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Logotyp - farebné verzie

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

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

Celoslovenská iniciatíva "Koľko lásky 
sa zmestí do krabice od topánok" v 
predvianočnom čase nabádala širo-
kú verejnosť zabaliť do krabice od 
topánok niekoľko darčekov a urobiť 
tak radosť predovšetkým seniorom 
žijúcim v domovoch sociálnych 
služieb. Pre mnohých z nich, ktorí 
nemajú rodinu alebo ich príbuzní z 
akýchkoľvek dôvodov nenavštevujú, 
bude takýto s láskou zabalený dar-
ček možno aj jediným vianočným 
podarúnkom, ktorý dostanú.
V Senici sa tejto iniciatívy zhostili tri 
koordinátorky, ktoré po dohode so 
zariadeniami sociálnych služieb ni-
elen v meste, ale aj širšom regióne, 
organizovali zber krabíc s darčekmi. 

Jedinou podmienkou bolo, aby dar-
ček neobsahoval rýchlo sa kaziace 
ovocie alebo potraviny. Aj z tohto 
dôvodu bolo potrebné krabice s dar-
čekmi odovzdávať zabalené tak, aby 
koordinátori pred ich odovzdaním 
mohli skontrolovať obsah. 
Jedným z miest, kde ste mohli nosiť  
takéto darčeky bol aj Mestský úrad 
Senica, ktorý poskytol organizačné 
zázemie a priestory koordinátorke 
z dobrovoľníckej organizácie Senica 
2.0, Simone Jurovatej. Tá zasa praco-
vala v úzkej kooperácii s Marekom 
Štítnym z kancelárie Europe Direct 
Senica, ktoré s dobrovoľníkmi inten-
zívne a dlhodobo spolupracuje. 

Pokračovanie na str. 5.

V čísle nájdete aj tieto témy:
• Vianočná výzdoba s novinkami, ale bez 
trhov - str. 2
• Mobilné odberové miesto funguje na 
časenky - str. 3
• Príďte si odpáliť betlehemské svetlo - str. 5
• Z rokovania decembrového mest-
ského zastupiteľstva  - str. 6
• Rozpočet počíta aj s veľkými investičný-
mi akciami - str. 7
• Príloha Študentské listy - str. 11 - 13
• Sčítanie obyvateľov - čo o ňom potrebu-
jete vedieť? - str. 15
• Tipy ako sa počas sviatkov najesť do-
sýta a pritom nezaťažovať trávenie? 
- str. 19
• Hľadáme riaditeľa MsKS - str. 20
• FK Senica: Body zbiera na ihriskách 
súperov - str. 21
• Nový cestovný poriadok MHD - str. 23  - 24

Redakcia Našej Senice želá 
všetkým ľuďom dobrej vôle
 šťastné, veselé a požehnané 
Vianoce.

A do nového roku 2021 
najmä veľa zdravia!

Tak veľa lásky sa zmestilo 
do viac ako tisícky krabíc od topánok!    >>  str.  5

  Jednými z tých, ktorí prišli odovzdať darčekové krabice, boli aj žiaci 4. A z "druhej" základnej školy v sprievode pani učiteľky Hany Kalamenovej (autorka foto).
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S novými prvkami vianočnej svetelnej výzdoby a bez trhov

vianočný príhovor primátora  I  spravodajstvo

Počas prvej adventnej nedele sa rozsvietila 23 me-
trov vysoká duglaska tisolistá, ktorá rastie priamo 
na Námestí oslobodenia a môže sa pýšiť titulom 
najvyššieho živého vianočného stromčeka na Slo-
vensku. K nej v minulom roku pribudol aj desať 
metrov vysoký umelý strom v tvare ihlana priamo 
uprostred námestia s nápisom Veselé Vianoce v 
Senici, zo špica ktorého sa tiahnu svetelné reťaze 
do všetkých strán a nad hlavami návštevníkov vy-
tvárajú dojem hviezdneho neba. 

Tohtoročnou novinkou sú svietiace anjelské krídla 
s rozpätím troch metrov, pred ktorými si môžu ni-
elen Seničania spraviť krásnu vianočnú fotografiu. 
Pribudol aj svetelný had evokujúci prúdy strie-
kajúcej vody, ktorým je dozdobený momentálne 
vypnutý potôčik na námestí patriaci k fontáne.  
V dolnej časti námestia je zasa vstupná vianočná 
brána pozostávajúca zo štyroch oblúkov ozdobe-

ných živou čečinou a svetielkami. Rovnako z voňavej 
živej čečiny je vytvorený neďaleký veľký adventný 
veniec s priemerom viac ako tri metre, na ktorom 
sa prvá svieca rozsvietila prvú adventnú nedeľu po 
zotmení. Ozdoby na ňom ako aj na malých živých vi-
anočných stromčekoch, ktoré sú takisto súčasťou via-
nočnej výzdoby v Senici, vyrobili šikovné ruky peda-
gogičiek zo senického centra voľného času. Všetky sú 
z prírodných, tradičných a zrecyklovaných materiálov. 

Od 14. decembra plánovalo mesto zrealizovať aspoň 
obdobu vianočnej dediny, ktorá v Senici k Vianociam 
neodmysliteľne patrí. Nepriaznivá epidemiologická 
situácia a s ňou spojené opatrenia to však neumožnili. 
Snáď tie budúcoročné Vianoce budú plné tradícií, na 
aké sme zvyknutí.                                -red-

Sponzorský dar a zapožičanie vianočnej vý-
zdoby  poskytli spoločnosti: CORA GEO, s. r. o.  
a Technické služby Senica, a. s. ĎAKUJEME.

Milí Seničania a Seničanky,

už o pár dní sú tu Vianoce, o ktorých sa zvykne 
hovoriť, že sú tými najkrajšími sviatkami v roku.
A veru, je to tak, Vianoce sú časom, kedy máme k sebe 
akosi bližšie, sú synonymom rodinnej pohody 
a vzájomných stretnutí s našimi blízkymi, kedy si 
spomenieme aj na tých, ktorí už nie sú medzi nami. 

Tento rok však budú mať trochu inú príchuť a mnohí 
z nás si budú musieť kvôli súčasnej situácii s novým 
koronavírusom odriecť širšie rodinné stretnutia 
a návštevy, ktoré k vianočným a medziročným 
sviatkom neodmysliteľne patria. 

Napriek týmto obmedzeniam Vám zo srdca želám, 
aby ste tohtoročné Vianoce strávili v pokojnej 
rodinnej a radostnej atmosfére a načerpali z nich silu 
do všedných dní.

A celý nový rok nech je úspešnejší a minimálne aspoň 
zdravší, než ten práve sa končiaci.

Martin DŽAČOVSKÝ, primátor Senice
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Záujemcovia o vyšetrenie anti-
génovými testami prídu jedným 
vchodom, po registrácii na základe 
občianskeho preukazu nasleduje 
výter a po opustení budovy druhými 
dverami čakajú na výsledok testu v 
záhrade Denného centra. Keďže od-
berové miesto začalo byť z dôvodu 
nových opatrení pre pendlerov a 
zhoršenej epidemiologickej situácie 
v okrese Senica i Skalica kapacitne 
preťažené, jeho prevádzkovateľ, kto-
rým je senický SČK, zaviedol systém 
časeniek. Tie sú rozdávané na začiat-
ku otváracích hodín, ale aj v priebe-
hu prevádzkových hodín do minutia 
kapacity testovacieho miesta. Tá je 
stanovená na tristo odberov denne. 
„Počas víkendov býva odberov aj 
viac, nakoľko počas víkendov je 
senické odberové miesto jediným 
fungujúcim na okolí,“ uviedla riadi-
teľka SČK Senica Miriam Madunická. 
Miera zistenej pozitivity testovaných 
ľudí sa v prípade senického MOM 
pohybuje v rozpätí 10 až 15 percent.

„Vzhľadom na tieto skutočnosti, 
prosíme tých ľudí, ktorí sa nepotre-
bujú preukazovať certifikátom ale-
bo nepociťujú príznaky, aby kapa-

city mobilného odberného miesta v 
Senici zbytočne nezahlcovali,“ ape-
luje M. Madunická. Od polovice no-
vembra, kedy MOM v Senici začalo 
fungovať sa totiž stretli s viacerými 
kurióznymi až absurdnými prípadmi. 
Jeden občan sa napríklad chcel ne-

dávno dať testovať len kvôli nákupu 
vianočného lososa v Hodoníne...
 
Mobilné odberové miesto v Senici je 
v prevádzke každý deň okrem sviat-
kov a nedelí od 8:00 hod. do 12:00 
hod. (posledný ster o 11.40) a od 

13:00 do 17:00 hod (posledný ster 
o 16.30). Rovnako bude fungovať 
MOM aj počas Vianoc a medziročné-
ho obdobia. Výnimkou je 31. decem-
ber, kedy bude prevádzková doba 
skrátená do 14:00 hod.

-tm-, -lv-

Sieť mobilných odberových miest (MOM), kde sa môžete nechať bezplatne otestovať prostredníctvom 
antigénových testov na ochorenie COVID-19 vzniklo 18. novembra aj v Senici. Sídli v mestských pries-
toroch budovy Denného centra pre organizácie tretieho sektora na Hviezdoslavovej ulici 323/51, ktoré 
radnica poskytla prevádzkovateľovi MOM - Územnému spolku Slovenského červeného kríža Senica. 

Prehľad najnovších opatrení od 11. 12. 2020
• od 11. 12. 2020 – zatvorenie terás 
reštaurácií, jedlo sa bude dať vziať iba 
so sebou
• mení sa podmienka preukazovania 
sa negatívnym výsledkom antigéno-
vého alebo RT-PCR testu na ochorenie 
COVID-19 pri vstupe do škôl nie star-
ším ako: zo 7 dní na 14 dní
• od 14. 12. 2020 – sprísnenie pod- 
mienok pre prevádzky hotelov, vle-
kov a lanoviek, vyžadovať sa bude 
negatívny test na prítomnosť nového 
koronavírusu nie starší ako 72 hodín
• kostoly, kiná, ako aj fitnescentrá 
môžu naďalej fungovať za podmie-
nok ako doteraz
• od 21. 12. – školské prázdniny a za-
tvorenie obchodov (okrem nevyhnut-
ných na zabezpečenie základných 

Mobilné odberové miesto funguje na časenky, 
otvorené bude aj medzi sviatkami

potrieb)
Od 21. 12. nás čaká lockdown, presné 
podmienky neboli v čase  uzávierky čís-
la známe.
• od 28. 12.  pravidelné testovanie za-
mestnancov v podnikoch - nad 500 
zamestnancov

Viac info na korona.gov.sk

Čo robiť, ak vám vyšiel pozitívny test na COVID-19?
• oznámte informáciu o svojej pozi-
tivite vášmu všeobecnému lekárovi  
(v prípade detí všeobecnému lekárovi 
pre deti a dorast),
• oznámte informáciu o svojej pozitivi-
te všetkým osobám, s ktorými ste boli 
v úzkom kontakte a to v období 2 dni 
pred nástupom vašich príznakov ale-
bo 2 dni pred odberom výteru z nosa 
a hrdla až do začiatku svojej izolácie,
požiadajte ich, aby:
- sa prihlásili na testovanie prostred-
níctvom stránky Požiadať o vyšetre-
nie,
- vyplnili všetky polia v červenom 
rámčeku, označili políčko: „Bol/bola 
som v kontakte s pozitívne testova-
nou osobou“, vyplnili políčka, ktoré sa 
objavia a dokončili formulár (informá-

cie ktoré nevedia, vynechajú).
• spíšte ich zoznam s telefónnymi čís-
lami a vyčkajte, pokiaľ Vás kontaktuje 
príslušné RUVZ,
• ak potrebujete ďalšie informácie, 
kontaktujte call centrum NCZI 02/32 
35 30 30 alebo príslušný RÚVZ v SR 
(call centrum Regionálneho úradu ve-
rejného zdravotníctva so sídlom v Se-
nici: 0907/169 312 v pracovnom čase 
od 8.00 do 15.00, e-mail: 
se.koronavirus@uvzsr.sk). 
• musíte zostať v domácej izolácii
• sledujte svoj zdravotný stav (náhly 
nástup aspoň jedného z týchto prí-
znakov: horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, 
dýchavičnosť, únavy, strata čuchu a 
chuti) telefonicky konzultujte so svo-
jím lekárom       Zdroj: korona.gov.sk
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Zateplenie materskej školy na Komenského ulici 
ušetrí viac ako 60 percent výdavkov na energie
Takmer 90 detí zo štyroch oddelení Materskej školy Senica na Komenského ulici sa teší z vynove-
nej škôlky. Mesto zateplilo fasádu i strechu materskej školy, čím sa zníži energetická náročnosť 
tejto budovy a novou fasádnou omietkou dostal objekt estetickejší vzhľad. Zateplením obvodo-
vých stien a striech objektu sa predpokladá úspora energií viac ako 60 percent (102,45 MWh/rok).

Celkové náklady realizácie stavby 
boli v objeme 162 763,60 eur. Z toho 
dotácia z Environmentálneho fondu 
bola v objeme 146 630,03 eur. Spo-
luúčasť samosprávy predstavuje 16 
133,57 eur.

„Obnovu budovy tejto škôlky sme 
chceli zrealizovať počas letných 
prázdnin, aby sme neobmedzili 
chod zariadenia. Čakali sme však 
na podpis zmluvy s Enviromentál-
nym fondom do čoho prišla ešte 
koronakríza. Napriek malému zdr-
žaniu sme radi, že sa nám poda-
rilo dotáciu získať a môžeme tak 
zrekonštruovať ďalšiu materskú 
školu v meste. Ďakujem rodičom za 
trpezlivosť a zhovievavosť, keďže 
sa práce realizovali za plného cho-
du,“ uviedol pri prestrihnutí pásky v 
areáli elokovaného pracoviska ma-
terskej školy primátor mesta Martin 
Džačovský. 

Na fasáde boli použité príjemné 
detské farby a v jarných mesiacoch 
tu pribudnú ešte symboly jednot-
livých tried (slniečko, žabka, med-
vedík a motýlik). „Tešíme sa nielen 
po vizuálnej stránke, ale najmä 
tomu, že rekonštrukcia splnila svoj 
účel a máme opravenú strechu, 
ktorá bola prvoradá. Zateplením 
sa znížia výdavky na vykurovanie 
objektu. V minulom roku sa v tej-
to škôlke vymieňalo kúrenie, teraz 

zateplením fasády a novou stre-
chou ušetríme ďalšie prostriedky. 
Čo sa týka modernizácie tejto škôl-
ky, v týchto dňoch pribudol na det-
skom ihrisku aj nový hrací prvok a 
v budúcnosti by sme radi ešte zre-
konštruovali oplotenie,“ prezrádza 
ďalšie plány riaditeľka senických 
materských škôl Renáta Rýzková, 

ktorá má pod patronátom osem ta-
kýchto elokovaných pracovísk. 

„Mesto Senica chystá projekty aj 
na obnovu ďalších škôlok. V našom 
meste zostávajú ešte tri škôlky, 
ktoré je potrebné zatepliť. Ďalej sa 
plánujú rekonštrukcie chodníkov v 
jednotlivých materských školách a 
opravy oplotenia,“ doplnil dlhodo-
bejšie plány týkajúce sa materských 
škôl primátor mesta. 

Žiadosť o poskytnutie podpory for-
mou dotácie podalo Mesto Senica 
ešte v decembri 2019, a to v rámci 
výzvy Enviromentálneho fondu 
III. Rozšírenia špecifikácie činnosti 
podpory na rok 2020. Rozhodnutie 
o schválení dotácie na projekt Ob-
nova budovy MŠ zateplením – MŠ 
Senica, Komenského 1039 vo výške 
191 900 eur dostala samospráva 
v marci 2020. Následne bol v máji 
zrealizovaný výber zhotoviteľa na 
daný projekt. Po ukončení súťaže 

celkové náklady na projekt klesli na 
sumu 162 813,61 eur s DPH. Z toho 
dotácia zo štátneho rozpočtu bola v 
objeme 146 630,03 eur, spolufinan-
covanie mesta vo výške 16 183,58 
eur. Týmto verejným obstarávaním 
samospráva ušetrila približne 30 
000 eur. Práce realizovala firma PAL-
KOVIČ – SK, s. r. o.

Získaním dotácie mesto ušetrilo 
peniaze z vlastného rozpočtu a ti-
eto ušetrené finančné prostriedky 
môžu byť následne použité na iný 
účel tak, aby sa občania cítili v mes-
te dobre a návštevníci sa sem radi 
vracali.

Primátor mesta spolu so svojím zá-
stupcom zároveň odovzdali peda-
gogičkám materskej školy drevené 
betlehemy, ktoré mestu Senica v 
počte tridsať kusov daroval Rudolf 
Hurta. 

Text, foto: -lv-, -tam-

Slávnostné prestrihnutie pásky. Zľava:  za realizátorskú firmu Milan Palkovič, 
riaditeľka MŠ Senica Renáta Rýzková, primátor Senice MartinDžačovský.
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Tak veľa lásky sa zmestilo do krabíc od topánok
Pokračovanie z   úvodnej strany:

Na webe kolkolasky.sk si mohli záujemci nájsť aj od-
poručenia, čo do krabíc, ktoré môžu potešiť babičku 
alebo deduška v zariadení, vložiť. Napríklad kávu, 
čaj, slané chrumky, sladké keksíky, teplé ponožky, 
uteráčik alebo sprchový gel, krém na ruky, či niečo 
pre potešenie alebo na skrátenie dlhej chvíle – na-
príklad časopis s krížovkami... 

Na mestský úrad ste priniesli spolu 380 krabíc plných 
takýchto a podobných darčekov pre seniorov. Me-
dzi poslednými prispievateľmi sme zastihli školákov 
z "druhej základky“ v Senici, ktorí prišli v sprievode 
svojej učiteľky Hany Kalamenovej odovzdať krabice 
aj za svojich spolužiakov z iných tried. „Konkrétne 
tieto darčekové krabice odnesieme do župného 
zariadenia pre seniorov v Senici (300 kusov) a 
do Domova dôchodcov v Borskom Mikuláši (59 
kusov). Zvyšok odnesieme do senickej pobočky 
SČK, odkiaľ ich rozvezú osamelo žijúcim senio-
rov, ktorým zároveň SČK roznáša obedy. Verím, 
že obdarovaní budú mať vďaka tomu krajšie Vi-
anoce. Nečakala som až taký obrovský záujem 
verejnosti, to množstvo prinesených krabíc ma 
prekvapilo. Ďakujem všetkým darcom, aj kole-
gom dobrovoľníkom, ktorí prejavili veľkú ocho-
tu pomôcť,“ reaguje koordinátorka projektu „Koľko 
lásky...“ v Senici Simona Jurovatá.
 
