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Dnešné zastavenie na ceste plynúceho 
času ma vrátilo do marca 1980. Bola som 
v Senici len krátko, prišla som ako redak-
torka denníka pre západné Slovensko 
Hlas ľudu, keď ma oslovili s požiadavkou 
na redigovanie mestských novín Naša 
Senica. V kanceláriách na zimnom štadi-
óne sa začala naša spoločná cesta - mňa 
a Našej Senice. Vtedy sa stala súčasťou 
môjho života, netušiac, že to bude na celý 
pracovný život. Naša Senica mala v tom 
čase za sebou tri roky vychádzania. Inten-
zívne sa meniace mesto poskytovalo 
dostatok námetov a podnetov zo všetkých 
oblastí života, ktoré noviny zaznamenávali 
a sprostredkúvali obyvateľom mesta, no 
nielen im. Bolo o čom informovať, noviny 
sa rozrastali. Počas svojej doterajšej exis-
tencie podali na svojich stránkach veľa 
svedectiev o dňoch všedných i mimoria-
dnych, ktoré priniesol život jednotlivcov 
i celej komunity. Boli miestom na tlmoče-
nie úspechov, písali o tom, čo nás trápi, 
kde sú problémy, čo treba riešiť, kde treba 
naprávať chyby. Stránky Našej Senice boli 
venované mnohým historickým udalostiam 
a osobnostiam, ktoré boli spojené so Seni-
cou. Prezentovali náčrty ďalších ciest 
a spojníc v širokom zábere rozvojových 
zámerov, ktoré určovali budúcnosť nášho 
mesta. Z postu vedúcej redaktorky som sa 
pri tvorbe Našej Senice opierala o články 
i fotografie desiatok stálych i občasných 
prispievateľov, redakčnú radu a informácie 
od predsedov MsNV a primátorov samo-
správ, ktorí v jednotlivých etapách stáli 
na čele tohto mesta a určovali jeho napre-
dovanie. Obyvatelia mesta spoluvytvá-
rali jeho dejiny, svojou prácou a názormi 
modelovali a pretvárali tvár a tvar Senice, 
medzi minulosť a budúcnosť uložili svoje 
skutky. Naša Senica zachytávala obraz 
doby, tvorí súčasť rozsiahlej kroniky mesta. 
Slová, vety, články, stránky, celé noviny... 
Zakaždým iné tak ako sú rôzne naše dni, 
vždy vrchovato naplnené prácou pri ich 
zostavovaní, písaní článkov, za ktorými 
bolo množstvo stretnutí a rozhovorov 
s ľuďmi na podujatiach rôzneho charak-
teru a ktoré ma viedli k vytváraniu mozaiky 
miesta, kam spolu patríme. 

Za štyri desiatky rokov som sa stala 
súčasťou Našej Senice, do veľkej miery 
ovplyvnila celý môj život a prirástla mi 
k srdcu. Prichodí mi odovzdať pochodeň 
a zaželať Našej Senici mnoho ďalších 
úspešných a tvorivých rokov.

Viera Barošková
vedúca redaktorka

Budova Sokolovne nadobúda pôvodné kontúry letohrádku z čias statkára Vagyona.

 Foto Lucia Vajdová

Keď si skladáme rúška
Celosvetová pandémia nového korona-

vírusu spôsobila, že aj Slovenská repub-
lika a jej obyvatelia sa ocitli v zajatí mno-
hých reštrikčných opatrení, o ktorých sme 
podrobne informovali v predchádzajúcom 
čísle. S ohľadom na predchádzajúce uda-
losti aj Naša Senica vychádza po takmer 
dvoch mesiacoch ako dvojčíslo. Prečítate 
si, ako sme počas nich žili, čo sme robili, 
lebo život sa našťastie celkom nezastavil.

Vzhľadom na nízke počty nakazených 
osôb, ktoré v republike pribúdali, Ústre-
dný krízový štát schválil prvú fázu uvoľ-
nenia opatrení s účinnosťou od 22. apríla. 
Od toho dňa mohli pri dodržaní stano-
vených podmienok fungovať obchody 
a prevádzky služieb s rozlohou do 300 m2, 
verejné stravovanie s výdajom cez okienko, 
vonkajšie športoviská pre bezkontaktný 
šport bez šatní a sociálnych zariadení, 
dlhodobé ubytovanie bez stravy, vonkaj-
šie trhoviská a predajne automobilov vrá-
tane autobazárov. V obchodoch s odevmi 
zákazníci nemohli využívať kabínky na skú-
šanie oblečenia. Vo všetkých otvorených 
obchodoch a prevádzkach platili prísne 
hygienické normy - povinné prekrytie 
horných dýchacích ciest, dezinfekcia rúk, 
pravidelné čistenie a vetranie priestorov, 
dodržiavanie dvojmetrových rozostupov či 
obmedzenie jeden zákazník na 25 m2 pre-
dajnej plochy.

Po novom bol pre seniorov nad 65 
rokov, 

(Pokračovanie na str. 5)

Až sa voľne nadýchneme 
Obmedzené vychádzanie, vymedzený 

čas na nakupovanie pre seniorov, rúška, 
dezinfekcia, fungovanie úradov, inštitúcií 
a firiem za prísnych hygienických podm-
ienok, zatvorené hranice, zatvorené pre-
vádzky stravovania, kiná, zatvorené školy 
a škôlky... a mohli by sme pokračovať. 

Koronakríza a opatrenia s ňou súvisiace 
poukázali na množstvo drobností, ktorých 
dôležitosť a význam sme si vo víre života 
predtým vôbec neuvedomovali. Kto by bol 
povedal, čo nám všetko bude chýbať a čoho 
všetkého sme sa zriekli. Veď obyčajná pre-
chádzka bola v prvých fázach nemysliteľná. 
Zažili sme mimoriadnu situáciu a každý ju 
riešil po svojom. Boli sme vystavení skúš-
kam, na ktoré nikto z nás nebol pripravený. 
Ukázalo sa, akí sme, možno sme prehod-
notili priority, možno sme si uvedomili, že 
niektoré veci jednoducho k životu nie sú 
nevyhnutné... O koronakríze sa ešte bude 
hovoriť a hodnotiť ju z viacerých stránok, 
no na tomto mieste by bolo potrebné opä-
tovne vysloviť vďačnosť ľuďom v prvej línii, 
ktorí, či sa báli alebo nie, zabezpečovali 
pre nás ostatných zdravotnú starostlivosť, 
plné regály, dovoz tovaru, bezpečnosť 
na ulici, dobrovoľníctvo v mnohých podo-
bách... Učili deti, zabezpečovali vyplácanie 
PN-niek a OČR-iek, vykonávali všetky nevy-
hnutné úlohy, ktoré bolo treba zabezpečiť. 
Až sa znova celkom voľne nadýchneme 
spomeňme si (a nie raz) na čas od 6. marca 
do 20. mája 2020. 

Viera Barošková
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N E P R E D A J N É

Z rokovania rady 
a zastupiteľstva

9. zasadnutie mestského zastupiteľstva 
v Senici sa uskutočnilo dňa 5. mája pro-
stredníctvom videokonferencie. Toto roz-
hodnutie vyplynulo z novely zákona o 
obecnom zriadení č. 73/2020 Z.z., ktorá 
nadobudla účinnosť 7. apríla 2020 a z prija-
tých opatrení Úradu verejného zdravotníc-
tva SR (ÚVZ SR) v súvislosti s mimoriadnou 
situáciou ochorenia COVID -19. 

Z opatrenia ÚVZ SR v tom čase vyply-
nula povinnosť pri zasadnutiach a schôd-
zach vylúčiť verejnosť a zabezpečiť inú 
formu informovanosti občanov, a to hlavne 
s cieľom zabezpečiť ochranu zdravia ľudí 
a predchádzania úmrtí. V súlade s týmito 
opatreniami Mestský úrad v Senici zabez-
pečil obrazovo zvukový záznam z roko-
vania MsZ uskutočneného formou video-
konferencie do 48 hodín po ukončení 
rokovania, ktorý je zverejnený na webo-
vom sídle mesta. V lehote do 5 dní po 
ukončení rokovania zverejnil aj zápisnicu 
z rokovania MsZ na úradnej tabuli MsÚ a 
na webovej stránke mesta, tiež regionálna 
televízia TV Sen odvysielala záznam.

Mestské zastupiteľstvo zobralo na 
vedomie:

- Informácie o zmenách rozpočtu mesta 
na rok 2019 zmenou rozpočtu mesta a roz-
počtovým opatrením primátora.

- Prognózy vývoja daňových príjmov 
samospráv a opatrenia na zníženie dopa-
dov krízy na rozpočet mesta v súvislosti s 
mimoriadnou situáciou spôsobenou pan-
démiou ochorenia COVID -19. Mesto na 
základe záverov výboru pre daňové pro-
gnózy predpokladá výpadok výnosu z dane 
z príjmu fyzických osôb zhruba vo výške 
7 %, čo vo finančnom vyjadrení znamená 
výpadok 550 tisíc €. Neočakávame výpa-
dok z príjmov z dane z nehnuteľností, ktorá 
predstavuje asi 22 % podiel na daňových prí-
jmoch mesta. Na najbližšom rokovaní MsZ 
opätovne predložíme na rokovanie ďalší 
vývoj dopadov krízy na rozpočet mesta a 
ďalšie opatrenia na riešenie aktuálnej situ-
ácie, nakoľko v súčasnosti pracujeme len s 
dostupnými odhadmi a prognózami výpad-
kov príjmov v rozpočte samospráv. 

- Správy hlavnej kontrolórky a stano-
visko k dodržaniu podmienok na prijatie 
návratných zdrojov financovania – predĺ-
ženie zmluvy o kontokorentnom úvere.

- Informatívnu správa o stave nehnuteľ-
ného majetku mesta.

Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- Návrh na predĺženie platnosti Zmluvy 

o kontokorentnom úvere mesta a navýše-
nie úverového rámca kontokorentného 
úveru z 220 000 € do výšky 400 000 € s 

dobou platnosti 1 rok a ručenia formou 
blankozmenky.

- Správu o inventarizácii majetku mesta 
k 31. decembru 2019.

- Dispozície s majetkom.
Mestské zastupiteľstvo neschválilo:
Poskytnutie dotácii z Fondu PRO Senica 

z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej 
COVID – 19 a predpokladaným výpadkom 
finančných príjmov samosprávy. V roz-
počte mesta bola na Fond PRO Senica pre 
rok 2020 schválená suma 140 000 €. 

Mestské zastupiteľstvo vymenovalo:
Mgr. Jaroslava Pecha za náčelníka Mest-

skej polície v Senici dňom 7. máj 2020 na 
návrh primátora mesta a na základe odpo-
ručenia výberovej komisie.

Mestské zastupiteľstvo zvolilo:
Mgr. Janu Holoďákovú, pracovníčku 

oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu 
MsÚ za tajomníčku komisie pre sociálnu, 
zdravotnú a bytovú oblasť a koordináciu 
prevodu a prideľovania nájomných bytov.

V interpeláciách vystúpili:
- RNDr. Ľubica Krištofová žiadala infor-

máciu o stave parkovania v meste, 
- Ing. Ľubica Vyletelová žiadala informá-

ciu, kedy budú uvoľnené opatrenia a bude 
umožnený vstup na bežecké dráhy a špor-
toviská v areáloch základných škôl.

Úplné znenie prijatých uznesení, zápis-
nica z 9. zasadnutia MsZ a odpovede na 
interpelácie sú zverejnené na www.senica.
sk.

Vzhľadom na vývoj mimoriadnej situ-
ácie aktuálne predpokladáme, že najbliž-
šie rokovanie mestskej rady sa uskutoční 
11. júna a mestského zastupiteľstva 25. 
júna štandardným spôsobom v zasadačke 
Mestského úradu v Senici aj za prítomnosti 
verejnosti a za podmienok dodržiavania 
epidemiologických opatrení vyplývajúcich 
pre orgány územnej samosprávy z opat-
rení ÚVZ SR. 

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ

Obnovené lavičky 
na námestí

Do konca mája boli na Námestí oslobo-
denia obnovené všetky lavičky. Na základe 
požiadavky Mestského úradu výmenu 
zabezpečovali Technické služby Senica, 
a.s. Na lavičkách sa vymieňali drevené latky, 
ktoré boli poškodené zubom času a niek-
toré aj vandalským používaním. Lavičky 
na námestí slúžia verejnosti od roku 2011, 
keď sa nové námestie po rozsiahlej rekon-
štrukcii dalo opäť do užívania. 

Pôvodné drevené latky z lavičiek odstrá-
nili a nahradili ich novými, ktoré pracovníci 

Záchrana najstaršej 
podlahy v meste

Počas rekonštrukcie Sokolovne boli 
v jednej časti budovy objavené pozost-
atky krásnej pôvodnej drevenej podlahy. 
Nakoľko sa o nej nevedelo a jej záchrana 
nebola v rozpočte, robotníci ju mali v pláne 
vybúrať. Zasiahli však projektoví manažéri 
z Mestského úradu, ktorí sa rozhodli prav-
depodobne najstaršiu podlahu v Senici 
zachrániť. Aby sa nenavyšoval rozpočet, 
obliekli sa do montérok, doniesli si náradie, 
svojpomocne podlahu odkryli a drevené 
kazety opatrne rozobrali. Po nevyhnutnej 
reparácii stolárom budú drevené kazety 
znovu použité. Návštevníci mestského 
múzea budú tento skvost vidieť zakompo-
novaný v interiéri v časti pod vežičkou. 

Projektoví manažéri Ľuboš Hazu-
cha a Ľubica Kadlec Melišová, ktorí pra-
cujú na referáte regionálneho rozvoja 
na oddelení výstavby, životného prostredia 
a dopravy MsÚ a majú na starosti projekt 
Česká cesta, vedia teda okrem papierovej 
a organizačnej práce chytiť do rúk aj dláta, 
špachtle či iné náradie. 

text Lucia Vajdová, foto L. Melišová

Technických služieb aj vyrábali a natierali. 
„Na výmenu sme použili dva druhy dreva 
– červený smrek a smrek obyčajný. Lavičky 
sú bezpečnejšie a odolnejšie ako pôvodné, 
pretože latky sú z jedného kusa dreva,“ 

zdôraznil vedúci dopravno-technickej 
divízie Technických služieb Pavol Kováč. 
Výmena lavičiek sa začala pri obchodnom 
dome Perla, v apríli pokračovala smerom 
na námestie, spolu bolo obnovených 100 
jednolavičiek a 20 dvojlavičiek.

text a foto bar
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Dom smútku 
s novými oknami

Obnova Domu smútku v Senici napriek 
koronakríze pokračuje. Návštevníci cin-
torína si mohli všimnúť, že budova dostala 
nové kvalitné hliníkové okná i dvere a v 
zadnej časti cintorína bol urobený vyvý-
šený protipovodňový múrik. To, čo oko 
návštevníkov zatiaľ nevidí, sú práce rea-
lizované vo vnútri budovy. Tu boli zatiaľ 
čiastočne zrekonštruované sociálne zaria-

denia pre personál, kancelárske priestory, 
či dvere na fotobunku do obradnej miest-
nosti. Vymaľovaná a do konečnej podoby 
bola upravená miestnosť, kde sú vystavené 
rakvy. Teraz sa vykonávajú práce v miest-
nosti pre rečníkov a v najbližších dňoch má 
byť osadený nový kompresor do chladiacej 
miestnosti v márnici. Vykonávajú sa aj prí-
pravné práce na opravu strechy budovy. 
Tá bude zateplená a komplet obnovená 
novou strešnou povlakovou krytinou.

Realizovať sa ešte budú práce 
na obnove vykurovania, vzduchotechniky, 

elektroinštalácie, zdravotechnickej 
inštalácie, ozvučovacej techniky 
a výťahu. Fasáda 36-ročnej budovy 
dostane nový náter, budú opra-
vené opadané obklady a vyčistené 
pohľadové betóny.

Všetky tieto práce majú byť 
hotové k sviatku Pamiatka zosnu-
lých. Investícia do majetku mesta 
prinesie skvalitnenie poskytova-
ných pohrebných služieb i celkovo 
krajší vzhľad budovy.

text a foto lv

Mesto požiadalo 
o predĺženie termínu

Dňa 15. mája sa konal ďalší piatkový 
kontrolný deň postupu prác na budove 
Sokolovne, v ktorej už v júni tohto roku 
malo byť otvorené mestské múzeum. 
Vzhľadom na situáciu s koronakrízou 
sa práce na Sokolovni výrazne spomalili 
a Mesto Senica bolo prinútené požiadať 
o predĺženie termínu ukončenia projektu. 

Koncom apríla bola na Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 
ktoré je riadiacim orgánom pre program 
spolupráce Interreg V-A Slovenská repub-
lika – Česká republika projektu Česká 
cesta, zaslaná žiadosť o posunutie termínu 
finalizácie prác na koniec augusta 2020. 
Rozhodnutie ministerstva padne kon-
com mája na zasadnutí monitorovacieho 
výboru.

Lešenie okolo stavby ešte stále vzbud-
zuje dojem, akoby sa práce úplne zasta-
vili, opak je pravdou. V súčasnosti sa 
finalizujú reštaurátorské práce na fasáde 
budovy. Rukami reštaurátora už prešli 
ozdobné rímsy pod strechou. Jeho práca 
pokračuje tvorbou šablón na ozdobné 
pasparty okolo okien i dverí a na terako-
tové prvky, ktoré dotvoria fasádu Soko-
lovne do jej pôvodnej podoby. Nad vstu-
pom sa už tiež črtá miesto na datovaciu 
kartušu s uvedením roku 1838. Hotový je 
tehličkový obklad a vybrané boli farebné 
odtiene fasádnej farby, ktorú majstri začali 
postupne na fasádu nanášať. Po skončení 
týchto prác môže byť lešenie odinštalo-
vané.

Vo vnútri sú hotové elekroinštalačné 
práce, kompletizuje sa vykurovanie. 
Vybrané boli svietidlá, ktoré budú nainš-
talované po ukončení maliarskych prác. 
Zabetónované boli podlahy v suteréne. 
Na svoje osadenie čakajú vybrané obklady 
a dlažby. Pôvodná pieskovcová podlaha 
bude zachovaná a doplnená novým pies-
kovcom v prednej časti budovy a na scho-
disku. 

Strecha budovy je už kompletne zatep-
lená. Krov na vežičke musel byť spevnený 
a staticky zabezpečený. Práce na vežičke 
s tehlovým obkladom boli už teda defini-
tívne dokončené. 

Počas kontrolného dňa bol stanovený 
ďalší priebeh prác a dohodnuté finálne ter-
míny dokončenia jednotlivých úkonov. 

Stavba je aj pod neustálym dohľadom 
Pamiatkového úradu Trnava. Pamiatkari si 
19. mája prišli skontrolovať nielen postup 
prác na budove, ale spolu s projektovými 
manažérmi riešili aj projekt parkových 
úprav. Ten by okrem uvedenia priestoru 
do podoby z čias Vagyonovského zámočku 
mal byť zameraný aj na vodozádržné opa-
trenia. S týmto projektom sa bude mesto 
Senica uchádzať o získanie podpory z pro-
striedkov Európskej únie. 

Lucia Vajdová 

Daň z nehnuteľností 
Od polovice mája začal Mestský úrad 

Senica postupne distribuovať Seniča-
nom rozhodnutia o dani z nehnuteľností 
pre všetky fyzické osoby, ktoré nemajú 
aktivovanú elektronickú schránku, a to pro-
stredníctvom Slovenskej pošty podľa abe-
cedy. Osoby, ktoré sú vlastníkmi nehnuteľ-
ností a zároveň aj vlastníkmi psa dostanú 
vyrubenú daň na jednom spoločnom roz-
hodnutí. V každom rozhodnutí je uvedené 
číslo účtu, variabilný symbol, čiarový kód 
a QR kód. Prosíme občanov, ktorí majú 
možnosť, aby tieto dane uhradili bezhoto-
vostným prevodom, kde je potrebné uviesť 
variabilný symbol z dôvodu identifikácie 
platby. 

Tí, ktorí túto možnosť nemajú, môžu 
zaplatiť daň v hotovosti v pokladni MsÚ 
Senica počas stránkových dní ponde-
lok, utorok, streda, piatok v čase od 8.00 
do 11.00 hod. (vstup do budovy je povo-

lený len s rúškom, pri vstupe je nutné pou-
žiť dezinfekciu, vstup do budovy bude 
regulovaný).

číslo účtu DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI:
SK 59 5600 0000 0092 0051 6053
Splátky na úhradu dane z nehnuteľností 

sú nasledovné:
1. splátka do 15 dní odo dňa nado-

budnutia právoplatnosti rozhodnutia
2. splátka do 31. 8. 2020
3. splátka do 31. 10. 2020

číslo účtu DAŇ ZA PSA:
SK 78 5600 0000 0092 0051 6002
Daň za psa je splatná naraz do 15 dní 

odo dňa nadobudnutia právoplatnosti roz-
hodnutia.

Rozhodnutia o dani za užívanie verej-
ného priestranstva na trvalé parkovanie 
boli expedované na konci mája.

Lucia Vajdová

Školy otvorené od 1. júna 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu umožnilo otvorenie niektorých 
typov škôl od 1. júna. Mesto Senica ako 
zriaďovateľ na základe rozhodnutia pri-
mátora od tohto dátumu otvára všetky 
mestské základné školy (ročníky 1. až 5) 
a takisto materské školy. Časový interval 
fungovania senických škôl bude od 7.00 
do 16:30 v závislosti od konkrétnych pod-
mienok a typu školy. Stravovanie v škol-
ských jedálňach budú môcť využívať len 
deti a žiaci prítomní v škole. Pracovať budú 
aj školské kluby pre žiakov prvých až štvr-
tých ročníkov, ktorí ich navštevovali aj pred 
prerušením povinnej školskej dochádzky.

Rodičia mohli svoj záujem o to, či ich 
dieťa nastúpi v mesiaci jún na vyučova-
nie, vyjadriť do 25. mája. Ide o dobro-
voľné rozhodnutie zákonných zástupcov. 
Zároveň sa mohli rozhodnúť, či okrem 
výchovno-vzdelávacej činnosti, využijú 
stravovanie v školskej jedálni a u školákov 
aj služby školského klubu detí. Z celko-
vého počtu 1082 žiakov, ktorí majú povo-
lený nástup do školy, do školských lavíc 
zasadne 786 z nich.  Do materských škôl 
sa ešte v tomto školskom roku vráti 346 zo 
678 detí. Väčšina školákov bude chodiť v 
škole na obedy (638 žiakov). Školský klub  
využije 393 detí.

tm
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Od 8. júna otvorené 
aj jasle

Týždeň po otvorení materských 
a základných škôl spustí mesto Senica 
od 8. júna aj mestské jasle. „Záujem rodi-
čov sme zisťovali telefonicky už priebežne, 
doteraz sme dostali pozitívnu spätnú väzbu 
od štrnástich z nich, čo vychádza na zosta-
venie jednej skupiny detí, pričom kapacita 
Mestských jaslí je tridsať detí,“ vysvetľuje 
vedúca oddelenia sociálnych vecí, kultúry 
a športu Renáta Hebnárová.

