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Logotyp - farebné verzie

Na podklade tvorenom žltou korpo-
rátnou farbou je možné použiť druhý 
farebný variant s bielym štvorcom 
v strede.

Na červenom a modrom podklade je 
povolené použiť len biely logotyp.
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Naša Senica

Nestáva sa tak často, aby sa v jeden moment stretli dve tak 
dôležité udalosti. Vysvetlím. Noviny, ktoré práve teraz dr-
žíte v rukách sú novou podobou desaťročia vydávaného 
informačného mesačníka Naša Senica. Vizuálne sa toho 
na nich zmenilo veľa, od nového formátu, cez sviežejšiu 
grafiku s bonusom plnofarebnej tlače a mierne zvýšeným 
nákladom na 5000 kusov, ktorý sme takýmto spôsobom 
upravili na základe požiadaviek z jednotlivých distribuč-
ných miest. To všetko, samozrejme, s maximálnym ohľa-
dom na ich ekonomickú náročnosť, ktorú sme napriek 
vymenovaným benefitom dokázali pri zachovaní doteraj-
šej periodicity dokonca znížiť. Čo však chceme ponechať 
a na čom rozhodne neplánujeme šetriť, je ich rozmanitý, 
bohatý a kvalitný obsah, ktorý sa budeme snažiť na ich 
stránkach prinášať.
Na titulnú tému a fotografiu printových novín kladú 
všetky redakcie dôraz, pretože to je to, čo prvé udrie do 

očí. V našom prípade bolo rozhodovanie, čo dať na prvú 
stranu „nových" novín naozaj jednoduché. Veď tak nefal-
šovane výnimočná udalosť, akou bolo otvorenie mest-
ského múzea v kompletne zrekonštruovanej budove a 
priestoroch bývalého letohrádku a neskôr sokolovne sa 
v živote samosprávy určite nebude tak skoro opakovať). 
I keď samotný spôsob organizácie slávnostného otvo-
renia i následnej prevádzky Múzea Senica ovplynila a 
naďalej podmieňuje opäť sa zhoršujúca epidemilogic-
ká situácia v súvislosti s ochorením COVID-19, mesto 
postupne uspokojí každého potenciálneho záujemcu, 
ktorý chce na vlastné oči vidieť vnútorné historické 
priestory či unikátnu a z technologického hľadiska prie-
kopnícku archeologickú expozíciu.
V redakcii radi uvítame vaše názory a námety, napríklad 
na nové rubriky Našej Senice, ktoré môžete zasielať na 
e-mail: redakcia@senica.sk.
Príjemné čítanie želá 
                                                                              Tatiana Moracová

Slovo na úvod
V čísle nájdete aj tieto témy:
• Mesto plánuje v areáli múzea ob-
noviť park - str. 5
• Mestská rada rokovala o témach, 
ktorým sa bude venovať aj MsZ - str. 4
• Základné školy do nového roka s 
novými odbornými učebňami aj det-
ským ihriskom - str. 6
• Poznáme víťazov fotosúťaže Zelené 
mesto - str. 7
• Momentky nielen z kultúrneho leta 
- str. 10
• Komplené informácie o sčítaní oby-
vateľov, domov a bytov - str. 11
• Príloha Študentské listy - str. 12 - 13
• FK Senica vo Fortuna lige - str. 21
• Na kolesách proti rakovine - str. 24
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Naša Senica

Mestu Senica sa podarilo zachrániť a 
zrekonštruovať jednu z mála zachova-
ných historických budov v Senici, leto-
hrádok veľkostatkára Vagyona, ktorý 
neskôr slúžil ako sokolovňa a prebu-
dovať ju na  mestské múzeum.

Ťažiskom múzea je pôvodná spo-
ločenská sála a telocvičňa. V tomto 
priestore je umiestnená expozícia 
venovaná téme stredovekej obchod-
nej Českej cesty, na ktorej bola Senica 
jednou zo staníc. Suterén budovy je 
zameraný na archeológiu a archeolo-
gické nálezy na území mesta, v pod-
kroví pod vežičkou je zasa umiestnená 
veľkoplošná maketa mesta z prelomu 
19. a 20. storočia. „Som veľmi pote-

Keď sa povie múzeum, mnoho ľudí si predstaví priestor s nedostupnými exponátmi zatvorenými vo vitrín-
kach, kde je zakázané čohokoľvek sa dotýkať. Múzeum Senica, ktoré bolo slávnostne otvorené pri príležitosti 
ukončenia cezhraničného projektu Česká cesta v pondelok 31. augusta 2020, je však iné. Zvonku krásne zre-
konštruovaná budova letohrádku veľkostatkára Vagyona z 19. storočia (bývalá Sokolovňa), vo vnútri interak-
tívna expozícia 21. storočia s využitím najmodernejších technológií. Mestské múzeum Senica je výnimočným, 
odvážnym a ojedinelým projektom.

šený, že Seničania dnes získali nielen 
nové mestské múzeum, ale aj ďalší 
kultúrno-spoločenský priestor, ktorý 
dokážeme získať vďaka mobilným a 
posuvným expozíciám,“ vysvetľuje 
primátor mesta Martin Džačovský.

Múzeum Senica – viac než múzeum
Snahou Mesta Senica bolo vytvo-
riť  modernú expozíciu so všetkými 
technologickými vymoženosťami, 
ktorá svojou interaktívnosťou zaujme 
všetky generácie, no najmä mladých 
ľudí. Ide o kontaktné múzeum, kde 
návštevník nie je len pasívnym poslu-
cháčom, ale do získavania informácií 
je priamo vtiahnutý. Informácie o ex-
pozíciách získava aj dotykom, niekto-

ré z exponátov si pomocou pohybu 
svojich rúk prezerá zväčšené vo virtu-
álnej priestore, volí si typ informácií, 
ktoré chce získať.

Návštevník má k dispozícii predmet 
reálne pred sebou, no zároveň si po-
mocou interaktívnych projekcií rea-
gujúcich na pohyb môže 3D model 
exponátu pootáčať a poprezerať zo 
všetkých strán. Moderné technoló-
gie sú použité aj v archeologickej 
časti múzea, kde sa nachádzajú tri 
pochôdzne hroby z dôb unetickej 
kultúry. V múzeu však nechýbajú 
pútavé historické artefakty a pred-
mety.

„Vybavenie múzea je pripravené na 
rozširovanie expozícií a použité mo-
derné technológie dávajú múzeu ďal-
šie možnosti na dopĺňanie či zmeny 
expozícií, na ktoré by sme chceli získať 
ďalšie finančné prostriedky,“ uviedla 
projektová manažérka Ľubica Kadlec 
Melišová z Mestského úradu Senica.

Príbeh Múzea Senica
Inštitút múzea v Senici dlhodobo ab-
sentoval, v 60. rokoch minulého storo-
čia snahu Seničanov o jeho zriadenie 
zastavili na základe politických roz-
hodnutí. V decembri 2015 mestské za-
stupiteľstvo štatút mestského múzea 
odobrilo a odvtedy sa na naplnení 

Pri príležitosti slávnostného ukončenia cezhraničného projektu, vďaka ktorému je Senica bohatšia o mestské múzeum, bola vydaná séria špeciálnych pohľadníc.

Na úvod slávnostného podujatia zaznela slovenská hymna vo verzii "Dobrovoľ-
nícka" z roku 1844 v podaní speváckeho zboru ZUŠ Senica.

V 19. storočí (keď vo svojom letohrádku žil veľkostatkár Vagyón) sa významné uda-
losti oslavovali salvou z dela, ktorú na slávnostnom podujatí odpálil primátor.
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tejto myšlienky intenzívne pracovalo. 
Hľadali sa fotografie, ktoré by prispeli 
k príprave architektonickej štúdie a 
projektovej dokumentácie na rekon-
štrukciu budovy bývalej Sokolovne. 
Bola vymenovaná Múzejná rada. Jej 
členovia mali za úlohu hľadať prieni-
ky a témy, ktoré nás spájajú s poten-
ciálnymi českými partnermi v cezhra-
ničnom projekte, prostredníctvom 
ktorého bolo možné získať financie 
na rekonštrukciu budovy bývalej 
Sokolovne a následné vybudovanie 
múzea. Jej člen Mgr. Vladimír Petrovič 
je nositeľom myšlienky postaviť kon-
cepciu mestského múzea na historic-
kej Českej ceste. Hneď v úvodnej fáze 
projektu sa partnerským mestom Se-
nice stalo malé moravské mestečko s 
2500 obyvateľmi - Klobouky u Brna. 
V rámci cezhraničnej spolupráce sa 
mesto Senica a mesto Klobouky u 
Brna uchádzali o finančnú podporu 
z operačného programu Interreg V-A 
Slovenská republika - Česká republi-
ka na projekt Česká cesta. Spoločnú 
žiadosť podali v roku 2016. V júli 2017 
bol na stránke programu zverejnený 
zoznam schválených žiadostí, kde v 
konkurencii 112 projektov presvedči-

la Česká cesta kvalitou témy i spraco-
vania, a patrila medzi 22 úspešných 
projektov so sumou celkových nákla-
dov na projekt 1 531 065,49 eur.

Súbežne sa pracovalo na získaní bu-
dovy Sokolovne, kde malo múzeum 
vzniknúť, do vlastníctva mesta. To sa 
mestu Senica podarilo v  novembri 
2017 - odkúpením bývalej Soko-
lovne od miestnej Telovýchovnej 
jednoty Záhoran. V roku 2018 bol 
letohrádok zapísaný do zoznamu 
národných kultúrnych pamiatok.

„Mnohí hovoria, že Senica nemá his-
tóriu, čo nie je pravda. Mesto Senica 
má veľmi dlhú a bohatú históriu, o 
čom sa budú môcť návštevníci mest-
ského múzea presvedčiť. Od dnes to-
tiž máme miesto, kde sa bude nielen 
o histórii hovoriť, ale kde sa aj reálne 
naše dejiny diali. Verím, že mestské 
múzeum bude tým pravým pries-
torom, aby Seničania svoju históriu 
spoznali a mohli byť na svoje mesto 
hrdí,“ uzatvára primátor Martin Dža-
čovský.

Lucia Vajdová

Na túto otázku najerudovanej-
šie odpovedá priamo ich realizá-
tor Ondřej Doležal z brnenského 
štúdia Street Dog:

V archeologickej expozícii je pre-
zentovaných osemnásť artefaktov, 
ktoré boli objavené na území mesta 
Senica a jeho okolí. Základom inter-
aktívnej inštalácie je projekčná stena 
s tromi projektormi. Objekty vo vit-
ríne sú adjustované na bridlicových 
kameňoch, ktoré tvoria základnú os 
inštalácie. 

Artefakty sú rozdelené do niekoľkých 
setov, ktoré ilustrujú vybrané obdo-
bia: paleolit, mezolit, neolit, eneolit... 
Jednotlivé sety artefaktov vo vitrína-
ch sú v časových intervaloch postup-
ne osvetľované a doplnené o pro-
jekciu niekoľkonásobne zväčšených 

rotujúcich 3D kópií, ktoré boli spraco-
vané formou fotogrammetrie. Vďaka 
pohybovým senzorom naviac môže 
návštevník archeologickej expozí-
cie ovládať pohybom ruky projekciu 
týchto 3D artefaktov. 

Súčasťou expozície je tiež inštalácia 
troch hrobov: rodiny, milencov a hrob 
bojovníka “Conana”, ktorý je osvetle-
ný formou videomappingu. Podrob-
né informácie o týchto nálezoch nie 
sú riešené klasickými popiskami, ale 
textovými veľkoformátovými light-
boxami, ktoré dopĺňajú svetelnú at-
mosféru celej expozície.
 
Spôsob interaktívnej prezentácie ar-
cheologických artefaktov s prvkami 
virtuálnej reality v Múzeu Senica je 
ojedinelý nielen na Slovensku a v Čes-
ké republike, ale i v Európe.

Čím sú expozície v Múzeu Senica 
výnimočné a jedinečné?

Jedinečné interaktívne expozície s prvkami nájdete v archeologickej časti múzea.

Historik Vladimír Pe-
trovič (na foto upro-
stred) je nositeľom 
myšlienky postaviť 
koncepciu mestské-
ho múzea na histo-
rickej Českej ceste.

Súčasťou otváracieho ceremoniálu bolo aj vysvetenienovej budovy múzea.

To je kľúčová trojica, ktorá sa zaslúžila o to, že projekt sa podarilo úspešne zavŕšiť: 
projektoví manažéri Ľubica Kadlec Melišová a Ľuboš Hazucha (MsÚ Senica) rea-
lizátor časti expozícií Ondřej Doležal.
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Z rokovania mestskej rady a mestského zastupiteľstva
11. zasadnutie Mestskej rady sa uskutočnilo 10. septembra 2020 s nasledovným programom:
Prehľad  plnenia príjmov a výdav-
kov mesta a organizácií v jeho ria-
dení za rok I. polrok 2020: Celkové 
príjmy mesta dosiahli k 30. 6. 2020 
sumu 11 084 247 eur, z toho: bežné 
príjmy vo výške 10 062 029 eur, kapi-
tálové príjmy vo výške 50 729 eur a 
cez finančné operácie mesto zapojilo 
do rozpočtu finančné prostriedky vo 
výške 971 490 eur.
Celkové výdavky mesta dosiahli k 30. 
6. 2020 sumu 9 246 546 eur, z toho: 
bežné výdavky vo výške 7 649 313 
eur, cez kapitálové výdavky mesto 
zhodnotilo majetok vo výške 928 997 
eur a výdavky finančných operácií na 
splátky úverov, leasingu a vrátené zá-
bezpeky vo výške 668 235 Eur.
Vývoj daňových príjmov v súvis-
losti s mimoriadnou situáciou spô-
sobenou pandémiou ochorenia 
COVID–19 a plnenie opatrení na 
zníženie dopadov krízy:
Na základe poslednej aktuálnej pro-
gnózy Ministerstva financií SR z júna 
2020 je pre mesto Senica prognózo-
vaný výpadok dane z príjmu fyzických 
osôb (podielové dane) vo výške 460 
429 eur. Toto vyčíslenie je optimistic-
kejšie oproti predchádzajúcej pro-
gnóze z apríla 2020, ktoré definovalo 
výpadok 582 000 Eur.
Za sledované obdobie január – august 
2020 je príjem z podielových daní 
oproti obdobiu január – august 2019 
nižší o 174 259 eur.  
- Informácia o zmene rozpočtu mesta 
na rok 2020 Zmenou rozpočtu mesta 
č. 2/20
- Informácia o zmene rozpočtu mesta 
na rok 2020 Rozpočtovým opatrením 
primátora     
   č. 2/2020
Zariadenie sociálnych služieb Seni-
ca, n. o. – výsledok hospodárenia za 
rok 2019 a zámery spoločnosti na 
ďalšie obdobie – nezisková organizá-
cia, ktorej zakladateľom je mesto, po-
skytuje sociálne služby od 1. 2. 2006. 
Aktuálne má kapacitu pre 42 klientov 
a poskytuje viaceré druhy sociálnych 
služieb v útulku, v zariadení opatrova-
teľskej služby, v zariadení pre seniorov 
a sociálne poradenstvo. Riaditeľkou 
zariadenia je Mgr. Slavomíra Jurovatá.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 
48/dodatok č. 12/2020 o poskyto-
vaní sociálnych služieb, o spôsobe 
a výške úhrad za sociálne služby 
poskytované v zriaďovateľskej pô-
sobnosti mesta – vzhľadom na plá-
nované zvýšenie minimálnej mzdy od 
1. 1. 2021, predpokladané zvýšenie 

cien energií, služieb a tovaru, požia-
daviek na kvalitu poskytovaných slu-
žieb navrhuje sa navýšenie úhrady za 
poskytnuté služby - bývanie a pomoc 
pri odkázanosti v Zariadení sociálnych 
služieb Senica, n.o. s účinnosťou od 1. 
11. 2020.
Informatívna správa o sociálnej sta-
rostlivosti na území mesta za rok 
2019 – komplexnú správu o sociálnej 
starostlivosti poskytovanú Úradom 
práce, soc. vecí a rodiny, neverejnými 
poskytovateľmi, organizáciou v zri-
aďovateľskej pôsobnosti VÚC TTSK, 
mestom Senica predložila Ing. Renáta 
Hebnárová, vedúca odd. sociálnych 
vecí, kultúry a športu.
Informatívna správa o statickej do-
prave, budovaní nových parkovísk  
- neustále a intenzívne sa venujeme 
zlepšovaniu celkovej situácie statickej 
dopravy na území mesta, postupne 
pripravujeme nové projekty parkova-
cích plôch na území mesta, budujeme 
nové parkoviská a realizujeme lokálne 
dopravné riešenia. 
Informatívna správa o mestskej 
hromadnej doprave  na území 
mesta - Mestská hromadná doprava 
(MHD)v meste Senica je vykonávaná 
na štyroch linkách MHD – dopravcom 
je ARRIVA Trnava, a. s. na základe zmlu-
vy o výkonoch vo verejnom záujme. 
Táto zmluva platí do 31. 12. 2020 a v 
súčasnom období sa realizuje proces 
verejného obstarávania na výber do-
dávateľa služby mestskej hromadnej 
dopravy. Ako podklad pre verejné 
obstarávanie bol spracovaný Plán do-
pravnej obsluhy MHD Senica. Doprav-
covi za objednané výkony, realizované 
vo verejnom záujme, prináleží úhrada 
preukázanej straty podľa zákona č. 
56/2012 Z. z. o cestnej doprave v zne-
ní neskorších predpisov. Pre rok 2020 
je na prevádzku mestskej hromadnej 
dopravy v rozpočte mesta schválená 
čiastka 180 000 eur. 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 
63/dodatok č. 1/2020 o určení výšky 
mesačného príspevku za pobyt die-
ťaťa v Materskej škole, Základnej 
umeleckej škole, Školskom klube, 
Centre voľného času, Školskej je-
dálni - každoročný nárast prevádzko-
vých nákladov z dôvodu (nárastu cien 
energií, materiálneho technického za-
bezpečenia pre výchovno – vyučovací 
proces, zlepšenia vybavenia pre deti 
a žiakov zo sociálne slabého prostre-
dia, vzdelávania učiteľov), každoročný 
nárast mzdových prostriedkov priná-
šajú potrebu navýšenia príspevku na 

čiastočnú úradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mesta. Výška 
príspevku zákonného zástupcu detí v 
Senici  patrí v súčasnosti k  najnižším v 
porovnaní s okolitými mestami.
Dodatkom navrhujeme doplniť aj 
ustanovenia, v zmysle ktorého sa ruší 
príspevková povinnosť zákonného 
zástupcu detí na dobu trvania mi-
moriadnej situácie, núdzového stavu 
alebo výnimočného stavu vyhlásené-
ho v súvislosti s ochorením COVID-19 
za predpokladu, že počas trvania mi-
moriadnej situácie, núdzového stavu 
alebo výnimočného stavu bude pre-
rušené vyučovanie v školách a bude 
prerušená prevádzka školských zaria-
dení. 
Tento návrh odôvodňujeme aj tým, 
že nepovažujeme za správne, aby zá-
konní zástupcovia detí platili mesač-
né príspevky školským zariadeniam 
v čase keď je prerušené vyučovanie v 
školách a prerušená prevádzka v škol-
ských zariadeniach.
Všeobecne záväzné nariadenie  
č. 69/2020, ktorým sa schvaľuje pre-
vádzkový poriadok pohrebísk na 
území mesta Senica 
Dispozície s majetkom
Správa o činnosti hlavnej kontro-
lórky za II. štvrťrok 2020
Projekt - Revitalizácia exteriéru So-
kolovňa – park 
Predkladaný projekt je prvou etapou 

Naša Senica

realizácie obnovy exteriéru zrekon-
štruovanej budovy letohrádku So-
kolovňa Múzeum Senica. Výzva na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku 
je zameraná na Vodozádržné opat-
renia v urbanizovanej krajine. Celko-
vá kompozícia parku, ako aj výber 
materiálov a rastlín pre výsadby je 
navrhnutá tak, aby ladila so štýlom a 
dispozíciou budovy a čo najlepšie vy-
užila priestor pre aktivity návštevníkov 
a samotného múzea. Ďalšou etapou 
obnovy exteriéru  bude následne re-
konštrukcia oplotenia areálu a dobu-
dovanie osvetlenia a zázemia exterié-
rovej časti múzea Senica.
Návrh na prijatie návratnej fi-
nančnej výpomoci poskytnutej Mi-
nisterstvom financií SR 
Projektový zámer - Mechanicko-
-biologická úprava komunálneho 
odpadu pred uložením  na skládku 
odpadu.

