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Boli jarné prázdniny a s deťmi bolo 
treba zmysluplne vyžiť čas. Beseda so spi-
sovateľkou v knižnici sa mi zdala výborná 
voľba preto, že vnučka siaha po knižke 
v domácej knižnici často a s radosťou. Naj-
prv rada počúvala večerné rozprávky, teraz 
si už prečíta aj sama. Stretnutie s autorkou 
detskej literatúry ju nadchlo, hltala každé 
slovo, ale zaujal ju aj priestor knižnice 
natoľko, že do knižnice sme napokon cho-
dili každý deň a vždy mala čo objavovať. 
Chodila od regálu k regálu, chytala knihy 
do rúk, listovala v nich, kúsok prečítala, 
vyberala a podchvíľou nadšená rozprávala, 
akú knihu našla. Jednoducho bola očarená 
svetom kníh, v ktorom sa ocitla. Detská 
duša vyžarovala spokojnosť, oči ilustrovali 
nadšenie. Bolo vidno, že dvere sveta fan-
tázie sa otvorili dokorán. V marci, ktorému 
hovoríme aj mesiac knihy, je to príklad ako 
pritiahnuť deti ku knihám, v ktorých sa dá 
nájsť poučenie i zábava. Náhoda chcela, 
že v knižnici, kam rád chodil aj jej otec, sme 
stretli pani učiteľku, ktorá ho učila materin-
ský jazyk. Po rokoch s radosťou spomínala 
na svojho žiaka a potešila sa, že o bohat-
stvo zhmotnené v knihách sa s rovnakým 
zaujatím zaujíma aj jeho dcéra. Náhoda sa 
podpísala pod túto malú úvahu, že učiteľ 
a kniha patria k sebe odjakživa. Ak učiteľ 
dokáže v deťoch už v ranom detstve vzbu-
diť záujem o čítanie, tak im otvára nielen 
kúzelný svet, ale cibrí v nich slovnú zásobu, 
vyjadrovanie a umožňuje im poznávať 
nepoznané. Čo som tým chcela povedať? 
Aj vzťah ku knihám a čítaniu sa dedí, neza-
búdajme na to.

Viera Barošková 
vedúca redaktorka

Galavečer Športovec roka je vždy príležitosťou nielen na ocenenie, ale i na povzbude-
nie športovca k lepším výkonom. O týchto žiakoch budeme v budúcnosti určite ešte 
počuť.

foto Marek Štítny

Vytvára sa databáza 
podnikateľov 

V súlade so zvýšením transparentnosti 
a informovanosti vo verejnom obstarávaní 
Mesto Senica vyhlásilo výzvu na účasť 
– registráciu záujemcov do databázy 
podnikateľov vo verejnom obstarávaní 
na zákazky s nízkou hodnotou na dodávku 
tovaru, poskytovanie služieb a uskutočne-
nie stavebných prác.

Mesto Senica bude oznámenia/výzvy 
na zákazky s nízkou hodnotou aktuálne - 
priebežne zverejňovať na stránke mesta 
Senica www.senica.sk a záujemcom/
podnikateľom bude umožnené sa aktívne 
zapájať do súťaži.

(Pokračovanie na str. 4)

Športovci mali sviatok 
V Dome kultúry v Senici bol 20. marca 

slávnostný galavečer Športovec roka, 
na ktorom verejnosť po 23. raz spoznala 
najlepších športovcov mesta za rok 2018 
a v ankete si zvolila najobľúbenejšieho 
športovca. 

Na ocenenie navrhujú športovcov 
zástupcovia športových klubov, z ktorých 
vybrala 28 najlepších komisia pre šport 
pri mestskom zastupiteľstve v Senici v kate-
góriách žiaci, dorastenci, dospelí, kolek-
tívy, tréneri a osobnosti. Všetci ocenení sa 
zapísali do Pamätnej knihy mesta Senica 
a odniesli si cenu, diplom a kvet z rúk pri-
mátora, zástupcu primátora, poslancov 
MsZ a členov komisie pre šport.

Primátor mesta Martin Džačovský 
v úvode vyjadril hrdosť, že v 20-tisícovom 
meste rozvíja činnosť 24 športových klubov 
a takmer taký istý počet športových odvetví, 
v ktorých športovci dosahujú naozaj výborné 
výsledky. Okrem tejto organizovanej či súťaž-
nej podoby športu sa u nás stále viac darí aj 
rekreačným pohybovým aktivitám. 

Na galavečere sa spomínalo tiež na ľudí, 
ktorí boli mnoho rokov súčasťou športo-
vých podujatí v meste, no nečakane nás 
opustili. V súvislosti s našou pýchou naj-
väčším športovým sviatkom Záhoráckym 
maratónom, ktorý sa vlani konal 30. raz, 

(Pokračovanie na str. 13)

Ako ďalej s Fontánou?
Rozostavaný bytový dom Fontána dlho-

dobo trápi obyvateľov Senice, hlavne tých, 
ktorí bývajú v jeho blízkosti na Robotníckej 
ulici. Podmienkou na skolaudovanie domu 
je zabezpečené parkovanie pre budúcich 
obyvateľov. Práve otázka parkovania bola 
témou stretnutia primátora mesta Senica 
Martina Džačovského s občanmi dotknu-
tej lokality 12. marca na Mestskom úrade.

„Pozval som vás preto, lebo je pre mňa 
veľmi dôležité poznať váš názor na danú 
problematiku, chcem poznať vaše budúce 
potreby a želám si, aby sme našli východis-
kové riešenie,“ povedal primátor na úvod 
stretnutia s občanmi z bytových domov 
v okolí rozostavaného domu. Primátor 
zdôraznil, že rovnaký prístup samospráva 
uplatňuje pre investora bytového domu 
Fontána aj pre obyvateľov a apeloval 
na prítomných,  (Pokračovanie na str. 2)
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Z rokovania rady 
a zastupiteľstva 

2. riadne zasadnutie mestského zastupi-
teľstva v Senici sa konalo 21. marca. Roko-
vanie viedol primátor mesta Martin Dža-
čovský, bolo na ňom prítomných všetkých 
25 poslancov MsZ. 

Mestské zastupiteľstvo zobralo 
na vedomie:

- Stanovisko hlavnej kontrolórky 
k návrhu rozpočtu mesta Senica na roky 
2019-2021.

- Viacročný rozpočet mesta, progra-
mový rozpočet a programy mesta na roky 
2020 – 2021.

- Informáciu o zmene rozpočtu mesta 
Senica na rok 2018 Zmenou rozpočtu 
mesta č.3/18 a Rozpočtovým opatrením 
primátora č.4/18 s následným finančným 
premietnutím do finančného vyjadrenia 
Programov mesta.

- Správu hlavnej kontrolórky o výsledku 
kontroly plnenia príjmov rozpočtu mesta 
za dočasné parkovanie vozidiel v roku 2018.

- Organizačno – technické zabezpe-
čenie volieb do Európskeho parlamentu 
v roku 2019 po línii MsÚ v Senici. Voľby sa 
uskutočnia 25. mája 2019, bližšie informá-
cie zverejníme na www.senica.sk. Do kaž-
dej domácnosti bude doručené oznáme-
nie o čase a mieste konania volieb. 

Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- Rozpočet mesta, programový rozpo-

čet a programy mesta Senica na rok 2019. 
Návrh rozpočtu predložil vedúci finanč-
ného oddelenia MsÚ Senica Ing. Róbert 
Mozolič, jeho schválenie odporučila aj 
finančná komisia. Východiskom pre prí-
pravu rozpočtu mesta bol Rozpočet verej-
nej správy na roky 2019 – 2021 a zákon 
o štátnom rozpočte na rok 2019. Mesto 
Senica bude na základe schváleného 
rozpočtu mesta na rok 2019 hospodáriť 
s finančnými prostriedkami na úrovni 22,1 
mil. eur, čo je o 1,1 mil. eur viac v porov-
naní s minulým rokom. Prebytok bež-
ného rozpočtu dáva priestor na kapitálové 
výdavky a výrazné investície na zhodnote-
nie majetku mesta aj nové investície, kde 
je rozpočtovaných 2,9 mil. eur. Z ukazova-
teľov vyplýva, že úverové zaťaženie mesta 
kleslo na 24,23 % - čo je vo finančnom vyja-
drení 3,98 mil. eur a dochádza aj k zníže-
niu záväzkov po lehote splatnosti.

- Akčný plán mesta na roky 2019, 2020, 
2021 – vychádza z rozpočtu mesta a obsa-
huje aktivity, ktoré chce mesto realizovať 
v týchto oblastiach:

- v oblasti – hospodárskej – konkurenci-
eschopné mesto,

- v oblasti – sociálnej – moderné občian-
ske mesto,
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 - v oblasti – enviromentálnej – ekolo-
gické mesto. 

 Akčný plán je každoročne aktualizo-
vaný, monitorovaný a vyhodnocovaný.

- Správu o činnosti Mestského kul-
túrneho strediska Senica za rok 2018 
a zámery organizácie.

- Úplné znenie Zriaďovacej listiny 
príspevkovej organizácie Mestské kul-
túrne stredisko Senica.

- Správu o činnosti Mestskej polície 
Senica za rok 2018.

Návrh na doplnenie VZN č. 5 o podmien-
kach státia vozidiel na území mesta Senica, 
o dani za užívanie verejného priestranstva 
za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom 
priestranstve a o dočasnom parkovaní vozi-
diel na miestnych komunikáciách. 

- Správu o činnosti DHZM Senica 
a DHZ v Senici za rok 2018.

- Dispozície s majetkom.
- Dodatok č. 4 Štatútu mesta Senica 

– ktorým sa v základnom vnútroorgani-
začnom dokumente územnej samosprávy 
mesta definuje Naša Senica ako infor-
mačné a spravodajské periodikum mesta, 
určuje sa postavenie a kreovanie redakčnej 
rady a jej členov.

- Členov Správnej rady Poliklinika 
Senica, n. o.: Ing. Mgr. Martin Džačovský, 
PhDr. Miriam Madunická, PhD. Mgr. Marta 
Štítna, Ing. Roman Sova, MUDr. Zdeňek 
Šulek, MUDr. Jana Planková, PharmDr. 
Lucia Blažeková, za členov Dozornej rady 
Poliklinika Senica, n.o.: Mgr. Petra Moráv-
ková, Ing. Ľubica Vyletelová, RNDr. Ľubica 
Krištofová.

Mestské zastupiteľstvo odvolalo:
- Mgr. Františka Harnúška na vlastnú žia-

dosť z funkcie riaditeľa Mestského kultúr-
neho strediska Senica dňom nástupu novo-
vymenovaného riaditeľa MsKS Senica.

- Členov Dozornej rady Poliklinika 
Senica, n. o. schválených na základe uzne-
senia MsZ č. 1/2015/27/b/5 zo dňa 19. 2. 
2015.

- Členov redakčnej rady Naša Senica 
schválených na základe uznesenia MsZ č. 
1/2015/25/a/12 zo dňa 19. 2. 2015. 

Mestské zastupiteľstvo odporučilo pri-
mátorovi mesta: 

- Predložiť MsZ návrh na vymenovanie 
riaditeľa Mestského kultúrneho strediska 
na základe výsledkov uskutočneného 
výberového konania riaditeľa Mestského 
kultúrneho strediska Senica na najbližšie 
rokovanie MsZ, ktoré sa uskutoční 2. mája.

Mestské zastupiteľstvo zvolilo:
- Členov redakčnej rady Naša Senica: 

Mgr. Viera Barošková, JUDr. Katarína 
Vrlová, Mgr. Filip Lackovič, Anna Maxi-
mová, Štefan Orth, Ján Peter, Mgr. Kata-
rína Soukupová, Ivan Tobiáš, Mgr. Marek 
Grimm, RNDr. Ľubica Krištofová.

Mestské zastupiteľstvo zrušilo:
- Zásady na poskytovanie dotácie mesta 

Senica na výstavbu technickej vybavenosti
podmieňujúcej výstavbu bytov a rodin-

ných domov.
Mestské zastupiteľstvo stiahlo z roko-

vania:
- Dva návrhy dispozícií s majetkom for-

mou obchodnej verejnej súťaže. 
Úplné znenie uznesení prijatých na 2. 

riadnom zasadnutí MsZ sú k dispozícii 
na www.senica.sk. 

3. riadne zasadnutie mestskej rady pri-
mátor Senice zvoláva na 11. apríla, 2. mája 
sa uskutoční 3. riadne zasadnutie mest-
ského zastupiteľstva, o ktorom budeme 
informovať v nasledujúcom čísle Našej 
Senice.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka Mestského úradu

Ako ďalej s Fontánou?
(Dokončenie zo str. 1) 
približne 30 ľudí, aby na domových 

schôdzach prerokovali možnosti riešenia, 
prípadne navrhli iné možnosti. Očakáva, 
že približne do jedného mesiaca poskytnú 
samospráve mesta svoj postoj podporený 
podpismi. „Mesto Senica potom zaujme 
stanovisko a budeme o ňom informovať 
investora,“ doplnil primátor. 

Primátor Martin Džačovský prezento-
val aj možnosti riešenia situácie. Ak by sa 
bytový dom nedostaval, hrozí, že na tento 
rozostavaný dom sa budeme pozerať ešte 
dlhé roky, čo prináša so sebou ďalšie riziká, 
napr. prespávania a zhromažďovania rôz-
nych ľudí. Ak sa bytový dom dostavia, tak 
v zmysle zákona musí mať zabezpečené 
parkovanie v určitom dosahu. Podľa primá-
tora možností ako toto riešiť je viac a obča-
nia môžu dať aj vlastný návrh. Návrhy obča-
nov budú posúdené z odborného hľadiska 
a z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky.

Situácia s parkovaním v tejto lokalite 
je zložitá už teraz, preto by občania mali 
pri rozhodovaní o ďalšom riešení zvážiť aj 
možnosť vybudovania parkovacích plôch 
pre potrebu súčasných obyvateľov. Prí-
tomní občania na stretnutí prezentovali, že 
sú za zachovanie zelene vo vnútrobloku. 

Stavebné povolenie na bytový dom 
Fontána bolo vydané v roku 2010 a podľa 
neho mala byť stavba ukončená do 5 
rokov. Už predtým sa občania bránili voči 
tejto stavbe petíciou. Prvý výkop urobil 
investor v roku 2012. Za tie roky sa zme-
nil investor, pôvodné stavebné povolenie 
na parkovacie miesta stratilo platnosť, 
zeleň sa rozrástla. 

Viera Barošková
foto lv
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Primátor zverejňuje 
svoj program

Primátor mesta Senica Martin Džačov-
ský sa od nástupu do funkcie drží zásady, 
že samospráva by mala byť bližšie k ľuďom, 
mala by byť otvorená a poskytovať oby-
vateľom čo najviac informácií. Svoj pra-
covný program začal zverejňovať senický 
primátor 1. marca na web stránke mesta 
na https://senica.sk/clanok/pracovny-pro-
gram-primatora-mesta-senica.

„Zverejňovanie svojho pracovného pro-
gramu považujem za súčasť novej a otvo-
renej komunálnej politiky, komunikácie 
s občanmi v našom meste. Nevidím dôvod 
neinformovať o svojej dennej práci, ktorá 
je realizovaná z postu mojej verejnej funk-
cie,“ doplnil primátor.

Pracovný program primátora je dopĺ-
ňaný a aktualizovaný. Zároveň bude zostá-
vať v archíve, kde budú informácie zora-
dené podľa jednotlivých mesiacov. 

lv

Zápis prvákov
V zmysle VZN mesta Senica o určení 

miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky v základnej 
škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Senica sa zápis uskutoční vo štvrtok 11. 
apríla od 14.00 do 18.00 hod.

Školské obvody v meste určuje VZN č. 
38, viac na www.senica.sk.

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.

SŠÚ Senica

Zápis do škôlky
Riaditeľka Materskej školy  L. Novomes-

kého Senica oznamuje rodičom, že podá-
vanie  žiadostí o prijatie dieťaťa na pred-
primárne vzdelávanie do jednotlivých 
elokovaných pracovísk (EP) na školský rok  
2019/2020  sa uskutoční od 29. apríla 
do 10. mája.

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

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕ-
šili päť rokov veku, deti s odloženou škol-
skou dochádzkou a dodatočne odloženou 
školskou dochádzkou.

Rozhodnutie o odklade plnenia povi-
nnej školskej dochádzky dieťaťa predloží 
zákonný zástupca zástupkyni materskej 
školy.  Rozhodnutie o dodatočnom odklade 
plnenia povinnej školskej dochádzky die-
ťaťa predloží zákonný zástupca spolu 
so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej 
školy aj s potvrdením o zdravotnom stave 
dieťaťa od všeobecného lekára pre deti 
a dorast.

Do MŠ sa prijímajú deti zdravé aj 
deti so špeciálnymi výchovno-vzdeláva-
cími potrebami. V tom prípade predloží 
zákonný zástupca okrem žiadosti a potvr-
denia o zdravotnom stave aj vyjadrenie 
príslušného zariadenia výchovného pora-
denstva a prevencie. Takéto dieťa môže 
byť prijaté, ak sú splnené vhodné  materi-
álne i personálne podmienky.

TS - MŠ

Prijatie veľvyslanca
Primátor mesta Senica Martin Džačov-

ský prijal 14. marca na Mestskom úrade 
veľvyslanca USA na Slovensku Adama Ster-
linga v rámci jeho pracovných a poznáva-
cích návštev po slovenských mestách. 

Veľvyslanec USA sa na radnici 
zaujímal hlavne o ekonomickú 
situáciu a rozvojové zámery 
mesta. „S veľvyslancom sme hovo-
rili o možnostiach využitia priemy-
selného parku v meste, o využití 
potenciálu, ktorý v Senici je. Hoci  
je v meste nízka nezamestnanosť, 
množstvo ľudí cestuje za prácou 
do iných miest a radi by zostávali 
v Senici. Aj preto je vysoký poten-
ciál pre zamestnanosť v meste," informoval 
primátor mesta Senica Martin Džačovský.

Primátor mesta informoval, že samo-
správa mesta plánuje po schválení roz-
počtu mesta na tento rok investovať naprí-
klad do údržby a obnovy zelene, venovať 
sa v širšej miere triedeniu komunálneho 
odpadu a ďalším projektom na ochranu 

a tvorbu životného prostredia. V rámci dis-
kusie sa Adam Sterling zaujímal aj o soci-
álne slabšie komunity a vzdelávanie. Veľ-
vyslanec vysoko vyzdvihol aj potenciál 
Senice a zaželal novému vedeniu radnice 
splnenie vytýčených cieľov.

V rámci návštevy Senice navštívil veľ-

vyslanec Adam Sterling aj Gymnázium 
L. Novomeského, kde besedoval so štu-
dentmi. Svoj dojem vyjadril slovami: „Bol 
som veľmi prekvapený ich vysokou mierou 
záujmu o veci verejné a o oceňujem aj ich 
angažovanosť.“  

Viera Barošková 
foto lv

Pocta M. R. Štefánikovi
V tomto roku si pripomíname 100. výro-

čie tragickej smrti generála Milana Rasti-
slava Štefánika. Táto významná osobnosť 
našich dejín je úzko spätá aj so vznikom 
Československej republiky. 

