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Logotyp - farebné verzie

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

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

K siedmemu aprílu bolo do vyučo-
vacieho procesu v rámci všetkých 
štyroch senických základných škôl 
zapojených celkom 27 ukrajin-
ských detí a sedem v materských 
školách, pričom už od pondelka 
11. apríla sa tento počet rozšíril o 
ďalších šesť detí. 

Najviac detí z Ukrajiny prijala Zá-
kladná škola na Sadovej ulici, kde 
mala senická radnica pôvodne zá-
mer sústrediť všetkých ukrajinských 
žiakov. Napokon sa však pristúpilo k 
modelu umiestňovania ukrajinských 
detí podľa adresy ubytovania, po-
dobne ako je tomu pri prihlasovaní 

budúcich prvákov. Predškolské zari-
adenie na škole ZŠ s MŠ Jána Mud-
rocha navštevujú štyri ukrajinské 
deti. „Pôvodne s nimi pani učiteľ-
ky komunikovali prostredníctvom 
mobilnej aplikácie, teraz, takmer 
po mesiaci už s deťmi fungujú bez 
problémov aj bez prekladača,“ 
skonštatovala riaditeľka školy Anna 
Parízková. 

Na Základnú školu na Sadovej uli-
ci postupne nastúpilo devätnásť 
ukrajinských žiakov - od prváčika 
až po deviatakov. „Deti prichádzali 
postupne a každé si prinieslo svoj 
vlastný príbeh. Máme dievča - siro-

V čísle nájdete aj tieto témy:
• Ocenenie dobrovoľníkov - str. 3
• Úcta a pieta neznamená osprave-
dlňovanie - str. 4
• Múzeum Senica bojuje o titul pa-
miatka roka - str. 4
• Stavebné práce na DAV-e sú  
v plnom prúde - str. 5
• Marcové MsZ kvôli Vaillantu str. 6
• Ocenenie pegogických a kultúr-
nych pracovníkov - str. 8 - 9
• Študentské listy - str. 11 - 14
• Štyri 50-tky vo volejbalovom klube 
- str. 20
• Veľkonočná krížovka o cenu - str. 21
• Pozvánka na  prvomájové oslavy - str. 24

tu, ktoré prišlo len s babičkou, deti, 
ktorých otcovia bojujú v zákopoch, 
ale aj také, ktorých rodičia na Slo-
vensku pracujú už dlhšie a oni teraz 
prišli za nimi,“ prezradila o svojich 
nových zverencoch riaditeľka ZŠ 
Sadová Svetlana Chábelová. „Sú to 
milé a veselé deti, ale predsa sú v 
niečom iné. Vážia si veci, ktoré my 
berieme ako samozrejmosť. Novú 
školskú tašku, bezpečie triedy, ka-
marátstva s jazykovou bariérou, 
jedlo v školskej jedálni, automat 
na sladkosti,“ zhodnotila riaditeľka. 
Zároveň si v tejto senickej základnej 
škole nastavili režim adaptácie žia-
kov do vyučovacieho procesu. Prvý 

V senických školách je aktuálne 
40 ukrajinských detí, začali s kurzami slovenčiny

   >>     >>  str.  1, 2str.  1, 2
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Vážené panie učiteľky, 
vážení páni učitelia,

nielen 28. marca, kedy si na Slo-
vensku pripomíname Deň učiteľov, 
by sme mali vedieť oceniť vašu 
nesmierne dôležitú, náročnú, ale 
krásnu prácu. 

Úprimne vám ďakujem za všetko, 
čo v tomto stále náročnom období 
vykonávate pre svojich žiakov - pre 
našu budúcnosť, pre naše mesto. 
Vzdelanie je totiž nevyhnutné pre 
dostatočný rozvoj tých hodnôt, 
ktoré nám umožňujú fungovať a 
žiť v spoločnosti s úctou, empatiou 
a solidaritou k iným. 

Pri príležitosti tohto sviatku vám 
želám, aby vás aj naďalej toto po-
slanie, ktoré ste si zvolili za svoje 
povolanie, vnútorne napĺňalo a 
uspokojovalo. Želám vám pevné 
zdravie, dostatok energie a aj chuti 
denno-denne riešiť bežné školské 
problémy.

Martin Džačovský
primátor mesta Senica

Ku dňu učiteľov

nizácie. Učiteľky museli oprášiť ve-
domosti z ruského jazyka, prípadne 
si pomáhajú angličtinou. Podľa slov 
riaditeľky školy sú ukrajinské deti 
komunikatívne a majú snahu sa do 
vzdelávacieho procesu zapojiť, do-
konca padli aj prvé výborné známky. 
Od apríla spustili na tejto škole kurz 
slovenského jazyka, aby boli ukra-
jinské deti cielene pripravované na 
slovenčinu, ktorá používa latinské 
písmo, v škole i bežnom živote.

L. Vajdová

deň sa s rodičmi venujú dokumen-
tom a administratívnym krokom za-
radenia dieťaťa do školy. Potom de-
ťom i rodičom ukážu triedu, prejdú 
sa s nimi po škole, aby vedeli, kde je 
šatňa či jedáleň. Druhý a tretí deň sú 
deti v škole štyri hodiny, naobedujú 
sa a odchádzajú domov. Ozajstný 
žiacky život im začína na štvrtý deň, 
keď už ostávajú na celom vyučovaní, 
prípadne aj v školskom klube detí. 

