
Senica 1. kolo:
11 490 testovaných,

127 pozitívnych
miera pozitivity: 1,11 %

Senica 2. kolo:
12 845 testovaných

67 pozitívnych
miera pozitivity: 0,52 %
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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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V i a n o č n á 
p o š t a

Našej Senice

Zatiaľ, čo celý svet počas uplynulého 
víkendu upieral oči na Ameriku, kde 
rátali hlasy v prezidentskýh voľbách, 
na Slovensku si našu pozornosť 
ukradlo v poradí druhé plošné tes-
tovanie občanov na ochorenie CO-
VID-19. A ešte o týždeň pred ním to 
prvé, celoplošné. V histórii Sloven-
ska ojedinelý mobilizačný projekt 
je za nami. A tak ako v Senici, tak i 
v celoslovenskom meradle môžeme 
povedať, že skončil úspešne, aspoň 
z organizačnej stránky určite - hod-
notenie, či bol efektívny aj z pohľadu 
utlmenia, spomalenia alebo až za-
stavenia šírenia nového koronavíru-
su, prinesie zrejme až čas. V Senici sa 
počas prvého kola prišlo otesto-

vať podľa oficiálnych čísel armády  
11 490 ľudí, z ktorých bolo 127 pozi-
tívnych. Tieto čísla sa mierne líšili od 
tých, ktoré si počas prvého kola (30. 
10. - 1. 11.) testovania zhromažďova-
lo mesto. V druhom kole počas ďal-
šieho víkendu (7. - 8. 11.), ktoré malo 
citeľne hladší (zabehnutejší) priebeh, 
sa prišlo podľa čísel mesta otestovať 
12 845 ľudí, teda o 1355 viac. Podstat-
nejší údaj ako účasť, je však miera po-
zitivity, ktorá sa z "dušičkového" 1,11 
percenta dostala na 0,52 percent, čo 
predstavovalo 67 pozitívnych testov. 
V tejto množine však figurujú nielen 
Seničania, ale aj cezpoľní, ktorí využili 
kapacity sedemnástich senických od-
berných miest.  

V čísle nájdete aj tieto témy:
• Obe kolá testovania na COVID-19 sa po-
darilo úspešnee zvládnuť - str. 2 - 3
• Senica pripravuje založenie sociálneho 
podniku - str. 5
• Z rokovania novembrového mestského 
zastupiteľstva  - str. 6
• Zrekonštruovaný som smútku obnovil 
obrady predposledný októbrový týždeň 
- str. 7
• Rodinné domy navštívia hliadky pre-
ventívnej protipožiarnej ochrany - str. 8
• Príloha Študentské listy - str. 11 - 14
• Príprava na sčítanie obyvateľov sa za-
čala - str. 15
• Stomatologický pavilón si pripomenul 
päťdesiatku - str. 17 - 18
• Ako správne stáť  sedieť? - str. 19
• Futbal: Najväčšou slabinou je strieľanie 
gólov - str. 21

Zavinšuj 
prostredníctvom

 Našej Senice
(viac na poslednej strane)
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Obe kolá testovania sa podarilo úspešne zvládnuť

V Senici bolo zriadených celkom 
sedemnásť odberných miest, ktoré 
vo veľkej miere kopírovali okrsky 
počas volieb. Najturbulentnejšie to 
bolo v sobotu ráno, miesta sa otvá-
rali postupne, niektoré s menším 
– niekoľko minútovým, iné s dlhším 
omeškaním. Na zimnom štadióne 
začínali púšťať ľudí o cca 7:45, od-
berové miesto v Spojenej škole ot-
vorilo pár minút po ôsmej. Meškania 
boli v premiérový deň testovania 
zapríčinené otestovaním posádky 
odberného miesta a takisto vzájom-
nou synchronizáciou jednotlivých 
činností, nakoľko išlo o projekt, ktorý 
sa realizoval v rámci republiky vôbec 
po prvýkrát. 

V prvom kole zrána dlhé rady
Ľudia čakali pred odbernými mies-
tami od skorých ranných hodín, ešte 
pred ich otvorením, každý sa chcel 
na rad dostať čo najskôr. Situácia na 
jednotlivých odberných miestach 
bola napriek dlhým radám pokojná. 
V sobotnom sychravom počasí sa 
nakoniec dalo otestovať 9545 ľudí a 
testy odhalili 104 pozitívnych osôb. 
Záujemcovia mohli sledovať počas 
dňa stav čakajúcich v rade prostred-
níctvom webstránky kolkojetamludi.
sk, ktorú pre samosprávu zrealizovali 

Mladí, o. z. Monitoring a pravidelné 
informovanie o situácii pred odber-
nými miestami sa objavovali aj na 
sociálnych sieťach mesta.

Už nasledujúci nedeľný deň prvého 
kola celoplošného testovania bol 
úplne odlišný. Na testovanie pri-
šlo za tento deň len 1945 ľudí, ktorí 
boli otestovaní bez čakania. Cel-
ková miera pozitivity dosiahla 1,11 
percenta, čo vzbudzovalo nádej, že 
druhé kolo Senicu obíde. Odborné 
konzílium totiž odporúčalo mieru 
pozitivity pre ďalšie testovanie hra-
nicu 1,5 percenta, vláda ju však po-
sunula na 0,7 percenta. Senicu tak 
čakal ďalší organizačne i personálne 
náročný víkend.

Viac testovaných, menej 
pozitívnych
Nadobudnuté skúsenosti spred 
týždňa sa odzrkadlili hneď v sobou 
7. novembra ráno, keď odberné 
miesta otvorili na chlp presne (o 8.00 
hod.), niektoré dokonca v predstihu. 
Aj v druhom kole plošného testova-
nia ostal v Senici počet testovacích 
miest zachovaný, zmenilo sa odpor-
účanie chodiť sa dať testovať podľa 
bydliska na začiatočné písmená abe-
cedy a časové sloty. Zrejme aj vďaka 

nedávnym skúsenostiam sa ľudia 
pred odbernými miestami zbytočne 
nehromadili hneď od rána, aby sa 
nevytvárali príliš dlhé rady, ale roz-
vrhli si testovanie do priebehu ce-
lého víkendu. Zrejme aj preto sa po-
darilo v Senici otestovať o 1355 ľudí 
viac a vďaka situ z minulého týždňa 
sa objavilo len 67 pozitívnych testov. 
Percento pozitivity sa tak stiahlo na 
0,52. 

V odberných tímoch každý deň 
viac ako 150 ľudí
V Senici pracovalo na sedemnástich 
odberných miestach v prvom kole 
plošného testovania viac ako 150 
členov odberných tímov, drvivá 
väčšina z nich po oba testovacie 
dni. Každý tím sa skladal z prísluš-
níka ozbrojených síl a policajného 
zboru, niekoľkých zdravotníkov, 
administratívnych pracovníkov a 
dobrovoľníkov. Tých mesto Senica 
angažovalo prostredníctvom vý-
zvy na webe a sociálnych sieťach, 
na ktorú zareagovalo pre potreby 
prvého kola 57 dobrovoľníkov a 
24 zdravotníkov. „Na výzvy rea-
govali občania okamžite, keďže 
celoštátny systém nefungoval. Po 
jeho spustení sme ich presmero-
vali na ozbrojené sily, ktoré s nimi 

ďalej pracovali. Keď sme zverejni-
li, že máme nízku obsadenosť na 
zdravotníkov, prihlásili sa ďalší. 
Aktivity samosprávy v zháňaní 
dobrovoľníkov a zdravotníkov 
veľmi kladne zhodnotili aj ozbro-
jené sily,“ povedal primátor mesta 
Martin Džačovský.  „Opäť sa potvr-
dilo, že občania sú našou najväč-
šou devízou. Keď sme v núdzi a krí-
zovej situácii, vieme sa spoľahnúť 
na svojich občanov, ktorí nezištne 
poskytli pomocnú ruku ostatným. 
Kamkoľvek som sa obrátil a poži-
adal o pomoc, nestretol som sa s 
negatívnym prístupom, dokonca 
niektorí sa prihlasovali sami. S 
takouto pozitívnou pomocou pre 
mesto som sa ešte nestretol a pre-
to im mnohým patrí veľké ďaku-
jem,“ vyjadril uznanie primátor.
"Zdravotníci, administrátori, dob-
rovoľníci, firmy, vojaci, policajti, 
ale aj samotní občania prispeli k 
tomu, že druhé kolo sme zvládli 
bez dlhých radov a celkom v po-
hode. Ďakujem. Naše odberové 
miesta využívali aj cezpoľní. Ak 
takýchto pozitívnych odpočítame, 
tak sme dosiahli výsledok 0,43 
percenta pozitívnych," zhodnotil 
plošné testovanie v Senici primátor 
mesta.                                             -red-

Podali pomocnú ruku
Poďakovanie za pomoc pri organizá-
cii plošných testovaní patrí viacerým 
spoločnostiam a subjektom, ktoré  sa 
buď sami ozvali a ponúkli pomoc ale-
bo na požiadanie pomohli: 
•  DEMA Senica a. s., neváhala a po-
skytla svoje priestory na zriadenie 
odberového miesta v bývalej pre-
dajni kočíkov. 
•  VKS ELTO sa zasa ponúklo zabez-
pečiť osvetlenie odberných miest, 
tam kde chýbalo verejné osvetle-
nie, napr. v areáloch škôl. 
•  Dezinfekciu priestorov si zobrali 
pod palec -  DDD Asanačná služba, 
Ondrej Matúš, členovia Dobrovoľ-
ného hasičského zboru Senica, 
príslušníci Dobrovoľnej záchrannej 
brigády CO okresov Senica a Skali-
ca, ako aj tím z prvej Základnej ško-
ly na V. P. Tótha. 
•  Rekreačné služby mesta Senica sa 
postarali o teplé obedy a večere pre 

všetkých členov odberových tímov.  
•  MLADÍ o. z. – Marek Mach a Ond-
rej Vrábel – zabezpečili monitoring 
odberových miest prostredníctvom 
webstránky kolkotamjeludi.sk. 
•  Mobilný operátor Orange zapoži-
čal mobilné telefóny, prostredníc-
tvom ktorých boli realizované foto-
grafie odberových miest na stránku 
kolkojetamludi.sk.
•  MONAMI Bistro za sladký aj slaný 
doping členov odberných tímov.
•  MAM priečky za riešenia s posuv-
nými aj pevnými priečkami na od-
berných miestach.
•  Pumpe OMV za zabezpečenie pit-
ného režimu z Viva občerstvenie.

Máme za sebou dvojicu víkendov v znamení štátnej akcie Spoločná zodpovednosť a plošného testovania obyva-
teľov. To prvé, celoplošné testovanie sa uskutočnilo v sobotu 30. októbra a v nedeľu 1. novembra, miestnosti boli 
otvorené od 7. hodiny ráno do 22. hodiny večer. 

Boli ste skvelí, ďakujeme
Ďakujeme všetkým členom sedem-
nástich odberných miest v Senici 
(zdravotníkom, administrátorským 
pracovníkom, dobrovoľníkom, vo-
jakom a policajtom), ľuďom v zá-
zemí za super zvládnutú prácu, za 
Vaše nasadenie a ochotu. Bez Vás 
by to jednoducho nebolo možné. 
Zvlášť víkend prvého testovania  
bol mimoriadne náročný.
Vďaka patrí aj tým, ktorí pomáhali 
a nemuseli: všetkým zapojeným fir-
mám a podnikateľom (uvedené sú 
vedľa vpravo). 
TV SEN za súbežné nepretržité in-
formovanie. Príslušníkom Mestskej 
polície za celodenné monitorova-
nie a hlásenie aktuálnych stavov na 
jednotlivých odberných miestach.
Spolu sme vytvorili jeden úžasný 
tím a tak si na konci prvého aj dru-
hého plošného testovania môžeme 
povedať: dali sme to!
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Mestskí policajti zasahovaliV meste pribudli ďalšie stromy
Vo večerných hodinách v piatok 
23. októbra vykonávali príslušníci 
Mestskej polície Senica hliadkovú 
činnosť, počas ktorej kontrolovali 
aj okolie supermarketu OD Tesco. 
Tu hliadka spozorovala dvojicu 
mužov, ktorí sa vzájomne napáda-
li, pričom jeden z nich spadol na 
zem, následne sa postavil a utekal 
z miesta preč so slovami "on ma 
pichol". Hliadka MsP Senica oka-
mžite zareagovala a zakročila proti 
páchateľovi, ktorého za použitia 
donucovacích prostriedkov zaistila 
a vykonala bezpečnostnú prehli-
adku, pri ktorej bol zaistený nôž. 
Následne poskytla prvú pomoc 
zranenému mužovi. 

Prostredníctvom operačného 
oddelenia MsP Senica bola vyro-
zumená rýchla zdravotná pomoc 
a takisto Obvodné oddelenie Po-
licajného zboru v Senici. Do prí-
chodu hliadky štátnej polície a 
vyšetrovateľa Odboru kriminálnej 
polície  Okresného riaditeľstva PZ v 
Senici, príslušníci mestskej polície 
zabezpečovali miesto činu, zais-

tili ďalších svedkov udalosti a tiež 
monitorovali situáciu, aby nedošlo 
k ďalšiemu fyzickému napádaniu 
medzi prítomnými.

-red-
Ilustr.  foto

Ďalšie čerstvo vysadené stromy v rámci rozhodnutí o náhradnej výsadbe pri-
budli v októbri v Senici na uliciach Kalinčiakovej, Generála Ludvíka Svobodu, 
Hurbanovej, Robotníckej a Laca Novomeského. Celkovo ide o deväť stromov: 
javory poľné a javory mliečne, dub letný a katalpu bignóniovitú.
Aj v novembri pribudnú stromy takisto vysadené v režime náhradnej výsadby. 
Pôjde o ďalších 25 stromov (javory, jasene, borovice, buky, duby, smreky, bres-
ty, hrušky a jarabina), ktoré budú postupne vysadené na uliciach Štefánikova, 
Ružová, Agátová, Generála Ludvíka Svobodu a J. Mudrocha.                           -tam-

Trojica chodníkov dostane nový povrch

Mesto Senica sa ešte tento rok pustí do opravy tento rok vyše 400 metrov 
chodníkov. Kompletná oprava s výmenou povrchu sa chystá na Ulici Ge-
nerála L. Svobodu, na Mudrochovej ulici a v mestskej časti Čáčov. 

28. október - Deň vzniku Československa

Aj keď v súčasnosti rezonuje výlučne téma koronakrízy a celoplošného testo-
vania, na našu históriu nezabúdame. 28. októbra sme si aspoň v úzkom kruhu 
pripomenuli 102. výročie vzniku Československa položením vencov k pamät-
níku 1. ČSR v parku vedľa základnej umleckej školy. Slovensko si 28. október 
1918 pripomína ako pamätný deň, v Českej republike sa tento deň považuje 
za najvýznamnejší sviatok krajiny.                                                                               -lv-

Osadili workout na Štefánikovej
Workout zo-
stava na Šte-
fánikovej ulici 
je už osade-
ná. Ešte treba 
upraviť terén 
a položiť do-
padovú plo-
chu.

Foto: 
Lucia Vajdová
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Senica pripravuje založenie sociálneho podniku 
Novembrové mestské zastupiteľstvo podporilo zámer mesta založiť mestský sociálny podnik. 
Pôjde o tzv. „integračný sociálny podnik“, ktorého cieľom bude zamestnávať znevýhodnené  
alebo zraniteľné osoby. Cieľom samosprávy je pomôcť integrovať práve takýchto ľudí do pracov-
ného procesu a zároveň vyriešiť vo vlastnej réžii množstvo činností. 

„O zámere založiť sociálny podnik 
uvažujeme už dlhšie. Sme v kon-
takte s Koordinačným centrom 
sociálnej ekonomiky v Trnave či s 
konateľmi niektorých sociálnych 
podnikov, ktorých zakladateľom 
sú samosprávy, aby sme mali in-
formácie z prvej ruky“, približuje zá-
stupca primátora Filip Lackovič.

Predmet činnosti Sociálneho pod-
niku mesta Senica, s. r. o., sa bude 
dotýkať viacerých oblastí. Jeho za-
mestnanci budú vykonávať naprí-
klad aj čistiace a upratovacie práce, 
nepôjde však o verejnoprospešných 
pracovníkov, ale o ľudí, ktorí majú 
kvôli svojmu znevýhodneniu pro-
blém sa zamestnať. Môže ísť na-
príklad o ľudí so zdravotným zne-
výhodnením, osoby nad 50 rokov, 
ktoré sa nevedia uplatniť na trhu 
práce či dlhodobo nezamestnaní. 
Títo pracovníci budú vykonávať aj 
drobné opravy chodníkov, ale aj 
opravu menších výtlkov miestnych 
komunikácií. V oblasti starostlivosti 
o zeleň bude sociálny podnik mesta 
zabezpečovať kosenie dohodnutých 
plôch, orezy stromov, ale aj výsadbu 
drevín a cibuľovín, zalievanie, hraba-
nie a odvoz lístia či úpravy terénu. 

Sociálny podnik mesta Senica počíta 
aj s poskytovaním služieb v domác-
nosti pre občanov v dôchodkovom 
veku a sociálne odkázaným oso-
bám, ako upratovanie, pranie, žeh-
lenie alebo starostlivosť o záhradu. 
Neskôr sociálny podnik počíta aj so 
zriadením prevádzky mestskej kavi-
arne v oddychovej zóne mestského 
parku v budove DAVu, kde dostanú 
príležitosť zamestnať sa aj občania 
so zdravotným hendikepom.

V úvode sa počíta so zamestnaním 
konateľa spoločnosti, ktorý vzíde z 
výberového konania, organizačno-
-administratívneho pracovníka a 
šiestich zamestnancov. Otvorením 
mestskej kaviarne a poskytovaním 
služieb osobného charakteru sa po-
čet zamestnancov zvýši.

„Hlavným cieľom nebude zisk pod-
niku, ale spoločenský prospech. 

Máme záujem pomôcť ľuďom za-
členiť sa, aby zamestnanci získali 
zručnosti v jednotlivých pracov-
ných činnostiach, aby rozvíjali 
osobnostné predpoklady, a tým 
zvýšili šancu neskôr sa uplatniť 
na trhu práce. Zároveň budú tie-
to osoby vytvárať hodnoty, ktoré 
budú prospešné pre okolie, za čo 
budú dostávať aj primeranú mzdu 
a nebudú viac odkázaní na sociál-
ne dávky. Zabezpečia tak pre seba, 
svoje deti a celú svoju rodinu lepšiu 
budúcnosť. Sociálny podnik má 
ambíciu zamestnať aj ťažko zdra-
votne postihnuté osoby, aby ta-
kýmto spôsobom dostali možnosť 
sa zapojiť do pracovného procesu 
a umožniť im byť užitočnými a po-
trebnými pre spoločnosť,“ vysvetlil 
zámer mesta založiť sociálny podnik 
zástupca primátora Filip Lackovič. 

