof. Bohdan Warchal. Stal sa jeho 
umeleckým vedúcim a preto sa medzi pri-
aznivcami nazýva tento úspešný sympa-
tický orchester Warchalovci.

Bohdan Warchal viedol orches-
ter plných 40 rokov (1960 – 2000). 
Od samého začiatku sa zaradil medzi 
renomované hudobné telesá, predsta-
vil sa na najvýznamnejších koncertných 
pódiách a hudobných festivaloch Európy, 
Severnej a Južnej Ameriky, Ázie aj Austrá-
lie. Počas tejto zlatej éry, ako ju Warcha-
lovci nazývajú, spolupracoval s popred-
nými svetovými interpretmi, uvádzal 
početné premiérové skladby našich aj 
zahraničných skladateľov.

Od januára 2001 je umeleckým ved-
úcim, dirigentom a sólistom Warchalov 
žiak Ewald Danel, ktorý úspešne pokra-
čuje po ceste svojho učiteľa. Slovenský 
komorný orchester pod jeho vedením 
buduje dobré meno Slovenska vo svete. 
Okrem nahrávok klasikov svetovej hudby, 
z ktorých väčšina z nás si predstaví Vival-
diho Štyri ročné obdobia, hľadá inovatívne 
spôsoby predvádzania hudby, aby bola 
zrozumiteľná širokej verejnosti, spolupra-
cuje s deťmi, umeleckými školami, aj regi-
onálnymi speváckymi zbormi (Terchová 
2017). Uvádza nové diela súčasných 
skladateľov v slovenských aj svetových 
premiérach (Valenta, Čekovská, Breiner, 
Kalivoda, Godár), dáva príležitosť mladým 
interpretom (Gertler, Výbohová, F. Slezák, 
Karvay ap).

Slovenský komorný orchester absolvo-
val vo februári mimoriadne úspešnú kon-
certnú cestu po Japonsku, v marci usku-
točnil v Bratislave niekoľko Veľkonočných 
koncertov a 14.apríla 2018 ho privítame 
v Senici, kde spolu s ním vystúpi aj Canti-
lena na mimoriadnom koncerte v Kostole 
sv. Cyrila a sv. Metoda. Druhý spoločný 
koncert bude 15. apríla o 15.00 hod. 
vo Františkánskom kostole v Bratislave.

Cantilena je veľmi poctená možnosťou 
vystupovať s týmto svetoznámym umelec-
kým telesom, uvedomuje si, že je to vďaka 
profesným vzťahom nášho dirigenta Can-
tileny Jozefa Chabroňa, ktorý je dirigen-
tom Slovenského filharmonického zboru 
a má aj najväčšiu zásluhu na umeleckom 
raste senického speváckeho zboru Canti-
lena.

Cantilena pozýva všetkých svojich pri-
aznivcov a obyvateľov mesta na spoločné 
koncerty.

Darina Turanová
členka Cantileny

Senické Zlaté jabĺčko 
a jeho laureáti 

i.kategória – mš
hlavná cena: Karolína Masaryková, 5 r., 

EP MŠ Ul J. Kráľa 
ceny: Natália Blanáriková 6 r., EP MŠ 

Komenského ul., kolekcia prác Matúš Kad-
líček, Matija Ďorďovič, Viktória Belišová 
(všetci 6 r., MŠ Ul. L. Novomeského), Kiara 
Barbara Palade, Tamara Jamrišková (obe 6 r.), 
Barbora Mastihubová, Michal Farkaš (obaja 5 
r.) a Aneta Pantúčková 4 r., EP MŠ Kolónia. 

ii. kategória – i. StuPeň Zš
hlavná cena: Aneta Brehovská 7 r., ZŠ 

Ul. V. Paulínyho-Tótha
ceny: Sebastián Belan 10 r. Spojená 

škola, Kimberley Mya Kočíšková 8 r. ZŠ 
Ul. V. Paulínyho-Tótha, Andrej Kudláč 12 
r. Spojená škola, Viktor Žák 9 r. ZŠ UI. J. 
Mudrocha

iii. kategória – ii. StuPeň Zš
hlavná cena: Ema Kutálková 11 r., ZŠ 

Komenského ul.
ceny: Vanesa Polakovičová 14 r., Bibi-

ana Maxianová 12 r., Simona Bellayová 12 
r. (všetky ZŠ UI. J. Mudrocha), Kristína Leš-
ková, 14 r. ZŠ Komenského ul. 

iv. kategória – Stredné škOly

kategória nebola obsadená
v. kategória – Zuš (5-7 r.)
hlavná cena, kol.: Juliana Otépková 7 

r., Pavlína Sláviková 7 r. (obe ZUŠ Senica, 
elok. tr. Jablonica), Emma Janotková 7 r., 
Gabriel Harnúšek 7 r., František Hutta 7 r. 
(všetci ZUŠ Senica, elok. tr. Cerová)

ceny kol.: Tamara Jamrišková 5 r. Michal 
Vymislický 7 r., Sabina Hrúzová 6 r., Klára 
Havlová 5 r., Linda Otrísalová 5 r., Emma 
Šullová 6 r. (všetci ZUŠ)

ceny: Šimon Štvrtecký 7 r., Kathryn 
Hackel 6 r., Izabela Tomišová 6 r., Ondrej 
Hluchý 6 r., Sofia Jamrichová 7 r. (všetci 
ZUŠ)

vi. kategória – Zuš (8-11 r.) 
Hlavná cena: Ondrej Cibula 11 r. ZUŠ 
ceny: Zuzana Funková 11 r., Janis Janák 

9 r., Tamara Michálková 8 r., Alžbeta Eva 
Daniel 8 r. (všetci ZUŠ)

vii. kategória – Zuš (12-15 r.)
hlavná cena: Sylvia Kubinová 12 r. (ZUŠ)
ceny: Simona Španková 15 r., Michal 

Novotníček 13 r., (ZUŠ )
viii. kategória – Zuš (16 a viac rOční)
hlavná cena Miriam Čerešníková 17 r., 

ZUŠ Senica, elok. tr. Cerová

Tentoraz bez Seničanov
Zastúpenie Európskej komisie a 9 regi-

onálnych informačných centier Europe 
Direct vyhlasujú každoročne celosloven-
skú súťaž Mladý Európan, ktorej poslaním 
je zvýšiť všeobecné povedomie a vedo-
mosti o Európskej únii medzi mládežou. 

Tohtoročná súťaž sa konala po 13.-krát 
aj v meste Senica, kde si svoje vedomosti 
zmerali zástupcovia z 13 stredných škôl z 
regiónu. Zo Senice sa zúčastnili dve školy 
- Obchodná akadémia a Súkromná SOŠ 
podnikania. Na podujatí sa zúčastnila i 
štátna tajomníčka Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu Oľga Nachtma-
nnová a primátor mesta Senica Branislav 
Grimm. Záštitu nad súťažou v tomto roku 
prevzal podpredseda Európskej komisie 
pre energetickú úniu Maroš Šefčovič. Part-
nerom súťaže je Úrad vlády SR. 

Súťaž pozostávala z testu o Európskej 
únii, jazyko-
vej krížovky a 
obrázkového 
kvízu. Novou 
p o d m i e n ko u 
účasti tímov na 
r e g i o n á l n o m 
kole súťaže 
bolo odovzda-
nie stručného 
projektu, a to 
buď o krajine 
aktuálne pred-
sedajúcej Rade 
Európskej únie, 
teda o Bulhar-
sku alebo o 
Rakúsku, ktoré 

bude predsedníckou krajinou v druhej 
polovici roka 2018. 

Do záverečného finále sa prebojovali tri 
školy: Obchodná akadémia Trnava, Gym-
názium Angely Merici Trnava a Gymná-
zium Pierra de Coubertina Pieštany. Svoje 
vedomosti si študenti z týchto škôl ešte 
otestovali v troch kategóriách obrázkového 
testu, kde museli spoznať osobnosti, domi-
nanty a symboly EÚ. 

Postup do národného kola si nakoniec 
vybojovalo Gymnázium Angely Merici 
Trnava, ktorého študenti preukázali naj-
viac vedomostí o EÚ. Národné kolo sa 
uskutoční vo Vysokých Tatrách 14. júna. 
Reprezentantom nášho regiónu budeme 
držať palce, aby aj tu ukázali svoje bohaté 
vedomosti a vyhrali tak cestu do Bruselu, 
ktorú získa najúspešnejší tím celonárod-
ného kola.