 „Mesto povolá späť do jaslí aj tie 
zamestnankyne, ktoré počas pandémie 
nového koronavírusu vypomáhali v zaria-
deniach sociálnych služieb pre seniorov 
v Senici, aby sa mohol za dodržania všet-
kých hygienických opatrení naštartovať 
ich chod,“ upresnil primátor mesta Martin 
Džačovský.

Postup pri obnovení prevádzky zaria-
dení starostlivosti o deti do troch rokov 
veku dieťaťa zadefinoval Úrad verejného 
zdravotníctva SR. V skupinách bude môcť 
byť maximálne 15 detí, pre všetky osoby 
(okrem detí) platí povinnosť prekrytia hor-
ných dýchacích ciest. Štatutár zároveň 
určí, či umožní vstup jednej sprevádzajú-
cej osoby do šatní zariadenia. Po príchode 
bude dieťaťu ako aj každému zamestnan-
covi bezkontaktným teplomerom zmeraná 
teplota. Činnosť pre deti odporúčajú hygie-
nici organizovať tak, aby čo najväčšiu časť 
dňa trávili v exteriéroch.

Do mestských jaslí budú podľa usmer-
nenia hlavného hygienika prednostne pri-
jímané deti rodičov, ktoré pracujú v prvej 
línii - najmä zdravotnícky personál, zamest-
nanci v sociálnych službách, vojaci, poli-
cajti, hasiči, predavači, vodiči.

tm

Cieľ - obohatiť 
kultúrny život v meste

Do funkcie riaditeľa Mestského kultúr-
neho strediska Senica bol 27. apríla meno-
vaný Mgr. Art. Martin Dudáš. Od roku 
2003 bol riaditeľom Centra voľného času 
Stonožka. 

„S ohľadom 
na súčasnú situáciu 
s opatreniami je mojím 
zámerom v prvom rade 
udržiavať zariadenie 
v chode, aby bolo v prí-
pade potreby okamžite 
pripravené nabehnúť na bežnú prevádzku. 
Čo bolo dobré a osvedčené plánujem 
ponechať, ostatné záležitosti sú závislé 
od rozpočtu, výšky financií a tiež od situ-
ácie vyplývajúcej z pandémie nového 
koronavírusu,“ načrtol nový riaditeľ MsKS 
Senica Martin Dudáš.

„Do funkcie som prišiel v čase platnosti 
najväčších opatrení . Na konci mesiaca 
máj, keď sa už prísne opatrenia uvoľňujú, 
aj nás čakajú postupné kroky na oživenie 
činnosti. Na prvom mieste to bude zno-
varozbehnutie premietania filmov v kine 
Mladosť. Na základe pokynov príslušných 
úradov budeme zostavovať aj ďalšie pro-
gramové zložky našej činnosti v kine Mla-
dosť, pravdepodobne od 10. júna,“ uviedol 
plány na najbližšie obdobie riaditeľ. 

Činnosť MsKS sa bude pohybovať 
v intenciách a mantineloch ekonomických 
možností. Za dôležité považuje udržať 
v chode všetky budovy a zariadenia, ktoré 
MsKS využíva na svoju činnosť. Okrem 
toho za dôležité považuje prehodnotenie 
zmluvných vzťahov a riešenie organizač-
ných problémov. 

Nový riaditeľ považuje doterajší kul-
túrny život v meste za bohatý. V ostatnom 
období najviac rezonovali programy via-
nočnej dediny i niektoré programy v rámci 
profesionálnej kultúry. MsKS a jeho pracov-
níci sa podieľali a participovali na mnohých 

podujatiach mestského charakteru a tento 
podiel chcú v budúcnosti ešte zvyšovať. 
Taký plán predostrel Martin Dudáš, absol-
vent Akadémie umení, ktorý v rokoch 1993 
až 2003 učil v Základnej umeleckej škole 
a potom 17 rokov pracoval na čele inšti-
túcie, ktorá sa venuje voľnočasovým aktivi-
tám detí a mládeže - CVČ Stonožka Senica, 
ktoré čaká v blízkej budúcnosti ďalšie výbe-
rové konanie na funkciu riaditeľa. Zatiaľ je 
poverený výkonom funkcie riaditeľa CVČ 
Ivan Lajda.

Viera Barošková

Pribudlo 357 
parkovacích miest

Od 1. júna by Seničania mali pocítiť zmeny 
v parkovacej politike. K tejto zmene pristúpilo 
Mesto Senica na základe dopravnej štúdie 
Žilinskej univerzity v Žiline s cieľom zefek-
tívnenia využívania parkovacích miest, a to 
zmenou všeobecne záväzného nariadenia 
týkajúceho sa parkovania. K 31. máju končí 
platnosť parkovacích preukazov na trvalé 
parkovanie pôvodným majiteľom a podľa 
nových podmienok stanovených v tomto 
VZN si opakovanú žiadosť o tieto parkoviská 
podalo o 30 % menej žiadateľov. 

Veľký počet parkovísk na trvalé parko-
vanie, ktoré sú často celé dni voľné, no 
napriek tomu tam vodiči nemôžu zapar-
kovať, kritizoval dlhodobo nielen senický 
dopravný inšpektorát. Zníženie ich počtu 
ako najlepšie riešenie nepriaznivej situácie 
v oblasti parkovania vyplynulo aj z doprav-
nej štúdie vypracovanej odborníkmi 

zo Žilinskej univerzity, z diskusií poslancov 
MsZ, či zo stretnutia s občanmi. 

Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta č. 5 o podmienkach státia vozidiel 
na území mesta Senica, o dani za užívanie 
verejného priestranstva za trvalé parkova-
nie vozidiel na verejnom priestranstve a o 
dočasnom parkovaní motorových vozidiel 
na miestnych komunikáciách nadobudlo 
účinnosť 28. decembra 2019. Jednou 
zo zmien v tomto VZN bolo zvýšenie sad-
zby dane za užívanie verejného priestran-
stva za trvalé parkovanie vozidla. 

O trvalé parkovanie si mohli pôvodní 
vlastníci zažiadať do konca marca 2020. 
Z 1067 parkovacích miest na trvalé parko-
vanie si žiadosť opätovne podalo 710 žia-
dateľov. Celkovo 357 parkovacích miest sa 
tak dostáva do systému dočasného parko-
vania, tzn. na parkovaciu kartu alebo SMS. 
Tieto parkovacie miesta sa budú môcť začať 
využívať efektívnejšie, bude na nich väčšia 
obrátkovosť, budú môcť byť využívané celo-
denne, kýmkoľvek a vo väčšej miere.

Žiadateľom, ktorí si podali opakovanú 
žiadosť o trvalé parkovacie miesto, budú 
rozhodnutia o vyrubenej dani expedované 
posledný májový týždeň. Spolu s rozhod-
nutím dostane žiadateľ poštou aj parkovací 
preukaz s uvedením evidenčného čísla 
vozidla a čísla parkovacieho miesta. 

Vzhľadom na požiadavky dopravného 
inšpektorátu u niektorých žiadateľov 
príde k posunu parkovacieho miesta, a to 
z toho dôvodu, aby sa zaplnili uvoľnené 
parkovacie miesta po žiadateľoch, ktorí si 
parkovacie miesto nepredĺžili. Vzniknú tak 
súvislé parkovacie plochy na trvalé parko-
vanie a súvislá skupina parkovacích miest 
na dočasné parkovanie. K posunom však 
príde len v rámci danej lokality alebo len 
v rámci samotného parkoviska. 

V meste Senica bolo doteraz 46 parko-
vísk, kde boli vyhradené parkovacie miesta 
na trvalé parkovanie. Zmeny a posuny par-
kovacích miest sa dotknú 21 z nich. 

Ako zistia vodiči po 1. júni 2020 či 
dané parkovacie miesto patrí do systému 
trvalého alebo dočasného parkovania? 
Parkovacie miesta budú ľahko rozpozna-
teľné. Od 1. apríla platí totiž nová vyhláška 
o dopravných značkách, podľa ktorej má 
byť vodorovné dopravné značenie vyzna-
čujúce parkovacie miesta s plateným alebo 
časovo obmedzeným státím vyznačené 
modrou farbou. To znamená, že parko-
viská, ktoré prechádzajú zo systému trva-
lého parkovania do systému dočasného 
parkovania (na parkovaciu známku alebo 
SMS) z dôvodu nezáujmu pôvodných 
majiteľov, budú označené modrým vodo-
rovným dopravným značením, ktoré bude 
doplnené o zvislé dopravné značenie. 

Ostatné parkoviská na dočasné par-
kovanie vozidiel, ktoré sa nachádzajú v 
našom meste, dostanú modré vyznačenie 
postupne pri obnove dopravného znače-
nia, najneskôr do dvoch rokov ako je stano-
vené prechodné obdobie novej vyhlášky.

Lucia Vajdová
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Mestu hrozí 
výpadok príjmov 

Poslanci sa v rámci 18-bodového pro-
gramu na ostatnom zastupiteľstve 5. mája 
venovali aj materiálu Prognózy vývoja 
daňových príjmov samospráv a opatrenia 
na zníženie dopadov krízy na rozpočet 
mesta v súvislosti s mimoriadnou situáciou 
spôsobenou pandémiou ochorenia Covid-
19, ktorý plénu predložil primátor Mar-
tin Džačovský: „Ide o rozsiahly materiál, 
ktorý finančná komisia vzala na vedomie 
s odporúčaním premietnuť dopady pan-
démie Covid-19 do zmeny rozpočtu mesta 
na rok 2020 na najbližšie rokovanie mest-
ského zastupiteľstva v júni v spolupráci 
s vedúcimi jednotlivých oddelení mest-
ského úradu a mestskými organizáciami.“

Materiál z dielne finančného oddelenia 
hovorí aj o tom, že v reakcii na aktuálnu 
ekonomickú situáciu spojenú s pandémiou 
koronavírusu MsÚSenica zanalyzovalo roz-
počet a prijalo šetriace opatrenia. Samo-
správa pozastavila všetky investičné akcie 
sanované z vlastného rozpočtu. Pokračuje 

sa len v takých, ktoré sa už realizujú - naprí-
klad rekonštrukcia domu smútku. Zároveň 
mesto výrazne obmedzilo nákup tova-
rov a služieb len na nevyhnutné potreby, 
údržby alebo opravy. Uvádzané opatre-
nia platia aj pre všetky mestské organizá-
cie, aby bola reálne dodržaná maximálna 
úspornosť, efektívnosť a hospodárnosť.

Podľa vedúceho finančného oddelenia 
MsÚ Senica Róberta Mozoliča je v aktuál-
nom období dôležité, ako sa bude vyvíjať 
príjem plynúci z podielových daní, ktorý 
tvorí takmer 45 percent bežných príjmov 
mesta. „Predpovede Rady pre rozpočtovú 
zodpovednosť predstavujú pre mesto 
Senica pri troch scenároch vývoja slo-
venskej ekonomiky výpadok na daniach 
z príjmov od 500 tisíc až do 2,2 milióna 
eur. Výbor pre daňové prognózy zverej-
nil v prípade nášho mesta optimistickejšie 
čísla – výpadok na daniach z príjmov by 
mal na základe jeho výpočtov dosiahnuť 
približne pol milióna eur,“ konkretizoval 
vedúci finančného oddelenia MsÚ.

Mestá a obce sa riadia prognózami 
rôznych inštitúcií, ktoré sa často až diame-
trálne líšia (zatiaľ najvyšší predpovedaný 

strop výpadku príjmov na daniach z prí-
jmov pre Senicu predstavuje až tri milióny 
eur), čo núti samosprávy k mimoriadnej 
hospodárskej opatrnosti. „Netreba zabúdať 
na to, že ide o prognózy výpadku na strane 
príjmov len z podielových daní, podobné 
výpadky sa môžu objaviť aj inde,“ upozor-
ňuje primátor Martin Džačovský a dodal 
vysvetlenie. „Napríklad výpadok v objeme 
až tri milióny eur na daniach avizovaný 
Národnou bankou by bol pre nás obrov-
ským problémom, preto sa od začiatku 
snažíme maximálne šetriť finančné pros-
triedky mesta, aby sme boli pripravení aj 
na tie horšie scenáre. Momentálne sa sna-
žíme zanalyzovať všetky dostupné údaje, 
aby sme vedeli reálne vyčísliť všetky straty 
v rámci mesta a všetkých jeho organizácií.“ 

Predložený materiál Prognózy vývoja 
daňových príjmov samospráv a opatrenia 
na zníženie dopadov krízy na rozpočet 
mesta v súvislosti s mimoriadnou situáciou 
spôsobenou pandémiou ochorenia Covid-
19 vzali poslanci na vedomie (23 prítom-
ných, 22 za, jeden sa zdržal).

Tatiana Moravcová

Pripravujú sa 
na kúpaciu sezónu

Opatrením Úradu verejného zdravot-
níctva Slovenskej republiky sú do odvola-
nia uzatvorené prírodné a umelé kúpaliská. 
Opatrenie neplatí pre umelé kúpaliská 
(plavárne) na účely tréningov pre športové 
kluby, reálne otvorenie však závisí od kon-
krétneho typu zariadenia a takisto súvisia-
cich podmienok.

Hygienici z Úradu verejného zdravot-
níctva Slovenskej republiky predpokladajú, 
že v prípade ďalšieho priaznivého vývoja 
epidemiologickej situácie je možno oča-
kávať, že dôjde i počas tohto roku k obno-
veniu prevádzky kúpalísk pre verejnosť: „V 
prvom kole sa uvažuje s otvorením pre-
vádzok prírodných kúpalísk a vonkajších 
bazénov umelých kúpalísk. V ďalšej fáze 
by sa mohlo pristúpiť i k obnoveniu prevá-
dzky vnútorných bazénov," uviedla Zuzana 
V a l o v i č o v á 
z Odboru hygieny 
životného prostre-
dia ÚVZ SR.

Zatiaľ však ide 
iba o návrh, ktorý 
bude predmetom 
rokovania kon-
zília odborníkov 
a Ústredného 
krízového štábu 
SR pre ochorenie 
COVID-19. Až 
ten definitívne 
rozhodne o tom, 
ktoré prevádzky 
budú v ďalšej 
fáze uvoľnenia 
povolené a ktoré 

budú predmetom výnimiek z opatrení 
ÚVZ SR. Už teraz však hygienici upozor-
ňujú, že pri obnovení prevádzky kúpalísk 
je potrebné počítať so znížením kapacít. 
„Naši zamestnanci pripravujú na letnú 
sezónu areál mestského kúpaliska a rekre-
ačnú oblasť Kunovská priehrada, aj v týchto 
dňoch je návšteva oblasti veľmi obľúbená. 
Pre spustenie a otvorenie verejných sociál-
nych zariadení v Rekreačnej oblasti Kunov-
ská priehrada čakáme od RÚVZ v Senici 
na usmernenie a konkrétne podmienky 
možnosti ich otvorenia a prevádzkovania. 
Časový priestor zatvorenej mestskej pla-
várne plánujeme využiť už teraz na kaž-
doročnú odstávku (sanitačné práce), ktoré 
bežne realizujeme v mesiaci september,“ 
uviedol riaditeľ Rekreačných služieb mesta 
Senica Ľubomír Štvrtecký.

Zvyčajný termín otvorenia kúpacej 
sezóny býva 15. jún.

text a foto Tatiana Moravcová

Keď si skladáme rúška
(Dokončenie zo str. 1) 
ktorí sú najviac ohrozenou skupinou 

ochorením COVID-19, v obchodoch vyhra-
dený predajný čas od 9.00 do 11.00 h, a to 
od pondelka do piatka. Predajne museli 
zabezpečiť, aby v tomto čase nakupovali 
iba ľudia v tomto veku. Nakupovať v inom 
čase mali zakázané.

Druhá a tretia fáza uvoľňovania sa spojila 
a v platnosti je od 6. mája. Otvorili sa kaderníc-
tva, pedikúry a manikúry, vonkajšie turistické 
atrakcie, taxislužby, bohoslužby a svadby. 
Tiež aj obchody a služby bez obmedzenia 
rozlohy, vonkajšie terasy verejného stravo-
vania, rehabilitačné služby, múzeá, galérie, 
knižnice a výstavné siene. Všetko za prísnych 
hygienických podmienok.

Štvrtá fáza uvoľňovania nastala 20. mája. 
Mohli sa otvoriť i kiná, divadlá, ale s počtom 
do 100 ľudí, takisto obchodné centrá 
bez detských kútikov, vnútorné plavárne 
a športoviská len pre športové kluby, otvo-
rené budú aj vonkajšie športoviská či reštau-
rácie s verejným stravovaním v interiéri. 
Od 1. júna sa opäť otvoria základné školy, 
do ktorých sa môžu vrátiť žiaci prvého až 
piateho ročníka, účasť v nich však bude 
dobrovoľná. Od tohto dátumu sa môžu 
vrátiť aj deti do materských škôl. Vo vonkaj-
šom prostredí už nebudú rúška automaticky 
povinné. Naďalej však ostáva povinnosť 
nosiť ich na verejných plochách v interiéri. 

V meste bol 21. marca zistený prvý 
prípad nákazy novým koronavírusom 
na základe cestovateľskej anamnézy. 
Od tejto osoby sa nakazili blízki príbuzní. 
Do uzávierky čísla boli priamo v meste 
evidované spolu 3 osoby na ochorenie 
 Covid-19. 

Viera Barošková



Naša Senica 4-5/2020
Sp

rá
vy

 z
 r

ad
ni

ce

6

Pribudli kontajnery 
na elektroodpad

Na deviatich miestach Senice v spolu-
práci s Technickými službami a.s. boli 13. 
mája rozmiestnené nové červené kon-
tajnery, ktoré rozšíria možnosť triedenia 
odpadu o ďalšiu zložku, a to elektroodpad. 
Senica je v skupinke siedmich miest, ktoré 
v triedení odpadu urobili ďalší krok. Kontaj-
nery sú špeciálne zberné nádoby na veľmi 
malý elektroodpad, batérie a akumulátory. 

Ostatný väčší elektroodpad možno odo-
vzdať v zbernom dvore na Železničnej 
ulici. Kontajnery sú vybavené modernými 
technológiami, ktoré umožňujú občanom 
nahlasovať problémy s kontajnerom či 
avizujú jeho naplnenosť. Kontajnery sú 
umiestnené na stanoviskách kontajnerov 
pri ostatných nádobách na triedený plast, 
sklo a papier. Občania môžu v spolupráci 
s firmou Asekol SK významnou mierou 
prispieť k úspore prírodných zdrojov. Firma 
v zastúpení výrobcov a dovozcov organi-
zuje a financuje celoštátny systém zberu, 
dopravy a spracovania elektroodpadu 
a použitých batérií a akumulátorov. 

DO KONTAJNERA PATRÍ: 
• všetka spotrebná elektronika vrátane 

príslušenstva ( videoprehrávače, DVD pre-
hrávače, rádioprijímače, hi-fi veže, magne-
tofóny, domáce kiná, reproduktory, diaľ-
kové ovládače, slúchadlá...)

• videokamery, digitálne a analógové 
fotoaparáty, vrátane príslušenstva (objek-
tívy, blesky...)

• malé elektrické a elektronické 
hudobné nástroje

• výpočtová technika (drobné počítače, 
notebooky, karty, optické mechaniky, myši, 
klávesnice....)

• faxy a záznamníky
• telefónne prístroje (klasické, bezdrô-

tové, mobilné.)
• tlačiarne, malé stolné kopírky
• kalkulačky
• herné konzoly, videohry vrátane ovlá-

dačov (joysticky, gamepady...)
• elektronické hračky (autodráhy, vlá-

čiky RC modely....)
• kuchynské a domáce elektrické spo-

trebiče (elektrické mlynčeky, mixéry, žeh-
ličky ...)

• kozmetické elektrické spotrebiče 
(kulmy, fény, holiace strojčeky ...) 

• elektronické meracie prístroje 
• batérie a akumulátory
• iné elektrospotrebiče, ktoré sa 

do nádoby zmestia 

DO KONTAJNERA NEPATRÍ:
monitory, televízory, obrazovky, žia-

rovky, žiarivky, výbojky

Rozmiestnenie kontajnerov 
1 – Zberný dvor, Železničná ul.,
2 – Čáčovská cesta, pri RD č. 5000/16
3 - Palárikova ul., pri BD č. 292/8
4 - Robotnícka ul., pri BD č. 55/15
5 - Lipová ul., parkovisko pri Lipe
6 - Ul. L. Novomeského, pri BD č. 

1212/68
7 - Ul. S. Jurkoviča, pri trafostanici
8 - Hollého ul., pri BD č. 723/22
9 - Sotinská ul., bokom od BD č. 1590/3

Viera Barošková
foto autorka

Sobáše odsunuli 
na neskôr 

Koronakríza zasiahla do všetkých 
oblastí nášho života. Skomplikovala situá-
ciu aj snúbencom, ktorí si svadobný obrad 
plánovali dlhé obdobie. 

Od zavedenia opatrení bolo v marci 
a apríli 2020 plánovaných na Matričnom 
úrade v Senici spolu 8 sobášov. Z nich 
sa uskutočnili 3, a to jeden v marci a dva 
v apríli. Ostatné sobáše snúbenci odriekli 
s tým, že svadobný obrad sa bude konať 
až po upokojení situácie s novým korona-
vírusom, keď si budú môcť svadbu urobiť 
podľa svojich predstáv. Vhodný termín 
budú hľadať v spolupráci s Matričným úra-

dom. Tí, ktorí si termín presunuli, chcú mať 
svadbu aj hostinou v reštaurácii a zabez-
pečené aj ďalšie služby, ktoré do 20. mája 
neboli k dispozícii. 

Svadobné obrady na MsÚ sa konali 
v režime odporúčanom hlavným hygieni-
kom, teda s rúškami, za sprísnených hygi-
enických opatrení, s obmedzeným počtom 
ľudí (najviac 10 ľuďmi) na obrade. O sobáš 
mimo obradnej miestnosti na MsÚ nepo-
žiadal nikto. 

V spomínanom období boli plánované 
aj 4 uvítania do života. S ohľadom na situá-
ciu boli všetky odsunuté na neurčito a nový 
termín si rodičia malých detí stanovia 
po dohode s Matričným úradom. 

Viera Barošková

Nový náčelník 
mestskej polície

Poslanci senického mestského zastu-
piteľstva v utorok 5. mája uskutočne-
ného prostredníctvom videokonferencie 
odsúhlasili vymenovanie nového náčel-
níka Mestskej polície Senica, ktorým sa 
stal 45-ročný bývalý kriminalista Jaroslav 
Pecha.

Podľa primátora Mar-
tina Džačovského majú 
rovnaký pohľad na to, 
ako sa má posunúť bez-
pečnosť v Senici a fun-
govanie Mestskej polí-
cie. Koncepcia, s ktorou 
sa Jaroslav Pecha prihlásil do výberového 
konania, kladie dôraz na zabezpečenie 
verejného poriadku, funkčný a moderný 
bezpečnostný monitorovací kamerový 
systém na území mesta, spoluprácu 
MsP s Policajným zborom SR a takisto 
na bohatú preventívnu činnosť v boji proti 
kriminalite, napríklad na poli práce s pred-
školákmi, mládežou alebo seniormi.