Prerokované materiály budú predme-
tom rokovania 11. Mestského zastupi-
teľstva, ktoré primátor zvoláva na 24. 
septembra 2020. Návrhy Všeobecne 
záväzných nariadení mesta budú vy-
vesené na úradnej tabuli aj na webo-
vej stránke mesta najmenej 15 dní 
pred rokovaním mestského zastupi-
teľstva.

           JUDr. Katarína Vrlová,
   prednostka mestského úradu 

Návštevy na radnici
Počas letných prázdninových mesiacov pri-
mátor mesta Martin Džačovský privítal na 
pôde radnice niekoľko významných návštev, 
medzi ktoré patril aj podpredseda parla-
mentu Milan Laurenčík, ktorého sprevádzal 
podpredseda Trnavského samosprávneho 
kraja a predseda Krajskej organizácie cestov-
ného ruchu Trnavského kraja Pavol Kalman. 
Dôvodom návštevy bola podpora domáceho 
cestovného ruchu. Po spoločnom rozhovore 
nasledovala návšteva budovy bývalej soko-
lovne, v ktorej v tom čase finišovali prípravy 
na otvorenie mestského múzea.
Primátor na radnici prijal aj štátne-
ho tajomníka ministerstva dopra-
vy a výstavby Jaroslava Kmeťa,  
s korým sa rozprával o zlepšení kvality cestnej 
infraštruktúry a takisto o plánovanom ob-
chvate Senice. 
Primátor absolvoval aj pracovné stretnute s 
novou riaditeľkou Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny v Senici, ktorou je od 21. júla 
Mária Fábiková.                                                   -red-
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Mesto plánuje v areáli nového Múzea Senica obnoviť 
pôvodný park s funkciami vodozádržných opatrení
Po úspešnej rekonštrukcii budovy bývalého letohrádku, neskôr sokolovne a vybudovania nového 
mestského múzea, je ďalším zámerom senickej radnice komplexná obnova priľahlého areálu.

Preto za týmto účelom mesto vypra-
covalo projekt „Revitalizácia exteri-
éru Sokolovne – park“, s ktorým sa 
bude uchádzať o nenávratný finanč-
ný príspevok v rámci Operačného 
programu Kvalita životného prostre-
dia realizáciou viacerých vodozádrž-
ných opatrení, ktoré v konečnom 
dôsledku zlepšia mestskú klímu. 
„Od začiatku bolo našou snahou, 
aby sme po náročnej rekonštrukcii 
budovy bývalej sokolovne pristúpi-
li aj k obnove jej areálu a vytvorili 
tak v Senici ďalší plnohodnotný 
multifunkčný priestor, z ktorého 
budú mať prospech všetci obyvate-
lia mesta i návštevníci,“ vysvetľuje 
primátor mesta Martin Džačovský.

Zámerom projektu je celková obno-
va parku i celého areálu pri Múzeu 
Senica. „Komplexná revitalizácia 
parku obsahuje riešenia, ktoré 
podporujú zadržiavanie vody, čo v 
praxi bude znamenať náhradu ne-
priepustných povrchov za priepust-
né, realizáciu dažďových záhrad 
a vsakovacích boxov, ktoré budú 
zachytávať zrážkovú vodu odve-
denú zo strechy budovy,“ objasňujú 
projektové manažérky Zuzana Ga-
šparová a Dana Jurková z Oddele-
nia výstavby, životného prostredia 
a dopravy Mestského úradu Senica. 
Súčasnú asfaltovú plochu (1356 
m²) tak podľa projektu nahradia 
okrem zelených plôch s výsadbou, 
napríklad mlatové chodníky, ktoré 
sa používajú v historických parkoch 
a spevnené plochy zo žulových ko- 
ciek. Okrem komplexnej obnovy ze-

lene pôjde aj o doplnenie parkového 
mobiliáru - predovšetkým v podobe 
lavičiek, košov a stojanov na bicykle.
„Premena nepriepustných povr-
chov areálu budúceho parku na 
priepustné v kombinácii s výsad-
bou podporí zadržiavanie vody  
v priestore, ktorá sa odrazí vo vlh-
kosti pôdy a vzduchu, čo sa v let-
nom období premietne do zníženia 
teplôt,“ dopĺňa klimatické benefity 
projektu Dana Jurková.

Zámer mesta Senica uchádzať sa o 
nenávratný finančný príspevok vo 

výške 377 803, 58 eura z Operačné-
ho programu Kvalita životného pro-
stredia na komplexnú revitalizáciu 
parku pri budove mestského múzea 
so zabezpečením spolufinacovania 
v sume 18 890,19 eura musia ešte 
odobriť poslanci, ktorí budú o mate-
riáli hlasovať na rokovaní mestského 
zastupiteľstva 24. septembra.

Keďže budova mestského múzea je 
od roku 2016 národnou kultúrnou 
pamiatkou, projekt revitalizácie parku 
mesto konzultovalo s Krajským pa- 
miatkovým úradom Trnava. Ten prišiel 

aj s požiadavkou rekonštrukcie celého 
oplotenia areálu do pôvodnej podoby 
a takisto s požiadavkou obnovy stĺpu 
a dreviny, ktorá podľa dobových fo-
tografií pred budovou bývalej soko-
lovne bola zasadená. Tieto požiadav-
ky však nie sú súčasťou uvádzaného 
projektu, nakoľko svojím charakterom 
nespadajú do oprávnených výdavkov. 
Radnica sa však v budúcnosti bude 
snažiť nájsť iné alternatívne spôsoby 
financovania týchto finančne nároč-
ných zámerov.

Tatiana Moravcová
Vizualizácia: MsÚ Senica

Pribudnú stojiská s polopodzemnými kontajnermi
Vlani mesto Senica vybudova-
lo stojisko polopodzemných 
kontajnerov na komunálny od-
pad vo vnútrobloku bytových 
domov na Ulici Janka Kráľa. 
Počas leta tu zároveň bola roz-
šírená prístupová cesta kvôli 
lepšiemu prístupu smetiarske-
ho auta. 
Tento rok pribudne veľké stojis-
ko na Robotníckej ulici. No a 
na budúci rok je takáto preme-
na v pláne na jednom zo stojísk 
na sídlisku Sotina.                -red-

Pýtajú sa najmä, čo s dlhmi a exekúciami
O grátis služby Centra právnej pomoci, 
ktoré vo veľkej rokovacej sále na prízemí 
Mestského úradu Senica poskytuje pora-
denstvo, prejavujú občania veľký záujem. 
Podľa právničky Mgr. Kamily Brázdovičovej 
ide najmä o problémy týkajúce sa osob-
ných financií (dlhy, exekúcie), slobodné ma-
mičky alebo osamelo žijúce matky s deťmi 
zasa trápi neplatenie výživného, seniorov 
napríklad zasa nevysporiadané pozemky 
v rámci starých dedičských konaní. Naj-
bližší termín, kedy budete môcť opäť 
využiť služby Centra právnej pomoci je  
13. október 2020.                                            -red-
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Informatika, biológia, cudzie jazyky aj polytechnika 
v zbrusu nových učebniach základných škôl

Nové liate podlahy, vymaľované trie-
dy, nový nábytok, technika, moderné 
didaktické pomôcky a najmodernej-
šie technológie sú súčasťou projektu 
Modernizácia odborných učební v ZŠ 
V. Paulínyho-Tótha Senica a v ZŠ s MŠ 
J. Mudrocha, na ktoré mesto Senica 
získalo nenávratné finančné pros-

naplno využívať. Ich dodanie predpo-
kladáme do konca roka 2020. 

Odborné učebne boli v minulosti mo-
dernizované aj v ZŠ na Sadovej ulici, a 
to v programovom období 2007 - 2013 
v rámci celkovej rekonštrukcie školy.

Lucia Vajdová

triedky z Integrovaného regionálneho 
operačného programu. V ZŠ s MŠ J. 
Mudrocha má byť postupne preinves-
tovaných 189 072,23 eur a v ZŠ V. Paulí-
nyho-Tótha bude modernizácia učeb-
ní stáť 174 564,11 eur. Obe základné 
školy z týchto peňazí zriadili učebne 
biológie, cudzích jazykov,  výpočtovej 
techniky a polytechniky.

Niektoré učebne bolo potrebné aj 
stavebno-technicky upraviť. Podla-
hové krytiny nahradili liate podlahy, 
triedy majú novú elektroinštaláciu a 
vymaľované steny. Učebne sú zaria-
dené zbrusu novým nábytkom a vý-
učbovou technikou. A práve moderné 
technológie sú tým, čo odlíši výučbu 
v týchto učebniach od tej doterajšej. 
Nový spôsob vyučovania bude zaují-
mavejší nielen pre žiakov, ale aj samot-
ných učiteľov. Zásadným rozdielom v 
porovnaní so súčasnou situáciou bude 
vybavenosť modernými didaktickými 

pomôckami, ktoré umožnia učiteľom 
praktickým a pútavým spôsobom 
prednášať učivo školských osnov.

Pre ukončenie celého projektu chýba 
už len dodanie didaktických pomôcok 
a potom už nič nebráni, aby sa začali 
odborné učebne na školách naozaj 

Žiakom dvoch senických základných škôl sa otvoril priestor na ľahšie, spontánnejšie a praktickejšie zvyšovanie odborných 
znalostí, kompetencií a zručností. Cudzie jazyky, biológiu, informatiku a pracovné vyučovanie sa budú na týchto školách učiť 
inak ako doteraz a to najmä vďaka moderne vybaveným odborným učebniam. 

Nové ihrisko na ZŠ V. Paulínyho-Tótha
V areáli Základnej školy na Ulici V. Pau-
línyho-Tótha v Senici pribudlo nové 
detské ihrisko. Na jeho výstavbu spojili 
sily i financie viaceré subjekty. Mesto 
Senica naň získalo finančné pros-
triedky z Úradu vlády SR, zvyšok bol 
financovaný z rozpočtu mesta, parti-
cipatívneho rozpočtu mesta a prispelo 
aj rodičovské združenie OZ Jednotka 
deťom. 

Na detské ihrisko využilo mesto Senica 
výzvu v rámci programu Podpora roz-
voja športu na rok 2019 so zameraním 
na výstavbu multifunkčných ihrísk, vý-

stavbu detských ihrísk, údržbu ihrísk, 
štadiónov a inej športovej infraštruk-
túry a nákup športovej výbavy pre 
deti a mládež. V rámci tejto dotácie 
boli senickej samospráve poskytnuté 
finančné prostriedky v objeme 8 000 
eur. Hracie prvky si vyžiadali investíciu 
9 324 eur, z rozpočtu mesta bolo ihris-
ko dofinancované sumou 1 324 eur. 

Novými prvkami na detskom ihrisku, 
ktoré sú určené predovšetkým pred-
školákom a deťom prvého stupňa 
základnej školy, sú balančný mostík, 
preliezačka s tunelom a kovová hracia zostava s prvkami. Súčasťou detské-

ho ihriska je aj pružinová hojdačka s 
motívom sloníka v hodnote 500 eur, 
ktorú škole daroval zhotoviteľ ihriska 
- spoločnosť Veríme v Zábavu, s. r. o. z 
Trenčína. Ďalší herný prvok, ktorým sú 
visiace hojdačky, ako aj mobiliár v po-
dobe lavičiek a smetných košov spolu-
financovalo Občianske združenie Jed-
notka deťom sumou 5000 eur. Ďalších 
300 eur sa rozhodol na detské ihrisko 
prispieť Mestský výbor č. 2 zo svojho 
participatívneho rozpočtu.

„Táto škola je v pravom význame ot-
vorenou školou a vo svojom areáli 

vytvára športové a oddychové záze-
mie pre žiakov ako aj pre obyvateľov 
prislúchajúcich mestských častí. Re-
alizácia detského ihriska podporuje 
samostatnú pohybovú  a športovú 
aktivitu detí, rozvíja ich pohybové 
zručnosti a v neposlednom rade 
podporí kondíciu a zdravie všetkých 
návštevníkov ihriska,“ povedal po-
čas otvárania primátor mesta Martin 
Džačovský. Školákom, ktorí okamžite 
po otvorení nové ihrisko otestovali, 
zaželal, aby im ihrisko dobre slúžilo, 
zažili v ňom veľa zábavy a užívali si 
ho bez úrazu. 

Lucia Vajddová
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Nad Kunovom vyrástla nová vyhliadka
V Kunove nad záhradkár-
skou oblasťou v uplynu-
lých dňoch pribudla nová 
rozhľadňa, z ktorej je krás-
ny výhľad na okolitú kraji-
nu - na Senicu, Kunovskú 
priehradu, na hrad Branč... 
Sprístupnená pre širokú 
verejnosť má byť podľa ne-
ziskovej organizácie LUXOR, 
ktorá za jej výstavbou stojí, 
pravdepodobne ešte do 
konca septembra. Nezis-
ková organizácia sa venuje 
všeobecne prospešným 
službám pre deti i širokú 
verejnosť.                           -red-

Fotosúťaž Zelené mesto upriamila pozornosť Fotosúťaž Zelené mesto upriamila pozornosť 
na životné prostredie v meste na životné prostredie v meste 

Cieľom fotosúťaže bolo upriamiť našu 
pozornosť na ochranu životného pro-
stredia, či ukázať kontrast medzi prí-
rodou a mestom prostredníctvom fo-
tografií. Ďalším z cieľov bolo upriamiť 
pozornosť na aktuálny plán Európskej 
únie Európsku zelenú dohodu, ktorej 
snahou je stať sa prvým klimaticky 
neutrálnym kontinentom.  Vyhod-
notenie fotosúťaže a odovzdávanie 
ocenení sa uskutočnilo na Námestí 
oslobodenia v Senici, kde je výstava 
prístupná širokej verejnosti. 

Na súťažných fotografiách sa objavila 
príroda prepojená s mestom, ale tiež 
okolie miest a vplyv prírody na nás 
ľudí. Spolu sa do fotosúťaže zapoji-

lo 27 fotografov z celého Slovenska. 
Hlavným porotcom sa stal známy se-
nický fotograf a umelec Tomáš Bílka. 
„Myslím si, že v dnešnej dobe je veľmi 
dôležité poukazovať na ekologické 
témy, pretože momentálne sa plané-
ta nachádza v takom stave, že každý 
jeden z nás by mal prebrať vlastnú 
osobnú zodpovednosť a moja foto-
grafia by mohla byť ukážkou, ako by 
sme mohli začať každý u seba,“ vyja-
drila sa víťazka fotosúťaže Dominika 
Kováčová, ktorá získala prvé miesto 
s fotografiou Mestom na bicykli.  Na 
druhom mieste sa umiestnil Andrej 
Perička s fotografiou Nová nádej a na 
tretom mieste Timea Otrísalová so sé-
riou Zelené tiene. 

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako by vyzeralo vaše ideálne mesto? Dovolíme si tvrdiť, že väčšina 
z nás si ho predstavuje čo najviac ekologické a s ohľadom na životné prostredie. Informačné centrum 
Europe Direct Senica vyhlásilo fotografickú súťaž práve na túto tému pod názvom Zelené mesto. 

Čestné uznanie bolo udelené nasle-
dujúcim fotografom za ich fotografic-
ké práce: Marek Včelka – Oslo (Vstup 
do prístavu), Elena Šeligová – V objatí 
zelenej, Martin Babarík – Fridays for 
Future (Košice), Susanna Včelková – 
Strom na hrade Buchlov, Zdeno Hucík 

– Letná modrá obloha, Filip Jurovatý 
– Nový sakurový háj v meste.
Celá výstava zostane na Námestí 
oslobodenia v Senici nainštalovaná 
až do konca septembra.

Alexandra Berecová,  
Euroep Direct Senica
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Na históriu nezabúdame...

Tento významný medzník v histórii 
slovenského národa si pietnym aktom 
spojeným s položením vencov k soche 
Víťazstvo na Námestí oslobodenia a 
k pamätnej tabuli pri budove bývalej 
fašistickej väznice na Štefánikovej ulici 
pripomenuli predstavitelia mesta Se-
nica, Okresného úradu Senica, Trnav-
ského kraja, zástupcovia Slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov, 
politických strán a hnutí, občianskych 
združení a zástupcovia organizácií pô-
sobiacich na území mesta.
Priamo na námestí si občania zároveň 
mali možnosť pozrieť výstavu o pro-
tifašistickom odboji v Senici, ktorej 
autorom bol Peter Bača z Klubu vojen-
skej histórie Záhorie.