Mesto Senica v októbri 2018 v parku 
pri ZUŠ odhalilo Pamätník 1. ČSR, ktorý 
bol koncipovaný tak, aby v tomto roku 
mohol byť doplnený o poctu osobnosti M. 
R. Štefánika za jeho zásluhy o vznik spoloč-
ného štátu a pripomenúť i jeho  pôsobenie 
v ďalších oblastiach. 

Slávnosť odhalenia sa uskutoční 25. 
apríla o 10. hod. v parku pri ZUŠ. Všetkých 
srdečne pozývame.

bar 

Ocenenie práce
Spolu 62 učiteliek, učiteľov a ďalších 

pracovníkov v školstve ocenilo Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu SR pri prí-
ležitosti Dňa učiteľov. Z rúk ministerky 
školstva Martiny Lubyovej si 25. marca 
v Bratislave prevzali veľké a malé medaily 
sv. Gorazda aj ďakovné listy. Veľkú medailu 
dostal aj Pavol Paradeiser, dlhoročný riadi-
teľ Strednej odbornej školy (SOŠ) Senica, 
a to za celoživotnú pedagogickú prácu 
a popularizáciu duálneho vzdelávania.

Mgr. Pavol Paradeiser sa stal riaditeľom 
SOŠ 1. apríla 2009 a predtým od roku 1990 
bol zástupcom riaditeľa. Počas jeho pôso-
benia vo funkcii riaditeľa bola zrekonštruo-
vaná budova školy a sprevádzkovaná regu-
lácia vykurovania budovy školy systémom 
IQ RC. Na konci roka 2014 bola skolau-
dovaná stavba elektrovoltaickej elektrárne 
v rámci projektu CEC 5, a tak sa škola zara-
dila medzi najmodernejšie stredné školy 
v SR vzhľadom na úsporu energií. Okrem 
budovy školy boli zrekonštruované a zmo-
dernizované aj budovy, v ktorých žiaci 
vykonávajú praktické vyučovanie. SOŠ 
má už 5 rokov v správe školský internát, 
v ktorom ubytováva žiakov všetkých stred-
ných škôl mesta Senica. V internáte bolo 
vybudované nové prevádzkové pracovisko 
pre odbory cukrár, kuchár, čašník. Inten-
zívne sa rozvíja spolupráca s piatimi stred-
nými školami z ČR, Maďarska a Švajčiar-
ska. S partnerskou školou SOŠ Charbulova 
Brno tento školský rok realizovali spoločný 
projekt. Neustále sa zlepšujú podmienky 
pre teoretické a praktické vyučovanie, vyu-
žívajú sa moderné technológie. 

Z iniciatívy Pavla Paradeisera začala 
SOŠ ako prvá na Slovensku organizovať 
súťaž prác žiakov orientovanú na vyu-
žívanie obnoviteľných zdrojov energie 
Enersol, ktorá bola v roku 2012 zaradená 

medzi súťaže, ktoré vyhlásilo Minister-
stvo školstva, vedy, výskumu a školstva SR 
v spolupráci so ŠIOVom. Je prezidentom 
celoslovenskej súťaže Enersol Sk a škola 
každoročne organizuje celoštátne kolo 
súťaže. V apríli sa v Senici uskutoční aj 
medzinárodné kolo.

„Každý rok takto oceňujeme zaslúžilých 
pedagógov, ktorým patrí náš obdiv a uzna-
nie za všetko vynaložené úsilie, s akým svo-
jim žiakom a zverencom vštepovali a naďa-
lej vštepujú poznatky a hodnoty,“ uviedla 
ministerka školstva Martina Lubyová.

bar 
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Policajti seniorom 
Mestská polícia (MsP) vykonáva pri-

márnu prevenciu, ktorej cieľom je vzde-
lávať obyvateľov, aby sa nestali obeťami 
alebo páchateľmi trestných činov alebo 
iných protispoločenských skutkov. Vo svo-
jej činnosti má MsP viacero preventívnych 
projektov. Vlani sa novým zástupcom 
náčelníka MsP pre prevenciu stal Stanislav 
Macák, ktorý na tomto poste vystriedal Fer-
dinanda Filipa. 

Tento rok začali realizovať ďalší preven-
tívny projekt, ktorý je zameraný na dôchod-
cov a nazvali ho Senior v bezpečí. Ide 
o magnetku vo formáte A5, ktorá obsahuje 
dôležité telefónne čísla, postup pri nahla-
sovaní udalosti, rady ako sa nestať obeťou 
protiprávneho konania. Obsahuje aj štyri 
voľné polia, do ktorých seniorovi policajti 
napíšu niektoré jeho telefónne čísla, napr. 
dcéra, syn, priateľ, atď. Policajti začali oslo-
vovať najviac ohrozenú skupinu dôchod-
cov, ktorí potrebujú opatrovateľskú službu. 
Zástupca náčelníka pre prevenciu chodí 
s opatrovateľkou, ktorá sa o dôchodcu 
stará a pomôže mu vyplniť kartu, poučí 
ho ako sa nestať obeťou protiprávneho 
konania a magnetku umiestni väčšinou 
na chladničku.

Po tejto skupine budú nasledovať 
dôchodcovia, ktorí si objednali donášku 
obeda a potom seniori po porade 
s výborom Mestskej organizácie Jednoty 
dôchodcov Slovenska. Každý dôchodca 
dostane reflexný pásik na ruku a centrofi-
xku, s ktorou si môže neskôr dopísať ďalšie 
telefónne číslo.

TS - MsP

Čistenie mesta po zime 
Samospráva mesta Senica začala s čiste-

ním mesta po zime 28. februára. Po výdat-
nej nádielke snehu v januári zostalo 
na chodníkoch a miestnych komunikáciach 
v meste oveľa viac posypového materiálu 
ako po iné roky. Čistiť sa začalo o 2 týždne 
skôr ako v predchádzajúcich rokoch. 

Ako prvá sa čistí časť Kolónia, kde pra-
covníci MsÚ zamestnaní na verejno-pro-
spešných prácach začali s ručným čiste-
ním chodníkov aj miestnych komunikácií 
v stredu 27. februára. 

V pondelok 4. marca sa do čistenia 
mesta zapojili už aj mechanizmy Technic-
kých služieb.

Strojné čistenie sa robilo v zmysle har-
monogramu a k 30. marcu bolo ukončené 
na 80 percent plôch chodníkov, komuni-
kácií a parkovísk v správe mesta Senica 
(miestne komunikácie v dĺžke 65 km, chod-
níky v dĺžke 120 km, parkoviská s plochou 
61 600 m2). Technické služby aj v tejto 
záverečnej fáze čistenia opakovane žiadajú 
občanov, aby rešpektovali dopravné zna-
čenie upozorňujúce na uzáveru komuniká-
cie z dôvodu plánovaného čistenia komu-
nikácie, nakoľko zle zaparkované vozidlo 
znemožňuje priebeh a postup týchto prác. 

Zároveň sa poďakovali tým vzorným za ich 
súčinnosť pri čistení mesta.

Zamestnanci na verejno-prospešných 
prácach pomáhali aj pri čistení mechaniz-
mami podľa potreby a aj tam, kde sa tech-
nika nedostala. 

Mesto Senica so 14 zamestnancami 
na verejno-prospešných prácach vyko-
náva pravidelne čistenie viacerých lokalít 
v meste. V zimných mesiacoch sa cyklo-
trasa čistí 1-krát do týždňa, na jar 2-krát 
do týždňa a počas letných mesiacov až 3 
razy. V centre ich pozornosti je aj Teplica 
od kúpaliska po druhý mostík na Koló-
nii, ktorej tok vyčistili začiatkom marca. 
Odteraz až do neskorej jesene ho budú 
čistiť každý mesiac. Pravidelne sa čistí aj 
Rovenský potok. Začiatkom marca bolo 
vyčistené aj okolie komunikácie v priemy-
selnej zóne, takisto lokalita Dolné Suroviny. 
Hoci na týchto priestranstvách a v koryte 
potoka robia poriadok pravidelne, zakaž-
dým odnášajú množstvo odpadkov. Nie 
sú to len plastové fľaše, rôzne vrecká, ale 
často aj veľkoobjemový odpad. Začiatkom 
marca sa museli na cyklotrase opravovať tri 
tabule, ktoré boli vyvalené aj s betónovým 
podstavcom... 

Viera Barošková 

Zaujíma vás...

Vrecia na triedený 
odpad dostanete 
aj na MsÚ

Od 1. januára nastala zmena systému 
zberu plastov a tretrapakov v rodinných 
domoch, keď sa namiesto vratných žltých 
vriec začali používať jednorazové. 

Technické služby Senica, a.s. od polo-
vice februára postupne dodávajú žlté vrecia 
do domácností a spolu s nimi aj informačný 
leták. „Uskutočnili sme dve roznášky, ak sme 
ani pri druhej nikoho nezastihli doma, tak sa 
v rodinnom dome nechal len leták. Roznáša-
nie sa robí postupne. V mestskej časti Kunov 
sme začali v marci, v Čáčove sa zatiaľ neza-
čalo. V ostatných IBV v Senici sa roznášanie už 
uskutočnilo,“ upresnil informáciu Marián Foj-
tlín z divízie komunálnych prác Technických 
služieb. Reagoval tak na interpeláciu na roko-
vaní ostatného mestského zastupiteľstva ohľa-
dom nejasností okolo systému zberu plastov 
a tetrapakov a možnosti ich získania.

Každá domácnosť, ktorá je zapojená 
do triedeného zberu dostane na rok 2019 
sadu 24 vriec na protipodpis. Toto riešenie 
Technické služby zvolili preto, aby sa vrecia 
dostali k občanom. Nechceli ich nechávať 
za plotmi či bránami, aby sa predišlo tvr-
deniam o nedoručení. Ak pracovníci Tech-
nických služieb nikoho nezastihli doma, je 
možné si vrecia vyzdvihnúť v budove Tech-
nických služieb na Železničnej ulici. Aby sa 
vyšlo občanom v ústrety, je možné si vre-
cia od apríla vybrať aj na Mestskom úrade 
u informátora na protipodpis. 

„Zavedením nového systému zberu plas-
tov sme neukončili zber pôvodný, takže 
fungujú oba systémy zberu súčasne. Ak má 
niekto vratné vrecia, tak vytriedený odpad 
vykladá v nich a tie mu budú aj vrátené. 
Pokiaľ má vyložené obe vrecia tak v tomto 
prípade vratné už nevraciame. Môže sa 
stať, že vratné vrecia sa nevrátia (z rôznych 
dôvodov) a v tom prípade je potrebné nás 
informovať, aby sme urobili nápravu,“ dopl-
nil Marián Fojtlín. Ten, kto má jednorazové 
vrecia vykladá na zber tieto. 

Zavedením tejto zmeny chcú Technické 
služby zvýšiť komfort a efektivitu triedenia 
a odstrániť používanie viacnásobných vrat-
ných vriec, ktoré boli znečistené, zapáchaj-
úce... Triedením plastov, ale i ostatných 
komunálnych odpadov (papier, sklo, kovy, 
bio odpad) občania ovplyvňujú úroveň 
vytriedenia odpadov v meste, a tak prispie-
vajú k stabilizácii nižších poplatkov za ulo-
ženie odpadov na skládku. 

Viera Barošková

Aktivity seniorov
V Dome kultúry sa 7. marca konala 

výročná členská schôdza Mestskej organi-
zácie Jednoty dôchodcov Slovenska (MsO 
JDS), na ktorej bilancovali minuloročnú 
činnosť. 

MsO JDS poskytuje seniorom v meste 
také aktivity, ktoré vypĺňajú ich voľný čas. 
Ku koncu minulého roka mala organizá-
cia 639 členov a od začiatku tohto roka 
pribudlo ďalších 29 nových členov. Pred-
sedníčka MsO JDS Mária Slezáková odo-
vzdala na schôdzi najaktívnejším členom 
vyznamenanie III. stupňa  Marcele Masá-
rovej, Jane Dominovej, Anne Krahulcovej 
a Vlastimilovi Tisoňovi. Súčasťou stretnutia 
seniorov bola aj prednáška na tému bez-
pečnosti seniorov. 

V tomto roku  si seniori naplánovali 
niekoľko výletov na termálne kúpalisko 
v Dunajskej strede, týždenný pobyt 
v kúpeľoch Sklené Teplice, turisticko-
-relaxačný pobyt v Liptovskom Jáne, výlet 
na Javorinu, Brezovú pod Bradlom a Koša-
riská. 

Najbližšie sa seniori stretnú  pri hudbe 
v budove COOP Jednota 11. apríla.  

bar  

Vytvára sa databáza...
(Dokončenie zo str. 1) Následne 

po spracovaní databázy budú záujemco-
via zaradení do tejto databázy informovaní 
e-mailom o výzvach na zákazky s nízkou 
hodnotou na dodávku tovaru, poskytnutia 
služieb a uskutočnenia stavebných prác 
vyhlásených Mestom Senica.

Záujemcovia nájdu informácie o podm-
ienkach zaradenia do databázy, samotnú 
žiadosť na registráciu na oficiálnych strán-
kach mesta Senica. 

lv 
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Dominancia senických 
fotografov

Trnavský samosprávny kraj – Záhorské 
osvetové stredisko (ZOS) v Senici je rea-
lizátorom 59. ročníka regionálnej súťaže 
a výstavy neprofesionálnej fotografickej 
tvorby okresov Senica a Skalica Náhlikova 
Senica 2019. Vyhlásenie výsledkov sa 
konalo 8. marca v ZOS. 

Výstava je súčasťou 65. ročníka celoštát-
nej postupovej súťaže a výstavy amatérskej 
fotografickej tvorby AMFO 2019. Vyhlaso-
vateľom a odborným garantom je Národné 
osvetové centrum. Do súťaže bolo poslaných 
124 fotografických prác 23 autorov. Odborná 
porota v zložení Mgr. Art. Petra Cepková, 
ArtD., Mgr. Rudolf Lendel, doc. MgA. Jozef 
Sedlák, umeleckí fotografi 
a vysokoškolskí pedagó-
govia z Bratislavy odborne 
posúdili a zhodnotili pred-
ložené fotografické práce 
a navrhli udeliť diplomy 
a ceny. Zverejňujeme 
mená senických autorov.
Autori nad 21 rokov: 

čiernobiela fotografia: 
1. Tomáš Bilka. 
farebná fotografia: 1. 
Slávka Janáková, 2. 
Tomáš Tóbik, 3. Tomáš 
Bilka. 

Do galérie za dizajnom 
nábytku

V rámci svojej odbornej špecializácie 
podpory tvorby mladých formujúcich sa 
talentov na umeleckých školách pripravila 
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici 
10. trienále poslucháčov umeleckých škôl 
Talenty. Vernisáž výstavy sa uskutoční 4. 
apríla o 17.00 hod. 

K spolupráci sme po prvý raz prizvali 
Technickú univerzitu (TU) vo Zvolene, aby 
sme tentoraz predstavili tvorbu študentov 
Katedry dizajnu nábytku a interiéru Drevár-
skej fakulty. 

Zvolenská TU sa konštituovala v roku 
1952 pod názvom Vysoká škola lesnícka 
a drevárska. Prešla mnohými zmenami 
a reformami až sa ustálila do dnešnej 
podoby s dvomi fakultami lesníckou a dre-
várskou. Na mladšej drevárskej fakulte 
popri technológoch, manažéroch či eko-
nómoch píše od roku 1987 svoju históriu 
aj výučba nábytkovej tvorby, ktorá má 
dnes svoju samostatnú katedru dizajnu 
nábytku a interiéru. Už zo samotného 
názvu katedry vyplýva, že sa špecializuje 
na dizajn nábytku, jeho historický vývoj 
a interiérovú a architektonickú tvorbu. 
Katedra ponúka štúdium vo všetkých troch 
stupňoch vysokoškolského štúdia a štu-
denti sú od začiatku vedení k samostat-
nej tvorivej práci. Pedagógovia pristupujú 

ku každému individuálnou formou v snahe 
podchytiť a rozvíjať všetky názorové tvo-
rivé polohy. Dôraz kladú na jazykovú mno-
hotvárnosť, kreativitu, výučba je otvorená 
experimentovaniu aj intermediálnym pre-
sahom a nie sú im neznáme ani otázky 
ekologické a environmentálne. Absolventi 
tejto katedry vstupujú každodenne do pro-
stredia človeka, prispievajú k jeho humani-
zácii, dotvárajú ho a napĺňajú úžitkovými 
a estetickými potrebami. Výstava študen-
tov, ako každá kolektívna prezentácia, je 
nesmierne pestrá a rôznorodá, a to nielen 
názorovou polohou, ale aj výberom tém, 
žánrov a napokon aj rôznosťou možného 
technického prevedenia. Dokumentujú 
to vystavené modely a postery produkto-
vého nábytkového a interiérového dizajnu 
a video prezentácia. 

Výstava odkrýva široký potenciál názo-
rových tvorivých i technických možností 
a je neklamným dokladom úspešného 
a kvalifikovaného pedagogického vedenia. 
Svedčí o tom aj fakt, že diela študentov 
tejto katedry sa zúčastňujú rôznych festi-
valov, súťaží, prehliadok, vorkšopov nielen 
doma ale aj v zahraničí a z tohto medziná-
rodného teritória prinášajú slová pochvaly, 
ceny a ocenenia. 

Výstava v Záhorskej galérii Jána Mudro-
cha potrvá do 16. mája. 

Dana Janáčková
kurátorka výstavy

Čestné uznanie: 
Ľubomír Jarábek (na foto), Marián Rafaja, 
Ján Hromek.

Autori do 16 rokov: 
čiernobiela fotografia: 1. René Filip.
farebná fotografia: 
1. Janis Janák, 2. René Filip

multimediálna prezentácia: Tomáš Bilka.
cykly a seriály: 

1. Lucia Kuklišová, 3. Ľubomír Jarábek.
Čestné uznanie Ján Hromek, Michal Kriš-
tof, Tomáš Bilka.

Porota zostavila výstavnú kolekciu 81 
fotografií od 22 autorov. Výstava bola 
sprístupnená verejnosti do 27. marca.

Tomáš Jurovatý
foto B. Mosný

Vitaj, Jakubko!
Narodenie dieťatka sprevádza otvorená 

náruč rodičov, starých rodičov, príbuzných 
i priateľov. Keď príde dieťa na svet, obklopia 
ho tí, ktorí ho najviac milujú. Mesto Senica 
pravidelne pozýva na uvítanie na Mestský 
úrad všetkých nových malých obyvateľov 
nášho mesta. V obradnej sieni 6. marca 
prijal primátor mesta Martin Džačovský 
prvého Seničana narodeného v roku 2019. 
Je ním Jakubko Rusňák, ktorý prišiel na svet 
3. januára v myjavskej pôrodnici. 