„Prvé kroky po nástupe do funkcie 
náčelníka budú administratívneho a tech-
nického charakteru. Spočívajú hlavne 
v prevzatí riadenia a neskôr nastavenia si 
vlastných mechanizmov riadenia tak, aby 
Mestská polícia v Senici efektívne a účinne 
plnila úlohy, ktoré jej vyplývajú zo zákona 
o obecnej polícii, zo všeobecne záväz-
ných nariadení mesta, uznesení mestského 
zastupiteľstva a rozhodnutí primátora,“ 
načrtol Jaroslav Pecha.

Nový náčelník MsP Senica, ktorý sa ujal 
funkcie 7. mája, je absolventom Univerzity 
Konštantína Filozofa v Nitre - Pedagogická 
fakulta, katedra techniky a informačných 
technológií. Má takmer 25-ročnú prax 
v štátnej správe, kde pôsobil 21 rokov 
na odbore kriminálnej polície v Senici 
a deväť rokov zastával aj funkciu vedúceho 
operatívneho oddelenia. Funkciu náčel-
níka MsP Senica prevzal od Stanislava 
Macáka, ktorý bol od začiatku novembra 
2019 poverený zastupovaním.

Tatiana Moravcová

Galéria zatvorená 
do polovice augusta

Záhorská galéria Jána Mudrocha 
v Senici oznamuje verejnosti, že od 6. mája 
do približne polovice augusta 2020 bude 
pre verejnosť zatvorená. Okrem opatrení 
v rámci korona krízy je dôvodom rekon-
štrukcia rozvodových skríň, elektroinštalá-
cie a bleskozvodov. Podľa okolností sa pri-
pravovaná výstava s názvom MY sprístupní 
(alebo slávnostne otvorí) v druhej polovici 
augusta 2020 a potrvá do októbra. Presné 
informácie budú zverejnené na web-
stránke www.zgjm.sk.

ZGJM Senica
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neschválili
Mesto Senica už niekoľko rokov pod-

poruje činnosť rôznych kultúrnych a špor-
tových organizácií z rozpočtu mesta pro-
stredníctvom dotácií z Fondu PRO Senica. 
Snaží sa tak pomôcť a podporiť zaujímavé 
projekty zamerané na verejnoprospešné 
aktivity v meste.

O tieto finančné prostriedky sa môžu 
každoročne uchádzať právnické osoby, 
ktorých zakladateľom nie je mesto 
a fyzické osoby - podnikatelia, ktorí majú 
sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta 
alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť 
na území mesta, alebo poskytujú služby 
obyvateľom mesta a dodržia podmienku 
verejnoprospešného účelu využitia poskyt-
nutých peňazí.

V stanovenom termíne do 28. februára 
predložili oprávnené subjekty projekty v cel-
kovej sume 292 338,60 eur. Menších pro-
jektov do 3 000 eur prišlo 86 v požadovanej 
sume 107 875,60 eur. O dotácie nad 3 000 
eur, o ktorých rozhoduje mestské zastupi-
teľstvo sa uchádzalo 6 subjektov, ktorí žia-
dali o dotáciu vo výške 184 463 eur. 

V rozpočte mesta na tento rok bol 
objem finančných prostriedkov na dotácie 
z Fondu PRO Senica schválený vo výške 
140 tisíc eur. V čase schvaľovania rozpočtu 
však ešte nikto netušil, že do životov ľudí, 
a tak aj samospráv vstúpi mimoriadna situ-
ácia spôsobená ochorením COVID-19.

Táto situácia bude mať podľa prognóz 
vývoja daňových príjmov samospráv, ktoré 
zverejnila Rada pre rozpočtovú zodpoved-
nosť a Národná banka Slovenska veľký 
dopad na príjmy miest a obcí. Podľa týchto 
prognóz, ktoré sa rôznia a majú rôzne 
scenáre, sa predpokladajú výpadky na prí-
jme z podielových daní z rozpočtu mesta 
Senica na úrovni 470 tisíc eur až 2,255 mili-
óna eur.

Na základe odhadov vývoja príjmo-
vej časti rozpočtu mesto až do odvolania 
pristúpilo k viacerým úsporným opatre-
niam a neustále prehodnocuje výdavky 
rozpočtu mesta a minimalizuje negatívny 
dopad na udržateľnosť rozpočtu potrebný 
na chod mesta.

Za tejto situácie nie je možné poskyto-
vať dotácie, čo je zakotvené aj v zákone, 
podľa ktorého poskytnutie dotácie 
a návratnej finančnej výpomoci nesmie 
zvyšovať dlh mesta.

Aj preto sa poslanci MsZ v Senici na 9. 
zasadnutí súhlasne vyjadrili a neschválili 
žiadosti o dotácie z Fondu PRO Senica 
z dôvodu mimoriadnej situácie spôso-
benej ochorením COVID-19 a predpo-
kladaným výpadkom finančných príjmov 
samosprávy. Rovnaké stanoviská padli 
aj na rokovaniach jednotlivých komisií 
pri MsZ, ktoré neodporúčali zastupiteľstvu 
schváliť žiadosti o dotácie. 

Nádej pre žiadateľov o dotácie z Fondu 
PRO Senica však ešte stále zostáva. Z úst 
viacerých poslancov aj primátora mesta 

Senica Martina Džačovského zaznelo, ak 
sa potvrdí pozitívna prognóza a výpadok 
príjmov nebude pre mesto Senica taký 
markantný, je samospráva mesta pripra-
vená dodatočne túto tému otvoriť a špor-
tové a kultúrne projekty podporiť.

Lucia Vajdová

S úctou k životu a dielu
Stojeden rokov uplynulo 4. mája od tra-

gickej smrti generála Milana Rastislava Šte-
fánika, spolutvorcu Československa. Život 
a dielo výnimočnej osobnosti našich dejín 
si uctili predstavitelia samosprávy mesta 
Senica, Trnavského samosprávneho kraja, 
Okresného úradu Senica i predstavitelia 
viacerých občianskych združení. 

V parku pri Základnej umeleckej škole 
bola pred rokom pri 100. výročí tragickej 
smrti generála Milana Rastislava Štefánika 
k Pamätníku ČSR dopracovaná pocta 
spoluzakladateľovi Československa. "Výni-
močná osobnosť našich dejín, oddaný 
vlastenec a muž silného charakteru udivo-
val aj ďalšími výnimočnými schopnosťami, 
ktorými sa natrvalo zapísal do našich dejín 
ako najväčší Slovák. Mesto Senica vybudo-
valo pamätník ako úctu a vďaku človeku, 
ktorý aj súčasníkov oslovuje silou svojich 
myšlienok,“ povedala v príhovore Viera 
Barošková.

bar
foto tm

Stojany na dezinfekciu 
aj germicídne žiariče

Z dôvodov mimoriadnej situácie spôso-
benej pandémiou Covid-19 a nepriaznivých 
dopadov na vývoj daňových príjmov samo-
správ a rozpočtu mesta Senica sa primátor 
Martin Džačovský oficiálne vzdal nároku 
na vyplatenie zvýšeného základného platu 
vo výške 26 percent základného platu 
za mesiac apríl, čo predstavuje 914,10 eur.

Uvedenú sumu mesto použilo 
na zabezpečenie prijatých opatrení 
s cieľom ochrany zdravia našich občanov 
pred pandémiou ochorenia Covid-19. „Ide 
o zakúpenie troch uzatvorených germicíd-
nych žiaričov, ktoré budeme môcť využí-
vať aj po odznení súčasnej situácie naprí-
klad počas chrípkovej sezóny a v prípade 
potreby ich poskytnú materským alebo 
základným školám," vysvetlil primátor.

Rovnaký objem financií  z platu aj za  
mesiac marec  primátor venoval na zak-
úpenie bezkontaktných  stojanov z bez-
oplachovou dezinfekciou rúk, ktoré boli 
umiestnené  na pošte, mestskom, okres-
nom,  daňovom úrade, okresnom súde, v 
Sociálnej poisťovni,  Sotinskej lekárni, ďal-
šie stojany na stláčanie na katastrálnom 
úrade a dvoch linkách MHD.

Tatiana Moravcová

Máje, naše máje 
1. máj ako Sviatok práce, prípadne 

ako deň vstupu Slovenska do Európskej 
únie, máj lásky čas, ako vyznanie ľúbosti 
či spriaznenosti žene v podobe ozdobe-
ného mája... Korona kríza aj tu zaúrado-
vala a mnohé podujatia, na ktoré sme boli 
v súvislosti s prvým májom zvyknutí, jedno-
ducho nemohli byť. No napriek tomu sme 
v Senici nezabudli na dobré zvyky, a to, čo 
sa dalo uskutočniť, sa aj urobilo. Stavanie 
májov bolo tento rok bez kultúrneho pro-
gramu, veselíc, no v Senici na Námestí 
oslobodenia, v Kunove pri Spoločenskom 
dome a v Čáčove máje robia radosť nielen 
ženám a dievčatám, ale všetkým, ktorí si 
ctia zvyklosti našich predkov. 

bar

Celková obnova fontány
Čistenie, oprava a obnova mestskej fon-

tány ušetrí vodu i elektrinu.

Fontána na Námestí oslobodenia prešla 
od 12. mája očistou pred nadchádzajúcou 
letnou sezónou. V pláne je celková oprava 
a obnova mestskej fontány, na základe 
ktorej príde v rámci inovácií k šetreniu 
elektrickej energie a úspore vody. Vyme-
nené budú halogénové svietidlá vo fon-
táne za LED svetlá, čím sa zníži spotreba 
elektrickej energie. Vyčistené budú jed-
notlivé bazény a umelý potok od vodného 
kameňa, prečistenie celého filtračného sys-
tému, jednotlivých trysiek, vyrovnávacej 
nádrže, strojovňa a doplnená bude bazé-
nová chémia. Počas horúcich letných dní 
fontána prispieva k zvlhčovaniu ovzdušia 
na námestí, slúži na zachytávanie prachu 
a poskytuje osvieženie.

text a foto lv
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Všetky testovania 
boli negatívne

Plošné testovanie zamestnancov a pra-
covníkov sociálnych služieb v Senici, ktorí 
sa denne starajú o najrizikovejšiu a najzra-
niteľnejšiu skupinu obyvateľov – seniorov, 
sa podarilo radnici zabezpečiť prostred-
níctvom Nadácie J&T v spolupráci s labo-
ratóriami Medirex, ktorá zafinancovala 
realizáciu 10 000 testov pracovníkov soci-
álnych služieb na Covid-19 zdarma. Išlo 
o testovanie najkvalitnejšími PCR testami 
na vzorkách výterov z nosa a hrdla. Štát 
prišiel s opatrením hromadného testovania 
klientov i zamestnancov zariadení sociál-
nych služieb neskôr. 

 „Ešte v polovici 
apríla sme rýchlo 
zareagovali na túto 
výzvu a boli sme 
úspešní. Otestujeme 
viac ako dvesto 
ľudí, ktorí vykoná-
vajú na území mesta 
Senica opatrova-
teľskú službu, soci-
álnych pracovníkov 
a zdravotníkov v mestskom Zariadení 
sociálnej starostlivosti, pracovníkov Sloven-
ského Červeného kríža v Senici, mestských 
jaslí, ale aj župného Domova sociálnych 
služieb a zariadenia pre seniorov Senica,“ 
vysvetľoval v deň testovania primátor 
mesta Martin Džačovský.

Plošné testovanie sa robilo v pondelok 
20. apríla. „Prišli tri mobilné testovacie tímy, 
každý jeden z nich zvládol za približne päť 
minút vyšetriť jedného človeka. Všetci tes-
tovaní dostali od nás vypracovaný časový 
harmonogram a boli upozornení, aby cho-
dili na vyšetrenie načas a nie so zbytočným 

časovým predstihom, aby sa nevytvárali 
zbytočné rady,“ upresnila vedúca oddele-
nia sociálnych vecí, kultúry a športu Mest-
ského úradu Senica Renáta Hebnárová. 

Správy o výsledkoch testovania pri-
chádzali od nasledujúceho dňa postupne 
tak, ako boli vyšetrované jednotlivé odo-
braté vzorky. Informáciu dostal testovaný 
a súčasne aj jeho zamestnávateľ. Dňa 
22. apríla ráno bolo definitívne potvr-
dené, že komplet všetky testované vzorky 
mali negatívny výsledok. „Je to príjemná 
a povzbudivá správa, ktorú sme si priali 
všetci počuť. Ďakujem všetkým pracovní-
kom v sociálnych službách za ich zodpo-
vedný a disciplinovaný prístup,“ zareago-
val bezprostredne po avizovaní priaznivej 
správy primátor Martin Džačovský.

Problematika zari-
adení pre seniorov 
patrí na rokovani-
ach krízového štábu 
mesta medzi tie, kto-
rým sa mesto dlho-
dobo a systematicky 
venuje. Krízový štáb 
mesta navrhol opa-
trenia aj na pomoc 
zariadeniam sociál-

nych služieb v meste Senica pre prípad 
výskytu ochorenia Covid-19 medzi zamest-
nancami alebo klientmi. Ešte 7. apríla 2020 
boli do všetkých štyroch zariadení sociál-
nych služieb v meste rozvezené matrace 
pre zamestnancov pre prípad, že by zostalo 
zariadenie v karanténe a zamestnanci tu 
museli zotrvať niekoľko dní. V najväčšom 
seniorskom zariadení v budove DSS a ZpS 
Senica bol vyčlenený priestor pre sociál-
nych pracovníkov, kde boli umiestnené tri 
poschodové postele.

text a foto Tatiana Moravcová

Záhorská knižnica už 
opäť víta svojich čitateľov

Počas takmer 2-mesačnej prestávky 
v prevádzke pre verejnosť presunula 
Záhorská knižnica niektoré aktivity do vir-
tuálneho sveta. Na webe a FB profile 
postupne pribúdali tipy, ako nestratiť kon-
takt s literatúrou, zabaviť sa a niečo nové 
sa dozvedieť. Web knižnice patril predo-
všetkým kvízom o Senici – o jej histórii, 
osobnostiach, ale i súčasnosti. Časť kví-
zov sme venovali mesačníku Naša Senica 
a udalostiam, o ktorých písala vo svojich 
počiatkoch. Informácie o tom, čím mesto 
v rokoch 1977 – 1986 žilo, čo ľudí trá-
pilo a tešilo pripomenuli každodenné, no 
napriek tomu zaujímavé udalosti z našich 
životov. Povedali by ste napríklad, že prie-
merná návštevnosť filmového predstavenia 
v letnom amfiteátri v roku 1983 dosiahla 
takmer 1 700 divákov? A ponuka záujmo-
vých aktivít MsKS zahŕňala aj kaktusár-
sky krúžok? Prekvapí možno aj zmienka 
o výsledkoch realizovanej hlukovej mapy 

z cestnej dopravy, ktorá už v roku 1986 
poukázala na potrebu realizovať obchvat 
štátnej cesty Holíč – Trnava... Aj takéto zau-
jímavé fakty sa môžete dozvedieť z kvízov, 
ktoré sú stále k dispozícii na www.zahor-
skakniznica.eu, odkaz Zatvorená knižnica? 
Nevadí! 

Na FB profile knižnice reagujeme najmä 
na aktuálne udalosti v oblasti literatúry, pripo-
míname si udalosti súvisiace s literárnymi die-
lami a jej tvorcami. Popularite sa teší najmä 
Klub knižných pátračov, ktorý pravidelne 
uverejňuje výzvu hľadať konkrétnu knihu 
podľa zvoleného kľúča. Niektorí pátrači sú 
veľmi zanietení a správnu knihu dokážu nájsť 
už pár minút po zverejnení výzvy. 

Znovuotvorenie knižnice bolo vzhľa-
dom na pretrvávajúcu situáciu napláno-
vané postupne vo viacerých etapách. 
Úvodnú službu – príjem požičaných kníh 
začala knižnica poskytovať od 7. mája. 
Knihy po návrate od čitateľov putujú 
za prísnych hygienických opatrení priamo 
do karantény, až po jej uplynutí môžu byť 
ako zdravotne nezávadné späť zaradené 
do knižničného fondu. Čo sa týka požičia-

vania kníh, najprv bolo možné vyzdvihnúť 
si len vopred objednané knihy. Postupne 
knižnica prešla do 3. fázy znovuotvorenia 
a čitatelia si už môžu požičiavať knihy aj 
na voľný výber. Funguje aj medziknižničná 
výpožičná služba. Napriek bezproblémo-
vému priebehu situácia stále neumožňuje 
vrátiť sa k plnej prevádzke knižnice v takej 
podobe, ako sme ju poznali. Zamest-
nanci i návštevníci musia neustále dodrži-
avať prísne hygienické opatrenia, ktoré sa 
prejavujú napríklad aj limitovaním počtu 
čitateľov v budove, rovnako ako urče-
ným časom, koľko sa môže každý čitateľ 
v priestoroch knižnice zdržať. Niektoré 
služby, napr. verejný internet stále nie sú 
pre verejnosť dostupné. Uvoľňovaním 
protiepidemiologických opatrení v štáte sa 
knižnica postupne približuje k svojej bež-
nej prevádzke. Veríme, že v čo najkratšom 
čase budeme môcť privítať obyvateľov 
mesta a regiónu aj na podujatiach organi-
zovaných Záhorskou knižnicou. 

Silvia Sameková
Záhorská knižnica

Literárna Senica 
v znamení zmien

Záhorská knižnica spolu s ďalšími spo-
luorganizátormi vyhlásila XXXIV. ročník 
autorskej literárnej súťaže Literárna Senica 
Ladislava Novomeského. Súťaž patrí medzi 
renomované podujatia podporujúce autor-
skú tvorbu na Slovensku. 

Ponúka možnosť konfrontácie nádej-
ných literátov s odborníkmi, vytvára priestor 
na diskusiu a vťahuje autorov i verejnosť 
do debát na témy týkajúce sa tvorivosti a lite-
ratúry. Na prahu ďalšieho ročníka sme si 
stanovili cieľ, aby Literárna Senica Ladislava 
Novomeského stavala na dlhoročnej tradícii 
a bohatých skúsenostiach, no napriek tomu 
zostala mladá a príťažlivá i pre nastupujúcu 
generáciu. Vyhlásený XXXIV. ročník preto 
prináša niekoľko zmien v organizácii súťaže: 

1. Termín uzávierky sa posúva na 15. 
septembra 2020. 

2. Súťaž je anonymná. Porota pri posud-
zovaní súťažných príspevkov nebude 
vedieť, kto je ich autorom. 

3. Stanovila sa požiadavka na úpravu 
súťažných príspevkov (veľkosť písma 12, 
time new roman, riadkovanie 1,5). 

4. Na prihlásenie do súťaže je potrebné 
vypísať a odoslať elektronickú prihlášku, 
do ktorej sa vloží 1 súbor so všetkými 
súťažnými príspevkami. 

Všetky zmeny boli zapracované do pro-
pozícií súťaže. Podrobné informácie a postup 
prihlásenia spolu s požadovanými doku-
mentmi, ktoré je potrebné zaslať do dátumu 
uzávierky, sú dostupné na www.zahorskakniz-
nica.eu, v menu vľavo odkaz Literárna Senica 
Ladislava Novomeského. Súťaž z verejných 
zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Silvia Sameková, Záhorská knižnica
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Detské ihriská, ktoré boli kvôli korona-
kríze od 6. apríla do odvolania uzavreté, 
sú opäť sprístupnené verejnosti. Vzhľadom 
na stabilizujúcu sa epidemiologickú situ-
áciu na Slovensku vydal Úrad verejného 
zdravotníctva SR opatrenie, na základe 
ktorého pristúpil Mestský podnik služieb 
Senica k znovuotvoreniu vybraných voľne 
prístupných detských ihrísk v meste Senica. 
Dezinfekcia na ihriskách bola vykonaná 12. 
mája a o deň neskôr 13. mája boli otvorené. 

Mamičky s deťmi musia na ihriskách 
dodržiavať prísne hygienické opatrenia. 
„Povinnosť nosiť rúška je samozrejmá, ale 
hlavne chcem požiadať rodičov detí, ktorí 
pôjdu s detičkami na detské ihrisko, aby 
si nezabudli so sebou vziať dezinfekčný 
prostriedok na ruky,“ povedal Ivan Hatiar, 
technik z Mestského podniku služieb. 
Na každom vybranom detskom ihrisku je 
umiestnený oznam, ktorý presne stano-
vuje, ako sa majú deti na detskom ihrisku 
správať. Medzi ďalšie opatrenia, ktoré 

treba dodržiavať patrí aj:
• obmedzený počet súčasne sa hrajú-

cich detí (odporúčanie pre rodičov zabez-
pečiť odstup detí v okruhu 2 metrov),

• povinnosť nosenia rúšok v zmysle 
aktuálneho platného opatrenia Úradu 
verejného zdravotníctva SR,

• povinnosť rodičov alebo osôb spre-
vádzajúcich deti zabezpečiť, aby sa deti 
fyzicky minimálne kontaktovali,

• povinnosť rodičov alebo osôb spre-
vádzajúcich deti mať so sebou prostriedok 
na dezinfekciu rúk.

Otvorených bolo 15 najväčších z celko-
vého počtu 25 detských ihrísk:

 • Hollého ulica (za Mestským úradom),
• Ul. J. Kráľa (za Daňovým úradom), 
• v mestskej časti Kunov za Spoločen-

ským domom,
• v mestskej časti Čáčov pri notárskom 

dome,
• Ul. L. Novomeského za amfiteátrom 

- Žihadielko, 
• Hviezdoslavova ul. – Žihadielko,
• Hviezdoslavova ul. (medzi obytnými 

domami),
• Robotnícka ul. (pri obytnom dome 

oproti budove bývalého Službytu),
• Robotnícka ul. (za budovou COOP 

Jednota),
• Palárikova – Kalinčiakova ul. – tzv. 

staré sídlisko), 
• Mestský park pri DAVe, 
• Ul. S. Jurkoviča (vo vnútrobloku - 

súbor nových ihrísk), 
• Ul. J. Mudrocha (oproti IV. ZŠ),

• sídlisko Sotina nad Tescom,
• Ul. Sv. Cyrila a Metoda pri dome č. 

2873
„Neotvorili sme 10 malých detských 

ihrísk, na ktorých sú len jedno alebo dve 
zariadenia, lebo nie sú veľmi často využí-
vané. K otvoreniu vybraného počtu ihrísk 
nás prinútilo nariadenie hlavného hygi-
enika SR, kde je stanovené, že správca 
musí vykonávať dezinfekciu dotykových 
plôch každý deň, a to budeme kapacitne 
stíhať zatiaľ iba na vybraných detských 
ihriskách,“ vysvetlil Ivan Hatiar. Mestský 
podnik služieb sa ako správca ďalej pripra-
vuje na vybudovanie prevádzkových tabúľ 
na každom jednotlivom detskom ihrisku 
tak, ako to stanovuje zákon č. 317/2019 
Z.z.. V mesiaci jún budú vykonané na všet-
kých detských aj multifunkčných ihriskách 
hlavné ročné kontroly o bezpečnej prevád-
zke detských ihrísk.

text a foto Lucia Vajdová

(Ne)všedné radosti
Záhorské osvetové stredisko v Senici 

pozýva priateľov umenia na autorskú 
výstavu výtvarných diel výtvarníčky Aleny 
Kováčovej – Trizuliakovej zo Senice, spo-
luzakladateľky a členky Združenia výtvar-
níkov SenART. Výstava plná farieb, emócií 
a fantázie s názvom (Ne)všedné radosti 
bude verejnosti prístupná od 10. júna do 7. 
júla vo výstavnej sále Záhorského osveto-
vého strediska.

