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Mysleli sme si, že všetko okolo nás funguje 
bez väčších problémov. Zrazu do našich živo-
tov vstúpilo niečo neviditeľné a paralyzuje 
celý svet. Pandémia koronavírusu zasiahla 
prudko, a to vo všetkých oblastiach. Aj v tých 
sférach, o ktorých sme si mysleli, že sa nás to 
nedotkne. Každý z nás pocítil dopad koro-
navírusu na každodenný život. Niekto len 
obmedzeným vychádzaním z domu, niekto 
so školopovinnými deťmi doma, niekto v nari-
adenej karanténe, pretože mal pozitívnu ces-
tovateľskú anamnézu, ďalší... každý si dosadí 
svoj príbeh, ako sa mu koronavírus dostal 
pod kožu a každému píše iný príbeh.

Zo dňa na deň sme sa všetci naučili nové 
výrazy, zo dňa na deň sme začali chodiť 
s rúškami, zo dňa na deň sa roztrhlo vrece 
s mnohými ochotnými ľuďmi – dobrovoľ-
níkmi i firmami ochotnými pomôcť najmä 
starším ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc 
iných. Zo dňa na deň sme boli vystavení tvr-
dým skúškam, na ktoré nikto z nás nebol pri-
pravený. Testy zo správnych rozhodnutí, spo-
lupráce a zodpovednosti skladáme denne, 
výsledok budeme poznať až táto pohroma 
bude za nami. Všetci skladáme pomyselnú 
maturitu z tejto nechcenej reality veriac, 
že obstojíme. Preto je dôležité dodržiavať 
všetky nariadenia vlády, regionálneho hygi-
enika a primátora mesta, aby život v našom 
meste aj napriek mnohým opatreniam išiel 
v čo najlepšom režime. Táto situácia nás 
preveruje všetkých a po všetkých stránkach. 
Odhaľuje v nás dobré vlastnosti i tie, ktoré 
sú v tejto situácii nenáležité, ale, žiaľ, vysky-
tujú sa. Situácia, do ktorej sme sa dostali, je 
tiež príležitosťou na prehodnotenie priorít. 
V zložitých okolnostiach pracovných i soci-
álnych kontaktov zisťujeme, čo má v živote 
ozajstnú cenu a čo je druhoradé. Učíme sa 
za pochodu ako žiť v prísne nariadených 
situáciách a podmienkach, mnohé kontakty 
medzi ľuďmi sa museli obmedziť a do popre-
dia vystúpila komunikácia vo virtuálnom 
svete. Zažívame mimoriadnu situáciu, ktorá 
úplne zastavila činnosť mnohých odvetví. 
Okrem krízy zdravotnej spoločnosť bude 
musieť riešiť aj následnú krízu ekonomickú. 

Ako to prežiť? Je to ľudsky ťažké, ochore-
nie Covid – 19 v nás vyvoláva obavy a úzkosť. 
Snažíme sa, aby to bolo znesiteľné, dôležité 
je nepodľahnúť panike. Pre nás všetkých je 
dôležité správať sa zodpovedne voči sebe 
i voči ostatným, ohľaduplne a povzbudzo-
vať sa - mimoriadna situácia si to vyžaduje. 
A na záver prianie dobrého zdravia. Toto 
želanie už dávno nemalo takú veľkú cenu 
ako v týchto náročných a ťažkých časoch. 

Viera Barošková, vedúca redaktorka

Vyprázdnené ulice, spustnuté ihriská a parky... Vláda nariadila, aby sa ľudia zdržovali 
doma, a tým sa zamedzilo šíreniu nového koronavírusu. 

Foto Viera Barošková

Spolu to zvládneme
Nový koronavírus SARS-CoV-2, ktorý 

spôsobuje ochorenie COVID-19 prvýkrát 
zaznamenali koncom roka 2019 v čínskom 
veľkomeste Wu-chan. Z tohto epicentra 
nákazy sa koronavírus postupne rozšíril 
do celého sveta. Svetová zdravotnícka 
organizácia vyhlásila 11. marca šírenie 
nákazy za pandémiu. U nás sa koronaví-
rus začal šíriť 6. marca, keď bolo u občana 
v obci pri Bratislave preukázané ochorenie 
Covid – 19. Do 5. apríla sa ním na Sloven-
sku nakazilo 485 ľudí, v okrese Senica 3. 
Do uzávierky vydania 5. apríla bol v našom 
meste jediný potvrdený prípad, ktorý bol 
zaznamenaný 21. marca. Išlo o osobu 
s cestovateľskou anamnézou, ktorá po celý 
čas od príchodu domov dodržiavala dob-
rovoľnú domácu izoláciu aj s rodinou a po 
celý čas bola pod lekárskym dozorom. 

V čísle prinášame aké opatrenia v tejto 
súvislosti prijala samospráva mesta Senica 
a mnohé ďalšie užitočné rady a informácie. 

bar

ĎAKUJEME
všetkým ľuďom v prvej línii
lekárom, zdravotným sestrám, záchra-

nárom, lekárnikom, hasičom, predavačom, 
opatrovateľkám, vodičom kamiónov, kraj-
čírkam, smetiarom, pracovníkom inštitúcií 
a firiem, ktorí sa starajú o naše zdravie, 
zabezpečujú chod mesta a štátu. 

TLIESKAME IM
tak, ako sa to stalo v piatkové večery o 

20.00 hod. od 13. marca, keď sa z balkónov 
domov ozýval vďačný potlesk za ich plné 
nasadenie pre všetkých ostatných, ktorí 
musia byť z preventívnych dôvodov doma.

Dôležité infolinky 
RÚVZ Senica  0907 169 312
RÚVZ Trnava  0905 903 053 – nonstop
Úrad verejného zdravotníctva SR 
0917 222 682 - nonstop
Národné centrum zdravotníckych 
informácií  0800 221 234 - nonstop

Vláda SR uznesením zo 6. 
apríla počas Veľkej noci obme-
dzila slobodu pohybu ľudí, a to od 
8. apríla od polnoci do 13. apríla 
do polnoci. Zákaz má výnimky 
na nákup potravín, pohreb príbuz-
ného,  starostlivosť o tých, ktorí to 
potrebujú, na cestu do a z práce, k 
lekárovi. Zákaz sa nevzťahuje  ani 
na pohyb v prírode rámci okresu. 
Zakázaný je presun ľudí, ktorí vlast-
nia chalupu mimo ich trvalého byd-
liska. Na toto obdobie vláda zaká-
zala uplatňovanie práva pokojne 
sa zhromažďovať s výnimkou osôb 
žijúcich v spoločnej domácnosti. 
Vydržme byť zodpovední.
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Viacúčelové ihrisko v areáli ZŠ s MŠ 

na Ul. J. Mudrocha s rozmermi 33 x 18 
metrov už neplnilo svoj účel kvôli príliš 
opotrebovanému umelému povrchu. Rad-
nica preto vypracovala a podala žiadosť 
o poskytnutie dotácie z programu Pod-
pora rozvoja športu na rok 2019 so zame-
raním na výstavbu multifunkčných ihrísk, 
výstavbu detských ihrísk, údržbu ihrísk, šta-
diónov a inej športovej infraštruktúry.

Výmenu starého opotrebovaného 
povrchu ihriska v podobe umelého tráv-
nika uskutočnila firma SLOVIMM, s. r. o. 
z Holíča na základe výberového konania. 
„Obnova ihriska bola realizovaná s finanč-
nou podporou, ktorú sa mestu Senica 
podarilo po opakovanej žiadosti získať 
z Úradu vlády SR v sume 10 000 eur, zvy-
šok 7792,95 eur je sanovaný z rozpočtu 
mesta Senica,“ objasnila Mária Výletová 
z finančného oddelenia Mestského úradu 
v Senici.

Celkovou výmenou umelého povrchu 
a realizáciou ochranného sieťového oplo-
tenia sa vytvorilo plnohodnotné a bez-
pečné športovisko v súlade so stanovenými 
normami, ktoré bude opäť dané do bez-
pečného užívania všetkých cieľových sku-
pín a bude využívané aj na organizovanie 
športových turnajov. Novopoložený umelý 
trávnik ihriska bude v závere zasypaný špe-
ciálnym granulátom a pieskom, ktoré zlep-
šia komfort kĺbov športujúcich školákov. 
„Sme radi, že sa podarilo zrealizovať tento 
projekt, pretože povrch nášho školského 
ihriska bol už naozaj veľmi opotrebovaný 
a zdevastovaný, zadržiavala sa v ňom voda, 
takisto ochranné siete neplnili svoju funk-
ciu,“ uviedla riaditeľka ZŠ s MŠ Jána Mud-
rocha Anna Parízková.

 „Zrekonštruované ihrisko bude slúžiť 
všetkým vekovým kategóriám obyvateľov 
mesta Senica, ktorí využívajú ihrisko a sú 
nadšencami športu. Ihrisko je verejne 
prístupné a budú ho môcť využívať ško-
láci na hodinách telesnej výchovy i v 
rámci športovo–záujmových krúžkov, deti 
z materskej školy a v ostatnom rade aj 
široká verejnosť,“ uzatvorila M. Výletová.

Podľa zmluvy bol termín ukončenia 
realizácie stanovený na záver marca, čo sa 
podarilo dodržať.

Tatiana Moravcová
foto autorka

Pribudnú 
parkovacie miesta 

Na Železničnej ulici sa 17. marca začala 
výstavba nového parkoviska. Mesto Senica 
vychádza v ústrety občanom a v tejto 
lokalite pribudne 20 parkovacích miest. 
Po dokončení budú všetky parkovacie 
miesta zaradené do systému dočasného 
parkovania na SMS alebo parkovacie karty. 
Výstavba parkoviska má byť dokončená v 
apríli. 

text a foto bar

Riadenie prevzala 
M. Haslová

Po materskej 
dovolenke sa 
12. marca vrátila 
na pozíciu riadi-
teľky Materskej 
školy na Ulici L. 
Novomeského 
Marta Haslová 
(na foto dole). 
Z a s t u p u j ú -
cej riaditeľke 
Renate Rýz-
kovej (na foto 

hore), ktorá sa vracia do pozície zástup-
kyne do MŠ na Komenského ulici, primá-
tor mesta Martin Džačovský poďakoval 
za výborne zvládnutú úlohu. Riadenie 
ôsmich elokova-
ných pracovísk 
MŠ v situácii 
opatrení proti 
k o r o n a v í r u s u 
a zatvorení všet-
kých školských 
a predškolských 
zariadení pre-
vzala opäť Marta 
Haslová. 

text a foto bar

Dva v jednom
Tak možno hovoriť o revitalizácii parku 

a súčasne kurze pre hasičov a členov 
Civilnej ochrany. 

Niekoľko chorých, nevhodných a bez-
pečnosť okoloidúcich ohrozujúcich dre-
vín bolo počas marca v mestskom parku 
odstránených. Boli medzi nimi stromy 
napadnuté drevokaznými hubami, s poško-
denými korunami alebo iným poškodením. 
Pod dohľadom odborníka sa tu zároveň 
vykonával základný kurz na obsluhu ručnej 
motorovej reťazovej píly členov Dobro-
voľného hasičského zboru mesta Senica 
a Dobrovoľnej záchrannej brigády civilnej 
ochrany, o.z., ktorí túto zručnosť potre-
bujú pri odstraňovaní následkov rôznych 
pohrôm spôsobených poveternostnými 
vplyvmi. V rámci zdokonaľovacej prípravy 
si precvičili prácu s ručnou motorovou 
pílou a tiež koordináciu pri zásahu, ak by 
kalamitný strom padol cez cestu. 

Odstránenie drevín bolo naplánované 
v rámci revitalizácie parku, čo je jednou 
z hlavných priorít súčasného vedenia 
mesta Senica. Niektoré stromy sa nevyru-
bovali celé, ale pristúpilo sa k šetrnejšiemu 
spôsobu úpravy na tzv. torzá, ktoré budú  
následne monitorovať. Aj mŕtve stromy 
dokážu plniť ďalšie funkcie, mnohé sú už 
teraz domovom rôznych živočíchov.

lv

Nová výzdoba 
na kruhovom objazde

Trošku pozitívneho medzi správami 
o koronavíruse... V mesiaci marec pribudla 
na kruhovom objazde od Hlbokého nová 
výzdoba. Vianočné vence vystriedala veľ-
konočná výzdoba. Opäť boli použité staré, 
vyhodené materiály, ktoré zrecyklovala 
šikovná aranžérka Dáša Satinová. Vyzdobo-
vanie tohto kruhového objazdu sa stalo už 
tradíciou, ktorú začala bicyklová výzdoba 
k podujatiu Okolo Slovenska 2019. Tú 
následne vystriedala vianočná výzdoba. 
Organizátori už teraz rozmýšľajú, čo ďalšie 
na toto frekventované miesto vymyslieť. 