„Dovoľte mi, aby som vo svojom mene, 
ale aj v mene mesta Senica, poslancov 
a obyvateľov zo srdca vyjadril radosť 
nad narodením malého Jakubka. Aspoň 
takto pomyselne chcem otvoriť náruč 
mesta a prijať ho ako nášho občana, Seni-
čana, jedného z najmladších v našom 
meste. Vitaj Jakubko!“ prihovoril sa rodi-
čom Jane a Petrovi Rusňákovcom primátor 
mesta.

V obradnej sieni sprevádzali Rusňákov-
cov aj ich ďalšie dve deti 9-ročná Beátka 
a 6-ročný Dominik, tiež hrdá stará mama. 
To, že sa malý Jakubko stane prvým senic-
kým bábätkom narodeným v roku 2019, 
nikto z rodiny nepredpokladal. „Narodenie 
Jakubka sme očakávali skôr v decembri, 
keďže obe predošlé deti sa vypýtali na svet 
o niekoľko dní skôr a termín pôrodu bol 
stanovený na 2. januára,” prezradila mama 
Jana. Jakubko prekvapil a prišiel na svet 
deň po termíne 3. januára 2019 o 10.19 
hod s ideálnymi mierami 3600 g a 51 cm. 
V pôrodnici na Myjave bol 4. bábätkom 
narodeným začiatkom roka. Zdá sa, že 
malí Seničania si užívali vianočné a novo-
ročné sviatky spokojne v bruškách svojich 
mamičiek, keďže posledný novorodenec 
vykukol na svet ešte 20. decembra 2018 
a medzitým sa ani v skalickej či inej pôrod-
nici žiadny Seničan nenarodil.

Skutočnosť, že sa Jakubko stal prvým 
Seničanom v roku 2019 potvrdili rodičia 
svojimi podpismi v Pamätnej knihe mesta 
a zároveň si odniesli od radnice finančný 
príspevok a malý darček na pamiatku. 
Malému Kubkovi i celej rodinke Rusňákov-
cov želáme do ďalšieho života všetko len 
to najlepšie!

text a foto lv
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Proč bychom se netešili...
Členov speváckeho zboru mesta Senica 

Cantilena teší, že ich predvianočné kon-
certy majú medzi poslucháčmi už niekoľko 
rokov veľmi dobré ohlasy. Záujem priazniv-
cov preto nabáda k ďalším aktivitám.

Repertoár rozšírili o niekoľko nových 
sakrálnych skladieb, nacvičujú tiež známy 
zbor zo svetoznámej opery Bedřicha Sme-
tanu Predaná nevesta Proč bychom se 
netešili...

Chcú ich na domácej pôde predviesť 
ako prvým poslucháčom, aby nám Seni-
čanom, priniesli radosť a nové umelecké 
zážitky.

V tomto roku má Cantilena veľa nových 
príležitostí a ponúk na spoluprácu s čes-
kými zbormi v Trutnove, Novom Jičíne a vo 
Vrbne. Pozoruhodné je aj spoločné kon-
certné vystúpenie so Slovenským komor-

ným orchestrom Bohdana Warchala (SKO) 
v Bratislave 26. mája vo Františkánskom 
kostole Zvestovania Pána. Iste si mnohí 
pamätajú na ich spoločný koncert s SKO 
v kostole sv. Cyrila a Metoda v Senici pred 
rokom, ktorý zanechal v účastníkoch neza-
budnuteľné zážitky. Umelecké vedenie 
zboru vzhľadom na kontakty s umeleckými 
agentúrami vytvorilo priestor na vystúpe-
nia Cantileny vo Viedni a v Bratislave 21. 
a 22. júla ako súčasť Medzinárodného Vie-
denského festivalu.

Spevácky zbor mesta Senice Canti-
lena pozýva všetkých svojich priaznivcov 
a poslucháčov na svoj koncert do evanje-
lického kostola v nedeľu 28. apríla o 15.00 
hod. Koncert bude aj pripomienkou 170. 
výročia narodenia P. Országha Hviezdo-
slava a jeho krátkeho pôsobenia v Senici.

Darina Turanová

Čo nebolo 
na skle maľované

Celoročná tvorivá práca a úsilie mla-
dých divadelníkov z okresov Senica a Ska-
lica vyvrcholili 12. marca v Dome kultúry 
v Senici na regionálnej súťažnej prehliadke 
detskej dramatickej tvorivosti Senické zrka-
dielko Anky Gamanovej. Zaujať svojím 
vystúpením divákov i odbornú porotu a pre-
svedčiť o svojom talente sa pokúsili mladí 
herci súborov zo Senice, Skalice a Dojča. 

Účinkujúce deti i hľa-
disko plné detských divá-
kov pozdravili a súťaž 
otvorili riaditeľka Záhor-
ského osvetového stre-
diska v Senici  Ľubica 
Krištofová a zástupca pri-
mátora mesta Senica Filip 
Lackovič.

Počas 48. ročníka regi-
onálnej súťažnej prehlia-
dky sa prezentovalo päť 
detských divadelných 
súborov. Ich inscenácie 
hodnotili divadelní odborníci  MgA. Ján 
Hyža, PhD., lektor, pedagóg, dramaturg, 
herec, Mgr. art. et MgA. Daniela Evjáková, 
PhD., divadelná režisérka, lektorka, pedago-
gička a Mgr. art. Alexandra Štefková, PhD., 

Zamyslenie

Učiť alebo vychovávať?
Deň v kalendári  28. marec. Pamätám 

si roky, keď tento dátum bol neprehliadnu-
teľný a spoločnosť  konkrétnym spôsobom 
poďakovala slovom či kytičkou tým, ktorým 
tento deň v roku patril. Boli to roky, keď 
sme si vzdelanie natoľko vážili, že sme ho 
povýšili nad priority všedného dňa. Svoje 
ďalšie profesijné obdobie žijem v rokoch, 
ktoré sú v novodobých dejinách nie práve 
naklonené vzdelaniu a práci učiteľa. A tak 
si povzdychnem a pomyslím, že zlaté časy 
múdrosti sa skončili... Neustále zmeny nás 
nejako utlmili a svoje každodenné neú-
navné nároky na študentov prispôsobu-
jeme požiadavkám spoločnosti. Sme viac 
unavení nie z učenia, ale z výchovy. Ale aj 
o tom je pedagogická práca. Jedno čínske 
príslovie hovorí: Ak daruješ človeku rybu, 
nakŕmiš ho na jeden deň. Ak ho naučíš 
loviť, dáš mu potravu na celý život. Význam 
týchto slov by som prirovnala našej práci. 
Aj my, učitelia, pracujeme s mladými ľuďmi, 
ktorých chceme niečo naučiť, pomôcť im 
orientovať sa v zložitosti sveta. Naučiť ich 
čo najlepšie loviť v mútnych  a neprehľad-
ných vodách života. Neraz sme  však museli 
skloniť hlavu, neraz sme spravili chybu, ale 
napokon vždy prišlo niečo pekné, čo nás 
potešilo, dalo nám novú energiu, pretože 
práca s deťmi a mladými ľuďmi je nevyspy-
tateľná. Počas dlhoročnej praxe získavame 
veľa skúseností a mnohí z nás menia svoj 
pedagogický „vkus“. Uprednostňujeme 
jednoduchosť a múdrosť. Našou snahou 
však naďalej zostáva uspokojiť sa vždy len 
s tým najlepším. A tomu podriaďujeme 
i našu prácu, i keď je to čím ďalej tým viac 
náročnejšie a únavnejšie. Ale keď stratíme 
obavy, že spravíme nejakú chybu a budeme 
robiť z nášho pevného presvedčenia, vtedy 
sa dostaví náš úspech. A možno aj trocha 
s trpkou príchuťou z víťazstva...  

PhDr. Eva Otepková

odborná pracovníčka pre divadlo v Národ-
nom osvetovom centre v Bratislave, drama-
turgička. Súčasťou prehliadky bol odborný 
seminár. Kým sa dospelí radili, deťom sa pre-
mietala rozprávka.

Do krajskej súťaže detskej dramatickej 
tvorivosti Senická divadelná jar postúpila 
rozprávka o malej veľrybe s názvom Gerda 
v podaní detského divadelného súboru 
Studnička zo ZUŠ Dr. Janka Blaha v Ska-
lici. Diplomy a ceny za účinkovanie získali 
súbory Bodka zo ZŠ na Vajanského ulici 
v Skalici, súbor Dojčanské cicuše pracujúci 

pri ZUŠ Šaštín-Stráže, pobočka Dojč v réžii 
Mgr. art. Ivan Fodora, žiaci 4. A triedy zo ZŠ 
na Komenského ulici v Senici za vtipné spra-
covanie legendy o Jurajovi Jánošíkovi Čo 
nebolo na skle maľované v réžii Mgr. Hany 
Kalamenovej a skupina starších detí súboru 
Studnička zo ZUŠ Dr. Janka Blaha v Skalici.

Senické zrkadielko Anky Gamanovej 
bolo opäť stretnutím viac či menej skúse-
ných nadaných detí, tvorcov divadla, hostí, 
odbornej poroty, ľudí, ktorí majú radosť 
z tvorby. Pripravili ho Záhorské osvetové 
stredisko v Senici v zriaďovateľskej pôsob-
nosti Trnavského samosprávneho kraja 
v spolupráci s Mestským kultúrnym stre-
diskom v Senici a s podporou sponzorov 
a zriaďovateľov súborov.

Jaroslava Slezáková
ZOS Senica

foto Tomáš Jurovatý

Spoločné aktivity škôl
V tomto  školskom roku Stredná 

odborná škola realizuje cezhraničný pro-
jekt v rámci Operačného programu Inte-
rreg V-A Slovenská republika – Česká 
republika s názvom Fašiangy, Turíce, Veľká 
noc príde – poznávanie kultúrnych tradí-
cií. Partnerskou školou je Stredná odborná 
škola  Charbulova Brno. V Dome kultúry 
sa 19. marca uskutočnila ďalšia aktivita, 
kultúrny program a prezentácia tradičných 
fašiangových jedál. 

V programe vystúpili deti materskej 
školy zo Šaštína-Stráží a publiku sa pred-
stavili tradičným tancom Turkov. Na ďalší 
tanec sa k nim  pridali aj deti z Materskej 
školy EP Kolónia. Fašiangový tanec z Bor-
ského Mikuláša známy ako Šablový tanec 
potom zatancovali chlapci a dievčatá 
zo ZŠ. Kultúrny program zavŕšili spevácke 
a hudobné vystúpenia  bývalých absol-
ventov SOŠ Senica Ľubomíra Miču, Lívie 
Michalkovej a Richarda Havla, ktorí si 
medzi skladbami zaspomínali aj na svoje 
študentské časy. 

Cieľom projektu Fašiangy, Turíce, Veľká 
noc príde je zvýšenie kvalitatívnej úrovne 
cezhraničnej spolupráce partnerských škôl 
SOŠ Senica a SŠ Brno na základe príkladov 
dobrej praxe manažovania obidvoch škôl. 
Na aktivite spolupracovali obe partnerské 
školy, Seničania pripravili kultúrny program 
a partnerská škola sa podieľala na príprave 
slávnostného rautu s tematikou fašiangov. 

Viera Barošková
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Eliminujte hrozbu 
požiarov 

V odvetví lesného hospodárstva vzniklo 
v roku 2018 v Senickom okrese 8 požiarov, 
čo predstavuje oproti roku 2017 nárast o 1 
požiar. Preto je veľmi dôležité venovať zvý-
šenú pozornosť preventívnym opatreniam 
hlavne v lesných porastoch ihličnatých 
v záhorskej oblasti. Lesná oblasť 01A Bor-
ská nížina patrí podľa stupňa ohrozenia 
požiarom do kategórie A - lesy s vysokým 
stupňom ohrozenia požiarom.

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 
návštevníkov lesov pri turistike a zakladaní 
táborových ohňov. Začiatok jari, kým zeleň 
nevyrastie, býva poznačená suchým poča-
sím sprevádzaným vetrom. Toto obdobie, 
keď sa v prírode vyskytuje veľa vyschnutej 
hmoty je obzvlášť nebezpečný pre vznik 
a šírenie požiarov v lesných porastoch. 
Preto je potrebné v tomto období správať 
sa veľmi opatrne a ohľaduplne, aby nedo-
chádzalo k vzniku požiarov. Je nutné dodr-
žiavať 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 vzdiale-
nostiach, z ktorých neohrozia sálavým tep-
lom alebo odletujúcimi horiacimi časticami 
okolité objekty a iné skladované alebo 
uložené horľavé materiály ani porasty, 
zabezpečí potrebné množstvo vhodných 
hasiacich prostriedkov, pracovné náradie 
na zabránenie rozšírenia ohňa a vhodný 

FUTBAL
FK Senica - FC Nitra
Sobota 13. apríl o 17.00, 
štadión FK Senica 

FK Senica - FC Spartak Trnava - Slovnaft 
cup
Utorok 16. apríl o 19.00, 
štadión FK Senica

FK Senica - AS Trenčín
Sobota 27. apríl o 17.00, 
štadión FK Senica

HÁDZANÁ
FK Senica - Lehnice
Nedeľa 14. apríl o 16.00, športová hala 

FK Senica - ŠKP Bratislava
Nedeľa 28. apríl o 16.00, športová hala

VOLEJBAL
VM Senica - Slávia UK Dráčik Bratislava
sobota 13. apríl o 13.30, športová hala

TURISTIKA
Turistický pochod Smolenice - Čertov 
žľab - Buková - Prievaly
sobota 13. apríl, štart o 8.00, Smolenice 
žel. stanica

Veľkonočný pochod k Rehušom
sobota 20. apríl, štart o 8.30, Hradište 
pod Vrátnom

Turistický pochod Plavecký Mikuláš - 
Mon Repos - Jelenia hora - Plavecký 
Mikuláš
sobota 27. apríl, štart o 7.00, Plavecký 
Mikuláš nám., 
odchod zo Senice AS o 6.15

STRELECKÉ PRETEKY
14. apríl 
Verejné strelecké preteky VSP OS -80
organizátor: RgO SPZ so sídlom v Senici
miesto: Strelnica v Čáčove 

Kam za športom

Rozkopávky v meste
Z dôvodu rekonštrukcie plynových zari-

adení SPP - distribúcia, a.s. sú momentálne 
rozkopávky miestnych komunikácií na Pri-
emyselnej ulici a chodníku na Vajanského 
ulici. Rozkopávky týchto miestnych komu-
nikácií budú uvedené do pôvodného stavu 
bezodkladne po vykonaní prác, najneskôr 
v termíne do 30. mája 2019. 

Najviac súťažiacich 
bolo z východu 

Jubilujúca Obchodná akadémia v Senici 
zorganizovala v marci prestížne podujatie, 
53. ročník celoštátnej súťaže v spracovaní 
informácií na počítači, ktorého oficiálnym 
organizátorom je Štátny inštitút odbor-
ného vzdelávania. Najviac súťažiacich pri-
šlo z východného Slovenska. 

Do súťaže postúpilo 44 najlepších žia-
kov zo 17 stredných škôl z celého Sloven-
ska, ktorí súťažili v jednotlivých disciplí-
nach. Najväčšie zastúpenie mali študenti 
z obchodných akadémií, potom zo stred-
ných súkromných spojených škôl a stred-
nej elektrotechnickej školy.

Súťažiacim sa podarilo dosiahnuť vyni-
kajúce výsledky a osobné rekordy. O tom 
presvedčila všetkých najlepšia pisárka B. 
Miškolciová zo Súkromnej spojenej školy 
Štúrovo Nitra. Jej brilantný výkon 567,3 
čistých úderov/min. (písanie na počítači) 
si vyžiadal obdiv a úctu zároveň. Ako 
obdivuhodný bol jej výkon za počítačom, 
tak obdivuhodná bola aj jej hra na klavíri 
počas kultúrneho programu. Prsty rovnako 
rýchlo a dobre behali aj po klavírnej kláves-
nici. Z našich študentov postúpili do celo-
slovenského kola S. Kováčová (písanie 
na počítači), K. Pukančíková a S. Krčová 
(wordprocessing).

Záverečným bodom dvojdňového pro-
gramu bola návšteva Mohyly na Bradle 
a Múzea M. R. Štefánika v Košariskách. 
Nezabudnuteľný pocit z výletu umocnilo 
pekné slnečné počasie, ktoré doprialo prí-
tomným očarujúce výhľady na krásy regi-
ónu. „V Senici sme sa cítili veľmi príjemne 
a budeme spomínať len v dobrom.“ Tieto 
slová boli úprimným poďakovaním všet-
kých zúčastnených za náročnú prípravu.

Poďakovanie za realizáciu podujatia 
patrí pedagógom, ktorí sa podieľali na prí-
prave, študentskej rade, kuchárkam a spon-
zorom. 

Antónia Černeková
Eva Otepková

Poliklinika oznamuje 
Dňa 5. apríla od 9.00  do 13.00 hod. 

bude prerušená dodávka elektrickej ener-
gie v Poliklinike 

Senica, n. o.  V tomto čase si bude 
väčšina lekárov čerpať dovolenku, preto 
upozorňujeme  pacientov, aby si vopred 
telefonicky zistili, či ich lekár ordinuje.  
Informácie o dovolenkách budeme zve-
rejňovať aj na webovej stránke polikliniky 
www.poliklinikase.sk, ak nám lekár čerpa-
nie dovolenky nahlási.