Služby sociálneho podniku si bude 
objednávať prevažne mesto Senica, 

ktoré ho plánuje využiť aj na údrž-
bu materských a základných škôl. 
Neskôr plánuje podnik uspokojovať 
objednávky aj od podnikateľských 
subjektov z mesta, alebo si jeho 
služby budú môcť objednať okolité 
obce.

Zisk sociálneho podniku bude vráte-
ný späť do podniku na zamestnanie 
ďalších ľudí a rozširovanie činnosti. 
Založenie sociálneho podniku si 
však vyžiada vstupnú investíciu zo 
strany mesta Senica. Na začiatok 
samospráva podporí podnik ná-
vratnou finančnou výpomocou vo 
výške 50 tisíc eur, ktoré budú určené 
na začatie bežného chodu. Z týchto 
peňazí bude zakúpené vybavenie 
potrebné na realizáciu služieb, ako 
kosačka, asfaltovačka, valník a pod. 
Registrovaný sociálny podnik však 
môže po určitom čase čerpať nená-
vratné finančné prostriedky od štátu 
až do výšky 50 percent vstupných 

investícií, a tak by sa finančná výpo-
moc z mesta mala časom vrátiť do 
mestského rozpočtu.

Po administratívnych procesoch by 
mal Sociálny podnik mesta Senice  
s. r. o. začať fungovať na jar 2021.

Text: Lucia Vajdová

Pravidlá vybavovania na MsÚ Senica

V dňoch 9. novembra až 13. no-
vembra 2020 budú na MsÚ Seni-
ca nestránkové dni. Odporúčame 
obyvateľom vybavovanie pro-
stredníctvom e-mailov a telefó-
nov. Kontakty nájdete na webo-
vom sídle mesta: www.senica.sk.

V nevyhnutných prípadoch bude 
vstup do budovy MsÚ umožnený 
na základe vopred dohodnutého 
termínu a času s príslušným za-
mestnancom mesta.

                            MsÚ Senica



správy z mesta6 Naša Senica

Z rokovania mestskej rady a mestského zastupiteľstva
oprávnenú na podnikanie a právnickú 
osobu, ktorá má sídlo v meste Senica 
je za prvé a druhé vozidlo za cenu vo 
výške 20 €/rok a 5 €/mesiac.

• Dodatok č. 2/2020 Všeobecne zá-
väzného nariadenia č. 53 o miestnych 
daniach   Výšky miestnych daní sa 
nemenia, akurát sa upresňujú usta-
novenia, že nárok na zníženie dane 
o 50 % u stavieb určených na býva-
nie a bytov, majú fyzické osôb staršie 
ako 65 rokov, ďalej držitelia preukazu 
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím alebo držitelia preukazu 
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím so sprievodcom. 
Všetky návrhy dodatkov VZN boli zve-
rejnené na webovom sídle a úradnej 
tabuli MsÚ a po schválení v MsZ  budú 
zverejnené dodatky aj úplné znenia 
na webstránke mesta.

• Dispozície s majetkom.

• Založenie obchodnej spoločnosti  
Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o. 
so sídlom Tehelná 1152/53 Senica v 
zmysle príslušných ustanovení Ob-
chodného zákonníka a zákona číslo  
112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike 
a sociálnych podnikoch v platnom 
znení.

• Vstup mesta do Únie miest Sloven-
ska.

• Zmenu rozpočtu mesta Senica na 
rok 2020.

• Uzatvorenie zmluvy s Moravským 
Svätým Jánom za účelom vykonáva-
nia sociálnej posudkovej činnosti.

• Predloženie Žiadosti o poskytnutie 
dotácie na projekt „Nabíjacia stanica 
v meste Senica“ s cieľom podpory 
elektromobility formou budovania a 
rozvoja nabíjacej infraštruktúry. Pred-
metom projektu je výstavba nabíjacej 
stanice na parkovisku pri MsÚ v Senici.

Primátor v úvode MsZ informoval, ako 
mesto zvládlo prvé celoplošné tes-
tovanie COVID-19 na sedemnástich 
odberných miestach v dňoch 31. 10. 
a 01. 11. 2020 a ako sa pripravujeme 
na druhé kolo testovania v dňoch 07. 
a 08. 11. 2020.

Všetky materiály z rokovania nájdete 
na webovej stránke mesta senica.sk/
clanok/materialy-a-terminy-msz

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka mestského úradu

Senica, nakoľko veliteľ DHZM Ing. 
Milan Čermák požiadal o uvoľnenie z 
funkcie. 

Mestské zastupiteľstvo schválilo:
• Opatrenia mesta na zabezpečenie 
zimného vykurovacieho obdobia 
– súčasťou opatrení je Plán preven-
tívnych protipožiarnych kontrol v ro-
dinných domoch, ktoré v intervale 5 
rokov uskutočňujú kontrolné skupiny 
DHZ a DHZM. Plán obsahuje jednak 
schválenie 6 preventívnych skupín a 
aj zoznam ulíc, na ktorých sa preven-
tívne kontroly vykonajú.

• Navýšenie počtu príslušníkov Mest-
skej polície o 2 policajtov z dôvodov, 
že súčasná kapacita 21 príslušníkov 
zaradených do pracovných zmien je 
nedostatočná, nakoľko vekový pri-
emer mestských policajtov je 45,6 
roka a musíme počítať s generačnými 
výmenami a nástupom mladšej gene-
rácie s dobrým zdravotným stavom. 
Mestská polícia na území mesta pô-
sobí od roku 1991 a až 15 policajtov 
pôsobí na MsP viac ako 20 rokov. 

• Informatívnu správu o výchovno-
-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach škôl a školských zaria-
dení na území mesta Senica za školský 
rok 2019 – 2020. Správu predkladajú 
školy a školské  zariadenia v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mesta. Štyri zá-
kladné školy navštevuje 1944 žiakov, 
základnú umeleckú školu 1238 žiakov, 

centrum voľného času 950 žiakov a 
materské školy 606 detí. Informatívne 
správy stredných škôl  a Spojenej ško-
ly na Brezovej ul., ktoré nie sú v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mesta, zobralo 
mestské zastupiteľstvo na vedomie.
• Dobrovoľný členský príspevok  Ob-
lastnej organizácii cestovného ruchu 
Záhorie (OOCR Záhorie), ktorého 
je mesto členom vo výške 25 000 € 
so zámerom, aby sme mohli čerpať 
zdvojnásobenú dotáciu z Ministerstva 
dopravy a výstavby SR cez OOCR, kto-
ré budú použité najmä na zvýšenie 
atraktivity lokality rekreačnej oblasti 
Kunovská priehrada.

• Dodatok č. 3/2020 Všeobecne záväz-
ného nariadenia č. 6 o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia.
Dodatkom bol doplnený nový typ 
zdroja – pražiarne kávy aj s určením 
výšky poplatku, boli upravené nále-
žitosti oznámenia a boli vymedzené 
malé zdroje, na ktoré sa nevzťahuje 
oznamovacia a poplatková povinnosť.

• Dodatok č. 9/2020 Všeobecne záväz-
ného nariadenia č. 5 o podmienkach 
státia vozidiel na území mesta, o dani  
za užívanie verejného priestranstva 
za trvalé parkovanie vozidiel na ve-
rejnom priestranstve a o dočasnom 
parkovaní motorových vozidiel na 
miestnych komunikáciách. Účelom 
dodatku bolo umožniť fyzickým oso-
bám s trvalým pobytom v meste Se-
nici, ktoré  užívajú motorové vozidlá 
zamestnávateľa na súkromné účely, 
majú uzatvorenú zmluvu na prená-
jom motorového vozidla, aby si mohli 
zakúpiť parkovaciu kartu  za dočasné 
parkovanie za prvé a druhé vozidlo za 
cenu vo výške 20 €/rok alebo 5 €/me-
siac. Cena parkovacej karty za dočas-
né parkovanie vozidla na miestnych 
komunikáciách pre fyzickú osobu 

Rokovanie 12. mestskej rady sa konalo 
22. októbra 2020 a 12. mestské  zastu-
piteľstvo   zvolal primátor na 5. novem-
bra  2020 a uskutočnilo sa prostred-
níctvom videokonferencie vzhľadom 
na súčasnú epidemiologickú situáciu 
v súvislosti s COVID 19. Z rokovania 
Mestského zastupiteľstva bude vyho-
tovený obrazovo-zvukový záznam, 
ktorý do 48 hodín po ukončení roko-
vania bude zverejnený na webovom 
sídle mesta a následne aj zápisnica z 
rokovania MsZ.

V úvode rokovania Mgr. Juraj Moravčík 
ako náhradník vo volebnom obvode 
č. 3 zložil sľub poslanca a ako nezá-
vislý poslanec nastúpil na uprázdne-
ný mandát poslanca po Mgr. Pavlovi 
Krutom, ktorý sa  vzdal poslaneckého 
mandátu.

Mestské zastupiteľstvo zobralo 
na vedomie: 
•  Harmonogram aktivít počas sčítania 
obyvateľov v roku 2021 po línii MsÚ
Rozhodujúcim okamihom sčítania je 
polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 
na piatok 1. januára 2021. Doba sčíta-
nia obyvateľov trvá od 15. 2. 2021 do 
31. 3. 2021. Doba sčítania domov a 
bytov trvá od 1. 6. 2020 do 12. 2. 2021. 
Sčítanie sa zabezpečuje výlučne elek-
tronicky. O všetkých ďalších podm-
ienkach, povinnostiach a procesoch 
budeme verejnosť informovať. Mesto 
na MsÚ vytvorí kontaktné miesto pre 
sčítanie a podľa potreby si zabezpečí aj 
mobilných asistentov sčítania.
• Informáciu o stave implementácie 
projektu Česká cesta a o organizač-
nom zabezpečení prípravy prevádzky 
Mestského múzea Senica.
• Správy o činnosti hlavnej kontrolórky. 

Mestské zastupiteľstvo vymenovalo:
• Ing. Dávida Jakuba za veliteľa Dob-
rovoľného hasičského zboru mesta 

Rokovanie MsZ Senica (foto: archív redakcie).Rokovanie MsZ Senica (foto: archív redakcie).

Nový veliteľ Dávid Jakub je členom 
DHZ Senica od r. 2012. Členom vý-
boru od r. 2019, kde zastáva funkciu 
preventistu. V marci 2016 absolvo-
val školenie veliteľov so záverečnou 
skúškou a vydaním osvedčenia o 
odbornej spôsobilosti na výkon 
funkcie veliteľa DHZ.
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Zrekonštruovaný dom smútku s dôstojnejším 
prostredím obnovil obrady v druhej polovici októbra
S rozsiahlou rekonštrukciou domu smútku v areáli mestského cintorína začala senická samosprá-
va v marci tohto roku. V polovici októbra boli všetky pôvodne plánované rekonštrukčné a staveb-
né práce ukončené. S pohrebnými obradmi, ktoré sa počas rekonštrukcie vykonávali vonku alebo 
v dome smútku v Čáčove, sa začalo v druhej polovici októbra. 

„Slovo rekonštrukcia sa v súvis-
losti s domom smútku začalo in-
tenzívnejšie skloňovať už približ-
ne pred piatimi rokmi, ale zrejme 
nie vždy existovala aj chuť pustiť 
sa do takéhoto projektu, zvlášť, 
keď ide o vysoko finančne nároč-
ný projekt, ktorý zasa až tak na 
očiach verejnosti nie je. My sme sa 
však na potrebnú rekonštrukciu 
domu smútku podujali, pretože 
si myslím, že priestory, kde sa po-
zostalí lúčia so svojimi blízkymi, 
ako aj ostatné vnútorné priesto-
ry, kde spočívajú telá zosnulých, 
majú byť dôstojné,“ vysvetľuje pri-
mátor Senice Martin Džačovský, kto-
rý si bol v dome smútku prezrieť zre-
konštruované priestory tesne pred 
jeho opätovným otvorením.

Za sedem mesiacov dostal objekt 
domu smútku novú strechu (za-
teplenie, krytina) i maľovku fasády, 
okná a dvere. V zadnej časti domu 
smútku bol položením dlažby upra-
vený vjazd pre vozidlá do podze-
mia. Kompletne zrekonštruovaná 
je miestnosť, ktorá bude slúžiť na 
poslednú rozlúčku so zosnulým v 
užšom rodinnom kruhu a v úplnom 
súkromí. Čiastočnou rekonštrukciou 
prešla aj obradná miestnosť, kde pô-
vodné stoličky nahradili nové so šir-
šou sedacou časťou, pribudlo nové 
ozvučenie, veľkoplošná obrazovka 
a stropné podhľady v šedom de-
kore. Odborného reštaurátorského 

zásahu sa dočkali katafalk, rečníc-
ky pultík i kvetináč v prednej časti 
miestnosti, ktoré sú vyrobené zo 
vzácneho a dnes už veľmi málo pou-
žívaného materiálu liateho terrazza. 
Na stenách pribudli infražiariče, kto-

ré pomôžu pozostalým skomfortniť 
pobyt v obradnej miestnosti počas 
rozlúčky v chladných zimných me-
siacoch. 

V dome smútku sú po rekonštrukcii 
čiastočne položené nové podlahy, 
nová čiastočná elektroinštalácia a 
vzduchotechnika. Obnovou prešli 
aj sociálne zariadenia a zároveň pri-
budlo nové pre imobilných obča-
nov. Nad rámec pôvodne zazmluv-
nených prác príde v nasledujúcich 
dňoch ešte k obnove chladiaren-
ských miestností. Celkový objem 
stavebných a rekonštrukčných prác 
tak bude predstavovať 340 tisíc eur.
 
"Na budúci rok máme v pláne po-
kračovať v rekonštrukcii opravou 
soklov budovy a takisto spevne-
ných plôch a terénu v okolí domu 
smútku - všetko je však závislé na 
tom, ako sa v rozpočte bude napĺ-
ňať príjmová položka," načrtol pri-
mátor mesta.

Text, foto: Tatiana Moravcová

Vedeli ste, čo ukrýva interiér 
obnoveného domu smútku?
V jeho obradnej miestnosti bol 
zreštaurovaný katafalk, rečnícky 
pultík (ambona) a váza - všetky 
vyrobené z dnes už veľmi málo 
používaného materiálu - pravého 
liateho terrazza. Ide o kúsky mra-
moru zmiešané s cementom. Po-
stupným opakovaným brúsením 
a leštením získava tento materiál 
vysoký lesk podobný mramoru. 
Kedysi sa liate terrazzo používalo 
omnoho častejšie, lebo bolo lac-
nejšie ako samotný mramor alebo 
žula. 

Táto miestnosť bude slúžiť na Táto miestnosť bude slúžiť na 
rozlúčku so zosnulým v užšom ro-rozlúčku so zosnulým v užšom ro-
dinnom kruhu a úplnom súkromí.dinnom kruhu a úplnom súkromí.

Obnovy a nového vybavenia sa dočkala aj miestnosť, Obnovy a nového vybavenia sa dočkala aj miestnosť, 
kde sa pracuje s audio a videotechnikou.kde sa pracuje s audio a videotechnikou.

Obradná sieň senického domu smútku má kapacitu cca 120 miest na sedenie.Obradná sieň senického domu smútku má kapacitu cca 120 miest na sedenie.

Ďalšou pozoruhodnosťou v obrad-
nej miestnosti senického domu 
smútku je viacprvková keramická 
kompozícia, z dielne významného 
predstaviteľa modernej sloven-
skej keramiky Miloš Balgavého, st.  
(7. 11. 1925, Malé Leváre – 28. 9. 
1999, Trnava). Vytváral plastiky, 
reliéfy, dekoratívne misy a rozmer-
né interiérové vázy. V ateliérových 
podmienkach vytvoril viac ako 
dvetisíc originálov keramických 
diel a vyše dvesto realizovaných 
prototypov pre malosériovú kera-
mickú výrobu.

-tam-
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Rodinné domy navštívia 
hliadky preventívnej 
protipožiarnej kontroly
Letné obdobie vystriedal čas chlad-
ného a sychravého počasia, kedy vo 
zvýšenej miere vykurujeme svoje 
obydlia. Toto obdobie sa dá charak-
terizovať aj ako obdobie zvýšeného 
nebezpečenstva vzniku požiarov. V 
značnej miere sú to požiare, ktorých 
iniciátorom sú zväčša vykurovacie 
telesá alebo zdroj zapaľovania v nich. 
Mnohé domácnosti sa vracajú k vy-
kurovaniu pevným palivom. Komíny, 
dymovody a palivové spotrebiče na 
pevné palivá sú náročnejšie na ich 
prevádzku, vykonávanie kontrol, čis-
tenie, ako aj na ich správnu realizáciu 
a inštaláciu. Podľa štatistík najviac po-
žiarov v rodinných domoch vzniká prá-
ve v dôsledku nevyhovujúceho stavu 
vykurovacích telies. Preto, aby škody 
nevznikali, je potrebné predchádzať 
samotnému vzniku požiaru. 

Na toto nezabúdajte:
•  neprehrievajte vykurovacie telesá, 
neskladujte a nesušte na nich alebo v 
ich tesnej blízkosti horľavé materiály 
– ani oblečenie a neponechávajte ich 
bez dozoru,
•  na rozkurovanie nepoužívajte horľa-
vé kvapaliny - benzín, lieh...,
•  inštaláciu vykurovacích telies zverte 
radšej oprávnenej osobe alebo firme,
•  preverte, či sa v povalových priesto-
roch vášho rodinného domu v tesnej 

blízkosti komína nenachádzajú dreve-
né konštrukčné časti krovu alebo iné 
horľavé materiály, 
•  dbajte na to, aby vykurovacie telesá 
boli vždy umiestnené na nehorľavom 
podklade, riadne zaústené do komí-
nových prieduchov a popol z nich 
vždy vysýpajte do nehorľavých a uza-
tvárateľných nádob,
•  tuhé palivo umiestnite aspoň jeden 
meter od vykurovacieho telesa,
•  majitelia domácich udiarní venuj-
te údeniu domácich zabíjačkových 
špecialít značnú pozornosť, udiareň 
umiestnite do potrebnej odstupovej 
vzdialenosti od okolitých stavieb, 
údenie neponechávajte bez dozoru,
•  nezabúdajte, že vianočný stromček 
je najkrajší zelený a preto ho nikdy 
nenechávajte rozsvietený bez dozoru,
•  majitelia rodinných domov zabez-
pečte si pravidelné čistenie a kontro-
lu komínov a plynových kotlov.

