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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
informačný mesačník mesta Senica

Rumovisko pri budove Sociálnej pois-
ťovne čaká na jar veľká premena. Už 
teraz sa priestor čistí a v jarných mesia-
coch ho chce senická samospráva pre-
meniť na oddychovú plochu s rekreač-
nou zeleňou. Táto plocha nadväzuje aj 
na starý ovocný sad, ktorý má radnica 
v pláne obnoviť a spraviť z neho komu-
nitný sad s ovocnými drevinami. 

V súčasnosti sa pracuje na zarovnaní 
terénu. Seničania isto vedia, že plocha 
bola dlho neudržiavaná. Vznikali tu 
čierne skládky, ktoré bolo treba od-
strániť. Odpad bol vyvezený a plocha 
vyčistená aj od invazívnych druhov 
rastlín. Na upravenej ploche pribud-
ne trávnik z parkovej zmesi, už vlani 
bol na jej okraji vysadený pás lúčnych 

kvetov. Trávnik bude vysiaty na plo-
che 6975 m². Priestor budú lemovať 
stromoradia zložené z líp, hrabov a 
hlohu. Na rozsiahlej trávnatej ploche 
by mal vzniknúť aj výbeh pre psov. 
Nepôjde však o úplne rovnú plochu. 
Lúčne výsevy budú v priestore zvýraz-
ňovať malé vlny v teréne, aby tak kvety 
lepšie vynikli. Osadené budú lavičky a 
odpadkové koše na separovaný zber. 
Starý ovocný sad v zadnej časti sa  
dočká obnovy. 

Finančné prostriedky na realizáciu 
týchto zámerov získalo mesto Senica z 
viacerých projektov. Časť bude realizo-
vaná z prostriedkov získaných z grantu 
v rámci projektu „Program podpory lo-
kálnych komunít“ Nadácie COOP Jed-

Na jar pribudne na Sotinskej viac ako 
stovka stromov a vznikne oddychová 
plocha s rekreačnou zeleňou

V čísle nájdete aj tieto témy:
• Novoročný príhovor primátora - str. 2
• Elektronické sčítanie začína 15. februá- 
ra - str. 2
• Fondo PRO Senica prijíma žiadosti do konca 
mesiaca - str. 3
• Škôlky a školy pokračujú od 8. februá-
ra v doterajšom režime  - str. 3
• V Senici pribudli ďalšie dve trvalé mobilné 
odberné miesta, spolu sú už tri - str. 4
• Náramky záchrany pomôžu seniorom 
v núdzi - str. 5
• Systém zberu kuchynského odpadu 
začne v Senici najneskôr 1. júla - str. 7
• Namiesto ohňostroja potreby pre útu-
lok - str. 7
• Príloha Študentské listy - str. 11 - 13
• Ako si posilniť imunitu? - str. 19
•  Plavci v šamorínskej bubline - str. 20
• Silvestrovský beh „neodpískali" - str. 20 - 21

nota, ďalšia časť z národného projekt s 
názvom Podpora biodiverzity prvkami 
zelenej infraštruktúry v obciach Slo-
venska - Zelené obce Slovenska. Ďal-
šia zeleň v podobe nových stromov 
pribudne ako zelená bariéra v rámci 
projektu I. etapy cyklodopravných trás 
v zelenom páse popri hlavnej ceste na 
Sotinskej ulici. Celkovo tak pribudne 
na Sotinskej ulici až 105 stromov. 

Viaceré projekty sú stavané ako komu-
nitné projekty. Mesto Senica zrealizuje 
hrubé práce a v jarných mesiacoch 
chce do príprav tohto nového verejné-
ho priestoru zapojiť aj verejnosť, kto-
rej bude oddychovo-relaxačná zóna 
slúžiť.

Lucia Vajdová

ilustr. vizualizácia: Sensomoto.org
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Elektronické sčítanie obyvateľov začína 15. februára

novoročný príhovor primátora  I  spravodajstvo

Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej re-
publiky sa uskutoční v plánovanom termíne od  
15. 2. 2021 do 31. 3. 2021.  Sčítanie obyvateľov bude  
plne elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné. 
Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bez-
pečne, prostredníctvom elektronického formulára, 
ktorý nájdu na www.scitanie.sk. 

Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní 
svojim blízkym (seniorom), ak ich o to požiadajú.

Milí Seničania, vážení spoluobčania,
 
pre všetkých z nás boli nielen tohtoročné Vianoce i 
oslavy Nového roku iné, ale aj podstatná časť uply-
nulého roka 2020. Šiesteho marca bol na Slovensku 
oficiálne potvrdený prvý prípad nákazy novým ko-
ronavírusom a odvtedy nič nebolo ako predtým.

Rozlúčka so starým rokom a príchod nového je 
priestorom pre zastavenie sa, priestorom pre bi-
lancovanie alebo rekapituláciu, či už v osobnom 
živote, ale aj živote samosprávy. Keď sa obzriem 
za skončeným rokom 2020, prichádzajú mi na um 
slová, ako neľahký, namáhavý a vyčerpávajúci. Ale 
napríklad aj prekvapujúci a jedinečný v tom, ako 
nás dokázal spojiť vo vzájomnej pomoci a podpore 
v týchto náročných časoch pandémie.

Dovolím si tvrdiť, že pre všetky samosprávy na 
Slovensku bol uplynulý rok mimoriadne zaťažká-
vajúcou skúškou, kedy sme si vyskúšali svoje limity 
v tom, keď sme okrem ostatných povinností plnili 
a zabezpečovali požiadavky štátu v boji s pandé-
miou. Či už išlo napríklad o zabezpečenie karan-
ténneho strediska v Kunove alebo veľmi náročnú 
organizáciu plošných testovaní, kde sa ukázalo, že 
práve prvý stupeň samospráv, teda obce a mestá, 
sú pri realizácii takýchto zadaní a priamej komuni-
kácii s občanmi absolútne kľúčové.

Urobil som tak už niekoľkokrát, ale opäť úprimne a 
veľmi rád využívam túto možnosť, aby som poďa-
koval naozaj všetkým tým, ktorí akýmkoľvek priči-
nením pomohli pri zvládaní dopadov pandémie. 
Či už ste pomohli svojmu susedovi ako jednotli-
vec, alebo sa zapojili ako zdravotníci, záchranári, 
policajti, požiarnici, vojaci, dobrovoľníci, alebo ste 
ako firma či združenie podali pomocnú ruku nám -  
samospráve. Ďakujem.

Napriek pandemickej agende, ktorá sa stala ďalšou 
dennou súčasťou našej práce, sme dokázali pokra-
čovať v realizácii a aj dokončili významné investičné 
projekty. Spomeniem len niektoré:

V závere augusta sme zažili naozaj historickú a mi-
moriadnu chvíľu, kedy sme slávnostne otvorili mest-
ské múzeum. Spočiatku možno snovú myšlienku 
rekonštrukcie starej budovy bývalého letohrádku 
– neskôr Sokolovne a následné vybudovanie Múzea 
Senica, sa nám podarilo úspešne zavŕšiť. Som ne-
smierne hrdý na tento mimoriadny a veľký projekt 
v celkovom objeme 1,5 milóna eur, pretože Senica 
má veľmi dlhú a bohatú históriu a mestské múzeum 
je priestorom, kde ju budú môcť nielen Seničania 
reálne spoznať. Ešte raz ďakujem všetkým pracovní-
kom, ktorí sa akokoľvek podieľali na tomto projekte 
a vložili doň obrovské množstvo času, svojho umu i 
srdcia. Ale neskončili sme a pokračujeme v ďalšom 
zámere komplexnej obnovy celého areálu múzea  
s dobudovaním záhradného parku.

Vlani sme začali a aj doviedli do finále rozsiahlu re-
konštrukciu domu smútku, v celkovom objeme sta-
vebných a rekonštrukčných prác 340 tisíc eur. Tento 
projekt mi osobne dáva veľký pocit uspokojenia, 
pretože priestory, kde sa pozostalí lúčia so svojimi 
zosnulými a kde spočívajú telá zosnulých majú byť 
dôstojné. A v tomto roku plánujeme pokračovať 
úpravou chodníkov a spevnených plôch v bezpro-
strednom okolí domu smútku.

Ďalším veľkým investičným projektom, ktorý sa 
nám podarilo v uplynulom roku úspešne zavŕšiť je 
kompletné zateplenie objektov materskej školy na 
Komenského ulici v celkovom objeme viac ako 160 
tisíc eur, pretože na našich najmenších nám veľmi 
záleží. Zateplili sme obvodový plášť i strechu mater-
skej školy, čím sa znížila jej energetická náročnosť a 
predpokladaná úspora energií predstavuje viac ako 
60 percent.

Podarilo sa nám zrealizovať súťaž architektonických 
štúdií na komplexnú obnovu a rekonštrukciu naj-

väčšieho mestského parku, ktorej výsledkom bude 
projektová dokumentácia, s ktorou sa bude môcť 
mesto Senica uchádzať o externé zdroje a postupne 
začať s realizáciou. Ide však o finančne veľmi náročný 
projekt, ktorý je behom na dlhú trať.

Aj v budúcom roku pokračujeme v realizácii ďalšie-
ho niekoľkoročného projektu Cyklodopravné trasy 
Senica, plánujeme zrekonštruovať miestnu komu-
nikáciu na Robotníckej ulici, začať so zatepľovaním 
Základnej školy Viliama-Paulínyho Tótha, chceme 
uviesť do života sociálny podnik mesta, kde dostanú 
pracovné príležitosti predovšetkým znevýhodnení 
a hendikepovaní občania. Takmer dva milióny eur 
máme narozpočtované na realizáciu a rekonštruk-
ciu chodníkov, miestnych komunikácií a parkovísk.  
Musíme uvažovať a plánovať strategicky, preto 
takmer 1,6 milóna eur z tohtoročného rozpočtu je 
nasmerovaných do zhotovenia projektových doku-
mentácií, realizáciu a rekonštrukciu stavieb v rámci 
ďalších rozvojových projektov mesta.

Milí spoluobčania, 
v novom roku Vám želám dostatok sily a odvahy, 
ktoré budete potrebovať na zvládnutie všetkých 
jeho výziev. Vašim rodinám a blízkym prajem veľa 
vzájomnej lásky a porozumenia.

Ďakujem za spoluprácu partnerským mestám, okoli-
tým obciam a mestám regiónu, ale aj cirkvám, štát-
nym orgánom, neziskovým organizáciám a združe-
niam, športovým klubom a takisto Trnavskej župe. 
Zvlášť v týchto časoch je nesmierne dôležité, aby sme 
dokázali v prospech všetkých občanov predovšet-
kým užitočne kooperovať. Veľké poďakovanie patrí 
Územnému spolku Slovenského Červeného kríža 
Senica, ktorý odvádza v týchto časoch úžasnú prácu.

Zároveň ďakujem všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek 
spôsobom zaslúžili o rozvoj a napredovanie nášho 
mesta – jednotlivcom, pracovníkom mestského 
úradu, konštruktívnym a aktívnym poslancom mest-
ského zastupiteľstva, zamestnancom a konateľom 
mestských spoločností a mestských obchodných 
spoločností, riaditeľkám a riaditeľom základných 
škôl a materskej školy, Centra voľného času, Základ-
nej umeleckej školy a ich pedagogickým a nepeda-
gogickým zamestnancom. Školákom prajem, aby sa 
čo najskôr mohli stretnúť so svojimi spolužiakmi v 
školských laviciach.

Želám Vám šťastný a úspešný rok 2021, najmä plný 
zdravia.

Martin Džačovský, primátor Senice

Novoročný 
príhovor primátora

Elektronické sčítanie obyvateľov 
Vyplnenie elektronického formuláru nezabe-
rie viac ako desať  minút. Sčítavať sa obyvatelia  
budú z pohodlia domova sami, bez ohrozenie na 
ich zdraví a bez kontaktu s  cudzím človekom. Na 
sčítanie postačí mobil, tablet, notebook alebo po-
čítač. Obyvatelia nájdu elektronický sčítací formulár 
na stránke www.scitanie.sk a budú mať  k dispozícii  
aj mobilnú aplikáciu. Povinnosť sčítať sa má každý 
obyvateľ na území SR s  akýmkoveľk typom pobytu.

Posun termínu asistovaného sčítania - od 1. apríla
Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo 
s pomocou  svojich blízkych, na splnenie povinnosti 
sčítať sa, môže využiť asistované sčítanie. To zname-
ná, že buď obyvateľ navštívi kontaktné miesto zria-
dené obcou, kde ho sčíta stacionárny asistent alebo 
môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, 
ktorý ho navštívi doma a sčíta ho. Asistované sčíta-
nie začína od 1. apríla a potrvá najmenej do konca 
októbra.                                                     scitanie.sk, -red-
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Kto, ako a na čo môže žiadať dotácie 
z Fondu PRO Senica?
Do 28. februára 2021 môžu právnické 
osoby (ktorých zakladateľom nie je 
mesto) a fyzické osoby - podnikatelia 
podávať žiadosť o poskytnutie dotá-
cií z rozpočtu mesta prostredníctvom 
Fondu PRO Senica. 

Žiadosti sa musia týkať finančnej 
podpory na všeobecne prospešné 
služby alebo verejno-prospešné 
účely:
• tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a 
prezentácia duchovných a kultúrnych 
hodnôt,
• ochrana ľudských práv a základných 
slobôd,
• vzdelávanie, výchova a rozvoj teles-
nej kultúry,
• tvorba a ochrana životného prostre-
dia, ochrana zdravia obyvateľstva, 
krajinotvorba, protipovodňové opat-
renia, likvidácia čiernych skládok, en-
vironmentálnych záťaží a na podporu 

podnikania a zamestnanosti v poľno-
hospodárstve,
• ochrana práv detí a mládeže,
• projekty na sociálne účely.

Žiadosť o dotáciu z mestského fondu 
PRO Senica musí byť podaná v súlade 
s Manuálom mesta Senica na predkla-

danie a vyúčtovanie žiadostí o poskyt-
nutí dotácie z rozpočtu mesta podľa 
VZN č. 20. 

Žiadosti je potrebné doručiť na Mest-
ský úrad Senica do 28. februára 2021 
na predpísanom tlačive. Právnické 
osoby musia k žiadosti doložiť vý-

pis z registra trestov, nie starší ako tri 
mesiace. Zároveň musia mať všetky 
právnické osoby zapísaného štatutár-
neho zástupcu s potrebnými údajmi 
v registri mimovládnych neziskových 
organizácií podľa zákona č. 346/2018 
Z. z., §3, ods. 1, písm. f).

Všetky potrebné informácie: žiadosť 
a manuál nájdu záujemci na webo-
vom sídle mesta. Podrobnejšie infor-
mácie získate aj mailom na adrese: 
ivan.tobias@senica.sk.

Vlani, kedy bolo pozastavené vypláca-
nie dotácií, do stanoveného termínu 
predložili oprávnené subjekty pro-
jekty v celkovej sume 292 338,60 eur. 
„Menších“ projektov do 3 000 eur pri-
šlo 86, dohromady žiadali 107 875,60 
eur. O dotácie nad 3 000 eur, o ktorých 
rozhoduje mestské zastupiteľstvo, 
sa uchádzala šestica subjektov, ktorá 
spolu žiadala 184 463 eur.             
    -msu-

V minulom roku bolo z dôvodu mimoriadnej situácie zapríčinenej pandémiou ochorenia COVID-19 a vý-
padkom finančných príjmov samosprávy zrušené vyplácanie dotácií z Fondu PRO Senica. COVID-19 je tu 
aj v roku 2021, ale aj napriek tomu Mestské zastupiteľstvo v Senici na svojom poslednom minuloročnom 
zasadnutí schválilo rozpočet, ktorý počíta s vyplácaním dotácií z rozpočtu mesta v rovnakej výške, aká 
bola nastavená vlani - 140 tisíc eur.

Školy a škôlky pokračujú od 8. februára v doterajšom režime
Krízový štáb okresu, ktorý operatív-
ne zasadal v nedeľu 7. februára pod-
večer, neodporučil otvorenie škôl a 
školských zariadení v okrese Senica 
do 16. februára (vrátane), nakoľko 
môže otvorenie škôl viesť k ďalšiemu 
zhoršeniu epidemiologickej situá-
cie vo výskyte ochorenia COVID-19, 
uvádza sa v záveroch Krízového štá-
bu okresu Senica. Ľubomír Šarabok, 
ktorý je poverený vedením Regionál-
neho úradu verejného zdravotníctva 
v Senici, upozornil, že podľa COVID-
-AUTOMATU, ktorý vstupuje do plat-
nosti 8. februára 2021 sa okres Senica 
nachádza vo 4. stupni varovania. Ďa-
lej upozornil, že v Trnavskom kraji sa 
v 81 percentách vzoriek z PCR testov 
objavila britská mutácia COVID-19 a 
vzhľadom na vysoké percento mutá-
cie sa dá predpokladať, že otvorenie 
škôl môže viesť k zhoršeniu epide-
miologickej situácie vo výskyte ocho-
renia COVID-19.

Žiadosti o dotácie z Fondu PRO Senica mesto 
prijíma do konca februára

Mesto Senica ako zriaďovateľ škôl re-
špektuje odporúčanie RÚVZ Senica a 
okresného krízového štábu a preto sa 
od pondelka 8. februára 2021 školy a 
školské zariadenia neotvorili.

V činnosti ako doteraz pokračujú 
školské kluby detí a všetky ma-
terské školy a to pre kritickú in-
fraštruktúru alebo pre žiakov, kto-
rých zákonní zástupcovia nemôžu 
z povahy zamestnania pracovať 
formou home office.

K takémuto otvoreniu MŠ a ŠKD 
mesto pristúpilo ešte 11. januára, 
odkedy majú spustenú prevádzku 
všetky elokované pracoviská Mater-
skej školy Senica, materská škola na 
ZŠ s MŠ Jána Mudrocha a takisto ŠKD 
na základných školách na Sadovej a 
na Komenského ulici. „Fungujeme 
ako v štandardnom režime od 6:30 
do 16:30, vrátane zabezpečovania 

stravy,“ uviedla riaditeľka MŠ Seni-
ca Renáta Rýzková. „Uvedomujeme 
si, že súčasná pandemická situácia 
nie je pre nikoho jednoduchá, preto 
som rád, že sa nám podarilo takým-
to spôsobom vyjsť v ústrety rodičom 
pracujúcim v kritickej infraštruktúre 
a napriek relatívne malým počtom 
prihlásených detí do škôlok, sme 
otvorili všetkých osem elokovaných 
pracovísk mestskej materskej školy, 
rovnako predškolské zariadenie na 
ZŠ Jána Mudrocha a takisto škol-
ské kluby detí na dvojici základných 
škôl,“ okomentoval primátor Senice 
Martin Džačovský.