„Na príchod ukrajinských spolu-
žiakov sme sa pripravovali aj na 
úrovni žiakov - triedni učitelia v 
spolupráci so školskou psycholo-

gičkou viedli s deťmi rozhovory o 
celej situácii, aby deti vedeli pri-
merane reagovať. Naše deti sa te-
šili na nových spolužiakov, vyrobili 
im plánik školy, naučili sa pár slov 
v ukrajinčine, zháňali darčeky, po-
máhali s inštalovaním EduPage,“ 
priblížila začleňovanie ukrajinských 
detí medzi spolužiakov riaditeľka 
ZŠ na Sadovej S. Chábelová. Peda-
gogičky tejto školy, kde je sústre-
dená najpočetnejšia skupina žiakov 
z Ukrajiny, ešte cez jarné prázdniny 
absolvovali adaptačné webináre, 
ktoré organizoval Štátny pedago-
gický ústav a rôzne neziskové orga-

Prajem vám pokojné prežitie veľkonočných sviatkov. 
Prajem vám, aby vám priniesli novú nádej, energiu, optimizmus i radosť zo života. 

Nech sú tieto sviatky prejavom spolupatričnosti, 
vzájomného porozumenia a lásky jeden k druhému. 

                               Želám vám krásnu Veľkú noc. 

Martin Džačovský
primátor mesta Senica
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Personálna zmena na mestskom úrade i v zariadení pre seniorov
rodinné" prostredie a umožnenie 
častejších rodinných kontaktov,“ 
uviedla nová riaditeľka mestského 
zariadenia pre seniorov. 
Kontakt: riaditelka@zsssenica.
sk, 034/6228 456
https://www.zsssenica.sk   -tam-

do dôchodku. S. Krčová sa úspeš-
ne zúčastnila výberového konania 
na uvedenú pozíciu, predtým 22 
rokov pracovala na rovnakom od-
delení MsÚ Senica.
Kontakt: silvia.krcova@senica.
sk, tel. č.: 034/6510 101.

Zariadenie sociálnych služieb 
Senica
Novou riaditeľkou mestského Za-
riadenia sociálnych služieb, ktoré 
poskytuje služby seniorom, bola na 
základe výberového konania me-
novaná Ing. Martina Kolarčíková 
– ekonómka s dlhoročnými pracov-
nými skúsenosťami v samospráve. 
Zamestnancom zariadenia ju pri-
šiel predstaviť a do funkcie uviesť 

primátor mesta M. Džačovský. 
„Pri manažovaní zariadenia bu-
dem spolu so zamestnancami ve-
novať prvoradú pozornosť našim 
milým klientom, ktorí si po dvoch 
ťažkých rokoch kovidovej situá-
cie v izolácii zaslúžia viac "pro-

Oddelenie organizačné 
a vnútornej správy MsÚ Senica
Od 1. apríla je novou vedúcou toh-
to oddelenia Mgr. Silvia Krčová, 
ktorá nahradila už bývalú vedúcu 
Ľubicu Lesayovú po jej odchode 

Za nezištnú prácu dostali Srdce na dlani
Čistia mesto, sadia stromy, pomáhajú na mestských podujatiach, mnohé aj sami organizujú... Reč je o dobrovoľní-
koch v našom meste. Aj keď je takýchto skupín i jednotlivcov v Senici viacero, jedným z najvýraznejších zoskupení 
je združenie Senica 2.0. Za ich pomoc mestu nominovala senická samospráva dobrovoľníkov z tohto združenia na 
ocenenie Srdce na dlani, ktoré sa každoročne už dvadsať rokov udeľuje počas celoslovenského podujatia Dobrovoľ-
ník roka. Senickí dobrovoľníci si nakoniec odniesli víťazstvo v kategórii Dobrovoľnícka skupina.

Na ocenenie Srdce na dlani bolo naprieč 
Slovenskom nominovaných 315 dobro-
voľníkov a projektov. Nezávislé krajské 
hodnotiace komisie posunuli 43 naj-
silnejších príbehov dobra na celosloven-
ské ocenenie, medzi tieto sa prebojovalo 
vďaka svojej nezištnej práci a množstvu 
rôznorodých aktivít aj združenie Senica 
2.0. Vyhlásenie víťazov siedmich kate-
górií sa uskutočnilo počas slávnostného 
galavečera, ktorý sa konal 5. apríla v Kon-
gresovej sále Ministerstva zahraničných 

vecí a európskych záležitostí SR. Ocene-
nie Srdce na dlani prevzal za organizáciu 
Senica 2.0 jej predseda a zakladateľ ob-
čianskeho združenia Marek Štítny, ktorý 
sa dlhodobo venuje práci s mládežou a 
pre dobrovoľníctvo vie nadchnúť stále 
viac a viac mladých ľudí.

"Schopnosť konať dobro patrí k zá-
kladnej výbave človeka. Všetci túto 
schopnosť máme. O tom, do akej miery 
ju aj rozvinieme, často rozhoduje naša 
osobná skúsenosť a tiež sila inšpiruj-
úceho príkladu," uviedla prezidentka 
SR Zuzana Čaputová, ktorá dobrovoľ-
níkov nominovaných na cenu Srdce 
na dlani pred samotným oceňovaním 
prijala v Prezidentskom paláci, aby im 
poďakovala za to, že sú práve takým-
to príkladom pre našu spoločnosť a 
najmä pre mladú generáciu. Medzi 
dobrovoľníkmi prijatými prezidentkou 
SR boli aj dve zástupkyne zo senickej 
dobrovoľníckej organizácie Senica 2.0 
– Aneta Šedivá a Simona Jurovatá, 
ktoré patria k najaktívnejším senickým 
dobrovoľníčkam. „Je to skvelé, keď 
aj na najvyšších štátnych postoch 
ocenia našu prácu. Aj keď naše akti-
vity nerobíme kvôli uznaniam alebo 
oceňovaniam, ale pre to, že chceme 
nezištne pomôcť svojmu mestu a uro-
biť okolie, v ktorom žijeme krajším, 

je takéto povšimnutie prezidentkou 
veľkou motiváciou do našej ďalšej 
dobrovoľnej činnosti,“ povedal pred-
seda Senica 2.0 Marek Štítny.