Veľká noc inak
Tradície a zvyky najväčších kresťan-

ských sviatkov Veľkej noci, ktoré sa odo-
hrávali vonku a súviseli aj s návštevami 
rodiny či cestovania, musia ísť tento rok 
bokom. Pandémia narušila  aj tieto stereo-
typy a sviatočné dni budeme tráviť doma. 
Napriek okolnostiam nech sú veľkonočné 
sviatky pre vás plné duchovných prežitkov 
a v rodinnej  spokojnosti a súdržnosti.   

lv, bar
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Strecha už hotová
Strecha, ktorú 10. februára strhla 

víchrica z bytového domu na Ulici sv. 
Cyrila a Metoda, v Senici je už hotová. 
Na jej opravu povolal Mestský podnik slu-
žieb odborníkov z firmy Kvaššay, v ktorej 
sa pokrývačskému remeslu venuje už päť 
generácii. 

Mesto Senica ihneď po páde strechy 
oslovilo firmu na opravu havarijného stavu. 
Táto v priebehu 2-3 dní urobila provizórne 
zastrešenie, aby neprišlo k zatečeniu 
objektu. Koncom februára (25. 2.) bola 
podpísaná zmluva o dielo na opravu stre-
chy s uvedenou firmou. Tá začala následne 
strechu opravovať do finálnej podoby. 
Pôvodne mala oprava trvať 8 týždňov, 

nakoniec sa ju podarilo zrealizovať v polo-
vičnom čase a 21. marca Mestský podnik 
služieb hotovú stavbu prevzal. 

V súčasnosti sa pracuje na komplexnom 
posúdení technického stavu dvoch striech  
nájomných bytových domov v správe 
MsPS v Sotine, kde je použitý rovnaký typ 
plechovej strechy. 

Lucia Vajdová
foto MsPS

Oznam pre žiadateľov 
o parkovacie karty

Z dôvodu prijatia opatrení proti šíreniu 
choroby Covid 19 a obmedzenia osob-
ného styku zamestnancov Mestského 
úradu Senica s verejnosťou je postup 
na zakúpenie parkovacích kariet (ročných, 
mesačných) na dočasné parkovanie vozi-
diel na miestnych komunikáciách nasle-
dovný: 

1. Žiadateľ o vydanie parkovacej karty 
(ročnej, mesačnej) zašle písomnú žiadosť 
elektronicky e-mailom na adresu: robert.
mozolic@senica.sk alebo jana.oslejova@
senica.sk. Žiadosť musí obsahovať meno, 
priezvisko a trvalé bydlisko žiadateľa alebo 
obchodný názov, sídlo a IČO žiadateľa 
u právnických osôb či fyzických osôb 
oprávnených na podnikanie. 

2. V prípade osôb, ktoré majú trvalý 
pobyt alebo sídlo v meste Senica, je 
potrebné, aby v prílohe žiadosti bola prilo-
žená kópia technického preukazu vozidla. 

3. V prípade, že žiadateľ má trvalý pobyt 
v meste Senica a ako darcovi krvi mu bola 
udelená strieborná, zlatá alebo diamantová 
Jánskeho plaketa, je potrebné doklad o jej 
udelení priložiť k žiadosti. 

4. V prípade, že požadovaný termín 
platnosti mesačnej parkovacej karty je iný 
ako termín jej vydania, treba v žiadosti 
uviesť aj požadovaný termín platnosti.

5. Za parkovaciu kartu je potrebné 
zaplatiť bezhotovostne a k žiadosti priložiť 
doklad o zaplatení úhrady za parkovaciu 
kartu (IBAN: SK78 5600 0000 0092 0051 
6002). 

6. Po splnení týchto podmienok si žiada-
teľ bude môcť vyzdvihnúť parkovaciu kartu 
na Mestskom úrade Senica na informáciách 
v nasledujúci pracovný deň, čo mu bude 
oznámené na jeho e-mailovú adresu.

Pozn.:
1. Žiadateľom je držiteľ vozidla zapí-

saný v technickom preukaze vozidla.
2. Ceny parkovacích kariet sú nasle-

dovné:
Cena parkovacej karty pre držiteľa vozi-

dla, ktorý nemá bydlisko, resp. sídlo podni-
kania v meste Senica, je 80 €/rok a 10 €/
mesiac.

Cena parkovacej karty pre držiteľa vozi-
dla, ktorý má bydlisko, resp. sídlo podni-
kania v meste Senica, je 20 €/rok a 5 €/
mesiac.

Cena parkovacej karty pre držiteľov 
vozidiel, ktorí majú bydlisko v meste 
Senica a dovŕšili vek 70 rokov alebo im 
ako darcom krvi bola udelené min. strie-
borná Jánskeho plaketa, je 10 €/rok a 5 €/
mesiac. 

Ing. Jana Oslejová, MsÚ

Zápisy prváčikov 
budú bez nich 

Pandémia koronavírusu mení všetko 
okolo nás. Týka sa to aj zápisu prváčikov 
do základných škôl. V zmysle rozhodnutia 
ministra školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky Branislava Grőhlinga 
s odvolaním sa na školský zákon sa zápisy 
na plnenie povinnej školskej dochád-
zky v základných školách na školský rok 
2020/2021 uskutočnia od 15. do 30. apríla 
2020. 

- zápisy budú školy organizovať 
bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa 
komunikácia elektronickou formou, ak to 
technické podmienky umožňujú, prípadne 
iným spôsobom v závislosti od priestoro-
vých možností konkrétnej základnej školy 
s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-
-epidemiologických opatrení,

- overenie údajov poskytnutých zákon-
nými zástupcami sa uskutoční do dvoch 
týždňov od skončenia mimoriadneho pre-
rušenia školského vyučovania, 

- zákonný zástupca dieťaťa so špeciál-
nymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
doloží vyjadrenie príslušného zariadenia 
výchovného poradenstva a prevencie 
do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa 
do základnej školy najneskôr do 15. júna 
2020, 

- ak zákonný zástupca požiada o odklad 

začiatku plnenia povinnej školskej dochá-
dzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, 
ktorým je odporučenie všeobecného 
lekára pre deti a dorast a odporučenie 
príslušného zariadenia výchovného pora-
denstva a prevencie sa nebude pri zápise 
vyžadovať, ale zákonný zástupca ich 
doručí dodatočne, najneskôr do štyroch 
týždňov od skončenia mimoriadneho pre-
rušenia školského vyučovania.

V zmysle VZN mesta Senica č. 46 
o určení miesta a času zápisu dieťaťa 
na plnenie povinnej školskej dochádzky 
v základnej škole v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta Senica sa zápis uskutoční dňa 

16. apríla 2020 
  od 11.00 do 18.00 hodiny
17. apríla 2020 
  od 8.00 do 13.00 hodiny.
Bližšie informácie o zápise sa dozviete 

na webstránkach jednotlivých škôl:
Základná škola, Ulica V. Paulínyho-

-Tótha 32
https://zs1senica.edupage.org/
Základná škola, Komenského ulica - 

https://dvojkasenica.edupage.org/news/#-
news-1061

Základná škola, Sadová ulica 
https://zs3senica.edupage.org/
Základná škola s materskou školou, 

Ulica J. Mudrocha 
https://zsmudrochova.edupage.org/

SŠÚ Senica 

Nový riaditeľ Polikliniky
Na čelo mestského zdravotníckeho 

zariadenia Poliklinika Senica, n.o. sa od 1. 
apríla postavil nový riaditeľ Jozef Mikuš. 
Na tomto poste vystriedal Evu Volkovú. 
Do funkcie ho po odvolaní Evy Volkovej 
zvolila správna rada Polikliniky. 

Ing. Jozef Mikuš 
do tejto funkcie 
nastúpil po 8-roč-
nom pôsobení v kraj-
skej pobočke VšZP 
v Trnave a predtým 
viac ako 19 rokov bol 
riaditeľom pobočky 
VšZP v Senici. 

bar
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Z rokovania krízového
štábu

Na Mestskom úrade v Senici zasadal 
krízový štáb mesta Senica prvýkrát už 
9. marca. Jeho členovia na čele s primá-
torom Martinom Džačovským prerokovali 
možné opatrenia súvisiace s prevenciou 
šírenia koronavírusu. Poverený regionálny 
hygienik Ľubomír Šarabok z Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva v Senici 
(RÚVZ) informoval o situácii v okresoch 
Senica a Skalica a navrhol opatrenia. 

Primátor Senice Martin Džačovský 
už v tom čase pristúpil k riešeniu situácie 
v meste veľmi razantne. Mesto Senica 
bolo medzi prvými samosprávami, ktoré 
ešte pred celoplošnými opatreniami štátu 
pristúpilo od 10. marca k zatvoreniu ZUŠ, 
CVČ, detských jaslí a stopnutiu všetkých 
krúžkov v školách. Pre verejnosť bol zatvo-
rený Dom kultúry, plaváreň, športová hala 
a zimný štadión. Od 11. marca boli zatvo-
rené aj všetky materské a základné školy. 
„Na odporúčanie regionálneho hygienika 
sme zrušili všetky hromadné kultúrne 
a športové podujatia, ktoré boli napláno-
vané v marci,“ konkretizoval súbor opat-
rení primátor Senice. 

Mestský krízový štáb na svojich ďalších 
zasadnutiach riešil na základe vývoja situ-
ácie aktuálne úlohy a prijal rozhodnutia 
vedúce k pomoci ľuďom v prvej línii, najzra-
niteľnejším skupinám a tiež opatrenia eko-
nomického charakteru. S ohľadom na vývoj 
situácie boli začiatkom apríla zrušené všetky 
podujatia plánované do konca júna. 

Krízový štáb riešil napríklad šitie rúšok, 
výrobu ochranných štítov pre ľudí v prvej 
línii, pomoc seniorom zriadením linky 
na nahlasovanie donášky obedov, zariade-
niam sociálnej starostlivosti, všetko v nad-
väznosti na opatrenia hlavného hygienika 
SR a rozhodnutí ústredného krízového 
štábu. 

Na Slovensku začala 12. marca platiť 
mimoriadna situácia, ktorú vyhlásila vláda 
SR. Od 10. marca platí zákaz organizova-
nia hromadných športových, kultúrnych 
a spoločenských podujatí, najprv do 23. 
marca, neskôr až do odvolania boli zatvo-
rené školy, postupne sa zatvárali sa veľké 
nákupné centrá, reštaurácie, bary, maloob-
chodné prevádzky, prevádzky služieb, taxi 
služby mali zakázané voziť ľudí, atď. Otvo-
rené zostali len predajne potravín, drogé-
rie a lekární. S účinnosťou od 30. marca sa 
niektoré maloobchodné prevádzky opäť 
otvorili za prísnych hygienických opatrení. 
Týka sa to napríklad predajní novín, pre-
dajní s krmivom pre zvieratá, prevádzok 
telekomunikačných operátorov, prevádzok 
verejného stravovania a stánkov s rýchlym 
občerstvením, práčovní a čistiarní odevov, 
autoservisov, zberných dvorov, predajní 
galantérií a metrového textilu, predajní 
a servisu bicyklov, prevádzok záhradníctva 
a záhradnej techniky, prevádzok staveb-
nín... 

bar, tm

Prosíme: poplatky 
plaťte bezhotovostne

S ohľadom na mimoriadnu situáciu 
a zníženie rizika prenosu koronavírusu sa 
všade vyžaduje, aby občania používali bez-
hotovostné platby kartou, prípadne prevo-
dom z účtu. Tým chránia seba i ostatných. 

Samospráva mesta sa obracia na občanov, 
aby aj poplatky voči samospráve mesta uhrád-
zali tiež bezhotovostným spôsobom. Poplatok 
za komunálny odpad možno uhradiť bezhoto-
vostnou platbou cez internetbanking. Na kaž-
dom rozhodnutí je uvedený IBAN a variabilný 
symbol. Variabilný symbol je dôležitý na iden-
tifikáciu platiteľa, preto ho vždy uvádzajte. 
Číslo účtu na zaplatenie poplatku za komu-
nálny odpady je SK47 5600 0000 0092 0051 
2001. Termíny na úhradu platieb uvedené 
v rozhodnutiach zostávajú v platnosti.

Kto naozaj nemá inú možnosť úhrady 
ako v hotovosti, môže na tento spôsob 
úhrady využiť pobočku Prima banky 
na Námestí oslobodenia. 

tm

Donáška potravín 
pre seniorov

Prvé a rozhodujúce opatrenia vedenia 
mesta Senica sa týkali najzraniteľnejšej 
a najohrozenejšej skupiny obyvateľstva, 
a to občanov nad 65 rokov.

Zisťovalo potreby staršej generá-
cie u predsedníčok organizácií Jednota 
dôchodcov Slovenska, Slovenský zväz civi-
lizačne chorých a Slovenský zväz telesne 
postihnutých sídliacich v meste. Prostred-
níctvom web a fb stránky, vyhlásením 
v miestnom rozhlase v mestských častiach 
Kunov a Čáčov samospráva apelovala 
na ľudí, aby si všímali zvlášť starších osa-
melo žijúcich susedov a pomohli im zvlá-
dať túto neľahkú situáciu. 

Mesto Senica pomáha s nákupmi potra-
vín a liekov osamelým seniorom, zdravotne 
ťažko postihnutým občanom a ľuďom 
v karanténe, ktorí sa nemajú na koho obrátiť. 