„Mňa zasa prekvapilo ma, že do iniciatívy sa 
zapojilo v Senici naozaj veľa mladých ľudí. Ďa-
kujem všetkým, že neváhali a túto zmysluplnú 
iniciatívu podporili svojím príspevkom,“ zare-
agovala ďalšia so senických koordinátoriek Vero-
nika Skalová, ktorá zbierala vianočné darčeky pre 
klientov zariadenia Harmónia n. o. Oceán v Senici. 
„Spolu sme tomuto zariadeniu odovzdali 150 
krabíc, do každej z nich sme vložili vianočný po-
zdrav, ktorý nám vyrobili deti zo základnej ško-
ly v Sobotišti. Ďakujem aj tretej základnej škole 
v Senici, ktorá sa tiež do projektu prostredníc-
tvom svojich tried zapojila.“

Až 497 krabíc zabalených vo vianočnom papieri, pl-
ných milých darčekov po ukončení zbierky s plným 
nasedením rozvážala v poradí tretia a posledná 
koordinátorka iniciatívy „Koľko lásky...“ za Senicu 
Adriana Svobodová: „Z tejto várky sme zaniesli 
darčekové krabice do mestského zariadenia 
pre seniorov v Senici, ďalej do zariadenia pre 
seniorov a dorast v Rohove, do zariadenia Oáza 
života opäť v Senici, do zariadenia Barborka v 
Uníne, do DSS v Zohore, obciam Radošovce a 
Hradište pod Vrátnom, ale aj pacientom geriat-
rie v nemocnici na Kramároch a Mickiewiczovej 
v Bratislave. Jediné, čo bude tento rok iné je, že 
darované krabice plné vianočných darčekov, 
sme nemohli seniorom odovzdať priamo. Kaž- 
dá krabica totiž musí po kontrole jej obsahu 
ostať sedem dní v karanténe. Vianočné krabice 
od darcov tak bude rozdávať personál v jed-
notlivých zariadeniach. Keď si spomeniem na 
vlaňajšok, na reakcie starkých ktorí vôbec také 
niečo nečakali, tá radosť, to prekvapenie v ich 
tvárach sa ani nedá opísať,“ oživila minuloročné 
spomienky koordinátorka Adriana Svobodová, kto-
rej s tak veľkým objemom krabíc pomáhala Alena 
Bakičová. Spolu tak Seničania doslova za pár dní 
darovali až neuveriteľných 1030 krabíc plných lás-
ky, ktoré určite spravia krajšie Vianoce presne rov-
nakému počtu ľudí!
 
Za všetkých obdarovaných seniorských zariadení 
prinášame aspoň jednu reakciu: „Iniciatíva "Koľ-
ko lásky sa zmestí do krabice od topánok" je 
úžasná. Vďaka nej sme s našimi klientmi pre-
žívali radosť z darčekov už minulé Vianoce a aj 
tento rok sú už darčeky prichystané v zariadení, 
niekoľko dní budú v karanténne a až pred via-
nočnými sviatkami budú odovzdané klientom. 
Vianočné pesničky pod oknom nášmu zariade-
niu zatiaľ nikto neponúkol, ale ak sa tak stane, 
budeme veľmi radi,“ uviedla riaditeľka ZSS Senica. 
Slavomíra Jurovatá.                                                       -tam-

Príďte si odpáliť betlehemské svetlo
Keďže skauti tento rok nebudú roz-
nášať betlehemské svetlo vlakom, 
senickí vodní skauti ho prevezmú v 
sobotu 19. decembra poobede osob-
ne od skautov v Trnave a s oboma 
senickými farnosťami sa dohodli na-
sledovne:

Centrálnym miestom na odpálenie 
betlehemského svetla v Senici bude 
nový kostol sv. Cyrila a Metoda v So-
tinej, kde ho prinesieme na večernú 
bohoslužbu o 18:30, kde bude k dis-
pozícii aj počas nedele.
V nedeľu prinesieme svetlo na ran-
nú službu Božiu o 10:00 hodine do 
farského kostola ECAV, kde bude 
prístupné aj krátko po nej.

Vyzývame všetkých, aby pri odpaľova-
ní svetla dodržali všetky bezpečnost-
né opatrenia a priniesli si so sebou 
kahančeky alebo petrolejky chránené 
pred vetrom.

Počas nedele 20. decembra senickí 
skauti vyšlú hliadky, ktoré tento sym-
bol pokoja a mieru prinesú do senic-
kých domovov sociálnych služieb, na 
policajnú stanicu, našim hasičom a aj 
do zdravotníckych zariadení, ktoré to 
v posledných dňoch, týždňoch a me-
siacoch nemali ľahké.

Ondrej Odokienko, kapitán oddielu
8. oddiel vodných skautov

 Osmička Senica
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Poslanci schválili rozpočet, mierne zvýšený poplatok 
za odpad, aj akčný plán mesta na roky 2021 - 2023

2021 - 2023, správy hlavnej kontrolór-
ky o plnení uznesenia MsZ a o výsled-
ku kontroly stavu a vývoja dlhu, kde 
bolo konštatované, že neboli zistené 
žiadne nedostatky. 
• Informácie o zmenách rozpočtu mes-
ta na rok 2020

Mestské zastupiteľstvo zvolilo:
• Mgr. Juraja Moravčíka za člena Mest-
ského výboru č. 3

V závere roka chcem poďakovať za 
spoluprácu všetkým poslancom, or-
gánom mesta, mestskému úradu, že 
napriek ťažkej dobe, o ktorej sme tak-
to pred rokom nemohli ani tušiť, doká-
žeme plniť úlohy samosprávy a robiť 
pre napĺňanie potrieb našich občanov 
maximum. 

Katarína Vrlová
prednostka Mestského úradu Senica

platku za komunálne odpady a drob-
né stavebné odpady
Výška poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady je závislá 
od skutočných nákladov vynalože-
ných na zber a zneškodňovanie komu-
nálnych odpadov z domácností, ktoré 
sú mestu fakturované v roku 2020. Na 
základe týchto skutočností sa navyšu-
je pôvodný poplatok 29,50 eur za oso-
bu na rok na 32,50 eur za osobu na rok. 
Dodatkom sa upravujú podmienky a 
podklady potrebné na uplatnenie si 
nároku na zníženie alebo odpustenie 
poplatku v príslušnom zdaňovacom 
období. V porovnaní s mestami na Zá-
horí, máme stále jeden z najnižších po-
platkov. V budúcom roku nás čakajú 
dôležité zmeny týkajúce sa nových 
povinností v súvislosti so zavedením 
zberu a úpravy kuchynského odpadu 
z domácností. 
• Dodatok Štatútu Polikliniky Senica
• Dispozície s majetkom
• Mgr. Petra Huttu za člena dozornej 
rady Rekreačných služieb mesta Seni-
ca, spol. s r. o.  
• Plán kontrolnej činnosti hlavnej kon-
trolórky na I. polrok 2021 a plán zasad-
nutí Mestskej rady a Mestského zastu-
piteľstva na I. polrok 2021
• Návrh programového rozpočtu mes-
ta a organizácií v jeho riadení na rok 
2021 a zobralo na vedomie viacročný 
programový rozpočet na roky 2022 - 
2023.
• Akčný plán mesta Senica na roky 
2021 – 2023, ktorý tvorí súbor aktivít a 

projektov, ktoré chce mesto realizovať 
v nasledujúcom roku na dosiahnutie 
cieľov prioritných oblastí.  
• Predloženie žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok za účelom reali-
zácie malého projektu „Poznávajme a 
chráňme rozmanitosť našej prírody“, 
ktorý je zameraný na Kunovskú prie-
hradu – vytvorenie doplnkovej oddy-
chovej zóny.

Mestské zastupiteľstvo zobralo 
na vedomie:
• Vzdanie sa členstva Anny Maximo-
vej v redakčnej rade Naša Senica, Mgr. 
Pavla Krutého v dozornej rade Rekre-
ačných služieb mesta Senica, spol. s r. 
o. a v Mestskom výbore č. 3 z dôvodu 
vzdania sa funkcie poslanca mestské-
ho zastupiteľstva.
• Stanovisko hlavnej kontrolórky k ná-
vrhu rozpočtu mesta Senica na roky 

Mestské zastupiteľstvo schválilo:
• Dodatok č. 3/2020 Všeobecne záväz-
ného nariadenia  č. 64 o nakladaní s 
komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi
Dodatok bol predložený z dôvodov 
aktualizácie podmienok a systému 
zberu  spojeného s budovaním polo-
podzemných kontajnerov v lokalitách 
s hromadnou bytovou výstavbou, 

zavedenia zberu veľmi malých elek-
troodpadov, batérií a akumulátorov 
prostredníctvom špeciálnych kontaj-
nerov, ktoré sú rozmiestnené na vybra-
ných stojiskách, novelizácie právnych 
predpisov a prílohy č. 2 – zoznamu od-
padov, pre ktorý je vydaný súhlas na 
zber odpadov v Zbernom dvore. 
• Dodatok č. 2/2020 Všeobecne záväz-
ného nariadenia č. 3A o miestnom po-

Rokovanie 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo formou videokonferencie 10. decembra. 

Napriek snahe uskutočniť rokovanie v spoločenskej sále novootvoreného Mestského múzea v Senici, primátor 

mesta z objektívnych príčin a vzhľadom k závažnej situácii v súvislosti s COVID-19 už po tretí krát uskutočnil 

rokovanie mestského zastupiteľstva formou videokonferencie. Vyhotovený videozáznam bol do dvoch dní 

zverejnený na webovej stránke mesta a následne bol odvysielaný aj prostredníctvom TV SEN.

Vianočné prádzniny v školách a prevádzka materských škôl
Vianočné prázdniny sa v školskom 
roku 2020/2021 uskutočnia vo všet-
kých základných školách a stredných 
školách v termíne od 21. decembra 
2020 do 8. januára 2021.
Polročné prázdniny v termíne 1. fe-
bruára 2021 sa neuskutočnia. Školské 
vyučovanie v druhom polroku škol-
ského roka sa začína 1. februára 2021 
(pondelok).

Prevádzka Materskej školy Senica, 
L. Novomeského 1209/2: 
• 21 a 22. 12. 2020 všetky elokované 
pracoviská otvorené
• 23. 12. 2020 až 31. 12. 2020 budú mať 
všetky elokované pracoviská preruše-
nú prevádzku.
• 4. 1. 2021- 8. 1. 2021 (6. 1. 2021 - svia- 
tok) bude prevádzka pre záväzne 
prihlásené deti v elokovanom praco-

visku J. Kráľa 729. 
• prevádzka vo všetkých elokovaných 
pracoviskách začne 11.01.2021. 

Prevádzka MŠ, J. Mudrocha 1343/19:
• 21 až 31. 12. 2020 bude pracovisko 
zatvorené
• 4. 1. 2021 až 8. 1. 2021 (6. 1. 2021 - svia- 
tok) bude prevádzka otvorená.
- 11. 1. 2021 bude MŠ v prevádzke
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Budúcoročný rozpočet Senice počíta s viacerými 
veľkými investíciami
Poslancami schválený rozpočet mesta Senica na budúci rok umožní viaceré aj veľké investície. 
Čísla najdôležitejšej normy samosprávy rozmenil na drobné vedúci Finančného oddelenia Mest-
ského úradu Senica Róbert Mozolič: 

Z kapitálových výdavkov rozpočto-
vaných na rok 2021 vo výške 6,29 
milióna eur má samospráva v pláne 
zrealizovať viaceré veľké investí-
cie. Vymeniť a zmodernizovať by sa 
malo 380 svetelných bodov verejné-
ho osvetlenia v sume 200 tisíc eur. 

Veľké investície sú plánované do 
školstva. Samospráva postupuje v 
nastolenom trende a každoročne 
rekonštruuje budovy školských za-
riadení. V roku 2021 plánuje zatepliť 
budovu Základnej školy V. P. Tótha, 
ktorá si vyžiada 800 tisíc eur a mala 
by byť realizovaná v etapách počas 
dvoch rokov. Zrekonštruovať by sa 
mala aj ďalšia materská škola, kon-
krétne na Robotníckej ulici. 
V budúcom roku nás čaká aj rekon-
štrukcia strechy a podláh  ZŠ s MŠ  
Jána Mudrocha, rekonštrukcia oplo-
tenia  elokovaného pracoviska na 
Komenského ulici a rekonštrukcia 
chodníkov, dovybavenie detského 
ihriska ZŠ s MŠ ulici Jána Mudrocha, 
či realizácia  exteriérového osvetle-
nia areálu ZŠ Sadová. V Základnej 
umeleckej škole bude zrekonštru-
ovaná koncertná sála v objeme 
75 000 eur. 

V dome kultúry sa bude modernizo-
vať premietacie plátno a treba spra-
covať projektovú dokumentáciu na 
rekonštrukciu premietacej plochy v 
amfiteátri. 

Financie z kapitálového rozpočtu 
pôjdu aj na  rekonštrukciu  Domu 
smútku Kunov a spevnených plôch 
okolo Domu smútku Senica, reali-

záciu exteriérového výťahu a rekon-
štrukciu strechy v ZSS, rekonštrukciu  
sociálneho bytu v Domove sociál-
nych služieb, rekonštrukciu elektro-
inštalácie v mestských jasliach.

Finančné prostriedky sú vyčlenené 
aj na oblasť dopravy. Nové parko-
visko pribudne na Sotinskej ulici pri 
poliklinike a zrekonštruované bude 

parkovisko na Hviezdoslavovej uli-
ci. Nové chodníky alebo ich rekon-
štrukcie sa budú realizovať v Kuno-
ve, na ul. Hurbanovej, Štefánikovej, 
Palárikovej a na ul. Čáčovská cesta. 
Pribudne aj bezpečný priechod pre 
chodcov na Robotníckej ulici, kde 
bude zrekonštruovaná časť miestnej 
komunikácie. 

Časť kapitálových výdavkov by mala 
byť realizovaná v rámci projektov z 
fondov EÚ, o ktoré sa mesto Senica 
uchádzalo a bolo úspešné, alebo 
sú v štádiu vyhodnocovania. Suma  
1 638 349 eur  bude použitá na re-
alizáciu projektu Cyklodopravné tra-
sy Senica - I. etapa. V oblasti zberu, 
odvozu a zneškodňovanie odpadov 
sa samospráva uchádzala o finančné 
prostriedky na realizáciu projektu 
Biologicky rozložiteľný kuchynský 
odpad v sume 828 757 eur. V bu- 
dúcom roku by mal byť vyhodnote-
ný projekt  a následne sa začať rea-
lizovať Smart plán v meste Senica. 
Myslíme aj na vypracovanie príprav-
ných a projektových dokumentácií 
na ďalšie rozvojové zámery mesta 
Senica.

Róbert Mozolič, MsÚ Senica

Dobrou správou je, že niektorým 
majiteľom automobilov parkova-
nie zlacnie. Schválené zmeny VZN 
sa týkajú občanov s trvalým po-
bytom v meste Senica, ktorí majú 
zakúpené vozidlá cez lízingové 
spoločnosti , užívajú motorové vo-
zidlo zamestnávateľa na súkrom-
né účely, alebo majú uzatvorenú 
nájomnú zmluvu alebo obdob-
nú zmluvu s právnickou osobou 
alebo fyzickou – podnikateľom 
oprávnenou na prenájom motoro-
vých vozidiel. To znamená, že ide o 
obyvateľov s trvalým pobytom v 

Senici, no ŠPZ na ich vozidle nie je 
senická. Takýto občania platili za 
dočasné parkovanie doteraz tak 
ako tí, ktorí nemajú v meste trva-
lý pobyt, teda 80 eur. Po novom 
si budú môcť zakúpiť ročnú par-
kovaciu známku za 20 eur, alebo 
mesačnú za 5 eur. 
Napriek tomu, že mesto každo-
ročne buduje nové parkoviská, 
vhodných plôch na parkovacie 
miesta ubúda. Tie musia byť vo 
väčšine prípadov realizované na 
úkor zelene. Preto prichádza aj 
druhá drobná úprava VZN. Tá sa 

Parkovacie karty: Niektorým majiteľom automobilov parkovanie zlacnie

týka tých, ktorí využívajú pre svoje 
potreby 3 a viac vozidiel. Parkova-
cia karta v sume 20 eur za rok a 5 
eur za xmesiac sa bude vzťahovať 
iba na prvé a druhé vozidlo v byte. 
Za tretí a ďalší automobil bude 
musieť majiteľ zaplatiť 80 eur za 
ročnú parkovaciu známku alebo 
10 eur za mesačnú. Rovnaká suma 
za prvé a druhé vozidlo zostáva 
rovnaká vzhľadom na to, že dve 
autá v rodine sú v dnešnej dobe 
štandardom a tri automobily vlast-
ní len malý počet rodín.

-msu-

Od pondelka 7. decembra 2020 sú v predaji parkovacie karty na dočasné parkovanie vozidiel v meste Senica 
pre rok 2021. Zakúpiť si ich môžete na dvoch predajných miestach, a to v pokladni mestského úradu alebo  
v TIK Infosen na Námestí oslobodenia. POZOR: Na októbrovom zasadnutí MsZ prišlo k zmene VZN č. 5 o parko-
vaní a státí vozidiel na území mesta. 
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Zo Švajčiarska dorazil predčasný vianočný darček

Mestu Senica sa túto zásielku po-
darilo vybaviť vďaka dlhoročným 
dobrým vzťahom a spoluprácou s 
Maltézskym rádom vo Švajčiarsku 
a slovenskou ambasádou vo švaj-
čiarskom Berne. Túto spoluprácu 
dlhé roky zastrešuje  v Senici Peter 
Horváth, ktorý je koordinátorom 
vzťahov medzi Švajčiarskom a Slo-
venskom, je členom Švajčiarskej ob-
chodnej komory a prezidentom Švaj-
čiarskej spoločnosti na Slovensku.

„Som nesmierne rád, že sa nám po-
darilo pre senických seniorov vybaviť 
takýto krásny vianočný dar v podobe 
30 kusov elektricky polohovateľných 
postelí spolu s kvalitnými matracmi 
a nočnými stolíkmi a ako bonus aj 
niekoľko invalidných vozíkov. Zá-
sielku sa podarilo vybaviť a doručiť 
aj napriek tomu, že je tento rok po-
značený nepriaznivými okolnosťami 
celosvetovej pandémie. Navyše sa 
jedná o pomocný materiál pre našich 

seniorov, ktorí sú touto pandémiou 
najviac postihnutí. Zároveň verím, že 
zásielka pomôže aj zdravotníckemu 
personálu k pohodlnejšej manipulá-
cii s odkázanými osobami,“ vyjadril 
spokojnosť zástupca primátora mesta 
Filip Lackovič, ktorý v spolupráci s Pe-
trom Horváthom zásielku vybavoval.

Príchod polohovacích postelí ocenila 
aj riaditeľka Zariadenia sociálnych slu-
žieb Senica Slavomíra Jurovatá: „Je to 
neoceniteľná pomoc, ktorá zdvihne 
komfort našim klientom. Týmito po-

steľami nahradíme staré váľandy a 
vďaka tejto zásielke už budú v celom 
zariadení vymenené postele za polo-
hovacie.“

Poďakovanie Mesta Senica patrí Andre-
asovi Jarossovi, riaditeľovi Maltézskeho 
rádu vo Švajčiarsku, Linde Kapustovej 
Helbichovej zo slovenskej ambasády 
vo Švajčiarsku a Petrovi Horváthovi, 
prezidentovi Švajčiarskej spoločnosti 
na Slovensku.

