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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

V čísle nájdete aj tieto témy:
• Aká bude nová podoba najväčšieho 
mestského parku? - str. 1 - 2
• O pustení cyklistov do jednosmeriek 
rozhoduje dopravný inšpektorát - str. 2
• Od 15. októbra ešte prísnejšie protipan-
demické opatrenia  - str. 3
• Všetko, čo potrebujete vedieť o náhrad-
nej výsadbe - str. 4
• Z rokovania zastupiteľstva - str. 6
• Senický týždeň dobrovoľníctva, Mladý 
Európan - str. 7
• Ocenili pedagógov a pracovníkov kul-
túry - str. 8 - 9
• Príloha Študentské listy - str. 11 - 13
• Legenda Moravcová v Senici - str. 19
• Úspechy ŠK Barbell a Kanko kai Senica 
- str. 21
• Dotazník o soc. službách - str. 23 - 24

Do druhého kola súťaže návrhov 
na vytvorenie krajinársko-architek-
tonickej štúdie komplexnej obnovy 
najväčšieho a centrálneho Mestské-
ho parku v Senici s rozlohou takmer 
70 hektárov, ktorý je situovaný me-
dzi centrom mesta a sídliskom Soti-
na, postúpili štyria finalisti: Green Ar-
chitecture SK (Žilina), Ateliér 21 (BA), 
N/A (BA), Ateliér Duma (Trnava).

„Prekvapilo ma, ako architekti z 
iných miest vnímajú Mestský park 
v Senici a akými rôznymi spôsobmi 
by ho vedeli oživiť tak, aby spĺňal 
to, čo všetci od parku čakáme – 
teda aby bol plný zelene a zároveň 
v sebe obsahoval množstvo zón s 
prvkami využiteľných v rámci voľ-

ného času pre všetkých,“ uviedol 
senický primátor Martin Džačovský.

„Pri hodnotení je pre nás najdôleži-
tejšie koncepčné uvažovanie o ce-
lom parku, pričom kladieme dôraz 
aj na akceptovanie už existujúcich 
daností tohto priestoru. Mám na 
mysli budovu DAVu, ale napríklad 
aj pamätný chodník ústiaci pred 
sochou Laca Novomestského a 
zároveň si všímame to, ako by jed-
notliví súťažiaci dokázali sfunkčniť 
tento park s čo najmenšou ujmou 
tak, aby bol pre ľudí zaujímavý,“ 
vysvetľovala v prestávkach počas 
prezentácie súťažiacich členka hod-
notiacej poroty a architektka Mária 
Michalič Kusá. 

„Na súťažné návrhy sme sa pozera-
li z viacerých pohľadov. Jedným z 
nich bola samotná realizovateľnosť 
navrhovaných vízií, ďalej progres 
súčasného stavu prostredia parku 
– jeho zlepšenie s ohľadom na oby-
vateľov okolitých lokalít a takisto 
celého spektra návštevníkov parku 
od seniorov, mamičky s deťmi, až po 
športovcov,“ dopĺňa ďalší člen poroty, 
architekt a mestský poslanec Martin 
Čonka.

Zadanie súťaže zahŕňalo revitalizáciu 
jestvujúcej zelene i povrchov a záro-
veň vytvorenie nových plôch a pries-
torov tak, aby sa park stal vhodným 
miestom pre oddych a relax, ale aj 
                             pokračovanie na trane 2
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 plnohodnotným spoločenským 
priestorom so zázemím pre verejný 
život a podujatia. „Tému revitalizácie 
alebo obnovy hlavného Mestského 
parku v Senici sme na meste otvorili 
ešte v júni minulého roka na poduja-
tí Ekotopfilm, kedy sme pozvali ob-
čanov Senice na otvorenú diskusiu o 
novej podobe tohto priestoru. V tom 
čase sme sa však nestretli s očakáva-
ným záujmom, a tak sme sa snažili 
získať názory občanov aj inakším 
spôsobom – prostredníctvom sociál-
nej siete a elektronického dotazníka. 
Všetky takto získané poznatky sme 
premietli do spracovania zadania 

architektonickej súťaže,“ interpretuje 
filozofiu samosprávy zapojiť do rozho-
dovania o novej podobe parku širokú 
verejnosť Zuzana Gašparová z Odde-
lenia výstavby, životného prostredia 
a regionálneho rozvoja Mestského 
úradu Senica.

Porota zložená z architektov doplnená 
odbornými pracovníkmi mestského 
úradu sa napokon rozhodla za víťaza 
súťaže návrhov na vytvorenie krajinár-
sko-architektonickej štúdie komplex-
nej obnovy najväčšieho mestského 
parku označiť súťažnú štúdiu brati-
slavského Ateliéru 2021. 
„Pred spracovaním návrhu sme si na-
študovali historické podklady, ale aj 
jeho súčasné funkčné využitie, pešie 
ťahy a občiansku vybavenosť v okolí. 
Jednou z požiadaviek bolo zachovať 
alebo vytvoriť priestor na kultúrne i 
športové vyžitie, ako aj zachovanie 
funkcie existujúceho detského ihris-
ka. Toto je v súčasnosti situované v 
blízkosti budovy DAVu – bývalého 
múzea Ladislava Novomestského. V 
našom návrhu sme ho posunuli viac 
smerom na západ, nakoľko sme sa 
rozhodli okolie budovy DAVu vy-
čistiť a spraviť toto prostredie viac 
veľkolepejším. Výrazným prvkom v 
našom návrhu je voľnočasový obl-
úk alebo elipsa, vo vnútri ktorej sa 

nachádzajú rôzne ostrovčeky, ako 
napríklad miesto na opekanie, alebo 
workoutové ihrisko. Táto elipsa záro-
veň sústreďuje viaceré pešie komuni-
kácie, ktoré sú aj teraz v parku vyu-
žívané a tým navzájom prepája celý 
priestor,“ vymenováva charakteristiky 
víťazného návrhu Anna Kvasníková z 
Ateliéru 2021.

„Myslím si, že zásadným momen-
tom v rámci víťazného návrhu bolo 
riešenie celkového priestoru v okolí 
budovy DAVu, teda aj v priestore 
za ňou, čo by zväčšilo funkčnú zónu 
parku prakticky po celej jeho dĺžke. S 

víťazom súťaže začneme komuniko-
vať a pracovať. Máme záujem, aby 
detailne predstavil svoju architekto-
nickú koncepciu obnovy parku, kto-
rá bude základom pre vypracovanie 
projektovej dokumentácie, na zá-
klade ktorej sa už budeme môcť pro-
stredníctvom čiastkových projektov 
zapájať do vyhlásených dotačných 
výziev a pristúpiť k samotnej revita-
lizácii a k celkovej obnove a preme-
ne mestského parku,“ okomentoval 
víťazný návrh primátor M. Džačovský.

Text, foto: Tatiana Moravcová
Vizualizácie: Ateliér 2021

Anna Kvasníková a Dorota Volfová 
- mladé architektky z Ateliéru 2021, 

ktoré prišli do Senice spolu s ďalšími 
finalistami odbornej porote  

prezentovať svoju víziu parku.

O povolení jazdy cyklistov v jednosmerkách rozhoduje dopravný inšpektorát

Projektová dokumentácia rieši úpra-
vu dopravného značenia trojice se-
nických ulíc: SNP, M. Nešpora a Dr. I. 
Horvátha, do ktorých majú momen-
tálne cyklisti vjazd zakázaný. V praxi 
to bude znamenať, že keď napríklad 
cyklista odbočí zo Štefánikovej na 
SNP, bude môcť ňou prejsť od za-
čiatku až na koniec. Kým napríklad 
teraz musí disciplinovaný cyklista 
odbočiť na Hollého, pokračovať po 
Janka Kráľa cez Moyzesovu dozadu 
k Základnej škole na Komenského 
ulici, prípadne absolvovať celú cestu 
po Janka Kráľa s výjazdom na Brezo-
vej ulici.

Na problematiku opakovane upo-
zorňoval napríklad aj poslanec mest-
ského zastupiteľstva Pavol Kalman, 
ktorý naposledy túto tému oprášil 
na jeho ostatnom rokovaní. „Proti-
smerná jazda cyklistov predstavu-
je ochranu cyklistov, zlepšovanie 
podmienok pre najslabších účast-
níkov cestnej premávky a zároveň 

zlepšenie využívania a poľudštenie 
verejného priestoru. Jazda bicykla 
v protismere auta, na upokojených 
uliciach a pri ohľaduplných účast-
níkoch, je pre cyklistov aj chodcov 
bezpečná: motoristi majú priamy 
výhľad na cyklistu, väčšie množ-
stvo cyklistov pôsobí na prirodzené 

„Povolenie jazdy cyklistov v jednosmerných miestnych komunikáciách v meste Senica“ – tak znie názov pro-
jektovej dokumentácie vyhotovenej pracovníkmi Oddelenia výstavby, životného prostredia, dopravy a regi-
onálneho rozvoja Mestského úradu Senica, ktorá bola 11. septembra doručená Dopravnému inšpektorátu 
Senica a ktorý k nej zaujme stanovisko.

spomalenie áut, čo má za dôsledok 
vyššiu bezpečnosť pre chodcov aj 
cyklistov. Protismerky cyklistom 
výrazne uľahčujú pohyb v uliciach, 
ktoré sú dopravne organizované pre 
autá.  V Senici sa nám však dlhodobo 
nedarí presadiť túto možnosť. Mám 
pocit, že s oddelením výstavby a ži-

votného prostredia a dopravy máme 
diametrálne odlišný pohľad na túto 
problematiku.“

„Treba objektívne priznať, že rieše-
nie tejto problematiky naozaj trvá 
dlhšie, ako by reálne malo. Veci 
sme dokázali pohnúť dopredu až 
na úkor presmerovania agendy na 
príslušnom oddelení. Náš projekt je 
koncipovaný tak, že trojica meno-
vaných ulíc (SNP, M. Nešpora a Dr. 
I. Horvátha, pozn. aut.) spĺňa po-
žadované dopravné parametre, čo 
by umožnilo vjazd cyklistom. Mo-
mentálne čakáme na stanovisko z 
dopravného inšpektorátu, reaguje 
primátor Senice Martin Džačovský. 

Ten, kto problematiku jazdy cyk-
listov v jednosmerných uliciach vo 
finále rozlúskne, bude Dopravný 
inšpektorát Senica, ktorý má lehotu 
tridsiatich dní na vyjadrenie sa k za-
slanej projektovej dokumentácii.

Text, foto: Tatiana Moravcová
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Od polovice októbra začínajú platiť opäť tvrdšie opatrenia 
Ústredný krízový štáb na základe 
výrazne sa zhoršujúcej epidemio-
logickej situácie na Slovensku na-
vrhol nasledovné opatrenia:
(Opatrenia majú platiť od štvrtka 
15. 10. 2020, s výnimkou opatre-
nia týkajúceho sa vzdelávania na 
stredných školách, to je v platnosti 
od 12. 10. 2020.)

RÚŠKA
• Rúška bude povinné nosiť v intravi-
láne obce a mesta. Na tvári ich nebu-
dete musieť mať v extraviláne obce či 
mesta, napríklad v prírode, ak ste čle-
novia spoločnej domácnosti, alebo ak 
budete od cudzích osôb vzdialení viac 
ako 5 metrov.

• Nosenie rúšok bude povinné aj pre 
deti na prvom stupni základných škôl. 
V materských školách je ich nosenie 
dôrazne odporúčané. Výnimku z no-
senia rúšok budú mať napríklad aj 
nepočujúci žiaci a žiaci s mentálnym 
postihnutím a s poruchou autistické-
ho spektra.

ŠKOLY
• Stredné školy prechádzajú od pon-
delka (12.10.2020) na dištančné vzde-

lávanie až do odvolania (študenti sa 
pohybujú v najmenej ucelených ko-
lektívoch, týmto rozhodnutím sa mi-
nimalizuje ich mobilita – cestovanie 
za vzdelaním hromadnou dopravou 
a pod.). Základné a materské školy a 
osemročné gymnáziá budú fungovať 
v režime ako doteraz (ucelený kolek-
tív, školy sa nachádzajú prevažne v 
mieste ich bydliska a pod.) Školské 
družiny budú fungovať za prísnych 
opatrení. Fungovať bude aj škol-
ské stravovanie podľa nastavených 
usmernení.

• Fungovanie telocviční v školách, sku-
pinových výučieb umeleckých škôl či 
centier voľného času sa dočasne ruší. 
Rovnako sa ruší organizácia lyžiar-
skych, plaveckých kurzov, exkurzií či 
iných výletov a aktivít mimo škôl.

• Bližšie podrobnosti zverejní mini-
sterstvo školstva na svojej webovej 
stránke.

HROMADNÉ PODUJATIA
• Zakazujú sa všetky hromadné podu-
jatia, výnimku budú mať sobáše, krsty 
a pohreby, pričom bude pre nich pla-
tiť obmedzenie 1 osoba na 15 štvor-

cových metrov v interiéri; v exteriéri 
bude nutné dodržiavať dvojmetrové 
rozostupy, pričom počet účastníkov 
nebude obmedzený.
Výnimka bude rovnako platiť pre zá-
pasy profesionálnych líg (futbal, ho-
kej, volejbal, basketbal, hádzaná – 1. 
liga), ktoré sa však budú musieť konať 
bez účasti divákov, hráči budú pravi-
delne testovaní na COVID-19.

• Ostane zachovaná výnimka zhro-
maždení zvolaných na základe záko-
na (mestské a obecné zastupiteľstvá, 
schôdze parlamentu, súdy) za dodr-
žiavania nastavených protiepidemic-
kých opatrení.

PREVÁDZKY
• Počet zákazníkov v prevádzkach 
bude obmedzený na 1 osobu na 15 
štvorcových metrov.

• V obchodných centrách sa zvažuje 
možnosť merania teploty pri vstupe
Prevádzky verejného stravovania 
(reštaurácie, pohostinstvá, kaviarne a 
podobne) budú môcť podávať nápo-
je a jedlo len v exteriéri (terasy) alebo 
ich baliť zákazníkom so sebou
• Otváracie hodiny prevádzok verej-

ného stravovania ostávajú obmedze-
né podľa súčasných pravidiel.

• Seniori budú mať vyhradené ho-
diny pre nákup v potravinách a dro-
gériách od 9:00 do 11:00, nakupovať 
však budú môcť aj mimo tohto času, 
dôrazne im však ako rizikovej skupine 
odporúčame, aby využívali tento vy-
hradený čas, pretože najmä v pracov-
nom týždni v tomto čase nakupuje 
menej iných skupín obyvateľstva.

• Uzatvoria sa prevádzky divadel-
ných, hudobných, filmových a iných 
umeleckých predstavení, kúpalísk, 
plavární, sáun, akvaparkov, fitness a 
wellness centier

(Opatrenia budú zverejnené formou 
nariadení ÚVZ a mali by platiť do času, 
kým sedemdňový kĺzavý medián nedo-
siahne hranicu 500.)

Zdroj: ÚVZ SR

Prípady pozitívneho testu zaznamenali základné školy  
i elokované pracovisko materskej školy, úrad sprísnil 
podmienky vstupu do budovy a pri vybavovaní občanov
Prvý prípad pozitívne testovaného 
žiaka na nový koronavírus spomedzi 
senických základných škôl zazname-
nala ZŠ na Sadovej ulici. Išlo o žiaka 
prvého stupňa, vyučovanie bolo pre-
rušené v dvoch triedach. Rodičia detí 
boli o situácii informovaní cez školský 
informačný systém EduPage. Všetci 
pedagógovia, ktorí so žiakom prišli do 
kontaktu ostali v domácej izolácii.
Následne mala škola od utorka 29. 
septembra do piatka 2. októbra preru-
šené prezenčné vyučovanie. Vyučova-
nie bolo realizované dištančne podľa 
zadaných podmienok pre jednotlivé 
predmety. Žiaci i pedagógovia sa opä-
tovne do školy vrátili 5. októbra.

Kvôli potvrdenému pozitívnemu tes-
tu na ochorenie COVID-19 u jedného 
zo zamestnancov MŠ L. Novomest-
ského – elokované pracovisko J. Kráľa, 
je zariadenie na základe usmernenia 
RÚVZ Senica zatvorené od 9. do 16. 

októbra 2020. V prípade zlepšenia 
epidemiologickej situácie v predškol-
skom zariadení bude jeho prevádzka 
opätovne obnovená od pondelka 
19. októbra. Zamestnanec, ktorý mal 
pozitívny test na ochorenie COVID-19 
je momentálne v domácej izolácii a 
podľa pokynov RÚVZ Senica aj ďalší 
štyria zamestnanci, ktorí s ním prišli 
do kontaktu. 

Situácia sa však na celom Slovensku 
v týchto dňoch dramaticky mení 
(dôsledkom čoho tu máme od 15. 
októbra opätovné zavedenie protie-
pidemických opatrení známych z pr-
vej vlny) a ďalšou základnou školou, 
ktorá ohlásila dištančné vyučovanie 
na druhom stupni od 12. do 16. ok-
tóbra, je ZŠ V. Paulínyho-Tótha - dô-
vodom bol pozitívny test jedného z 
pedagógov.

Mestský úrad Senica ešte pred zasad-

nutím pandemickej komisie a krízo-
vého štábu prehodnocoval situáciu a 
zaviedol sprísnenie pravidiel vybavo-
vania občanov: 
Žiadame občanov, aby svoje veci 
vybavovali predovšetkým telefo-
nicky, e-mailom alebo pomocou 
elektronických formulárov.

Platby odporúčame prednostne 
zrealizovať prostredníctvom in-
ternet bankingu, bankovým pre-
vodom. V prípade platby priamo v 
pokladni MsÚ odporúčame bezho-
tovostnú platbu platobnou kartou.

V nevyhnutnom prípade osobnej 
návštevy budovy mestského úradu 
odporúčame, aby sa občania ob-
jednávali telefonicky alebo e-mai-
lom na konkrétny stránkový deň 
a hodinu u konkrétneho zamest-
nanca MsÚ. Tým sa občania vyhnú 
čakaniu pri vstupe do úradu.

Občania budú môcť do úradu vstu-
povať po jednom (ak nie sú zo spo-
ločnej domácnosti). Upozorňujeme, 
že prednostne budú vybavovaní ob-
čania, ktorí sa objednali na konkrétny 
deň a hodinu prostredníctvom mailu 
alebo telefonicky u konkrétneho za-
mestnanca MsÚ. Objednaní občania 
sa nahlásia u informátora a po tele-
fonickom overení budú prednostne 
vpustení do budovy na vybavenie. 
Každý občan bude zapísaný do knihy 
návštev.
Zároveň upozorňujeme občanov  na 
dodržiavanie  hygienických opatrení:  
odstup dva metre, vstupovať do bu-
dovy len s prekrytím dýchacích ciest, 
použiť dezinfekciu na  ruky, nevstupo-
vať do budovy pri príznakoch respi-
račného ochorenia a v budove sa zdr-
žovať len nevyhnutný čas potrebný 
na vybavenie. Pracovná doba ostáva 
zachovaná. Štvrtok je nestránkovým 
dňom.                                                      -red-
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Náhradná výsadba zelene bola zrealizovaná v rôznych častiach mesta
alebo, čo je potrebné o nej vedieť
Jar a jeseň sú všeobecne považované 
za najvhodnejšie obdobie na výsadbu 
stromov a kríkov. Súčasné jesenné 
obdobie sa aj v našom meste momen-
tálne využíva na realizáciu výsadieb, 
mnohé zo sadených stromov a kríkov 
sú realizované ako náhradná výsadba 
za vyrúbanú zeleň. Náhradnú výsad-
bu sú povinní realizovať žiadatelia o 
výrub, ktorým je náhradná výsadba 
určená v rozhodnutí o výrube.
 