Občania sa môžu sami hlásiť alebo ich 
môžu nahlásiť susedia na telefónnych číslach: 

034/ 698 7613, 034/698 7617, 0918 821 
687 v pracovných dňoch od 8.00 do 12.00 
alebo e-mailom: pomoc@senica.sk. 

Donášková služba je určená pre tých, 
ktorí sa naozaj nemajú na koho obrátiť. Pred-
tým než zavoláte si dobre premyslite, čo 
potrebujete nakúpiť. Ak ste v karanténe, upo-
zornite na to! Nákupy bude distribuovať pra-
covník mestského úradu. V záujme ochrany 
svojej i donáškového pracovníka žiadame 
občanov, aby bezpodmienečne používali 
ochranné prostriedky – rúško, šatku, ruka-
vice. Bližšie pokyny o spôsobe fungovania 
donášky dostanú občania telefonicky.

Ďakujeme všetkým ochotným ľuďom, 
ktorí už takýmto spôsobom svojim suse-
dom a najbližším pomáhajú. Zároveň vyzý-
vame ochotných a zodpovedných dob-
rovoľníkov, ktorí by mali záujem na tejto 
báze s mestom Senica spolupracovať, aby 
sa prihlásili na tel. 034/ 698 7613, renata.
hebnarova@senica.sk.

tm

Dezinfikácia vonkajších 
priestranstiev

V súvislosti s pandémiou sa v niek-
torých mestách a obciach vykonávala 
dezinfekcia vonkajších priestorov. Mesto 
konzultovalo túto problematiku s RÚVZ 
Senica aj RÚVZ Trnava. Odborníci 
z týchto inštitúcií sa priklonili k názoru, že 
plošná dezinfekcia externých priestorov 
a verejných priestranstiev nie je vzhľa-
dom na súčasnú situáciu s počtom pozi-
tívnych v meste a okrese a ich lokalizáciu 
potrebná. Vzhľadom na to je lepšie si dez-
infekciu šetriť na horšie obdobie. Jej účin-
nosť je približne jedna hodina, maximálne 
dve. Naviac epidemiológovia upozorňujú, 
že v prípade plošnej aplikácie (aj zelené 
plochy alebo zakvitnuté miesta) by utrpelo 
najmä včelstvo.

tm

Sociálna poisťovňa 
v plnom nasadení

Až mimoriadne a zlomové situácie nám 
ukazujú, že dôležité sú všetky povolania. 
Dnes to cítime všetci a vážime si tých, ktorí 
preukazujú vysokú mieru zodpovednosti 
a napriek ťažkostiam zabezpečujú funkčný 
chod spoločnosti. 

Týka sa to aj pracovníkov Sociálnej 
poisťovne, pobočky v Senici, ktorí taktiež 
v priebehu niekoľkých dní museli zmeniť 
zabehnutý systém práce a prispôsobiť sa 
novým okolnostiam. Pobočka Sociálnej 
poisťovne v Senici a jej pracovníci sú vysta-
vení extrémnej záťaži z hľadiska poskyto-
vania informácií a zabezpečovania nových 
nariadení, ktoré súvisia s koronavírusom 
týkajúcich sa PN a OČR. Pobočka s vyše 
50 000 klientmi pôsobí v okresoch Senica, 
Skalica a Myjava. Podľa informácií riaditeľky 
pobočky Jany Banskej prispôsobili jej chod 
tak, aby táto inštitúcia poskytovala kvalitné 
služby občanom. „Pobočka, tak ako aj celá 
Sociálna poisťovňa zaviedla v období pan-
démie koronavírusu taký režim, aby bol 
obmedzený osobný kontakt poistencov 
s pracovníkmi pobočky. Klienti si všetky žia-
dosti, potvrdenia a ďalšie záležitosti môžu 
vybaviť najmä prostredníctvom elektro-
nickej pošty e-mailom, vložením dokladov 
do schránky pri vstupe do pobočky alebo 
poslať poštou.“ informoval hovorca Soci-
álnej poisťovne Peter Višváder. Z tohto 
pohľadu odporúčame všetkým poistencom, 
ale aj zamestnávateľom či živnostníkom, 
aby sledovali aktuálne informácie na webo-
vej stránke www.socpoist.sk. Tam sa vždy 
včas a aktuálne dozvedia, aké majú povin-
nosti, prípadne možnosti vybavenia svojej 
veci, najmä s ohľadom na rýchlo a často sa 
meniacu legislatívu. 

bar
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Deň učiteľov 28. marca tento rok 

zostal v tieni iných udalostí. Tento svia-
tok neunikol primátorovi mesta Martinovi 
Džačovskému, ktorý v pozdrave uči-
teľom na webovej i facebookovej stránke 
mesta vyzdvihol dôležitosť ich povola-
nia. Obzvlášť v tejto situácii, keď sú školy 
zatvorené a žiaci sa zo dňa na deň ocitli 
v domácej izolácii spolu s rodičmi bez akej-
koľvek prípravy na túto situáciu. „A tak si 
nejeden rodič, ktorý doma okrem detí musí 
zvládať aj home office, neraz spomenie 
na prácu učiteľa. Na učiteľské povolanie 
ako také, ktoré v sebe okrem vzdelávania 
zahŕňa aj výchovu a celý komplex činností, 
ktoré rodičia doteraz často ani nevnímali. 
V tomto období však v ponímaní rodičov 
i verejnosti povolanie učiteľ nadobúda 
význam, ktorý mu v spoločnosti právom 
patril a v ostatných rokoch bolo cítiť jeho 
degradáciu,“ zdôraznil primátor. 

Sviatok učiteľov využil primátor mesta 
i na poďakovanie všetkým učiteľom, ktorí 
nečakali len na rozhodnutia ústredného 
krízového štábu, ale sami sa iniciatívne 
pustili do mnohých aktivít. Preberanie 
učiva zabezpečujú elektronickou formou, 
vymýšľajú rôzne ďalšie aktivity, aby žiaci 
doma nielen naberali nové vedomosti, 
ale aj zmysluplne trávili čas. Poďakoval sa 
aj tým iniciatívnym pani učiteľkám, ktoré 
pre mesto šili rúška, ktoré boli určené 
pre najzraniteľnejšie skupiny ľudí. 

bar

Pomáhame si navzájom
Zažívame mimoriadnu situáciu, ktorá 

preveruje nás všetkých. Samospráva mesta 
Senica vyvinula veľkú iniciatívu, aby zabez-
pečila rúška nielen pre svojich zamestnan-
cov, mestskú políciu, opatrovateľky, ale 
i pre ďalšie skupiny ľudí v meste. „Chvá-
lime a ďakujeme všetkým jednotlivcom, fir-
mám i združeniam, ktoré ponúkajú pomoc 
v akejkoľvek podobe. Oceňujeme iniciatívu 
a veľmi za ňu ďakujeme všetkým dobro-
voľníkom, ktorí ponúkli pomocnú ruku. 
Oceňujeme ich nasadenie, s akým sa pustili 
do práce, aby mohli byť užitoční a pomôcť,“ 
vyzdvihol aktivity všetkých primátor Senice 
Martin Džačovský. Združenie saleziánskej 
mládeže Domka šilo rúška z vlastných 
zásob látok, ale i z látok, ktoré zabezpečilo 
mesto Senica. Ďalšie zásoby jednorazových 
rúšok i látkových si mesto Senica objednalo 
vo firmách v Púchove, Skalici a v Senici, 
napríklad firma PPO Dema, ktorá upravila 
výrobný program a začala šiť rúška. Mesto 
rúška poskytlo klientom Zariadenia sociál-
nych služieb, Domova sociálnych služieb 
a zariadenia pre seniorov, lekárom v poli-
klinike, Územnému spolku Slovenského 
Červeného kríža, seniorom. Nákrčníkmi 
vybavilo ľudí bez domova a v nocľahárni. 
Ďalší dobrovoľníci sa prihlásili na výrobu 
ochranných štítov pre ľudí v prvej línii, naprí-
klad Michal Sedláček z Borského Mikuláša 
v spolupráci so Súkromnou strednou školou 

Mesto ponúka 
alternatívu

Vláda SR v rámci množstva opatrení rieši 
aj karanténne zariadenia na ubytovanie 
ľudí, ktorí po príchode zo zahraničia musia 
byť v povinnej karanténe. Medzi inter-
nátmi, ktoré vyčlenil Trnavský samosprávny 
kraj pre potreby občanov vracajúcich sa 
zo zahraničia a ktoré za týmto účelom 
ponúkol štátu je aj budova stredoškolského 
internátu Strednej odbornej školy podnika-
nia v remeslách a službách (SOŠ) na Štúro-
vej ulici v Senici s kapacitou 180 miest.

 S týmto zámerom sa nestotožnil krí-
zový štáb okresu Senica. Vyplynulo to 
zo záverov jeho zasadania 3. apríla: „Krí-
zový štáb okresu Senica po zvážení všet-
kých rizikových faktorov nesúhlasí so zria-
dením karanténneho zariadenia v objekte 
školského internátu SOŠ v meste Senica,“ 
tlmočil závery rokovania vedúci odboru krí-
zového riadenia Okresného úradu Senica 
Igor Janšák.

Primátor Senice Martin Džačovský 
v tejto súvislosti zopakoval, že mesto 
ponúka alternatívne riešenie mimo centra 
mesta, a to objekt Chata nad plážou na 
Kunovskej priehrade: „Chatu nad plážou 
sme plánovali využiť pre ľudí v prvej línii, 
keď budú lekári, zdravotné sestry, poli-
cajti... musieť pracovať a zároveň budú 
mať obavu vrátiť sa domov, aby neohrozili 
svojich starých rodičov, deti a pod. Chatu 
sme schopní takmer okamžite sprevádz-
kovať na tento účel alebo ju ponúknuť ako 
alternatívu k internátu SOŠ ako karanténne 
stredisko,“ spresnil primátor mesta. Ľudia 
v karanténe trávia 14 dní bez možnosti 
opustiť izbu a keďže Kunovská priehrada je 
minimálne zaľudnená, tak možnosť ohro-
zenia obyvateľov je nízka.

 Primátor mesta upokojuje, aby občania 
nepanikárili, ale v období, keď prechád-
zame nepoznanou situáciou je potrebné, 
aby sme si zachovali zdravý rozum, dis-
ciplínu a ľudskosť. Sme vo výnimočnej 
situácii, kedy zodpovednosť, spolupráca 
a pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v kompliko-
vanej situácii sú veľmi potrebné. „Chcem 
ubezpečiť občanov, že ak by internát bol 
vyčlenený na karanténne zariadenie, tak 
mesto urobí opatrenia, aby sa minimali-
zovali všetky riziká, ktoré budú priebežne 
vyhodnocované,“ dodal primátor. 

tm, bar

MHD v sobotňajšom 
režime

Mnohé opatrenia sa dotkli aj mestskej 
hromadnej dopravy, ktorá premáva v sobo-
tňajšom režime. Podľa informácií vedú-
ceho senického strediska Arriva Jozefa 
Gažu vozidlá pravidelne dezinfikujú. Vstup 
do vozidiel je len s rúškom.

bar

podnikania, firma GH Studio. Ochranné 
štíty poskytlo mesto do Sotinskej lekárne, 
Polikliniky Senica, NsP Skalica, Červenému 
krížu, RLP Senica a partnerským lekárňam. 
Vo výbave k ochranným oblekom ich dostali 
aj mestskí policajti. S iniciatívou vyšiel tiež 
obchodný reťazec Kaufland, ktorý samo-
správe mesta ponúkol ovocie a zeleninu 
pre seniorov a marginalizované skupiny. 
Mimoriadnu dodávku na obohatenie stravy 
vitamínmi privítali v Zariadení sociálnych 
služieb Senica a v Územnom spolku SČK 
Senica.

tm, bar

Polícia v pohotovosti
Mestská polícia v Senici aj v tomto 

období pandémie koronavírusu funguje 
v nezmenenom režime, t.z. zabezpečuje 
stálu 24 hodinovú službu, preveruje a rieši 
v rámci svojich právomocí všetky oznáme-
nia a podnety od občanov. Snahou mestskej 
polície je v plnom rozsahu dbať na verejný 
poriadok a bezpečnosť obyvateľov mesta. 

„Okrem týchto úloh nám v tomto období 
pribudli aj viaceré povinnosti vyplývajúce 
z rozhodnutí Úradu verejného zdravotníc-
tva a krízového štábu. Ide hlavne o kont-
roly uzatvorenia prevádzok, uzatváracích 
časov prevádzok rýchleho občerstvenia, 
kontrola povinnosti občanov používať 
ochranné rúška pri pohybe na verejnosti 
a pri vstupe do verejných budov, akými sú 
napríklad Poliklinika a mestský úrad,“ infor-
moval poverený náčelník Mestskej polície 
Stanislav Macák. 

Pri porušení nariadenia nosiť rúško 
na verejnosti je občan na túto skutočnosť 
upozornený a v núdzovom prípade mu 
príslušníci MsP ochranné rúško poskytnú. 
Pri porušení povinnosti mať uzatvorenú 
prevádzku, je táto skutočnosť postúpená 
ako správny delikt na doriešenie Regionál-
nemu úradu verejného zdravotníctva. 

