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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.

I.
 ZÁ

K
L

A
D

N
É

 P
R

V
K

Y

Naša Senica
informačný mesačník mesta Senica

Keď sme sa v priebehu februára už-
-už začínali tešiť na vládou ohlaso-
vané pomerne výrazné uvoľňovanie 
opatrení, ktoré pozitívne podčiar-
kovala aj pomaly sa blížiaca jar, vo 
štvrtok 24. februára prišla správa o 
ruskej invázii na Ukrajinu a príjemné 
nálada sa doslova razom rozplynu-
la ako para nad hrncom. Dvojročné 
„súžitie“ s covidom zrazu vystriedala 
prakticky koexistencia s vojnovým 
konfliktom v štáte v našom bez-
prostrednom susedstve, v našich 
pocitoch sa opäť udomácnil strach, 
neistota a obavy o bezpečnosť svo-
ju i svojich najbližších. Mesto Senica 
zareagovalo okamžite na druhý deň 

zvolaním krízového štábu, ktorý sa 
témam pod hlavičkou „Ukrajina“ od-
vtedy venuje priebežne: „Prakticky 
od začiatku sme sa snažili zorien-
tovať a už prvý víkend sme posky-
tovali poradenstvo občanom, ktorí 
sa na nás obrátili. V začiatkoch išlo 
najmä o akúsi koordináciu prichá-
dzajúcich ľudí z Ukrajiny, utekaj-
úcich pred vojnou, prípadne sme 
komunikovali s tými, ktorí im po-
máhali od nás zo Senice. Podľa na-
šich informácií išlo väčšinou o prí-
buzných Ukrajincov, ktorí v Senici 
pracujú vo firmách. Takisto hneď 
v začiatkoch sme zriadili sme e-
-maily, prostredníctvom ktorých sa 

Senický SČK vyhlásil ZBIERKU 
dámskeho a detského oblečenia, 
obuvi, uterákov, hračiek a diek.

„Ošatenie musí byť čisté, oprané, 
zachovalé, prípadne nové - vidi-
teľne označené konfekčnou veľko-
sťou. Spodná bielizeň a ponožky 
- IBA NOVÉ,“ prosí a upozorňuje ri-
aditeľka SČK Územný spolok Senica 
Miriam Madunická. 

Odevy môžete priniesť do Domu hu-
manity SČK, Kalinčiakova 1396/46, 
90501 Senica v pracovných dňoch 
od 10.00 - 15.30 hodiny.

môžu na nás obrátiť tí, ktorí pomoc 
potrebujú (sos@senica.sk), alebo tí 
občania, firmy a organizácie, ktoré 
pomoc ponúkaju (pomoc@senica.
sk). Vďaka tomuto kroku sme si do-
kázali vytvoriť databázu ponúk, čo 
nám umožnilo hneď počas prvých 
dní veľmi efektívne a rýchlo vyrie-
šiť individuálne prosby o pomoc. 
Doteraz sme takýmto spôsobom 
odkomunikovali viac ako päťdesi-
at ľudí,“ približuje primátor Senice 
Martin Džačovský.

Keďže prílev ľudí z Ukrajiny mal po-
stupom ďalších dní „vďaka“ vývoju 
situácie rýchlo stúpajúcu tenden-

Chata nad plážou opäť 
poskytuje útočisko    >>  str.  1, 2
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Chata je registrovaná v celoslovenskej verejnej 
databáze, so žiadosťami o ubytovanie sa na 
RSMS obracajú utečenci, ktorí si ju vyhľadajú 
tam, alebo senickú radnicu priamo kontaktujú 
prostredníctvom mailovej adresy sos@senica.
sk. Ubytovným rodinám mesto poskytlo zá-
kladné balíčky s hygienickými potrebami, dro-
gériou a trvanlivými potravinami. Ubytované 
ženy a mamy majú vytvorenú možnosť opratia 
si vecí, na chate zamestnanci RSMS spontánne 
vytvorili detský kútik. Postupne a opakovane 
sú ubytovaní ľudia z Ukrajiny navštevovaní so-
ciálnymi pracovníčkami mesta (aj v prítomnosti 
pracovníčky senického červeného kríža), aby im 
bola poskytnutá kompletná starostlivosť a pora-
denstvo aj v rámci zdravotnej oblasti i pomoc v 
prípade ich možného zamestnania sa. 

-tam-

ciu, 8. marca mesto Senica otvorilo 
pre potreby utečencov Chatu nad 
plážou. Zariadenie, ktoré disponuje 
minimálne 72 lôžkami, prevádzkuje 
mestom zriadená obchodná spoloč-
nosť Rekreačné služby mesta Senica 
(RSMS) v prímestskej rekreačnej ob-
lasti.

„Svojho času, sme Chatu nad plá-
žou poskytli pre repatriantov, 
aktuálne je v nej ubytovaných do 
štyridsať ľudí z Ukrajiny – a situácia 
sa každým dňom mení, pričom ide 
zväčša o ženy a deti. Keďže zariade-
nie disponuje vlastnou kuchyňou 
a lokalita Kunovskej priehrady je 
mimo mesta a takisto vzhľadom 
na to, že ide v značnej miere o 
mamy s menšími, či väčšími deťmi, 
zabezpečujeme im stravu formou 
raňajok, obedov a teplých večerí,“ 
vysvetľuje primátor Senice.   
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Participatívny rozpočet bude tento rok dvakrát 20 tisíc eur

mestského výboru zároveň podáva 
administratívne jednoduchú žiado-
sť v termíne do 30. apríla 2022. Účel 
použitia finančných prostriedkov 
má mať predovšetkým verejno-pro-
spešný charakter, napríklad v oblasti 
životného prostredia, alebo o zorga-
nizovanie kultúrneho podujatia, ná-
kup verejného mobiliáru či hracích 
prvkov pre detské ihriská.          

 -tam-, ilustr. foto

Zavedená prax participatívneho roz-
počtu pokračuje v Senici aj tento rok. 
„Dobrou správou je, že k spomína-
ným dvadsaťtisíc eur pribudne tento 
rok ďalších dvasaťtisíc na projekty, 
za ktoré budú môcť občania hlaso-
vať prostredníctvom mestskej mo-
bilnej aplikácie, s ktorou práve teraz 
finišujeme. Podrobnosti zverejníme 
v dostatočnom časovom predstihu,“ 
avizuje F. Lackovič.

Postup pri čerpaní prostriedkov z 
participatívneho rozpočtu v Senici 
je nasledovný: mestský výbor na 
svojom stretnutí nadpolovičnou 
väčšinou hlasov prítomných od-
súhlasí zámer alebo projekt. Ná-
sledne zápisnicu zo stretnutia, ktorá 
musí obsahovať jasne zadefinovaný 
účel použitia vyčlenených finanč-
ných prostriedkov, doručí do kan-
celárie koordinátora PR. Predseda 

Koordinátorom participatívneho 
rozpočtu v Senici je zástupca pri-
mátora Filip Lackovič: „Pre účely 
participatívneho rozpočtu máme 
v rozpočte vyčlenených 20 tisíc eur, 
čo predstavuje euro na obyvateľa. 
V našej praxi funguje participatív-
ny mechanizmus tak, že jednotlivé 
mestské výbory, ktorých je v Senici 
osem, majú do konca apríla možno-
sť uchádzať sa prostredníctvom ve-
rejno-prospešných projektov ale- 
bo menších investícií o vyčlene-
né finančné prostriedky. Takýmto 
spôsobom majú priamo obyvate-
lia jednotlivých mestských častí 
Senice každoročne možnosť roz-
hodovať o tom, ako naložia s vy-
členenými financiami z mestského 
rozpočtu.“

Prax ukázala, že zväčša majú oby-
vatelia záujem na úprave okolia, 
zelene alebo usporiadaní verejného 
podujatia komunitného typu. 

Participatívny rozpočet funguje v Senici od roku 2015. Ide o jeden z najobľúbenejších, najrozšírenejších  
a zároveň najefektívnejších demokratických nástrojov, ktorý umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozho-
dovania o prerozdelení časti verejných zdrojov, ktoré mesto na tento účel vyčlení.

Sotinská lekáreň sa rozšírila o výdajňu zdravotníckych pomôcok 

Sotinskej lekárne nájdu všetko, čo 
je pre ich zdravie potrebné,“ pozý-
va na návštevu riaditeľ Polikliniky 
Senica J. Mikuš (na foto). 

-tam-

betikov a neurologické ochorenia, 
doplnky do načúvacích prístrojov a 
iné zdravotnícke pomôcky. „Otvá-
racia doba v Sotinskej lekárni a 
teda aj v novej výdajni zdravot-

níckych pomôcok je od pondelka 
do piatka od 7:00 do 15:30 hodi-
ny. Tešíme sa na každého jedného 
návštevníka a veríme, že v rozší-
rených a vynovených priestoroch 

„Vytvorili sme diskrétnu zónu pre 
pacientov, tiež priestor na skú-
šanie  zdravotníckych pomôcok 
a v neposlednom rade sme roz-
šírili sortiment zdravotníckych 
pomôcok,“ konkretizuje riaditeľ 
Polikliniky Senica Jozef Mikuš, kto-
rý spoločne s primátorom Senice 
Martinom Džačovským a vedúcou 
lekárne Luciou Blažekovou sláv-
nostne prestrihol pásku.

Na novom pracovisku mestskej 
lekárne (Sotinská lekáreň) v senic-
kej poliklinike sa bude realizovať 
výdaj zdravotníckych pomôcok na 
poukazy predpísané príslušným 
lekárom, ako aj voľný predaj zdra-
votníckych pomôcok, ktoré nie sú 
hradené zo zdravotného poistenia, 
ako je najmä: zdravotná a pracovná 
obuv, detská obuv, rehabilitačné 
zdravotnícke pomôcky, ortopedic-
ké zdravotnícke pomôcky, špeciál-
ne ponožky a podkolienky pre dia-

Pre zvýšenie komfortu pacienta pri výdaji zdravotníckych pomôcok a v súvislosti s pandémiou koronavírusu a ná-
slednými opatreniami sa Poliklinika Senica, ktorej zriaďovateľom je mesto Senica,  rozhodla rozšíriť Sotinskú leká-
reň vytvorením nového samostatného pracoviska zameraného na výdaj zdravotníckych pomôcok.
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Disponuje mesto krytmi?

Mesto Senica má vypracovanú 
a vedie dokumentáciu CO Plán 
ochrany obyvateľstva, ktorá zahŕ-
ňa aj ukrytie obyvateľstva. Tento 
plán sa vypracováva na základe 
analýzy územia mesta o možných 
zdrojoch ohrozenia. Najväčšími 
možnými zdrojmi ohrozenia, pri 
ktorých by v prípade mimoriad-
nej udalosti vznikla potreba eva-
kuácie a ukrytia obyvateľstva sú 
zimný štadión, Syráreň Havran a. 
s., Alchem spol. s. r. o., Agropodnik 
Trnava a. s., preprava nebezpeč-
ných chemických látok automobi-
lovou a železničnou dopravou.

Mesto Senica na svojom území 
nemá v správe odolné a plynotes-
né úkryty, ktoré určuje vyhláška 
MV SR č. 297/1994 § 2 ods. 1 o sta-
vebnotechnických požiadavkách 
na stavby a o technických podm-
ienkach zariadení vzhľadom na 
požiadavky civilnej ochrany a jej 
novelizácie. Ukrytie obyvateľstva 
v meste, či už ide o mimoriadne 
udalosti, alebo haváriu jadrového 

bloku Jaslovské Bohunice, je rieše-
né jednoduchými úkrytmi budo-
vanými svojpomocne, tzv. „JÚBS“. 

Mesto Senica má určených takmer 
700 týchto úkrytov. Ide  najmä o 
budovy v majetku mesta napr. 
budova MsÚ, školy, škôlky, ďalej 
v podpivničených a prízemných 
podlažiach panelových domov 
a v rodinných domoch. Kapaci-
ta ukrytia obyvateľstva mesta v 
týchto úkrytoch presahuje 100 
percent. 

Zoznam týchto úkrytov sa na-
chádza a je k nahliadnutiu na 
MsÚ (kancelária č. 205, Brani-
slav Bederka, branislav.beder-
ka@senica.sk, 034/6987608, 
0907 514 393). K dnešnému 
dňu je to 697 takýchto úkrytov. 
Nakoľko sa v meste stavajú nové 
domy, vznikajú nové ulice zvyšuje 
sa aj počet ukrývaných a tým aj 
potreba určovania ďalších úkry-
tov.  

-red-

O jódových tabletách s vedúcou lekárne Sotinská

Ak by prišlo k obávanému uniku ra- 
diácie - áno, existujú jódové tablety, 
pri ktorých je presne stanovené dáv-
kovanie a doba užívania. Tieto boli 
v minulosti dostupné najmä obyva-
teľom priľahlých obcí pri atómových 
elektrárňach a pravidelne sa im menili 
za nové šarže. Ich užívanie má význam 
v presne vymedzených situáciách - do 
jednej až dvoch hodín po expozícii 
určitým žiarením a do štyridsať roku 
veku, kedy ochránia výlučne štítnu 
žľazu pred karcinogénnymi účinkami 
žiarenia. V bežnom portfóliu lekární a 
zdravotníckych zariadení však nie sú 
dostupné, a pri užívaní voľnopredaj-
ných výživovych doplnkov s obsahom 
jódu by pre správne dávkovanie mu-
sel bežný dospelý človek prehltnúť až 
400 tabliet jednorazovo a zároveň to 

po niekoľko dní opakovať. Zabezpečiť 
okamžite  informácie o úniku radiá-
cie, a hlavne - dodať obyvateľstvu tie 
správne tablety jodidu draselného je 
podľa mňa výsostná úloha štátu, či 
už ministerstva obrany, zdravotníc-
tva alebo hospodárstva. V tomto si 
dovolím polemizovať o adekvátnom 
prístupe kompetentných organov - 
nestačí obyvateľov upozorňovať, aby 
neohrozovali svoje zdravie profylak-
tickým užívaním, ale treba zverejniť 
presný postup, ak by daná situácia, 
nedajbože, nastala. Samozrejme, z 
toho vyplývajú ďalšie povinnosti štá-
tu – určiť, kde by sa obyvateľstvo k 
tabletám dostalo, a podobne. V tom-
to máme my, zdravotníci, takisto veľ-
ké nejasnosti, práve tak, ako aj všetci 
ostatní.