Srdce na dlani je ocenenie výnimoč-
ných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, 
jednotlivcov aj kolektívov za ich dob-
rovoľné aktivity uskutočňované v pro-
spech iných v rôznych oblastiach spo-
ločenského života, rozvoja komunity, 
ochrany životného prostredia, zdravia, 
kultúry, umenia, výchovy a vzdeláva-
nia vykonávané bez nároku na finanč-
nú odmenu alebo akýkoľvek honorár.

Poslaním a zmyslom ocenenia je vyjadriť 
osobitnú vďaku tým, ktorí si vo svojom 
voľnom čase nájdu miesto na pomoc 
iným a všade tam, kde je to jednoducho 
potrebné.

Vyhlasovateľom a organizátorom je 
občianske združenie CARDO - Národné 
dobrovoľnícke centrum. Spoluorgani-
zátorom je Platforma dobrovoľníckych 
centier a organizácií. Podujatie sa konalo 
pod záštitou ministra zahraničných vecí 
a európskych záležitostí Ivana Korčoka.

Spracovala L. Vajdová
Foto: FB,  srdcenadlani.sk
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Úcta a pieta neznamená ospravedlňovanie
Vo štvrtok 7. apríla si predstavitelia mesta Senica prostredníctvom spomienkového stretnutia a pietneho aktu 
kladenia vencov pri soche Víťazstvo na Námestí oslobodenia pripomenuli v poradí už 77. výročie oslobodenia 
mesta od fašizmu.

„7. apríla 1945 priniesli vojská Červe-
nej a Rumunskej armády dlho očaká-
vanú slobodu aj do nášho mesta. Preto 
si úctou a pietou aj dnes pripomíname 
tieto udalosti, kedy sa skláňame pri 
pamätníkoch venovaných bojovní-
kom druhej svetovej vojny,“ pripome-
nul v príhovore primátor mesta Martin 
Džačovský. Zároveň však zdôraznil, že 

žijeme ťažké a pohnuté časy a že dnes 
si zrejme viac ako kedykoľvek pretým 
uvedomujeme význam slova mier. Po-
zornosť obrátil aj na už niekoľko týžd-
ňov trvajúcu vojnu na Ukrajine, ktorú 
sprevádzajú desivé zábery ničenia, 
vraždenia a skazy. „Od začiatku ruskej 
invázie na Ukrajinu prišli o život tisíce 
civilistov, deti nevynímajúc. V pohybe 

je odhadom asi desať miliónov obyva-
teľov Ukrajiny, ktorí stratili bezpečie a 
dôstojnosť. Ľudí, ktorí bojujú o svoje 
životy a slobodu,“ zdôraznil primátor. 
V závere podčiarkol myšlienku, že na-
priek krutosti a vojnovým zločinom by 
sme nemali vinu súčasnosti prenášať 
do minulosti. Ale platí to aj naopak, 
kedy úcta a pieta k našej minulosti v 
žiadnom prípade neznamená osprave-
dlňovanie alebo akceptáciu súčasného 
režimu v Rusku.

Spolu so zástupcami mesta Senica v za-
stúpení primátora, jeho zástupcu Filipa 
Lakoviča a vedúcej sociálneho oddele-
nia Renáty Hebnárovej, si pamätný deň 
prišli uctiť aj zástupcovia Okresného 
úradu Senica, Trnavského samospráv-
neho kraja, Oblastného výboru Zväzu 
protifašistických bojovníkov, miestnych 
organizácií, združení a spolkov, ako aj 
politických strán pôsobiacich v regióne.

Senická radnica postupne obnovuje 
a rekonštruuje všetky pamätníky na 
svojom území. Vlani samospráva zafi-

nancovala renováciu pomníka padlým 
v druhej svetovej vojne na cintoríne v 
Senici a takisto pomníka padlým v prvej 
svetovej vojne v Kunove. Tento rok má 
radnica naplánovanú údržbu pomníka 
na Surovinách a kompletnú renováciu 
pomníka padlým v prvej svetovej vojne 
na cintoríne v Senici.

-tam-

Senická pýcha bojuje o titul Kultúrna pamiatka roka – Fénix

Okrem toho udelí odborná porota 
čestné uznanie. O ďalšej cene roz-
hoduje verejnosť prostredníctvom 
verejného hlasovania. Hlasovať za 
senické mestské múzeum môžete 
opakovane každý deň do 18. apríla 
na webstránke:  
https://www.kpr-fenix.sk/hlaso-
vanie/pribeh/letohradok-senica.

-lv-

O titul Kultúrna pamiatka roka sú-
ťaží celkovo 31 zrekonštruovaných 
historických stavieb, z ktorých do 
užšieho výberu poroty postúpilo 
dvanásť pamiatok. Už teraz je veľký 
úspech, že sa budova letohrádku 
dostala medzi najlepších. Či senický 
letohrádok – sokolovňa - Múzeum 
Senica získa tento titul, sa dozvieme 
v máji počas slávnostného vyhod-
notenia.