V rámci ochrany zdravia pri zabezpe-
čovaní týchto úloh disponujú príslušníci 
mestskej polície ochrannými rúškami s vlast-
nosťou FFP 3, ochrannými okuliarmi, hygie-
nickými rukavicami, gélovými dezinfekciami 
a v mimoriadnych prípadoch aj ochrannými 
oblekmi a ochrannými tvárovými štítmi.

bar

Firmy pomáhajú 
prezentujeme ich aktivity

Významným komunikačným kanálom 
Mesta Senica je jeho fb stránka, kde vždy 
nájdete overené informácie. Prvé pozitívne 
podnety od firiem v meste nás podnietili 
k vytvoreniu albumu, v ktorom dávame 
priestor firmám, ktoré napriek tejto neľah-
kej situácii určitým spôsobom fungujú 
a ponúkajú svoje tovary a služby obyva-
teľom nášho mesta. Dajte o sebe vedieť, 
informácie o aktivitách vašej firmy posie-
lajte do správy alebo e-mailom na web@
senica.sk. 

bar
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v Zbernom dvore 

Vzhľadom na mimoriadnu krízovú situ-
áciu COVID-19 a obmedzenia z toho ply-
núce Technické služby Senica, a.s. otvorili 
od 30. marca znovu Zberný dvor. 

Otvorenie je sprevádzané obmedze-
niami, ktoré majú chrániť občanov pred 
šírením korona vírusu, ale aj pracovníkov 
pred prípadnou nákazou, čo by mohlo spô-
sobiť obmedzenie služieb. Vstup do Zber-
ného dvora bude povolený len na základe 
predchádzajúcej telefonickej alebo e-mai-
lovej žiadosti občana s trvalým pobytom 
v Senica alebo vlastníka nehnuteľnosti 
v meste Senica v čase sprísnených podm-
ienok na prevádzku s dôrazom na zabez-
pečenie ochrany zdravia pracovníkov Tech-
nických služieb Senica. 

Náležitosti žiadosti: 
1/ telefonická žiadosť na tel. číslo 

0918 188 965 alebo zaslanie e-mailovej 
žiadosti na el. adresu zbernydvor@tsse-
nica.sk s uvedením približného množstva 
a druhu odpadu na pridelenie termínového 
a časového okna (10-15min) určeného 
na vykládku odpadu v pracovných dňoch 
od 8.00 do 14.00 hodiny,

2/ uvedenie EČV (ŠPZ) vozidla – slúži 
na evidenciu povolenia na vjazd vozidla 
do areálu 

3/ uvedenie mena, priezviska a adresy 
trvalého bydliska príp. zaslanie fotokópie, 
občianskeho preukazu - slúži na overenie 
miesta trvalého pobytu a elektronickej evi-
dencie občana mesta Senice. 

Podmienky vstupu: 
1/ dodržanie prideleného času na vykládku 

– tzv. vykládkové okno s časovým rozsahom 
max. 15 min, ktoré občanovi zašleme mailom 
na elektronickú adresu, z ktorej sme obdržali 
žiadosť, najneskôr jeden pracovný deň pred 
určeným termínom,

2/ vyloženie povoleného druhu odpadu 
na určených stanovištiach podľa označe-
nia jednotlivých druhov odpadov v areáli 
Zberného dvora,

3/ posádka vozidla bude mať ŠPZ, ktorá 
bola nahlásená, a budú ju tvoriť max. 2 
občania s trvalým pobytom v meste Senica 
vybavení ochranným rúškom (respirá-
torom), ochrannými rukavicami. 

V prípade, že posádka vozidla nebude 
vybavená osobnými ochrannými prostried-
kami alebo nebude splnená iná podmienka 
vstupu, nebude jej povolený vstup do are-
álu Zberného dvora.

TS Senica 

Opatrenia mesta 
Mesto Senica do odvolania pozastavilo 

všetky investičné akcie, ktoré sú financo-
vané z vlastného rozpočtu. Pokračujeme 
len v investíciách, ktoré sú už v štádiu 
realizácie (ako napr. Rekonštrukcia Domu 
smútku) a realizovať sa budú len investície 
a projekty, na ktoré mesto získalo externé 
zdroje, prípadne investície a projekty 
s potrebným 5 % spolufinancovaním. 

Samozrejme mesto obmedzilo nákup 
tovarov a služieb len na nevyhnutné 
potreby a údržby, opravy a stavebné práce 
budú prebiehať len na havarijných stavoch.

Tieto opatrenia samozrejme platia aj 
pre všetky mestské organizácie (obchodné 
spoločnosti, rozpočtové organizácie 
a príspevkovú organizáciu Mestské kul-
túrne stredisko), tak aby naozaj bola dodr-
žaná maximálna úspornosť, efektívnosť 
a hospodárnosť finančných prostriedkov.

Ďalej mesto bude vo vysokej miere pre-
hodnocovať dotácie z fondu Pro Senica 
pre spoločenské organizácie, poskytnutím 
ktorých nemôžeme navýšiť celkový dlh mesta.

Veľkým plusom je, že sa začiatkom roka 
mestu podarilo prehodnotiť a výrazne zní-
žiť úrokové sadzby pri komerčných úve-
roch a finančnom leasingu.

tm

Pohreby v inom režime
Pandémia koronavírusu zasiahla všetky 

oblasti nášho života. Dotklo sa to aj pohre-
bov, ktoré sa konajú úplne v inom režime. 
Pohreb sa nedá preložiť, pozostalí ho 
musia zabezpečiť s viacerými obmedze-
niami. 

Technické služby Senica, a.s. ako pre-
vádzkovateľ Pohrebných služieb Senica 
a správy cintorína vydali nariadenie:

• VSTUP do cintorína a do domu 
smútku len s ochranným rúškom na tvári,

• VSTUP do domu smútku len pre naj-
bližších rodinných príslušníkov (manžel/
manželka, deti, rodičia, súrodenci),

• OBMEDZENIE prítomných v obrad-
nej sieni na 10 osôb,

• ODSTUP medzi prítomnými 
v Dome smútku 2 m,

• ODSTUP medzi účastníkmi 
pohrebu v exteriéri min. 2 m,

• ZÁKAZ VSTUPU osobám, ktoré 
majú akékoľvek príznaky respiračného 
ochorenia (kašlanie, kýchanie a pod.),

Bohoslužby počas 
Veľkej noci

Koronavírus zasiahol aj do nábožen-
ského života. Keďže od 10. marca platí 
zákaz sláviť verejné bohoslužby pre senic-
kých veriacich, sprostredkúva ich TV Sen, 
ktorá počas veľkonočných sviatkov odvy-
siela bohoslužby nasledovne:

Zelený štvrtok (9. apríl) 
Evanjelici: Služby Božie v skrátenom 

prevedení o 18.00 hod. z Evanjelického 
kostola v Senici

Katolíci: Priamy prenos svätej omše 
na pamiatku Pánovej večere o 18.30 hod. 
z Kostola navštívenia Panny Márie v Senici.

Veľký piatok (10. apríla) 
Evanjelici: Služby Božie z Evanjelického 

kostola v Čáčove o 9.00 hod. 
Katolíci: Z Kostola navštívenia Panny 

Márie v Senici priamy prenos Krížovej 
cesty o 15.30 hod. a o 16.00 hod. obrady 
Veľkého piatku.

Biela sobota (11. apríla)
Iba katolíci: Priamy prenos veľkonočnej 

vigílie o 18.30 hod. z Kostola navštívenia 
Panny Márie v Senici.

Veľkonočná nedeľa (12. apríla)
Evanjelici : O 9.00 hod. Služby Božie 

z Evanjelického kostola v Čáčove.
Katolíci: O 10.30 hod. priamy prenos 

omše – Sviatku všetkých sviatkov z Kostola 
navštívenia Panny Márie v Senici.

Apoštolská cirkev (Kresťanské centrum: 
Skrátené bohoslužby z Kresťanského cen-
tra v Senici o 10.00 hod.

Veľkonočný pondelok (13. apríla)
Evanjelici: Skrátené Služby Božie 

o 10.00 hod. z Evanjelického kostola 
v Senici. 

Katolíci: Priamy prenos omše – Prvý deň 
oktávy Veľkej noci o 10.30 hod. z Kostola 
navštívenia Panny Márie v Senici.

• OBMEDZENIE priameho kontaktu 
medzi účastníkmi pohrebného obradu 
(podávanie rúk, objímanie a pod.),

• Pohrebné služby Senica si vyhradzujú 
právo na prerušenie pohrebného obradu, 
pokiaľ nebudú uvedené nariadenia dodrži-
avané.

Ďalšie dôležité upozornenia: 
• otváracie hodiny kancelárie sú 

od 8.00 do 15.30 hod.,
• vstup len s rúškom, 
• obmedzenie počtu pozostalých, 

ktorí prídu vybavovať pohreb do kancelárie 
pohrebnej služby na 2 osoby,

• vystavenie smútočných oznámení 
bez informácie o dátume a čase pohrebu, 
aby sme eliminovali množstvo ľudí 
na pohrebe,

• pokiaľ by nastalo úmrtie z dôvodu 
koronavírusu, tak zosnulý bude v zatvore-
nej rakve,

• informácie o nájme hrobových miest 
poskytuje správa cintorína telefonicky 
alebo mailom a administratívne práce súvi-
siace s predĺžením nájmu hrobových miest 
zabezpečujeme prednostne mailom, prí-
padne osobne po predchádzajúcej telefo-
nickej dohode. Takisto je možnosť úhrady 
predĺženia nájmu prostredníctvom interne-
tbankingu. 

Kontakty pre všetky hore uvedené 
informácie: 

Telefón: 034 651 4246 (v čase otvára-
cích hodín), e-mail: cintorin@tssenica, 

prevoz zosnulých je zabezpečený 
bez zmeny na NON STOP tel. čísle: 0908 
121 450.

Pohrebné služby Senica

Vykupujem staré kroje, 
ktoré môžu byť aj poško-

dené z oblasti Jablonica, Osuské, 
Cerová, Hradište pod Vrátnom 
za výhodné ceny. Volajte 0910 

782 512. 
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Info na jednom mieste
Na web stránku mesta 

Senica bola v marci pri-
daná aplikácia corona.chat 
(v pravom dolnom rohu 
stránky). Tento chatbot radí 
a odpovedá na otázky ohľadne korona-
vírusu. Ľudia tu nájdu odpovede na svoje 
otázky a nemusia tak volať na preťažené 
kontaktné centrá. Menu aplikácie má nie-
koľko častí: prevencia, diagnostika, najno-
všie správy.

V časti prevencia sú dôležité informá-
cie o zásadách umývania rúk, nosenia 
rúšok a k týmto témam vysvetlenia o tom, 
čo zo „zaručených“ návodov na webe je 
mýtus a čo vyslovene podvod. V časti dia-
gnostika nájdete info o sebadiagnostike, 
fakty a mýty či ďalšie informácie, naprí-
klad príznaky ochorenia. V poslednej časti 
sú zhrnuté informácie a najnovšie správy 
z krajov a miest, mapa šírenia a vývoja 
koronavírusu, o karanténe a mnoho ďalších 
užitočných info. Informácie o koronavíruse 
(COVID-19) sú získavané z oficiálnych 
zdrojov WHO, cdc.gov, UVZ SR, MZSR 
a priebežne sa aktualizujú.

lv

Čo s rúškami? 
Jednorazové rúška by sa mali podľa 

odporúčaní nosiť maximálne niekoľko 
hodín. Použité alebo poškodené rúška 
odporúča hlavný hygienik SR vložiť do ige-
litového alebo mikroténového vrecúška 
a vyhodiť do komunálneho odpadu. 
Následne si samozrejme umyť ruky a postu-
povať podľa všetkých hygienických pra-
vidiel. Látkové rúška na záver dňa operte 
a prežehlite. Ak sú vyrobené z pravej bavlny 
bez umelých prímesí, môžete ich nechať 
cca 10 minút vyvariť v hrnci s vodou. 

tm

Rúška sú povinnosťou 
Od polnoci 25. marca platí opatrenie 

Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohro-
zení verejného zdravia, ktorým sa všetkým 
osobám zakazuje až do odvolania vychád-
zať a pohybovať sa na verejnosti bez pre-
krytia horných dýchacích ciest (rúško, šál, 
šatka, atď.) Túto povinnosť kontrolujú v uli-
ciach Senice aj príslušníci Mestskej polície. 
Poverený náčelník MsP Stanislav Macák 
situáciu v uliciach mesta hodnotí zatiaľ 
pozitívne, keďže hliadky zaznamenali len 
niekoľko ojedinelých prípadov, keď obča-
nia rúško na tvári nemali. Pri porušení nari-
adenia nosiť rúško na verejnosti je občan 
na túto skutočnosť upozornený a v núdzo-
vom prípade mu príslušníci MsP ochranné 
rúško poskytnú. Poskytovanie rúšok však 
nesmie byť zneužívané. 

tm

Pomoc psychológov
Trnavský samosprávny kraj spustil tele-

fonickú linku psychologickej podpory 
pre obyvateľov kraja, ktorá funguje sedem 
dní v týždni od 6.00 do 22.00 hod. Pro-
stredníctvom tejto linky 033/ 22 11 220 
je pre ľudí k dispozícii celkom 56 psycho-
lógov a ďalších odborníkov, ktorí ľuďom 
v ťažkej životnej situácii, v duševnom 
vypätí alebo v strese zo vzniknutej krízovej 
situácie poskytnú odbornú psychologickú 
podporu, povzbudenie a cenné rady.

tm

Mestský úrad 
v špeciálnom režime

Oznamujeme občanom, že v súvislosti 
s mimoriadnou situáciou šírenia ocho-
renia Covid – 19 až do odvolania je pra-
covná doba na Mestskom úrade v Senici 
stanovená nasledovne: pondelok, utorok, 
streda, piatok do 14.00 hod. Štvrtok bude 
mestský úrad zatvorený.