Čo sa týka nášho mesta, primátor 
mesta prejavil veľké úsilie a záujem 
vyriešiť aspoň dostupnosť tabliet, 
ale nie je to v jeho zákonných mož-
nostiach a v podstate všetci čakáme  

na informácie od našich nadriade-
ných. Osobne som spomínané jó-
dové tablety naposledy videla pred 
mnohými rokmi, aj to iba preexpiro-
vané.                             -tam-, ilustr. foto

V súvislosti so situáciou na Ukrajine sa tlačia do popredia otázky, 
ktoré sme nechávali niekoľko desiatok rokov spať. Jednou z nich je 
aj otázka, ako je na tom mesto Senica s krytmi, odpovedá technik ci-
vilnej ochrany MsÚ Senica Branislav Bederka:

Na deviaty deň od začatia ruskej invázie na Ukrajine sa objavili správy o ostreľovaní najväčšej jadrovej elektrárne 
v Európe v Záporoží, kde vypukol požiar. Na túto mimoriadne znepokojivú správu ľudia zareagovali vykupovaním 
voľnopredajných tabliet s jódom. Na problematiku odpovedá vedúca mestskej Sotinskej lekárne Lucia Blažeková:  

   

VODA: dostatok vody je prvou po-
trebou, o ktorú je nutné sa posta-
rať. Na základné prežitie potrebuje 
jedna osoba cca dva litre vody na 
deň. Na prežitie s trochou základ-
ného komfortu to je okolo päť litrov. 
Štvorčlenná domácnosť teda potre-
buje 60 litrov vody.
JEDLO: bez jedla sa dá vydržať re-
latívne dlho, ale aj tak je vhodné 
mať z hľadiska udržania morálky a 
predchádzaniu paniky nejaké záso-
by. Vhodné sú trvanlivé potraviny, 
ale myslite aj na také, ktoré môžete 
konzumovať bez predchádzajúcej 
tepelnej prípravy. Ideálne sú orieš-
ky, müsli tyčinky, trvanlivé sušienky 
a podobne. Takéto zásoby môžete 
priebežne využívať aj napríklad, keď 
idete na výlet alebo podobne.
PENIAZE: v prípade katastrofy 
 si z bankomatu nevyberiete. Vyplatí 
sa preto mať doma rozumnú čiastku 
peňazí v hotovosti v drobných ban-
kovkách, približne vo výške mesač-
ného príjmu.
SVETLO: kúpte si niekoľko balení 
čajových sviečok, zápalky a aspoň 
dva zapaľovače. Sviečky využijete 

aj v prípade krátkodobého výpad-
ku elektriny. Rovnako dobré je mať 
doma aj baterku alebo čelovku. Tá 
sa hodí aj pri výmene poistiek a na 
dovolenke...
PALIVO: ak máte auto, udržujte ná-
drž spolovice plnú. Tankujte vždy, 
ak sa ručička dostane na polovicu. 
S polovicou nádrže by ste sa mali 
v rámci Slovenska dostať prakticky 
kamkoľvek.
INFORMÁCIE: hodí sa mať doma 
malé rádio na batérie. V prípade roz-
siahlejšieho výpadku to bude váš 
jediný zdroj informácií.
TEPLO: akákoľvek moderná stavba 
pár dní nejaké teplo udrží. Keď príde 
na najhoršie, navlečte sa do zimné-
ho oblečenia, použite spacák, ktorý 
vás ochráni aj pred mínusovými 
teplotami. A pod hrubou perinou sa 
dá „naľahko“ spať v miernom mraze. 
Keď na seba nahádžete ďalšie peri-
ny a deky, nezmrznete.
PRVÁ POMOC: stačí, keď doma bu-
dete mať tie najzákladnejšie lieky na 
bolesť, zníženie horúčky, na hnačku, 
na alergickú reakciu, dezinfekciu, 
obväzy, náplasti a podobne.           -r-

Nepanikárte, buďte pripravení
Alebo jednoduché kroky pre obyčajných ľudí v prípade krízových  
situácií (nielen zapríčinených vojnou, ale napríklad aj pri dlhšom vý-
padku dodávok elektriny na ulici, vody a tepla, či platobných systé-
mov). Načo má zmysel sa podľa odborníkov pripraviť?
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Prvá vyvýšená križovatka v Senici vznikne 
na priesečníku ulíc Sadová a Mudrochova

lodopravné trasy v meste Senica, 
v rámci ktorého sa budujú nielen 
nové cyklistické komunikácie, ale 
aj doplnková infraštruktúra a šesť 
prvkov upokojenia dopravy. Okrem 
spomínanej vyvýšenej plochy križo-
vatky to budú aj spomaľovacie van-
kúše a vyvýšené plochy priechodov 
pre chodcov.

Keďže v tejto časti mesta vyúsťuje 
cyklodopravná trasa, zdvihnutím 
celej križovatky bude zabezpečené 
zvýšenie bezpečnosti cyklistov a 
chodcov, keďže autá budú musieť 
pred vjazdom do križovatky spoma-
liť.

-lv-, foto: M. Štítny

V prvých marcových dňoch bol 
vyfrézovaný povrch vozovky a zá-
roveň od 7. marca začala realizácia 
stavby, ktorá bude trvať približne tri 
týždne. Počas prác bude križovatka 
NEPREJAZDNÁ a obyvatelia sídliska 
Sotina sa tak musia pripraviť na do-
pravné obmedzenie a obchádzku. 
Obmedzenie cestnej premávky na 
ceste počas realizácie stavby bude 
vyznačené dočasným dopravným 
značením. Z rovnakého dôvodu 
bude v dňoch 7. až 25. marca linka 
MHD č. 4 premávať obchádzkou, bez 
obslúženia zastávky na Sadovej ulici.

Realizácia vyvýšenej križovatky je 
súčasťou prvej etapy projektu Cyk-

Vyvýšená križovatka ulíc Mudrochova a Sadová bude mať za úlohu zabezpečiť zvýšenie bezpečnosti  
zraniteľných účastníkov cestnej premávky. Ide o križovatku ulíc Sadová a Mudrochova, kde takýto prvok 
upokojenia dopravy vznikne. 

Pre ženy primulky i Fragile

Počas druhého marcového víkendu na hlavnom senickom námestí 
pribudlo srdce zo živých kvetov. Hlavným zámerom je vyjadriť soli-
daritu v týchto ťažkých časoch a šíriť posolstvo ústrednej myšlienky: 
„Láska, nie vojna”.

Mestský úrad Senica

Sviatok žien na Mestskom úrade v Senici sprevádzalo nielen osob-
né blahoželanie, ale aj malý podarúnok v podobe jarnej primulky 
v rozmanitých žiarivých farbách, ktoré si ženské osadenstvo úradu 
prebralo z rúk primátora, zástupcu primátora a prednostu senickej 
radnice. Podvečer si senické ženy mohli v dome kultúry vychutnať 
vystúpenie známeho vokálneho hudobného zoskupenia Braňa Kost-
ku Fragile.                                                                                                    -red-
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Všímate si: Ako je to s poriadkom na cintoríne?

Chcem sa týmto poďakovať pracovní-
kom Sociálneho podniku mesta Senica 
za ich každodenne odvedenú prácu na 
cintoríne Senica.
Keď prídete za svojimi najbližšími a 
cintorín, s úžasom musíte konštatovať, 
že ešte nikdy nebolo toto miesto také 
upravené, čisté, vypleté od burín, s ore-
zanými stromami, všetky cestičky sú 
vyzametané – jedným slovom: dôstojné 
miesto posledného odpočinku!

Moje poďakovanie patrí všetkým za-
mestnancom, ktorí sa každý deň o to 
starajú, či je zima, prší, sneží. Preto veľká, 
veľká vďaka veľa zdravia a síl do budúc-
na.

Prispejme každý z nás k tomu, aby ste 
svoje odpadky dávali do nádob, ktoré 
sú k tomu určené. Ďakujem.

Darina Křečková

Sociálny podnik mesta Senica 
prevzal na základe poverenia 
mestom Senica správcovské po-
vinnosti nad všetkými mestským 
cintorínmi (Senica, Kunov, Čáčov) 
od 1. januára tohto roku. „Správ-
kyňou cintorínov je Ľubica Kňa-
zovičová (0948 766 076), ktorá 
sídli v kancelárii domu smútku 
v Senici. Otváracie hodiny sú od 
pondelka do piatka od 8.00 do 
16.00 s prestávkou medzi 11.00 
a 13.00 hodinou. U správkyne, 
ktorá vedie evidenciu hrobových 
miest, vybavíte napríklad nájom 
hrobového miesta alebo obrad-
nej miestnosti. Takisto je s ňou 
potrebné odkonzultovať vybudo-
vanie akejkoľvek stavby na po-
hrebisku v súvislosti s hrobovým 

Otázky alebo tipy na témy do redakcie Našej Senice väčšinou doputujú telefonicky alebo mai-
lom, či prostredníctvo správ na Messengeri. Niekedy sa za nami zastavíte osobne v budove mest-
ského úradu. Občas sa objaví dokonca klasický list a práve taký do redakcie mestských novín 
poslala pani Darina Křečková:

 

Platí absolútny 
zákaz parkovania 
na chodníkoch, 
v Senici pokutu 
zatiaľ nedostanete
Od 1. marca platí novela zákona 
o cestnej premávke č. 8/2009 a 
v rámci nej veľmi podstatná 
zmena, ktorou zaniká možnosť 
parkovania na chodníku priľa-
hlom k ceste aj pri zachovaní 
voľného priestoru 1,5 metra. 

Zákaz sa týka všetkých motoro-
vých vozidiel s hmotnosťou do 3,5 
tony, s výnimkou bicyklov a mo-
tocyklov. Na základe tejto novely 
je možné parkovať na chodníku 
len ak tak určí dopravná značka. 
„Nepokutujeme, nakoľko ne-
chceme ešte viac traumatizovať 
vodičov niečím, čo bude ďalšou 
novelou vrátené do pôvodného 
stavu,“ reaguje náčelník Mestskej 
polície Senica Jaroslav Pecha, čím 
naráža na fakt, že novelu čaká 
novela alebo vymedzenie pre-
chodného obdobia, čo by zname-
nalo posunutie termínu platnosti 
zavedenej novely. „V priebehu 
dvoch týždňov alebo mesiaca 
bude schválená ďalšia novela 
zákona o cestnej premávke, kto-
rá hovorí o prechodnom období 
do 31. marca 2024. Čo v praxi 
znamená, že bude platiť to, čo 
platilo do konca februára 2022, 
teda pôvodný stav,“ vysvetľuje 
náčelník senickej mestskej polície 
pre lepšie zorientovanie vodičov 
a dodáva: „Preto priestupky pri 
parkovaní na chodníkoch, kto-
ré od začiatku marca príslušníci 
mestskej polície zaznamenali, 
boli z našej strany riešené iba 
upozornením.“ 

-tam-

Prevádzkové hodiny

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

8:00 - 11:00      13:00 - 16:00

8:00 - 11:00      13:00 - 16:00

8:00 - 11:00      13:00 - 16:00

8:00 - 11:00      13:00 - 16:00

8:00 - 11:00      13:00 - 16:00

Sídlo prevádzky: Brezová 872, 905 01 Senica
Zodpovedný pracovník: Ľubica Kňazovičová, 0948 766 076

Správca pohrebísk

Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o.
Štefánikova 1318/69, 905 01 Senica

miestom alebo úpravu už existu- 
júcej hrobky,“ vysvetľuje konateľ-
ka Sociálneho podniku mesta Se-
nica Nora Černáčková.

„Starostlivosť o cintoríny sme 
prebrali hneď po novom roku, za-
čali sme hrabaním popadaného 
lístia a vôbec celkovým čistením a 
upratovaním celého areálu hlav-
ného mestského cintorína. Veľmi 
nás teší, že si to občania všimli, 
dobré slovo a pochvala nie je  
v dnešnej dobe samozrejmosťou. 
Súčasne sme začali s pasportizá-
ciu hrobových miest a zároveň 
vytvárať skutočnosti zodpove-
dajúcu databázu hrobov, aby 
sme mohli cintoríny efektívnejšie 
spravovať a občanom poskyto-
vať potrebné služby,“ dopĺňa ko-
nateľka SPMS.

Technické služby Senica, ktoré 
vykonávali správcovstvo cintorí-
nov v predchádzajúcich rokoch, 
aj naďalej prevádzkujú pohrebnú 
službu (nonstop linka na prevoz 
zosnulých: 0908 121 450), ktorá 
má svoju kanceláriu a predajňu na 
zvyčajnom mieste v dome smútku 
na mestskom cintoríne.

-tam-
Foto: SPMS

Aj tento neporiadok popri gabiono-
vom múriku na hlavnom mestskom 
cintoríne je už minulosťou (foto vľavo).
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Podarí sa Senici vyzbierať viac elektroodpadu ako je priemer na Slovensku?
Elektroodpad bol aj v roku 2021 najrýchlejšie rastúcim druhom odpadu. Priamoúmerne však narastá aj množstvo elektro-
odpadu, ktorý sa nedostane na recykláciu a končí na skládkach alebo voľne pohodený v prírode, čo má na životné prostre-
die a planétu v čase klimatickej krízy zvyšujúci sa negatívny dopad. Aj preto je správne zhodnocovanie elektroodpadu čím 
ďalej dôležitejšie.

Vďaka sieti červeno-bielych kontajne-
rov na zber veľmi malého elektrood-
padu z domácností, ktoré obyvatelia 
vybraných slovenských miest a obcí 
využívajú už od roku 2016, je možno-
sť  správne nakladať  s elektroodpa-
dom čoraz dostupnejšia. Spoločnosť 
ASEKOL SK, ktorej služby využívajú aj 
Technické služby Senica, zbernú sieť 
každoročne rozširuje a v roku 2021 
pozostávala z 319 špeciálnych kon-
tajnerov. Každý z nich má potenciál 
vyzbierať až tonu veľmi malého elek-
troodpadu za rok. Vďaka jeho recyklá-
cii sa dá ušetriť významné množstvo 
primárnych surovín, najmä kovov, 
vody, energie, či CO2 vypustený do 
atmosféry. 

Výsledky zberu elektroodpadu za rok 
2021 značne ovplyvnil vandalizmus. 
Z tohto dôvodu musela spoločno-
sť dlhodobo stiahnuť z obehu až 30 

červeno-bielych kontajnerov. Napriek 
nepriaznivým udalostiam sa podarilo 
cez sieť kontajnerov vyzbierať až 267 
625 kilogramov veľmi malého elektro-
odpadu z domácností. 

Senica vyzbierala prostredníctvom 
červeno-bielych kontajnerov vlani 
(2021) 3 626 kilogramov elektrood-
padu, čo predstavuje priemer 180 
gramov na obyvateľa. S touto šta-
tistikou je mesto Senica na chvoste 
samospráv. Priemer Slovenska bol 
310 gramov a pre porovnanie - rov-
nako veľké mesto Pezinok malo vyz-
bieraných viac ako 15 000 kilogramov 
elektroodpadu, čo predstavuje prie-
mer na obyvateľa 660 gramov. Pevne 
veríme, že lepšou osvetou sa v tomto 
roku v Senici podarí vyzbierať viac ako 
je priemer na celom Slovensku. 

Technické služby Senica

Zber objemného odpadu dokazuje, že Seničania stále nedostatočne separujú
Vpravo vidíte fotografie zoo zberu 
objemného odpadu v Senici zo sie-
dmeho kalendárneho týždňa, ktorý 
sa v tomto roku realizuje v novej – 
dvojmesačnej frekvencii. Pri pohľade 
na fotografie si nejde nevšimnúť, že 
občania nedostatočne separujú ob-
jemný odpad a ukladajú na stojiská 
separovateľné zložky odpadov, kto-
ré patria do nádob na separovaný 
odpad. Ďalej tam ukladajú zložky 
odpadov, ktoré nepatria do kategó-
rie objemného odpadu, čím zvyšujú 
náklady na ďalšiu separáciu na
zbernom dvore, čo sa následne pre-
mieta vo zvýšenej fakturácií voči 
mestu a následne v poplatku, ktorý 
platia občania samospráve za likvi-
dáciu odpadov.

Na stojiská pri zbere objemného od-
padu nepatria: komunálny odpad, 
papierové obaly, výrobky z plastov 
a obaly z plastov, výrobky zo skla, 
kovové obaly, polystyrén, sanitárna 
technika, stavebný odpad, pneuma-
tiky. Technické služby Senica pri tom-
to prvom zbere odpadu v tomto roku 
vyčistili predmetné stojiská od všet-
kých zložiek odpadov bez zvýšených 
nárokov na zber a likvidáciu odpadu.     

Technické služby Senica
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Z rokovania februárovej rady a zastupiteľstva...
Dňa 3. februára 2022 sa uskutočnilo 21. zasadnutie Mestskej rady v Senici, ktoré bolo prvé v tomto kalendárnom roku. Hlavnými bodmi programu bolo prero-
kovanie správ o činnosti mestského kultúrneho strediska, mestskej polície, Dobrovoľného hasičského zboru mesta Senica a Dobrovoľného hasičského zboru v 
Senici za rok 2021. Ostatné materiály boli prerokované mestskou radou a následne boli predložené na zasadnutie 21. mestského zastupiteľstva v Senici, ktoré 
Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica, zvolal na 17. február 2022. Program mestského zastupiteľstva bol doplnený o nový bod, ktorým mestské 
zastupiteľstvo menovalo novú kronikárku mesta Senica.