Každoročne počas vykurovacieho ob-
dobia na území SR vzniká množstvo 
požiarov so značnými materiálnymi 
škodami a dochádza, žiaľ aj k zraneniu 
alebo usmrteniu osôb a zvierat. 

Preto Mesto Senica v súlade so záko-
nom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 
požiarmi v znení neskorších predpi-
sov, ktorý určil povinnosť obciam vo 

veciach zvereného výkonu štátnej 
správy bude vykonávať preventívne 
protipožiarne kontroly.

Preventívne protipožiarne kontroly 
sa budú vykonávané od začiatku 
novembra 2020 do konca marca 
2021 v rodinných domoch  na uli-
ciach Krátka, Sládkovičova, Berno-
lákova, Školská, Robotnícka, Ľudo-
víta Vaníčka, Martina Braxatorisa, 
Jána Jonáša, Čerešňová, Rovenská, 
Závodského, Náhlika, Železničná, 
Továrenská, mestské časti Čáčov, 
Kunov, Brestovec, Košútovec. Vyko-
návať ich budú členovia Dobrovoľ-
ného hasičského zboru mesta Se-
nica, ktorí sa preukážu preukazom 
člena kontrolnej skupiny spolu s 
občianskym preukazom.

Členovia sú pri vykonávaní preven-
tívnych protipožiarnych kontrol 

oprávnení vstupovať do objektov, 
vykonávať potrebné zisťovania a 
úkony, nazerať do príslušnej do-
kumentácie, požadovať potrebné 
údaje a vysvetlenia a požadovať 
odstránenie zistených nedostatkov 
bez zbytočného odkladu. 
Kontrolné skupiny sa budú v rodinných 
domoch zameriavať na povalové pries-
tory, strechy, komíny, pivnice, garáže.

Prosíme občanov, aby aj vo vlast-
nom záujme umožnili vstup členom 
do určených priestorov a taktiež 
výkon protipožiarnych kontrol. 
Kontroly slúžia predovšetkým k 
prevencii proti vzniku požiarov a ich 
účelom je upozorniť majiteľov na 
možné riziká vzniku požiarov a škôd 
na zdraví, živote i majetku.

Bc. Branislav Bederka, 
technik PO mesta Senica

 
Fungovanie základných a materských škôl počas druhej vlny pandémie
V mesiaci október 2020 Ministerstvo 
školstva Slovenskej republiky mi-
moriadne prerušilo do odvolania vy-
učovanie na druhom stupni základ-
ných škôl. Piate až deviate ročníky sa 
vyučujú dištančným spôsobom. Se-
nické základné školy sa v druhej vlne 
pandémie koronavírusu vyhli ploš-
nému zatvárania. Čiastočne bola ob-
medzená výuka, ale iba v niektorých 
triedach. V týchto dňoch Spoločný 
školský úrad eviduje prerušenie vy-
učovania v jednej triede na Základ-
nej škole J. Mudrocha, a to do piatku 
13. 11. 2020. Ďalej je zatvorené jedna 
trieda na ZŠ Komeského s nástupom 
od 10. 11. 2020. 

Materské školy v rámci Senice mali 
v rámci pretrvávajúcej nepriaznivej 
epidemiologickej situácie prerušenú 
činnosť na viacerých elokovaných 

pracoviskách. Striedavo boli uzatvá-
rané elokované pracoviská v Čáčove, 
na Robotníckej ulici, na Základnej 
škole s materskou školou J. Mudro-
cha a na ulici J. Kráľa. V týchto dňoch 
je prerušená činnosť na elokovanom 
pracovisku Kolónia, a to do 9. 11. 
2020. 
   
Na základe rozhodnutia MŠ SR s účin-
nosťou od 26. októbra do odvolania 
bolo tiež prerušené vyučovanie a 
činnosť v školských zariadeniach. 
Základná umelecká škola a centrum 
voľného času v tomto období reali-
zuje dištančné vzdelávanie, v rámci 
svojich možností a s ohľadom na 
špecifiká ktoré vyplývajú z oblastí vý-
chovno-vzdelávacieho procesu.  
 

Martin Dudáš, 
Spoločný školský úrad Senica

Renáta Rýzková sa stala staronovou riaditeľkou MŠ L. Novomeského v Seni-
ci. 27.  októbra si prevzala z rúk primátora mesta menovací dekrét. Funkciu 
zastupujúcej riaditeľky MŠ vykonávala najskôr počas materskej dovolenky 
pôvodnej riaditeľky Marty Haslovej počas troch rokov (od roku 2017, s vý-
nimkou dvoch mesiacov až doteraz). Po úspešnom absolvovaní výberové-
ho konania bola do tejto funkcie menovaná na najbližších päť rokov.        -r-
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Pamätný kameň pre senického rodáka Karola Bórika
V Senici sa narodilo, žilo a pôsobilo veľa význam-
ných osobností. Žiaľ, mnohé sa vytratili z nášho 
povedomia, z našich pamätných kalendárov, za-
budlo sa na ne.

Jedným z neprávom zabudnutých, ale významných 
senických rodákov je aj Karol Bórik. Narodil sa pred 
dvesto rokmi na evanjelickej fare v Senici, v rodine 
evanjelického farára Pavla Bórika a Barbory, rodenej 
Lešovskej.  Rodina Bórikových patrila k národne uve-
domelým. Karol a jeho súrodenci sa aktívne zapájali 
do príprav povstania v rokoch 1848 – 49. V tomto 
povstaní zohral mimoriadne  významnú úlohu ako 
prvý kapitán slovenských dobrovoľníkov. Historici 
ho predstavujú ako vynikajúceho a úspešného veli-

teľa a udatného bojovníka, ktorý verejne vystupoval 
proti maďarizácii a bol účastníkom všetkých troch 
dobrovoľníckych výprav – septembrovej, zimnej i 
letnej.

Občianske združenie Johanky Hrebendovej Bóri-
kovej (OZ JHB) nesie meno po jeho statočnej se-
stre, ktorá tiež zohrala dôležitú úlohu v  národných 

dejinách Slovenska i v samotnom povstaní. Dvesté 
výročie narodenia Karola Bórika si OZ JHB chcelo 
pripomenúť dôstojne a s úctou. V deň Bórikovho na-
rodenia, 19. apríla 2020, bolo naplánované sadenie 
pamätných líp v jeho rodnej Senici, ale i v Beckove, 
kde pôsobil ako notár, tu i zomrel a je tu pochova-
ný. Jarná vlna epidémie však neumožnila zrealizovať 
celý tento plán, ktorého súčasťou mala byť i pred-
náška o Karolovi Bórikovi v senickom evanjelickom 
kostole. Zostalo len pri minipodujatí v Beckove, kde 
bola za prítomnosti predstaviteľov obce, v spoluprá-
ci so senickým Klubom ochrancov zelene, zasadená 
pamätná lipa v miestnom parku. V tomto parku sa 
nachádza dominantný pamätník s reliéfom Karola 
Bórika. Keďže v Senici nie je žiadna pamätná tabu-
ľa, ani nijaká iná forma pripomienky na tohto náro-
dovca, vznikla myšlienka na osadenie pamätného 
kameňa k novovysadenej pamätnej lipe v senickom 
parku pri základnej umeleckej škole. Termín pre tak-
úto spomienkovú udalosť a slávnostné odhalenie 
pamätného kameňa s výsadbou lipy bol stanovený 
na 19. október 2020. Neuskutočnená prednáška z 
apríla mala prebehnúť tiež v tento deň, no opäť to 
bolo znemožnené kvôli druhej vlne pandémie. Na-
priek tomu všetkému, krásna lipa, zakúpená zhodou 
okolností práve v Beckove, už čakala na vloženie do 
zeme v Senici. Výsadbu už nebolo možné odložiť, a 
tak sa uskutočnila v plánovaný deň bez hostí, ktorí 
si chceli prísť pamiatku Karola Bórika uctiť, bez pred-
nášky, ktorú si pripravil historik, pôsobiaci v OZ JHB, 
PhDr. Pavol Pánik, CSc., bez spoločného besedova-
nia...

Za prítomnosti primátora mesta Ing. Mgr. Martina 
Džačovského a evanjelickéhp farára Mgr. Juraja Šef-
číka, bola teda konečne vysadená lipa aj v Senici. Zá-
roveň bol nášmu odvážnemu národovcovi odhalený 
pamätný kameň. Pavol Vandelia, predseda združenia 

...je názov prezentačnej výstavy fotografií účast-
níkov fotografického workshopu, ktorý sa usku-
točnil v priestoroch Záhorského osvetového 
strediska v Senici s lektorom Mgr. Petrom Lan-
čaričom, PhD.  Jeho pracovný názov znel „STRET-
NUTIA S PETROM“. Zadané témy boli zrkadlenie – 
vonkajšie, zrkadlenie – vnútorné a menej je viac. 
Stretnutia boli členené podľa harmonogramu na 
štyri časti a to v júli (zadanie a odprezentovanie 
tém), v auguste (priebežná kontrola rozpracova-
nosti), v septembri finálna prezentácia a selekcia 
a nakoniec v októbri plánovaná vernisáž výstavy 
vo výstavnej sále mestského úradu vo Velkých 
Pavloviciach. Z dôvodu pandemickej situácie na 
oboch stranách rieky Moravy sa výstava v pláno-
vanom termíne neuskutočnila a predbežne je 
presunutá na jar roku 2021.

Jej náhradou je na webových stránkach Záhor-
ského osvetového strediska v Senici a mesta 
Velké Pavlovice zverejnený v online podobe 
sumarizujúci katalóg fotografických diel vytvo-
rených účastníkmi tvorivej dielne. Ide o trinásť 
fotografov Fotoklubu pri ZOS Senica a z Velkých 

Pavlovíc: Hanka Bálková, Natália Bieliková, Tomáš 
Bilka, Stanislav Fehér, Zdenka Hamarová, Slávka 
Janáková, František Kobsa, Anna Miľanová, An-
drej Perička, Rudolf Podolský, Pavel Sedláček, 
Elena Šeligová a Jana Vondrová.

Tomáš Jurovatý
Záhorské osvetové stredisko v Senici

(redakčne krátené)

Johanky Hrebendovej Bórikovej, vo svojom príhovo-
re navrhol, aby sa tento parčík v budúcnosti stal par-
kom národných dejateľov, keďže už je tu umiestnený 
aj pamätník, venovaný Milanovi Rastislavovi Štefáni-
kovi a odteraz aj malý kamenný pamätníček Karolovi 
Bórikovi. Ďalšou významnou osobnosťou, ktorej by tu 
mohla byť v budúcnosti venovaná pamiatka, by mo-
hol byť Viliam Paulíny-Tóth. Túto myšlienku ocenil aj 
primátor mesta. Zostáva teda veriť, že sa aj zrealizuje 
a Seničanom sa ich vlastné dejiny priblížia aj takouto 
formou. Mnohokrát počúvame, že Senica nemá žia-
dnu históriu. Snáď aj takéto aktivity prispejú k tomu, 
aby ľudí presvedčili, že história Senice je bohatá a zau-
jímavá, čo prispeje k zvyšovaniu povedomia a hrdosti 
k svojmu mestu. 

Odhalenie pamätníčka Karola Bórika zrealizovalo 
združenie Johanky Hrebendovej Bórikovej v spolu-
práci s Klubom ochrancov zelene, mestom Senica, 
Evanjelickým cirkevným zborom Senica, Záhorským 
osvetovým strediskom a Klubom priateľov histórie.

Dana Ševčíková

11. november
Deň červených makov

Oblúk na Námestí oslobodenia sa už niekoľko dní 
červenie. Blíži sa totiž Deň červených makov alebo 
Medzinárodný deň vojnových veteránov, ktorý si 
celosvetovo pripomíname 11. novembra vzdá-
vaním úcty všetkým, ktorí položili svoje životy vo 
svetových vojnách a v iných vojenských konflikto-
ch, vrátane misií a operácií. O výzdobu sa postara-
lo Záhorské osvetové stredisko Senica.             -red-

Vonkajšie a vnútorné zrkadlenie...



spravodajstvo10 Naša Senica

Zastupiteľstvo schválilo oslobodenie od dane za psa 
z útulku na dvanásť mesiacov

"Toto oslobodenie sa vzťahuje na 
dvanásť mesiacov platenia dane 
odo dňa adoptovania psa a drži-
teľ psa si toto oslobodenie musí 
uplatniť potvrdením alebo iným 
hodnoverným dokladom o tom, 
že pes bol získaný z útulku pre 
zvieratá na území mesta Senica," 
tlmočí senický primátor Martin 
Džačovský.

Mesto Senica prevádzkuje Útulok 
Senica prostredníctvom  Cerberus, 
n. o. na základe zmluvy o prevádz-
kovaní útulku pre zvieratá a posky-
tovaní súvisiacich služieb. Kapacita 
útulku je 27 psov, plus karanténa. 
Útulok prijme ročne približne 180 
psíkov. Ročne si ľudia z tohto útul-
ku adoptujú okolo 130 až 140 psov. 

"Mesto Senica neziskovej organi-
zácii Cerberus za prevádzkova-
nie útulku poukazuje mesačne 
dohodnutú sumu 1699 eur, ročne 
20 388 eur. Som rád, že naša spo-
lupráca funguje," uvádza primátor 
mesta.

Tento rok sa v Útulku Senica zame-
rali na rekonštrukciu vnútorných 
priestorov. Jeho prevádkovatelia 
ešte plánujú vymeniť vchodové 
dvere, okno a vnútri vybudovať dva 
vyhrievané boxy pre psov, ktoré 
to budú potrebovať. V pláne je aj 
oprava plota v karanténe. V minu-
losti sa prevádzkovateľovi podarilo 
získať napríkla koterce a búdy pre 
psíkov darom.

-lv-, -tm-, foto: Útulok Senica

Doteraz v Senici úľava na dani za psa nebola schválená. Na ostat-
nom novembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva však bol 
predložený návrh na zmenu VZN č. 53 o miestnych daniach, ktorý 
navrhuje oslobodenie od dane za psa adoptovaného zo senického 
útulku. Mestskí poslanci predložený návrh schválili.

Útulok Senica - Cerberus n.o.
Železničná 1452, Senica

facebook.com/UtulokSenica1
0914 112 125

www.utuloksenica.sk

Snahou mesta Senica je budovať a zatraktívniť 
Kunovskú priehradu
Mesto Senica je zakladateľským čle-
nom Oblastnej organizácie cestovné-
ho ruchu Záhorie (OOCR). Táto orga-
nizácia bola na podporu cestovného 
ruchu v našom regióne založená v 
roku 2012. Jej členmi sú samosprávy 
a podnikateľské subjekty pôsobiace 
v cestovnom ruchu, ktoré podľa sta-
nov OOCR platia členské príspevky. 
Povinný členský príspevok je pre sa-
mosprávy v súčasnosti vo výške 0,30 
eur na obyvateľa. Mestá a obce však 
môžu uznesením mestského alebo 
obecného zastupiteľstva vložiť do te-
jto organizácie aj dobrovoľný členský 
príspevok. 

Práve takúto možnosť využilo mesto 
Senica a na 12. zasadnutí mestského 
zastupiteľstva bol schválený dobro-
voľný členský príspevok do OOCR 
Záhorie vo výške 25 000 eur so zá-
merom, že tieto finančné prostriedky 
vrátane zdvojnásobenej dotácie z 
Ministerstva dopravy a výstavby SR 

cez OOCR budú využité najmä na 
podporu a zvýšenie atraktivity lo-
kality Kunovská priehrada tak, aby 
sa stala súčasťou stálej ponuky v 
cestovnom ruchu tohto regiónu. 

Výhodu takto vložených peňazí 
vidí senická samospráva v tom, že 
tieto finančné prostriedky možno 
použiť na vlastné aktivity smerova-
né na kultúru, rozvoj turizmu, mar-

keting, podujatia, PR a podobne.

Po vložení dobrovoľného členské-
ho príspevku sa tieto finančné pro-
striedky môžu čerpať v najbližšom 
roku, a tento príspevok sa zároveň 
o dva roky zdvojnásobí v štátnej 
dotácii z Ministerstva dopravy a 
výstavby SR. To znamená, že dob-
rovoľné členské vložené tento rok 
bude najneskôr do začiatku bud-
úcej letnej turistickej sezóny inves-
tované do prvkov na zatraktívnenie 
Kunovskej priehrady a v roku 2022, 
keď OOCR získa dotáciu vo výške 
vkladu, drvivú väčšinu vráti do tejto 
oblasti. 

Snahou mesta Senica je budovať 
a zatraktívniť Kunovskú priehradu, 
aby aj v čase, keď sa bude dať ces-
tovať do zahraničia, našla svoju kli-
entelu na víkendové pobyty, či bola 
vyhľadávaným miestom na výlety.  

-lv-
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Majme úctu 
k snom 
z mladosti
...áno, uhádli ste, že na rad ide  „no-
vember“ a s ním neodmysliteľný 
sviatok študentov. I v týchto pohnu-
tých časoch. Veď študenti pracovali 
a študovali i v tomto roku. A za sťa-
žených podmienok. Je čas oceniť ich  
vedomosti, snahu a často nevídanú 
aktivitu v mimoškolských aktivitách. 
Nie len za rok 2020, ale i za roky 
predchádzajúce. Tak to vnímali pri 
vyberaní študentov aj vedenia se-
nických stredných škôl a študentské 
rady škôl a svetlo sveta uzrelo 17 no-
minácií na ocenenie Mesta pre naj-
lepších študentov. Symbolická se-
demnástka študentov, ktorým záleží 
na svojej škole, meste a budúcnosti, 
ktorí majú svoje jasné ciele a názory 
a školské a mimoškolské povinnosti 
si plnia na jednotku. V čase uzávier-
ky síce ešte nevieme kde, kedy a 
akou formou im odovzdá  primátor 
mesta Plaketu a  Diplom mesta Seni-
ca „Za vynikajúce  študijné výsledky, 
reprezentáciu školy a  mesta a ak-
tívnu  mimoškolskú činnosť“, ktorej 
súčasťou bude i podpis do Pamätnej 
knihy mesta, ale to nám nebráni v 
tom, aby sme vás s LAUREÁTMI na 
toto ocenenie zoznámili. Ak ich po-
znáte, zablahoželajte im i vy, pretože 
klasické podujatie, nazvané Deň štu-
dentstva na radnici, ktoré sa koná v 
Senici, (veľkou zásluhou Centra voľ-
ného času), už od r. 2003, bude v 
tomto roku skromnejšie a neverejné. 
Gratuláciu Mesta Senica, CVČ  a Štu-
dentského parlamentu Senica však 
majú naši NAJ študenti už teraz. Pre-
tože „máme úctu k snom z mlados-
ti“, povedal kedysi Friedrich Schiller. 
Pamätáme sa na ne vôbec my skôr 
narodení....? 