Služby občanom sa budú i naďa-
lej poskytovať prostredníctvom e-mai-
lov a telefonického kontaktu. V prípade 
nutnosti si osobné stretnutie občania 
dohodnú vopred s kompetentným pracov-
níkom. Pri vstupe do budovy MsÚ budú 
informovať pracovníčku, ktorá zabezpečí 
požadovaného zamestnanca pre vybave-
nie agendy. Upozorňujeme, že do budovy 
MsÚ je povolený vstup len s rúškom, 
pri vstupe je občanom k dispozícii dezin-
fekčný prostriedok. 

Pokladňa MsÚ ostáva naďalej zatvo-
rená. Matričný úrad pracuje v obmedze-
nom režime. Sobáše sa podľa dohody 
konajú len s obmedzeným počtom prí-
tomných osôb. V marci sa v Senici zo šty-
roch plánovaných uskutočnil jeden sobáš 
a jedno uvítanie do života bolo preložené 
na iný termín. Vybavovanie úmrtí  pre-
bieha v štandardnom režime.

lv

Regulovaný vstup 
a meranie teploty 

V súvislosti so súčasnou pandémiou 
a aktuálnymi platnými opatreniami vlády pris-
túpila Poliklinika Senica, n. o. od 30. marca 
k meraniu teploty pred vstupom do budovy. 
Príslušníkov mestskej polície, ktorí niekoľko 
dní regulovali vstup do zdravotníckeho zari-
adenia, vystriedali dobrovoľníci.

Budova polikliniky bude otvorená v pra-
covných  dňoch  od 6.00  do 16.00 hod.,  
a to  hlavný vchod pri Sotinskej lekárni. 
Po 16.00 hod. bude hlavný vchod úplne 
uzatvorený. Od 16.00 hod. do 22.00 hod. 
bude prebiehať kontrola teploty sestrami 
APS na 1. podzemnom podlaží – bočný 
vchod pri záchranke a APS. Sestry si budú 
samé regulovať vstup do budovy.

Bočný vchod pri lekárni (schodisko) 
bude trvale uzatvorený.

Vstup do Sotinskej lekárne bude 
otvorený, ale pacienti budú vchádzať 
do lekárne cez filter hlavného vstupu 
a potom cez samootváracie dvere lekárne. 
Vychádzať budú cez dvere zvonka.

Prosíme všetkých pacientov, aby 
pri vstupe do polikliniky v prípade, ak sa 
tam nachádza viacero pacientov, dodržia-
vali 2-metrové odstupy od seba. Zároveň 
ich prosíme, aby  lekárov a zdravotné sestry 
pustili dopredu, aby títo mohli ísť bez čaka-
nia  do svojich ambulancií, kde budú pacien-
tom poskytovať zdravotnú starostlivosť.

bar, tm

Školy a zariadenia 
zatiaľ bez poplatkov

Mesto Senica v súvislosti s prerušením 
prevádzky a vyučovania oznamuje, že 
príspevky od zákonných zástupcov na čias-
točnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Senica (Základná umelecká škola, 
Centrum voľného času, Materská škola, Škol-
ský klub detí, Školské jedálne aj za Mestské 
jasle) sa nebudú uhrádzať za obdobie od 1. 
apríla 2020 až do odvolania. 

V prípade potreby dostanete informácie 
e - mailom na adrese: maria.vyletova@senica.
sk alebo č. tel. 0918 663 616 v pracovných 
dňoch  okrem štvrtka od 8. do 12. hod.

lv

Daň z nehnuteľností
Mesto Senica ako správca dane už 

zaslalo   rozhodnutia o dani z nehnuteľ-
ností  na rok 2020  elektronicky právnickým 
a fyzickým osobám, ktoré majú aktivovanú 
elektronickú schránku na doručovanie. V  
tomto mimoriadnom období bude správca 
dane doručovať rozhodnutia na rok  2020 
pre fyzické osoby, ktoré nemajú aktivo-
vanú elektronickú schránku, postupne od 
mesiaca máj 2020 prostredníctvom Slo-
venskej pošty. Zmeškania lehoty sa obča-
nia  nemusia obávať, nakoľko 1. splátka je 
splatná najneskôr do 15 dní odo dňa nado-
budnutia právoplatnosti rozhodnutí, 2. 
splátku treba zaplatiť do 31. augusta 2020 
a 3. splátka do 31. októbra  2020. 

tm
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Pandémia info

Poproste okolie, aby vám pomohli získa  zásoby nevyhnutných vecí.

V prípade, e u ívate pre vaše zdravie nevyhnutné lieky, obrá te sa na

svojho lekára a po iadajte ho o predpis, pokia  je to mo né prostredníctvom

e-receptu, vašich potrebných liekov. Tie by ste mali ma  k dispozícii              

 v prípade, e vo vašom okolí dôjde k prepuknutiu nákazy COVID-19 a vy

budete potrebova  dlhší as zosta  doma (predpoklad 2 tý dne).

Uistite sa, e máte doma vo ne predajné lieky (na lie bu horú ky a iných

príznakov) a zdravotnícke potreby (servítky, at .). Vä šina udí sa bude môc

z COVID-19 zotavi  doma.

Majte po ruke dostatok domácich potrieb a potravín, aby ste boli na istý as

pripravení zosta  doma (predpoklad 2 tý dne).

Dodr ujte ka dodenné bezpe nostné

opatrenia

Vyhnite sa úzkemu kontaktu s chorými u mi.

 

Vykonávajte ka dodenné preventívne opatrenia:

Majte po ruke zásoby

2

asto si umývajte ruky.

Umývajte si asto ruky mydlom a teplou vodou najmenej po dobu 20 sekúnd, najmä po fúkaní

nosa, kaš aní, kýchaní, alebo po ase strávenom na verejnosti.

Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, pou ite ru ný dezinfek ný prostriedok, ktorý obsahuje

najmenej 60% alkoholu.

Ak je to mo né, nedotýkajte sa asto pou ívaných povrchov na verejnosti - tla idlá vý ahu, k u ky

dverí, zábradlia, podávania rúk s u mi at . Ak sa nie oho musíte dotknú , zakryte si ruku alebo

prst servítkou, prípadne rukávom.

Po dotyku s povrchom na verejnosti si umyte ruky.

Vyhnite sa dotýkaniu sa vlastnej tváre, nosu, o í i úst.

Vy istite a dezinfikujte svoj domov, aby ste odstránili baktérie: vykonávajte be né istenie 

 povrchov, ktorých sa asto dotýkate (napríklad: stoly, vypína e, k u ky, toalety, vodovodné

batérie, drezy a mobilné telefóny).

Vyhnite sa davom, najmä v zle vetraných priestoroch. V prípade, e sú v dave chorí udia, riziko

nákazy prudko rastie.

Vyhnite sa všetkým cestám, ktoré nie sú nevyhnutné.

www.korona.gov.sk

Niektorým u om hrozí vä šie riziko nákazy, ako poukazujú prvotné informácie z krajín,

kde sa prudko rozšíril COVID-19, a to: 

 

 

 

o  ochorenie srdca,

o  cukrovku,

o  p úcnu chorobu,

o    chronické ochorenia so zní ením imunity.

Poproste svoje okolie, aby vás dostato ne zásobili na obdobie aktuálne vyhlásené vládou alebo

krízovým štábom.

Dodr ujte bezpe nostné opatrenie týkajúce sa dostato ného odstupu od iných udí aspo  2 metre.

Ke  chodíte na verejnos , noste na tvári rúško a dr te sa alej od chorých, obmedzte úzky kontakt

a umývajte si asto ruky.

Davom sa vyhýbajte o najviac. 

Vyvarujte sa cestovaniu vo verejnej doprave.

Od prepuknutia choroby COVID-19 vo vašom okolí zosta te doma o najviac, aby ste zní ili riziko

nákazy. Vychádzajte iba v nutných prípadoch, ako je napríklad nákup potravín.

COVID-19

Osoby s vyšším rizikom ochorenia

Ak ste kvôli svojmu veku, alebo kvôli vá nemu dlhodobému

zdravotnému problému vystavený vä šiemu riziku plynúcemu 

z potenciálne vá nejšieho priebehu ochorenia COVID-19, je

mimoriadne dôle ité, aby ste podnikli nasledovné kroky 

na zní enie rizika nákazy:

Kto je vo vä šom riziku?

www.korona.gov.sk

Starší udia vo veku 60 rokov a viac.

udia, ktorí majú vá ne chronické ochorenie, ako napríklad:

Pripravte sa na COVID-19

Podniknite kroky na zní enie rizika nákazy

1
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Pandémia info

Konzultujte so svojim lekárom mo nosti získania alších informácii o
sledovaní vášho zdravotného stavu a príznakov indikujúcich COVID-19 .
Zosta te v kontakte s ostatnými (telefonicky alebo e-mailom). Ak
ochoriete je mo né, e budete musie  po iada  o pomoc priate ov, rodinu,
susedov, komunitných zdravotníckych pracovníkov at .
Ur ite osobu, kto sa o vás mô e stara , v prípade, e Váš ošetrovate
(opatrovate ) ochorie.

Ak vo vašom okolí prepukne nákaza COVID-19, mô e to trva  aj nieko ko tý d ov (prepuknutie
znamená náhle ochorie ve kého mno stva udí). V závislosti od toho, aké záva né je prepuknutie
choroby, mô u uradníci verejného zdravotníctva odporu i  kroky na zní enie rizika vystavenia sa
COVID-19. Tieto kroky mô u spomali  šírenie vírusu a zní i  dopady choroby.

3

Ak sa COVID-19 šíri vo vašom okolí

Urobte alšie opatrenia na vytvorenie vä šej vzdialenosti medzi sebou a
ostatnými, aby ste zní ili riziko vystavenia sa nákaze týmto novým vírusom.

Zosta te o najviac doma.
Zvá te spôsoby zaobstarania jedla do svojho domu
prostredníctvom rodinných, sociálnych alebo obchodných sietí.

Spravte si plán v prípade ak ochoriete

Sledujte príznaky a naliehavé varovné signály

Zamerajte sa na mo né príznaky COVID-19, najmä na horú ku, kaše  a dýchavi nos . Ak máte pocit,
e sa u vás objavia príznaky, zavolajte svojho lekára.

Ak sa u vás objavia naliehavé varovné signály pre COVID-19, okam ite sa telefonicky skontaktujte so
svojim lekárom, prípadne volajte Úrad verejného zdravotníctva alebo 112. Naliehavé varovné signály
pre dospelých *:
o a ké dýchanie, alebo dýchavi nos .
o Pretrvávajúca boles , alebo tlak na hrudník.
o Zmätenos , alebo neschopnos  vzbudenia reakcie.
o Modrasté pery, alebo tvár. 
 

* Tento zoznam nie je úplný. Ak máte akéko vek alšie príznaky, ktoré sú záva né alebo znepokojujúce, obrá te sa na svojho
lekára.

www.korona.gov.sk

10.

Ak je to mo né, zosta te 
v samostatnej miestnosti a
mimo dosahu ostatných udí 
vo vašej domácnosti. Mali by 
ste tie  pou íva  samostatnú
kúpe u a WC, ak je k dispozícii. 

10 odporú aní pri COVID-19

Umývajte si ruky mydlom a
teplou vodou najmenej 20
sekúnd viackrát za de  alebo
pou ite  dezinfek ný
prostriedok na ruky s obsahom
najmenej 60% alkoholu.

8.

9.

Máte podozrenie alebo potvrdený koronavírus?
Zosta te doma, necho te 
do práce, školy ani na verejné
priestranstvá. V prípade potreby
nákupu alebo inej po iadajte udí
vo vašom okolí, aby išli za vás.
Ak musíte ís  von, vyhnite sa
pou ívaniu akéhoko vek druhu
verejnej dopravy alebo taxíkov.
V dy pou ite rúško na tvár.

Starostlivo sledujte svoj
zdravotný stav a príznaky.
Príznaky nájdete na webe
www.korona.gov.sk
Ak sa vaše príznaky zhoršia,
okam ite kontaktujte svojho
lekára.

Oddýchnite si a pite dostatok
tekutín.

Ak ste objednaní k lekárovi,
telefonicky ho informujte, 

e máte alebo mô ete ma
COVID-19. Pokia  telefón
nezdvihne, pošlite sms. 
K lekárovi necho te.

V prípade mimoriadnych
zdravotných udalostí volajte
na íslo 155 a informujte
dispe ing, e máte alebo
mô ete ma  COVID-19.