TS – Poliklinika, n.o. 

spojovací prostriedok na privolanie hasič-
skej jednotky, vykonáva kontrolu stavu 
miesta spaľovania a priľahlých priestorov 
v priebehu celého spaľovania a po skon-
čení spaľovania vykoná dohasenie 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 rozší-
reniu, manipuluje s otvoreným ohňom 
na miestach so zvýšeným nebezpečen-
stvom vzniku požiaru alebo 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 – 
odborný inšpektor 
OR HaZZ v Senici
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Mesto Senica zastúpené Ing. Mgr. Martinom Džačov-
ským, primátorom mesta, ako zriaďovateľ príspevkovej 
organizácie Mestské kultúrne stredisko Senica so sídlom 
Senica, Námestie oslobodenia 11/17 vyhlasuje 

výberové konanie na riaditeľa Mestského kultúrneho 
strediska Senica

Úspešného uchádzača vo výberovom konaní 
na miesto riaditeľa Mestského kultúrneho strediska 
Senica navrhne primátor mesta Mestskému zastupi-
teľstvu v Senici na vymenovanie do funkcie v súlade s § 11 
ods. 4 písm. l/ zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov.
Kvalifikačné predpoklady:
- Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Ďalšie požiadavky:
- prax v oblasti riadiacej práce minimálne 3 roky
- komunikatívnosť, organizačné a riadiace schopnosti
- kreatívnosť, bezúhonnosť
- znalosť práce s počítačom (Word, Excel, Internet, e-mail) 
Požadované doklady:
- písomná žiadosť na účasť vo výberovom konaní
- doklady preukazujúce najvyššie dosiahnuté vzdelanie 

(vo forme overenej kópie)
- profesijný životopis
- koncepčný zámer rozvoja MsKS Senica 
- doklad o praxi v oblasti riadiacej práce
- písomný súhlas uchádzača na použitie a spracovanie 

osobných údajov pre potreby výberového konania 
v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osob-
ných údajov v znení neskorších predpisov

Predpokladaný dátum nástupu na voľné pracovné 
miesto: máj 2019
Ponúkaný nástupný plat: 

Vyplýva z prílohy č. 3 Základnej stupnice platových 
taríf zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme 
zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 
v nadväznosti na počet rokov uznanej praxe a určuje sa 
v rozpätí od 883,50 € do 1060,50 €. K platu pre vedú-
ceho pracovníka je aj následne určený príplatok za ria-
denie v percentuálnom rozpätí 12-40 % z platovej tarify 
najvyššieho platového stupňa priznanej platovej triedy, 
osobný príplatok, ktorý možno priznať až do výšky 100% 
platovej tarify najvyššieho platového stupňa priznanej 
platovej triedy a 5% zvýšenie tarifného platu pre zamest-
nanca vykonávajúceho výkon práce vo verejnom záujme.
Záujemcovia môžu svoje žiadosti posielať na adresu: 

Mestský úrad Senica, sekretariát prednostky, Štefáni-
kova 1408/56, 905 25 Senica 

s uvedením na obálke: prihláška do výberového kona-
nia 
Termín podávania žiadostí o účasť na výberovom 
konaní: 11. 04. 2019 do 12.00 hod. do podateľne MsÚ 
osobne alebo poštou.

Bližšie informácie poskytuje: JUDr. Katarína Vrlová, 
prednostka Mestského úradu v Senici. Kontakty: tel. 034/ 
651 2296, 651 5004, e - mail: katarina.vrlova@senica.sk

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo 
nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí 
nespĺňajú požadované predpoklady a ktorí v termíne 
podania žiadosti alebo dodatočne určenom termíne 
nepredložia všetky požadované doklady.

Mesto Senica ako vyhlasovateľ výberového konania 
a zriaďovateľ Mestského kultúrneho strediska Senica 
uchádzačom, ktorí splnili podmienky výberového kona-
nia, oznámi termín a miesto výberového konania, a to 
najneskôr 7 dní pred jeho konaním.

TS – Mesto Senica

FK Senica vo 
Fortuna lige

Senickí futbalisti odoh-
rali v najvyššej futbalovej 
súťaži ďalšie zápasy. V lige sa im 
zatiaľ vôbec nedarí, lebo v jarnej 
časti prehrali všetkých 5 stretnutí 
a prepadli sa na posledné miesto 
v tabuľke.

V 21. kole cestovali zverenci tré-
nera Ricarda Chéu do Dunajskej 
Stredy. Na krásnom štadióne a vo 
výbornej atmosfére podali Seni-
čania kvalitný výkon. Favoritovi 
zápasu boli vyrovnaným súperom 
a boli blízko k bodovému zisku. 
V úvodnom dejstve zahodili Seni-
čania dve obrovské možnosti, 
keď Dangubić a Ramirez išli sami 
na brankára domácich, ale samo-
statné nájazdy nedokázali pre-
meniť na gól. Aj D. Streda mala 
možnosti na strelenie gólu, ale 
strelci boli nepresní. Po prestávke 
tiež pokračoval útočný súboj, ale 
nebolo už toľko šancí. Tú najväčšiu 
zahodil striedajúci Seničan Deretti, 
keď opäť nepremenil samostatný 
nájazd. Keď sa už zdalo, že stret-
nutie skončí bezgólovou remízou, 
v nadstavenom čase v 97. min. sa 
podarilo domácim streliť rozhoduj-
úci gól maďarským reprezentantom 
Kalmárom.

V poslednom zápase základnej 
časti pricestoval do Senice suve-
rénny líder Fortuna ligy - Slovan 
Bratislava. Hostia v doterajšom 
priebehu súťaže neokúsili trpkosť 
prehry. Úvod vyšiel lepšie favoritovi 
súboja a hneď po niekoľkých sekun-
dách sa presadil technickou strelou 
Moha. V 14. min. mohol byť rozdiel 
už dvojgólovým - rozhodca Marhe-
fka odpískal pre hostí penaltu, 
ale najlepší strelec ligy, Slovinec 
Šporar, ju nepremenil, keď brankár 
Taborda loptu vyrazil na žrď. Hra 

sa postupne vyrovnala a do 
zakončenia sa dostali aj 
Seničania. V 37. min. dostali 
výhodu penalty aj domáci, 
loptu si na biely bod posta-
vil Tešija a s prehľadom 

vyrovnal na 1:1. Po prestávke sa hral 
vyrovnaný súboj, v ktorom Senica 
opäť siahala po bodoch. Zápas roz-
hodla štandardná situácia, keď v 57. 
min. sa po rohovom kope presadil 
hlavou Ljubičić - 1:2. Úsilie Seniča-
nov ku gólu už neviedlo, hoci Casta-
neda, Deretti a Klapan boli k nemu 
blízko. Po základnej časti tak Seni-
čania obsadili 11. miesto.

Hneď úvodný súboj skupiny 
o záchranu priniesol zápas posled-
ných dvoch celkov tabuľky, keď 
Senica cestoval do Z. Moraviec. 
Úvodnú polhodinu boli jedno-
značne lepším celkom Seničania. 
Darila sa im kombinácia na ťaž-
kom teréne a svoju aktivitu pretavili 
na vedúci gól, keď v 24. min. akciu 
Krča s Ramirezom zakončil gólovou 
strelou Dangubić - 0:1. Inkasovaný 
gól povzbudil domácich. V 29. min. 
po štandardke nedokázali hostia 
odkopnúť loptu do bezpečia, a tak 
sa do lopty oprel Asanović a peknou 
strelou vyrovnal. V 36. min. domáci 
využili ďalšie zaváhanie Senice 
a stopér Kwin prekonal po druhý-
krát Tabordu - 2:1. Po prestávke mali 
územnú prevahu Seničania, ktorí sa 
nechceli zmieriť s nepriaznivým 
skóre. Podarilo sa im vyrovnať v 72. 
min., keď Kay využil chybu domá-
ceho brankára - 2:2. Ani v tomto 
stretnutí však Seničania nedokázali 
bodovať. V 92. min. po sérii chýb 
obrany Senice sa dostal do zakon-
čenia Tkáč a prekonal bezmocného 
Tabordu. Touto zbytočnou prehrou 
sa Seničania dostali na posledné 
miesto v tabuľke a čaká ich poria-
dne ťažká jarná časť.

IT

V pohári už v semifinále
Na rozdiel od ligovej súťaže sa Seničanom darí v Slovnaft cup-e (Slo-

venskom pohári). Po jesennom postupne do štvrťfinále privítali na domá-
com štadióne 12. marca Nitru. Zápas mimoriadne vyšiel venezuelskému 
útočníkovi Ramirezovi, ktorý v 1. polčase strelil všetky 4 góly Senice. Tesne 
pred koncom pridal ešte piaty gól Petshi, a tak po jednoznačnom priebehu 
sa z postupu do semifinále radovali Seničania. V ňom Seničania narazia 
na Spartak Trnava, hrá sa už na 2 zápasy.

IT

Rozpis zápasov:
26. kolo                       13. 4. o 17.00  FK  Senica - FC Nitra

Semifinále - odveta    16. 4. o 19.00  FK  Senica - Spartak Trnava

28. kolo                       27. 4.  o 17.00  FK  Senica - AS Trenčín
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Témou besedy pre študentov 2. ročníka, 
ktorá bola v čase písomných maturitných 
skúšok v Obchodnej akadémii, boli soci-
álne siete. Tie sa stali naším každodenným 
partnerom, spoločníkom, pre niektorých 
neodlučiteľným miláčikom, ktorý ponúka 
informácie užitočné, zbytočné, pravdivé, 
nepravdivé, rady dobré i zlé a tiež zábavu, 
ktorá nás povzbudí alebo znechutí. 
Podľahnú im skôr či neskôr mnohí z nás. 
Jednoducho, sú súčasťou nášho života. 
Pomyselnú hranicu pokiaľ sú naším pomoc-
níkom a kedy sa stávajú pre nás doslova 

trýzniteľom však určujeme, vedome či 
nevedome, sami. Všetkého veľa škodí, aj 
tu je potrebné pre zdravý psychický vývin 
mladého človeka určiť pomyselnú hranicu 
„kamarátstva“ so sociálnymi sieťami a kaž-
dodennej zábavy v ich priestore. Obavy 
múdrych a triezvo uvažujúcich upozor-
ňujú na to, aby sa nestali príťažou, ktorej 
sa ťažko zbavuje a začarovaným kruhom, 
z ktorého sa nedá len tak ľahko vystúpiť. 
Ako si užívať svoj život bez toho, aby sme 
sa nestali otrokmi mobilov, smartfónov, 
notebookov a neuviazli vo virtuálnych 
sieťach? O tom bola beseda v spolupráci 
so Slovenským národným strediskom 

pre ľudské práva (SNSĽP) Bratislava.
O ľudských právach (a povinnostiach) 

sa zhovárali študenti 3.ročníka z lektormi 
zo SNSĽP. Dospievam, pomaly budem mať 
osemnásť. Hurá! Budem mať svoj občian-
sky preukaz, budem svojprávny, nezávislý, 
budem slobodný. Konečne si budem môcť 
robiť, čo chcem! Je táto predstava ozaj tak 
jednoduchá a lákavá? Čakajú na „...násťroč-
ných“ len ich práva? Aké práva máme my 
všetci? 

Eva Otepková
Obchodná akadémia Senica

Deň slovenskej 
ľudovej rozprávky

Žiaci 1. až 4. ročníka Základnej školy 
s Materskou školou si 18. marca pripo-
menuli výročie narodenia zberateľa slo-
venských ľudových rozprávok Pavla Dob-
šinského. Táto tradičná akcia školy nesie 
názov Deň slovenskej ľudovej rozprávky. 
Koná sa v réžii triednych pani učiteliek 
a učiteliek slovenského jazyka a literatúry.

Spočíva v poznávaní slovenských ľudo-
vých rozprávok v kontexte literárneho 
učiva. Žiaci čítajú, počúvajú umelecký text, 
následne ho rozoberajú. Všímajú si jed-
notlivé charakteristické znaky rozprávky. 
Vyvrcholením ich snaženia sú vlastno-
ručne vyrobené a zošívané knižočky, roz-
právkové leporelá, ilustrácie prečítaného. 
Žiaci text dramatizujú, reprodukujú, hrajú 
bábkové divadlo, dokonca tento rok vyro-
bili pokusne aj papierové tieňové divadlo. 

(Pokračovanie na str. 10)

Praktické rady 
pre dievčatá
Pred odchodom do zahra-
ničia za prácou:

- Starostlivo si over ponuku práce v zahra-
ničí. Medzi inzerátmi, ktoré ponúkajú 
prácu, sú ponuky dôveryhodné, ale aj 
zámerne nejasné. Nauč sa ich rozlišovať.

- Získaj čo najpodrobnejšiu pracovnú 
zmluvu. Informuj sa o svojom pracovnom 
povolení a o svojom pobyte v zahraničí si 
over všetky dostupné údaje. Šetrenie v tomto 
prípade sa ti môže neskôr vypomstiť.

- Nechaj rodičom alebo dobrým pria-
teľom presnú adresu plánovaného pobytu 
a čo najviac informácií o svojom budúcom 
zamestnávateľovi.

- Napíš si telefónne číslo a adresu sloven-
ského veľvyslanectva v krajine, do ktorej 
odchádzaš.

- Nechaj doma rodičom alebo pria-
teľom fotokópiu cestovného pasu a svoju 
poslednú fotografiu.

- Založ si kompletné cestovné poistenie, 
ktoré musí obsahovať aj poistenie proti úrazu 
a ochoreniu. Pred cestou absolvuj lekársku 
prehliadku a navštív zubného lekára.

- Dohodni sa s rodičmi alebo priateľmi 
ako často sa s nimi budeš kontaktovať.

- Zober si aspoň toľko finančných pro-
striedkov, aby si mohla uhradiť prípadnú 
cestu domov. Výhodná je aj predplatená 
telefónna karta.

Počas pobytu:
- Nikdy, nikomu a za žiadnych okolností 

neodovzdávaj svoj pas. Ani pri práci „na 
čierno“ zamestnávateľ nepotrebuje tvoj 
pas.

- Ak ti ukradnú doklady, okamžite sa obráť 
na políciu alebo slovenské veľvyslanectvo.

- Ak zistíš, že podmienky tvojho pobytu 
nezodpovedajú zmluve, obráť sa na agen-
túru alebo na osobu, ktorá ti prácu spros-
tredkovala.

- Počas celého pobytu neprijímaj 
od zamestnávateľa žiadne dary ani 
pôžičky. Nikomu sa nezaväzuj.

- Kontaktuj sa s rodičmi alebo priateľmi 
podľa vášho dohovoru.

- V prípade potreby neváhaj kontaktovať 
slovenské veľvyslanectvo alebo políciu.

Československá mena
Pre vznik československej meny polo-

žil základy zmocňovací zákon, ktorý bol 
prijatý 25. februára 1919 a o deň neskôr aj 
oficiálne publikovaný. V utorok 26. febru-
ára 2019, presne na storočnicu zverejnenia 
zákona o oddelení československej meny 
od ostatných mien bývalej monarchie, sme 
si prednáškou numizmatika Zbyška Šusteka 
s názvom Československá mena a sústava 
platidiel 1918 – 1939 v Záhorskom osveto-
vom stredisku v Senici pripomenuli sté výro-
čie vzniku československej meny.

Odborná prednáška doktora Šusteka 
pozostávala zo siedmich samostatných, 
vzájomne nadväzujúcich tematických cel-
kov. Úvod prednášky venoval prednášajúci 
obdobiu medzi vznikom Československej 
republiky a kolkovaním nazvaným menová 
odluka, následne sa zameral na proble-
matiku modalít menovej odluky, prípravy 
definitívneho obeživa aj peňažnej meny 
na juhovýchodnom Slovensku v čase 
maďarskej okupácie. Zaoberal sa tiež 
otázkou menového zjednotenia všetkých 
území nového štátu, nakoľko v čase meno-
vej odluky štát nemal dosah na celé svoje 
územie a nebolo možné vykonať kolkova-
nie napríklad na južnom Slovensku. Lektor 
nezabudol ani na problematiku formovania 
meny a úpravy obeživa v 20. a 30. rokoch 
minulého storočia, keď sa veľmi výrazne 
menili podmienky, v ktorých peňažná 
sústava a mena fungovali. Na záver priblí-
žil stav v období na konci prvej Českoslo-
venskej republiky, charakterizovaný najmä 
pod tlakom hrozby novej vojny prípravou 
rezervných platidiel, účelom ktorej bola 
plánovaná urýchlená výmena peňazí 
pre prípad obsadenia časti vtedajšieho 
územia štátu. Koniec prednášky sa niesol 

v znamení veľmi podnetnej a zaujímavej 
diskusie, v ktorej doktor Šustek zodpovedal 
zvedavé otázky publika a aktívne sa zapá-
jal do odborných polemík prítomných nad-
šencov prednášanej problematiky z blíz-
keho i vzdialeného okolia.

Podujatie veľmi pútavou formou oži-
vila názorná obrazová ukážka vzácnych 
historických dokumentov, fotografií, kol-
kov, falzifikátov kolkov, grafických návrhov 
platidiel, peňažných platidiel a zároveň aj 
výstava dobových mincí a bankoviek zapo-
žičaná od miestnych numizmatikov a zbe-
rateľov súvisiacich artefaktov. Návštevníci 
sa mohli súčasne oboznámiť so širokou 
paletou na našom území vydaných odbor-
ných publikácií venujúcich sa problematike 
numizmatiky, kolkov, falzifikátov platidiel či 
návrhov nerealizovaných predlôh peňaž-
ných platidiel.

Podujatie organizačne zabezpečili 
Trnavský samosprávny kraj, Záhorské osve-
tové stredisko Senica a Klub priateľov his-
tórie Senica.

Mgr. Miroslav Koprla, PhD.
Záhorské osvetové stredisko Senica



Naša Senica 3/2019

10

M
oz

ai
ka

/i
nz

er
ci

a

Prejdite na bezhotovostné platby
Poplatkom za platbu v hotovosti na pošte sa 
môžete vyhnúť veľmi jednoducho. Daniel Klú-
čovský, produktový manažér pre online služby 
v ZSE radí: „Našim zákazníkom odporúčame, 
aby prešli na platbu bankovým prevodom, 
alebo na inkaso. Väčšina bánk uskutočňuje 
platby bankovým prevodom bez akéhokoľvek 
poplatku pre majiteľov účtu. Stačí, ak si zákaz-
ník vo svojej banke nastaví trvalý príkaz podľa 
výšky mesačných platieb za energie a nemá 
s tým potom už žiadne starosti.“

Podobné výhody získa zákazník aj v prípade 
platby formou inkasa – stačí keď si nastaví 
limitnú výšku platby vo svojej banke a dá 
ZSE súhlas s inkasovaním platieb za dodávku 
energií. V prípade inkasa sú platby vo väčšine 
bánk takisto bez poplatku. „O zmenu spôsobu 
platby za energie môže zákazník požiadať 
telefonicky na Zákazníckej linke 0850 111 555, 
v ktoromkoľvek ZSE Centre, alebo jednoducho 
online na www.zse.sk,“ dopĺňa Daniel Klúčov-
ský zo ZSE.

Pomôžte svojim starším rodičom 
v kontrole nad platbami za energie 
Kompletný prehľad o vašich odberných mies-
tach, službách, platbách a faktúrach môžete 
mať v rámci online účtu na www.zse.sk. „Ak 
si zákazník zriadi online účet, môže všetky 
platby pohodlne uhrádzať priamo cez online 
účet. Zároveň si môže zmeniť deň splatnosti 
a výšku zálohových platieb za energie tak, 
ako mu vyhovuje. Výhodou je aj notifikácia 
o blížiacom sa termíne splatnosti zálohovej 
platby,“ hovorí Daniel Klúčovský, produktový 
manažér pre online služby v ZSE. 

Online účet sa vám zíde aj v prípade, keď chce-
te pomôcť svojím starším rodičom udržať si
kontrolu a prehľad nad platbami za energie.
„Online účet ponúka možnosť spravovať viaceré 
odberné miesta. Jednoducho si do vášho účtu
pridáte ďalšie odberné miesto (napr. odberné
miesto svojich rodičov), o ktorom tak získate
kompletný prehľad a platby za rodičov môžete
uhrádzať bezhotovostne pria mo v online účte
bez zbytočných poplatkov navyše,“ dodáva Da-
niel Klúčovský zo ZSE. 