Alena Kováčová – Trizuliaková je peda-
gogičkou Základnej školy na Komenského 
ulici v Senici; od roku 2006 navštevuje 
výtvarný odbor – štúdium pre dospelých 
v ZUŠ. Je pravidelnou účastníčkou súťaž-
ných výstav neprofesionálnej výtvarnej 
tvorby Výtvarná Senica a Výtvarné spekt-
rum, kde získala viacero ocenení na regi-
onálnej, krajskej i na celoštátnej úrovni. 
Vystavovala v Senici, Dunajskej Strede, 
vo Velkých Pavloviciach, päťkrát v Prahe 
a na klubových výstavách združenia 
SenART v okolí Senice. Výstavu obrazov 
a keramiky pripravenú k životnému jubileu 
autorky si môžete pozrieť v pracovných 
dňoch od 7.30 do 15.30 hod.

js

Fotosúťaž Zelené mesto
Ďalší ročník fotosúťaže vyhlásilo Infor-

mačné centrum Europe Direct Senica. 
Cieľom je upriamiť našu pozornosť 

na ochranu životného prostredia a pro-
stredníctvom fotografií vyjadriť náš pohľad 
a predstavu, čo všetko pre nás predstavuje 
Zelené mesto.

Registrácia do fotosúťaže a nahráva-
nie fotografií (maximálne šesť na jedného 
prihláseného) bude prebiehať iba elek-
tronicky. Uzávierka registrácie je do 14. 
augusta 2020.

tm

Deň matiek inak
Tradícia Dňa matiek na Slovensku bola 

obnovená po roku 1989, vtedy sa začal slá-
viť v druhú májovú nedeľu. Je to špeciálny 
deň, keď možno mamám povedať ako ich 
máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť 
im vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili. 

Robíme to rôznym spôsobom, napríklad 
v tento deň dávajú deti svojím mamám dar-
čeky, často vlastnoručne vyrobené. Mož-
ností, ako poďakovať mamám, samozrejme 
nielen v tento deň, je oveľa viac. Mesto 
Senica sa pred 12 rokmi pridalo k Únii 
materských centier a spolu organizujeme 
Míľu pre mamu ako veľmi vydarený spôsob 
oslavy Dňa matiek. Podujatie sa od začiatku 
stretlo s priaznivou odozvou verejnosti, 
pretože kultúrno-spoločenská 
a športová akcia bola určená 
pre celé rodiny. Rokmi sa úro-
veň podujatia v Senici zvyšo-
vala, rozširovala sa škála sprie-
vodných akcií a úmerne tomu 
stúpala i návštevnosť, a tak 
pri celkovom vyhodnotení sme 
sa na Slovensku umiestňovali 
na prvých priečkach. Napríklad 
v rokoch 2017 až 2019 absol-
vovalo senickú Míľu pre mamu 
1371, 1860 a 1559 zaregistrova-
ných účastníkov. 

Žiaľ, tohto roku krásnu 

akciu na počesť mám, ktorá mala byť 9. 
mája, zhatil koronavírus. Pre nemožnosť 
organizovať hromadné podujatia vyšlo 
počiatočné organizátorské úsilie nazmar. 
Napriek tomu sa na sociálnej sieti objavilo 
veľa pripomienok predchádzajúcich roč-
níkov Míle pre mamu, ktorú možno prejsť 
pešo, na bicykli, korčuliach, kolobežke či 
s dieťaťom v kočíku. A hoci sme 12. ročník 
nemohli zorganizovať v tradičnom veľko-
lepom ponímaní a zísť sa tam spoločne, 
mnohí si míľu pre mamu na cyklotrase 
v rámci povolených aktivít prešli i tak. 

Mamy si tento rok zaslúžili ešte väčšiu 
vďaku. 

Viera Barošková 
foto autorka, rok 2019
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Máte záujem 
o štúdium v ZUŠ?

Prijímacie skúšky na školský rok 
2020/2021 sa uskutočnia od 24. augusta 
do 10. septembra 2020. Zriaďovateľ určí 
konkrétny termín prijímacích skúšok na jed-
notlivé druhy štúdia a odbory a základná 
umelecká škola oznámi termín konania 
prijímacej skúšky do 14 dní od obnovenia 
školského vyučovania v školách, najneskôr 
však do 15. augusta 2020 na webovom 
sídle základnej umeleckej školy a verejne 
dostupnom mieste. 

ZUŠ v Senici je s 1270 žiakmi a 40 
pedagógmi jednou z najväčších škôl 
svojho druhu na Slovensku. Ponúka 
štúdium v štyroch odboroch – hudobnom, 
výtvarnom, tanečnom a literárno-drama-
tickom. Nasledujúce riadky by vám mohli 
pomôcť pri rozhodovaní, ktorý odbor bude 
pre vaše dieťa ten najvhodnejší.

Do hudobného, výtvarného a taneč-
ného odboru je možné prihlásiť dieťa od 5 
rokov veku, do literárno-dramatického 
od 6 rokov.

V hudobnom odbore sú dva typy prí-
pravného štúdia – jednoročné (pre 6-ročné 
deti) a dvojročné (5-ročné deti). Vyučova-
nie je skupinové v počte 5 – 8 detí, hravou 
formou oboznamuje deti s hudobnou abe-
cedou formou percepčných, speváckych 
a pohybovo-rytmických činností. Vyučo-
vanie býva dvakrát do týždňa po jednej 
hodine.

Ak chcete prihlásiť dieťa 7-ročné a star-
šie, bude zaradené hneď do prvého roč-
níka, teda bude od začiatku navštevovať 
individuálne lekcie nástroja alebo spevu 
(2-krát týždenne). Pri prijímacom pohovore 
naši pedagógovia radi poradia s výberom 
vhodného hudobného nástroja podľa veku 
a dispozícií vášho dieťaťa. Okrem hlav-
ného predmetu je súčasťou štúdia predmet 
hudobná náuka (1 lekcia týždenne v sku-
pinovom vyučovaní). Od 3. ročníka prib-
údajú ešte ďalšie predmety, a to komorná 
a súborová hra, zborový spev. Taktiež treba 
rátať s kúpou nástroja na domáce cvičenie.

Výtvarný odbor má rovnakú podobu 
štúdia, a to prípravné štúdium pre 5-alebo 
6-ročné deti, ktoré majú dvojhodinový 
blok vyučovania. V prípade prijatia starších 
žiakov títo budú zaradení do príslušného 
vyššieho ročníka podľa veku a výtvarných 
schopností. Vyučovanie prebieha v skupi-
nách 5 až 8 žiakov a od prvého ročníka 
trvá o jednu hodinu viac, teda trojhodinový 
súvislý blok. Štúdium zahŕňa kreslenie, 
maľovanie, grafiku, modelovanie, priesto-
rovú tvorbu i zoznamovanie sa s multimé-
diami.

V tanečnom odbore sa v jedno alebo 
dvojročnom prípravnom štúdiu vyučuje 
predmet tanečná príprava s časovou dotá-
ciou 2 lekcie týždenne rozdelené na dva 
raz y po 1 hodine. Od prvého ročníka sa 
týždenná časová dotácia zvyšuje v roz-
medzí od 3 do 6 hodín a štúdium zahŕňa 
predmety ako ľudový, klasický, moderný, 

džezový a kreatívny tanec, taktiež tanečnú 
prax a súborovú prácu.

Do literárno-dramatického odboru je 
možné prihlásiť dieťa až vo veku najmenej 
6 rokov, teda žiaka 1. ročníka ZŠ. Prípravná 
dramatická výchova sa vyučuje v skupine 
5 až 15 žiakov, v bloku 2 vyučovacích lek-
cií. Od prvého ročníka základného štúdia 
(7-ročné deti) sa týždenná časová dotácia 
zvyšuje v rozmedzí od 3 do 5 hodín v pred-
metoch dramatika a slovesnosť, pohyb, 
prednes (vyučovaný v skupine 2 žiakov) 
a práca v súbore.

Vo všetkých odboroch majú žiaci mož-
nosť pravidelnej prezentácie svojej činnosti 
formou interných a verejných vystúpení, 
koncertov, tanečných a divadelných pred-
stavení a výstav. V hojnom počte sa zapá-
jajú do súťaží, počnúc regionálnymi, celo-
slovenskými až po medzinárodné.

Pri výbere odboru treba zvážiť aj 
časovú náročnosť štúdia, obzvlášť, ak rodič 
ešte ráta s ďalšími aktivitami pre svoje 
dieťa mimo ZUŠ (športové, jazykové, iné 
záujmové krúžky v ZŠ). 

Náklady na štúdium v ZUŠ zahŕňajú 
príspevok rodiča na čiastočnú úhradu 
nákladov (o jeho výške rozhoduje zria-
ďovateľ formou VZN), ďalej príspevok 
do fondu rodičovského združenia, z kto-
rého sa žiakom uhrádza napríklad štartovné 
na súťaže, zájazdy na kultúrne podujatia, 
učebné pomôcky a podobne. Viac infor-
mácií o činnosti a aktivitách ZUŠ nájdete aj 
na webovej stránke školy (nachádza sa tu 
aj formulár prihlášky),na otázky pedagógo-
via školy radi odpovedia aj e- mailom alebo 
telefonicky.

Mgr. Mirka Gáfriková
riaditeľka ZUŠ

Jarná brána
Svieže dekorácie na Námestí oslobode-

nia sa začali robiť minulý rok a na všetky 
boli pozitívne ohlasy verejnosti. Ako prvá 
bola urobená dekorácia na septembrové 
preteky Okolo Slovenska. V závere apríla 
vystriedala pôvodnú štvorcovú kari sieť 
na námestí nová brána, ktorá je vyzdobená 
prútím, logom z dreva a kvetmi vo farbách 
mesta. Ako všetky predchádzajúce dekorá-
cie aj táto je zdobená už použitým mate-
riálom, konkrétne biele, modré, červené 
a žlté kvety sú vyrobené z informatívnych 

Do práce na bicykli 
bude v septembri

Koronavírus zasiahol aj do plánov naj-
väčšej slovenskej akcie na podporu udr-
žateľnej mobility – kampane Do práce 
na bicykli. Súťažná časť kampane sa usku-
toční namiesto mája až v septembri.

Registrácia súťažných tímov preto 
zostáva naďalej otvorená do 7. septembra. 
Pridať sa k už prihláseným tímom je možné 
na https://www.dopracenabicykli.eu/regis-
tracia-timu! Samotné zápolenie bude v od 
1. do 30. septembra.

„Vzniknutá situácia nás mrzí, ale 
v súčasnosti je to jediné možné riešenie. 
Množstvo zamestnancov je doma, mnoho 
ich pracuje z domu, prezenčná výučba 
na školách je prerušená a nič nenasvedčuje 
tomu, že by sa situácia mala do začiatku 
mája zlepšiť,“ vysvetlila motívy presunutia 
kampane na neskorší termín Andrea Štulaj-
terová z občianskej cykloiniciatívy Banská 
Bystrica, ktorá je národnou koordinátorkou 
kampane.

lv

Zápis detí do jaslí
Tohtoročný zápis detí do mestských jaslí 

pre školský rok 2020/2021 sa bude konať 
24. až 26. júna od 8.00 do 14.00 hod. 
v Mestských jasliach na Ulici SNP 784. 
Zápis sa bude konať bez prítomnosti die-
ťaťa a za účasti len jedného rodiča. 

So sebou treba priniesť vyplnenú 
prihlášku. Kto ju nebudete mať, vybaví 
potrebné náležitosti priamo v jasliach, kde 
dostane aj všetky ďalšie potrebné informá-
cie.

Podmienky prijatia: vek dieťaťa od 1 
do 3 rokov, rodič pracujúci na plný úväzok 
alebo dohodu, prípadne štúdium alebo prí-
prava na zamestnanie

lv

plagátov, ktoré už splnili svoju úlohu. 
V prvých májových dňoch bola 

novo vyzdobená aj kruhová križovatka 
pri vstupe do mesta od Jablonice. Veľ-
konočnú výzdobu nahradila jarná téma - 
stovka kvetov a nad nimi poletujúce vážky. 
Kvietky vznikli z plastových fliaš a na vážky 
bolo použité drevo z kompostárne. Oba 
aranžmány pochádzajú od Dáši Satinovej. 

Občania často upozorňujú, že 
podobne by mohol byť skrášlený aj 
kruhový objazd smerom na Holíč. 
„Venovať sa budeme aj tomuto dru-
hému, ale najprv ho musí Slovenská 
správa ciest opraviť. Teraz tam pre-
bieha súťaž, ak ju opätovne Úrad 
pre verejné obstarávanie nezruší 
pre chyby, kruhový objazd by mal 
byť opravený budúci rok,“ vysvetlil 
primátor mesta Martin Džačovský.

text a foto bar, lv
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Trhovisko v prevádzke
Senické mestské trhovisko otvorilo 

svoje brány v piatok 24. apríla na základe 
rozhodnutia Ústredného krízového štábu 
v rámci prvej fázy uvoľňovania opatrení 
proti šíreniu ochorenia COVID-19. V pra-
covných dňoch budú brány 
trhoviska otvorené od 6.30 
do 16.00 hod, v sobotu 
od 6.30 do 13.00 hod. Otvá-
racia doba priamo súvisí s prí-
tomnosťou predávajúcich.

Na trhovisku platí rov-
nako ako v iných predajniach 
nevyhnutnosť dodržiavania 
hygienických opatrení, ako je 
prekrytie horných dýchacích 
ciest (napríklad rúškom, šálom, 
šatkou, atď.), zachovanie 2 m 
rozostupov v rade, dezinfek-
cia rúk. Na mieste sa zakazuje 

konzumácia potravín a nápojov.
Vstup na trhovisko je regulovaný. 

Pri vstupe pracovník Mestského podniku 
služieb dohliada na dodržiavanie hygienic-
kých opatrení.

text a foto lv

Skladové priestory 
prebudovali na obchodné

Zveľadiť majetok sa dá napríklad kom-
pletnou rekonštrukciou či postupným 
prerábaním, čo si však vyžaduje nemalé 
finančné prostriedky. Práve tento spôsob 
zvolila senická radnica v prípade haly Koló-
nia na Hurbanovej ulici.

V nej našlo zázemie množstvo drobných 
podnikateľov buď priamo zo Senice alebo jej 
okolia. V roku 2011 dostal budovu do správy 
Mestský podnik služieb s cieľom zraciona-
lizovať podnájomné vzťahy a zabezpečiť 
rekonštrukciu a modernizáciu haly. 

To sa postupne tejto mestskej spoloč-
nosti darí realizovať. Budovu modernizuje 
dvomi spôsobmi: vlastnými aktivitami 
(napríklad rekonštrukciou systému kúrenia, 
výmenou všetkých okien a dverí...) alebo 
za aktívnej spoluúčasti klientov - podná-
jomníkov. Všetko sa deje za plnej prevádzky 
postupnými krokmi tak, aby neboli naru-
šené podnikateľské aktivity nájomníkov.

Poslednou takouto akciou bola úprava 
časti prízemia budovy zo skladových pries-
torov na priestory obchodné za finančnej 
spoluúčasti podnájomníka, kde na rozlohe 
300 m2 vznikla predajňa so záhradnou 
technikou. 

lv

Dezinfekcia verejných 
priestorov

Otázku plošnej dezinfekcie mesto tele-
fonicky konzultovalo s epidemiológmi ešte 
pred veľkonočnými sviatkami a vzhľadom 
na nízky počet infikovaných ľudí a ich loka-
lizáciu nebola v Senici odporúčaná. V ďal-
šom písomnom stanovisku RÚVZ Senica 
pre mesto Senica sa odporúčanie na tento 
typ dezinfekcie už nachádzal, preto sa 
samospráva mesta pripravila na jej zabez-
pečenie. 

Na rokovaní krízového štábu 17. apríla 
sa rozhodlo o dezinfekcii verejných prie-
stranstiev - zastávok MHD, autobuso-
vej stanice, lavičiek, námestia... Prvýkrát 
tieto priestranstvá dezinfikovali už počas 
víkendu 18. a 19. apríla a touto úlohou bol 
poverený DHZ mesta.

Dezinfekciu robili v podvečerných 
hodinách. Mesto Senica plánuje zakúpiť aj 
výkonnejší motorový rozprašovač, ktorým 
bude zabezpečovať dezinfekciu verejných 
priestranstiev.

tm

11 tried prvákov 
V dňoch 16. a 17. apríla sa uskutočnil 

zápis na plnenie povinnej školskej dochá-
dzky v základných školách na školský 
rok 2020/2021. Uskutočnil sa netradične 
bez osobnej prítomnosti detí a bez akých-
koľvek sprievodných akcií, ktoré zápis 
v jednotlivých školách vždy sprevádzali 
a robili tento deň budúcim prváčikom 
nezabudnuteľným. 

Na zápis prišli len zákonní zástupcovia 
detí, ktorí v štyroch základných školách 
v meste Senica zapísali spolu 240 detí, 
z tohto počtu o odklad plnenia povinnej škol-
skej dochádzky požiadalo 26 rodičov detí.

Z počtu 240 detí bolo zapísaných 201 
detí zo Senice, 21 detí z obcí zo spoloč-
ného školského obvodu a z iných obcí/
miest 18 detí. V ZŠ na Ulici V. Paulínyho-
-Tótha otvoria 3 triedy s počtom 66 žiakov, 
v ZŠ na Komenského ulici otvoria 3 triedy 
so 60 žiakmi, v ZŠ na Sadovej ulici takisto 
3 triedy s 55 žiakmi a v ZŠ s MŠ na Ulici J. 
Mudrocha budú 2 triedy s 40 žiakmi.

bar 
foto TV Sen

Ako sa vyhnúť 
nepríjemnosti na ulici

- Snažte sa chodiť na odľahlé miesta 
so sprievodom. Ak je to možné, dajte nie-
komu vedieť, kam idete.

- Po zotmení sa vyhýbajte rizikovým 
miestam: parkoviskám, okoliu pohostin-
stiev a diskotékových klubov, železničným 
staniciam a autobusovým zastávkam, stav-
bám.

- Ak to zníži váš pocit nepokoja a ohro-
zenia, kúpte si ochranný sprej a noste ho 
pripravený vo vrecku.

- Odporúča sa chodiť von so psom (aj 
keď je to len malý psík), pes zvyčajne odrá-
dza väčšinu útočníkov.

- Udržujte bezpečnú vzdialenosť 
od temných priechodov a vchodov 
do domov. Rohy domov obchádzajte 
po vzdialenejšej strane chodníka.

- Ak máte pocit, že ste sledovaný cud-
zou osobou, vyhľadajte osvetlené miesto 
s rušnou premávkou a veľkým pohybom 
ľudí.

- Ak je vo vašej bezprostrednej blízkosti 
neznámy človek, radšej do domu nevstu-
pujte. Ak sa cítite ohrozený, požiadajte 
o pomoc iných ľudí.

- Ak sa vás niekto z auta 
pýta na cestu, odpovedzte 
mu radšej z bezpečnej 
vzdialenosti. Udržiavajte 
s osobou zrakový kontakt, 
neotáčajte sa mu chrbtom.

- Na verejnosti neuka-
zujte väčšie obnosy peňazí 

alebo drahé predmety, používajte radšej 
šeky a kreditné karty. Peňaženku a osobné 
doklady noste skryté a čo najbližšie k telu. 
Nenoste ich v zadnom vrecku nohavíc.

- Pred výberom peňazí z bankomatu 
sa vždy najprv pozrite, či nie je v blízkosti 
podozrivý človek a či vás nesleduje.

- Vyhýbajte sa tlačeniciam. Rukou si 
držte kabelku alebo tašku. Zabránite tak 
ich otvoreniu alebo vytrhnutiu. Majte ich 
pod dohľadom, pretože niektorí páchate-
lia neváhajú rozrezať dno alebo postrannú 
časť kabelky, aby sa mohli rýchlo zmocniť 
jej obsahu.

- Myslite na to, že niektoré tlačenice 
sú vyvolávané umelo (hlavne na autobu-
sových zastávkach) na odpútanie vašej 
pozornosti, aby ste si nevšimli odcudzenie 
vašich vecí.

- Na trhovisku buďte opatrní pri výbere 
tovaru. Nikdy nestrácajte kontrolu nad svo-
jou taškou a vreckami.
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nevymiznú z pamäti
Teror, násilie, zabíjanie, utláčanie 

slobôd, deportácie, strata štátnej i národ-
nej identity boli fenoménom, ktorý vládol 
vo svete a v Európe v rokoch 1939 -1945. 
Akokoľvek sa to niektorým zdá, mier nie 
je samozrejmosť. 75 rokov bez vojny je 
poznačených tisíckami hrobov, vojna kosila 
ľudí a každý stratený ľudský život chýbal. 
Hľadala som vlastné slová, ale našla som 
vo svojom archíve túto báseň, ktorú v roku 
1973 napísal kunovský rodák, veľký lokál-
patriot a znalec miestnej histórie Vladimír 
Jamárik a zdali sa mi veľmi vhodné na úvod 
témy 75 rokov slobody.

Viera Barošková

Len mená
vryté do kameňa

taja život celý.
To dosiahnuté i to,

čo len chceli
a nemohli pre ťažké časy

či pre osud zlý.

Nikdy nebude 
dosť vďaky 

Daň za oslobodenie od nacistickej 
okupácie bola obrovská. Podľa dostup-
ných štatistík bolo u nás pochovaných asi 
60-tisíc sovietskych a vyše 10-tisíc rumun-
ských vojakov. K tomu treba pripočítať aj 
tisícky padlých príslušníkov Českosloven-
skej armády. A koľko bolo civilných obetí 
spojených s prechodom frontu asi podnes 
presne nevieme. Tieto i ďalšie fakty je 
potrebné neustále si pripomínať a udrži-
avať pamiatku na vojnové obete, ktoré 
položili život za našu slobodu. Tým viac, 
že s vymieraním posledných vojnových 
veteránov a pamätníkov sa spomienky 
na druhú svetovú vojnu vytrácajú do nená-
vratna. Už nemá kto porozprávať o bez-
prostredných pocitoch strachu, beznádeje, 
prežitej hrôzy a obáv o seba i svoju rodinu. 
Bez svedectva tých, ktorí vojnu prežili 
na vlastnej koži, bude pre najmladšiu gene-
ráciu už 2. svetová vojna len neživou súčas-
ťou učebných osnov či kinematografie.