Ako prebieha správne konanie na 
výrub drevín?
Žiadateľ predkladá žiadosť na vydanie 
súhlasu na výrub dreviny/drevín spo-
lu s požadovanými prílohami a uhradí 
príslušný správny poplatok. Súčasťou 
písomnej žiadosti na vydanie súhla-
su na výrub drevín sú prílohy:  kópia 
katastrálnej mapy s vyznačením po-
lohy dreviny/drevín, resp. iný podklad 
umožňujúci identifikáciu dreviny v te-
réne a súhlas vlastníka, správcu, prípa-
de nájomcu (ak mu takéto oprávnenie 
vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, 
na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ 
nie je jeho vlastníkom (správcom).
V prípade, že pri podaní žiadosti sú 
náležitosti podania úplné, obec zve-
rejní  informáciu o začatí správneho 

konania na svojom webovom sídle 
do troch pracovných dní od začatia 
konania, pričom na portáli zostáva 
zverejnená min. päť pracovných dní 
od jej zverejnenia. Žiadateľovi a účast-
níkom konania je doručené ozná-
menie o začatí konania, prípadne sa 
nariadi ústne pojednávania spojené s 
miestnou ohliadkou. Pri obhliadke sa 
zhodnotí stav dreviny a posudzujú sa 
dôvody uvedené v  žiadosti na odstrá-
nenie,  prijme sa záver konania, určí 
sa dohodnutý postup a vypracuje sa 
rozhodnutie o výrube drevín. Súčas-
ťou rozhodnutia  pri súhlase na výrub 
dreviny je aj uloženie povinnosti usku-
točniť primeranú náhradnú výsadbu, 
resp. povinnosť uhradiť finančnú ná-
hradu za výrub.
Dreviny je možné rúbať až po nado-
budnutí právoplatnosti rozhodnu-
tia a ich nezameniteľnom vyznače-
ní na mieste výrubu.   
 
Čo je "náhradná výsadba"?
Ak je žiadateľovi povolený výrub stro-
mu, v rozhodnutí mu je nariadená 
náhradná výsadba. Určuje sa počet 
náhradných drevín, druh dreviny, 
miesto výsadby a termín, dokedy má 
byť náhradná výsadba zrealizovaná.

Náhradná výsadba sa určuje podľa 
spoločenskej hodnoty dreviny, ktorá 
je odstraňovaná. Tá sa vypočítava z 
druhu dreviny, obvodu kmeňa me-
raného v 130 cm nad zemou a zo 
zdravotného stavu a ďalších para-
metrov. Pridáva sa na hodnote, ak 
ide o drevinu rastúcu v parkoch, na 
cintorínoch, v stromoradiach alebo, 
historických jadrách miest... Hodno-
ta sa znižuje, ak drevina spôsobuje 
poškodenie na budovách, ak preu-
kázateľne ohrozuje statiku budovy, 
alebo ohrozuje prevádzkyschopnosť 
inžinierskych sietí, ak zatieňuje nad 
hodnoty povolené normami, či spô-
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sobuje nadmernú vlhkosti obytných 
a iných objektov.
 
Náhradná výsadba bola v tomto ob-
dobí zrealizovaná v rôznych častiach 
mesta. Nové mladé stromčeky a kríky 
môžeme vidieť na Dlhej a Kalinčiako-
vej ulici, vo vnútrobloku medzi byto-
vými domami pri hypermarkete Tesco, 
vo vnútrobloku na Mudrochovej ulici. 
V meste tak pribudli stromy ako lipa, 
jarabina a platan, ako aj kríčky tavoľní-
ka. Ďalšie výsadby sa pripravujú na Ka-
linčiakovej ulici, Gen. L. Svobodu, Hur- 
banovej, Štefánikovej ulici a ďalších.

Lucia Vajdová

V rámci náhradnej výsadby pribudli  vo vnútrobloku 
na Mudrochovej ulici tri mladé stromy platanu. 

Ošetrili senický maják minulostiStaré sídlisko s novým záhonom
Súčasťou podujatia EKO DEŇ, ktorý 
sa kvôli sprísneným preventávnym 
protipandemickým opatreniam ne-
uskutočnil, malo byť aj ošetrenie jed-
ného z najvýznamnejších stromov v 
našom meste, ktorým je moruša 
biela na Robotníckej ulici. Veľké 
poďakovanie patrí zástupcom Klubu 
ochrancov zelene - KOZEL, ktorí sa 
o morušu starajú. Pozvali do Senice 
dvoch skvelých arboristov Jakuba 
Kováča a Michala Kuzmu, ktorí vyko-
nali obvodovú redukciu stromu, čím 
sa odľahčili zaťažené ramená moru-
še. Práca na úprave koruny im trvala 
dlhých šesť hodín. 

Moruša biela na Robotníckej ulici 
získala ocenenie Strom Senice 2010, 
titul Slovenský strom roka 2014 a ná-
sledne v roku 2015 bojovala o titul 
Európsky strom roka. Bola zasadená 
ešte počas Rakúsko-Uhorska, zažila 
vznik Československa, prežila dvr 
svetové vojny, obdobie socializmu, 
novembrovú revolúciu až do dneš-
ného dňa. Počas všetkých období sa 
prostredie, v ktorom rastie neustále 
menilo, až sa moruša ocitla vo veľmi 
frekventovanom mestskom prostre-
dí. Právom ju nazývame majákom 
minulosti.

-lv-

Nový kvetinový záhon bol v závere septembra vysadený na námestíčku „Staré-
ho sídliska“. Záhon je zložený z cibuľovín, trvaliek, okrasných tráv a kvitnúcich 
kríkov. Na jar ho budú zdobiť tulipány, neskôr tavoľníky, cez leto kocúrniky, pe-
rovskie a sápy, na jeseň ho rozžiaria rudbekie a astry spolu s veternicami. Okras-
ný kvetinový záhon bol financovaný z participatívneho rozpočtu Mestského 
výboru č. 2.           -lv-
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Pribudlo ďalšie stojisko s polopodzemnými kontajnermi
- tentokrát na Robotníckej ulici
Stojisko na Robotníckej ulici obsahuje sedem zapustených veľkokapacitných nádob, ktoré majú slúžiť 
na zber zmesového komunálneho odpadu, ale aj na triedený zber skla, papiera, plastov a kovov.

 Na zmesový odpad sú určené dva 
päťkubíkové a jeden s objemom tri 
kubíky. Ďalšie nádoby s väčším ob-
jemom sú určené na plasty a papier, 
menšie trojkubíkové zas na sklo a 
kovy. Stojisko je vybavené ešte kla-
sickými kontajnerovými nádobami 
na zber menších elektrospotrebičov 
(červený kontajner), kontajnerom na 
šatstvo a nádobou na zber kuchyn-
ského odpadu (hnedý kontajner).

Polopodzemné kontajnery majú nie-
koľko výhod.  Takéto nádoby na ko-
munálny odpad, plasty a papier majú 
v porovnaní s obyčajnými približne 
päťkrát väčší objem, kontajnery na 
sklo a kovy sú trikrát väčšie. Vďaka 
väčšiemu objemu významne kles-
ne frekvencia odvozu odpadkov na 
skládku a ušetria sa finančné pros-
triedky. Ďalšou výhodou je estetické 
hľadisko. Krajšie stojiská kontajnerov 
psychologicky vplývajú na správanie 
sa obyvateľov a podporujú zodpo-
vedný prístup k triedeniu odpadov. 
Keďže vieme, že odpad z kontajnerov 
nevyberajú len smetiari, ale aj obča-
nia, ktorí ich prehľadávajú, vyberajú 
z nich odpadky a nechávajú okolo 
na zemi, hĺbka takýchto zapustených 
kontajnerov znemožňuje opätovné 
vyhadzovanie obsahu, preto v ich 
okolí nevzniká neporiadok. Chlad 

pod zemou spomaľuje rozklad bak-
térií a redukuje s tým súvisiaci zá-
pach v okolí stojísk. Vyprázdňovanie 
kontajnerov sa realizuje zo spodnej 
časti zberného vreca, a tak vhadzo-
vací otvor zostáva čistý. Konštrukcia 
polopodzemných kontajnerov bráni 
tiež prístupu zvierat (hlodavcov) a 
hmyzu. Pri takýchto kontajneroch sa 
minimalizuje riziko požiaru nízkym 
prísunom vzduchu.

Nevýhodou naopak môže byť to, 
že osadením takýchto veľkoobje-
mových kontajnerov sa zníži počet 
súčasných stojísk. To môže zname-
nať, že s odpadkovým košom by sme 
museli v niektorých prípadoch kráčať 
o niekoľko desiatok krokov ďalej. Toto 
stojisko bude slúžiť pre obyvateľov 
bytových domov č. 55, 312, 54, 313, 
312, 56.

Prvé takéto stojisko nádob na komu-
nálny odpad, ktorých podstatná časť 
je pod zemou, vzniklo na Ulici Janka 
Kráľa v roku 2018.  Správca kontajne-
rových stojísk, ktorými sú Technické 
služby a. s., plánuje v spolupráci s 
radnicou postupnú výmenu kontaj-
nerov za modernú verziu s polopod-
zemnými kontajnermi aj na ďalších 
miestach v Senici.

Text, foto: Lucia Vajdová

Mesto Senica zmapuje energetickú náročnosť svojich budov

Na foto súčasná a predošlá podoba stojiska s kontajnermi na Robotníckej ulici.

Senickej samospráve sa podarilo zís-
kať nenávratný finančný príspevok z 
operatívneho programu Kvalita život-
ného prostredia na projekt Energetic-
ké audity verejných budov v meste 
Senica, v rámci ktorého budú vypra-
cované energetické audity s cieľom 
návrhu opatrení na dosiahnutie ener-
getickej efektívnosti objektov spláca-
ných z úspor nákladov na energiu.
  
Zámerom mesta Senica je vyriešenie 
energetickej efektívnosti verejných 
budov. Mesto vlastní budovy, kto-
ré už dávno nespĺňajú energetickú 
efektívnosť a potenciál a podpísal sa 
na nich zub času. Ide o objekty, ktoré 
boli postavené pred 30 a viac rokmi a 
potrebujú čiastočnú alebo komplex-
nú rekonštrukciu a modernizáciu. 

Zlepšenie energetického stavu bu-
dov nie je možné vykonať bez dô-
kladnej analýzy existujúceho stavu v 
objektoch spotrebúvajúcich energiu. 
Na základe nej budú môcť byť vyko-
nané opatrenia na dosiahnutie ener-
getickej efektívnosti, ktoré môžu byť 
splácané z úspor nákladov na ener-
giu.

Energetické audity budú vykonané 
na objektoch verejných budov, ktoré 
boli identifikované z hľadiska ener-
getickej efektívnosti, hospodárnosti 
a účelnosti ako nevyhovujúce. Ide 
konkrétne o budovy a objekty, ktorý-
mi sú Mestské kultúrne stredisko Se-
nica, Spoločenský dom Kunov, Denné 
centrum pre organizácie III. sektora, 
Domov dôchodcov a zariadenie so-

ciálnych služieb, Okresný úrad Senica, 
ÚPSVaR Senica, ZŠ s MŠ J. Mudrocha, 
Materská škola - elokované praco-
visko Robotnícka, Materská škola 
- elokované pracovisko M. Bartoňa 
v Čáčove, Materská škola - elokova-
né pracovisko J. Hollého a hasičská 
zbrojnica.

Výsledkom energetických auditov 
bude technický popis identifikova-
ných budov z hľadiska energetickej 
náročnosti, zároveň budú navrhnuté 
opatrenia, ktoré majú potenciál zvýšiť 
energetickú efektívnosť. Stanovená 
bude aj minimálna hodnota úspo-
ry, ktorá sa má obnovou dosiahnuť. 
Audity budú obsahovať i odhad cel-
kových investičných nákladov a cel-
kovej úspory, odhad času návratnosti 

investície a odhad pomeru investície 
a úspory. 

Výška nenávratného finančného 
príspevku získaného na spracovanie 
týchto auditov je vo výške 47 219,77 
eura.

-lv-
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Z rokovania mestskej rady a mestského zastupiteľstva

COVID-19
• Zmenu rozpočtu mesta Senica na rok 
2020
• Dotáciu spoločnosti OMS ARENA 
Senica, a. s., v ktorej má mesto 26-per-
centný podiel, vo výške 40 000 eur za 
účelom podpory futbalu a športových 
aktivít vedúcich k obohateniu voľno-
časových aktivít  detí a mládeže. Do-
tácia sa poskytuje spoločnosti, kde je 
jedným zo zakladateľov mesto Senica, 
ale nie z Fondu PRO Senica, ktorého 
dotačný systém bol z dôvodu CO-
VID-19 v tomto roku pozastavený.

Mestské zastupiteľstvo zvolilo:
• Ing. Veroniku Olšovú, za tajomníčku 
Komisie pre výstavbu, územné pláno-
vanie a dopravu
• Mgr. Art. Martina Dudáša za člena Ko-
misie pre prevenciu kriminality a inej 
protispoločenskej činnosti

Písomné interpelácie predložili:
• Ing. Pavol Kalman – žiada informá-
ciu  kedy sa uskutočnia opravy cesty  
a chodníkov na Brezovej ulici, rieše-
nie zápachu z kanalizácie na  ul. Šte-
fánikovej,  SNP, Hollého a dolnej časti 
Komenského a prijatie potrebných 
opatrení a komplexnú informáciu o 
Mestskom múzeu Senica 
• RNDr. Ľubica Krištofová – poukáza-
la na pretrvávajúci problém zápachu  
hnojovice, ktorí využívajú poľnohos-
podári hospodáriaci na pôde v okolí 
mesta, dôsledkom čoho musia obyva-
telia znášať zhoršenú kvalitu životné-
ho prostredia.
Odpovede na interpelácie budú zve-
rejnené na webstránke mesta.

JUDr. Katarína Vrlová,
prednostka MsÚ v Senici

• Zmeny rozpočtu mesta Senica na rok 
2020
• Informáciu o organizačných zme-
nách v organizačnej štruktúre Mest-
ského úradu v Senici
• Informáciu Ing. Martina Parízka, zá-
stupcu spol. Bojar s. r. o. a CYKLO Se-
nica o. z. o príprave podania žiadosti 
na získanie finančných prostriedkov 
z fondov EÚ občianskym združením 
CYKLO SENICA a firmou Bojar s. r. o. 
pre výstavbu cyklotrasy medzi Billou a 
železničnou stanicou a vyjadrilo pod-
poru tohto projektu a v prípade úspeš-
ného schválenia projektu s možnos-
ťou riešiť následne participáciu mesta  
k tomuto partnerskému zámeru

Mestské zastupiteľstvo schválilo:
•  Dodatok č. 1/2020 Všeobecne záväz-
ného nariadenia č. 63 o určení výšky 
mesačného príspevku za pobyt die-
ťaťa v materskej škole, základnej ume-
leckej škole, školskom klube, centre 
voľného času, školskej jedálni, ktorým 

sa navyšujú jednotlivé príspevky. 
Výška príspevkov bola naposledy 
upravovaná v roku 2016. V porovnaní 
s okolitými mestami boli príspevky 
podstatne nižšie, preto z objektívnych 
dôvodov uvedeným dodatkom došlo 
k navýšeniu jednotlivých príspevkov. 
Dodatok nadobudne účinnosť 1. 11. 
2020.
• Všeobecne záväzné nariadenie č. 
69/2020 o pohrebiskách a schválení 
prevádzkového poriadku pohrebísk 
na území mesta Senica. Súčasťou pre-
vádzkového poriadku je aj cenník slu-
žieb prevádzkovateľa pohrebiska. VZN 
nadobudne účinnosť 15-tym dňom 
po vyvesení na úradnej tabuli mesta.
• Dodatok č. 12/2020 Všeobecne zá-
väzného nariadenia č. 48 o poskyto-
vaní sociálnych služieb, o spôsobe a 
výške úhrad za sociálne služby posky-
tované v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta. Dodatok nadobudne účin-
nosť 1. 11. 2020 a týmto dodatkom 
sa navyšujú ceny za poskytovanie 
sociálnych služieb v Zariadení soci-
álnych služieb Senica, n. o., ktorého 
zakladateľom je mesto Senica a to 
nasledovne: bývanie 6,39 eura/deň,                                                                    
pomoc pri odkázanosti 3,53 eura/deň
• Projekt - Revitalizácia exteriéru Soko-
lovňa - park
• Dispozície s majetkom
• Prehľad plnenia príjmov a výdavkov 
mesta a organizácií v jeho riadení za I. 
polrok 2020
• Návrh na prijatie návratnej finančnej 
výpomoci poskytnutej Ministerstvom 
financií SR v celkovej sume 460 000 
eur na výkon samosprávnych pôsob-
ností z dôvodu kompenzácie výpadku 
dane z príjmov fyzických osôb v roku 
2020 v dôsledku pandémie ochorenia 

Rokovanie 11. mestského zastupi-
teľstva sa uskutočnilo 24. septembra 
2020. Rokovanie viedol Ing. Mgr. Mar-
tin Džačovský, primátor mesta a bolo 
na ňom prítomných 23. poslancov 
mestského zastupiteľstva z 25. členné-
ho poslaneckého zboru. 

V úvode primátor informoval, že Mgr. 
Pavol Krutý sa vzdal mandátu poslan-
ca MsZ dňom 4. 9. 2020.  Ako prvý 
náhradník vo volebnom obvode  č. 3 
bol Ing. Peter Švec, ktorý na základe 
písomného vyjadrenia neprijal posla-
necký mandát a ďalším náhradníkom 
v poradí na uvoľnený mandát je Mgr. 
Juraj Moravčík, ktorý kandidoval vo 
voľbách ako nezávislý poslanec. Posla-
nec Juraj Moravčík zloží sľub poslanca 
na najbližšom zasadnutí MsZ, nakoľko 
na rokovanie 11. MsZ sa ospravedlnil.

Mestské zastupiteľstvo zobralo na 
vedomie: 
• Správy JUDr. Eleny Jankovičovej, 
hlavnej kontrolórky mesta
• Správu Zariadenia sociálnych služieb 
Senica, n. o. o výsledku hospodárenia 
za rok 2019 a zámeroch spoločnosti na 
ďalšie obdobie
• Informatívnu správa o sociálnej sta-
rostlivosti na území mesta za rok 2019
• Informáciu Ing. Petra Turzu, riaditeľa 
Technických služieb Senica, a. s. o pro-
jektovom zámere Mechanicko-biolo-
gická úprava komunálneho odpadu 
pred uložením na skládku odpadu 
• Informatívnu správu o MHD na úze-
mí mesta
• Plán dopravnej obslužnosti mestskej 
hromadnej dopravy v meste Senica
• Informatívnu správu o statickej do-
prave, budovaní nových parkovísk
• Vývoj daňových príjmov v súvislosti 
s mimoriadnou situáciou spôsobenou 
pandémiou ochorenia COVID-19 a pl-
nenie opatrení na zníženie dopadov 
krízy
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Regionálne kolo Mladého Európana vyhrali žiaci zo senického gymnázia

Celoslovenskú úroveň tejto súťaže 
vyhlasuje Zastúpenie európskej ko-
misie v SR a regionálnu úroveň reali-
zujú jednotlivé centrá Europe Direct. 
Partnerom súťaže v tomto 15. ročníku 
je Úrad vlády SR. Organizátorom regi-
onálneho kola v Senici bolo tradične 
Informačné centrum Europe Direct 
Senica.