Prítomným sa prihovorila tajomníč-
ka Oblastného výboru Slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov 
v Senici Ľubica Krištofová:
"...V meste Senica pracovala dobre or-
ganizovaná ilegálna organizácia pod 
vedením advokáta Dr. Ivana Horvátha. 
Úlohou tejto organizácie bolo pomáhať 
prenasledovaným, utečencom z pro-

poznajú len z filmov, komiksov a ob-
rázkov. Keď sa detí opýtate, či poznajú 
nejakého hrdinu, odpovedia, že Spi-
dermana alebo Ironmana... na hrdin-
stvo tých, čo nám vybojovali slobodu 
sa zabúda. Čím ďalej sme od tejto 
udalosti, čím menej je veteránov a pri-
amych účastníkov, tým je táto udalosť 
bledšia a upadá do zabudnutia. A to 
prináša do nášho života znovuobjavo-
vanie sa fašistických organizácií. Prečo 
to? Je to i naša chyba, že nevieme de-
ťom priblížiť históriu a učiť ich vážiť si 
slobodu a demokraciu. Spomienky na 
hrdinov blednú a nám sa nad hlavami 
zelenajú zástavy s dvojkrížom... Napĺňa 
sa výrok, že človek čo nepozná svoju 
históriu bude nútený ju znovu prežiť. 
A to nesmieme dopustiť. Nesmieme 
dopustiť, aby museli naše deti znovu 
robiť povstania, aby si uchovali slobo-
du a demokraciu. Dosť už bolo násilia, 
agresie, zlovôle a vojny. S pohľadom 
upretým na pamätník si musíme aj 
my tu sľúbiť, že ochránime našu vlasť 
a deti pred nebezpečenstvom fašizmu 
a vojny.                                                     -red-

tektorátu a zajtcom, ale i partizánom v 
horách. Partizánsky oddiel zásobovali 
potravinami, zbraňami, materiálom, 
ale zabezpečovali aj lekársku pomoc. 
Viedli účet v Tatrabanke, ktorý slúžil na 
podporu väzňov, utečencov, prenasle-
dovaných. Ukrývali utečencov z nemec-
kého zajatia, účastníkov odboja, židov. 
Obstarávali im peniaze a doklady, po-
máhali prechádzať hranice.
V skupine Dr. Ivana Horvátha boli  vý-
znamné osobnosti mesta – advokáti 
Ivan Hatala, Gustáv Benža, lekár Ján 
Halabrín, vedúci sociálnych demokratov 
Rudolf Pšurný,  bratia Viktor a Alexander 
Vido , majiteľ sodovkárne Ján Lenghar-
dt, Juraj Zuščík, Rudolf Tauchman, Pavel 
Macek, Ladislav Prokeš  a mnohí ďalší. 
Všetci títo ľudia vystavovali seba i svoje 
rodiny nebezpečenstvu, išlo im o život. 
Na hlavu Dr.Hatalu bola vypísaná od-
mena, on i jeho rodina sa museli skrývať.  
Neboli osamelí, boli ich desiatky, stovky. 
Potichu, v ilegalite vykonávali svoju čin-
nosť s víziou slobody a víťazstva.
 Senica mala i obeť priamo v bojoch SNP. 
Seničan, mladý 23-ročný vojak Janko 
Mráz sa pridal v auguste k povstalcom. 
Bojoval v okolí Bradejova, kde ho Nemci 
zajali a v obci Kríže krutým spôsobom 
popravili. Odseknuté hlavy partizánov 
boli ukryté v stodole.  Janko Mráz spí 
svoj večný sen na senickom cintoríne, 
zabudnutý.

V súvislosti s odbojom treba spomenúť 
ešte jednu temnú  časť vojnovej histórie. 
Fašistický režim a jeho organizácie mali 
vybudované v Senici väzenie, koncent-
rák, ako ho nazývali Seničania. Nachá-
dzal sa v budove RSD, neskôr budova 
vedenia Polikliniky. Sicherheistdients, 
poľná polícia tu okrem svojho sídla zri-
adila väzenie, ktorým prešlo množstvo 

odbojárov, židov, ruských vojakov, ute-
čencov... Prešlo. A Trpelo. Od septembra 
1944 do marca 1945 sa z času na čas 
v noci vydalo auto s krytou korbou do 
lesa na Surovinách.  Tam viezlo väzňov, 
naspäť prišlo prázdne. Jeden z nich juho-
slovanský partizán  Mirko Kostič o tom 
porozprával. Ako im dozorca dal lopaty 
a kázal kopať hrob. Ako sa lesom niesli 
salvy výstrelov a ticho, ktoré nastalo, 
pomaly sadalo na čerstvé hroby. Jemu 
jedinému sa podarilo ujsť. Koľko ich tam 
bolo? Desiatky či stovky? Dnes sa nám 
to už nepodarí zistiť. Archív zhorel, hroby 
zarástli lesom. Ale sú tam a sú nemým 
výkričníkom našej histórie. Nesmieme 
na nich zabudnúť, svoje životy obeto-
vali, aby vybojovali slobodu. A niektorí 
zomreli len preto, že sa narodili židov-
ským rodičom. Dúfam, že sa nám po-
darí na tomto mieste v Surovinskom 
lese postaviť aspoň malý pamätník 
obetiam fašizmu.

Dnešnej generácii však druhá sve-
tová vojna a SNP pripadá ako niečo 
veľmi vzdialené a neskutočné. Vojnu 

29. augusta uplynulo 76. rokov od vypuknutia Slovenského národného povstania - ozbrojeného povstania slovenského do-
máceho odboja počas druhej svetovej vojny proti vstupu nemeckého Wehrmachtu na územie vojnovej Slovenskej republiky.

V rámci návštevy partnerského mesta v Južnej Morave 
sa poslanci i pracovníci mesta Senica 31. júla zoznámili s 
fungovaním miestnej samosprávy, s novým ekocentrom 
i projektom Dom pre seniorov. 
”Ekocentrum Trkmanka” Veľké Pavlovice bolo spustené 
do prevádzky v roku 2012. Vzniklo na základe projektu 
rekonštrukcie budovy bývalého zámočku a vytvorilo zá-
zemie pre ekologické vzdelávanie, osvetu a environmen-
tálne poradenstvo pre deti, žiakov a študentov, rodiny, 
pracovníkov verejnej správy, vinárov a ovocinárov i pre 
širokú verejnosť.
”Dom pre seniorov” je projekt je projekt bezbariérové-
ho bývania pre seniorov nad 65 rokov, ktorí nevlastnia ži-
adnu nehnuteľnosť. Ide o výstavbu radových prízemných 
domov s malou metrážou. 
Oba projekty trojtisícové Veľké Pavlovice zrealizovali vďaka  
dotáciám z externých zdrojov.                                                                -tam-

Na návštve v partnerskom meste Veľké Pavlovice
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Stretnutie s domovými dôverníkmi
Opakujúce sa problémy s veľkoobje-
movým odpadom, či príprava na zber 
biologicky rozložiteľného komunálne-
ho odpadu - to boli témy stretnutia pri-
mátora mesta Martina Džačovského a 
náčelníka Mestskej polície Senica Jaro-
slava Pechu so zástupcami vlastníkov 
bytov, ktoré sa uskutočnilo uprostred 
leta 27. júla v dome kultúry. Domoví 
dôverníci tak mali možnosť spoznať 
nového náčelníka mestskej polície, 
ktorého snahou je zvýšiť dôveru ob-
čanov v túto inštitúciu. Obaja rečníci 

apelovali na domových dôverníkov, 
aby sa ani oni, ani obyvatelia bytových 
domov nebáli nahlásiť tvorcov skládok 
na kontajnerových stojiskách. Urobiť 
tak môže ktokoľvek na osobný mail 
náčelníka jaroslav.pecha@senica.sk, 
čo každému zaručuje, že oznamovateľ 
podnetu zostane v anonymite. Tém 
sa počas stretnutia nakoniec otvorilo 
oveľa viac, keď primátor i náčelník spo-
ločne odpovedali na otázky z viace-
rých oblastí života samosprávy.

-lv-

Do školy len zdravé deti a s rúškami 
Takmer 2000 žiakov sa po letných 
prázdninách 2. septembra vrátilo do 
senických základných škôl. Základ-
nou podmienkou pri nástupe do 
školy bolo absolvovať tzv. ranný filter 
v podobe merania teploty bezkon-
takným teplomerom a školáci museli 
zároveň priniesť vyplnené a zákon-
ným zástupcom podpísané tlačivá 
o bezinfekčnosti a takisto zdravotný 
dotazník s prehlásením o tom, či sa 
dieťa zúčastnilo v termíne od 17. do 
31. augusta hromadného podujatia 
alebo či bolo vycestované mimo úze-
mia Slovenskej republiky. 
Rúška sú školáci povinní v rámci ško-
ly nosiť - výnimku majú len žiaci pr-
vého stupňa, ktorí ich pri vyučovaní v 
triedach nemusia mať nasadené, pri 
pohybe na chodbách už áno. 
Do všetkých elokovaných tried Ma-
terskej školy L. Novomestského v 
Senici nastúpilo 615 predškolákov, 
plus ďalších 63 v rámci ZŠ s MŠ Jána 
Mudrocha.
Základné a materské školy dokázali 
umiestniť všetky deti, ktorých rodičia 
mali záujem o nástup.                     -red-

Chodník radosti 
rozveselili 
pestré kresby
Maľovaný chodník radosti, ktorý 
vznikol v senickom parku minulý 
rok v auguste, zimu prežil, no po-
treboval obnovu. Do tej sa pustili 
takmer tí istí aktéri, pod ktorých 
rukami aj vznikol. Obnovu iniciova-
la poslankyňa MsZ Kristína Chudá, 
farby a spreje vzali do rúk členovia 
Komisie pre vzdelávanie, kultúru, 
mládež a zbor pre občianske nále-
žitosti a ďalší dobrovoľníci. Poďako-
vanie patrí Kristíne Chudej, Eliške 
Šefčíkovej, Veronike Sedlákovej, 
Zuzane Krčmárikovej, Jozefovi Cha-
broňovi, Timee Otrisalovej, Antónii 
Morvayovej, Martine Otrisalovej a 
Ami Miľanovej. Ďakujeme.
      -lv-

 
Stromová alej na Sotinskej čaká na vyhodnotenie

Mesto Senica sa na jar tohto roku 
zapojilo do národného projektu 
s názvom „Podpora biodiverzity 
prvkami zelenej infraštruktúry v 
obciach Slovenska – Zelené obce 
Slovenska“. V prípade Senice ide o 
projekt pomerne rozsiahlej alejovej 
výsadby stromov na Sotinskej ulici.

Spomínaný národný projekt zastre-
šuje Slovenská agentúra životného 
prostredia, ktorá však kvôli mimo- 
riadnej situácii v súvislosti s rizikom 
šírenia vírusu COVID-19 od 2. apríla 
pozastavila zabezpečenie realizá-

cie vegetačných prvkov - najdlhšie 
do konca februára 2021. Aktuálne 
je uskutočňovaný proces schva-
ľovania žiadostí a na odpoveď o 
úspešnosti alebo neúspešnosti si 
budeme musieť pre mimoriadnu 
situáciu počkať.

Výsadby stromoradí a alejí, ale aj 
výsadby ostatných druhov zelene 
mesto Senica zakomponováva aj 
do iných projektov. Sú súčasťou i 
prvej etapy cyklodopravných trás 
v meste a budú navrhnuté aj v pri-
pravovanej druhej etape.         -tam-
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Momentky nielen zo Senického kultúrneho leta
Foto: Mesto Senica, FB, Štefan Orth
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SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 
(SODB 2021) - POTREBNÉ INFORMÁCIE
• 1. fáza projektu - SČÍTANIE DO-
MOV A BYTOV v období od 1. júna 
2020 do 12. februára 2021.

• 2. fáza projektu - SČÍTANIE OBY-
VATEĽOV v období od 15. februára 
2021 do 31. marca 2021.

Základné otázky a odpovede 
k sčítaniu domov a bytov: 

Na Slovensku sa  doteraz usku- 
točňovalo tradičné sčítanie. V ro- 
ku 2021 bude realizované ako 
integrované sčítanie. V čom je 
základný rozdiel? 
Základný rozdiel je v tom, že sa budú 
využívať okrem údajov od obyva-
teľov aj údaje z rôznych administra-
tínych zdrojov. Ďalšou zmenou je, 
že obyvatelia sa na sčítaní domov a 
bytov nebudú zúčastňovať. 

Sčítanie domov a bytov sa už zača-
lo 1. júna 2020 a potrvá do 12. fe-
bruára 2021. V druhej fáze sa sčíta-
vajú obyvatelia a to od 15. februára 
2021 do 31. marca 2021. Sčítanie 
je jedinečné svojou online elek-
tronickou formou v prvej aj druhej 
fáze. Na oboch fázach Štatistický 
úrad Slovenskej republiky veľmi 
úzko spolupracuje s jednotlivými 
samosprávami. 

Sčítanie domov a bytov sa koná 
podľa nového konceptu, teda 
bez účasti obyvateľov?

Áno, ide o elektronické sčítanie, 
ktoré realizuje samospráva. Pred 
začiatkom sčítania Štatistický úrad 
SR pripravil podklady a predvyplnil 
obciam existujúce údaje, určených 
zamestnancov obcí sme zaškolili, 
majú k dispozícii videá, dokumen-
ty a školiace materiály. S údajmi 
teda v obciach pracujú výlučne za-
školené osoby, ktoré majú prístup 
do systému. Tým, že bola mimo- 
riadna situácia z dôvodu COVID-19, 
ŠÚ SR pristúpil k e-learningovej 
forme školenia a vyškolil v krátkom 
čase 5 313 osôb. Do elektronické-
ho systému sčítania sa boli povin-
né zapojiť všetky obce a mestá na 
Slovensku.    
   
Aké informácie prinesie sčítanie 
domov a bytov?
• Zistíme, koľko bytov a domov na 
Slovensku pribudlo.
• Získame prehľad o formách vlast-
níctva bytov.
• Budeme vedieť počty a podiely 
neobývaných bytov v regiónoch.
• Zistíme, ako obyvatelia Slovenska 
bývajú, či preferujú za poslednú 
dekádu menšie byty alebo naďalej 
väčšie a ako sa táto preferencia líši 
podľa regiónov. 
• Nadobudneme nové podrobnej-
šie informácie o obnove budovy z 
pohľadu obvodového plášťa, stre-
chy a okien. 
• Dozvieme sa, koľkopodlažné 
domy u nás prevládajú.

• Zistíme napojenie bytov na vodu, 
plyn a kanalizáciu. 
• Získame prehľad o zdrojoch tepla 
aj to, či centrálne zásobovanie tep-
lom víťazí nad potrebou vlastného 
kúrenia.

Ako napríklad môže Slovensko 
využiť údaje zo sčítania?
• Na plánovanie novej infraštruktú-
ry a budovanie ciest. 
• Na plánovanie budovania nových 
materských škôl, predškolských za-
riadení a základných škôl.  
• Na plánovanie zriadenia nových 
stacionárov pre dôchodcov.
• Na plánovanie budovania nájom-
ných bytov a ich reálnu potrebu v 
konkrétnych regiónoch republiky. 

SODB 2021 je súčasťou celosve-
tového programu populačných, 
domových a bytových zisťovaní 
uskutočňujúcich sa pod zášti-
tou Európskej únie a Organizácie 
Spojených národov. Na Sloven-
sku má viac ako storočnú tradíciu.  
V EÚ sa realizuje vo všetkých člen-
ských štátoch v referenčnom roku 
2021. Základné výsledky SODB 

2021 budú zverejnené do konca 
roku 2022 a výsledky pre medzi-
národné porovnania krajín Európ-
skej únie najneskôr do konca roku 
2024. 

Informácie k SODB nájdete na ad-
rese www.scitanie.sk.

Podmienky upravuje osobitný zá-
kon č. 223/2019 o sčítaní obyva-
teľov, domov a bytov v roku 2021 a 
opatrenia ŠÚ SR.

Prvá fáza SODB 2021 je realizova-
ná v spolupráci so samosprávami, 
zameraná na sčítanie domov a 
bytov. Mestá, obce a mestské čas-
ti Bratislavy a Košíc v priebehu 
takmer deväť mesiacov dôsledne 
a prvýkrát elektronicky zazna-
menajú údaje približne o troch 
miliónoch bytov na Slovensku. 
Samotné sčítanie domov a bytov 
sa realizuje do 12. februára  2021. 
Po tomto termíne nastáva druhá 
fáza projektu - sčítanie obyva-
teľov. 

Zdroj: Štatistický úrad 
Slovenskej republiky

Vďaka sčítaniu si mesto aktualizuje pracovné databázy
Senická radnica patrí na Slovensku 
k tým samosprávam, ktoré sa v rám-
ci sčítania domov a bytov blížia do 
finále. Aktuálne majú pracovníci po-
verení výkonom sčítavania domov a 
bytov editovaných až 85 percent by-
tov, pričom priemer na Slovensku bol 
k 31. augustu 47 percent bytov. Túto 
skutočnosť zaznamenal aj Štatistický 
úrad SR. "S prípravami na sčítanie 
domov a bytov mesto Senica začalo 
hneď v marci, kedy bol samosprávam 
zaslaný list predsedu Štatistického 
úradu SR s uvedenými úlohami. Na 
elektronické spracovávanie sčíta-
nia boli vyškolení piati zamestnanci 
mestského úradu, ktorí začali praco-
vať ihneď od 1. júna 2020. V prvých 
dňoch sčítania sme oslovili správcov 

domov a bytov, spoločenstvá vlast-
níkov bytov, správcov polyfunkčných 
domov o poskytnutie údajov k sčíta-
niu. Súbežne sme začali pripravovať 
podklady aj z dostupných databáz 
mesta a kolaudačných rozhodnutí. 
Nasledovala a doteraz pretrváva prá-
ca v teréne - čo predstavuje fyzickú 
prítomnosť pri niektorých stavbách, 
aby sme mohli doplniť údaje o výme-
ne okien, zateplení, výmene striech, 
pripojenie na kanalizáciu a plynovú 
prípojku, počet podlaží domu. Vyu-
žívali sme aj portály katastrálneho 
úradu a Google Maps," uviedla Silvia 
Krčová z  Oddelenia organizačného 
a vnútornej správy Mestského úradu 
Senica, ktoré má sčítanie na starosti.
"Vďaka takto nadobudnutým úda-

jom mesto Senica získa ucelený 
prehľad o domoch, bytoch i bytových 
podmienkach v meste, vzájomným 
dopĺňaním a porovnávaním sa ak-
tualizujú pracovné databázy samo-
správy," dodáva primátor Senice Mar-
tin Džačovský. 