Organizátormi súťaže sú Minister-
stvo kultúry SR a Nadácia SPP a 
jej cieľom je inšpirovať, motivovať 
a podporovať vlastníkov cenných 
kultúrnych pamiatok v neľahkom 
úsilí o ich záchranu a obnovu. Po-
čas 15. ročníka súťaže budú minis-
terkou kultúry, na návrh odbornej 
poroty, udelené maximálne tri ceny 
Kultúrna pamiatka roka – Fénix. 

Múzeum Senica 17. apríla navštívilo 
deväť odborníkov z radov architek-
tov, pamiatkarov a reštaurátorov z 
celého Slovenska, ktorí sú členmi 
poroty v súťaži o Kultúrnu pamiatku 
roka – Fénix. Senická pýcha v po-
dobe zrekonštruovaného letohrád-
ku veľkostatkára Vagyóna súperí o 
tento titul s velikánmi ako Dóm sv. 
Alžbety v Košiciach, Kaštieľ v Hu-
mennom či Trenčianskym hradom. 
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Stavebné práce na budove DAV-u sú v plnom prúde

ti MPS zazmluvnenú výrobu a do-
dávku okien a dverí budovy DAV-u.  
„Všetci traja uvedení zhotovitelia 

„V priebehu januára a februára 
2022 podpísala mestská spoloč-
nosť Mestský podnik služieb spol. s 
r. o. (MPS), ktorá má budovu DAV-
-u v majetku, tri zmluvy o dielo so 
zhotoviteľmi, ktorí sa stali víťazmi 
verejných obstarávaní na jednotli-
vé práce a služby v rámci ohlásenej 
kompletnej rekonštrukcie tohto 
objektu,“ približuje riaditeľ spoloč-
nosti Ján Bachura.

Generálnym zhotoviteľom stav-
by rekonštrukcie budovy DAV-u 
je spoločnosť PALKOVIČ-SK, s. r. o, 
Hlboké, ktorá má na starosti rea-
lizáciu stavebných úprav. Ďalšia 
spoločnosť Kalorim s. r. o., Nesluša 
pristúpi k rekonštrukcii vzducho-
techniky a elektroinštalácie a do 
tretice, firma OBLOK, s. r. o. Spišská 
Nová ves má u mestskej spoločnos-

Senická radnica začiatkom toho roku avizovala kompletnú rekonštrukciu predchádzajúce roky zanedbá-
vanej budovy DAV-u v mestskom parku, ktorá v minulosti slúžila najmä ako verejný komunitný priestor 
pre aktivity senickej mládeže a ktorý malo naposledy v prenájme centrum voľného času.

prác. V interiéri budovy sú už vy-
konané všetky demolačné práce a 
realizuje sa demontáž zariadení a 
technológií, ktoré sa budú vymie-
ňať za nové. Zároveň posudzujeme 
niektoré návrhy zmien, s ktorými 
sa na nás obrátili realizátori prác 
- predovšetkým po obnažení sta-
vebných celkov a zistení skutkové-
ho technického stavu niektorých 
zariadení, ako je napríklad dlažba, 
alebo drevené stropné podhľady 
červenej farby. Po ich vyhodnotení 
- technickom a finančnom dopa-
de, zaujmeme stanovisko tak, aby 
sa mohlo v prácach pokračovať - 
nerušene a v súlade s prijatými a 
dohodnutými harmonogramami,“ 
konkretizoval J. Bachura.

T. Moravcová
Foto: L. Vajdová

bezprostredne po podpise zmlúv 
ešte v marci prevzali stavenisko 
a začali s realizáciou stavebných 

Poľovníci sa pochlapili a odkazujú: Na zberný dvor, nie do lesa!

odborným dozorom lesníkov – čle-
nov PZ. Podľa dohody s obcou Hl-
boké sa budeme o túto výsadbu 
trvale starať, čo znamená pravidelne 
zavlažovať, chrániť proti ohryzova-
niu zverou a v jarných mesiacoch 
tu plánujeme vysiať kŕmnu zmesku, 
vhodnú pre voľne žijúcu zver. I taký-
mito aktivitami prispievame k dobrej 
spolupráci s mestom Senica a obcou 
Hlboké a snažíme sa vylepšovať eko-
logické podmienky v chotároch.

Text, foto: Jaromír Pláteník 
PZ Senica – Bažantnica  

lesných pozemkov. V tomto zmysle 
každoročne čistíme chotáre od di-
vokých skládok a odpadkov, ktoré 
do prírody navozia nezodpovední 
občania. Každým rokom je čo čistiť, 
napriek tomu, že obce vytvorili pod-
mienky pre zber a ukladanie odpa-
dov. Je až zarážajúce koľko odpadov 
končí v prírode, na okrajoch lesa a 
polí, najmä v okolí cestných komu-
nikácií. Dňa 20. marca 2022 sa naši 
členovia podieľali na čistení chotá-

rov a o výsledku svedčia i snímky, 
ktoré prikladáme. Možno sa niektorí 
občania zamyslia na svojím kona-
ním a dopady v budúcnosti skončia 
v zberných dvoroch.