Mestské zastupiteľstvo schválilo:
•   Rozpis rozpočtu Mestského kul-
túrneho strediska na rok 2022 – Ria-
diteľka Mestského kultúrneho strediska 
Senica Margaréta Ivanová odprezento-
vala návrh rozpočtu na rok 2022, ktorý 
bol zostavený ako vyrovnaný na strane 
príjmov aj výdavkov v celkovej výške 
798 000 eur. Hlavným cieľom Senica 
pri navrhovaní rozpočtu bolo zabezpe-
čiť prevádzku kultúrnych podujatí tak, 
aby bola oslovená čo najväčšia skupina 
obyvateľov Senice. Rozpočet zahŕňa 
prevádzku a údržbu jednotlivých ob-
jektov, ktorými sú dom kultúry, amfite-
áter, Spoločenský dom Kunov a Denné 
centrum na Hviezdoslavovej ulici. Pri 
plánovaných výdavkoch na obnovu a 
rozvoj majetku mestského kultúrneho 
strediska v roku 2022 sa počíta s inštalá-
ciou sietí proti holubom na bočnú stranu 
domu kultúry, vypracovaním projekto-
vej dokumentácie na opravu strechy a 
stropu v Spoločenskom dome Kunov, 
na realizáciu únikového východu zo 
spodnej časti kinosály, na modernizáciu 
vykurovacích a klimatizačných systémov 
v dome kultúry, počíta sa taktiež s výme-
nou sanity a modernizáciou sociálnych 
zariadení v dome kultúry. Pre cateringo-
vé spoločnosti, ktoré by mohli v dome 
kultúry zabezpečovať občerstvenie je 
plánovaná aj rekonštrukcia a vybavenie 
prípravovne jedál vedľa tanečnej sály v 
dome kultúry. MsKS sa v roku 2021 tak-
tiež uchádzalo o finančný príspevok na 
modernizáciu osvetlenia v dome kultúry 
so zameraním na zníženie energetickej 
náročnosti. V prípade, že MsKS bude 
príspevok schválený, v rozpočte kapi-
tálových výdavkov sa ráta aj s rezervou 
na prípadné dofinancovanie tohto pro-
jektu.

•  Správu o činnosti Mestského kul-
túrneho strediska Senica za rok 2021 
a zámery organizácie – správa bola 
výrazne ovplyvnená opatreniami proti 
ochoreniu COVID-19, kde nariadenia 
Úradu verejného zdravotníctva SR zne-
možnili konanie spoločenských a kul-
túrnych podujatí v prevažnej časti roka, 
keď mestské kultúrne stredisko mohlo 
fungovať bez vážnejších obmedzení iba 
počas letných a časti jesenných mesia-
cov. Vo zvýšenej miere bolo úsilie MsKS 
zamerané na postupnú rekonštrukciu 
domu kultúry, ktorého technický stav 
javí známky vysokého opotrebenia. Jed-
ným z dlhodobých problémov domu 

kultúry je vysoká energetická náročno-
sť tohto objektu, preto sú každoročne 
vynakladané značné finančné pros-
triedky na vykurovanie objektu domu 
kultúry. V roku 2021 bola realizovaná 
výmena termostatických regulačných 
a uzatváracích ventilov a boli vymene-
né a nastavené vykurovacie čerpadlá. 
Ďalším problémom v dome kultúry je 
zastaralé a energeticky náročné osvet-
lenie, čo by mohlo byť riešené výzvou o 
finančný príspevok z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja vo výške 200 000 
eur na modernizáciu osvetlenia. Ďalšia 
činnosť MsKS bola zameraná na pries-
tory „výstavnej miestnosti“ na druhom 
poschodí domu kultúry, ktorá bola do-
teraz využívaná ako sklad stoličiek pre 
tanečnú sálu, ktorá bola svojpomocne 
zrekonštruovanái a prenajatá tanečnej 
skupine Sonny. Po rozviazaní zmluvy s 
dlhodobým nájomcom v „Bare Čierna 
mačka“ boli tieto priestory taktiež zre-
konštruované a od 14. 2. 2022 tu bola 
zriadená kaviareň s celodennou prevá-
dzkou. V jarných mesiacoch minulého 
roka začala prvá etapa modernizácie 
amfiteátra, ktorá pozostávala z renová-
cie premietacieho plátna,  hľadiskových 
lavičiek a spevnených plôch. Priestory 
Spoločenského domu Kunov boli v roku 
2021 prevažne využívané na celoplošné 
testovanie občanov Kunova na ocho-
renie COVID-19. V roku 2022 je v pláne 
oprava detského ihriska a úprava okolia, 
aby tento priestor mohli rodiny s deťmi 
kvalitnejšie využívať. Taktiež sa plánuje 
vypracovať projektová dokumentácia na 
opravu strechy a stropu v Spoločenskom 
dome v Kunove.

•  Správu o činnosti Mestskej polície 
Senica za rok 2021 – Správu prišiel 
odprezentovať náčelník Jaroslav Pecha. 
V súčasnosti je v meste Senica spo-
lu 24 príslušníkov mestskej polície - v 
roku 2021 pribudli štyri nové posily po 
absolvovaní prípravného vzdelávania 
a potrebného osvedčenia o odbornej 
spôsobilosti. Nakoľko mestská polícia 
funguje v nepretržite prevádzke, je po-
trebné zabezpečiť aspoň štyri osoby 
na jednu pracovnú zmenu. Za rok 2021 
bolo vlastnou činnosťou MsP zistených 
celkovo 1950 priestupkov. Dôležitou a 
vítanou zmenou pri práci príslušníkov 
bolo zavedenie nového systému kontro-
ly a evidencie priestupkov cez mobilnú 
aplikáciu. Cez tento systém je možné 
získať relevantné údaje o činnosti MsP, 

presnú štatistiku priestupkov a taktiež 
iných udalostí, ktoré sa dovtedy do čin-
nosti ani nepremietli. Činnosť príslušní-
kov MsP totiž nespočíva len v objasňo-
vaní priestupkov, ale tiež v preverovaní 
iných udalostí, poskytovaní súčinnosti 
štátnej polícii, záchranným zložkám, 
súdom pri doručovaní písomností alebo 
preverovania pobytu osôb, odchytávaní 
túlavých psov, odovzdávaní a preberaní 
stratených vecí, preverovaní podnetov a 
žiadostí, napríklad zo sociálnych sietí, za-
bezpečovania poriadku na kultúrnych, 
cirkevných alebo športových poduja-
tiach a mnohé ďalšie. V neposlednom 
rade je súčasťou práce MsP aj kamerový 
systém, ktorý v nepretržitej prevádzke 
monitoruje vybrané lokality mesta. V 
súčasnosti funguje 25 kamier, ktorých 
počet sa plánuje v tomto roku ešte zvýšiť 
a to najmä v problémových lokalitách. 

•   Správu o činnosti DHZM a DHZ v 
Senici za rok 2021 – Rovnako ako iné 
oblasti života aj činnosť dobrovoľných 
hasičských zborov bola ovplyvnená 
opatreniami proti ochoreniu COVID-19, 
keď dobrovoľní hasiči pomáhali pri orga-
nizovaní celoplošných testovaní celkovo 
počas 14. testovacích víkendov. V júni 
minulého roka vycestovali dobrovoľníci 
pomáhať našim českým susedom, keď 
oblasť Moravy bola zasiahnutá silnou 
víchricou v okolí mesta Hodonín. Počas 
návštevy Svätého otca v Šaštíne boli čle-
novia Dobrovoľného hasičského zboru 
mesta Senica požiadaní o pomoc pri 
zabezpečení protipožiarnych hliadok a 
celkovo pri organizovaní tohto podu-
jatia. Členovia zboru taktiež pomáhali 
pri odstraňovaní popadaných stromov 
z ciest, čistení chodníkov a miestnych 
komunikácií alebo pri organizovaní 
Záhoráckeho maratónu, či vykonávaní 
protipožiarnych kontrol na rodinných 
domoch.

•  Návrh na navýšenie základného 
imania spoločnosti Sociálny podnik 
mesta Senica, s. r. o. – sociálny podnik 
bol úspešný v Národnom projekte „In-
vestičná pomoc pre sociálne podniky 
– nenávratná zložka“. Tento projekt je 
zameraný na predchádzanie nezamest-
nanosti prostredníctvom podpory pod-
nikania a vytvárania podnikov v širšom 
priestore sociálnej ekonomiky. Pomo-
cou investičnej pomoci má sociálny 
podnik v pláne realizovať nákup traktora 
s príslušenstvom, traktorovej kosačky, 

valníka, dve nerezové chladničky, cukrá-
renskú vitrínu, umývačku riadu, barový 
pult, spolu v sume 128 500 eur, z toho 
50 percent financovania bude z pro-
jektu vo výške 64 250 eur a spoluúčasť 
Sociálneho podniku mesta Senica bude 
v rovnakej výške. Po zakúpení týchto 
strojov a zariadení sa plánujú vytvoriť 
štyri nové pracovné miesta, napríklad v 
priestoroch budovy DAV, kde chce mes-
to zriadiť kaviareň a komunitné centrum 
pre mladých. Tieto finančne prostriedky 
pre sociálny podnik boli schválené na 
20. zasadnutí mestského zastupiteľstva 
formou navýšenia základného imania 
spoločnosti.

•  Návrh  Zmluvy o spolupráci a 
združení finančných prostriedkov 
s obcami zapojenými do projektu 
Kooperácie v oblasti vzdelávania  
v pohraničnom regióne – Do projek-
tu Kooperácie v oblasti vzdelávania v 
pohraničnom regióne sa zapojili dve 
mestá a štyri obce. Projekt kladie dôraz 
na podporu jazykového vzdelávania na 
materských a základných školách so za-
meraním na nemecký a slovenský jazyk. 
Výstupom projektu bude Spoločná ce-
zhraničná zbierka didaktických materi-
álov a digitálnych formátov a Koncepcia 
bilingválneho vzdelávania v pohraničí 
a širšom okolí. Mesto Senica na základe 
predchádzajúcich skúseností a najväč-
ším počtom škôl zapojených do tohto 
projektu zastáva pozíciu hlavného ce-
zhraničného partnera.

•   Dispozície s majetkom

Mestské zastupiteľstvo menovalo:
•  Kronikárku mesta Senica – po usku-
točnení výberového konania na novú 
kronikárku bola primátorom mesta 
navrhnutá najlepšia uchádzačka, pô-
vodom Seničanka, Anna Hamerlíková, 
ktorá dlhodobo pôsobí ako kronikárka 
obce Jablonica a má popri svojej peda-
gogickej činnosti bohaté skúsenosti s 
vedením obecnej kroniky, vrátane účasti 
na súťažiach v písaní a vedení obecných 
a mestských kroník.

Ústne interpelácie odovzdali: 
R. Sova, J. Barcaj Drinková, Ľ. Vyletelová, 
Ľ. Krištofová. Interpelácie budú po ich pí-
somnom doplnení zverejnené na webo-
vej stránke mesta.

JUDr. Marek Došek
prednosta MsÚ Senica
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Senický fašang
ktorý sa uskutočnil v nedeľu 27. februára, 
po dlhom čase oprášil zašlú tradíciu faši-
angového sprievodu v Senici. Dobrovoľní 
hasiči, speváci a tanečníci z Folklórneho 
súboru Pruclek, ako aj členovia Záhorácke-
ho divadla vytvorili veselý sprievod v mas-
kách, ktorý sa v popoludňajších hodinách 
pohol z Námestia oslobodenia a putoval 
mestom, aby sa neskôr opäť vrátil na hlav-
né námestie, kde nasledovalo pochováva-
nie basy.                                                     -red-
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Úvodník
Jar sa pomaly, ale iste blíži. Nasle-
dujúce mesiace sa zdajú byť celkom 
nabité. Maturantov čaká maturitná 
skúška, deviatakov zase prijímacie 
skúšky na stredné školy. V tomto 
čísle sme vám to, drahí deviataci, 
trochu uľahčili. Požiadali sme tri 
senické školy, aby spísali krátku po-
zvánku práve pre vás. Nájdete tam 
všetky dôležité dátumy a taktiež 
dôvody, prečo si vybrať jednotlivú 
školu. Pre maturantov, ale aj devia-
takov sme si pripravili článok z našej 
rubriky „Mentálne zdravie“ a to na 
tému Stres. Nebojte sa, zvládnete 
to. V týchto listoch určite nebude 
chýbať ani rubrika „Jednoducho 20“, 
ktorá predstavuje a vyberá zaují-
mavosti počas celej doby činnosti a 
ľudí, ktorí v študentskom parlamen-
te pôsobili, ako celoročná oslava 20. 
Výročia založenia Študentského par-
lamentu Senica. Prečítať si môžete 
aj úvahu o spoločnosti a ľuďoch, či 
článok, ktorý vám priblíži, aké je to 
fotiť na film. V tomto čísle nájdete aj 
nápad na jarnú turistiku.
Milí čitatelia, prajem vám príjem-
ný začiatok jari a študentom nech 
všetky skúšky, čo najlepšie dopadnú 
a deviataci, nech si vyberú správnu 
školu.

Lucia Poláková, koordinátorka 
Študentských listov

Infošky zo Študentského parlamentu mesta Senice

Cui bono?
Ani sme sa nenazdali a prvé dva me-
siace nového roka sú už za nami. Svet 
ide ešte rýchlejšie a s tým prichádzajú 
nové výzvy. Za tento celkom krátky 
čas sme mohli spozorovať nové uda-
losti vo svete. Svet  sa mení  a menia 
ho predovšetkým ľudia. Ako spoloč-
nosť  si prechádzame za posledných 
tridsať rokov asi najťažším obdobím.
Nechávame sa burcovať negatívnymi 
emóciami, vyvolávaním nenávisti a 
zabúdame na zdravý úsudok, súvis-
losti, históriu a na nedávnu minulo-
sť. Popravde, desí ma to. Desí ma, že 
ľudia zabúdajú na minulosť, kontext 
historických udalostí. Veľa ľudí je ľah-
ko manipulovateľných, podliehajú-
cich klamlivých informáciám šírených 
na sociálnych sieťach bez toho, aby sa 
zamysleli aj nad obsahom a pravdi-
vosťou správ. Negatívne emócie ako 
závisť, nenávisť postupne ovládajú 
čoraz väčšiu skupinu ľudí. Prečo? A v 
čí prospech? Posledných tridsať rokov 
žijeme v najlepších sociálnych a eko-
nomických podmienkach ľudstva. 
Pred každým domom niekoľko áut, 
preplnené parkoviská. Každý v ruke 
mobilný telefón s online napojením 
na „svet“.  Dovolenky v zahraničných 
destináciách. Hypotekárne financo-
vanie zažíva nebývalý rozmach, kedy 
každý chce mať svoj byt, svoj dom, 
svoju chalupu. Nie vždy „ja chcem“ 
dopadne podľa predstáv. Veľa „ja 
chcem“ vyústi do nezdaru, exekúcií, 
trestnej zodpovednosti. 