Text, foto: Lucia Vajdová

 
Riaditeľka ZSS Senica: Zostáva veriť, že nás ochorenie Covid-19 nezasiahne

Ako sa vám darí zvládať situáciu 
s novým koronavírusom? 
Naše zariadenie doposiaľ ani u klien-
tov ani u zamestnancov ochorenie 
COVID-19 nezaznamenalo. Na zákla-
de usmernenia sa antigénovými tes-
tami testujeme každých štrnásť dní 
(klienti i zamestnanci) alebo podľa 
potreby. Dodržiavame všetky hygie-
nicko - epidemiologické usmernenia, 
vykonávame sanitáciu podľa stano-
veného harmonogramu. Klientom 
je denne meraná telesná teplota, 
zamestnanci majú povinnosť odme-
rať si teplotu pred každou pracovnou 
smenou a údaj zaevidovať do knihy 
dochádzky. V prípade výskytu teplo-
ty nad 37 C zamestnanec do práce 
nenastúpi. Ak je nevyhnutné odbor-
né lekárske vyšetrenie klienta mimo 
zariadenie, na vyšetrenie ho sprevád-
za personál a dohliada na dodržiava-

nie opatrení. Zostáva iba veriť, že nás 
toto ochorenie nezasiahne.

Ako budú vyzerať Vianoce klientov
vo vašom zariadení?
Už dlhý čas sú naši klienti iba v tele-
fonickom kontakte so svojimi príbuz-
nými a priateľmi. Vymysleli sme, že 
v rámci všetkých opatrení návšteva 
môže prebehnúť bezkontaktne "za 
sklom", aby sa príbuzní a priatelia 
mohli aj vidieť. Predvianočné ná-
vštevy sa uskutočňujú od 2. do 22. 
decembra za dodržania podmienok, 
o ktorých boli príbuzní klientov tele-
fonicky informovaní a podrobné po-
kyny si môžu nájsť aj na našej webo-
vej stránke. Návštevy sa uskutočňujú 
v priestore na prízemí, návštevníci sa 
zdržiavajú výhradne v priestore od-
delenom presklenými dverami, nie 
sú v priamom fyzickom kontakte s 

Už po niekoľkýkrát prišiel do Senice kamión zo Švajčiarska naložený charitatívnym materiálom. Jeho ob-
sahom boli polohovateľné postele, matrace, nočné stolíky a invalidné vozíky, ktoré budú slúžiť klientom 
zariadení sociálnych služieb. 

navštívenou osobou. Čas a termín 
návštevy si návštevníci dohodnú vo-
pred telefonicky v pracovných dňoch 
so sociálnymi pracovníčkami. Návšte-
va je povinná pri vstupe do zariade-
nia použiť dezinfekciu na ruky. Po-
čas celej návštevy je povinnosť mať 
v priestore zariaden     ia ochranné 
rúško. Návšteva sa zapíše do formu-
lára „Denná evidencia návštev a čest-
né prehlásenie o zdravotnom stave 
návštevníka a jeho cestovateľskej 
anamnéze“. Návšteva „za sklom“ trvá 
maximálne 45 minút. Počas návštevy 
je v priestore pre návštevu používa-
ný germicídny žiarič. Po ukončení 
každej návštevy je priestor, určený 
pre návštevníkov, vydezinfikovaný 
(stoličky, kľučky, dotykové plochy). 
Dezinfekciu vykoná službukonajúci 
personál. Imobilní klienti, ktorých nie 
je možné vysadiť na invalidný vozík, 

klienti v terminálnom štádiu ochore-
nia, môžu mať uskutočnenú návšte-
vu na izbe za doprovodu personálu. 
V tomto prípade je dĺžka návštevy 
15 minút a počet návštevníkov ma-
ximálne dve dospelé osoby. Každá 
návšteva môže priniesť pre klienta 
darček, jedlo a potrebné veci, ktoré 
prevezme službukonajúci personál. 
V čase prebiehajúcej návštevy (keď 
je obsadený vstupný medzipriestor 
hlavného vchodu do zariadenia) 
bude pre ostatných využívaný bočný  
vchod.
Blížiaci sa vianočný čas sa snažíme 
klientom spríjemniť púšťaním via-
nočných piesní, čítaním vianočných 
poviedok a spievaním kolied. Na 
Štedrý večer klienti dostanú tradič-
nú štedrovečernú večeru - oblátky  
s medom, kapustnicu a rybu so ze- 
miakovým šalátom.   -tam-

Sú snáď jediným zariadením pre seniorov v širokom okolí, kde sa doteraz nemuseli pasovať s ochorením na nový 
koronavírus. Zariadenie sociálnych služieb Senica, ktorého zriaďovateľom je mesto, doposiaľ toto ochorenie neza-
znamenalo ani u klientov či zamestnacov. Jeho riaditeľka Slavomíra Jurovatá pevne dúfa, že to tak aj ostane.
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Menej stresu z pandémie a hojnosť Božej priazne
Milí spoluobčania, sestry, bratia, milí priatelia. 
Vo svojom vianočnom príhovore budem vychádzať 
z myšlienky, ktorú evanjelista Ján ako výrok Ježiša 
Krista, zapísal v 3. kapitole, 16. a 17. verši, že tak 
Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna 
dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto 
verí v Neho! Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby 
odsúdil svet, ale aby ho zachránil. K tomu priložím 
povzbudzujúce slovo anjela, ktorý pri narodení 
Ježiša Krista, posmeľoval ustráchaných pastierov 
na Betlehemských pasienkoch a zapísal to evanje-
lista Lukáš (kap. 2, verše 10 - 11): Nebojte sa, veď 
zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému 
ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom 
Spasiteľ... V tom „všetkému ľudu“ akoby som počul: 
„aj pre vás v Senici!“, teda aj pre nás, milí priatelia, 
ktorí, ako aj vtedy zneistení a ustráchaní pastieri, 
potrebujeme v týchto okolnostiach neistoty, skrze 
pandémiu, počuť povzbudzujúce a potešujúce slo-
vo. Isteže si budeme vinšovať pekné a požehnané 
Vianoce, len žiaľ nie stiskom ruky, či objatím a už 
nie ani kartičkou, lebo aj tá môže preniesť infekciu, 
bude to len elektronicky, pri tom nám bude chýbať 
teplý úsmev na tvári, v mnohých prípadoch neza-
žiaria oči radosťou zo stretnutia v kruhu rodiny, pri 
štedrovečernom stole, či stretnutí pod chrámovou 
klenbou. Z toho vyplynie u mnohých otázka, ako 
potom chápať to známe: tak Boh miloval svet..., keď 
sa nám toto deje? 

Milí priatelia, pokúsme sa aj v týchto okolnosti-
ach, pri tohtoročných Vianociach hľadať dôležité 
ponaučenie. Nezdalo sa nám niekedy, že sme Via-
noce vo všeobecnosti už začali brať len ako peknú 
tradíciu, že pre naše potešenie má zomrieť kapor, 
byť vyťatá jedlička a vyprázdnené police v super-
marketoch? Iste bolo krásne, keď sme sa stretli v 
kruhu najbližších pri bohatšom stole, potešili sa 

darčekmi, zostáva však otázne, do akej miery tam 
bolo aj vedomie, že je to tak preto, lebo spolu 
prejavujeme radosť, že sa aj pre nás v meste Dá-
vidovom narodil Spasiteľ; že je to uistenie, že Boh 
nielen miloval, ale aj miluje svet. A nie náhodou sa 
deň prípravný na Vianoce menuje Štedrým dňom, 
lebo Stvoriteľ dáva, dáva uistenie, že nielen stvoril 
svet, ale sa oň aj stará. No keď sa príde do stavu, 
že začne hasnúť duchovná vášeň, nutno niečím 
opäť ten plamienok rozpáliť. Keďže nám tieto svi-
atky začali viac-menej byť len o kvetnatých re- 
čiach a darčekoch, často bez tepla lásky a duchov-

Milí čitatelia Našej Senice! 
Týmito slovami oznámil radostnú zvesť o narodení 
Božieho Syna anjel pastierom. Po roku opäť preží-
vame Vianoce, ktoré sú charakteristické tým, že sú 
to azda najľudskejšie sviatky v roku. Asi sa všetci 
zhodneme na tom, že rok 2020 bol rokom veľmi 
špecifickým kvôli pandémii koronavírusu. Mnohé 
opatrenia spôsobili, že sme museli v mnohých ob-
lastiach výrazne obmedziť svoj zaužívaný životný 
štýl. Na druhej strane táto situácia zaiste v mno-
hých akosi viac oživila myšlienky o obmedzenosti a 
konečnosti ľudského života. V každom z nás je vpí-
saná túžba po šťastí, túžba po nesmrteľnosti, ktorá 
čaká na svoje naplnenie.

Radostná zvesť o narodení Ježiša Krista má podľa 
slov anjela patriť všetkým ľuďom. Nikto nie je z nej 
vyňatý, pred Bohom nikto nie je diskriminovaný a 
posolstvo Vianoc je teda aktuálne pre všetkých ľudí 
každej doby. Pred vyše dvetisíc rokmi sa v mesteč-
ku Betleheme Boh svojím vlastným, nečakaným a 
ľudské myslenie presahujúcim spôsobom dotkol 
nášho sveta. Boh vo svojom Synovi vyslovil ,,ÁNO“ 

človeku, on urobil ten prvý krok pre záchranu člo-
veka. Nezostal pasívnym pozorovateľom ľudskej 
tragédie. Oslovil človeka svojou pokorou, keď sa stal 
takým ako on, so všetkou jeho biedou a slabosťou 
okrem hriechu. Tým, že sa stal človekom, prijal nás 
za svojich bratov, a tak dal ľudstvu nový rozmer ako 
to vyjadruje aj sv. Augustín, že všetci sme ,,synovia 
v Synovi.“ Nevidieť Vianoce takýmto spôsobom zna-
mená, že ich prežívanie je značne ochudobnené.

Milí spoluobčania! Boh sa vyslovil v prospech člo-
veka, v prospech jeho šťastia, v prospech života. 
Vstupom do ľudských dejín nás uistil, že mu na nás 
záleží. Avšak jeho príchod nemá byť len jednora-
zovou záležitosťou. On prichádza k nám stále, hoci 
tajomne a čaká na našu odpoveď. Je len na nás či vy-
tvoríme vo svojom srdci podmienky, aby sme mohli 
započuť Jeho hlas. Vianočné sviatky sú vhodným ča-
som, aby sme sa k tomuto skoncentrovali a neprešli 
nimi len tak povrchne.

Prvý živý betlehem vytvoril v talianskom meste 
Greccio sv. František z Assisi, ktorý mal veľmi rád 

nej hĺbky, v tomto čase pocítime práve absenciu 
týchto hodnôt. Chcel som povedať, že aj toto nešťas-
tie, ktoré nás postihlo nakoniec v duchovnej oblasti 
môže mať pozitívne následky. Aj napriek všetkému 
chcem priať, aj keď v obmedzenej komunikácii, ra-
dostné, pokojne a aj na duchovné hodnoty bohaté 
Vianoce, lebo aj pre nás v Senici sa v meste Dávido-
vom narodil Spasiteľ. A do Nového roku 2021 iste len 
to, čo by nás potešilo, predovšetkým menej stresu 
z pandémie a hojnosť Božej priazne a požehnania. 

Mgr. Juraj Šefčík, evanjelický farár 

sviatky Božieho narodenia. Raz svojim spolubra-
tom vyrozprával príhodu z detstva: „Keď som bol 
malý chlapec, prišiel do Assisi na Vianoce veľmi 
učený teológ. Vystúpil na kazateľnicu a spustil ne-
konečne dlhú reč o nesmiernom a nepochopiteľnom 
tajomstve večného Božieho Slova. Mne sa všetko v 
duchu zahmlievalo. Ničomu som vôbec nerozumel. 
Už som to nevydržal a zakričal som do ticha kosto-
la: Majstre, mlč už konečne, nech počujeme plakať 
Ježiša v jasliach! Keď sme sa vrátili domov, otec mi 
dal zopár faciek. No mama mi dala potajomky svoje 
požehnanie.“

Milí spoluobčania! Prajem Vám všetkým požeh-
nané a milostiplné Vianočné sviatky! Nenechajme 
si ich nikým a ničím ukradnúť. Vytvorme si pod-
mienky, aby sme ,,počuli plakať Ježiša v jasliach“. 
Načerpajme z nich čo najviac, aby Boh mohol aj 
cez nás každodenne vstupovať do tohto sveta a 
prinášať mu viac porozumenia, ľudskosti, toleran-
cie a odpustenia.

Martin Neumann, kaplán RKC v Senici

Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: 
Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán 
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Verejné uznanie mesta pre sociálnych pracovníkov i občanov

V prvej pandemickej vlne ochorenia 
COVID-19, v mesiacoch apríl až jún bola 
situácia a nielen v Senici pre nových 
žiadateľov o poskytovanie sociálnych 
služieb, ktorí potrebovali okamžité 
umiestnenie v zariadeniach sociálnych 
služieb, ako sú zariadenia pre seniorov, 
zariadenia opatrovateľskej služby a do-
movy sociálnych služieb, veľmi ťažká.

„Príjem žiadateľov o bezodkladné 
poskytovanie sociálnych služieb bol 
takmer nemožný. Samosprávne kraje 
a mestá s počtom obyvateľov nad 20 
000 boli povinné zriadiť karanténne 
miesta pre príjem žiadateľov o bezod-
kladné poskytovanie sociálnych slu-
žieb. Zriadenie takéhoto karanténne-
ho miesta si vyžadovalo personálne i 
priestorové zabezpečenie a jeho vy-
bavenie potrebným zariadením pre 
poskytovanie sociálnych služieb. 
Mesto Senica zriadilo v mesiaci jún 
jedno takéto karanténne miesto vo 
svojom Zariadení sociálnych služieb 
n. o. Senica,“ približuje vedúca Odde-
lenia sociálnych vecí, kultúry a športu 
Renáta Hebnárová.

Tým, že nebolo možné umiestňovanie 
žiadateľov do zariadení v období od 
apríla až do júna, oddelenie sociálnych 
vecí, kultúry a športu zabezpečovalo 
poskytovanie sociálnych služieb aj za 
pomoci občanov mesta Senica. „Veľmi 
si preto ceníme nezištnú pomoc pani 
Danky Dobšovej, ktorá sa starala o 
dvoch občanov mesta Senica, od-
kázaných na 24-hodinovú starostli- 
vosť, pomoc a dohľad inej osoby. Pani 
Dobšová sa o nich postarala do času, 
kým nebolo možné ich umiestnenie 
v domove sociálnych služieb, čo tr-
valo takmer dva mesiace. Obetavo 
im zabezpečovala potrebnú opateru 
aj napriek sťaženým podmienkam,“ 
uviedla Renáta Hebnárová. „Taktiež si 
veľmi ceníme odbornú a ľudskú po-
moc pána Mgr. Vladimíra Schäffera, 
ktorý pracuje v Agentúre domácej 
ošetrovateľskej starostlivosti v Senici 
(ADOS). Počas výkonu svojej práce 
upozornil na osamelú osobu, ktorá 
bola vo veľmi vážnom zdravotnom 
stave, zanedbaná a žila v nepriazni-

vých bytových a hygienických pod-
mienkach. Pravidelne jej poskytoval 
zdravotnú starostlivosť nad rámec 
svojich pracovných povinností a vo 
svojom voľnom čase až dovtedy, kým 
mohla byť umiestnená v zariadení, 
teda takmer dva mesiace,“ dopĺňa 
vedúca oddelenia sociálnych vecí, kul-
túry a športu ďalší konkrétny prípad z 
praxe.

Za dobrovoľnícku činnosť, svedomitú 
a nezištnú prácu pre obyvateľov mesta 
Senica počas prvej vlny pandémie CO-
VID-19 primátor Senice udelil Danke 
Dobšovej a Mgr. Vladimírovi Schä-
fferovi verejné uznania. Ďalšie dve 
verejné uznania si prevzala JUDr. Zita 
Rišková a PhDr. Miriam Madunická, 
PhD., za aktívnu pomoc pri napĺňaní 
krízového plánu mesta Senica počas 
prvej vlny pandémie COVID-19.

JUDr. Zita Rišková - riaditeľka DSS Se-
nica, profesionálny človek s veľkým 
srdcom na správnom mieste. Nikdy 
neodmietne pomoc občanom Senice, 
ktorí sú odkázaní na poskytovanie so-
ciálnych služieb. Mestu Senica počas 
prvej vlny COVID-19 poskytovala  ma-
ximálnu súčinnosť pri umiestňovaní 
Seničanov, odkázaných na okamžité 
umiestnenie do zariadenia sociálnych 

služieb. Senická samospráva si pani ri-
aditeľku Riškovú cení za jej odborný a 
ľudský prístup.

PhDr. Miriam Madunická, PhD. - riadi-
teľka Územného spolku Senica Sloven-
ského červeného kríža (SČK) je profesi-
onálkou na správnom mieste, žiaden 
problém nie je pre ňu neriešiteľný. Po-
čas prvej vlny pandémie COVID-19 po-
skytoval senický SČK všetky druhy soci-
álnych služieb občanom mesta Senica. 
V ťažkých podmienkach dodržiavania 
hygienických opatrení, nových pred-
pisov a nariadení  dokázala zabezpečiť 
fungovanie jedálne, kde sa poskytovali 
obedy pre 150 občanov mesta Senica. 
Senická radnica oceňuje veľmi dobrú 
spoluprácu aj pri zabezpečovaní pre-
pravnej a opatrovateľskej  služby pre 
občanov mesta. V Nízkoprahovom 
centre pre deti a rodinu bol zasa počas 
pandémie zabezpečený výdaj potra-
vín a oblečenia pre osoby v hmotnej 
núdzi. Mesto Senica si pani riaditeľku 
Madunickú cení za jej profesionálny a 
ľudský prístup.

„Už po skončení plošného testova-
nia som verejne poďakoval všetkým, 
ktorí neváhali, priložili ruku k dielu a 
pomohli nám zvládnuť túto mimori-
adne náročnú úlohu. Pretože, keď 
sme v krízovej situácii a núdzi, mám 
reálne odskúšané a viem, že sa vieme 
spoľahnúť na svojich občanov, ktorí 

ochotne poskytnú pomoc v prospech 
ostatných. V sťažených podmienkach 
museli uplynulé mesiace fungovať 
aj zariadenia sociálnych služieb. Ne-
smierne si cením úsilie všetkých so-
ciálnych pracovníkov, zdravotníkov, 
ošetrovateľov a opatrovateľov, ktorí 
v náročných podmienkach zabezpe-
čovali starostlivosť najmä seniorom a 
odkázaným občanom. Korona ukáza-
la, že okrem vzájomného hašterenia 
a polemizovania nad správnosťou 
tých-ktorých opatrení, dokáže spra-
viť ľudí navzájom bližšími, ochotnými 
si navzájom nezištne pomôcť,“ uvie-
dol primátor Senice Martin Džačovský.