Symbolicky, na Deň víťazstva nad fašiz-
mom 8. mája 2020 opustil tento svet jeden 
z posledných žijúcich účastníkov odboja 
v našom meste, Ján Gáfrik. Zomrel vo veku 
nedožitých 97 rokov (* 21. 8. 1923). Pri 75. 
výročí oslobodenia Senice mal byť v rámci 
spomienkových osláv medzi tými, ktorým 
sme mali vzdať poctu. 

bar

Na strach 
im nezostal čas

Ján Gáfrik sa narodil v Kozárovciach. 
Odtiaľto 1. októbra 1943 nastúpil ako 
vojak prezenčnej služby k Pešiemu pluku 

Pozdravte v Senici 
a v Čáčove

Nemožno zabudnúť na vojakov Čer-
venej armády, ktorí zomreli v senických 
vojenských lazaretoch, ale i na tých, čo pre-
žili a mali vzťah k nášmu mestu. Jednými 
z nich boli i dvaja príslušníci leteckej divízie 
dislokovanej na Kaplinskom poli a Hrušo-
vom – palubný strelec Nikolaj Vasilievič 
Razumichin a letecký technický pracovník 
Pavel Petrovič Andrejev. Po vojne obidvaja 
pôsobiaci na Katedre geografie Leningrad-
skej štátnej univerzity Andrejev ako pro-
rektor univerzity a Razumichin ako dekan 
Geografickej fakulty.

V povojnových rokoch sa slovenský bás-
nik Ján Kostra stretol v Leningrade s Pavlom 
Petrovičom Andrejevom, kde si zaspomínal 
na jar strávenú v Senici a Čáčove a poži-
adal Jána Kostru o odovzdanie pozdravu 
do Senice a Čáčova. Tento pozdrav Ján 
Kostra vložil do básne Stretnutie v Lenin-
grade.

Peter Bača, predseda 
Klubu vojenskej histórie Záhorie

Ján Kostra

Stretnutie v Leningrade
Padalo lístie na Nevu
a odtekalo do mora.

V tej leningradskej jeseni
Pavel Petrovič Andrejev,

prorektor univerzity,
spomínal na jar

slovenského Záhoria.
„Pozdravte v Senici a Čáčove,

snáď spomenú si – v štyridsiatom piatom...“

Ale my visíme mu na slove,
čo mimovoľne vykĺzlo sa z úst.

„Prosíme vás, čo je na tom?
Stavali sme aj inde mosty...“

Vysoký, skromný, ľudsky prostý
lúči sa s nami úsmevom.

(úryvok) 

1 do Bratislavy. Neskôr bol preložený 
do Nitry a na jar 1944 do Trnavy, odkiaľ 
bol so svojou rotou 5. mája 1944 presunutý 
do poľnej vojenskej služby na východné 
Slovensko, do obce Slovenské Raslavice. 

Tam ho zastihlo vypuknutie SNP. Spolu 
so svojou rotou zaujal bojové postavenie 
proti nemeckému vojsku, ktoré postu-
povalo na východ. Bohužiaľ, nemecký 
útok slabo vyzbrojenú a neskúsenú jed-
notku rozbil a museli ustúpiť do hôr, kde 
sa rozptýlili a viedli partizánske boje. Bol 
zajatý a z Popradu 
odtransportovaný 
cez Maďarsko 
na slovenské hranice 
pri Bratislave. Odtiaľ 
sa mu podarilo odísť 
do rodnej obce, ale 
tam bol napokon 
zadržaný a odve-
zený do pracovného 
tábora Stammlager 
XVIIA Kaiserstein-
bruch v Rakúsku. Zajatci boli z tábora 
nasadzovaní na opevňovacie a zákopové 
práce pri Neziderskom jazere. Bývali 
v nevykurovaných barakoch, v biednych 
hygienických podmienkach a bez lekár-

skej starostlivosti. Na deň dostávali 25 
dkg margarínu na 12 osôb a 1 kg otrubo-
vého chleba taktiež pre 12 osôb. Mnoho 
uväznených tieto podmienky neprežilo.

Po priblížení frontu boli väzni z tábora 
dňa 1. apríla 1945 peším pochodom smrti 
odtransportovaní do dediny Neukirchen, 
kde sa začiatkom mája napokon dočkali 
oslobodenia americkou armádou. Oslo-
bodených väzňov odviezli do bývalých 
kasární v Ulme, kde im Američania poskytli 
lekársku starostlivosť, oblečenie a stravu. 
Asi po troch týždňoch boli odtransporto-
vaní do Mannheimu a odtiaľ sa napokon 
v júli 1945 vlakom cez Prahu vrátili domov.

Ján Gáfrik bol dlhoročným členom 
a funkcionárom Slovenského zväzu proti-
fašistických bojovníkov v Senici. Bol drži-
teľom viacerých vyznamenaní: Medaila 
za zásluhy o obranu vlasti, Pamätné medaily 
k 30., 50. a 60. výročiu SNP, Medaila M. 
R. Štefánika III. a II. stupňa, medaila k 60. 
výročiu ukončenia 2. svetovej vojny. Počas 
prežitých rokov sa zúčastňoval besied 
so študentmi a deťmi, aby im priblížil hrôzy 
vojny, fašizmu s cieľom zabrániť, aby sa 
fašizmus znova nedostal k moci. 

Ľubica Krištofová

Ľubomír Ryčovský

Hymnus Senitateum
A tak dnes viac ako v minulosti

chýr o tebe ide do sveta.
Už len tvojich padlých svedčia kosti,

aká bola treba obeta.
Preto rozkvitaj - 

takto rozvíjaj
odkaz dávno zašlých čias.

Aby s rozmachom
mesta rástla aj 

hrdosť na teba v každom z nás.

(úryvok)
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Koronakríza zatienila aj tohtoročné spo-
mienkové oslavy 75. výročia oslobodenia 
našej vlasti a skončenia 2. svetovej vojny. 
Napriek mnohým obmedzeniam, ktoré 
boj proti novému koronavírusu zaviedol 
do nášho života, sme si v Senici toto výro-
čie pripomenuli. 

V platnosti bol zákaz hromadných 
podujatí, čo spôsobilo, že okrem pietnej 
spomienky pri pamätníkoch sa pristúpilo 
k radikálnemu zrušeniu všetkých plánova-
ných sprievodných podujatí, ktoré Mesto 
Senica organizovalo v spolupráci so Záhor-
ským osvetovým strediskom a Oblastným 
výborom Slovenského zväzu protifaši-
stických bojovníkov. Toto obmedzenie 
zamedzilo uskutočniť výstavu fotografií 
pod názvom Hrdinovia, ktorej autorom je 
Jaroslav Žiak i výstavu Dr. Ivan Horváth 
a protifašistický odboj v Senici. Práve dru-
hou výstavou sme si chceli uctiť pamiatku 
tejto výraznej osobnosti, ktorej zásluhy 
v odboji nie sú vo verejnosti príliš známe 
a aj Senica mu v tomto smere veľa dlhuje. 

Advokát Ivan Horváth spolu s ďalšími 
pomáhali utečencom z Protektorátu, pod-
poroval partizánsky boj na myjavsko-bre-
zovských kopaniciach a pomáhali väzne-
ným ľuďom. Ako prejav úcty a vďaky malo 
1. mája pribudnúť koliesko s jeho menom 
aj na Záhoráckej stene slávy. Okrem toho 
do rámca spomienkových osláv bolo začle-
nené aj ocenenie veteránov a účastníkov 
odboja. 

Spomienkové podujatie pri príležitosti 
75. výročia oslobodenia Senice sa usku-
točnilo 7. apríla bez účasti verejnosti. Kvety 
k soche Víťazstvo a následne k Pamätníku 
rumunských vojakov na senickom cintoríne 

položili primátor mesta Martin Džačov-
ský, prednosta Okresného úradu Vladimír 
Kocourek, zástupca predsedu Trnavského 
samosprávneho kraja Pavol Kalman, 
tajomníčka Oblastného výboru Sloven-
ského zväzu protifašistických bojovníkov 
Ľubica Krištofová, zástupcovia Základnej 
organizácie SZPB Senica, občianskeho 
združenia Ľavicové Záhorie a KSS. 

V príhovore primátor 
mesta pripomenul histo-
rické fakty oslobodzova-
nia mesta. Zdôraznil, že 
súčasné generácie si uve-
domujú hodnotu nepretr-
žitého života v mieri. „Nič 
horšie ako vojna neexis-
tuje, preto s tichou pie-
tou, úctou a myšlienkami 
na udalosti spred 75 rokov 
sa skláňame pred nevý-
slovnou obetou vojakov 
i civilistov v záujme slo-
body. Nikdy asi nebudeme 
dosť vďační za všetko, čo 

pre nás urobili. Preto je našou povinnos-
ťou chrániť mier a pokojné časy,“ povedal 
primátor Martin Džačovský. Dodal, že 
v čase pandémie inak vnímame vojnou 
poznačený život našich predkov: „Tiež žili 
v strachu, boli obmedzovaní v mnohých 
činnostiach. V tomto kontexte rozumieme 
viac ich obavám o život svoj i svojich blíz-
kych, ktorí bojovali na frontoch,. Rozumi-
eme viac ich úzkosti a útrapám, ktoré ich 
sužovali 6 rokov, keď bol ich život plný hrô-
zostrašných zážitkov. No napriek tomu sa 
nepoddali, našli si priestor na odvahu a sta-
točnosť. Viedla ich viera v slobodný život a 
spravodlivejšiu spoločnosť.“

Viera Barošková
foto Lucia Vajdová

Chvíle to boli neľahké
Pani učiteľka Mária Slivková († 9. 12. 

2018) mala vo svojom archíve veľa cen-
ných materiálov z obdobia 2. svetovej 
vojny i ďalších rokov. Vybrala som dve jej 
spomienky. 

V mysli sa mi vybavuje chladné počasie, 
prašná cesta, po ktorej od Trnavy kráčajú 
tisíce zaprášených vojakov ustupujúcej 
nemeckej armády. 2. apríla popoludní boli 
vystrašení dospelí i deti, lebo nad Senicou 
začali lietať obratné sovietske stíhačky. 
Blížiaci sa front prinútil obyvateľov pres-
ťahovať sa do pivníc. Dnes sa už ani veriť 
nechce, že nás v malej pivnici rodičov-
ského domu bolo 17. Prví sovietski vojaci 
prišli od Surovín pred obedom 7. apríla. 
Boli zaprášení a smädní. Iba oči a zuby im 
svietili z unavených tvárí. 

„Germana net?,“ bola ich prvá otázka. 
„Net,“ zaznela pohotová odpoveď 

môjho otca. 
„My zdes v čechoslovackije.“
Vedela som, že otec bol v 1. svetovej 

vojne zajatý pri Minsku, no i tak nás všet-
kých prekvapila jeho ruština. Len čo prví 
vojaci opustili našu pivnicu, susedka mladá 
mamička sa dala do usedavého plaču. 
Veľmi sa bála o svojho 10-mesačného 
synčeka. S výčitkou v hlase sa obrátila 
na môjho otca: „Čo ak to boli preoblečení 
fašisti, vrátia sa a vystrieľajú nás?“ Teda, 
chvíle to boli neľahké...

Pri 25. výročí oslobodenia Senice som 
sa zoznámila s bývalým palubným strel-
com, st. seržantom Nikolajom Vasiljevičom 
Razumichinom. Vtedy v apríli 1945 som 
netušila, že aj on sedí v jednom z lietadiel, 
ktoré pomáhajú oslobodzovať naše mesto 
a že si budem po rokoch s ním dopisovať 
i spolu so svojimi žiakmi. N. V. Razumichin, 
čestný občan nášho mesta, sa živo zaujímal 
o to, čo sa deje v meste, kde sa pre neho 
skončili útrapy vojny. Tešil sa z každého 
nášho úspechu. Cestu do Senice si našiel 
aj počas svojich služobných návštev v Čes-
koslovensku. Mal nás rád a my sme mali 
radi jeho. 

Viera Barošková 
foto autorka

Deň víťazstva
75. výročie skončenia 2. svetovej vojny 

sme si pripomenuli v predvečer Dňa víťaz-
stva nad fašizmom 7. mája pri soche Víťaz-
stvo na Námestí oslobodenia. Pri dodržaní 
všetkých hygienických opatrení na zabrá-
nenie šírenia nového koronavírusu sa 
na pietnom akte zúčastnili predstavitelia 
štátnej správy, samosprávy mesta Senica 
a Trnavského samosprávneho kraja, 
zástupcovia Oblastného výboru a základ-
nej organizácie Slovenského zväzu protifa-
šistických bojovníkov Senica, občianskeho 
združenia Ľavicové Záhorie a KSS. 

V prejave prednosta Okresného úradu 
Senica Vladimír Kocourek pripomenul naj-
významnejšie fakty z histórie vojny, počas 
ktorej padlo na frontoch okolo 27 miliónov 
ľudí. Najväčší a najničivejší vojnový konflikt 
na svete okrem toho znamenal aj obrov-
ské materiálne škody. „Na to, čo sa stalo, 
nesmieme nikdy zabudnúť. Ani dnes, ani 
v budúcnosti,“ zdôraznil V. Kocourek. 

bar
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Medzi starými poznámkami som našla 
spomienky vtedajšej predsedníčky Mest-
ského národného výboru Miliny Rosovej 
(1960-1964). Počúvajúc jej spomienky som 
si vtedy zaznamenala, s akým potešením 
rozprávala o N. V. Razumichinovi. V jej 
očiach to bol vzácny človek. Nielen preto, 
že sa ako letec zúčastnil na oslobod-
zovacích bojoch o Senicu, ale ktorý 
si Senicu veľmi obľúbil a s viacerými 
udržiaval písomnú korešpondenciu. 
„Jedného dňa na konci februára 1963 
prišla ku mne prekvapivá, no veľmi 
milá návšteva. Bol vtedy na návšteve 
Československa, rozhodol sa prerušiť 
pracovnú cestu a navštíviť naše mesto, 
ktoré oslobodzoval a v srdci nosil spo-
mienky na ľudí, s ktorými sa spoznal,“ 
spomínala si M. Rosová. 

Bola to vtedy pravdepodobne jeho 
prvá návšteva od skončenia vojny v Senici, 
pretože prejavil záujem pozrieť si dom, 
v ktorom v Senici býval. Na základe jeho 
spomienok sa vtedy dom na Robotníc-
kej ulici aj podarilo nájsť. „Z pamäti vylo-
vil spomienky na dom, ľudí, ktorí v ňom 
bývali a poskytli mu v čase rodiacej sa 

slobody príjemné ľudské zázemie. Dom 
sme našli a tento okamih bol veľmi dojí-
mavý,“ konštatovala Milina Rosová. Okrem 
toho počas návštevy navštívil aj dve školy 
v našom meste, kde ho veľmi pekne priví-
tali. To bol ďalší moment, ktorý (možno) 
rozhodol o tom, že Senica až do jeho smrti 
9. marca 1989 bola jeho mestom. Z tejto 
návštevy sa zachovala i fotografia, na ktorej 

je N. V. Razumichin v strede s uviazanou 
pionierskou šatkou (na foto je na zadnej 
strane i venovanie s podpisom). Vľavo je 
Milina Rosová. Senicu navštívil aj pri 25. 
výročí oslobodenia, keď mu bolo udelené 
čestné občianstvo mesta. 

Viera Barošková

Sedem útokov na Senicu
V kalendári je mnoho významných dní 

a udalostí, ktoré si treba pripomínať. Medzi 
najvýznamnejšie dni Senice patrí 7. apríl 
1945. V tento deň si obyvatelia slobodne 
vydýchli po rokoch vojnových útrap, strá-
dania a bolesti. 

Územie nášho mesta i Senického okresu 
oslobodili vojská 1. gardovej jazdecko-
-mechanizovanej skupiny generálporučíka 
Plijeva, 7. gardovej armády pod vedením 
generálplukovníka Šumilova, 53. armády, 
ktorej velil generálporučík Managarov a k 
nim patrila i 1. rumunská armáda pod vede-
ním zborových generálov N. Nacisiho a a 
V. Anatasiu. Všetky tieto armády patrili 
do II. ukrajinského frontu, ktorým velil mar-
šál Rodion Jakovlevič Malinovský. 

Prvé bombardovanie zastihlo Seničanov 
v pondelok 2. apríla 1945. Cez Senicu išli 
tisíce vojakov ustupujúcej nemeckej armády. 
Išli cez námestie, starú Fortňu – ulicu, kde 
dnes stojí obchodný dom Perla, smerom 
do Kunova. Ustupujúca armáda vyhodila 
za sebou tri mosty. Prví sovietski vojaci prišli 
od Surovín v sobotu 7. apríla. To bol rozho-
dujúci prelom bojovej línie. Osloboditeľské 
vojská zaútočili už od 3. hod. ráno, celkovo 
podnikli sedem útokov. Pre delostrelecký 
odpor Nemcov sa do mesta dostali vojaci 
až o 17. hod. V bojoch bola zostrelená 
i kopula kostola na námestí, kde sa ukrývali 
Nemci s guľometmi a ostreľovali blížiacu sa 
Červenú armádu. V bojoch o Senicu prišlo 
o život 130 vojakov a zahynulo 5 obyva-
teľov mesta. 

Na území mesta sa po oslobodení zri-
adilo 11 poľných nemocníc, do ktorých 
zo širokého okolia privážali ranených voja-
kov. Boli v školách, v bernom úrade, okres-
nom úrade, v budove gestapa na dnešnej 
Štefánikovej ulici i v súkromných domoch. 
Zomrelo v nich 450 sovietskych a rumun-
ských vojakov, z nich len 245 bolo zná-
mych po mene. Vojakov do nemocníc 
zvážali až od Skalice a Hodonína. Padlých 
vojakov pochovali na cintoríne do spo-
ločného hrobu na miestach, kde je dnes 
pamätník rumunským vojakom, dôstoj-
níkov na námestí pred kostolom na znak 
významného uctenia. Neskôr boli vojaci 
Červenej armády prevezení na bratislavský 
Slavín. 

(zostavené z archívnych materiálov) 
Viera Barošková

Spomienka na obete 
Surovinského lesa 

Tento rok sme si pripomenuli významné 
75. výročie ukončenia 2. svetovej vojny. 
Vojny, ktorá trvala 6 rokov a stála približne 
72 miliónov obetí na ľudských životoch. 
Vojna, vedená vyhladzovacím spôsobom 
na slovanské, židovské a rómske etnikum.

Je 75 rokov veľa na to, aby sme ako 
občania zabudli na zverstvá, aké sa diali 
kúsok od Senice na mieste zvanom Suro-
vinský les? Prečo je toto miesto dodnes 
utajené a zahalené do rúška tajomstva 
a nehovorí sa o ňom verejne ako o mieste 
masových popráv a genocídy? Prečo 
dodnes na tomto mieste nestojí pamätník 
týmto obetiam nacistického besnenia? 
Prečo si ako občania tejto vlasti skrývame 
sami pred sebou svoju vlastnú históriu?

Surovinský les bol miestom nacistic-
kých popráv nemeckou vojenskou polí-
ciou Sicherheinsdienst za výdatnej pomoci 
Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy 
v období od 15. septembra 1944 do 30. 
marca 1945. Je posledným miestom odpo-
činku obetí, ktoré tu ležia v bezmenných 
hroboch pod korunami starých borovíc 
a agátov. Ich telá rokmi splynuli a stali sa 
súčasťou tohto lesa, no dodnes im nik 
nevzdal patričnú úctu v podobe žiadneho 
pamätníka. Je hanbou nás všetkých, že 
dodnes nestojí na tomto mieste pamät-
ník ani pamätný kameň, ktorý by pripo-
mínal tieto smutné udalosti, ktoré sa diali 
pod rúškom noci, keď z miestneho väzenia 
v Senici vozili na nákladných autách väz-
ňov do tohto lesa. Každý väzeň si vyko-
pal sám svoj hrob a následne bol strelený 
do tyla. Po tom, čo bezvládne telo padlo 

do jamy, bolo telo zahrabané. Určiť presný 
počet obetí je však dnes už nemožné. 
Názory na počet obetí sa líšia v počte 
od 80 do 200. Väčšina obetí bola z radov 
sovietskych, poľských, židovských, sloven-
ských, českých a juhoslovanských partizá-
nov, odbojárov, vlastencov a nepriateľov 
vtedajšieho ľudáckeho režimu. Svedectvo 
o popravách na Surovinách podal aj juho-
slovanský partizán Mirko Kostič, ktorému 
sa podaril útek krátko pred jeho popra-
vou, keď využil chvíľku nepozornosti, 
ovalil nemeckého vojaka lopatou a utekal 
preč. Krátko po vojne boli vykonávané aj 
exhumácie, ale nakoľko viaceré telá boli 
vo veľkom rozklade, boli tieto práce poza-
stavené.

V priestore Surovinského lesa boli 
odkryté a sondami určené tri lokality hro-
bov. V roku 1991 napísal pán Juraj Zuščík 
publikáciu Hroby bez náhrobníkov alebo 
súvislosti tajomstva Surovinského lesa, 
ktorú vydal OV SZPB Senica a je v nej 
dobre zdokumentovaný a spracovaný prie-
beh vyšetrovania tohto prípadu. Keďže 
obete tejto tragédie dodnes nemajú žia-
dnu pripomienku v podobe pamätníka, 
rozhodli sa členovia občianskeho združe-
nia Johanky Hrebendovej Bórikovej, uctiť 
si tieto obete priamo na miestach popráv 
v Surovinskom lese, kde im 8. mája 2020 
urobili improvizovaný pamätníček a polo-
žili veniec. Po štátnej hymne a príhovoroch 
si zúčastnení členovia na tejto pietnej spo-
mienke dali sľub, že urobia všetko pre to, 
aby na tomto mieste bol v budúcnosti 
vybudovaný pamätník pripomínajúci tieto 
smutné udalosti. V pondelok 11. mája 
2020 bol zaslaný list majiteľovi pozem-
kov na Surovinách s prosbou o odkúpenie 
malej časti pozemku na okraji lesa za úče-

lom vybudovania tohto pamätníka, ktorým 
splatíme svoj dlh týmto obetiam. Chceme 
poďakovať vojskám Sovietskej armády, 
Rumunskej armády, Československému 
armádnemu zboru a partizánskym jednot-
kám za oslobodenie našej vlasti od naci-
zmu a všetkým tým, ktorý položili svoj život 
za našu slobodu. Obete Surovinského lesa 
nesmú ostať zabudnuté...

Pavol Vandelia
predseda OZ JHB
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Príprava na leto
Naša spoločnosť už 

od utorka 10. marca 2020 
po dohode s vedením mesta 
Senica preventívne zatvorila 
prevádzky: mestskú plavá-
reň (vrátane sauny a solária), 
športovú halu, tenisovú halu, 
ľadovú plochu zimného šta-
dióna a Chatu nad plážou. Na začiatku 
počas tohto zatvorenia zamestnanci čer-
pali dovolenky alebo ošetrovné, niektorí 
boli doma z dôvodu prekážok v práci 
na strane zamestnávateľa alebo vykonávali 
podľa možnosti prácu z domu.

V rámci zatvorenia ľadovej plochy zim-
ného štadiónu bolo ukončené prenajíma-
nie ľadovej plochy a verejné korčuľovanie 
pre verejnosť. Bola odstavená technológia 
chladenia a ľadová plocha bola rozmra-
zená. V mestskej plavárni boli buď maxi-
málne znížené, alebo odstavené všetky 
dodávky energií a technológie dávkovania 
úpravy bazénovej vody.