Máme reálnu slobodu slova, ktorá 
umožňuje „prejaviť“ sa každému, bez 
rizika straty osobnej slobody. Pred 
pár desaťročiami by súčasné preja-
venie nepohodlnému názoru bolo 
potrestané niekoľkými rokmi väzenia. 
Ale žijeme v demokratickom režime, 
postavenom na vzájomnom rešpek-
tovaní sa, slobodách osôb. Rešpek-
tovaní aj tých osôb, ktoré s rešpekto-
vaním iných názorov majú problém a 
bojujú proti nemu, vyvolávajú strach, 
rozosievajú nenávisť. Demokraciu si 
zamierajú s anarchiou a bezohľad-
nosťou. Sloboda bez zodpovednosti, 
ohľaduplnosti nie je sloboda. To, že 
niekto napr. nechce dodržiavať pravi-
dlá, pri čom ohrozuje iba seba, je jeho 
rozhodnutím, za ktoré nesie zod-
povednosť a aj následky. Ale nemal 
by pri tom nedodržiavaní pravidiel 
ohrozovať iných ľudí, ktorí dané pra-
vidlá dodržiavajú. Sloboda nie je ab-
solútna. Lebo tam kde začína sloboda 
rozhodnutia iného človeka, končí 
sloboda môjho rozhodnutia. Inak je 
to egoizmus a bezohľadnosť. Prečo 
sa to ale stáva čoraz častejšie? Je to 
závisťou, bezohľadnosťou, stratou 
pokory? Potrebou ovládania iných? 
Prostriedky získania moci bezohľad-
nými osobami spravidla nie sú féro-
vé. Racionalita a fakty sú nahrádzané 
vášňami, emóciami a klamstvami. 
Najľahšie sa získava a následne ovlá-
da človek, ktorý sa bojí. Ale ovládaný 
človek už nie je slobodný človek. To 
je diktát mocného slabému. A ča-
som nástup diktatúry. Je paradoxom, 
že demokraciu a slobodu slova vo 
veľkom využívajú resp. zneužívajú a 
oháňajú sa ňou práve tí, ktorí by ju 
po prevzatí moci obratom ruky zrušili 

a potlačili. Na jednu a tú istú udalosť 
majú kladnú aj zápornú odpoveď. Zá-
leží len na tom, či im to práve vyhovu-
je, alebo nie.  

Tento trend, žiaľ, nie je vidieť len na 
Slovensku, ale aj v iných krajinách. 
Sme čoraz viac a viac polarizovaní, 
rozdelení na dva tábory. Na dva tábo-
ry, ktoré proti sebe bojujú, namiesto 
toho, aby sme spolupracovali. Na-
miesto toho, aby sme viedli rozumnú 
diskusiu založenú na faktoch a nie 
klamstvách. Nedovoliť agresorom 
robiť zo seba obete. Treba nadhľad, 
kvalitné vzdelanie. Uvažovať nad 
správami, ktoré dostávame cez rôzne 
spravodajské kanály a sociálne siete. 
Preverovať si ich a nie iba bezmyšlien-
kovito, skratovo, pod vplyvom silných 
emócií preberať a šíriť. Klásť si otázku: 
„V koho je to prospech?“

Verím, že už sme sa niekde ako ľudia 
posunuli, že nepotrebujeme dobíjať 
cudzie územia, provokovať sa navzá-
jom, ohrozovať sa a tváriť sa, že sa nič 
nedeje. Skúsme byť lepšími ľuďmi, sk-
úšajme byť práve tými osobnosťami, 
ktorí sa s rozhľadenosťou budú vzďa-
ľovať od závisti a nenávisti a budú sa 
približovať k spolupatričnosti, k myšli-
enkam o slobode, sile rozumu a zdra-
vej diskusii. Nech sa z nás stanú ľudia 
nie len s pekným vzhľadom, ale aj s 
peknou dušou, s pevnými zásadami. 
Potrebujeme to. Demokracia sa ťažko 
získava, ale ľahko sa stráca. Zlo vždy 
víťazi, keď dobro mlčí a ustupuje.

Lucia Poláková 
Študentský parlament 

mesta Senica

Pozvánky pre ôsmakov a deviatakov na senické stredné školy
Milí ôsmaci a deviataci, 
srdečne vás pozývame na našu ško-
lu, Obchodnú akadémiu v Senici, na 
prijímacie konanie, ktoré sa uskutoč-
ní pre študijný odbor obchodná aka-
démia 2. a 9. mája 2022 a pre odbor 
obchodná akadémia - bilingválne 
štúdium v anglickom jazyku 4. a 11. 
mája 2022.
Tešíme sa na vás!

Júlia Mikulová, predsedníčka 
Študentskej rady OA

Milí deviataci a piataci, 
s veľkým nadšením vás privítame na 
Gymnáziu Ladislava Novomeského v 
Senici! Táto škola je výborným mies-
tom pre vás, ktorí chcete ísť študovať 
na vysokú školu. Nebojte sa. Naša 

škola nebola navrhnutá len na štu-
dovanie, ale aj na zábavu. Ponúka-
me veľké množstvo mimoškolských 
aktivít. Každoročne tu mávame (ak 
teda nezúri korona) imatrikulácie, 
športové podujatia (najmä volejbal, 
ktorý si neskôr určite obľúbite tak, 
ako ja), rôzne stretnutia a besedy, 
tematické štvrtky... Cez prestávky 
nám tu hrá rozhlas s pesničkami na 
želanie. Taktiež máme výborný bufet, 
kde najnovšie letia párky v rožku. Do 
študentskej miestnosti sa chodia cez 
prestávky študenti stretávať a trávia 
tu svoj voľný čas. Tu sa konajú aj za-
sadnutia študentskej rady. Ak by ste 
chceli byť strojcom rôznych aktivít na 
škole, určite sa neváhajte pridať.
Prijímacie skúšky určite hravo zvlád-

nete. Skladajú sa zo slovenského ja-
zyka a matematiky. Podaj si prihlášku 
do 20. marca 2022 a príď na 1. ter-
mín 2. mája 2022 alebo na 2. termín  
9. mája 2022.
Tešíme sa na vás!

Ema Poláková, členka 
Študentskej rady Gymnázia Senica
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Požičala som si túto vetičku od jednej 
hip-hopovej senickej partie a spome-
nula som si na ňu, pri písaní publiká-
cie k jednému mládežníckemu výro-
čiu, pretože vyjadruje práve aj tento 
„náš“ príbeh:  Študentský parlament 
v Senici má 1. marca 2022, presne 
dvadsať rokov. Dokonca v roku, kto-
rý je vyhlásený za Európsky rok mlá-
deže. Pre niekoho je dvadsať rokov 
celkom málo na nejaké spomínanie, 
ale pre mesto, CVČ a parlament po-
merne dosť. Veď podľa dostupných 
informácií sme boli štvrtí na Sloven-
sku (predbehli nás len Košice, Prievi-
dza, Žilina). Sme na to celkom pyšní, 
najmä keď pozerám späť do histórie. 
Ale na druhej strane viem, že veľká 
väčšina Seničanov nevie, čo parla-
ment vlastne robí. Pokúsim sa to vy-

svetliť. A keď si v Našej Senici spätne 
prečítate naše rubriky „Jednoducho 
20“, budete to mať z prvej ruky. V 
siedmom pokračovaní, teda v tomto 
čísle, sa dočítate o rokoch 2014 až 
2017. Naozaj ide už o osem generá-
cií mladých ľudí, ktoré sa (každá inak) 
snažili aktivizovať svoje okolie, školy 
a študentov. Som veľmi rada, že ja i 
CVČ Stonožka sme boli od samého 
začiatku pri tom. Boli to naplnené 
roky, s úžasnými mladými ľuďmi. A čo 
súčasní členovia študentského parla-
mentu? Zasadajú v CVČ takmer kaž-
dý týždeň a pripravujú rad podujatí, 
o ktorých budeme informovať a mi-
moriadne sa tešiť na vašu účasť. Prvé 
z nich je síce iba pre pozvaných, ale 
veríme, že to bude stáť za to: v piatok 
8. apríla 2022 sa Múzeu Senica usku-

toční Slávnostné stretnutie bývalých 
a súčasných členov parlamentu s 
hosťami a zástupcami zastrešujúcich 
mládežníckych organizácií na Slo-
vensku. 

V máji sa uvidíme na viacerých po-
dujatiach pre mládež a verejnosť. 
Napríklad 7. mája vás pozývame 
zabehnúť si RUN4FOREST - podu-
jatie, ktoré organizujú v jeden deň 
i ďalšie študentské parlamenty na 
Slovensku. Príďte si zabehnúť za les 
a prírodu. Nielen, že môžete vyhrať 
pekné ceny, ale za každého účastní-
ka zasadíme jeden stromček. Akciu 
zastrešujú Lesy SR, spoluorganizujú 
Senica 2.0 a mesto Senica. 

27. mája svetlo sveta uzrie športovo 
spoločenské podujatie Študentský 
festival. Vraciame sa k tradícii turna-
jov medzi strednými školami v ko-
lektívnych športoch, ako je volejbal, 
malý futbal, florbal, stolný tenis... 
Ako ochutnávku pridáme netradič-
né športy (napr. speedminton, kubb, 
parkour, frisbee a iné). Na športové 
doobedie nás prichýli ZŠ V. P. Tótha, 
Stredná odborná škola a Gymná-
zium. Na poobedňajšiu časť, plnú 
hudby, koncertov senických i sloven-
ských umelcov, diskusií na zaujímavé 
témy a ďalších netradičných športov 
ešte hľadáme, spolu s MsKS a CVČ, 
vhodný priestor. Všetko sa včas doz-
viete. A dáte nám tak ešte šancu na 
možné prekvapenia. V budúcom čís-
le čakajte podrobnosti.

Dana Kopecká, koordinátorka 
Študentského parlamentu Senica

Príbeh, ktorý sa píše sám

MENTÁLNE ZDRAVIE - nová rubrika Študentských listov

Maturity sa pre mnohých študentov, 
vrátane mňa, blížia strašidelnou rých-
losťou, a preto považujem za dôležité 
poukázať na stres a komplikácie, ktoré 
sú často spojené aj s týmto význam-
ným míľnikom. 

Stres zo skúšky je odborne popísa-
ný ako emocionálne, fyziologické a 
správania týkajúce sa reakcie spôso-
bené blížiacim sa testom alebo iným 
preverovaním vedomostí. Môže byť 
spojený s predchádzajúcou zlou skú-
senosťou, nedostatočnou prípravou, 
strachom z neúspechu alebo tlakom, 
ktorý je na študentov vyvíjaný okolím. 

S úzkosťou zo štúdia sa stretávajú 
najmä tí, pre ktorých je učenie problé-
mom alebo tí, ktorí majú špeciálne vz-
delávacie potreby či duševné ťažkosti. 
Napriek tomu ňou môžu byť postih-
nutí aj perfekcionisti alebo žiaci, od 
ktorých majú rodičia vysoké očakáva-
nia. Je dokázané, že stresové situácie 
sú dospievaním frekventovanejšie a 
vážnejšie.

Aj keď je stres takmer bežnou súčas-
ťou našich životov, je potrebné odli-
šovať jeho tri základné typy. Existuje 
pozitívny stres, ktorého spravidla nie 
je veľa a je dôležitý, pretože zvyšuje 
koncentráciu pri teste a tiež žiakov učí 
zvládať aj takéto situácie a vybudovať 
si istú odolnosť. Znesiteľný, prípust-
ný stres je krátkodobo akceptovaný, 
hlavne po tom, čo si mladí vybudovali 
spomínanú odolnosť a majú podporu 

rodičov a blízkych. A napokon nega-
tívny, toxický stres, ktorý zahŕňa dlho-
dobú prítomnosť stresových reakcií a 
mládež sa pri ňom nemôže spoliehať 
na pomoc druhých.

Identifikácia nadmerného stresu u 
mladých môže byť ťažká, keďže čoraz 
menšie množstvo ľudí je otvorené 
komunikácií o vlastných vnútorných 
problémoch. Základnými znakmi, kto-
ré môžu poukazovať na takýto stav sú: 
fyzické zdravotné problémy (bolesť 
brucha i hlavy), trasenie rúk, rôzne zlo-
zvyky ako hryzenie nechtov, ošívanie 
sa alebo brúsenie zubami, problémy 
so spánkom a jedením, náhle zmeny 
nálad, neochota chodiť do školy alebo 
rozprávať o možných testoch, dlhý čas 
strávený učením či naopak jeho nedo-
statok, prehnaná sebakritika alebo zá-
vislosť spojená so spôsobom prípravy 
na skúšku.

Školy by sa mali viac sústrediť na du-
ševný stav žiakov a zabezpečiť hodiny 
určené na opakovanie pred testom. 
Mnohí majú problém monitorovať 
svoj progres, a preto by bolo vhodné 
vytvoriť si študijný rozvrh, ktorý by 
mohli nasledovať. Je dokázané, že 
vytváranie menších skupín študentov, 
ktorí sa spolu učia je účinné, a preto by 
to malo byť v školách podporované. 
Niektorí môžu mať stres z neznáma a 
pred skúškou sa potrebujú zoznámiť 
s presným prostredím, pravidlami a 
časom. V neposlednom rade je ne-
smierne dôležité, aby si hlavne školský 

personál bol istý, že zvláda svoj vlast-
ný level stresu a dáva si pozor na svoje 
mentálne zdravie.

Okrem škôl na sebe môže zapracovať 
aj každý z nás a medzi osvedčené typy, 
ako sa lepšie pripraviť na test bez zby-
točného stresu, je vytvorenie tichého 
prostredia na štúdium s dosahom na 
všetky potrebné materiály. Vizuálna 
predstava a organizácia preberanej 
témy, ku ktorej nám dopomôžu my-
šlienkové mapy a diagramy je ďalším 
overeným spôsobom ako zefektívniť 
učenie. Pred testom sa odporúča na-
chystať si všetky potrebné veci deň 

vopred. V deň testu je dôležité vyhnúť 
sa ľuďom, ktorí by nepotrebnými ko-
mentármi zhoršili pociťovanú úzkosť. 
Pri nabaľovaní zlých pocitov pomáha 
sústredenie sa na pomalé a hlboké 
nádychy. 

Na záver chcem upozorniť, že aj keď 
nás po maturitách čaká veľké množ-
stvo ďalších skúšok, je dôležité nájsť 
si čas na zrelaxovanie, predtým ako 
sa začneme opäť učiť. Urobte niečo, 
čo vás robí šťastným, aby ste mali viac 
motivácie pokračovať ďalej.

Lívia Vilkova
Gymnázium Senica

Mentálne zdravie - stres
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Jednoducho „20“ - časť  siedma, obdobie 2014 - 2017 (rubrika k 20. výročiu vzniku Študentského parlamentu v Senici)
V šiestom pokračovaní naše rubriky  k 
výročiu vzniku parlamentu sme skon-
čili na začiatku roka 2014. Z dvadsať 
rokov nám zostáva ešte plných osem. 
Tiež budú plné zaujímavých mládež-
níckych počinov, osobností a výziev. 

Ako predsedovia vtedy „vládli“ Sabí-
na Štefková, absolventka senického 
gymnázia, dnes čerstvo vyštudovaná 
novinárka a Martina Štítna, absolvent-
ka SSOŠP, dnes študentka Akadémie 
Policajného zboru v Bratislave. Ich 
sekundantmi, v roli úspešných pod-
predsedov, boli Jaroslav Vajči (SSOŠP), 
aktuálne pracuje ako manažér v oblasti 
zabezpečovania bezpečnosti v Brati-
slave a neskôr Gabriela Waldhausero-
vá (OA), dnes študentka Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity v Nitre, 
fakulta ekonomiky a manažmentu.

Bola to ešte stále doba nadšenia z 
krásneho priestoru v DAVe, ktorý ne-
ustále zveľaďovala i táto generácia 
mladých ľudí. Svet, čuduj sa, aj brigády 
mali svoje čaro, mladí prišli, porobili, 
pokecali, niečo dobré zjedli a na záver 
si pustili napríklad film, alebo bola rov-
no nocovačka. Ej, kde tie časy len sú! V 
DAVe  pokračovali aktivity Kompraxu, 
stolnotenisové turnaje, ale aj worksho-
py na témy ako Erazmus plus, besedy 
so senickými osobnosťami (Ján Hro-
mek, Bibiana Ondrejková, Ján Slezák), 
či stretnutia s osobnosťami miestnej či 
regionálnej politiky. Mnohé podujatia 
v tesnej spolupráci s CVČ Stonožka. 