Vlani, v polovici novembra, sa čle-
novia poľovníckeho združenia po-
dieľali na výsadbe sto kusov lesných 
stromčekov - dubov, bukov, javorov 
a gaštanov v chotári obce Hlboké. 
Priestory pre výsadbu boli predur-
čené pri takzvaných pozemkových 
úpravách. Práce sa uskutočnili pod 

Starí múdri poľovníci nám hovorie-
vali, že poľovníctvo je životný štýl a 
zahŕňa v sebe veľa činností v pro-
spech prírody a voľne žijúcej zveri. V 
takomto zmysle pristupujú k výko-
nu práva poľovníctva i členovia PZ 
Senica – Bažantnica, ktorí pôsobia v 
revíre zahrňujúcom pozemky v cho-
tároch Senice, časti Čáčov a obce Hl-
boké. K základným predpokladom 
je i dobrá spolupráca s obcami a 
užívateľmi poľnohospodárskych a 
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Aby historicky najväčšia investícia spoločnosti Vaillant 
na Hornom Záhorí mohla plynule napredovať
Na 29. marca zvolal primátor Senice zastupiteľstvo, v ktorého krátkom dvojbodovom programe rezonoval 
predovšetkým návrh na nájom pozemkov v katastrálnom území mesta Senica pre spoločnosť VAILLANT 
GROUP Heat Pump Production. 

Nemecký investor, ktorý už začal prí-
pravné práce na vybudovaní nového zá-
vodu tepelných čerpadiel v priemyselnej 
zóne Kaplinské pole, požiadal o dlhodo-
bý nájom pozemkov v celkovej výmere 
8056,06 metrov štvorcových na účely 
vybudovania a užívania prístupovej 
infraštruktúry budúceho závodu, na vý-
stavbu dočasných stavieb súvisiacich s 
výstavbou nového závodu. Materiál bol 
predložený na rokovanie zastupiteľstva 
ako prípad hodný osobitného zreteľa s 
odporúčaním na schválenie po prero-
kovaní komisiou pre správu mestského 
majetku, obchodu a služieb a komisiou 
pre výstavbu, územné plánovanie a do-
pravu. Uznesenie, ktoré je rozdelené na 
dve časti rieši v prvom bode nájom ornej 
pôdy v celkovej výmere 7533 metrov 
štvorcových na dobu určitú, najviac na 
desať rokov, za cenu jedno euro za me-
ter štvorcový ročne, pričom prenajímateľ 
sa zaväzuje tento pozemok nepredať 
počas doby trvania nájomného vzťahu. 
V druhom bode uznesenia išlo o nájom 
ornej pôdy na celkovo štyroch parcelách 
spolu vo výmere 523,05 metra štvor-
cového na dobu určitú, najviac však na 

päť rokov, za cenu jedno euro za meter 
štvorcový ročne. Senickí poslanci návrh 
na nájom pozemkov spoločnosti Vaillant 
schválili bez diskusie a potrebnou troj-
pätinovou väčšinou všetkých poslancov.

„Spoločnosť Vaillant nás požiadala, 
aby sme im prenajali pozemky, ktoré 
budú slúžiť predovšetkým ako prístu-
pové cesty k ich novobudovanému 
závodu. Keďže najbližšie riadne za-
stupiteľstvo podľa harmonogramu 
je plánované až na 21. apríla, zvolali 
sme ho na 29. marca, aby sme nebrzdili 
stavebné povolenia k najväčšej ohlá-
senej investícii na Hornom Záhorí za 
posledné roky, pretože máme záujem, 
aby výstavba fabriky išla podľa stano-
veného harmonogramu,“ zdôvodnil 
zvolanie mestského zastupiteľstva na 
koniec marca primátor Senice Martin 
Džačovský.

Spoločnosť VAILLANT GROUP Heat 
Pump Production s. r. o. v súvislosti s 
výstavbou nového závodu v Senici na 
výrobu tepelných čerpadiel a vývoj 
výrobných procesov počíta s plánova-

ným investičným nákladom vo výške 
minimálne 120 miliónov eur. Význam 
tohto projektu podčiarkuje aj skutoč-
nosť, že spoločnosti bolo vydané roz-
hodnutie Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky č. 18/2021 o po-

skytnutí regionálnej investičnej pomo-
ci na podporu realizácie investičného 
zámeru projektu v celkovej maximál-
nej hodnote osemnásť miliónov eur.

Tatiana Moravcová

Pomoc pre utečencov prišla aj zo Švajčiarska
vody, či zdravotnícky materiál. Ako 
poďakovanie za ústretový krok pri-
jal 11. apríla zástupcov obce Blu-
menstein na mestskom úrade aj 
primátor mesta Martin Džačovský.

L. Vajdová

určite ocenia aj utečenci, ktorých 
máme ubytovaných v Chate nad 
plážou. Súčasťou humanitárnej 
pomoci sú veci, ktoré vieme oka-
mžite využiť a pomôžu ľuďom 
z Ukrajiny, ktorých tu máme,“ 
povedal zástupca primátora. Ako 

upresnil, súčasťou zásielky, ktorá 
dnes do Senice dorazila sú rozkla-
dacie postele, matrace, prikrývky, 
trvanlivé jedlo, čistiace a hygienic-
ké potreby, detské potreby. Ďalšia 
zásielka príde vzápätí. Jej súčas-
ťou budú taktiež potraviny, balené 