Rodičia, ktorí pracujú v kritickej in-
fraštruktúre a rodičia, ktorých povaha 
povolania nedovoľuje vykonávať prá-
cu z domu môžu prihlásiť svoje dieťa 
do „svojej“ materskej školy, pričom 
odporúčame kontaktovať jednotlivé 
materské školy. Obdobnú možnosť 

majú rodičia aj pri prihlásení detí do 
školského klubu detí.

-red-

Na pandemickú OČR nárok trvá, 
ak:
- škôlka alebo škola ostala zatvorená
- v pondelok 8. 2. škôlka alebo ško-
la ešte nestihne otvoriť a potrebuje 
tento deň na testovanie. Nárok na 
OČR majú rodičia za tento deň.

Na pandemickú OČR nárok zani-
ká, ak:
- škôlka alebo škola otvorí
- dieťa rodič nedá do škôlky alebo 
školy, ktorá je otvorená, z obavy 
pred ochorením
- dieťa nebude navštevovať škôlku 
alebo školu, ktorá je otvorená, z dô-
vodu, že sa rodič nedal otestovať

Zdroj: Sociálna poisťovňa
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V Senici pribudli ďalšie dve trvalé 
mobilné odberné miesta • Ak niekto cestuje do zamestnania 

prostriedkami hromadnej dopravy, 
autobusom, vlakom, mal by sa tes-
tovať každých sedem dní. Platí to 
pre celé územie Slovenska, čiže aj 
pre okresy s lepšou epidemiologic-
kou situáciou.
• Do práce majú chodiť len osoby, 
ktoré sú v práci nepostrádateľné. 
Ak to charakter práce dovoľuje, za-
mestnanec musí zostať na "home 
office". Zároveň by o tomto mal mať 
potvrdenie.
• Negatívny test však budú potrebo-
vať aj osoby, ktoré pracujú z domu a 
to v prípade, že sa chystajú do ban-
ky, na poštu či do výdajne e-shopu.
4) ĎALŠIE PRAVIDLÁ
• Na cestu do prírody už nebude 
treba negatívny test v prípade, že 
človek zostane vo svojom okrese.
• Povolené budú cesty do prírody 
aj do iných okresov, avšak tu sa už 
budú musieť vedieť ľudia preukázať 
testom s negatívnym výsledkom.  
• Výnimku z testovania majú deti 
do 15 rokov a seniori nad 65 rokov. 
• Výnimkou sú čierne okresy, do 
ktorých ľudia nemôžu ísť do prírody 
ani s negatívnym testom. Naopak 
to však neplatí - osoby z čiernych 
okresov môžu ísť s negatívnym tes-
tom do prírody v lepších okresoch. 
• Dlhší pobyt v prírode na chate ale-
bo chalupe, i keď vlastnej, naďalej 
nie je povolený. Rovnako zostávajú 
zakázané návštevy. Výnimku ne-
majú ani stretnutia s ľuďmi mimo 
domácnosti vonku.

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY A ODPO-
VEDE O COVID AUTOMATE 
1) Keď bývam v lepšom okrese a 
pracujem v horšom okrese, ako sta-
rý test mám mať so sebou?
• Ak cestujete do práce z jedného 
okresu do druhého, vždy sa riaď-
te tým horším okresom. Ak teda v 
okrese vášho bydliska vám stačí 14 
dňový test a v mieste práce treba 7 
dňový test, potrebujete 7 dní starý 
test.
2) Kam môžem chodiť aj bez testu?
• Bez negatívneho testu je možné 
chodiť do potravín, k lekárovi či do 
lekárne, drogérie alebo kúpiť krmi-
vo pre zvieratá, čiže do tzv. esenci-
álnych prevádzok. Vždy by to však 
mali byť prevádzky, ktoré sú naj-
bližšie k vášmu domovu. Negatívny 
test nepotrebujete ani pri starostli-
vosti o dieťa, príbuzného či domáce 
zvieratá, na svadbu, krst alebo na 
pohreb. Spolu so psom a mačkou 
môžete tiež ísť von, avšak len do 
vzdialenosti 1 000 metrov od domu.
Kompletné info a zdroj: Polícia SR,

 www.korona.gov.sk

8. 2.: Spúšťa sa COVID automat, 
predĺžený núdzový stav, predlžu-
je sa karanténa po príchode zo 
zahraničia na Slovensko.

Núdzový stav bol predĺžený o ďal-
ších 40 dní, predbežne bude platiť 
do 19. marca 2021.

Zákaz vychádzania naďalej platí 
až do odvolania. Pravidlá zákazu 
vychádzania policajti vo zvýšenej  
miere kontrolujú na celom Slo-
vensku! Výnimku zo zákazu vychá- 
dzania je potrebné pred policajtom 
hodnoverne preukázať.

COVID AUTOMAT 
Od pondelka 8. 2. 2021 začína na 
Slovensku platiť Covid automat. 
Okresy sú podľa neho rozdelené 
podľa aktuálnej epidemiologickej 
rizikovosti na 4 stupne varovania. 
Situáciu v okresoch bude pravi-
delne vyhodnocovať ministerstvo 
zdravotníctva, preto odporúčame 
sledovať ich webovú stránku alebo 
facebookovú stránku, aby ste vede-
li, v ktorom stupni sa váš okres mo-
mentálne nachádza.

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ COVID  
AUTOMATU 
1) TESTOVANIE
• Potvrdenie o negatívnom teste na 
ochorenie COVID-19 sa na Sloven-
sku nebude vyžadovať od pondelka 
(8. 2.), ale až od stredy (10. 2.). Test 
budete potrebovať napr. pri ceste 
do práce.
• Periodicita testovania bude zále-
žať od momentálnej situácie vo va-
šom okrese, testovanie teda nemusí 
byť každých sedem dní, ale každých 
14 či 21 dní.
2) KEDY TEST NETREBA
• Test nie je potrebný na cestu do 
potravín, lekárne, drogérie, či ob-
chodu s krmivom pre zvieratá. Člo-
vek by však mal ísť do obchodu, 
ktorý má najbližšie k domu.
• Test nie je tiež potrebný, ak ide-
te na súdne pojednávanie či na 
výsluch. Rovnako bez testu môžu 
osoby chodiť venčiť domáce zvie-
ratá v okruhu jedného kilometra od 
domu. Rovnaká výnimka platí aj na 
prechádzky s dieťaťom do šiestich 
rokov.
• Test nie je potrebný na vychádzku 
do prírody vo vlastnom okrese. 
• Testovať sa nemusia deti do 15 ro-
kov a seniori nad 65 rokov. Výnimku 
z testovania majú aj osoby, ktoré 
majú potvrdenie o prekonaní ocho-
renia covid, prípadne osoby, ktoré 
prešli kompletným očkovaním.
3) CESTA DO PRÁCE

KORONAVÍRUS: Aktuálne informácie

   
Vianočné darčeky pre deti v domove

Každá rodina sa snaží spraviť 
pekné vianočné sviatky pre svoje 
deti. Sú však aj deti, ktoré nemajú 
to šťastie žiť vo svojej rodine. 
O prekvapenie pod vianočným 
stromčekom pre štyri senické 
deti, ktoré sú umiestnené v Cen-
tre pre deti a rodiny v Trnave (bý-
valý detský domov) sa postaralo 
aj mesto Senica. Pre každé z nich 
poslalo sumu 50 eur, za ktorú im 
opatrovatelia kúpili to, čo si deti 
želali. Veríme, že im darčeky uro-
bili radosť.

-lv-, ilustr. foto: Pixabay

pondelka do soboty od 8:00 - 12:00 
a od 13:00 do 17:00 hodiny.
Na odbery do oboch MOM je už  
potrebné sa objednať cez štátny 
rezervačný systém korona.gov.sk.
 
Spolu s MOM, ktoré prevádzkuje 
SČK Územný spolok Senica, tak od 
februára fungujú v Senici celkom tri 
trvalé odberné miesta na bezplatné 
antigénové testovanie, ktoré môžu 
záujemci bez ohľadu na trvalý po-
byt hocikedy v prípade potreby 
využiť.                                              
                      -tam-

Od 1. februára spustili v Senici pre-
vádzku ďalšie dve takzvané trvalé 
mobilné odberné miesta (MOM).  
O zriadenie takéhoto MOM požia-
dala mestská organizácia Poliklinika 
Senica, n. o., ktorá ho prevádzkuje 
v priestoroch zimného štadióna 
od pondelka do soboty od 8:00 do 
16:00 hodiny. 

Ďalšie trvalé MOM v Senici otvorila 
spoločnosť Emotrans Senica, spol.  
s r. o. na Štefánikovej 705 (bývalé 
pohostinstvo Desperado). Otesto-
vať sa tu budete môcť takisto od 

Trvalé MOM na Štefánikovej, býv. Desperado.Trvalé MOM na Štefánikovej, býv. Desperado.

V priestoroch zimného štadióna prevádzkuje trvalé MOM V priestoroch zimného štadióna prevádzkuje trvalé MOM 
od 1. februára Poliklinika Senica, n. o.od 1. februára Poliklinika Senica, n. o.
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Náramky záchrany pomôžu seniorom v núdzi

Všetci seniori, ktorí boli vybraní do 
pilotného projektu v rámci mesta 
Senice, náramok nosia na ruke na re- 
mienku ako klasické hodinky a cvične 
si preverili jeho funkčnosť. Služba je 
v tejto fáze poskytovaná bezplatne. 
Radnica následne pilotný projekt vy-
hodnotí a v spolupráci s Krajskou ino-
vačnou rozvojovou agentúrou bude 
rokovať o ďalších podmienkach pre-
vádzkovania tejto služby.

T. Moravcová

je vykonávaný prostredníctvom 
– SOS gombíka, ktorý je vodo-
tesný, funguje aj bez elektriny a 
je možné ho použiť prakticky zo 
všetkých miestností v domácnosti.  
V rámci ponúkanej služby je k dis-

pozícii takisto i dispečing zabezpe-
čovaný spoločnosťou ASSR, ktorý 
poskytuje aj lekársku konzultáciu 
pre klientov a to 24 hodín denne, 
sedem dní v týždni,“ vysvetľuje Ale-
na Ligasová z MsÚ Senica.

Senická radnica kývla na podanú 
ruku Krajskej inovačnej rozvojovej 
agentúry (KIRA) pôsobiacej pri TTSK 
a zaviedla ešte počas uplynulého 
roka službu „SOS gombík – Domáce 
tiesňové volanie“ do praxe aj pre svo-
jich seniorov. Službu ponúka KIRA v 
rámci kraja v spolupráci s Asociáciou 
samaritánov Slovenskej republiky. 

V prvej fáze projektu využíva náram-
ky záchrany s SOS gombíkom šestica 
senických seniorov. Vhodných kandi-
dátov vybrali terénne sociálne pra-
covníčky Oddelenia sociálnych vecí, 
kultúry a športu Mestského úradu, 
ktoré aj vďaka posudzovaniu stupňa 
odkázanosti na pomoc inej osoby, 
poznajú „svoju seniorskú klientelu“ 
veľmi dôkladne.

„Účelom tejto služby je poskytnúť 
obyvateľom a obyvateľkám Tr-
navského kraja, ktorí a ktoré žijú 
v domácnosti zväčša osamote, a 
nachádzajú sa v núdzi alebo v si-
tuáciách ohrozujúcich ich život 
a bezpečnosť možnosť vyvolať 
tiesňové volanie jednoduchým 
stlačením gombíka. Tento úkon 

SOS gombík umožňuje ľudom v núdzi alebo v život ohrozujúcich situáciách vyvolať tiesňové 
volanie priamo z miesta, na ktorom sa práve nachádzajú.

Senica má za sebou sériu plošných testovaní a skríningov
Po novembrových dvoch kolách ce-
loplošných antigénových testovaní 
nasledoval zdanlivý pokoj a pauza, o 
ktorú sa postarali vianočné a novo-
ročné sviatky. Ďalšie plošné testovania 
však predstavitelia štátu vytrvalo avi-
zovali už pred Vianocami. Prvé tohto-
ročné plošné skríningové testovanie 
sa v Senici uskutočnilo od štvrtka 21. 
januára do pondelka 24. januára, tr-
valo celkom štyri dni. V snahe vyjsť 
občanom maximálne v ústrety nebo-
la organizácia testovania sústredená 
čisto len do víkendových dní, i keď 
práve počas víkendu bolo k dispozícii 
najviac – deväť odberných miest. Ešte 
pre lepší komfort občanov a samotnú 
logistiku celého procesu plošného 
testovania v Senici spustila senická 
radnica elektronický objednávkový 
systém na adrese rezervaciasenica.sk. 
Jeho preťaženosť ihneď po spustení 
sa podarilo v priebehu noci vyriešiť a 
odvtedy je skvelým pomocníkom ako 
pre občanov, tak pre mesto. Rezer-

vačný systém umožňuje objednať sa 
na konkrétne miesto a konkrétny čas, 
dokonca je v ňom možné už odoslanú 
rezerváciu zrušiť a vybrať si iný termín.

Na základe výsledkov prvého celo-
plošného skríningu sa okres Senica s 
1,08 percenta pozitivity ocitol v sku-
pine tých okresov Slovenska, ktoré 
čakalo opätovné testovanie. Druhý 
plošný skríning začal v Senici v piatok 
29. januára a trval opäť do pondelka 
1. februára, teda znova štyri dni. Aj v 
tomto prípade sprístupnilo mesto pre 
občanov online rezervačný systém, 
ktorý sa zasa posunul o level vyššie a 
výsledok testu zasielal občanom ese-
meskou alebo aj mailom. Počas toh-
to skríningu bolo k dispozícii najviac 
osem odberných miest otvorených 
počas jedného dňa. Percento pozitivi-
ty dosiahlo jedno percento.

Pred ohláseným otváraním škôl (8. fe-
bruára) mesto do tretice v tomto roku 

zorganizovalo plošné testovanie od 
piatku 5. do nedele 7. februára s tým, 
že otvorilo päť odberných miest, ďal-
šie tri trvalé mobilné odberné miesta 
začali pre širokú senickú verejnosť 
fungovať od 1. februára (bližšie info 
na vedľajšej str. 4). Výsledky testovania 
dosiahli v tomto prípade mieru poziti-
vity 0,75 percenta. Krízový štáb okresu 

Senica v spolupráci s RÚVZ Senica však 
v nedeľu podvečer rázne odporučil 
samosprávam senického okresu ško-
ly neotvoriť. Dôvodom malo okrem 
iného byť vysoké percento britskej 
mutácie nového koronavírusu zistené 
v pozitívnych vzorkách Trnavského 
kraja i okresu Senica. Mesto Senica 
toto odporúčanie rešpektovalo.  -red-
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Mestskí poslanci rokovali aj medzi sviatkami
• Správa o činnosti Mestského kultúr-
neho strediska za rok 2020 a zámery 
organizácie 
• Návrh na vymenovanie riaditeľa 
MsKS v Senici
• Mestské múzeum Senica - Štatút 
mestského múzea        
• Komunitný plán sociálnych služieb 
mesta Senica na roky 2021 - 2030                                      
• Správa o činnosti Mestskej polície za 
rok 2020
• Správa o činnosti Dobrovoľného ha-
sičského zboru mesta  Senica a DHZ  
v Senici za rok 2020
• Dispozície s majetkom
• Informácia o zrušení Regionálnej 
rozvojovej agentúry Senica - RRAS  
• Správy o činnosti Hlavnej kontrolór-
ky mesta Senica na rok 2020    
                                                                                                                                                                                            

Katarína Vrlová
prednostka MsÚ Senica

b) mesačných parkovacích kariet vy-
daných v decembri 2020
c) mesačných parkovacích kariet, kto-
rých platnosť uplynie v období od 19. 
12. 2020 do 31. 12. 2020 do termínu 
31. 1. 2021.
Dôvodom prijatia uznesenia o predĺ-
žení platnosti vydaných parkovacích 
kariet z roku 2020 bol vyhlásený a 
opätovne predĺžený núdzový stav a až 
na stanovené výnimky zákaz vychád-
zania a aj obmedzenia zo strany MsÚ v 
prevádzke pokladne. Následne mesto 
v záujme riešenia platnej parkovacej 
politiky začalo riešiť predaj parkova-
cích kariet na dočasné parkovanie na 
rok 2021 aj prostredníctvom mailovej 
komunikácie so zodpovednými pra-
covníkmi MsÚ. 
• Zmenu uznesenia prijatého MsZ k 
realizácii projektu „Revitalizácia exte-
riéru Sokolovňa – park“ z dôvodu na-

výšenia celkových výdavkov zo sumy 
377 803,58 eur na sumu 379 539,42 
eur za účelom zabezpečenia vsako-
vania zrážkových vôd v exteriéri Mest-
ského múzea.

Na základe plánu zasadnutí mest-
skej rady a mestského zastupi-
teľstva na I. polrok 2021 primátor 
zvoláva na 11. 2. 2021 zasadnutie 
MsR a na 25. 2. 2021 zasadnutie 
MsZ. O spôsobe a forme rokovania sa 
rozhodne na základe aktuálnej epide-
miologickej situácie.

Na programe rokovania budú na-
sledovné materiály:
• Rozpis rozpočtu Mestského kultúr-
neho strediska, príspevkovej organi-
zácie mesta  a   škôl a školských  za-
riadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta na rok 2021

Predmetom rokovania boli len dva 
body programu a to:
• Návrh na predĺženie platnosti parko-
vacích kariet v meste Senica
• Návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 
11/2020/366 prijatého na 11. MsZ ko-
nanom dňa 24. septembra 2020 k rea-
lizácii projektu „Revitalizácia exteriéru 
Sokolovňa – park“.

Mestské zastupiteľstvo schválilo:
• Predĺženie platnosti parkovacích ka-
riet vydaných v meste Senica podľa 
platného VZN č. 5 o podmienkach stá-
tia vozidiel na území mesta Senica, o 
dani za užívanie verejného priestran-
stva za trvalé parkovanie vozidiel na 
verejnom priestranstve a o dočasnom 
parkovaní motorových vozidiel na 
miestnych komunikáciách a to:
a) ročných parkovacích kariet vyda-
ných na rok 2020

14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici  sa konalo mimoriadne  28. decembra 2020 formou videokonferencie.

Nové parkovacie miesta na Kolónii

Osem nových parkovacích miest pribudlo na Kolónii. Od 22. decembra tu môžu 
zaparkovať nielen obyvatelia tejto lokality, ale aj ostatní vodiči. Parkovisko je 
zaradené do systému dočasného parkovania.                                                          -red-

 Vyplnenú žiadosť spolu s vyjadre-
ním je možné zaslať alebo odo-
vzdať na MsÚ u informátora alebo 
poslať na e-mailovú adresu:
ruzena.karasova@senica.sk.
 