Súťaž sa uskutočnila v troch kolách. 
Prvé kolo súťaže predstavoval pí-
somný vedomostný test, v druhom 
kole riešili tímy jazykovú krížovku.  
Tretie kolo bolo semifinále troch naj-
úspešnejších družstiev, do ktorého 
sa úspešne prebojovali Gymnázium 
Jána Hollého z Trnavy, Gymnázium 
Pierra de Coubertina Piešťany a Gym-
názium L. Novomeského Senica. Tret-

Jubilejný desiaty ročník Senického týždňa dobrovoľníctva bol úspešný

Stali sa nimi študenti, mladí ľudia, 
ktorí neváhali vo svojom voľnom 
čase urobiť niečo pre druhých. Počas 
jedného týždňa bolo zrealizovaných 
pätnásť aktivít, do ktorých sa zapojilo 
takmer 150 dobrovoľníkov. Obsluho-
vali dôchodcov v domove dôchod-
cov, čistili hroby významných osob-
ností mesta, upratovali park, venčili 
psíkov, zveľaďovali mlyn, či maľovali 
ploty. To bol prvý Senický týždeň dob-
rovoľníctva. Ale tam to neskončilo. Z 
tohto týždňa sa stalo tradičné podu-
jatie, ktoré sa koná každoročne počas 
tretieho septembrového týždňa.

Ročníky pribúdali a dobrovoľníci 
sa menili. Počas desiatich rokov sa 
ich odhadom zapojilo približne se-
demsto. Do tohto týždňa sa zapájajú 
okrem hlavných organizátorov Eu-

rope Direct Senica a Mesta Senica aj 
základné a stredné školy v meste a or-
ganizácie ako Študentský parlament 
mesta Senica, Domka Senica, CVČ a 
aj najmladšia organizácia Občianske 
združenie Senica 2.0. 

Keďže pandémia koronavírusu 
ovplyvňuje nás všetkých a všetky 
oblasti nášho života, nevyhla sa ani 
podujatiu Senický týždeň dobrovoľ-
níctva. Najzraniteľnejšou skupinou 
tohto ochorenia sú nepochybne starší 
ľudia. Preto sa organizátori tento rok 
rozhodli, že dobrovoľníci nebudú do-
chádzať do blízkeho styku s klientmi 
zariadenia pre seniorov, ale aj napriek 
tomu pre nich pripravili dobrovoľní-
ci z Domky Senica krátky hudobný 
program. Opatrenia, ktoré na podu-
jatiach musia byť sťažujú organizáciu, 

Všetko sa začalo pred desiatimi rokmi. Európska komisia vyhlásila rok 2011 za Európsky rok dobro-
voľníctva. Informačné centrum Europe Direct Senica sa preto rozhodlo usporiadať podujatie, ktoré by 
zapojilo, čo najviac dobrovoľníkov. 

ale aj napriek tomu sa podujatia ro-
biť dajú. Dôkazom toho je aj aktivita 
Dobrovoľníci deťom. Tradičná akti-
vita, v ktorej dobrovoľníci prichystali 
desať stanovíšť pre deti, sa vrátila na 
svoje pôvodné miesto kde začínala, 
na ihrisko Luxor. Zopakovali sa aj dve 
aktivity z roku 2011 a to čistenie hro-
bov významných osobností mesta a 
venčenie psíkov z útulku. A samozrej-
me organizátori mysleli aj na našu 
prírodu a vyzbierali devätnásť veľkých 
vriec odpadkov - našli dve chladnič-
ky, tri stoličky a jedno plastové okno. 
Následne sa tento odpad vďaka Tech-
nickým službám Senica odviezol na 
určené miesto. 

Do tohto okrúhleho ročníka Senické-
ho týždňa dobrovoľníctva sa zapojilo 

približne 70 dobrovoľníkov. Najmlad-
šími boli žiaci 8. C zo ZŠ na Sadovej 
ulici, ktorí premaľovali obrázky na do-
pravnom ihrisku, ktoré využívajú žiaci 
zo všetkých základných škôl v meste. 
„Ďakujeme nielen im, ale všetkým 
dobrovoľníkom, ktorí sa zapojili do 
tohto týždňa dobrovoľníctva. Veríme, 
že to nebola ich posledná dobrovoľ-
nícka aktivita a uvidíme sa s nimi aj 
na iných podujatiach, ktoré sa budú 
v meste organizovať. Bez dobrovoľ-
níkov sa totiž žiadne podujatie nedá 
uskutočniť. A my v meste máme su-
per dobrovoľníkov a sme za to radi. 
Ak sa k nám chcete pridať a stať sa 
dobrovoľníkom, stačí napísať na mail 
dobrovolnik@senica.sk,“ zhodnotil 
Marek Štítny z Europe Direct Senica.

 Europe Direct Senica

V stredu 16. septembra sa konalo v Dome kultúry v Senici regionálne kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan.

ie kolo pozostávalo z obrázkového 
kvízu, ktorý bol zameraný na osob-
nosti, dominanty a symboly EÚ.

Celkový priebeh súťaže bol veľmi vy-
rovnaný, no napokon sa celkovým 
víťazom súťaže stalo Gymnázium L. 
Novomeského Senica so súťažiacimi 
Timeou Otrísalovou, Jánom Sukupom 
a Líviou Vilkovou. Blahoželáme.         

ED Senica
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Pedagogická a kultúrna osobnosť  2019
Mgr. Soňa Andrášiková
Pracuje ako učiteľka všeobecnovz-
delávacích predmetov v Súkromnej 
strednej odbornej škole podnikania v 
Senici už 19 rokov. Okrem vyučovania 
týchto predmetov pôsobí ako vedú-
ca predmetovej komisie a zároveň aj 
ako výchovná poradkyňa. Každoročne 
pripravuje žiakov na maturitnú skúš-
ku zo slovenského jazyka a literatúry 
a ako triedna učiteľka dohliada, aby sa 
zo žiakov vyformovali ľudia s dobrými 
ľudskými vlastnosťami. Jej osobnosť 
charakterizuje profesionalita, vysoká 
odbornosť, kreativita, individuálny 
prístup k žiakom. Študentov vedie k 
zodpovednosti, ohľaduplnosti, praco-
vitosti, rozvíja v nich tvorivosť, a tak ich 
pripravuje do zložitého sveta dnešnej 
doby. Svoje znalosti zo slovenského ja-
zyka a literatúry odovzdáva tiež zahra-
ničným študentom, ktorí aj vďaka nej 
úspešne zvládajú maturitnú skúšku zo 
slovenčiny. 

Mgr. Gabriela Bachurová 
Pôsobí v ZŠ na ulici V. P. Tótha od roku 
2013 ako učitelka primárneho vzdelá-
vania. Vo výchovno-vzdelávacom pro-
cese presadzuje hlavne pragmaticko-
-humánny prístup, či už medzi žiakmi 
alebo v pracovnom kolektíve. Primera-
ne prísny a racionálny prístup ku svojim 
povinnostiam a zároveň k povinnosti-
am žiakov ju predurčuje dosahovať vý-
borné výsledky so svojimi žiakmi. Vždy, 
keď jej zverenci prichádzajú na druhý 
stupeň, sú z matematiky a slovenského 
jazyka a literatúry výborne pripravení, 
čo sa premieta aj vo výsledkoch Testo-
vania 5. Rovnako sa vysoko profesio-
nálne venuje vyučovaniu anglického 
jazyka na prvom stupni. Škola si ju 
veľmi váži aj za  organizovanie rôznych 
výletov, exkurzií, škôl v prírode a team-
buildingových aktivit slúžiacich na 
upevňovanie kultury a pozitívnej klímy 
v kolektíve zamestnancov ZŠ.

Fotoklub ZOS Senica
Senický fotoklub bol založený v januári 
2010. Už desiaty rok vykonáva svoju  
činnosť pod záštitou Záhorského osve-

tového strediska v Senici.  Jeho členovia 
sú  fotografi všetkých vekových skupín 
a fotografickej pokročilosti. Fotoklub 
vzniklo preto, lebo medzi neprofesio-
nálnymi fotografmi bol výrazný záu-
jem o stretávanie sa, vzdelávanie sa, o 
plenéry a o prezentáciu tvorby. Pod 
vedením zakladateľky RNDr. Ľubice 
Krištofovej za svoju 10-ročnú existenciu 
fotoklub vychoval mnoho kvalitných 
fotografov a prezentoval sa na súťaži-
ach či výstavách. Členovia Fotoklubu 
Senica získali aj mnoho prestížnych 
ocenení nielen v domácich, regionál-
nych, ale celoslovenských i medziná-
rodných súťažiach. 

Mgr. Zlatica Hluchá
Vyučuje ako učiteľka v ZUŠ Senica hru 
na zobcovú flautu a klarinet. K toh-
toročnému oceneniu ju nominoval 
Zbor pre občianske záležitosti pri MsÚ 
v Senici. Tu pani Zlatica pôsobí už 15 
rokov. Svojou hrou na nástroj dotvára 
slávnostné obrady organizované mes-
tom Senica. Sú to najmä svadby, vítania 
malých občanov – Seničanov a iné pro-
tokolárne akcie organizované mestom. 
Pani Zlatica Hluchá do svojej práce pri-
niesla invenciu, nový duch a modernú 
dramaturgiu, ktorá kvalitu a umeleckú 
hodnotu obradov v sobášnej sieni v Se-
nici skvalitnila a umelecky povýšila.

Mgr. art. ArtD. Jozef Chabroň
Profesionálne funguje ako zbormajster 
Slovenského filharmonického zboru v 
Bratislave, no popri tejto svojej mimori-
adne náročnej práci sa podujal v roku 
2014 spolupracovať so speváčkami a 
spevákmi amatérskeho speváckeho 
zboru Cantilena, ktorý pôsobí pri Mest-
skom kultúrnom stredisku v Senici. 
Cantilena pod jeho vedením výrazne 
umelecky vyrástla, dozrela, ale súčasne 
aj omladla, pretože Jozef Chabroň do-
kázal priniesť a vložiť do sŕdc jednotli-
vých členov Cantileny nové nadšenie 
pre zborový spev, vdýchol jej mladistvú 
myseľ. Nielen členovia Cantileny, ale 
všetci, ktorí ho poznajú, oceňujú jeho 
profesionalitu a odborné kvality, jeho 

úsmev, humor, skromnosť, láskavé srd-
ce a pokoru, ale aj úžasnú trpezlivosť.  
    Cantilena pod jeho taktovkou vydala 
v roku 2018 tretie CD. Súbor sa pred-
stavil vo viacerých mestách a obciach v 
Čechách a na Slovensku, dokonca zaví-
tal aj na festival Pohoda v Trenčíne, kde 
zaznamenal mimoriadny úspech. 

Andrea Jakubcová
Je vedúca predstaviteľka tanečnej for-
mácie SONNY. Oceňovanie prebrala za 
tanečnú skupinu HVK 2, ktorej minulý 
rok priniesol samé nevídané úspechy. 
Andy, ako choreografka a súčasne aj 
tanečníčka v jednej osobe vavríny ví-
ťazstiev žala na všetkých pódiách, na 
ktorých tanečníci HVK 2 (nad 31 r.) súťa-
žili. Boli to tituly ako: majstri Slovenska, 
tanečná skupina roka, majstri Európy, aj 
majstri Sveta v kategórii HVK 2.

Anna Kadlečíková
Pracuje v MŠ, L. Novomeského 1209/2, 
Senica. Pani učiteľka sa s láskou venuje 
deťom v materskej škole už 41 rokov. 
Je obľúbená nielen v kolektíve detí, ale 
i medzi kolegyňami. K plneniu pracov-
ných povinností pristupuje s veľkou 
mierou zodpovednosti, dôslednosti a 
kreativity. Podieľa sa na rozvoji tvorivého                                                                                                                                 
potenciálu detí v oblasti hudobnej 
výchovy. Deti pod jej vedením majú 
výborné základy hudobno – pohybo-
vých schopností a zručností, získavajú 
správne spevácke návyky. A práve toto 
mnohé deti predurčuje, aby svoje na-
danie rozvíjali ďalej v neskoršom veku v 
rôznych záujmových útvaroch hudob-
ného smeru. 

Mgr. Ivana Kovačičová
Je dlhoročná členka pedagogického 
zboru v ZŠ s MŠ na ulici J. Mudrocha, 
ktorá ju pozná od prvého roku jej fun-
govania. Učiteľka dušou i srdcom. Do-
nedávna predsedníčka metodického 
združenia pri ZŠ. Milujúca svojich žia-
kov. Neúnavný organizátor školských 
výletov, škôl v prírode, exkurzií. Aktívna 
v účasti na korčuliarskych či plaveckých 
kurzoch. Osoba milujúca históriu a ces-
tovanie, náš región, literatúru – a toto 

vštepuje do vedomia svojich žiakov. Ve-
dúca úspešného a obľúbeného krúžku 
šitého na mieru jej žiakov „Pele-mele“. V 
pani Ivane sa snúbi inovatívnosť i tra-
dičná dobrá „stará škola“.
 
Mgr. Alena Kováčová
Výtvarníčka Alena Kováčová – Trizulia-
ková popri pedagogickej práci v ZŠ na 
ulici J. A. Komenského v Senici navšte-
vovala 12 rokov štúdium pre dospelých 
v ZUŠ – výtvarný odbor a tam začala 
naplno rozvíjať svoj talent a lásku k ma-
ľovaniu. Výtvarne činná, veľmi tvorivá 
a aktívna v oblasti výtvarného umenia 
je od roku 2006. Venuje sa predovšet-
kým maľbe akrylom, ale aj kresbe, 
grafike a veľmi rada má tiež keramiku. 
V roku  2008 stála pri zrode združenia 
výtvarných umelcov SenART v Senici 
a dodnes je jeho členkou. V jej tvorbe 
sa objavuje krajina, záhrada, zátišia, 
portréty, figurálna i úžitková keramika, 
ale hlavne abstraktná tvorba. Od roku 
2006 sa pravidelne zapája do regionál-
nej súťaže neprofesionálnej výtvarnej 
tvorby okresov Senica a Skalica Výtvar-
ná Senica, kde doteraz získala sedem 
ocenení, najnovšie v novembri 2019 di-
plom a cenu za poetické maľby Zlomky 
poznania a Na vlnách lásky. 

Alena Malenková
Pracuje ako vychovávateľka v školskom 
klube detí na ZŠ na Sadovej ulici už 
niekoľko desiatok rokov. Stovky detí 
zažili na vlastnej koži jej originálny, tvo-
rivý a netradičný prístup. Prístup, ktorý 
rešpektuje jedinečnosť dieťaťa ako 
neopakovateľnej osobnosti so svojimi 
potrebami, záujmami a očakávaniami. 
Pani vychovávatelka Alenka vždy s ús-
mevom vypočuje, utrie slzu, spravodli-
vo rozsúdi detský životne dôležitý spor, 
posilní sebadôveru, posmelí, vezme 
do náručia, zavolá na výlet, oblečie si 
karnevalovú masku, odprevadí deti 
na lampiónový sprievod, zapojí sa do 
každého dňa otvorených dverí, pri-
praví darčeky pre budúcich prvákov, 
zorganizuje školu v prírode. Výchova 
je najzložitejšia a najťažšia činnosť, ak 
sa chce uskutočňovať profesionálne. A 

Predstavujeme dvadsiatku osobností pedagogiky, kultúry a umenia pôsobiach v Senici, ktoré si 29. septembra v koncertnej sále Základnej umeleckej 
školy Senica prevzali z rúk primátora ocenenia za úspešnú pedagogickú, výchovnú a kultúrnu činnosť.
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pani vychovávatelka Malenková toto 
napĺňa do bodky. 

Mgr. Silvia Mihályová
Na ocenenie bola nominovaná za dlho-
ročnú kvalitnú prácu v oblasti výchovy 
a vzdelávania žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami s 
diagnózou detský autizmus s mentál-
nym postihnutím. V Spojenej škole v 
Senici pôsobí od roku 2000. Od roku 
2009 pracovala popri učiteľskej profesii 
sedem rokov v Centre špeciálno – pe-
dagogického poradenstva. Pani Silvia 
Mihályová je kvalitným odborníkom v 
problematike detský autizmus s men-
tálnym postihnutím, je človekom z pra-
xe, ktorý sa neustále vzdeláva, aplikuje 
získané vedomosti a zručnosti v praxi, 
aktívne radí rodičom svojich žiakov, 
ako i kolegom z iných škôl a zariadení, 
ktorí bývajú zaskočení tým, že tieto deti 
potrebujú osobitý prístup, presné a ve-
cné pravidlá v živote a úplne inak spra-
cúvajú svoje emócie. Realizuje osvetu a 
svoju skutočne náročnú prácu neberie 
ako povolanie, ale ako krásne poslanie.

Mgr. Lenka Morávková
Už 16 rokov pracuje v Súkromnej SOŠ 
podnikania v Senici ako učiteľka pred-
metov slovenský jazyk, francúzsky 
jazyk, administratíva a korešponden-
cia. Zároveň je vedúcou predmeto-
vej komisie všeobecno-vzdelávacích 
predmetov. Je vždy dôsledná v kladení 
požiadaviek vychádzajúcich z obsahu 
vzdelávania, láskavá a taktná pri hod-
notení výchovnovzdelávacích výsled-
kov, využíva premyslené a nezriedka 
originálne vyučovacie metódy a formy. 
Aktívne sa podieľa na príprave a organi-
zácii olympiády zo slovenského jazyka, 
estetické cítenie žiakov rozvíja organi-
zovaním exkurzií, návštevou rôznych 
kultúrnych a divadelných predstavení, 
kvízov a literárnych besied. Pomocnú 
ruku systematicky podáva tiež zahra-
ničným študentom školy, ktorí by bez 
jej nezištnej pomoci pri štúdiu sloven-
ského jazyka ťažko zdolali maturitnú 
métu. 

Katarína Ravasová
Ocenenie získala na návrh Záhorskej 
knižnici v Senici, do ktorej nastúpila v 
roku 2010 ako odborná knihovníčka do 
oddelenia pre deti a mládež. Hoci pô-
vodne len na zastupovanie, práca s kni-
hami ju zaujala, doplnila si vysokoškol-

ské vzdelanie a od roku 2014 pracuje 
na pozícii vedúcej Útvaru knižnično-
-informačných fondov. Pozorne sleduje 
dianie na knižničnom trhu a produkciu 
jednotlivých vydavateľstiev, pretože 
práve od jej rozhodnutia závisí, aké pu-
blikácie Záhorská knižnica pre svojich 
čitateľov nakúpi. Zodpovedá aj za do-
držiavanie profilácie fondu a správnu 
katalogizáciu vo formáte MARC 21. Len 
v minulom roku jej prešlo rukami 3 483 
publikácií, o ktoré Záhorská knižnica 
doplnila knižničný fond. 