Mgr. Alexandra Berecová
ED Senica
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umelcov
V  Galérii v podkroví  Základnej ume-

leckej školy (ZUŠ) Senica  sa 21. marca 
uskutočnil koncert violončelistky  Alexan-
dry Kubinovej, bývalej žiačky hudobného 
odboru ZUŠ Senica 
a v súčasnosti poslu-
cháčky Vysokej školy 
múzických umení v 
Bratislave z triedy prof. 
Jána Slávika, ArtD. 
S  klavírnym  sprie-
vodom    docentky 
Ivety Sabovej,  ArtD.,  
profesorky  VŠMÚ v 
Bratislave,  odzneli na 
koncerte  skladby  od  
Josepha Haydna  Kon-
cert pre violončelo  a 
orchester č. 2 d-dur II. 
časť   a Koncert pre  
violončelo  a orches-

ter h-mol op. 104  od Antonína Dvořáka. 
Koncerty mladých umelcov v ZUŠ Senica  
našli úspech  nielen u pedagógov  hudob-
ného odboru a ich žiakov, ale aj v senickej 
verejnosti. 

text a foto Štefan Orth

Prezentovali 
málo známe

Málokto v našom meste a jeho okolí vie, 
aké sú možnosti vzdelávania detí s mentál-
nym postihnutím po ukončení špeciálnej 
základnej školy (ŠZŠ). Absolventi ŠZŠ majú 
dve možnosti a v našej škole sa podarilo 
vytvoriť priaznivé podmienky pre obe. 

Zruční a fyzicky zdatnejší majú možnosť 
vyučiť sa remeslu priamo v budove našej 
školy v elokovaných triedach Odborného 
učilišťa Hlohovec. 

Je menej známe, že súčasťou našej 
školy je aj Praktická škola, ktorá pripravuje 
žiakov na život v rodine, na sebaobsluhu 
a praktické práce v domácnosti a zacvičuje 
ich na vykonávanie jednoduchých pracov-
ných činností, ale hlavne na začlenenie 
do spoločnosti do takej miery, do akej im 
to umožňuje ich mentálne postihnutie. 
Mnohí z našich žiakov nemajú ľahký život 
a preto sa snažíme vytvoriť pre nich také 
prostredie, kde sa cítia príjemne.

Deň otvorených dverí sme zorganizo-
vali predovšetkým preto, aby sa rodičia 
súčasných a budúcich žiakov Praktickej 
školy oboznámili s priebehom a cieľmi 
výchovno-vzdelávacieho procesu v tejto 
škole, s priestormi školy a celého priestran-
ného areálu, s výsledkami činnosti a s ústre-
tovosťou zo strany personálu.

Slávnostná atmosféra v našej škole 
zavládla 2. marca. Všetci sme sa tešili na hostí. 

Na príprave podujatia sa aktívne 
podieľali aj žiaci Praktickej školy. Od rána 
s radosťou chystali chutné a pestré občer-
stvenie, naaranžovali peknú výstavku svo-
jich výtvarných prác a výrobkov z dreva. 

Po príchode rodičov a záujemcov 
o štúdium v Praktickej škole sa už len 
usmievali a tešili sa, že všetko stačili dokon-
čiť. Vzácnym hosťom sme premietli pre-
zentáciu o škole, pomocou ktorej sme 
všetkých oboznámili s cieľmi a postupom 
štúdia, tiež s priestorovým vybavením školy. 
U nás tieto veľké deti pokračujú v upev-
ňovaní svojich doteraz nadobudnutých 
vedomostí, učia sa rozumieť svojmu telu, 
venujú sa ručným a domácim prácam, roz-
víjajú svoje zručnosti na praktických hodi-
nách pestovateľských prác a pomocných 
prác v kuchyni, a tak si budujú a upevňujú 
dôležité pracovné návyky. Na ich precvičo-
vanie máme k dispozícii priestranný areál 
školskej záhrady a sadu, dielne a cvičnú 
kuchynku. Zaujímavé bolo poobhliadnutie 
za množstvom aktivít, ktorými sú návštevy 
rôznych kultúrnych podujatí, exkurzie, 
výlety, besiedky až po koncoročnú tra-
dičnú opekačku.

Bola aj prehliadka školy a posledná 
zastávka - cvičná kuchynka. Tu nás čakalo 
chutné občerstvenie, na ktoré mohli byť 
deti právom pyšné. 

Celý čas vládla pohodová atmosféra, 
o akú sa snažíme v našej škole každý deň. 

Mgr. Katarína Kaňová,
Mgr. Edita Glindová

Čo robiť?
Nie každý z nás vie 

presne a správne zareago-
vať, ak sa dozvie, že jeho 
dieťa je ohrozené drogou 
alebo inou návykovou látkou. V prvom 
rade zachovajte pokoj a rozvahu. Nepod-
ceňujte nebezpečenstvo, ale ho ani nedra-
matizujte.

- Pamätajte, že každé dieťa môže uro-
biť chyby a zistené skutočnosti môžu byť 
pre rodiča tak šokujúce, že ľahko urobí 
chybné rozhodnutie následne aj on a často 
dochádza k zhoršeniu vzťahov medzi die-
ťaťom a rodičom.

- Ak sa dieťa samo prizná, že berie 
drogu, tak vás vlastne žiada o pomoc. Pri-
jmite to a dajte mu najavo, že vám môže 
dôverovať.

- Pamätajte, že od dnešného dňa neexis-
tuje pre vás nič dôležitejšie ako vaše dieťa.

- Vaše dieťa už nedokáže vôľovo ovlá-
dať svoje konanie, a preto nemá význam 
ho obviňovať.

- Nehľadajte vinníka, vôbec vám to 
nepomôže, možno by ste museli hlboko 
načrieť do vášho svedomia.

- Ak cítite hnev alebo dokonca odpor 
voči vášmu dieťaťu, môže to byť iba vaša 
urazená pýcha a neschopnosť priznať si 
svoju vinu.

- Svojím správaním poskytujte svojmu 
dieťaťu dostatok porozumenia a lásky, 
vytvárajte dostatok porozumenia a lásky, 
vytvárajte mu prostredie poskytujúce 
istotu, bezpečnosť a pocit domova.

- Urýchlene problém riešte, neodkla-
dajte ho na neskôr s tým, že sa to vyrieši 
samo. Taktne zistite fakty, odlíšte domni-
enky a klebety od skutočnosti.

- Nepokúšajte sa o výchovné lekcie 
alebo dokonca o liečebné zásahy.

- Nechajte si v takomto prípade poradiť 

od odborníkov ako ďalej. Zavolajte na linku 
dôvery.

- Zabezpečte a poskytnite dieťaťu 
dostupné a nepretržité poradenské služby, 
účinné preventívne programy a taktiež 
nepodceňujte ani pomoc rovesníka roves-
níkovi. V každom meste sú psychologické 
poradne na riešenie týchto problémov.

- O zistených skutočnostiach informujte 
zainteresovaných členov výchovného tímu 
(psychológ, pedagóg, vychovávateľ, lekár ) 
a vyžadujte od nich diskrétnosť. Nekarhajte 
vaše dieťa pred týmito osobami.

- Prehodnoťte hodnoty vo vlastnej 
rodine. Rodičia môžu veľmi ľahko narušiť 
sebacit dieťaťa tým, že mu síce preukazujú 
lásku, ale zároveň dávajú najavo i svoju 
neúctu k jeho osobe, napríklad demonštra-
tívnym bavením sa o jeho nedostatkoch 
v jeho prítomnosti, odmietaním v dôsledku 
únavy a nedostatku času, neplnením sľu-
bov.

- Neurážajte dieťa nevhodnou, niekedy 
až urážajúcou kompenzáciou (zahŕňaním 
zvyčajne materiálnymi statkami) z dôvodu 
pocitu rodičovskej viny, ale naopak, darujte 
mu vašu trpezlivosť a váš voľný čas – majte 
čas sa s ním rozprávať.

- Nepreferujte jedno dieťa pred druhým.

Toxikologická informačná služba (non-
stop), okamžitá pomoc v prípade predáv-
kovania 02/547 74 166

Vyhľadajte odbornú pomoc: 
Centrum pre liečbu drogových závislostí, 
Inštitút drogových závislostí, Hraničná 2, P. 
O. BOX 51, 827 99 Bratislava, 
telefón 02/5341 7464, 02/5341 7467. 
Linka dôvery toxikomanov 02/5477 6379, 
Linka pomoci pre závislých od alkoholu 
a drog 02/5341 7464, 
Linka dôvery pre drogovo závislých 
02/6224 6836.
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Vonku začína byť teplo, príroda volá 
do lesov. Aby sme sa z prírody vracali 
zdraví a oddýchnutí, buďme ostražití pre-
dovšetkým pred neželaným ohňom. Lesné 
požiare sa zväčša začínajú horením pôd-
neho pokrytia. Spoločným znakom týchto 
požiarov je postupné šírenie plameňa. 
Rýchlosť šírenia požiaru závisí od hustoty, 
druhu a stavu rastlinného pokrytia, jeho 
vlahy, od vlhkosti vzduchu a jeho teploty, 
charakteru a reliéfu prostredia, klimatic-
kých podmienok a rýchlosti vetra.