Zakryte si ústa rúškom alebo
odevom, ke  kýchate alebo
kašlete. Nepou ívajte samotné
ruky, preto e sa dotýkajú
mnohých povrchov.

Vyhnite sa zdie aniu osobných
vecí s inými u mi vo vašej
domácnosti, ako sú riad,
uteráky a poste ná bielize .

Vy istite všetky povrchy, ktorých
sa asto dotýkate, ako napríklad
stoly a k u ky. Pou ívajte
domáce dezinfek né prostriedky
na dané povrchy. 

1.

www.korona.gov.sk

2.

3.

4.

5.

6.

7.

155
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Otázniky nad 
dokončením Sokolovne

Pandémia nového koronavírusu zasiahla 
nielen do života občanov, ale ovplyvňuje aj 
realizáciu viacerých projektov financova-
ných z prostriedkov Európskej únie, ktoré 
podliehajú prísnym pravidlám. Najvýznam-
nejším a najrozsiahlejším senickým projek-
tom, ktorého sa táto situácia dotýka je pro-
jekt Česká cesta a rekonštrukcia Sokolovne 
na mestské múzeum. Kým začiatkom roka 
práce výrazne pokročili vďaka teplej zime, 
pandémia práce teraz výrazne spomalila.

V marci pokračovali stavebné práce 
a intenzívne sa pracovalo aj na príprave 
expozícií a zariadenia. Hotové sú omietky, 
výťahová šachta i vonkajší priznaný komín. 
Na svojom mieste sú už aj vykurovacie 
telesá. Stavba zvonku začína dostávať 
finálnu podobu. Jednou 
z týchto častí je vežička, 
ktorú už zdobí finálny 
tehličkový obklad. Osa-
dené boli aj prvé okná. 
Po hrubom očistení ríms 
pod strechou od brizo-
litu prišiel rad na pre-
cíznu prácu reštaurátora, 
ktorý korunné rímsy 
zreštauruje do pôvodnej 
podoby. 

V rámci prvkov zari-
adenia boli vybrané 
obklady a dlažby, obklad 
schodiska z pieskovca 
a predeľovacie steny 
na sociálne zariadenia. 
So svetelným architek-
tom bol riešený návrh 
osvetlenia. Zároveň sa robil prieskum 
trhu na scénické osvetlenie, javiskové tex-
tílie, ozvučovaciu techniku, informačno-
-komunikačnú techniku a nábytok. Finálnu 
podobu dostal aj architektonický návrh 
recepcie a šatní. Historici finalizujú texty 
expozícií a zároveň riešia výpožičky arte-
faktov zo Slovenského národného múzea.

Práce pokročili aj na strane českého 
cezhraničného partnera v meste Klobouky 
u Brna, kde tiež v posledných týždňoch 
museli kvôli koronakríze zatiahnuť ručnú 
brzdu. Na zámku so sídlom 100-ročného 
národopisného múzea majú hotové viac-
-menej všetky stavebné práce, rozvody 
elektroinštalácie či vnútorné omietky. 
Opravené bolo schodisko, priestory boli 
vymaľované, nainštalované je aj nové 
zábradlie a položené sú finálne podlahy. 
Práce na projekte u susedov by mali pokra-
čovať verejným obstarávaním na dodávku 
audiovizuálnej techniky a grafických prác. 

Projektové tímy zo slovenskej a čes-
kej strany sa v súčasnej situácii nemôžu 
stretávať a rokuje sa prostredníctvom 
telekonferenčných hovorov. Obe strany 
však narážajú na problémy, ktoré vznikajú 
v oboch krajinách prijatými obmedzeniami 
na zamedzenie šírenia koronavírusu. „S 
cezhraničným partnerom sme sa zhodli, že 

projekt môže byť ohrozený v prípade, že 
sa niekto zo zúčastnených vírusom nakazí, 
nebodaj nakazí ostatných členov tímu. 
To sú veci, ktoré naozaj nevieme predpo-
kladať, ale robíme všetko preto, aby sa to 
nestalo. Ohrozená môže byť aj stavba, kde 
zhotoviteľ nevie zabezpečiť dostatočné 
hygienické podmienky, nakoľko ešte nie sú 
vybudované sociálne zariadenia, na stavbe 
nie je prístup k teplej vode, vyžíva sa suché 
WC,“ povedala o sťažených podmienkach 
na realizácii projektu manažérka Ľubica 
Kadlec Melišová. 

Situáciu má sťaženú aj zhotoviteľ sta-
vebných prác, ktorý v súčasnosti eviduje 
znížený stav skladových zásob stavebného 
materiálu. Rekonštrukciu stavby obmed-
zujú dodávky tovarov zo zahraničia a nedo-
statočné zásobovanie, čo výrazne narúša 
harmonogram stavebných prác. Zhotoviteľ 
stavby zároveň musí z hľadiska preven-

cie a ochrany zdravia 
zamestnancov reduko-
vať počty zamestnancov 
na stavbe, aby dodržal 
dostatočné hygienické 
podmienky a opatrenia 
odporúčané MZ SR. „V 
prípade zhoršujúcej sa 
situácie bude povinný 
pozastaviť stavbu. Neu-
končenie stavebných 
prác v plánovanom ter-
míne ovplyvní následne 
inštaláciu muzeálnej 
expozície,“ doplnila 
Melišová.

Mesto Senica ako 
investor naráža aj 
pri tvorbe expozícii 
na obmedzenie výroby 

materiálov a dodávky rôznych kompo-
nentov. Problémová je tiež komunikácia 
so štátnymi muzeálnymi inštitúciami, 
s ktorými je nutné vyrokovať a zazmluvniť 
zbierkové predmety na zapožičanie kvôli 
výrobe replík. Obmedzený pracovný režim 
týchto inštitúcií komplikuje tvorbu expozí-
cie pred jej finalizáciou. 

Pandemická situácia ovplyvňuje nielen 
pracovné stretnutia cezhraničných tímov, 
ale aj interných. Kontrolné dni sa konajú už 
len v užšom kruhu na stavbe. Na základe 
nariadenia sa na nich nezúčastňuje 
zástupca pamiatkového úradu, architekt, 
konateľ stavebnej firmy a ďalší.

Celá táto situácia má zároveň vplyv aj 
na slávnostné otvorenie mestského múzea. 
To bolo plánované na jún tohto roku. Budú 
sa otváracie podujatia konať, keď nárast 
nakazených osôb novým koronavírusom 
podľa prognóz majú byť najvyššie práve v 
mesiaci jún? Bude v danej situácii povolené 
väčšie zhromažďovanie sa osôb? O tom 
rozhodne Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre 
program spolupráce Interreg V-A Sloven-
ská republika – Česká republika projektu 
Česká cesta.

Lucia Vajdová
Foto Ľ. Kadlec Melišová

Zápis do MŠ
Riaditeľka Materskej školy na Ulici L. 

Novomeského Senica oznamuje rodičom, 
že v zmysle rozhodnutia ministra školstva, 
vedy, výskumu a športu SR určuje 

podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa 
na predprimárne vzdelávanie do jednotli-
vých elokovaných pracovísk (EP) na školský 
rok 2020/2021 sa uskutoční od 4. do 15. 
mája 2020 nasledovne:

od 4. do 7. mája v jednotlivých EP 
od 9.00 do 11.00,

od 11. do 15. mája v jednotlivých EP 
od 14.00 do 16.00 bez osobnej prítom-
nosti detí, s dôrazom na dodržiavanie hygi-
enicko-epidemiologických opatrení.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ je 
prístupná na stránke www.mssenica.web-
node.sk v časti Služby alebo cez odkaz: 
Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne 
vzdelávanie.

Vyplnenú a podpísanú žiadosť treba 
odovzdať zástupkyni v konkrétnom EP 
v čase zápisu uvedenom vyššie. 

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa 
sa nebude vyžadovať, ak do času vydáva-
nia rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní 
zástupcovia dodatočne nepriložia potvrde-
nie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté 
len na adaptačný pobyt.

Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciál-
nymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 
nebude sa vyžadovať predloženie vyja-
drenia príslušného zariadenia výchov-
ného poradenstva a prevencie; ak zákonní 
zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchov-
novzdelávacími potrebami dodatočne 
nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave 
a vyjadrenie príslušného zariadenia výchov-
ného poradenstva a prevencie, dieťa bude 
prijaté len na diagnostický pobyt.

MŠ 

Dom smútku
Od prvých marcových dní prebieha 

obnova domu smútku. V súčasnosti sa 
práce sústredili v neverejných priestoroch, 
kde sa robia stavebné úpravy v sklade, 
garáži a rekonštruujú sa sociálne zariade-
nia pre zamestnancov. Stavebné práce 
sa vykonávajú tiež na zvýšení betóno-
vého múrika, ktorý je súčasťou oplotenia 
zo strany od Hlbokého. 

„Vzhľadom na to, že práce sú momen-
tálne skoncentrované do uvedených 
priestorov, tak pohrebné obrady je stále 
možno vykonávať v obradnej sieni domu 
smútku. Keďže predpoludním je tam hluk, 
tak obrady je možné vykonávať len popo-
ludní,“ informovala Renáta Braunová z 
Pohrebných služieb Senica. 

Keď sa začne s rekonštrukciou obradnej 
a rozlúčkovej siene, tak pohrebné obrady 
už budú v dome smútku v Čáčove. Predpo-
kladaný termín úplného uzatvorenia domu 
smútku je po veľkonočných sviatkoch.
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Študentský parlament je dlhé roky stabilnou súčasťou mládežníckeho a dobrovoľníckeho 
života mesta Senica. foto Marek Štítny

(Staro) nové 
mládežnícke združenie

Študentský parlament Senica pôsobí 
pri CVČ Senica už od roku 2002. K vlast-
nému samostatnému združeniu s názvom 
Študentský parlament (ŠP) mesta Senica sa 
dopracoval až v súčasnej dobe. Presnejšie 
2. decembra 2019.

Veľký podiel na tom má líder združenia 
Senica 2.0. Marek Štítny. Vypracovať sta-
novy združenia nebolo vôbec jednoduché. 
Združenie nie je len o výhode v podobe 
poberania 2 % z daní či podávaní projek-
tov do vyhlásených výziev, je aj o finančnej 
disciplíne pri narábaní s vlastným účtom, 
pravidelných valných zhromaždeniach 
a voľbách, príprave a realizácii podujatí či 
výziev pre mladých, vytvorení vlastného 
loga, spolupráci a aktivite členov združe-
nia, vedení dokumentácie, možno o insta-
grame... A najmä o zodpovednosti, pravi-
delnosti, udržateľnosti a rozdelení úloh. 

Predsedníčka občianskeho združe-
nia Adela Sadloňová a podpredsedníčka 
Zuzana Čižmárová to majú spolu so mnou 
tak trocha na svojich bedrách. Veľmi nám 
chýba klubovňa pre mladých. O tú sme 
prišli spolu s odovzdaním DAVu. Ak však 
vyjde náš projekt z Iuventy, tak chystáme 
náhradu v areáli Centra voľného času. 
Verím, že všetko dobre dopadne a že 
sa členovia budú tešiť na ďalšiu prácu. 
A dúfame, že zo začiatku nám pomocnú 
ruku podá Senica 2.0.

Začíname, hoci práve v tomto čase 
nútene spomaľujeme, lebo nastali starosti 
úplne iného charakteru. Zo známych dôvo-
dov sme nemohli 26. marca uskutočniť 
pripravované stretnutie študentských rád 
senických stredných škôl ani jarné upra-
tovanie na cyklotrase a zle - nedobre je 
na tom z týchto dôvodov i Bublinkový deň. 
Nuž, aspoň bude čas na prípravu plánov 
v ďalšej budúcnosti.

Dana Kopecká, 
koordinátorka ŠP, CVČ Senica

Boli sme u župana
Počas návštevy Gymnázia v Senici 

pánom županom Mgr. Jozefom Viskupi-
čom z 6. novembra 2019 sme ako sku-
pina vybraných 6 študentov prijali pozva-
nie na Úrad Trnavského samosprávneho 
kraja. Táto návšteva sa uskutočnila 13. 
februára 2020. Celé stretnutie prebiehalo 
v príjemnej atmosfére. Každý študent 
povedal základné informácie o sebe a o 
svojich plánoch do budúcna. Navzájom 
sme si vymenili informácie a následne 
nám pán Viskupič vyjadril podporu 
v napĺňaní našich snoch. Stretnutia sa 
zúčastnili Marek Mach, ktorý sa pre-
zentuje so svojím úspešným projektom 
Mladí proti fašizmu, Tomáš Krška, ako 
predseda študentskej rady a aktívny člen 
senického parlamentu, Lucia Poláková 
so svojím reflexívnym blogom Dievča 
v klobúku, Adela Sadloňová, ktorá sa 
vo svojom blogu Bodky Adely Sadloňovej 
zameriava na rôzne témy, Ondrej Vrábel, 
ktorý pomáha svojimi špeciálne vyvinu-
tými hrami Pinf Hry mentálne postihnu-
tým deťom a Zuzana Závodská, ktorá je 
taktiež aktívnou členkou Študentského 
parlamentu. 