Súčasťou pripravovaného spoločen-
ského stretnutia bude i odovzdanie 
Ceny senickej mládeže.

Dana Kopecká, 
CVČ Senica

Infošky zo Študentského parlamentu mesta Senice

LAUREÁTI  na ocenenie mesta „Za vynikajúce študijné výsledky, 
reprezentáciu školy a mesta a aktívnu mimoškolskú činnosť“
k 17. novembru - Dňu boja za slobodu a demokraciu a Dňu študentstva:
Gymnázium L. Novomestského 
Senica

LUCIA POLÁKOVÁ

Úspešná študentka Sexty, aktivist-
ka tímu dobrovoľníkov Senica 2.0, 
členka Študentského parlamentu 
Senica a čerstvá predsedníčka štu-
dentskej rady gymnázia. Je výborná 
štylistka – získala dve ocenenia v ce-
loštátnych súťažiach: čestné uznanie 
v súťaži Hodžov novinový článok, 3. 
miesto v súťaži Esej Johanidesa 2018 
a prémiu v tejto súťaži v roku 2019. 
Na konte  má tiež 2. miesto v krajskej 
súťaži Sloboda a demokracia - teraz 
je to na nás (v audiovizuálnej časti) 
V roku 2017 vytvorila blog Dievča 
v klobúku, ktorý zaujme úvahami a 
úprimnými výpoveďami o zmysle ži-
vota, o snoch, nádeji, o priateľstve, o 
vzťahoch, všednosti i výnimočnosti, o 
dôležitosti víťazstva i prehry v živote 
každého človeka. Od roku 2019 je v 
parlamente zodpovednou  redaktor-
kou Študentský listov. A o tom, že jej 
táto práca ide od ruky a padla jej ako 
uliata, nikto nepochybuje.

ADELA SADLOŇOVÁ

Je cieľavedomou študentkou Oktávy, 
zanietenou dobrovoľníčkou v organi-
zácii Senica 2.0  a aktívnou predsed-
níčkou Študentského parlamentu Se-
nica. S tým súvisí i množstvo podujatí 

a výziev, ktoré parlament organizuje 
a Adela je neochvejne na ich čele. Má 
v sebe vlastnosti vodcu a ľudia jej pri-
rodzene veria. Mnohí ju tiež poznajú 
ako bojovníčku za spravodlivosť a 
objektivitu, zanietenú diskutérku, 
ktorá sa nebojí vyjadriť svoj názor a 
používať kritické myslenie. Je ochot-
ná nezištne pomôcť pri akýchkoľvek 
aktivitách organizovaných školou, 
tímom Senica 2.0, parlamentom. Jej 
mimoškolské aktivity však nezahŕ-
ňajú len dobrovoľníctvo a aktívne 
občianstvo, ale aj šport, čítanie kníh 
o ekologických a politických témach 
a najnovšie starostlivosť o labradora 
Sidneyho. Neustále sa zamýšľa nad 
svojím budúcim smerovaním, pričom 
zvažuje rôzne možnosti uplatnenia sa 
v oblasti verejného života. Nech už sa 
rozhodne akokoľvek, budeme jej dr-
žať palce.

ZUZANA ČIŽMÁROVÁ

Maturantka Zuzka je dušou väčšiny 
mládežníckych podujatí, a to nielen 
tých školských, ale aj v rámci celého 
mesta. Či už ide o pretek Hecni sa,  
Študentský ples, Ďakujeme 89,  ale-
bo čokoľvek, čo sa v meste deje, vždy 
má na príprave týchto udalostí veľký 
podiel. Pri jej nabitom programe by 
potrebovala, aby deň mal aspoň 48 
hodín. Pokiaľ ide o organizáciu - je 
skúsenou profesionálkou. Je pod-
predsedníčkou Študentského par-
lamentu, členkou študentskej rady 
gymnázia a taktiež jedným z nosných 
pilierov dobrovoľníkov Senica 2.0. 
Nad vecami rozmýšľa a vie si utvoriť 
vlastný názor. Minulý rok bola tiež 
ambasádorkou projektu Mladiinfo 
Slovensko. Chvíle voľna trávi prechá-
dzkami v lese, športovaním a počúva-
ním podcastov. V budúcnosti sa chce 
venovať riešeniu globálnych problé-
mov, ako sú klimatická kríza, margi-
nalizované komunity a práva žien. 

KAROLÍNA PIROHOVÁ

Kaja je študentkou štvrtého ročníka. 
Je mimoriadne nadaná, s talentom 
na mnohé veci. Vyniká v matematike, 
má skvelú angličtinu, zaujíma sa o 
dizajn aj umenie. Jej pozornosti však 
neunikajú ani vážne témy, či už tie 
ekologické alebo spoločenské. Je to 
skrátka rozhľadená mladá žena, kto-
rej to páli na každom fronte. Na gym-
náziu vedie redakciu študentského 
časopisu Gymsen, a zároveň tiež zod-
povedá za jeho vizuálnu stránku. Už 
niekoľko rokov pôsobí v študentskej 
rade školy. Je spoľahlivá, priateľská a 
vždy ochotná podať pomocnú ruku. 
Vo voľnom čase rada cestuje, pečie, 
fotografuje a cvičí jogu. Budúcnosť 
necháva na náhodu, hlavne musí ro-
biť niečo, čo ju bude baviť. Niet divu, 
že pri takom širokom zábere je to 
rozhodovanie občas ťažké. No už te-
raz možno s istotou povedať, že sa vo 
svete určite nestratí.  

Obchodná akadémia

KAMIL KOTVAN

Maturant Kamil sa do histórie ob-
chodnej akadémie zapísal ako 
svedomitý a rozhodný predseda 
študentskej rady. Má výborné orga-
nizačné schopnosti a svojim umením 
diplomacie posunul študentskú radu 
vpred. Kamil sa aktívne zúčastňuje 
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súťaží Spracovanie informácií na po-
čítači. Vyniká v rýchlosti písania na 
počítači a úspešne sa umiestnil na ce-
loslovenskej súťaži Slovenské rýchle 
prsty v roku 2019. Kamil je tiež členom 
Študentského parlamentu mesta 
Senica. Je zakladateľom Community 
Development League, čo je projekt 
zameraný na elektronický šport. Je  
pravidelným darcom krvi. Vo voľnom 
čase si rád zahrá hokej, tenis či bed-
minton. Je vášnivým cestovateľom.  
Zaujíma sa o domácu i zahraničnú 
politiku. Je otvorený novým výzvam 
a nebojí sa vyjsť zo svojej komfortnej 
zóny, čoho dôkazom je aj jeho účasť 
na mládežníckom výmennom pobyte 
v Španielsku počas letných prázdnin. 
Po maturite plánuje pokračovať v 
štúdiu na vysokej škole.

DIANA PAPULÁKOVÁ

Diana je vo štvrtom ročníku bilingvál-
neho odboru obchodnej akadémie. 
Už od počiatku svojho štúdia je aktív-
nou členkou študentskej rady. Kreatív-
na a nápaditá, ochotná a zodpoved-
ná. Nafotí akciu, vymyslí logo, vytvorí 
video, zostaví prezentáciu. Pre Dianu 
nič nepredstavuje problém. Je naprí-
klad schopnou šéfredaktorkou škol-
ského časopisu, aktívne spolupracuje 
na tvorbe tvorivých ateliérov v rámci 
prezentácie bilingválneho odboru... 
Ako absolventka výtvarného odboru 
ZUŠ má blízko k umeniu. Zaujíma sa o 
digitálnu kresbu, maľovanie a fotogra-
fovanie. Má rada prírodu a jazdenie 
na koni. Vo voľnom čase píše poéziu 
a poviedky. Rada cestuje a spoznáva 
históriu krajín.

MARKÉTA WINKLEROVÁ

Markéta je žiačkou druhého ročníka 
OA, bilingválneho odboru. Má výbor-
né študijné výsledky, je kreatívnou re-
daktorkou školského časopisu. Je ak-
tívna v triednom kolektíve, spoľahlivá 
pokladníčka a ochotná spolužiačka. 
Na konci prvého ročníka sa vyzname-
nala úspechom v literárnej súťaži „Čo 
potom? – Pandémia 2020 a čo bude 
po nej“. So svojou pútavou poviedkou 
získala najvyššie ocenenie - 1. miesto. 
Markéta je šikovná fotografka, ktorá 
nielenže zaznamenáva všetky školské 
akcie, ale sa aj zúčastňuje rôznych fo-
tografických súťaží v našom regióne, 
na ktorých žne nemalé úspechy. Rada 
číta, píše úvahy, počúva hudbu. Miluje 
cestovanie. Zaujíma sa o ekológiu a 
jej životnou ambíciou je dokázať žiť v 
rámci princípu „zero waste“. Pravidel-
ne pomáha v občianskom združení 
zameranom na ekológiu a zdravý ži-
votný štýl.

RADKA JURAČKOVÁ

Tretiačka Radka študuje bilingválny 
odbor obchodnej akadémie. Vyzna-
menala sa účasťou na krajskej lite-
rárnej súťaži. Za svoju esej na tému 
„Sloboda a demokracia. Ďakujem, že 
môžem...“ si z Trnavy odniesla cenu 
za krásne 2. miesto. Radka vyniká v 
recitácii, ktorou ozvláštnila nejedno 
kultúrne či spoločenské podujatie v 
škole, v Senici i vo svojej obci. Je re-
daktorkou školského časopisu, kde 
je známa najmä schopnosťou zohnať 
zaujímavých ľudí a urobiť s nimi ešte 
zaujímavejšie interview. Má výborné 
študijné výsledky. Svojou kreativitou 
sa aktívne podieľa na tvorbe kultúr-
nych programov a prezentácií školy, 
či už sa jedná o tanečné choreogra-
fie, dramatizáciu či tvorbu násteniek. 
Radka má rada zvieratá, zaujíma sa o 
módu a rada trávi voľný čas s rodinou 
a priateľmi. V budúcnosti by chcela 
študovať na vysokej škole so zamera-
ním na umenie či médiá.

Stredná odborná škola podnikania 
v remeslách a službách

Anna Mária Dudíková

Žiačka 1. G triedy (nadstavba), odbor 
PODNIKANIE V REMESLÁCH A SLUŽ-
BÁCH. V  škole nám robí milú spoloč-
nosť už štvrtý rok. Tichá ako myška a 
usilovná ako včielka. Začala u nás štu-
dovať v odbore kaderník. Nie preto, že 
by nechcela mať maturitu, ale preto, 
že to bol jej vytúžený odbor, v ktorom 
je výnimočne šikovná. A taký je u nás 
na škole postup. Takže naša budúco-
ročná maturantka Anička je jedna z 
najspoľahlivejších žiačok a sme radi, 
že si ju  v škole podržíme ešte o rok 
dlhšie. Je vždy ochotná pomáhať a za-
pájať sa do rôznych aktivít. Aktívne sa 
zúčastňuje prezentácií, robí reklamu 
svojmu odboru a hlavne škole. Minu-
lý školský rok česala súťažné účesy, 
kým sa samozrejme dalo ešte súťažiť. 
Zapojila sa aj do súťaže ENERSOL, aby 
ukázala, že nie je dobrá len vo svojej 
profesii, ale aj mimo nej. Je zručná, 
krásne kreslí a  na svoje úspechy je 
veľmi skromná.

Richard Toráč 

Žiak 1. G triedy, odbor PODNIKANIE V 
REMESLÁCH A SLUŽBÁCH. Patrí medzi 
nadstavbárom a je neprehliadnuteľný. 
Občas jemne drzý,  ale musí si jed-
noducho povedať svoje. No napriek 
tomu je šikovný a vždy sa dá na neho 
úplne spoľahnúť. Aktívne sa ako bud-
úci čašník zúčastnil na veľkých akciách 
pripravovaných pre Ministerstvo škol-
stva SR, Ministerstvo kultúry SR, via-
nočných rautoch, alebo na udeľovaní 
cien v Senici i v Bratislave, alebo na 
Dni ozbrojených síl SR. Obsluhoval na 
akcii „Čaša vína“, ktorú organizoval pri-

mátor mesta Senica. Absolvoval prax 
v Chorvátsku. Nie je mu cudzia ani 
súťaž ENERSOL a bol vybraný i na ná-
vštevu bývalého prezidenta Andreja 
Kisku v Senici alebo  hokejistu Jozefa 
Golonku  v našej škole. Nevynechal 
ani podujatia spojené so  70. výročím  
založenia našej školy, stužkové sláv-
nosti, posedenia. Ako zodpovedný  a 
samostatný pracant  pomáhal  napr. aj 
pri 40. výročí založenia III. ZŠ v Senici. 
Rád rozpráva, a keď ho nie je vidieť, 
musí ho byť aspoň počuť.

Monika Sládková

Žiačka 4. B triedy, odbor KOZMETIK. 
Monika je tohtoročná maturantka s 
výborným prospechom, dochádzkou 
a talentom. Tichučká, usmievavá a 
ochotná pomôcť každému, kto aktu-
álne potrebuje. Nie je učiteľa, ktorý by 
na ňu krivo pozrel. Taká naša poctivá 
pedantka s talentom pre odbor, ktorý 
si zvolila. U zákazníčok bude vždy obľ-
úbená pre pokoj, profesionalitu a milý 
úsmev, ktorý každému urobí radosť. 
Reprezentovala našu školu na VÚC v 
Trnave, na rôznych prezentáciách na-
šej školy v Skalici, v Myjave, v Trnave. 
V septembri tohto roku, kým sa ešte 
dalo, sa predviedla na akcii Mladý zá-
chranár v Trnave.  Minulý školský rok 
sa pripravovala na kozmetické súťaže  
ako napr. večerný make-up, Extrava-
gancia v maľovaní atď. Žiaľ, súčasná 
situácia jej nedopriala ukázať, čo v nej 
naozaj je. No my vieme, z toho ako ju 
poznáme, že je prirodzený talent. 

Klára Čobrdová 

Žiačka 4. B triedy, odbor KOZMETIK. 
Klára je tiež  tohtoročná maturantka, 
kozmetička, spolužiačka  aj kama-
rátka Moniky. Navzájom sa inšpirujú 
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a dopĺňajú. Podporujú sa v štúdiu 
aj vo svojich úspechoch. Spolu sa 
zúčastnili na prezentáciách školy, aj 
na Mladom záchranárovi v Trnave. 
Klára je výborná študentka a ener-
gická štvrtáčka, ktorá od prvého dňa 
v škole vedela vziať všetko do vlast-
ných rúk. Zorganizuje, zadelí úlohy, 
jednoducho rodený vodca s výbor-
ným prospechom a školskou dochá-
dzkou. Je  súťažný typ a živel, ktorý 
vie reprezentovať školu, má pozi-
tívny vzťah k športu. A kozmetika, 
ktorú si vybrala, ju určite nasmeruje 
tým správnym smerom do života. 

Súkromná stredná odborná škola 
podnikania

Lenka Szabóová

Maturantka, Lenka Szabóová je mla-
dá ambiciózna žena, ktorá vyniká 
v akademickej i praktickej školskej 
činnosti. Už od ranného veku sa ve-
novala obľúbenej angličtine. Ako ži-
ačka ZŠ sa zúčastnila každej anglickej 
olympiády, na okresných kolách to 
bolo vždy 1.miesto a postup na kraj-
ské a dokonca celoštátne kolo. V súťa-
žiach pokračovala aj na strednej ško-
le. Ako prváčka sa prebojovala až do 
celoštátneho kola, v treťom ročníku 
získala v krajskom kole 3. miesto.  Zú-
častnila na Jazykovom kvete s pred-
nesom vlastnej tvorby a ako účinkuj-
úca v dramatickom predstavení v AJ. 
Okrem cudzích jazykov je úspešná 
aj v ekonomicko-finančnej oblasti. 
Počas štúdia sa prihlásila na voliteľný 
predmet aplikovanej ekonómie, na 
tzv. Školskú firmu, kde získala pozíciu 
viceprezidentky finančného oddele-
nia. Spracovávala pokladničné príjmy 
a výdavky, viedla účtovníctvo, roz-
hodovala o rozdeľovaní peňažných 
prostriedkov, vyplácala mzdy..... Bola 
úspešná i na ekonomickej olympiáde 
(postup do krajského kola). Jej ambí-
cie a plány do budúcna sú štúdium 
účtovníctva a audítorstva na vysokej 
škole. Okrem študijných povinnos-
ti je veľmi spoločenská a umelecky 
založená. Číta poetické zbierky a 
beletrie, píše vlastnú poéziu a tvorí 
abstraktné maľby. 

Peter Drinka 

Je usilovný, zodpovedný a cieľave-
domý študent maturitného ročníka, 
odbor ISS. Svojim zodpovedným 
prístupom k povinnostiam, vzornou 
dochádzkou a správaním, výbornými 
študijnými výsledkami je vzorom i pre 
ostatných žiakov. Jeho najobľúbenej-
šie predmety v škole sú informatika, 
programovanie a ruský jazyk. V rám-
ci medzinárodnej spolupráce medzi 
SSOŠP  a Strednou elektrotechnickou 
školou v Novovolynsku, na Ukrajine, 
sa v roku 2018 zúčastnil IV. Medziná-
rodnej vedecko-praktickej konferen-
cie „Informačné technológia – teória a 
prax“. Bol jedným z nadšencov krúžku 
robotiky na našej škole. Peter vytvoril 
reálne fungujúci projekt – Ovládanie 
osvetlenia cez mobilný telefón. Inšpi-
rovaní záujmom študentov, sa dnes 
na našej škole vyučuje predmet „Úvod 
do robotiky“.  Jeho obľúbeným jazy-
kom je ruština a snom navštíviť Mosk-
vu a Petrohrad a spoznať ruskú kultú-
ru a tradície. Vo voľnom čase športuje, 
zaujíma sa o svet moderných a ino-
vatívnych technológií. V budúcnosti 
plánuje študovať v odbore Informač-
né technológie na Slovensku alebo v 
zahraničí. 