A úplne na záver vyslovujeme poďako-
vanie pani riaditeľke Monike Knezovi-
čovej z DSS Rohov za výrobu a bezplat-
né poskytnutie hlinených glazovaných 
srdiečok, ktoré sme odovzdali ocene-
ným pracovníkom a občanov ako sym-
bol nášho poďakovania.

PS: V ocenení pracovníkov, dobrovoľ-
níkov a ďalších, ktorí v čase trvania 
pandémie nového koronavírusu do-
kázali pomôcť alebo svojim prístupom 
zlepšiť situáciu, chce mesto Senica po-
kračovať. Niektoré svoje tipy už máme, 
ale uvítame aj nominácie priamo od 
vás - občanov. Ak poznáte niekoho vo 
vašom okolí, kto by si zaslúžil takúto 
pozornosť, dajte nám o ňom vedieť na 
mesto@senica.sk.                              

-tam-, -lv-

Profesionalita, odbornosť a hlboká ľudskosť – to sú vlastnosti, ktoré spájajú štvoricu ocenených sociálnych pracovní-
kov a občanov mesta, ktorí počas pandémie pomáhali senickej radnici zvládať situáciu v oblasti sociálnych služieb.

KINO MLADOSŤ SENICA - december
Piatok 18.  a nedeľa  27.  december o 17:00 h
100 % VLK
Žáner: rodinný, animovaný
Produkcia: Austrália
Vstupné: 5 €, deti 4 €

Piatok 18.  a nedeľa 20. december o 19:00 h
WONDER  WOMAN  1984
Žáner: akčný, dobrodružný sci-fi
Produkcia: USA
Vstupné: 5 €

Nedeľa27., utorok 29. a streda 30. december o 19:00 h
MATKY
Žáner: romantická komédia 
Produkcia:  Česká republika
Vstupné: 5 € 

Vladimír Schäffer
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Spravodlivá 
maturitná 
skúška?
Áno, aj toto je otázka nás, budúco-
ročných maturantov. Ak sa skutočne 
vrátime do školských lavíc až po no-
vom roku, bude to sedem mesiacov 
dištančného vyučovania, ktoré nie je 
také perfektné, ako sa o ňom hovorí. 
Študenti sú častokrát domotivovaní, 
v strese a chýba im najmä priamy 
kontakt s vyučujúcim. Tým vzniká 
aj menšia produktivita daného štu-
denta. 

Ako študent Obchodnej akadémie 
som neabsolvoval odbornú prax 
v treťom ročníku, pretože sa nám 
zrušila. Tým pádom vedomosti a 
zručnosti získané počas dva a pol 
ročnom štúdiu som si nielenže nevy-
skúšal v praxi, ale dokonca nás táto 
pandémia aj obrala o ďalšie skúse-
nosti, ktoré sme mohli pri odbornej 
praxi získať. Okrem toho, počas diš-
tančného vyučovania sa učí študent 
praktický sám, na podrobné vysve-
tľovanie učiva nie je čas. Otázkou 
nastáva, uvedomuje si práve tieto 
aspekty aj ministerstvo školstva? 

Ak maturantom, ktorí chodili riadne 
do školy celý tretí ročník, celý štvr-
tý ročník, okrem posledných dvoch 
mesiacov, dali v roku 2020 maturit-
né vysvedčenie na základe sprie-
merovanej známky, tak potom akou 
formou bude spravodlivé preskúšať 
vedomosti maturantov v roku 2021, 
ktorí boli ukrátení o sedem mesia-
cov prezenčného vyučovania? 

Na záver by som rád podotkol, že 
som zástanca maturít a nemám pro-
blém zložiť maturitnú skúšku pred 
komisiou, len myslime na to, v akej 
situácii sa nachádzame.

Kamil Kotvan, študent 4. ročníka 
Obchodnej akadémie v Senici

Študentské listy

Čo nové v študentskom parlamente?
Na svete je nové logo 
Iste viete, že Študentský parlament  
Senica svoje „čerstvé“ samostatné 
občianske združenie. Preto dozrel 
čas i na nové logo. Pôvodné logo, 
autorky Terezky Janšákovej, ktorá v 
roku 2010 vyhrala vyhlásenú súťaž,  
zohralo ako vôbec prvé, svoju his-
torickú úlohu. Sprevádzalo nás na 
všetkých podujatiach a malo svoje 
čaro. Doba však pokročila a nastal  
čas na zmenu. Zmeny sa dočkal i ná-
pis, resp.  titulok Študentských listov, 
ktoré práve čítate. Kto sa zhostil tejto 
neľahkej úlohy? Je ňou dlhoročná 
členka Študentského parlamentu, 
študentka Gymnázia L. Novomeské-
ho, ZUZANA ZÁVODSKÁ.

Prezraď nám, čo Ťa viedlo k vyrobe-
niu nového loga pre študentský par-
lament a zároveň nového loga pre 
študentské listy?
Zuzana: Na začiatku tohto roka sa 
Študentský parlament Senica stal 
oficiálnou organizáciou, a tak sme 
sa rozhodli pre tvorbu nového loga. 
Vzhľadom na skutočnosť, že senickí 
študenti sa zapájajú a organizujú rôz-

ne akcie, chceli sme vytvoriť niečo, čo 
nás vystihuje a bude nás môcť v bud-
úcnosti reprezentovať. Študentské 
listy sú taktiež obľúbeným čítaním 
mnohých z nás, a preto sme sa roz-
hodli osviežiť ich. Mala som tú česť 
spolu s ostatnými vytvoriť tieto logá.

Ako prebiehala Tvoja tvorba? Aký 
bol postup?
Zuzana: Najprv som sa pýtala štu-
dentov z parlamentu, čo si predsta-
vujú pod pojmom „študentský par-
lament.“ Potom som začala kresliť. 
Použila som metódu „brainstormin-
gu.“ To znamená, že všetko čo mi 
napadlo, som nakreslila na papier. 
Niekoľkokrát som zmenila prostre-
die, aby som dostala nové nápady. 
Samozrejme, hľadala som inšpirácie 
aj na internete. Po čase som vymeni-
la papier za elektroniku a prekreslila, 
čo sa mi najviac páčilo. Neskôr som 
prezentovala návrhy na zasadnutí 
študentského parlamentu a vybrali 
sme finálne dve logá. Tie som ešte 
doladila, zarovnala, vyčistila a vzni-
kol hotový produkt.

Čo symbolizujú dané motívy?
Zuzana:  Jeden by ani nepovedal 
koľko nápadov takí študenti môžu 
mať, a predsa ich majú. To symboli-
zuje žiarovka. Žiarovka nosí na hlave 
absolventskú čapicu, čo predstavuje 
nás, študentov. Vnútri žiarovky je 
hlava a mozog. Symboly jednoty, 
rozumu, vyspelosti a zodpovednos-
ti, ktoré potrebujeme pri organizácií 
akcií. Študentské listy sú v tvare sovy, 
o ktorej nás už v materskej škôlke 
učili, že je múdra. Na hlave má štu-
dentskú čiapku a telo tvorí ceruzka. 
Ceruzka znázorňuje písanie listov a 
tvorivosť. 

Ďakujem za rozhovor a dodám, že 
aj keď Zuzkine vysvetlenie vyzerá 
jednoducho, vôbec  to tak nebolo. 
Pri tvorbe strávila veľa času. Ďakuje-
me. Veríme, že logo napomôže ďal-
šiemu zviditeľneniu parlamentu. A 
čakáme na najvhodnejšiu príležito-
sť, kedy obe nové logá symbolicky 
pokrstíme.                                                               

Lucia Poláková, ŠP mesta Senica

A čo počúvaš ty?
Chceli by ste niekedy vedieť viac, ale 
nestíhate? Radi by ste boli v obraze 
o všetkom čo sa deje, ale netušíte, 
kde skôr začať? Nemusíte sa báť, 
mám pre Vás jedno skvelé riešenie! 

Spojte príjemné s užitočným a pus-
tite si podcast. Či už práve varíte 
obed, alebo venčíte Vášho psíka, 
stačí kliknúť jedno tlačidlo a infor-
mácie idú priamo k vám. A to úpl-
ne bez námahy. No nie je to super? 
Ak ste úplný podcast - začiatočník 
určite čítajte ďalej. Prinášam vám 
niekoľko tipov na začiatok, medzi 
ktorými si každý nájde svojho obľ-
úbenca.

1. Dobré ráno- Denný podcast 
denníka SME 
Tento podcast odporúčam každé-
mu, kto je rád v obraze hneď zrána. 
Už počas zalievania Vašej rannej 
kávy, môžete počúvať o udalostiach 
zo sveta či domova, ktoré sa udiali 
len včera. Približne 20 minút skve-
lých rozhovorov Vám môže sprí-
jemniť cestu do práce či do školy. 
Pustite si každé ráno Dobré ráno a 
už vám nič len tak ľahko neunikne. 

2. Vedátorský podcast
Sme vo vesmíre sami? Ako vlastne 
vznikajú čierne diery? Alebo čo by 
sa stalo, ak by sme do jednej z nich 
spadli? Tieto a mnohé iné zaujíma-
vosti sa dozviete po vypočutí vedá-
torského podcastu. Ponorte sa do 
sveta fyziky a nechajte sa unášať prí-
jemnou atmosférou, ktorú Vám spo-
lu s vedeckými faktami sprostred-
kujú dvaja mladí populizátori vedy.

3. Podgast by Čoje 
Dá sa baviť hodinu o jedle? Vďaka fo-
odblogerovi Čoje si môžete vypočuť 
rozhovory s fantastickými hosťami, 
ktorí sami pracujú v gastre, alebo 
len majú k jedlu veľmi blízko. Okrem 
mnohých tipov a rád na skvelé pokr-
my a reštaurácie, sa dozviete aj nie-
čo zo života (či kuchyne?) známych 
osobností. Pozor! Neodporúčam po-
čúvať hladným! 
Zuzana Čižmárová, Gymnázium Senica

OPÄŤ JE TO TU
Farebnú podstielku odvieva 
vietor,
stromy otvárajú dlane,
čakajúc na bielu perinu.

No farby neodchádzajú.
Vchádzajú do našich sŕdc, 
aby tam rozohrali koledy.

Posledné jesenné listy z miesta 
pomaly vytláča zima. Obchody, 
televízie i mysle opäť ovláda via-
nočná nálada. Znova sa začínajú 
rozliehať koledy, oči obzerať po 
náznakoch snehu. Nedočkavo 
vyberáme tie najlepšie darčeky, 
kopy baliaceho papiera schová-
vame pod posteľ a vyťahujeme 
sviečky na advent. Ktorý advent-
ný kalendár má najlepšiu čokolá-
du? Maškrtníci už pripravujú to-
pánky pre Mikuláša, iní zas hádžu 
očká do rohov izieb a uvažujú, 
aký stromček si tento rok kúpia.
Sú to Vianoce. Také, ako každé iné 
a predsa rozdielne.

Katarína Valúchová, 
Gymnázium Senica
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Neuveriteľné! Ale je to tak. Anketa o 
NAJ pedagóga, trénera, vedúceho..., 
z mládežníckeho uhlu pohľadu, má 
už 15 rokov! Vďaka, Peťo Siwiec, tradí-
cia stále trvá! Dobre si to v roku 2006 
vymyslel! Anketa si prešla rôznymi 
štádiami vývoja, od hlasovania v jed-
notlivých stredných školách, cez prvé  
elektronické hlasovanie prostredníc-
tvom mestského úradu, cez maily,  po 
neskoršie hlasovanie na fb, na samo-
statnej stránke podujatia. To trvalo 
najdlhšie, 2011 – 2017. Vždy  išlo o 
hlasovanie spomedzi  niekoľkých vy-
braných kandidátov. Tých, na základe 
návrhov zo študentských rád, vybral 
a nominoval senický študentský par-
lament. V posledných dvoch rokoch 
však prišlo k zmene pravidiel. Hlasova-
nie síce zostalo, ale už nie elektronic-
kou formou, ale priamym hlasovaním.  
Hlasuje sa vždy na septembrovom 
zasadnutí študentského parlamentu. 
Návrhy na kandidátov prichádzajú  
tiež zo študentských rád senických 
stredných škôl. Tak tomu bolo v roku 
2018, 2019 a aj v roku 2020. 15. ročník 
CSM mal v tomto roku  celkovo štyroch 
kandidátov - Mgr. Alena Mrázková - 
SOŠ, Mgr. Katarína Šalíková - OA, PhDr. 

Milan Trizuliak - SSOŠP,  RNDr. Iveta 
Petrovičová – GY.  A ako víťaz  vyšla 
z hlasovania jednoznačne riaditeľka 
Gymnázia Senica, Iveta Petrovičová. 
Srdečne BLAHOŽELÁME! V minulom 
čísle Študentských listov ste si mohli 
prečítať jej vizitku od Adely Sadloňo-
vej, študentky gymnázia a predsed-
níčky študentského parlamentu. Dnes 
vám prinášame  rozhovor s pani riadi-
teľkou.

Najskôr by sa však patrilo pripomenúť 
si všetkých 14 predchádzajúcich víťa-
zov tejto sympatickej ankety. Prvou 
z nich sa stala v roku 2006 pani Dana 
Kopecká,  vedúca oddelenia kultúry 
CVČ Senica, zakladateľka a koordiná-
torka študentského parlamentu, v 2. 
ročníku zvíťazila trénerka tanečnej 
skupiny Sonny a jej zakladateľka Andy 
Jakubcová, v 3. ročníku prevzal trofej 
víťaza pán Štefan Orth, učiteľ ZUŠ, 
výtvarník na slovo vzatý a guru senic-
kých výtvarníkov, 4. ročník bol jedno-
značnou záležitosťou pána Romana 
Ravasa, stredoškolského učiteľa Gym-
názia Senica, najmä za jeho iný prístup 
k učivu, zanietenosť a vedomosti. V 5. 
ročníku si trofej na Dni študentstva na 

radnici, po tuhej bitke pri hlasovaní, 
slávnostne prevzala Jarmila Drinková, 
veliteľka dobrovoľných hasičov a tré-
nerka hasičského športu, v 6. ročníku 
s prevahou zvíťazila stredoškolská 
učiteľka z Obchodnej akadémie, pani 
Viera Medňanská, ktorá času pre mlá-
dež nikdy neľutovala. 7. ročník  bol 
premiérou hlasovania na facebooku. 
Spomedzi až šiestich kandidátov, vte-
dy nenašla premožiteľa manažérka 
Europe direct, Ivona Klimentová, prie-
kopníčka dobrovoľníctva a nových 
foriem práce s mládežou. Tento ročník 
sa zapísal do histórie i rekordným po-
čtom hlasujúcich – 1705. V 8. ročníku 
nad svojimi konkurentmi zvíťazil obľ-
úbený a úspešný futbalový tréner a 
učiteľ na ZŠ Sadová, pán Július Dieneš, 
trofej 9. ročníka si odniesla stredoškol-
ská učiteľka z OA, pani Anna Držíková, 
s prirodzenou autoritou a zároveň 
priateľským prístupom k študentom. 
V jubilejnom 10. ročníku ankety, po 
veľmi vyrovnanom súboji zaslúžene 
vyhral  manažer Europe direct, empa-
tický, rozvážny mladý človek, srdcom 
dobrovoľník Marek Štítny.  Rok 2016 a 
11. ročník  si bude určite pamätať pán 
Peter Hlúpik, propagátor netradič-

ných foriem vzdelávania a obľúbený 
kantor na senickom gymnáziu. O rok 
neskôr bol primátorom a  predsedníč-
kou parlamentu ako 12-ty víťaz ankety 
dekorovaný stredoškolský profesor zo 
SSOŠP, pán Stanislav Macek, okrem 
iného mimoriadne obľúbený a úspeš-
ný futbalový tréner. Šťastnú 13-tku v 
roku 2018 mala na trofeji vyznačenú 
stredoškolská učiteľka, pani Margita 
Hološková, slovenčinárka z Gymná-
zia Senica, ktorá zanechala u tisícok 
študentov nielen výraznú stopu, ale 
najmä srdce i dušu. Predposledným 
víťazom ankety, v roku 2019, sa  spo-
medzi štyroch kandidátov stala stre-
doškolská učiteľka, vynikajúca anglič-
tinárka z obchodnej akadémie, pani 
Slavomíra Masrnová. Študenti obdi-
vujú najmä to, že dokáže naozaj na-
učiť a zostáva ľudská. „Hľadajme teda 
i naďalej spôsob, aby učitelia menej 
učili a žiaci viacej pochopili“, povedal 
kedysi J. A. Komenský. Jeho výrok je 
každoročne mottom i jedným z kritérií 
pri výbere kandidátov do ankety. Do 
bodky to platí o všetkých pätnástich 
osobnostiach. Blahoželáme. Nech to 
tak ostane i naďalej.    

Dana Kopecká

CENA SENICKEJ MLÁDEŽE 2020 – 15. ročník!

ROZHOVOR s riaditeľkou senického gymnázia - víťazkou ankety Cena senickej mládeže 2020  

Ako vnímate skutočnosť, že Vás študen-
ti vybrali na Cenu senickej mládeže? 
Prekvapilo Vás to?
Áno, veľmi ma to prekvapilo a dojalo. Ja 
som totiž ani netušila, že som bola na 
Cenu senickej mládeže nominovaná.

Predpokladám, že Vás toto ocenenie 
motivuje. Aké máte ďalšie ciele vo vašej 
kariére?
Je to krásne ocenenie, jedinečná odme-
na, kedy si uvedomíte, že vaša práca a 
snaženie má zrejme zmysel. A moje ďal-
šie ciele? Učiť. Odovzdávať s nadšením 
svoje vedomosti desiatkam študentov, 
tešiť sa zo všetkých  študentských úspe-
chov a víťazstiev, skrátka škola je môj 
život.

Mladí Vás majú radi. Čím si myslíte, že ste 
si ich získali?
Na túto otázku by ste mali odpovedať 
vy, mladí: Čo je to, čím som si vás získala?

Zaujímalo by ma, aký máte názor na 
súčasnú generáciu žiakov?
Aký mám názor na súčasnú generáciu 
žiakov? Rovnakí ako generácia desať, 

dvadsať rokov dozadu. Všetci potrebujú 
lásku svojich rodičov, pochopenie a 
uznanie. 

Aké ciele Vás viedli pred vyše rokom 
kandidovať na post riaditeľky nášho 
gymnázia?
Rozhodnutie kandidovať sa nerodilo 
dlhšie, bolo to rozhodnutie na poslednú 
chvíľu. Možno som chcela naplniť vízie, 
ktoré som ako zástupkyňa riaditeľa ne-
mala možnosť zrealizovať.