Spolupráca so správcami domov a 
bytov, spoločenstvami vlastníkov 
bytov, správcami polyfunkčných do-
mov bola pri sčítaní hneď od začiatku 
ústretová. "Poďakovanie adresuje-
me všetkým, ktorí sa podieľajú na 
poskytovaní údajov v meste Senica 
-  Službyt, spol. s r. o., Senica, Okres-
né stavebné  bytové družstvo Senica, 
Mestský podnik služieb, spol. s r. o., 
Senica, pán Jaroslav Saibel, Marels, 

s. r. o. Senica, ale i spomínaným spo-
ločenstvám vlastníkov bytov a správ-
com polyfunkčných domov," uzatvára 
S. Krčová. 

-tam-
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Čo nové medzi študentami?

Letná  Univerzita
Do spamu. Presne tam mal smerovať 
e-mail s ponukou letnej univerzity, tak 
ako všetky predošlé od Kolégia Anto-
na Neuwirtha. Niečo ma však donútilo 
ho otvoriť. O 30 minúť som mala vypl-
nenú prihlášku a napísaný motivačný 
list. Už len dúfať, že sa zmestím medzi 
tých dvadsať ľudí, ktorých si táto vzde-
lávacia inštitúcia vyberá z celej repub-
liky. 

Podarilo sa a prvého augusta som sa 
ocitla v kaštieli v Ivanke pri Dunaji, 
kde sa realizovala väčšina náročného 
programu. Každé doobedie sme ab-
solvovali dva 90-minútové semináre 
na témy z filozofie, politológie alebo 
sme rozoberali rôzne spoločenské 
problémy. Popoludní nasledovala 
práca na návrhoch zákonov. Tie sme 
si vybrali hneď na začiatku a písaniu 
siahodlhých paragrafov sme veno-
vali celý týždeň. Moja skupina mala 
za úlohu spraviť kompletnú reformu 

školstva, čo bolo vskutku náročné. Pri-
rovnala by som to k váľaniu obrovskej 
snehovej gule, na ktorú sa s každým 
posunom lepia ďalšie a ďalšie problé-
my. Posledný deň sa konalo zasadanie 
parlamentných výborov, kde sme tieto 
návrhy prezentovali odborníkom a ná-
sledne sme o nich hlasovali. Niektoré 
večery sme tiež absolvovali besedu  
s rôznymi známymi osobnosťami. Pre 
mňa najzaujímavejšou bola práve tá  
s europoslankyňou Miriam Lexmann 
na tému dezinformácie. 

Keď sa obzriem späť, letná univerzita 
bola určite dobrá skúsenosť. Aj keď 
väčšinu času moje mozgové závity 
praskali vo švíkoch, predsa len to ne-
bolo len o učení. Splavovali sme Du-
naj, liezli na lanovej dráhe, hrali futbal 
či frisbee, spievali v noci na streche 
kaštieľa... Za najväčšie pozitívum však 
považujem to, že som sa naučila sluš-
ne a vecne diskutovať. Prišli sme tam z 

rôznych kútov Slovenska, takže každý 
z nás mal osobitnú mentalitu. S niek-
torými ľuďmi som zdieľala rovnaké ná-
zory, s inými sa v niečom rozchádzali, 
no našli sa aj takí, ktorých presvedče-
nie mi bolo vyslovene proti srsti. No aj  
s tými bol človek nútený vyjasniť si 
veci prostredníctvom relevantných 

argumentov, nie nadávok či dokon-
ca pästí, ako to niekedy zvyknú robiť  
v parlamente. Veď práve komunikácia 
je to, na čom stojí a padá väčšina všet-
kých problémov. 

Adela  Sadloňová, 
Gymnázium Senica  

Rozhovor s osobnosťou: nová riaditeľka CVČ Senica SILVIA KRIŠÁKOVÁ

Som experimentátor aj tímový hráč, CVČ chcem osviežiť
Veľa ľudí vás pozná práve z Materské-
ho centra Stonožkine slniečka, ako 
aj ja. Čo vás motivovalo, opäť sa stať 
súčasťou Centra Voľného Času a uchá-
dzať sa o pozíciu jeho riaditeľky? 
V prvom rade musím povedať, že to 
bolo veľmi ťažké rozhodnutie, preto-
že som skôr typ človeka, ktorý nie je 
veľmi rád zviditeľňovaný. Ale v CVČku 
som prežila  krásnych päť rokov ako 
interná zamestnankyňa a veľmi veľa 
ma to naučilo. Páčil sa mi štýl činností 
s deťmi. Pretože je tu viac voľnosti, člo-
vek má možnosť uplatniť svoju vlastnú 
tvorivosť a svoje predstavy a nezvoní 
tu. Keď som odišla pracovať na ZŠ na 
Sadovej ulici, tak som v CVČ pracova-
la ako externý pracovník, čiže ma táto 

čo by ľudí zaujalo, nadchlo, zabavilo 
a zároveň prilákalo nových záujem-
cov. Rozmýšľala som nad tým, keďže 
mám svoje vlastné štyri deti rôznych 
vekových kategórií, čo by asi tak po-
trebovali. Zároveň som rozmýšľala, 
čo by vyhovovalo ostatným deťom, 
ktoré som poznala zo školy. Na dru-
hej strane som uvažovala, či mám 
ľudí, ktorí by boli schopní toto robiť. 
Preto som zvolila metódu, kedy som 
oslovila svojich priateľov a známych, 
ktorí sú šikovní v určitých činnostiach, 
či by nemali záujem vyučovať nové 
krúžky. Preto nás aj tento rok čaká až 
dvadsať nových krúžkov pre všetky 
vekové kategórie, ako napríklad čita-
teľské, turistické krúžky alebo nový 

činnosť musela baviť, inak by som v 
tom nemohla pokračovať. Hlavne som  
mala pocit, keď som tu bola tých päť 
rokov, že ako vyštudovanej učiteľke mi 
tu uniká prax. Jednoducho som mala 
pocit, že skôr, či neskôr by som sa do 
tej školy musela vrátiť. Napriek tomu 
CVČko beriem ako veľkú školu života. 
Po dvanástich rokoch pôsobenia na 
tretej zéeške som bola zrazu posta-
vená pred situáciu, keď sa ma viacerí 
ľudia pýtali, nakoľko došlo k zmene 
v centre voľného času, či by som ne-
chcela skúsiť funkciu riaditeľky. Po 
pol roku som sa rozhodla, že do toho 
pôjdem. Zo školy sa mi odchádzalo 
ťažko, nakoľko tam bol úžasný kolektív 
a skvelé deti. Ale napriek tomu som 

mala pocit, že v podstate idem vrátiť 
CVČku to, čo dalo mne. Nevravím, že 
to bude na desať - pätnásť rokov, mož-
no príde niekto, kto bude šikovnejší a 
bude mať veľa dobrých nápadov a na 
tomto mieste ma vymení. Takže ja to 
skôr beriem ako misiu a zároveň vý-
zvu. Pokúsim sa o to, aby to tu bolo, čo 
najlepšie.  

Čo nové nám pripraví centrum voľné-
ho času pod vaším vedením? 
Ako náhle som vedela, že do funkcie 
riaditeľky centra voľného času idem, 
tak som začala intenzívne premýšľať 
nad tým, ako zmeniť jeho činnosť. Nie 
úplne ho prevrátiť naruby, ale skôr 
osviežiť ponuku jeho aktivít. Niečo, 
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dobrovoľnícky, kuchársky, remesel-
ný, zdravotnícky, či znovu obnovený 
dramatický krúžok. Ako novinka pre 
staršie deti je nový Teens Klub, ktorý 
bude slúžiť na nadväzovanie nových 
priateľstiev, vytváranie nových nápa-
dov a bonusom bude už len príjemná 
atmosféra v klubovni CVČ.  

Aké vlastnosti si vy osobne myslíte, že 
máte, aby ste kvalitne viedli túto orga-
nizáciu?
Myslím si, že vlastnosti, ktoré mám, 
asi nie sú vhodné pre vedenie tejto 
organizácie (smiech), pretože od 
prírody som introvert a pomerne 
citlivá. A myslím si, že to sú vlast-
nosti, ktoré asi celkom nepatria do 
tejto funkcie, pretože tu by mal byť 
človek odolný voči negatívnym 
javom. Introverti to tiež asi veľmi 
nemajú vyhraté, ale tým, že sa celý 
život motám v masách ľudí, tak  
aj z introverta sa môže stať (vždy, 
keď je to potrebné) extrovert. A čo je 
mojou prednosťou? Možno empatia, 
organizačné schopnosti, chuť skúšať 
nové veci. Som experimentátor a tí-
mový hráč, som zodpovedná - ľudia 
sa môžu na mňa spoľahnúť. 

Čomu sa rada venujete vo voľnom 
čase? 
Jednoznačne najkrajšie chvíle sú 
v kruhu rodiny, nech je to kdekoľ-
vek. A keď nerátam rodinu, tak v 
prírode, kde dokonale zrelaxujem a 
dobijem baterky. Milujem turistiku a 

veľmi rada chodím do našich Tatier. 
Predbežne si robím plány, čo všetko 
chcem navštíviť a možno aj turistický 
krúžok, ktorý budem robiť s man-
želom, ma bude nútiť, aby som vy-
mýšľala nové túry a budem do toho 
ťahať aj deti.

Ako hodnotíte doterajšiu prácu Štu-
dentského parlamentu? 
Za posledné roky som si všimla prácu 
Študentského parlamentu a má môj 
veľký obdiv. Myslím si, že je na veľmi 
dobrej ceste a majú aj veľkú podporu 
od mesta. Je dôležité, že sa takýto mla-

dí, šikovní a inteligentní ľudia zapájajú 
do života v meste.  

Čo vám tohtoročná situácia priniesla? 
Neskutočne som si užívala chvíle s ro-
dinnou. Naučila som sa robiť kváskový 
chlebík a zdokonalila som sa v pečení 

kysnutých koláčov (smiech). A čo sa 
týka profesionálnych vecí, profesionál-
ne ma v tomto období posunuli webi-
náre, ktoré slúžili na vzdelávanie uči-
teľov. Pre mňa bola korona obdobím, 
počas ktorého som sa veľa naučila a 
dozvedela o sebe samej nové veci, o 
ktorých som si myslela, že ich nedoká-
žem. Podľa mňa nás to veľmi zblížilo so 
žiakmi aj rodičmi. Aj v rámci školy bola 
pre mňa korona obdobím, ktoré si bu-
dem navždy pamätať a zároveň som 
sa rozhodovala, či zo školy odísť alebo 
nie. Či to bola dobrá zmena v mojom 
profesionálnom živote, budem vedieť 
o pár rokov...

Tešíte sa na novú etapu vášho kariér-
neho života? 
Teším sa a zároveň neskrývam obavy. 
Je to pre mňa výzva. CVČ je pre každé-
ho človeka, ktorý tu pracoval, navždy 
srdcovou záležitosťou. Moje obavy 
plynú zo zvládnutia všetkých byro-
kratických nástrah, ktoré tu na mňa 
číhajú. Ale v CVČ je dobrý kolektív, tak 
pevne verím, že to spoločne zvládne-
me. 

Lucia Poláková, 
Študentský parlament 

Názory a komentáre...

Unicef - pretože každé dieťa si zaslúži byť dieťaťom
Žijeme v 21. storočí, v čase obrovského 
vedeckého pokroku, kedy moc majú v 
rukách tí, ktorí vlastnia technológie. 
Staviame mrakodrapy, kupujeme 
najnovšie iPhony, zarábame milióny 
vďaka videám na Youtube a obrázkom 
na Instagrame... A pritom stále je tu 
štvrtina svetovej populácie, ktorá deň 
čo deň chodí 12 kilometrov pešo po 
vodu a nemá čo dať do úst. 

Sme šťastná a zároveň neuveriteľne 
nevďačná generácia. Už vyše 70 ro-
kov Európa nezažila žiaden vojnový, 
globálny konflikt, pričom vo svete je 
dnes najviac vojnových konfliktov za 
posledných asi 30 rokov. Či už je to 
Južný Sudán, Afganistan, Stredoafric-
ká republika, ďalej Irak, Jemen, Sýria, 
Mali, Somálsko, Líbya, Ukrajina alebo 
Bangladéš i Mjanmarsko. V našej kra-
jine sa však boje neodohrávajú, preto 
možno máme pocit, že všade vo svete 
je bezpečne. Bohužiaľ to tak nie je. Na 
to, aby sme sa k tejto ideálnej predsta-
ve aspoň trochu priblížili je tu mimo 
iných organizácii aj Unicef. 

Unicef je detský fond Organizácie spo-
jených národov, čo je najvplyvnejšia 
svetová organizácia, ktorej hlavným 
cieľom je zachovanie mieru vo sve-
te. Bavíme sa o 41 miliónoch detí v 
59 krajinách  sveta, ktoré potrebujú 

nejakú formu pomoci. Buď sa ocitli v 
pazúroch vojny alebo bojujú s násled-
kami prírodnej katastrofy. Unicef po-
skytuje ľuďom (najmä deťom) rôzne 
formy pomoci: základné životné po-
treby ako sú voda a jedlo, zdravotnú 
starostlivosť, taktiež pomáha obetiam 
násilia, sexuálneho zneužívania a v 
neposlednom rade ponúka možnosť 
vzdelávania sa. 

Veľa ľudí má skreslený pohľad na to 
ako Unicef vlastne funguje a ako po-
moc prebieha. Myslia si, že ide o bo-
hatú organizáciou, ktorá je financova-
ná priamo z OSN, no opak je pravdou. 
Všetky peniaze sú od darcov. A čo sa 
samotnej pomoci týka, nepredstavuj-
te si, prosím, belocha obklopeného 
desiatkou malých čiernych detí, ktoré 
sa mu vešajú okolo krku. Pointou pod-
porných programov je to, aby sa po-
stihnuté, resp. rozvojové krajiny vedeli 
postaviť na vlastné nohy, nie vyvolať v 
nich ešte väčší pocit závislosti a vyko-
risťovania európskymi mocnosťami. 

Ako pri všetkom, aj v prípade informá-
cii o humanitárnej pomoci, zohrávajú 
veľkú úlohu médiá. V momente keď 
niekde vypukne vojna alebo dôjde k 
inému nešťastiu, sú toho plné obra-
zovky. Po čase to však prestane byť 
pre verejnosť zaujímavé a zabudne 

sa to. Dobrým príkladom je konflikt 
na východe Ukrajiny, ktorý naďalej 
prebieha, aj keď sa o ňom píše už len 
sporadicky. Je úplne bežné, že po stre-
chách domov behajú snajperi. Deti 
síce chodia normálne do školy, ale v 
pozadí stále počujú streľbu a výbuchy 
granátov. 

Za zmienku tiež stojí situácia v uteče-
neckých táboroch. Nie sú to žiadne 
malé kempy, ale hotové mestá. Naj-
väčší z nich – Dadaab, sa nachádza 
v Keni a žije tu zhruba 215 000 ľudí. 
Niektorí sem utiekli pred vojnou, iní sa 
tu priamo narodili. V podstate sú len 
tri možnosti ako sa človek môže odtiaľ 
dostať: požiadať o azyl v inej krajine, ísť 
študovať na univerzitu alebo sa vrátiť 
domov - s tým že nemá istotu či jeho 
dom stále stojí. Preto je veľmi dôleži-
té, aby mali deti prístup k vzdelaniu a 
mohli tak v budúcnosti žiť plnohod-
notný život. 

Toto je len zlomok z množstva vecí, 
ktoré Unicef robí. Nedá sa však po-
môcť každému, nemáme toľko pros-
triedkov. Mnohokrát je to práve o roz-
hodnutí, komu ju nemožno poskytnúť 
a následnom vysvetlení, prečo ju ne-
môže dostať. Napríklad: Na Ukrajine 
bolo treba opraviť 800 domov, ktoré 
boli poškodené v bojoch medzi pro-

ruskými separatistami a ukrajinskou 
armádou. Avšak financie postačovali 
len na opravu 30 domov. A teraz vy-
svetlite rodine, prečo susedov dom 
opravíte a ten ich nie. Sú to nesmierne 
ťažké rozhodnutia.

Aby sme mohli pomôcť čo najväčšie-
mu počtu ľudí, logicky potrebujeme 
čo najviac prostriedkov. Aj ty nám 
môžeš pomôcť. Najlepšie prostredníc-
tvom programu Svetový rodič, čo je 
mesačný príspevok 7 eur alebo v rám-
ci zbierok ako je napr. Modrý gombík. 
Pre nás je však lepšie dostávať menšie 
príspevky, ale častejšie. Môžeme si tak 
robiť zásoby a vieme potom efektív-
nejšie naplánovať pomoc. Stačí sa za-
registrovať na www.unicef.sk a my ťa 
budeme pravidelne informovať o tom, 
na čo boli tvoje peniaze použité. 

Mysli na to, že svetové problémy sa tý-
kajú nás všetkých. Buď vďačný za to, čo 
máš, lebo nie všetci mali v živote také 
šťastie ako ty. Nie každý sa v detstve 
hrával vonku na ihrisku, zbieral Poké-
mon kartičky a napchával sa sladkos-
ťami. Nebuď ľahostajný a staň sa aj ty 
svetovým rodičom, pretože každé die-
ťa si zaslúži byť dieťaťom. 

Adela  Sadloňová, 
Študentský parlament
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Streda16. september o 19:00 h 
ŽENSKÁ POMSTA      
Komédia rozpráva príbeh o podve-
dených ženách, ktoré spojí pomsta 
neverným manželom. Na skupinovej 
terapii sa u doktora náhodou stret-
nú tri ženy v zrelom veku. Rozdeľu-
je ich síce profesia, temperament i 
povaha, ale majú rovnaký problém, 
ktorý sa snažia v rámci psychotera-
pie vyriešiť. Ich depresie a trápenie 
májú spoločného menovateľa: ne-
veru manželov, ktorým obetovali 
desiatky rokov spoločného života. 
Zblíži ich to a rozhodnú sa, že lepšie 
než drahé sedenie u psychoterapeu-
ta a obaľovanie si nervov pojedaním 
čokolády, bude sladká POMSTA!
Žáner: komédia   
Produkcia:  Česko
Hrajú:  Jana Paulová, Mahulena Bo-
čanová, Eva Vejmělková, Petr Rychlý, 
Miroslav Etzler…
Vstupné: 5 € 

Piatok 18. september o 19:00 h
NOVÍ MUTANTI  
Rahne Sinclairová, Illyana Raspu-
tinová, Sam Guthrie a Roberto De 
Costa sú štyria mladí mutanti, kto-
rých drží v odľahlej nemocnici dr. 
Cecilia Reyesová za účelom ich psy-
chiatrického pozorovania. Je pre-
svedčená, že títo mladí ľudia pred-
stavujú nebezpečenstvo sami sebe 
aj celej spoločnosti. Má ich neustále 
na očiach a snaží sa ich naučiť ovlá-
dať ich mutantské schopnosti. Keď 
sa však osadenstvo rozrastie o Da-
nielle “Dani” Moonstarovou, začnú 
sa v nemocnici diať zvláštne veci. 