V rámci pomoci štátu sme čakali 
na možné kompenzácie ako pomoc 
zo strany štátu, ktoré sme však doteraz 
nemohli využiť, keďže naša spoločnosť je 
subjektom verejnej správy, a na ňu sa zatiaľ 
žiadna priama pomoc nevzťahuje. Z tohto 
dôvodu naši zamestnanci po dočerpaní 
dovoleniek nastúpili do práce a vykonávali 
väčšiu údržbu na strediskách, na ktoré v prie-
behu roka zväčša nie je priestor ani čas. 

Na podnet Mesta Senica sme začali 
pripravovať zariadenie Chata nad plážou 

na Kunovskej priehrade ako zriadenie 
karanténneho centra pre repatriantov 
zo zahraničia, ktoré bolo od 14. apríla 

2020 zverené do správy 
civilnej obrany Okresného 
úradu Senica.

Na základe vzájomnej 
výpomoci a súdržnosti sme 
niektoré činnosti dodávateľsky 
vykonávali a vykonávame 
pre Senické a skalické pekárne, 

a. s. a Mestský podnik služieb, s. r. o. Mestu 
Senica pomáhame s údržbou trávnatých 
plôch (kosenie, hrabanie, sadenie,...).

Na základe príslušných opatrení Úradu 
verejného zdravotníctva Slovenskej repub-
liky pri ohrození verejného zdravia sme 
od 5. mája 2020 spustili prevádzku kance-
lárie Infosen a od 12. mája 2020 solárium 
v mestskej plavárni.

Naši zamestnanci ďalej pripravujú 
na letnú sezónu areál mestského kúpaliska 
a rekreačnú oblasť Kunovská priehrada, 
keďže v týchto dňoch je návšteva oblasti 
veľmi obľúbená.

Pre spustenie a otvorenie verejných 
sociálnych zariadení v Rekreačnej oblasti 
Kunovská priehrada čakáme od Regionál-
neho úradu verejného zdravotníctva v Senici 
na usmernenie a konkrétne podmienky mož-
nosti ich otvorenia a prevádzkovania.

Časový priestor zatvorenej mestskej 
plavárne plánujeme využiť už teraz na kaž-
doročnú odstávku (sanitačné práce), ktoré 
bežne realizujeme v mesiaci september.

Ľubomír Štvrtecký
riaditeľ RSMS

Mestské kultúrne stredisko:

Hlavne údržba pracovísk
Počas koronakrízy sa zamestnanci 

Mestské kultúrne stredisko sústredili 
na údržbu priestorov a zariadení, na ktoré 
pri plnej vyťaženosti a množstve progra-
mov nezostáva veľa času. Práce sústredili 
na vypratanie priestorov od nepotrebného 
materiálu, čistenie a vymaľovanie kance-
lárií. Vymenili a doplnili sa elektrické roz-
vody v kancelárskych priestoroch. Okrem 
toho sa pracovníci venovali aj údržbe 
mimo domu kultúry, a to vykosili trávu 
v objektoch amfiteátra a denného centra. 

Martin Dudáš
riaditeľ MsKS

Mestský podnik služieb:

Sprevádzkovali ihriská
Mestský podnik služieb, 

spol. s r. o. Senica rýchlo 
zareagoval na všetky skutoč-
nosti týkajúce sa pandémie 
nového koronavírusu na Slo-
vensku. Okamžite už v marci 
sme prijali potrebné opatrenia, ktoré mohli 
zabrániť šíreniu vírusu v nami spravova-
ných prevádzkach. 

Predovšetkým išlo o dezinfekciu neby-
tových priestorov kontaktovaných klientmi 
(napríklad areál na Vajanského ulici, sídlo 
Okresného úradu a ÚPSVaR, sídlo spoloč-
nosti na Hviezdoslavovej ulici – kontaktný 
bod užívateľov mestských bytov v správe 
MPS), pozastavili sme pripravované akti-
vity v budove múzea L. Novomeského, 
zatvorili detské ihriská v starostlivosti MPS 
(27 ihrísk) a športové ihriská s umelým 
povrchom (máme ich šesť). Na potrebný 
čas sme eliminovali hotovostné platby pri-
jímané v prospech MPS. 

S postupným uvoľňovaním opatrení 
hlavného hygienika SR okamžite reago-
val aj MPS. Najprv sme pripravili a uviedli 
do opätovnej činnosti mestské trhovisko, 
prví predajcovia sa objavili 24. apríla. 
Od toho dňa je trhovisko v prevádzke 

šesť dní v týždni od pondelka do soboty. 
Za obmedzených podmienok – jednorá-
zovo sa mohlo v jeho priestoroch nachá-

dzať 14 kupujúcich, od 20. 
mája už 25 kupujúcich, 
kupujúci aj predávajúci 
dodržiavajú odporúčané 
vzdialenosti medzi sebou 
a počas doby predaja je 

vstup na trhovisko regulovaný pracovní-
kom MPS. Samozrejmosťou je prekrytie 
časti tváre rúškom alebo inou látkou.

V súlade s opatreniami hlavného hygi-
enika SR sme pristúpili aj uzatvoreniu 
detských ihrísk a športových ihrísk. Uza-
vretie bolo realizované za pomoci prísluš-
níkov mestskej polície – formou označenia 
výstražnými páskami. Po zvoľnení pôvod-
ných opatrení sme časť detských ihrísk pri-
pravovali k opätovnému otvoreniu, vybrali 
sme 15 ihrísk – pomerne rovnorodo rozčle-
nených po meste, tie sme dôsledne vyde-
zinfikovali, priestor aj všetky hracie prvky 
a zariadenia a od 13. mája sú občanom 
mesta k dispozícií. Pravidelne ich kontro-
lujeme, dezinfikujeme a zabezpečujeme 
všetky opatrenia deklarované v usmernení 
ÚVZ zo dňa 7. mája 2020. Ide o opatrenia 
veľmi náročné na ich praktickú realizá-
ciu, ale aj z finančného hľadiska. Náklady 
MPS na ich zabezpečenie pôjdu určite 

do objemu niekoľko tisíc eur.
MPS je v tomto období v dennom 

kontakte so všetkými našimi obchod-
nými partnermi – nájomníkmi a podná-
jomníkmi užívajúcimi nebytové priestory 
na základe zmlúv. Tým, ktorí mali – alebo 
ešte majú svoje aktivity úplne zablokované, 
vychádzame v ústrety odkladmi platieb 
nájomného a služieb, po dohode s nimi 
možno pristúpime aj k úprave niektorých 
zmluvných ustanovení. Veľmi si vážime 
skutočnosť, že všetky rokovania s našimi 
obchodnými partnermi prebiehajú slušne, 
bez zbytočnej nervozity, rešpektujúc oka-
mžité možnosti druhej zmluvnej strany.

Veľmi sme radi, že sa nám do konca 
mesiaca apríla podarilo finančne vysporiadať 
záväzky plynúce z fakturácie (predovšetkým) 
prijatých služieb, to znamená za dodávky 
energií, prác a služieb spojených s nevy-
hnutnými opravami a udržiavaním areálov, 
záväzky voči zamestnancom, štátu, mestu, 
sociálnej aj zdravotným poisťovniam.

Všetky prijímané opatrenia, v posled-
nej dobe najme tie, ktoré sa priamo týkajú 
uvoľňovania opatrení prijatých ÚVZ SR, 
urýchlene zverejňujeme na webe MPS 
a informačných kanáloch prevádzkova-
ných Mestom Senica. 

Ján Bachura
konateľ, riaditeľ MPS

Technické služby:

Zberný dvor 
bez obmedzení

Od 4. mája je Zberný 
dvor na Železničnej ulici 
znova otvorený podľa 
oficiálnych otváracích 
hodín. Samozrejme 
treba zachovávať a dodržiavať zavedené 
mimoriadne bezpečnostné opatrenia - vzá-
jomný odstup dva metre, rúška, rukavice... 

Aj v čase obmedzených otváracích 
hodín v apríli občania mali záujem o odo-
vzdanie odpadu. Pre porovnanie: v apríli 
2019 - 114 občanov doviezlo spolu 10,57 t 
odpadu, v apríli 2020 – 171 občanov dovi-
ezlo spolu 23,89 t odpadu. 

bar
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i pomoc repatriantom
Počas pandémie 

nového koronavírusu 
Mestská polícia v Senici 
fungovala v nezme-
nenom režime. Plnila 
všetky úlohy, ktoré jej 
vyplývajú zo zákona 
o obecnej polícii. Mestskí policajti reago-
vali na všetky podnety, telefonáty a sťaž-
nosti od občanov a vykonávali aj bežnú 
hliadkovú činnosť.

Počas vyhlásenia krízového stavu 
z dôvodu pandémie nového koronavírusu 

pribudli mestskej polícii aj ďalšie úlohy. Išlo 
o zvýšenú kontrolu nariadení Úradu verej-
ného zdravotníctva SR (ÚVZ) ako zákaz 
zhromažďovania sa, povinnosť používať 
na verejnosti rúška, kontrola uzatvorenia 
prevádzok, v neskoršom období dodržiava-
nie času uzatvorenia prevádzok verejného 
stravovania. Pravidelne boli kontrolované 
uzatvorené ihriská na verejných priestran-
stvách a v školských areáloch. V úvodných 
dňoch opatrení a nariadení ÚVZ a počas 
nedostatku ochranných rúšok hliadky 
MsP zdarma rozdali občanom mesta viac 
ako 300 ochranných rúšok, ktoré poskytlo 
mesto Senica. V čase otvorenia karan-
ténneho strediska v Chate nad plážou 
na Kunovskej priehrade pribudli časté kon-

troly rekreačnej oblasti a blízkeho okolia 
karanténneho strediska. Pri príchode repa-
triantov do štátnej karantény MsP úzko 
spolupracovala s Policajným zborom SR 
pri sprevádzaní kolóny vozidiel a nasmero-
vaní na Kunovskú priehradu. Počas výkonu 
služby sú mestskí policajti vybavení potreb-
nými ochrannými pracovnými prostried-
kami ako rukavice, rúška, suché dezinfek-
cie a ochranné okuliare. Pre výnimočné 
situácie sú hliadky vybavené pohotovost-
ným balíkom, ktorý obsahuje ochranné 
obleky, respirátory, návleky na topánky, 
okuliare, tvárové štíty, rukavice a bezkon-
taktný teplomer.

Stanislav Macák
Mestská polícia Senica

V tvorivosti a súhre
Základná umelecká škola 

v Senici bola uzatvorená od 10. 
marca na odporúčanie krízového 
štábu mesta a následne rozhodnu-
tím MŠVaV SR. V tomto rozhodnutí 
ministra školstva z 26. marca sa kon-
štatuje, že riaditelia škôl zabezpečia 
samoštúdium žiakov podľa podmie-
nok a možností školy. 

ZUŠ je v systéme škôl, poskytuje stupeň 
vzdelania (ISCED1 ISCED 2), plní Štátny 
vzdelávací program, pripravuje žiakov 
na ďalšie odborné štúdium na umeleckých 
školách. Okrem týchto skutočností je aj 
závažným dôvodom udržanie si dôvery 
rodičov a žiakov. 

Na operatívne zvolanej porade pedagó-
gov 9. marca bola doplnená databáza e-mai-
lových kontaktov všetkých pedagógov, v ďal-
ších dňoch a týždňoch si dopĺňali e-mailové 
kontakty na rodičov žiakov a nastala inten-
zívna príprava pedagógov na pozmenený 
obsah a samozrejme nové formy vyučovania 
na diaľku. Každý odbor má svoje špecifiká.

V hudobnom odbore 20 pedagógov 
vyučuje 320 žiakov v individuálnom vyučo-
vaní. Najprv vybrali, naskenovali a poslali 
žiakom vhodný repertoár a potom sa už 
naplno rozbehlo vyučovanie na diaľku for-
mou videočetu (Skype, Messenger...). Ďal-
ším spôsobom ako uľahčiť žiakom domácu 
prácu bolo nahrávanie skladieb alebo ich 
častí pedagógom a následná spätná väzba 
od žiakov – zaslanie nahrávky žiaka, kon-
zultácia, usmernenie k domácemu cvi-
čeniu. Žiakom speváckeho a dychového 
odboru veľmi pomohlo nahranie klavír-
nych sprievodov. Pán učiteľ Ondrej Hlu-
chý nacvičil a nahral klavírne sprievody 
v objeme niekoľkých hodín hudby, aby ich 
ďalší pedagógovia mohli rozoslať jednot-
livým žiakom podľa potreby, čo im veľmi 
pomôže pri štúdiu zadaných piesní a pred-
nesov. 

Vo výtvarnom odbore učí 8 pedagógov, 
priemerne majú v triedach 80 žiakov v rôz-
nom veku a ročníkoch. Témy prispôsobili 
možnostiam domácej práce so zachova-
ním tvorivosti aj povinných prvkov z osnov. 
Medzi témami sa objavili napríklad koro-
navírusák, môj stôl, návrhy rúšok, portrét 

v rúšku a mnoho ďalších. 
Čím starší žiaci, tým podrob-
nejšie musí byť usmernenie 
pedagóga. Okrem toho 
vo viacerých triedach sú 
žiaci, ktorí sa pripravujú 
na ďalšie odborné štúdium 
na stredných a vysokých 
umeleckých školách. 

Bez pravidelnej a intenzívnej práce so svo-
jimi pedagógmi práve v tomto období by 
neuspeli v prijímacom konaní...

Literárno-dramatický odbor má 3 tri-
edy so 100 žiakmi. O možnostiach veľmi 
variabilnej práce aj na diaľku hovorí už aj 
samotný názov odboru, a to nielen drama-
tický, ale aj literárny. Žiakom boli zadané 
rôzne literárne témy, hra na filmového kri-
tika (u starších študentov), vytvorenie rekvi-
zít, návrh divadelného kostýmu – to všetko 
samozrejme konzultované s pedagógmi. 
Tiež vyučovanie formou videočetu - spo-
ločné čítanie a porozumenie literárnym 
textom a podobne.

Tanečný odbor tvoria 3 pedagógovia, 
ktorí učia okolo 200 žiakov. Ich učeb-
ným materiálom sú inštruktážne videá 
– tanečné etudy a variácie, väzby z tech-
niky klasického tanca, posilňovacie a stre-
čingové cvičenia primerané veku a schop-
nostiam žiakov, improvizácia v rôznych 
žánroch, k tomu odporučené tipy pedagó-
gov na sledovanie záznamov tanečných 
a baletných predstavení. To všetko je 
súčasťou učebných osnov, len v čase 
bežného školského režimu sa celý obsah 
jednotlivých predmetov nestihne naplniť, 
nakoľko sa tak ako v ostatných odboroch 
žiaci zameriavajú na čo najdokonalej-
šiu prípravu na súťaže, koncerty a ďalšie 
verejné vystúpenia. Pedagógovia taneč-
ného odboru rešpektujú želanie mnohých 
rodičov a nenútia žiakov, aby cez sociálne 
siete zasielali videá s vlastnými tanečnými 
choreografiami, napriek tomu majú spätné 
väzby a komunikujú so žiakmi telefonicky 
alebo emailom.

Systematická umelecká činnosť 
hudobná, výtvarná, dramatická či tanečná 
má aj za normálneho života vedecky doká-
zaný vplyv na osobnosť dieťaťa, na jeho 
rozvoj rozumový aj emocionálny. Vplyvom 
súčasnej krízovej situácie na psychiku detí 
sa nepochybne budú zaoberať psycho-
lógovia. Citlivé detské dušičky sa musia 
vyrovnávať s novou situáciou, sú celé 
týždne izolovaní od normálneho života 
medzi rovesníkmi, vnímajú zložitú situáciu 
vo svojich rodinách spôsobenú napríklad 
problémami so zamestnaním a podobne. 
Sme presvedčení, že vyučovanie v základ-
nej umeleckej škole vedené citlivo a pro-
fesionálne, samozrejme v spolupráci 
s rodičmi, im môže pomôcť prekonať toto 
ťažké obdobie. Stretávame sa s množ-
stvom kladných reakcií na naše vyučovanie 
od rodičov, práve v tomto období sa zlep-
šila komunikácia s nimi.

A celkom na záver... Veľké poďakova-
nie adresujem všetkým obetavým a tvo-
rivým pedagógom, žiakom a ich rodičom 
za pomoc a spoluprácu v učení sa na dia-
ľku.

Mirka Gáfriková
riaditeľka, ZUŠ Senica

Jarka v rúšku od Jarky Konrádovej
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Učitelia vykonávali 
prácu z domu

Prvý stupeň: 
Na správy a zadávanie 
domácich úloh, testov, 
prezentácií a pod. uči-
telia využívali aplikáciu 
EduPage. Žiaci, rodičia a učitelia boli v spo-
jení rôznymi spôsobmi podľa možností 
- väčšinou cez internet, len traja žiaci si 
pokyny na domáce vyučovanie preberali 
v schránke (nemajú doma internet). Jeden 
žiak nepracoval vôbec.

Na priamu komunikáciu s deťmi vyu-
žívali učitelia individuálne videohovory 
v aplikáciách Messenger, Skype, What-
sApp a Viber. Niektorí učitelia (viac ako 
polovica) využívali ZOOM aplikáciu 
na vyučovanie online. Využívali aj pripra-
vené hodiny z Youtube – konkrétne ang-
lický jazyk. Posielali žiakom krátke školské 
videá s vysvetľovaním učiva. Žiaci vyprac-
úvali dobrovoľne úlohy a zábavné učenie 
www.gramar.in, www.matika.in, aplikácia 
Včielka, Kozmix, bezkriedy, www.viempo-
slovensky, www.alfook.sk, www.oskole.

sk a rôzne iné webové stránky uvedené 
na www.ucimenadialku.sk. S učiteľmi 
a vychovávateľmi bolo vedenie školy v spo-
jení cez Meet websupport na pravidelných 
poradách, telefonicky a mailom.

Druhý stupeň: Vyučovanie sa uskutoč-
ňovalo hlavne cez EduPage stránku školy. 
Žiaci aj rodičia mali prístup na stránku, kde 
učitelia zadávali úlohy a materiály k učivu 
– prezentácie, videá, vzorové riešenia 
úloh, námety na praktické činnosti, pro-
jekty, on-line testy a mali tak spätnú väzbu 
so žiakmi. Učitelia komunikovali so žiakmi 
a rodičmi telefonicky, mailom, využívali 
na vyučovanie videohovory cez aplikácie 
Zoom, Meet, Viber, Messenger. Zástup-
kyňa školy a riaditeľ školy komunikovali 
s učiteľmi prostredníctvom mailov alebo 
telefonicky.

Všetci nepedagogickí zamestnanci 
vykonávali práce v areáli školy, upravovali 
okolie školy – čistili areál, upravovali športo-
viská, upratovali a dezinfikovali celý interiér 
školy. Administratívne pracovníčky vyko-
návali niektoré dni prácu z domu, v práci 
v kancelárii sastriedali podľa potreby.

Krzysztof Siwiec
riaditeľ ZŠ

ZŠ Sadová ul.: 

Fungovali sme 
aj počas pandémie

16. marec 2020 bol 
deň, keď sa skočili zabe-
hnuté koľaje bežného 
školského života základ-
nej školy. Museli sme sa 
naučiť učiť, učiť sa, pra-
covať a celkovo fungo-
vať po novom. Najskôr 
sme vyučovali na diaľku intuitívne, potom 
prišli na rad webináre a rôzne online rady, 
pretože práca z domu so žiakmi bola 
pre učiteľov novinkou. Využívali sme tele-
fóny, sociálne siete, mobilné aplikácie, 
školský informačný systém EduPage, komu-
nikačné platformy, ale aj bežnú poštu. 
Pomáhali nám najmä rodičia našich žiakov, 
za čo im patrí poďakovanie. Spoločne sme 
sa to naučili a pomaly si na dištančné vzde-
lávanie zvykáme.

Za dva mesiace žiaci dostávali najviac 
zadávaných úloh cez EduPage, väčšina uči-
teľov sa virtuálne stretáva na online hodi-
nách aspoň raz do týždňa. V rovnakom 
intervale bežia triednické hodiny a každý 
deň sú k dispozícii asistentky učiteľa a škol-
ská psychologička. V pravidelnom kontakte 
so školou sú aj rodičia. Posledný aprílový 
týždeň si boli žiaci a rodičia vyzdvihnúť 
v škole všetky svoje veci – učebnice, pra-
covné zošity, papuče, cvičebné úbory 
a pod. Po dlhom čase to bola možnosť 
vstúpiť do budovy školy, ocitnúť sa opäť 
vo svojej triede, vidieť pani učiteľku tri-
ednu, prehodiť s ňou pár slov.

Učitelia sa od 1. apríla pravidelne stretá-
vajú na poradách cez platformu ZOOM. 
Riešili sme operatívne všetky odporúča-
nia a ich aplikáciu na našej škole. Stanovili 
sme predmety, ktoré nebudú hodnotené, 
podelili sme sa navzájom so skúsenosťami 
v dištančnom vzdelávaní, reflektovali sme 
jeho stav a následne sme posielali desiat-
kam žiakov zadania na domácu prácu aj 
poštou. Ich vypracovanie očakávame do 5. 
júna 2020, aby sme boli schopní uzavrieť 
druhý polrok školského roka. Prosíme rodi-
čov o spoluprácu a dodržanie termínu.

V činnosti nepedagogických zamest-
nancov – kuchárky, upratovačky nie je 
možné uplatniť prácu z domu, t. j. ide 
o prekážku v práci na strane zamestná-
vateľa a zamestnanci dostávajú náhradu 
mzdy v sume 80 percent jeho priemer-
ného zárobku. Ostatní nepedagogickí 
zamestnanci chodia do práce, prípadne si 
čerpajú dovolenku.

Na návrat do školy sa tešíme, urobili 
sme už viaceré kroky, aby sme zabezpečili 
prísne hygienické opatrenia. Pripravujeme 
zisťovanie zo strany rodičov, koľkí svoje 
deti do školy pošlú. Podporujeme kom-
plexný návrat do školy aj so stravovaním 
a činnosťou školského klubu.

Svetlana Chábelová
riaditeľka ZŠ

CVČ Stonožka: 

Učíme dištančne
Hoci to znie nepravdepo-

dobne, opak je pravdou. Nie 
sme síce škola, sme mimoškolské 
zariadenie, ale vo väčšine krúž-
kov naozaj učíme. Týka sa to takmer 400 
detí od 5 do 18 rokov. Domáce úlohy 
so spätnou väzbou išli gitaristom, všetkým 
tanečníkom, výtvarníkom, spevákom, ang-
ličtinárom, niektoré krúžky komunikovali 
na čete cez messenger, ale i telefónom, 
SMS-kou či mailom. Podstatná komuni-
kácia sa však diala na fb skupinách aktív-
nych krúžkov a na Stonožkinej fb stránke. 
Tu všetci videli nielen zadania úloh, výzvy, 
ale i výsledky, odpovede, fotokoláže, videá 
mažoretiek, soňákov a gymnastiek. A na 
stránku nám pribudli noví fanúšikovia. 
A tak ste možno zaregistrovali až 12 roz-
manitých úloh pre dievčatá zo súboru Spi-
rit, 10 hudobných úloh pre gitaristov, úlohy 
pre gymnastky (ak ste zvedaví, nájdete ich 
ešte na webe CVČ), výzvu ku Dňu Zeme, 
hry či hádanky... Samozrejme, odozva detí 
nie je zďaleka 100 %, ale i tak majú online 
aktivity svoj význam. Ďakujeme rodičom, 
aktivizoval sa i Študentský parlament, 
výsledkom čoho sú dvoje hotové Študent-
ské listy, vyhlásená literárna súťaž pre mlá-
dež Trnavského samosprávneho kraja Čo 
potom? alebo konkrétna pomoc prírode 
v čerešňovej aleji. 