A bol to práve DAV a okolie, kde bol 
v máji 2015 situovaný 1. ročník novej 
aktivity Bublinkový deň (vznikol  na 
základe nápadu, vtedy ešte poslanca 
mestského zastupiteľstva, Martina 
Džačovského). Dôvod? Ukázať mestu, 
že park a DAV je výborným miestom na 
stretávanie sa ľudí! Ďalšie ročníky tejto 
akcie to dokázali a zaznamenali  mi-
moriadny záujem (štvrtý ročník navští-
vilo vyše 800 detí, rodičov, verejnosti). 

Vždy s veľkou pomocou neziskovej or-
ganizácie Luxor, CVČ a neskôr i mesta. 
A vďaka „bublinkám“ začali skutočne 
v okolí DAVu pribúdať aj podujatia 
ostatných organizátorov. Zaktivizoval 
sa vďaka nim aj  študentský parlament, 
ktorý začal spolupracovať s OZ DOM-
KA a neskôr s novým, dobrovoľníckym 
združením Senica 2.0. a jeho lídrom 
Marekom Štítnym. Rozvíjať sa začína 
i spolupráca s informačným centrom 
Europe Direct Senica. Najmä na poli 
poradenstva v oblasti elektronických 
médií, projektov či prípravy plesov. S 
predsedníčkou Sabínkou boli v týchto 
rokoch obnovené Stanovy parlamen-
tu, vznikla návrhárska výtvarná súťaž 
pre mládež MODEL 2015, s úspechom 
pokračuje tradícia stretnutia študent-
ských rád, stále za spolupráce so Stre-
doškolskou úniou SR! Vďaka Sabínke 
sa smerom hore pohli aj Študentské 
listy, veľmi rada a dobre písala a k písa-
niu získavala aj ostatných!

Ako TOP v činnosti parlamentu jedno-
značne zostávajú naďalej študentské 
plesy. Napredovali kvalitou tanečného 
a speváckeho programu (napr. spevác-
ka skupina KatArs), výzdoby (agentúra 
Well Ivany Hečkovej), tomboly, organi-
zácie, témou i účasťou. A vďaka kape-
lám Black&White či Magic band vždy 
aj plesovou atmosférou na jednotku. 
A témy? Napr. Benátska noc, Holly-
wodska noc, wintage štýl... Mladí majú 
určite na čo spomínať!                                                                                                                                      

Treba spomenúť  aj držiteľov Ceny 
senickej mládeže, ktorá pokračovala 
ďalšími ročníkmi. V roku 2014 stredo-
školská učiteľka Obchodnej akadémie 
Senica PhDr. Viera Držíková, v roku 
2015 – Ing. Marek Štítny, manažér Eu-
rope Direct Senica,  v r. 2016 Mgr. Peter 
Chlupík, stredoškolský učiteľ, Gymná-
zium L. Novomeského Senica a v roku 
2017 Mgr. Stanislav Macek, stredoškol-
ský učiteľ  SSOŠP Senica, futbalový 
tréner. Spolu s týmito cenami bola na 

každoročnom Dni študentstva na rad-
nici vždy ocenená skupina 17-tich naj-
lepších študentov v meste. Bez tohto 
aktu sme si nevedeli predstaviť žiadnu 
jeseň.                                                       

Poďme ešte späť do DAVu a jeho po-
merne smutnému koncu v rukách 
mládeže. Na jar 2015 píše mládež 
otvorený list primátorovi Branislavo-
vi Grimmovi na záchranu DAV-u. Nie 
sme na to bohvieako pyšní, ale bolo 
to treba. Mládež nechápala, prečo by 
malo byť z rozbehnutého mládežníc-
keho sídla, elokovaného sídla CVČ, 
zrazu múzeum. Malo to síce logiku 
v súvislosti s niekdajším múzeom L. 
Novomeského, ale inak sa to mladým, 
čo tam nechali dušu, vôbec nepáčilo. 
Nevieme, čo presne zabralo, ale na-
koniec bola budova mládeži a CVČ 
ponechaná. Hurá! Na celé nasledujúce 
štyri roky, lebo potom ho aj tak čakala 
a po pandémii práve začala, veľká re-
konštrukcia. Ale užili sme si ho ešte na 
ďalších desiatkach podujatí. Nedá mi 
ešte niektoré nespomenúť – workshop 
Fashion revolution, všetky zasadnu-
tia parlamentu, akcie pre uzatvorené 
kolektívy, celé triedy, tím Senica 2.0,  
ďalej výstavy,  koncerty hudobných 
skupín (Max Bazovski, Tusté baletky...), 
festivaly spoločenských hier, hudob-
né podujatie Štyri elementy, ďalšie X-
-box párty alebo Street art party pred 
DAV-om a „bublinky“. Či už to bolo za 
vedenia Sabči alebo od jesene 2016 za 
predsedovania Martiny Štítnej, v pora-
dí siedmej predsedníčky parlamentu. 
Svoje stopy tu zanechala i Magdaléna 
Trubanová, ktorá viedla mládežnícku 
herňu v DAV-e. DAV je skrátka pojem 
a je nám za ním smutno. Ale čoskoro 
bude DAV vynovený a veríme, že ho 
mládež znovu využije. 

K predsedníčke Sabíne Štefkovej  ešte 
toľko - mala rada život a ľudí a ľudia 
mali radi ju. Vedela komunikovať. 
Vždy dokončila, čo začala, vedela ľudí 

motivovať, moderovala a písala neúre-
kom, dobre a včas sa rozhodovala a jej 
rozhodnutia aj vždy vyšli. Realizovala 
aj vlastný projekt cez KomPrax. Bola 
členkou porôt fotosúťaží a výtvarných 
súťaží parlamentu, bola všade. Vedela 
čo uprednostniť a čo počká. Kultivova-
ná mladá žena. A nikdy ju nenechala 
chladnou ani ekológia či starostlivosť 
o zvieratá.                                                               

Martina Štítna v sebe Sabkin drajf 
síce nemala, bola skromná, nekon-
fliktná, ale v zodpovednosti za prácu 
jej tieto vlastnosti len pomohli. Aj 
ona mala okolo seba tím, s ktorým 
vedela spolupracovať, rada mode-
rovala, úspešne sa angažovala vo 
svojej strednej škole, napríklad ako 
zástupkyňa prezidenta v študentskej 
firme EKOraj, za čo bola aj ocenená. 
A milovala prípravy plesu i ďalších 
podujatí parlamentu.         

Podpredseda parlamentu a záro-
veň predseda študentskej rady na 
SSOŠP, Jaroslav Vajči - týpek zo Šaš-
tína. Ale dochádzanie mu pri rozví-
janí aktivít nevadilo. Okrem svojich 
funkcií v parlamente spolupracoval 
s ED Senica, pripravoval zasadnutia 
študentských rád, bol pravou rukou 
svojej koordinátorky ŠR v škole, Bea-
ty Fodorovej a po maturite si vysníval 
štúdium politológie.

V období  2016 - 2017 sa toho dialo 
ešte viac - Burza kníh, Hokej v DAVe, 
Pokec s Emily (čo bola učiteľka AJ z 
Pensylvánie, pôsobiaca rok na OA), 
zveľaďovanie Škodáčkovho mlyna, 
alebo čistenie panelov s citátmi L. 
Novomeského (v rámci mestského 
Týždňa dobrovoľníctva), úspešný bol 
dvojročný cyklus diskusných večerov 
na zaujímavé témy - Buď hladný (po 
informáciach) ambicióznej autorky 
Lucie Kollárovej, ďalšej líderky štu-
dentského hnutia v Senici. Najväčší 
úspech zožal večer nazvaný „Islam z 

Stretnutie študentských rád pre DAV-om.Stretnutie študentských rád pre DAV-om. Študentský ples. Proti šedým múrom.
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iného pohľadu“. Udivovala nás vždy 
ľahkosť a profesionalita, s ktorou 
všetko robila.  

K líderkám parlamentu jednoznačne 
patrila tiež Aneta Šedivá, dobrovoľ-
níčka telom i dušou. Okrem iného 
zakladateľka vôbec prvej skupiny 
parlamentu na FB, koordinátorka 
spolupráce medzi ŠP a Senica 2.0. 
a nápadmi sršiaca schopná mladá 
žena. To treba povedať i o Gabike 
Waldhauserovej, ktorá bola člen-
kou parlamentu plné štyri roky a 
tri roky podpredsedníčkou. Zažila 
aj Valné zhromaždenie Národného 
mládežníckeho parlamentu v Levo-
či.  Dievča, ktoré rozdávalo dobrú 
náladu ako sa len dalo, motivovalo 
ostatných a pre skutok nikdy nešlo 
ďaleko. Známa bola aj ako nadšená 
organizátorka študentských plesov a 
najmä tomboly.  

Ďalšie mená tých, bez ktorých by 
parlament kríval, nasledujú – Viki 
Včelková, Lucia Cabicarová, Paťa 
Maxianová, Aďa Krutá, Katarína Ko-
váčová, Simonka Gašparíková, Juraj 
Balga, Miška Mindžáková, Linda Mi-
kuličková, Eliška Enevová, Dominika 
Kollárová, Radka Rybnikárová, Filip 
Nosko...             

Už len niekoľko poznámok k tomu-
to obdobiu – viditeľná bola pomoc 
mladých mestu pri organizovaní 
Martinského svetlonosenia alebo 
pri Míle pre mamu. Obnovená bola 
spolupráca s Radou mládeže Trnav-
ského kraja a vznikla samostatná 
stránka Študentského parlamentu 
na FB, ktorá je aktívna dodnes. Nuž a 
ku koncu roku 2017 prichádzajú ďal-
ší noví ťahúni ŠP Ľuboš Fábik, Zuzka 
Závodská, či Matúš Michalička. A my 
sme tu o mesiac späť, s rokmi 2018 
- 2022. Dvadsaťročná história sa tak 
uzatvorí, nielen na stránkach Našej 
Senice, ale aj naživo - na slávnost-
nom stretnutí bývalých a súčasných 
členov parlamentu a hostí 8. apríla 
2022 v Múzeu Senica. 

Dana Kopecká, CVČ Senica 
a koordinátorka Študentského 
parlamentu Senica 

Že tu niečo ešte chýba? Hra na otáz-
ky a odpovede? Vyspovedali sme 
Sabínku, Jara, Maťu, Gabiku, Anetku 
a Lucku.                         

Sabína Štefková 
Si známa svojím šarmom a spolo-
čenským životom. Ako sa taký človek 
dostane k starostlivosti o zvieratá? 
Povedz nám o tom viac. A aj o tom, čo 
momentálne robíš a čo je nové v tvo-
jom živote. 
Minulý rok sa mi úspešne podarilo 
dokončiť vysokú školu, študovala 
som žurnalistiku na Univerzite Ko-
menského. Až tomu nechcem uveriť, 
že všetky tie študentské dni utiekli 

tak rýchlo. Plynule som prešla do 
„dospeláckeho“ života – pracujem 
v reklamnej agentúre a píšem pre 
ženský magazín, zväčša rozhovory 
s inšpiratívnymi ľuďmi. Vďaka tomu, 
že mi po ukončení štúdia zostalo 
viac voľného času, rozhodla som sa 
vrátiť k dobrovoľníctvu, ktoré som 
robila aj počas základnej a strednej 
školy. Pomáham so psíkmi z útulku, 
zachránených z ulice či zo zlých pod-
mienok. Veľmi ma to napĺňa, vidieť 
ten proces, ako sa zo zanedbaného 
a smutného tvora stane šťastný a 
spokojný. Už sa obzerám aj po iných 
dobrovoľníckych aktivitách, lebo mi 
to v živote veľmi chýbalo. Byť ľudský 
a vedieť  pomôcť, to je pre mňa asi 
životné poslanie. Tiež som sa začala 
viac zaujímať o duševné zdravie, pre-
tože nielen korona nám dáva riadne 
zabrať. Takže na sebe pracujem a te-
ším sa na nové pracovné či súkrom-
né príležitosti, ktoré ma tento rok 
čakajú. 

Jaroslav Vajči 
Je to pravda, že si sa práve vďaka 
práci v parlamente a vďaka jednému 
mládežníckemu školeniu dostal až k 
funkcii koordinátora Študentskej únie 
Slovenska pre Západné Slovensko? A 
čo si mal vtedy na starosti? Čo robíš, čo 
máš nové?

Ako člen mládežníckeho parlamentu 
v Senici som sa dostal k možnosti-
am, o ktorých som v danej dobe ani 
nevedel. Hneď po prvom stretnutí a 
vyslaní na projekt, kde sme sa stretli 
aktívni stredoškoláci z celého Slo-
venska, som pochopil, že už v takom 
veku dokážu mladí veľa vecí zmeniť. 
Či už na školskej alebo aj regionálnej 
úrovni. Po vyše polroku aktívneho 
stretávania sa, som dostal ponuku, 
aby som sa posunul do štruktúr tej-
to organizácie. Pôsobil som v nej cca 
štyri roky a ako regionálny koordiná-
tor som mal na starosti komunikáciu 
so stredoškolákmi zo západného Slo-
venska a komunikáciu so strednými 
školami na danom území. Momen-
tálne pracujem v Bratislave v Bezpeč-
nostnej agentúre pre Čokoládovňu 
Figaro, ako veliteľ objektu. 

Martina Štítna
Teba sme  videli v dennom stacioná-
re Svetluška v Kunove pre mentálne 
postihnuté deti. Pracovala si tam? Ale 
dobre tiež vieme, že tvojou doménou 
je angličtina. Povedz, kam ťa zavial 
život?  
Po maturite som mala jasný cieľ - ísť 
na vysokú. Tak sa aj stalo, no ako sa 
neskôr ukázalo, výber mi na prvýkrát 
nevyšiel. V masmédiách som sa ne-
našla. Preto som štúdium ukončila a 
medzičasom som sa zamestnala vo 

Svetluške, kde som pracovala necelý 
rok. V práci som získala cenné skúse-
nosti, ale bola to len akási medziza-

stávka pred vrátením sa na vysokú 
školu. Momentálne študujem už 
druhý rok na Akadémii Policajného 
zboru v Bratislave.

Gabriela Waldhauserová
S Tebou sa robilo vždy na jednotku! 
Nezabudnuteľné je tvoje excelentné 
zabezpečovanie plesovej tomboly... 
Kde ťa teraz môžeme vidieť a čo ťa naj-
bližšie čaká?                                                   
Keďže mojím cieľom bolo vždy získať 
čo najviac vecí do tomboly, snažila 
som sa osloviť všetkých ľudí z môjho 
okolia, ktorí by vedeli niečím prispieť. 
A vďaka skvelým ľudom sa mi vždy 
podarilo zopár super tombolových 
cien priniesť.  

A jasné, že som všetky aktivity spo-
jené so študentským parlamentom a 
dobrovoľníctvom milovala a robila s 
veľkou radosťou. A tak je tomu i do-
dnes. A keď že sa stále snažím veno-
vať dobrovoľníctvu, tak ma môžete 
vidieť na rôznych akciách organizo-
vaných Senica 2.0. No a som vysoko-

Zasadnutie študentského parlamentu, rok 2017.Zasadnutie študentského parlamentu, rok 2017. Študentský parlament, rok 2016.Študentský parlament, rok 2016. Brigáda v Škodáčkovom mlyne.Brigáda v Škodáčkovom mlyne.
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školskou študentkou, tak najbližšia 
„životná skúška“, ktorá ma čaká, je 
bakalárska skúška.

Aneta Šedivá 
Vieme o tebe, že si ako víchor, zvládaš 
viac vecí naraz, máš rozhľad, schop-
nosti aj správne chcenie. Ako si vtedy 
dokázala naplno zvládať dve organi-
zácie - Senica 2.0 aj študentský parla-
ment? A aj ty pridaj aktuality z tvojho 
života.