V roku 2017 vzniklo na území Slovenska 
10 643 požiarov, čo v porovnaní s pred-
chádzajúcim rokom predstavuje nárast o 1 
771 prípadov. Na území Trnavského samo-
správneho kraja vzniklo v roku 2017 v les-
nom hospodárstve 9 požiarov, čo v porov-
naní s rokom 2016 predstavuje nárast o 1 
požiar. Na území okresu Senica vzniklo 
v roku 2017 celkom 99 požiarov s priamou 
škodou 231 335 €. V odvetví lesného hos-
podárstva vzniklo 7 požiarov, priamo v les-
ných porastoch 5. Podľa druhu lesného 
porastu vznikli 4 požiare v lesnom poraste 
ihličnatom nad 10 rokov, kde bola priama 
škoda vyčíslená sumou 200 € a uchránené 
hodnoty boli vyčíslené v sume 101 000 €, 
jeden požiar vznikol v lesnom poraste list-
natom bez priamej škody. 

Tieto požiare spôsobujú svojou neopa-
trnou, ale často aj zakázanou činnosťou 
fyzické osoby, najmä pri upratovaní záhrad 
a lúk a následnom spaľovaní odpadu, ale 
aj pri likvidovaní suchých zaburinených 
trávnatých porastov ich vypaľovaním. Časť 
požiarov môže vznikať aj konaním návštev-
níkov lesov pri turistike a zakladaní táboro-
vých ohňov.

Začiatok jari, kým zeleň nevyrastie, býva 
poznačená suchým počasím sprevádzaným 
vetrom. Toto obdobie, kedy sa v prírode 
vyskytuje veľa suchej trávy, lístia, konárov – 
to všetko sú veľmi dobré materiály pre vznik 
a šírenie požiarov v lesných porastoch. Preto 
je potrebné v tomto období správať sa veľmi 
opatrne a ohľaduplne. Je nutné dodržiavať 
nasledovné opatrenia:

1. Nezakladať oheň na miestach, kde by 
sa mohol rozšíriť. To znamená nevypaľovať 
suché porasty a nezakladať v lesoch oheň.

2. Nepoužívať otvorený oheň a nefajčiť 
na miestach so zvýšeným nebezpečen-
stvom vzniku požiaru. 

3. Spaľovať horľavé látky len v typizova-
ných palivových spotrebičoch. Ak to nie je 
možné, tak ide o činnosti spojené so spaľo-
vaním horľavých látok na voľnom priestran-
stve a v tom prípade fyzická osoba:

- Sleduje klimatické a poveternostné 
podmienky a kontroluje miesto spaľovania 
z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti.

- Ukladá horľavé látky do upravených 
hromád vo vzdialenostiach, z ktorých neo-
hrozia sálavým teplom alebo odletujúcimi 
horiacimi časticami okolité objekty a iné 
skladované alebo uložené horľavé materi-
ály ani porasty.

- Zabezpečí potrebné množstvo vhod-

ných hasiacich prostriedkov, pracovné 
náradie na zabránenie rozšírenia ohňa 
a vhodný spojovací prostriedok na privola-
nie hasičskej jednotky.

- Vykonáva kontrolu stavu miesta spa-
ľovania a priľahlých priestorov v priebehu 
celého spaľovania.

- Po skončení spaľovania vykoná doha-
senie zvyškov po spaľovaní a skontroluje 
okolie.

Zvlášť dôrazne upozorňujeme, že vypa-
ľovanie porastov akéhokoľvek druhu je 
zákonom zakázané.

V prípade, že fyzická osoba vypaľuje 
porasty bylín, kríkov a stromov alebo 
zakladá oheň v priestoroch alebo na mies-
tach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu, 
manipuluje s otvoreným ohňom na mies-
tach so zvýšeným nebezpečenstvom 
vzniku požiaru, poruší zákaz fajčenia alebo 
svojím konaním spôsobí vznik požiaru, 
môže jej byť podľa zákona o ochrane pred 
požiarmi uložená pokuta až do výšky 331 
eur.

mjr. Ing. Jarmila Barcaj Drinková 
odborná inšpektorka OR HaZZ Senica

O prevencii pred 
požiarmi

Okresné riaditeľstvo Hasičského 
a záchranného zboru v Senici vykonalo 13. 
marca pracovnú poradu pre zložky zainte-
resované na zabezpečovaní ochrany lesov 
pred požiarmi. Všetci zúčastnení vlast-
níci, užívatelia a správcovia lesov v okrese 
Senica i zástupcovia dobrovoľných zdru-
žení pohybujúcich sa v prírodnom pro-
stredí boli oboznámení so štatistikou 
požiarovosti za rok 2017 so zameraním 
na lesné požiare, s vyhodnotením ochrany 
lesov pred požiarmi za rok 2017 a s opa-
treniami na zabezpečenie ochrany lesov 
pred požiarmi v roku 2018, ktoré vyplývajú 
zo všeobecne záväzných právnych predpi-
sov na úseku ochrany pred požiarmi, najmä 
§ 6b) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane 
pred požiarmi v znení neskorších pred-
pisov v nadväznosti na ustanovenia § 10 
vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiar-
nej prevencii v znení neskorších predpisov. 

Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus www.vydarkus.eu – marec 2018

 autOr: náZOv: vydavateľ:
1. Monsigny, J.:  Jazdec z Petrohradu (Floris 2.) Arkus
2. Monsigny, J.:  Cárov syn (Floris 1.) Arkus
3. Naud, P.:  100 zábavných testov... Arkus
4. Blyton, E.  Slávna päťka na úteku Slovart
5. Betancourt, J.:  Malý poník (Pony tím 8) Arkus
6. Powell, M.  Posilňovanie mozgu  Slovart
7. Mlčochová, J.: Adrianin prvý prípad (3.vydanie) Arkus
8. Kol.: Zábavné hlavolamy 3 Arkus 
9. Gohl. Ch.:  Leto v sedle  Arkus
10. Kol.: Veľká kniha krížoviek Bookmedia
11. Kol.:  Krížovky pre chvíle pohody Bookmedia
12. Ďuríčková, M.: O Guľkovi Bombuľkovi Buvik
Kompletnú ponuku Arkusu nájdete i na internetovej stránke www.vydarkus.eu, kde je 

možné predplatiť si Hádajka aj Detské doplňovačky. Na stránke nájdete i aktuálny katalóg 
Knižného klubu Arkusu, prihlášku do klubu a ďalšie informácie. 

Novinky vydavateľstva Arkus:
Detské doplňovačky 2/18 v prísloviach
Po veľkom úspechu Detských doplňovačiek v pranostikách prichádza redakčný kocúrik 
Markus s ďalšou pozoruhodnou témou – prísloviami. Pri riešení nových veselých úloh sa 
dozvieme, že príslovia môžu byť starobylé i moderné, žartovné aj veľmi vážne, veršované 
i také, ktoré sa nerýmujú ani trochu, poučné, no aj tie, ktoré nás pred niečím vystríhajú, 
a to ešte vôbec nie je všetko. Časopis je v predaji od konca marca. 
148 x 210 mm, 16 strán, plnofarebné, cena: 0,75 eur, pre členov klubu 0,70 eur 

Hádajko 6/18 a korytnačka Stela
Korytnačka Stela je v poslednom čase mrzutá a nič ju nebaví. Vlastne, už má všetkého 
plné zuby. Vidí sa jej, že dni plynú pomaly, nič zaujímavé sa nedeje a nuda ju ťaží rovnako 
ako jej pancier. Niečo by sa malo zmeniť. Čosi by sa malo stať, čosi zaujímavé, vzrušujúce, 
napínavé, také, čo jej prevráti život hore nohami. Čo by to však malo byť? 
105 x 148 mm, 32 strán, cena 0,90 eur, pre predplatiteľov 0,83 eur

 Objednávky na stránke www.vydarkus.eu, resp. e-mailom vydarkus@se.psg.sk

Vyčistíme cyklotrasu
Občianske združenie Klub ochran-

cov zelene (Kozel) pozýva všetkých, ktorí 
radi pomôžu  na prvú jarnú brigádu. Čis-
tiť budeme okolie cyklotrasy. Začíname 

pri kúpalisku a koniec bude v Hetriku 
(bývalá Maracana). Privítame všetky pra-
covité ruky, všetky dobré duše, ktoré majú 
cyklotrasu, jej okolie a vôbec prírodu radi.