Mgr. Jarmila Ružičková
Pôsobí v OA Senica ako učiteľka všeo-
becnovzdelávacích predmetov – an-
glického jazyka a telesnej výchovy od 
roku 1993. Významne sa podieľala na 
obsahovej príprave a tvorbe školského 
vzdelávacieho programu pre nový štu-
dijný odbor – obchodná akadémia – bi-
lingválne štúdium v anglickom jazyku. 
Jej pedagogická činnosť sa odzrkadľuje 
najmä v príprave žiakov na úspešné 
zvládnutie maturitnej skúšky v anglic-
kom jazyku. Okrem toho využíva svoje 
organizačné schopnosti a tvorivosť pri 
práci so žiakmi v rámci mimoškolských 
aktivít, a taktiež pri príprave žiakov na 
rôzne jazykové a športové súťaže. Dlho-
ročne organizuje lyžiarske kurzy, poby-
tové kurzy v prírode a školské výlety pre 
žiakov školy. 

PaedDr. Anna Sekáčová
Niekoľko desiatok rokov viedla pora-
denské zariadenie CPPPaP v Senici. Jej 
rukami prešlo mnoho detí, ktoré mali 
problémy s učením alebo správaním. 
Pracovala s rodičmi a pedagógmi, ško-
lami a školskými zariadeniami v okrese 
Senica. Proces integrácie v školách pre-
biehal úspešne práve vďaka nej a tímu 
jej odborných zamestnancov. Úspešne 
sa jej podarilo za roky aktívneho pra-
covného života dostať CPPPaP nielen 
do pozornosti odbornej, ale i laickej 
verejnosti. Pozícia poradenského zari-
adenia, ktoré vybudovala, je v oblasti 
prevencie, diagnostiky, poradenstva 
zárukou vysokej odbornej kvality. Je 
odborníkom i osobnosťou s mnohými 
kvalitami, ktorá pre oblasť škostva žila 
a žije. 

Ján Sládek
Je zamestnaný v SOŠ podnikania v re-
meslách a službách v Senici už 32 rokov. 
Pracuje na pozícií majster odborného 

výcviku pre stavebné profesie ako mu-
rár a stavebná výroba. Počas svojej ka-
riéry vychoval veľké množstvo vynikaj-
úcich odborníkov, ktorí sa uplatnili na 
trhu práce. V školskom roku 2019/2020 
pripravoval žiakov na súťaž firmy Mapei 
mladým. Žiaci prvého a druhého roční-
ka odbor murár v celoslovenskej súťaži 
vyhrali prvé miesto. Svojím osobným 
príkladom a odbornosťou u žiakov roz-
víja lásku k zvolenému odboru, pocit 
zodpovednosti, vysokú profesionalitu a 
kreativitu. Prostredníctvom odborného 
výcviku pomáha udržiavať a prerábať 
budovy SOŠ Senica, ale aktívne pracuje 
aj na zákazkách na území mesta Senica. 

Veronika Šebestová
Je dlhoročným pedagógom hudobné-
ho odboru v ZUŠ Senica, kde pôsobí 
celých 50 rokov. Najväčšiu časť svojho 
profesijného života venovala výchove 
akordeonistov.  V jej triede vyrástli de-
siatky muzikantov a tiež všetci súčasní 
pedagógovia akordeónového odde-
lenia, ktorých pripravila na ďalšie od-
borné štúdium. V neskorších rokoch 
vyučovala aj predmet hudobná náuka. 
Už ako dôchodkyňa sa dokázala stále 
vzdelávať, aby pomohla vo vyučovaní 
ďalšieho predmetu - klavíra. Práve k 
spevu sa viaže jej ďalšia celoživotná zá-
ľuba a aktívna činnosť: je jednou zo za-
kladajúcich členiek speváckeho zboru 
Cantiléna, kde dodnes spolu so svojím 
manželom prispieva k vysokej umelec-
kej úrovni. 

TV SEN
Spoločnosť Videoštúdio RIS, ktorej ma-
jiteľmi a konateľmi sú Stanislav Prokeš a 
Ivan Príkopa, získala licenciu na televíz-
ne vysielanie v Slovenskej republike 5. 
mája 1995. Vysielať začala v káblovom 
rozvode v Senici s názvom televíznej 
stanice TV SEN. V tomto roku oslávi 
senická televízia už štvrťstoročie pôso-
benia na mediálnom trhu. Za celé toto 
obdobie prináša divákom zo Senice a 
okolia aktuálne informácie o činnos-
ti miestnej samosprávy, kultúrnych a 
športových podujatiach, propaguje 
aktivity v meste, aktívne sa podieľa na 
živote v meste a prostredníctvom tele-
víznej obrazovky rieši aj občianske pro-
blémy. Okrem spravodajstva ponúka 
vo svojom vysielaní rôzne magazíny, 
dokumenty, besedy, či priame prenosy 
zo zasadnutí mestského zastupiteľstva. 

TV SEN sa pravidelne úspešne zúčast-
ňuje súťažnej prehliadky tvorby lokál-
nych televíznych staníc Slovenska. Na 
svojom konte má množstvo ocenení aj 
z iných súťaží, napr. Kafka, Cineama, či 
novinárska pocta „Krok“. Firma v priebe-
hu svojej existencie rozšírila pôsobenie 
aj v mestách Skalica, Myjava, Brezo-
vá pod Bradlom a Stará Turá. Svojím 
vysielaním oslovuje viac ako 120 000 
divákov na Záhorí a myjavských kopa-
niciach.

Dana Veselá
Pracuje v MŠ, L. Novomeského 1209/2, 
Senica v elokovanom pracovisku na 
ulici Hollého. Učiteľskú profesiu s deť-
mi predškolského veku vykonáva 40 
rokov. Schopnosti, povahové vlast-
nosti, ale aj vlastné záľuby ju priviedli 
k aktívnej práci s deťmi, ku ktorej pris-
tupuje vysoko profesionálne a zodpo-
vedne. Zanietene sa venuje aktivitám 
zameraným na výtvarný prejav, o čom 
svedčia práce detí, ktoré zdobia interi-
ér materskej školy a taktiež aktivitám, 
týkajúcich sa zdravého životného štý-
lu. Svojimi odbornými vedomosťami 
a praktickými skúsenosťami formuje 
a rozvíja osobnosť zverených detí.                                                                                                                                            
   
Mgr. Tomáš Vojzola
Pedagogickú činnosť v ZŠ na Komen-
ského ulici v Senici vykonáva od roku 
1995. Ako bývalý volejbalový hráč a 
tréner sa okrem učiteľskej práce na 
hodinách telesnej výchovy aktívne ve-
nuje športovej činnosti s deťmi aj mimo 
vyučovania. Pravidelne organizuje v 
škole lyžiarske a snowbordové kurzy 
pre žiakov. Prácou v športových krúž-
koch i na hodinách telesnej výchovy 
pripravuje žiakov na športové súťaže, v 
ktorých reprezentujú školu a získavajú 
množstvo ocenení v rámci okresu i kra-
ja. Spolu s kolegami organizuje školské 
športové olympiády a aktivity v rámci 
ochrany života a zdravia v škole, ktoré 
sú u žiakov obľúbené. Aktívne pomáha 
kolegyniam prvého stupňa pri testova-
ní pohybových predpokladov prvákov. 
Ako rozhodca spolupracuje pri organi-
zovaní športových podujatí pre základ-
né školy v okrese Senica. 

(Charakteristiky ocenených sú redakčne 
krátené.)

Foto: Tatiana Moravcová
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Návštevnosť i tržby mestského kúpaliska 
boli vyššie ako vlani

Ceny TTSK získali  aj Marek Mach 
a Ľubica Krištofová
Župan Jozef Viskupič odovzdal Cenu Trnavského samosprávneho kraja 
tridsiatim osobnostiam, ktoré vynikajúcimi tvorivými činmi a výsled-
kami prispeli k rozvoju kraja v oblasti školstva, kultúry, športu, zdra-
votníctva, sociálnej starostlivosti a občianskej spoločnosti. Slávnostné 
odovzdávanie ocenení sa uskutočnilo v utorok 29. septembra v Divadle 
Jána Palárika v Trnave. Medzi ocenenými sa ocitli aj Seničania Marek 
Mach a Ľubica Krištofová. 

Spoločnosť Službyt tento rok v rámci modernizácie tepelného 
hospodárstva v Senici preinvestovala viac ako 65 tisíc eur 

Službyt, spol. s r. o.
Službyt pôsobí v oblasti tepelnej energetiky v Se-
nici už od roku 1994. Vyrába a dodáva teplo a teplú 
úžitkovú vodu z vlastných a prenajatých zariadení, 
poskytuje komplexnú správu a servis pre poly-
funkčné, prevádzkové a obytné budovy, rovnako 
aj inžiniersko-investorskú činnosť v tejto oblasti.

Modernizácia tepelného hospodárstva 
Službyt, v rámci 2. etapy rekonštrukcie sekun-
dárnych rozvodov tepla a teplej úžitkovej vody z 
plynovej kotolni na Ulici J. Mudrocha, v máji toh-
to roku vymenila 121 metrov potrubia. K výmene 
spoločnosť pristúpila z dôvodu technického zasta-
rania rozvodu. Staré zhrdzavené potrubie nahra-
dila novými zaizolovanými rúrami, ktoré prispejú 
k zvýšeniu účinnosti rozvodu tepla a zníženiu te-
pelných strát. 
V júli tohto roku Službyt na žiadosť obyvateľov 

pripojila do siete CZT (centrálne zásobovanie tep-
lom) bytový dom na Komenského ulici číslo 958. 
Bytový dom sa zo siete CZT odpojil pred 18 rokmi. 
Dôvodom žiadosti o opätovné pripojenie bol zlý 
technický stav vlastnej plynovej kotolne, keďže jej 
zariadenia sú už v súčasnosti zastarané a vyžadujú 

si investície na obnovu a ďalšiu prevádzku. V rámci 
pripojenia bytového domu k sekundárnemu rozvo-
du odovzdávacej stanice tepla boli použité v zemi 
predizolované potrubia. 

„Skupina ENGIE každoročne investuje do moder-
nizácie svojich tepelných hospodárstiev milióny 
eur, a aj preto sa jej kontinuálne darí zvyšovať 
energetickú efektívnosť výroby a distribúcie tep-
la. Teší nás, že sme v Senici k sieti CZT mohli opä-
tovne pripojiť ďalší bytový dom a vďaka výmene 
zastaraných rozvodov za moderné predizolované 
potrubia zvýšiť účinnosť výroby a distribúcie tep-
la. Aj vďaka tomu môžeme pre obyvateľov zabez-
pečiť spoľahlivú dodávku energie, a pritom šetriť 
primárne energetické zdroje, čo sa premietne do 
zníženia nákladov na výrobu tepla, a zároveň 
bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie,“ 
vysvetľuje Miroslav Pajchl, riaditeľ úseku energetiky.  

Skupina ENGIE, ktorá na Slovensku patrí k najväčším privátnym výrobcom tepla, tento rok v rámci svojich dcérskych 
spoločností plánuje preinvestovať do modernizácie tepelných hospodárstiev viac ako 3,5 milióna eur (bez DPH). 
Investície budú využité najmä na rekonštrukciu rozvodov, pripájanie nových objektov či výmenu technológií a za-
riadení. Hlavným cieľom modernizácie je zvýšiť účinnosť výroby a distribúcie energie. V Senici spoločnosť Službyt, 
člen Skupiny ENGIE, tento rok v rámci obnovy tepelného hospodárstva preinvestovala viac ako 65 tisíc eur.  

Mestské kúpalisko bolo túto sezó-
nu otvorené od soboty 27. júna do 
nedele 30. augusta. Prevádzka kúpa-
liska bola poznamenaná dodržiava-
ním sprísnených hygienických opa-
trení – napríklad odstavené pitné 
fontánky a obmedzená maximálna 
možná návštevnosť kúpajúcich sa.

V uplynulej sezóne najvyššiu ná-
vštevnosť (maximálne povolených 
1000 ľudí v jednom okamžiku, za 
celý deň to bolo celkových 1002 
návštevníkov) zaznamenalo senické 
kúpalisko v utorok 28. júla, kedy bolo 
na celom Slovensku extrémne hor-

úco a práve v Senici počas tohto dňa 
namerali krátko po 16-tej hodine re-
kordných 35,7 °C - najvyššiu teplotu 
v rámci celého Slovenska. Mestské 
kúpalisko bolo počas leta otvorené 
sedem dní v týždni vždy od 10:00 do 
20:00 hodiny, v závislosti od počasia.

Vzhľadom na to, že mestská plavá-
reň bola počas celého leta zatvore-
ná, mestské kúpalisko zaznamenalo 
vyššiu návštevnosť a takisto aj trž-
by oproti predchádzajúcemu roku.  
V roku 2019 boli tržby 18 878 eur,  
v tomto roku 21 373 eur. 
-red-, Zdroj: RSMS, foto archív  NS 

Marek Mach (Iniciatíva Mladí proti 
fašizmu)
Ako 15-ročný založil web Mladí proti 
fašizmu, ktorý sa neskôr rozšíril o ak-
tivity na sociálnych sieťach s desiat-
kami tisíc sledovateľov. Jeho cieľom 
nie je presviedčať presvedčených, ale 
získať nerozhodnutých. Snaží sa vypl-
niť chýbajúci priestor medzi médiami 
a mladými ľuďmi, ktorý je často na-
pádaný zavádzajúcimi príspevkami z 
oblasti proruských a fašistických strán 
na Slovensku.

RNDr. Ľubica Krištofová
Je zakladateľkou environmentálne-
ho hnutia v Senici, v roku 1984 stála 
pri zrode celoslovenského aktivizmu 
ochranárov. V roku 1993 sa presťaho-

vala z Bratislavy do Senice. Odvtedy 
sa datujú v meste podujatia ako Deň 
Zeme, Celan up the World, tábory 
mladých ochrancov prírody, brigády, 
ale i kampane za zdravé životného 
prostredia. Svoje zásady presadzova-
la i vo svojom povolaní, ako dlhoroč-
ná riaditeľka Záhorského osvetového 
strediska. Vo svojom voľne pracuje v 
rámci archeologických výskumoch 
v Senici, vysádza stromy, zachraňu-
je živočíchy, dokumentuje udalosti i 
krajinu a obhajuje záujmy občanov v 
meste i okolí. Je členkou prestížneho 
ochranárskeho združenia Slovenský 
ochranársky snem, prostredníctvom 
ktorého sa zapája do odborného dia-
lógu ochranárov so spoločnosťou i 
politikmi.                                 Zdroj: TTSK
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Študentský parlament mesta a 18 rokov jeho existencie v Senici
Veru, čas letí, a parlament, ktorý sa  v 
roku 2002 rozhodli pokusne založiť 
Dana Kopecká z CVČ a vtedajší primá-
tor Ľuboš Parízek, prežil. Žije. Vystrie-
dalo sa v ňom už minimálne sedem 
generácií agilných študentov zo všet-
kých senických stredných škôl, rovna-
ko ako jeho predsedov - Jaro Cigánek, 
Peťo Siwiec, Ivča Bachurová, Romanka 
Nošková, Sabínka Štefková, Maťa Štít-
na a súčasná Adelka Sadloňová – se-
dem statočných! Pamätáte sa na nich? 
Päť z nich už po VŠ riadne pracuje, jed-
na je už vydatá... nuž, letí to. 

Myslím, že nemusíme vysvetľovať, čo 
parlament robí a aké aktivity za ním 
stoja. Z tých tohtoročných ale predsa 
len spomenieme projekt „Ďakujeme 
89“, literárnu súťaž pre študentov „Čo 
potom?“, ale aj Pomoc Čerešňovej 
aleji. Koronakríza nás síce pribrzdila, 
niektoré podujatia sa skrátka neko-
nali, ale jubilejný desiaty Študentský 
ples s témou Slovensko sme ešte 
zorganizovať zvládli. A úspešne! Ko-
nal sa aj Deň študentstva na radnici, 
poznáme tiež víťazku ankety Cena 
senickej mládeže (stala sa ňou Sla-
vomíra Masrnová, stredoškolská uči-
teľka Obchodnej akadémie), vydali 
sme šesť čísiel Študentských listov... 
Predsedníčkou je Adela Sadloňová, 
podpredsedníčkou Zuzana Čižmá-
rová, predsedníčkou redakčnej rady 
Študentských listov je Lucia Poláková 
(všetky z Gymnázia L. Novomeského 
v Senici).

Parlament má na Facebooku svoju 
oficiálnu stránku, momentálne robí 
na novom Instagrame a na novom 
logu, pripravujeme, ako každú jeseň, 
anketu Cena senickej mládeže 2020, 
Deň študentstva na radnici (10. 11. 
2020) a z časti aj študentský ples (6. 
2. 2021) - ak situácia dovolí. V tomto 
školskom roku prídeme určite s ne-
jakou novinkou, možno v podobe 
spoločenského podujatia pre mládež 

v kunovskom dome kultúry, resp.  
športovej akcie pre stredoškolákov. 
Vrátime sa k diskusným večerom na 
zaujímavé témy. V pláne je i väčšia 
súčinnosť so združením Senica 2.0 
a s Radou mládeže Trnavského kraja 
a už by sa konečne hodila i nejaká 
spolupráca s iným parlamentom v 
našom regióne. Na jar môžete rátať aj 
s druhým ročníkom literárnej súťaže 
pre mládež. 

Z minulého roka zostáva v parla-
mente pracovať dvanásť členov. So 
šiestimi maturantmi sme sa ťažko 
lúčili, ale dúfame v novú krv z radov 
prvákov a druhákov, najlepšie Seni-
čanov. Už o niektorých menách aj vi-
eme... Prípadní ďalší záujemcovia sa 
môžu ozvať Adele Sadloňovej na FB. 

Dana Kopecká, 
koordinátorka ŠP mesta Senice

Infošky zo Študentského parlamentu mesta Senice

Týždeň dobrodružstva v Španielsku
Rád by som vám v tomto článku 
priblížil jednu z mojich najlepších sk-
úseností, ktorú som kedy zažil. Všetko 
to začalo tým, že ma vybrali na mlá-
dežnícku výmenu do Španielska cez 
organizáciu ADEL Slovakia. Nevedel 
som, čo od toho môžem očakávať, 
ale veľmi som sa tešil, pretože okrem 
mňa tam išli aj ďalší účastníci z piatich 
krajín.

V stredu 12. augusta sme v ranných 
hodinách odleteli z Viedne do španiel-
skeho hlavného mesta Madrid. Okrem 
mňa išli zo Slovenska aj ďalší dvaja 
účastníci, Martin a Patrik. Organizácia 
bola veľmi dobre zvládnutá, vedeli 
sme presne, kam máme ísť a ako bude 
prebiehať presun do miesta diania 
- do dedinky na severe španielske-
ho kráľovstva, La Vecilla. Po príjazde 
nás čakala skupinka organizátorov a 

úprimne vám poviem, že také nadše-
nie pre prácu som ešte nevidel. Celý 
organizačný tím okrem toho, že bol 
veľmi mladý, tak bol aj veľmi priateľský 
a ochotný. 

Projekt sa niesol pod názvom Cocktail: 
Gender sports, a z tohto hľadiska 
tomu bol prispôsobený aj samotný 
program. Šport, rodová rovnosť a re-
špekt. Týmito tromi slovami by som 
zhrnul náplň a podstatu aktivít, ktoré 
sa v našom dennom harmonograme 
objavovali. Rovnakým spôsobom by 
som opísal samotný cieľ projektu. 
Spravodlivosť, rovnosť príležitostí a 
pochopenie. Každý deň sme mali na-
plnený skvelými činnosťami. Počnúc 
rôznymi druhmi športov ako basket-
ball, frisbee, vybíjaná, kin-ball či ďalšie 
iné, poväčšine zmiešané športy, po-
kračujúc zábavnými ‚podujatiami‘ ako 

talentová show, fotenie sa pri stanovi-
štiach v obci a pod., končiac tímovými 
aktivitami, v ktorých sme spolupra-
covali s participantmi z iných krajín v 
jednom zmiešanom tíme. Ešte by som 
veľmi rád spomenul tzv. kultúrne noci. 
Každý večer patril inému štátu, ktorý si 
mal pripraviť niečo o svojej krajine, jej 
histórii, gastronómii, zvykoch či rôz-
nych zaujímavostiach. Na konci tejto 
aktivity sme mali možnosť ochutnať 
rôzne jedlá z rôznych krajín Európy, 
ako napríklad španielsku sangríu, 
francúzske syry, či portugalské zape-
kané bagety so špecifickou náplňou 
uprostred.