Pacientov začnú ovládať halucinácie 
a spomienky z minulosti. Nepotrvá 
dlho a ich mutantské schopnosti a 
vzájomné priateľstvo podstúpi skúš-
ku, pri ktorej budú musieť bojovať o 
to, aby prežili.
Žáner: akčný, sci-fi, horor  
Produkcia: USA
Vstupné: 5 €   
   
Piatok 18. a nedeľa 20. september 
o 17:00 h 
AKO  DOSTAŤ  DEDA  Z  DOMU     
Filmovými hviezdami nabitá rodin-
ná komédia o neľútostnej vojne 
vnuka a jeho starého otca, ktorého 
hrá Robert De Niro. Peter je nadše-
ný, keď sa dozvie, že dedko Ed bude 
bývať s ním a jeho rodinou v jednom 
dome. Ale len do chvíle, kým sa Ed 
nepresťahuje do jeho detskej izby. 
Peter sa svojho kráľovstva nemieni 
len tak ľahko vzdať a s pomocou ka-
marátov vymýšľa najrôznejšie spô-
soby, ako starkého vyštvať z domu. 
Dedo sa však len tak ľahko nevzdáva 
a začne plánovať odvetu... 
Žáner: rodinná komédia  
Produkcia: USA
Hrajú:  Robert De Niro, Uma Thur-
man, Christopher Walken, Jane Sey-
mour, Oakes Fegley 
Vstupné: 5 €, deti 4 €  
 
Sobota 19. a nedeľa 20. septem-
ber o 19:00 h
NARUŠENÝ 
Držiteľ Oscara Russell Crowe hrá 
psychopata, akého určite stretol 
každý z nás – frustrovaného člo-
veka,  z ktorého sa za volantom 

na preplnených cestách stane 
nepríčetné monštrum. Rachel sa 
ponáhľa do práce a na semafore 
zatrúbi na auto, ktoré ju zdržuje. 
Netuší, že náhodou tým spustí re-
ťazovú reakciu a stane sa objektom 
záujmu neznámeho muža, ktorý sa 
rozhodne udeliť jej lekciu. Začína 
sa smrteľne nebezpečná hra na 
mačku a myš, ktorá je dôkazom, že 
nikdy neviete, kto sedí vo vedľaj-
šom aute… 
Žáner: thriller   
Produkcia: USA
Hrajú: Russell Crowe, Caren Pistori-
us, Jimmi Simpson
Vstupné: 5 €  
 
Streda 23. september o 19:00 h
KÝM SA SKONČÍ LETO+POETIKA 
ANIMA (filmový klub)                                      
Keď sa šestnásťročná Milla zaľúbi 
do problémového chlapca, dvad-
saťtriročného Mosesa, je to pro jej 
rodičov nočná mora. Prvé stretnutie 
s láskou ale prebúdza v chorej Mille 
novú chuť do života a jej energia a 
túžba objavovať čoskoro otočí celú 
rodinu hore nohami. Milla začne 
svojmu prekvapenému okoliu uka-
zovať, ako prežiť každú minútu na-
plno. Tradičné pravidlá a morálne 
poučky letia do koša a rodičia sa 
rozhodnú dať veciam voľný prie-
beh.
Žáner: komédia, dráma  
Produkcia: Austrália
Hrajú: Eliza Scanlen, Toby Wallace, 
Emily Barclay, Essie Davis, Ben Men-
delsohn… 
Vstupné: 4 € 

Sobota 26. a nedeľa 27. septem-
ber o 17:00 h
MÁŠA A MEDVEĎ: MÁŠINE 
PESNIČKY                                                      
Okúzľujúce animované príbehy ne-
rozlučnej dvojice, ktorá si získala 
srdcia detí aj dospelých na celkom 
svete. Máša je zvedavé, múdre a 
neposedné dievčatko, ktoré žije v 
starej železničnej stanici v lese. Jej 
najlepším kamarátom je medveď, 
ktorý je bývalým cirkusovým artis-
tom. Máša miluje dobrodružstvo a 
pri svojom objavovaní sveta pôsobí 
doslova ako magnet na problémy.
Žáner: rodinný, animovaný  
Produkcia: Rusko
Vstupné: 5 €, deti 4 €  
  
Sobota 26., nedeľa 27. a  streda  
30. september o 19:00 h
BÁBOVKY  
Príbehy hrdinov filmu Bábovky nám 
ukážu, že niektoré stretnutia môžu 
navždy zmeniť život. Všetci sme totiž 
prepojení. Vzťahmi, prácou, náhoda-
mi, nenávisťou či láskou. Sme súčas-
ťou komplikovanej siete, utkanej z 
emócií, medzi ktorými nechýba hu-
mor, irónia, bolesť, napätie a pocho-
piteľne láska a vášeň. Bábovky popi-
sujú súčasné partnerské a rodinné 
vzťahy, ukazujú zábavné a trefné si-
tuácie z každodenného života, ktoré 
pozná a prežíva každý z nás.
Žáner: komédia, dráma  
Produkcia: Česko
Hrajú: Ondřej Vetchý, Lenka Vlasá-
ková, Jana Plodková, Marek Taclík, 
Barbora Poláková, Táňa Pauhofová...
Vstupné: 5 € 

PROGRAM KINA MLADOSŤ SENICA NA  MESIAC  SEPTEMBER 2 0 2 0
Predaj vstupeniek pol hodinu pred premietaním v pokladni kina a rezervácie na stránke www.kino.senica.sk

Jeden z troch spomenutých projektov bude pod-
porený sumou 6000 eur z Nadácie COOP Jednota. 
Hlasovať môžete do konca septembra vo všet-
kých senických supermarketoch COOP Jednota. 
Ako? Každý zákazník dostane za každých 5 eur 
hoddnoty nákupu žetón, ktorý je treba vhodiť do 
niektorého z troch priehľaddných boxov, podľa 
preferencie súťažného projektu. 

Projekty, za ktoré môžete hlasovať: 
Mesto Senica - Park Sotinská
Cieľom projektu je premeniť zanedbaný priestor 
pri poliklinike na parkovú plochu, ktorá bude sl-
úžiť na oddych a spríjemňovať každodenný život 
občanom Senice. Vďaka umiestneniu nových 
lavičiek aj zvýši oddychovú a rekreačnú kvalitu 
priestoru.

Oddychová zóna v parku pri DAVe
Oddychová zóna v parku bude pozostávať z diek, 
sedacích vakov a slnečníkov. Táto zóna by mala 
zatraktívniť podujatia a aktivity, ktoré sa konajú v 
mestskom parku, ako Senické senobranie, Dob-
rovoľníci deťom, Štramák fest, Coolpiknik, hand 
made trhy a veľa iných.

Elokované pracovisko Kolónia 544 MŠ - Ihrisko 
ako z rozprávky
Projekt prinesie skvalitnenie prostredia, v ktorom 
sa deti denne pohybujú a kde trávia veľa času. V 
školskej záhrade bude doplnené materiálne vy-
bavenie hernými prvkami, ktoré budú spĺňať bez-
pečnostné, ekologické a estetické parametre. Tým 
sa vytvorí miesto, kde si deti budú zdokonaľovať 
svoje pohybové schopnosti a zručnosti.

V predajniach COOP Jednota môžete hlasovať za park v Sotine, 
detské ihrisko v materskej škole alebo oddychovú zónu v parku pri DAV-e

-lv-
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Ján Pláteník, člen DHZ v Senici – zaslúžilý člen DPO SR

za vernosť, medailou za príkladnú prá-
cu, medailou za zásluhy a medailou za 
mimoriadne zásluhy.

Pán Pláteník, dovoľte mi touto cestou 
zablahoželať Vám k najvyššiemu vy-
znamenaniu čestnému titulu zaslúži-

lý člen DPO SR. Prajem Vám v mene 
Dobrovoľného hasičského zboru v Se-
nici veľa zdravia, šťastia, dobrých pri-
ateľov okolo seba a aby ste aj naďalej 
šírili dobré meno DHZ v Senici.
                         Jarmila Barcaj Drinková,

predsedníčka DHZ v Senici

Dňa 8. septembra 2020 v Dome 
Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v 
Bratislave bolo odovzdané najvyššie 
vyznamenanie DPO SR čestný titul 
zaslúžilý člen DPO SR z rúk prezidenta 
DPO SR Pavla Ceľucha, za prítomnosti 
prezidenta Hasičského a záchranné-
ho zboru Pavla Mikulášeka a gene-
rálneho sekretára DPO SR Vendelína 
Horvátha aj nášmu členovi pánovi 
Jánovi Pláteníkovi. 

Ján Pláteník je členom hasičského 
zboru od roku 1953, najskôr pôsobil v 
Slovenskom hodvábe, kde sa ako člen 
zúčastňoval výcviku a súťaží. V podni-
ku robil požiarnu kontrolu na oddele-
niach a samozrejme sa zúčastňoval na 
zásahoch. Keď v roku 2007 v podniku 
Slovenský hodváb hasičský útvar za-
nikol, prestúpil do DHZ v Senici, kde 
pôsobí až doteraz. V roku 2009 pri 
oslavách 120. výročia založenia DHZ 
v Senici obsluhoval koňmi ťahanú his-
torickú striekačku z Unína. Hasičom je 
už 67. rokov a bol ocenený viacerými 
medailami I., II. a III. stupňa, stužkami 

Od septembra 2020 bol dočasne 
poverený výkonom funkcie riaditeľa 
Mestského kultúrneho strediska Se-
nica Marek Grimm, ktorý nahradil 
doterajšieho Martina Dudáša. Ten 
vo funkcii riaditeľa MsKS pôsobil od 
27. apríla 2020 (v súčasnosti  Spoloč-
ný školský úrad so sídlom v Senici).
                                       -red-

September v knižnici: beseda s Michaelou Rosovou, výstava karikatúr i prieskum spokojnosti

Pripravili sme i prvé jesenné podu-
jatie. Vo štvrtok 10. septembra prišla 
na besedu spisovateľka a zároveň 
i Seničanka Michaela Rosová. Táto 
mladá prozaička má na svojom kon-
te niekoľko vydaných kníh. Jej tvor-
bu si všimla aj odborná verejnosť, 
napriek mladému veku získala via-
ceré ocenenia – bola nominovaná 
na Cenu Jána Johanidesa 2020 a je 
viacnásobnou finalistkou prestížnej 
literárnej súťaže Anasoft Litera, vrá-
tane aktuálneho ročníka 2020. 

V priestoroch schodiska Záhorskej 
knižnice sme nainštalovali veselú 
výstavu na vážnu tému – Korona v 
karikatúre. Výstava vznikla v Galérii 
kresleného humoru pri Mestskom 
kultúrnom stredisku v Novom Mes-
te nad Váhom, ktoré využilo karan-
ténu na premýšľanie, ako dostať 

kultúru bližšie k ľuďom. Poprední 
karikaturisti z Česka a Slovenska sa 
s humorom a nadhľadom zamysleli 
nad aktuálnou situáciou. Výsledkom 
sú originálne obrázky slovenských a 
českých karikaturistov, ktoré oživili 
priestory našej knižnice.    

Približne raz za päť rokov uskutoč-
ňuje knižnica prieskum spokojnosti 
svojich používateľov. Dotazníky sú 
k dispozícii nielen vo všetkých od-
deleniach knižnice, ale i na webovej 
stránke, kde ich môžu čitatelia vypl-
niť online. Prieskum potrvá do 30. 
septembra. Výsledky prieskumu sú 
pre nás veľmi dôležité, práve názory 
našich používateľov nám pomáhajú 
byť lepšími. Ďakujeme. 

Silvia Sameková,
riaditeľka Záhorskej knižnice v Senici

Záhorská knižnica sa po lete vracia k režimu, na aký sú čitatelia počas školského roka zvyknutí. To znamená, že okrem 
bežnej výpožičnej doby až do 18-tej hodiny sú oddelenia beletrie a náučnej literatúry otvorené aj v sobotu. 

Ivo Chadžiev
Bruno Horecký

Jaromír Gottvald

Roman Sika

Vladimír Pavlík Ľubomír Kotrha

Andrej Mišanek

Ľubomír Kotrha

Personálne zmeny v MsKS
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Čerstvý vietor v Stonožke! CVČ ponúka v novom školskom 
roku až 40 krúžkov, prihlásiť sa môžete do konca septembra

1. Gitara pre začiatočníkov (kategória 9 - 25 rokov)
Krúžok s dlhoročnou tradíciou, ktorým prešlo v Sto-
nožke už stovky detí a medzi nimi nie jeden súčasný 
umelec. K absolventom patrí i muzikálový herec Jan-
ko Slezák.  Radi privítame ďalších budúcich hudob-
níkov, gitaristov začiatočníkov. Ľavá ruka zvládne 
akordy, pravá rytmus a keď  ti nie je cudzí spev, tak za 
prvý mesiac zvládneš už niekoľko pesničiek. Trpez-
livo sa ti bude venovať  Danka s asistentkou Leou a 
budú mať z tvojho pokroku rovnakú radosť ako ty.  
Dostaneš od nás Spevník pre začiatočníkov. GITARU 
si však treba do októbra zaobstarať vlastnú, alebo si 
požičať od kamaráta (resp. do decembra máme na 
zapožičanie niekoľko gitár i my v CVČ). Príď si splniť 
svoj hudobný sen a ver, že hudba ťa privedie do za-
tiaľ nepoznaného sveta, plného emócií a dobroty. 
Bonusom budú nielen dve otvorené hodiny pre ro-
dičov, ale i záverečný gitarový koncert a ponuka na 
Stonožkin tábor, sčasti aj s hudobným zameraním. 
Treba tiež vedieť, že žánrom v gitarových krúžkoch je 
pop, folk, občas ľudovka, u pokročilých i rock. A znieť 
bude slovenčina, čeština a u pokročilých i angličtina.

2. Gitara pre  mierne pokročilých 
Krúžok pre deti a mládež, ktorí absolvovali v CVČ 
Gitaru pre začiatočníkov a chcú sa tomuto nástro-
ju venovať i naďalej. Môžu to byť tiež záujemcovia, 
ktorí sa na gitaru učili ako samoukovia a chcú poznať 
viac pesničiek a svoju hru zdokonaliť. Pokúsi sa o to s 
vami opäť Danka s asistentkou Natálkou. Platí i všet-
ko ostatné, čo ponúkame a píšeme v Gitare pre za- 
čiatočníkov, vrátane záverečného gitarového kon-
certu. Novinkou bude ponuka regionálnej hudob-
nej súťaže v hre na gitaru, ktorú Stonožka plánuje na 
marec 2021. 

3. Gitara pre pokročilých 
Tu už pôjde do tuhého, chceme mať z vás, našich 
najtalentovanejších gitaristov, mladých umelcov a 
ďalej cibriť vaše schopnosti, absolvovať s vami vy-
stúpenia, poprípade i zostaviť hudobnú kapelu, ako 
bolo donedávna v Stonožke samozrejmosťou. Re-
pertoár a smer hudby budeme vyberať a tvoriť spo-
lu s vami. Navštívime  koncert vybranej kapely, po- 
núkneme vám novú Stonožkinu súťaž pre gitaristov 
a tým najlepším a odvážnym i súťaž v Bratislave či 
Kremnici. Hudobný tábor platí samozrejme tiež. Sú 
na vás pripravení skvelí muzikanti – Rišo a Monika, 
asistentka Zuzka a čiastočne i učiteľ Rado (ten spojí 
hru na gitaru s výučbou na bicie). Všetko samozrej-
me záleží na počte  záujemcov a čiastočne i na vašej 
kreativite, odvahe a hudobných nápadoch.

4. Hra na bicie (vek od 9 rokov)
Aj tento obdivovaný nástroj a výučbu máme v ponu-
ke, a to so skvelým učiteľom, hudobným aranžérom 
a nadšencom Radom. Ovláda i gitaru. A keďže tieto 
nástroje sa výborne dopĺňajú, prišiel s nápadom 
výučbu spojiť. Nebude nuda a bude to dobre znieť.  
U gitaristov sa v tomto krúžku predpokladajú aspoň 
základy hry. Záujemcovia na bicie však môžu byť 
úplní začiatočníci, či mierne pokročilí.  Nie je tajom-
stvom, že práve v tomto krúžku hľadáme a určite 
nájdeme členov budúcej Stonožkinej kapely! Okrem 
bicích skúsite i tajomný rytmický nástroj „kachon“.  
Oslovila ťa táto novinka? Myslíš, že máš talent? Tak 
sa neváhaj prihlásiť.  

5. Keyboard a zobcová flauta (kategória 6 - 13 r.)
Hudba je pre detský vývoj dôležitá. Už v prena-
tálnom štádiu ju dieťatko vníma a reaguje na ňu a 

jej pozitívny vplyv sa postupne prejavuje s rastom 
dieťaťa v mnohých oblastiach. Hudobný sluch, hu-
dobná predstavivosť a hudobný prejav sa prostred-
níctvom hry dajú rozvíjať už veľmi skoro. Krúžok sa 
orientuje na systematickú výučbu hry na hudobný 
nástroj a interpretáciu vybraných hudobných skla-
dieb, ktoré sa dieťaťu páčia. Pri výbere nástrojov je 
dobré prihliadať na motorické schopnosti dieťaťa 
v danom veku, preto odporúčame pre menšie deti 
najmä jednoduché rytmické nástroje. Ak u svojich 
detí vidíte náklonnosť k hudbe a chcete, aby svoj hu-
dobný talent aj rozvíjali, prihláste ich na keyboard, 
alebo na zobcovú flautu, kde sa spolu s Gerdou na-
učia hrať jednoduché pesničky a základy hudobnej 
teórie.

6. Spevácky (kategória 6 - 15 rokov)
Je spev vašou záľubou? Túžite raz stáť na pódiu s 
mikrofónom, alebo spievať s kapelou? To všetko sa 
môže v Stonožke stať, ak máte trocha talentu, vôle a 
odvahy, a najlepšie ak už máte so spevom aké - také 
skúsenosti. Odborne vás povedie multitalentova-
ná speváčka Majka Závodská (v minulosti členka 
úspešných Stonožkiných kapiel) a teší sa na svojich 
nasledovníkov. Žánrom bude pop, folk, sem - tam 
i rezká ľudovka, nebudeme sa báť ani anglického 
repertoáru a dáme aj na váš tip a výber pesničiek. 
Samozrejmosťou budú vystúpenia, spolupráca so 
stonožkinými gitaristami a hráčmi na bicie, možno 
príde  i prvá súťaž. Na veku nezáleží. Prvoradá je chuť 
a trocha talentu.