OZ Kozel
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Senickí futbalisti vstúpili 
do jarnej časti najvyššej 
futbalovej súťaži v nedeľu 18. februára 
domácim zápasom proti Dunajskej Strede. 
Do skončenia základnej časti bolo treba 
odohrať tri kolá.

Na výborne pripravenom ihrisku, 
na ktorom bolo ešte ráno po nočnom 
snežení 10 cm snehu, sa odohrával rušný, 
bojovný zápas plný osobných súbojov. 
Novozložené domáce mužstvo pod vede-
ním nového trénera Tona Caanena 
nastúpilo v zostave so šiestimi novými 
hráčmi. Dej zápasu sa odohrával prevažne 
v strede poľa, chýbalo viac zakončenia. 
Jedinú vážnejšiu šancu v 1. polčase si 
vypracovali hostia v 33. minúte, keď Pačin-
dovu strelu vyrazil na rohový kop brankár 
Holec. Po prestávke pokračoval bojovný 
zápas s nasadením na oboch stranách. Väč-
šiu kvalitu v ofenzíve ukázali hostia, ktorí 
dokázali streliť dva góly Kalmárom a Pačin-
dom. Seničania sa dostali do šancí až 
po vylúčení hosťujúceho Pačindu, ale ani 
raz nedokázali prekonať brankára Maceja. 
Všetky body tak putovali na Žitný ostrov.

V druhom stretnutí jarnej časti nastúpili 
Seničania na pôdu lídra tabuľky z Trnavy. 

Domáci boli veľkým favoritom, ale Seniča-
nia bojovným výkonom im to veľmi sťažili. 
Do poslednej minúty to vyzeralo na deľbu 
bodov. Trnavčania mali síce viacero gólo-
vých šancí, ale v senickej bráne výborne 
chytal brankár Holec. Až v nadstavenom 
čase zmrazil hostí vydarenou strelou Ofosu 
a rozhodol o tesnom víťazstve Trnavy.

V poslednom dueli základnej časti priví-
tali Seničania Podbrezovú. Keďže aj súper 
bojuje o záchranu v súťaži, bol to dôležitý 
súboj. Od začiatku sa oba tímy snažili o úto-
čenie a diváci mali možnosť vidieť kvalitný 
zápas. Hostia mali možnosť streliť gól hneď 
na začiatku, ale Wiezik ju našťastie zahodil. 
Z domácich mali šance Chacón, Vaščák 
a najmä Herrera, ktorý nastrelil brvno hos-
ťujúcej brány. Po prestávke začali domáci 
aktívnejšie, ale nedarilo sa im prekonať súpe-
rovu obranu. Hostia mohli udrieť v 74. min., 
no brankár Holec vytiahol výborný zákrok. 
Na druhej strane sa opäť triasla konštrukcia 
brány, keď brvno nastrelil tentoraz Casta-
neda. Rozhodnutie priniesla 88. min. Po faule 
na Vaščáka premenil penaltu Podhorin a roz-
hodol o dôležitom víťazstve pre Senicu. 
V nadstavenom čase sa ešte výbornými 
zákrokmi prezentoval domáci brankár Holec.

Prvý zápas nadstavbovej časti skupiny 
o záchranu hrali zverenci trénera Caanena 
opäť pred domácim publikom a za súpera 
mali nováčika z Nitry. Aktívnejším tímom 

Seničania, ktorí chceli opäť naplno bodo-
vať. Viaceré strelecké možnosti však gólom 
neskončili. Hneď na začiatku 2. polčasu mal 
obrovskú možnosť na strelenie gólu kapitán 
Vaščák, ale nevyužil samostatný nájazd. 
Na druhej strane sa vyznamenal Holec 
pri strele Kóňu, avšak v 61. min. už inkasoval, 
keď sa krásnou strelou presadil hosťujúci 
kapitán Šimončič - 0:1. Seničania sa po góle 
už nedokázali presadiť, a tak z najtesnej-
šieho víťazstva sa radovali Nitrania.

Pred reprezentačnou prestávkou cestovali 
Seničania na východ republiky do Popradu, 
kde si zmerali svoje sily s Prešovom. Je to 
priamy konkurent v boji o holú existenciu 
v súťaži. Na ťažkom teréne mali miernu pre-
vahu domáci hráči, ktorým sa podarilo dostať 
do vedenia v 52. min., keď sa vydarenou 
strelou presadil Gatarič - 1:0. Potom pridali 
do útoku aj Seničania, ktorí v dôležitom 
súboji nechceli prehrať. Pomohli im striedaj-
úci hráči, ktorí sa postarali o vyrovnávajúci 
gól. V 80. min. sa po centri Šefčíka hlavou 
presadil francúzsky legionár Kitambala - 1:1. 
Bol to jeho premiérový gól v senickom drese 
v jeho premiérovom štarte. Do konca zápasu 
bolo senické mužstvo aktívnejšie, ale druhý 
gól už nepridalo.

Seničania sú v tabuľke stále na posled-
nom mieste s jednobodovou stratou práve 
na Prešov.

IT

Kopáč v reprezentácii
Do Kroměříža vycestovali karatisti Hanko 

kai Senica na 1. kolo Českého pohára v štýle 
Godžu. Dňa 3. marca dosiahol v starodáv-
nom sídle arcibiskupov najväčší úspech 
junior Martin Kopáč (na foto). Držiteľ 1. Dan 
- čierny pás nastúpil až v troch kategóriách 
a získal skoro absolútne maximum, z troch 
štartov dve zlaté a jednu striebornú medailu.

Najprv zvíťa-
zil v kata junio-
rov, keď vo finále 
porazil jasne 
5:0 M. Ungera 
zo Slávie Kro-
měříž. Všetkých 
súperov dekla-
soval na nulu, 
vo finále porazil 
P. Dermeka (Šin-
-mu Hodonín) 
5:0 a získal druhú zlatú medailu. Mohol zís-
kať zlatý hetrik, v zápase kumite juniorov 
nad 68 kg viedol vo finále s Hložekom (Tři-
nec) ešte sekundu pred koncom 3:0. Zby-
točná taktická chyba - vystúpenie zo zápa-
siska znamenala však diskvalifikáciu 
senického bojovníka a zlato išlo do Třinca. 
Aj tak sa stal mladý šampión z Hanko kai 
Senica najúspešnejším pretekárom turnaja. 
Výborné výsledky Martina Kopáča, vice-
majstra sveta v kumite, si všimli i reprezen-
tační tréneri Slovenska. Po prvý raz bol juni-
orský pretekár senického klubu zaradený 
do reprezentácie SR a bude reprezentovať 
náš štát na turnajoch doma i v zahraničí 
so štátnym znakom na kimone. Pripojil sa 

tak k úspešným dlhoročným reprezentan-
tom Slovenska z Hanko kai Senica - Micha-
lovi Touremu a Alžbete Ovečkovej, medai-
listom z ME. 

Momentálne najúspešnejšia slovenská 
reprezentantka Alžbeta Ovečková sa snaží 
vybojovať si účasť na olympijských hrách 
v Tokyu v roku 2020. Hoci je seniorkou iba 
od minulého roku, bronzová medailistka 
zo Svetového pohára v Rakúsku tróni na 34. 
mieste v rebríčku svetového karate. Aj záslu-
hou výborného postavenia vo svetovom 
rebríčku sa môže zúčastňovať na najväčších 
turnajoch - svetových pohároch. Po španiel-
skej Guadalajáre, arabskom Dubaji a rak-
úskom Salzburgu sa športovkyňa roka 2017 
mesta Senica predstaví na Karate Premier 
League v Holandsku.

Dobre si viedli i žiaci a dorastenci Hanko 
kai Senica. Na turnaji v Kroměříži získali 
striebro žiačky Lenka Kopáčová a bronz jej 
sestra Zuzana Kopáčová. Juniorka Adela 
Sadloňová (1. Dan) získala striebro v juni-
orkách i medzi ženami. Podobne druhá 
senická juniorka Kristína Zríniová (1. Dan) si 
vybojovala v kata junioriek bronz a v zápase 
kumite tiež skončila na 3. mieste. Poslednú 
medailu pridal v kumite mužov Patrik Mach-
lica (3 kyu), ktorý obsadil 3. miesto.

Najlepší z nominačných turnajov Čes-
kého pohára, 2. kolo bude v sobotu 7. 
apríla v neďalekom Hodoníne, sa kvali-
fikujú na majstrovstvá ČR 2018 v Brne. 
Senických karatistov uvidíme na najväč-
šom slovenskom turnaj - prestížnej Veľkej 
cene Slovenska v Bratislave.