Ak prišlo k zmene evidenčného 
čísla vozidla, je potrebné k žiadosti 
doložiť aj fotokópiu technického 
preukazu. V prípade, že je žiadateľ 
držiteľom parkovacieho preukazu 
pre fyzickú osobu so zdravotným 
postihnutím (modrý PP), alebo ak 
ako darca krvi získal striebornú, 
zlatú alebo diamantovú Jánskeho 
plaketu, je potrebné k žiadosti do-
ložiť aj ich fotokópiu.
Rozhodnutia o vyrubenej dani 
budú vybavované a expedované 
hromadne v mesiaci jún 2021 a le-
hota zaplatenia dane v ňom bude 
uvedená.                                         -msu-

Mesto Senica informuje občanov, 
že žiadosti o pridelenie pôvodné-
ho parkovacieho miesta na trvalé 
parkovanie podľa Všeobecne zá-
väzného nariadenia č. 5 o podmien-
kach státia vozidiel na území mesta 
Senica, o dani za užívanie verejného 
priestranstva za trvalé parkovanie 
vozidiel na verejnom priestranstve 
a o dočasnom parkovaní moto-
rových vozidiel na miestnych ko-
munikáciách môžu byť podávané  
do 31. marca 2021.
      
O parkovacie miesto je možné poži-
adať žiadosťou o pridelenie pôvod-
ného parkovacieho miesta na trvalé 
parkovanie, ktoré nájdete na webo-
vom sídle mesta tu: https://senica.
sk/clanok/ziadosti-a-tlaciva alebo si 
ho môžu občania vyzdvihnúť v in-
formáciách na prízemí MsÚ Senica.

Oznam o trvalých parkovacích miestach

   
Časť cyklotrasy už s nočným osvetlením

Uľahčite si vybavovanie na úradochV polovici decembra bolo 
nainštalovaných šesť no-
vých stĺpov s verejným 
osvetlením na začiatku cy-
klostrasy smerom od mesta 
do Kunova po   prechod na 
IBV Mlyny.   Podmienkou 
pokračovania ďalšieho 
budovania cyklotrasy je 
postupné vysporiadanie 
pozemkov.
                                               -red-

hodnutia vám môžu zasielať do elek-
tronickej schránky iba orgány verej-
nej moci (napríklad aj MsÚ). Takéto 
rozhodnutie je rovnocenné s tým, 
ktoré by vám zaslali v listinnej for-
me. Na prihlasovanie sa do elektro-
nických schránok zriadených podľa 
zákona o e-Governmente sa používa 
občiansky preukaz s čipom a bez-
pečnostným osobným kódom.

Viac info na: slovensko.sk

Komunikovať s úradmi môžete jed-
noducho z pohodlia domova, stačí, 
keď budete využívať tzv. elektro-
nickú schránku. Ak ste občan SR, 
elektronická schránka sa vám zriadi 
automaticky po dovŕšení 18. roku 
života. V prípade, že si elektronickú 
schránku aktivujete na doručovanie, 
sprístupníte ju na doručovanie elek-
tronických úradných dokumentov 
(úradných rozhodnutí). Úradné roz-
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Systém zberu a zhodnocovanie kuchynského 
odpadu začne v Senici najneskôr 1. júla
Mestá a obce majú polroka na to (do 30. júna 2021), aby nabehli na systém triedenia biologicky 
rozložiteľného odpadu. Senica je v procese prípravy technologického zabezpečovania triedené-
ho zberu a zhodnotenia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností. 

Ešte v polovici uplynulého roku sa 
mesto Senica na základe súhlasu 
mestského poslaneckého pléna za-
pojilo do výzvy Operačného progra-
mu Kvalita životného prostredia so 
žiadosťou o poskytnutie nenávratné-
ho finančného príspevku pre projekt 
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľ-
ného komunálneho odpadu v Senici, 
pričom celkové výdavky na projekt sú 
zadefinované sumou takmer 830 tisíc 
eur s päťpercentnou finančnou spo-
luúčasťou mesta.

Predmetom projektu je rozšírenie 
kapacity Kompostárne Senica pre 
zhodnocovanie biologicky rozložiteľ-
ného komunálneho odpadu (okrem 
zeleného odpadu aj kuchynského 
odpadu z domácností) a obstaranie 
technológie na zber a zvoz biologicky 
rozložiteľného kuchynského odpadu 
z domácností. Cieľom je rekonštruk-
cia kompostárne rozšírením kapacity 
stávajúceho kompostoviska, obsta-
ranie technológie pre zhodnocova-

nie kuchynského odpadu v podobe 
dvoch hygienizačných kontajnerov, 
nakladača a drviča. Ďalej nákup špe-
ciálneho vozidla na zber kuchynské-
ho odpadu, kontajnerových nádob 
pre stojiská pred bytovými domami, 
aj pre rodinné domy (300 ks + 2000 
ks) a košíky do domácností na zber 
kuchynského odpadu (8000 ks). 

„V súčasnosti sa uskutočňuje odbor-
né hodnotenie žiadosti nezávislými 
hodnotiteľmi na Ministerstve život-
ného prostredia SR. Podľa našich 
informácií mali byť žiadosti vyhod-
notené do konca januára. Zatiaľ sme 
s výsledkom neboli oboznámení. 
Pokiaľ bude naša žiadosť úspešná, 
bude nasledovať podpis zmluvy a 

kontrola verejného obstarávania, 
ktoré momentálne prebieha,“ vysve-
tľuje Dana Jurková z Oddelenia vý-
stavby, životného prostredia a dopra-
vy Mestského úradu Senica.

Samozrejme, bez ohľadu na výsledok 
projektu bude mesto Senica musieť 
najneskôr od 1. 7. 2021 uviesť do 
praxe systém zberu a zhodnocovania 
kuchynského odpadu. Samospráva je 
pripravená aj na takúto alternatívu, 
ktorá by však bola ekonomicky oveľa 
náročnejšia a následne by sa premiet-
la do miestneho poplatku za odpad. 

Tatiana Moravcová, foto: Pixabay

Deň pred Silvestrom primátor 
mesta Martin Džačovský odo-
vzdal Útulku Senica, ktorý spra-
vuje nezisková organizácia 
Cerberus, chovateľské potreby 
v podobe pelechov, aportov a 
výživových doplnkov v hodnote 
1100 eur do rúk jeho riaditeľky 
Frederiky Péčiovej a správcovi 
Miroslavovi Caboňovi. „Prišlo 
nám to ako zmysluplný nápad, 
aby sme financie určené na dofi-
nancovanie ohňostroja venovali 
pre úžitok obyvateľov senického 
útulku. S týmto zariadením mes-
to Senica spolupracuje dlho-
dobo a jeho činnosť podporuje 
pravidelnými príspevkami. Bez 
zanietených ľudí by to však ne-
šlo. Veľmi si ceníme obetavý 
prístup všetkých, ktorí sa na 
dennej báze starajú o opustené 
alebo zatúlané psíky,“ uviedol 
primátor.

Pelechy, aporty a potravinové do-
plnky boli po konzultácii so správ-
com útulku zakúpené v senickej 
pobočke obchodu SUPER ZOO, 
ktorý mestu Senica vyšiel v ústre-
ty a takisto prispel na chovateľské 
potreby pre zariadenie. 

Mesto Senica podporuje Útulok 
Senica na základe zmluvy o pre-
vádzkovaní útulku pre zvieratá a 
poskytovaní súvisiacich služieb 

Namiesto koncoročného ohňostroja potreby pre senický útulok

finančnými príspevkami vo výške 
viac ako 20 tisíc eur ročne. Aktu-
álna kapacita útulku je 27 psov, 
plus karanténa. Zariadenie prijme 
ročne približne cca 180 až 200 
psíkov, z nich si ľudia adoptujú 
cca 130 až 140 psov. Naviac, na 
novembrovom zastupiteľstve po-

slanci schválili oslobodenie od 
dane za psa adoptovaného zo se-
nického útulku. Oslobodenie platí 
dvanásť mesiacov odo dňa adop-
tovania a držiteľ psíka si ho musí 
uplatniť potvrdením o jeho získaní 
zo senického útulku.

Text,  foto: Tatiana Moravcová
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Aká bude Európa 2021?

Tri najlepšie výtvarné práce sú ná-
sledne použité na predlohu vrec-
kových kalendárikov. Autori troch 
víťazných návrhov pre kalendár 
2021 boli Matúš Krčmárik (4 r., MŠ 
Skalité), Amália Bartošová (7 r., ZUŠ 
Šaštín-Stráže) a Vanesa Ostrovská 
(11 r., ZUŠ Stará Turá).

Najčastejším motívom výtvarných 
prác bolo práve želanie detí, aby 
už nemuseli nosiť rúška, aby sme 
mohli viac cestovať, stretávať sa 
bez obmedzení s našimi blízkymi a 
aby sa žiaci mohli vrátiť naspäť do 
škôl. Deti tiež často prostredníc-
tvom výtvarných prác upozorňovali 
na meniace sa životné prostredie. 
Odpadky v prírode, na ulici a vedľa 
domov... 

Výtvarná súťaž je vždy plná pozitív-
nych očakávaní a predstáv na nasle-
dujúci rok, z ktorej sa môže inšpiro-

vať každý, kto si príde pozrieť našu 
výstavu do Informačného centra 
Europe Direct Senica. Tá bude pre 
verejnosť sprístupnená do konca 
marca 2021 s rešpektovaním bez-
pečnostných a hygienických opat-
rení.

Do súťaže sa celkovo zapojilo 23 škôl 
s viac ako 300 výtvarnými prácami.  
Po prvýkrát sme však kvôli epide-
mickým opatreniam neusporiadali 
slávnostnú vernisáž, ceny sme však 
zasielali poštou, alebo odovzdali sú-
ťažiacim priamo do škôl. 

Alexandra Berecová
Europe Direct Senica

 

Čo nové v EÚ
• Rok 2021 je Európskym rokom 
železníc
1. januára 2021 začal Európsky rok 
železníc. Táto iniciatíva Európskej 
komisie vyzdvihuje výhody želez-
ničnej dopravy ako udržateľné-
ho, inteligentného a bezpečného 
spôsobu dopravy. V priebehu roka 
2021 sa železnica stane stredobo-
dom pozornosti celého kontinentu 
s cieľom podporiť využívanie že-
lezničnej dopravy občanmi aj pod-
nikmi. V EÚ je železničná doprava 
zodpovedná za menej ako 0,5 % 
emisií skleníkových plynov súvisia-
cich s dopravou. Z toho vyplýva, že 
je jednou z najudržateľnejších fo- 
riem osobnej a nákladnej dopravy. 
Okrem iných výhod je železničná 
doprava mimoriadne bezpečná 
a spája ľudí a podniky v celej EÚ 
prostredníctvom transeurópskej 
dopravnej siete (TEN-T). Napriek 
týmto výhodám len asi 7 percent 
cestujúcich a 11 percent tovaru 
cestuje po železnici. Európsky rok 
železníc vytvorí impulz, ktorý po-
môže zvýšiť podiel železničnej do-
pravy na osobnej a nákladnej do-
prave. Tým sa výrazne znížia emisie 
skleníkových plynov a znečistenie 
pochádzajúce z dopravy EÚ, čím 
sa výrazne prispeje k úsiliu EÚ do-
siahnuť ciele Európskej zelenej do-
hody, teda dosiahnuť do roku 2050 
klimatickú neutralitu.

• Bezpečné očkovacie vakcíny 
pre Európanov
O 300 miliónov viac dávok vakcín 
proti novému typu koronavírusu 
od spoločností BioNTech-Pfizer 
pre celú Európsku úniu už čosko-
ro! Členským štátom EÚ to umožní 
zdvojnásobiť nákup tejto vakcíny a 
zrýchliť tak očkovanie v celej Euró-
pe. Okrem vakcíny BioNtech-Pfizer, 
ktorá sa už používa v celej Únii, bola 
6. januára 2021 povolená aj druhá 
vakcína vyrobená spoločnosťou 
Moderna. Očakáva sa, že čoskoro 
budú schválené aj ďalšie vakcíny. 
Portfólio vakcín umožní EÚ nielen 
pokryť potreby celej populácie, ale 
aj dodávať vakcíny do susedných 
krajín.

Zdroj: Zastúpenie Európskej 
komisie na Slovensku

Centrum voľného času Stonožka v 
Senici vyhlásilo výtvarnú súťaž pre 
mládež od 13 do 19 rokov pod ná-
zvom Teens – svet očami teenagerov.

Cieľom tejto súťaže je pomôcť teene-
gerom prostredníctvom výtvarného 
prejavu vyjadriť to, čo ich trápi, ale aj 
teší na ich ceste k dospelosti (hudba, 
cestovanie, láska, sklamanie, záujmy, 
myšlienky...).
POKYNY PRE ÚČASTNÍKOV:
Práce hodnotí komisia zriadená or-
ganizátorom, ktorá posudzuje do-
držanie témy. Na návrh komisie vy-
hlasovateľ súťaže vyberie 20 prác a 
tie postúpia do záverečného online 
hlasovania na stránke CVČ. Víťazných 
desať prác, ktoré vyberie verejnosť, 

Koronavírus skutočne ovplyvnil veľmi veľa oblastí a taktiež veľa aktivít v Informačnom 
centre Europe Direct Senica. Jednou z nich bola aj naša každoročná výtvarná súťaž Aká 
bude Európa 2021. V tejto súťaži deti a žiaci môžu kresbou znázorniť, ako si predstavujú 
nasledujúci rok. Aké majú predstavy, sny, vízie, želania...

bude zdobiť klubovňu TEENS v senic-
kom CVČ. O výsledkoch súťaže bude 
mládež informovaná prostredníc-
tvom web stránky a poštou, (preto 
je potrebná poštová adresa každého 
autora). Na žiakov čakajú diplomy a 
vecné ceny. 
Každá práca musí byť označená: 
a/ názvom práce
b/ menom a priezviskom autora
c/ vekom autora
d/ e-mailom autora
e/ poštovou adresou autora
Formát prác: min. A3, plošná práca 
Technika:  ľubovoľná (kresba, maľba, 
grafika, koláž, kombinovaná techni-
ka...).
Uzávierka súťaže: súťažné práce tre-
ba doručiť do 26. 3. 2021 poštou na 

adresu - CVČ, Sadová 646/8, 905 01 
Senica, alebo osobne v pracovnom 
čase od 8:00 - 16:00 do budovy CVČ 
(treba zvoniť). 
KONTAKT: Mgr. Gerda Fodorová - 
0944 063 607, CVČ SENICA -  034/651 
35 39.                        Zdroj: CVČ Senica

Tri víťazné návrhy na vreckový kalendárik Informačného centra Tri víťazné návrhy na vreckový kalendárik Informačného centra 
Europe Direct Senica.Europe Direct Senica.

Ocenený kolektív detí z MŠ M. Bartoňa Senica.Ocenený kolektív detí z MŠ M. Bartoňa Senica.

CVČ vyhlásilo výtvarnú súťaž pre mládež 
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Senická samospráva hľadá  „šéfa" vznikajúceho sociálneho podniku

Začiatkom nového roka zvykneme 
bilancovať ten predošlý. Rok 2020 
bol ovplyvnený najmä celosvetovou 
pandémiou COVID-19, ktorá takto za-
siahla do života Seničanov z pohľadu 
štatistík:

Pandémia zrejme najviac zasiahla 
páry, ktoré si plánovali minulý rok 
svadbu. Kým v roku 2019 sa zoso-
bášilo 89 párov, v roku 2020 museli 
niektorí snúbenci svoje svadby zrušiť, 
či preložiť kvôli protipandemickým 
opatreniam, akým bolo a stále je 
najmä zavretie reštaurácií a obmedze-
nie počtu svadobných hostí. Svadby 
sa konali najmä v letných mesiacoch, 
keď sa opatrenia uvoľnili. Sobáš stihlo 
absolvovať a svoje áno si povedalo 
minulý rok 73 manželských párov, z 
toho civilný sobáš na mestskom úrade 
využilo 57 z nich. Najviac svadieb bolo 
v mesiacoch september a potom po-
čas leta v mesiacoch jún, júl a august.
V roku 2020 prišlo na svet 179 Seni-

čanov. Narodilo sa 94 chlapcov a 85 
dievčatiek. Chlapci dostali najčastej-
šie meno Filip (5 x), ale narodili sa aj 
štyria Jozefovia, Tobiasi a Jakubovia. 
Z dievčenským mien boli najčastejšie 
použité mená Sofia, Nina a Kristína. 
Niektorí rodičia zas uprednostnili 
netradičnejšie mená, a tak v Senici 
pribudli aj Dobrota, Tajana, Zoe, ale-
bo Trevor. Výsledkom prvej vlny pan-
démie sú aj troje dvojičky, ktoré sa 
narodili v decembri. Celkovo sa za rok 
2020 narodili dvojičky päťkrát.

V roku 2020 evidujeme aj 226 úmr-
tí obyvateľov Senice. Zomrelo 117 
mužov a 109 žien. Počet obyvateľov 
klesol aj o 332 odsťahovaných osôb, 
naopak nových obyvateľov má naše 
mesto 264. Ku koncu roka 2020 sa-
mospráva eviduje 19805 obyvateľov.
PS: Prvým Seničanom narodeným v 
roku 2021 je Sebastián, ktorý prišiel 
na svet 1. januára v skalickej nemoc-
nici.                                     Lucia Vajdová

V roku 2020 menej sobášov, troje 
dvojičiek v decembri, narodili sa aj 
Dobrota, Tajana a Trevor

„Mestskú firmu sme založili v decem-
bri minulého roka s tým, že ihneď po 
jej založení sme pripravili a poslali na 
Ministerstvo práce sociálnych vecí a 
rodiny SR žiadosť o pridelenie štatútu 
Registrovaného sociálneho podniku. 
Momentálne čakáme na tento štatút, 
predpokladám, že do konca februára 
ho aj dostaneme,“ ozrejmuje aktuálnu 
situáciu zástupca primátora Senica Fi-
lip Lackovič.

Mesto Senica ako zakladateľ obchod-
nej spoločnosti Sociálny podnik mes-
ta Senica, s. r. o. v súčasnosti vyhlásilo 
výberové konanie na jeho konateľa: 
„Keďže ide o riadiacu funkciu, budúci 
konateľ by si mal okrem iného vedieť 
poradiť s rozpočtom, kalkuláciou 
prác i manažovaním zamestnancov. 
Preto je ako jedna z podmienok vý-
berového konania uvedená prax v 
riadení,“ približuje viceprimátor.

Eseročka „Sociálny podnik mesta Se-
nica“ bude zamestnávať aj, respektíve, 
najmä ľudí znevýhodnených na trhu 
práce, napríklad zdravotne alebo ve-
kovo. „Preto je naša predstava taká, 

aby mal budúci konateľ okrem ria-
diacich manažérskych a ekonomic-
kých zručností aj dostatočnú mieru 
pochopenia situácie zamestnancov, 
potrebný ľudský prístup a sociálne 
cítenie. Malo by ísť o človeka, ktorý 
bude vedieť skĺbiť kvalitné manažo-
vanie firmy so sociálnym cítením pre 
jeho zamestnancov. Zároveň by sa 
mal vedieť orientovať aj v hľadaní ex-
terných zdrojov pre sociálny podnik 
formou využívania rôznych grantov 
a výziev a tým zlepšovať ekonomickú 
stránku firmy. A áno, uvedomujeme 
si, že nový konateľ mestského sociál-
neho podniku nebude mať jednodu-
chú úlohu, ale určite to bude práca 
zmysluplná. Mal by byť preto odhod-
laný a zapálený pre vec,“ vysvetľuje F. 
Lackovič.