Vždy hovorím, ak niečo človek chce, 
bude to mať, len si musí ísť za tým. 
Samé nič nepríde. Toto pre mňa pla-
tilo aj v tom čase, keď som pôsobila 
v oboch organizáciách. Chcela som 
byť aj tam aj tam, pretože som mala 
motiváciu, či už sa stretnúť s kamoš-
mi, zabaviť sa, pomôcť, ale aj spraviť 
niečo pre naše mesto. Časovo to bolo 
troška náročnejšie, keďže popri tom 
som riešila aj školu, brigády a nejaký 
ten súkromný život. Vždy som mu-
sela aj niečo obetovať, ale ono sa mi 
to vrátilo stonásobne. Úspechom je 
hlavne dobrá organizácia času. Moje 
dni sa vždy snažím vyplniť aktivita-
mi, ktoré pre mňa majú zmysel a sú 
plnohodnotné. Vďaka pôsobeniu v 
parlamente, Senica 2.0 a v Domke 

som získala úžasných priateľov, veľa 
nových skúseností a spomienok, na 
ktoré nikdy nezabudnem. 

Lucia Kollárová
Tvojou srdcovkou v čase členstva v 
parlamente bol projekt diskusných ve-
čerov Buď hladný (po informáciách). 
Priblíž, ako tento nápad vznikol. A sme 
pochopiteľne zvedaví, čo robíš dnes?  
Musím povedať, že už to bolo po-
merne dávno, ale spomienky na 
diskusné večery mám stále živo ulo-
žené vo svojom srdci. Impulzom na 
taký projekt bolo to, že  mám veľmi 
rada takýto formát prednášok, kde sa 
stretnú ľudia otvorení rôznorodým 

názorom a radi o nich debatujú. Buď 
hladný (po informáciách) je projekt, 
ktorý má svoje relevantné miesto 
aj v dnešnej dobe. Byť informova-
ný nikdy nevyjde z módy. Z tohto 
projektu si nesiem skúsenosť, že so 
správnou partiou ľudí a s dôverou v 
nápad sa môžu aj tie najmenej prav-
depodobné veci stať realitou. Bolo 
skvelé vyskúšať osloviť ľudí na pred-
nášky a produkčne, dramaturgicky i 
kurátorsky zastrešiť takýto typ akcie. 
Momentálne dočasne žijem v Prahe, 
kde som na stáži u českej módnej 

In the lab with juraj
Dnes si kladieme otázku, prečo vôbec fotiť na film.
Myslím, že analógový film pozná 
dnes už väčšina mladých ľudí. Vedia, 
čo to je a ako fotky na ňom vyzerajú. 
Či už ste ho videli na Instagrame, vo 
Vogue, vo videách od Willema alebo 
iných youtuberov, film je stále medzi 
nami, či si to uvedomujeme alebo 
nie. A sú to práve fotografi a režiséri, 
ktorí ho často uprednostňujú pred 
digitálnymi fotoaparátmi a kamera-
mi. Veľkoprodukčné filmy ako Uncut 
Gems, Star Wars: The Rise of Skywal-
ker alebo The Devill All the Time boli 
všetky natočené na filmy od Kodaku.

Prečo? Film má podľa mňa neporov-
nateľne lepšie farby ako akýkoľvek 
digitálny senzor, od jemných pleťo-
vých tónov Kodak Portry až po živé 
farby Ektaru, je o poznanie krajší a 
prirodzenejší ako digitálne senzory. 
Samozrejme, aj digitálnymi senzor-
mi sa dajú zachytiť krásne farby, no 
tieto farby dosiahnete v postpro-
dukcii, za počítačom, zatiaľ čo pri 
filme dostanete široké spektrum 
farieb, ktoré je už od výroby súčas-
ťou emulzie filmu bez upravovania 
fotiek.

Mňa, úprimne, ale nenalákali jeho 
farby alebo pomyselná nadradenosť 
nad digitálnymi médiami. Najviac 
ma na ňom fascinovalo to, že vaše 
fotky držíte v rukách a nie sú to 
len údaje na harddisku. Upútal ma 
fakt, že fotky som nemal hneď v tú 
sekundu, mal som ich možno až o 
týždeň. A po tom týždni, keď si ich 

vyzdvihnete z labáku, je to rovnaký 
pocit ako, keď nájdete peniaze vo 
vrecku. S filmom máte daný počet 
fotiek, ktoré naň môžete odfotiť, a 
to vás naozaj prinúti spomaliť a roz-

myslieť si, čo a prečo fotíte. Výsled-
kom je napokon to, že sa na fotenie 
plne sústredíte a užijete si ho viac, 
pretože si nemôžete povedať: „Ale, 
veď jednu vyberiem,“ alebo „Potom 
to upravím,“. A aj to je pre niekoho 
možno dôvodom, prečo nechce fo-
tiť na film, no pre mňa je to jeden z 
hlavných dôvodov, prečo naň fotiť.

Film je na pokraji krachu a nad vo-
dou ho drží analógová komunita, no 
je treba udržať ho nad tou vodou aj 
v 21. storočí.

Preto by som chcel všetkých vyzvať, 
aby ste si aj vy vyskúšali vyfotiť as-
poň jednu rolku filmu, pokojne aj 
na tom jednorazovom fotoaparáte. 
Možno objavíte novú záľubu a sta-
nete sa tak členom úžasnej komu-
nity ľudí.

Juraj Chábela
Gymnázium Senica

Po Slovensku s KatkouPo Slovensku s Katkou
Už odmalička ma rodičia brávali na 
rôzne výlety.  Navštevovanie okolitých 
hradov a zámkov, výstupy na vrchy 
rôznej nadmorskej výšky alebo len 
na obyčajné prechádzky po okolitých 
lesoch. Práve preto, som sa tešila na vi-
anočné sviatky. Tešila som sa na lesné 
zasnežené chodníčky, na nové zákutia, 
ktoré objavím, ale aj na krásne výhľa-
dy. Mojou prvou zastávkou cez tieto 
prázdniny bol hrad Dobrá Voda. Vyrá-
žali sme z obce Hradište pod Vrátnom 
odkiaľ sme pokračovali lesnou cestič-
kou až na hrad. Cestou sme stretli pár 
vysmiatych turistov. Keď sme asi po 
hodinke a pol dorazili do nášho cieľa, 
naskytli sa nám krásne výhľady nielen 
na hrad, ale aj na okolité obce. Spokoj-
ní a očarovaní okolitou prírodou sme 
sa vrátili k nášmu autu.

Katarína Poláková, Gymnázium Senica

návrhárky a príležitostne pomá-
ham platforme na podporu českej 
a slovenskej dizajnérskej tvorby. Po 
strednej škole som sa rozhodla štu-
dovať marketingovú komunikáciu, 
ale snažím sa to skombinovať s ďalší-
mi desiatimi vecami, pretože to som 
ja a inak mi to nejde.

Zhovárala sa Dana Kopecká

Čerešničkou na torte budú aj 
dnes UKÁŽKY z archívnych Štu-
dentských listov.
Číslo 1, február 2014 – báseň Mi-
lana Kolesíka z Gymnázia L. No-
vomeského Senica:

SLEČNA JABLKOVÁ
V kaviarni na rohu,
sedím pri stole a pozerám sa
ako Eugen na Tatianu,
zazrel som krásu samu
ako tam nežne stojí
odhodlaný vykročiť ku dverám.

A oslovím tu dámu – 
Nechcete si prisadnúť?
Priletela v jemnom vánku
a ja v polospánku
snívam spoza stola.

Vzduch ladne ovládla svojou
Vôňou jablkovou
A hláskom tichým
z kože ma zodiera –
už patrí inému.

Tá moja Júlia,
k inému sa túlila
a túliť sa bude.

To zúfalstvo ma však len pohýna
A pred tou vôňou jablkovou
beztak nedá sa schovať.
Jablko sváru, jablko hriechu
moje sladké líčko jablkové,
zomieram nežnosťou,
sediac v Bratislave.



podujatia. Napríklad spolupráca ZUŠ a 
konzervatória v rakúskom meste Graz 
vyústila do výmenných koncertov žia-
kov a študentov. Senická škola spolu-
pracovala taktiež s Musikhauptschule 
v Durnkrute či mládežníckym orches-
trom z nemeckých Brém. A doteraz 
trvá spolupráca so ZUŠ a Gymnáziom 
vo Veľkých Pavloviciach a so ZUŠ v 
Hodoníne. V deväťdesiatych rokoch 
jednoducho ZUŠ-ka zažila skutočný 
boom. Prudko narástol i počet jej ab-
solventov a mnohí z nich sa vydali na 
úspešné umelecké dráhy. Patria medzi 
nich napríklad herci Gregor Hološka, 
Natália Drabiščáková či Ján Slezák, 
tanečníci Eva Klimáčková a Ondrej 
Antálek či hudobníci František Bečka, 
Branislav Malatinský a mnohí ďalší.

Mgr. Mirka Gáfriková 
riaditeľka ZUŠ Senica
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          Senická ZUŠ-ka oslavuje sedemdesiatku: 
Po revolúcii sa ZUŠka dočkala novej budovy i vzniku Screamu
Snáď neexistuje oblasť života, ktorá by sa nezmenila s koncom totality v roku 1989. Veľké zmeny sa v devä-
ťdesiatych rokoch minulého storočia odohrali aj v senickej základnej umeleckej škole. Hneď tou prvou bola 
výmena na poste riaditeľa – do riaditeľského kresla zamieril Milan Gál, ktorý školu viedol ďalších 26 rokov. 

Práve v dobe jeho pôsobenia sa usku-
točnila veľká rekonštrukcia súčasnej 
budovy ZUŠ-ky na Vajanského ulici 
– tú mimochodom škola získala tak-
tiež v prelomových deväťdesiatych 
rokoch. „Zdedila“ ju po Okresnom vý-
bore Komunistickej strany Slovenska. 
Miesta, kde niekdajší komunistickí 
funkcionári zasadali, sa premenili na 
koncertnú sálu, ich kancelárie sa stali 
triedami. 

Spočiatku sa ale o svoju budovu ZUŠ-
-ka ešte delila s ďalšími inštitúciami. 
Sídlilo v nej napríklad rozhlasové 
štúdio či Pedagogicko-psychologická 
poradňa. Aj napriek tomu však nové 
sídlo umožnilo škole ďalej sa rozširo-
vať. Vďaka väčším a vhodnejším pries-
torom bolo možné rozšíriť napríklad 
výtvarný odbor – žiaci získali priestory, 
kde sa mohli venovať keramickej tvor-

be či grafike. Koncom 90. rokov už mal 
výtvarný odbor troch stálych učiteľov 
a troch externých a spoločne rozširo-
vali obzory tristo žiakom. Zaradenie 
nových výtvarníckych aktivít sa ale po-
darilo najmä vďaka nástupu manželov 
Daniely a Štefana Orthovcov. 

Nielen výtvarný odbor sa vďaka 
presťahovaniu školy do novej bu-
dovy rozšíril. Lepšie časy nastali aj 
pre odbor tanečný. Hoci, lepšie je 
možno príliš slabé slovo. Tomu, čo 
sa dialo na tanečnom odbore oveľa 
lepšie zodpovedá súslovie hviezdne 
časy. V roku 1993 totiž pedagogička 
Eva Fiderická založila tanečný súbor  
Scream, ktorý doteraz patrí k sloven-
skej špičke. „Začínali sme so scénic-
kými choreografiami v obsadení 
sóla, dua a formácie. Neskôr sme sa 
začali venovať aj disco dance – išlo o 
veľké choreografie s využitím prvkov 
klasického, jazzového a moderného 
tanca. Úspechy, ktoré čoskoro prišli 
na celoslovenských súťažiach, boli 
výsledkom práve všestrannej tech-
nickej prípravy našich tanečníkov,“ 
vraví pedagogička Anna Antálková, 
ktorá súbor vedie od počiatku jeho 
existencie. Najskôr stála v čele Screa-
mu práve s jeho zakladateľkou Evou 
Fiderickou, po jej odchode sa pridali 
Vladimíra Hrušková a Marián Antálek. 
Ten nielen priniesol svoje skúsenosti z 
oblasti spoločenského tanca, navyše si 
na plecia vzal všetko, čo bolo potreba 
zabezpečiť po technickej stránke. 

Zo Screamu sa rýchlo stal na Sloven-
sku pojem a  čoskoro prišli úspechy aj 

v medzinárodnom meradle. Nadšenie 
a zápal vedúcich aj členov súboru 
neskôr dokonca vyústili do organizo-
vania tanečnej súťaže SE DANCE, na 
ktorú po niekoľko rokov do Senice 
mierili stovky tanečníkov z celého Slo-
venska i susednej Českej republiky.
 
Prudký rozvoj výtvarného i tanečného 
odboru v deväťdesiatych rokoch uká-
zal, že keď sa spojí talent, nadšenie a 
ochota obetovať umeleckému vzde-
lávaniu detí i voľný čas, nič nie je ne-
možné. Manželia Orthovci i manželia 
Antálkovci sú toho doteraz vzorovým 
príkladom. Nadšenie, ktoré odovzdá-
vajú ďalším a ďalším generáciám, je 
tak nákazlivé, že sa často prenáša aj na 
rodičov žiakov. Veď neúnavnou dušou 
Screamu je už od jeho založenia pani 
Oľga Blahová. So súborom sa dostala 
do kontaktu ako mama jednej z ta-
nečníčok, a aj keď jej dcéra už v jeho 
radoch nepôsobí, pani Blahová sa do 
súčasnosti stará sa o všetky organi-
začné záležitosti. A "Screamáci" si už 
koncerty, sústredenia a súťaže bez nej 
nevedia ani predstaviť.

Ale nielen tanečníci sa v deväťdesi-
atych rokoch dostali na zahraničné 
pódiá. S možnosťou vycestovať aj do 
západných krajín senická ZUŠ-ka nad-
viazala mnohé zahraničné kontakty, 
výsledkom ktorých sa stali početné 

Anna Antálková vedie Scream 
od jeho začiatku.

Milan Gál viedol senickú ZUŠ 
dlhých 26 rokov.

Z  majstrovstiev sveta v Bochume si Scream odnášal strieborné medaile.

V Screame svojho času tancoval  
aj senický rodák Janko Slezák - 

známy spevák a muzikálový herec.

Absolventi  tanečného  odboru, r. 2017.
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Čo nové v EÚ?
• Spoločné vyhlásenie k Ukrajine

Vedúci predsta-
vitelia Európ-
skej komisie, 
Francúzska, Ne-
mecka, Talian-
ska, Spojeného 
kráľovstva, Ka-

nady a Spojených štátov amerických vydali v závere 
februára spoločné vyhlásenie, v ktorom odsudzujú 
Putinov útok na zvrchovaný národ a ukrajinský ľud. 
Podľa vyhlásenia táto vojna predstavuje útok na zá-
kladné medzinárodné pravidlá a normy, ktoré prevlá-
dali od druhej svetovej vojny a ktoré sme odhodlaní 
brániť. Vznikla dohoda na ďalších reštriktívnych opa-
treniach s cieľom ochromiť Rusko a izolovať ho od 
medzinárodného finančného systému a našich hos-
podárstiev. 
Tieto opatrenia budú vykonané v najbližších dňoch: 
1. vybrané ruské banky budú odpojené od medziná-
rodného finančného systému SWIFT, čo im zamedzí 
vykonávať väčšinu ich finančných transakcií po celom 
svete a zablokuje ruský vývoz a dovoz
2. reštriktívne opatrenia, ktoré zabránia ruskej centrál-
nej banke v rozmiestnení jej medzinárodných rezerv 
spôsobom, ktorý by oslabil vplyv našich sankcií
3. opatrenia proti ľuďom a subjektom, ktoré napo-
máhajú škodlivým aktivitám ruskej vlády. Konkrétne 
pôjde o opatrenia na obmedzenie predaja občianstva 
– tzv. zlatých pasov – a zabrániť tak bohatým Rusom 
spojeným s ruskou vládou stať sa občanmi našich kra-
jín a získať prístup k našim finančným systémom
4. zriadenie  transatlantickej  pracovnej skupiny, kto-
rá zabezpečí účinné vykonávanie našich finančných 
sankcií identifikáciou a zmrazením aktív sankciono-
vaných osôb a spoločností, ktoré existujú v našich 
jurisdikciách
5. zintenzívnime koordináciu v boji proti dezinformá-
ciám a iným formám hybridnej vojny. 
Všetky tieto opatrenia výrazne poškodia schopnosť 
Putina financovať jeho vojnu. 
Lídri zároveň vyjadrili pripravenosť prijať ďalšie opat-
renia na vyvodenie zodpovednosti Ruska za útok na 
Ukrajinu.