Lucia Poláková
Gymnázium L. N. Senica

Recenzie 
Filmy
V síti: Zaujímavá snímka zachytávajúca 

internetových úchylov a pedofilov. 1 ateliér, 
3 mlado vyzerajúce herečky, 10 dní a 2458 
internetových predátorov. Po filme mali 
herečky psychické problémy a strávili dlhé 
dni u psychológov. Film je dosť nechutný, 
keďže ukazuje krutú realitu za českými 
zoznamkami.

Hudba
Nerieš – OK: Asi všetci už dva roky 

čakajú na ukončenie jednej veľkej trilógie. 
Minimal, Animal, Maximal, no namiesto 
albumu Maximal sme sa dočkali albumu 
OK. Očakávania boli vysoké, keďže Nerieš 

je považované za spojenie, ktoré preberie 
scénu po Kontrafakte a týmto počinom 
dokázali, že dokážu držať krok s vodcami 
slovenskej rapovej scény. Na featoch sa 
vyskytuje DMS, The Paranoid a samotný 
Kontrafakt s ktorým dali asi najsilnejší song 
za ich celú kariéru.

Seriály
AHS (season 10): Po 1984, v ktorom 

režiséri ukázali, že dokážu spraviť sériu 
aj bez starých tvárí sa AHS vracia späť 
ku koreňom. Séria by mala nadväzovať 
na 2. sériu, ktorá je podľa internetu najlep-
šia zo všetkých.

Samuel Šebesta 
Gymnázium L. N. Senica

číslo 2.   Marec 2020   ročník XVI.
Príloha Našej Senice
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Dúhový svet

Lietame v oblaku snov,
kde chodiaci rytieri v pozlátenej zbroji,
bojujú s drakmi v dúhových farbách.
Hrdinova z bojiska.

Po zemi chodia panáci,
s prázdnymi očami,
hľadiac do prázdna.
Dychtiac po živote.

Namiesto mostov staviame múry,
avšak pred múrmi sa skrývame.
Rebríky nie sú povolené.
Ruky skrývame do vreciek.

Za prázdnotou skrývame svet,
oblečený v kvetovanom.
V duši máme lúku,
ktorú nechceme nechať ukradnúť.

Katarína Valúchová 
Gymnázium L. N. Senica

Participácia 
je dobré riešenie

Ako lepšie zapojiť študentov do verej-
ných vecí než im vysvetliť ako funguje par-
ticipácia a spoločnosť.

Preto sa už druhý rok koná pod záštitou 
Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) 
v spolupráci so strednými školami a gym-
náziami druhý ročník „parti rozpočtov”. 

Dňa 29. januára na území SOŠ Senica 
sa stretlo viacero stredných škôl s vedením 
Trnavského samosprávneho kraja, aby sa 
naučili ako to vlastne funguje. V tento deň 
sme si zahrali hru, ktorá nás to má naučiť. 
Každá škola potom dostane pridelených 
1000 € a je len na študentoch, ako vylepšia 
svoju školu. Na začiatku majú študenti určiť 
či sa celých 1000 € minie na jeden projekt, 
alebo na viacero lacnejších. Neskôr sa 
na školách budú zbierať projekty a sami 

študenti vyberú, ktoré sa im najviac páčia. 
Jedinou podmienkou je, že sa všetky pro-
jekty musia dotiahnuť do úplného konca, 
a to do septembra tohto roka. 

Stredná odborná škola v Senici 
samozrejme hneď začala konať a žiaci 
vymysleli veľa super projektov napríklad: 
„Dieťa, ktoré sa hrá nehnevá" - zakúpenie 
stolného futbalu a hokeja na chodby školy, 
kde by si žiaci počas prestávok zahrali. 
Vytvorenie altánku s ohniskom - 

oddychovej zóny pre internát, pesto-
vanie byliniek do kuchyne vo vyvýšených 
záhonoch pre našu kuchyňu.

Bohužiaľ momentálna situácia spojená 
s ochorením COVID-19 spomalila školy 
v tomto projekte, avšak sa už uvažuje 
o začatí online hlasovanie pre projekty.

Dominik Matula
SOŠ Senica

Nie je futbal ako futbal
Počas môjho pobytu v USA som mal 

popri štúdiu aj šancu vyskúšať si športy, 
ktoré tu na Slovensku nie sú alebo sú len 
veľmi málo zastúpené. Jedným z nich 
je americký futbal. Všetky športy fungo-
vali v rámci školy, takže naši tréneri boli 
zároveň aj našimi učiteľmi. Tréningy sme 
mávali každý deň a každý piatok zápas. 
Tréningy boli dlhé a náročné na kondičku, 
ale stále boli nič v porovnaní so zápasmi. 
Pre všetkých Američanov bol každý zápas 
veľkou udalosťou. Atmosféra na zápasoch 
bola úžasná a nezáležalo na tom, či sme 
práve vyhrávali alebo nie. Americký futbal 
je veľmi špecifický šport, osobne sa mi 
nepodobal na žiadny iný, vyžaduje veľa 
stratégie a perfektnú tímovú spoluprácu. 

Byť súčasťou tímu tam znamená byť súčas-
ťou rodiny, všetci spoluhráči si pomáhajú 
aj mimo tréningov. Naučiť sa hrať je ťažké 
aj pravidlá majú veľa výnimiek, ale aj naprí-
klad samotné chytanie šišky v behu nie je 
najjednoduchšie. Je to veľmi fyzický šport, 
ktorého súčasťou sú aj celkom časté zrane-
nia, no nezávažné. V konečnom dôsledku 
to bola jedinečná skúsenosť a vážim si, že 
som tento šport mohol vyskúšať. 

Matúš Michalička
Gymnázium L. N. Senica

Adrenalínový deň 
na súkromke

Ako usporiadať športový deň? Ísť 
na prechádzku? Toho už bolo predsa dosť. 
V 2. B sme nechceli zažiť športový deň 
prechádzkou po cyklotrase. Úlohy sa cho-
pil Michal, ktorého nebaví rutina a všetko, 
čo sa opakuje by najradšej inovoval, zru-
šil alebo vymenil. Po príchode zo školy 
domov začal okamžite hľadať najlepšiu 
možnosť ako stráviť takýto deň. Do očí mu 
udrel nápis Adrenalínový zážitok – Paint-
ball Kúty. Vedel, že toto v triede zaboduje.

Po návrate do školy išiel priamo za svo-
jou triednou učiteľkou. Tá bola nadšená 
z jeho iniciatívy. Na triednickej 
hodine tento nápad predsta-
vil spolužiakom. Po vyslovení 
otázky „Bol by záujem ísť si 
zahrať paintball?“ všetci vedeli, 
že toto bude zážitok, ktorý 
si budú dlho pamätať. Ideme 
do toho! V ten deň Michal 
začal s „papierovačkami“ a po 
týždni sme vyrazili. Po príchode 
na ihrisko sme dostali inštrukcie 
od tímu Charon, ktorý ihrisko 
vlastní. Obliekli sme kombi-
nézy, nasadili rukavice, nabili 

zbrane a hurá do akcie. Zvolili sme herné 
módy na vlajku a na tímy. Prebiehali tak-
tické, bezhlavé a najmä zábavné súboje 
v priateľskej atmosfére. Zásahy poriadne 
boleli, avšak za takú silnú dávku adrenalínu 
a zábavy to stálo. Zistili sme, aké máme 
reflexy, ako vieme spolupracovať v strese, 
ako ovládame taktiku, toto všetko nám 
ukázal jediný výlet. Modriny sme síce mali 
ešte týždne po tom, ale za spomienku 
na úžasný zážitok to stojí. Tri hodiny čistej 
akcie a adrenalínu v žilách sa nám vpísali 
do pamäti a ihneď sme vedeli, že toto by 
ako rutina neuškodilo.

Michal Nikodém
SSOŠP

Sieťovacie stretnutie 
V súčasnom svete môže mať mladý 

človek mnohokrát pocit, že v ňom nemá 
podporu. Napriek tomu, že vznikajú rôzne 
organizácie, častokrát sa medzi sebou 
nepoznajú, a tak môžeme prichádzať 
o dôležité kontakty, ktoré môžu ich alebo 
ľudí, na ktorých sa zameriavajú, posúvať 
vpred. Práve pre tento účel prepojenie 
a spoznanie sa sme sa stretli na Sieťova-
com stretnutí organizovanom Radou mlá-
deže Trnavského kraja, aby sme sa obozná-
mili s rôznymi organizáciami, ktoré v kraji 
fungujú. Spoznali sme problémy, ktorým 

čelíme a spoločne sme sa pokúsili nájsť 
efektívne riešenia. Na workshope Efek-
tívne nastavenie komunikácie a fundrai-
sin sme sa oboznámili s možnosťami ako 
sa vhodne rozprávať s našimi cieľovými 
skupinami. Vskutku bolo stretnutie veľmi 
zaujímavé, spoznali sme sa s ľuďmi, ktorí 
založili organizácie po celom kraji a padli 
aj návrhy o našej možnej budúcej spolu-
práci. Verím tomu, že toto bol len začiatok 
a navzájom si ešte budeme schopní v bud-
úcnosti pomôcť.

Katarína Valúchová 
členka ŠP Senica
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Zatvorená knižnica? Nevadí!
Záhorská knižnica je až do odvolania pre verejnosť zatvorená. 

Aj v tejto náročnej situácii hľadáme spôsob, ako cez zatvorené 
dvere posúvať múdrosť a krásu kníh smerom k čitateľom a obyva-
teľom regiónu.

Ak to nemôžeme robiť v reálnom priestore, využívame možnosti, 
ktoré ponúka virtuálny svet. Na webe Záhorskej knižnice pribudla 
rubrika Zatvorená knižnica? Nevadí! Postupne do nej a na FB profil 
pridávame aktivity pre deti aj dospelých. Napríklad testy z histórie 
Senice a jej osobností. Chodíme po ulici Jozefa Závodského, Šte-
fana Pilárika či Cyrila Gallaya, kto z nás o nich niečo vie? Tušili ste, že 
tadiaľto tiahli husiti? Viete, koľko obyvateľov mala Senica pred 100 
rokmi? Pomocou testov nechceme zistiť, čo všetko o našom meste 
neviete. Naopak, aby ste sa o ňom dozvedeli čo najviac.

Na FB profile sme spustili Klub knižných pátračov. Každý druhý 
deň bude na pátračov čakať trocha netradičná knižná výzva. Hlav-
nou úlohou je podľa zadaných kritérií pátrať po knihách, ktoré spĺ-
ňajú zadanie dennej výzvy. 

A to je len začiatok. Už usilovne pracujeme na ďalších aktivi-
tách. Sledujte web Záhorskej knižnice, jej fb profil a pridajte sa!

Silvia Sameková, Záhorská knižnica

Spoločenská kronika

Uzavreté manželstvá

Mgr. Marián Kukučka  a   PaedDr. Silvia Vidová

Vítame nových Seničanov

Jozef Horňáček     narodený v Skalici
Leonardo Hečko     narodený v Skalici
Sofia Ambrová       narodená v Myjave

Opustili nás 

Štefana Páleníková  vo veku 85 rokov
Vladimír Kriško  vo veku 55 r okov
Janka Junasová  vo veku 69 rokov
Marta Podolská  vo veku 86 rokov
Jozef Jediný  vo veku 71 rokov
Jozef Ferenčík   vo veku 58 rokov
Anna Černeková  vo veku 64 rokov
Štefan Lieskovský  vo veku 85 rokov
Štefan Sás  vo veku 65 rokov
Janka Ružičková  vo veku 67 rokov
Dana Rosová  vo veku 82 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.

Spomienka
Dňa 7. apríla si pripomenieme 
6. výročie, keď nás navždy opustil 
náš drahý manžel, otec a 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
Čas plynie ako rieky prúd, kto ťa mal 
rád, nemôže na teba zabudnúť...
Dňa 4. apríla si pripomíname 
15. smutné výročie, keď nás navždy 
opustila naša mamička a babička 
Emília Černeková, rod. Pavlisová. 
S láskou a úctou spomínajú deti 

a ostatná rodina. 

Spomienka
Dňa 25. marca sme si pripomenuli 
nedožitých 80 rokov manžela, otca 
a dedka Milana Banga.
S láskou spomína manželka Irena, 
dcéra Dagmar s manželom a vnuk 
Tibor.