Termín podávania žiadostí o účasť vo 
výberovom konaní na konateľa spo-
ločnosti Sociálny podnik mesta Senice 
je stanovený do 15. februára do 12.00 
hodiny. „Verím, že v priebehu marca 
už bude nový konateľ pracovať na 
postupnom výbere zamestnancov a 
následne vykonávať prvé zákazky,“ 

uzatvára viceprimátor Senice Filip 
Lackovič. 

Vybraný úspešný uchádzač vo výbe-
rovom konaní na funkciu konateľa So- 
ciálneho podniku mesta Senica, s. r. o., 
bude predložený Mestskému zastu-
piteľstvu v Senici na schválenie a ná-

sledne valnému zhromaždeniu spo-
ločnosti na vymenovanie za konateľa.

(Výberové konanie na konateľa sociálne-
ho podniku s podrobnými podmienkami 
je zverejnené na strane 18.)

Text, foto: Tatiana Moravcová

Vlani senická samospráva ohlásila zámer založiť mestský sociálny podnik, ktorému súhlasným uznesením následne 
otvorili cestu poslanci mestského zastupiteľstva na rokovaní v novembri. Cieľom tzv. „integračného sociálneho podni-
ku“ bude zamestnávať znevýhodnené alebo zraniteľné osoby, zapojiť ich do pracovného procesu a zároveň vykonávať 
pre mesto, neskôr i na základe dopytu zvonku, rôzne typy činností.

Pracovné stretnutie so zástupcami Regionálneho centra sociálnej ekonomiky 
(RCSE) so sídlom v Trnave, ktoré má vo svojej  činnosti agendu sociálnych 
podnikov.

 

Zber vianočných stromčekov začali 
Technické služby Senica z kontajnero-
vých stojísk  sídlisk a bytových domov 
po sviatku Troch kráľov (6. január). 
Zber vianočných stromčekov pri ro-
dinných domoch sa realizoval v rámci 
termínov vývozu zeleného biodpadu.

Je dôležité, aby vynesené živé vianoč-
né stromčeky boli naozaj dôkladne 
odstrojené od všetkých ozdôb, vráta-
ne kovových háčikov. Takéto vianočné 
stromčeky putovali do kompostárne, 
kde sa štiepkujú, drvia a následne po 
zmiešaní so zeleným bioodpadom sa 
zo získanej hmoty zakladá nový kom-
post. Ten sa ďalej ako hnojivo počas 
roka aplikuje na zelené verejné prie-
stranstvá a zároveň je poskytované 
občanom na individuálne využitie v 
záhradách.

Duglaska tisolistá, ktorá troje Viano-
ce žiarila vianočnými svetielkami na 
senickom námestí ako najvyšší živý 

stromček na Slovensku, si teraz zas- 
lúžene oddýchne. V treťom januáro-
vom týždni, keď povolili mrazy, zreali-
zovali pracovníci Technických služieb 
Senica demontáž jej vianočného 
osvetlenia.                                            -red-

Zber vianočných stromčekov začal 
po Troch kráľoch, ten najväčší živý 
si od výzdoby oddýchne
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Filmové predstavenie ako 
poďakovanie senickým 
dobrovoľníkom

Pri tejto príležitosti sa v kine domu kul-
túry uskutočnilo premietanie filmovej 
novinky Ako dostať deda z domu, 
komédie v hlavnej úlohe s Robertom 
De Nirom. Dobrovoľníci si ako výraz 
poďakovania našli na sedadlách aj 
darčekové balíčky, ktoré mesto Senica 
pripravilo vďaka ústretovej spolupráci 
s viacerými firmami a spoločnosťami.

Pred premietnutím prítomným poďa-
koval primátor mesta Martin Džačov-
ský, ktorý vo svojej reči okrem iného 
uviedol: "Dobrovoľníci nie sú platení 
- nie preto, že sú bezcenní, ale pre-
to, že sú k nezaplateniu. Nie všetko 
sa dá merať z pohľadu ekonomickej 
návratnosti. Dobrovoľníctvo prináša 
spoločenský rozvoj, vplýva na vnú- 
torný život jednotlivcov a komunít. 
Som rád, že vás tu máme a veľmi si 
cením to, že v prípade potreby viete 

podať samospráve pomocnú ruku. 
My, na meste, ale aj ja osobne z po-
zície primátora sa preto budem aj 
naďalej snažiť vytvárať potrebné 
zázemie a podporu pre vašu činnosť. 
Máte moje úprimné uznanie a patrí 
vám srdečná vďaka za to, čo robíte."

Mesto Senica ďakuje za finančnú a 
materiálnu pomoc pri organizovaní 
tohto podujatia týmto spoločnos- 
tiam:
• COOP Jednota Senica, spotrebné 
družstvo
• DM Drogerie markt, s. r. o.
• senická pobočka Raiffeisen banky
• Hypermarket Tesco Senica, Tesco 
Stores SR, a. s.
• Rekreačné služby mesta Senica

Tatiana Moravcová 
Foto: Marek Štítny

Medzinárodný deň dobrovoľníctva, ktorý Valné zhro-
maždenie OSN v roku 1985 vyhlásilo na 5. decem-
ber, sme si pripomenuli aj v Senici, kde funguje silná  
dobrovoľnícka komunita.

Od pondelka 8. februára 2021 prerušia štyri 
knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti trnav-
skej župy poskytovanie služieb a ostanú pre 
verejnosť uzatvorené. Tento krok súvisí so 
začiatkom uplatňovania protiepidemických 
opatrení podľa Covid automatu, podľa ktorého 
sa Slovensko momentálne nachádza v čiernej 

fáze IV. stupňa varovania. Na stránkach všet-
kých knižníc sú však aj naďalej k dostupné on-
line katalógy a rešeršné služby.

V období od 27. januára 2021 do 7. februára 
2021 knižnice poskytovali absenčné výpožič-
ky, a to na základe predchádzajúcej telefonic-

kej alebo e-mailovej objednávky. Za desať dní túto 
možnosť hojne využili najmä študenti a, samozrejme, 
knihomoli.

Záhorská knižnica v Senici: 
https://www.zahorskakniznica.eu

Zdroj: TTSK

Záhorská knižnica ostáva pre verejnosť zatvorená

Teší nás, že čoraz väčšiemu počtu ľudí 
záleží na čistote v našom meste a čo-
raz častejšie sa objavujú iniciatívy ob-
čanov, ktorí vezmú vrecia a vyzbierajú 
odpad, ktorý niekto nezodpovedne 
vyhodil na verejné priestranstvo. KAM 
ALE S TAKTO NAPLNENÝMI VRECA-
MI? Zo skúseností týchto ľudí vieme, 
že nemajú možnosť odvozu, alebo si 
nechcú zašpiniť svoje auto, nechcú 
zaplniť vlastný kontajner niekoľkými 
vrecami odpadu... Zriadili sme preto 
mailovú adresu odpadky@senica.sk, 
kde stačí napísať meno, priezvisko, te-
lefónne číslo, lokalitu s ponechanými 
vrecami, foto odpadu a samospráva 

Za čistejšiu Senicu

zabezpečí ich odvoz priamo do zber-
ného dvora.

Dbajte, prosíme, na tieto odporu-
čenia:
• odpadky treba sústrediť pri hlavnej 
ceste, nie v strede lesíka, zelenej plo-
chy, atď.,
• odvoz zabezpečíme pre dve a viac 
vriec (pol igelitky môže človek vyhodiť 
do najbližšieho kontajnera),
• odvoz zabezpečíme na odpadky 
vyzbierané v intraviláne mesta Senica 
(Senica, Kunov, Čáčov).

Lucia Vajdová 
Foto: Senica 2.0

Blahoželáme Seničanke Simone Jurkovej, ktorá si v polovici decembra prevzala 
ocenenie z rúk ministra obrany Jaroslava Naďa za víťazstvo v literárnej súťaži 
na tému „Akú cenu má mier?“, v ktorej získala prvé miesto v kategórii vysokých 
škôl. Do súťaže bolo prihlásených celkovo 299 prác. 

Zdroj: MO SR

Najlepšiu úvahu napísala Seničanka
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Život medzi štyrmi 
stenami
Ahoj! Čau! Nazdar! Dobrý deň! 
Toto sú slová ktoré povieme ako prvé 
pri príležitosti, keď niekoho stretne-
me. A prečo? Prečo sa asi tak zdravíme 
zakaždým? Aby sme niekoho alebo 
niečo upútali? Aby sme sa lepšie ale-
bo horšie cítili? A vôbec načo existujú?

Zvláštne, že si tieto otázky kladiem 
počas korony a nie počas inej situácie. 
Pre mňa sú to slová nádeje, niekedy 
slová uzmierenia, ale vždy majú pre 
mňa zmysel. Hovoríme ich už s ta-
kou monotónnosťou, ako keby sme 
ich ani nevnímali. Ocitli sme sa v tej-
to dobe a vidíme, že už nie sú takou 
samozrejmosťou akou bývali. A stále 
sú to pre nás iba slová, ktoré padnú 
keď sa stretneme. Zdá sa mi, asi sme 
aj zabudli, čo možno znamenajú pre 
každého z nás. Pretože každý z nás má 
pre ne iný význam. Pre niektorých sú 
to slová odporu, pre niekoho novým 
začiatkom. Každý sme iný a jedinečný. 
A každý by tú jedinečnosť mal v sebe 
objaviť. Uvažujem, že teraz je na to ten 
správny čas: čas korony.

Keďže sme všetci doma a nemáme 
kam chodiť a podaktorí sú už z toho 
aj v depresiách, tak by sme mohli hľa-
dať sami seba. Je veľmi veľa vecí čo z 
nás robí nás. V tejto dobe sa už človek 
pomaly ani nezastaví, ale mali by sme 
sa. A keďže sme to mnohí nedokázali 
sami, tak nám niečo do toho pomoh-
lo. Stojíme, pretože sa niektorí ani 
nezaujímajú o druhých, alebo sa boja 
zaujímať, lebo si myslia, že majú toho 
veľa. Verte mi, nemajú. Sme medzi 
štyrmi stenami, každý z nás je medzi 
štyrmi stenami. A už len čakáme. Ča-
káme kým sa niečo pohne, ale ono 
sa to nepohne bez nás. Čas sa nám 
prepletá medzi tými seriálmi a filma-
mi. Jednoducho, prestali sme žiť. Stále 
sa točíme v kruhu : deň, noc, deň, noc, 
niekedy už ani nevieme, aký je deň. 
Len nečinne sedíme a dívame sa. A to 
by tak nemalo byť.

    Aj napriek tejto ťažkej dobe, aj na-
priek všetkému čo sa deje, neseďme 
a robme s naším životom niečo. Hľa-
dajme, skúšajme a objavujme. Hoci to 
môže byť náročné, ale prekonávať sa 
je lepšie než nerobiť nič. Pretože život 
ide ďalej a my s ním...

Ema Poláková 
Študentský parlament mesta Senica

Študentské listy

Z káčatka až k labuti
Veľakrát sa stredoškoláci nevedia 
dočkať, kedy príde tá chvíľa, keď 
poslednýkrát prejdú bránou svojej 
strednej školy. Je to moment, na 
ktorý sa tešia od svojho skorého 
nástupu na strednú, na to ako po-
slednýkrát budú počúvať kritiku 
za prezuvky, nespravené úlohy, či 
za červené more neospravedlne-
ných hodín, ktoré sa stihli nakopiť 
bez ich vedomia. Zrazu už je tu tá 
chvíľa. Všetci stoja na chodbách, 
vystresovaní, spotení, nervózni, ale 
plný odhodlania a nádejí spraviť 
konečný krok, konečnú, pomyselnú 
čiaru za školou - maturitu. Šťastní, 
s papierom v ruke, prekračujú prah 
školy a nastal ten čas, čas rozlúčiť sa s 
„detským“ životom, s najzaujímavej-
šou etapou a čas privítať novú etapu 
- dospelosť. 

Dospelosť a život po strednej môže 
mať veľa podôb. Mladosť si môže 
človek predĺžiť vysokou školou, spo-
znávaním, objavovaním seba a sve-
ta, či postaviť sa životu ,,zoči voči“  
novou prácou, založením si rodiny, 
atď. Ja som si dovolila po maturite 
predĺžiť mladosť rokom, kedy som 
mala skorej pauzu ako vysokoškol-
ský život, i keď som na VŠ chodila, 
jeden semester, ale predsa. Moja 
prvá cesta po maturite viedla do BA 
na UK, kde som sa snažila prísť na 
chuť odboru, ktorý pre mňa nemal 
hlavu ani pätu, ale bojovala som a 
snažila sa nezahodiť možnosť VŠ. S 
nástupom na vysokú som nevidela 
rozdiel medzi senickým gymplom a 
vysokoškolskými podmienkami, ba 
mám odvahu povedať, že senické 
gymnázium a učitelia od nás očaká-
vali a mali väčšie nároky ako vysoko-
školskí profesori. 

Už prvý týždeň som pociťovala roz-
diely medzi slovenskými stredný-

mi školami. Je mi až smutno, keď si 
uvedomím aké kritické to s našimi 
školami je. Pre mňa bežné, primár-
ne veci zo strednej, ktoré sme brali 
v 1. a 2. ročníku bolo pre niektorých  
mojich spolužiakov len španielskou 
dedinou. Citácia, parafráza, poznám-
ky pod čiarou, všeobecný prehľad a 
základy z niektorých predmetov im 
nehovorili absolútne nič. Môj prvý 
semester sme preberali veci, ktoré 
pre mňa boli už známe a mala som z 
nich uspokojivé základy vďaka gym-
plu, a preto ma to nudilo až nakoniec 
odradilo z vysokej. Zvyšok roka som 
si užívala status študenta a robila čo 
sa mi zachcelo, do školy som prestala 
chodiť a  viac ako polroka mala voľ-
nú ruku nad svojím životom a mala 
čas zistiť čo chcem a čo nechcem od 
svojho života. Mňa ako človeka, kto-
rému sa na strednej učiť nechcelo a 
ani som to nerobila, ani k maturite 
som nemala žiadny materiál..., čiže 
som bola klasický príklad človeka, 
ktorý už nechcel mať nič spoločné 
so školou a učením, veď na čo aj? 

Až prišlo leto a ja som mala prácu, 
kde som strávila priemerne 260 ho-
dín mesačne a položila som si zá-
sadnú otázku: „Naozaj chceš drieť 
ako kôň manuálne od rána do rána, 
zničiť si chrbát, nohy a ruky ešte pred 
tridsiatkou?“ Jasné, že som nechcela, 
a preto som rozmýšľala nad svojimi 
možnosťami.  Nik nedúfal, že by som 
rozmýšľala nad návratom na vysokú, 
lebo ma to ozaj trýznilo a bola som 
znechutená zo svojej skúsenosti. Až 
som sa jedno ráno zobudila, zapla 
portál VŠ a pozrela na svoje veľmi 
obmedzené možnosti.  Našla som 
odbor, ktorý ma oslovil na Trnav-
skej univerzite. Mala som dva dni 
do poslania prihlášky, neváhala som 
a prihlášku poslala. Nikto nič netu-
šil, všetko som si nechala pre seba 

až kým mi neprišlo predvolanie do 
školy. Všetci ostali v šoku, že idem na 
vysokú a dobrovoľne. 

A moja staronová skúsenosť s vyso-
kou? Neviem ako je možné, ale škola 
ma baví a napĺňa. Podľa slov istého 
učiteľa zo strednej som presne ten 
typ človeka, čo nikdy nič nedokáže, 
neuplatní sa, je a aj ostane nikto. 
Bola som vraj najhlúpejší študent 
akého kedy mal. A teraz, teraz patrím 
k premiantom v ročníku. Študujem 
odbor, ktorý v strednej Európe má 
len málo škôl, odbor, ktorý ma baví 
a stále sa neučím, všetko nechávam 
na poslednú chvíľu, ale nejakým zá-
zrakom mi to prirodzene ide. Stále 
čerpám a odrážam sa z poznatkov 
z gympla. Ak by mi niekto povedal, 
že budem vďačná za obdobie na 
strednej, tak by som ho vysmiala. 
Vďaka tam nadobudnutým znalosti-
am  mám veľa nových možností na 
vysokej. Disciplína a režim z gympla 
mi umožnili ukončiť šesť z ôsmich 
predmetov ešte pred Vianocami. 
Učivá a prebrané látky mi umožnili 
zapojiť sa do projektu, kde vysoko-
školáci vedú niektoré hodiny dejepi-
su na stredných školách. Týmto som 
sa nechcela chvastať, ale naopak na 
druhej strane povzbudiť a motivovať 
študentov, ktorí zatiaľ nenašli svoju 
cestu životom či sa podobne ako ja  
nechali odradiť zlými skúsenosťa-
mi. Treba skúšať a spoznávať seba 
samých a potom z toho vzíde i ces-
ta, ktorou by ste sa mali dať. Nene-
chajte sa odradiť tým, že na SŠ vám 
to nejde, ja som bola priemerný až 
podpriemerný žiak a až teraz sa to 
otočilo až som našla to, v čom som 
sa našla. Veď kedy inokedy skúšať a 
objavovať svoje možnosti ak nie te-
raz v mladosti?            
                                               

Simona Gašparíková, Senica

Na minuloročnom plese 
študentov bolo veselo...
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Vybrali sme zo školského časopisu GymSen

Kedysi prirodzená súčasť každodenné-
ho života ľudí, neskôr nepotrebné han-
dry, dnes vzácnosť. Postoje a pohľady 
na ľudový odev sa v priebehu 20. storo-
čia menili. Kroj, ako ho poznáme dnes, 
sa vyvíjal od prelomu 18. a 19. storočia 
až po obdobie druhej svetovej vojny. 
Spoločenské podmienky v polovici 
20. storočia viedli k uprednostneniu 
mestského odevu, z kroja sa pomaly 
stala spomienka uskladnená v škatuli-
ach. Neskoršie generácie sa ľudových 
odevov často zbavovali úplne, predali 
ich, spálili alebo jednoducho vyhodili – 
nevnímali ich čaro a intenzitu tak, ako 
ich predkovia.