• Úrad HERA: 1,3 miliardy eur na pripravenosť 
a reakciu na núdzové zdravotné situácie  
v roku 2022
Nový Európsky úrad pre pripravenosť a reakcie na 
núdzové zdravotné situácie (HERA) predkložil svoj 
prvý ročný pracovný plán, ktorý bude mať v roku 
2022 rozpočet vo výške 1,3 miliardy eur. Peniaze budú 
určené na prevenciu cezhraničných núdzových zdra-
votných situácií, prípravu a rýchlu reakciu na takéto 
situácie. Po tom, čo rada úradu HERA tento pracovný 
plán na rok 2022 prijala, môže úrad začať prijímať opa-
trenia na posilnenie kapacít pripravenosti a reakcie v 
rámci EÚ, venovať pozornosť zraniteľným miestam a 
strategickým závislostiam a prispievať k posilňovaniu 
celosvetového systému riešenia zdravotných núdzo-
vých situácií. Úrad HERA si ako kľúčový pilier silnej 
európskej zdravotnej únie stanovil na rok 2022 nie-
koľko ambicióznych cieľov, a to v rámci prebiehajúcej 
reakcie na COVID-19, ako aj pripravenosti na prípadné 
ohrozenia zdravia v budúcnosti.

Zdroj: Zastúpenie EK na Slovensku

O tom, že pes je najlepší priateľ človeka mnoho-
krát netreba nikoho presviedčať. Keď si človek 
so psom vytvorí puto, často je veľmi silné až 
osoba naberie dojem, že mu jeho pes rozumie. 
Žiaci prvého stupňa zo Základnej školy na Sa-
dovej ulici v Senici si mohli túto pravdu overiť 
v senickom kine Mladosť v piatok 25. februára, 
kedy sa pre nich premietal film ,,Veľký červený 
pes Clifford“. Deti si animovanú rodinnú komé-
diu dosýta užili a na záver veľkému Cliffordovi 
aj natešene zatlieskali. Zážitok z kina si malí štu-

denti z 2. A priniesli i do školy, nástenku v triede si 
vyzdobili vlastnými portrétmi červených psíkov. 

Kino Mladosť Senica ponúka premietanie filmov 
pre základné a stredné školy. V prípade záujmu, 
kontaktujte: kinosenica@gmail.com. Školy majú 
možnosť vybrať si z viacerých titulov a žánrov. Po 
dohode môže filmová spoločnosť poskytnúť zľa-
vu na vstupnom. Tešíme sa na vás v našom kine. 

Mgr. Marek Grimm
kultúrny referent MsKS Senica  

Senické kino ponúka premietanie pre školy

V súčasnej situácii je každá pomoc vítaná. Eu-
rope Direct Senica neváhalo a zapojilo sa v 
rámci Mestského úradu v Senici do kontaktné-
ho tímu pre pomoc ľudí z Ukrajiny. Ich hlavnou 
úlohou je najmä zber informácií a evidovanie 
pomoci od Seničanov pre ľudí z Ukrajiny, ktorí 
našli útočisko v našom meste – v Senici. S ci-
eľom pomôcť ukrajinským rodinám sa rozhodli 
taktiež venovať niekoľko balíčkov, v ktorých sa 
nachádzali najmä hračky a drobnosti pre deti 
– farbičky, omaľovanky, písacie bloky a tiež ná-
krčníky, vaky a podobne. Na webstránke i so-
ciálnych profiloch ED Senica môžete tiež nájsť 
aktuálne informácie a správy z reakcií na súčas-
nú situáciu v Ukrajine z Európskej únie. 

ED Senica
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Chcete sa stať prísediacimi na okresnom súde?

Základné informácie zo zákona č. 
358/2000 Z. z.:
•  Prísediaci z radov občanov je členom 
senátu na súde pri rozhodovaní v trest-
ných veciach.
•  Za prísediaceho môže byť zvolený 
občan, ktorý:
a) v deň zvolenia dosiahol vek najme-
nej 30 rokov,
b) je spôsobilý na právne úkony a zdra-
votne spôsobilý na výkon funkcie prí-
sediaceho,
c) je bezúhonný a jeho morálne vlast-
nosti dávajú záruku, že funkciu príse-
diaceho bude riadne vykonávať,
d) má trvalý pobyt na území Slovenskej 
republiky,
e) súhlasí so svojou voľbou k určitému 
súdu.
•  Prísediacich volí mestské zastupi-
teľstvá z kandidátov z radov občanov, 
ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v 
obvode Okresného súdu Senica.
• Prísediacich navrhujú starostovia obcí 
a primátori miest.
•  Ku kandidátom navrhovaným na 
voľbu si mestské zastupiteľstvo vyžia- 
da vyjadrenie predsedu Okresného 
súdu Senica.

•  Funkčné obdobie prísediaceho je 
 4 -ročné.
• Funkcia prísediaceho zaniká po dovŕ-
šení veku 65 rokov.
 
Náhrady za výkon funkcie príse-
diaceho podľa Vyhlášky MS SR  
č. 599/2002 Z. z.:
•  Prísediaci má nárok na:
a) cestovné (vo výške cestovného líst-
ka; cesta tam aj späť),
b) stravné (len v prípade, že príse-
diaci je na pojednávaniach viac ako  
5 hodín),
c) paušálna náhrada vo výške 5,00 € 
za jeden pojednávací deň,
d) náhrada mzdy (len pre prísedia-
ceho, ktorý pracuje, najviac vo výške 
21,25 € za jeden pojednávací deň).
 
V prípade, že spĺňate zákonné po-
žiadavky a máte o funkciu prísedia-
ceho záujem, kontaktuje prednos-
tu MsÚ Senica JUDr. Mareka Došeka 
na e-mailovej adrese: 
prednosta@senica.sk alebo telefo-
nicky na čísle: 034/ 651 2296.

MsÚ Senica

Tanečný klub ORION SENICA pre Vás poriada

TANEČNÉ KURZY
SPOLOČENSKÝCH TANCOV

pre DOSPELÝCH
4 .2. – 25 .3. 2022
Pátky od 19:00 do 20:00

SENICA

Mestské kultúrne stredisko
Námestie Oslobodenia 11/17, Senica

Celkom 8 vyučovacích hodín spoločenských tancov
ako príprava na ďaľšiu plesovú sezónu.

Tanečným kurzom Vás povedú lektori medzinárodnej
tanečnej triedy s dlhoročnou tanečnou praxou.

Na kurz si so sebou zoberte společenské oblečenie,
obuv a samozrejme dobú náladu. 
Tešíme sa na Vás !

Nutná rezervácia e-mailom alebo telefonicky!

Tel.+420 724 805 676
Facebook TK ORION Senica
Email. tk-orion@seznam.cz

120 € / pár
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streda 16 . 3.  o 19:00 h
BETLEHEMSKÉ  SVETLO  
Žáner: komédia/ČR

štvrtok 17. 3., piatok 18. 3., 
sobota  19. 3., nedeľa 20. 3., 
streda 23. 3., nedeľa 27. 3. o 19:00 h
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2: DOBRO DOŠLI
Žáner: romantická komédia/SR

piatok 18. 3., sobota 19. 3., 
nedeľa 20.  3. o 17:00 h
MYŠI  PATRIA  DO  NEBA  
Žáner: animovaná komédia/ČR, SR, FR, PL

utorok 22. 3. o 19:00 h
PES  
Žáner: komédia/USA

piatok 25. 3., sobota 26. 3., nedeľa 27. 
3. o 17:00 h
PRÍŠERÁKOVCI 2  
Žáner: anim. komédia/ Nemecko, VB

piatok 25. 3., sobota 26. 3.  o 19:00 h
STRATENÉ MESTO  
Žáner: dobrodružná komédia/USA

utorok 29. 3., streda 30. 3.  o 19:00 h, 
MP 12+
BADMAN
Žáner: komédia/FR

Vstupné: 5 €, deti 4 €, filmový klub 4 €.
Kúpiť vstupenku je možné hodinu pred 
premietaním v pokladni kina a rezerovať 
na stránke www.kino.senica.sk.  

Program kina v DK Senica

Fungovanie športovísk a prevádzok v správe Rekreačných služieb mesta Senica od 26. februára 2022 

• MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA: otvorená pre všetkých v max. kapacite 100 osôb za dodržiavania prísnych hygienických opatrení 
• TENISOVÁ HALA: otvorená pre všetkých bez obmedzenia za dodržiavania prísnych hygienických opatrení
• ZIMNÝ ŠTADIÓN: otvorený pre všetkých v max. kapacite 100 osôb za dodržiavania prísnych hygienických opatrení
• MESTSKÁ PLAVÁREŇ: otvorená pre všetkých bez obmedzenia za dodržiavania prísnych hygienických opatrení
• SAUNA: otvorená pre všetkých v maximálnej kapacite 15 osôb - potrebná telefonická rezervácia na čísle: 0917 427 772, za dodržiava-
nia prísnych hygienických opatrení

• SOLÁRIUM: otvorené pre všetkých bez obmedzenia za dodržiavania prísnych hygienických opatrení                        Zdroj:  rsms.sk

Korčuľovanie pre verejnosť 
max. 100 osôb

16. 3. (streda)   16.30 – 18.30

19. 3. (sobota)  15.00 – 16.30

20. 3. (nedeľa)  12.45 – 14.15

                                  15.00 – 16.30

23. 3. (streda)    16.30 – 18.30

26. 3. (sobota)  15.00 – 16.30

27. 3. (nedeľa)  15.00 – 16.30

Zdroj:  rsms.sk

marec - apríl v knižnici

utorok 22 . 3.  o 9.30 h
Waldorfská hernička - pre prihlásených
alternatívna pedagogika s Jankou Malovíkovou

štvrtok 24. 3. o 14.00 h
Vytvorme si komiks - tvorivé dielne s členmi 
OZ Pomimo

piatok 1. 4.  o 17.00 h
Noc s Andersenom  -prespávačka v knižnici 
plná hier a zábavy

utorok 5. 4. o 9.30 h
Waldorfská hernička - pre prihlásených
alternatívna pedagogika s Jankou Malovíkovou

streda 6. 4. o 17:00 
Sila prírody pre fyzické i duševné zdravie - 
beseda o účinkoch esenciálnych olejov

7. a 8 ., 21. a 22. apríla o 10.00 h
Angličtina pre seniorov - kurz AJ pre seniorov

11. - 13.  4.
Veľkonočné dielničky pre ZŠ - výroba veľko-
nočných kraslíc

štvrtok 21. 4. o 17.00 h
Tém veľa, času málo - stretnutie so spisovateľ-
kou Ivanou Havranovou

piatok 22. apríla o 10.00 h
Čítaníčko pre najmenších - prvými krokmi ku 
knihám pre najmenšie deti

Výpožičná doba:

pondelok - piatok: 8.00 - 18.00 h
sobota: 8.00 - 12.00 h

V piatok 4. marca sa vo výstavných priestoroch Malokarpatskej knižnice v Pezinku 
uskutočnila vernisáž výstavy ukrajinskej maliarky a ilustrátorky Oksany Paliy, ktorá 
vyučuje na Základnej umeleckej škole v Senici.

Oksana si na Záhorie priniesla cit pre farbu a kompozíiu

Oksana sa narodila v Dnepropetrovsku, štu-
dovala v Ľvove, no žije a tvorí v Jablonici. Tá 
sa stala jej novým domovom po tom, čo opus-
tila rodnú Ukrajinu. Na Záhorie si so sebou 
priniesla aj svoj cit pre farbu a kompozíciu a 
vlastné videnie sveta. Oksana je totiž profe-
siou výtvarníčka. Maľovanie sa pre ňu stalo 
formou sebarealizácie i spôsobom, akým hľa-
dá odpovede na svoje otázky. V súčasnej si-
tuácii sa snaží pomáhať svojim krajanom ako 
vie, odtiaľto zo Slovenska. So spisovateľkou 
Veronikou Šikulovou, ktorej ilustrovala dve 
knižky, ich spája rodinné puto. Aj preto vzni-
kol nápad otvoriť výstavu a venovať výťažok 
z predaja obrazov niektorej z humanitárnych 
organizácii pôsobiacej priamo na Ukrajine.                                                                                 
           -vs-
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LATINO 
LADIES 

SENICA 
od 2. 2. 2022 

 
Dvouměsíční TANEČNÍ KURZ  

LATINSKO-amerických tanců pro DÁMY bez 
partnerů. 

 
Každou středu od 18:00 do 19:00 

 
Taneční klub ORION Senica. 

Kulturní dům Senica. 
 

Těší se na Vás trenér MEZINÁRODNÍ TŘÍDY.  
Nutná registrace! 

 
Kontakty: 

Tel. +420 724 805 676 
Email. tk-orion@seznam.cz 

Facebook: Taneční klub ORION Senica 
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FK Senica: Jar odohrá v skupine o udržanie sa
Senickí futbalisti februárovými zá-
pasmi uzavreli základnú časť Fortuna 
ligy súťažného ročníka 2021/2022. 
Pred začiatkom jarnej časti ešte mali 
šancu na účasť v skupine o majstrov-
skú vetvu, pred zimnou prestávkou 
boli na šiestom mieste. Úvodné dva 
zápasy však zverencom trénera Pav-
la Šustra nevyšli, keď po debakli v 
Bratislave na Slovane 5:0 prehrali na 
domácom štadióne pred televízny-
mi kamerami Seredi 1:2 (gól dal Pav-
lík). Po tomto zápase už bolo jasné, 
že do prvej šestky sa dostal práve 
náš súper zo Serede a senickým fut-
balistom opäť zostanú ťažké súboje 
v skupine o udržanie sa. Posledný zá-
pas v základnej časti sa Seničanom 
výsledkovo vydaril, keď z ďalekých 
Michaloviec doviezli všetky tri body 
po výhre 1:0. Autorom jediného 
gólu v zápase bol z penalty grécky 
útočník Niarchos. Po tomto zápase 
nastúpili Seničania v Slovnaft cup-e 
v osemfinále na pôde piatoligovej 
Sásovej (miestna časť Banskej Bystri-
ce). Po jednoznačnom priebehu a ví-
ťazstve 3:0 (góly: Witan, Jurdík, Ana-
ba) sme postúpili už do štvrťfinále, 
v ktorom sa stretneme na domácej 
pôde proti FK Pohornie (16. marca).

Prvý zápas v základnej časti odohrali 
Záhoráci v Poprade, kde svoje do-
máce zápasy hráva nováčik z Liptov-
ského Mikuláša. Sľubne sa vyvíjajúci 
zápas však nedotiahli do víťazného, 
či bodového konca. Liptovský Miku-
láš v jarnej časti sezóny ešte nepre-
hral a ambície na zisk troch bodov 
ukazoval už od prvej minúty zápasu. 
Z úvodného tlaku však domáci pred 
Ravasovou bránkou nič nevyťažili. 
Blízko ku gólu boli Liptáci v 37. min-
úte, Andričova hlavička opečiatko-
vala iba žrď, pri následnej dorážke si 
Andrič prekážal so spoluhráčom Ge-
rátom a gól z toho napokon nebol. 
Domáci sa do zakončenia dostávali 

pomerne často, no v koncovke im 
chýbal potrebný pokoj. Do šatní sa 
tak odchádzalo za rovnovážneho 
stavu.