Myslíte si, že slovenský vzdelávací sys-
tém je dostačujúci pre študentov? Ak by 
ste mali možnosť, čo by ste zmenili?
Počas svojej učiteľskej kariéry som zaži-
la viac reforiem v slovenskom školstve. 
Myslím si však, že základom kvalitného 
školstva sú kvalitní učitelia. Dobrý učiteľ 
by mal byť odborník, psychológ, s veľmi 
pozitívnym vzťahom k deťom, s patrič-
nou dávkou talentu pre učiteľské po-
volanie. Čo by som zmenila? To je ťažká 
otázka. Určite by som však zatraktívnila 
učiteľské povolanie, aby sa na štúdium 
učiteľstva hlásili vynikajúci študenti. A 
zrušila školy, prípadne odbory, o ktoré 

nie je záujem a ktorých absolventi sa 
nedokážu uplatniť na trhu práce v tom, 
čo študovali. 

Akým mimoškolským aktivitám sa ve-
nujete, počas vášho voľného času?
Veľa voľného času mi nezostáva. Moje 
druhé povolanie je „žienka domáca“. Ak 
sa nejaký voľný čas predsa len nájde, 
chodím do prírody, dlhšie vychádzky, to 
je pre mňa najlepšia terapia. A čítam, ale 
odbornú literatúru. Lebo čím viac viete, 
tým zistíte, že vlastne viete veľmi málo. 

Vždy ste sa túžili stať učiteľkou?
Byť učiteľkou som sa rozhodla ešte na 
základnej škole. Veľkou motiváciou bola 
moja triedna učiteľka, ktorá ma učila 
matematiku a fyziku, chcela som byť ako 
ona... Dodnes som svoje rozhodnutie 
neoľutovala. Nie je to povolanie, ktoré 
vám zarobí milióny, no ak sa rozhodnete 
správne, spoznáte iné, cennejšie bohat-
stvo ako len peniaze.

Čo by ste zaželali študentom v tejto 
nezvyčajnej situácií, v ktorej sa práve 
nachádzame?
Všetkým študentom želám zdravie a 
pohodu pri učení z domu. Možno práve 
toto obdobie preverí vaše schopnosti 
študovať, budovať sebadisciplínu. Ne-
podceňujte svoje vzdelanie, časom po-
chopíte všetci, aké bohatstvo má vzde-
laný človek. A nebuďte smutní, že sme 
zatiaľ nemali imatrikulácie, stužkové, že 
tento kalendárny rok mi už asi nepomô-
žete s Dňom otvorených dverí na škole a 
nebudeme mať ani vianočné trhy. Všet-
ko sa raz skončí, prídu nové výzvy a po-
vieme si: „Všetko zlé je na niečo dobré“.

Zhovárala sa Lucia Poláková

I. Petrovičová: Nie je to povolanie, ktoré vám zarobí milióny, 
získate však cennejšie bohatstvo ako peniaze
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Tento rok sme sa prostredníctvom 
združenia dobrovoľníkov zo Senice 2.0 
rozhodli takisto  zapojiť. Pri registrácii 
do tejto skvelej akcie sme si vybrali, 
že podporíme iniciatívu „Koľko lásky 
sa zmestí do krabice od topánok?“ a 
pomôžeme organizácii Človek v ohro-
zení.

„Koľko lásky sa zmestí do krabice od 
topánok?“ – na túto otázku hľadáme 
spoločne odpoveď. Táto milá iniciatíva 
vznikla pred tromi rokmi, kedy sa jedna 
skvelá žena zamýšľala nad tým, akým 
spôsobom trávia Vianoce babičky a 
deduškovia v sociálnych zariadeniach 
a domovoch dôchodcov. Preto sa roz-

hodla spraviť milú akciu, kedy zoberieš 
prázdnu krabicu od topánok, obalíš ju 
do vianočného papiera a zabalíš do nej 
darčeky, ktoré by mohli dôchodcov po-
tešiť. Do balíčku môžeš zabaliť keksíky, 
chrumky, čaj, kávu, ponožky či krížovky. 
Jednoducho všetky veci, ktoré spravia 
starším ľuďom, ktorí nemajú finančné 
prostriedky na nákup darčekov alebo 
nemajú rodiny, radosť. 

Človek v ohrození je nezisková organi-
zácia, ktorá vznikla v krajinách zmieta-
ných vojnou ako pomoc ľuďom, ktorí to 
v danej chvíli potrebujú. Od tej chvíle sa 
ich pôsobnosť rozrástla a na našom Slo-
vensku pracujú v piatich komunitných 

centrách (Plavecký Štvrtok, Kojatice, 
Sveržov, Petrovany, Roškovce). Pomá-
hajú sociálne slabším rodinám so soci-
álnou integráciou. Deti sa snažia zapojiť 
do kolektívu, doučujú ich, poskytujú im 
vzdelanie. Dospelých učia finančnej 
gramotnosti a pomáhajú im s hľadaním 
práce. My sme sa pre nich prostredníc-
tvom GivingTuesday rozhodli vyzbierať 
hygienické potreby – šampóny, mydlá, 
sprchové gély, dezinfekčné prostried-
ky, vložky, tampóny. 

Budujme spoločne krajšiu spoločnosť a 
urobme radosť tým, ktorí nemajú také 
šťastie, ako my. 

Simona Jurovatá

P.S.:  ... a  v čase uzávierky Študentských 
listov  a uzávierky  vianočnej nádielky v 
krabiciach od topánok Študentský par-
lament mesta Senica dodáva, že sa do 
projektu  zapojilo  sedem súčasných i 
bývalých členov parlamentu a prinieslo 
deväť krabíc naplnených až po okraj.  
Darčekov s láskou balenými.  
Združenie  Senica 2.0 sa heclo dvoj-
násobne a jeho dobrovoľníci pri-
pravili a odovzdali dvadsať via-
nočných balíčkov. Všetci veríme, že 
sa budú páčiť a  bude sa z nich te-
šiť rovnaký počet našich seniorov  
v sociálnych zariadeniach v Senici a  
v Borskom Mikuláši.                                     

GivingTuesday
Aj dobré skutky si zaslúžia svoj deň, práve pre-
to vznikol špeciálne venovaný deň dobru – Gi-
vingTuesday. Spája neziskové organizácie, dobro-
voľnícke združenia, firmy, rodiny či kamarátov a 
podnecuje ich k tomu, aby konali dobro a pomá-
hali tak ľuďom, ktorí sa nachádzajú v ťažkých ži-
votných situáciách a preto sa im pomoc nesmier-
ne zíde. GivingTuesday sa koná od roku 2012 vždy 
na Deň vďakyvzdania ako odozva na BlackFriday 
a CyberMonday ošiale. 

 
A ako to vyzerá s dištančným vzdelávaním v reále?
Dištančné vzdelávanie, teda on-
line vyučovanie, keď žiaci absol-
vujú výučbu doma spoza počítača, 
je častokrát predmetom emóciami 
nabitých debát na sociálnych sie-
ťach, kde vypúšťajú paru z rôznych 
dôvodov nespokojní rodičia. Kriti-
ke podrobujú najmä prístup niek-
torých učiteľov a takisto množstvo 
úloh, ktoré musia následne so svo-
jimi školákmi vypracovávať. Prav-
dou je, že jazyk a formulácie, ktoré 
na to rodičia používajú, nenesú 
vždy známku slušných spôsobov 
(reagujeme na obsah komentárov 
na mestskom Facebooku z uplynu-
lého týždňa). Pravdou je aj to, že 
súčasná situácia so zavretými ško-
lami je veľkým náporom ako na ka-
pacity rodičov, tak školákov a ich 
učiteľov. Stredné školy a druhý stu-
peň základných škôl je odkázaný 
na dištančnú výučbu už niekoľko 
mesiacov.  Sondu do dištančného 
vzdelávania na základe skúseností 
vlastných i ostatných kolegov nám 

poskytla riaditeľka ZŠ na Sadovej 
ulici Svetlana Chábelová: U starších 
žiakov pri dištančnej forme v podstate 
nie je žiaden problém, ktorý by sa nedal 
vyriešiť. Nezáujem u niektorých žiakov 
je, ale ten by bol aj počas klasickej pre-
zenčnej výučby. Je pravdou, že zadania 
neodovzdávajú všetci žiaci hneď, ale 
hľadáme spôsoby, ako to zvládnuť 
– nastavujeme iné parametre úloh, 
spôsob odovzdania, individualizácia 
zadaní, individuálne hodiny, oslovenie 
na spoluprácu asistentky učiteľa... 

Sú témy v rámci učebných plánov, na 
ktoré stačí dištančná forma. Tým sa 
treba venovať v čase distančnej výučby 
viac. Pedagóg musí viac premýšľať, či 
to žiaka zaujme, hľadať, čo budem so 
žiakmi riešiť, treba prepájať témy s ak-
tuálnym stavom. A nakoniec aj upustiť 
od nejakej témy, ktorá sa v dištančnej 
forme vzdelávania jednoducho reali-
zovať nedá.  
To, či žiaci odpisujú, alebo podvádzajú, 
či sa dá zabezpečiť regulárnosť hod-

notenia žiakov, je najmä vecou dôvery 
medzi žiakom a učiteľom. Náš kolega 
napísal: „Ja svojim žiakom  dôverujem. 
Veľakrát som sa s nimi rozprával, že  
v konečnom dôsledku oklamú a pod-
vedú len seba!!! 
 
U piatakov je situácia omnoho zlo-
žitejšia. Nemali sme možnosť ich za 
september a október naučiť byť samo-
statnými na úrovni žiaka 2. stupňa.   
Tieto deti  potrebujú kontakt s uči-
teľom. Ten cez počítač je neadekvátny. 
Často riešime, že sa pokazila kamera, 
mikrofón, slabá baterka na mobile, 
odstávka elektriny a podobne. Niekto-
ré deti odchádzajú z online hodín, ne-
pripravujú sa, či sa venujú popri učeniu 
aj iným činnostiam – pustená televízia, 
hrajú playstation, vyrušuje ich mladší 
súrodenec a pod. Preto neustále vyu-
čujúci komunikuje s triednym učiteľom 
a aj s rodičmi.  
Myslíme, že aj pre rodičov je to veľmi 
namáhavé ustrážiť deti, vyznať sa v 
zadaných úlohách, pomôcť s cudzím 

jazykom.  Pri septembrovom zisťovaní 
stavu s technickým vybavením na on-
line vyučovanie, mnohí rodičia zadali 
do dotazníkov, že problém s technic-
kým vybavením nemajú, ale opak je 
pravdou. Viacerí súrodenci sa striedajú 
pri jednom počítači, webkamery ne-
majú, potom nie možné získať spätnú 
väzbu o činnosti žiaka na aktuálnej 
hodine. 
 
Poslednou skupinou sú žiaci “bez reak-
cie“, teda tí, ktorí nepracujú vôbec. Vte-
dy nastupuje tlač zadaní a posielanie 
poštou. Podstatné je, aby si rodičia 
uvedomili, že žiak musí vypracovať 
nami stanovené minimum, nakoľko 
je dištančné vzdelávanie povinné a 
žiaci sa ho musia aktívne zúčastňo-
vať.  

Všetci veríme, že situácia sa s prícho-
dom nového roka zlepší a pôjdeme 
riadne do školy. My učitelia urobíme 
maximum, aby 11. januára 2021 se-
deli žiaci v laviciach.                        -tam-
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Prečo študovať na „senickej obchodke“?
• výborný rating školy v rebríčku kva-
lity stredných škôl podľa inštitútu 
pre ekonomické a sociálne reformy 
INEKO
• popredné umiestnenie medzi naj-
lepšími strednými odbornými škola-
mi v sledovaní pridanej hodnoty vo 
vzdelávaní zo SJL
• vysoké percento úspešnosti absol-
ventov vo vysokoškolskom štúdiu a 
uplatnení sa na trhu práce
• veľmi dobré výsledky v externej 
časti maturitných skúšok
• kvalitné teoretické vzdelávanie pre-
pojené s praxou v spolupráci exter-
nými partnermi

Žiaci môžu získať:
• vysvedčenie o štátnej skúške z kan-
celárskeho písania na PC
• Certifikát o ovládaní účtovného 
softvéru Omega firmy Kros

• Certifikát kvality cvičnej firmy
• vysvedčenie o štátnej skúške z ang-
lického jazyka pre absolventov bilin-
gválneho štúdia

Štvorročný študijný odbor obchod-
ná akadémia poskytuje kvalitné 
všeobecné a odborné ekonomické 
vzdelanie. Presnejšie...
...žiak získava vedomosti z odbor-
ných ekonomických predmetov,  
ako napr. ekonomika, účtovníctvo, 
makroekonómia, právna náuka, pí-
somná a elektronická komunikácia, 
ekonomické cvičenia,
...od 3. ročníka žiak študuje voliteľný 
predmet, ktorý si zvolí podľa svojich 
osobných preferencií, napr. daňová 
sústava, cvičenia z matematiky, cvič-
ná firma,
...vyučovanie prakticky zameraných 
predmetov prebieha  vo forme blo-
kového vyučovania v priestoroch 
novostavby OA,
...samozrejmosťou je štúdium dvoch 
cudzích jazykov (výber z angličtiny, 
nemčiny a ruštiny).
Absolvent je pripravený  na výkon 
činností samostatného ekonomické-

ho pracovníka v štátnych či súkrom-
ných organizáciách alebo na ďalšie 
štúdium na vysokej škole.
 
Päťročný študijný odbor obchodná 
akadémia – bilingválne štúdium v 
anglickom jazyku je  zameraný na 
jazykové odborné vzdelávanie v an-
glickom jazyku. Čaká vás...
...v  1. ročníku jazyková príprava v 
rozsahu 20 vyučovacích hodín ang-
ličtiny týždenne, 
...od 2. ročníka tri  vyučovacie odbor-
né predmety v anglickom jazyku, 
...ďalší cudzí jazyk od 2. ročníka. 

Vzdelávanie v bilingválnom študij-
nom odbore obchodná akadémia 
umožňuje žiakom získať vedomosti 
v slovenskom aj anglickom jazyku 
a osvojiť si anglický jazyk a odbornú 
terminológiu v ANJ na úrovni C1. 
Absolvent je na základe odbornej 
spôsobilosti a jazykových znalostí 
pripravený uplatniť sa na rôznych 
pozíciách v štátnych aj súkromných 
organizáciách SR a v zahraničí, ale aj 
pokračovať v ďalšom štúdiu na vyso-
kej škole u nás či vo svete.

Jana Pekarová, riaditeľka školy

Akých je 5 dôvodov, prečo ísť na „GYMSEN“?
Gymnázium Ladislava Novomeské-
ho v Senici oslávilo v tomto roku už 
svoje 72. narodeniny. Mnohí lekári, 
inžinieri, vedci, manažéri, učitelia, 
podnikatelia a ďalší slušní ľudia vz-
delaní a formovaní touto školou sú 
najlepším príkladom mimoriadne-
ho vkladu do rozvoja ľudského po-
tenciálu, ktorý predstavuje náročná  
práca učiteľov školy.

V súčasnosti je gymnázium mo-
derná vzdelávacia inštitúcia 21. 
storočia. Všetci vnímame rýchly 
nástup robotizácie, digitalizácie a 
automatizácie a práve gymnázium 
pripravuje svojich absolventov na 
štúdium na všetkých typoch škôl 
doma i v zahraničí. Hoci nemáme 
bilingválne štúdium, každý študent, 
ktorý sa chce naučiť cudzie jazyky, 
má na škole vytvorené výborné 
podmienky na ich zvládnutie na 

medzinárodnej úrovni B2. Absol-
venti gymnázia sa bezkonkurenčne 
dokážu úspešne uplatniť na trhu 
práce v budúcich desaťročiach, 
kedy niektoré profesie zaniknú a 
vzniknú nové, ktoré budú reagovať 
na nové technológie.

S finančnou podporou zriaďovateľa i 
rodičovského združenia škola môže 
využívať vo vyučovaní IKT technoló-
gie, triedy sú vybavené dataprojek-
torom, počítačom s prístupom na 
internet, v počítačových učebniach 
sa môže realizovať online maturita 
zo slovenského jazyka i matematiky. 
Vďaka kompletnej bezbariérovosti 
môžu na gymnáziu študovať i žiaci s 
telesným hendikepom.

Zážitkové vyučovanie realizované cez 
množstvo exkurzií jazykových, príro-
dovedných, dejepisných sa teší veľkej 
obľube študentov. Špecifikom škol-
ského vzdelávacieho programu je 
výber voliteľných seminárov v 3. a 4. 
ročníku štúdia. Hlavne v maturitnom 
ročníku sa študenti vzdelávajú pre-
važne už len v predmetoch, z ktorých 
pôjdu maturovať.

Kto chce robiť i niečo viac, má veľa 
možností a príležitostí. Na škole pra-
cuje aktívne študentská rada, v mest-
skom študentskom parlamente majú 
gymnazisti väčšinové zastúpenie, re-
dakčná študentská rada sa rozhodla 
vydávať študentský časopis i v tlače-
nej podobe. Vedomostné i športové 
súťaže majú vo svojich rebríčkoch 
početné zastúpenie z radov gymna-
zistov. 

Na záver trocha štatistiky. V školskom 
roku 2018/19 sa osemročné gymná-
ziá museli povinne zúčastniť Testo-
vania 9. Naši kvartáni nesklamali, v 
matematike 22,5 % nad národným 
priemerom a v slovenčine 22,8 % 
nad národným priemerom. V exter-
nej maturite zo slovenského jazyka 
a literatúry sa v rokoch 2015 – 2019 
radíme medzi školy s výsledkami nad 
úrovňou očakávania. Veríme, že s 
podporou  verejnosti bude Gymnázi-
um Ladislava Novomeského i naďalej 
významnou vzdelávacou inštitúciou 
senického regiónu a naďalej sa bude-
me tešiť veľkému záujmu o štúdium, 
či už v štvorročnom lebo osemroč-
nom štúdiu.

Ak sa chcete dozvedieť o nás viac, 
neváhajte a dohodnite si stretnutie 
s nami. Odpovieme na vaše otázky, 
predstavíme vám interné priestory 
školy.

A akých je 5 dôvodov našich štu-
dentov, prečo ísť na gymsen?
Prvý: výmenné pobyty
Druhý: recyklovanie
Tretí: študentská miestnosť
Štvrtý: tematické štvrtky a udržateľ-
nosť
Piaty: študentský časopis, hudobné 
želania

Iveta Petrovičová, riaditeľka školy

Na jeseň 2019 senické gymnázium 
navštívil významný sociológ 

Matin Bútora.

Škola, ktorá má tradíciu. Škola, ktorá má perspektívu. Škola, ktorá má výsledky.Škola, ktorá má tradíciu. Škola, ktorá má perspektívu. Škola, ktorá má výsledky.
Škola, ktorá čaká práve na teba...Škola, ktorá čaká práve na teba...
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Poklepali základný kameň výskumného centra

Investičný zámer má za cieľ zriadenie 
prevádzky technologického centra 
na vývoj a testovanie klimatizačných 
jednotiek pre nákladné i osobné 
automobily. Developerom a vlastní-
kom projektu je IPEC, stavebníkom 
Strabag. Prácu tu nájde v prvej fáze 
spolu 70 inžinierov. Nemecký výrob-
ca si vzniknuté kapacity od IPEC-u 
prenajme na pätnásť rokov. Stavba 
sa bude užívateľovi odovzdávať v au-
guste 2021.