CVČ v máji vypísalo elektronickú 
výtvarnú súťaž Koronavirus mojimi očami, 
ktorá je určená deťom do 15 rokov a bližšie 
propozície nájdete na webe CVČ. To isté 
platí i o súťaži Príbeh zo Stonožky, ktorá 
vyzýva deti a mládež od 9 do 18 rokov 
poslať fotografie alebo príbeh s TOP zážit-

kom z činnosti v Stonožke. V júni 
všetky tri súťaže vyhodnotíme. 
Pandémia nás zastihla tesne pred 
tanečnými pohárovými súťažami 
skupiny Sonny a mažoretkového 
súboru Spirit, na ktoré nadväzujú 
majstrovstvá Slovenska. Zasta-

vila nás aj pred realizáciou pripraveného 
galakoncertu mažoretiek SpiritLand. Nuž, 
možno ešte bude šanca v septembri. Väč-
šina ostatných jarných a letných plánova-
ných podujatí vrátane pobytových táborov, 
bohužiaľ, už neuzrú svetlo sveta. Teraz sa 
v CVČ venujeme aktuálnym úlohám, kto-
rými sú príprava letných mestských táborov 
a príprave a plánovaniu podujatí a krúžkov 
na budúci školský rok, občas sme sa počuli 
a videli na videokonferenciách. Počas 
pandémie sa pedagogickí zamestnanci 
zaoberali aj sebavzdelávaním v oblasti 
mimoškolskej výchovy a výrobou metodic-
kých materiálov či pomôcok pre činnosť 
záujmových krúžkov, cvičili na nástrojoch, 
trénovali. Prevádzkoví zamestnanci čistili 
a dezinfikovali priestory CVČ, materského 
centra i dvoch tanečných sál. Všetkým nám 
ide o jedno – čím skôr sa vrátiť do bežných 
koľají a neprísť o našich záujemcov a fanú-
šikov. To je cieľ najmä tanečných krúžkov, 
ktorí už od konca mája využili možnosť cvi-
čiť v prírode a trénerky zachraňujú aspoň 
kondíciu detí (mažoretky, tanečníci Sonny 
a gymnastky – tie dokonca na dvore tré-
nerky) Je možné, že na jeseň sa niektorých 
súťaží predsa len dočkajú. Držme si palce.

Informácie k letným mestským táborom 
CVČ nájdete od 3. júna 2020 na www.cvc-
-senica.webnode.sk 

Dana Kopecká
vedúca oddelenia CVČ
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Žiaci nezostali bez 
starostlivosti učiteľov

Príchodom nečaka-
nej pandémie spojenej 
s dočasným uzavretím 
škôl a školských zaria-
dení naša škola praco-
vať neprestala. Učivo 
a učebný materiál pre žiakov v prvých dvoch 
týždňoch zasielali učitelia prostredníctvom 
webstránky školy v sekcii domáce úlohy 
EduPage. Vedenie školy sledovalo vyhlásenia 
a usmernenia vlády a ministra školstva a na 
základe nich informovalo pedagogických 
zamestnancov školy o organizácii ďalšieho 
vzdelávania na diaľku. Vyučovanie v základ-
nej škole získalo nový formát – každému 
ročníku sa pridelil rozvrh hodín, v ktorom sa 
zohľadnilo vymedzenie hlavných a komple-
mentárnych vzdelávacích oblastí. Stanovili sa 
pravidlá na hodnotenie žiakov v druhom pol-
roku a tieto sa zverejnili na webovej stránke 
školy. Učitelia hodnotili výkony svojich žiakov 
slovne. Dôraz kládli na motivačný a konštruk-
tívny spôsob spätnej väzby s prihliadnutím 
na individuálne osobitosti každého žiaka, 
začlenených nevynímajúc. Vzdelávalo sa diš-
tančnou formou prostredníctvom zadaných 
úloh na EduPage s odkazmi na rôzne vzde-
lávacie portály a zdroje. Na prvom stupni sa 
žiaci vzdelávali on-line podľa technických 
možností žiakov. Bol to Skype, Messenger, 
Viber, WhatsApp, ZOOM. Koordinátormi 
komunikácie medzi jednotlivými učiteľmi 
v triedach sa stali triedni učitelia. Pedago-
gickí zamestnanci školy boli o priebežných 
organizačných smerniciach informovaní 
prostredníctvom e-mailov a telefonátov, 
prípadne individuálne - návštevou školy. 
V budove školy bola fyzicky prítomná vždy 
riaditeľka školy. V priebehu nútenej prestávky 
vo vyučovaní sa vyplnili, podpísali a odoslali 
prihlášky na stredné školy. Uskutočnil sa 
zápis do I. ročníka ZŠ aj do MŠ. V súčasnej 
dobe sa vydávajú rozhodnutia o prijatí detí 
do MŠ a žiakov do ZŠ. Myslíme si, že škola 
a jej učitelia vynaložili maximálne úsilie, aby 
vyučovanie a vzdelávanie žiakov bolo vyvá-
žené a pre každého dostupné. Každý učiteľ 
má o žiakovi sústredené portfólio rôznych 
prác či projektov, ktoré počas karantény 
vypracoval. I ono bude zohľadnené pri záve-
rečnom hodnotení žiaka na konci školského 
roka. Toto obdobie preverilo naše organi-
začné schopnosti, ochotu spolupracovať 
a komunikovať, našu flexibilitu. Odhalilo 
možnosti, ktoré nám poskytuje virtuálne 
prostredie na prenos informácií slúžiacich 
k vzdelávaniu. Určite nenahradilo sociálny 
bezprostredný kontakt, ale ani jeden žiak 
navštevujúci našu školu nezostal bez pozor-
nosti a starostlivosti svojho učiteľa. Pri tejto 
príležitosti treba spomenúť výdatnú pomoc 
rodičov pri riešení prekážok (technických 
a iných), ktoré zavádzanie dištančného a on-
-line vzdelávania prinieslo. 

Beáta Kádeková
zástupkyňa riaditeľky ZŠ s MŠ

ZŠ Ul. V. Paulínyho-Tótha:

Dve hodiny vyučovania,
dve hodiny na úlohy

V Základnej škole 
na Ulici V. Paulínyho-
-Tótha sa vyučovanie 
realizovalo na základe 
rozhodnutia a dohody 
pedagógov formou vyu-
žívania rôznych školských portálov, a to 
najmä zborovna.sk (bezkriedy.sk) a edu-
page.org a ďalšie komunikačné kanály typu 
Messenger a pod. Vyučujúci po dohode 
so žiakmi posielali rôzne úlohy, pracovné 
listy a zadania z pracovných zošitov a učeb-
níc, ktoré musia vypracovať a spätne posie-
lať na kontrolu vyučujúcemu. Následne 
majú aj žiaci spätnú väzbu, ktorá sa bude 
započítavať do koncoročného hodnotenia, 
ktoré je odsúhlasené pedagogickou radou 
a na základe usmernenia o hodnotení žia-
kov Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu (MSVVaŠ) SR. Zhruba asi po dvoch 
týždňoch prerušeného vyučovania, 
k týmto spôsobom pribudlo aj vyučovanie 
online pomocou aplikácie ZOOM. Opäť 
po dohode medzi vyučujúcimi a na základe 
usmernenia z MŠVVaŠ SR sa dohodol 
na druhom stupni rozvrh online vyučovania, 
na prvom stupni si takéto online vyučova-
nie zorganizovali vyučujúce samostatne 
po dohode medzi sebou a rodičmi žiakov.

Každý žiak má priemerne dve hodiny 
online vyučovania a dve hodiny na vypra-
covanie zadaných úloh denne. Vo vyšších 
ročníkoch to môže byť aj viac. Toto pova-
žujeme za dostatočné množstvo na mož-
nosti a schopnosti žiakov a ich rodičov. Zis-
ťovali sme si spätné reakcie na celý spôsob 
vyučovania u rodičov a tí sa v prevažnej 
väčšine vyjadrili pozitívne na množstvo aj 
úroveň vyučovania. Ďalej sme individuálne 
riešili aj technické možnosti niektorých 
žiakov, nakoľko nemali možnosť sa takto 
„učiť na diaľku“, preto sme im zapožičali 
výpočtovú techniku domov, aby sa mohli aj 
takéto deti zapojiť do vyučovania.

Už teraz vieme, že sa opäť začne od 1. 
6. 2020 vyučovať v školách prvý stupeň a 5. 
ročník. Podľa vydaných pokynov MŠVVaŠ 
SR a zriaďovateľa sme museli najprv zistiť 
záujem o návrat detí do školských lavíc. 
Tento prieskum sa uskutočňoval v období 
20. – 25. mája 2020. Prihlásilo sa približne 
77 % žiakov a 50 % týchto žiakov majú 
záujem aj o školský klub a 63 % má záujem 
o stravovanie v ŠJ. Bude vytvorených 13 
skupín žiakov, u ktorých sme sa poväčšine 
snažili zachovať pôvodnú skladbu a tried-
neho vyučujúceho. Taktiež nám vzniklo 8 
skupín ŠKD, s ktorými nám budú vypomá-
hať naši pedagogickí asistenti. Vyučovanie 
bude pre 1. - 3. ročník od 8:00h do 12:00 
h a pre 4. a 5. ročník od 8:30 h do 12:30 
h z dôvodu postupného vstupu žiakov 
do budovy školy podľa ročníkov. ŠKD bude 
v prevádzke do 16:30 h. Vyučovanie bude 
poväčšine prebiehať formou tematického 
a blokového vyučovania zameraného 

na opakovanie a utvrdzovanie už prebra-
ného učiva.

Na záver by som chcel vysloviť veľké 
poďakovanie našim učiteľom za prejavenie 
veľkej miery pochopenia a prispôsobenie 
sa náhlym novým podmienkam takéhoto 
vyučovania „na diaľku“. Nebolo to, a stále 
ešte je, jednoduché. Možno na prvý pohľad 
si človek povie, že veď sú doma a nemusia 
chodiť do práce, ale vznikli im nové a oveľa 
väčšie povinnosti ako doteraz. A okrem 
toho, mnohí z nich majú  taktiež doma 
svoje školopovinné deti. Ďalej vyslovujem 
veľké poďakovanie aj rodičom za prejave-
nie obrovského pochopenia a nakoniec 
najväčšie poďakovanie našim žiakom, ktorí 
touto situáciou trpeli asi najviac a napriek 
tomu to zvládajú na „výbornú“.

 
Peter Pastucha, zástupca riaditeľa ZŠ

Materská škola: 

Dezinfekcia, kontrola 
i údržba 

Materská škola Senica 
na Ulici L. Novomeského 
prerušila prevádzku 
11. marca vo všetkých 
ôsmich elokovaných pra-
coviskách. V tomto čase sme zrealizovali 
celoplošnú dezinfekciu vo všetkých praco-
viskách materskej školy. Takisto sme zabez-
pečovali pravidelnú kontrolu všetkých 
budov v ich interiéroch aj exteriéroch. Are-
ály jednotlivých predškolských zariadení 
sme udržiavali a udržiavame aj kosením 
a hrabaním trávy, na ktorom sa podieľali 
pedagogickí aj nepedagogickí pracovníci, 
samozrejme, pri dodržiavaní všetkých hygi-
enicko-epidemiologických opatrení.

Online výchovno-vzdelávací proces sa 
u nás neuskutočňoval, na webovom sídle 
materskej školy sme zverejnili link pre rodi-
čov „aktivity pre deti“, kde sa mohli inšpiro-
vať a spestriť čas trávený so svojimi deťmi 
v domácom prostredí.

V súčasnosti sa na základe rozhodnutia 
zriaďovateľa Mesta Senica pripravujeme 
na spustenie prevádzky od 1. júna, ktoré 
umožnilo Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu pri dodržaní všetkých 
nariadených hygienických opatrení.

Základným obmedzením je pre nás 
počet detí v jednej skupine - triede, ktorý je 
v prípade materských škôl stanovený na 15 
detí. Od 21. do 25. mája rodičia záväzne 
nahlasovali či majú záujem, aby ich dieťa 
začalo od spomínaného dátumu opätovne 
navštevovať naše predškolské zariadenia 
v mesiacoch jún, júl a august. Od záujmu 
rodičov sa bude odvíjať aj počet otvore-
ných elokovaných pracovísk. V súčasnosti 
zabezpečujeme potrebné kroky tak, aby 
sme boli schopní sprevádzkovať všetky elo-
kované pracoviská od 1. júna.

Renáta Rýzková
riaditeľka MŠ Senica
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Hádzanie zošitov v 4. B Gymnázia L. Novomeského
foto Marek Štítny

A ako to vnímame my, 
(ne)maturanti?

Možno máte vo svojom okolí matu-
ranta či maturantku, a tak je táto téma 
u vás už dávno predebatovaná. A možno 
ani nemáte, a radi by ste si vypočuli ich 
názory, pocity či predstavy. Ja som tiež jed-
nou z tých 41 000 študentov, ktorých tento 
rok čakala „skúška dospelosti“. Tiež som 
jednou z desaťtisícov ľudí, ktorí vo štvrtok 
23. apríla nedočkavo vysedávali pred tele-
víznou obrazovkou a čakali, čo s nami, toh-
toročnými maturantmi bude. Priznám sa, 
z tej neustálej neistoty som bola i ja trochu 
nesvoja. Viacerí z nás už počuli o možnosti 
ukončenia strednej školy s priemerom zná-
mok na maturitnom vysvedčení, no málo-
kto sa v to odvážil snívať. Keď pán minister 
Branislav Grőhling vyhlásil ,že v mimoria-
dnej situácií je treba prijímať mimoriadne 
opatrenia, sa táto hypotéza premenila 
na skutočnosť a priniesla vlnu radosti, 
úľavy , ale i kritiky. Všetky médiá a sociálne 
siete ihneď zaplavili články o tejto horúcej 
novinke. Komentáre pod príspevkami boli 
rôzne. Jedni sa tešili, iní to brali s nad-
hľadom a niektorí s týmto rozhodnutím 
nesúhlasili. Rozumiem ľudom, ktorým to 
pripadá nespravodlivé... Keby som nema-
turovala tento rok, bola by som pravdepo-
dobne jednou z nich, no zároveň by som 
si pomyslela niečo v zmysle, že v momen-
tálnej situácii je to najrozumnejšie riešenie 
pre všetkých. Vyhnú sa stresu a budú mať 
viac času na prípravu na výšku. Tú pravú 
skúšku dospelosti im prinesú životné situ-
ácie, napríklad prvá brigáda v zahraničí, 
prijatie na vysokú školu či prvé sťahovanie 
od rodičov.

Podľa môjho názoru, netreba hádzať 
všetkých do jedného vreca, nie všetci 
dostali maturitu zadarmo. Tí , ktorí sa učili 
a pracovali celé 4 roky boli odmenení pek-
nou známkou. A dokonca objektívnejšie 
ako za 20-minutovú odpoveď. Na druhej 
strane všetci poznáme aj tzv. flákačov, 
ktorí si z maturitnej známky väčšinou 
nerobia ťažkú hlavu. Koniec koncov, kto 
nebol spokojný so svojou prácou počas 4 
rokov, mal tú možnosť ísť pred maturitnú 
komisiu a dokázať tak, že má na viac. Uči-
telia prihliadajú na známky a spoluprácu 
na hodinách počas celých uplynulých 4 
rokov. Viem s istotou, že nie som jediná, 
ktorá sa tešila na posledné hodiny v lavici-
ach so spolužiakmi, celé oficiálne ukonče-
nie strednej školy, profesorov za zeleným 
obrusom či lúčenie sa so školou. Rada by 
som teda aspoň touto cestou poďakovala 
v mene všetkých študentov našim pedagó-
gom za ich trpezlivosť, láskavosť a ochotu 
vždy pomôcť. Veľmi si vážime, čo všetko 
ste pre nás denno-denne robili a ako ste 
nás pripravovali i na život mimo školy. 
Pevne verím, že sa v budúcnosti ešte stret-
neme a budeme vám môcť povedať tieto 
slová i osobne. Ešte raz ĎAKUJEME.

Anna Sekáčová
Gymnázium L. N. Senica, členka ŠP

Koronina
Keď sa brány zatvárajú,

keď sa človek stáva sebe smrťou,
keď na každom kroku číha príšera,

stojíme v daždi neistoty.
 

Pod dáždnik sa schovávajú krehké 
prísľuby,

úsmev skrytý pod maskou.
Keď pozeráme sa svet spoza okna,
normálny život sa stáva koronou.

 
Slnko však zapadá a vychádza inde,

nohy nás vedú k vlastným myšlienkam.
Otvára príležitosť nebojovať so sebou,

nájsť spoločnosť vo vlastnej hlave.
 

Vtáčí spev lieta pod oknom,
na lúke vykvitol príchod jari.

Tam môžeme ísť.
Buďme silní!

 Spolu 
a 

sami.

Katarína Valúchová
Gymnázium Senica
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Pre prvákov v každej škole je potrebný 
istý čas na spoznanie prostredia, prispô-
sobenie sa novým požiadavkám. Opýtali 
sme sa na názor dvoch prváčok z 1.A bilin-
gválneho štúdia na Obchodnej akadémii 
v Senici.

Pavlína Danková:
„Na senickú Obchodnú akadémiu 

chodím už takmer trištvrte roka a musím 
povedať, že svoje rozhodnutie neľutujem. 
Páči sa mi, že okrem normálneho učenia 
naša škola každú chvíľu podniká nejaké 
aktivity. Ako veľmi lenivému indivíduu sa 
do nich nie vždy zapájam s ochotou, ale 
musím uznať, že je zábava vyučovanie si 
občas oživiť. Väčšina pedagógov je veľmi 
priateľských a ochotných vysvetliť učivo 
aj 4-krát, keď mu nerozumiete (z vlastnej 
skúsenosti). Pokiaľ ide o študentov, tak 
v triede sme sa spoznali veľmi rýchlo a aj 
v ostatných triedach nie je problém nadvia-
zať konverzáciu. Celkový dojem 9/10.“

Sára Smatanová:
„Z môjho pohľadu je škola oveľa lep-

šia ako som čakala. Kolektív máme naozaj 
super, som rada, že sa snažíme všetci spolu 
rozprávať. V porovnaní so základnou ško-
lou pedagógovia sú tiež príjemní a majú 
lepší prístup k študentom. Máme výborný 
bufet s veľkým výberom a obedy v jedálni 
sú tiež väčšinou chutné. Škola usporad-
úva aj rôzne aktivity, napríklad halloween-
ska noc, thanksgiving day alebo Juniáles, 
pri ktorých sa študenti môžu viac spoznať 
a spolu sa zabaviť.“

Učme sa!
„Už len 3 strany a mám to!“ povzbud-

zujem samú seba v nekonečnom závane 
poznámok. Občas sa stratím. Na chvíľu sa 
vyparím do svojho sveta myšlienok a zab-
údam na všetky povinnosti a svet okolo. 
Blúdim v ďalekých dimenziách a snažím 
sa spríjemniť si toto obdobie aspoň imagi-
nárne vo svojej hlave.

Uvedomujem si, že až taká veľká zmena 
to v mojom živote nie je. Povinností mám 
aj tak veľa. Vzdelávam sa doma, tak ako aj 
obyčajne. Domáce práce tiež nie sú dáka 
veľká zmena...okej, možno je ich intenzita 
o čosi väčšia, ale až tak to neriešim. Ak sa 
práve neučím behám po záhrade, čítam 
knihy, varím si jedlo, alebo cvičím. Znie to 
akoby sa svet na chvíľu predsa len prestal 
brať vážne. Nejaký ten deň máme neumyté 
vlasy, mnohí si ani posteľ neupraceme, 
make-up na tvári sa stáva raritou, namiesto 
toho našu tvár zdobí nový doplnok - rúško. 
Jediné, čo nás môže prezradiť sú oči, ktoré 
ako sa hovorí sú bránou do duše. Neriešime 
čo si ráno oblečieme, neplánujeme, nena-
stavujeme budík na skoré ranné hodiny, 
neponáhľame sa. Mám pocit akoby sme 
si viac začali vážiť prítomný okamih. Veď 
koniec-koncov, čo iné nám aj ostáva. Takto 

S Jurajom o politike 
i cestovaní...

Juraj Foltín je 19-ročný občiansky aktivi-
sta, vášnivý cestovateľ a bloger. Jeho úprim-
nosť, zmysel pre spravodlivosť a ochota 
postaviť sa na stranu slabších ho robí ukáž-
kovým príkladom nielen pre rovesníkov, ale 
aj pre všetky ostatné generácie. Viac nám 
už o sebe tento inšpiratívny mladý muž 
prezradí sám. 

Musím povedať, že spektrum tém, kto-
rými sa zaoberáš je naozaj pestré. Vedel by 
si z nich vybrať tie, ktoré sú ti najbližšie?

Áno, viem ich rozdeliť na 4 základné 
okruhy: aktivizmus, cestovanie, vzdeláva-
nie a šport.

Poznáme ťa predovšetkým ako akti-
vistu. Pamätáš si, v akom veku si v sebe 
objavil zápal pre slobodu a demokraciu? 
Vďačíš za to niekomu konkrétnemu alebo 
to prišlo takpovediac samo?

Nie vždy boli moje názory také, aké 
ich poznáte dnes. O veci verejné som sa 
začínal zaujímať už ako ôsmak v ZŠ, keď 
boli moje názory, hlavne kvôli nedosta-
točnej informovanosti a neoverovaní si 
informácií krajne radikálne, ale nie extré-
mistické. Ako 14-15-ročný chalan som si 
nedokázal ešte v plnej miere uvedomovať, 
ako podstatné môžu byť pri formovaní 
pohľadu na svet dezinformačné weby, 
ktoré vedome klamali a šírili medzi ľuďmi 

sa občas stratím, zablúdim ďaleko vo svo-
jej mysli až rozmýšľam či je to správne, či 
si azda nevytváram novú realitu. Nevadí. 
Radšej sa zdvíham zo stoličky a idem 
navštíviť obľúbenú destináciu menom 
kuchyňa. „Tak čo, Luci? Aké exotické jedlo 
si dnes naservíruješ?“ dumám, čo za jedlo 
by som si pripravila. Dnes chcem byť v Špa-
nielsku. Niekde na pobreží Costa del Sol. 
Vo vzduchu cítiť vôňu Sangrie a počuť 
rytmickú hudbu v pozadí... Otváram mraz-
ničku a vyberám balenie paelly. Zatiaľ čo si 
pripravujem obed, hlavou sa mi víria spom-
ienky na moje cesty. Áno, (nevôľa) nemož-
nosť cestovať mi dáva pocit odstrihnutých 
krídel, so zármutkom si vybavujem mladosť 
mojich rodičov a ich obmedzené možnosti 
cestovať. Pálivá paella krásne rozvoniava 
celým domom a čas pokým nevychladne 
otvára mojej mysli priestor pre ďalšie myš-
lienky.