Okrem týchto aktivít sme cestovali aj 
do hlavného mesta našej provincie a 
to do Leónu, ktoré nás očarilo svojou 
architektúrou a mnohými pamiatkami.

Každý deň sme si všetci užili naplno. 
Spoznávali sme jeden druhého a roz-
právania medzi sebou pokračovali 

niekedy až do neskorej noci. Sú to 
nové priateľstvá, priateľstvá, ktoré sú 
na celý život. Som nesmierne rád za 
všetky zážitky, ktoré som si odniesol 
z tohto projektu. Určite by som odpo-
ručil každému mladému človekovi ísť 
takto do zahraničia, cestovať, spozná-
vať a najmä využívať rôzne príležitos-
ti, ktoré ponúka Európska únia, ale aj 
organizácie ako práve ADEL Slovakia.

Kamil Kotvan, 
Obchodná akadémia Senica
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Zo študentského parlamentu odchádzajú, dokážeme ich nahradiť ?  
Už od roku  2016, resp. 2017,  to bola 
silná partia, silné mená,  osobnosti! 
Bolo ich  šesť a bolo na nich spoľahnu-
tie. Boli obetaví, aktívni, empatickí..., 
rokmi v mládežníckej politike (ó, ako 
to znie) skúsení. Nahradia ich noví ši-
kovní stredoškoláci? Dúfame.

ANNA SEKÁČOVÁ

Absolventka Gymnázia L. Novomes-
kého Senica. Ukážkové, vzorné, praj-
né, múdre, ale i ľudské, priateľské a 
upokojujúce dievča. Veselý človiečik 
na zjedenie, ktorý splní zverené úlohy 
vždy na jednotku. Nielen v parlamen-
te či v škole, ale i pri dobrovoľníctve a 
množstve mimoškolských aktivít, ako 
je spev, hra na klavíri a organe, knihy, 
cestovanie turistika, volejbal, alebo 
pečenie.  Miluje i  tanec a folklór. V ne-
dávnej minulosti bola i  animátorkou 
a  členkou organizácie DOMKA. V  par-
lamente mala najradšej organizovanie 
študentského plesu, dobrovoľnícke 
aktivity, písanie do tlače  a všetko, kde 
môže pomôcť a najmä fotografovať! V 
parlamente sa angažovala tri roky. Vy-
sokoškolské štúdium ju čaká na Masa-
rykovej univerzite v Brne, na Lekárskej 
fakulte. Veľa šťastia, Anička. 

MATÚŠ MICHALIČKA

Maturant senického gymnázia, za-
pnutý na vysoký level. Spoľahlivý, 
odhodlaný, všestranný, vnímavý, pre-
svedčivý...  „Slovo nejde, neexistuje!“. V 
parlamente pôsobí od roku 2017 a mi-
moriadne aktívny je i v  Senica 2.0, kde 

si môže vyskúšať svoje organizačné 
schopnosti a nápady. A že ich má ne-
úrekom! Či z oblasti kultúry, spoločen-
ského diania, akcií pre deti, športu... 
Baví ho skrátka podujatia vymýšľať a 
následne organizovať, často i modero-
vať. Je pravou rukou Mareka Štítneho z 
mesta Senica. Ani v rámci parlamentu 
nechýbal na žiadnej akcii, od plesu po 
stretnutie študentských rád, pochva-
la mu patrí za projekt Ďakujeme 89 
a literárnu súťaž Čo potom? A jeho 
záujmy? Športová streľba, cyklistika a 
posilňovanie. Pre ďalšie štúdium na VŠ 
sa rozhodol pre Brno – VUT, strojnícka 
fakulta. Nech sa ti tam Matúš darí a 
nech zužitkuješ všetko, čo už ovládaš a 
to, čo ťa naučia. A vráť sa na Slovensko! 

MICHAELA MINDŽÁKOVÁ 

Stále usmievavá, vyrovnaná, ko-
munikatívna, obetavá, odhodlaná, 
empatická... Dobrovoľníčka každým 
kúskom svojho ja. Svetobežníčka 
cez Erazmus. To je Miška, tohtoročná 
maturantka na senickom Gymnáziu 
L. Novomeského. V študentskom 
parlamente pôsobí už od roku 2016  
a v  dobrovoľníckej organizácii Se-
nica 2.0 od roku 2018. Táto robo-
ta – pomáhať druhým a vymýšľať a 
organizovať pre druhých ju napĺňa, 
nechýba takmer na žiadnej akcii spo-
mínaných organizácií, mimoriadnu 
pochvalu má  za tohtoročný projekt 
Ďakujeme 89 a za literárnu súťaž pre 
mládež Čo potom?, za pomoc čere-
šňovej aleji. Všetky stáli veľa úsilia a 
času! Vo svojom voľnom čase veľmi 
rada a skvelo tancuje (Scream),  s čím 
súvisí i množstvo súťaží a vystúpení. 
Svoj talent dáva ďalej, vymýšľa cho-
reografie a tých mladších dokonca 
vyučuje. Je dobrá výtvarníčka a re-
alizuje sa v hasičskom športe. Nič 
pre ňu nie je problém. Len ten čas... 
V septembri odchádza študovať na 
Žilinskú univerzitu – odbor pozemné 
staviteľstvo. Veľmi pekne, Miška, ďa-
kujeme za tvoj prínos do mládežníc-
keho sveta v Senici a v štúdiu želáme 
zúročenie tvojho úsilia, ktoré určite 
nasadíš.

DOMINIK MATULA 

Je vyštudovaný kuchár – cukrár a 
úspešne ukončil i maturitnú nadstav-
bu na Strednej odbornej škole v Se-
nici, odbor podnikanie v remeslách a 
službách. V študentskom parlamente 
pracoval kratšie ako ostatní, rok a pol. 
Aktívne sa však zapájal do príprav štu-
dentského plesu a je zdatným píšu-
cim autorom do Študentských listov. 
Medzi jeho záujmy patrí longboard, 
úprava a strihanie videí a najmä ces-
tovanie. Jeho snom je precestovať 
stopom minimálne 50 percent sveta. 
Zatiaľ má asi 2,4 percenta, navštívil už 
Nemecko, Švédsko, Dánsko, Fínsko, 
Litvu, Lotyšsko, Švajčiarsko, Bielorus-
ko, Francúzsko, Monako, všetky suse-
diace štáty SR a ešte mnohé ďalšie. V 
októbri má v pláne Holandsko. Držíme 
palce! V najbližšej  budúcnosti  bude 
pracovať v gastronómii, ale jeho snom 
je živiť sa ako influencer -  spolupraco-
vať s firmami, robiť pre nich reklamu, 
ovplyvňovať... Skrátka i on patrí medzi 
odhodlaných aktívnych a vnímavých 
ľudí. Tak nech ti, Dominik, tvoje plány 
vyjdú! 

NATÁLIA DUJKOVÁ

Úspešne zmaturovala na Gymnáziu 
L. Novomeského v Senici. Charizma-
tická študentka, ktorá by sa s prehľa-
dom uživila ako modelka, ale ona robí 
všetko pre to, aby bola právničkou, 
učiteľkou, doktorkou prírodných vied 
alebo  lekárkou. Krásna a múdra. Vra-
žedná kombinácia. Na tri zo spomína-
ných odborov, je prijatá! V parlamente 

bola platnou členkou od roku 2017, je 
odborníčkou cez sponzorské darčeky 
do tomboly študentských plesov, aj 
pri ich organizovaní, v Študentských 
listoch ste často našli jej článok,  mihla 
sa i na väčšine podujatí parlamentu, 
za mládežnícke aktivity získala ocene-
nie od primátora Senice. Veľmi ju baví 
tanec, spev, hudba, maľovanie, vychá-
dzky do prírody a rada pomáha tam, 
kde je to potreba. Práve z  jej záujmov 
vyplýva budúce štúdium na VŠ. Ešte 
síce nevie, kam ju vietor zaveje, stále 
fúka na štyri strany (právo, pedagogika, 
prírodné vedy a medicína). Želáme ti, 
Natálka, nech je výber i smer správny.  

TOMÁŠ KRŠKA

Úspešný maturant senického gymná-
zia, vzorný študent. Predseda študent-
skej rady gymnázia a člen rady školy. 
Aktívny člen študentského parlamen-
tu už od roku 2016, držiteľ Ocenenia 
ku Dňu študentstva od primátora. 
Rozmenené na drobné – píšuci génius 
(keď má čas), perfekcionista, vnímavý 
a empatický človiečik, dobrovoľník 
a nadovšetko milujúci organizáciu 
študentských plesov a celkovo orga-
nizovanie ľudí, vecí, času i priestoru. 
Dlho bol pomocníkom i v centre voľ-
ného času. Má rád ľudí a veľmi si ctí 
rodinu. Mihol sa takmer na všetkých 
podujatiach parlamentu, často aj ako 
moderátor. Nesmierne ho baví plážo-
vý volejbal i halový volejbal a súťaže v 
ňom, hra na gitaru, turistika. V Dánsku, 
v meste Odense, kde začína študovať 
na vysokej škole, ho možno bude mať! 
Vybral si štúdium služieb turizmu a 
hotelového manažmentu. A že bude 
v angličtine, je nad slnko jasné. Palec 
hore, Tomáš! Nech sa ti tam darí! 

Ďakujeme, chlapci a dievčatá, boli ste 
ďalšia skvelá parlamenťácka partia. 
Prajeme úspešné vykročenie do vyso-
koškolských štúdií i zúročenie mládež-
níckych a dobrovoľníckych skúseností. 
Nech ste šťastní a nech dostanete do 
života to najlepšie! Vzdelanie, partne-
ra, prácu, kamarátov. Určite sa uplatní-
te! Nuž, a nám tu bude na chvíľku bez 
vás smutno. Príďte nás pozrieť!         

Dana Kopecká
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Je štvrtok 17. septembra 2020 a čle-
novia študentského parlamentu sa 
presúvajú na mestský cintorín v Seni-
ci. Koná sa totiž Senický týždeň dob-
rovoľníctva a my chceme byť súčasťou 
tohto projektu. Veď je to už jubilejný 
10. ročník tejto akcie, ktorú organizu-
je Informačné centrum Europe Direct 
Senica. Senický týždeň dobrovoľníc-
tva sa prvýkrát v Senici objavil v roku 
2011, od 19. do 22. septembra. Ani 
vtedy sme nemohli chýbať aspoň na 
jednej z akcií. Obsluhovanie klientov 
Domova dôchodcov v Senici,  Aktivity 
v útulku Senica, čistenie pomníkov... 
Tak ako naši predchodcovia z pred 

desiatich rokov, tak aj my sme sa ten-
to rok vydali očistiť a upratať pomní-
ky významných osobností, o ktoré sa 
nemá už kto postarať. Je medzi nimi aj 
pomník skladateľa a advokáta Štefana 
Fajnora. Zametanie lístia, odstraňo-
vanie machu, umývanie náhrobkov, 
či vytrhávanie pýru sa stali našimi 
činnosťami na dve hodiny. Spoločne 
sme si uvedomili, akí významní ľudia 
tu pôsobili a svojou činnosťou sme zas 
o kúštik skrášlili naše mesto. Aj sme sa 
spoločne  zabavili. Keď že sme úplne 
všetky hroby a pomníky nevyčistili, 
zostáva študentskému parlamentu 
táto výzva na celý tento školský rok! 

Senický týždeň dobrovoľníctva mal 
počas celého tretieho septembrové-
ho týždňa aj iné aktivity. Boli nimi ran-
ná káva pre pracujúcich, Dobrovoľníci 

deťom, alebo Juniori seniorom. Teší-
me sa na ďalšie ročníky tejto príjemnej 
akcie. 

Lucia Poláková, ŠP mesta Senica

SPARTAN RACE alebo viac ako len 
obyčajné prekážkové preteky
Nádych. Výdych. Krv v žilách mi zhust-
la, prúdi mi ňou adrenalín. Čakám než 
odbijú posledné sekundy pred štar-
tom. Zvládnem to? Som schopná zájsť 
až za hranice svojich síl? 

Tieto a mnohé iné myšlienky vírili mo-
jou hlavou na začiatku adrenalínové-
ho preteku SPARTAN RACE. Päť nikdy 
sa nekončiacich kilometrov a viac ako 
dvadsať prekážok preverili moje fyzic-
ké, ale najmä psychické schopnosti a 
zručnosti. Šplhanie po lane, ostatný 
drôt či 30-kilová guľa ma potrápili na 
mojej premiérovej súťaži Sparťanov. 
Mojou najväčšou motiváciou a opo-
rou boli moji štyria spolubojovníci, 
moji najlepší priatelia. Areál Rozálka v 

Pezinku sa mi stal osudným a dovolil 
mi vstúpiť do sveta a komunity Spar-
ťanov. A ako to teda vlastne  dopadlo? 
Vyčerpaní, špinaví ale najmä plní šťas-
tia a eufórie sme po dvoch hodinách 
dobehli do cieľa.
Išla by som do toho znova? Bez váha-
nia! A či to odporúčam aj vám? Jedno-
značne áno! 
AROO, SPARŤANIA! 

Zuzana Čižmárová, 
Gymnázium Senica

Čistenie pomníkov 
významných osobností

„Postavíte sa na štartovaciu čiaru a 
budete sa posúvať o krok dopredu 
alebo dozadu podľa toho, či sa na 
vás bude povedaný výrok vzťaho-
vať.“ S týmto sme začali druhý deň 
Letnej školy s Človekom v ohrození. 
Ceez opisy postáv a podľa vypove-
daných tvrdení vzťahujúcich sa na 
každodenný život. A hoci sme mali 
všetci rovnaký štart, konečná čiara 
každého z nás bola rozdielna. Stačí 
sa len narodiť a rozdiely sa prezen-
tujú sami. Všetci máme v živote neja-
ké možnosti, niekto viac, iný menej. 
Bol to veľmi silný zážitok, uvedomiť 
si to. No preberali sme rôzne témy 

ako chudoba, migrácia, predisku-
tovali možné riešenia klimatickej 
krízy. Neformálnym spôsobom vý-
učby sme sa obohatili o mnohé in-
formácie, cenné skúsenosti, ktoré 
dokážeme prakticky aplikovať aj do 
bežného života. Stretla som tam ko-
lektív fantastických mladých ambici-
óznych ľudí, s ktorými sme sa spolu 
učili, inšpirovali a na vlne pozitívnej 
energie vyťažili zo spoločného času 
maximum a otvorili si možnosti, kto-
ré sme predtým neregistrovali. Bol 
to týždeň plný možností.

Katarína Valúchová, 
Gymnázium Senica

Možnosť voľby...

Sloboda
Pomaly sa vyrovnávame so stratami,

slnko žiari počas jasných rán.
Strach nečíha za možnosťami,

dvere sa otvárajú dokorán.

Pomaly prichádza jeseň,
zem zaspáva.

Môžeme konečne potlačiť tieseň,
„Strach ustupuje,“ sa povráva.

Aj vzdialenosť dokáže spájať.
Naučili sme sa niečomu ďalšiemu,

spoločne sa učíme vydržať.
Naše kroky mieria k novému.

Naša zodpovednosť,
prináša slobodu.

Katarína Valúchová, 
Gymnázium Senica, členka ŠP
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Mesto Senica na základe výtvy Re- 
gionálneho úradu verejného zdravot-
níctva v Senici oznamuje termín pre 
realizáciu celoplošnej deratizácie 
(opatrenie na reguláciu živočíšnych 
škodcov), všetkým povinným subje-
ktom podľa § 52 zákona č. 355/2007 
Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji ve-
rejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (fyzické osoby, 
fyzické osoby oprávnené na podnika-
nie aprávnické osoby) vyzýva vykonať 
deratizáciu v termíne od 1. októbra 
2020 do 15. novembra 2020.

Kto je povinný deratizáciu vyko-
nať?
Fyzické osoby oprávnené na pod-
nikanie a právnické osoby, ktoré 
sú podľa § 52. odst. 1 písmeno j) a 
k) zákona č. 355/2007 Z. z. povinné 
vykonať deratizáciu v objektech ur-
čených na poddnikanie, predovšet-
kým v objektoch školských zariadení, 
zdravotníckých zariadení, zariadení 
sociálnych služieb, bytových a poly-

funkčních domoch, v suterénnych a 
pivničných priestoroch objektov, v 
areláloch živočíšnej výroby, v areáloch 
potravinárskej výroby a v potravino-
vých prevádzkach, v reštauračných 
zariadeniach, skladoch potravín a po-
živatín, v skladoch dalších komodít a 
skládkách komunálního odpadu pro-
stredníctvom firiem oprávnených na 
túto činnosť.

Výzvy sa týka aj fyzických osôb – 
občanov na vykonanie deratizácie v 
pivničných priestoroch, při chovoch 
hospodárskych zvierat, v rodinných 
a bytových domoch, predovšetkým 
ak v ich blízkosti sú objekty určené 
na podnikanie (viď predchádzajúci 
odstavec).

Objekty, v ktorých sa bude deratizácia 
vykonávať, musia byť aj fyzicky upra-
tané, zbavené materiálov a nečistôt, 
ktoré prispievajú k množeniu škod-
cov.

Mesto Senica, ilustr. foto

Nezabudnite na jesennú deratizáciu

Do skupiny komunálnych odpadov 
s obsahom škodlivín patria:
použité batérie a akumulátory, odpa-
dové motorové a mazacie oleje, žia-
rivky a iné odpady s obsahom ortuti  
(napr. žiarivky, výbojky a pod.), lepi-
dlá, rozpúšťadlá, farby, kyseliny, zása-
dy, pesticídy, detergenty obsahujúce 
nebezpečné látky a elektroodpady 
(napr. televízory, monitory, domáce 

eleltrospotrebiče väčších rozmerov – 
chladničky, práčky a pod.).

Uvedené druhy odpadov budú 
zbierané v termíne 14. 10. 2020 na 
území celého mesta.

Odpad môžete vyložiť v deň zberu 
pred svoj rodinný dom a pri byto-
vých domoch na stojisko kontaj-
nerov. 

Mesto Senica

Zbavte sa nefunkčných elektrospotrebičov 
a škodlivého odpadu
Najbližší termín zberu komunálnych odpadov s obsahom škodlivín je 14. októbra

Krajská organizácia cestovného ruchu 
vyhlásila súťaž na nové logo 

Hodnotená bude predovšetkým 
originalita a inovatívnosť kreatívne-
ho nápadu, ktorý bude moderným 
a pútavým grafickým vyjadrením 
motta „Kraj zážitkov,“ ktorý KOCR 
vo svojej komunikácii s verejnosťou 
používa. Víťazný návrh bude známy 
v prvej polovici novembra a jeho 
autor získa finančnú odmenu 2000 
eur.