E. Jareč

Barbell mieri 
medzi elitu

V Novom Meste nad Váhom sa 10. 
marca uskutočnilo 1. kolo celoslovenskej 
ligy starších žiakov vo vzpieraní. Senicu 
reprezentoval klub Barbell v zložení tré-
ner Andrej Paška, asistent trénera Iveta 
Zimanová a pretekári Michal Škodáček, 
Miroslav Blažek, David Šajánek, Viktória 
Sládková a Tomáš Kovačovič. Súťaže sa 
zúčastnilo 14 družstiev a senické družstvo 
napriek maródkam obsadilo vynikajúce 4. 
miesto. Výkony jednotlivých pretekárov:

Škodáček trh 58 kg, nadhod 85 kg, Blažek 
trh 59 kg, nadhod 70 kg, Šajánek trh 38 kg, 
nadhod 48 kg, Sládková trh 36 kg, nadhod 49 
kg, Kovačovič trh 24 kg, nadhod 31 kg. 

Michal Škodáček skončil v celko-
vom hodnotení 72 pretekárov na piatom 
mieste, iba tri body za štvrtým a päť bodov 
za tretím pretekárom v poradí. Svojím 
výkonom zaklopal na dvere reprezentá-
cie na majstrovstvá Európy vo vzpieraní 
do 15 rokov, ktoré sa budú konať v júli 
v Taliansku. Druhé kolo ligy starších žiakov 
sa uskutoční 14. apríla a pokiaľ potvrdíme 
našu výkonnosť, tak klub Barbell postúpi 
do finále ligy družstiev o majstra Slovenska, 
kde postupuje prvých päť družstiev podľa 
najvyššieho počtu bodov. To by bol pre náš 
klub obrovský úspech. Teraz nám zostáva 
zodpovedne sa pripraviť na druhé kolo 
a dúfať, že maródky sa nám tentoraz vyhnú 
a do finále postúpime. Naše družstvo na to 
určite výkonnosť má.

A.P.
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Vyberte si z podujatí
do 13. 4. 
Marián Komáček – Farby – výstava z 
tvorby autora
miesto: Galéria v podkroví ZUŠ

4. apríl, 17.00 
Dekáda - vernisáž výstavy výtvarných diel 
členov klubu výtvarníkov SenArt zo Senice 
pri príležitosti 10. výročia založenia klubu, 
výstava potrvá do 27. apríla
miesto: ZOS 

5. apríl, 17.00
Nikolaj Feďkovič – Obrazy, výstava potrvá 
do 27. mája
miesto: Záhorská galéria J. Mudrocha

6.-7. apríl, 10.00 - 19.00 
Malá krajská scénická žatva, krajská súťaž 
ochotníckych súborov, vstup voľný
miesto: Dom kultúry 

10. apríl, 8.30 
Hurbanov pamätník - okresná súťaž v ume-
leckom prednese poézie a prózy, v tvorbe 
detských recitačných kolektívov a divadiel 
poézie okresu Senica
miesto: ZUŠ 

11. apríl, 16.30 
Klavírny koncert Nikol Bóková, JAMU 
Brno
miesto: Galéria v podkroví

12. apríl, 8.00 – 17.00
Farmárske trhy
miesto: Námestie oslobodenia

12. apríl, 18.00 
Vykročme pravou nohou - koncert k 15. 
výročiu vzniku mažoretkového súboru 
Spirit - koncert pre rodičov, rodinných 
príslušníkov a verejnosť - tanečné choreo-
grafie mažoretiek s paličkou i pom-poms, 
vystúpenie hostí, spevákov, bývalých 
mažoretiek, videoprojekcia, vstupenky u 
tréneriek
miesto: Dom kultúry 
-v piatok 13. apríla predpoludním dva kon-
certy pre školy

12. apríl, 17.00
Černobyľ – prednáška, premietanie foto-
grafií z černobyľskej zóny spojená s bese-
dou s prírodovedkyňou Michaelou Bušov-
skou, ktorá pracuje ako dozimetristka a 
sprievodkyňa v černobyľskej zóne. Havária 
jadrovej elektrárne sa stala 26. apríla 1986. 
miesto: ZOS 

13. apríl, 18.30 
Exit Tour – koncert kapely Crossfya
miesto: Dom kultúry 

14. apríl 
Turistický pochod Smolenice – Prievaly, 
štart Smolenice železničná stanica 8.00, 
trasa dlhá 17 km.

14. apríl, 14.00 
Záhorácka zábava, Osuská kapela a jej 
hostia - krst Osuskej kapely, hostia senická 
heligónka, Duo Jamaha. Vstupné 4 €.
miesto: Dom kultúry 

16. apríl, 19.00
Klamstvo – divadelné predstavenie, predpre-
daj vstupeniek Infosen Senica, vstupné 19€
Miesto: Dom kultúry 

17. apríl, 9.00 
Senická divadelná jar - súťažná prehliadka 
detskej dramatickej tvorivosti Trnavského 
samosprávneho kraja
miesto: Dom kultúry 

17. apríl, 17.00 
Klavírny koncert - JAMU Brno
miesto: Galéria v podkroví ZUŠ

19. apríl, 17.00 
Žiacky koncert
miesto: Koncertná sála ZUŠ

20. – 22. apríl, 
Majstrovstvá Európy v stolnom hokeji 
miesto: Športová hala

20. apríl, 10.00 
Deň Zeme
miesto: park pri DAVe

21. apríl, 15.00 
Absolventská výstava žiakov štúdia pre 
dospelých, výstava potrvá do 11. mája 
miesto: Galéria v podkroví ZUŠ

23. apríl, 18.00 
koncert Lenky Filipovej a hostí, predpredaj 
vstupeniek Infosen Senica, vstupné 16 €
miesto: Dom kultúry 

26. apríl, 8.00 – 17.00 
Farmárske trhy
miesto: Námestie oslobodenia

26. apríl, 10.00 
Model 2018, 5. ročník – vernisáž výstavy a 
vyhodnotenie návrhárskej súťaže pre deti a 
mládež od 9 do 18 rokov, uzávierka prác 6. 
apríla, výstava potrvá do 18. mája
miesto: DAV

26. apríl, 17.00 
Koncert mladých umelcov
miesto: Koncertná sála ZUŠ

27. apríl, 9.00 
Klavírna Senica - regionálna súťažná preh-
liadka
miesto: ZUŠ

28. apríl, 14.00 
Stavanie mája v Kunove
miesto: Spoločenský dom Kunov

28. apríl, 14.00 
Stavanie mája v Čáčove

30. apríl, 16.30 
Stavanie mája v Senici, kultúrny program, 
bezplatné podujatie
miesto: Námestie oslobodenia

PriPravuJeme: 
1. máj
Prvomájové oslavy
miesto: Námestie oslobodenia
4.-5. máj
24-hodinová štafeta v plávaní
miesto: Mestská plaváreň

12. máj
Míľa pre mamu 
miesto: Mestské kúpalisko a cyklotrasa

27. máj
Letecký deň detí – letecký a zábavný pro-
gram
miesto: letisko
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Kalmanová absolútnou 
víťazkou

Ocenenia a víťazné trofeje určené najú-
spešnejším atlétom - bežcom za rok 2017 
v kategóriách juniorov, dorastu a detí boli 
odovzdané na slávnostnom vyhlásení 
Záhoráckeho detského bežeckého pohára 
(ZDBP) v Borskom Svätom Jure. 

Pretekov, ktoré sa postupne počas roka 
konali v Bratislavskom, Trnavskom a Tren-
čianskom samosprávnom kraji sa zúčastnilo 
takmer 2000 bežcov ročníkov z narodenia 
1998 a mladších. Úspešnými v jednotlivých 
pretekoch i v celkovom poradí bežeckého 
pohára boli aj mladí bežci zo Senice Niko-
las Náter, Adam Kalman, Nina Náterová, 
Markéta Kalmanová (víťaz kategórie, na 
foto), Ema Návratová (víťaz kategórie). 

Absolútnym víťazom ZDBP 2017 všet-
kých pretekárskych kategórií je Markéta 
Kalmanová zo Senice, víťazka deviatich 
pretekov, štyrikrát obsadila druhé miesto 
a okrem víťazstva vo svojej kategórii získala 
i celkové prvenstvo v hodnotení pohára. 
Štartovala i na pretekoch v susednej Českej 
republike, z ktorých si priviezla sedem zla-
tých a 1 striebornú medailu.