Aj nástup do druhého polčasu vyšiel 
lepšie domácim. Ďalšiu z vyložených 
šancí spálili hráči Tatrana v 52. min. 
Laura z diaľky tvrdo vypálil a Ravas 
jeho prudkú strelu iba vyrazil pred 
dobiehajúceho Staša, ktorý zo sľub-
nej pozície prestrelil. O pár minút 
neskôr zostal v pokutovom území 
po súboji s Anabom ležať Laura, po-
kutový kop z toho napokon nebol, 
lebo domáci hráč poriadne nafilmo-
val pád za čo mal vidieť žltú kartu. 
Klúčové momenty z pohľadu hostí 
prišli v 67. minúte. Najprv na vzdiale-
nejšej žrdi senickej brány neusmer-
nil loptu do siete Švec, následne 
brankár Ravas rozohral na krajného 
obrancu Anabu, ktorý poslal dopre-

Súpera sme zatlačili na vlastnú po-
lovicu a vytvorili sme si množstvo 
streleckých situácií. Mužstvo sa 
po góle nezložilo. Svojou ochotou, 
bojovnosťou a aktivitou sme si vy-
bojovali tri body. Chlapci zaslúžene 
vyhrali, aj keď sme zlyhávali vo vy-
ložených gólových pozíciách."

Pavel Šustr, tréner FK Senica: "Do 
zápasu sme nevstúpili tak, ako 
sme chceli. Hráči neplnili taktické 
pokyny. Neadaptovali sa na to, čo 
nás proti súperovi čakalo. Dostali 
sme sa pod tlak. Gól sme dosiahli 
po jednej brejkovej situácii, ale ve-
denie sme neudržali. Súperovi sme 
nedokázali konkurovať v nasadení 
o pobiť sa o lepší výsledok."

Ivan Tobiáš, foto: Braňo Španka

Program domácich zápasov FK Senica v jarnej časti:
2. kolo nadstavby  12. 3. 2022 (sobota) o 15:00 h  
FK Senica - MFK Michalovce
5. kolo nadstavby  9. 4. 2022 (sobota) o 18:00 h  
FK Senica - FK Pohronie
6. kolo nadstavby  16. 4. 2022 (sobota) o 18:00 h  
FK Senica - Tatran L. Mikuláš
8. kolo nadstavby  30. 4. 2022 (sobota) o 18:00 h  
FK Senica - ViOn Z. Moravce
9. kolo nadstavby  14. 5. 2022 (sobota) o 17:00 h  
FK Senica - AS Trenčín

du dlhú 50-metrovú prihrávku na na-
biehajúceho Jurdíka. Ten sa ocitol za 
chrbtom obrany Liptákov a poradil 
si aj so zakončením - 0:1. Domácich 
inkasovaný gól nezlomil, naopak 
pridali na obrátkach. Už o dve min-
úty neskôr mohol po rohovom kope 
vyrovnať Šindelář, ale jeho hlavičke 
chýbala razancia i presnosť. Liptá-
kom to vyšlo v 81. minúte. Na cent-
rovanú loptu na vzdialenejšiu žrď si 
nabehli až traja voľní hráči Mikuláša, 
loptu za chrbát Ravasa poslal Laura 
- 1:1. Početnosť streľby na bránku Se-
nice sa každou minútou zvyšovala a 
v 88. minúte vytryskol gejzír radosti 
v domácom tíme. Po ďalšom zo Šve-
cových centrov do pokutového úze-
mia sa hlavou presadil jeden z ťah-
úňov domácej ofenzívy Gerát, ktorý 
rozhodol o triumfe Liptákov - 2:1.

Ohlasy trénerov
Marek Petruš, tréner MFK Tatran 
Liptovský Mikuláš: "Myslím si, že 
sme podali výborný výkon. Zro-
dilo sa naše zaslúžené víťazstvo. 
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SPOMIENKA
Dňa 3. marca sme si 
pripomenuli 1. výročie 
úmrtia manžela, otca a 
dedka Mgr. Vladimíra 
Horňáka zo Senice.

Kto ste ho poznali,  
venujte mu tichú spo-
mienku.
S láskou spomína manželka Anna, dcéra  
Vladimíra a syn Radoslav s rodinami.

SPOMIENKA
Čas neúprosne beží 
a nevráti, čo vzal. 
Len láska, úcta 
a spomienky 
v srdciach ostávajú...

Dňa 26. marca si pripo-
menieme druhé smut-
né výročie úmrtia man-
želky, maminky a babky Terézie Medlenovej  
zo Senice.

S láskou a úctou spomína manžel, dcéry s rodi-
nami a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Zostali len spomienky 
a odkaz jediný: chýbaš 
nám v kruhu rodiny...
 
Dňa 6. 3. 2022 sme si 
pripomenuli 10. výročie 
úmrtia manžela, otca 
deda Milana Pšurného.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Spomína manželka Emília, dcéry Aneta a Denisa 
s rodina.

SPOMIENKA
Čas plynie, roky ubie-
hajú, spomienky v našich  
srdciach ostávajú a odkaz  
jediný – chýbaš nám v kru-
hu rodiny.

Dňa 25. marca si pripo-
menieme prvé výročie, 
kedy s opustil milovaný 
manžel, otec a dedo Milan Matula zo Senice.

S láskou spomína manželka Vierka, synovia Michal 
a Marcel s rodinami.

SPOMIENKY na vašich blízkych zosnu-
lých môžete posielať mailom na adresu: 
redakcia@senica.sk. Alebo ich prineste 
na informácie Mestského úradu Senica 
(napísaný text a foto).

Osud ti nedoprial s 
nami byť, ale v našich 
srdciach budeš stále žiť.

Dňa 16. februára uply-
nulo 13 rokov od smrti 
nášho otca a starého 
otca Karola Dufeka.
S láskou a úctou spo-
mínajú deti s rodinami: 
Viera, Zdena, Karol, Anna a Mirek.

SPOMIENKA
Keby sa tak dal vrátiť čas,
dotknúť sa ťa pevnou 
dlaňou a počuť tvoj hlas.
Už sa nevráti, čo čas vzal, 
zostali spomienky 
a v srdciach žiaľ. 
Svetlo večné nech ti 
svieti tam, kde teraz
nový domov máš...

Dňa 3. marca 2022 si pripomenieme 4. smutné 
výročie chvíle, kedy nás vo veku 58 rokov neča-
kane navždy opustila naša milovaná mamička 
Anička Nosková, rod. Zubáková, zo Senice.

Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí 
na ňu nezabudli.
S láskou a vďakou spomínajú dcéry Katka a  
Anička.

Narodili sa:
Eduard Mihók, narodený v Skalici
Alexandra Slaná, narodená v Skalici

Blahoželáme mladomanželom:
Erik Bílik a  Simona Švárna
Marián Skočka a Dana Filípková
Jun Okuma a Ing. Katarína Barcajová
Ľuboš Korych a Iveta Petráňová
Michal Tokoš a Ing. Lenka Blažková

Opustili nás: 
Jiří Lišaník, vo veku 81 rokov 
Slavomír Valica, vo veku 60 rokov 
Stanislav  Vávra, vo veku 77 rokov 
Ignác Brestič, vo veku 84 rokov  
Oľga Čepková, vo veku 74 rokov  
Viera Nosková, vo veku 84 rokov  
Zdenko Sládek, vo veku 68 rokov 
Ing. Zora Nosková, vo veku 55 rokov  
Marta Markovičová, vo veku 66 rokov 
Anastázia Gombíková, vo veku 80 rokov 
Terézia Žáková, vo veku 73 rokov  
Lýdia Kostelná, vo veku 68 rokov 
Lýdia Podešlová, vo veku 76 rokov           
Roman Kadlic, vo veku 44 rokov

Spoločenská kronika

PRÁCU HĽADÁ
• Hľadám prácu v SE alebo blízkom okolí v ek., 
admin., person., dopravnej, market. či inej ob-
lasti, bez potreby VP sk. B. Mám 2-ročnú prax. 
Mojimi silnými stránkami sú zodpovednosť, ci-
eľavedomosť a príjemné vystupovanie. Vzdel.: 
ekon. SŠ úplné s maturitou + doplnkové vzdela-
nie. Kontakt: 0949 575 676 alebo sms. 
Prosím o serióznosť, ďakujem. 
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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.

I.
 ZÁ

K
L

A
D

N
É

 P
R

V
K

Y

www.senica.sk

SPOMIENKA
Odišli ste potichučky, bez 
slova a rozlúčky. 
V srdciach vás máme a 
stále na vás spomína-
me...

Dňa 10. marca sme si 
pripomenuli 16. výročie 
úmrtia nášho otca, sta-
rého otca 
Jozefa Bartoňa z Čá-
čova. Zároveň si 14. 
apríla pripomíname 40. 
výročie úmrtia mamy a 
babky 
Anny Bartoňovej, rod. 
Bošákovej z Čáčova. 

S láskou a úctou spomí-
najú synovia a dcéry 
s rodinami. 
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MO JDS Senica oznamuje 
svojim členom, že od 1. 2. 
2022 vyberáme členský 
príspevku na rok 2022 
v sume 4 eurá. Členský 
príspevok môžete uhradiť 
buď cez aktivistov organizácie alebo v kan-
celárii MO JDS na Továrenskej ul. v pondelok, 
stretu a piatok od 13.00 do 16.00 hod. 
Ďalej vám dávame do pozornosti tieto akcie 
na rok 2022:
•  každý mesiac kúpanie v Thermal Parku Du-
najská Streda v termínoch: 8. 3., 5. 4., 3. 5., 7. 6., 
20. 9., 4. 10., 8. 11. 2022.   
•  5. 4. 2022 výročná členská schôdza v Dome 
kultúry Senica o 14.00 hod.
•  10. 5. 2022 výlet na Červený Kameň
•   7. 7. 2022 - výlet do Holíča a Skalice
•  týždenný pobyt v Lipt. Jáne, hotel Horec od 
12. do 17. 6. 2022
•  týždenný pobyt v Lipt. Jáne, hotel Horec od 
18. do 23. 9. 2022
•  Veľké Pavlovice, družobná akcia, 21. 10. 2022
•  Mikulášske posedenie v COOP Jednota, 9. 12. 
2022
•  Plánujeme jedenkrát do mesiaca posedenie 
pri harmonike. Všetky podrobnosti o uvede-
ných akciách dostanete v kancelárii organizá-
cie (cena, odchody a príchody, program výle-
tu...). Tešíme sa s vami na všetky podujatia a 
veríme, že po dlhšej odmlke už bude aj naša 
organizácia živá a výbor s radosťou pre vás 
uvedené akcie zodpovedne pripravuje. Okrem 
toho sa plánuje aj divadelné predstavenie  
v Trnave, ale o tom vás bude včas informovať.
Mária Slezáková 
predsedníčka  MO JDS Senica

Vynechanie zastávky
SADOVÁ ul.
Z dôvodu úplnej uzávierky Sadovej ul.  
NEBUDE v dňoch 7.-25.3.2022 
obslúžená na linke 4 v MHD Senica 
zastávka Sadová ul.
Linka 4 bude z AS premávať obchádzkou a 
obslúži zastávky Tesco a Poliklinika.

OZNAMY
•  Poliklinika Senica oznamuje, že od 1. 2. 2022 
rozširuje onkologická ambulancia ordinačné 
hodiny. V ambulancii pracuje MUDr. Adrián Ne-
čas, číslo telefónu: 034/698 30 59. Ambulancia sa 
nachádza na 3. nadzemnom podlaží č. dverí 326. 
Ordinačné hodiny. utorok, štvrtok a piatok od 7:00 
do 15:00 hod. Ambulanciu prevádzkuje Poliklinika 
Senica n. o.  

• Dočasná zmena ordinačných hodín v ambu-
lancii MUDr. Jany Timekovej platná od 24. 1. 
2022 (E-mail: j.timekova@gmail.com):
Pondelok: 7.00 - 11.00 - Jablonica  (034/6583601)
Utorok: 10.00 - 14.00 - Senica  (034/6983088) 
Streda: 7.00 - 11.00 - Jablonica
Štvrtok: 7.00 - 11.00 - Jablonica
Piatok: 7.00 - 11.00 - Senica

• Rozšírenie otváracích hodín pre verejnosť 
v kompostárni (Čáčov 465/110) od  1. marca: 
Pondelok: 8.00 - 14.00 hod.  
Utorok: 8.00 - 14.00 hod.  
Streda: 8.00 - 16.00 hod. 
Štvrtok: 8.00 - 14.00 hod. 
Piatok: 8.00 - 14.00 hod.  
Sobota: 8.00 - 14.00 hod.  
Vedúci kompostárne: 0905 496 974, e-mail: ad-
riana.brhelova@tssenica.sk. Predĺžené otváracie 
hodiny platia do 30. 11. 2022.     

• Zberný dvor Technických služieb Senica (Že-
lezničná 1533) je otvorený od pondelka do piat-
ka od 8:00 do 16:00 hodiny. V sobotu od 8:00 do 
14:00 hodiny. Kontakt: 0918 188 965 (vedúci ZD), 
zbernýdvor@tssenica.sk.  

SPRÁVA CINTORÍNA SENICA
(Sociálny podnik mesta Senica):
Po – pia: 8.00 – 11.00, 13:00 – 16:00
spravacintorina@spms.sk
0948 766 076

SČK, Územný spolok Senica obnovuje v spolupráci s NTS Trnava mobilné odbery krvi 
v Dennom centre na Hviezdoslavovej ulici 323/51.

Mobilný odber krvi: 22. 3. 2022 (utorok)
Je potrebné sa vopred telefonicky prihlásiť: 0911 839 530 (od 8.00 do16.00)

potrebujem pomocpotrebujem pomoc chcem pomôcťchcem pomôcť
Napíš, ako vieš seriózne pomôcť: ubytovanie, oblečenie, potraviny, drogéria, doprava, 
veci do domácnosti, sprevádzanie (napríklad na úrady, nákupy)...

Ak vieš, že vojnoví utečenci prichádzajúci do SE potrebujú pomoc, píš na e-mail,  
(príp. volaj, esemeskuj: 0905 765 594).
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ZÁLOHUJME, ale
NEZABÚDAJME TRIEDIŤ!

Od 1. januára 2022 sa začali zálohovať nápojové fľaše z plastu a hliníkové plechovky. 
Sú označené  . Pri triedení plastov a kovov postupujeme dvomi spôsobmi:

www.triedime.sk www.envipak.sk www.vezmisi.ma

Všetky obaly, ktoré nie sú zálohované, treba naďalej 
triediť tak, ako doteraz

Do triedeného zberu plastov patria
stlačené plastové obaly z kozmetiky a čistiacich 
prostriedkov, potravín, mliečnych výrobkov, oleja 
a sirupov, plastové vrecká a fólie, obalový polystyrén.
Do triedeného zberu kovov patria
kovové obaly, ako konzervy, alobal, kovové vrchnáky a pod.

Niektoré obce používajú jednu zbernú nádobu 
na viaceré druhy odpadov, napr. na kovy, plasty 
a nápojové kartóny. Riaďte sa pokynmi svojej obce.

Zálohované obaly z plastu a kovu
Pri kúpe nápoja v zálohovanom obale je potrebné 
zaplatiť 15 centov, ktoré budú vrátené pri odovzdaní 
prázdnej fľaše či plechovky. 
Pozor, plechovky a fľaše sa nesmú vracať 
zdeformované ani stlačené. 
Všetky predajne musia účtovať záloh, ale nie všetky sú 
povinné prebrať prázdne obaly a vyplatiť nazad záloh.
Obaly netreba vrátiť tam, kde boli kúpené. Môžu sa 
vracať v ktoromkoľvek obchode zapojenom 
do zálohového systému.
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AK SPRÁVNE TRIEDIME, 
SVET JE KRAJŠÍ
Majte na pamäti nasledovné pravidlá:

1. Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
2. Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, 

kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. 

 Napovie Vám aj označenie na obale: 
 Riaďte sa pravidlami svojej obce.
3. Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
4. Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia 

prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

5. Obal označený  patrí do triedeného zberu.