Viac o online zákazníckej starostlivosti sa 
dozvie te na www.zse.sk.

Tipy, ako ušetriť na poplatkoch za poštové poukážky 
Vedeli ste, že za úhradu zálohovej 
platby za elektrinu poštovou 
poukážkou zaplatíte najmenej 
50 centov? To je ročne až 6 ◊, ktoré 
platíte pošte úplne zbytočne!

Deň slovenskej ...
(Dokončenie zo str. 9) 
Každoročná akcia je veľmi milým zasta-

vením pre žiakov i pani učiteľky. Okrem 
výchovy ku krásnu a tvorivosti utvrdzujú 
v žiakoch pocit, že ľudová rozprávka, kde 
víťazí dobro nad zlom, múdrosť nad hlúpo-
sťou, láska nad nenávisťou ani stáročiami 
nestratila na aktuálnosti. Túžba po pravde 
a spravodlivosti je v každom z nás mocne 
zakorenená a v hierarchii najvyšších hod-
nôt je neoddeliteľnou súčasťou života. 
Preto je povinnosťou dobrého učiteľa svo-
jim žiakom toto poznanie sprostredkúvať 
rozvojom ich fantázie, intelektu i emocio-
nálneho prežívania. 

PaedDr. Beáta Kádeková
zástupkyňa pre ZŠ ZŠ s MŠ Senica

Zaujíma ich vesmír
Slovenská ústredná hvezdáreň v Hur-

banove v spolupráci s hvezdárňami, okres-
nými astronomickými kabinetmi, centrami 
voľného času a osvetovými strediskami 
organizuje i v tomto roku obľúbenú detskú 
výtvarnú súťaž Vesmír očami detí. 

Pre okresy Senica a Skalica regionálne 
kolo už tradične zastrešuje Záhorské osve-
tové stredisko v Senici. Do XXXIV. ročníka 
sa v našom regióne zapojilo 11 mater-
ských škôl, 19 základných škôl a 5 základ-
ných umeleckých škôl. Odborná porota 
pod vedením Mgr. art. Natálie Žúrkovej, 
pedagogičky Základnej umeleckej školy 

v Senici, vybrala spomedzi všetkých prác 
dvadsaťštyri bez určenia poradia, ktoré 
postupujú do celoslovenského kola. To je 
naplánované v mesiaci apríl v Slovenskej 
ústrednej hvezdárni v Hurbanove.

Zo senických žiakov boli ocenení:
Kategória materské školy:  Edita Bartoš-

ková MŠ - E. P. Kolónia, Eva Juráková MŠ - 
E. P. Robotnícka ulica, Nela Kovačovičová  
MŠ - E. P.  Ulica M. Bartoňa.  

Kategória 1. – 4. ročník ZŠ:  Klára Havlová,  
Antonio Vach – obaja  ZŠ V. Paulínyho-
-Tótha. 

Kategória  5. – 9. ročník ZŠ: Diana 
Čechová  ZŠ V. Paulínyho-Tótha. 

Kategória  prípravné štúdium ZUŠ, 1. – 4. 
ročník ZŠ: Ester 
Grohmannová, 
Michaela Hra-
binová, Laura 
Kadlecová – 
všetky  ZUŠ 
Kategória ZUŠ, 
5. – 9. ročník 
ZŠ: Veronika 
Cintulová, Klára 
Kičková,  Barbara 
Tomečková – 
všetky ZUŠ. 

Mgr. Nina Gurí-
nová

ZOS Senica
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Zo stretnutia študentských rád. foto M. Štítny

Študenti sa prezentovali
Priam jubilejne. Nielen vďaka okrúh-

lemu 10. výročiu stretnutí študentských 
rád senických stredných škôl 28. marca 
v DAVe, ale i výsledkami či výnimočnými 
študentmi. A tých má Senica naozaj dosta-
tok.

Marek Mach z Gymnázia L. Novomes-
kého je jedným z nich. Mnohí ho už poznajú 
vďaka projektu Mladí proti fašizmu, ktorým 
chce mladým na Slovensku priblížiť hrôzy 
fašizmu, ozrejmiť fakty, zmapovať jednot-
livé slovenské regióny a vyplniť tak chý-
bajúci priestor medzi médiami a mladými 
ľuďmi k tejto téme. Ide za svojou pravdou, 
ovláda problematiku, rozumie politickému 
dianiu na Slovensku a je to „ťažký“ súper 
do diskusie. Má 17 rokov. Grant vyhlá-
sený Slovenskou sporiteľňou získalo iba 
16 žiadateľov zo 400 a Marek bol medzi 
nimi. Táňa Sadloňová z Obchodnej aka-
démie, šéfredaktorka školského časopisu 
EKO, píšuca i pre vydavateľstvo Nextmedia 
Group zaujala svojím presvedčením, posto-
jom k štúdium, bezchybnou rétorikou, 
výbornými študijnými výsledkami i cieľmi. 
Radosť takú študentku učiť. Miška Čme-
lová zo SSOŠP bola z iného súdka, už ako 
14-ročná dobyla slovenskú reperskú scénu, 
spolupracuje s Kalim i T. Popovičom. Denis 
Olah (SOŠ) ohúril ukážkami z carvingu, čo 
je ozdobné vyrezávanie do ovocia a zele-
niny, v ktorom už dosiahol nejeden úspech. 
Ale bolo toho viac čo študenti prezentovali 
– účasť na Erazme Berlín 2017, výmenný 
pobyt gymnazistov v ďalekom Katalánsku, 
stálo by to za samostatnú reportáž.

Na stretnutí sa dozvedeli i nové infor-
mácie, napr. vďaka workshopu Občianska 
zodpovednosť a aktivizmus v podaní mla-
dého lektora Martina Petrisku zo Zvolena. 
V minidiskusnom fóre primátor mesta 
Martin Džačovský hovoril najmä o plá-
noch mesta s budovou DAVu a priľahlým 
parkom a vďaka otázkam od študentov i o 
ďalších víziách smerom k mládeži v meste, 
najmä v súvislosť s pripravovanou Koncep-
ciou mládeže v meste. 

Spestrením podujatia boli i hudobné 
vystúpenia stredoškolákov, kvízy z pred-
metu danej školy, ktorý sa na ostatných 
školách v Senici neučí. Celkom sa zabavili. 
Stretnutie ako hostia navštívili - zástupca 
Študentskej únie Slovenska Jaroslav Vajči, 

bývalá úspešná predsedníčka študent-
ského parlamentu Sabína Štefková a tiež 
zástupkyne z Ministerstva školstva SR. 
Myslím, že to nebol zbytočný deň. Štu-
dentské rady držte sa a nedajte sa!

D. Kopecká, CVČ
a Študentský parlament mesta

Ja a moje tri roky  
Prvý deň ako som nastúpil do novej 

školy, som mal naozaj veľký stres. Nové 
prostredie, noví učitelia, noví spolužiaci...  
Bol som si neistý a cítil som sa  v nezná-
mom prostredí opustene. Stres zo mňa tro-
ška opadol, až keď som stretol niektorých 
bývalých spolužiakov v jedálni, kde bolo 
slávnostné privítanie riaditeľom školy. Tri-
edny učiteľ si nás odviedol do triedy, kde 
sme si vypočuli úvodné slová a pokyny 
k nasledujúcim dňom a vlastne aj rokom. 
Prvé dni v škole boli pre mňa „blázinec“..., 
ale ako plynuli dni, tak som si postupne 
na všetko zvykal. Dovtedy neznámy sys-
tém sa mi postupne dostával do krvi.        

Môj prvý školský rok utiekol ako voda. 
Ani som sa nenazdal a bol som  druhákom. 
V druhom ročníku som si bol už istejší, lebo 
som už predsa všetko poznal – školu, tri-
edu, spolužiakov, učiteľov. Vedel som, ako 
funguje systém striedania prax a škola. Už 
som mal čas viac sa zaujímať o študentský 
život a zapojil som sa do študentskej rady 

spolu s mojím spolužiakom Lukášom. V dru-
hom ročníku mi bolo umožnené vycestovať 
do Chorvátska na prax, kde sa mi veľmi 
páčilo. Naučil som sa tam mnoho vecí 
a bol to pre mňa neskutočný zážitok. More 
i ľudia, práca... Super skúsenosť, ktorú som  
naplno využil. Teraz som tretiakom,  mimo-
chodom zabudol som uviesť, že študujem 
odbor kuchár – cukrár, a celkom sa mi darí. 
Čaká ma ešte ten posledný štvrtý ročník, ale 
v tomto prostredí to určite zvládnem. 

Jakub Korych
3. C SOŠ Senica

S diplomatom 
o všeličom

Storočnica alebo deň D sa  na obchodke  
neniesol iba v znamení osláv, hoci by sa to 
tak na prvý pohľad mohlo zdať. Faktom 
je, že všetci študenti sa pred návštevou 
galaprogramu v Dome kultúry zúčastnili 
v škole na prednáške amerického diplo-
mata Griffina Rozella, ktorý našu školu 
navštívil už po druhýkrát. Opisoval nám, čo 
všetko zahŕňa práca diplomata a v akých 
krajinách vďaka nej už mal možnosť žiť. 
Zmienil sa i o tom, akým spôsobom sa šíria 
informácie a dezinformácie po sociálnych 
sieťach, ako sa im vyhnúť, respektíve ako 
ich od seba odlíšiť. Táto prednáška bola 
veľmi poučná. 

Táňa Sadloňová, IV. B
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z Berlína
Nie je to dávno, čo som sa zúčastnila 

na týždennom projekte Erasmus+ v Ber-
líne. Spoznala som veľa nových ľudí, naz-
bierala nové skúsenosti, nezabudnuteľné 
zážitky a zlepšila sa v angličtine. To všetko 
ma stálo iba 50 €. Európska únia sa totiž 
rozhodla, že chce podporovať mladých 
ľudí a prepláca takmer celú sumu z pro-
jektu. Znie to lákavo, však? 

A ako na to? Ty, ako jednotlivec sa 
na projekt nemôžeš prihlásiť priamo. 
Na sprostredkovanie potrebuješ školu 
či inú organizáciu. Ak vaša škola takéto 
projekty nepodporuje, ako aj v mojom 
prípade, stačí si otvoriť internet a hľadať, 
kto takúto možnosť poskytuje. Existuje 
veľa organizácii, ktoré majú svoje vlastné 
stránky. Ja konkrétne som vycestovala 
cez organizáciu Adel. Na internete som sa 

dozvedela, že sa môžem zúčastniť mládež-
níckej výmeny, tréningu či vycestovať ako 
dobrovoľník. Dĺžka a téma každého pro-
jektu sa líši. Stačí si len vybrať. Projekty sa 
stále aktualizujú a určite si vyberieš aj ty ten 
pravý pre teba. Môj projekt bol o podpore 
mladých ľudí v spoznávaní Európy a iných 
kultúr. Ak si vyberieš projekt, ktorého by 
si sa chcel zúčastniť, musíš odpovedať 
na otázky prečo a ako by ti v budúcnosti 
pomohla účasť na projekte, nič zložité. 
No a už len čakať, či ty budeš ten šťastli-
vec, ktorého vyberú. Ak sa ti to nepodarí 

na prvýkrát, nezúfaj. Aj mňa 
vybrali až na tretí pokus. 

A je to, môžeš baliť kufor. 
Malou nevýhodou čo sa týka 
cestovania je, že musíš si letenky 
kúpiť sám. Samozrejme, pride-
lený koordinátor ti bude pomá-
hať počas celého projektu, 
poskytne ti všetky informácie, aj 
letenky nájde on. Ty si ju musíš 
len kúpiť a po projekte poslať 
všetky potrebné papiere organi-
zácii a následne ti budú peniaze 
vrátené. Myslím, že to za to stojí. 
Spoznala som ľudí z rôznych 
krajín Európy, preskúmala hlavné 

mesto Nemecka a zažila veľa zábavy. 
A najlepšie na tom je, že nemusíš mať ani 
18 rokov a tvoji rodičia nemusia mať strach. 
Ja som cestovala tiež v sedemnástich, ces-
tovali sme všetci vybraní Slováci spolu a aj 
počas projektu o mňa bolo výborne posta-
rané. 

Michaela Mindžáková
Gymnázium L. N.

členka Študentského parlamentu

Maturita formalita... 
Prvý deň písomnej maturitnej skúšky 

som mala stres a veľmi som sa bála asi 
ako každá maturantka. Nevedela som, aký 
bude test a aké budú témy na sloh. Vedela 
som len, že ma čaká veľké prekvapenie 
a čakanie sa mi zdalo nekonečné. Počas 
testu síce opadol ten najväčší stres, ale ešte 
to nebol koniec. Otázky v teste boli ťažké, 
mala som veľmi zmiešané pocity. Tie sa mi 
miešajú ešte teraz, ale to je určite prirod-
zené. Čakala som na témy slohu a verila, že 
budú dobré, že sa nájde téma, ktorú hneď 
ako uvidím, si poviem: „Áno, tak to je ona, 
túto budem písať!“ Témy boli našťastie 
super. Vybrala som si hneď umelecký opis 
a po napísaní som bola celkom spokojná 
a motivovaná na ďalší deň, keď nasledoval 
cudzí jazyk. Maturovala som z nemeckého 
jazyka. Pred testom som mala opäť obavy, 
hlavne aby som dosiahla potrebný počet 
bodov. Opäť napätie, ale téma v pohode 
šport a forma list. Veľmi som sa potešila 
a všetok stres bol zrazu preč. S dobrým 
pocitom som odchádzala domov, oddých-
nuť si po náročných dvoch dňoch. Už len 
počkať na výsledky a zvládnuť ústne matu-
ritné skúšky.

Magdaléna Jurášová
2. G (NŠ)

Návšteva z Katalánska
Týždeň od 18. do 22. februára bude 

pre 17-tich študentov Gymnázia Ladislava 
Novomeského určite nezabudnuteľným. 
Naša škola sa po dlhej odmlke opäť zapo-
jila do výmenného pobytu, a to najmä 
vďaka pani profesorke Anne Jankovýcho-
vej. Po výbere zahraničnej školy nasledo-
valo stretávanie sa a dohadovanie aktivít 
pre našich „kataláncov“. 

Prišli z mestečka Gironella, asi 100 km 
od Barcelony. Veľmi úsmevné boli pre nás 
najmä ich otázky typu, prečo sa musíme 
v škole prezúvať, prečo obedujeme tak 

skoro a jeme tak často alebo prečo máme 
vyučovaciu hodinu 45 minút (zatiaľ čo oni 
55 minút). Vďaka utorňajšej aktivite Senica-
-go sa študenti mohli dozvedieť veľa zaují-
mavostí o Senici a jej pamiatkach. Streda 
sa niesla v duchu spoznávania nášho hlav-
ného mesta. Dostali sme mapku s centrom 
mesta, pamiatkami a s rôznymi úlohami 
a vyrazili sme spoznávať krásy Bratislavy 
v malých skupinkách. Našim hosťom sme 
chceli ukázať taktiež umenie, preto sme 

ich zobrali do galérie Nedbalka neďa-
leko Námestia SNP. Vo štvrtok sme 
prostredníctvom prezentácii priblížili 
našim študentom zo Španielska slo-
venskú hudbu, jedlo, umenie či folklór 
a poobede sme si v telocvični školy 
všetci zašportovali. Za zmienku určite 
stoja aj spoločné večery, keď sme sa 
hádam najviac zblížili. Naši kamaráti 
z Katalánska nás presvedčili o tom, že 
aj za tak krátky čas si dokážeme veľmi 
obľúbiť niekoho v podstate „cudzieho“. 
Myslím, že hovorím za nás všetkých, 
keď poviem, že sa už nevieme dočkať, 
kedy sa opäť uvidíme a vyobjímame. 
Avšak tento raz už u nich doma. 

Anna Sekáčová 
Gymnázium L. N. 3. B

členka Študentského parlamentu

Beseda o podnikaní
Do Súkromnej strednej odbornej školy 

prišiel 8. februára známy podnikateľ, špor-
tovec, spisovateľ a politik Ing. Michal Tru-
ban, aby nám študentom predstavil svoju 
najúspešnejšiu firmu WebSupport zaobe-
rajúcu sa webhostingom. 

Dosť som sa na jeho prednášku tešil, 
pretože sa o podnikanie zaujímam a inšpi-
rujú ma príbehy úspešných ľudí. Na úvod 
nám predstavil svoju spoločnosť, o kto-
rej sme dovtedy vôbec netušili. Priniesol 
aj knihu o svojej firme, ktorá bola určená 
ako darček pre jedného z nás. Vtedy som 
si pomyslel, že by som si rád takúto knihu 
prečítal. Pokračoval informáciami o svo-
jej kariére od čias, keď chodil na strednú 
školu, na ktorej WebSupport založil, až 
po súčasnosť. Prednáška na mňa pôso-
bila zaujímavo a inšpirujúco, pretože roz-
prával úprimne o svojich skúsenostiach aj 
o pocitoch svojich prvých zákazníkov. No 
nehovoril len o biznise, spomenul aj svoje 
zážitky týkajúce sa športovania. Po ukon-
čení prednášky sme dostali čas na prípravu 
otázok. Mohli sme sa teda dozvedieť viac 
o jeho živote a práci. Keďže som mu polo-
žil otázku ako prvý, mal som to šťastie, 
že sa rozhodol venovať knihu mne. Spo-
mínanú knihu som začal čítať a môžem 
povedať, že ma od začiatku veľmi zaujala. 
Určite ju prečítam celú. Túto udalosť hod-
notím veľmi dobre a teším sa na podobné 
zážitky z ďalších stretnutí so zaujímavými 
ľuďmi. 

Ján Hrkeľ
študent SSOŠP
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tŠportovci mali sviatok 
(Dokončenie zo str. 1) 
poďakovali aj Oľge Štefkovej za dlho-

ročný prínos k tomuto úspešnému poduja-
tiu i rozvoju športu v Senici. 

Aj tohto roku Seničania v hlasovaní 
rozhodli o najobľúbenejšom športovcovi 
v internetovom hlasovaní i priamo v sále. 
Do ankety sa zapojilo 1106 hlasujúcich, 
ktorí si zo 16 nominantov zvolili Daniela 
Hlavičku. 

Program spríjemnila hudobným vystúpe-
ním speváčka Anežka Binková a dievčatá 
na jumping trampolínach pod vedením 
Lucie Kóňovej v ľudovom odeve na ľudovú 
nôtu. 

Viera Barošková 

Ocenení športovci
ŽIACI  

EMA BOLEBRUCHOVÁ - TENIS

Svedomité a pracovité 16-ročné dievča 
s tenisom začínalo v 7 rokoch. Medzi jej 
najväčšie úspechy patrí 3. miesto na majs-
trovstvách SR družstiev dorasteniek, víťaz-
stvo v dvojhre a semifinále vo štvorhre 
v Kuvajte, semifinále vo štvorhre v Katare, 
semifinále vo štvorhre v Izraeli, semifinále 
vo štvorhre v rakúskom Welse, víťazstvo 
vo štvorhre v Egypte, semifinále vo štvorhre 
na Cypre, víťazstvo kvalifikácie turnaja žien 
v Thajsku. 