 

10. 4. Sotinská lekáreň, Sotinská 1588     8.00 – 12.00
10. 4. Sotinská lekáreň, Sotinská 1588     16.00 – 20.00
11. 4. Dr. Max, OD Kaufland      8.00 - 20.00
11. 4. Eko lekáreň, Sotinská 1586     9.00 – 18.30
12. 4. Eurodom, Hviezdoslavova 309     8.00 – 12.00
13. 4. Benu, Sotinská 1591    8.00 – 12.00
13. 4. Benu, Sotinská 1591    16.00 – 20.00
18. 4. Eko lekáreň, Sotinská 1588    9.00 – 18.30
18. 4. Dr. Max, OD Kaufland    8.00 – 20.00
19. 4. Arnika, Gen. L. Svobodu   8.00 – 12.00
19. 4. Arnika, Gen. L. Svobodu   16.00 – 20.00
25. 4.  Eko lekáreň, Sotinská 1586    9.00 – 18.30
25. 4. Dr. Max, OD Kaufland    8.00 – 20.00
26. 4. Eko lekáreň, Sotinská 1586     8.00 – 12.00
26. 4.  Eko lekáreň, Sotinská 1586    16.00 – 20.00

Služby lekární

Spomienka
Kto ich poznal, spomenie 
si, kto ich mal rád, 
nezabudne. 
Žijete v srdciach tých, 
ktorí vás milovali....
Dňa 15. februára sme 
si pripomenuli 30 rokov 

od úmrtia otca Vendelína Romana z Cerovej.
Spomíname na drahú mamu Máriu 
Romanovú z Cerovej, ktorá zomrela 
27. novembra 2018. 
Spomíname aj na sestru Dagmar Kaderovú 
z Bratislavy, ktorá zomrela 10. apríla 2013. 
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Podujatia zrušené
Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR 

pri ohrození verejného zdravia sa od 24. marca až do odvolania 
predlžuje zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia 
športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. Veľké podu-
jatia treba plánovať a organizovať niekoľko mesiacov vopred, 
preto už teraz môžeme povedať, že všetky podujatia plánované 
do konca júna 2020 sú v Senici zrušené. Pre niektoré podujatia 
však hľadáme náhradné termíny v druhej polovici roka. Tie budú 
upresnené po skončení pandémie.

lv
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pisárov 
V Obchodnej akadémii v Senici sa 13. 

februára opäť stretli žiaci stredných škôl 
Trnavského samosprávneho kraja, aby si 
zmerali sily v krajskom kole 54. ročníka 
súťaže v spracovaní informácií na počítači. 

Už tradične boli medzi nimi súťažiaci 
zo všetkých piatich obchodných akadé-
mií v kraji - z Trnavy, Serede, Hlohovca, 
Veľkého Medera a domáci súťažiaci 
zo Senice. V tomto roku sa k nim pridali 
aj študenti zo Strednej priemyselnej školy 
dopravnej v Trnave a zo Strednej priemy-
selnej školy elektrotechnickej v Piešťanoch. 
Celkovo sa do súťaže zapojilo 33 súťažia-
cich. Súťažilo sa v 3 súťažných disciplí-
nach: písanie na PC, úprava textu na PC 
a wordprocessing. 

Prvú súťažnú disciplínu - písanie 
na počítači absolvovalo 17 súťažiacich. 
Na 1. mieste sa umiestnila žiačka z OA 
Trnava Zuzana Lašáková s rýchlosťou 
písania 377,8 čistých úderov za minútu. 
Senickú Obchodnú akadémiu reprezento-
valo 6 súťažiacich, z ktorých sa Kamil Kot-
van umiestnil na 6. mieste (295,4 úderov/1 
min) a Jasmína Púčková na 8. mieste (284,0 
úderov/1 min). 

V druhej súťažnej disciplíne - úprava 
textu na PC pomocou korektorských zna-
čiek súťažilo 14 žiakov, z ktorých bolo 8 
súťažiacich z domácej OA. Výsledok tejto 
súťažnej disciplíny veľmi potešil, pretože 
prvých 7 miest obsadili práve študentky 
senickej OA: 1. miesto Renáta Bolebru-
chová, 2. miesto Karolína Pukančíková, 3. 
miesto Patrícia Marková.

Do najnovšej súťažnej disciplíny 
wordprocessing sa tento rok zapojilo 11 
súťažiacich, z toho boli 4 žiaci usporia-
dateľskej školy. Na prvých 3. priečkach 
sa opäť umiestnili žiačky OA Senica: 1. 
miesto Karolína Pukančíková, 2. miesto– 
Lenka Leitnerová a 3. miesto Ema Cho-
choláčková. Všetky 3 dievčatá sú žiačkami 
bilingválneho štúdia. Prvé dve súťažiace 
postúpili do celoslovenského kola súťaže, 
držíme im palce.

Víťazom blahoželáme, zároveň 
ďakujeme všetkým, ktorí reprezentovali 
Obchodnú akadémiu Senica a venovali 
časť svojho voľného času príprave na súťaž: 
Karolíne Pukančíkovej, Renáte Bolebrucho-
vej, Adele Péčiovej, Anete Augustínovej, 
Jasmíne Púčkovej, Zuzane Jašovej, Anete 
Madákovej, Patrícii Markovej, Vivien Kúbe-
kovej, Magdaléne Pavlíkovej, Lenke Leit-
nerovej, Davidovi Václavkovi, Eme Cho-
choláčkovej, Eme Brandysovej a Kamilovi 
Kotvanovi. 

Poďakovanie patrí aj vyučujúcim, ktoré 
žiakov na súťaž pripravovali: 

Mgr. Viere Rosovej, Mgr. Kataríne Šalí-
kovej a Ing. Antónii Černekovej.

Ing. Antónia Černeková
OA Senica

SČK - je tu pre nás 
v každom čase

Humanitná organizácia Slovenský Čer-
vený kríž a jeho územný spolok v Senici 
poskytuje denne vo svojom zariadení 
na Kalinčiakovej ulici v Dome humanity stra-
vovanie pre 150 dôchodcov. Stovke z nich 
stravu rozváža domov, ostatní si ju prebe-
rajú pri výdajnom okienku. Funguje pre-
pravná služba, ktorá zabezpečuje zdravotne 
ťažko postihnutým klientom a seniorom 
po telefonickom dohovore nákupy a výber 
liekov z lekárne, prípadne zariadi vybavova-
nie na úradoch. Okrem tohto 10 opatrova-
teliek zabezpečuje starostlivosť o dlhodobo 
chorých ľudí, ku ktorým denne prichádzajú 
s nielen s potrebnou pomocou, ale i s milým 
slovom. Taktiež agentúra domácej ošetro-
vateľskej starostlivosti poskytuje zdravot-
nícku starostlivosť imobilným pacientom 
v domácnosti, mailom alebo telefonicky 
funguje tiež požičovňa kompenzačných 
pomôcok či špecializované poradenstvo. 

V tejto dobe je veľmi dôležitá činnosť 
nízkoprahovej sociálnej služby pre rodinu 
s deťmi Humanitko, ktoré má v evidencii 
76 rodín. Týmto rodinám sa bude každú 
stredu od 12.00 do 14.00 vydávať mate-
riálna humanitná pomoc – aj na základe 
aktuálnych zásob darovaných potravín. 
Zaevidovaných klientov budú individuálne 
oslovovať na prebranie pomoci, aby sa zby-
točne nezhromažďovali. 

V prípade záujmu o ktorúkoľvek sociálnu 
službu, ošetrovateľskú starostlivosť alebo 
humanitnú pomoc nás môžu občania kontak-
tovať na tel. čísle 0911 839 530, 034/651 5159 
v pracovných dňoch od 7.30 – 15.30 hod. 

bar

Senickí fotografi brali 
takmer všetky ceny

Trnavský samosprávny kraj – Záhorské 
osvetové stredisko v Senici bolo organi-
zátorom 60. ročníka regionálnej súťaže 
a výstavy neprofesionálnej fotografickej 
tvorby okresov Senica a Skalica Náhlikova 
Senica 2020, ktorá je súčasťou celoštátnej 
postupovej súťaže AMFO 2020. Vyhláse-
nie výsledkov a udeľovanie cien sa usku-
točnilo 6. marca.

Do súťaže poslalo 42 autorov 269 foto-
grafických prác. Z toho v skupine dospe-
lých autorov – nad 21 rokov to bolo 33 
autorov, v skupine autorov od 16 do 21 
rokov to boli 3 autori a v kategórii do 16 
rokov to bolo 6 autorov. Z celkového 
počtu bolo 80 čiernobielych fotografií, 119 
farebných fotografií, 18 súborov v kategórii 
cykly a seriály v počte 70 fotografií. V kate-
górii multimediálnych prezentácií boli 
prihlásené do súťaže 2 práce. Pre účast-
níkov súťaže bol v rámci výchovno-vzde-
lávacej časti podujatia pripravený seminár 
s lektormi a členmi odbornej poroty s Mgr. 
Juditou Csáderovou, doc. MgA. Jozefom 
Sedlákom a Mgr. Petrom Lančaričom, PhD.

Odborná porota zostavila výstavnú 
kolekciu 101 fotografií od 42 autorov 
a udelila diplomy a ceny. Uverejňujeme 
úspešných domácich fotografov. 

V skupine autorov nad 21 rokov:
čiernobiela fotografia: 2. miesto Natália 

Bieliková, 3. miesto Tomáš Tóbik, čestné 
uznanie Tomáš Bilka, Rudolf Podolský, 
Jaroslav Zloch. 

farebná fotografia: 2. miesto: Branislav 
Mosný, Anna Miľanová, 3. miesto Martin 
Filip, Marek Štítny, čestné uznanie Mária 
Závodská, Tomáš Bilka, Jaroslav Kühtrei-
ber, Zdenka Hamarová. 

V skupine autorov do 16 rokov:
čiernobiela fotografia: čestné uznanie 

Jakub Briestenský 
farebná fotografia: 3. miesto Janis Janák. 
V kategórii cykly a seriály:
2. miesto Tomáš Bilka, Lucia Kuklišová, 

3. miesto: Rudolf Podolský, čestné uzna-
nie Ľubomír Jarábek, Dominika Kováčová, 
Ľubica Krištofová.

Slávnostné otvorenie výstavy bolo s kul-
túrnym programom, v ktorom vystúpila 
speváčka Patrícia Ivácková s klavírnym 
sprievodom pedagóga ZUŠ Senica Ond-
reja Hluchého. 

Výstava bola prístupná do 31.3.
text a foto Tomáš Jurovatý

Záhorské osvetové stredisko Senica

Branislav Mosný

Ako zvládajú neľahké 
časy v Stonožke?

Už sme doma viac ako tri týždne a nám 
to pripadá ako večnosť. A určite nie sme 
sami. A aby neboli sami ani členovia našich 
krúžkov, tvoríme pre nich aktivity a úlohy 
na doma. Na webe CVČ (cvč-senica.web-
node.sk) je spustená úvodná stránka - Aktu-
álne informácie. 

Tam môžu naši tréneri a vedúci uverej-
ňovať úlohy a pokyny pre svoje krúžky. A je 
tu i link priamo na facebook CVČ. Taneč-
níci Sonny si na webe nájdu dennú dávku 
cvičenia, popis nácvikov a zdokonaľovanie 
konkrétnych tanečných a gymnastických 
prvkov z nacvičovanej súťažnej choreo-
grafie. Samozrejme, so spätnou väzbou – 
poslaním fotografie či videa. 

Gitaristi CVČ tu majú pokyny čo majú 
precvičovať, akú novú pesničku sa treba 
naučiť, ale i malý hudobný kvíz, výzvu 
na tvorbu básničky na dané slová, alebo 
úlohu, do ktorej boli pozvaní i rodičia (zor-
ganizuj 1x do týždňa u vás v obývačke 
hudobné stretnutie, resp. malý gitarový 
koncert). A máme i bonus. 

(Pokračovanie na str. 16)
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Ako zvládajú neľahké... 
(Dokončenie zo str. 15) 
Oslovené talentované gitaristky pripra-

vujú vzorové videá pesničiek, tie zverej-
níme na fb CVČ a každý gitarista s nimi 
potom môže spoločne pri PC alebo mobile 
hrať. Aj trénerky mažoretiek Spirit sa cho-
pili aktivity (z CVČ boli v tomto smere 
prví už 15. marca). Na svojej fb skupine 
spiriťáčky uverejňujú špeciálne úlohy ako 
napr. nakresliť svoj najkrajší mažoretkový 
zážitok, vyfotografovať sa v tričku Spirit 
a s rúškom, vymyslieť a nacvičiť krátku 

vlastnú choreografiu s paličkou a zaslať 
video a pod. Video mažoretky posielajú 
aj z nácviku nových prvkov z gymnastiky. 
Všetko je bodované a bude riadne vyhod-
notené. Aj oni využili formu video ukážky 
prvkov s paličkou, ktoré na fb nakrúcajú 
vybrané najstaršie členky súboru. 

Členovia krúžku angličtina s Američa-
nom si na webe našli napr. zaujímavý pre-
klad či doplňovačky a iné zábavné cvičenie 
z gramatiky. Veľmi sa snažia i decká z gym-
nastického krúžku a tanečnej prípravky. 
Trénerka je v kontakte so všet-
kými rodičmi. Hodnotí napríklad 

výtvarnú aktivitu Ako vidíš svoju trénerku, 
nakrútené videá z domácich tréningov detí 
a najnovšie i z vlastnej krátkej choreografie. 
Aktivizujú sa i naši mladí výtvarníci, na fb 
CVČ nájdete krásnu galériu z ich prác.

Ďakujeme za spoluprácu deťom a ich 
rodičom. Všetci si aj tak vrúcne želáme 
stretnúť sa už na riadnom krúžku. Je nám 
ľúto, že bola prakticky už zrušená celá 
súťažná sezóna. Nuž, prežijeme! Len nech 
sme zdraví! 

D. K.
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