Moje prvé stretnutie s krojom bolo 
komicky desivé. Mama so starkou sa 
skláňali nad veľkými krabicami, ja, 
trojročná, som ich sledovala. Bola som 
zvedavá, ale nie natoľko, aby som sa 
šla pozrieť bližšie. Nešla som ani po 
zavolaní a do kroja ma obliekli viac-
-menej nasilu. Naškrobené rukávce 
a sukňa ma škriabali, štípali, celý kroj 
mi smrdel a ja som jačala a plakala 
ako najhlasnejšie to len šlo. Už takmer 
celá oblečená som utiekla do druhej 
izby a ešte viac som sa rozplakala vo 
veľkom kresle    v rohu izby. Mama 
ma chcela odfotiť, ja som sa začala 
zmietať. Odfotila. Fotka visí u starkej 
na stene takmer 13 rokov. Mám na 
nej veľké červené zaslzené oči a po-
krútené ústa. Líca sa mi mohli pekne 
červenať, bohužiaľ, „peknú“ červeň 
zatieňuje tá, čo sa zrodila z hnevu troj-

ročného dievčatka. V tom momente 
ma ovládal hnev a chvíľková nenávisť 
voči mame a starkej. Zdalo sa mi, že 
ma chcú umučiť a robí im to radosť. 
Kroj sa mi hnusil.

O rok neskôr ma doň chceli obliecť 
znova. Nie. Nehrozí. Mama mi však 
pošepkala, že ak ju nechám obliecť 
ma do kroja, budem v novinách. Bola 
som. Odvtedy som sa do kroja ob-
liekala ochotne, bez plaču a jačania. 
Dnes ma každým okamihom stráve-
ným v blízkosti tohto vzácneho de-
dičstva fascinuje a priťahuje kroj stále 
viac a viac.
Nedávno ako keby nám všetkým nie-
čo v hlave cvaklo a my sme zatúžili 
cítiť blízkosť a osobitosť odevu nose-
ného staršími generáciami.

Áno, folklórnych súborov je mnoho, 
starajú sa o zachovávanie tradícií a na 
niekoľko chvíľ sa dokážu preniesť do 

obdobia, keď nebol kroj tak vzácny 
ako teraz. Aj osláv a festivalov slávi-
acich ľudové tradície a hmotné de-
dičstvo kroja je mnoho, no to je iná 
kapitola. Dnes, v rýchlom, povrchom, 
hmotnom svete oslavujeme toto de-
dičstvo aj minimalisticky, jemne, no 
predsa precízne a efektívne. Obchody 
sú plné fast fashion modelov s folklór-
nymi motívmi od tričiek cez blúzky a 
kabáty po športové ponožky a zástery 
na varenie, všetci sme sa zaľúbili do 
„plecháčkú“ či už s folklórnym alebo 
nefolklórnym motívom, najradšej by 
som vykúpila všetky diáre, zápisníky 
a motýliky s motívom modrotlače. 
Hudobníci pretvárajú staré piesne a 
melódie, odievajú ich do nového, ori-
ginálneho a magického šatu.

V mojich očiach je však najmagickej-
šou tvorba slovenskej šperkárky Petry 
Toth. Detailnými kolekciami šperkov 
inšpirovanými práve slovenským folk-

lórom si získala obdiv, uznanie a srdce 
tisícov ľudí. Mnohí spoznali a spo-
znávajú čaro a krásu folklóru hlavne 
vďaka jej tvorbe.

Cez leto som mala možnosť sa s ňou 
stretnúť. Cestovala po Slovensku a 
navštevovala obce a miesta s bohatou 
folklórnou históriou a tradíciou. Uká-
zali sme jej všetky varianty a kombiná-
cie prietržského kroja (Senica a oko-
lie). Už pri príchode ju zaujala moja 
azúrovo modrá kabaňa – ľahký zimný 
kabátik. Bavilo ma sledovať ako nežne 
a so zvedavosťou a rešpektom sleduje 
rozbaľovanie jednotlivých krabíc so 
sukňami, rukávcami, pruclekmi a zás-
terami. Očarili ju skladané bodkované 
„bobové“ sukne. Naskladané bodky 
naukladané vedľa seba sa sprvu javili 
ako prúžky. Zaujali ju taktiež dievčen-
ské mená vyšité na zásterách spolu s 
rokom vyšitia a zápleta – svadobný 
„šperk“ na hlavu pestrých farieb zdo-
bený lúčnymi kvetmi.

Bohatými motívmi a ozdobami sa naši 
predkovia pýšili a vážili si ich. Voľný 
čas trávili vyšívaním a „vylepšovaním“ 
vzoriek a ornamentov, posúvali si ich 
z generácie na generáciu s láskou, ne-
hou, hrdosťou a myšlienkou udržiavať 
tradície a ctiť si ich majstrovské dielo. 
Preto si vážme a opatrujme toto hmot-
né dedičstvo. Zastavme sa a vyočme si 
na nich na chvíľku oči, absorbujme ich 
bohatú poéziu a inšpirovaní a vďační 
sa pohnime tanečným krokom ďalej, 
odhodlaní spojiť sa nielen s hmotnou 
krásou sveta, ale aj s tou neviditeľnou, 
intenzívnejšou a silnejšou. 

Petra Simonová
Gymnázium Senica

Kroj...

Stalo sa pred rokom

Uplynul rok od nášho desiateho štu-
dentského plesu, ktorý bol jednou z 
posledných spoločenských udalostí  
bez obmedzených opatrení a starostí 
spojených s aktuálnou situáciou.  Ako 
radi by sme si celý ten kolotoč prípravy 
zopakovali i tento rok!  Bohužiaľ, nedá 
sa! A tak si túto udalosť môžeme v no-
vej rubrike aspoň pripomenúť... ten 
slávnostný večer plný zábavy a bezsta-
rostnosti...

O siedmej večer sa otvorili dvere senic-
kého domu kultúry a začali vchádzať 
študenti. A že bol o ples naozaj záujem, 
o tom svedčí účasť troch stoviek mla-
dých plesajúcich. Ako každý rok sa tu 

ukázalo aj niekoľko nových študentov, 
ktorí si prišli užiť možno svoj prvý ples 
vôbec. Ako tému plesu sme zvolili SLO-
VENSKO, a tak nechýbali ľudové prvky a 
folklór. Dokonca i na plesových róbach 
plesajúcich. Výzdobou sa stali aj staré 
pracovné nástroje či balíky slamy. Ples 
otvorilo tanečné zoskupenie “Folkloris-
tky z  gympla“ a zábava sa mohla začať. 
Pestrým programom nás sprevádzal 
Erik Michálek (s ktorým som mala česť 
si zaspievať) a o rozprúdenie tanečnej 
zábavy sa postarali hudobná skupina 
Black & White a cimbalová muzika Ju-
ránečka. Tá účastníkom nielen zahrala 
a zaspievala, ale aj nás naučila tradič-
ným ľudovým tancom. Okrem toho 
mohli študenti  povyhrávať rôzne ceny 
v tombole, urobiť si originálne fotky vo 
folklórnom fotokútiku, najesť sa dobré-

Plesové spomienky ho jedla a zúčastniť sa súťaže o kráľa a 
kráľovnú plesu.

Stálo to za to! I náročná príprava a úsi-
lie  študentského parlamentu a ďalších 
dobrovoľníkov. Už teraz sa nemôžeme 
dočkať 11. študentského plesu, ktorý 
sa bude konať 29. januára 2022.  

Katarína Sadloňová
Študentský parlament Senica
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tové guličky, inak nazývané „BBčka“, 
ktoré nezanechávajú modriny a ani 
farbu. Airsoft sa viac prikláňa k realizmu, 
hráči často napodobňujú bojové jed-
notky a používajú reálne taktiky.

Čo všetko treba vedieť a mať aby som 
mohol/a začať? 
Na začiatku nie je nutné niečo vedieť, 
existujú akcie a tréningy, ktoré vás 
naučia základy až jednotlivé techniky 
boja. Často na takýchto akciách je mož-
né požičanie výbavy, aby si to človek 
skúsil a zistil, či by ho to mohlo baviť. 
Taktiež sa nachádza veľa návodov, videí 
a záberov priamo z hier, z ktorých môže 
človek čerpať.

Tréning ma bavil a chcel/a by som sa 
tomu venovať viac, čo teraz? 
V prvom rade je najhlavnejšia zbraň, 
vďaka rýchlemu vývoju tohto športu si 
dnes človek vie vybrať zo širokej palety 
variant, modelov a typov. Od klasickej 
americkej zbrane M4 až po náš legen-
dárny samopal VZ.58. Ak existuje v reali-
te zbraň, je veľká šanca, že existuje aj jej 
airsoftová replika. 

Čo môžem očakávať? 
Airsoft je „gentlemanský“ šport, pri zá-
sahu musí človek daný zásah priznať, 

inak ide o podvádzanie. Aj na menších 
akciách dostáva človek poriadne zabrať, 
či už fyzicky alebo psychicky. Krásou 
tohto športu sú najväčšie akcie, tzv. Mil-
sim, ktorý sa odohráva na obrovských 
priestoroch a používajú sa na nich vozi-
dlá od upravených automobilov po he-
likoptéry. Človek môže zažiť rôzne situá-
cie, ktoré vyžadujú spoluprácu, odvahu, 
kritické myslenie a mnoho ďalšieho. 
Návaly adrenalínu bývajú neskutočné, 
čím viac sa snažíte a zapájate, tým viac 
vás tento šport „hltá“.

Je tu aj priestor na kreativitu?
Samozrejme, kreativita sa dá uplatniť 
pri každom prvku tohto športu. Od vy-
mýšľania taktík, cez upravovanie svojej 
zbrane až po oblečenie. Uvediem pár 
príkladov: cez vysielačku dostávate hlá-
senie o skupine nepriateľov, je len na 
vás ako si zvolíte štýl boja. Prepadnutie? 
Priamy útok? Dymovnice? Človek je ob-
medzený len svojou predstavivosťou. 
Páči sa vám výzor ruských jednotiek 
Specnaz? Tak máte možnosť ich napo-
dobňovať. Chceli by ste viac doplnkov 
na zbraň? Nie je problém, momentálne 
sú na trhu doplnky od svetiel cez nočné 
puškohľady až po granátomety. Nesmi-
eme zabudnúť ani na DIY, tu sa ľudia 
činili a vytvorili si zbrane z „domáceho 

odpadu“. Stačí vám prázdna plastová 
fľaška, pištoľ na kompresor a rúrka. Fan-
tázii sa medze nekladú.

Kde sa hráva a ako sa pripojím 
do tímu? 
Hráva sa na oficiálnych ihriskách, mimo 
nich hrozí hráčom pokuta a iné rôzne 
problémy. Medzi najlepšie patria Jungle 
Arena Bratislava, Downtown aréna Prie-
vidza, Airsoft Chtelnica a Airsoft ihrisko 
Jabloňové. Čo sa týka tímov existujú 
ich stovky, napríklad SSF tím, C.H.A.O.S 
alebo aj Bloodhunters. Často robia ná-
bory a stačí pozorovať ich sociálne siete.  

V prípade ambicióznosti si človek 
môže založiť tím aj sám, nie je potreba 
žiadne zmluvy, povolenia a podobné 
papiere. 

V Airsofte si človek nájde viac než len 
klasickú zábavu, tvoria sa pri ňom 
silné priateľské vzťahy, zlepšujú sa re-
flexy, učí sa spolupráci, podporuje sa 
zdravie a omnoho viac. Je to viac ako 
šport.

Michal Nikodem, SSOŠP, 3. A,
veliteľ tímu Ravagers, člen Študent-

ského parlamentu mesta Senica

Airsoft – viac ako šport

 

...zato teplučko a bezpečne! Mno-
hým športovo, takmer všetkým 
distančne... nuž podoby tohto ča-
sopriestoru sú rôzne. Ale ako si ich 
každý urobí, také ich má. Tak je to i 
medzi študentmi. Síce  im  od toľkého 
učenia až  horia počítače, ale dôležité, 
že horia aj oni. Reč je o študentskom 
parlamente.  Boli to oni, ktorí presadili 

nepresúvať tohtoročný Deň študent-
stva s ocenením 17-tich študentov na 
január. Tuším to bol ich šiesty zmysel, 
teda konkrétne predsedníčky Adi. 
Pandemické podmienky boli na jeseň 
nepriaznivé, akcia mala minimálne tri 
varianty, ale nakoniec to 15. decem-
bra v CVČ (i vďaka pani riaditeľke Silvii 
Krišákovej) vyšlo a sedemnásť medailí 
mesta sa ocitlo v rukách najlepších 

Smutno, neveselo... študentov. Aj keď po jednom, po 
dvoch, po troch... 

O akú - takú aktivitu sa parlament 
snaží aj týmito „listami“ a teší sa, že 
si ich aspoň niekto prečíta. Prečíta? 
Pelcehre redaktorke Lucke Polákovej. 
Okrem píšucich autorov sa nedávno 
začali aktivizovať tiež literárni aktivisti 
v parlamente, najmä Katka Valúchová 
a pripravujú pre podobne naladené 
duše druhý ročník literárnej súťaže 
pre mládež ČO POTOM?  Vlani sa do 
nej úspešne zapojilo trinásť stredo-
školákov z ôsmich stredných škôl Tr-
navského kraja.             

Pripomenieme, že hlavnou témou 
vlaňajšieho ročníka  bola, ako inak, 
pandémia a čo bude po nej. Tento rok 
„parlamenťáci“ hlavnú tému ešte ne-
majú, najmä takú, ktorá  by pritiahla 
pozornosť, ale neúnavne ju hľadajú. 
V hre ich je niekoľko. Viac sa dozviete 
v budúcom čísle, vrátane propozícií a 
prihlášky. Názov súťaže zostáva ne-
zmenený. 

Čo ešte hýbe inak neveselým životom 
aktívnych a viac ako živých členov par-
lamentu? Keďže plesová sezóna vzala 

za svoje, pohrávame sa s myšlienkou 
študentského majálesu v kunovskom 
dome kultúry (máj 2021). Ale zrejme 
je to odvážna myšlienka a zbožné  
prianie. Sledujte stránku Š. P. 

Sporadicky sa zapájame do FB kon-
verzácie mládežníckych parlamen-
tov, (pripravuje sa tam napríklad on-
line beseda s ministrom školstva), vo 
výhľade je i online workshop v IUVEN-
TE a najbližšie sa ideme „rozprávať“ o 
obsahu projektu parlamentu cez PRO 
Senica. Dvadsiate výročie vzniku Štu-
dentského parlamentu v Senici, ktoré 
nás čaká v marci 2022, to ale ešte ne-
bude. Držme si palce a vidíme sa one-
dloho v školách! 

Dana Kopecká
koordinátorka Študentského 

parlamentu Senica 
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Adventný čas  v uplynulom roku bol 
vplyvom súčasnej situácie iný ako po 
minulé roky. V ZUŠ prebieha už od 26. 
októbra dištančné vyučovanie. Napriek 
tomu sa vďaka spoločnému úsiliu pe-
dagógov a žiakov podarilo aspoň  na 
diaľku spríjemniť verejnosti a rodičom 
žiakov predvianočný čas hudobným 
programom v podaní sólistov hudob-
ného a literárno-dramatického odboru. 
TV Sen, konkrétne pán Stanislav Prokeš 
ml. nahral a spracoval do vysielania tele-

Koncerty žiakov si prehrajú na YouTube

„THE FUTURE IS OURS TO SEE" je 
názov tohtoročnej súťaže krátkych 
študentských filmov. Je súčasťou 
Filmového festivalu THIS HUMAN 
WORLD 2020. Hlavná myšlienka sa 
niesla v duchu Deklarácie ľudských 
práv, vďaka čomu bol tento ročník 
organizovaný v spolupráci s OSN.

Vyhodnotenie súťaže študentských 
krátkych filmov sa uskutočnilo 13. 
decembra 2020 vo Viedni a z dôvo-
du opatrení pre COVID-19 sa konalo 
online. Súťaž bola určená študen-

tom z krajín Rakúsko, Maďarsko, 
Slovinsko, Slovensko. Študenti mali 
vyjadriť svoje myšlienky a predsta-
vy o budúcnosti sveta v trojmin-
útovom krátkom filme v anglickom 
alebo rodnom  jazyku s  anglickými 
alebo nemeckými titulkami. 

V súťaži reprezentovala výtvarný 
odbor ZUŠ Senica naša študentka, 
osemnásťročná Lucia Poláková. Ob-
sadila skvelé prvé miesto so svojím 
filmom, s názvom  Let’s Build the 
Future Together. ,,Experimentálny 

Lucia Poláková - víťazka medzinárodnej súťaže krátkych študentských filmov
film Lucie Polákovej presviedča ja-
zykovou vznešenosťou a vizuálnou 
kreativitou. Film je charakteristický 
odvahou myslieť nekonvenčne, teda 
,,out of the box“. Let’s Build the Futu-
re Together toto robí bez  akéhokoľ-
vek odsúdenia. Zameriava sa na silu 
činu a spolupatričnosti,“ tak znelo 
hodnotenie odbornej poroty. Sce-
nárom pre film sa stala Luciina  úvaha 
v anglickom jazyku. Film má vizuálnu 
podobu surrealistickej predstavy au-
torky, je prepojený obrazmi prírodnej 
scenérie, činmi a spôsobmi myslenia 
ľudí. Študentka sa v ňom zamýšľa 
nad zbytočnými prejavmi xenofóbie, 
poukazuje na nutnosť vzájomnej to-
lerancie a potreby spolupatričnosti 
ľudí v súčasnosti. Tak, ako je tomu aj 
v prírode, jednoducho, žiť v symbióze. 

Originálne príspevky v podobe hod-
notenia odbornej poroty a ocenené 
študentské krátke filmy sú dostupné 
na internetovom kanále YouTube 
THIS HUMAN WORLD 2020.

Hana Oslejová
pedagogička Výt. odboru ZUŠ Senica

Vybudujme budúcnosť spoločne 
Vidíš to, vnímaš to, počuješ to. 
Je to všade navôkol. Sme s tým spojení, sme toho 
súčasťou  a tvárime sa, že sa nás to netýka. 

Strach, beznádej, skľúčenosť, nenávisť. 
Prečo, toľko zla na tak krásnom mieste?
Prečo sa hmotné veci, platia nehmotnými? 
Prečo vždy za niečo musíme brať obety? 

Počúvaš ma, akoby som len hrach na stenu 
hádzala. 

Si čierny, biely, muž, žena, dieťa, inej  orientácie, než 
na akú je spoločnosť zvyknutá?
K čertu, všetci sme len ľudia!
Sme rôzni, ale to neznamená, žeby sme mali medzi 
sebou robiť rozdiely. 

Postoj,  nechaj dážď v tebe vypršať. 
Nechaj svoju dušu otvorenú. 

Vidíš to? Ľudia spolu žijú. Ľudia sú silní, len ak sú 
spolupatriční. Ak si navzájom pomáhajú, 
ak nerobia rozdiely, tam, kde nie sú. 

Pozri na prírodu, áno, na tú, ktorú si tiež prispôso-
bujeme svojim záujmom. Je v nej mnoho druhov a 
spoločne sa dopĺňajú  a fungujú. 

Zobuďme sa.
Vybudujme aj my spoločnosť spoločne.  
Buďme spoluhráči a nie protihráči. 
Buďme k sebe tolerantní. 
Vybudujme budúcnosť spoločne. 