TAMARA MORÁVKOVÁ – FK SENICA, SLOVAN BRA-
TISLAVA

Vo Futbalovom klube Senica hrala 
od prípravkárskeho veku. V lete 2015 sa 
v klube prvýkrát založilo družstvo žiačok 
a hneď sa stala líderkou. So spoluhráč-
kami získala dva roky po sebe strieborné 
medaily na MSR v halovej sezóne mládeže 
(r. 2017 a 2018). Jej výkony neušli ani repre-
zentačných trénerom a dostala pozvánku 
do SR do 15 rokov. V júli 2018 prestúpila 
do ŠK Slovan Bratislava, kategórie junio-
riek. Je pevnou súčasťou SR do 17 rokov. 
V Senici trénovala pod vedením Richarda 
Opalka.

LUJZA PAPPOVÁ - VOLEJBALOVÁ MLÁDEŽ SENICA

V juniorskom družstve Volejbalovej 
mládeže Senica hrá v základnej zostave 
na poste smečiarky. V minuloročnej 
sezóne hrala s družstvom starších žiačok, 
vybojovali titul majstra SR. Svojou šikovno-
sťou, talentom zaujala trénera reprezentač-
ného družstva. Za reprezentáciu SR odoh-
rala niekoľko medzinárodných zápasov a v 
apríli ju čaká kvalifikácia na majstrovstvá 
Európy. So spoluhráčkami teraz bojuje 
o postup na majstrovstvá SR junioriek. Tré-
nerka Lenka Búzková.

SAMUEL SEMANKO – PLAVECKÝ KLUB AQUA SENICA

Jeho najobľúbenejšími plaveckými dis-
ciplínami je znak, motýlik a kraul. V jeho 
vekovej kategórii pláva 115 plavcov. 
Na všetkých súťažiach na Slovensku aj 

v Čechách získaval popredné miesta. Vlani 
dosiahol najväčší úspech na letných MSR 
starších žiakov, kde získal 2. miesto v dis-
ciplíne 200 m znak a 3. miesto v disciplíne 
100 m znak. Má veľký predpoklad zlepšo-
vať sa. Tréner Andrej Laho.

MICHAL ŠKODÁČEK - ŠPORTOVÝ KLUB BARBELL

Je majster SR vo vzpieraní starších žiakov 
do 56 kg. Je nominovaný do reprezentácie 
SR. Vlani obsadil 3. miesto v slovenskom 
rebríčku starších žiakov. Získal 2. miesto 
na medzinárodnom turnaji v Boskovici-
ach a spomedzi 12 družstiev bol členom 
víťazného družstva. Na medzinárodnom 
turnaji v Štúrove v konkurencii pretekárov 
Ukrajiny, Maďarska, Česka a Slovenska zís-
kal 3. miesto. Stal sa dvojnásobným abso-
lútnym víťazom medzinárodných turnajov 
mládeže vo vzpieraní konajúcich v Zlíne. 
Trénerom je Andrej Paška.

ALEX VLK - KICK BOX KLUB ŠIN-MU

Kickboxu sa venuje od 11 rokov. Vlani 
v Trenčíne obsadil v 1. kole Open ligy 
Slovenského zväzu kick boxu (SZKB) 
2. miesto light contact, 1. miesto získal 
v 2. kole Open ligy SZKB v Prešove. Prvé 
a druhé miesto light contact váhovej kate-
górii do 69 kg získal v LEON OPEN Most 
v ČR. V tej istej váhovej kategórii bsadil 2. 
miesto na Prague open 2018. Na sveto-
vom pohári Hungarian Kickboxing World 
Cup v Budapešti spomedzi 2473 štartujú-
cich z 247 tímov 37 krajín sveta získal 3. 
miesto. Dominoval v medzinárodnej súťaži 
Czech Open v Prahe. V kategórii 13 – 15 
ročných Old cadets Kick-light boys nad 69 
kg získal striebornú medailu. Druhý deň 
turnaja nastúpil v kategórii light contact 
starší kadeti a vybojoval si 1. miesto. Tré-
nuje pod vedením Pavla Trajlínka a Milana 
Anderleho.

DORASTENCI

DANIEL HLAVIČKA - DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR 
SENICA

Reprezentuje Dobrovoľný hasičský 
zbor v kategórii dorast. Vlani sa zúčastnil 
na krajskom kole hry Plameň, je reprezen-
tant SR v hasičskom športe. Minulý rok 
v septembri sa s reprezentáciou SR zúčast-
nil na MS vo Varne. Je majster SR v behu 
na 100 m cez prekážky, majster SR v hasič-
skom dvojboji, vicemajster SR vo veži 
a držiteľ slovenského rekordu. Trénuje 
pod vedením Milana Černáka.

MARTIN KOPÁČ 
– HANKO KAI KARATE KLUB SENICA

Držiteľ 1. DAN-u. Vlani sa ziskom dvoch 
zlatých medailí stal juniorským majstrom 
ČR v štýle Goju-ryu v kumite na 68 kg aj 
v kata. Na tomto turnaji zároveň obsadil 3. 
miesto vo vyššej kategórii kata do 21 rokov. 
V druhom kole slovenského pohára skon-
čil na 2. mieste. Na výjazde so slovenskou 
reprezentáciou, v medzinárodných súťaži-
ach v Ľvove obsadil 2. miesto a na turnaji 
v Budapešti 3. miesto. Víťazstvo si pripísal 

na Grand Prix Žilina a bronz na turnaji 
Orava Cup v Dolnom Kubíne. Trénerom je 
Martin Čulen.

LÍVIA KUBEKOVÁ – HK91, ŠKP BRATISLAVA

Odchovankyňa senického hokeja. 
Pôsobí 3. sezónu v ŠKP Bratislava. je pev-
nou súčasťou slovenskej hokejovej repre-
zentácie žien do 18 rokov. Začiatkom 
januára t.r. sa dievčatám podaril historický 
úspech, keď postúpili do najvyššej divízie 
majstrovstiev sveta. K víťazstvu v posled-
nom zápase prispela aj ona, keď najskôr 
zaznamenala asistenciu na gól spoluhráčky 
a nakoniec aj sama zavŕšila konečný stav 
stretnutia a postup gólom do prázdnej 
bránky. 

LUKÁŠ KUČERA – FK SENICA

Jeho srdce od malička patrilo futbalu. 
Vyniká rýchlosťou a agresivitou. Prepraco-
val sa až do mládežníckych reprezentácií, 
stal sa pravidelnou súčasťou slovenskej 
U19-ky. Od minulého roka je už pevnou 
súčasťou A-mužstva a na svojom konte má 
už štarty v najvyššej súťaži - Fortuna liga. Aj 
kvôli týmto skutočnostiam sa stal vzorom 
pre našich ďalších nádejných futbalistov 
v akadémii. V staršom doraste ho trénuje 
Vladimír Včelka, v A-mužstve Ricardo 
Chéu.

JOZEF RUŽIČKA - KLUB SILOVÉHO TROJBOJA

Silovému trojboju sa venuje tretí rok. 
K jeho najväčším úspechom v roku 2018 
patrí 1. miesto na majstrovstvách SR v silo-
vom trojboji (dorast), kat. do 93 kg, výkon: 
500 kg (drep: 200 kg, tlak: 120 kg, mŕtvy 
ťah: 180 kg), 1. miesto na MSR v tlaku 
na lavičke (dorast), kategória do 93 kg, 
výkon: 130 kg. 2. miesto obsadil v Pohári 
SNP v tlaku na lavičke (dorast), kategória 
do 93 kg, výkon 142,5 kg. Na Grand Prix 
Slovakia dorastencov v kategórii do 93 kg 
získal 2. miesto s výkonom 540 kg (drep: 
215 kg, tlak: 145 kg, mŕtvy ťah: 180 kg). Tré-
nuje pod vedením Mariána Beera.

SABINA RÝZKOVÁ - KICK BOX KLUB ŠIN-MU

Kixkboxu sa začala venovať v roku 
2016. Zameriava sa na súťažné kontaktné 
disciplíny light contact a kick light. V roku 
2018 získala 1. miesto v 1. kole Open 
ligy Slovenského zväzu kick boxu (SZKB) 
v Trenčíne, 2. miesto v 2. kole Open ligy 
SZKB v Prešove a 1. miesto light contakt 
ženy na Leon Open Most v ČR. Na turnaji 
Prague open 2018 obsadila 1. miesto ženy 
light contact do 70 kg a 2. miesto juniorky 
light contact. V Innsbrucku na svetovom 
pohári WAKO sa umiestnila v dvoch 
kategóriách na 2. mieste. V Budapešti 
na ďalšom svetovom pohári Hungarian 
Kickboxing World Cup obsadila 2. miesto 
v kategórii light contakt juniorky do 70 
kg. Najväčší úspech dosiahla na MS fede-
rácie WAKO v kickboxe juniorov a kade-
tov v Taliansku a priviezla dve bronzové 
medaily v štýloch light contact a kick light 
do 65 kg. Trénuje pod vedením Pavla Traj-
línka a Milana Anderleho.
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MONIKA BEER - KLUB SILOVÉHO TROJBOJA

Silovému trojboju sa venuje od roku 
2002. Je 26-násobná majsterka Sloven-
ska, 3-násobná majsterka Európy v tlaku 
na lavičke, vicemajsterka sveta Masters 
v silovom trojboji aj majsterka Európy 
Masters v silovom trojboji. Na MSR v tlaku 
na lavičke obsadila 1. miesto v kategórii 
do 57 kg, výkon: 110 kg a získala titul abso-
lútny víťaz (slovenský rekord). V Pohári 
SNP v tlaku na lavičke obsadila 1. miesto 
v kategórii do 57 kg, výkon: 112,5kg a zís-
kala titul absolútny víťaz. Na majstrovstvá 
Európy Masters v silovom trojboji obsadila 
1. miesto v kategórii do 52 kg. Trénuje 
pod vedením Mariána Beera.

ŠTEFAN BUDOVIČ - PD SENICA

Ako ošetrovateľ a jazdec 
dostihových koní pra-
cuje v PD Senica od roku 
2014. V roku 2018 sa vryl 
do pamäti všetkých fanúši-
kov jazdeckého športu ako 
jazdec hviezdnej kobyly 
Zoriany, s ktorou tvoria už 
tri roky perfektnú dvojicu. 
Zo šiestich štartov sa štyri-
krát umiestnili na 1. mieste 
a získali pre farby PD Senica 
28 500 eur. Najcennejším 
úspechom bolo v júni 2018 
víťazstvo 35. Veľkej ceny 
Slovenska, Graded 3, rovina na 2 400 m. 
V šampionáte slovenských rovinových 
jazdcov sa umiestnil na 5. mieste, vtedy 
pri výhrach pre majiteľov koní získal 42 
340 eur. Trénerka Zuzana Kubovičová.

ALŽBETA OVEČKOVÁ - HANKO KAI KARATE KLUB

Mimoriadne talentovaná, členka slo-
venskej reprezentácie, držiteľka 2. DAN-u. 
Napriek zdravotným problémom získala 
zlatú medailu na Veľkej cene Slovenska 
a bronzovú medailu na majstrovstvách SR 
2018. Za rok 2018 obsadila v rebríčku Sve-
tovej federácie karate 34. miesto. Na sve-
tovej lige v Salzburgu obsadila 3. miesto 
v kata. Trénerom je Martin Čulen.

TOMÁŠ SKALA - ZÁHORÁCKÝ FRIŠKÝ TÝM

Najmladší člen amatérskeho bežeckého 
zoskupenia Záhorácký Frišký Tým. Repre-
zentuje mesto Senica na cestných a kroso-
vých behoch na Slovensku aj v zahraničí. 
Rok 2018 sa niesol hlavne v znamení dru-
hých miest: v kategórii mužov do 40 rokov 
na Záhoráckom polmaratóne v Senici 
a ďalších šesť druhých miest na rôznych 
miestach bežeckých súťaží, zúčastnil sa aj 
Medzinárodného maratónu mieru v Košici-
ach (36.), no obsadil aj jedenkrát 4. miesto 
v absolútnom poradí na domácom Sil-
vestrovskom behu v Senici a jedenkrát 3. 
miesto v celkovom poradí Moravsko-Slo-
venského bežeckého pohára. Trénerom je 
Rudolf Roučka.

TRÉNERI

ANNA ANTÁLKOVÁ 
- TANEČNÁ SÚBOR SCREAM PRI ZUŠ SENICA

Dlhoročná učiteľka v ZUŠ Senica. 
Mnohí z jej žiakov pokračovali pracujú 
ako tanečníci, herci a speváci v divadlách 
v Paríži, Prahe, Brne, Bratislave, Košiciach, 
ale i v Nemecku. 26 rokov vedie tanečný 
súbor Scream, s ktorým sa zúčastňuje 
na mnohých celoslovenských, medziná-
rodných európskych a svetových súťaži-
ach. So súborom precestovala Európu, 
kde získali tanečníci tituly majstrov sveta, 
majstrov Európy, víťazi Svetového pohára 
a mnoho ďalších ocenení. Dlhé roky spolu 
s manželom noli organizátormi celosloven-
ských súťaží, ale aj majstrovstiev Európy 
a sveta.

JAROSLAV BREČKA ST. - QUIRINUS FARM

Vlani získal titul Šampióna prekážko-
vých trénerov a titul Šampión prekážko-
vých jazdcov na Slovensku. Z galavečera 
slovenského turfu si okrem odniesol i titul 
Najlepší kôň na prútených prekážkach 
za ním trénovanú kobylku Meny Bay, 
ktorá vyhrala v tejto sezóne najprestížnejší 
dostih v tejto kategórii Prútenky šampió-
nov. Veľmi dobré výsledky opäť dosiahli 
i na talianskych dráhach. Vo svojej centrále 
Quirinus Farm v Javorci Jaro Brečka pripra-
vuje takmer 30 dostihových koní a najväč-
šími hviezdami jeho stajne v tejto sezóne 
boli Meny Bay, Star, Vernois, Tallstep a Mr. 
Zuru. 

LENKA BÚZKOVÁ - VOLEJBALOVÁ MLÁDEŽ SENICA

V roku 2018 sa podpísala pod výborné 
výsledky Volejbalovej mládeže Senica 
a družstvo starších žiačok dostala na takú 
úroveň, že celú základnú súťaž zvládli 
bez jedinej prehry a postúpili na MSR. 
S tým istým družstvom vybojovala postup 
do 1. ligy junioriek. Dokonca znova bojujú 
o postup na MSR v tejto kategórii. Má 
povesť prísnej trénerky, zároveň má k hráč-
kam ľudský prístup. Jej hráčky vedia, že je 
to práve ona, ktorá ich posúva vpred, veria 
jej. 

ANDREJ PAŠKA – ŠPORTOVÝ KLUB BARBELL SENICA

Vlani získal so svojimi športovcami 
vo vzpieraní starších žiakov tri tituly maj-
strov Slovenska. V slovenskej lige druž-

stiev mladších a starších žiakov obsadili 4. 
miesto. Dve druhé miesta získali na MSR 
vo vzpieraní mladších žiakov. Na medziná-
rodných turnajoch v Boskoviciach a v Zlíne 
získali individuálne víťazstvá pretekárov 
klubu a víťazstvo družstva. Členovia klubu 
Iveta Zimanová bola nominovaná na ME 
mládeže vo vzpieraní, Viktória Pašková 
a Michal Škodáček boli zaradení do repre-
zentácie SR.

KOLEKTÍVY

SONNY JUNIOR - TANEČNÁ SKUPINA SONNY
Juniori A tanečnej skupiny Sonny tré-

nujú pod CVČ pod vedením Andrey Jakub-
covej od roku 1994. V roku 2018 súťažili 
s formáciou Iconic, kde tancovalo 23 taneč-
níčok a jeden tanečník. Vytancovali si tieto 

úspechy: 1. miesto na Saltare Orbis 
v Malackách, 3. miesto na MSR 
v Bratislave, 1. miesto na Sveto-
vom pohári v Ústí nad Labem, 5. 
miesto na Majstrovstvách sveta 
v Orebre. Potvrdili tak svoju kvalitu 
nielen na domácich súťažiach, ale aj 
na medzinárodných. 

Tanečnú skupinu tvoria: Monika 
Bahnová, Ema Kutálková, Albert 
Macek, Simona Parízková, Emma 
Šiflová, Sofia Petrovičová, Zuzana 
Nemečkayová, Sára Haslová, Soňa 
Štefková, Karin Jurková, Ema Sobo-
ličová, Viktória Slobodová, Petra 
Bobeková, Tereza Manďáková, 

Radka Žáková, Simona Királová, Lenka 
Ravasová, Michaela Čmaradová, Barbora 
Mičová, Alexandra Kubová, Tatiana Pisaro-
vičová, Šárka Podešvová, Romana Skalová, 
Lea Nižníková, Henrieta Kudláčová.

STARŠIE ŽIAČKY – VOLEJBALOVÁ MLÁDEŽ SENICA

Minulú sezónu hralo družstvo starších 
žiačok súčasne dve súťaže. Ich cieľom bol 
postup na MSR vo svojej kategórii a postup 
do 1. ligy junioriek. Družstvo tvorí veľa 
talentovaných hráčok, tri z nich sú v užšom 
reprezentačnom výbere SR a dve v širšom 
kádri reprezentácie. Druhý cieľ, postup 
do 1. ligy junioriek, sa im tiež podaril a v 
tejto sezóne už naplno zberajú skúsenosti 
v tejto kategórii. Momentálne sú na postu-
povom mieste na MSR junioriek. V decem-
bri 2018 boli dievčatá vyhodnotené ako 
najlepší kolektív Trnavského kraja.

Družstvo tvorí: kapitánka Martina Bar-
cajová, Anna Prokešová, Lujza Pappová, 
Ema Havlíková, Jana Nosková, Dominika 
Morávková, Tamara Beerová, Ema Rava-
sová, Jana Tytykalová, Diana Návratová, 
Adriana Obúlaná, Adela Návratová. Tré-
nerka Lenka Búzková.

OSOBNOSTI
MARIÁN BEER - KLUB SILOVÉHO TROJBOJA SENICA 

Športu sa venuje od detstva. Prešiel rôz-
nymi druhmi športu cez atletiku, hokej, fut-
bal, box až po silový trojboj. Tomuto športu 
sa venuje od roku 1978 a od roku 1988 
je trénerom. Vychoval reprezentantov, 
ktorí štartovali na MS a ME, kde získali 34 
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boja získal 191 medailí. Medzi jeho najlep-
šiu pretekárku patrí Monika Beer (charakte-
ristika vyššie). V roku 2018 získal so svojím 
oddielom silového trojboja 10 zlatých, 7 
strieborných , 6 bronzových medailí a z ME 
2 zlaté a 2 strieborné medaily. V minulom 
roku dovŕšil 70 rokov.