TS - ZDBP
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FUTBAL
FK Senica - MFK Zemplín 
Michalovce
Sobota 7. apríl o 17.00, štadión 
FK Senica

FK Senica - FK Železiarne 
Podbrezová
Sobota 21. apríl o 17.00, šta-
dión FK Senica

FriSBee
Halové majstrovstvá SR mix
Sobota 14. a nedeľa 15. apríl, 
športová hala

STOLNÝ hOkeJ
Majstrovstvá Európy v stol-
nom hokeji
Piatok 20., sobota 21. a nedeľa 
22. apríl 
Športová hala Senica 

turiStika
Turistický pochod Smolenice 
– Prievaly 
Smolenice – Prievaly 17 km
14. apríl, štart o 8.00 Smole-
nice žel. stanica

Kam za športom
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foKusu plastu s výročnými cenami
Senický ultimate frisbee tím Kus Plastu má za sebou ďalší 

úspešný mesiac halovej sezóny. Ako usporiadateľ Halových majs-
trovstiev ultimate frisbee v kategórii Open muži v Hlohovci sa im 
podarilo nielen zorganizovať vydarený turnaj, ale aj odohrať zápasy 
len s jednou prehrou, čo im zabezpečilo 3. miesto. Kus Plastu tak 
pridal do svojej zbierky už 3. bronzové umiestnenie z majstrovstiev 
Slovenska v ultimate frisbee. 

Bonusom turnaja bola tiež ich výhra ceny Spirit of the Game 
(SOTG) za najférovejší tím celého turnaja. Úspešné ťaženie tímu 
tým neskončilo a o dva víkendy neskôr sa tím opäť vybral bojo-
vať na halové majstrovstvá, tentokrát v kategóriách Juniors (do 
20 rokov) a Woman. Družstvo žiakov zo základných škôl v silnej 
konkurencii obsadilo konečné 5. miesto. Ženské družstvo okrem 
5. miesta získalo ešte aj turnajové ocenenie Spirit of the Game. 
O kvalite hráčov v senickom tíme svedčia nielen ich herné výsledky 
na turnajoch, ale aj zisk Výročných cien Slovenskej Asociácie Fris-
bee. Hlasovanie v kategórii Hráčka roka vyhrala Seničanka Lucia 
Pekárová (spolu s ďalšou mladou hráčkou z Turzovky) a cenu 
za Individuálny Spirit of the Game si domov odniesol hráč a kouč 
Kusu Plastu Ján Švarc. Okrem nich boli nominovaní na výročné 
ceny aj ďalší senickí hráči: hráč roka Martin Cibula, líder roka Matej 
Surový, individuálny SOTG a juniorka roka Lucia Pekárová.

hráčka tímu Kus Plastu
Lucia Pekárová

Okienko JDS
Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Senici 
oboznamuje svojich členov s pripravovanými aktivitami:
• Tanečné posedenie pri hudbe bude 26. apríla o 15. hod. 
v budove COOP Jednota.
• Dňa 11. mája sa uskutoční celodenný výlet do Skalky pri Tren-
číne – lokality, kde sa vykonáva prírodovedecký a archeo-
logický výskum a do Trenčína na výstavu potravinárskych 
a nepotravinárskych produktov. Poplatok 10 eur treba zaplatiť 
najneskôr do 30. apríla v Klube dôchodcov na Továrenskej ulici 
v pondelok, stredu a piatok. Odchod o 7. hod. od plavárne.
• Výlet do Prietrže Po stopách SNP spojený s prehliadkou 
husitských hradieb, kostola, pamätných tabúľ a okolia sa usku-
toční 14. júna. Poplatok 5 eur treba zaplatiť najneskôr do 30. 
mája v Klube dôchodcov na Továrenskej ul. Odchod o 9. hod. 
od plavárne.
• Blahoželáme členom organizácie, ktorí budú mať v mesi-
aci apríl jubileum: Ján Gabriel, Samuel Kadllečík, Vieroslava 
Krčová, Oľga Kvaltínová, Vladimír Mikuš, Edita Peričková, 
Helena Plánková.

Ľudmila Jankovičová
podpredsedníčka MsO JDS 

Spomienka
Dňa 25. marca uplynul rok od náhlej 
a nečakanej smrti manžela, otca 
a deda Jána Guliša. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku. 
Manželka Danka, synovia Andrej 
a Michal, dcéra Katka, nevesta Ivana 

a vnuci Lukáško a Laurinko a ostatná rodina.

Spomienka
Už sa k nám nevrátiš, už niet nádeje, 
len cestička k tvojmu hrobu nás 
k tebe zaveje...
Dňa 16. marca uplynulo 10 rokov, čo 
nás opustila mama, stará mama 
a prastará mama Mária Rybnikárová, 
rod. Štefečková. 

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S úctou spomínajú dcéra a syn s rodinami.

Spomienka
Ťažko sa nám s tebou lúčilo, ťažko je 
bez teba byť, v našich srdciach budeš 
stále žiť...
Dňa 29. marca sme si pripomenuli 
10. výročie, kedy nás navždy opustila 
Oľga Herdová.
S láskou spomína manžel, dcéra, syn 

a ostatná rodina.

Blahoželáme jubilantom
V apríli 2018 oslávia:

80 rokov: Alžbeta Bakošová, Barbora Balková, Alojz Barcaj, 
Jozef Baško, Anna  Fábiková, Eduard Gombík, Anna  
Jastrábová, Mária Jurovatá, Samuel Kadlečík, Oľga Kvaltínová, 
Helena Plánková, Marián Repa, Ludmila Vlčková
85 rokov: Štefan  Foltín, Ján Nemečkay, Mária Súkopová 
90 rokov: Anna Križanová, Anna Tomešová 
91 rokov: Rozália Jarásková, Štefánia Tománková, 
92 rokov: Verona Beregházyová, Marta Gáfriková, Štefánia 
Havlová
94 rokov: Mária Kosecová
95 rokov: Anna Vázalová
 

Slnečné a pokojné dni prežité v zdraví 
a kruhu blízkych želá redakcia Naša Senica.
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Spoločenská kronika

Uzavreté manželstvá
Jaroslav Ščepka    a  Mgr. art. Martina Boháčová
Pavol Beňák  a  Monika Otrísalová

Vítame nových Seničanov
Laura Klasovitá   narodená v Bratislave
Pavol Kudláč   narodený v Skalici
Filip Toman   narodený v Skalici
Nella Olšová   narodená v Bratislave
Richard Kuzma   narodený v Trnave
Filip Jakub Vach   narodený v Skalici
Alžbeta Volková   narodená v Skalici
Alexandra Potměšilová  narodená v Skalici
Filip Šefčík   narodený v Myjave
Teodor Mudroch   narodený v Skalici
Alex Pátek   narodený v Myjave
Oliver Růžička   narodený v Trnave
Max Mižigar   narodený v Myjave
Stella Klingová   narodená v Skalici
Matthias Junas   narodený v Skalici
Eliška Sekáčová   narodená v Skalici

Opustili nás
Oľga Provazníková, Štefánikova 709 3. 2. 2018
vo veku 75 rokov
Jozef Bajan, Kunov 40 4. 2. 2018
vo veku 85 rokov
Jaroslav Valovič, Štefánikova 1598 4. 2. 2018
vo veku 66 rokov
Pavlina Závodská, Hviezdoslavova 472 4. 2. 2018
vo veku 86 rokov
Zdenka Malíková, Štefánikova 1377 5. 2. 2018
vo veku 59 rokov
Helena Peričková, Vajanského 22 6. 2. 2018
vo veku 66 rokov
Mária Chňupová, Hurbanova 486 7. 2. 2018
vo veku 88 rokov
Maria Štvrtecká, Hurbanova 1379 7. 2. 2018
vo veku 78 rokov
Helena Kordošová, Kalinčiakova 295 10. 2. 2018
vo veku 94 rokov
Helena Suchá, Robotnícka 99 17. 2. 2018
vo veku 93 rokov
Rastislav Vašek, Bahenská 5134 17. 2. 2018
vo veku 54 rokov
Pavol Návrata, Dlhá 232 20. 2. 2018
vo veku 74 rokov
Emília Straková, Čáčovská cesta 5344 23. 2. 2018
vo veku 70 rokov
Mária Buríková, Kalinčiakova 295 24. 2. 2018
vo veku 94 rokov
Alojz Juríček, Hviezdoslavova 320 24. 2. 2018
vo veku 90 rokov
Milan Žáček, Gen. L. Svobodu 1359 24. 2. 2018
vo veku 56 rokov
Jaroslav Závodný, Hurbanova 1379 26. 2. 2018
vo veku 26 rokov
Rudolf Lasica, Kalinčiakova 300 27. 2. 2018
vo veku 77 rokov
Miroslav Salvét, Štefánikova 1377 28. 2. 2018
vo veku 76 rokov

Poďakovanie
Odišla si tíško ako odchádza deň, 
v našich srdciach zostala spomienka 
len. Tak snívaj svoj večný sen a ver, 
že nikdy nezabudneme na ten 
smutný deň...
Touto cestou úprimne ďakujeme všetkým 
príbuzným, priateľom, známym a kolegom, 

ktorí sa prišli rozlúčiť s drahou manželkou, mamičkou, dcérou, 
sestrou, krstnou mamou, tetou a švagrinou Annou Noskovou, 
ktorá nás náhle opustila 3. marca vo veku 58 rokov. 
Ďakujeme za všetky prejavy sústrasti, slová útechy, písomné 
kondolencie a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili zmierniť 
náš veľký žiaľ. 
Smútiaci manžel a dcéry Katka a Anička.