„Takéto projekty neďaleko menších 
miest a väčších obcí by mohli byť 
motorom regionálneho rozvoja,“ 
hovorí CEO IPEC-u Ivan Čarnogurský 
a dodáva: „Musíme ich však funkčne 
a ekonomicky prispôsobiť špecific-
kým podmienkam prostredia, ktoré 
sa ekonomicky odlišuje od veľkých 
štandardizovaných lokalít, no ne-
znížiť ich funkčnú a dizajnovú úro-
veň. Máme množstvo skúsenosti 
ako na to.“

"Veľmi pozorne sme sledovali prí-
pravu tejto významnej investície, 
intervenovali za jej podporu. Takáto 
investícia je mimoridne kľúčová z 
dôvodu, že okrem vytvorenia poči-
atočných viac ako 70 inžinierskych 
miest strategicky zabezpečuje udr-
žanie výroby klimatizácií pre au-
tomobilový priemysel v Senici. V 
súčasnosti ide o 400 až 500 pracov-
ných miest," uviedol primátor Senice 
Martin Džačovský.

Spoločnosť Mahle Behr Senica je 
jednou z troch firiem (ďalšie: Charvát  
strojárne z Bardejova, BHS-Sontho-
fen v priemyselnom parku Haniska, 
okres Prešov), ktorým vláda schválila 
investičnú pomoc. Na vybudovanie 
a prevádzku nového výskumno-vý-
vojového centra dostane štátnu po-
moc vo forme príspevku na vytvore-
né nové pracovné miesta vo výške 

takmer 1,3 milióna eur.

„Som veľkým fanúšikom investícií 
s vysokou pridanou hodnotou a 
presunu štátnej podpory mimo veľ-
kých sídiel západného Slovenska. 
Štát by mal v budúcnosti podpo-
rovať iba investície preukázateľne 
podporujúce výskum a vývoj, re-
spektíve smerujúce do regiónov, 

ktoré takúto pomoc akútne potre-
bujú,“ upozorňuje minister hospo-
dárstva Richard Sulík.

„Menšie priemyselné parky, kto-
rých spoločne zdieľaná infraštruk-
túra by mohla vzniknúť aj vďaka 
mechanizmom pomoci z Európskej 
únie, či od samospráv, by mali byť 
protiváhou podpory koncentrova-
nej výstavby veľkých výrobných 
areálov pre medzinárodných inves-
torov. Vytvorenie systému podpory 
slovenských malých a stredných 
firiem, ktoré budú nielen priamy-
mi dodávateľmi medzinárodných 
výskumných centier, ale dokážu 
poskytnúť životné zázemie aj pre 
ich vysokokvalifikovanú pracovnú 
silu, je pre regióny veľmi dôležité,“ 
dodáva predseda Trnavského samo-
správneho kraja Jozef Viskupič.

Práce na investičnom zámere sa 
začali ešte v decembri 2018, ukon-
čenie je naplánované na rok 2021 a 
dosiahnutie plnej plánovanej kapa-
city výskumno-vývojového centra sa 
predpokladá v roku 2024.

Zdroj: IPEC, -tam-

Developerská skupina IPEC začala pre nemeckého investora s výstavbou výskumno-vývojového centra a výrobných 
hál v senickom priemyselnom parku. V prvej fáze tu vznikne čiastočnou prestavbou a pripojenou novostavbou exis-
tujúcich budov, výskumno-vývojové centrum, v ktorom nájdu prácu najmä vysokokvalifikovaní inžinieri. Následne 
pribudnú aj nové výrobné haly s celkovou rozlohou až 20 000 m². Vzniknú vedľa existujúcich výrobných prevádzok.
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Počas mesiacov október a november 
2020 Mestská polícia v Senici okrem 
priestupkov na úseku bezpečnosti a 
plynulosti cestnej premávky podľa 
§ 22 Zákona SNR č. 372/1990 Zb. o 
priestupkov riešila hlavne priestup-
ky na úseku životného prostredia a 
to porušením VZN mesta Senica č. 
19 – ochrana, údržba a tvorba zelene 
na území mesta Senica, VZN č. 64 – o 
nakladaní s komunálnymi odpadmi a 
drobnými stavebnými odpadmi. Naj-
viac priestupkov bolo zaevidovaných 
konaním ako je vyberanie odpadov 
zo zberných nádob a uloženie a po-
nechanie odpadu mimo zberných 
nádob. Vo všetkých týchto prípadoch 
Mestská polícia v Senici vykonáva 
objasňovanie za účelom zistenia pá-
chateľov uvedených priestupkov. V 
prípade zistenia priestupcu bude toto 
konanie odstúpené na právne odde-
lenie MsÚ Senica za účelom udelenia 
sankcie príslušným správnym orgá-
nom. 

Ďalej boli na úseku životného prostre-
dia zadokumentované priestupky v 
súvislosti s držiteľmi vozidiel a starých 
vozidiel, ktoré neboli vyradené z evi-
dencie vozidiel a taktiež neboli v zmy-
sle zákona o odpadoch odovzdané 
osobe vykonávajúcej zber alebo spra-
covanie starých vozidiel. Tieto vozidlá 

sú zanechané na verejných priestran-
stvách alebo parkovacích miestach, 
kde svojim vzhľadom poškodzujú 
alebo ohrozujú životné prostredie 
alebo narušujú estetický vzhľad obce. 
Mestská polícia v tejto súvislosti bude 
naďalej v rámci výkonu hliadkovej čin-
nosti vykonáva monitoring na území 
mesta Senica za účelom eliminácie 
takéhoto konania. 

V mesiaci december 2020 v súvislosti 
s príchodom vianočných sviatkov a 
nového roka svoju pozornosť zameri-
ame na dodržiavanie VZN mesta Seni-
ca č. 62 o používaní pyrotechnických 
výrobkov a Zákona č. 58/2014 Z. z. o 
výbušninách, výbušných predme-
toch, a munícii a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, kde je v § 53 jas-
ne definované, v akom období mož-
no používať pyrotechnické výrobky. 
Podľa VZN mesta Senica č. 62 a uve-
deného zákona je možné „používať 
pyrotechnické výrobky kategórie 
F2 a F3 len v období 31. decembra 
príslušného kalendárneho roka do 
1. januára nasledujúceho roka“. 
Toto budeme dôsledne kontrolovať a 
v prípade zistenia porušení postupo-
vať v zmysle zákona. 

Jaroslav Pecha
náčelník Mestskej polície Senica

Zo zápisníka mestskej polície

V minulom čísle Našej Senice sme 
informovali o realizovanej moderni-
zácii priestorov Záhorskej knižnice. 
Uplynul mesiac, zámery sa stávajú 
skutočnosťou. Ako prvý v poradí 
sme vymenili obklad pozdĺž celého 
schodiska, vďaka čomu centrálny 
priestor pôsobí presvetlene, ľahko 
a vizuálne čisto. Priestory vestibulu 
onedlho doplní nové umelecké die-
lo, o ktoré sme požiadali výtvarníka 
a grafika Milana Mikulu. 

Hotovo hlásime aj v prípade moder-
nizácie čitárne v oddelení beletrie. 
Z pôvodného nábytku sa do novej 
koncepcie dostali len kreslá, všet-
ko ostatné je súčasné, príjemné a 
trendové, o čom sa už môžete prísť 
osobne presvedčiť. 

Tesne pred dokončením je komplet-
ná obnova študovne a regionálneho 
oddelenia. Pôvodné regály nahradia 
na mieru vyrobené, pripravené sú 
nové skrinky, stoly a stoličky. Spo-

ločným menovateľom našej snahy o 
obnovu interiéru Záhorskej knižnice 
je vniesť do kvalitnej funkcionalis-
tickej stavby – jednej z mála v Senici 
– vizuálnu striedmosť, eleganciu a 
nadčasovosť, ktorá jej právom patrí. 
Len pripomíname, že modernizáciu 
priestorov si zobrala pod svoj od-
borný dohľad interiérová dizajnérka 
Mgr. Art. Alexandra Poláková. 

Rozvojové plány Záhorskej knižnice 
modernizáciou interiéru nekončia, 
naopak. Zriaďovateľ TTSK uspel v 
eurofondoch so svojím projektom, 
vďaka ktorému bude v našej kniž-
nici ako jednej z troch kultúrnych 
inštitúcií TTSK inštalované tepelné 
čerpadlo v hodnote 162 167 eur. 
Okrem toho zastupiteľstvo TTSK 
odsúhlasilo ďalšiu významnú inves-
tíciu, o ktorú sme sa snažili viac ako 
desaťročie – rekonštrukciu a zatep-
lenie fasády budovy vo výške 120 
000 eur. Hoci dnešná doba nepraje 
dlhodobému plánovaniu, mnoho 

Vynovená čitáreň už slúži čitateľom

zásadných vecí sa mení za chodu, 
ústretovosť Trnavského samospráv-
neho kraja dáva nádej, že v horizon-
te rokov 2021 – 2022 bude do Zá-
horskej knižnice preinvestovaných 
viac ako 280 000 eur. A knižnica 

bude opäť o krok bližšie k napĺňaniu 
vízie modernej knižnice – knižnice 
21. storočia. 
 

Silvia Sameková
Záhorská knižnica

Záhorská knižnica bude 
otvorená aj počas sviatkov
Na jar i na jeseň bola knižnica nútená 
zatvoriť v dôsledku protiepidemio-
logických opatrení. Rozhodli sme sa 
preto upustiť od zaužívanej praxe, že 
knižnica sa zatvorí pred Vianocami a 
čitateľom sprístupní svoje priestory 

až po Troch kráľoch. Naším cieľom je 
vytvoriť čitateľom čo najväčší priestor 
pre návštevu knižnice, preto sme sa 
rozhodli nechať otvorené vo vybra-
ných dňoch od 8:00 do 16:00 i počas 
sviatkov:

21. – 22. 12.  otvorené podľa bežnej výpožičnej doby
23. – 27. 12.   zatvorené
pondelok 28. 12.  8:00 – 16:00    
utorok 29. 12. 8:00 – 16:00
streda 30. 12. 8:00 – 16:00 
štvrtok 31. 12.  zatvorené
piatok 1. 1.  zatvorené (sviatok)
sobota 2. 1.  zatvorené
pondelok 4. 1.  8:00 – 16:00 
utorok 5. 1.  8:00 – 16:00  
streda 6. 1.  zatvorené (sviatok)
od štvrtka 7. 1.  otvorené podľa bežnej výpožičnej doby

Uvedená upravená 
výpožičná doba po-
čas sviatkov bude 
platiť v prípade, ak 
ÚVZ SR nevydá zá-
konné opatrenie o 
opätovnom uzatvo-
rení kultúrnych zaria-
dení, prípadne o uza-
tvorení nerozhodne 
zriaďovateľ. 

Silvia Sameková
Záhorská knižnica

Pôvodný interiér čitárne.
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Protetika v Polikline končí, 
vydávanie zdravotníckych 
pomôcok zabezpečí 
Sotinská lekáreň

Koncom decembra ukončí v bu-
dove Polikliniky Senica vydávanie 
zdravotníckych pomôcok firma 
Protetika a. s.

Vydávanie všetkých zdravot-
níckych pomôcok bude naďalej 
zabezpečovať Sotinská lekáreň, 
ktorá je umiestnená v budove Po-
likliniky Senica.

Pracoviská Polikliniky Senica n. o. 
budú na prelome rokov poskyto-
vať zdravotnú starostlivosť nasle-
dovne:

• Ortopedická ambulancia:
dovolenka od 31. 12. 2020 – 8. 1. 2021

• Chirurgická ambulancia: 
dovolenka v dňoch 21. 12, 28.12.2020 

a 4. 1. - 8. 1. 2021

• Onkologická ambulancia:
dovolenka v dňoch 18. 12. a 29. 12. 

2020

• RTG – prevádzka je otvorená 
každý pracovný deň
• OKB - prevádzka je otvorená 
každý pracovný deň 
•  Sotinská lekáreň - prevádzka je 
otvorená každý pracovný deň 
•  APS pre dospelých – prevádzka je 
otvorená každý deň  
• APS pre deti a dorast – prevádzka 
je otvorená každý deň  
 

Poliklinika Senica n. o.

presnejšie
a kvalitnejšie údaje

šetrenie životného 
prostredia

skrátenie času
pri vypĺňaníbezpečnosť

Rok 2021 bude pre nás z pohľadu budúcnosti veľmi dôležitým rokom. Na Slovensku sa po 10 rokoch 
uskutoční sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Prvýkrát bude integrované a plne elektronické. 

Integrované a elektronické sčítanie prináša mnohé výhody:

Sčítanie obyvateľov bude prebiehať od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. 

KTO SA MÁ ZÚČASTNIŤ SČÍTANIA OBYVATEĽOV?
Zúčastniť sa sčítania je právom a zároveň zákonnou povinnosťou každého obyvateľa Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa 

obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný, obvyklý alebo tolerovaný pobyt.

SČÍTANIE RÝCHLO A JEDNODUCHO
Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby prostredníctvom počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. 

Sčítací formulár bude dostupný na webovej stránke www.scitanie.sk alebo sa obyvateľ sčíta cez mobilnú aplikáciu.

V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde obyvateľom, ktorí sa nebudú môcť elektronicky sčítať sami, pomôžu stacionárni 

asistenti. Na požiadanie budú k dispozícii aj mobilní asistenti, ktorí v prípade potreby navštívia obyvateľov u nich doma.

Všetky údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým 

je 1. január 2021.

BEZPEČNOSŤ ELEKTRONICKÉHO SČÍTANIA
Počas Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 bude zachovaná maximálna možná ochrana osobných údajov. Všetky získané údaje 

budú zabezpečené a chránené pred zneužitím.

PRÍNOS A VÝZNAM SČÍTANIA
Prináša nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach, 

o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní.

WWW.SCITANIE.SK

PRVÉ PLNE ELEKTRONICKÉ 
SČÍTANIE OBYVATEĽOV,  
DOMOV A BYTOV

EDITOVATEĽNĚ TEXTOVĚ POLE

Editovateľné textové pole
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vianočná pošta24 Naša Senica

V i a n o č n á 
p o š t a

Našej Senice

Šťastné, pokojné a požehnané Vianoce 
prajeme Paľkovi Pukančíkovi s rodinkou a 
ďakujeme za krásnu vianočnú výzdobu, 
ktorú pre nás v Kunove pripravil. 

Občania Kunova

Baví nás robiť mesto krajším. So šikovnými 
a ústretovými ľuďmi to ide ľahšie. Radosť 
realizovať pravidelnú výzdobu kruhového 
objazdu, slavobrán či vianočného námes-
tia. Radi by sme aj touto cestou práve im 
poďakovali za ochotu a ústretovosť počas 
celoročnej činnosti a popriali pokojné via-
nočné sviatky v kruhu svojich najbližších.
Dáška Satinová , Jožko Blažek, Vladko Zich 
, Peťo Šenkár, Paľko Pukančík, Jožko Val-
úšek , Miro Drinka, Karol Pažítka, kolektív 
CVČ, chlapci z MsP.  
ĎAKUJEME VÁM.

Erika a Roderika

Vážení poskytovatelia zdravotnej starostli-
vosti, vážení obchodní partneri  Polikliniky 
Senica a. s., dovoľte mi, aby som Vám 
poďakoval za spoluprácu v roku 2020. Čo 
sa týka zdravia a poskytovania zdravotnej 
starostlivosti, bol to najťažší rok za uplynulé 
desaťročia. Preto by som Vám chcel zaželať 
krásne Vianoce a do nového roku 2021 
hlavne pevné zdravie, veľa šťastia, pracov-
né a osobné úspechy a budem sa tešiť na 
ďalšiu spoluprácu s Vami.

Ing. Jozef Mikuš, 
riaditeľ Polikliniky Senica n.o.

Krásne Vianoce prajeme naším novým, 
mladým susedom v Kunove, na čísle 37, 
aj malému Paťkovi "zlatíčku z našej ulice", 
ktorý tu oslávil 1. narodeniny.
Všetko dobré v novom roku, veľa zdravia 
a pokoja do vášho domova Vám prajú 
susedia P., z 38-čky.
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Žiaci speváckeho odboru ZUŠ Senica sa 
i tohto roku zúčastnili speváckej súťaže 
Dni Miloša Ruppeldta. Organizátor po-
dujatia, ZUŠ M. Ruppeldta v Bratislave 
záujemcov o súťaž oslovila, aby sa zú-
častnili formou zaslaných videonahrá-
vok. Z našej školy videonahrávky zaslali 
traja žiaci. Lucia Hluchá (pedagogicky 
vedená Annou Praskačovou) do II. kate-
górie, Dorota Funteková do III. kategórie 
a Lucia Časová do IV. kategórie (obe sú 
z triedy Evy Polákovej). Porotu najviac 
oslovila Dorota Funteková, získala tretie 
miesto. Korepetítorom všetkých troch 
súťažiacich bol Ondrej Hluchý, ktorému 
odborná porota udelila cenu za najlepší 
klavírny sprievod. 

Šancu ukázať svoj talent dostali aj kla-
viristi. Organizátori totiž aj tento rok 
pripravili súťaž Mladí klaviristi, ktorú 
pripravuje ZUŠ E. Suchoňa v Bratislave. 
Táto súťaž sa konala prezenčne. No i tak 
bola veľmi netradičná. Za dodržania 
prísnych hygienických opatrení sa sú-
ťažiaci so svojím pedagógom dostavili 

v určený čas na akustickú skúšku a ná-
sledne odohrali pred trojčlennou poro-
tou súťažný výkon. 

Všetko ostatné sa už odohrávalo za po-
moci techniky. Porota stanovila bodo-
vé rozpätie pre udelenie jednotlivých 
cien, a potom aj vďaka nahrávkam 

výkonov, obodovala a ohodnotila všet-
kých 29 súťažiacich z trinástich škôl z 
celého Slovenska. Malí klaviristi násled-
ne výsledkovú listinu a diplomy dostali 
mailom a poštou. 

Talentovaní súrodenci Silvia a Ondrej 
Sýkorovci získali prvé miesto. Matúš Si-

voň za svoj výkon získal čestné uznanie, 
čo je v kategórii, kde súťažia prevažne 
klaviristi pripravujúci sa na ďalšie od-
borné štúdium na konzervatóriách, 
veľmi pekný úspech. Všetkých troch 
žiakov pedagogicky vedie Ľubica Mi-
kušová.

Hoci sa súťaže konali naozaj v netra-
dičnej podobe, určite to neznižuje ra-
dosť všetkých ocenených. Úsilie, ktoré 
žiaci aj pedagógovia vložili do prípra-
vy súťažných výkonov bolo rovnaké, a 
možno aj väčšie, ako za bežnej situácie. 
Všetci súťažiaci a ich učitelia si zaslúžia 
gratuláciu a veľké poďakovanie. Nielen 
za dosiahnuté umiestnenia, ale aj za 
to, že v čase, kedy sa so svojimi žiakmi 
mohli stretávať len vo veľmi obmed-
zenom rozsahu, spoločne naštudovali 
kvalitný súťažný repertoár a prispeli k 
zviditeľneniu senickej ZUŠ-ky v rámci 
celého Slovenska.