DAGMAR BLAŽEKOVÁ – VOLEJBALOVÁ MLÁDEŽ 
SENICA

S volejbalom svoj život spojila v detstve, 
keď ako mladá hráčka hrávala v našom 
meste, neskôr v Bratislave a v roku 1983 
sa stala aktívnou volejbalovou trénerkou 
v Senici. Počas úžasnej 34-ročnej práce 
s mládežou pritiahla k športu a naučila 
základy volejbalu stovky dievčat. Pravidelne 
svoje družstvá privádzala na majstrov-
stvá Slovenska, kde spolu získali nejednu 
medailu. Dvakrát sa jej podarilo získať titul 
majstra Slovenska. Vďaka jej obetavej, pre-
cíznej, profesionálnej a láskyplnej práci sa 
14 dievčat dostalo do reprezentácie SR. 
Je vzorom pre všetkých volejbalových tré-
nerov v Senici. Jej dobré trénerské meno 
poznajú nielen volejbalové kluby na celom 
Slovensku, ale aj v Čechách. 

MARTIN ČULEN – HANKO KAI KARATE 
KLUB

Zakladateľ Hanko kai karate klubu 
Senica. Nositeľ 9. DAN-u, tréner 1. triedy, 
rozhodca 1. triedy, súčasný člen Sveto-
vého direktoriátu karate Svetovej federácie 
karate. Vychoval množstvo reprezentan-
tov SR, majstrov SR a Európy, medailistov 
z majstrovstiev Európy a majstrovstiev 
SR. Tiež sa podieľal na výchove trénerov 
a rozhodcov karate. Patrí k najvýraznejším 
osobnostiam slovenského karate. Mesto 
Senica a Slovensko reprezentuje na mno-
hých medzinárodných akciách karate ako 
diplomat a funkcionár Svetovej federácie 
karate. Budúci rok oslávi životné jubileum 
70 rokov. 

JÁN LUKÁČ – ATLETIKA

Senická atletická legenda. S pravideľ-
ným behaním začal v roku 1983, už o rok 
bežal prvý maratón v Košiciach. Odbehol 
ich rovných 40, jeho najlepší čas 2:50,42 
je z roku 1999. Polmaratónov odbehol 
vyšše 50. Doteraz odbehol viac ako pol 
tisícky pretekov, v nich vyše 300-krát stál 

na stupňoch víťazov. Jeho oblúbenou tra-
ťou boli behy na 10 a 12 km. Najväčšiu 
výkonnosť mal v roku 1999, keď absol-
voval 35 pretekov, 20-krát stál na stupni 
víťazov. Po desiatich rokoch sa mu pro-
blémy s kolenom vrátili. Vtedy sa rozhodol 
pre ukončenie bežeckej kariéry. Jeho der-
niérou mal byť Silvestrovský beh v Senici 
v roku 2011. Tento beh bol jeho srdcovkou, 
keď počas 27-ročnej histórii nevynechal 
ani jeden. Absolvoval beh Devín – Brati-
slava, na ktorom po minimálnom tréningu 
po zdravotných problémoch skončil na 5. 
mieste. 

JÁN PAŠKA – TENISOVÝ KLUB SENICA

Spolu s niekoľkými nadšencami založil 
Tenisový klub v roku 1976. Do marca 2018 
pracoval v klube nepretržite ako predseda 
alebo člen výboru. Veľkou mierou sa zasl-
úžil o to, že je vybudovaný tenisový areál 
so siedmimi antukovými dvorcami, budo-
vou so šatňami a sociálnym zariadením. To 
všetko bolo možné najmä preto, že celý 
svoj voľný čas venoval iba klubu. Okrem 
funkcionárskej práce pracoval a ešte stále 
pracuje v klube aj ako tréner. Podarilo sa mu 
vychovať hráčov, ktorí sa z regionálnych 
súťaží postupne prebojovali až do prvej 
ligy (muži v r. 2003), kde pri postupe boli 
iba vlastní odchovanci. Vychoval hráčov 
ako Michaela Rusnáka, Martinu Machovú, 
Ivan Štefík či Adam Čepku a mnohých ďal-
ších. V minulom roku oslávil životné jubi-
leum 70 rokov.

ĽUBOMÍR ZAVADIL - HOKEJOVÝ KLUB 91
Cenu za mimoriadny prínos k športu si 

zaslúži za celoživotný prínos hokejovému 
hnutiu. Už desaťročia sa venuje práci 
s deťmi nielen v hokejovom klube v Senici, 
ale v minulosti pôsobil aj v zahraničí. Jeho 
rukami prešli viacerí hokejisti, veľa z nich 
on sám priviedol k hokeju a športu všeo-
becne. K športu vedie celú svoju rodinu, 
živým príkladom sú vnuk Filip a vnučka 
Nina, ktorí športujú v senickom hokejovom 
klube. Nikdy sa nezdráha pomôcť nielen 
ľudsky, ale aj materiálne a finančne, všetko 
pre šport detí. Svojím starostlivým prístu-
pom si vždy získa dôveru detí a rovnako 
aj dôveru rodičov. Vyžaruje z neho pokoj 
a charizma, čo sa v dnešnom svete ťažko 
hľadá. V minulom roku oslávil životné jubi-
leum 60 rokov.

Plaváreň využívaná 
aj súťažne

Mestská plaváreň v Senici bola 16. 
februára dejiskom I. kola Slovenského 
pohára žiakov pod organizačnou tak-
tovkou Slovenskej plaveckej federácie 
a domáceho plaveckého klubu (PK) 
Aqua. Súťaž na takejto úrovni sa v našom 
meste konala po viac ako dvoch desaťro-
čiach. 

Ide o prvú súťaž, ktorá sa konala 
v plavárni po jej komplexnej rekonštruk-
cii (do užívania bola daná 1. októbra 
2016). Myšlienku z roku 2017 o pre-
tekoch v domácom prostredí sa jej 
autorovi Andrejovi Lahovi, predsedovi 
a trénerovi PK Aqua, podarilo naplniť 
a po rokovaniach a schválení žiadosti 
sa vo februári zišlo v Senici 133 plavcov 
z 13 klubov zo západného Slovenska. PK 
Aqua zabezpečoval súťaž po technickej 
stránke. Pripravil podmienky pre plav-
cov - bazén, plavecké dráhy, označenie 
štartových blokov, ozvučenie priestorov, 
miesto pre vylepenie výsledkov, priestor 
pre spracovanie výsledkov a v ostatnom 
rade priestor pre rozhodcov a divákov. 
„Plavecké preteky sa stretli s vynikajúcou 
odozvou a pretekári, funkcionári, tréneri 
i diváci chválili výborné zabezpečenie 
a organizáciu súťaže, ale aj samotnú pla-
váreň. Niektorí boli ešte v starej plavárni, 
teda vedeli porovnať veľkú zmenu, ktorá 
sa tu udiala. Najviac nám závideli tréneri 
z Piešťan, kde vychovali viacero plavcov, 
napríklad Martinu Moravcovú,“ konštato-
val Andrej Laho. Piešťanci momentálne 
mestskú plaváreň nemajú a vraj by si ju 
radi „previezli“ k nim. 

Prvé preteky v Senici poctil svojou 
návštevou aj odchovanec domáceho 
plávania Juraj Hlávek, ktorého najobľ-
úbenejšou disciplínou je motýlik. Prvé 
preteky v rekonštruovanej plavárni otvoril 
primátor mesta Martin Džačovský. Ria-
diteľ Rekreačných služieb mesta Senica 
Ľubomír Štvrtecký na margo tejto udalosti 
vyslovil radosť z plaveckého podujatia, 
ktoré urobilo dobrú propagáciu aj mestu 
Senica: „Pri rekonštrukcii sme upravili 
mestskú plaváreň tak, aby spĺňala podm-
ienky na organizovanie plaveckých súťaží 
SPF.“

Bola to tiež propagácia dvoch plavec-
kých klubov, ktoré majú plaváreň ako svoju 
plaveckú základňu, a to Aqua a Záhorák. 
Z PK Aqua súťažilo 26 plavcov a medai-
lová žatva bola obdivuhodná - 17 medailí, 
z toho 5 zlatých, 4 strieborné a 8 bronzo-
vých. Z plaveckého klubu Záhorák plávali 3 
pretekári, ktorí získali 1 zlatú, 2 strieborné 
a 1 bronzovú medailu. 

Slovenská plavecká federácia v tomto 
roku neplánuje v Senici ďalšie preteky, ale 
PK Aqua sa o organizovanie súťaží bude 
usilovať aj v budúcom roku. 

Viera Barošková



Naša Senica 3/2019

16

Šp
or

t

Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus www.vydarkus.eu – marec 2019
 AUTOR: NÁZOV: VYDAVATEĽ:

1. Kol.:  Kniha hádaniek a hlavolamov pre škôlkarov Arkus
2. Genova, L.:  Strácam svoje ja Arkus
3. Monsigny, J.:  Jazdec z Petrohradu Arkus
4. Mlčochová, J.:  Adrianin prvý prípad (3. vydanie) Arkus
5. Hevier, D.:  Nám sa ešte nechce spať Buvik
6. Kol.:  Krížovky pre chvíle pohody Bookmedia
7. Naud, P.: 100 zábavných testov pre bláznov do testov Arkus
8. Blyton, Enid: Slávna päťka na úteku Slovart 
9. Gohl. Ch.:   Tajné hodiny jazdy  Arkus
10. Genova, L. Ľavá strana sveta Arkus
11. Andersen, H., Ch.:  Malá morská víla Buvik
12. Kol.: Veľká kniha krížoviek Bookmedia

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:
Gohl, Christiane: Kone, slnko, prázdninové lásky (séria Lea a kone 9.diel)
Preklad z nemčiny: PhDr. Danka Banská
Dovolenka na andalúzskom jazdeckom ranči! Lea je nadšená. Na krátko po príchode 
tam začne byť rušno: jej mama sa zamiluje do majiteľa ranča. Lea má plné ruky práce 
s tým, aby ju dostala späť na zem. No ani Lea samotná nie je voči šarmantným princom 
imúnna – ozlomkrky sa vrhne do prázdninového flirtu s Novozélanďanom Richim...
Pevná väzba, 130 x 200 mm, 136 strán, cena: 7,49 €

Hádajko 5/19 a tajuplný kaštieľ
V starom opustenom kaštieli stojacom na konci tmavej ulice sa v noci začnú diať čudné 
veci. „Zaručene tam straší!“ vyľakane si šepkajú ľudia zo susedstva a po zotmení by sa 
k nemu nepriblížili ani za svet. Čo sa to v kaštieli deje? Nájde niekto dosť odvahy na to, 
aby to zistil? 
Mäkká väzba, 105 x 148 mm, 32 strán, cena: 0,90 €

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

S nádielkou medailí
Členovia klubu Barbell Senica sa 16. 

marca zúčastnili na medzinárodnom tur-
naji v mládežníckom štvorboji a vo vzpie-
raní v moravskom meste Zlín. Klub repre-
zentovalo desať pretekárov a trénerka Iveta 
Zimanová. Deti predviedli dobré výkony, 
padli aj nejaké osobné rekordy. V súťaži 
jednotlivcov klub  získal jednu zlatú, päť 
strieborných, jednu bronzovú medailu,  
jedno štvrté a dve piate miesta. V súťaži 
družstiev mladších žiakov sa umiestnili 
na 6. miesto (Senica A) a 8. miesto (Senica 
B), a súťaž družstiev starších žiakov vyhrali. 

Klub reprezentovali: 
Sofia Siváková – 1. miesto deti ročník 2011,  
Martin Rafaja – 2. miesto deti ročník 2011, 
Simon Stašek – 2. miesto deti ročník 2010, 
Lukáš Székely – 2. miesto deti ročník 2009,  
Roman Šalík – 3. miesto deti ročník 2009, 
Peter Gažo – 4. miesto deti ročník 2009, 
Kristína Žáková – 5. miesto deti ročník 
2008, Tomáš Kovačovič – 2. miesto starší 
žiaci ročník 2005, Viktória Sládková – 5. 
miesto starší žiaci ročník 2005, Roman 
Marek – 2. miesto starší žiaci ročník 2004. 

Vo februári sa starší žiaci zúčastnili na 1. 
kole ligy žiakov vo vzpieraní v Novom 
Meste nad Váhom. Reprezentanti klubu 

obsadili 3. miesto z 12 družstiev 
z celého Slovenska. Výkony 
senických pretekárov: Viktória 
Sládková – trh 44 kg, nadhod 
55 kg, 

Tomáš Kovačovič – trh 44 kg, 
nadhod 54 kg, Roman Marek – 
trh 45 kg, nadhod 55 kg. 

Druhé kolo slovenskej ligy 
žiakov sa uskutoční 13. apríla 
v Hurbanove. 

Klub všetkým deťom gra-
tuluje k výkonom a ďakuje 
za vzornú reprezentáciu klubu 
a mesta Senica.

A.P.

Chodbovica má úspech
V sobotu 2. marca ožili chodby Základ-

nej školy na Ulici V. Paulínyho-Tótha. Už 
tradične posledný víkend jarných prázd-
nin patril mladým hasičom, ktorí si tu pri-
šli vyskúšať svoje schopnosti a zabojovať 
o Putovný pohár riaditeľa ZŠ v 13. ročníku 
súťaže. 

O čoraz populárnejšej súťaži svedčila 
účasť 62 kolektívov, z toho chlapcov (36) 
a dievčat (23), a to nielen z okolitých obcí, 
ale i z Trenčianskeho kraja a ďalekého 
Podolínca. Toho roku sa súťaže Chodbo-
vica zúčastnili aj najmenší hasiči vo veku 
od 3 do 5 rokov. V čom deti súťažia? Ide 
o beh po chodbách školy, kde ich čaká 9 
súťažných disciplín. Niektoré sú jednodu-
chšie - preskakovanie či preliezanie rôz-
nych prekážok, iné náročnejšie, napríklad 
na techniku práce s hadicou alebo na spo-
luprácu všetkých členov družstva pri dis-
ciplíne „loďky“, kde je úlohou družstva 
premiestniť sa z jedného miesta na druhé 
pomocou 2 žineniek bez toho, aby sa kto-
koľvek zo súťažiacich dotkol zeme akou-
koľvek časťou tela. Keď si k tomu prirátame 
beh po schodoch a po chodbách, je to 
skutočne ťažká úloha. Všetci však zvládli 
nástrahy trate a súťaž sa našťastie obišla 
bez zranení. Do výsledného času sa okrem 
času, za ktorý družstvo absolvovalo trať, 
prirátali trestné body a odrátali výhodové 
body za vek súťažiacich. Veliteľ súťaže 
musel, bohužiaľ, diskvalifikovať družstvo 
z Rohožníka za nešportové správanie. 

Najlepšie sa so súťažnou dráhou popa-
sovali chlapci z Borského Mikuláša za 2:52 
min., ktorí si odniesli aj Putovný pohár 
riaditeľa školy, na druhom mieste skončili 
domáci chlapci zo Senice časom 3:20 min. 
a tretie miesto si vybojoval kolektív chlap-
cov z Bučian časom 3:39 min. V kategórii 
dievčat si prvenstvo vybojovali dievčatá 
z Rybiek časom 3:22 min., druhé miesto 
patrí dievčatám z Bošácej za čas 3:27 min. 
a na treťom mieste sa umiestnili domáce 
dievčatá zo Senice časom 3:38 min. 
Počas súťaže bola aj samostatná disciplína 
nazvaná uzlová štafeta, kde si mohli jed-
notlivci vyskúšať svoje zručnosti vo viazaní 
uzlov. Najlepší dievčenský čas bol 12,75 
s a chlapčenský 23,91 s. 

Dominika Štuberová
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Do 27. apríla 
Mudrochova paleta – medzinárodná 
súťažná výstava žiakov základných ume-
leckých škôl, 10. ročník 
miesto: ZUŠ - galéria na prízemí 
organizátor: ZUŠ Senica

do 27. apríla
ORTHS – autorská výstava 
miesto: Galéria v podkroví ZUŠ 
organizátor ZUŠ Senica

1.apríl, 19.00
Fragile – koncert, predpredaj vstupeniek 
Infosen Senica, vstupné 14 €
miesto: Dom kultúry
organizátor: MsKS 

4. apríl, 9.00 
Mladý Európan – vedomostná súťaž 
o Európskej únii
miesto: Dom kultúry
organizátor: Europe Direct Senica

2. apríl, 13.00
Roky bojov, obetí a nádejí (1914 -1920) – 
otvorenie výstavy venovanej M. R. Štefánikovi 
miesto: ZOS
organizátor: ZOS 

4. apríl, 17.00
Talenty - 10. trienále poslucháčov umelec-
kých škôl - vernisáž výstavy katedry dizajnu 
nábytku a interiéru Drevárskej fakulty Tech-
nickej univerzity vo Zvolene
miesto: Záhorská galéria Jána Mudrocha
organizátor: Záhorská galéria Jána Mudrocha 

5. apríl, 15.45 – 18.00 
Poď sa zahrať do Stonožky - X-box, 
výtvarná dielňa k Veľkej noci, hry, turnaj 
v spoločenských hrách
miesto: CVČ
organizátor: CVČ

6. apríl, 10.30 
74. výročie oslobodenia mesta Senica – 
kladenie vencov
miesto: Námestie oslobodenia – socha 
Víťazstvo
organizátor: Mesto Senica

10. apríl, 17.00 
Violončelový koncert Alexandra Kubi-
nová – VŠMU
miesto: Galéria v podkroví ZUŠ
organizátor: ZUŠ

11. apríl, 18.00 
Vykročme pravou nohou II. – Škola Spirit, 
galakoncert súboru pred štartom na novú 
súťažnú sezónu s témou školského pro-
stredia, pre rodičov a verejnosť, vstupenky 
u tréneriek, vstupné dobrovoľné
miesto: Dom kultúry
organizátor: CVČ, súbor mažoretiek Spirit
12.4. doobeda koncerty pre školy (v DK, 
vstupné 2 €)

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

16. apríl, 17.00
Absolventský koncert žiakov 1. časti štúdia 
hudobného odboru
miesto: koncertná sála ZUŠ
organizátor: ZUŠ

25. apríl, 10.00 
Pocta M. R. Štefánikovi – odhalenie 
abstrakcie známej Štefánikovej podoby 
z profilu na Pamätníku ČSR. Po skončení 
prehliadka výstavy v ZOS
miesto: park pri ZUŠ
organizátor: Mesto Senica

25. apríl, 19.00 
Klimaktérium – divadelné predstavenie, 
divadlo Komédie, predpredaj Infosen 
Senica vstupné 16 €
miesto: Dom kultúry 
organizátor: MsKS 

26. apríl, 10.00 
Deň zeme
miesto: park pri DAVe
organizátor: ZOS

26. apríl, 12.00 – 17.00 
Hokejová Roadshow po Slovensku s putov-
nou vlajkou SR - nechaj odkaz na vlajke SR 
pre našu hokejovú reprezentáciu, súťaže 
o zaujímavé ceny a možno aj lístky na MS 
v hokeji 2019, káva zdarma
miesto: Námestie oslobodenia
organizátor: Raiffeisen bank

27. apríl, 19.00 
Rómsky ples
miesto: Dom kultúry
organizátor: Denisa Stašková

27. apríl, 14.00 
Stavanie mája v Kunove 
miesto: Spoločenský dom Kunov
organizátor: MsV Kunov

27. apríl, 14.00 
Stavanie mája v Čáčove 
miesto: pred materskou školou
organizátor: MsV Čáčov

28. apríl, 15.00 
Proč bychom se netešili - koncert Canti-
leny, vstupné dobrovoľné
organizátor: Cantilena, o.z. 
miesto Evanjelický kostol v Senici

28. apríl, 17.00 
Čaj o piatej - účinkujú Elena Kálková 
a Robo Černák
miesto: čajovňa Avalonross 
organizátor: čajovňa Avalonross 

30. apríl, 16.30
MODEL 2019 – vernisáž a vyhodnotenie 
regionálnej výtvarnej súťaže mladých návr-
hárov na tému Slovensko. Výstava otvo-
rená pre verejnosť 1. mája 10.00 – 15.00, 
7. mája v rámci Bublinkového dňa celý 
deň, 9. a 10. mája doobeda na požiadanie 
pre školské kolektívy.
miesto: DAV
organizátor: CVČ, Študentský parlament 
mesta Senica

30. apríl, 16.00 
Stavanie mája v Senici - bezplatné poduja-
tie, účinkuje DH Bučkovanka
miesto: Námestie oslobodenia
organizátor: Mesto Senica, MsKS 

PRIPRAVUJEME:

3. 5. o 19.00 Odchody vlakov - divadlo, 
účinkuje Adela Vinczeová a Viktor Vincze
Dom kultúry 

3. - 4 . 5. 24-hodinová štafeta v plávaní 
Mestská plaváreň

11. 5. Míľa pre mamu – rodinné podujatie 
ku Dňu matiek, registrácia o 13.00, štart 
o 15.00
Mestské kúpalisko, cyklotrasa

24. 5. o 16.30 a 19.30 KUBO: Anča, ja 
mám nožík - muzikál, cena 28 €
Dom kultúry 

Spomienka
Žiarila z teba láska a dobrota, budeš 
nám chýbať do konca života...
Dňa 29. marca sme si pripomenuli 
2. výročie úmrtia sestry, tety a krstnej 
mamy Evy Kováčovej.
Všetkým, ktorí ste ju poznali, ďakujeme 
za tichú spomienku. 