Všetky podrobné informácie o súťa-
ži, ako aj aj brožúry, tipy a informá-
cie o miestach a atraktivitách, ktoré 
sa oplatí v TTSK vidieť a zažiť, sú k 
dispozícii na webovej stránke www.
krajzazitkov.sk a sociálnych sieťach 
Facebook (www.facebook.com/
krajzazitkov) a Instagram (www.in-
stagram.com/kraj_zazitkov).
V rámci podpory cestovného ruchu 
v Trnavskom kraji KOCR uskutočni-
la kampaň zameranú na prilákanie 

domácich a prilákať aj zahranič-
ných návštevníkov, predovšetkým 
zo susedného Juhomoravského 
kraja a župy Györ-Moson-Sopron. 
Prebiehala v auguste v printových 
a online médiách, rádiách a na so-
ciálnych sieťach. Predstavené boli 
turistické „naj“ zo všetkých okresov 
kraja z oblasti cyklistiky, turistiky, 
prírodných vodných plôch, kúpeľ-
níctva i kultúrnych pamiatok.

V zložitej situácii pandémie ochore-
nia Covid-19 KOCR zároveň prispela 
na marketingové aktivity svojim 
trom členským oblastným organi-
záciám cestovného ruchu –  OOCR 
Trnava Tourism, OOCR Rezort Pieš-
ťany a OOCR Žitný ostrov-Csallóköz.

Pavol Kalman, predseda KOCR 
Trnavský kraj a trnavský vicežupan

(Tlačová správa TTSK)

Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský 
kraj (KOCR) vyhlásila verejnú súťaž na návrh svoj-
ho loga a základnej vizuálnej identity. Organizá-
cia chce aj týmto krokom prispieť k zatraktívneniu  
Trnavského kraja ako destinácie cestovného ruchu.

Aktivácia mobilnej aplikácie pre poistencov 
Všeobecnej zdravotnej poisťovne v Sotinskej lekárni 

V Sotinskej lekárni v Poliklinike Se-
nica si s účinnosťou od 5. 10. 2020 
môžu poistenci Všeobecnej zdra-
votnej poisťovne a. s. aktivovať mo-
bilnú aplikáciu, v ktorej sú dostup-
né nasledovné možnosti: 
• zobrazenie elektronického recep-
tu priamo v aplikácii 
• vyhľadanie lekární, pohotovostí, 
ambulancií aj s otváracími/ordinač-
nými hodinami, 
• informácia ohľadom preventív-
nych prehliadok, 
• možnosť reklamovať zdravotnú 
starostlivosť, 
• možnosť pridať si dieťa a mať tak 
informácie o jeho zdraví priamo v 
aplikácii. 

Pre aktiváciu mobilnej aplikácie je 
potrebné mať nainštalovanú apli-
káciu VšZP, ktorá sa nainštaluje cez 
službu Obchod Play alebo AppS-
tore. 

V prípade záujmu poistencov Vše-
obecnej zdravotnej poisťovne a.s. 
o aktiváciu tejto služby im zamest-
nankyne Sotinskej lekárne túto 
službu aktivujú. 

Poliklinika Senica n. o.
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Streda  14. október o 19:00 h
RAJ NA ZEMI (filmový klub)   
MP 15+                                                     
Dokumentárny film, zachytávajú-
ci profesionálny aj súkromný osud 
slovenského novinára, reportéra a 
fotografa Andreja Bána. Režisér Jaro 
Vojtek sníma prostredníctvom intím-
nych rozhovorov a počas spoločných 
putovaní po svete osobný Andrejov 
príbeh, jeho zápas so samotou a 
psychickými problémami, či snahu 
nadviazať dlhodobý a funkčný vzťah, 
po ktorom túži. Paralelne film zazna-
menáva tragické a komplikované prí-
behy súčasného sveta vo vojnových 
a krízových oblastiach, či utečenec-
kých táboroch.
Vstupné: 4 € 

Piatok 16. 10. o 19:00 h, sobota 
17. 10. a nedeľa 18. 10. o 17:00 aj o 
19:00 h, utorok 20. 10., štvrtok 22. 
10., sobota  24.  10. a  štvrtok  29. 
10. o 19:00 h 
KAREL         
MP 12+
Film Karel prináša ojedinelý pohľad 
do súkromia a duše Karla Gotta. Na-
táčali celý jeden rok a vďaka jeho 

úprimnej otvorenosti vznikol neob-
vykle osobný až intímny pohľad na 
život slávneho speváka, aký sa dote-
raz širokej verejnosti ani priaznivom 
nenaskytol.  
Vstupné: 5 €

Streda  21. október o 19:00 h
MILAN  SLÁDEK (filmový klub)    
MP 12+                                                     
Dokument o výnimočnej osobnosti 
slovenskej kultúry. Zachytáva jeho 
tvorivú i životnú cestu bohatú na 
neočakávané zvraty. Sládek stál na 
začiatku 60-tych rokov pri zrode mo-
dernej slovenskej pantomímy. Dnes 
žije a pracuje v Kolíne nad Rýnom a 
napriek tomu, že má viac ako osem-
desiat rokov, stále hrá svoje predsta-
venia.
Vstupné: 4 €

Piatok 23. a sobota 31. október o 
19:00 h
PRE BALÍK PRACHOV  
MP 15+                                                     
Príbeh profesionálneho bankového 
lupiča, ktorý sa kvôli láske chce sám 
udať polícii a zapletie sa do násilného 
konfliktu s dvomi skorumpovanými 

agentami FBI. Tí ho plánujú obrať o 
jeho ulúpené peniaze.
Vstupné: 5 €

Nedeľa 25.  a piatok 30. október o 
19:00 h 
NIGHTLIFE   
MP 12+
Čo všetko sa môže stať počas jednej 
noci a jedného rande, ktoré sa zača-
lo tak romanticky a nádejne? Skoro 
všetko. Sériu bláznivých situácií za-
žíva v novej komédii Elyas M´Barek, 
známy z trilógie Fakjú pán profesor. 
Vstupné: 5 €

Streda 28. október o 19:00 h
CORPUS  CHRISTI (filmový klub)    
MP 15+                                                     
Dvadsaťročný Daniel prejde v náprav-
nom zariadení pre mladistvých du-
chovnou premenou. Chcel by sa stať 
kňazom, ale s jeho trestným registrom 
na to nemôže ani pomyslieť. Keď ho 
prepustia, prezlečie sa po príchode do 
kňažského a vďaka náhode sa začne 
starať o miestnu farnosť. Príchod mla-
dého charizmatického pastiera rozče-
rí stojaté vody a miestna komunita, 
kruto zasiahnutá tragédiou, ktorá sa 

tu stala, môže s jeho pomocou začať 
pomaly liečiť svoje rany. Dráma bola 
nominovaná na Oscara za najlepší 
medzinárodný film.
Vstupné: 4 €

Piatok 30., sobota 31. október a 
nedeľa 1. november o 17:00 h 
100% VLK   
Rodinná animovaná komédia. Tento 
Halloween bude stopercentne zá-
bavný a chlpatý. Freddy Lupine vyze-
rá ako obyčajný mladý chlapec, aku-
rát nie je obyčajný a nie je ani celkom 
chlapec. Má štrnásť a je... vlkolak. 
Alebo skôr bude. Freddy je súčasťou 
starého rodu vlkolakov a všetci oča-
kávajú, že sa raz z neho stane vodca 
svorky – ako kedysi jeho otec. Keď 
nadíde slávnostná noc jeho prvej 
premeny, Freddy je pripravený stať 
sa hrôzostrašným a silným vlkom. 
Niečo sa zvrtne a Freddy sa zmení na 
nie dravého ani strašidelného, zato 
rozkošného pudlíka. Stáva hanbou 
rodiny a končí na ulici. Čarovná noc a 
spln prvej premeny stále trvá a Fred-
dy musí do rána dokázať, že je sku-
točným stopercentným vlkolakom...
Vstupné: 5 €, deti 4 € 

PROGRAM KINA MLADOSŤ SENICA NA  MESIAC  OKTÓBER 
Predaj vstupeniek pol hodinu pred premietaním v pokladni kina a rezervácie na stránke www.kino.senica.sk
Uskutočňovanie kultúrnych podujatí, kde patrí aj premietanie filmov v kine, je závislé od aktuálne platných protipandemických opatrení a nariadení ÚVZ SR.

V predajniach COOP Jednota ste
hlasovali za projekt Park Sotinská
Do Programu podpory lokálnych komunít Nadácie COOP Jednota, ktorého 
cieľom je podnecovať a podporovať rozvoj miestnych a regionálnych inici-
atív, podporovať účasť občanov na miestnom a regionálnom rozvoji a po-
máhať pri napĺňaní lokálnych potrieb či riešeniach problémov, sa zapojilo aj 
mesto Senica. Z trojice projektov sa zákazníci senických predajní COOP Jed-
nota rozhodli hlasovaním uprednostniť realizáciu projektu "Park Sotinská", 
ktorý bude podporený sumou 6000 eur.

Cieľom víťazného projektu mesta Senica "Park Sotinská" je premeniť zane-
dbaný priestor pri poliklinike na parkovú plochu, ktorá bude slúžiť na oddych 
a spríjemňovať každodenný život občanom Senice. Vďaka umiestneniu no-
vých lavičiek zvýši oddychovú a rekreačnú kvalitu priestoru.                          -tm-

Informácia 
o kultúrnych podujatiach
Organizácia a uskutočňovanie kultúrnych podujatí je závislé od aktuálne 
platných protipandemických opatrení a nariadení . V nasledujúcich riadkoch 
prinášame informácie o  plánovaných podujatiach Mestského kultúrneho 
strediska Senica a mesta na mesiac október, ktoré sa vo väčšine prípadov ter-
mínovo presúvajú alebo úplne rušia.

Tanečný koncert LÚČNICA - Slovenský triptych, ktorý sa mal konať 12. 10. 
2020 sa presúva na 12. 4. 2021 (pondelok) o 19.00 h, vstupné: 17 €, dom kul-
túry Senica - kinosála 
(Ak vám nevyhovuje náhradný  termín, vstupné bude vrátené v Infosen.) 

Detský program SMEJKO a TANUCLIENKA je zrušený. Nový termín bude prav-
depodobne v prvom polroku 2021. Vstupné www.ticketportal.sk.

DEŇ ÚCTY K STARŠÍM  (14. 10. 2020) - podujatie zrušené.

Divadelné predstavenie MILENEC, ktoré sa malo konať 22. 10. 2020 v DK Seni-
ca je ZRUŠENÉ. Vstupné bude vrátené v informačnej kancelárii Infosen Senica 
v čase od 8:00 - 16:00 hod. 

Zábavný program ZDENĚK IZER - NA PLNÝ COOLE, ktorý bol naplánovaný 26. 
10. 2020 je presunutý na 31. 5. 2021 (pondelok) o 19. 00 h. Vstupné: 19 €, 
www.ticketportal.sk.

Ekotopfilm (27. 10. 2020) podujatie je zrušené.
Viac info: www.msks.senica.sk
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Absolventi ZUŠ sa rozlúčili so školou
Tohtoroční absolventi hudobného a výtvarného od-
boru kvôli  minuloročnej koronavírusovej pandémii 
prišli o slávnostnú rozlúčku so štúdiom v Základnej 
umeleckej škole Senica v podobe tradičného záve-
rečného koncertu a vernisáže  svojich prác. Vedenie 
školy sa im  stratené slávnostné chvíle, ktoré bývajú 
vyvrcholením dlhoročného štúdia, rozhodlo v pia-
tok 25. septembra aspoň trocha vynahradiť. V kon-
certnej sále sa, samozrejme za dodržania všetkých 
aktuálne platných opatrení, konala malá absolvent-
ská slávnosť. Zišli sa absolventi výtvarného odboru 
a o dve hodiny neskôr absolventi hudobného od-
boru, aby si od riaditeľky a od svojich pedagógov 
prevzali knihy a kvetiny, ktoré im, tak ako každý rok, 
venuje Rodičovské združenie. Slávnostnú atmosfé-

ru umocnili výkony troch absolventov – hudobní-
kov. Zaspievala Viktória Mikušová, na klavíri zahrala 
Alica Zahumenská a na gitare Richard Čederle. Po 
príhovore riaditeľky školy a odovzdaní darčekov sa 
prítomní absolventi vyfotografovali na tablo, ktoré 
im dodatočne urobia pedagógovia výtvarného od-
boru. Zatiaľ čo koncert, na ktorom by sa predstavili 
všetci absolventi hudobníci sa už nepodarilo zreali-
zovať, absolventské práce, ktoré sú nainštalované v 
obidvoch školských galériách, si môžu pozrieť počas 
svojho vyučovania všetci žiaci školy a vďaka technic-
kým možnostiam ich svojim rodičom sprostredko-
vať.

Mirka Gáfriková, riaditeľka ZUŠ Senica
Foto: Štefan Orth

Netradičný Hurbanov pamätník
Postupová súťaž v umeleckom prednese poézie a pró-
zy a v tvorbe divadiel poézie okresov Senica a Skalica 
Hurbanov pamätník, je najznámejšou a najpočetnej-
šie zastúpenou súťažou v oblasti umeleckého predne-
su v našom regióne. Ten tohtoročný bol však netradič-
ný. Z piatich obvodných súťaží sa podarilo zrealizovať 
len tri a ďalšie nám neumožnila uskutočniť nepriazni-
vá pandemická situácia, v dôsledku ktorej Národné 
osvetové centrum v Bratislave v celom systéme súťaží 
Hviezdoslavov Kubín zrušilo kategórie umeleckého 
prednesu detí. V oklieštenej forme však súťaž pokra-
čovala na jeseň v kategóriách recitátorov – študentov 
a dospelých a v kategórii divadiel poézie.

Regionálna súťaž pre okresy Senica a Skalica sa usku-
točnila 17. septembra 2020 v divadelnej sále Základ-
nej umeleckej školy v Senici. Zapojilo sa do nej osem 
študentov zo stredných škôl. Úroveň ich prednesov 

bola vyrovnaná a mimoriadne vysoká. Odborná po-
rota v zložení Mgr. Jaroslava Čajková, Mgr. Eliška Sadí-
leková, obe z Bratislavy a Mgr. Renata Jurčová z Levíc 
z nich vybrala na postup do krajskej súťaže Hollého 
pamätník piatich recitátorov. Skalický okres budú v Tr-
nave zastupovať študentky Gymnázia F. V. Sasinka Pa-
trícia Ptáčková v kategórii poézie a Adriana Sojáková 
v kategórii prózy. K nim sa pridá Pavlína Barbaričová, 
ktorá má právo nastúpiť do súťaže priamo do kraj-
ského kola, keďže v uplynulom roku recitovala medzi 
najlepšími recitátormi Slovenska na celoštátnej súťaži 
v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov 
Kubín v Dolnom Kubíne. Za okres Senica sa víťazmi 
stali a do krajskej súťaže postúpili v poézii Katarína Da-
nišová a v próze Daniela Rybnikárová a Adam Praskač, 
všetci zo ZUŠ v Senici. Pekné druhé miesto v súťaži 
Hurbanov pamätník získala Aneta Vávrová (Gymnázi-
um F. V. Sasinka Skalica) a tretie miesta si „vyrecitovali“ 

Terézia Tomišová (SOŠT J. Čabelku Holíč) a Simona Doj-
čárová (Obchodná akadémia Senica). Súčasťou regio-
nálnej súťaže bol hodnotný odborný seminár poroty 
s recitátormi a pedagógmi, ktorého cieľom bolo napo-
môcť študentom v ich umeleckom raste.

52. Hurbanov pamätník priniesol mnohé námety a 
podnety na zamyslenie, bol inšpiráciou a impulzom do 
ďalšej tvorivej práce. Ďakujeme za ne všetkým zúčast-
neným recitátorom a ich pedagógom. V krajskej súťaži 
Hollého pamätník, ktorá sa uskutoční 29. septembra 
2020 v Trnave, im želáme veľa úspechov.

Regionálnu súťaž v umeleckom prednese poézie a 
prózy pripravilo Záhorské osvetové stredisko v Senici v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávne-
ho kraja v spolupráci so ZUŠ v Senici a bol realizovaný 
s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky.

Jaroslava Slezáková, ZOS Senica
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Big & Small abstrakcie Ľubomíra Miču
Vo výstavnej sále Záhorského osvetového strediska 
v Senici bola v piatok 11. septembra 2020 otvorená 
výstava obrazov Ľubomíra Miču. Maliarovi žijúcemu 
v Senici ju pripravil Trnavský samosprávny kraj – Zá-
horské osvetové stredisko v Senici pri príležitosti ne-
dávneho životného jubilea autora.

Maliara Ľubomíra Miču a jeho najnovšiu tvorbu z ro-
kov 2018 – 2020 na slávnostnej vernisáži predstavila 
kurátorka výstavy Mgr. Božena Juríčková. Výstava s 
názvom Big & Small zdokumentovala výtvarné sna-
ženie autora venujúceho sa predovšetkým abstrakt-
nej maľbe a je len malým výberom z jeho rozsiahleho 
diela. Ľubomír Miča je členom Združenia výtvarných 
umelcov západného Slovenska. K autorskej výstave 
bol vydaný katalóg dokumentujúci bohatú výtvarnú 
činnosť maliara.

Záhorské osvetové stredisko ďakuje Ľubomírovi Mi-
čovi za možnosť vystaviť jeho diela a do ďalších ro-
kov mu želá veľa zdravia, tvorivých nápadov, radosti 
z ďalšej tvorby a pohody v osobnom živote.

Jaroslava Slezáková, ZOS Senica

Výtvarná súťaž „Zver v našich lesoch“
Regionálna organizácia Slovenského poľovníckeho 
zväzu so sídlom v Senici združuje poľovníkov z okre-
sov Myjava a Senica. Pravidelne popri výstave trofejí 
zveri organizujeme výstavku výtvarných prác detí s 
tematikou prírody a v nej voľné žijúcej zveri. V tom-
to roku pre známe príčiny v súvislosti s pandémiou 
sa výstava trofejí neuskutočnila, no výtvarné práce 
žiaci vypracovali nakoľko súťaž bola zadávaná už v 
januári. Porota zložená z učiteľov výtvarnej výchovy 
na čele s pánom Štefanom Orthom, nemala ľahkú 
úlohu, pretože výtvarné dielka boli prevažne veľmi 
vydarené. Nakoniec porota ocenila celkovo 22 prác 
v piatich kategóriách. Žiaľ, ani zámer uskutočniť 
stretnutie úspešných autorov spojené s odovzdá-
vaním ocenení sa nemohlo konať a tak sa odovzdá-
vanie uskutočnilo individuálne na školách. Záverom 

chcem pogratulovať úspešným autorom výtvarných 
prác, všetkým, ktorí sa organizačne na celom po-
dujatí podieľali a vysloviť presvedčenie, že budúce 
obdobné akcie budú už po zvládnutí pandémie v 
normálnom režime. Najmä preto, že úspešná spolu-
práca poľovníkov a škôl v našich okresoch pretrváva 
vyše štyri desaťročia. Či už ide o uvedenú súťaž alebo 
pôsobenie „Krúžkov mladých poľovníkov a ochran-
cov prírody“. 