7., 8., 9.,10. Mažoretky MINISPIRIT, SPIRIT kadet, 
SPIRIT junior, SPIRIT senior (kategória 4 - 13 r.)
Mažoretkový súbor Spirit je jedným z krúžkov s dlho-
ročnou tradíciou. V súčasnosti ho navštevuje vyše 50 
detí, pre ktoré sa Spirit stal druhou rodinou. Avšak 
mažoretky nie sú len o trénovaní, vystupovaní, či 
súťažení. Trénerky Barborka, Žanetka, Petra a ich 
nadšené pomocníčky organizujú počas školského 
roka niekoľko akcií pre celé rodiny, medzi ktorými 
nechýba vianočná besiedka, ukončenie sezóny, či 
pokoncertová afterpárty. Spiritky však nelenia ani 
počas leta, kedy pripravujú tradičný letný tábor s ná-
zvom Spirit Camp, kde je pre deti vždy nachystaný 
rôznorodý program plný zážitkov a výletov. Medzi 
spiriťácke akcie sa však radí aj koncert určený pre ro-
dinných príslušníkov, ale aj deti zo základných škôl. 
Všetky trénerky, ktoré v Spirite pôsobia sú zároveň 
odchovankyňami tohto súboru, vďaka čomu pre 
Spirit nielen žijú, ale aj preň dýchajú. S deťmi každo-
ročne absolvujú aj sústredenia s bohatým zábavným 
programom či tvorivými dielničkami. Počas školské-
ho roka absolvujú niekoľko súťaží doma i v zahraničí, 
z ktorých si pravidelne nosia medailové umiestne-
nia. Vďaka svojej vytrvalosti, disciplíne a tvrdej práci 
sa Spiritky stali niekoľkonásobnými majsterkami a 
vicemajsterkami Slovenska a Európy. Spirit nie je len 
súbor, je to rodina, kam sa všetci radi vracajú...

Prihlasovanie do krúžkov je možné osobne v budove Centra voľného času Stonožka alebo elektronicky  
na e-mail: cvc.senica@gmail.com do 30. septembra 2020. Pozor, vstup do budovy CVČ len s rúškom! 
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11. Tanečná prípravka (kategória 4 - 6 rokov)
Máte doma malé šidlá a neviete ako skrotiť ich po-
hybovú aktivitu? Tanec je pre deti skvelá možnosť 
ako sa zaradiť do kolektívu a zdravou formou tento 
pohyb a koordináciu rozvíjať. Pripravené sú na to 
naše trénerky Paťa a Dada a naučia deti cítiť rytmus,  
hudbu, uvedomovať si  svoje telo a priestor. Potom 
prídu  prvé tanečné krôčiky a variácie, práca v skupi-
nách, či dvojiciach, kondičné cvičenia. Hlavnou for-
mou bude HRA, na tréningoch budú znieť slovenské 
tanečné pesničky..., a prvá otvorená hodina bude už 
na mikulášskej besiedke krúžku. Na záver roka vznik-
ne prvá spoločná choreografia a prvé vystúpene  
v kostýmoch. Vyskúšate? Budeme sa tešiť!

12. DANCE GIRLS (kategória 9 - 13 rokov) 
                     NOVINKA!!!
Tanečný krúžok dievčat vo veku od 9 do 13 rokov, 
ktoré zatiaľ veľmi netancovali, ale čím sú staršie, tým 
viac by to chceli skúsiť. Verte, že nikdy nie je nesko-
ro na tancovanie a nové priateľstvá. Trénerka Paťa s 
vami dobehne kondičku, naťahovačky, zaradí kru-
hové tréningy, niečo z gymnastiky.... a pridá základy 
rôznych tanečných štýlov. Uvidíte, že po pol roku už 
budete pýtať malú choreografiu. Príď i s kamarátkou, 
lepšie sa u nás udomácniš. Tréningy budú dva razy 
do týždňa, pondelok a piatok.

13. Tanečný krúžok "Bimbo dance" – OBSADENÉ! 
(tento rok neprijímame nových členov)
Členovia sú vo veku od 6 do 8 rokov, počet 25 detí. 
Tanečný krúžok je bez konkrétneho zamerania na 
určitý štýl. Tanec robí deti šťastnými, rozdáva rado-
sť, prináša nové priateľstvá, učí deti sebaprezentácii 
pri vystúpeniach, podporuje zdravé sebavedomie, 
flexibilitu, ladnosť, orientáciu, kondíciu, upevňuje 
svalstvo. Deti sa tu naučia hýbať a tancovať na aký-
koľvek rytmus a tanečný štýl. A skvelá vedúca Zuzka 
to naozaj vie...

14. Gymnastika – OBSADENÉ! (tento rok neprijí-
mame nových členov)
Gymnastika je ladnosť aj sila zároveň, obťažnosť 
vykonávaná s ľahkosťou, gracióznosť a flexibilita, 
koordinácia a presnosť. Jedným slovom dokonalo-
sť. Gymnastika pre všetkých je základom každého 
športu a je dôležitá v predchádzaní úrazu pri športe, 
napomáha budovaniu svalstva, podporuje flexibi-
litu tela a koordináciu. Zameriava sa na filozofiu 4F 
- FUN, FITNESS, FUNDAMENTALS, FRIENDSHIPS (ra-
dosť, zdatnosť, základy, priatelia). Krúžok je určený 
pre deti od 4 rokov do 15 rokov. Deti sú rozdelené 
do skupín podľa veku a dispozícií v kupinkách: škôl-
kari, chlapci, I. A, II. A, II. B, III. A., III. B. a ich druhou 
mamičkou je Zuzka.

15. Kruhový tréning pre deti a mládež (kategória 
od 8 rokov)                                                           NOVINKA!!!
Veronika vie, že ideálny spôsob ako deti a mládež na-
učíme cvičiť je jednoducho iba s vlastnou váhou tela. 
Naučíme sa základné a jednoduché cviky, ktoré nám 
zlepšia kondičku a vytrvalosť a zároveň si precvičíme 
svalstvo pri motivačnej hudbe. Cvičenie je vhodné 
pre úplných začiatočníkov v cvičení či športe. Všetko 
si vysvetlíme a spoločne sa naučíme. Počas hodiny sa 
budeme posúvať medzi jednotlivými stanovišťami a 
opakovať jednotlivé cviky. Hodina bude rozdelená 
na štyri  časti: zahriatie, potom si dáme rozcvičku, po 
nej prídu na rad základné cviky a na konci hodiny sa 
poriadne ponaťahujeme - strečing. 

16. Pohybová prípravka (kategória 4 - 6 rokov)
Krúžok vhodný pre deti z materských škôl. Detská 
pohybová prípravka pomôže vašim deťom získať 
základné pohybové zručnosti, ktoré neskôr využijú 
v škole či v športe. Deti si osvoja rôzne pohybové hry 
a aktivity obsahujúce prvky gymnastiky a atletiky. 
Spolu s našou Veronikou sa naučíme základné gym-
nastické zručnosti ako sú beh, skoky, kotúle, pod- 
liezanie atď. Pohybová prípravka rozvíja tvorivosť, 
sústredenie a predstavivosť. Deti si tu nájdu nových 
kamarátov a spoločne si pri veselej hudbe zasúťaží-
me a hlavne sa dobre zabavíme.

17. Joga pre deti (kategória 4 - 6 rokov, 7 - 13 ro-
kov)
V joge sa deti učia uvedomiť si svoje telo a vnímať 
potešenie z pohybu. Nie je dôležité kto kam do- 
čiahne, ani kto bude prvý. Dôležité je cvičiť správne 
a hlavne si to užiť. Cvičenie bude vedené hravou for-
mou, kde deti prenikajú do sveta zvierat cez veselé 
polohy ako sú mačka, pes, kobra, motýlik či ťava... 
Joga im tiež pomáha rozvíjať predstavivosť a po- 
hybmi podporuje pevnosť tela a ohybnosť chrbtice. 
S Veronikou budeme cvičiť, aby sme boli silní ako 
hora a ohybní ako mačka. Budeme zdraviť slnko, 
sústrediť sa, smiať sa a tešiť sa. Jogu je možné cvičiť 
priamo v priestoroch MŠ po dohode s rodičmi a pani 
učiteľkami.

18. Florbal (5. - 9. ročník, SŠ) 
Okrem spontánnej radosti z pohybu pravidelné hra-
nie florbalu pôsobí pozitívne na duševné zdravie, 
pretože sa pri ňom uvoľňujú endorfíny a ďalšie tak-
zvané hormóny šťastia. Dieťa sa celkovo cíti dobre, 
v kondícii, má vyššie sebavedomie, je výkonnejšie v 
škole. Je to kolektívna hra, ktorá pozitívne vplýva na 
kamarátske vzťahy a pravidelný tréning navyše slúži 
ako prevencia vzniku srdcových a cievnych chorôb. 
Poďte si s bývalým hokejistom a trénerom Jožkom 
zašportovať pre radosť! 

19. Šachový krúžok "Žubrienky" (kategória 5 - 12 
rokov)
Šach je právom považovaný za kráľovskú hru. Po-
máha rozvíjať logické a kritické myslenie, trénuje 
pamäť, učí robiť neľahké rozhodnutia v obmed-
zenom čase.... Niekto ho považuje za nudný alebo 
príliš zložitý. Kto sa však trochu potrápi, zvládne zá-
klady a posunie sa o kúsok ďalej, objaví krásu šachu 
plnú hlbokých myšlienok a kombinácií. V šachovom  
krúžku Žubrienky začínalo niekoľko mládežníckych 
majstrov Slovenska a vyrástlo v ňom viacero silných 
extraligových šachistov. Na krúžku si potrápime hla-
vičky, ale zažijeme aj veľa zábavy. Vedomosti si bu-
deme pravidelne testovať na turnajoch a v ligových 
zápasoch. A tí najšikovnejší si budú môcť zmerať sily 
aj so zahraničnými súpermi vďaka našej spolupráci  
s Medzinárodnou šachovou akadémiou Interchess  a 
so šachovou školou M. Botvinnika (6. majster sveta 
v šachu) z Moskvy. Na všetkých nádejných šachistov 
sa teší tréner Rasťo. Ak by však mal záujem aj niekto 
starší, tiež ho neotočíme vo dverách:) Tréningy má-
vame v CVČ tradične  každý piatok o 16.00 h.

20. Keramikársky (3. - 9.ročník)              NOVINKA!!!
V krásnej keramikárskej dielni kunovskej Svetlušky 
vás uvedie do čarov práce s hlinou úžasná Zuzič-
ka. Vy ste ešte nemodelovali z hliny? Neváhajte a 
prihláste sa do nášho jedinečného krúžku, kde je 
dovolené sa zablatiť. A pri tom všetkom tvoríte, re-

laxujete, zažívate v príjemnom, takmer domácom 
prostredí terapiu, ku ktorej sa dostanete bežne len 
zriedka... Nádherné a originálne výrobky budú na-
vždy spomienkou na vaše detstvo. Vaši blízki sa  
z nich budú tešiť dlhé roky...

21. Zázračný ateliér (kategória 4 - 8 rokov) 
                       NOVINKA!!!
Nový krúžok pre malé aj väčšie detičky a ich tvori-
vé ručičky. Šikuľkovia si vytvoria pomocou vlastnej 
fantázie aj overených tvorivých nápadov umelec-
ké diela, hračky či darčeky. Spolu si pripravíme aj 
mňamky vďaka ľahkým receptom, na ktorých si po-
tom pomaškrtíme, prečítame si veselú rozprávočku. 
Zázračný ateliér je pre všetky dievčatká i chlapcov, 
ktorí chcú vyskúšať svoje zručnosti a premeniť ich  
s vždy usmiatou Veronikou na niečo výnimočné! 

22. Módny tvorca - zázraky z textilu s MisHell  
Von D – (5. - 9. ročník, SŠ)                            NOVINKA!!!
Miška, pseudonymom MisHell von D je vyštudova-
ná módna návrhárka, neprehliadnuteľná umelkyňa 
s čarovnou dušičkou a navyše bývalá stonožkárka. 
To, čo robí s láskou a vášňou, chce odovzdať ďalej...  
Krúžok je zameraný na textilný a odevný dizajn, 
módnu kresbu, ručné práce z textilných i netextil-
ných materiálov, výrobu módnych doplnkov, tvorivú 
zábavnú činnosť v oblasti módneho sveta. Naučíme 
sa ručne si zhotoviť jedinečný módny kúsok, dopl-
nok či šperk hravou formou a navyše ho predvedie-
me na vlastnej módnej prehliadke...

23. Ľudové remeslá pre deti (kategória 8 - 15 ro-
kov)                      NOVINKA!!!
Je nám cťou uviesť v spolupráci so Záhorským osve-
tovým strediskom do života krúžok, ktorý oživuje 
krásu a bohatstvo ľudových remesiel z našej ľudovej 
kultúry... Vždy usmiate slniečko Romanka nadchne 
deti pre jedinečnú prácu s tradičnými, no starými 
materiálmi a technikami. Ocitneme sa v minulosti a 
na chvíľku zažijeme atmosféru ako z klasickej ľudo-
vej rozprávky. Toto tu ešte nebolo!

24. Šijeme pre bábiky (1. - 4.ročník)     NOVINKA!!!
Milé slečny. Ste najúžasnejšou vlastníčkou najmilšej 
bábiky na svete? A nemyslíte, že je čas postarať sa 
jej o nové šatôčky, doplnky, či originálne bývanie? 
Milá krajčírka a obyčajná mamička Janette s láskou 
zasvätí malé princezné do tajov šitia a jednoduchej 
módy. A na krúžku budeš vždy so svojou obľúbenou 
bábikou! Takže okrem nezabudnuteľných kreatív-
nych chvíľ spoznáš aj kopec nových kámošiek – ži-
vých i tých detskoizbičkových...

25. Výtvarný krúžok (kategória 4  - 6 rokov)
V kolektíve kamarátov s rovnakými záľubami bude-
me spolu s našou Gerdou aktívne rozvíjať vlastné 
schopnosti. Výtvarné činnosti predstavujú jednu z 
foriem, ktorými si deti osvojujú okolité skutočnosti, 
hmotný svet a objasňujú si súvislosti a vzťahy medzi 
ľuďmi a vecami. Činnosť krúžku je zameraná tak, aby 
výtvarná práca deti zaujala a aby estetické vnímanie 
a tvorivá aktivita vytvárala v nich pocity radosti a 
uspokojenia. Deti na výtvarnom krúžku v uvoľnenej 
a radostnej atmosfére nadobúdajú nové zručnosti, 
vyskúšajú si zaujímavé výtvarné techniky, rozvíjajú 
si fantáziu, estetické cítenie, kreativitu. Rozvíjanie 
elementárnych grafomotorických zručností pred 
vstupom do základnej školy uľahčujú začiatočné 
osvojovanie písma.
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26. Netradičná výtvarka (kategória 7 - 13 rokov) 
Poďte s Gerdou aktívne rozvíjať vlastné schopnos-
ti v oblasti výtvarného sebavyjadrenia, tvorby a 
orientácie v historickom, modernom i súčasnom 
umení. Krúžok je zameraný tak, aby výtvarná práca 
deti zaujala a aby ich estetické vnímanie a tvorivá 
aktivita viedla k nadobúdaniu nových zručností, 
výtvarných techník, rozvoju fantázie, kreativity a 
vlastného výtvarného prejavu. Naučia sa základné 
techniky kresby, maľby, grafiky, batikovania, koláže, 
maľby špachtľou, sochárstva, priestorovej tvorby, 
dekorácie, teórie výtvarného umenia a iné zaujíma-
vé výtvarné techniky a postupy. Svoje diela budú 
prezentovať prostredníctvom verejných výstav. Vý-
tvarné umenie je univerzálnym jazykom bez hraníc 
a obmedzení, ktorým môžeme komunikovať s oko-
litým svetom. Máme tak možnosť tvoriť, realizovať 
sa, vyjadriť svoje predstavy, sny a zároveň robiť náš 
svet krajším a farebnejším.

27. Vareška malého kuchára (3. - 9.ročník) 
                     NOVINKA!!!
Najvoňavejší krúžok pečenia a varenia, kde sa zozná-
mime s prípravou tradičných slovenských jedál, 
vlastnými rukami vyčaríme dobroty podľa receptov 
starých mám, ktoré sa varievali a varia v domácnos- 
tiach podľa toho, čo sa práve v záhradách urodí...  
A to všetko v spoločnosti vynikajúcej gazdinky, lás-
kavej a charizmatickej a veľmi pozitívnej maminky 
Peťky. Odmenou bude plné bruško a spokojní rodi-
čia. Odteraz sa vám o večeru postarajú  deti!

28. Cestou - necestou za krásami regiónu – turi-
stický (1. - 6. ročník)                   NOVINKA!!!
Aj pre malých milovníkov vychádzok a cestovania tu 
máme krúžok, kde väčšinu času budeme prežívať v 
prírode. Naše cesty povedú do blízkeho okolia. Stret-
nutia z organizačných dôvodov nebudú každý týž-
deň, presný spôsob fungovania si dohodneme na 
prvom stretnutí. Podmienkou členstva je vybavená 
preukážka na vlak (na bezplatné cestovanie). Vyba-
víte ju na železničnej stanici v pokladni. (Potrebuješ 
malú fotku, rodný list a OP zákonného zástupcu).  
Každý výlet je zážitkom so Silviou a Jožkom.

29. Cestou - necestou za krásami Slovenska – tu-
ristický (7. - 9.  ročník, SŠ)                           NOVINKA!!!
Cestovateľské zážitky pre staršie deti aj mimo regió-
nu – navštívime prírodu a mestá v rôznych častiach 
Slovenska. Výlety budú jednodňové aj viacdňové, 
počas víkendov a prázdnin, prispôsobené vlako-
vým a autobusovým spojeniam. Stretnutia z orga-
nizačných dôvodov nebudú každý týždeň, presný 
spôsob fungovania si dohodneme na prvom stret-
nutí. Podmienkou členstva je vybavená preukážka 
na vlak (na bezplatné cestovanie). Vybavíte ju na 
železničnej stanici v pokladni. (Potrebuješ malú 
fotku, rodný list a OP zákonného zástupcu). Ak máš 
dobrodružnú dušu, neváhaj! Tešíme sa na spoločné 
nezabudnuteľné zážitky! Silvia + Jožko

30. Zdravotnícky - Prvá pomoc pre deti a mlá-
dež (3.  - 9. ročník)                     NOVINKA!!!
Tak toto sa ti vždy zíde! Si malý, či veľký? Fascinu-
je ťa práca zdravotníkov? Snívaš o kariére lekára, 
či záchranára? Potom si na správnej adrese... Spo-
lu sa naučíme, ako sa zachovať v situáciách, kedy 
skutočne ide o život. Krvácanie, bezvedomie či 
autonehoda? Všetko si vyskúšame zábavne a hlav-
ne PRAKTICKY, aby sme v každej situácii vedeli za-

chovať chladnú hlavu. Niekoľko prekvapení počas 
roka navyše k tomu! Veselý medik Majo je zárukou 
serióznosti aj zábavy.