Spomienka
Odišiel si potichučky, bez slova a bez 
rozlúčky. My ťa stále v srdci máme, 
s veľkou láskou spomíname...
Dňa 18. apríla si pripomenieme 15. 
výročie úmrtia drahého manžela, 
otca, starého otca Ladislava Malého ml. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 

tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína manželka Viera a deti s rodinami. 

Spomienka
Žiarila z teba láska a dobrota, budeš 
nám chýbať do konca života. Aj 
keď už nie si medzi nami, v našich 
srdciach žiješ stále s nami...
Dňa 20. marca uplynul rok čo nás 
navždy opustil milovaný manžel, otec, 
dedo, brat, švagor a krstný Jozef Šimek. 

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
Smútiaca rodina. 

Spomienka
To, že rana sa zahojí je len klamné 
zdanie, v srdci nám bolesť zostala 
a tiché spomínanie... 
Dňa 27. marca uplynulo 25 rokov čo 
nás navždy opustil otec, dedo 
a pradedo Gustáv Malár.
Spomína celá rodina. 

Spomienka
Dňa 21. apríla si pripomenieme 
5. výročie úmrtia Jaroslava Poláka. 
Kto ho poznal, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka 
a synovia s rodinami. 

Spomienka
Dňa 7. apríla si pripomenieme 
4. výročie, kedy nás navždy opustil 
náš drahý manžel, otec, dedko Marián 
Virág. Kto ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomínajú manželka 
a dcéry s rodinami.
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APRÍL 2018
Digitalizáciu kina v Senici finančne podporil 
Audiovizuálny fond v rámci komplexného 
projektu realizovaného vďaka finančnej pod-
pore predsedu vlády Slovenskej republiky.
Na projekt finančne prispelo aj mesto Senica.
Začiatky filmových predstavení sú uvedené 
nad názvom filmu.
Predaj vstupeniek a rezervácia hodinu pred 
premietaním v pokladni kina
a na stránke www.kino.senica.sk

 Utorok 3., sobota 7. a nedeľa 8. apríl o 17.00 
SHERLOCK GNOMES
Gnomeo a Júlia sa po medových týždňoch 
presťahovali do záhradky v centre Londýna 
a sú z toho všetkého trochu vystresovaní. 
Na scéne sa objaví Sherlock Gnomes so 
svojím druhom Watsonom, pretože miz-
nutie záhradných trpaslíkov sa Londýnom 
šíri ako epidémia, a oni sú tými pravými, kto 
má tento ukrutný zločin vyriešiť.
Žáner: animovaná komédia
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP 7+, 90 min.

 Sobota 7. apríl o 19.00 
STRATILI SME STALINA
5. marca 1953 umiera muž. Týmto mužom 
je Jozef Stalin. Po jeho skone vypuká v 
radoch jeho najbližších totálny zmätok. 
Začína boj o absolútnu moc nad komuni-
stickou ríšou, ktorá do tejto chvíle patrila 
len brutálnemu diktátorovi. Jedni kujú pikle 
proti druhým a do toho spoločne organi-
zujú okázalý diktátorov pohreb.
Žáner: komédia
Vstupné: 5 €, MP 12+, 106 min.

 Nedeľa 8. apríl o 19.30
APOŠTOL PAVOL
Počas prenasledovania kresťanov na zači-
atku nášho letopočtu je Pavol uväznený 
rímskym cisárom Nerom. V tmavej chlad-
nej cele bojuje s hladom, samotou, no tiež 
s výčitkami svedomia. Jeho jediným ver-
ným spoločníkom ostal Lukáš, ktorý počas 
svojich návštev v Pavlovej cele spisuje 
zážitky a učenie muža, ktorý sa stal neskôr 
známym ako Apoštol národov. 
Žáner: historická dráma
Vstupné: 5 €, MP 12+, 107 min.

 Utorok 10. apríl o 19.00
FLORIDA PROJECT (filmový klub)
Šesťročná Moonee a jej kamaráti bývajú 
na Floride v jednom z kedysi populárnych, 
pestrofarebných motelov. Radosť zo slo-
body, potulovania a zmrzliny nemá nudný 
a zložitý svet dospelých šancu ohroziť. 
Čo na tom, že jej 22-ročná mama každý 
týždeň ťažko zháňa peniaze na nájom. Je 
načase naplánovať pár ďalších šibalstiev! 
Žáner: dráma
Vstupné: 4 €, MP 12+, 111 min.

 Streda 11. apríl o 19.00
ERIC CLAPTON
Dokumentárny film prináša divákom 
nevšedný intímny pohľad na umelcov 
osobný život, kariéru, vzostupy a pády. 
Vierohodný je aj vďaka tomu, že je dopl-
nený o rozprávanie samotného gitaristu a 
jeho blízkych z minulých i novo zazname-
naných rozhovorov. Divákom sa naskytne 
možnosť nahliadnuť do Ericovho osob-
ného archívu, v ktorom sú videozáznamy 
z jeho najlepších koncertov a zo zákulisia, 
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 Ťdomáce videá, súkromné fotografie, listy a 

osobné zápisky z Ericových denníkov. 
Žáner: dokument
Vstupné: 5 €, MP 12+, 135 min.

 Piatok 13. apríl o 17.00 
LEO DA VINCI: MISIA MONA LÍZA
Animovaný film je o fascinujúcej postave 
mladého Leonarda da Vinci, ktorý vďaka 
svojim úžasným vynálezom a za pomoci 
svojich priateľov zažije neuveriteľné dob-
rodružstvá. 
Žáner: animovaná rozprávka
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP, 82 min.

 Piatok 13. a sobota 14. apríl o 19.00 
BESNENIE
Primatológ Davis Okoye (Dwayne John-
son), ktorý si drží ľudí od tela, zdieľa nepo-
chybnú väzbu s Georgeom, mimoriadne 
inteligentnou gorilou, o ktorú sa stará od 
jej dvoch rokov. Ale vykonaním nebezpeč-
ného experimentu, ktorý sa vymkne spod 
kontroly, zmení miernu opicu na zúrivé 
monštrum obrovských rozmerov. Čoskoro 
sa objavia aj iné druhy zvierat, ktoré boli 
podobne zmutované.
Žáner: akčný, dobrodružný
Vstupné: 5 €, MP 12+, 107 min.

 Sobota 14. a nedeľa 15. apríl o 17.00 
CESTA ZA KRÁĽOM TROLLOV
Kráľ trollov je zlovestný a hrozivý obor z 
hôr, ktorý drieme vo svojej jaskyni a čaká na 
to, kým sa niektorá z princezien do svojich 
osemnástich narodenín nestihne vydať, aby 
ju mohol lapiť a zjesť. Espen, syn chudob-
ného farmára, chodí po lesoch s hlavou v 
oblakoch. V lese stretne princeznú Kristin, 
ktorá je na úteku zo svojho rodného hradu. 
Bohužiaľ, onedlho po stretnutí s Espenom 
zistí, že historky o trolloch sú pravdivé.
Žáner: fantasy rozprávka
 Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP 12+, 104 min.

 Nedeľa 15. a utorok 17. apríl o 19.00
DEŇ ČO DEŇ
Ppríbeh 16-ročného dievčaťa Rhiannon, 
ktorá sa zamiluje do niekoho, kto sa preb-
údza každý deň v inom tele a každý deň 
žije život niekoho iného. Čím viac sa milujú, 
tým viac je ťažšie zmieriť sa so skutočnos-
ťou, že jeden z nich je každých 24 hodín 
niekým iným. Teraz musia čeliť najťažšiemu 
rozhodnutiu, aké kedy museli urobiť…
Žáner: romantický
Vstupné: 5 €, MP 12+, 95 min.

 Streda 18. apríl o 19.00 
FAKJÚ PÁN PROFESOR 3
Samozvaný profesor Zeki Müller je späť. 
Silnejší ako predtým, plný odhodlania a 
túžby dostať zo svojich študentov v čele so 
Chantal to najlepšie, čo v nich ešte ostalo. 
Uspeje pri záchrane školy a jej študentov? 
Žáner: komédia
Vstupné: 5 €, MP 12+, 120 min.