Lucia Poláková

vízie žiacky koncert. Takmer hodinový 
pestrý program bol odvysielaný  až  
v troch reprízach. Zásluhu na realizácii 
druhého  žiackeho koncertu majú pe-
dagógovia Ondrej Hluchý a Alena Ne-
mčeková, ktorí postupne v spolupráci 
s ostatnými vyučujúcimi  za dodržania 
prísnych hygienických opatrení na- 
hrali a spracovali sólové vystúpenia 
ďalších dvadsiatich malých muzikan-
tov.
Oba koncerty si je možné pozrieť na 

YouTube.
Pedagógovia výtvarného odboru zasa 
ponúkli rodičom na webovej stránke 
školy pohľad na časť výtvarných prác, 
ktoré ich deti urobili na rôzne témy po-
čas dištančného vyučovania.

Žiaľ, na krásne podujatia, ktoré sme  
v spolupráci všetkých odborov robili  
v minulých rokoch, môžeme v súčasnej 
situácii iba spomínať. Jedným z takých-
to podujatí bolo naštudovanie Českej 
mše vánoční od J. J. Rybu. To najlepšie 
z roku 2018 počas sviatkov v troch re-
prízach odvysielala Televízia NOE. Našu 

spoločnú „Rybovku“ so ZUŠ Hodonín 
videlo v tejto televízii mnoho divákov 
a prostredníctvom videoštúdia, ktoré 
v Hodoníne Rybovu omšu natočilo.
Dostali sme krásne reakcie od nezná-
mych ľudí, ktorí  boli našim stvárne-
ním tohto známeho diela nadšení a 
dojatí.

Veríme však, že v blízkej dobe sa bu-
deme môcť vrátiť k normálnemu 
životu a nasledujúci advent už opäť 
divákom žiaci svoje umenie predsta-
via naživo.

-mg-, foto: Štefan Orth
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Dlhoročná riaditeľka Centra voľného 
času v Senici (1990 – 2003). Pre nás, 
jej bývalých kolegov, Pani Riaditeľka. 
Energická, obdivuhodná, spoločen-
ská, s nadhľadom a s noblesou sebe 
vlastnou.  Ale vedela to s nami a my 
sme v nej videli silu, rešpekt a oporu. 
Najmä preto sme si ju v revolučnom 
roku 1989 zvolili za riaditeľku. Vtedy 
ešte Okresného domu pionierov a 
mládeže, neskôr Domu detí a mlá-
deže a od roku 1993 Centra voľného 
času. Bravúrne zvládla všetky trans-
formácie tejto inštitúcie, najmä pre 
svoje vrodené úžasné manažérske 
schopnosti. Srdce jej spievalo najmä 
pre šport a turistiku, tábory, okresné 
a mestské športové podujatia pre 
deti a mládež. Stála aj pri zrode celo-
štátnych branných hier pionierov, či 
Behu vďaky. Mnohí si ju pamätáte ako 
rozhodkyňu Silvestrovského behu, či 
Záhoráckeho maratónu. Kým sa stala 
riaditeľkou, bola tajomníčkou OV SZM 
Senica pre stredné školy a neskôr,  
v dome pionierov, neprehliadnuteľ-
nou vedúcou oddelenia turistiky a 
brannej výchovy.       
Bola inšpiratívna, mala nos na ľudí a 
správne kontakty okolo seba. Bola 
rázna, rozhodná a ľudská. Pre svojich 
zamestnancov obetavá, neváhala po-
môcť aj pri súkromných či rodinných 
problémoch. Pamätáme si i jej po-
chvaly, ktoré zneli ako od „preziden-

ta“ a boli viac, ako ostatné ocenenia, 
ktorými pre nás tiež nešetrila. Ale keď 
bolo treba robiť, ostávali sme aj do 
neskorých večerných hodín, cez ví-
kendy... Keď sme si zaslúžili, neminuli 
nás i prípadné pokarhania. Adresné.    
Bola naklonená všetkým novinkám 
v práci s deťmi a mládežou, pretože 
inklinovala k mládeži, mladistvo roz-
mýšľala, mladistvo vyzerala... Bola tu s 
nami a my s ňou pri zakladaní úspeš-
ných hudobných celoslovenských sú-
ťaží, ako Senický kľúčik (1995 - 2002) 
a POP Senica, bola pri udomácnení 
skupiny Sonny pod krídlami CVČ 
(1994), rozbiehali sme spolu tradíciu 
mikulášskych divadelných predsta-
vení (od roku 1993) a vďaka nej sme s 
nimi hosťovali i v mnohých okolitých 
obciach. Podporovala naše nápady 
so zakladaním nových krúžkov či 
študentského parlamentu, z pôvod-
ne malej nenápadnej akcie na hrade 
vznikli jej zásluhou v deväťdesiatych 
rokoch veľké Pikniky (na Branči, na 
Plaveckom hrade, Dobrej Vode), bola 
pri narodení našej „Stonožky“ a pr-
vých Stonožkiných vysvedčeniach 
a koncertoch. Bola to ona, ktorá za-
viedla tábory v zahraničí (ach, sladké 
Chorvátsko!), rozbehla letné tábory 
na Záhorí, hľadala a zariadila pre CVČ 
aj ďalšie táborové a lyžiarske destiná-
cie, tiež výmenné pobyty na chate na 
Brestovci, ktorú sme pod jej vedením 

Odišla významná osobnosť CVČ v Senici, pani Zdenka Cigánková

Nový múr a brána smerom do parčíka pri 
ZUŠ je od polovice decembra realitou. 
Výstavbe nového múru predchádzal ne-
gatívny posudok statika, ktorý už v no-
vembri 2017 vyzýval k zbúraniu nestabil-
ného múru. Na jeseň 2020 sa v dôsledku 
daždivého počasia stav múru viditeľne 
zhoršil. Po dohode s vedením mesta bol 
zadaný návrh projektu Ing. arch. Lenke 
Halinárovej. Zadný trakt budovy ZUŠ 
dotvára vzhľad priľahlého parčíka a múr 
s bránou by preto mal byť nielen funkč-
ný, ale spĺňať aj estetické kritéria. Z troch 
zaslaných návrhov sme spoločne vybrali 
jeden. Vo vyhlásenom verejnom obstará-
vaní zvíťazila ponuka firmy BV KOVO zo 
Senice, subdodávateľom na asanačné a 
stavebné práce bola firma Palkovič. Búrať 
sa začalo začiatkom decembra a 22. 12. 
2020 sme si dokončené dielo prevza-
li. Stavba bola financovaná z rozpočtu  
školy.

Mirka Gáfriková, riad. ZUŠ Senica
Foto: Štefan Orth

Základná umelecká škola s novým oplotením

spravovali. Mimo práce riaditeľky sa 
po roku 2000 venovala dobrovoľníc-
kej práci v organizácii Fénix a s veľmi 
silnou partiou dobrovoľníkov vytvori-
la v regióne úspešnú detskú organi-
záciu Záhorácky Fénix. Tú mimoriad-
ne činorodo viedla až do roku 2020.     
Jej celoživotné pôsobenie v Senici 
ťažko zhrnúť do niekoľkých riadkov. 
Kto ste ju poznali, viete o čom ho-
voríme. Jej meno malo a má cveng! 
Za svoju prácu bola viackrát ocenená 
medzi najlepšími pedagógmi nášho 
mesta, v roku 2018 získala ocene-
nie ako významná osobnosť mesta 
za prácu v prospech ľudí a mesta, 

je držiteľkou i obdobného titulu 
„Srdcom Seničan“, a nie tak dávno 
získala titul „Animátor roka“ Trnav-
ského kraja v kategórii Celoživotné 
dielo za prácu s deťmi a mládežou.                                                                                                                               
Zdeni, bude nám chýbať  Tvoj  hu-
mor, Tvoj srdečný smiech, Tvoje zaují-
mavé rozprávania... Vzdávame Ti úctu 
a vďaku za dni prežité s Tebou. Nikdy 
nezabudneme a pamiatku na Teba si 
v srdciach zachováme navždy.                                                                                              
Ľúbime Ťa, smútime, ale nechávame 
Ťa ísť. Česť Tvojej pamiatke!

Kolektív bývalých i súčasných 
zamestnancov CVČ Senica
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Naši žiaci opäť poctivo cvičia a ta-
nečne sa vzdelávajú zo svojich do-
movov. Skutočnosť je taká, že do 
dnešného dňa neexistuje žiadna 
metodická príručka dištančného 
vyučovania pre tanečný odbor ZUŠ, 
preto my, pedagógovia, robíme 
všetko, čo je v našich silách a mož-
nostiach, aby sme odovzdali našim 
žiakom čo najkvalitnejšie podklady 
pre momentálne štúdium dištanč-
nou formou. 

Ako v prvej vlne pandémie, i v tejto 
využívame inštruktážne videá s ta-
nečnými cvičeniami, ktoré samé vy-
mýšľame. Natočíme ich a následne 
jednotlivé videonahrávky spracuje-
me do inštruktážneho videa, ktoré 

zašleme našim žiakom. K vyučovaniu 
využívame i pracovné listy s tanečnou 
tematikou, vytvárame tanečné hry, 
zadávame žiakom úlohy na zodpo-
vedanie, ku konkrétnym cvičeniam a 
následne všetko konzultujeme s ro-
dičmi alebo žiakmi individuálne. Ako 
spätnú väzbu nám posielajú videá a 
fotky, ako usilovne pracujú. Dokonca 
týmto štýlom vieme stavať aj variácie 
a celé choreografie. Musíme myslieť aj 
na priestorové podmienky našich žia-
kov u nich doma a tomu prispôsobiť i 
našu prácu. Pre naše potešenie, žiaci 
registrovaní v tanečnom športe mali 
možnosť na jeseň trénovať a vyučo-
vať sa aj prezenčne, v skupinách po 
piatich, čo bez váhania využili.

Začiatkom roku sme popri spomína-
nej forme vyučovania prešli aj na on-
-line formu, ktorá nám dala tiež mož-
nosť socializácie a upevnenia vzťahov 
so žiakmi, či medzi žiakmi samotnými. 
Toto vyučovanie je pre žiakov i pe-
dagógov veľmi náročné, obzvlášť pre 
tanečníkov. Avšak, aj cez všetky pre-
kážky ako zlé pripojenie, nedostatok 
priestoru či zlú viditeľnosť sa každý 
týždeň na hodiny a žiakov veľmi teší-
me! Nesmierne si však želáme rýchly 

Tanečný odbor  ZUŠ-ky nezaháľa ani počas druhej karantény, 
online vystúpenia nacvičuje dištančne

Nová výstava Antropos/To-
pos v Záhorskej galérii Jána 
Mudrocha v Senici bola na-
inštalovaná a pripravená pre 
návštevníkov začiatkom fe-
bruára. Ide o výstavný projekt 
dvoch mladých autorov Len-
ky L. Lukačovičovej (*1987) a 
Michala Hubu (*1990), ktorý 
prezentuje série ich autor-
ských analógových fotografií. 
Antropos/Topos tematizuje 
vzťah prírodného a ľudského 
ako dvoch protikladných a zá-
roveň koexistujúcich veličín.

Platné protipandemické 
opatrenia však neumožňujú 
klasickú prevádzkovú čin-
nosť Záhorskej galérie a tak 
jej všetky aktivity smerujú 
na Facebook, Instagram a jej 
web www.zgjm.sk.

-r-
 Foto: Vladimír Holický, 

ZGJM Senica

Antropos/ /Topos si na divákov bude musieť počkať

návrat k prezenčnému vyučovaniu.
Ako novinku sme pripravili v januári 
“komorný on-line koncert”, v ktorom 
sa predstavilo niekoľko žiakov taneč-
ného odboru, ktorí s nami choreogra-
fie nacvičili dištančne. Koncert môže-
te vidieť na YouTube kanáli TV Sen. V 
tomto formáte budeme pokračovať, 
kým sa nevrátime na naše obľúbené 
javisko s plným počtom našich taneč-
níkov a plným hľadiskom divákov.

Vieme, že momentálne deti absol-
vujú denno-denné školské povinnos-
ti za obrazovkami počítačov, tabletov, 

či smartfónov. Rodičia majú v prvom 
rade svoju prácu a musia sa popritom 
s deťmi učiť do školy. Napriek tomu, 
väčšina z nich s nami spolupracuje, 
posielajú nám fotky a videá svojej 
práce a po novom sa tiež pripájajú  
k on-line hodinám. Sme našim šikov-
ným žiakom a ich skvelým rodičom, 
ktorí nám i naďalej prejavujú svoju 
dôveru, nesmierne vďačné! Vážime si 
ich úsilie a teší nás, že zostávajú tancu 
verní aj v tejto neľahkej dobe.

pedagógičky Tanečného odboru 
ZUŠ  Senica
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Vizuálnym vyvrcholením tvorivej 
činnosti neprofesionálnych výtvarní-
kov je pravidelne regionálna súťažná 
výstava neprofesionálnej výtvarnej 
tvorby okresov Senica a Skalica VÝ-
TVARNÁ SENICA. Tohtoročná súťaž sa 
uskutočnila koncom novembra 2020 
a odborná porota vedená doc. akad. 
maliarom Milanom Rašlom na nej 
hodnotila 106 výtvarných diel od trid-
siatich autorov.

Polojubilejný 55. ročník súťaže prinie-
sol ocenenia trinástim autorom. Kva-
litou svojich prác prekvapila a hlavná 
cena Výtvarnej Senice 2020/2021 
poputuje Monike Sabo do Cerovej za 
sériu veľkoformátových figurálnych 
kompozícií (diela V pasci, Strachy, Tra-
dície). V skupine mladých autorov od 
15 do 25 rokov odborná porota naj-
vyššie ocenila Kristínu Rybnikárovú z 
Rohova a jej maľby Prizma, Beam, Kr-
vácajúca duša. V najpočetnejšie obo-
slanej skupine autorov nad 25 rokov 
veku boli v kategórii maľba udelené 
ceny Štefánii Haramachovej zo Šte-
fanova za diela Labyrint a City, Mgr. 
Alene Kováčovej zo Senice za lyric-
ké kompozície Horúce leto, Neskoré 
leto, Svieže ráno, Mgr. Lucii Kuklišo-
vej zo Senice za sugestívne farebné 
kompozície (diela Socha víťazstva, 

Na Výtvarnej Senici zvíťazili veľkoformátové figurálne kompozície

Dištančné vzdelávanie výtvarníkov 
senickej ZUŠ napriek svojim úskali-
am,  prináša aj svoje ovocie. Koniec 
roka 2020 sa niesol v znamení vy-
hodnotenia niektorých tradičných, 
aj odložených súťaží. Územnou or-
ganizáciou Dobrovoľnej požiarnej 
ochrany SR Senica vyhlásená súťaž 
„O požiarnej ochrane" sa umiestnili 

piatačky Jelenka Latovičková, Grét-
ka Hrušková, Kristínka Wágnerová, 
tretiak Ondrejko Hluchý, druhák Jur-
ko Šefčík, všetci sú žiaci Mgr. Hany 
Oslejovej.  Ocenenú druháčku Julku 
Žúrkovú pripravila Mgr. art. Natá-
lia Žúrková. V súťaži organizovanej 
CVČ Senica, Čaro zimy, sa porote 
zapáčil výkres  deväťročnej Viktórie 
Milovej. Ocenenie v každoročnej sú-
ťaži „Aká bude Európa 2021“, ktorú 
organizuje Europe Direct Senica, 
získala jedenásťročná Júlia Chrop-
úvková. Obe dievčatá sú žiačky Mgr. 
Oslejovej. Všetkým oceneným aj 
zúčastneným deťom ďakujeme za 
reprezentáciu školy a želáme veľa 
skvelých nápadov, ďalšie súťaže 
máme pred sebou.

Výtvarníci ZUŠ tvoria aj počas mi-
moriadneho prerušenia vyučovania 
v ZUŠ
Pedagógovia VO sa neustále in-
špirujú vo formách vyučovania, 
informujú a radia aj s pedagógmi 

Polročné bilancovanie úspechov mladých výtvarníkov ZUŠ Senica
ostatných škôl, nakoľko podobná si-
tuácia je na všetkých ZUŠ-kách v SR. 
Výučba vo výtvarnom odbore pre-
bieha dištančnou formou od polo-
vice októbra. Osem pedagógov sa 
venuje viac ako 500 výtvarníkom, 
od päťročných detí až po absolvent-
ský ročník 2. stupňa (osemnásťroční 
študenti) a žiaci štúdia pre dospe-
lých. Žiaci komunikujú a tvoria v 6 
až 10-členných skupinách alebo 
individuálne konzultujú so svojimi 
skúsenými pedagógmi, najmä pro-
stredníctvom aplikácie Zoom, me-
ssenger, Skype, alebo mailom. 

Pre deti  pripravujeme prezentá-
cie alebo video návody s postu-
pom kresby, maľby, alebo pútavo 
predstavujeme umelecké smery, 
známych maliarov. Výtvarné témy 
rozvíjajú deťom fantáziu, pozoro-
vacie schopnosti a zdokonaľujú si 
výtvarné zručnosti. Občas zaradíme 
do procesu aj prvky arteterapie, 
ktoré deťom pomáhajú odbúravať 

stres. Medzipredmetové vzťahy 
využívané na hodinách zasa umož-
ňujú syntézu, transfér poznatkov a 
vzájomných súvislostí. Námetom 
sa stávajú aj bežné témy zo života, 
podľa ročných období: zimné špor-
ty, karneval, ale aj netradične z ku-
chyne - kresba do múky, obrázok z 
ovocia, záhrady - land art, atď.

Poďakovanie si zaslúžia rodičia na-
šich žiakov za ich pomoc a podporu 
detí pri online vyučovaní. Dúfajme, 
že sa onedlho neštandardná situ-
ácia stabilizuje a pedagógovia sa 
uvidia s deťmi v triedach našej ško-
ly. Táto spoločná snaha má zmysel, 
robíme to pre naše deti a ich bu- 
dúcnosť. 
Výtvarné práce študentov môžete 
nájsť na domovskej stránke ZUŠ 
Senica.

Mgr. Hana Oslejová, pedagogička 
Výtvarného odboru ZUŠ Senica

Foto: Štefan Orth            

Pred spaním, Jeseň, Za oknom). Za 
dramatické stvárnenie krajiny ak-
rylom Po žatve, Vinohrad v zime, 
Valša Holíč si cenu prevezme Jaro-
slav Salay z Holíča a za industriálne 
motívy (výtvarné diela Železničná 
stanica v Kútoch, Železničná stanica 
v Kútoch – večer, Kaplnka sv. Urbana 
pri Borskom Jure, Zátišie s tekvicami 
a fľašou vína, Zátišie s fľašou od vína 
a tekvicou) Mgr. Miloslav Šimek z 
Kuklova. Čestné uznanie v kategórií 
maľba organizátori odovzdajú Jane 
Hajdinovej zo Smrdák za výtvarné 
diela Ročné obdobia a Dobré ráno. 
V kresbe a grafike bola udelená 
cena Michalovi Kinderovi z Kútov 
za kolekciu perokresieb Vodník, 
Selfi, Cesta, Máj. Čestné uznania v 
tejto kategórií si podelili Mgr. Kamil 
Brečka zo Senice za veľkoformátovú 
kresbu Nago, Jarmila Horváthová z 
Radošoviec za kolekciu farebných 
ilustrácií (Božie oko, Leto, Rozpráv-
ka, Vtáčí dom, V sade) a Kamila Uční-
ková zo Skalice za umeleckú reflexiu 
súčasného diania (dielo Sen-nesen) 
a akryl Dotyky leta a Abstraktný por-
trét. Pravidelný úspešný účastník 
Výtvarnej Senice Mgr. Jozef Pavlík 
z Osuského si aj tento rok odnesie 
cenu, a to za kolorovanú plastiku Aj 
tak letím.