Michal Nikodem

Je študentom 3.ročníka, študijný 
odbor Informačné systémy a služby. 
Michal je milý, cieľavedomý, ochot-
ný na sebe pracovať. Dáva o sebe 
počuť prostredníctvom svojich ak-
tivít, nápadmi, pomocou. Je aktív-
nym študentom so zodpovedným 
prístupom k povinnostiam. Jeho 
obľúbené predmety sú programo-
vanie, robotika, telesná výchova. 
Chce pomáhať ľuďom okolo seba, 

keď bol mladší, tak mu pomoc chý-
bala a práve preto to chce zmeniť. 
Tretím rokom pôsobí na škole ako 
podpredseda žiackej študentskej 
rady a v Študentskom parlamente 
mesta Senica. Je reprezentantom 
školy na Burzách stredných škôl, or-
ganizátorom a veľkým nadšencom 
tematických dní na škole. Pracuje v 
školskom rozhlase. Venuje sa širo-
kej dobrovoľníckej činnosti (Týždeň 
dobrovoľníctva, Biela pastelka... Vo 
svojom voľnom čase sa venuje špor-
tu. Je jedným zo zakladateľov tak-
tického športového tímu Ravagers, 
kde v súčasnosti pôsobí ako jeho 
veliteľ. V budúcnosti by sa v tejto ob-
lasti rád pohyboval aj profesionálne. 

Študentský parlament mesta 
Senica

Zuzana Závodská

Maturantku Zuzku môžeme charak-
terizovať ako mladú aktivistku, krea-
tívnu výtvarníčku, nadšenú divadel-
níčku a ženu plnú života. Je ju počuť 
a vidieť, vie zrozumiteľne povedať 
svoj názor, má veľa záujmov... a vie čo 
chce. Tieto svoje vlastnosti umocnila 
na ročnom študijnom pobyte  v USA 
a veľmi dobre na ne po návrate nad-
viazala. Popri štúdiu na gymnáziu sa 
aktívne venuje záujmových krúžkom 
v ZUŠ, dobrovoľníctvu v Senica 2.0 a 
je členkou študentského parlamentu. 
Medzi jej obľúbené aktivity v parla-
mente patrí napríklad každoročná 
príprava študentského plesu a Dňa 
študentstva na radnici, tohtoročný 
projektu Ďakujeme ´89, či nedávna 
tvorba nového loga parlamentu a 
študentských listov. Vie byť efektívna 
a zdravo asertívna. Má dobré komuni-
kačné schopnosti, je skúsená moderá-
torka. Má rada deti a v budúcnosti si 
samu seba vie predstaviť  ako učiteľku 
v ZUŠ, interiérovú dizajnérku alebo 
architektku. Počas štúdia sa venuje aj 
recitovaniu – vyhrala napr. Hurbanov 
pamätník s 2. miestom na Hollého 
pamätníku. Jej obľúbené predmety v 
škole sú preto umenie a kultúra, ale 
tiež matematika, spoločensko-vedný 
seminár a angličtina. Zuzka je pre-

svedčené, že známky nie sú všetko, 
no dôležité sú vedomosti, ľudskosť a 
ochota pomôcť.

Občianske združenie Senica 2.0

Timea Otrísalová

Timka je jedna z lídrov OZ Senica 2.0. 
Vždy a za každých okolností priprave-
ná pomôcť. Mohli ste ju stretnúť na 
väčšine podujatí v meste. Za posledný 
rok ich má na konte najviac spomedzi 
všetkých dobrovoľníkov. Je kreatívna, 
vtipná, zodpovedná, inteligentná, 
vždy dobre naladená a aktívna. Jej 
kreativita sa prejavila aj vo fotosúťa-
ži Zelené mesto, z ktorej si odniesla 
krásne tretie miesto za špeciálnu sériu 
– fotografiu spojenú s kresbou. Medzi 
jej záľuby patrí napríklad cestovanie. 
Cez program Erasmus+ sa dostala do 
Francúzska, kde ako dobrovoľník po-
máhala pri rekonštrukcii historických 
pamiatok a hradných ruín. O tom, že 
Timka popri všetkých aktivitách neza-
búda na školu a vedomosti, nás pre-
svedčila vo vedomostnej súťaži Mla-
dý Európan. Vďaka dobrej príprave a 
tomu, že je tímový hráč sa spoločne 
so svojim tímom prebojovali až do ná-
rodného kola.

Víťazka mestskej ankety Cena 
senickej mládeže 2020
RNDr. Iveta PETROVIČOVÁ, 
riaditeľka Gymnázia L. Novomes-
kého Senica

(charakterisktika na ďalšej strane)
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RNDr. Iveta Petrovičová, riaditeľka 
Gymnázia L. Novomeského Senica
Vyštudovala Matematicko-fyzikálnu 
fakultu Univerzity Komenského, apro-
báciu matematika - fyzika. Na senic-
kom gymnáziu pôsobí už vyše troch 
desaťročí, no do riaditeľského kresla 
zasadla len nedávno, presnejšie mi-
nulý rok. Okrem ťažkých fasciklov si 
z kancelárie zástupcu do riaditeľne 
priniesla i množstvo ambicióznych 
nápadov a predsavzatí. Zaumienila 
si nielen skvalitniť, ale aj spríjemniť 
školu ako takú. Nad gymnáziom zavial 
vietor dlho očakávaných zmien. Svo-
jou úprimnosťou, priateľským prístu-
pom a vôľou meniť veci k lepšiemu,  
vdýchla pani Petrovičová škole chý-
bajúcu dynamiku. Chce byť študen-
tom nablízku, chce počuť ich názory 
a dať im šancu realizovať sa. Ak to 
nejde osobne, ozve sa nám prostred-
níctvom povzbudivých správ, aby nás 

motivovala k usilovnosti aj počas 
online vyučovania. Nehľadá dôvody, 
prečo sa niečo nedá, ale spôsoby, 
ako by sa to niečo dalo urobiť. Pre 
nás, študentov, sa stala takou druhou 
mamou. Je chápavá, obetavá, no ako  
každý rodič, aj ona musí niekedy 
zvýšiť hlas. Ani more povinností, s 
ktorými sa ako riaditeľka denno-
-denne pasuje, ju nedokázali odtrh-
núť od tabule. Učenie jednoducho 
miluje, preto aj naďalej odovzdáva 
svoje vedomosti z fyziky budúcim 
medikom či inžinierom. Pani riaditeľ-
ka je skutočne výnimočná osobnosť 
hodná obrovského obdivu. Keby 
sme o nej chceli prezradiť všetko, 
trvalo by to naozaj dlho. Našťastie 
však existuje jedna veta, ktorá ju  
priam stelesňuje: „Dvere do riaditeľ-
ne sú vždy všetkým otvorené – štu-
dentom, rodičom aj učiteľom.“

Foto na predch. strane: Lukáš Ludva

• Na úvod sa Vás spýtam, čo Vás pri-
viedlo k práci učiteľa?
Prišiel som zo zahraničia a dá sa po-
vedať, že som sa ocitol na križovatke, 
kde som sa musel rozhodnúť, ktorým 
smerom sa v profesijnom živote vy-
dám. Mám rád výzvy a z ponúk ktoré 
som mal, bola práca učiteľa jedno-
značne najzaujímavejšia. Do čoho 
vlastne idem, som vedel iba z rozprá-
vania, keďže toto je môj prvý rok na 
škole ako učiteľ. 
• V dnešnej dobe sa vraví, ako je naj-
mladšia generácia skazená, čo si my-
slíte Vy o tomto výroku? A aký máte 
názor na dnešnú generáciu?
V prvom rade si myslím, že by sme 
mali ku každému človeku pristupo-
vať individuálne a neškatuľkovať ľudí. 
Každopádne rozumiem, že "škatuľko-
vanie" vzniklo na základe spoločných 
znakov, ktoré daná skupina vo väčšine 
prípadov zdieľa. Osobne si nemyslím, 
že najmladšia generácia je skazená.  
Avšak sa mi zdá, že v dnešnej dobe so-
ciálnych médií, sa mladí ľudia vzďaľujú 
nielen tým starším generáciám, ale 
aj sami sebe. Nie som taký starý, aby 
ma tiež nepohltil svet Facebooku či 
Instagramu. Nekonečné množstvo in-
formácií, udalostí, či obrázkov nielen 
od vašich priateľov na sieti, ale aj z 
celého sveta. To všetko je skvelé až do 
momentu, kedy sa môže stať, že člo-
vek sa odkloní od reality a ponorí sa 
do vlastnej bubliny, v ktorej sa ani on 
sám nevyzná. Prajem mladým ľuďom, 
aby miesto "lajkovania" miest, ľudí, či 
udalostí, ich spoznali a zažili na vlast-
nej koži. Dúfam, že v dnešnej dobe si 
nájdu to, čo ich baví a napĺňa a pôjdu 
si za tým, aj keď tá cesta nebude naj- 
ľahšia. Nie všetci môžeme byť instain-
fluenceri, však? (smiech)

• Prečo práve ,,súkromka“?
To vám neviem povedať, prečo práve 
,,súkromka“, ale čo viem povedať je, 
že to vôbec neľutujem a som spokoj-
ný. Už od prvého dňa, keď som vstúpil 
do zborovne, kde ma prijali medzi 
seba, až som mal pocit, že s nimi pra-
cujem už roky. Potom prišiel prvý týž-
deň školy a prvé hodiny, ktoré boli o 
zoznamovaní a ja som na týchto hodi-
nách zistil, že budem pracovať s veľmi 
zaujímavými, perspektívnymi mladý-
mi ľuďmi, na čo sa veľmi teším.
• Myslíte si, že slovenský vzdelávací 
systém je na tom dobre?
Slovenský vzdelávací systém môžem 
hodnotiť len z pozície študenta, určite 
nie učiteľa, keďže na to nemám dosta-
točnú prax. Ako študent som mal šťas-
tie na skvelých učiteľov, ktorí mi vždy 
ukazovali cestu. Len niekedy si uve-
domíte, bohužiaľ,  až neskôr, že kráčať 
po nej musíte sami. Každý systém má 
svoje chyby, určite aj ten vzdelávací 
a je len na šikovných ľuďoch, aby ho 
zmenili k lepšiemu.  
• Nedávno ste sa vrátili z Austrálie, 
porozprávate nám stručne o tomto 
výlete?
Úžasná skúsenosť po všetkých strán-
kach. Vybavili sme si working holiday 
víza, zaplatili ubytovanie na tri týždne, 
zbalili kufre a odleteli. Bol to trochu 
freestyle, keďže  sme nešli cez agen-
túru, ale predchádzalo tomu niekoľko 
týždňové plánovanie. Prileteli sme do 
Cairns, v štáte Queensland, kde sme 
pobudli tri týždne a potom sme od-
leteli do Sydney, kde už sme zostali 
po celý čas (asi 10 mesiacov). Bývať 
v päťmiliónovom meste bol pre mňa 
veľký zážitok, už len z toho dôvodu, 
že som dovtedy býval v päťmiliónovej 
krajine. Každá časť Sydney mala svo-

Do študentského parlamentu som sa 
rozhodla ísť, pretože rada spoznávam 
nových ľudí, tiež rada diskutujem a rie-
šim problémy. Baví ma organizovať veci 
a taktiež sa podieľať dobrovoľníckych 
aktivitách. Ďakujem za možnosť získať 
nové skúsenosti. 
Simona Kutlaková, SSOŠP 

Študentský parlament mi už predtým 
prišiel ako zaujímavá a jedinečná akti-
vita a som veľmi rada, že teraz som sa 
mohla stať členom. Tešila som sa, že 
stretnem nových ľudí z iných škôl (sa-
mozrejme aj na ,,gymplákov“, ktorých 
som väčšinou z videnia už poznala). 
Najviac ma na parlamente lákala dob-
rovoľnícka činnosť. Často ma zaujali aj 
rôzne plagáty na námestí, ktoré som 
skenovala na ceste do školy. Teším sa aj 

na tú organizačnú a plánovaciu stránku 
činnosti parlamentu a som vďačná, že 
môžem byť súčasťou. 
Lucia Rapáková, Gymnázium Senica

Musím sa priznať a ospravedlniť, že som 
doteraz nevedela, čo študentský parla-
ment je, ako funguje, čo robí pre mesto, 
atď. No na prvom stretnutí som pochopi-
la, že to bude celkom iné. Minulý školský 
rok ma zakuklili do miesta zvaného ,,in-
troverti“, kde som až dodnes, a odvtedy 
sa bojím povedať svoj názor,  pretože si 
myslím, že to nebude stáť za nič. Dúfam 
a verím tomu, že mi študentský parla-
ment ,,rozviaže jazyk“. Myslím si, že tento 
školský rok (aj napriek korone) dokáže-
me urobiť veľa užitočných vecí nielen pre 
mesto, ale hlavne pre našich rovesníkov.
Ema Poláková, Gymnázium Senica

 Pocity niektorých nových členov študenského parlamentu...

Rozhovor s novým angličtinárom SSOŠ podnikania v Senici - Martinom Woznicom

ju špecifickú atmosféru, od rušného 
business centra cez turistickú Sydney 
Opera House až po nekonečné pláže 
plné surferov. Ak by som sa rozpisoval 
o všetkých krásnych miestach, ktoré 
som navštívil (Sydney, Blue Moun-
tains, Canberra, Melbourne...) museli 
by ste rozhovor rozdeliť do dvoch čas-
tí. Skôr by som vám chcel povedať o 
názoroch, s ktorými sme sa stretli ešte 
predtým ako sme vycestovali. "Načo 
tak ďaleko, nikoho tam nepoznáte! 
Čo vymýšľate, nepáči sa vám Sloven-
sko? Budú vás tam brať ako cudzincov, 
budete robiť podradné práce za málo 
peňazí..." Čuduj sa svete, ale spoznali 
sme tam veľa úžasných ľudí, ktorí nám 
nezištne pomohli. Každý deň sme sa 
stretávali s cudzincami z celého sve-
ta, s ktorými sme sa rozprávali, ako to 
funguje u nich v krajine. Austrálčania, 
ktorých sme stretli, boli veľmi ústre-
toví a vždy nám pomohli so slovami 
"No worries, mate!"  Nechcem gene-

ralizovať, ale ľudia, ktorých sme stretli, 
nám pripadali otvorenejší a možno 
bez zbytočných predsudkov, aj keď na 
prízvuku počuli, že nie sme domáci. 
Odporúčam každému, ak má mož- 
nosť, nech vycestuje a zažije na vlast-
nej koži svoje vlastné dobrodružstvo.  
• Prejdem na ľahšiu tému, čo Vás baví 
vo voľnom čase, prípadne, ako držíte 
krok s mladými?
Veľmi rád cestujem, ale o tom som 
už hovoril. Toto leto ma veľmi chytilo 
bicyklovanie po kopaniciach. Bol som 
sám prekvapený, koľko krásnych miest 
som tu našiel, ktoré som predtým nik- 
dy nenavštívil. Obľubujem Netflix a 
rád si pozriem film akéhokoľvek žán-
ru. Medzi najobľúbenejšími sú klasiky, 
ako Forrest Gump, Zelená míľa, Coach 
Carter, ktoré si rád pozriem viackrát. 
Veľmi rád varím a dokonca som začal 
,,kváskovať“ ešte predtým, ako to bolo 
moderné (smiech). Rád trávim čas s 
mojou rodinou, či už spolu na obede 
či káve alebo na záhrade.
• Na záver sa spýtam, akú radu by ste 
dali mladým, prípadne Vášmu mlad- 
šiemu "ja"?
Nerád by som radil niekomu, ako má 
žiť svoj život, na to si musí prísť každý 
sám. Každopádne, v poslednej dobe 
sa mi zdá, že nám ľudom chýba empa-
tia voči druhým. Hlavne v tejto dobe si 
myslím, že by sme sa mali spojiť a po-
máhať si, nie sa rozdeľovať na dva tá-
bory. Mladšiemu "ja" by som odkázal, 
aby skôr začal pracovať na objektív-
nosti svojich názorov a neprezentoval 
ich hneď po prečítaní jedného článku. 
A tiež by si moje mladšie "ja" malo ne-
chať narásť fúzy skôr (smiech). 

Zhováral sa Martin Nikodem, 
študent SSOŠP

Martin Woznica
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Príprava na sčítanie obyvateľov v roku 2021 
sa začala - POTREBNÉ INFORMÁCIE
Projekt Sčítanie obyvateľov domov 
a bytov 2021 (SODB 2021) sa začal 
svojou prvou fázou 1. 6. 2020 sčíta-
ním domov a bytov. Sčítanie domov 
a bytov trvá do 12. 2. 2021 a  plynule 
naň nadväzuje sčítanie obyvateľov 
od 15. 2. 2021 do 30. 3. 2021. V me-
siaci október spustil Štatistický úrad 
SR školenia obcí k sčítaniu obyva-
teľov a zároveň sa začala informačná 
kampaň k sčítaniu obyvateľov, ktorá 
má prispieť k edukácii obyvateľov, 
ako sa správne sčítať. Sčítanie oby-
vateľov, domov a bytov  prvýkrát 
vo svojej viac ako storočnej histórii 
bude  plne elektronické. Sčítavať sa 
obyvatelia budú z  pohodlia domova 
a vyplnenie elektronického formulá-
ru nezaberie viac ako 10 minút. Na 
sčítanie postačí mobil, tablet či note-
book alebo PC. Obyvatelia budú mať  
okrem webovej aplikácie k dispozícii 
aj aj mobilnú aplikáciu. 

Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie 
sčítať sám alebo s pomocou blíz-
kych, má možnosť využiť službu 
asistovaného sčítania. 

Plne elektronické a integrované 
sčítanie obyvateľov 2021
Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v 
období od 15. februára 2021 do 31. 
marca 2021, t. j. počas šiestich kalen-
dárnych týždňov. Obyvateľ sa sčíta 
sám alebo s pomocou blízkej osoby  
kedykoľvek a na akomkoľvek mieste 
využitím počítača, tabletu alebo mo-
bilu s pripojením na internet. Sčítací 
formulár nájde na webovej stránke 
www.scitanie.sk. Sčítať sa môže aj 
cez mobilnú aplikáciu, ktorá bude 

dostupná pre operačné systémy An-
droid a iOS. 

Samosčítanie je pre obyvateľov 
rýchly a jednoduchý spôsob na vy-
plnenie sčítacieho formulára, bez 
narušenia súkromia. Všetky údaje, 
ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom 
formulári, sa musia vzťahovať k roz-
hodujúcemu okamihu sčítania, kto-
rým je polnoc zo štvrtka 31. decem-
bra 2020 na piatok 1. januára 2021. 

„Novinkou nie je len plná elektroni-
zácia, ale aj integrácia údajov. Na 
Slovensku prvýkrát v histórii dôjde k 
zmene spôsobu sčítania a namiesto 
tradičného sčítania sa uskutoční in-
tegrované sčítanie, ktoré je z hľadiska 
použitých metód kombinovaným sčí-
taním. Integrované sčítanie je založe-
né na kombinácii údajov z administ-
ratívnych zdrojov a údajov získaných 
od obyvateľov. Administratívne zdroje 
údajov sú databázy, ktoré spravujú 
ministerstvá alebo ostatné orgány 
štátnej správy (napr. centrálny regis-
ter poistencov zdravotného poistenia, 
ktorého správcom je Úrad pre dohľad 
nad zdravotnou starostlivosťou),“ ob-
jasňuje generálna riaditeľka Sekcie 
sociálnych štatistík a demografie 
Ľudmila Ivančíková.