Autori ocenených prác obdržali diplomy z rúk Marti-
na Dudáša, vedúceho Spoločného školského úradu 
v Senici, tiež vecné darčeky, ktoré venovali Mesto Se-
nici a Europe Direct Senica.  
Jaromír Pláteník, Osvetová komisia RgO SPZ Senica

Foto: Alexandra Berecová

Ženy v národno-emancipačnom hnutí 
19. storočia a štúrovci
Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osve-
tové stredisko v Senici v spolupráci so Sloven-
ským národným múzeom – Múzeom Ľudovíta 
Štúra v Modre vás srdečne pozývajú na panelo-
vú výstavu približujúcu osudy žien slovenské-
ho a českého národného obrodenia s názvom 
„Ženy v národno-emancipačnom hnutí 19. sto-
ročia a štúrovci“. 

Autorkou výstavy je historička SNM – Múzea 
Ľudovíta Štúra v Modre Mgr. Sylvia Hrdlovičo-
vá. 
Výstavu si môžete pozrieť od 6. októbra do 3. 
novembra 2020 vo výstavných priestoroch Zá-
horského osvetového strediska v Senici.

Záhorské osvetové stredisko Senica
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Výročnú schôdzu dopĺňala výstava zdravotníckych pomôcok
Základná organizácia Slovenského 
zväzu telesne postihnutých Senica 
organizuje vždy na jar výročnú člen-
skú schôdzu, kde sa hodnotia aktivity 
organizácie za uplynulý rok. Tú tohto-
ročnú museli pre pandémiu nového 
koronavírusu odložiť a uskutočnila sa 
v náhradnom termíne 17. septembra 
v senickom dome kultúry.  

Počas výročnej schôdze si prítomní 
pripomenuli 30. výročie vzniku samo-
statnosti zväzu a zároveň 15. výročie 
od roku, kedy sa rozdelil Zväz telesne 
a civilizačne chorých na dve samo-
statné  organizácie. Počas schôdze 
zaznela výročná správa s množstvom 
aktivít, ktoré boli realizované v uply-
nulom roku. 

V rámci starostlivosti o zdravie ab-
solvujú členovia ZO SZŤP Senica vi-
aceré rekondičné pobyty v rôznych 
kútoch Slovenska. Nechýbajú ani 
športové aktivity, účasť členov na 
rôznych športových hrách, či cviče-
nie jógy v Dennom centre pre or-
ganizácie tretieho sektora. Členovia 
organizácie absolvovali počas mi-

nulého roka aj množstvo kultúrnych 
podujatí. Pravidelne sa stretajú pri 
harmonike, či peknej pesničke, súťa-
žia v prednese poézie, prózy a speve 
v súťaži Senická barlička, pričom tí 
najúspešnejší pokračujú v celoslo-
venskej súťaži Kremnická barlička. 
Členovia sa zúčastňujú rôznych kon-
certov a rok ukončujú Katarínskym 
plesom. Nechýbajú spoločné výlety, 
či zájazdy. 

Prednesená bola aj správa o hos-
podárení. Súčasťou programu bola 
však nielen správa za rok 2019, ale aj 
voľby do Rady a Kontrolnej komisie 
ZO SZŤP na volebné obdobie 2020 
– 2024. Predsednícku pozíciu bude 
aj naďalej zastávať Otília Vizváryová. 
Tá počas podujatia vyslovila osobné 
poďakovanie niektorým členom or-
ganizácie: „Okrem voľnočasových 
aktivít je potrebné v ZO zabezpečo-

vať množstvo dôležitých prác z ob-
lasti hospodárenia, účtovníckych 
prác, zúčastňovať sa na rôznych 
stretnutiach, pripravovať akcie, 
zasadnutia, vzdelávanie. Chcela 
by som poďakovať ľuďom, ktorí sú 
ochotní bez výhovoriek, bez toho 
aby pozerali na svoj voľný čas, na 
svoj zdravotný stav, prísť, odviesť, 
zabezpečiť, získať, presvedčiť, uro-
biť...“ Poďakovanie a ocenenie si z jej 
rúk prevzali Judita Pažitková, Antó-
nia Pajpachová a Alžbeta Saglenová. 

Základná organizácia Slovenského 
zväzu telesne postihnutých Senica 
počíta približne štyri stovky členov. 
Slovenský zväz telesne postihnu-
tých je celorepublikový, dobrovoľný 
humanitný, apolitický subjekt, otvo-
rený pre každého občana, ktorý sa 
chce podieľať na jeho poslaní. SZŤP 
združuje predovšetkým občanov 
s telesným a ťažkým postihnutím, 
rodičov telesne postihnutých detí, 
rodinných príslušníkov telesne po-
stihnutých občanov a ich priateľov. 

Text, foto: L. Vajdová

Piaty ročník prehliadky speváckych súborov seniorov
I v tejto zložitej dobe, epidémii spôsobenej ocho-
rením COVID-19 a za prísnych hygienických opa-
trení sa podarilo Okresnej organizácii Jednoty 
dôchodcov v Senici, pripraviť krásne sobotňajšie 
popoludnie: piaty ročník okresnej prehliadky 
speváckych súborov seniorov, na ktorej vystúpilo 
deväť súborov z okresu: domáci súbor SENIOR-
KA, spevácky súbor SPIEVANKY z Borského Miku-
láša, folklórna spevácka skupina SMRDÁČANÉ zo 
Smrdák, spevácka skupina JDS z Prietrže, spevác-

ka skupina Záhoráci-Smolinčané zo Smolinské-
ho, folklórna skupina SENIOR zo Šaštína-Stráží, 
spevácka skupina PETRANÉ z Plaveckého Petra, 
spevácka skupina JABLONIČANKA z Jablonice a 
ženská spevácka skupina KUKLOVJANKA z Kuklo-
va. Hosťom prehliadky bol mužský spevácky zbor 
ECHO z Holíča. Na záver si všetci spoločne zaspie-
vali pieseň Holubienka.

Mária Jamrišková, 
predsedníčka OO JDS Senica

Blahoželáme jubilujúcim seniorom
Milí seniori, členovia organizácie,
vzhľadom na vzniknutú situáciu v našej republike a nutnosťou rešpektovať všetky nariadenia ÚVZ a vlády SR pristúpila naša MO JDS Senica  
k zrušeniu všetkých plánovaných akcií do konca roku 2020. Jednou z týchto kľúčových akcií bolo posedenie pre jubilantov. Osobne sa s vami nemôžeme 
stretnúť a preto aspoň touto cestou si pripomíname vaše životné jubileum:

Jubilanti 80-roční:                                                                                      
Bláhová Mária                                            
Greková Elena                                                                                       
Grimm Pavol
Hostinská Valéria                                        
Hollá Anna                                                  
Hadidom Celestín
Hižová Anna                                                
Jurášová Mária                                               
Kalamen Jozef                                             
Končitík Jozef                                               
Masaryková Anna 

Jubilanti 85-roční:
Benda Ivan
Driečna Mária
Ďurovková Viktória
Grimm Pavol
Nestarcová Mária
Wolf Alojz

Ondrčka Milan                                               
Otrísalová Janka                                            
Pisarovičová Helena                                        
Slezáková Anna                                              
Domov dôchodcov
Tomšová Jozefa
Vicenová Margareta
Wolfová Judita
Závodský Jozef

Jubilanti 90-roční a starší:
Sedlák Vladimír
Zavišová Štefánia
Bačová Irena
Škápiková Mária
Šarabok Pavol
Šullová Anna
Šullová Anna (zariadenie pre seniorov)

Milí jubilanti,
skláňame sa pred vaším vekom a skúsenosťami. Prajeme vám, aby ste v zdraví a šťastí pobudli medzi nami 
všetkými čo najdlhšie. Nech je vaša jeseň života krásna, pokojná  a slnečná. Ešte raz vám všetkým želáme 
hlavne veľa zdravia. Jankovičová Ľudmila, podpredsedníčka MO JDS Senica
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Plavecké nádeje prišla do Senice podporiť Martina Moravcová
V mestskej plavárni sa v sobotu 12. 
septembra konal Slovenský pohár 
žiakov západoslovenskej oblasti v 
plávaní, kde ako čestný hosť zavítala 
aj slovenská plavecká legenda Marti-
na Moravcová, aby podporila mladé 
plavecké nádeje. Na súťaži sa zú-
častnilo 88 plavcov z  trinástich pla-
veckých klubov s rokom narodenia 
2010 až 2012 (osem až desaťroční 
pretekári). Svoje zastúpenie tu mali 
aj oba senické kluby PK Aqua Senica 
a PK Záhorák Senica.

Desať medailí pre PK Záhorák Se-
nica
PK Záhorák v Senici reprezentovala 
Júlia Žúrková, Nina Pipíšková, Juraj 
Vizváry a Oliver Rainer Scholze. Títo 
štyria statoční pod vedením tréne-
ra Františka Pastuchu vybojovali 
spoločne desať medailí. Julka zís-
kala bronz v disciplíne 50 m voľný 
spôsob, jej staršia parťáčka Ninka 
zlato (100 m voľný spôsob), dvakrát 
striebro (50 m voľný spôsob a znak) 
a bronz (50 m motýlik).
Oliver Rainer v disciplíne 50 m motý-
lik získal zlato, striebro v disciplína-
ch 50 m voľný spôsob a prsia a dve 
bronzové medaile za stovku voľný 
spôsob a 50 m znak. Jurko získal 
štvrté a piate miesto v disciplínach 
50 m voľný spôsob a znak.

Aj touto cestou dodatočne gratulu-
jeme a želáme veľa ďalších osobných 
rekordov a úspechov. Vzhľadom na 
opatrenia z dôvodu Covidu tieto 
naozaj pekné výkony nemohli vidieť 
rodičia, ani starí rodičia a kamaráti. V 
každom prípade tieto mladé nádeje 
plávania si zaslúžia náš obdiv a do-
datočný potlesk.

PK Aqua 33 osobných rekordov a 
deväť medailí
Plavecký klub Aqua Senica na Slo-
venskom podári žiakov západoslo-
venskej oblasti úspešne reprezento-
vali: Markus Marek, Sofia Držíková, 
Sofia Nemcová, Sára Pěnkavová, 
Olívia Janíková, Loriána Barčáková, 
Eva Vaňková, Lujza Beblavá, Timea 
Bartošová.

Spolu si vyplávali 33 osobných re-
kordov. Najviac sa darilo Markusovi 
Marekovi, ktorý si vyplával tri zlaté  
medaily, Sofia Držíková tri striebor-
né a dve bronzové, Sára Pěnkavová 
jednu striebornú medailu.
Gratulujeme k vynikajúcim výsled-
kom.

Text a foto: -red-, PK Záhorák 
Senica a PK Aqua Senica

Septembrového Slovenského plaveckého pohára žiakov západoslovenskej 
oblasti sa v Senici zúčastnilo 88 pretekárov z trinástich klubov.   

Plaveckú súťaž otvoril primátor mesta Senica Martin Džačovský s predsedom športovej komisie Ivanom Paveskom v spoločnosti športovej legendy Martiny 
Moravcovej. Martina je dvojnasobnou striebornou medailistkou z OH Sydney 2000, sedemnásobnou majsterkou sveta a dvadsaťdvanásobnou majsterkou Európy. 

Prekonala tri svetové, 16 európskych a 207 slovenských rekordov. Je zárovň aj šestnásobnou víťazkou ankety Športovec roka.
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ŠK Barbell Senica úspešný v mládežníckom štvorboji a vzpieraní...
V sobotu 12. septembra 2020 sa 
uskutočnilo prvé kolo ligy mladších 
a starších žiakov v mládežníckom 
štvorboji a vzpieraní. Súťaž bola roz-
delená do viacerých regiónov Slo-
venska, aby sa na súťaži nestretalo 
veľké množstvo pretekárov. Družstvá 
Športového klubu Barbell Senica sú-
ťažili v skupine Považie, ktorá štarto-
vala v Trenčíne. 

V súťaži mladších žiakov sme mali 
dve družstvá a u starších žiakov 
jedno družstvo. Družstvo Senica A 
v zložení Pašková, Kročitá, Székely a 
Kopunec vybojovalo druhé miesto 
na Slovensku za Krásnom nad Kysu-
cou a pred Družstevnou pri Horná-
de. Družstvo B tvorili Gažo, Stašek a 
Siváková a obsadili trináste miesto. 
Škoda, že družstvo B malo iba troch 
členov, pretože družstvá sú štvor-
členné a s tromi pretekármi sa nedá 
očakávať dobré umiestnenie. Ostat-
né deti klubu túto sezónu štartujú za 
klub Golem Nové Mesto nad Váhom 
a v zložení Žáková, Tkáč, Malárik a 
Rafaja obsadili pekné piate miesto. 
V súťaži si deti vytvorili viaceré osob-
né rekordy či už v skokoch, hodoch 
alebo technických disciplínach ako 
trh a nadhod. Viktória Pašková bola 
najúspešnejšou pretekárkou súťa-
že spomedzi všetkých 59 dievčat aj 
chlapcov.

V súťaži družstiev starších žiakov mal 
ŠK Barbell Senica mladé družstvo v 
zložení: Pašková, Poláková a Udvar-
dy. Pašková je vekom ešte mladšia 
žiačka a Poláková trénuje necelý rok, 
takže sme nemali veľké očakávania v 
súťaži. Okrem toho družstvo tvorili 
iba traja pretekári, takže k lepšiemu 
umiestneniu nám chýbal štvrtý člen. 

V sobotu 3. októbra sa v Dolnom Ku-
bíne uskutočnili majstrovstvá Sloven-
ska mladších žiakov v mládežníckom 
štvorboji a súbežne druhé kolo ligy 
mladších žiakov. Súťažilo sa v trojsko-
ku súnož vpred, hode medicinbalom 
vzad, trhu a nadhode. Náš klub BAR-

BELL si počínal viac než úspešne a stal 
sa jedným z najúspešnejších klubov 
súťaže. Jeho športovci vybojovali tro-
jicu titulov majster Slovenska: Viktória 
Pašková v kat. dievčatá do 35 kg, Natá-
lia Špániková v kat. dievčatá do 40 kg a 
Vanesa Hráchová v kat. dievčatá do 45 

... v Dolnom Kubíne vybojoval tri majstrovské tituly

Napriek tomu sme sa nedali zahan-
biť a po vytvorení nových osobných 
rekordov v trhu a nadhode družstvo 
obsadilo trináste miesto. 

Som rád, že aj v týchto ťažkých časoch, 
ktoré momentálne športu neprajú, sa 
nám podarilo postaviť družstvá do sú-
ťaže a s úspechom ich absolvovať. Do 

konca sezóny nás čaká ešte niekoľko 
súťaží, tak dúfam, že nám ju už nič ne-
preruší. Ďalšou súťažou pre mladších 
žiakov budú majstrovstvá Slovenska 
v októbri, odkiaľ by sme chceli priviezť 
medaile...

Andrej Paška, ŠK Barbell Senica
(Pozn. red.: O tom, že sa želanie trénera 

splnilo, si prečítajte v nasled. článku.)

ŠK Barbell Senica bodoval v prvom kole ligy mladších a starších žiakov v mládežníckom štvorboji a vzpieraní.

kg. Dve druhé miesta obsadili: Micha-
ela Orgoňová v kat. dievčatá do 49 kg 
a Lukáš Székely v kat. chlapci do 35 kg. 
Dve tretie miesta patrili Simonovi Sta-
šekovi v kat. chlapci do 39 kg a Petrovi 
Gažovi v kat. chlapci do 44 kg.
Jakub Malárik obsadil štvrté miesto 
medzi chlapcami do 39 kg a Andrea 
Jurková taktiež štvrté miesto medzi 
dievčatami do 49 kg. Martin Rafaja a 
Sofia Siváková nedosiahli ešte poža-
dovaný vek pre majstrovstá Slovenska 
a ich výkon sa počítal iba do ligy druž-
stiev. Ako bonus nás teší, že Viktória 
Pašková sa stala absolútnou víťazkou 
majstrovstiev medzi dievčatami a 
odniesla si pohár primátora Dolného 
Kubína. V súťaži družstiev sme mali 
tri družstvá. Družstvo A (aj keď ne-
bolo v najsilnejšom zložení) získalo  
tretie miesto a v priebežnom poradí 
je na druhom mieste na Slovensku a 
postupuje do finále ligy, kde sa stret-
ne pätica tých najlepších. Družstvo 
B obsadilo deviate miesto a v celko-
vom poradí skončilo na jedenástom 
mieste. Smolu malo družstvo C, ktoré 
štartovalo pod hlavičkou klubu Golem 

Nové Mesto nad Váhom, kde sa nám 
v prestávke medzi atletikou a vzpiera-
ním zranila opora Kristínka Žáková a 
do vzpierania družstvo nastúpilo v ne-
úplnom počte. Preto sme sa posunuli 
z postupového piateho na konečné 
deviate miesto v lige. 

Klub BARBELL má svoju tréningo-
vú základňu na prvej ZŠ v Senici, ale 
vďaka širokej členskej základni jej za-
čínajú byť tieto priestory malé. Preto 
sme oslovili mesto s požiadavkou na 
vyhovujúcejší priestor, kde by sa mlá-
dež mohla naplno rozvíjať a netráviť 
čas aktivitami, z ktorých žiadny rodič 
nemá radosť. 

Klub BARBELL organizuje nábor pre 
nových členov so záujmom pre športo-
vé aktivity, takisto klub poskytuje silo-
vú a silovo kondičnú prípravu pre špor-
tovcov rôznych odvetví, či už plávanie, 
volejbal, futbal, tenis alebo MMA. Viac 
informácií podá tréner klubu na tel. 
čísle 0948 781 976 alebo na FB stránke 
Športový klub Barbell Senica.

Andrej Paška, ŠK Barbell Senica
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Senickí karatisti si zo slovenského pohára priniesli zlato
Po období karantény sa rozbiehajú 
i senickí karatisti. Na poslednom 
turnaji v zahraničí pre zatvorením 
hraníc, prvom kole Českého pohá-
ra goju 1. marca v Brne boli úspeš-
ní mladí karatisti Hanko kai karate 
klub Senica. Získali štyri medaily: 
strieborné Diana Džačovská v kata 
žiakov a Lenka Kopáčová v starších 
žiačkach, bronzové Samuel Otrub-
čák a Patrik Sprušanský v kumite žia-
kov. Po zatvorení telocviční a zrušení 
športových podujatí trénovali kara-
tisti hlavne  individuálne. 

Na absenciu súťaží reagoval Slo-
venský zväz karate online turnajom 
- Slovenským pohárom žiakov, na 
ktorom sa 25. mája vynikajúco pre-
sadili trojnásobná majsterka ČR Ka-
rin Krúžeková, ktorá zvíťazila v kata 
žiačky 8 - 9 rokov a vicemajster ČR 
Jakub Briestenský, ktorý  získal dve 
strieborné medaile v kata žiakov 8 - 
9 rokov i v kata free style 5 - 11rokov. 
Ako športovci mesta Senica boli 28. 
mája ocenení i najlepší reprezentan-
ti Hanko Kai Senica. Lenka Kopáčová 
v žiakoch, René Ovečka v senioroch 
a tréner Jaroslav Rehuš v osobnosti-
ach. 