Osud ľudí z Ukrajiny, ktorí utekajú 
pred vojnou, nie je ľahostajný ani 
ľuďom zo Švajčiarska. Konkrétne 
obyvatelia obce Blumenstein hľa-
dali cestu, ako vyzbieranú huma-
nitárnu pomoc dostať z ich obce 
k tým, ktorí to potrebujú. Vďaka 
dlhoročným dobrým vzťahom 
mesta Senica s partnerskou obcou 
Herzogenbuchsee sa pomoc zo 
Švajčiarska dostala počas druhého 
aprílového víkendu na Slovensko. 
Starosta obce Herzogenbuchsee 
kontaktoval Petra Horvátha, ktorý 
už viac ako dvadsať rokov koordi-
nuje vzťahy medzi Slovenskom a 
Švajčiarskom a ten ponúkanú po-
moc posunul vedeniu mesta. Ko-
munikáciu s ambasádou v Berne 
i s colným úradom na Slovensku 
prevzal zástupca primátora mesta 
Filip Lackovič. „Chcem poďakovať 
obyvateľom obce Blumenstein za 
ich ústretovosť a pomoc, ktorú 
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Pokrstili dlhoočakávanú knihu „100 rokov futbalu v Senici“ 
Knižku „100 rokov futbalu v Senici“ pokrstila v pondelok 21. marca zelenou trávou trojica kmotrov: jej 
autor Jozef Komorný, primátor Senice Martin Džačovský a trnavský župan Jozef Viskupič. Sekundovala 
im pri tom dvojica mladých hráčov Futbalovej akadémie FK Senica Martin a Patrik.

„Sto rokov v dejinách každej orga-
nizácie, teda aj tej športovej, pred-
stavuje dlhý časový úsek, za ktorým 
treba vidieť obetavú prácu desiatok 
či stovák hráčov aj funkcionárov, 
ktorí sa každým rokom snažili pri-
viesť futbal v Senici napriek mnohým 
ťažkostiam na najvyššiu možnú úro-
veň. Pri tomto významnom jubileu 
si s vďakou spomíname na všetkých 
hráčov, ktorým futbal Senici prirástol 
k srdcu a ktorí dlhé roky úspešne re-
prezentovali senický klub bez ohľadu 

na podmienky v tej-ktorej dobe. Po-
ďakovanie patrí aj samotným fanú-
šikom, ktorí prejavovali senickému 
futbalu svoje sympatie, vyjadrovali 
priazeň a podporu,“ spomenul v prí-
hovore primátor mesta Senica Martin 
Džačovský.

Na uvedení do života publikácie ma-
pujúcej storočnicu senického futbalu 
nechýbali legendárni hráči, tréneri i 
funkcionári. Moderátor popoludnia 
Milan Ondruš, ktorý takisto svojho 

Termíny zápisov detí do MŠ a ZŠ
Do materských škôl od 2. do 6. mája

Riaditeľka Materskej školy (MŠ), L. 
Novomeského 1209/2, Senica ozna-
muje rodičom, že podávanie  žiados-
tí o prijatie dieťaťa na predprimárne 
vzdelávanie do jednotlivých eloko-
vaných pracovísk (EP) pre školský rok  
2022/2023 sa uskutoční v termíne od 
2. mája do 6. mája 2022 v jednotli-
vých EP.
•  v dňoch 2. až 4. 5. 2022 - v čase od 
8.00 hod. do 10.00 hod.
•  v dňoch 5. až 6. 5. 2022 - v čase od 
16.00 hod. do 18.00 hod.
Viac info na: www. mssenica.web-
node.sk

Rovnaký termín zápisu - prvý má-
jový týždeň od 2. do 6. mája platí 
aj pre ZŠ s MŠ J. Murocha.

času niekoľko rokov pracoval pre se-
nický futbalový klub, v spoločenskej 
sále mestského múzea vyspovedal ni-
elen samotného autora publikácie, ale 
aj bývalých hráčov Alojza Polakoviča 
a Miroslava Rehu či súčasného Petra 
Pavlíka. Na krste nechýbal ani najver-
nejší fanúšik senického futbalu Vladi-
mír Bradňanský. Spoločný potlesk prí-
tomných patril do futbalového neba 
všetkým tým, ktorí už nie sú medzi 
nami a ktorých život bol významnou 
mierou dlhé desaťročia spätý s klu-

bom – zazneli mená ako Fridrich Hutta 
a Ján Baďura, ktorému všetci hovorili 
strýc Ján.
Knižku o sto rokoch trvajúcej etape 
senického futbalu, ktorej vydanie 
finančne podporilo mesto Senica a 
Trnavský samosprávny kraj, si môžu 
športoví fanúšikovia zakúpiť v Infor-
mačnej kancelárii mesta Senica, kto-
rá sídli v dome kultúry na Námestí 
oslobodenia. Cena knihy s bohatým 
faktografickým a fotografickým mate-
riálom je 20 eur.                                    -tm-

Do prvých tried 21. apríla

Budúci prváčikovia opäť zažijú zá-
pis do školy "po starom" a budú 
môcť spolu s rodičmi absolvovať 
zápis do prvého ročníka osobne. 
Uplynulé dva roky bola osobná 
účasť detí na zápise obmedzená 
kvôli pandémii. Na základe rozhod-
nutia na porade riaditeľov na MsÚ 
sa zápis detí do prvého ročníka 
uskutoční v termíne 21. apríla 2022 
(štvrtok) od 14:00h do 18:00 h.
 