Sčítanie je povinné 
Všetci obyvatelia Slovenska majú 
povinnosť sčítať sa vyplnením elek-
tronického formulára. Pod pojmom 
obyvateľ sa v tomto prípade rozumie 
každý, kto má na Slovensku trvalý, 
prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. 
Sčítať sa je povinný aj občan Európ-

skej únie, ktorý má na území Sloven-
ska obvyklý pobyt.  Sčítať neplnoleté 
osoby, teda deti, je povinný rodič, 
respektíve zákonný zástupca. To isté 
platí aj pri obyvateľoch, ktorí nie sú 
schopní sčítať sa sami. V tom prípa-
de môžu využiť službu asistovaného 
sčítania.

Pomoc obyvateľom pri sčítaní 
Sčítanie obyvateľov realizujú samo-
správy. Ak sa obyvateľ nemôže alebo 
nevie sčítať sám, má možnosť využiť 
službu asistovaného sčítania. 
V každej obci bude zriadené kon-
taktné miesto, kde vám so sčítaním 
pomôže stacionárny asistent. Na 
území obce budú tiež pôsobiť mo-
bilní asistenti, ktorí navštívia domác-
nosť obyvateľa v prípade, že o takúto 
službu požiada (napr. z dôvodu imo-
bility), tým, že zavolá na obec alebo 
call centrum. V takomto prípade 
navštívi mobilný asistent obyvateľa 
doma a sčíta ho.

Koľko otázok treba vyplniť ?
„Po autentifikácii čaká obyvateľa sčí-
tací formulár, ktorý obsahuje štrnásť 
otázok. Všetky otázky sú doplnené o 
krátke a výstižné vysvetlivky a preto 
by vypĺňanie malo byť jednoduché a 
rýchle,“ generálna riaditeľka Sekcie 
sociálnych štatistík a demografie 
Ľudmila Ivančíková.

Ochrana osobných údajov je 
priorita
Pri projekte Sčítania obyvateľov do-
mov a bytov 2021 je prioritou ochra-
na osobných údajov obyvateľov a 
bezpečnosť zberu a spracovania  

údajov je základnou podmienkou 
realizácie sčítania. Štatistický úrad 
SR spolupracuje s Úradom na ochra-
nu osobných údajov SR. Všetky úda-
je poskytnuté Štatistickému úradu 
SR sú spracovávané výlučne pre po-
treby sčítania. Všetky získané údaje 
sú chránené pred únikom, zneužitím 
alebo krádežou. Na účely ochrany 
osobných údajov bol pre sčítanie 
vypracovaný osobitný bezpečnost-
ný projekt. Ochrana osobných úda-
jov sa realizuje aj prostredníctvom 
hašovania, pseudoanonymizácie a 
anonymizácie. Každý zamestnanec, 
ktorý pracuje na projekte sčítania, 
je poučený o ochrane osobných 
údajov. Všetky osoby, ktoré pri vý-
kone funkcií v rámci sčítania pracujú  
s osobnými údajmi, sú zaškolení a 
poučení.

Prečo je sčítanie potrebné?
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 
ako jediné zisťovanie umožňuje za-
pojenie všetkých obyvateľov SR. Pri-
náša po desiatich rokoch komplexný 
pohľad na to, ako sa Slovenská re-
publika a jej obyvatelia za uplynulé 
obdobie  zmenili. Sčítanie prinesie 
nenahraditeľné informácie o stave 
spoločnosti, o jej demografických, 
sociálno-ekonomických a kultúr-
nych štruktúrach, o domácnostiach 
obyvateľov a ich bývaní. SODB po-
skytne  dôležité informácie pre bu-
dovanie rôznych sietí: záchranných 
služieb, nemocníc, škôl, centier voľ-
ného času, obchodov, kultúrnych 
ustanovizní, služieb.

Zdroj: Štatistický úrad SR
                                              www.scitanie.sk
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Mesto Senica ako zamestnávateľ 
podľa § 6 z. č. 552/2003 Z. z o výkone 
práce vo verejnom záujme v platnom 
znení zverejňuje oznámenie o voľnom 
pracovnom mieste na Mestskej polícii 
Senica – na pracovnú pozíciu prísluš-
ník Mestskej polície mesta Senica so 
sídlom: Mestská polícia Senica, Štefá-
nikova 1408/56, 905 25  Senica.

Dátum na podanie žiadosti o prija-
tie do zamestnania: do 25. 11. 2020

Popis pracovnej pozície:
• výkon práce a služobnej činnosti 
príslušníka Mestskej polície mesta Se-
nica v zmysle § 3 zákona č. 564/1991 
Zb. o obecnej polícii v znení neskor-
ších predpisov
Miesto výkonu práce: 
Mestská polícia mesta Senica, Štefáni-
kova 1408/56, Senica, katastrálne úze-
mie mesta Senica, Kunov

Kvalifikačné a iné predpoklady:
     minimálne úplné stredné alebo 
stredné odborné vzdelanie ukončené 
maturitnou skúškou 
• vek viac ako 21 rokov
• bezúhonnosť
• telesná a duševná spôsobilosť na vý-
kon práce v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 
564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení 
neskorších predpisov
• zdravotná spôsobilosť
• výhodou je získané osvedčenie o 

odbornej spôsobilosti na výkon práce 
príslušníka mestskej polície 

Požadované schopnosti 
a osobnostné vlastnosti:
• znalosť zákonov: zák. č. 564/1991 Zb. 
o obecnej polícii, zák. č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch, zák. č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení a základy trestného 
a správneho práva
• samostatnosť, dôslednosť, zodpo-
vednosť, presnosť pri plnení pracov-
ných úloh
• komunikačné schopnosti a asertivita
• schopnosť samostatného rozhodo-
vania a zvládania záťažových a krízo-
vých situácií
• ochota a schopnosť učiť sa nové veci
• základná znalosť práce s PC 
• vodičský preukaz sk. B

Požadované doklady k žiadosti:
• písomná žiadosť o prijatie do za-
mestnania na danú pracovnú pozíciu
• profesijný štruktúrovaný životopis
• doklad o najvyššom dosiahnutom 
vzdelaní  
•  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti 
na výkon funkcie nie staršie ako 3 me-
siace
• údaje potrebné na vyžiadanie výpisu 
z registra trestov, ktoré mesto zašle v 
elektronickeJ podobe prostredníc-
tvom elektronickej komunikácie Ge-
nerálnej prokuratúre SR: 
-  meno, priezvisko, rodné priezvisko, 

Výberové konanie na príslušníka Mestskej polície Senica
pôvodné meno, alebo priezvisko ak 
došlo k zmene mena alebo zmene pri-
ezviska osoby, ktorej sa žiadosť týka, 
-  dátum narodenia, rodné číslo, mies-
to a okres narodenia, adresu trvalého 
pobytu a u osoby narodenej v cudzine 
aj štát narodenia,
-  štátne občianstvo, 
-  pohlavie, 
-  meno, priezvisko a rodné priezvisko 
rodičov, 
-  číslo OP
• písomný súhlas so spracovaním 
osobných údajov za účelom výbero-
vého konania v súlade  s ustanove-
ním zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších 
predpisov 

Predpokladaný dátum nástupu 
na voľné pracovné miesto: 
1. 1. 2021

Pracovný pomer: 
Na dobu určitú na 1 rok so skúšobnou 
dobou na 3 mesiace, s možnosťou 
predĺženia na dobu neurčitú.

Mzdové ohodnotenie: 
V súlade so zákonom č. 553/2003 Z. 
z o odmeňovaní niektorých zamest-
nancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme v platnom znení základná ta-
rifná mzda bude určená v závislosti 
od dosiahnutého vzdelania a odbor-
nej spôsobilosti v rozpätí 642,00 € až 

830,50 € v závislosti od rokov uznanej 
praxe + 15 % zvýšenie tarifného platu 
a možnosť získania príplatku až do 
výšky 100% tarifného platu, príplatky 
za nočnú prácu, soboty a nedele, za 
zmennosť a ďalšie bonusy v súlade  
s platnou kolektívnou zmluvou.

Záujemcovia doručia svoje žiados-
ti na adresu: Mestský úrad Senica, 
Štefánikova 1408/56, 905 25  Senica  
do 25. 11. 2020 do 12.00 hod. do po-
dateľne MsÚ s označením: 
„Žiadosť o prijatie do zamestnania – 
mestský policajt.“

Zamestnávateľ uskutoční výberové 
konanie na danú pracovnú pozíciu a 
vyhradzuje si právo nezaradiť do vý-
berového konania uchádzačov, ktorí 
nespĺňajú požadované podmienky. 

Termín a miesto uskutočnenia výbe-
rového konania oznámi zamestnáva-
teľ uchádzačovi najmenej 7 dní pred 
konaním výberového konania.

Bližšie informácie poskytuje: 
Mgr. Jaroslav Pecha, náčelník MsP Se-
nica.

Kontakt: tel. 034/651 58 86; e–mail: 
msp@senica.sk

Ing. Mgr. Martin Džačovský, v. r.
primátor mesta Senica

Záver roka využíva Záhorská knižni-
ca na intenzívnu modernizáciu svo-
jich priestorov. Trnavský samospráv-
ny kraj ako zriaďovateľ upustil od 
pôvodného zámeru krátiť kultúrnym 
inštitúciám už schválený rozpočet 
na rok 2020. Finančné prostriedky, 
ktoré knižnica pôvodne usporila, 
sme sa rozhodli v plnej miere in-
vestovať do obnovy a modernizá-
cie interiéru. Pod taktovkou mladej 
interiérovej dizajnérky Mgr. Art. 
Alexandry Polákovej sa úplne mení 
vizuál dvoch priestorov – čitárne v 
oddelení beletrie a študovne v odd. 
odbornej literatúry. Spoločným prv-
kom nových priestorov bude mo-
dernosť, ľahkosť a variabilita. Okrem 
trendového interiéru získa knižnica 
výmenou nábytku v študovni ďalšie 
priestory, ktoré bude možné využí-
vať na podujatia pre verejnosť. To, že 
do chodieb pri odd. beletrie a odd. 
náučnej literatúry pribudnú odkla-
dacie skrinky pre návštevníkov, je 

už pri tak radikálnej zmene interiéru 
len detail. Výpočet priestorov, ktoré 
modernizujeme, ešte nemusí byť ko-
nečný – posnažíme sa stihnúť toho 
čo najviac. 

Budova knižnice čoskoro oslávi svo-
ju storočnicu. Hoci zažila viacero 
prestavieb vnútorných priestorov, 
svoj funkcionalistický pôvod - a ne-
pochybne aj pôvab - nezaprie. Cel-
kový dojem hneď po vstupe do 
budovy umocní aj kompletne vyme-
nený drevený obklad pozdĺž celého 
schodiska. Elegantnosť, striedmosť 
a nadčasovosť podčiarkuje zvolená 
farebnosť vychádzajúca z farieb loga 
Záhorskej knižnice, ktorého autor 
je grafik Milan Mikula. V oddelení 
pre deti a mládež pribudne vedľa 
výpožičného pultu čarovná skrinka 
plná spoločenských a stolových hier, 
ktorú sme aj vďaka masívnej pod-
pore zo strany Seničanov získali vo 
výzve Gesto pre mesto. 

Modernizácia interiéru Záhorskej knižnice beží na plné obrátky

Modernizácia interiéru beží na plné 
obrátky. Chceme totiž, aby silnou 
stránkou Záhorskej knižnice nebol len 
bohatý fond plný najnovších kníh a 
ústretové knihovníčky, ale i moderný 
interiér, v ktorom návštevníci nájdu 
pohodlie na oddych a prečítanie si 
dennej tlače či priestor na štúdium a 
vzdelávanie. 

(Na základe aktuálnych opatrení ÚVZ 
SR je Záhorská knižnica od 24. 10. 2020 
až do odvolania zatvorená. O prípad-
nej zmene budeme obratom informo-
vať na webe a sociálnych sieťach (FB, 
Instagram).)

Silvia Sameková
riaditeľka Záhorskej knižnice
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Päťdesiat rokov od otvorenia stomatologického pavilónu v Senici  

Keď po skončení vojnového kon-
fliktu začal pracovať ako  zmluvný 
zubný lekár pre Robotnícku sociálnu 
poisťovňu v Senici MUDr. Viliam Jä-
ger, bol poverený, aby organizačne 
pripravoval zavedenie ambulantnej 
zubnej starostlivosti, ktorá sa napl-
nila 1. februára 1947 otvorením zub-
ného ambulatória v rámci  Okresnej 
nemocenskej poisťovne (ONP) v Se-
nici pre okresy Senica, Skalica a My-
java.  Pracovisko  stomatológov sa 
tým presunulo zo súkromných am-
bulancií do priestorov ambulatória,  
nachádzajúceho sa v budove ONP. 
Ambulantná zubná starostlivosť bola 
od uvedeného dátumu poskytovaná 
bezplatne.

V období rokov 1947 – 1950 boli po-
čty pracovníkov a pracovísk v stoma-
tologickej starostlivosti v rámci ONP 
pre vyššie uvedené okresy nasledov-
né: štyria lekári, 17 dentistov, 21 sto-
matologických obvodov, jeden zá-
vodný obvod a jeden školský obvod. 

V období rokov 1950 - 1960 štátna 
zdravotná správa zabezpečovala 
ďalší rozvoj siete pre základné a či-
astočne špecializované služby v od-
bore zubného lekárstva. V roku 1949, 
boli pre potreby stomatologickej 
starostlivosti prenajaté a adaptova-
né priestory v samostatnej budove 
-  súkromnom dome bratov Grün-
steinovcov na ulici zvanej Fortňa 
(dnes Hurbanova ulica).  Po nevy-
hnutných  úpravách boli na novom 
pracovisku k dispozícii štyri zubné 
kreslá, umiestnené v dvoch ordinač-
ných miestnostiach, jedna miestnosť  
s dvoma laboratóriami pre zubnú 
techniku, neskôr pribudli aj uprave-
né priestory na administratívnu prá-
cu a pre röntgenový kút.

V stomatológii sa v uvedenom obdo-
bí začal presadzovať princíp preven-
tívneho prístupu, spojený so vzni-
kom školských a závodných zubných 
ambulancií, zavádzali sa jednotné  
stomatologické liečebné postupy a 
laboratórne metódy, ako aj dispen-
zárna starostlivosť a ortodontická 
liečba.

Rok 1960 priniesol novú administ-
ratívno-správnu úpravu územia Slo-
venska a Senica sa stala okresným 
mestom pre obce a mestá bývalých 
okresov  Senica – Skalica – Myjava, 
ku ktorým pribudlo aj devätnásť 
obcí z bývalého okresu Malacky. 
Zubolekárske pracovisko v Senici, 
teraz už stomatologické oddelenie 
polikliniky, etablované v stiesnených 
prevádzkových priestoroch, sa po 
zlúčení okresov stalo centrom sto-
matologickej starostlivosti celého 
veľkého okresu. 

V polovici 60-tych rokov bolo jasné, 
že stiesnené pomery rozrastajúceho 
sa zubného oddelenia nevyhovujú 
požiadavkám kladeným na stomato-
logickú službu a že je potrebné hľa-
dať nové riešenie. Z návrhov možno 
spomenúť myšlienku pracoviska v 
podobe švédskeho montovaného 
pavilónu, ako aj využitia priestorov 
samostatnej budovy bývalého det-
ského domova. 

Lenže keď ani nová prístavba po-
likliniky nebola schopná pojať do 
projektu stomatologické oddelenie, 
kompetentní činitelia sa v roku 1964 
priklonili k myšlienke výstavby no-
vého stomatologického pavilónu v 

priamej nadväznosti na mestský po-
liklinický areál OÚNZ v Senici. 

Z iniciatívy MUDr. Viliama Jäge-
ra sa začala v roku 1966 realizovať 
myšlienka výstavby moderného 
stomatologického pracoviska, kto-
rého objekt sa v roku 1968 rozšíril o 
nadstavbu zasadacích miestností a 
knižnice. Projekcia nového stoma-
tologického pavilónu spadala do 
obdobia rokov 1965 - 1966,  samot-
ná výstavba pavilónu bola napláno-
vaná tak, aby sa ukončila do jesene 
roku 1970. 

Nový stomatologický pavilón bol 
koncipovaný ako  samostatná tro-
jpodlažná budova spojená s ostat-
ným poliklinickým areálom OÚNZ 
na dnešnej Štefánikovej ulici. Nachá-
dzal sa v centre mesta,  avšak bokom 
od hlučného a prašného prostredia 
hlavnej ulice,  pri brehu potoka Tepli-
ca v mieste nadväzujúcom na mest-
ský park. 

Prvé a druhé podlažie budovy za-
berala stomatológia s tromi samo-
statnými čakárenskými, deviatimi 
ordinačnými, ôsmimi laboratórnymi, 
dvoma röntgenovými a dvanásti-
mi ďalšími miestnosťami (centrálny 

príjem, fyzikálne terapia, archív or-
todontickým modelov, administra-
tívne miestnosti, dentálny sklad a 
sociálne miestnosti pre zamestnan-
cov a pacientov). Na prízemí boli 
umiestnené ambulantné pracoviská 
na základné stomatologické služby 
a detskú starostlivosť, na prvom po-
schodí  sa nachádzali nadstavbové 
ambulancie a laboratórne praco-
viská. 

Tretie podlažie  budovy bolo rezer-
vované pre zasadacie miestnosti 
(pre 60 a 160 účastníkov), ústavnú 
knižnicu a klubovne, slúžiace ako 
pre potreby polikliniky a OÚNZ, tak 
aj pre vlastné stomatologické odde-
lenie.

Plánovaný projekt počítal so štyrmi 
základnými obvodnými stomatolo-
gickými ambulanciami a po jednej 
ambulancii pre detskú stomatoló-
giu, čeľustnú ortopédiu, dentoal-
veolárnu chirurgiu, protetiku a pa-
rodontológiu. Pracoviská zubných 
lekárov boli vybavené modernými 
súpravami Chirastom a Chiradent 
a zubnými kreslami typu 603 a 604, 
ktorých výrobcom bola podnik Chi-
rana n. p., Stará Turá.