Kondíciu naberali karatisti i v sedlách 
horských bicyklov na tradičnom let-
nom cyklistickom sústredení 3 až 7. 
augusta v kopcoch Záhoria, brezov-
ských kopaniciach a na južnej Mo-
rave. Na sústredení vo vojenskom 
priestore Záhorie sa 3 až 6. septem-
bra zišlo množstvo slovenských i 
českých pretekárov. Okrem športo-
vého zápasu kumite sa vyučovali i 
veľmi náročné, majstrovské kata zo 
štýlu Ryu-ei-ryu. Tieto starodávne, 
bojové kombinácie cvičili minulý rok 
Seničania na tréningoch v japonskej 
Okinawe s legendárnym japonským 
majstrom T. Sakumotom. Trojnásob-
ný majster sveta a pravdepodobne 

momentálne najlepší expert karate 
je zárukou tej najvyššej náročnosti, 
ale samozrejme i kvality. Jeho mo-
ttom je, že až po troch hodinách tré-
ningu robí karatista najlepšie karate. 
Šéftréner Hanko Kai Senica MUDr. 
M. Čulen, veľmi rád zaviedol toto 
pravidlo do tréningov na sústrede-
ní. Na záver sústredenia sa usku-
točnili skúšky technickej vyspelosti 
- páskovanie na žiacke stupne Kyu 
a majstrovské stupne Dan. Skúšob-
ná komisia bola zložená z majstrov  
s najvyššími technickými stupňami  

v regióne – M. Čulen (9. Dan, Seni-
ca), J. Rehuš (5. Dan, Senica), P. Le-
tocha (4. Dan, Hodonín) a M. Pekník  
(4. Dan, S. Turá). Drvivá väčšina zo 
sedemnásť skúšaných bola úspešná 
a môže si už  viazať na kimone  vyšší 
farebný žiacky alebo čierny majs-
trovský opasok. Aj to dokazuje, že 
karatisti sú opäť na sezónu výborne 
pripravení a medailová žatva zo slo-
venských i zahraničných turnajov by 
mala pokračovať.

Hanko kai karate klub Senica

 

Sadová ul. 

NNáábboorr  oodd  11..  1100..  22002200.                   
V októbri – tréningy zadarmo ! 

Slovenský pohár v karate znamenal 
pre Jakuba Briestenského  

dve strieborné medaile.

Talentovaná Karin Krúžeková (Hanko kai karate klub Senica) si zo Slovenského 
pohára žiakov v karate priniesla zlato.

Nábor do HANKO KAI SENICA 
– potrebuješ len tepláky, tričko a odvahu začať...

Mladí karatisti 
majú teraz šan-
cu. Klub šam-
piónov Hanko 
Kai Senica vy-
hlasuje tradičný 
nábor pre začia-
točníkov. 

Chlapci a dievčatá od šesť rokov sa 
môžu prihlásiť na tréningoch kaž-
dý utorok a štvrtok od 18:00 hod. do 
19:30 hod. v telocvični ZŠ na Sado-
vej ulici v Senici. Karate je účinná se-
baobrana i moderný, olympijský šport. 
Učí sebadisciplínu, neagresivitu a úctu  
k všetkému živému.
Záujemcovia, ktorí si chcú zlepšiť kon-
díciu, naučiť sa brániť, nájsť si priateľov 
a možno sa stať i reprezentantom a 
majstrom karate, nepotrebujú nič. Len 
tepláky, tričko a odvahu začať. Tréningy 
sú vedené hravou formou a postupne 
sa pridávajú prvky karate. V októbri sú 
tréningy zadarmo a tak si každý môže 
toto starobylé bojové umenie vys- 
kúšať. 

Aktuálne informácie sú vždy i na klubovej 
webstránke klubu hankokai.sk.



SPOMIENKA
Deň 5. august je ten naj-
smutnejší, najhorší deň, 
keď nám navždy odišla 
naša milovaná dcérka, 
milujúca mamička a 
sesternica Bc. Blanka  
Galádová, rod. Kričko-
vá.
Je to už 14 rokov, ale  
v našich srdciach budeš žiť navždy.

S láskou spomínajú mamina, milujúce deti Ga-
briel a Patrícia so sesternicou Jarkou s rodinou.

SPOMIENKA
Mal nás všetkých rád 
a chcelo sa mu ešte žiť. 
No prišla ťažká choroba 
a musel nás opustiť.

Dňa 10. 10. 2020 sme 
si pripomenuli smutné 
5. výročie odchodu do 
večnosti nášho drahého 
manžela, otca a dedka Alojza Vajčiho zo Senice.

S úctou a láskou v motlitbách na neho spomí-
najú manželka Mária a syn Jaroslav s celou ostat-
nou rodinou.
Odpočinutie večné, daj mu Pane…

SPOMIENKA
Srdce ubolené prestalo 
ti biť, nebolo lieku, aby 
mohlo ďalej žiť. Už ťa ne-
prebudí slonko, ani krás-
ny deň, na cintoríne spíš 
svoj večný sen.

Dňa 28. septembra sme 
si pripomenuli 2. smut-
né výročie, čo nás navždy opustil manžel, otec a 
dedko Ivan Volek.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami ti-
chú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú manželka, deti s ro-
dinami a vnúčatá.

spomienky  I  spoločenská kronika  I  rôzne22 Naša Senica

SPOMIENKA
Čas plynie ako rieky prúd,
kto vás mal rád, nemôže zabudnúť.
Dňa 12. 10 uplynulo 25 rokov od chvíle, kedy nás 
navždy opustil Jozef Nemec a dňa 5. augusta 
uplynulo 19 rokov, čo nás navždy opustila Mile-

na Nemcová.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
S láskoun a úctou spomínajú Vladimír, Lýdia a 
Milka s rodinami.

Uzavreté manželstvá
Michal Racskó a Darina Blanáriková
Marek Melichárek a Diana Závoniková
Bc. Vladimír Kostelný a Viktória Remiášová
Tomáš Šiška a Monika Franková
Radovan Orgoník a Martina Válková
Ing. Martin Veslár a Lenka Orgoňová
Dávid Miča a Tatiana Bačová
Ing. Marian Kupa a Petra Nečasová
Samuel Mudroch a Mária Tomečková
Marián Huťťa a Monika Pitoňáková
Marek Harnúšek a Jana Suchánková
Marek Všelko a Mgr. Veronika Ukropcová

Vítame nových Seničanov
Oliver Pišťánek, narodený v Skalici
Jakub Vincúr, narodený v Sydney, Austrália
Martin Kukučka, narodený v Skalici
Trevor Lučan, narodený v Skalici  

Opustili nás
Ján Blanárik, vo veku 61 rokov 
Mária Polačiková, vo veku 90 rokov  
Milan Petrla, vo veku 81 rokov  
Emília Podkopčanová, vo veku 64 rokov 
Anna Aratóová, vo veku 67 rokov
Jozef Kollárik, vo veku 88 rokov  
Věra Hnátová, vo veku 86 rokov  
Marta Serátorová, vo veku 90 rokov  
Eduard Toráč, vo veku 81 rokov  
Alžbeta Pálková, vo veku 65 rokov
Pavel Gmuzdek, vo veku 62 rokov 
Peter Kučera, vo veku 61 rokov 
Božena Hečková, vo veku 85 rokov 
Ľubomír Jurovatý, vo veku 63 rokov 
Pavel Kubíček, vo veku 73 rokov 
Ing.Tibor Tauchman, vo veku 36 rokov 
Karol Hájek, vo veku 72 rokov 
Ján Šeliga, vo veku 72 rokov 
Lýdia Zimanová, vo veku 74 rokov 
Milan Bašnár, vo veku 54 rokov 
Otília Ščevlíková, vo veku 67 rokov 
Mária Mikulíková, vo veku 80 rokov 
Michal Sekunda, vo veku 74 rokov 
Ing. Jana Jablonická, vo veku 51 rokov 
Božena Čermáková, vo veku 73 rokov 
Karol Belán, vo veku 71 rokov 
Radka Ilavská, vo veku 37 rokov 
Angela Bajanová, vo veku 90 rokov

Spoločenská kronika

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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I.2 

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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www.senica.sk
facebook.com/senica.sk

SPOMIENKA
Na oblohe sa rozsvietila 
veľká hviezda, to si ty, 
otec náš a pozeráš na 
nás z neba. Tam v raji ne-
beskom pokoj večný maj, 
buď naším anjelom, na 
zemi nás chráň.
Odišiel si navždy, túžil si 
žiť, ale osud to tak zaria-
dil, že musel si nás tak nečakane a navždy opustiť.

Dňa 26. októbra 2020 uplynie 19 rokov od chví-
le, keď dotĺklo šľachetné srdce a keď nás navždy 
opustil drahý manžel, otec, starý otec a brat  
Viliam Figura z Kunova.

Spomína manželka, dcéry a ostatná rodina.
Kto ste ho poznali, spomínajte s nami.
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13. Označte všetky sociálne služby, ktoré 
v súčasnosti užívate vy osobne alebo vám 
blízke osoby:
(môžete vybrať i viac odpovedí)
□ sociálne poradenstvo
□ denné centrá a kluby pre deti a mládež
□ jedáleň pre dôchodcov
□ opatrovateľská služba v domácnosti
□ zariadenie opatrovateľskej služby
□ zariadenie pre seniorov
□ kluby dôchodcov - denné centrá
□ sociálne služby pre osoby so zdravotným 
postihnutím (domov sociálnych služieb)
□ sociálne služby poskytované organizáciami
    III. sektora
□ zariadenie núdzového bývania pre rodinu 
   s deťmi
□ útulok
□ nocľaháreň
□ nízkoprahové centrum pre deti a rodinu
□ iné (vypíšte aké) ...............................................
.............................................................................. 

14. Zo sociálnych služieb, ktoré ste uviedli v 
predchádzajúcej otázke vyberte jednu, ktorú 
považujete za najdôležitejšiu a napíšte, ako 
ste s ňou spokojný/á.
Sociálna služba - vypíšte: .................................... 
...............................................................................
□ veľmi spokojný/á
□ spokojný/á
□ nespokojný/á
□ veľmi nespokojný/á

15. Kto využíva vami vybratú sociálnu 
službu?
(môžete vybrať i viac odpovedí)
□ senior
□ dieťa so zdravotným postihnutí (resp. dieťa 
dlhodobo choré dieťa)
□ dlhodobo chorý dospelý
□ osoba ohrozená závislosťou
□ človek v nepriaznivej životnej situácií (strata 
bývania, domáce násilie, a pod.)
□ nezamestnaný/á človek
□ iná odpoveď ...................................................... 
...............................................................................

16. Ak sa vaša rodina dlhodobo stará o nie-
koho, čo by vám najviac pomohlo k lepšie-
mu zabezpečeniu starostlivosti a opatery?
(vyberte maximálne tri odpovede)
□ poradenstvo
□ susedská výpomoc
□ pomoc dobrovoľníkov - neplatená forma
□ pomoc kvalifikovanej opatrovateľky – platená 
forma
□ zaistenie krátkodobého pobytu mimo rodinu a 
domácnosť pre danú osobu

□ iné (vypíšte) ...................................................... 
..............................................................................
□ nič nepotrebujem, rodina sa postará bez 
väčších problémov
□ peniaze

17. Uvažujete o tom, že by ste v blízkej 
budúcnosti (do 5 rokov) využil/a niektorú zo 
sociálnych služieb?
□ áno - sám pre seba
□ áno - pre svojich blízkych
□ nie, neuvažujem o tom
□ už niektorú zo služieb využívam a plánujem i 
v budúcnosti
□ áno, ak by ma okolnosti prinútili

18. O aké sociálne služby by ste mali 
záujem, aké sociálne služby by ste chceli 
využívať?
□ poradenstvo
□ služby poskytované v domácnosti
□ chránené bývanie
□ služby pre osoby so zdravotným postihnutím    
(denné stacionáre, prepravná služba,...)
□ služby pre seniorov (opatrovateľská služba, 
zariadenie pre seniorov, jedáleň pre dôchodcov, 
a pod.)
□ odľahčovacia služba
□ sociálne byty
□ zariadenie núdzového bývania
□ zariadenia pre rodinu s deťmi
□ zariadenia pestúnskej starostlivosti
□ iné (vypíšte)  ..................................................... 
.............................................................................. 

19. Ktoré zo skupín obyvateľov nášho mesta 
si podľa vás zaslúžia viac pozornosti? 
(vyberte prosím maximálne štyri odpovede)
□ rodiny s malými deťmi
□ rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím
□ deti a mládež
□ seniori
□ osoby so zdravotným postihnutím
□ dlhodobo choré osoby
□ osoby ohrozené závislosťou
□ osoby v prechodnej zložitej sociálnej kríze
□ neprispôsobiví občania (napr. bezdomovci)
□ nezamestnaní
□ etnické menšiny
□ iná skupina (vypíšte) ........................................ 
.............................................................................. 

20. Na ktoré oblasti sociálnej pomoci by sa 
malo mesto v budúcnosti viac zamerať? 
(vyberte maximálne tri odpovede)
□ rozvoj sociálnych služieb poskytovaných 
   v domácnostiach
□ linka dôvery
□ zastupovanie na úradoch (napr. tlmočenie 

v posunkovej reči a pod.)
□ opatrovateľská služba
□ služby pre seniorov (jedálne pre dôchodcov, 
opatrovateľská služba, zariadenia pre seniorov, 
a pod.)
□ sociálne služby pre osoby so zdravotným 
postihnutím (denné stacionáre, prepravná 
služba,...)
□ odľahčovacia služba
□ bezbariérové byty
□ chránené dielne a chránené bývanie
□ riešenie zamestnávania občanov so zdravot-
ným postihnutím
□ starostlivosť o osoby ohrozené závislosťami
□ iné (vypíšte) ...................................................... 
..............................................................................

21. Aké sociálne služby alebo zariadenia 
poskytujúce sociálne služby podľa vášho 
názoru v Senici chýbajú? (vypíšte)
............................................................................... 
...............................................................................
............................................................................... 
...............................................................................

22. Ako by sa mala podľa vás zlepšiť infor-
movanosť a komunikácia medzi mestským 
úradom a občanmi?
□ viac besied s občanmi
□ viac vývesných tabúľ
□ mestský spravodajca, informačné letáky, a 
pod.
□ Internet - webstránka mesta, Facebook
□ osobne - informácie na mestskom úrade
□ netreba, som dostatočne informovaný/á o 
zámeroch v meste
□ iné (vypíšte) ...................................................... 
...............................................................................

23. Chceli by ste sa podieľať na tvorbe plá-
nu rozvoja sociálnych služieb?
□ áno (uveďte kontakt, napríklad mailový)
□ nie

Vyplnené dotazníky môžete odovzdať osobne 
na Mestskom úrade v Senici alebo poslať poš-
tou, elektronickú verziu dotazníkov nájdete na 
www.senica.sk. ĎAKUJEME.
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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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dotazník24 Naša Senica

Pomôžte nám nastaviť sociálne služby tak, 
aby vyhovovali vašim potrebám

Vážení spoluobčania,
mesto Senica v súčasnosti pripravuje Komunitný plán sociálnych služieb mesta Senica, ktorého cieľom je vypracovať návrh na postupné 
dobudovanie systému sociálnych služieb, ktorý bude zodpovedať potrebám obyvateľov mesta. Tento anonymný dotazník dáva možnosť 
vyjadriť sa k súčasnému stavu a ďalšiemu rozvoju sociálnych služieb čo najväčšiemu počtu obyvateľov mesta Senica, preto vás prosíme  
o jeho vyplnenie. Vystrihnutú stránku s dotazníkom môžete priniesť na informácie do budovy mestského úradu. Dotazník je k dispozícii 
aj v online forme na webovom sídle mesta: www.senica.sk.
ĎAKUJEME vám za spoluprácu.                                        

Mestský úrad Senica,  Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

1. Pohlavie
□ muž
□ žena

2. Koľko máte rokov?
□ 18 - 35
□ 36 - 45
□ 46 - 55
□ 56 - 65
□ 66 - 75
□ 76 a viac

3. Aké je vaše najvyššie dokončené vzdela-
nie?
□ základné
□ stredná škola bez maturity
□ stredná škola s maturitou
□ vysokoškolské

4. Ako dlho žijete v Senici?
□ menej ako 5 rokov
□ 5 - 15 rokov
□ 16 - 30 rokov
□ viac ako 30 rokov

5. Aké je vaše sociálne postavenie?
□ zamestnanec
□ študent/ka
□ podnikateľ/ka (SZČO)
□ dôchodca/dôchodkyňa
□ v domácnosti
□ invalidný dôchodca/dôchodkyňa
□ dobrovoľne nezamestnaný
□ poberateľ dávky v hmotnej núdzi

6 . Aké je zloženie vašej domácnosti?
□ jednotlivec
□ obaja rodičia s dieťaťom/deťmi
□ jednotlivec s dieťaťom/deťmi
□ manželia žijúci v domácnosti bez detí/ resp. 
deti sú dospelé a žijú inde
□ viac generačná domácnosť
□ iný typ

7. Ako by ste ohodnotili životnú úroveň 
vašej domácnosti?
□ veľmi vysoká
□ skôr vysoká
□ skôr nízka
□ veľmi nízka

8. Ak zoberiete do úvahy všetky stránky ži-
vota v meste, ako sa celkovo cítite v Senici?
□ určite spokojný/á
□ skôr spokojný/á
□ skôr nespokojný/á
□ určite nespokojný/á

9. Aké sú podľa vás v súčasnosti tri najväč-
šie problémy v Senici?
(vyberte maximálne tri odpovede)
□ problémy s dopravou
□ bytová výstavba/ nedostatok cenovo dostup-
ných bytov
□ voľné pracovné miesta
□ čistota v meste
□ vzhľad a údržba v meste
□ životné prostredie
□ bezpečnosť v meste
□ športová a kultúrna ponuka podujatí
□ sociálne služby
□ zdravotníctvo
□ iné (vypíšte aké) ...............................................
..............................................................................

10. Na koho sa obrátite v prípade, ak by ste 
potrebovali získať informácie o niektorej zo 
sociálnych služieb v meste?
(vyberte maximálne tri odpovede)
□ obrátim sa na človeka, ktorý sa s podobným 
problémom už stretol
□ nakontaktujem sa na organizácie, o ktorých 
viem, že podobné služby poskytujú
□ vyhľadám pomoc u priateľov, v rodine
□ získam informácie z internetu
□ získam informácie na úradoch
□ u ošetrujúceho lekára

□ neviem, doteraz som sa s takouto situáciou 
nestretol
□ iné (vypíšte aké) ............................................... 
..............................................................................
..............................................................................

11. Viete, kam by ste sa obrátili so žiadosťou 
o pomoc, ak by ste ju potrebovali?
(pri každej otázke označte krížikom áno alebo 
nie)
- donáška teplého jedla do domácnosti                                                                       
    áno    nie 
- starostlivosť a opatera seniora                                                                                   
    áno    nie 
- informácie o práci pre osoby so zdravotným 
postihnutím                                          áno    nie 
- získanie zdravotných alebo kompenzačných 
pomôcok                                             áno    nie
- starostlivosť o imobilného člena domácnosti                                                              
    áno    nie
- starostlivosť o dieťa so zdrav. postihnutím                                                        
    áno    nie
- pomoc pre osobu ohrozenú závislosťou (alko-
holik, narkoman,...)                              áno    nie
- v prípade domáceho násilia                                                                                        
    áno    nie

12. Ako by ste riešili situáciu v prípade trva-
lého zdravotného postihnutia (dlhotrvajúcej 
choroby, staroby so stratou sebestačnosti a 
pod.) člena vašej rodiny?
□ snažila by som sa zaistiť starostlivosť sám/a, 
(príp. využiť pomoc blízkych ľudí)
□ využila by som služby poskytované v 
domácom prostredí (opatrovateľská služba 
v domácnosti, osobný asistent, príspevok za 
opatrovanie...)
□ spoľahol/a by som sa na pomoc inštitúcií, 
ktoré by mohli zaistiť jeho trvalú opateru
□ iné (vypíšte aké) ........... ................................... 
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
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