Povinná školská dochádzka začína 
začiatkom školského roka, ktorý 
nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši 
šiesty rok veku a dosiahne školskú 
spôsobilosť (deti narodené od 1. 9. 
2015 – 31. 8. 2016)

-lv-

Kruhové objazdy s veľkonočnou výzdobou. Tentokrát sa minuloročné po-
stavičky v podobe veľkonočných zajacov presťahovali z jedného „kruháča" 
na druhý pri Kauflande. Zrecyklovala a doplnila jarnými aranžmánmi sa aj 
niekdajšia výzdoba v podobe starých bicyklov.                                                           -r-
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Ocenenie si prevzalo 19 pedagogických a kultúrnych pracovníkov mesta 
Po takmer dvojročnej odmlke sa uskutočnilo kultúrno-spoločenské podujatie, prostredníctvom ktorého mes-
to Senica oceňuje pedagogických a kultúrnych pracovníkov.

Anna Antálková
Pracuje v ZUŠ Senica ako vyučujúca tu-
najšieho tanečného odboru. Už viac ako 
40 rokov sa venuje práci s deťmi a mláde-
žou. Svoje odborné nadšenie a láskavý 
prístup venuje svojim zverencom nielen 
počas  pracovnej doby, ale i vo svojom 
voľnom čase. Je vedúcou osobnosťou 
známej tanečnej skupiny SCREAM, ktorá 
oslávila už svoje 28. výročie a práve toľko 
rokov ju Anna Antálková vedie. Vďaka 
nej získala tanečná skupina množstvo 
ocenení a víťazstiev nielen na Slovensku, 
ale i v rámci Európy a vo svete.

Oľga Ághová
Pracuje v Spojenej škole Senica pre deti 
s mentálnym a viacnásobným postihnu-
tím obdivuhodných 48 rokov. Pôsobila 
najprv ako vychovávateľka, učiteľka, ne-
skôr zástupkyňa riaditeľa. Stála pri zrode 
Centra špeciálno-pedagogického po-
radenstva, kde ako špeciálny pedagóg 
pracuje dodnes. Jej dôsledná práca a 
profesionálna komunikácia zabezpečuje 

okrem iného i prvý kontakt s deťmi a ich 
rodičmi. Robí z veľkej časti školu školou 
vyhľadávanou pre svoju kvalitu, kde sa 
vzdelávajú „inak obdarené deti“ deti od 
troch rokov po dospelosť. 

Jana Báňayová
Za jej inovatívnu pedagogickú a meto-
dickú prácu v literárno-dramatickom 
odbore ZUŠ Senica. Svojím tvorivým 
prístupom, cieľavedomosťou, ale aj pri-
rodzenou schopnosťou získať si kolektív 
žiakov  dosahuje vynikajúce výsledky 
v celoslovenských recitačných súťaži-
ach. Nebojí sa nových výziev v oblasti 
inscenovanej fotografie alebo krátkych 
filmov, s ktorými získali jej žiačky oce-
nenie na celoštátnej postupovej súťaži 
a prehliadke amatérskej filmovej tvorby 
CINEAMA 2021. 

Kornélia Bendová
Pracuje v MŠ Senica (Elokované praco-
visko na Robotníckej) už 41 rokov. Ak-
tívne sa podieľa na zabezpečovaní vz-

delávacích, kultúrnych, spoločenských 
a športových aktivít. Dbá o rozširovanie 
svojich odborných spôsobilostí, z kto-
rých poznatky využíva  pri práci s deťmi, 
no rada sa s nimi podelí i so svojimi ko-
legyňami. Svojou prívetivosťou a otvo-
renosťou vo vzťahoch a premysleným 
konaním vytvára priaznivú atmosféru v 
triede i klímu na  pracovisku. Je vyrovna-
ná osobnosť, v kolektíve detí aj zamest-
nancov veľmi obľúbená.

Mária Haslová, Anna Maximová
Tento dámsky tandem vytváral od roku 
1999 (teda viac ako dvadsať rokov) 
kroniku a fotokroniku mesta Senica. Aj 
vďaka ich zodpovednej a erudovanej 
práci sú jednotlivé knihy mestskej kro-
niky ozajstným zrkadlom života a dia-
nia v Senici. V roku 2009 mesto Senica 
získalo vďaka poctivej a precíznej práci 
oboch kronikárok v celoslovenskej sú-
ťaži Slovenská kronika čestné uznanie 
v kategórii kronika mesta – okresné 
mesto.

Monika Hladíková
Pracuje v OAv Senici ako učiteľka odbor-
ných ekonomických predmetov už viac 
ako dvadsať rokov. Zameriava sa najmä 
na ekonomiku, hospodárske výpočty a 
štatistiku, kde pripravuje študentov na 
maturitné skúšky. Podieľa sa na obsa-
hovej i organizačnej príprave teoretickej 
časti maturít. Vyhľadáva talenty, ktoré 
pripravuje na ekonomickú a finančnú 
olympiádu. Jej pedagogickú osobnosť 
charakterizuje trpezlivá práca so študen-
tami a nadšenie nielen počas vyučovaci-
eho procesu.