S úctou a láskou spomínajú sestra Magda s rodinou a bratia 
s rodinami.

Poďakovanie
Úprimne ďakujeme všetkým 
príbuzným a známym, ktorí 
na poslednej ceste odprevadili 
milovaného manžela, otca, dedka 
a pradedka Štefana Dikasza. Opustil 
nás 27. februára vo veku 82 rokov. 
Ďakujeme tiež za kvetinové dary a slová 

útechy, ktorými ste sa snažili zmierniť našu bolesť a náš 
hlboký žiaľ.
Smútiaca manželka, deti, vnúčatá a pravnúčatá.
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Spoločenská kronika

Uzavreté manželstvá

Ladislav Tóth  a  Alexandra Krajsová
Tomáš Varačka  a  Katarína Svrčková
Andrej Perička  a  Mgr. Lenka Danišová
Tomáš Svatík  a  Monika Exnerová
Mikuláš Michalica  a  Veronika Franková

Vítame nových Seničanov

Jaroslav Hrušecký   narodený v Skalici
Martin Kuták narodený v Skalici
Bruno Matula narodený v Skalici
Zoe Zobáková narodený v Myjave
Jakub Rusňák narodený v Myjave
Linda Ferenčíková narodená v Myjave
Paula Pukančíková   narodená v Skalici
Natália Krchová   narodená v Myjave
Michaela Kovárová   narodená v Myjave

Opustili nás 

Eva Banárová   vo veku 70 rokov
Juraj Krnáč   vo veku 85 rokov
Mária Sameková   vo veku 75 rokov
Emília Mikulíková   vo veku 58 rokov
Jozef Kocian   vo veku 73 rokov
Viola Holá   vo veku 74 rokov
Juraj Polák   vo veku 45 rokov
Lýdia Štetinová   vo veku 84 rokov
Mária Včelková   vo veku 97 rokov
Ján Mihok   vo veku 81 rokov
Vojtech Szabó   vo veku 74 rokov
Viera Dikaszová   vo veku 55 rokov
Juraj Ferenčík   vo veku 59 rokov
Jolana Gašpárková   vo veku 91 rokov
Juliana Hlavatá   vo veku 76 rokov
Jozef Bilka   vo veku 54 rokov
Štefan Dikasz   vo veku 81 rokov
Emília Krňová   vo veku 92 rokov

Údaje sme zverejnili v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.                    
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 25. mája 2018. 
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Čas plynie ako rieky prúd, kto ťa mal 
rád, nemôže zabudnúť...
Dňa 25. marca sme si pripomenuli 
nedožité 90. narodeniny otca, deda 
a pradeda Jozefa Miču. 
S láskou spomínajú deti s rodinami 
a ostatná rodina. 

Spomienka
Dňa 7. apríla si pripomenieme 5. 
výročie, keď nás navždy opustil 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.

Spomienka
V marci sme si pripomenuli 3. smutné 
výročie úmrtia Anny Masarykovej. 
Kto ste ju poznali, spomeňte si spolu 
s nami.
S úctou spomínajú rodiny Fašaneková 
a Demjanová.

á

Spomienka
Odišli ste potichučky, 
bez slova a bez rozlúčky. 
V srdciach vás máme 
a stále na vás spomíname...
Dňa 10. marca sme si 
pripomenuli 13. výročie 
úmrtia nášho otca, starého 

otca Jozefa Bartoňa z Čáčova. 
Zároveň si 14. apríla pripomenieme 37. výročie úmrtia mamy 
a babky Anny Bartoňovej, rod. Bošákovej z Čáčova. 
S láskou a úctou spomínajú synovia a dcéry s rodinami. 

Spomienka
Dňa 2. marca sme si 
pripomenuli 1. smutné 
výročie úmrtia mamy, 
babky, svokry a prababky 
Marie Mizerákovej.
Dňa 27. marca to bolo už 
6 rokov, čo nás navždy 

opustil milovaný otec Ivan Mizerák. 
S láskou spomínajú synovia Vlastislav a Radoslav s rodinami, 
vnuci a pravnučka. 
S láskou a úctou spomínajú synovia a dcéry s rodinami. 

6. 4.  Dr. Max, OD Kaufland, Obchodná 3. 7.00 – 20.00 
6. 4.  Sotinská, Sotinská 1588,      20.00 – 22.30
7. 4.  Dr. Max, OD Kaufland, Obchodná 3,  7.00 – 22.30
13. 4.   EKOlekáreň, Sotinská 1586,  7.00 – 22.30
14. 4.  Dr. Max, OD Kaufland, Obchodná 3,  7.00 – 22.30
19. 4.  Eurodom, Hviezdoslavova 309,  7.00 – 22.30
20. 4.  Dr. Max, OD Kaufland, Obchodná 3,  7.00 – 22.30
21. 4.  BENU, Sotinská 1591,  7.00 – 22.30
22. 4.   Verbascum, Palárikova 308,  7.00 – 22.30
27. 4.   Eurodom, Hviezdoslavova 309,  20.00 – 22.30
27. 4.  EKOlekáreň, Sotinská 1586,  7.00 – 20.00  
28. 4.  Dr. Max, OD Kaufland, Obchodná 3,  7.00 – 22.30

Služby lekární
Spomienka
Čas plynie, spomienky stále bolia, 
zabudnúť na teba nikdy nedovolia. 
Hoci si odišla, niet ťa medzi nami, 
v našich srdciach zostávaš stále 
s nami...
Dňa 3. apríla si pripomenieme 10. výročie, 
čo nás navždy opustila matka, dcéra, sestra 

a krstná mama Emília Hižová. 
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Jana a Ľubica s rodinami, 
rodičia, sestry Zuzana a Alena s rodinami a vnúčatá 
Simonka, Tomáš a Timotejko.
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APRÍL 2019
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 2. apríl o 19.00
JEDNOU NOHOU V BASE
Mladý právnik Antonio sníva o tom, že sa 
stane spoločníkom vo vychytenej firme 
svojho profesora Salvatoreho. Ten je však 
známy egoista a tyran, a tak sa Antonio 
stáva jeho asistentom, osobným šoférom či 
kuchárom. Keď konečne dostane vytúženú 
ponuku stať sa spoločníkom, má to jeden 
háčik - musí si vziať Isabel, milenku jeho men-
tora, ktorá potrebuje získať občianstvo. Dob-
romyseľný Antonio prijíma... a ocitá sa v kolo-
toči problémov, ktorý sa len tak nezastaví.
Žáner: komédia
Vstupné: 5 €, MP 12+, 98 min.

 Streda 3. apríl o 19.00
ARCTIC: ĽADOVÉ PEKLO
Muž z havarovaného lietadla uviazne 
v Arktíde, nepriaznivej a opustenej ľado-
vej pustatine, kde bojuje o svoje preži-
tie. Postupne sa ale naučil ako bojovať 
so zimou a víchricami, ako byť ostražitý 
voči ľadovým medveďom a ako si uloviť 
potravu... Nečakaná udalosť ho však prin-
úti vyraziť na dlhú a nebezpečnú expedí-
ciu, ktorá rozhodne o jeho prežití. 
Žáner: dráma
Vstupné: 5 €, MP 12+, 97 min.

 Piatok 5. apríl o 19. h, sobota 6. apríl 
o 19.15
MY
Adelaide Wilsonová prichádza s manže-
lom a dvoma deťmi na prázdninový pobyt 
na chatu. Na prvý pohľad vyrovnaná a spo-
kojná žena v sebe skrýva veľkú traumu 
z detstva a po príchode v nej reťaz udalostí 
vyvolá paranoju, že rodinná idylka skončí. 
V noci  sa objaví štvorica podivínov, ktorí 
na rodinu zaútočia. Nočná mora je o to 
strašnejšia, že útočníci vyzerajú rovnako 
ako Wilsonovci. Majú však v rukách zbrane 
a neváhajú ich použiť...
Žáner: horor
Vstupné: 5 €, MP 15+, 121 min.

 Sobota 6. a nedeľa 7. apríl o 17.00
SHAZAM!
V prípade Billyho Batsona stačí vykríknuť 
jedno slovo - SHAZAM! - a toto 14 - ročné 
decko sa môže premeniť na dospelého 
superhrdinu Shazama. V dospeláckej verzii 
so superbožským telom, no s dušou die-
ťaťa sa Shazam púšťa do všetkého tak, ako 
by to robil každý tínedžer obdarený schop-
nosťami: užíval by si ich! Dokáže lietať? Má 
röntgenové oči? Môže rukami vrhať blesky 
či vynechať test zo sociológie? Shazam sa 
rozhodne otestovať svoje superschopnosti.
No osvojiť si ich bude musieť rýchlo,aby 
dokázal bojovať proti silám zla, ovládaných 
Dr. Thaddeusom Sivanom. 
Žáner: akčný, fantasy
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP 12+, 131 min.
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o 19.00
TERORISTKA
Hlavnou hrdinkou čiernej komédie je 
Mária, učiteľka na dôchodku, ktorá si jed-
ného dňa povie, že už si nechce pripadať 
ako krava, a keď jej proti arogantnému 
pôvodcovi lokálneho zla nepomôže ani 
starostka, zoženie si zbraň a rozhodne sa 
urobiť to, čo väčšinu z nás občas napadne, 
ale... Skoro však zistí, že ako je vražda zlo-
žitá morálne, je rovnako zložitá aj logisticky 
- napriek tomu, že jej bývalý žiak, momen-
tálne v podmienke, jej dáva cenné rady...
Žáner: komediálna dráma
Vstupné: 5 €, MP 12+, 95 min.

 Utorok 9. apríl o 19.00
GREEN BOOK
Film ocenený Oscarom je inšpirovaný sku-
točným príbehom odohrávajúcim sa v šes-
ťdesiatych rokoch v Amerike. Tony Lip je 
taliansko-americký vyhadzovač, ktorý prí-
jme prácu šoféra pre Dr. Dona Shirleyho, 
vysoko vzdelaného pianistu afroameric-
kého pôvodu. Dvaja úplne odlišní ľudia sa 
tak vydávajú na dvojmesačné koncertné 
turné do miest na juhu, kde je rasizmus hlb-
šie zakorenený. Pred nimi sa otvára cesta 
k zmysluplnému priateľstvu.
Žáner: komediálna dráma
Vstupné: 5 €, MP 12+, 130 min.

 Piatok 12., sobota 13. a nedeľa 14. apríl 
o 17.00
PRINC KRASOŇ
Čo majú spoločné Snehulienka, Šípková 
Ruženka či Popoluška? Všetky sú zaľúbené 
do Princa Krasoňa. Ešte keď bol malý, zakli-
ala ho zlá kráľovná. Odvtedy sa do neho 
každé dievča v kráľovstve beznádejne 
zaľúbi. Aby prelomil kliatbu a našiel pravú 
lásku, vydá sa na dobrodružnú cestu. Spo-
ločnosť mu robí neznámy cudzinec Lenny 
o ktorom ani netuší, že je to v skutočnosti 
dievča Lenore, prezlečené za chlapca 
a jediné dievča na ktorú kliatba neplatí.
Žáner: rodinný animovaný
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP, 90 min.

 Piatok 12. a sobota 13. apríl o 19.00
HELLBOY
Pod hlavičkou Úradu pre paranormálny 
výskum a obranu sa vydáva do Londýna, 
kam sa zo záhrobia vrátila obávaná čaro-
dejnica Nimue, ktorá potrebuje nabrať silu, 
pretože ju zabil kráľ Artuš. Hellboy musí 
zabrániť, aby Nimue na svet ľudí zoslala 
smrtiacu morovú ranu. Hellboy má našťas-
tie po svojom boku nevlastného otca, pro-
fesora Trevora a kamarátku Alice, mimori-
adne nadané médium. Spolu s nimi odhalí 
šokujúcu pravdu o svojom pôvode i o tom, 
aké je jeho skutočné poslanie.
Žáner: akčný, fantasy
Vstupné: 5 €, MP 15+, 120 min.

 Nedeľa 14. a utorok 16. apríl o 19.00
CYNTORYN ZVIERATIEK
Doktor Louis Creed sa s manželkou 
a dvoma deťmi presťahoval z veľkomesta 
do domu na okraji lesa, v ktorom sa ukrýva 
cintorín domácich zvierat. Keď sused Jud 
Crandall nájde ležať pri ceste mŕtvu mačku 
ich dcéry Ellie, rodičia nevedia, ako to 
dcére vysvetliť. Je to práve Jud, kto Louisovi 
poradí, že keď mačku pochovajú na zviera-
com cintoríne, nebudú jej musieť povedať 
nič. Mačka sa však vráti, trochu divokejšia, 

nebezpečnejšia... Jej návrat spustí lavínu 
desivých udalostí, ktoré rodine zmenia 
život. Smrť mačky totiž nebola ani zďaleka 
posledným úmrtím.
Žáner: horor
Vstupné: 5 €, MP 15+, 100 min.

 Streda 17. a utorok 23. apríl o 19.00
AFTER: BOZK
Usporiadaná študentka sa zamiluje do toho 
najhoršieho chalana široko ďaleko, rebela 
s temnou minulosťou i tajomstvom. Zdravý 
rozum je síce proti, ale nemôže si pomôcť, 
velenie nad jej životom preberá srdce 
a túžba. Nič podobné predtým nepoznala, 
a tak sa vrhá do vzťahu, ktorý je opojný, 
silný a diabolsky nebezpečný...
Žáner: romantický
Vstupné: 5 €, MP 12+, 106 min.

 Streda 24. apríl o 19.00
ZAMILOVANÁ GLORIA
Gloria je rozvedená päťdesiatnička 
s dospelými deťmi a nudným kancelárskym 
životom. Po večeroch sa však rada odvi-
aže v klube na tanečnom parkete, kde raz 
stretne Arnolda. Gloria sa doňho nečakane 
zamiluje a po rokoch opäť zažíva radosti 
i strasti nového ľúbostného vzťahu, ktorý 
ju ovplyvní viac, než je ochotná si priznať.
Žáner: romantická dráma
Vstupné: 5 €, MP 12+, 102 min.

Piatok 26., sobota 27. a nedeľa 28. apríl 
o 17.00
HĽADÁ SA YETI
Predstavujeme vám pána Spojku! Výška 
2,40 m, hustá srsť, váha 280 kilogramov 
- je neuveriteľne milý a srší vtipom. Jeho 
dobrodružstvo začína, keď sa unavený 
zo samoty uprostred divočiny rozhodne 
napísať list nebojácnemu prieskumníkovi 
sirovi Lionelovi Frostovi. Prosí ho, aby mu 
pomohol nájsť vzdialených súkmeňov-
cov, ktorí žijú v tajomnom údolí Šangri-La. 
Sir Lionel neváha a zorganizuje výpravu 
na druhý koniec sveta…
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP 7+, 95 min.

 Piatok 26., sobota 27. a nedeľa 28. apríl 
o 19.00
AVENGERS: ENDGAME
Záverečné dejstvo ságy Avengers od štúdia 
Marvel. Po zničujúcich udalostiach, opísa-
ných vo filme Avengers: Nekonečná vojna, 
sa svet ocitol v troskách. Polovica všetkých 
bytostí bola vyhubená. Avengers sa so zvy-
škami svojich spojencov ešte raz dajú 
dohromady, aby zvrátili Thanosove zločiny 
a znovunastolili poriadok vo vesmíre.
Žáner: akčný, dobrodružný, fantasy
Vstupné: 5 €, MP 12+, 182 min.

 Utorok 30. apríl o 19.00
ONI A SILVIO (filmový klub)
Aká je najväčšia ľudská túžba? Láska? 
Peniaze? Sex? Neobmedzená moc? A je 
možné toto dosiahnuť a nestratiť vlastnú 
tvár? Silvio Berlusconi - notoricky známy 
škandalózny miliardár, mediálny magnát, 
ktorý sa preslávil hlavne excentrickým 
spôsobom života a zhýralými večierkami. 
Film nahliada do súkromia tejto kontro-
verznej postavy. Zaoberá sa tým, ako fun-
guje cynický mechanizmus moci, založený 
na absolútnej strate hodnôt, ponižovania, 
egoizmu a prospechárstva.
Žáner: dráma
Vstupné: 4 €, MP 15+, 150 min.
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Z oceňovania športovcov

Vyznamenaní seniori

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde...

Plavecké nádeje PK AQUA
Nálezy pri čistení potoka

Mgr. Pavol Paradeiser s veľkou medailou sv. Gorazda
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