Mirka Gáfriková, riaditeľka ZUŠ Senica
Foto: Štefan Orth

Návštevníkov múzea fascinuje 
samotná rekonštrukcia budovy
Kurátor Múzea Senica Tomáš Motus 
sa už plne zhostil svojej novej úlo-
hy a ako sprievodca privítal v zre-
konštruovanej budove mestského 
múzea počas predchádzajúcich dní 
a týždňov niekoľko skupín návštev-
níkov. Nechýbali medzi nimi ani no-
vinári zo Slovenského rozhlasu a Tla-
čovej agentúry Slovenskej republiky.  

A keďže súčasná doba kvôli ne- 
priaznivej pandemickej situácii  
dlhodobo nepraje hromadným  
podujatiam, v spolupráci s domácou  
TV SEN sme pre vás pripravili online 
prehliadku múzea z niektorých jeho 
expozícií pri príležitosti celoeuróp-
skeho podujatia Noc múzeí a galérií 
2020.

Hudobníci bodovali na súťažiach aj v čase pandémie
Ani pretrvávajúce mimoriadne protipandemické opatrenia v školstve nezabránili mladým hudobným ta-
lentom zo ZUŠ Senica získať popredné miesta na celoslovenských súťažiach. Organizátori tradičných súťaží 
pre základné umelecké školy sa ich aj v súčasnej neľahkej dobe podujali zorganizovať a tak senickí muzi-
kanti dostali opäť príležitosť predviesť svoje umenie – aj keď v netradičnom režime.

„Mnohých návštevníkov fascinuje 
samotná rekonštrukcia budovy bý-
valej Sokolovne, v ktorej mestské 
múzeum sídli. Rozdiel oproti len 
nedávnej minulosti a súčasnému 
stavu je obrovský. Najmä u star-
ších návštevníkov má veľký úspech 
rozľahlá papierová maketa Senice. 
Mnohí si totiž pamätajú mesto zo 
60-tych rokov, kedy malo charakter 
ešte trochu podobný makete. Mlad-
ších návštevníkov zasa viac zaujíma 
prehliadka archeologickej expozície 
a unikátnych hrobov z únětickej kul-
túry,“ popisuje prvé skúsenosti s pre- 

hliadkami kurátor senického múzea 
Tomáš Motus. „A takmer vždy som 
na záver prehliadky dostával otázky 
o katakombách pod námestím, ale 
napríklad aj otázky ohľadom budo-
vania parku v areáli múzea, ktorý 
bol v minulosti súčasťou letohrádku,“ 
dodáva.

Na návštevu Múzea Senica sa môžete 
objednať mailom (muzeum@senica.
sk), prostredníctvom ktorého si s kurá-
torom dohodnete konkrétny dátum a 
čas. Podmienkou je, že skupina môže 
mať maximálne päť osôb.               -tam-

Foto: TASR
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Päť tipov ako sa počas sviatkov najesť dosýta 
a pritom nezaťažovať trávenie a nepribrať

1. Ráno nalačno vypite pohár vody, 
do ktorého vytlačíte jeden celý citrón 
a najedzte sa až po cca trištvrte hodi-
ne – hodine. Namiesto citróna môže-
te použiť dve - tri lyžičky jablkového 
octu. Je to jednoduchý všeobecný 
recept, ale veľmi si ním môžete po-
môcť, lebo rozbehnete metaboliz-
mus a všetko to, čo stojí v črevách.

2. Snažte sa sladké jesť po jedle. Teda 
najskôr si dajte jedlo, ktoré má vyššiu 
nutričnú hodnotu (kapustnica, úde-
né, kapor...) a až po ňom zaraďte 
sladké pečivo, koláče a dezerty.

3. „Nezobkajte“ medzi jedlami. Táto 
zásada je veľmi dôležitá. Pokojne sa 
najedzte úplne dosýta, bezprostred-
ne po hlavných jedlách môžete zara-
diť spomínané sladké, ale dôležité je, 
aby ste medzi jedlami dodržali časový 
odstup a nekŕmili sa prakticky neustá-
le počas celého dňa. Časový odstup 
medzi konzumáciou jedál, ktorými sa 
úplne zasýtite by mal byť cca tri až šty-
ri hodiny. Nechajte čas žalúdku vytrá-
viť všetko jedlo a pitie. Potom sa zasa 
môžete dosýta najesť,  mieru by si mal 
každý vedieť ustrážiť sám.

4. Nezabúdajte na zeleninu. Pridajte 
k jedlám čerstvú zeleninu, ideál zele-
nú alebo listovú, uľahčí trávenie. Ob-
sahuje minerály, soli a stopové prv-
ky, ktoré pomôžu pečeni i žlčníku. 

5. Eliminujte kombináciu ovocia a al-
koholu. Buď si dajte jedno alebo dru-
hé. Táto vzájomná kombinácia môže 
spôsobovať nepríjemné problémy 
pri trávení.

Ak budete dodržiavať týchto päť od-
poručení, máte šancu absolvovať vi-
anočné a novoročné sviatky bez zby-
točných problémov s trávením a aj 
kíl navyše. Krásne a chutné Vianoce.

Vianoce a prelom rokov sa spájajú aj s hojnosťou jedla a väčšina z nás neodolá bohato prestretému stolu. 
Častokrát počas sledovania obľúbených vianočných programov v televízii alebo počas rodinných návštev 
neustále „zobkáme“. Tu sladký medovníček, linecké alebo vanilkový rožtek, tam zasa niečo slané zo stude-
nej misy a medzitým sa ešte stihneme do prasknutia niekoľkokrát za deň najesť. Ak však dodržíme zopár 
pravidiel, uľahčíme svojmu tráveniu, ušetríme si možné zdravotné komplikácie a ani ručička na váhe ne-
bude po sviatkoch trhať neželané rekordy. A tu je päť tipov na stravovanie počas sviatkov, ktoré odporúča 
čitateľom Našej Senice nutričný poradca Ladislav Jankovič:

Ilustr. foto: , spracované v spolupráci s jankowitch.com

Kalendár na rok 2021Kalendár na rok 2021
vo formáte A3 s dobovými fotografiami bývalého letohrád-

ku, neskôr Sokolovne a terajšieho múzea si môžete zakúpiť 

v informačnej kancelárii Infosen v dome kultúry 

na Námestí oslobodenia.

iba 100 kusov 
v predaji

5,50 €



Mesto Senica, zastúpené Ing. Mgr. 
Martinom Džačovským, primátorom 
mesta, ako zriaďovateľ príspevkovej 
organizácie Mestské kultúrne stredis-
ko Senica, so sídlom Senica, Námestie 
oslobodenia 11/17 vyhlasuje výbe-
rové konanie na riaditeľa Mestské-
ho kultúrneho strediska Senica.

Úspešného uchádzača vo výberovom 
konaní na funkciu riaditeľa Mestského 
kultúrneho strediska Senica navrhne 
primátor mesta Mestskému zastupi-
teľstvu v Senici na vymenovanie do 
funkcie v súlade s § 11 ods. 4 písm. l/ 
zákona 369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení v znení neskorších predpisov. 

Miesto výkonu práce: 
Mestské kultúrne stredisko Senica, 
Námestie oslobodenia 11/17, Senica 
Kvalifikačné predpoklady: 
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 
Ďalšie požiadavky: 
- prax v oblasti riadiacej práce mini-
málne 3 roky
- komunikatívnosť, organizačné  a ria-
diace schopnosti 
- kreatívnosť,  bezúhonnosť
- znalosť práce s počítačom (Word, Ex-
cel, Internet, e-mail)    
- vodičský preukaz sk. B                           

Požadované doklady: 
- písomná žiadosť o účasť vo výbero-
vom konaní
- úradne overený doklad o najvyššie 
dosiahnutom vzdelaní nie starší ako 
tri mesiace 
- profesijný štruktúrovaný životopis
- koncepčný zámer rozvoja MsKS  Se-
nica                                      
- doklad o praxi v oblasti riadiacej prá-
ce
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti 
- údaje potrebné na vyžiadanie výpi-
su z registra trestov, ktoré mesto zašle 
v elektronickej  podobe prostredníc-
tvom elektronickej komunikácie Ge-
nerálnej prokuratúre SR na vydanie 
výpisu z registra trestov a to:
1. Meno, priezvisko, rodné priezvisko, 
pôvodné meno alebo priezvisko, ak 
došlo k  zmene mena alebo zmene 
priezviska osoby, ktorej sa žiadosť 
týka,
2. Dátum narodenia, rodné číslo, 
miesto a okres narodenia, adresu tr-
valého pobytu a u osoby narodenej v 
cudzine aj štát narodenia,
3. Štátne občianstvo, 
4. Pohlavie, 
5. Meno, priezvisko a rodné priezvisko 
rodičov, 
6. Číslo občianskeho preukazu

Výberové konanie na riaditeľa/-ku Mestského kultúrneho strediska Senica
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- písomný súhlas so spracovaním 
osobných údajov za účelom vý-
berového konania a predloženia 
úspešného uchádzača z výberového 
konania na rokovanie mestského za-
stupiteľstva v súlade s ustanovením 
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších 
predpisov 

Predpokladaný dátum nástupu na 
funkciu riaditeľa MsKS - po vymeno-
vaní kandidáta Mestským zastupi-
teľstvom v Senici dňom 1. 3. 2021.

Ponúkaný nástupný plat: osob-
ný plat v rozpätí od 1 700 eur do  
2 000 eur určený na základe § 7a z. č. 
553/2003 Z. z. o odmeňovaní niekto-
rých zamestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme v nadväznosti na 
počet rokov uznanej praxe zamestná-
vateľom. 

Záujemcovia môžu svoje žiadosti 
posielať na adresu:   
Mestský úrad Senica                                                                                           
sekretariát prednostky        
Štefánikova 1408/56
905 25  Senica     
s uvedením:  „Prihláška do výberové-
ho konania na  pozíciu riaditeľa Mest-

ského kultúrneho strediska Senica“
                                                                                                      
Termín podávania žiadostí o účasť 
na výberovom konaní: do 4. 1. 2021 
do 12.00 hod. do podateľne MsÚ 
osobne alebo poštou.

Bližšie informácie poskytuje: JUDr. 
Katarína Vrlová, prednostka Mestské-
ho úradu v Senici.
Kontakt: tel. 034/ 651 2296, 651 5004,
e-mail: katarina.vrlova@senica.sk

Vyhlasovateľ výberového konania si 
vyhradzuje právo nezaradiť do vý-
berového konania uchádzačov, ktorí 
nespĺňajú požadované predpoklady 
a ktorí v termíne podania žiadosti  
alebo dodatočne určenom termíne 
nepredložia všetky požadované do-
klady.
 
Mesto Senica ako vyhlasovateľ výbe-
rového konania a zriaďovateľ Mest-
ského kultúrneho strediska Senica  
uchádzačom, ktorí splnili podmienky 
výberového konania, oznámi termín a 
miesto výberového konania, a to naj-
neskôr sedem dní pred jeho konaním.
 

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

Mesto Senica prenajme nebytové 
priestory vhodné na kancelárske úče-
ly v administratívnej budove so súp. č. 
1318 na Štefánikovej ulici v Senici.

Ide o kancelárie vo výmerách: 
14,10 m², na prízemí
15 m², na prízemí
12,60 m²,  na prízemí
15,50 m², na 1. poschodí
15,10 m²,  na 1. poschodí
 
Plus dve garáže postavené vedľa 
budovy so súp. č. 1318
 
Priestory budú voľné od 1. 2. 2021

Kontakt pre záujemcov:
roderika.petrakova@senica.sk
034/ 6987 628

Mesto ponúka na prenájom nebytové priestory na Štefánikovej ulici
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Viac ako doma sa im darí na ihriskách súperov

V dohrávke 13. kola privítali zve-
renci trénera Šoltisa mužstvo zo 
Serede. Zápas bol oproti pôvodné-
mu termínu preložený z dôvodu na-
kazenia sa väčšiny hráčov a členov 
realizačného tímu hostí novým ko-
ronavírusom. Prvú možnosť zápasu 
mali hostia v 6. min, ale Lačný po hla-
vičke našiel pripraveného brankára 
Fryštáka. Úvodný gól padol aj na 
druhej strane. V 14. min po rohovom 
kope sa presadil Fotr - 1:0. Pred kon-
com prvého polčasu si vypracovali 
Seničania tri gólové šance, ale dva-
krát Fotr a raz Addo nedokázali pre-
konať brankára Serede. Po prestávke 
sa hralo najmä v strede ihriska. V 70. 
min sa nechal zbytočne vylúčiť Fotr 
a hostia vycítili svoju šancu. Senická 
obrana ich do šancí ale nepúšťala. To 
však neplatilo v úplnom závere du-
elu, kedy padli tri góly. V 89. min sa 
podarilo hosťom vyrovnať po góle 
striedajúceho Jarovića - 1:1. V nad-
stavenom čase sa dokázali Seniča-
nia opäť dostať do vedenia, keď po 
hlavičke Asanovića doklepol loptu 
do siete Malec - 2:1. Ani tento gól 
nebol pre domácich víťazný. V 93. 
min využil pred šestnástkou voľný 
priestor Lačný a krásnou strelou do 
ľavej šibenice uzavrel na konečných 
2:2. Vzhľadom k priebehu zápasu to 
boli zbytočne stratené body.

Nasledujúci zápas cestovali Seni-
čania na východ republiky do Mi-
chaloviec. Duel sa hral na ťažkom 
rozmočenom teréne, kombinovať 
sa veľmi nedalo. Aj preto sa obidve 
mužstvá len veľmi ťažko presadzo-
vali v útočnej fáze. Futbalovejším tí-
mom boli Záhoráci. V 32. min padol 

jediný gól a radovali sa z neho hos-
ťujúci hráči. Po Malecovej prihrávke 
sa zoči-voči brankárovi ocitol Piroska 
a kapitán dokázal svoju šancu pre-
meniť - 0:1. Krátko po prestávke sa 
dostával do šance Yenne, ale bran-
kár domácich zachránil pred ďalšou 
pohromou. Ďalšie možnosti Košťála 
a Pirosku taktiež zostali nevyužité. 
Domáci si vypracovali v podstate len 
jednu možnosť, ale Taiwo ju nepre-
menil. A keď sa v závere nepresadil 
ani Malec, tri body putovali na Záho-
rie po najtesnejšom víťazstve.

V 15. kole sa v Senici predstavil 
majstrovský Slovan Bratislava. 
Seničania povzbudení víťazstvom 
v Michalovciach chceli získať body 
aj v tomto súboji. Od úvodu sa hral 
aktívny a rýchly futbal. V 16. min 
strelu Rataa výborne vyrazil Fryšták. 
O chvíľu lopta po hlavičke Abenu 
letela vedľa. Seničania si vypracova-
li čistú gólovú príležitosť v 37. min 
- Yenne si narazil loptu s Košťálom, 
ocitol sa sám pred brankárom Gre-
ifom, no toho nedokázal prekonať, 
keď vytiahol výborný zákrok. Opäť 
sa raz potvrdilo nedáš - dostaneš. 
O štyri minúty vyšla hosťom pekná 
kombinačná akcia Nona s Pausche-
kom a po jeho prihrávke už osamo-
tený Strelec nemal problém loptu 

dopraviť do siete - 0:1. Po prestávke 
začali domáci aktívnejšie. V 49. min 
sa im podarilo vyrovnať, keď po 
štandardke Pirosku si strelil vlastný 
gól Abena. Asistent rozhodcu síce 
signalizoval ofsajd, ale po porade 
s hlavným gól uznali. Potom však 
nasledovali protesty hráčov hostí a 

gól na prekvapenie všetkých (aj tele-
víznych divákov), gól neuznali. Ten-
to moment výrazne poznačil ďalší 
priebeh stretnutia. V 66. min dostal 
Ratao výbornú prihrávku za obranu 
a svoj nájazd premenil - 0:2. Záhoráci 
sa snažili o skorigovanie, ale z viace-
rých gólových príležitostí nedokázali 
prekonať výborného Greifa (Malec, 
Piroska, Duda, Niarchos). V 85. min 
z pozície silne zaváňajúcej ofsajdom 
strelil tretí gól Holman. Konečný vý-
sledok 0:3 bol pre senických futbalis-
tov veľmi krutý.

Ďalší zápas odohrali Seničania v 
Nitre. Úvodných desať minút patrilo 
domácim hráčom, ktorí boli aktív-
nejší. Strelecké možnosti Záhumen-
ského a Faška zneškodnil brankár 
Fryšták. Postupne prevzali opraty 
zápasy Záhoráci. V 14. min mal ob-
rovský možnosť Fotr, keď preloboval 
brankára, ale ten v poslednej chvíli 
loptu chytil. V 32. min vyšla Šoltisov-
com krásna akcia - Piroska vysunul 

do šestnástky Totku, čerstvý repre-
zentant do 21 rokov krásnou pri-
hrávkou našiel pred bránkou úplne 
voľného Maleca, pre ktorého už ne-
bolo problém skórovať - 0:1. 
V druhom polčase Záhoráci kont-
rolovali hru, niektoré náznaky šan-
cí nedotiahli do konca. Najväčšiu 
možnosť na zvýšenie vedenia mal v 
65. min Fotr, ktorý bol po centri Koš-
ťála sám pred brankárom, po jeho 
zakončení však zazvonila len pravá 
žrď domácej brány. V závere sa Nitra 
snažila o vyrovnanie. Keď sa už zda-
lo, že všetky body pôjdu na Záhorie, 
v 93. min chybovala obrana a po 
zbytočnom zákroku Carrilla dostala 
Nitra výhodu penalty. Najlepší do-
máci strelec Faško sa z bieleho bodu 
nepomýlil a rozhodol o tom, že body 
sa budú deliť. Pre Senicu to bola ďal-
šia zbytočná strata bodov.
V tabuľke Fortuna ligy patrí FK Seni-
ca 9. miesto.

Ivan Tobiáš
Foto: KF Senica

Senickí futbalisti odohrali v najvyššej futbalovej súťaži na Slovensku ďalšie zápasy jesennej časti. Na domácom 
štadióne sa im v aktuálnej sezóne nedarí, keď vyhrali len jeden zápas (ešte 15. augusta s Michalovcami). Oveľa 
viac sa im darí na ihriskách súperov, odkiaľ si doviezli už 11 bodov.

Prvá decembrová nedeľa patrila 
v FK Senica Mikulášovi a jeho po-
mocníkom. Hráči A-mužstva vy-
menili futbalové dresy za menej 
tradičné oblečenie. V kostýme 
Mikuláša, anjela či čerta Matúš 
Chropovský, Edmund Addo, Ja-
kub Buchel, Filip Buchel, Lukáš 
Kučera a Marko Totka postupne 
navštívili skupinové tréningy fut-
balových prípraviek FK Senica.