31. Dramatický (kategória 6 - 15 rokov) 
Nácvik jednoduchých divadielok prispôsobených 
veku a schopnostiam detí, ktoré zahráme rodičom 
a blízkym, pomoc pri kultúrno – spoločenských po-
dujatiach v Stonožke a našom meste, zábava, nové 
priateľstvá, radosť, to všetko ponúkajú stretnutia s 
Dominikou, skúsenou a vždy veselou mamičkou 
šťastného trojlístku a Vincentom, milým a talen-
tovaným umelcom... Hravou a nenásilnou formou 
prostredníctvom metód dramatickej výchovy da-
rujeme deťom možnosť osobnostného a umelec-
kého rozvoja a základy sebaistého vystupovania na 
verejnosti aj v každodennom živote...

32. Z rozprávky do rozprávky (kategória 4 - 6 ro-
kov)                     NOVINKA!!!
Ľubka, ktorú poznáte z Detského klubu či senic-
kých jasličiek tu bude okrem detičiek z materského 
centra aj pre tých drobčekov, ktorí radi počúvajú 
rozprávky. Ľubka je okrem láskavej opatrovateľky 
aj vyštudovaná knihovníčka a vašich drobčekov 
prevedie svetom rozprávok čítaním, rozprávaním, 
dramatizovaním, divadielkami aj hrou. Deti si užijú 
krásne chvíle v priestoroch materského centra aj 
Záhorskej knižnice a veru sa majú na čo tešiť...

33. Knihomilko - čitateľský krúžok pre deti (1. - 4. 
ročník)                      NOVINKA!!!
Je nepochybné, že knihy dieťa obohacujú. Ak ich 
čítajú sami, ale aj vtedy, ak im z nich čítajú druhí... 
Buduje sa vzťah a láska na celý život, ktorá nikdy 
nesklame. Poďte s nami do sveta kníh v prostredí, 
ktoré je čarovné svojou atmosférou – budeme sa 
stretávať v krásnom detskom oddelení Záhorskej 
knižnice, ktorej vďačíme za spoluprácu. Čítanie, 
rozprávanie, tvorivé aktivity, dramatizácia... to všet-
ko zažijete s milou tetou knihovníčkou Andrejkou. 

34. Čitateľský klub pre mládež (5. - 9. ročník, SŠ)  
                                         NOVINKA!!!
Vravia ti, že si knihomoľ? Je kniha jedným z Tvojich 
najlepších priateľov? Tak patríš práve sem! Záhor-
ská knižnica bude raz týždenne miestom, kde sa 
stretneš s ľuďmi s podobnou vášňou... čítanie, dis-
kusie o knihách, nekonečné debaty o klasikoch i 
novinkách s nadšeným milovníkom kníh, o ktorom 
Senica ešte bude počuť. Ale zatiaľ pssst...

35. Mladý novinár (kategória od 8 rokov) 
                     NOVINKA!!!
Máš neuveriteľne veľa tvorivých nápadov a chceš 
ich dať na papier? Rád komunikuješ s ľuďmi ale-
bo snívaš o práci novinára, či spisovateľa? Baví ťa 
práca s foťákom a počítačom?  Ak áno, tak príď 
k nám, s Veronikou vytvoríme vlastnú redakčnú 
radu a budeme spoločne pracovať na tvorbe 
Stonožkinho časopisu. V časopise budeme in-
formovať o podujatiach a akciách konajúcich sa 
v Stonožke. Napíšeme a zhodnotíme podujatia a 
akcie, ktoré sa už uskutočnili. Je to krúžok určený 
pre deti, ktoré rady tvoria, píšu, čítajú a chceli by 
si vyskúšať, aké je to byť novinárom a pomáhať 
pri tvorbe časopisu. Hlavným cieľom krúžku je 
vzbudiť záujem o problematiku tvorby detského 
časopisu, ktorá spočíva nielen v písaní príspev-
kov, ale aj v zhotovovaní rubrík (príbehy, ankety, 

rozhovory, zaujímavosti, tajničky, komiksy, hlavo-
lamy, hrebeňovky a iné).

36. TEENS klub – (kategória 11-19 roční) 
                   NOVINKA!!!
Vravia ti, že to s tebou zametá? Máš pocit, že do 
sveta detí nepatríš a dospelí sú na teba príliš sta-
rí? Máš partiu kámošov, či jedného perfektného, 
alebo sa nebodaj cítiš osamelý? Ponúkame ti je-
dinečnú možnosť stretnutí s tvojou partiou pod 
našou strechou. Spoznáš nových kamarátov, v 
podvečerných hodinách, v zime, v čase aj nečase 
vám poskytneme klubovňu, kde sa dosýta vyroz-
právate, zabavíte, občas pozriete film, zavoláte si 
zaujímavú osobnosť na diskusiu... možno si po-
môžete aj s učením, posťažujete aj pochválite sa 
jeden druhému, uvaríte si čaj, mamina napečie 
jednoduchý koláč pre pocit domova... Vaše ak-
tivity budú VAŠE, spontánne a nami neriadené. 
Cevečkári dohliadnu len na dodržiavanie jedno-
duchých pravidiel a možno nám neraz aj pomô-
žete... Dáme vás dokopy s vekovo podobnými 
kamarátmi. Netúlajte sa, zažeňte nudu! Toto tu 
ešte nebolo, poď s nami do nového projektu... ro-
dičia, dôverujte nám, budete mať čas na oddych. 
Skúsime nájsť aj v najuletenejších tínedžeroch tie 
najúžasnejšie schopnosti... so Silviou.

37. Dobré srdiečko – dobrovoľnícky (3. - 9. roč-
ník, SŠ)                     NOVINKA!!!
Máš od malička pocit, že tvojim najväčším pria-
ním je pomáhať druhým a šíriť dobro? Nie je ti ľa-
hostajná krivda, neprávosť, neporiadok v tvojom 
okolí? Cítiš, že je v tebe niečo, čo je jedinečné a 
potrebné pre tento svet? Vravia ti, že si nekoneč-
ný dobrák a máš dobré srdiečko? Prosíme, poď k 
nám! Hľadáme deti a mládež, ktoré chcú zmeniť 
náš malý svet k lepšiemu, ktoré chcú rozdávať 
radosť a úsmev a pre ktoré je najväčšou odme-
nou obyčajné a vzácne ĎAKUJEM. Podchytíme 
dobré dušičky vašich detí, využijeme ich naj-
krajšie vlastnosti na malé VEĽKÉ činy. Budeme 
sa rozprávať, pozorovať, plánovať, organizovať, 
navštevovať, potešíme detičky aj starkých, zdra-
vých aj chorých. Naučíme vás ako byť dobrými 
ĽUĎMI. A raz nám vy ukážete, ako zmeniť svet 
k lepšiemu... Silvia s Emkou sa o to aspoň po- 
kúsia... stačí mať dobré srdiečko.

38. Materské centrum (kategória 0 - 3 roky)
Stretnutia mamičiek na materských dovolenkách  
s detičkami pokračujú. Cieľom stretnutí je socializá-
cia malých detí, príprava na vstup detí do MŠ pod 
ochranným krídlom mamičky, výmena skúseností 
a poradenstvo v zmysle „mamy mamám“, akcie, 
podujatia, na ktorých sa podieľajú aktívne mamič-
ky dobrovoľníčky (možnosť sebarealizácie). Čaká 
na vás domček plný hračiek a príjemná atmosféra 
za každého počasia. Po uzávierke prihlasovania do 
materského centra sa deti rozdelia podľa veku (po-
trieb) na skupiny, ktoré sa budú stretávať v jednot-
nom čase (no vstup je možný aj mimo neho každý 
pracovný deň od 8:00 do 18:00 hod. ). Podrobnejšie 
informácie dostanete pri prihlasovaní v CVČ. Teší-
me sa na vás, milé slniečka! Tento rok vás navyše v 
domčeku bude počas dopoludnia sprevádzať vždy 
usmiata a láskavá Ľubka. Neoľutujete:)

Dana Kopecká, Silvia Krišáková, 
CVČ Stonožka Senica



oznam  I  správy z mesta 19

Mesto Senica v súlade s § 4 ods. 1 
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej sprá-
ve v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v znení neskorších predpisov 
vyhlasuje výberové konanie na ob-
sadenie miesta riaditeľa materskej 
školy Materská škola, L. Novomes-
kého 1209, Senica s nástupom  
od 1. novembra 2020.

1. Na výkon kariérnej pozície riadi-
teľa materskej školy je požadované 
splnenie predpokladov:
Kvalifikačné predpoklady a osobitný 
kvalifikačný predpoklad:
• kvalifikačné predpoklady pre prísluš-
ný druh a typ školského zariadenia v 
zmysle Zákona č. 138/2019 Z. z. o pe-
dagogických zamestnancoch a o od-
borných zamestnancoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov,
• prvá atestácia podľa Zákona č. 
138/2019 Z. z. o pedagogických za-
mestnancoch a o odborných zamest-
nancoch a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov v znení neskorších 
predpisov,
• najmenej 5 rokov pedagogickej čin-
nosti ku dňu uskutočnenia výberové-
ho konania v zmysle § 3 ods. 5 Zákona 
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v 
školstve a školskej samospráve v zne-
ní neskorších predpisov.

• Ovládanie štátneho jazyka,
• Spôsobilosť na právne úkony v pl-
nom rozsahu,
• Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
• Čestné vyhlásenie o zdravotnej spô-
sobilosti.

 2. Iné kritéria a požiadavky:
• Organizačné a riadiace schopnosti,
• Znalosť školskej legislatívy a základ-
ná znalosť problematiky riadenia ma-
terskej školy,
• Znalosť legislatívy v oblasti pracov-
no-právnych a ekonom. vzťahov.

3. Zoznam požadovaných dokladov:
• Písomná žiadosť o účasť vo výbero-
vom konaní,
• Profesijný životopis v štruktúrovanej 
forme,
• Úradne overená fotokópia dokladu 
o absolvovanom požadovanom stup-
ni vzdelania pre daný druh školy,
• Úradne overená fotokópia dokla-
du o dosiahnutí kariérového stupňa 
pedagogický zamestnanec s prvou 
atestáciou podľa § 90 ods. 1 písm. a) 
Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogic-
kých zamestnancoch a o odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskor-

ších predpisov,
• Potvrdenie o dĺžke výkonu pracov-
nej činnosti,
• Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na 
právne úkony v plnom rozsahu,
• Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
• Čestné vyhlásenie o zdravotnej spô-
sobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti 
riaditeľa materskej školy,
• Čestné vyhlásenie o neodvolaní z 
funkcie riaditeľa školy alebo školské-
ho 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 MŠ,
• Písomný súhlas uchádzača na pou-
žitie a spracovanie osobných údajov 
pre potreby výberového konania  
podľa Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochra-
ne osobných údajov a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov.
 
4. Platové podmienky – v zmysle zá-
kona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov základná 
tarifná mzda v závislosti od dosiahnu-
tého stupňa vzdelania v rozpätí 926 € 
až 1267 € v závislosti od rokov započí-
tanej praxe, k platu sa pripočíta funkč-
ný príplatok a osobný príplatok.

5. Dátum a miesto podania žiadosti 
o účasť na výberovom konaní.
• Termín podania žiadosti: do 10:00 
hod. dňa 2. októbra 2020 – rozhodu- 
júcim je čas doručenia do podateľne 
Mestského úradu v Senici.

• Žiadosť o zaradenie do výberového 
konania spolu s požadovanými do-
kladmi doručte v uzatvorenej obálke 
s označením „VÝBEROVÉ KONANIE –  
riaditeľ Materskej školy, L. Novomes-
kého 1209, Senica – NEOTVÁRAŤ“ 
osobne alebo poštou na adresu:
Mesto Senica, Mestský úrad, Štefáni-
kova 1408/56, 905 01  Senica.

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

• Mesto Senica ako vyhlasovateľ VK 
a zriaďovateľ Materskej školy, L. No-
vomeského 1209, Senica poveruje 
príslušnú radu školy, aby uchádza-
čom, ktorí splnili podmienky výbe-
rového konania, oznámila termín a 
miesto výberového konania, a to naj-
neskôr 7 dní pred jeho konaním.

Výberové konanie na riaditeľa/-ku materskej školy
Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania  
v MŠ L. Novomeského 1209/2, Senica a jej elokovaných 
pracoviskách od 16. septembra 2020

• Od 16. 9. 2020 bude prevádzka  MŠ 
v normálnom režime, v čase od 6:30 
hod. do 16:30 hod. vo všetkých eloko-
vaných pracoviskách
• príchod do MŠ do 8:00 hod.
povinnosť odhlásenia dieťaťa do 8:00 
• MŠ môžu navštevovať len zdravé deti 
(bez príznakov akéhokoľvek ochore-
nia a z rodiny, ktorá nie je v karanténe)
ranné meranie teploty bude v prípade 
potreby a uváženia učiteľky
• minimálny limit na zotrvanie osôb v 
MŠ (10 minút)
• povinnosť privádzať a preberať deti 
môžu osoby, ktoré sú uvedené v spl-
nomocnení  podpísanom zákonným 
zástupcom (súrodenec starší ako 10 
rokov)
• dieťa môže sprevádzať vždy len 
jedna sprevádzajúca osoba, ktorá za-

bezpečí umiestnenie rúška dieťaťa do 
jeho skrinky
• zákaz nosenia hračiek a iných nepo-
trebných vecí do MŠ
• sprevádzajúca osoba dieťaťa má po-
volený vstup len do šatne
• povinná dezinfekcia rúk sprevádza- 
júcej osoby po príchode do šatne MŠ
• povinné nosenie rúška sprevádzajú-
cej osoby v interiéri MŠ
• pri prvom príchode dieťaťa do MŠ 
od 2. 9. 2020 a po každom prerušení 
dochádzky viac ako 3 dni podpíše 
zákonný zástupca vyhlásenie o bezin-
fekčnosti dieťaťa
• ak sa u dieťaťa počas pobytu v MŠ 
prejavia akékoľvek príznaky ocho-
renia, zákonný zástupca je povinný 
urýchlene si po telefonickom upozor-
není dieťa z MŠ prevziať

Nové okná v mestských jasliach
Počas letných prázdnin senická radnica zrealizovala výmenu časti okien v star-
šej časti komplexu budov mestských jaslí. Nové okná má herňa, šatňa i spálňa 
jasličkárov.       -red-
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Ukončenie letnej sezóny PK AQUA Senica
Plavci plaveckého klubu Aqua Senica 
ukončili letnú sezónu sústredením vo 
Vadaši v Štúrove a na záver sústre-
denia (29. augusta) sa 17 plavcov 
zúčastnilo súťaže Štúrovské stovky. 
Pretekalo na nich 509 plavcov z 51 
klubov zo Slovenska. Na tejto súťaži 
sa im podarilo vyplávať 36 osobných 
rekordov. Najviac sa darilo Natálii Špá-
nikovej, ktorá si v disciplíne 100 me-
troov motýlik vybojovala vynikajúcu 
zlatú medailu.

V pondelok 31. augusta sa Natália 
presunula na Zlaté piesky v Bratislave, 
kde sa konalo šieste kolo diaľkového 
plávania a zároveň súťaž Majstrovstvá 
Slovenska v diaľkovom plávaní na 
vzdialenosť jedného kilometra, kde si 

Natália vyplávala bronzovú medailu. 
Na druhý deň sa na tom istom mieste 
konalo siedme kolo diaľkového plá-
vania a zároveň sa konali Majstrov-
stvá Slovenka v diaľkovom plávaní 
na vzdialenosť tri kilometre, kde si 
Natália vyplávala znovu bronzovú 
medailu.
Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu 
kluu a mesta Senica.

Andrej Laho, tréner

Poslednú augustovú sobotu (29. 
8. 2020) sa uskutočnil 40-ty ročník 
Senickej mašírovky. Na výber boli 
tri trasy s rôznou dĺžkou. Najvyššia 
účasť bola na najkratšej trase s dĺž-
kou dvanásť kilometrov. Napriek 
situácii, ktorá na Slovensku je, sa Se-

nickej mašírovky zúčastnilo 115 pre-
tekárov. Ako organizátorov nás takto 
vysoká účasť veľmi potešila a tešíme 
sa na vás opäť o rok.

Klub slovenských turistov 
Senica

Jubilejná Senická mašírovka

15. ročník Behu vďaky, ktorým sme 
si pripomenuli 76. výročie Sloven-
ského národného povstania a ktorý 
pravidelne organizačne spoluzabez-
pečuje aj mesto Senica, zaznamenal 
tento rok vysoký záujem pretekárov 
- na štart sa ich v teplom a dusnom 
počasí postavilo až 59. V troch kate-
góriách mužov (nad 40 r., do 49 r. a 
nad 50 r.) súťažilo 37 bežcov, v ka-
tegórii žien 12 bežkýň. Trať Senica 
- Prietrž - Pamätník SNP u Rehušov 

najrýchlejšie zdolali Mária Vrablicová 
Truissard a Tomáš Skala (absolútny 
víťaz v kategóriách mužov) obaja zo 
Záhoráckeho Friškého Tímu. Víťazom 
i  ostatným pretekárom blahoželáme.             

-red-, Foto: Vladimír Zich

Beh vďaky ovládol Záhorácký FriškýTímBeh vďaky ovládol Záhorácký FriškýTím



šport 21

FK Senica vo Fortuna lige 
V uplynulej sezóne, ktorá bola výraz-
ne poznačená pandémiou COVID-19, 
skončili senickí futbalisti na 10. mieste. 
Nový ročník najvyššej futbalovej súťa-
ži na Slovensku sa začal po trojtýždňo-
vej príprave. V klube prišlo po výme-
ne majiteľa k viacerými zmenám. Do 
funkcionárskeho kolektívu prišiel Filip 
Holec, ktorý už v klube v minulosti pô-
sobil na pozícii mediálneho manažéra. 
Viaceré zmeny nastali v A-mužstve. 
Novým trénerom sa stal Anton Šoltis, 
jeho asistentom Ivan Lapšanský. Sta-
ronovým trénerom brankárov je Mi-
roslav Mentel. Do realizačného tímu 
pribudol aj fyzioterapeut Vasant Bhan-
di. Výrazne bol doplnený aj hráčsky 
káder, kde prišlo viacero hráčov - bran-
kári Tomáš Fryšták a Adrián Slančík, 
hráči Juraj Piroska, Vladimír Barbora, 
Jakub Nemec, Nói Olafsson, Tomáš 
Šalata, Milan Šimčák, Damien Marie, 
Filip Mašulovič, Oskar Fotr, Tomáš Ma-
lec či najnovšie Martin Košťál. Mužstvo 
v krátkej letnej príprave absolvovalo 

štyri prípravné zápasy - Malacky (2:0), 
Blansko (3:2), LASK Linz (2:0) a 1. FC 
Slovácko (0:1). Nakoľko prišlo k veľkej 
obmene kádra, istý čas bude trvať, než 
sa hráči zohrajú.