Slávnostné otvorenie Stomatologic-
kého pavilónu pri poliklinike v Senici 
sa konalo v stredu 28. októbra 1970. 
Po prehliadke pavilónu a otváracom 
príhovore riaditeľa OÚNZ v Senici 
MUDr. Tokoša,  predniesol slávnostný  
prejav zástupca Ministerstva zdra-
votníctva SSR  a nasledovali prejavy 
hostí. Primár MUDr. Jäger na záver re-
feroval o histórii zuboliečby na Záhorí 
a o činnosti stomatologického odde-
lenia v Senici za uplynulých 25 rokov. 
Slávnostného otvorenia sa zúčastnili 
mnohí významní hostia, medzi nimi 
prof. Urban, predseda Českosloven-
skej stomatologickej spoločnosti v 
Prahe, prof. MUDr. Velgos, prednosta 
I. stomatologickej kliniky v Bratislave, 
prof. MUDr. Ležovič, hlavný stomato-
lóg, prítomní boli zástupcovia odbor-
ných organizácií zo Slovenska, ako aj 
predstavitelia politického a verejné-
ho života v okrese. 

Koncom októbra sme si pripomenuli 50. výročie uvedenia do užívania stomatologického paviló-
nu v Senici, ktorý v miestnych pomeroch zohral významnú úlohu pri poskytovaní stomatologickej  
starostlivosti občanom mesta a priľahlých okresov severného Záhoria v druhej polovici 20. storo-
čia. Pre lepšie pochopenie súvislostí sa musíme však ohliadnuť späť o nejaký čas a priblížiť si vývoj 
stomatologickej starostlivosti v Senici od  konca druhej svetovej vojny.

MUDr. Viliam Jäger, bol poverený, aby organizačne pripravil zavedenie 
ambulantnej zubnej starostlivosti v Senici.
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Koncepcia  a realizácia pavilónu vrá-
tane technologického vybavenia, 
predstihla existujúce pracoviská 
okresného typu, a to nielen na Slo-
vensku, ale i v celoštátnom mera-
dle. Pavilón sa stal miestom častých 
návštev odborných pracovníkov v 
stomatológii, ktorí prichádzali na ex-
kurzie z okresov po celej republike. 
Okrem domácich sme  privítali aj za-
hraničné odborné návštevy - čeľust-
ných ortopédov z kliniky v Zwickau 
a lekárov zo stomatologickej kliniky 
v Erfurte, vedenej hlavným stoma-
tológom bývalej NDR. Keďže nový 
pavilón sa stal zároveň aj výkladnou 
skriňou zdravotníctva okresu,  pri-
chádza tiež delegácia žien zo ZSSR, 
ako aj zástupcovia z družobného 
okresu Nebra v NDR.

Stomatologické oddelenie v Senici 
vedené primárom MUDr. Jägerom 
bolo pracoviskom, kde sa konali vý-
znamné odborné podujatia.  Medzi 
nimi treba spomenúť Jubilejný sto-
matologický seminár pri príležitosti 
25. výročia ambulantnej stomatolo-
gickej starostlivosti v okrese Senica, 
ktorý sa konal vo februári 1972. Bol 
zameraný na tvárovú a čeľustnú chi-
rurgiu a odborné  referáty predniesli 
poprední špecialisti z Prahy a Brati-
slavy.

Primár MUDr. Viliam Jäger, CSc., 
oslávil v roku 1976 svoje šesťdesiate 
narodeniny. Pri tejto príležitosti sa 
na OÚNZ v Senici konalo slávnostné 
zhromaždenie, na ktorom sa zúčast-
nil aj hlavný odborník pre stomato-
lógiu na Slovensku prof. MUDr. Ján 
Ležovič.  Po úvodnom  príhovore 
prof. MUDr. Velgosa, prednostu I. 
Stomatologickej kliniky v Bratisla-
ve, prednášali na odbornú tému 
významní predstavitelia  českoslo-

venskej stomatológie - prof. MUDr. 
Toman, prednosta prvej Stomato-
logickej kliniky v Prahe, prof. MUDr. 
Kamínek z Lekárskej fakulty v Olo-
mouci, ako aj prof. MUDr. Andrik  
z LFUK v Bratislave. Medzi význam-
nými hosťami vystúpil aj rodák  
zo Záhoria, prof. MUDr. Karol Virsík, 

riaditeľ Ústavu pľúcnych chorôb v 
Podunajských Biskupiciach a ďalší 
zástupcovia zdravotníckych, po-
litických a spoločenských organi- 
zácií.

Po smrti primára MUDr. Jägera v 
roku 1980 sa semináre a odborné 
stretnutia, na ktorých sa zúčastňo-
vala elita československej stomato-
logickej verejnosti, a ktoré  vysoko 
presahovali rámec okresných podu-
jatí, už nekonali. Jedinou význam-
nejšou udalosťou bolo pomeno-
vanie pavilónu na „Stomatologický 
pavilón MUDr. Viliama Jägera, CSc.“  
začiatkom deväťdesiatych rokov 
a upevnenie mramorovej tabule s 
týmto nápisom na stenu budovy. 

Po odštátnení stomatologickej sta-
rostlivosti dochádza v roku 1995 k 
vzniku súkromných zubných ambu-
lancií a zubných laboratórií a tiež k 
neistote, aký osud postihne zubný 
pavilón, ktorý prešiel do vlastníctva 
mesta, pretože priestory bývalej po-
likliniky boli prenajaté na komerčné 

účely. Navyše, po  uvedení do pre-
vádzky novej polikliniky v mestskej 
časti Sotina, boli dané k dispozícii  
priestory na vytvorenie zubných 
ambulancií a laboratórií, kam prešli 
pracovať viacerí pracovníci. Vznikli 
tiež  súkromné ambulancie v meste 
a v súkromných priestoroch. 

Pôvodnú činnosť stomatologického 
pavilónu sa však  napriek všetkému 
podarilo udržať. V roku 2004 bola 
registrovaná nezisková organizácia 
STOMASEN n. o. Senica, ktorej zakla-
dateľmi boli zubní lekári a laboranti 
za účelom poskytovania zubolekár-
skych služieb. V organizácii pracova-
lo v roku  2006 10 zubných lekárov 
a 9 zubných technikov. Počas tohto 

obdobia bola vykonaná oprava stre-
chy, plynofikácia  objektu riešiaca 
ústredné kúrenie v budove, rozvody 
elektriny a vody, samostatný vstup 
na II. nadzemné podlažie vybudo-
vaním nového schodišťa a ďalšie 
úpravy a opravy, potrebné na chod 
organizácie.

STOMASEN n. o. odkúpil v roku 2009 
budovu zubného pavilónu od ma-
jiteľa STOMA, a.s. Senica, založenej 
mestom Senica s cieľom, aby sa bu-
dova zachovala pre pôvodné účely, 
teda na poskytovanie  stomatolo-
gickej starostlivosti, a predišlo sa jej 
možnému využitiu na komerčné 
účely.

V novembri 2010 dochádza k založe-
niu obchodnej spoločnosti SEDENT 
Senica, s. r. o. a zmene vlastníckych 
pomerov, ktoré prechádzajú na dva-
násť zmluvných strán – podielnikov. 
Tento počet sa neskôr (v dôsledku 
úmrtí, odchodu do dôchodku a od-
chodu do iných priestorov) znížil 
na aktuálny počet päť podielnikov.  
Ku dnešnému dňu pracuje v stomato-
logickom pavilóne šesť zubných leká-
rov, štyria zubní technici, šesť sestier 
a jedna röntgenová laborantka, ktorí 
poskytujú základné a nadstavbové 
služby pre obyvateľov Senice a okolia.

Na záver už veľmi stručne. Pavilónu, 
ktorý pacienti nazývajú familiárne 
„staré zubné“, chcem do ďalšej päť-
desiatky popriať, aby aj naďalej ostal 
stomatologickým pavilónom, slúžil 
svojmu účelu a aby sa obyvatelia mes-
ta a okolia mohli s dôverou obracať 
na personál oddelenia a nachádzať v 
ňom kvalifikovaných a zanietených 
profesionálov.

       MUDr. Jana Gašparová
ortodontická ambulancia Senica

ŠTEFAN FAJNOR bude na pamätnej tabuli legionárov
11. novembra uplynie rovných sto 
rokov od príchodu posledných 
česko-slovenských legionárov do 
vlasti. Medzi nimi bolo aj mnoho 
slovenských hrdinov. No a práve hr-
dinstvo a ich veľkolepé činy, ktorých 
výsledkom bol vznik Česko-sloven-
skej republiky si Matica slovenská 
pripomenie odhalením pamätnej 
tabule pri príležitosti 100. výročia 
návratu legionárov do vlasti. Bude 
to pravdepodobne jediný pamätník 
venovaný práve slovenským legio-
nárom z rokov 1914 - 1920. Jedným 
z nich je aj rodák zo Senice – Štefan 
Fajnor.  

Štefan Fajnor (1888 - 1918) do 
ruského zajatia padol v roku 1915. 

Zúčastnil sa odboja a ako jeden z 
prvých Slovákov sa prihlásil do dob-
rovoľníckej Československej druži-
ny v cárskej armáde. Ako dôstojník 
čs. légii sa vyznamenal v roku 1917 
v bitke s nemeckými vojskami pri 
Zborove. Padol v boji čs. légii proti 
sovietskej moci pri pokuse vojensky 
obsadiť stredné Povolžie.
 
Pamätná tabula bude umiestnená 
na budove bývalej Legiobanky v 
centre Bratislavy na Štúrovej ulici 
(pamätná tabula bude umiestnená 
z Grösslingovej ulice). Jej slávnostné 
odhalenie sa uskutoční vtedy, keď to 
dovolí aktuálna situácia.

Zdroj: Matica slovenská
Foto: vhu.sk
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Ako správne stáť a sedieť?

Správne držanie tela
Postavte a narovnajte sa tak, aby bola 
chrbtica pri pohľade zboku rovná. 
Zatlačte bradu k hrudníku, zatiahnite 
brucho a zadok pod seba – vtedy je 
vaša chrbtica v optimálnej polohe a 
narovnaná. V tejto polohe vzniká mi-
nimálny tlak na platničky a chrbtica 
je maximálne pohyblivá. Čím viac je 
chrbtica zhrbená, tým menej je po-
hyblivá a schopná rotácie. Keď sme 
zhrbení, stavce tlačia na platničky 
a nervy, čo nám po čase spôsobuje 
obmedzenia v pohybe, vyskytuje sa 
tuhosť, bolesti a neskôr aj poškode-
nia chrbtice trvalejšieho charakteru.

Nesprávne držanie tela môžeme naj-
častejšie pozorovať u starých ľudí, 
ktorí sa pohybujú akoby strnulo, 
mierne zhrbene, vrchná časť tela od 
pásu vyššie je naklonená dopredu a 
otáčajú sa celým telom, pretože aká-
koľvek rotácia chrbtice, ktorá je pri 
bežnej chôdzi úplne prirodzená, je 
pre nich bolestivá.

Nesprávne držanie tela spôsobuje 
deformáciu chrbtice, tlak stavcov na 
platničky zasa, že platničky nemajú 
možnosť nasať vyživovaciu tekuti-
nu, strácajú schopnosť regenerácie 
a nastáva ich deštrukcia. Naopak, 
pri správnom držaní tela, keď me-
dzi stavcami chrbtice je dostatočný 
priestor, platničky, ktoré sa správajú 
ako hubky, dokážu nasávať okolitú 
tekutinu a tým pádom správne fun-
govať.

Správne sedenie
Aj pri správnom sedení platia pre 
chrbticu rovnaké zásady, ako pri 
správnom státí. Keď si sadneme na 
stoličku, či už v práci alebo doma, 
narovnajte chrbát, zatiahnite bru-
cho, brada smeruje k hrudníku. V 
tejto chvíli si zrejme poviete, že nie 
je možné vydržať takto sedieť po 
celý čas v práci. Niektorým ľuďom 
dokonca taký správny postoj ale-

bo sedenie spôsobuje bolesti. Je 
to tým, že ich svaly sú atrofované 
– oslabené a dlhodobým nepouží-
vaním, necvičením ochabnuté a ub-
úda z nich. Ak aj nevydržíte po celý 
čas v práci pri počítači sedieť rovno, 
je dôležité, aby ste sa o to vždy, keď 
si to uvedomíte, pokúsili. Správny 

posed (i státie) vás totiž môže uše-
triť od bolesti hlavy, krčnej chrbtice 
alebo krížov.
Narovnajte sa vždy, keď si to uve-
domíte.

Trénovať správne státie môžete 
všade, kde si to práve uvedomíte. 
V týchto časoch možno práve naj-
častejšie pri akomkoľvek čakaní v 
radoch. Ak máte sedavé zamestna-
nie, dajte si na napríklad na monitor 
papierik, ktorý vás vždy, keď vám 
naň padnú oči, upozorní, že sa máte 
narovnať, zatiahnuť brucho a zadok 
a bradu smerujte k hrudníku. Vaše 
zdravie vám za to stojí. 

(Materiál bol spracovaný v spoluprá-
ci s Ladislavom Jankovičom - fitnes 
trénerom, rekondičným a výživovým 
poradcom.) 

-red-
Foto: jankowitch.com, freepik.com

Nesprávny základný postoj, sedenie i chôdza, absencia akéhokoľvek cvičenia či dlhé vysedávanie a ležanie 
na gauči pri televízore sa zákonite odrazia na našej chrbtici. Väčšinou nám dá o sebe vedieť nepríjemným 
stuhnutím a bolesťami v oblasti krku, lopatiek alebo bedrovej oblasti, ktoré nás limitujú doma i v práci. 
Dlhoročný fitnes tréner, rekondičný a výživový poradca Ladislav Jankovič skôr ako akékoľvek cvičenie upria- 
muje pozornosť čitateľov Našej Senice na úplne to najzákladnejšie: správne STÁTIE, SEDENIE a CHODENIE.

17. november 
Deň boja za slobodu a demokraciu

17. november 1989 v uliciach Bratislavy. Foto: obecne-noviny.sk
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Juraj Hlávek: Po trpkej skúsenosti sa 
chcem vrátiť do vrcholového športu
Mladý, talentovaný a úspešný športovec, ktorému nechý-
ba ozajstná pokora, s tou najvyššou ambíciou - zúčastniť sa 
olympiády. Juraj Hlávek je rodený Seničan, s plávaním za-
čal už v šiestich rokoch v Plaveckom klube Záhorák Senica. 
Športovec každým centimetrom svojho tela, držiteľ majs-
trovských titulov. Lenže pred časom sa niečo parádne poka-
zilo a už to nešlo vrátiť späť...

K plávaniu si ako osemročný pridal 
futbal, neskôr na strednej škole ho 
zlákal aj kickbox. To všetko popri fa-
vorizovanom plávaní. Prvé úspechy 
sa na tomto poli dostavili v štrnástich 
rokoch, kedy získal bronzovú me-
dailu na majstrovstvách Slovenska 
žiakov na 200 metrov motýlik. Mladý 
pretekár dovtedy z druhej polovice 
štartovacieho poľa sa tak razom ocitol 
medzi favoritmi. O rok nasledoval prvý 
juniorský titul takisto v motýlikových 
disciplínach a nové úspechy utešene 
pribúdali, nasledovalo pôsobenie v 
slovenskej reprezentácii a počet ďal-
ších a ďalších úspechov narastal. Oce-
nený aj ako športovec mesta Senica. 

Až prišiel rok 2019, ktorý znamenal 
pre vtedy 24-ročného slovenského 
reprezentanta v seniorskej kategórii 
mužov totálnu stopku. Po jednom z 
majstrovských pretekov Žiline dopin-
gová kontrola oznámila aj jeho meno 
na odobratie vzoriek moču na prítom-
nosť potenciálne nepovolených látok. 
S členmi antidopingovej komisie do-
konca vtipkoval, ale úsmev mu razom 
zamrzol, keď približne o dva týždne 
prišli výsledky. Metylhex-amyl-amín 

– látka zo zoznamu tých zakázaných. 
Nasledoval tvrdý trest v podobe dvoj-
ročného absolútneho dištancu (vráta-
ne trénerskej činnosti, čo bolo a je pre 
čerstvo vyštudovaného kondičného 
trénera veľký problém). Žiadna účasť 
na akýchkoľvek registrovaných prete-
koch. Pre špičkového profesionálneho 
športovca takmer koniec sveta – bez 
práce, bez príjmu s poškodeným me-
nom. Aj pre Juraja to bolo obrovsky 
ťažké, najmä, keď začal plynúť prvý 
polrok trestu. Ale dokázal sa s novou 
situáciou postupne vybalansovať a 
počas odpykávania si trestu ako-tak 
fungovať...

Ako sa to celé mohlo stať? Vraj úpl-
ne jednoducho, stačí, ak si napríklad 
vezmete iontový nápoj, proteíny ale-
bo vitamíny od kamaráta, keď vám 
práve tie vaše došli. Vitamínov a pod-
porných látok je totiž športový svet 
plný... stačí, ak si pozorne neprečítate 
zloženie prípravku a na obrovský pro-
blém je zarobené. A prečo sa Juraj o 
tejto skúsenosti odhodlal po viac ako 
roku dištancu prehovoriť? „Pretože 
mladí športovci majú po skrinkách 
všelijaké takéto podporné výživo-

vé doplnky a častokrát ani poria-
dne nevedia, čo do seba hádžu. Je 
dôležité, aby ich nekonzumovali 
na základe poradenstva svojich 
rovesníkov, ale radšej sa spoľahli 
na svojich trénerov, ktorí by mali 
mať lepší prehľad a viac informá-
cií. Pretože niekedy naozaj stačí 
menej ostražitosti a celá športová 
kariéra sa môže rozplynúť ako para 
nad hrncom alebo si môžu poškodiť 
zdravie. Doplnky výživy sa preto 
volajú doplnky, lebo majú dopĺňať 
normálnu stravu. Musia byť správ-
ne zvolené a používané v patrič-
nom množstve. A netreba zabúdať 
ani a to, že výživové doplnky niko-
ho nepasia, od toho je tu v prvom 
rade poctivý tréning, správny pitný 
režim a strava. A keď sa rozprá-
vame na rovinu, o apel smerom k 
mladým športovcom ma požiadala 

aj plavecká federácia a ja jej veľmi 
rád vyhoviem,“ hovorí Juraj.

Zákaz zúčastňovať sa akýchkoľvek 
registrovaných športových súťaží 
ho po čase priviedol k mentálne-
mu koučovi a terapeutovi, s ktorým 
spolupracoval na vývoji výživového 
doplnku vhodného počas tréningu a 
športových aktivít. „Mojou víziou je 
vrátiť sa do vrcholového športu. Už 
teraz trénujem a začínam naplno 
makať, aby, keď mi skončí dištanc, 
som bol pripravený. Rád by som 
sa zúčastnil majstrovstiev Európy 
alebo sveta, o olympiáde sa zatiaľ v 
tejto chvíli nebudem zmieňovať,“ s 
úsmevom skončil rozprávanie o ťaž-
kom období života Juraj Hlávek.  
Držíme palce!      