Na regionálnej výstave neprofesionál-
nej výtvarnej tvorby sa prezentuje 30 
autorov s 84 výtvarnými dielami. Za-
stúpená je maľba, kresba, drevorezba 
a šperky. Kurátorom výstavy je Mgr. 
art. Peter Žúrek, pedagóg Strednej 
školy priemyselnej a umeleckej v Ho-
doníne. Práce ocenených výtvarníkov 
postúpia do krajskej súťaže Výtvarné 
spektrum do Dunajskej Stredy.

V tomto roku pandémia neumožnila 
v plánovanom januárovom termíne 
uskutočniť vernisáž Výtvarnej Seni-
ce a zatiaľ ani nie je možné osobnou 
návštevou vidieť vystavené výtvarné 

diela. Výstavu nainštalovanú v oboch 
výstavných sálach i katalóg z nej vám 
však ponúkame pozrieť si vo virtuál-
nej podobe na stránke Záhorského 
osvetového strediska v Senici https://
osveta-senica.sk/vytvarna-senica-
-2021-vyhodnotenie/.

Realizované s finančnou podporou 
Ministerstva kultúry Slovenskej re-
publiky, organizátor je Trnavský sa-
mosprávny kraj – Záhorské osvetové 
stredisko v Senici.

 Jaroslava Slezáková
 ZOS Senica
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Koronakríza zasiahla do všetkých oblastí 
spoločenského života. Kultúra nebola 
výnimkou. Zrušené boli koncerty aj fes-
tivaly, výstavy boli odložené na neskôr. 
Kiná a divadlá boli prevažne zavreté, 
filmová a televízna produkcia zastavená. 
Mestské kultúrne stredisko (MsKS) 
reagovalo na aktuálne vyhlásené na-
riadenia ÚVZ SR, plnilo ich organizač-
no-technické záležitosti. Pravidelne 
sme dezinfikovali priestory, neustále 
presúvali pripravenú programiádu na 
iné mesiace, prípadne zrušili mnoho 
podujatí, najmä tradičné s vysokou ná-
vštevnosťou ako Martinské svetlonose-
nie, Senické Senobranie, Nočná Senica, 
Vitaj leto, Letecký deň detí, Kultúrne 
Vianoce... V rámci Senického kultúrneho 
leta sa napriek tomu podarili zrealizovať 
každoročné Nedeľné kultúrne večery 
v Malom amfiteátri pri Dome kultúry 
(DK), podporili sme Senický pivný festi-
val Štramákfest v amfiteátri a pripravili 
v spolupráci s Mestom Senica nové po-
dujatie Leto pre deti v mestskom parku. 
Úspešne sme sa podieľali na realizácii 
celoplošného testovania obyvateľov na 
COVID-19 v priestoroch DK, Denného 
centra a Spoločenského domu Kunov.

Rok 2020 mal byť veľmi úspešným ro-
kom v rámci programovej ponuky MsKS. 
Kvôli pandemickým opatreniam sme 
prišli o značný finančný príjem. Napriek 
vzniknutej komplikovanej situácii sme 
sa snažili neustále poskytovať čo naj-
lepšie služby pre občanov.Na úseku di-
vadla si svoje významné miesto udržalo 
naďalej Radošinské naivné divadlo. Ich 
vystúpenia boli dvakrát vypredané. Za-
čiatkom roka opäť dominovala plesová 
sezóna, zabaviť sme sa mohli až na ôs-
mich spoločenských zábavách. Úspešná 
bola hudobno-tanečno-divadelná show 
The Duchon´s, muzikál Westside story, 
koncert Duo Jamaha, 10 detských po-
dujatí (Paci-Pac, Táračky, Vianočná roz-
právka...) a Medzinárodný deň žien sme 
oslávili bohatým programom v kinosále 
DK. Seniorov potešil 5. ročník Prehliadky 
speváckych súborov seniorov okresu 
Senica. MsKS priamo realizovalo, alebo 
sa spolupodieľalo v roku 2020 na prípra-
ve a organizovaní celkom 589 podujatí s 
návštevnosťou 35 900 účastníkov.   

Kino Mladosť navštívilo 7 968 divákov 
(pokles oproti roku 2019 predstavuje – 
11 633). Ponúknutých bolo celkom 180 

premietaní a prezentovaných 99 filmov. 
Priemerná návštevnosť na predstavenie 
bola 44 divákov. Najvyššiu sledovanosť 
mala snímka “Sviňa“ (1395 divákov) a u 
tých najmenších animovaná rozpráv-
ka Labková patrola (411). Počas celého 
roka sme pripravovali pravidelné súťaže 
na sociálnej sieti Facebook o rôzne ceny 
pre filmového fanúšika.  

Z dôvodu technického poškodenia pre-
mietacieho plátna v amfiteátri (vekom 
opotrebované a priebežné neinvesto-
vanie financií do rekonštrukcie) nepre-
mietalo letné kino. Bolo presunuté do 
kinosály DK. Výrazne sa tým znížila ná-
vštevnosť aj finančný príjem. Jediným 
podujatím v priestore amfiteátra bol fes-
tival Štramákfest, ktorý prebiehal za prís-
nych protipandemických podmienok. 
Pre sfunkčnenie letného kina pripravu-
jeme projektovú dokumentáciu na re-
konštrukciu premietacej plochy. Letné 
premietanie sa v roku 2021 neuskutoční. 
Čo nás čaká v roku 2021? Plánujeme 
výmenu 30-ročného premietacieho 
plátna v kinosále DK za finančnej spo-
lupráce mesta Senica. Kurzovú činnosť 
pripravujeme rozšíriť o tanečné kurzy la-

tinsko-amerických tancov ako bachata, 
merenge, salsa a tiež zaradiť netradičný 
kurz podľa záujmu prieskumu u verej-
nosti, napr. háčkovanie, štrikovanie, ľu-
dové tradície a iné... Programiáda v tom-
to roku bude doplnená o dva muzikály: 
Báthory a Voda čo ma drží nad vodou 
spolu s účinkovaním orchestra, aby sme 
využili aj potenciál nášho orchestriska. 
Deti sa budú môcť tešiť na balet Ferdo 
Mravec (účinkuje štátna opera Banská 
Bystrica), tiež spolu s orchestrom. Žáner 
balet už dlho nebol produkovaný v Se-
nici.
Pre viac informácií sledujte našu webo-
vú stránku: www.msks.senica.sk alebo si 
nás nájdite na sociálnej sieti Facebook: 
Mestské kultúrne stredisko Senica a 
Kino Mladosť Senica.  

Ďakujem za spoluprácu v roku 2020  
nielen zriaďovateľovi MsKS Mestu Seni-
ca, ale všetkým, ktorým kultúra v našom 
meste nie je ľahostajná a mali pochope-
nie pre našu náročnú prácu v roku 2020. 
Náročný rok je za nami. Veríme, že rok 
2021 nám prinesie veľa úspešných po-
dujatí a spokojných návštevníkov. 

Marek Grimm, MsKS

Obzretie za kultúrou: Činnosť MsKS v roku 2020

Mesto Senica, ako zakladateľ Sociál-
neho podniku mesta Senica, s. r. o. so 
sídlom Tehelná 1152/53, Senica - ob-
chodná spoločnosť v zakladateľskej 
pôsobnosti  mesta Senica vyhlasuje 
výberové konanie na konateľa Soci-
álneho podniku  mesta Senica, s. r. o., 
štatutárneho orgánu spoločnosti.
 
Úspešný uchádzač vo výberovom ko-
naní na funkciu konateľa Sociálneho 
podniku  mesta Senica, s. r. o., štatu-
tárneho orgánu spoločnosti, bude  
predložený Mestskému zastupiteľstvu 
v Senici na schválenie a následne Val-
nému zhromaždeniu spoločnosti na 
vymenovanie za konateľa spoločnosti.

Miesto výkonu práce: Sociálny pod-
nik mesta Senica, s. r. o. so sídlom 
Tehelná 1152/53, Senica - obchodná 
spoločnosť v zakladateľskej pôsob- 
nosti  mesta Senica.

Kvalifikačné predpoklady: vysoko-
školské vzdelanie II. stupňa. 
                                                                                                               
Ďalšie požiadavky:
 - prax v oblasti riadiacej práce min. 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,                                                        
- doklad o praxi v oblasti riad. práce,
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, 
- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu 
z registra trestov, ktoré mesto zašle v 
elektronickej podobe prostredníc-
tvom elektronickej komunikácie Gen.  
prokuratúre SR na vydanie výpisu z 
registra trestov a to:
-  meno, priezvisko, rodné priezvisko, 
pôvodné meno alebo priezvisko, ak 
došlo k  zmene mena alebo zmene pri-
ezviska osoby, ktorej sa žiadosť týka,
-  dátum narodenia, rodné číslo, miesto 
a okres narodenia, adresu trvalého po-
bytu a u  osoby narodenej v cudzine aj 
štát narodenia,
-  štátne občianstvo, 
-  pohlavie, 
-  meno, priezvisko a rodné priezvisko 
rodičov,

Výberové konanie na konateľa/-ku Sociálneho podniku mesta Senica
-  číslo OP,
- písomný súhlas so spracovaním 
osobných údajov za účelom výberové-
ho konania a predloženia úspešného 
uchádzača z výberového konania na 
rokovanie Mestského zastupiteľstva v 
Senici a Valného zhromaždenia v súla-
de s ustanovením zákona č. 18/2018  
Z. z. o ochrane osobných údajov v zne-
ní neskorších predpisov. 

Predpokladaný dátum nástupu do 
funkcie: dohodou.

Ponúkaný nástupný plat: odme-
ňovanie konateľov je v kompetencii 
Valného zhromaždenia spoločnosti 
a ponúkaný nástupný plat vo výške  
1 500,00 €.

Záujemcovia môžu svoje žiadosti 
posielať na adresu:  
Mestský úrad Senica
Mgr. Filip Lackovič
zástupca primátora mesta
Štefánikova 1408/56
905 25  Senica     

s uvedením: prihláška do výberového 
konania na pozíciu konateľa Sociálne-
ho podniku  mesta Senica, s. r. o, štatu-
tárneho orgánu spoločnosti.   

Termín podávania žiadostí o účasť 
na výberovom konaní: do 15. 2. 
2021 do 12.00 hod. do podateľne MsÚ 
osobne alebo poštou s označením – 
prihláška do výberového konanie na  
konateľa Sociálneho podniku mesta 
Senica, s. r. o.

Bližšie informácie poskytuje: Mgr. 
Filip Lackovič, zástupca primátora 
Kontakt: tel. 034/6512594, 0907 682 
048, e - mail: Filip.Lackovič@senica.sk. 

Vyhlasovateľ výberového konania si 
vyhradzuje právo nezaradiť do vý-
berového konania uchádzačov, ktorí 
nespĺňajú požadované predpoklady a 
ktorí v termíne podania prihlášky ale-
bo v dodatočne určenom termíne ne-
predložia všetky požadované doklady.
 
Mesto Senica, ako zakladateľ Sociálne-
ho podniku mesta Senica, s. r. o. a ako 
vyhlasovateľ výberového konania, po-
zve uchádzačov, ktorí splnili podmien-
ky výberového konania, na výberové 
konanie, ktoré sa uskutoční 18. 2. 2021 
na Mestskom úrade v Senici v zasadač-
ke Mestskej rady.

Ing. Mgr. Martin Džačovský
primátor mesta Senica
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Ako posilňovať náš imunitný systém 
pomocou stravy a pohybu?
Naša imunita je najmä v poslednom 
roku veľmi diskutovanou témou, a to 
nielen v súvislosti s chrípkovým obdo-
bím jari, ale aj s ochorením COVID-19. 
Zázračné bylinky alebo potraviny na 
koronavírus síce neexistujú, dokážu 
však posilniť imunitu a to je veľmi 
dôležité, vieme totiž, že medzi ohro-
zené skupiny patria aj osoby s oslabe-
nou imunitou. Posilnenie imunity tak 
môže byť do istej miery prevenciou, 
prinajmenšom zníži vážnosť príznakov 
a komplikácií u chorých. 

Čo všetko môžeme robiť, aby sme si 
posilnili imunitu? 
Pestrá a zdravá strava je základ Na pr-
vom mieste je dôležité sa zamerať na 
správnu a výživnú stravu, ktorá pomá-
ha imunitnému systému správne fun-
govať. Obmedzte vysoko priemyselne 
spracované potraviny s nadbytkom 
cukru, soli, nasýtených tukov a trans 
mastných kyselín, ktoré pôsobia pro-
zápalovo a môžu viesť k nerovnováhe 
črevného mikroflóry (sú zdrojom po-
travy pre "zlé" baktérie v čreve, ktoré 
môžu brániť rastu "dobrých" baktérií). 
Naopak do jedálnička zaraďte proti-
zápalovo pôsobiace potraviny, medzi 
ktoré patria všeobecne zelenina, ovo-
cie a potraviny obsahujúce omega 3 
mastné kyseliny (tučné ryby, orechy, 
semienka). Za účelom obmedzenie 
spotreby cukru (rovnako ako sodíka a 
trans mastných kyselín, ktoré tiež do-
minujú vo vysoko priemyselne spra-
covaných potravinách), zvážte výber 
zdravších a nutrične cenných základ-
ných potravín, naopak znížte spotrebu 
polotovarov a sladkostí. Pri karanténe 
vyberajte kvalitné trvanlivé potraviny, 
napríklad mrazenú zeleninu a ovocie, 
ovsené vločky, strukoviny, konzervo-
vaného tuniaka a orechy. Vedľa správ-
nej výživy je dôležitý aj celkový životný 
štýl. Obmedzte preto spotrebu alko-
holu a sladkých nápojov a eliminujte 
fajčenie, pretože to poškodzuje pľúca 
a môže zvýšiť riziko zdravotných kom-
plikácií pri nákaze koronavírusom. 

Vyberajte základné potraviny 
Všeobecne môžem odporučiť vý-
ber základných, prirodzených a čo 
najmenej priemyselne spracovaných 
potravín. Medzi také potraviny patria 
zelenina a ovocie (vrátane avokáda), 
zemiaky, chudé mäso, ryby, orechy a 
semená, kyslomliečne výrobky (napr. 
kefíry, biele jogurty), strukoviny a 
celozrnné obilniny. Zamerajte sa na 

potraviny a jedlá, vďaka ktorým sa 
cítite fyzicky dobre. Každý z nás má 
svoj vlastný spôsob stravovania, ktorý 
ho robí individuálne zdravým, a to by 
sme mali rešpektovať, či už je človek 
"mäsožravec", vegetarián, alebo mu 
vyhovuje low-carb stravovanie. As-
poň teraz je vhodný čas urobiť si po-
riadok v jedálničku, začať jesť zdravšie, 
aby ste dostali svoj imunitný systém 
na najlepšiu možnú pozíciu. Zdravá 
strava síce nezaručí, že sa nenakazíte 
chrípkou alebo koronavírusom, ale 
správne stravovanie môže podporiť 
imunitu a imunitný systém na opti-
málnej úrovni potom môže pomôcť 
rýchlejšie sa zotaviť z choroby alebo 
zmierniť príznaky ochorenia. 

Zaraďte viac zeleniny 
Zeleninu zaraďte do každého hlavné-
ho jedla, ideálne aj do menších jedál 
dňa (desiat). Zelenina zasýti a v žal-
údku tak zostane menej miesta pre 
vysoko kalorické pokrmy, na ktoré by 
mohla byť pri súčasných obmedzenia 
pohybu chuť. Dostupnosť čerstvej ze-
leniny môže byť momentálne obmed-
zená, preto je dobrou alternatívou 
mrazená, ktorá si zachováva vysoké 
množstvo vitamínov, navyše má dlhú 
trvanlivosť a je behom chvíľky pripra-
vená na okamžitú spotrebu. 

Probiotiká 
Berieme antibiotiká, aby sme zabíjali 
škodlivé baktérie spôsobujúce infek-
cie, denne používame antibakteriálne 
mydlá, dezinfekcia a čistiace gély viac 
ako inokedy, aby sme predchádzali 
prenosu baktérií a vzniku ochorenia. 
Áno, zlé baktérie na nesprávnom 
mieste nám skutočne môžu spôsobiť 
problémy, avšak správne baktérie na 
správnom mieste nám môžu prospie-
vať. Ako probiotiká označujeme živé 
mikrobiálne kultúry (predovšetkým 
baktérie mliečneho kvasenia rodu 
Lactobacillus, Bifidobacteriaceae ale-
bo niektoré kvasinky, ako je Saccha-
romyces boulardii a grampozitívne 
koky), ktoré majú priaznivý vplyv na 
zdravie človeka (konzumenta), ak sa 
podávajú v dostatočnom množstve. 
Prirodzene sa vyskytujú v kvasených 
mliečnych výrobkoch, jogurtoch, 
niektorých syroch a iných fermento-
vaných (kvasené) potravinách (napr. 
kyslá kapusta, kvasené uhorky, tem-
peh, kórejské kimchi, pickles). Tieto 
živé kultúry sa používajú aj ako do-
plnky stravy, najčastejšie vo forme 

kapsúl. Pre zdravie sú prospešné, ale 
len niektoré druhy, ktoré musia spĺňať 
prísne kritériá, aby mohli byť ozna-
čované ako probiotiká a používané 
ako potraviny pre zvláštnu výživu. 
Ich účinky spočívajú predovšetkým v 
oblasti tráviaceho systému. Stimulujú 
imunitný systém čreva, zlepšujú pre-
krvenie a pohyblivosť čriev, produkujú 
vitamíny skupiny B a vitamín K, zmier-
ňujú prejavy laktózovej intolerancie, 
znižujú hladinu cholesterolu a zvyšujú 
vstrebávanie vápnika. Súborom tohto 
prospešného pôsobenia pomáhajú 
normalizovať stav črevnej mikroflóry a 
pozitívne ovplyvňovať aj celkový imu-
nitný systém.