 Piatok 20., sobota 21., nedeľa 22., piatok 
27., sobota 28. a nedeľa 29. apríl o 17.00 
DVE A POL KAČKY
Gunár peng žije vo voľnej prírode a pekáč 
mu nehrozí.  Namiesto toho, aby s ostat-
nými držal pri presune na juh formáciu, 
lieta si sem a tam a venuje sa leteckej akro-
bacii. Tesne nad zemou zrazí dve malé 
kačičky, ktoré sa vďaka tomu stratia. Poraní 
si krídlo a odprevadí dve malé kačky pekne 
pešo. Operená trojka sa vydáva na juh za 

svojimi kŕdľami po zemi...
Žáner: animovaná komédia
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP, 91 min.

 Piatok 20. a sobota 21. apríl o 19.00 
VADÍ NEVADÍ
Študentka Olívia vyrazila s partiou pria-
teľov na pohodovú dovolenku do Nového 
Mexika. Zoznámenie s neznámym fešá-
kom ju zaviedlo do strašidelných kulís zru-
šeného kláštora, kde si zahrali Vadí nevadí. 
Po návrate domov Olívia a jej priatelia 
nachádzajú pripomienky hry na každom 
kroku. Sms-ky, telefonáty, nápisy na ste-
nách, otázky náhodných ľudí – všetci títo 
opakujú otázku „Vadí nevadí?“ Variant, 
že by odmietli, neprichádza do úvahu. To 
spoznajú vo chvíli, keď to niektorý z nich 
vyskúša a zomrie...
Žáner: horor
Vstupné: 5 €, MP 12+, 103 min.

 Nedeľa 22. a streda 25. apríl o 19.00 
PEPÍK
Pepa (Michal Suchánek) je outsiderom už 
od narodenia. So svojou ženou (Petra Špal-
ková), majú dve deti a vo svojej domácnosti 
je viac ako pod papučou. Uvedomuje si, že 
musí niečo zmeniť a dokonca veľmi dobre 
vie, čo by to malo byť. Cesta k cieľu býva 
niekedy veľmi tŕnistá...
Žáner: tragikomédia
Vstupné: 5 €, MP 12+, 90 min.

 Utorok 24. apríl o 19.00 
MESIAC JUPITERA (filmový klub)
Mladý zranený imigrant získa nadprirodzené 
schopnosti. To mu môže zachrániť život. 
Aryan je sýrsky utečenec, ktorý sa snaží prejsť 
cez maďarské hranice. Nájdu ho a pri strete 
je Aryan postrelený. Mladý chlapec sa ocitá 
v šoku v utečeneckom tábore, avšak s jednou 
záhadnou novou schopnosťou. Dokáže levito-
vať. S cieľom využiť jeho nadobudnutú silu ho 
Dr. Stern prepašuje z tábora. Tým sa však nič 
nekončí…
Žáner: sci-fi dráma
Vstupné: 4 €, MP 15+, 123 min.

 Piatok 27. a sobota 28. apríl o 19.00
DVE NEVESTY A JEDNA SVADBA
Marie je typická mestská singl. Pracuje síce 
ako úspešná televízna moderátorka, ale vo 
vzťahoch má dar priťahovať iba hlupákov. 
Naopak jej sestra Karolína už toho pravého 
našla a plánuje svadbu. A tak Marie prichá-
dza za rodinou na návštevu do rodného 
mesta...
Žáner: romantická komédia
Vstupné: 5 €, MP 12+, 90 min.

 Nedeľa 29. apríl o 19.00
DUBČEK
Eufória z pocitu slobody, viera, že sa napra-
via chyby minulosti, presvedčenie, že sa 
Československo zmení na demokratickú 
krajinu a ľudia budú slobodní. Na čele mno-
hých významných spoločenských zmien 
stál koncom 60-tych rokov 20. storočia 
Alexander Dubček. Charizmatický štátnik s 
dobráckym úsmevom, ktorý vzbudzoval v 
ľuďoch nádej, že začnú konečne slobodne 
dýchať. Lenže to, čo Dubček mienil, Brež-
nev rýchlo zmenil. 21. augusta 1968 vtrhli 
do Československa vojská piatich armád 
Varšavskej zmluvy a demokratizačný pro-
ces v našej krajine definitívne pochovali. 
Žáner: historická dráma
Vstupné: 5 €, MP 12+, 86 min.
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Pravdou totiž je, že z dôvodu regulácií 
cien energií ušetrí zákazník pri zmene 
dodávateľa ročne len niekoľko eur. Naprí-
klad rodina žijúca v dome ušetrí zmenou 
dodávateľa elektriny priemerne len 8 eur 
za rok, rodina žijúca v byte ušetrí dokonca 
ešte menej. Za zmienku určite stojí aj to, 
že menší hráči postupne odchádzajú z trhu 
a ukončujú poskytovanie svojich služieb, 
pretože nedokážu konkurovať svojou po-
nukou. Dôkazom toho je, že v priebehu 
minulého a začiatkom tohto roka ukončili 
svoju činnosť až štyria dodávatelia energií. 

„Elektrina sa nakupuje na burzách. Výho-
dou veľkých spoločností je, že sú schopné 
nakupovať ju vo veľkých objemoch a do-
kážu tak zabezpečiť stabilnú dodávku 
energií pre svojich zákazníkov na dlhšie 
obdobie. Navyše, zamestnávajú skúsených 
expertov, ktorí vedia spoľahlivo zrealizovať 
obchodovanie elektriny a plynu. Aj vďaka 
našej schopnosti, zabezpečiť pre zákaz-

níkov výhodné ceny, sa nám za posledné 
4 roky podarilo 4-násobne zvýšiť počet zá-
kazníkov odoberajúcich plyn,“ informuje 
Marián Ponechal, vedúci tímu propozícií 
a analýz v ZSE.

Stabilná dodávka elektriny a plynu je pre 
zákazníkov veľmi dôležitá. Každý chce mať 
istotu, že v domácnosti bude všetko fungo-
vať tak, ako má – svetlo bude svietiť, chlad-
nička chladiť, plynový kotol vykurovať... 
„ZSE poskytuje svoje služby domácnostiam, 
firmám aj verejnému sektoru už viac ako 
95 rokov. Zároveň zodpovedne pristupuje 
k pomoci a finančne podporuje rôzne ve-
rejnoprospešné aktivity, napríklad projekt 
Rozprúdime regióny, zameraný na oživenie 
komunitného a kultúrneho života v ob ciach, 
alebo projekt Dostaneme ťa do školy, ktorý 
umožňuje školám získať príspevok na vybu-
dovanie bezbariérového prístupu pre žiakov 
s postihnutím,“ dopĺňa Marián Ponechal 
zo ZSE. 

Výhodou stabilných dodávateľov energií je 
aj rokmi dlhodobo zvyšovaná úroveň zákaz-
níckej starostlivosti. Keď nastane problém, 
potrebujeme ho vyriešiť bez zbytočného 
odkladu. Dnešná doba je rýchla a komu-
nikácia medzi zákazníkmi a firmami sa 
čoraz viac presúva do online prostredia. 
Prozákaznícky orientované spoločnosti 
preto využívajú rôzne formy komunikácie, 
aby mohli flexibilne reagovať na zákazní-
kove potreby. 

„Na našu spoločnosť sa denne spolieha 
milión zákazníkov. Sme otvorení komuni-
kácii s nimi, a preto sme dostupní na so-
ciálnych sieťach, sprístupnili sme live chat 
na svojom webe a zároveň sme vytvorili 
ďalšiu komunikačnú platformu – online účet. 
V rámci neho si zákazník môže jednoducho 
a kedykoľvek z pohodlia svojho domova 
vybaviť väčšinu záležitostí týkajúcich sa 
elektriny, plynu a doplnkových služieb, naprí-
klad zmeniť výšku mesačných záloh, dátum 
splatnosti, aktualizovať kontaktné údaje, 
aktivovať elektronickú faktúru, získava 
prístup ku všetkým faktúram za posledných 
6 rokov, môže si podrobne analyzovať svo-
ju spotrebu elektriny aj s tipmi a trikmi 
na úspory energií alebo využiť ďalšie výho-
dy online účtu,“ dodáva Marián Ponechal, 
vedúci propozícií a analýz v ZSE. 

Viac informácií na www.zse.sk

Tajomstvo, prečo odchádzajú malí 
dodávatelia energií z trhu, odhalené
Zmenili ste niekedy dodávateľa elektriny alebo plynu? Ak áno, možno ste tak 
urobili v nádeji, že ušetríte, alebo ste len chceli vyskúšať niečo nové. Otázkou 
však ostáva, či sa táto zmena skutočne vypláca. 
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