Text: Tatiana Moravcová
Foto: Romana Masárová

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

V prvú októbrovú nedeľu cestovali 
Seničania do Žiliny, kde na miest-
nom štadióne MŠK si zmerali svoje 
sily s mužstvom Trenčína, ktoré tu 
hráva svoje domáce zápasy pre re-
konštrukciu na ich štadióne. Bol to 
dôležitý súboj, keďže ani jednému 
celku sa zatiaľ príliš v súťaži nedarí. 
Zverenci trénera Antona Šoltisa po-
dali v zápase výborný tímový výkon. 
Obidva tímy sa snažili o časté zakon-
čenie. Najväčšiu možnosť na strele-
nie gólu si Seničania vypracovali v 
40. min, kedy po hlavičke Kopečné-
ho zazvonilo brvno domácej brány. 
Aj po prestávke pokračovali Záho-
ráci v zodpovednom výkone. Jediný 
gól zápasu padol v 67. minúte - po 
dobrej kombinácii v šestnástke do-
mácich pripravil Malec loptu na stre-
lu Yennemu, ktorý zakončil presne k 
ľavej žrdi - 0:1. Potom mohli hostia aj 
zvýšiť svoje vedenie, ale Malec, Ko-
pečný ani Moses už úspešní neboli. V 
90. min ešte opečiatkoval žrď domá-
cej brány Piroska. Zo zisku všetkých 
bodov sa radovali senickí futbalisti.

Po reprezentačnej prestávke zavítali 
na Záhorie futbalisti Ružomberka. 
Seničania povzbudení víťazstvom 
v predchádzajúcom kole chceli aj 

na domácom štadióne potvrdiť stú-
pajúcu formu. Po opatrnom úvode 
sa hra postupne prelievala z jednej 
strany na druhú, v útočnej fáze však 
boli oveľa nebezpečnejší domáci 
hráči. Najaktívnejším hráčom Záho-
rákov bol obranca Kopečný, ktorý sa 
dostal do viacero zakončení, ani raz 
však nedokázal prekonať výborného 
brankára Macíka. Na druhej strane 
sa prezentoval skvelým zákrokom 
brankár Fryšták pri strele Kmeťa. Po 
prestávke sa dostal do nebezpečnej 
hlavičky Yenne, ale lopta letela tesne 
vedľa. Gólu sa Seničania konečne 
dočkali v 54. min. Po rohovom kope 
Pirosku bol na 5-ke dôrazný Addo a 
tvrdou dorážkou prekonal Macíka 
- 1:0. Hostia sa potom snažili o vy-
rovnanie, ale domáci mohli viackrát 
zvýšiť vedenie po rýchlych proti-
útokoch (Fotr, Malec). Hosťom však 
výborne vyšiel záver zápasu. Z ojedi-
nelej šance sa Ružomberku podarilo 
v 87. min vyrovnať, keď k odrazenej 
lopte sa dostal Gerec a strelou k 
žrdi prekonal Fryštáka - 1:1. O nie-
koľko sekúnd sa zverencom trénera 
Haspru podaril dokonalý obrat, keď 
si loptu do vlastnej siete nešťastne 
vrazil Carrillo - 1:2. Hostia tak vyťažili 
z minima maximum a po šťastných 
gólov si zo Senice odviezli tri body.

11. kolo odohrali Seničania v Žiari 
nad Hronom. Opäť išlo o dôležitý 
súboj mužstiev zo spodnej časti ta-
buľky. Úvodné minúty nepriniesli 
žiadnu vyloženú šancu, hra sa odví-
jala najmä v strede ihriska, kde bolo 
množstvo osobných súbojov. V 21. 
min išlo Pohronie do vedenia - po 
dlhom aute prvé zakončenie domá-
cich Fryšták vyrazil, ale loptu po do-
rážke Špiriaka už vykopával kapitán 
Piroska spoza bránkovej čiare - 1:0. 
Po góle boli domáci aktívnejší, ale 
Blahút ani Bimenyimana nezakončili 
presne svoje príležitosti. 
Do 2. polčasu nastúpili Seničania s 
dvomi zmenami v zostave. V 58. min 
mohol zvýšiť vedenie domácich bý-
valý kapitán Senice Petr Pavlík, ale 
brankár Fryšták loptu vyrazil na roh. 
A tak padol gól na druhej strane - po 
štandardke Pirosku a hlavičke Asa-

novića dotlačil loptu do siete strie-
dajúci Fotr, pre ktorého to bol pre-
miérový gól v senickom drese - 1:1. 
V 71. min mali Záhoráci ďalšiu štan-
dardnú situáciu. Opäť ju rozohral 
kapitán Piroska, lopta sa dostala k 
Malecovi a senický útočník zoči-vo-
či brankárovi nezaváhal - 1:2. Zvýšiť 
mohol Yenne, ale netrafil domácu 
bránu. V samom závere sa pri šance 
Župu vyznamenal včasným vybe-
hnutím brankár Fryšták, a tak všetky 
body putovali na Záhorie.

Aj ďalší súboj odohrali Seničania na 
pôde súpera, tentoraz v Žiline, kde 
sa začala odvetná časť základnej čas-
ti. Od úvodu sa bolo načo pozerať a 
brankári mali dostatok práce pred 
svojimi bránkami. V 20. min vychy-
tal Fryšták domáceho Rusnáka, na 
druhej strane sa dostal do obrovskej 
možnosti Piroska, ale z ideálnej pozí-
cie prestrelil bránu. V 25. min mladé 
žilinské mužstvo predviedlo peknú 
kombináciu s gólovým zakončením 
Kurminowského - 1:0. O desať minút 
sa podarilo Seničanom vyrovnať. Po 
Piroskovom priamom kope hlavič-
koval Asanović a loptu si do vlastnej 
siete usmernil Vallo - 1:1. V 41. min 
však Žilinčania opäť viedli. Po prie- 
niku Rusnáka po pravej strane do 16-
ky a nedôraznom bránení Nemca sa 
lopta od nôh Asanovicá odrazila za 
Fryštákov chrbát - 2:1. O vyrovnanie 
sa snažil onedlho Fotr, ale jeho strelu 
brankár Petráš vyrazil. 

Po prestávke boli aktívnejším cel-
kom Seničania, mali loptu viac na 
svojich kopačkách a vypracovali si aj 
strelecké príležitosti. Strely Yenneho 
aj Maleca výborne zneškodnil gól-
man Petráš. V 62. min po súboji Ne-
mca s Kurminowskim mali domáci 
výhodu penalty, z ktorej na rozdiel 
dvoch gólov zvýšil Bichakhchyan 
- 3:1. Aj potom sa snažili Záhoráci 
skorigovať nepriaznivý vývoj zápa-
su. Zakončenia Pirosku, Mosesa a 
dvakrát Adda, Asanovića a Maleca 
gólom neskončili, keď viackrát podr-
žal svoj tím výborný Petráš. 
V samom závere mohli pridať gól 
aj domáci, keď striedajúci Kaprálik 
nastrelil po brejku žrď Fryštákovej 
brány. Hoci Seničania podali najmä v 
druhom polčase sympatický výkon, 
doplatili na svoju streleckú nemo-
húcnosť. Opäť potvrdili, že dopo-
siaľ najväčšou slabinou v sezóne je 
strieľanie gólov, veď v dvanástich 
zápasoch dokázali streliť len dvaná-
sť gólov, čo je spolu s Michalovcami 
najmenší počet gólov zo všetkých 
mužstiev.

V sobotu 7. novembra sa mal odo-
hrať zápas FK Senica - ŠKF Sereď, 
ale z dôvodu nakazenia sa väčšiny 
hráčov a členov realizačného tímu 
v družstve Serede na COVID-19 sa 
duel odložil na 17. novembra.

Text: Ivan Tobiáš
Foto: Branislav Španka

Program najbližších domácich zápasov:
13. kolo         17. 11. o 14:00 h        FK Senica - ŠKF Sereď

15. kolo           29. 11. o 15:00 h      FK Senica - ŠK Slovan Bratislava

17. kolo         12.12. o 14:00 h         FK Senica - FC ViOn Zlaté Moravce

Futbalisti FK Senica pokračovali v najvyššej futbalovej sú-
ťaži na Slovensku ďalšími zápasmi. Hoci na Slovensku opäť 
prepukla pandémia COVID-19, päť profesionálnych špor-
tových súťaží na Slovensku (medzi nimi aj futbal) dostalo 
na zelenú a mohlo pokračovať v súťažnom zápolení.



SPOMIENKA
Dňa 2. septempra 2020 
nás navždy opustil mi-
lovaný manžel, otec a 
dedko Pavel Gmuzdek 
vo veku 62 rokov.
Ďakujeme všetkým prí-
buzným, priateľom a 
známym, ktorí ho prišli 
odprevadiť na posled-
nej ceste. Ďakujeme tiež za kvetinové dary a 
slová útechy, ktorými ste sa snažili zmierniť našu 
veľkú bolesť nad jeho stratou a utíšiť náš hlboký 
žiaľ.

Smútiaca rodina
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Uzavreté manželstvá

Lukáš Varga a Bc. Martina Matúšová

Jakub Koštek a Zita Kubinová

Dominik Rosa a Michaela Šajánková 

Opustili nás

Martišová Magdaléna, vo veku 84 

rokov Holica Ján, vo veku 48 rokov 

Jagošová Irena, vo veku 41rokov 

Orth Jozef, vo veku 59 rokov 

Káňa Josef, vo veku 70 rokov 

 Toman Ján, vo veku 69 rokov 

 Vassová Dagmar, vo veku 81 rokov 

Mráz Miroslav, vo veku 72 rokov 

Marušin Ján, vo veku 75 rokov 

Svatý Jozef, vo veku 93 rokov 

Mach Pavol, vo veku 85 rokov 

Mateják Pavol, vo veku 80 rokov 

JUDr. Ciran Ján, vo veku 66 rokov 

Slobodová Mária, vo veku 68 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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18 19

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
To ,že sa rana zahojí, 
je len klamné zdanie. 
V srdciach nám bolesť 
zostáva a tiché spomí-
nanie...

Dňa 26. októbra 2020 
sme si pripomenuli 5. 
výročie úmrtia nášho 
milovaného otca, starého otca  a prastarého otca 
Jána Provazníka zo Senice
 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami ti-
chú spomienku.

S láskou a cťou spomínajú dcéra 
a syn s rodinami. 

SPOMIENKA
Čas plynie, roky ubiehajú, 
ale spomienky zostávajú.

Dňa 11. 11. 2020 uply-
nulo sedem rokov, čo 
nás navždy opustil man-
žel, otec, dedko, svokor, 
brat a strýko Ján Mila  
z Kunova.

S láskou a úctou spomína celá rodina.

SPOMIENKY

na vašich blízkych zosnulých môžete posielať 

mailom na adresu: redakcia@senica.sk.

Alebo ich prineste na informácie Mestského úradu 

Senica (napísaný text , prípadne foto).

RIADKOVÁ INZERCIA
• Chceš sa stať naším kolegom? Záhorácke rádio 
hľadá zvukového technika. Ak si DJ, máš prax v 
mixovaní zvuku, alebo ťa baví práca so zvukom, 
pridaj sa k nám. Základná odmena minimálne 600 
EUR na polovičný pracovný čas. Svoj životopis po-
šli na e-mail: radio@zahorackeradio.sk alebo volaj 
0907 730 025.

• Dám do prenájmu obchodné priestory na okraji 
Skalice na hlavnom ťahu v smere do Holíča. Vhod-
né na kanceláriu či predajňu, kaderníctvo či koz-
metické štúdio o rozlohe 95 m². Priestory sú nové 
klimatizované, možnosť bezproblémového parko-
vania. Cena prenájmu dohodou, viac informácii na 
čísle 0907 730 025.

SPOMIENKA
Ruky pracovité museli 
skrehnúť, srdce ubolené 
prestalo biť, nebolo lieku, 
aby mohlo ďalej žiť. Osud 
je krutý, nevráti čo vzal. 
Zostali spomienky, v srd-
ci žiaľ. Už niet návratu a 
ani nádeje, len cestička k 
hrobu nás k tebe zavedie.

Dňa 30. 10. 2020 sme si pripomenuli 3. výročie 
úmrtia Jaroslava Kučeru. 

S láskou spomína manželka a deti s rodinami.
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O z n a m u j e m e 
všetkým pacien-
tom, že po dlho-
dobej PN lekára 
je opäť v prevádzke ortopedická ambulancia 
v Poliklinike Senica n. o. – lekár MUDr. Saeed 
Rahjou, zdravotná sestra Ľubica Baumgartne-
rová. 
Ambulancia má ordinačné hodiny každý pra-
covný deň v čase od 07:00 do 15:00 hod. Do 
ambulancie je možné sa objednať jeden deň 
v týždni a to každý piatok na stránke www.ob-
jednatvysetrenie.sk. V dňoch pondelok až štvr-
tok funguje na ambulancii časenkový systém.
Telefónne číslo ortopedickej ambulancie: 
034/6983061

Nová 
ortopedická 
ambulancia

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

www.facebook.com/tssenica 

Technické 
služby Senica
s vynoveným 
webom

V Sotinskej lekárni v Poliklinike Senica si môžu 
poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne a. s. 
aktivovať mobilnú aplikáciu, v ktorej sú dostup-
né nasledovné možnosti: 
• zobrazenie elektronického receptu priamo v 
aplikácii 
• vyhľadanie lekární, pohotovostí, ambulancií aj 
s otváracími/ordinačnými hodinami, 
• informácia ohľadom preventívnych prehlia-
dok, 
• 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 aplikáciu VšZP, ktorá sa na-
inštaluje cez službu Obchod Play alebo App- 
Store. 
V prípade záujmu poistencov Všeobecnej zdra-
votnej poisťovne a. s. o aktiváciu tejto služby im 
zamestnankyne Sotinskej lekárne túto službu 
aktivujú. 

Poliklinika Senica n. o. oznamuje:

Záhorské osvetové stredisko v Senici i v tom-
to roku organizuje detskú výtvarnú a literárnu 
súťaž s vianočnou tematikou „Čarovný odkaz 
Vianoc“. 
Práce do súťaže môžete zaslať poštou, alebo 
priniesť do Záhorského osvetového strediska 
do 4. 12. 2020  v pracovné dni v čase od 8:00 
do 15:00.
Vyhodnotenie súťaže je naplánované v polovici 
mesiaca december.

Výtvarná súťaž Čarovný odkaz Vianoc

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov 
Slovensko v Senici udelila vyznamenanie 
tretieho stupňa seniorom, ktorí sa zaslúžili 
svojou prácou a pričinením o dlhoročný ak-
tívny chod organizácie. 

Sú to títo seniori:
Anna Celleryová 
Celestín Hadidom 
Valéria Hostinská
Marta Hrdličková 
Emília Valková 
Pavol Valka 

Oznamy MO JDS Senica
K udelenému vyzna-
menaniu srdečne 
blahoželáme a mrzí 
nás, že sme nemoh-
li pre Vás pripraviť 
dôstojné posedenie.

• Blíži sa koniec kalendárneho roka a tí členovia, 
ktorí ešte nevyrovnali členský príspevok za rok 
2020, môžu tak ešte uskutočniť do 15. 11. 2020 
cez kontaktné číslo p. Závodskej – mobil: 
0948 841 004.

Ľudmila Jankovičová, 
podpredsedníčka MO JDS Senica

Rekreačné služ-
by mesta Senica 
oznamujú, že od 
24. 10. 2020 do 
odvolania budú 
mestská športo-
vá hla, tenisová 
hala, zimný šta- 
dión, plaváreň, sauna a solárium ZATVORENÉ  
(v zmysle opatrení Úradu verejného zdravot-
níctva SR).

www. rsms.sk

Rekreačné služby mesta Senica Prispejte do zbierky potravín a vecí do domácnosti 
alebo sa ozvite, ak pomoc sami potrebujete
Martin Filip a Vierka Šusteková vo svojom cha-
ritatívnom projekte „Úsmevy Fifa a Vierky“ v 
spolupráci s kresťanským centrom AC Senica a 
pastorom Jaroslavom Bačom realizujú zbierku 
potravín a vecí do domácnosti, najmä pre rodi-
ny s deťmi v hmotnej núdzi. 
Súčasná situácia s novým koronavírusom už to-
tiž stihla poznamenať mnoho rodín, keď niekto 
z rodiny buď prišiel o prácu alebo o príjem.

Iniciátori zbierky preto vy-
zývajú všetkých dobrých 
ľudí, ktorí by boli ochotní 
pomôcť a prispieť nakúpe-
nými trvanlivými potravi-
nami, prípadne vecami do 
domácnosti (ale nie spôso-
bom zberného dvora!) ale-
bo poznajú rodiny v hmot-
nej núdzi, s postihnutými 
deťmi alebo v inej ťažkej 
situácii, aby sa ozvali e-mai-
lom na 
ozelementse@gmail.com

alebo do správy na FB OZ Element Senica
(facebook.com/ElementSenica).

Rodiny, ktoré by potrebovali túto formu pomoci 
môžu kontaktovať aj pracovníčky Oddelenia so-
ciálnych vecí, kultúry a športu MsÚ Senica: 
alena.ligasova@senica.sk, 0917 300 016
jana.holodakova@senica.sk, 0917 860 637.

-al-
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V i a n o č n á 
p o š t a

Našej Senice

Zavinšuj prostredníctvom Našej Senice
Pomaly, ale isto sa blížia najkrajšie sviatky v roku a takisto záver roku. Žijeme turbulentné časy poznamenané pandémiou nového korona-
vírusu, ktoré nás dokážu rozhádať, ale naopak aj stmeliť a vyburcovať k pomoci našim najbližším i širšiemu okoliu. Preventívne opatrenia 
však bazírujú najmä na obmedzení spoločných osobných kontaktov, ktoré sú pre obdobie vianočných sviatkov a prelomu rokov charak-
teristické. Stretávame sa, podávame si ruky, vinšujeme... Tento rok to ale zrejme bude iné, preto vám ponúkame Vianočnú poštu Našej 
Senice. Pošlite nám do redakcie adresné vianočné a novoročné vinše pre vašu rodinu a blízkych. Potešte konkrétneho priateľa, 
kolegu, učiteľa alebo trebárs osamelého suseda. 
Vinše posielajte na adresu: redakcia@senica.sk alebo ich môžete priniesť na informácie Mestského úradu Senica do 4. decembra. 
Nezabudnite sa podpísať celým menom. Vašu vianočnú poštu zverejníme v decembrovom vydaní mesačníka Naša Senica.

redakcia Našej Senice