Preferujte komplexné sacharidy 
Sú to pomaly sa uvoľňujúce sacha-
ridy, ktoré je obzvlášť dobré prefe-
rovať v čase, keď sme menej aktívni 
alebo chorí. Telo ich trávi pomalšie, 
takže po ich konzumácii nedochádza 
k prudkému nárastu hladiny cukru v 
krvi (glykémie). Veľkou výhodou je, že 
obsahujú vysoký podiel zdraviu pro-
spešnej vlákniny a zasýtia tak na dlh-
šiu dobu. Medzi zdroje komplexných 
sacharidov patrí napríklad celozrnná 
ryža, strukoviny, celozrnné a ražné 
pečivo, ovsené vločky a celozrnné 
cestoviny. Naproti tomu tzv. "jedno-
duché" sacharidy (hovorovo "cukry") 
naše telo ľahko trávi a rýchlo vstrebá-
va. Spôsobujú rýchly vzostup hladiny 
cukru v krvi, čo vedie k vyššiemu vzo-
stupu inzulínu, hormónu ukladajúce-
ho energiu do buniek. Vysoký príjem 
jednoduchých sacharidov v strave nie 
je žiaduci, pretože nadbytok cukrov v 
krvi je potom vďaka pôsobeniu inzu-
línu ukladaný ako zásoba energie vo 
forme tuku. Navyše pri prudkom zvý-
šení glykémie často neskôr dochádza 
tiež k prudkému poklesu hladiny cuk-
ru v krvi a to vedie k skorému pocitu 
hladu, chuti na sladké, únave a slabos-
ti. Medzi zdroje jednoduchých cukrov 
patria napríklad sladkosti, sladké peči-
vo, sladené nápoje, nekvalitné čokolá-
dy, sušienky, cukríky a šišky. 

Skúste aj iné formy cvičenia 
Posilňovne a fitness centrá sú síce už 
dlho zatvorené, to ale neznamená, že 

sa musíme úplne vzdať všetkého po-
hybu. Dlhodobé vynechanie cvičenia 
môže viesť nielen k strate svalovej 
hmoty alebo postupnému naberanie 
nechceného tuku, ale aj k zmenám 
nálad a duševného stavu. Prestaňme 
preto zúfalo posedávať pri sledova-
ní Netflixu a začnime hľadať cesty k 
tomu, ako si zacvičiť - napríklad doma. 
Tí, ktorí majú doma vybavené fitko, 
nemusí nič extra riešiť a môžu pokra-
čovať vo svojom bežnom tréningu. 
Pre tých, ktorí také šťastie nemajú, 
môžeme odporučiť jediné, ak vám to 
umožňuje zdravie, tak cvičte doma. S 
vlastnou váhou tela, s využitím bež-
ne dostupných vecí, so svojimi deťmi 
alebo domácimi miláčikmi. Ak si zo 
základných cvikov urobíte kruhový 
alebo intervalový tréning, nebudete 
potrebovať ani činku a ťažké váhy, aby 
ste si dali poriadne "do tela". Pravidel-
ný pohyb potrebujeme nielen k udr-
žaniu tvrdo vydretej svalovej hmoty a 
kondície, ale aj k celkovému utuženiu 
zdravia a v neposlednom rade k lep-
šej nálade. Dokonca aj "zdravotná" 
prechádzka okolo bloku vás prinúti k 
pohybu a počíta sa. Akýkoľvek pohyb 
i tréning bez závažia je stále lepší ako 
žiadny pohyb. Navyše stále môžete 
chodiť behať do lesa alebo na prechá-
dzku do prírody, len je potrebné dodr-
žiavať určité preventívne opatrenia a 
vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi. 
Ak sa môžete dostať von a zostať v do-
statočnej vzdialenosti od ostatných, 
urobte to. 

Nezabudnite na správny pitný 
režim 
Pamätajte, že okrem správnej výživy 
je tiež dôležité zostať dobre hydrato-
vaný. Obzvlášť, keď človek neustále 
sleduje dianie okolo seba a rieši zále-
žitosti okolo súčasných obmedzení, je 
ľahké zabudnúť na dostatočný pitný 
režim. Úplným základom pitného re-
žimu by mala byť pitná voda. Vhodné 
sú aj nesladené čaje, neochutené mi-
nerálne vody, voda s citrónom a voda 
s vylúhovaným ovocím. 

Ilustr. foto: Pixabay 
Spracované v spolupráci 

s JANKOWITCH.com
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V šamorínskej bubline padali osobné rekordy
Senickí plavci z PK Aqua strávili týž-
deň od 18. do 24. januára v špor-
tovom komplexe x-bionic sphere 
v Šamoríne, kde dostali šancu (po 
takmer roku od uzatvorenia bazé-
nov kvôli protiepidemiologickým 
opatreniam) zatrénovať si vo vode. 
Šesť mladých Seničanov a ich tréner 
Andrej Laho zažili týždeň v takzvanej 
bubline (karanténnom centre pre vr-
cholový šport), kde okrem mokrých 
tréningov mohli využiť všetky mož-
nosti tohto športovo-voľnočasové-
ho rezortu.

Pôvodne bol komplex určený len pre 
reprezentantov Slovenskej republi-
ky, no Slovenská plavecká federácia 
ponúkla možnosť dostať plavcov do 
kontaktu s vodou všetkým plavec-
kým klubom. Túto príležitosť využi-
lo 27 plaveckých klubov. Medzi 241 
plavcami boli aj paraplavci a svoje 
zastúpenie malo aj synchronizované 
plávanie. Z každého klubu sa mohol 
sústredenia zúčastniť výber najlep-
ších športovcov. „Túto šancu sme 
si nemohli nechať ujsť, aj keď je to 
veľmi finančne náročné. Rodičia 
detí sa však rozhodli ušetrené peni-
aze z rodinných rozpočtov investo-
vať do sústredenia svojich ratolestí 
a dopriať im tréningy vo vode po 
dlhom čase,“ povedal tréner Andrej 
Laho, ktorý bublinu navštívil už kon-
com minulého roka ako rozhodca 
pretekov, ktoré sa tu konali. 

Mladí plavci museli pri príchode 
absolvovať 24-hodinovú karanténu, 

kde čakali na výsledky PCR testu. 
Potom si už však pobyt v špičko-
vom areáli naozaj užívali. Počas týž-
denného sústredenia mali možnosť 
využívať plavecké bazény, priestory 
na suché tréningy, fitness a na relax 
stolný tenis či biliard. Tréningy štyri-
krát denne priniesli svoje ovocie, čo 
sa ukázalo v záverečných kontrol-
ných pretekoch s názvom "Bublin-
ka". „Naše deti dosiahli vynikajúce 
výsledky a neoficiálne osobné re-

kordy. Plavci boli nadšení a veria, 
že v tejto situácii bude možnosť 
absolvovať sústredenie opakovane 
- podľa možností. Sme radi, že sme 
zažili, v akých podmienkach tré-
nujú reprezentanti Slovenskej pla-
veckej federácie a že federácia toto 
umožnila aj ostatným plaveckým 
klubom. Bola to veľká motivácia a 
skúsenosť pre mladších plavcov,“ 
zhodnotil sústredenie tréner Andrej 
Laho. Za výkony boli plavci ocene-

ní medailami, ktoré im odovzdala 
úspešná slovenská plavkyňa Sabina 
Kupčová.

Plavci PK Aqua sa však s vodou ne-
rozlúčili na dlho. Do bubliny by sa 
mali vrátiť v polovici februára na 
kontrolné preteky (od 15. februára), 
ktoré budú náhradou za majstrov-
stvá Slovenska. 

Lucia Vajdová
Foto: PK Aqua Senica

Netradičný Silvestrovský beh športovci neodpískali
Korona - nekorona, športovať sa musí. 
Zrejme to si povedali skalní fanúši-
kovia a účastníci senického silvest-
rovského behu, ktorí ho takpovediac 
neodpískali, ale naopak, bohatou 
účasťou podporili jeho tohtoročnú 
individuálnu organizáciu. Inak sa totiž 
nedalo, epidemiologická situácia na 
prelome rokov nedovoľovala uspo-
riadanie akýchkoľvek hromadných 
podujatí (čo platí stále, aj viac ako me-
siac po Silvestri) a tak sa mesto Senica 
rozhodlo, že koncoročný Silvestrovský 
beh 2020 bude, ale v individuálnej 
forme. Registrácia bola spustená a 
športujúca verejnosť bola vyzvaná na 
individuálne absolvovanie trate podľa 
príslušnej kategórie v prírode. Ako dô-
kaz, ale aj na inšpiráciu pre ostatných, 
prihlásení bežci dobrovoľne posielali 
fotografie z terénu alebo screenshot 

odbehnutej trasy, ktoré boli uverejňo-
vané na facebookovej stránke mesta.

Celkovo sa do uplynulého ročníka 
senického Silvestrovského behu ŠPE-
CIÁL prihlásilo 265 športovcov zo Se-
nice, bližšieho okolia i vzdialenejších 
miest. Odmenou im bol určite dobrý 
pocit z pobytu v prírode (čo sa urči-
te po vianočnom hodovaní viac než 
šiklo), ale takisto aj špeciálna edícia 
medailí, ktoré mesto Senica nechalo 
pre túto príležitosť vyrobiť a ktoré po-
stupne putovali a ešte putujú všetkým 
registrovaným účastníkom, ktorí si o 
ne v registračnom formulári požiada-
li. Športové podujatie Silvestrovský 
beh 2020 ŠECIÁL finančne podporila 
firma HÍLEK a spol., a. s. Ďakujeme!  
A o rok, veríme, že opäť naplno a spolu!

T. Moravcová
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Marian Vašíček - celý jeho život sa spája so senickým futbalom

Jeho voľba, čo s voľným časom, bola 
veľmi jednoduchá. Jeho otec Martin 
Vašíček bol dlhoročným funkcio-
nárom senického futbalového klubu 
a svojho syna brával odmalička so 
sebou na ihrisko. Keď Marián dosia-
hol povolenú vekovú hranicu, začal 
s tréningom v družstve žiakov u tré-
nera Hrčku.

„To bol vzácny človek, ktorý sa dlhé 
roky venoval výchove senických 
nádejí. V tom čase sa pravidelne 
hrávali pouličné turnaje a na nich 
mal tréner Hrčka dokonalý prehľad 
o všetkých talentovaných chlap-
coch v Senici,“ spomína na svoje 
začiatky Marián Vašíček, no nezabu-
dol spomenúť ani ďalších trénerov, 
ktorí ho trénovali v mládežníkoch i 
pri A mužstve, Jána Kováčika, Jozefa 
Prochásku, Jána Baďuru, či Fridricha 
Huttu. „V roku 1968 sme sa už tešili 
z postupu do prvej dorasteneckej 
ligy, no Piešťany na nás ušili habaď-
úru a po administratívnom zásahu 
nakoniec postúpili oni a nám ostali 
oči pre plač. Vtedy sme mali dobré 
družstvo. Šajánek, Švirloch a Pavlí-
ček si zahrali 1. ligu, Štefka, Birčák, 
Malárik i ja sme hrávali pravidelne 
druhú najvyššiu súťaž, Šajánek bol aj 
reprezentant.“

Plynule prešiel cez všetky vekové 
kategórie až do A mužstva, v ktorom 
debutoval po návrate z vojny v dva-

nástom kole sezóny 1972/73 v stret-
nutí Nemšová - Senica 0:1 (gól Vlado 
Sládek), keď v druhom polčase strie-
dal Bederku. Za A mužstvo nastúpil 
naposledy v sezóne 1978/79 v stret-
nutí štrnásteho kola 1. SNL Ružom-
berok - Senica 3:0.

Chvíľu hral ešte za B mužstvo a po-
tom až do svojich 42 rokov vypomá-

hal svojimi skúsenosťami v okresnej 
súťaži v Kunove jako hráč a súčasne 
trénoval senických mládežníkov, po-
stupne od najmladšej generácie až 
po dorast.

V sezóne 2005/06, keď sa senický 
futbal doslova zmietal v problé-
moch, neváhal ani minútu, keď mu 
bola ponúknutá možnosť trénovať 

A mužstvo. Po radu nemusel chodiť 
ďaleko. Jeho svokrom bola senická 
trénerská legenda Ján Baďura.

"Keď sme sa stretli, samozrejme sa 
reč vždy zvrtla na futbal, najmä na 
ten senický. Do trénovania sa mi 
nemiešal, no jeho rady som si vždy 
bral k srdcu," hovorí Marián Vašíček.

Pri kormidle A mužstva vydržal dve 
sezóny. Stále je jeho verným fanúši-
kom a nechýba ani na jednom stret-
nutí, či už prípravnom alebo majs-
trovskom. Po skončení trénovania v 
Senici pomáhal mužstvám v nižších 
súťažiach Oblastného futbalového 
zväzu Senica. Postupne trénoval Vr-
bovce, Šajdíkove Humence, Jabloni-
cu, Koválov, Hradište a v súčasnosti 
je v neďalekom Rohove. 

K športu viedol aj obidve svoje deti. 
Syn Peter takisto kráčal v otcových 
šľapajach, v Senici hral vo všetkých 
vekových kategóriách a kariéru 
ukončil pre vážne zranenie pomerne 
mladý v Kunove. Dcéra Ivana hrávala 
za Záhoran Senica hádzanú.

Marianovi Vašíčkovi pri príležitosti 
jeho významného životného medz-
níka prajeme najmä pevné zdravie a 
do ďalších rokov veľa šťastia.

Jozef Komorný, futbalový historik
Foto: FK Senica

14. januára 2021oslávil Marian Vašíček jubilejné sedemdesiate narodeniny.

Z fotogalérie Silvestrovského behu 2020 ŠPECIÁL



SPOMIENKA
Odišiel si cestou, ktorou 
ide každý sám,
len brána spomienok 
ostala dokorán. 

Dňa 26. 1. uplynulo 
desať rokov, kedy nás 
navždy opustil manžel, 
otec a dedko Ján Rýša.
S láskou spomínajú manželka, dcéry s rodinami 
a ostatná rodina.
Venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

spomienky  I  spoločenská kronika22 Naša Senica

Viera Kutálková, vo veku 82 rokov
Bernardína Matvejová, vo veku 70 rokov 
Josef Ondřej, vo veku 74 rokov 
Vladimír Jankovič, vo veku 76 rokov 
Martin Vach, vo veku 79 rokov 
Milan Vávrik, vo veku 90 rokov 
Miroslav Cigánek, vo veku 91 rokov 
Cecília Romanová, vo veku 65 rokov 
Tomáš Turner, vo veku 33 rokov  
Jozef Kovanič, vo veku 61 rokov 
Ondřej Šváb, vo veku 74 rokov 
Milan Benža, vo veku 89 rokov 
Ľubooš Koprla, vo veku 62 rokov  
Ing. Slávka Uváčková, vo veku 56 rokov 
Jozef Baško, vo veku 82 rokov 
Jozef Pokorný, vo veku 66 rokov 
Peter Sládek, vo veku 72 rokov  
 Adolfína Heilingová, vo veku 75 rokov 
Anna Kourková, vo veku 79 rokov  
Emília Rosová, vo veku 83 rokov

Spoločenská kronika - opustili nás:
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SPOMIENKA
Čas neúprosne beží  
a nevráti, čo vzal. Len 
láska, úcta a spomienky  
v srdciach ostávajú...

Dňa 20. februára si pri-
pomenieme 3. smutné 
výročie úmrtia manže-
la, otca a dedka 
Pavla Návratu.
S láskou a úctou spomína manželka, syn  
s manželkou, vnučka Emka a ostatná rodina.

POĎAKOVANIE
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 navždy s nami.

Dňa 2. januára 2021 
nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec, dedo, brat a kamarát  
Rudolf Lajda vo veku 71 rokov.

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a zná-
mym, ktorí ho prišli odprevadiť na poslednej  
ceste. Za všetky slová útechy, ktorými ste sa sna-
žili zmierniť našu veľkú bolesť a utešiť náš hlboký 
žiaľ. Ďakujeme tiež celému tímu FK Senica a ich 
verným fanúšikom za uctenie si pamiatky priamo 
na štadióne FK Senica.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
S tichou spomienkou k 
hrobu chodíme, pri pla-
meni sviečok a kvetín na 
teba myslíme...

Dňa 16. januára uplynu-
lo 9 rokov, čo nás opustil 
otec, manžel, dedko a 
pradedko Ján Jankovič.
S láskou a úctou spomína manželka, deti a ostat-
ná rodina.

SPOMIENKA
Odišiel si potichučky, 
bez slov a rozlúčky, tak 
ako odchádza deň a v 
našich srdciach ostáva 
spomienka len.

Dňa 5. februára sme si 
pripomenuli prvé výro-
čie, čo nás opustil man-
žel, syn a otec Vladimír Kriško.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami  
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka, mama, syn 
s rodinou a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Čas plynie, roky ubiehajú, 
ale spomienky zostávajú.

Dňa 29. 1. 2021 uply-
nuli tri roky, čo nás na-
vždy opustila milovaná 
maminka, babka, pra-
babka a sestra Anna  
Strádejová z Čáčova.
S láskou spomínajú deti s rodinami, sestra Hele-
na a Hanka Gašparková.

SPOMIENKA
Odišiel si potichučky, bez 
slova a bez rozlúčky.

Dňa 29. 1. 2021 sme si 
pripomenuli 14. výro-
čie, čo nás opustil otec 
a dedo Ján Mindek  
zo Senice.

Spomínajú dcéra Andrea so synom Tomášom, 
syn Ján s manželkou a vnuci Maťko a Maximko.

SPOMIENKA
Odišla si potichučky, bez 
slova rozlúčky. V srdci ťa 
stále máme a na teba 
spomíname...
Dňa 23. 1. 2021 sme si 
pripomenuli 3. výročie, 
čo nás opustila milo-
vaná mamička, babka 
a prababka Pavlína  
Pisarovičová.
S láskou spomínajú dcéry a syn s rodinami.

SPOMIENKA
To, že sa rana zahojí, je 
len klamné zdanie. V srd-
ciach nám bolesť zostáva 
a tiché spomínanie.

Dňa 2. 2. 2021 si pripo-
menieme 30. výročie 
úmrtia nášho milované-
ho otca, starého otca a 
pradedka Miloslava Strádeja z Čáčova.
S láskou spomínajú deti s rodinami.

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

Otváracie hodiny:
pondelok – piatok 8:00 – 15:30

NON-STOP tel. linka na prevoz zosnulých: 
0908 121 450

SPOMIENKA
Dňa 7. februára sme si 
pripomenuli 24. výro-
čie úmrtia a nedožitých 
91 rokov otca, dedka 
a pradedka Libora  
Pisaroviča.
Kto ste ho poznali, venuj-
te mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéry a syn s rodinami.SPOMIENKY na zosnulých môžete posielať   

mailom na adresu: redakcia@senica.sk.



Fotosúťaž 23

Niektoré z vašich fotografií, ktoré hojne posie-
late do fotografickej súťaže Zimná Senica.
Súťaž potrvá do konca februára, následne 
oznámime výhercov, ktorých odmeníme dar-
čekovými košmi. Fotografie postupne uverej-
ňujeme aj na facebookovej stránke mesta, kde 
ich môžete lajkovať a uľahčiť nám tak rozhodo-
vanie. Ďakujeme.
Adresa, na ktorú môžete fotografie ešte stále 
posielať je: mesto@senica.sk.
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