Asi sme si zaslúžili takúto situáciu. Má 
nás k niečomu naučiť. Má nás naučiť spo-
maliť a uvedomiť si, že aj keď sme ľudia 
nemôžeme sa považovať za niečo viac. 
Má nás naučiť vnímať samých seba, naučiť 
byť aj viac empatickým a tolerantnejším 
k ostatným. Ukazuje nám, ako príroda 
potrebuje menej zásahov od nás a ako my, 
naopak, silno potrebujeme ju. Učí nás vážiť 
si bežné veci, učí nás, že hlavné je nebrať 
sa tak vážne. 

Lucia Poláková
Študentský parlament mesta Senica

strach. Vtedy vrcholila migračná kríza a na 
mojom fb profile by ste vtedy našli medzi 
iným aj fotku „Stop islam”. Nikdy som však 
nepodporoval fašistov – stranu plnú krikl-
úňov. Pamätám si na moment, keď istý 
človek pod článok jedného dezinformač-
ného webu napísal, že tu klamú a priložil 
aj patričný oficiálny dokument. Presvedčil 
som sa, že naozaj klamali. Takto som si 
potom skúsil overiť aj ďalšie informácie 
na týchto weboch a potom si overiť aj 
správy na „tých hnusných slniečkárskych” 
portáloch, tie sa odvolávali a držali oficiál-
nych stanovísk. Keď som už čítal inteligent-
nejšie a argumentačne lepšie komentáre, 
tak sa začal meniť aj môj pohľad, predo-
všetkým na kultúrno-etické otázky. 

V roku 2018 som si už pravidelne overo-
val informácie, čítal množstvo kníh (hlavne 
o politike a dejinách) a mal za sebou už nie-
koľko účastí na veľkých protikorupčných 
pochodoch. A potom prišla udalosť, ktorá 
vo mne vzbudila doposiaľ nehasnúci zápal 
pre slobodu a boj za spravodlivosť a lep-
šiu krajinu - vražda Jána a Martiny. Naplno 
som si uvedomil, aký som bol hlúpy, keď 
som si myslel, že najväčší problém Sloven-
ska sú (neexistujúci) imigranti alebo LGBT. 
Najväčším problémom Slovenska bola 
korupcia na najvyšších mocenských pozí-
ciách, katastrofálny stav školstva, zdravot-
níctva či justície. Z toho všetkého pramení 
nedôvera občanov v štát a podpora popu-
listických a extrémistických strán. Mám 

pocit, že celá 
transformácia 
môjho uvažo-
vania prichád-
zala postupne 
a vďačím 
za to mno-
hým ľuďom. 
Asi každému, 
kto so mnou 
kedy viedol 
slušnú disku-
siu.

Záujem o dianie na domácej alebo 
zahraničnej scéne je pre teba nepochybne 
veľmi dôležitý. Mnohí tvoji rovesníci tieto 
záležitosti ignorujú alebo ich vnímajú len 
veľmi pasívne. Ako by sme podľa teba 
mohli pozdvihnúť občiansku angažova-
nosť mládeže?

Či chceme alebo nechceme, politika 
ovplyvňuje priamo či nepriamo každého 
z nás. Každá generácia je iná a niečím 
špecifická. Žijeme v krajine, ktorá je bez-
pečná a slobodná, a to samo o sebe môže 
vzbudzovať pocit pasivity a toho, že je 
všetko v poriadku a že vlastne môže byť 
aj horšie. Práve naopak, môže byť lepšie. 
A to vtedy, keď začnú mladí ľudia viac par-
ticipovať na chode spoločnosti a bude sa 
na nich pozerať ako na jej plnohodnotnú 
súčasť. Ako to docieliť? Treba si uvedo-
miť, že pre Slovákov je už takpovediac 
typické, že sa vieme zomknúť a aktivizovať 
sa vo väčšej miere až vtedy, keď máme 
vytýčený jasný cieľ. Od prijatia eura v roku 
2009 chýba našej krajine a spoločnosti 
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tavízia, vyššie ciele. Ak by si naša krajina 

dala za strednodobú víziu napríklad byť 
najzelenšou krajinou sveta do roku 2040, 
verím tomu, že by sa aj mladá generácia 
viac zapájala do verejnej diskusie. Ďalšie 
riešenie na aktivizáciu mojej generácie je 
reforma školstva. Považujem za hlúposť 
venovať celý jeden rok občianskej filozo-
fii a podstatné otázky ako rodina, súdnic-
tvo, ľudské práva, demokracia, nábožen-
stvá a množstvo ďalších tém preberať len 
2-3 hodiny. Podobne výučba dejepisu. 
O Grécku a Ríme som sa učil dopodrobna 
v ZŠ, na gymnáziu a na seminári v 3. roč-
níku, ale učivo o 2. svetovej vojne a situ-
ácii po jej skončení len veľmi narýchlo. 
O Nežnej revolúcii som sa v škole do hĺbky 
neučil ani raz. Do školstva by som pridal 
viac konverzácie s učiteľom, diskutovania 
o aktuálnych spoločenských problémoch 
a vo väčšej miere aj politológiu. Myslím si, 
že iniciatíva zapájať viac študentov do fun-
govania štátu by mala prísť zo strany štátu, 
zapájať študentov a mladých ľudí do rád 
miestnych úradov alebo výraznejšie pod-
porovať občianske združenia mladých.

V minulom školskom roku si senické 
gymnázium úspešne reprezentoval 
na Olympiáde ľudských práv a dostal si sa 
do celoslovenského kola tejto súťaže. Čo 
pre teba znamená táto skúsenosť?

Znamenala pre mňa viac, ako som si 
dokázal vôbec predstaviť. Bolo úžasné 
viesť niekoľkohodinové diskusie plné argu-
mentov so študentmi z celej krajiny, rozprá-
vať sa s pani ombudsmankou či viesť kon-
verzácie s osobnosťami Nežnej revolúcie. 
S viacerými minuloročnými účastníkmi 
sme stále v kontakte, sledujeme navzájom 
naše aktivity. Tešili sme sa aj na tento ročník 
celoštátneho kola, kam sa mi opäť podarilo 
postúpiť. Žiaľ, situácia ohľadom koronaví-
rusu znamenala presunutie termínu, zatiaľ 
na neurčito.

Koronavírs spôsobil zmeny aj v tvo-
jom cestovateľskom pláne. Na vlastné 
oči si videl slušný kus sveta. Môžeš uviesť 
nejaké miesto, ktoré ti navždy zostane 
v pamäti?

Toto je ťažká otázka (smiech). Myslím 
si, že to bude New York - na miesta ako 
Central park, Timessquare, miesta, kde stáli 
dvojičky či Broadway si spomínam veľmi 
často. No miest po svete, ktoré som navští-
vil a zostali mi v pamäti je viac - Berlín, Bele-
hrad, Londýn, Monako, Barcelona...

Prezradíš nám aj svoju vysnívanú des-
tináciu?

Prvou je Peru, a to Machu Picchu a naj-
väčšie jazero Južnej Ameriky Titicacu. 
Chcel by som viac spoznať dávnu kultúra 
Inkov a nasať atmosféru tohto svetadiela. 
Druhou je Transsibírska magistrála - želez-
ničná trať z Moskvy do Vladivostoku, no 
momentálne neviem, či to chcem poti-
ahnuť až do Vladivostoku alebo prestúpim 
za Bajkalom na Transmongolskú magist-
rálu, ktorá vedie až do Pekingu. 

Budúci školský rok sa z teba stane vyso-
koškolák. Kam budú smerovať tvoje kroky?

Prioritnú prihlášku mám na Masarykovu 

univerzitu v Brne, kde by som chcel študo-
vať politický marketing s medzinárodnými 
vzťahmi. Sekundárnu prihlášku som si dal 
na niečo, kam ma to ťahá už dlhšiu dobu - 
učiteľstvo dejepisu a geografie.

Budeme ti držať palce. Čo by si odká-
zal našim mladým čitateľom?

Verím v našu generáciu. Verím, že 
môžeme vytvoriť spoločnosť, ktorá bude 
viac tolerantná k odlišnostiam a rôznorodo-
sti, že sa budeme spolu vedieť vždy rozprávať 
slušne, vecne a asertívne. Verím, že budeme 
vždy pomáhať a myslieť na tých najzrani-
teľnejších z nás. Dúfam, že spoločne doká-
žeme zlepšiť zlú klimatickú situáciu, ktorá 
dlhodobo ohrozuje našu planétu. Dúfam, 
že nikdy nezabudneme na činy a osobnosti, 
ktoré nám priniesli slobodu a vždy sa pevne 
držali svojich morálnych hodnôt. 

Na záver si pomôžem citátom indic-
kého mysliteľa a politika, ktorý bojoval 
za rovnosť ľudí a nezávislosť svojho národa 
Gándhího: „Buďte tou zmenou, ktorú 
chcete vidieť vo svete”.

Adela Sadloňová
Gymnázium L. N. Senica 

Čo potom? 
Uzávierka sa blíži!

Čo potom? Pandémia 2020 a čo bude 
po nej – na to dá odpoveď 1. ročník lite-
rárnej súťaže pre tínedžerov od 14 do 19 
rokov, ktorú má pod organizačnou takto-
vou Študentský parlament mesta Senica 
a Rada mládeže Trnavského kraja. 

Súťaž s témami týkajúcimi sa koronaví-
rusu otvára priestor na diskusiu a vyslovenie 
názorov a je výzvou pre budúcich noviná-
rov, prognostikov, spisovateľov... aj všetkých 
tých, ktorí sa radi vyjadrujú perom a zau-
jíma ich budúcnosť Slovenska. Radi touto 
formou chceme podporiť mladých auto-
rov v tvorbe a otvoriť priestor na diskusiu. 
Inšpiratívne súvisiace témy sú spomenuté 
aj v propozíciách, ktoré sú spolu s prihláš-
kou a plagátom na stiahnutie na webovej 
stránke CVČ Senica www.cvc-senica.web-
node.sk Ak vás teda láka dať na papier, čo 
nás čaká v ekonomike, v ekológii, v školstve 
či kultúre alebo vo vzťahoch, právach, spo-
lupatričnosti, využite príležitosť. 

Literárnym druhom je próza, maximálny 
rozsah práce 5 strán, A4. Forma nie je 
povinne určená, môže to byť esej, fejtón, 
úvaha, poviedka. Práce a prihlášky treba 
poslať elektronickou formou, zsstudent-
skyparlament@centrum.sk, uzávierka je 
10. júna. Vyhodnotenie plánujeme do 10. 
júla 2020. Tešiť sa môžete na pekné ceny 
a finančnú odmenu pre víťaza. No najmä, 
nech mladých teší najmä literárna tvorba 
a napĺňa to, o čom budete písať. 

Študentský parlament 
mesta Senica

Upratovali v aleji
Takmer sa mi chce povedať, že čere-

šňová aleja je pýcha Senice. Boli ste tam 
niekedy? Oáza pokoja hneď za mestom. 
A žiadny anglický park, len krásna zeleň 
na znova udržiavanej, takmer zabudnutej 
ceste. Svoje o tom vedia členovia občian-
skeho združenia Klub ochrancov zelene 
( K o z e l ) , 
k t o r é m u 
sa tento 
p r o j e k t 
p o d a r i l o 
a stále darí 
realizovať. 
Študentský 
parlament 
pri CVČ 
S e n i c a 
p o n ú k o l 
s v o j u 
p o m o c 
a druhú 
m á j o v ú 
sobotu strávil mladí ľudia v aleji pri prere-
závaní a prevzdušňovaní stromov a čistení 
od suchých a náletových drevín niekoľko 
hodín. Veď aleja je dlhá viac ako 2,5 km. 
Práce je tam i pre ostatných, dáme vedieť 
až pôjdeme na budúce. Samozrejme, 
všetko bolo v réžii ľudí z OZ Kozel. Zistili 
sme, že stretnutie a zábava pri užitočnej 
práci a dobrý pocit z nej je stále to NAJviac.

Adela Sadloňová, Anička Sekáčová, 
Miška Mindžáková, Janka Šrámková, Domi-
nik Matula, Matúš Michalička a 

D. Kopecká, CVČ

Vykupujem staré kroje,
ktoré môžu byť aj 

poškodené z oblasti 
Jablonica, Osuské, Cerová, 

Hradište pod Vrátnom 
za výhodné ceny. 

Volajte 0910 782 512. 

Mesto Senica vyhlásilo  súťaž 
návrhov krajinársko-architektonického 
riešenia obnovy Mestského parku. 
Hlavným cieľom súťaže je získať 
partnera, ktorý vyhotoví projektovú 
dokumentáciu. S ňou sa bude mesto 
následne uchádzať a zapájať do rôz-
nych typov projektov a grantov, ktoré 
mu uľahčia spolufinancovanie samot-
nej neskoršej realizácie, ktorá bude 
finančne veľmi náročná a pravdepo-
dobne rozfázovaná. Výzva je koncipo-
vaná ako verejná otvorená dvojkolová 
súťaž. Záujemcovia, ktorí spĺňajú poži-
adavky, môžu svoje žiadosti spolu s 
portfóliami posielať do 30. 6. 2020 do 
12.00 na adresu: info@obstarame.sk.
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Okienko JDS
Milí seniori, členovia organizácie! 
Vzhľadom na vzniknutú situáciu v našej republike a nutno-

sťou rešpektovať všetky nariadenia ÚVZ a vlády SR pristúpila 
naša mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska  k zru-
šeniu všetkých plánovaných akcií do 30. júna 2020.

Pobyt v zariadení v Dudinciach, ktorý  bol vyplatený ešte 
začiatkom januára 2020, sme  stornovali a akonáhle prídu peni-
aze na náš účet, všetkých prihlásených budeme kontaktovať 
a peniaze účastníkom  vrátime, náhradný termín nebol určený.

Zrušené boli aj termíny  kúpania v Dunajskej Strede (16. 
3., 18. 5  a 15.6.). Peniaze na kúpanie v marci boli už vybraté 
a účastníkom ich vrátime. 

Zatiaľ zostávajú v platnosti plánované akcie od septembra 
2020, bude to závisieť od vývoja pandemickej situácie a nari-
adení.

Ľudmila Jankovičová, 
podpredsedníčka MsO JDS 

Výberové konanie
Mesto Senica v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhla-
suje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školského 
výchovno-vzdelávacieho zariadenia: Centrum voľného času, 
Sadová 646, Senica s nástupom od 1. augusta 2020.

1. Na výkon kariérnej pozície riaditeľa centra voľného času je 
požadované splnenie predpokladov

• Kvalifikačné predpoklady a osobitný kvalifikačný predpo-
klad:

   - kvalifikačné predpoklady pre príslušný druh a typ školského 
zariadenia v zmysle Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických 
zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

   - prvá atestácia podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogic-
kých zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

   - najmenej 5  rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočne-
nia výberového konania v zmysle § 3 ods. 5 Zákona č. 596/2003 
Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení 
neskorších predpisov. 

• Ovládanie štátneho jazyka,
• Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
• Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
• Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

2. Iné kritéria a požiadavky:
• Organizačné a riadiace schopnosti
• Znalosť školskej legislatívy a základná znalosť problematiky 

riadenia centra voľného času
• Znalosť legislatívy v oblasti pracovno-právnych a ekonomic-

kých vzťahov
3. Zoznam požadovaných dokladov:

• Písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní
• Profesijný životopis v štruktúrovanej forme
• Úradne overená fotokópia dokladu o absolvovanom poža-

dovanom stupni vzdelania pre daný druh školského zariadenia
• Úradne overená fotokópia dokladu o dosiahnutí kariéro-

vého stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou podľa 
§ 90 ods. 1 písm. a) Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických 
zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

• Potvrdenie o dĺžke výkonu pracovnej činnosti
• Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom 

rozsahu
• Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
• Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k 

výkonu činnosti riaditeľa centra voľného času
• Čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy 

alebo školského zariadenia v zmysle § 3 ods.7 písm. a) ,c) a e) a 
ods.8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z.

• Návrh koncepcie rozvoja centra voľného času
• Písomný súhlas uchádzača na použitie a spracovanie osob-

ných údajov pre potreby výberového konania  podľa Zákona č. 
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov

4. Platové podmienky – v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o 
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verej-
nom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov základná tarifná mzda v závislosti od dosi-
ahnutého stupňa vzdelania v rozpätí 1013 € až 1267 €  v závislosti 
od rokov započítanej praxe, k platu sa pripočíta funkčný príplatok 
a osobný príplatok.

5. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom 
konaní. Termín podania žiadosti: do 10.00 hod. dňa 26. júna 
2020 – rozhodujúcim je čas doručenia do podateľne Mestského 
úradu v Senici.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadova-
nými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením VÝBE-
ROVÉ KONANIE – riaditeľ Centra voľného času, Sadová 646, 

Spomienka
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, 
sú okamihy, na ktoré tisíckrát 
spomíname. Už 3 roky nie si medzi 
nami, odišiel si, zostali sme sami. 
Ostal smutný ten náš dom, 
tak veľmi nám chýbaš v ňom...
Dňa 15. júna si pripomenieme 3. výročie 

úmrtia drahého Vladimíra Grimma. 
S láskou a úctou spomínajú manželka, deti a vnúčatá.

Spomienka
Odišiel si tíško ako odchádza deň 
a v našich srdciach ostáva spomienka 
len. Tak snívaj svoj večný sen a ver, 
že nikdy nezabudneme na ten smutný 
deň...
Dňa 17. júna si pripomenieme 10. smutné 
výročie, keď nás navždy opustil manžel 

a otec Filip Pajpach. 
S láskou a úctou spomína manželka, deti a ostatná rodina. 

Senica – NEOTVÁRAŤ osobne alebo zašlite poštou na adresu:
Mesto Senica, Mestský úrad, Štefánikova 1408/56,905 01 

Senica.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezara-

diť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požado-
vané predpoklady a ktorí v termíne podania žiadosti  alebo doda-
točne určenom termíne nepredložia všetky požadované doklady. 

Mesto Senica ako vyhlasovateľ výberového konania a zriaďo-
vateľ Centra voľného času, Sadová 646, Senica poveruje príslušnú 
radu školy, aby uchádzačom, ktorí splnili podmienky výberového 
konania, oznámila termín a miesto výberového konania, a to naj-
neskôr 7 dní pred jeho konaním.

NS

Spomienka
Dňa 27. mája uplynuli dva roky, čo nás 
navždy opustil náš milovaný syn 
Janko Medlen.
S láskou spomínajú rodičia, sestra 
Monika, starí rodičia a ostatná 
smútiaca rodina.
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Spoločenská kronika

Uzavreté manželstvá
Ladislav Alexander Basilius Jankovič      a     Lenka Bagalová
MUDr. Ivo Horský a  MUDr. Barbora Gašparová 

Vítame nových Seničanov

Nikolaj Hromek  narodený v Břeclavi

Opustili nás 

Antónia Šťastná  vo veku 72 rokov
Mária Michnová  vo veku 91 rokov 
Marta Hrušková  vo veku 95 rokov
Vladimír Žák  vo veku 67 rokov
Ján Jelínek  vo veku 79 rokov
Anna Sojáková  vo veku 75 rokov
Jozef Anderle  vo veku 63 rokov
Peter Holkovič  vo veku 52 rokov
Ing. Jozef Haraj  vo veku 66 rokov
Táňa Sládková  vo veku 79 rokov
Anna Bradňanská  vo veku 92 rokov
Božena Marečková  vo veku 70 rokov
Anna Vázalová  vo veku 96 rokov
Anna Janovíčková  vo veku 88 rokov
Antonia Mikulíková  vo veku 95 rokov
Terézia Medlenová  vo veku 59 rokov
Anna Zemanová  vo veku 45 rokov
Ing. Karol Luža  vo veku 84 rokov
Peter Hladík  vo veku 50 rokov
Anna Dvorská  vo veku 83 rokov
Dušan Havlík  vo veku 73 rokov
Margita Klimová  vo veku 71 rokov
Terézia Malíková vo veku 57 rokov 
Pavol Herda  vo veku 64 rokov
Igor Šimonovič  vo veku 64 rokov
Anna Mindeková  vo veku 91 rokov
Ján Rusňák  vo veku 64 rokov
Peter Škrha  vo veku 72 r okov 
Anna Bednárová  vo veku 82 rokov 
Mária Brečková  vo veku 80 rokov 

Spomienka
Dňa 27. apríla sme si pripomenuli 
smutné výročie smrti mamy, dcéry, 
sestry Mgr. Dagmar Blažekovej, rod. 
Hagerovej.
S láskou a úctou spomínajú mama, 
syn Mirko, syn Roman s manželkou 
a vnukom Teodorkom, brat s rodinou, 

priatelia a známi.

Spomienka
Čas nelieči bolesť ani rany, iba nás učí 
žiť bez tých, ktorých sme mali radi.
Dňa 26. marca uplynuli 4 roky od 
chvíle, keď nás opustila 
Anna Masaryková. 
S úctou spomínajú priateľky Lydka 
Fašaneková a Milka Demjanová s rodinami. 

Spomienka
Túto tichú spomienku na teba 
mamička posielam s láskou do 
nebíčka. Chýbaš mi dnes aj deň každý, 
v mojom srdci žiješ navždy.
Dňa 3. mája sme si pripomenuli 
nedožitých 60 rokov Aleny Šefčíkovej. 
S úctou a láskou spomína celá rodina.

Spomienka
Najväčšia láska zomiera, 
keď oko matkino sa navždy zaviera...
V apríli sme si pripomanuli sté 
nedožité narodeniny drahej mamy, 
starej mamy a prastarej mamy 
Márie Michelovej, rod. Čurajovej. 
Opustila nás pred 34 rokmi. 

S láskou spomínanú dcéry Anna a Melánia s rodinami. 

Spomienka
Dotĺklo srdiečko zostali sme v žiali, 
no vždy budeš žiť v srdciach tých, 
čo ťa milovali...
Dňa 20. mája uplynuli dva roky od 
úmrtia milovaného manžela, otca, 
deda Ľudovíta Dedíka. 
S úctou a láskou spomínajú manželka 

Anna, dcéry Viera a Eva s manželom Petrom, a vnúčatami 
Michalom a Simonkou a ostatná rodina.

Spomienka
Ťažko je nám bez teba, smútok 
a ticho stále dolieha na náš dom. 
Čas však plynie a nevráti čo vraz, 
zostali nám len spomienky a žiaľ...
Dňa 30. júna uplynú dva roky od 
chvíle, keď nás navždy opustil drahý 
manžel, otec a dedko Ján Junas. 

S láskou a úctou spomína celá rodina.

Spomienka
Dňa 21. júna si pripomenieme 
4. smutné výročie úmrtia 
Ing. Jána Vilíma, pplk v. z.
Spomína manželka Jana, synovia 
Peter a Andrej s rodinami.  

Spomienka
Dňa 20. mája sme si 
pripomenuli 
6. výročie tragického 
úmrtia syna Jozefa Salajku.
Dňa 11. júna si 
pripomenieme 
2. smutné výročie smrti 

manželky Márie Salajkovej. 
S láskou a úctou spomínajú manžel, otec, starenka, sestra, 
priatelia a známi. 
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