-it-, foto. FK Senica

Mikulášska výprava na ihrisku



SPOMIENKA
Čas plynie ako rieky prúd, 
kto ťa mal rád, nemôže 
zabudnúť.
V novembri 2020 sme 
si pripomenuli 25 ro-
kov od chvíle, kedy nás 
navždy opustila naša 
drahá mama Božena 
Blažková zo Senice.
Venujte jej tichú spomienku spolu s nami.

S láskou spomínajú deti: Milan, Daša a Vladimír  
a nevesta Helena s rodinami.

spomienky  I  spoločenská kronika  I  rôzne22 Naša Senica

Uzavreté manželstvá:
Ing. Ivan Procházka a Anna Kressová
Dominik Komáček a Zuzana Kubíková
Ľubomír Holečko a Marianna Kudláčová
 
Vítame nových Seničanov:
Samuel Mikulec, narodený v Skalici

Opustili nás:
Anton Janáček, vo veku 73 rokov 
Jozef Fiala, vo veku 95 rokov 
Martin Herda, vo veku 86 rokov 
Pavol Uhrin, vo veku 75 rokov 
Veronika Šubová, vo veku 94 rokov 
Marta Bobková, vo veku 89 rokov 
Anna Hučková, vo veku 83 rokov 
Pavel Kusý, vo veku 58 rokov 
Anna Vaňková, vo veku 70 rokov

Spoločenská kronika
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Čas plynie, roky 
ubiehajú, 
ale krásne spomienky v 
srdci zostávajú...
Dňa 21. decembra 
uplynie 5 rokov, čo 
nás opustila milovaná 
mamička, babka a pra-
babka Helena 
 Marcinková.
S láskou a vďakou spomínajú dcéra a syn
s rodinami.

SPOMIENKA
Odišiel si tichučko, 
tak ako odchádza deň 
a v našich srdciach 
ostáva spomienka len...
Dňa 28. decembra si 
pripomíname prvé vý-
ročie, keď nás navždy 
opustil manžel, otec a 
dedko Ján Veselý.

Kto ste ho poznali a mali radi, spomínajte s nami.
S láskou a úctou spomína manželka, 
dcéra Magdaléna, dcéra Barbora s rodinou 
a vnúčatá Tiborko a Julinka.

RIADKOVÁ INZERCIA
• Občan so ZŤP z Borského Mikuláša hľadá asisten-
ta na 4 hodiny denne. Volajte na 0918 589 994.

OZNAMY 
• Dňa 23. decembra 2020 bude MsÚ Senica  
z technických príčin zatvorený.

SPOMIENKA
Len ten, kto stratil toho, 
koho mal rád, pochopí, 
čo je bolesť a žiaľ.
Aj keď si odišiel a niet ťa 
medzi nami,  v našich 
srdciach zostávaš na-
vždy s nami.
Dňa 15. 12. 2020 uply-
nú dva roky od chvíle, 
keď nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a 
dedo Štefan Petrák zo Senice.

S láskou spomína manželka Milka, synovia 
s rodinami a ostatná rodina.
Kto ste ho poznali, spomínajte s nami.

SPOMIENKA
Dňa 21. 12. uplynie päť 
rokov od chvíle, kedy 
nás navždy opustila 
naša drahá  Milena  
Cádrová. 

V ten deň tragicky za-
hynula i so svojím pria-
teľom.

Spomínajme a venujme im tichú spomienku.

SPOMIENKA
Dňa 26. decembra si 
pripomíname, desiate 
výročie úmrtia 
Anny Fajnorovej. 

Spomína manžel 
a synovia s rodinnou. 
Kto ste ho poznali, 
spomínajte s nami.

SPOMIENKA
Čas plynie ako rieky prúd, 
kto ťa mal rád, nemôže 
zabudnúť...
Dňa 28. decembra  uply-
nie štvrtý rok  od úmrtia 
našej drahej maminky, 
starej mamy a prastarej 
mamy Emílie Vaculovej.
S láskou spomínajú dcé-
ra Jana s rodinou a syn Ján s rodinou.

SPOMIENKA
Dňa 20. 12. 2020 uply-
nie 15 rokov, čo nás na-
vždy opustil milovaný 
manžel, otec a dedko 
Štefan Kulíšek. 
Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu spolu s nami 
tichú spomienku. 

S láskou spomína celá rodina.

SPOMIENKA
Život mu nedoprial  
s nami dlhšie byť,  
no v našich srdciach 
zostáva stále žiť.
Dňa 24. novembra sme 
si pripomenuli nedoži-
tých 80 rokov nášho mi-
lovaného Arnošta Bíbu 
a zároveň 11. decembra 
sme si pripomenuli 4. smutné výročie, čo nás na-
vždy opustil.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú synovia Arnošt 
a Jaroslav s rodinami a švagriná Anna.

SPOMIENKA
Odišiel potichučky, bez 
slov rozlúčky. No v srd- 
ciach, čo ho mali radi, žije 
stále spomienkami...
Dňa 30. septembra sme 
si pripomenuli 3. výro-
čie úmrtia a dňa 16. sep-
tembra si pripomenuli 
nedožité 80. narodeni-
ny manžela, otca, dedka, pradedka
Jana Pagáča zo Senice.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka 
a dcéra s rodinou. 
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Platí od 13. decembra 2020

do 11. decembra 2021

205102  Linka è.2  Sotina-Poliklinika-Autobusová stanica -Dlhá -�el.stanica

https://arriva.sk/trnava/

Infolinka: 0915 733 733, www.arrivatrnava.sk

ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava, Senica

1

2

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

Tè

od 0Sotina0Sotina, Zimný štadión

0Sotina, Amfiteáter  � 

0Poliklinika  �  �  �  �  � 

0TESCO  �  �  �  �  �  �  � 

0Autobusová stanica

0Dlhá, è.260  �  �  �  �  � 

0Gymnázium  �  �  �  � 

0DEMA  �  �  �  �  �  �  � 

0SPP  �  �  �  �  �  �  �  � 

+Technické slu�by  � 

0�eleznièná, ARRIVA

pr 0�el.stanica0�el.stanica  �  �  �  �  � 

154

164

174

184

234

264

274

284

294

304

314

334

1

�  �  �

�  �  �

�  �  �

**

�

16

355

385

395

405

415

425

435

455

21

**

�

16

006

016

026

036

086

116

126

136

146

156

166

186

3

526

536

546

556

007

037

047

057

067

077

087

107

5

309

319

329

339

389

419

429

439

449

459

469

489

7

3011

3111

3211

3311

3811

4111

4211

4311

4411

4511

4611

4811

9

3013

3113

3213

3313

3813

4113

4213

4313

4413

4513

4613

4813

11

**

�

16

3014

3114

3214

3314

3814

4114

4214

4314

4414

4514

4614

4814

13

3015

3115

3215

3315

3815

4115

4215

4315

4415

4515

4615

4815

15

**

�

16

3016

3116

3216

3316

3816

4116

4216

4316

4416

4516

4616

4816

17

3017

3117

3217

3317

3817

4117

4217

4317

4417

4517

4617

4817

19

�  �  �

�  �  �

�  �  �

�

19

3819

4119

4219

4319

4419

4519

4619

4819

23

* premáva v pracovných dòoch x zastávka je iba na znamenie alebo po�iadanie

�

16

nepremáva od 24.12.2020 do 6.1.2021

�

19

nepremáva 24.12.2020 a 31.12.2020

Linka č.  2    Sotina - Poliklinika - Autobusová stanica - Dlhá - Železničná stanica

Platí od 13. decembra 2020

do 11. decembra 2021

205102  Linka è.2  Sotina-Poliklinika-Autobusová stanica -Dlhá -�el.stanica

Opaèný smer https://arriva.sk/trnava/

Infolinka: 0915 733 733, www.arrivatrnava.sk

ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava, Senica

14

13

12

10

9

7

6

5

4

3

1

Tè

od 0�el.stanica0�el.stanica  �  �  �  �  � 

0�eleznièná, ARRIVA

+Technické slu�by  � 

0DEMA  �  �  �  �  �  �  � 

0Gymnázium  �  �  �  � 

0Vajanského, cintorín

0Autobusová stanica

0TESCO  �  �  �  �  �  �  � 

0Poliklinika  �  �  �  �  � 

0Sotinská  �  �  �  �  �  � 

pr 0Sotina0Sotina, Zimný štadión

454

464

474

494

504

514

554

584

594

005

015

2

**

�

16

326

336

346

366

376

386

426

456

466

476

486

4

357

367

377

397

407

417

487

517

527

537

547

6

0610

0710

0810

1010

1110

1210

1610

1910

2010

2110

2210

8

0612

0712

0812

1012

1112

1212

1612

1912

2012

2112

2212

10

BB

0614

0714

0814

1014

1114

1214

1614

1914

2014

2114

2214

12

BB

�

16

**

0615

0715

0815

1015

1115

1215

1615

1915

2015

2115

2215

14

BB

0616

0716

0816

1016

1116

1216

1616

1916

2016

2116

2216

16

BB

�

16

**

0617

0717

0817

1017

1117

1217

1617

1917

2017

2117

2217

18

�

19

0618

0718

0818

1018

1118

1218

1618

�  �  �

�  �  �

�  �  �

�  �  �

24

**

�

43

0620

0720

0820

1020

1120

1220

1620

1920

2020

2120

2220

20

††

�

14

,,

0620

0720

0820

1020

1120

1220

1620

�  �  �

�  �  �

�  �  �

�  �  �

26

* premáva v pracovných dòoch , premáva v sobotu

�

14

nepremáva 24.12.2020

�

43

nepremáva 31.12.2020

x zastávka je iba na znamenie alebo po�iadanie † premáva v nede¾u a v štátom uznaný sviatok

�

16

nepremáva od 24.12.2020 do 6.1.2021

�

19

nepremáva 24.12.2020 a 31.12.2020

B spoj 12, 14, 16, 18 cez prac. dni èaká na zast. �el.stanica na zmeškané vlaky max. 3 min.

Platí od 13. decembra 2020

do 11. decembra 2021

205104  Linka è.4  Sotina-Autobusová stanica-Èáèov

https://arriva.sk/trnava/

Infolinka: 0915 733 733, www.arrivatrnava.sk

ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava, Senica

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tè

od pr'Sotina'Sotina, Zimný štadión

'Sotina, Amfiteáter  � 

'Sadová  �  �  �  �  �  � 

'Autobusová stanica

'Gymnázium  �  �  �  � 

'Tehelná  �  �  �  �  �  � 

'Èáèov, dolný koniec

'Èáèov, kostol  �  �  � 

pr od'Èáèov'Èáèov, horný koniec

�  �  �

�  �  �

�  �  �

�  �  �

�  �  �

�  �  �

�  �  �

�  �  �

�  �  �

##

�

10

457

437

427

407

357

317

297

277

257

6

�  �  �

�  �  �

�  �  �

�  �  �

�  �  �

�  �  �

�  �  �

�  �  �

�  �  �

�  �  �

�  �  �

�  �  �

�  �  �

�  �  �

�  �  �

�  �  �

�  �  �

�  �  �

�  �  �

�  �  �

##

�

10

157

207

5

�  �  �

�  �  �

�  �  �

�  �  �

�  �  �

�  �  �

�  �  �

�  �  �

�  �  �

# premáva v pracovných dòoch | spoj príslušnou zastávkou prechádza

�

10

premáva od 14.12.2020 do 22.12., od 8.1.2021 do 29.1., od 2.2. do 26.2., od 8.3. do 31.3., od 7.4. do 30.6., od 2.9. do 27.10., od 2.11. do 10.12.2021

Linka č.  4    Sotina - Autobusová stanica - Čáčov
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Platí od 13. decembra 2020

do 11. decembra 2021

205103  Linka è.3  Poliklinika-Autobusová stanica-Èáèov-Autobusová stanica-Poliklinika

https://arriva.sk/trnava/

Infolinka: 0915 733 733, www.arrivatrnava.sk

ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava, Senica

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

3

2

1

Tè

od /Poliklinika/Poliklinika  �  �  �  �  �  �  � 

/TESCO  �  �  �  �  �  �  �  � 

/Autobusová stanica  �  � 

/Hviezdoslavova  �  �  �  � 

/Èáèovská cesta  �  �  �  � 

/   MAHLE  �  �  �  �  �  �  � 

/Èáèov, MŠ  �  �  �  �  �  � 

/   Èáèov, horný koniec

/   Èáèov, kostol  �  �  �  � 

/Èáèov, dolný koniec  �  � 

/Tehelná  �  �  �  �  �  �  �  � 

/DEMA  �  �  �  �  �  �  �  �  � 

/Priemyselná, mliekareò

/Lipová, IBV  �  �  �  �  �  � 

/Okru�ná  �  �  �  �  �  �  �  � 

/SNP, cintorín  �  �  �  �  � 

/II.ZŠ  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 

/Štefánikova  �  �  �  �  �  � 

/Mestský úrad  �  �  �  �  � 

/Autobusová stanica  �  � 

/TESCO  �  �  �  �  �  �  �  � 

pr /Poliklinika/Poliklinika  �  �  �  �  �  �  � 

**

155

165

195

215

225

235

265

285

295

315

325

345

375

385

405

415

425

465

495

505

1

**

535

545

575

595

006

056

076

086

096

116

126

146

176

186

206

216

226

266

296

306

3

**

207

217

247

267

277

317

337

347

367

377

397

427

437

457

477

487

547

577

587

5

**

408

418

458

478

488

528

548

558

578

588

009

039

049

069

079

089

149

179

189

7

++

�

30

408

418

458

478

488

528

548

558

578

588

009

039

049

069

079

089

129

159

169

45

**

0010

0110

0510

0710

0810

1310

1510

1610

1710

1910

2010

2210

2510

2610

2810

2910

3010

3610

3910

4010

9

**

0011

0111

0511

0711

0811

1211

1411

1511

1711

1811

2011

2311

2411

2611

2711

2811

3411

3711

3811

13

++

�

30

0011

0111

0511

0711

0811

1211

1411

1511

1711

1811

2011

2311

2411

2611

2711

2811

3211

3511

3611

49

**

0012

0112

0512

0712

0812

1312

1512

1612

1712

1912

2012

2212

2512

2612

2812

2912

3012

3612

3912

4012

17

**

0013

0113

0513

0713

0813

1313

1513

1613

1713

1913

2013

2213

2513

2613

2813

2913

3013

3613

3913

4013

21

**

0014

0114

0514

0714

0814

1314

1514

1614

1714

1914

2014

2214

2514

2614

2814

2914

3014

3614

3914

4014

23

††

�

15

++

0014

0114

0514

0714

0814

1214

1414

1514

1714

1814

2014

2314

2414

2614

2714

2814

3214

3514

3614

55

**

0015

0115

0515

0715

0815

1315

1515

1615

1715

1915

2015

2215

2515

2615

2815

2915

3015

3615

3915

4015

27

**

0016

0116

0516

0716

0816

1216

1416

1616

1716

1816

2016

2116

2316

2616

2716

2916

3016

3116

3716

4016

4116

31

††

�

15

++

0016

0116

0516

0716

0816

1216

1416

1516

1716

1816

2016

2316

2416

2616

2716

2816

3216

3516

3616

59

**

�

43

0017

0117

0517

0717

0817

1217

1417

1517

1717

1817

2017

2317

2417

2617

2717

2817

3417

3717

3817

35

**

�

43

5017

5117

5517

5717

5817

0218

0418

0518

0718

0818

1018

1318

1418

1618

1718

1818

2218

2518

2618

39

* premáva v pracovných dòoch + premáva v sobotu

�

43

nepremáva 31.12.2020

† premáva v nede¾u a v štátom uznaný sviatok

�

15

nepremáva od 24.12.2020 do 26.12. a 1.1.2021

�

30

nepremáva 26.12.2020,1.5.2021 a 8.5.2021

Linka č. 3  Poliklinika - Autobusová stanica - Čáčov - Autobusová stanica - Poliklinika

Platí od 13. decembra 2020

do 11. decembra 2021

205101  Linka è.1  Autobusová stanica - Poliklinika - Kunov - Vajanského,cintorín - Autobusová stanica

https://arriva.sk/trnava/

Infolinka: 0915 733 733, www.arrivatrnava.sk

ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 Trnava, Senica

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Tè

od 1Autobusová stanica1Autobusová stanica  �  � 

1TESCO  �  �  �  �  �  �  �  �  � 

1Poliklinika  �  �  �  �  �  �  �  � 

1Sotinská  �  �  �  �  �  �  �  � 

1Kunov, rázc.  �  �  �  �  �  � 

1Kunov, Jednota  �  �  �  �  � 

1Kunov, IBV  �  �  �  �  �  �  � 

1Agrostav  �  �  �  �  �  �  �  � 

1II.ZŠ  �  �  �  �  �  �  �  �  �  � 

,Brezová  �  �  �  �  �  �  �  �  � 

1Vajanského, cintorín  �  � 

pr 1Autobusová stanica1Autobusová stanica  �  � 

++

207

237

247

257

287

297

307

327

347

357

367

417

3

++

208

238

248

258

288

298

308

328

348

358

368

418

5

††

�

15

--

2510

2810

2910

3010

3310

3410

3510

3710

3910

4010

4110

4610

27

++

5512

5812

5912

0013

0313

0413

0513

0713

0913

1013

1113

1613

11

††

�

15

--

0013

0313

0413

0513

0813

0913

1013

1213

1413

1513

1613

2113

33

++

5513

5813

5913

0014

0314

0414

0514

0714

0914

1014

1114

1614

15

++

�

10

2514

2814

2914

3014

3314

3414

3514

3714

3914

4014

4114

4614

17

††

�

15

--

0015

0315

0415

0515

0815

0915

1015

1215

1415

1515

1615

2115

37

++

2515

2815

2915

3015

3315

3415

3515

3715

3915

4015

4115

4615

19

++

0016

0316

0416

0516

0816

0916

1016

1216

1416

1516

1616

2116

21

++

�

43

0017

0317

0417

0517

0817

0917

1017

1217

1417

1517

1617

2117

23

+ premáva v pracovných dòoch - premáva v sobotu

�

43

nepremáva 31.12.2020

x zastávka je iba na znamenie alebo po�iadanie † premáva v nede¾u a v štátom uznaný sviatok

�

15

nepremáva od 24.12.2020 do 26.12. a 1.1.2021

�

10

premáva od 14.12.2020 do 22.12., od 8.1.2021 do 29.1., od 2.2. do 26.2., od 8.3. do 31.3., od 7.4. do 30.6., od 2.9. do 27.10., od 2.11. do 10.12.2021

Linka č. 1    Autobusová stanica - Poliklinika - Kunov - Vajanského, cintorín - Autobusová stanica

Spoje MHD Senica budú v dňoch 21. a 22. 12. 2020 premávať ako počas školských prázdnin.

Nové cestovné poriadky platné od 13. decembra spoločnosť ARRIVA zaviedla aj v rámci liniek prímestskej autobusovej dopravy. Platné cestovné poriadky nájdete  
na stránke dopravcu: arriva.sk/trnava/primestska-doprava/cestovne-poriadky/#primesto-trnava.