Úvodné kolo novej sezóny odohrali 
Záhoráci v sobotu 8. augusta na do-
mácom pôde proti vicemajstrovi zo 
Žiliny. Očakávania hlavne na senickej 
strane boli veľké. V prvom polčase mal 
zápas solídne tempo a diváci sa nenu-
dili, hoci napokon gól v ňom nepadol. 
V úvode boli lepší hostia, na domácich 
bola ešte vidieť nezohratosť. V 7. min 
nastrelil Iľko žrď domácej brány. Hra sa 
postupne vyrovnala a v útočnej fáze 
sa osmelili aj Seničania. V 19. min sa 
triasla konštrukcia brány aj na druhej 
strane, keď Yenneho strelu vyškriabal 
brankár Petráš na ľavú žrď. Ani ďalšie 
zakončenie Yenneho ani Šimčáka gó-

lom neskončilo. Druhý polčas sa začal 
náporom Záhorákov, ktorí si vypra-
covali dve obrovské gólové možnos-
ti, ale Duda ani Didiba ich bohužiaľ 
nepremenili. Kľúčovým momentom 
zápasu bola 60. minúta. Po rohovom 
kope sa dostal do zakončenia Ďuriš a 
z prvej šance Žiliny v druhom polčase 
otvoril skóre - 0:1. O štyri minúty za-
končil rýchly protiútok kapitán Paur 
- 0:2. Tieto momenty poznačili ďalšie 
smerovanie hry. Seničania sa dostali 
do útlmu, naopak hru ovládli hostia. 
Striedajúci Bičachčjan dvomi gólmi 
ešte prikrášlil víťazstvo Žiliny. Pre Zá-
horákov je výsledok veľmi krutý.

V druhom kole cestovali zverenci 
trénera Šoltisa do Zlatých Moraviec, 
kde hráva už druhý rok svoje domáce 
zápasy Sereď. Seničanom absolútne 
nevyšiel vstup do stretnutia, keď už v 
15. min prehrávali dvojgólovým rozdi-
elom po góloch Špehara a Jureškina. 
Navyše bol v 37. min vylúčený obran-

ca Šimčák. Po zmene strán sa snažili 
Záhoráci skorigovať nepriaznivý vývoj 
zápasu, vo finálnej fáze sa im však ne-
darilo. V 72. min po brejku zvýšil Bušn-
ja na 3:0 a o štyri minúty si strelil vlast-
ný gól Didiba. Aj v druhom zápase tak 
hostia inkasovali štyri góly a vstup do 
sezóny sa im absolútne nevydaril.

V ďalšom zápase už potrebovali Se-
ničania konečne zabodovať naplno, 
tentoraz nastúpili proti Michalovciam. 
Obidve mužstvá v doterajšom priebe-
hu súťaže nielenže nebodovali, ale ne-
strelili ani gól. V úvode bola hra rozhá-
raná, hráči si uvedomovali dôležitosť 
zápasu. Veľa možností sa nezrodilo. Až 
tesne pred odchodom do kabín v 44. 
min vyšla domácim pekná kombinač-
ná akcia Yenneho s Nemcom, na konci 
ktorej bol vysoký útočník Tomáš Ma-
lec. Po prestávke mali v úvode loptu 

častejšie na kopačkách hostia, ale do 
zakončenia sa nedostali. Seničania si 
počkali na svoju šancu a tá prišla v 
68. min. Mosesu tvrdú strelu brankár 
vyrazil pred Maleca, ten loptu prih-
ral pred bránu lepšie postavenému 
Piroskovi a kapitán domácich strelil 
svoj úvodný gól v sezóne - 2:0. O 
desať minút vyšla krásna individu-
álna akcia Addovi a zakončil ju ešte 
krajšou strelou do ľavej šibenice - 
3:0. Hostia mohli skórovať v závere, 
ale Sidibé nastrelil žrď Fryštákovej 
brány, ktorý si v zápase udržal čisté 
konto.

Zápas štvrtého kola, ktorý mali Seniča-
nia odohrať na Tehelnom poli v Brati-
slave so Slovanom, bol odložený. A tak 
v piatom kole hrali zverenci trénera 
Šoltisa opäť na domácej pôde proti 
Nitre. Od začiatku zápasu boli Záho-
ráci jednoznačne lepším tímom, vy-
pracovali si veľké množstvo šancí, ale 
nedokázali prekonať výborného bran-
kára Nitry Šípoša. Pri šanci Yenneho ho 
zachránila žrď. Výsledok nakoniec ne-
zodpovedal predvedenej hre, keďže 
skončil bezgólovou remízou.

Ivan Tobiáš
Foto: Braňo Španka, fksenica.eu

Program najbližších domácich zápasov:
7. kolo 19. 9. o 19:00 h FK Senica - DAC Dunajská Streda

8. kolo 26. 9. o 18:00 h FK Senica - FC Spartak Trnava

Filip Maksić - nová posila kádra zo Sparty Praha

FK Senica oficiálne začiatkom septembra ohlásil príchod 21-ročného srbské-
ho futbalistu Filipa Maksića zo Sparty Praha, ktorý sa dohodol s vedením na 
dvojročnom kontrakte.                                          Foto: Braňo Španka, fksenica.eu



SPOMIENKA
Dňa 20. septembra 
2020 si pripomenieme 
2. výročie úmrtia našej 
drahej mamičky a bab-
ky Emílie Jakabovej. 

S láskou spomína man-
žel manžel, synovia s ro-
dinami a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Čas plynie a nevráti, čo 
vzal, zostali iba spomien-
ky a žiaľ...
Dňa 29. augusta sme si 
pripomenuli 6. výročie 
smrti manželky, mamy a 
babky Jarmily Bačovej.
Kto ste ju poznali a mali 
radi, spomínajte spolu s 
nami.

Spomína manžel, deti Peter s rodinou, Lucia s ro-
dinou, vnuci Adam, Nikolaj, Silvinka a Iľja. 

SPOMIENKA
Slza v oku, v srdci žiaľ,
čo drahé nám bolo, osud 
vzal. Odišiel si nám, všet-
kým, ktorí sme ťa mali 
radi. Odišiel si bez toho, 
aby nám tvoje ústa zbo-
hom dali.
So smútkom v srdci sme 
si 31. augusta pripome-
nuli 12. výročie úmrtia drahého manžela, otca a 
starého otca Pavla Suchovského zo Senice. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami  
tichú spomienku.

S úctou a láskou v srdci spomínajú: manžel-
ka, syn Pavol, dcéry Oľga a Anička s rodinami a 
ostatná rodina.

SPOMIENKA
Odišiel si tichučko, tak 
ako odchádza deň 
a v našich srdciach ostá-
va spomienka len.
Dňa 11. septembra sme 
si pripomenuli 33. vý-
ročie, kedy nás navždy 
opustil manžel, otec 
a krstný otec Pavol  
Tesárik.

Tichú spomienku mu venujú a s láskou spomí-
najú manželka a syn Pavol s rodinou a vnuk Mi-
chal.

SPOMIENKA
More lásky si so sebou 
vzal, hory bolesti zane-
chal.
Prázdno je tam, kde znel 
tvoj hlas, spomienka na 
teba zostane v nás.
Dňa 8. augusta sme si 
pripomenuli 10. výročie 
úmrtia nášho syna Jána 
Oríška zo Senice. A 26. augusta sme si pripome-
nuli jeho nedožité 41. narodeniny.

S láskou s úctou spomínajú rodičia, sestra Nina 
s rodinou, ostatná rodina a všetci známi.

SPOMIENKA
Ten, kto ho poznal, spo-
menie si. Ten, kto ho mal 
rád, nezabudne.
Dňa 21. augusta sme si 
pripomenuli sto rokov 
od narodenia otca, svo-
kra, deda a pradeda, 
pána Gustáva Malára. 

SPOMIENKA
Čas nelieči bolesť, ani 
rany, iba nás učí žiť bez 
tých, ktorých sme milo-
vali.
Dňa 27. augusta uply-
nulo 20 rokov od chví-
le, keď nás opustil náš 
manžel, otec a dedko 
Štefan Sas.

S láskou spomína manželka, syn, dcéra s rodinou 
a ostatná rodina

SPOMIENKA
Odišla si potichučky, bez 
slova a bez rozlúčky.
My ťa stále v srdci máme, 
s láskou na teba spomí-
name...
Dňa 15. septembra sme 
si pripomenuli tretie 
smutné výročie, kedy 
nás opustila manželka, 
mama a stará mama Vlasta Sásová. 
Kto ste ju poznali, spomínajte spolu s nami.

Manžel a deti s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 2. septembra 2020 
sme si pripomenuli pia-
te výročie úmrtia nášho 
otca, deda a pradeda  
Augustína Konečné-
ho.

S láskou a úctou spomí-
najú synovia Augustín a 
Luboš s rodinami, švagor Štefan s rodinou.

SPOMIENKA
Čas nelieči bolesť ani 
rany, iba nás učí žiť bez 
tých, ktorých sme milo-
vali.
Dňa 20. augusta uply-
nuli dva roky od chví-
le, keď nás opustil náš 
manžel, tatko, dedko 
a pradedko Ľubomír 
Malár.

S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéry  
s rodinami a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Čas nelieči bolesť, ani 
rany, iba nás učí žiť bez 
tých, ktorých sme milo-
vali.
Dňa 23. septembra si 
pripomenieme 5. výro-
čie úmrtia Miroslava 
Vrablica.

S úctou a láskou spomínajú sestry Oľga, Anna a 
Blažena a brat Ján s rodinou.
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 S láskou a úctou spomína rodina.

SPOMIENKA
Odišli tíško, ako odchádza deň.
Čas plynie, ale láska a spomienky v srdci zostávajú.
Dňa 1. septembra uplynulo už 15 rokov od chví-
le, kedy nás navždy opustila Milada Juríková, 
rod. Borsuková a 9. augusta sme si pripomenuli 
3. výročie úmrtia jej manžela Milana Juríka. 
Kto ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú 
spomienku. 

S úprimnou láskou a úctou spomínajú 
deti Alenka, Milan a Jarka s rodinami.

Kancelária pohreb. služby a správy pohrebiska: 
+421 34 651 4246

NON-STOP tel. linka na prevoz zosnulých: 
0908 121 450
cintorin@tssenica.sk

Otváracie hodiny:
pondelok – piatok 8:00 – 15:30
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Uzavreté manželstvá
Vladimír Prokop a Daša Milová
Beňadik Reško a Zuzana Tóthová
Jozef Končitý a Mgr. Eva Gúčiková 
Urban Sivák a Mgr. Lucia Ondrovičová

Vítame nových Seničanov
Kristína Horvathová, narodená v Skalici
Adam Smolej, narodený v Myjave
Filip Polák, narodený v Myjave
Samuel Šarközy, narodený v Skalici
Nina Kuglérová, narodená v Skalici
Laura Harangozóová, narodená v Myjave
Lilien Vajdová, narodená v Břeclavi, ČR
Filip Červenka, narodený v Myjave
Martin Oravec, narodený v Myjave
Nina Veisová, narodená v Skalici

Opustili nás
Anton Hladík, MVDr. vo veku 63 rokov
Renata Bartoňová vo veku 52 rokov 
Jana Galbavá vo veku 73 rokov
Ján Čermák vo veku 68 rokov 
Anna Kvanďúchová vo veku 88 rokov 
Anna Matulová vo veku 78 rokov 
Jozef Dinga vo veku 64 rokov 
Štefan Galla vo veku 80 rokov 
Michal Sabo vo veku 72 rokov 
Jaroslav Hradský, Bc. vo veku 61 rokov
Ladislav Hasík vo veku 62 rokov
Xavera Mádlová vo veku 85 rokov
Slavomír Bednárik vo veku 68 rokov 
Eva Bocmanová vo veku 84 rokov
Anna Vojteková vo veku 76 rokov
Jozef Gaža vo veku 78 rokov 
Miroslav Hrázský vo vku 72 rokov 
Viera Slezáková vo veku 88 rokov 
Emilie Hižová vo veku 93 rokov 
Milan Held vo veku 83 rokov 
Jozef Jób vo veku 61 rokov

Spoločenská kronika
O z n a m u j e m e 
všetkým pacien-
tom, že po dlho-
dobej PN lekára 
je od 17. augusta 2020 opäť v prevádzke ortope-
dická ambulancia v Poliklinike Senica n. o. – lekár 
MUDr. Saeed Rahjou, zdravotná sestra Ľubica 
Baumgartnerová. Ambulancia má ordinačné 
hodiny každý pracovný deň v čase od 07:00 do 
15:00 hod. Do ambulancie je možné sa objednať 
jeden deň v týždni a to každý piatok na stránke 
www.objednatvysetrenie.sk. V dňoch pondelok 
až štvrtok funguje na ambulancii časenkový sys-
tém.
Telefónne číslo ortopedickej ambulancie: 
034/6983061

Nová 
ortopedická 
ambulancia

Redizajnovaná 
webtránka TSS
www.tssenica.sk 
obsahuje:
• možnosť vyhľadania dátumu zberu podľa 
bydliska či adresy sídla
• online objednávkový systém služieb
kontakty na vedúcich zamestnancov
• elektronickú verziu informačných letákov pre 
obyvateľov
• nonstop kontakt na nahlasovanie porúch na 
verejnom osvetlení: 
technicke.sluzby@tssenica.sk
+421 034 651 31 01

www.facebook.com/tssenica 

Technické 
služby Senica
s vynoveným 
webom

Naša Senica
Elektronickú verziu novín nájdete na tejto 

adrese: www.nasa.senica.sk
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Do pelotónu Na kolesách proti rakovine 
sa v Senici zapojilo takmer 80 cyklistov 
Charitatívno-športové podujatie Na kolesách proti rakovine, ktoré spája ľudí s chuťou podporiť dob-
rú vec, je už dlhoročnou zavedenovu "značkou" s 18-ročnou históriou. V Senici sa premiérový roč-
ník tejto akcie uskutočnil po prvýkrát uplynulú sobotu a hneď sa stretol s priaznivou odozvou. Na 
štart sa postavilo 79 pretekárov od tých najmenších až po seniorov, ďalší prišli podujatie podporiť do 
areálu mestského kúpaliska. Nechýbala ambasadorka Na kolesách proti rakovine paraolympionička  
Veronika Vadovičová - niekoľkonásobná zlatá olympijská víťazka v streľbe.

Účastníkov, ktorých na štarte vypravil 
primátor mesta,  čakala 14,8 kilometra 
dlhá trať so začiatkom v areáli mestské-
ho kúpaliska, po cyklotrase smerom 
do Kunova, na priehradu, do Sobotišťa 
a späť. Nešlo o žiadne pretekanie sa, 
kto bude prvý. Celú trasu absolvovali 
účastníci vo veku od dvoch do 64 ro-
kov v ležérnom rekreačnom tempe, 
pričom sa na niekoľkých stanovištiach 
po trase vždy počkali.

Ako samotní účastníci rekreačnej jazdy, 
tak aj ostatní návštevníci mali možnosť 
finančne podporiť charitatívny zámer 
podujatia kúpou napríklad trička, ná-
ramkov, šiltoviek... Ďalšou možnosťou 

bolo zakúpenie tombolových lístkov 
a na záver dražba cyklistického dresu 
s vlastnoručným podpisom Petra Sa-
gana. Cieľom takejto finančnej zbierky, 
ktorú hlavní organizátori podujatia 
Na kolesách proti rakovine realizujú 
vo všetkých mestách na Slovensku v 
prospech Nadácie Výskum rakoviny, 

je zakúpenie žltého lasera v hodnote 
30 tisíc eur na cielenú izoláciu nádoro-
vých buniek pacientov so zachovaním 
schopnosti ich ďalšieho rastu. Pôjde 
o nadstavbové rozšírenie výkonné-
ho prietokového cytometra (triediča 
buniek), ktorý je v Ústave experimen-
tálnej onkológie Biomedicínskeho 
centra Slovenskej akadémie vied v 
Bratislave.

V Senici sa podarilo v rámci prvého 
ročníka Na kolesách proti rakovine, 
ktoré organizačne spolu s OZ Pomoc 
na kolesách a Asociáciou športu pre 
všetkých Slovenskej republiky pripra-
vili OZ Kozel, Mesto Senica, Rekreačné 

služby mesta Senica, vyzbierať 740 eur. 
Dres s podpisom nášho najznámejšie-
ho cyklistu Petra Sagana za 200 eur 
vydražila Marta Kubiňáková. Všetkým, 
ktorí prišli na kolesách podporiť do Se-
nice túto kampaň, rovnako ako aj ne-
pretekárom a celému organizačnému 
tímu patrí veľka vďaka.

„Podujatiu Na kolesách proti rakovine 
želám, aby si našlo v Senici svoje záze-
mie a aby sme sa tu o rok stretli v ešte 
väčšom počte," prihovoril sa prítom-
ným viceprimátor Filip Lackovič po ná-
vrate z jazdy. Aj ambasadorka Veroni-
ka Vadovičová  pevne dúfa, že záujem 
o túto akciu v Senici porastie:  „S rako-
vinou má, žiaľ, skúsenosť v rámci rodiny 

každý z nás. 
Preto je stá- 
le veľmi dô- 
l e ž i t é 
n e o s t a ť  
ľahostaj- 
ný  a  
podporiť tento zmysluplný cieľ. 
Podujatie Na kolesách proti rakovine 
sa za dlhé roky svojej existencie stalo v 
mnohých mestách na Slovensku pravi-
delnou obľúbenou akciou, na ktorej sa 
stretávajú rodiny s deťmi, i široká verej-
nosť, aby strávili spolu deň, zašportovali 
si a svojou účasťou alebo finančne pod-
porili Nadáciu Výskum rakoviny. Verím, 
že Senica nebude výnimkou."
 
Podujatím Na kolesách proti rakovine 
v meste odštaroval Senický týždeň 
dobrovoľníctva. Ochotní dobrovoľní-
ci,  ktorí sú združení v Senica 2.0, ta-
kisto pomáhali organizačne túto akciu 
zabezpečovať.

Text, foto: Tatiana Moravcová

Organizátori: zľava Roman Pílek, Ján Juráš (Nadácia Výskum rako-
viny), Juraj Kabát (OZ Kozel), ambasadorka Veronika Vadovičová.