Zdenka Chlapečková
V Záhorskej galérii Jána Mudrocha v 
Senici pracuje od roku 2008. V priebe-
hu štrnástich rokov svojho pôsobenia 
zastrešovala širší okruh pracovných čin-
ností. Odborné pracovné činnosti dopĺ-
ňa kreatívnou aktivitou na pozícii lektor-
ky. Sprevádzaním návštevníkov galérie 
na aktuálnych výstavách spolu s púta-
vým výkladom jednotlivých umelec-

Komisia pre vzdelávanie, kultúru, 
mládež a zbor pre občianske zále-
žitosti pri MsZ Senica tento rok na 
základe nominácií jednotlivých škôl 
a ostatných inštitúcií navrhla na 
ocenenie devätnásť pedagogičiek 
materských, základných i stredných 
škôl mesta Senica, pedagogičky 
spojenej i umeleckej školy, kultúrnu 
pracovníčku Záhorskej galérie Jána 
Mudrocha, dlhoročné kronikárky 
mesta, koordinátorku študentského 
parlamentu, ktorý si v tomto roku 

pripomína dvadsiate výročie založe-
nia a 92-ročného pedagóga, literáta 
a archeológa.

Podujatím, ktoré sa uskutočnilo v 
priestoroch spoločenskej sály mest-
ského múzea, sprevádzala pedago-
gička a členka Zboru pre občianske 
záležitosti Beáta Kádeková. Ocenení 
sa zapísali do pamätnej knihy mesta 
a zároveň si z rúk primátora mesta 
Senica Martina Džačovského a pred-
sedu komisie pre vzdelávanie Petra 

Pastuchu prevzali pamätný list, ručný 
výrobok klientov mestského zariade-
nia sociálnych služieb pre seniorov v 
podobe hlinenej sovy a vstupenku na 
koncert Slovenskej filharmónie podľa 
vlastného výberu. „Som rád, že opäť 
po prestávke pokračujeme v tradí-
cii a môžeme takýmto spôsobom 
vzdať hold vašej náročnej, dôležitej, 
ale krásnej práci. Úprimne vám ďa-
kujeme za všetko, čo v tomto stále 
náročnom období vykonávate pre 
svojich žiakov - pre našu budúcnosť, 

pre naše mesto. Vzdelanie je totiž 
nevyhnutné pre dostatočný rozvoj 
tých hodnôt, ktoré nám umožňujú 
fungovať a žiť v spoločnosti s úctou, 
empatiou a solidaritou k iným,“ po-
prial oceneným primátor Senice.

V senických školských inštitúciách, 
ktoré spadajú do zriaďovateľskej pô-
sobnosti mesta Senica (materské a 
základné školy, ZUŠ a CVČ) pracuje 
dovedna 391 zamestnancov, z toho 
278 pedagogických.                         -tam-
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kých diel pozitívne ovplyvňuje vnímanie 
výtvarného umenia u širokej verejnosti. 

Anna Kičková
Je učiteľkou biológie a etickej výchovy 
v ZŠ Sadová ulica viac ako dve desiatky 
rokov, kde nastúpila ako čerstvá absol-
ventka pedagogickej fakulty a ostala 
jej verná dodnes. Pre žiakov pripravuje 
dobrodružné hodiny biológie, vie na-
dchnúť žiakov pre dianie v prírode. Dáva 
žiakom možnosť bádať, zisťovať, uvažo-
vať, a tým zažívať pocit úspechu dosi-
ahnutého vlastnou prácou a osobným 
pričinením samotného žiaka. 

Dana Kopecká
Študentský parlament mesta Senica 
navrhol na ocenenie Danu Kopeckú  za 
jej dlhoročnú koordináciu a vedenie 
študentského parlamentu v meste. Jej 
pozitívna energia a nadšenie dokáže 
priam strhnúť davy. Každý v Seničan ju 
pozná a jej rukami prešli desiatky, ak nie 
stovky detí, študentov aj dospelých. Píše, 
učí, spieva, organizuje, vybavuje, stará sa 
o druhých. Slovo oddych nepozná. Už 
dvadsať rokov s ňou študentský parla-
ment rastie a rozvíja mladú generáciu. 

Marcela Macková
Ako učiteľka v ZŠ na Komenského ulici  
pracuje šesť rokov. Pre prácu v školstve 
sa rozhodla až v roku 2015 po niekoľko-
ročnej práci v nadnárodných spoločnos-
tiach v oblasti marketingu. Stal sa z nej 
zapálený pedagóg, ktorý svoju prácu 
robí s radosťou. Deťom sa venuje nielen 
vo vyučovacom procese, ale aj mimo 
neho. Jej nápad organizovať vianočné 
trhy nadchol žiakov, učiteľov aj rodičov a 
stal sa pravidelnou súčasťou života školy. 

Petra Machatová
Pôsobí v ZŠ V. Paulínyho Tótha od roku 
2015. Jej primerane prísny a pragma-

tický prístup ku svojim povinnostiam a 
zároveň k povinnostiam žiakov ju pred-
určuje dosahovať výborné výsledky. Ako 
spoľahlivá vedúca predmetovej komisie 
spoločensko-vedných predmetov v ob-
lasti anglického jazyka veľmi odborne a 
na vysokej úrovni zastrešuje a koordinu-
je metodickú problematiku na druhom 
stupni. Spolupodieľa sa na realizácii 
cezhraničného projektu BIG SK-AT In-
terreg, ktorý s mestom Senica realizuje 
vyučovanie nemčiny u žiakov na prvom 
stupni a v materských školách v meste.  

Zlata Mudrochová
Pracuje v OA Senica ako učiteľka odbor-
ných ekonomických predmetov už viac 
ako 20 rokov. Študentov pripravuje na 
maturitné skúšky i do praktického živo-
ta. Školu i žiakov pravidelne zapája do 
rôznych environmentálnych projektov, 
vedie žiakov ku kreativite, samostatnos-
ti, kritickému mysleniu i objektívnemu 
hodnoteniu reálnych situácií. V tomto 
školskom roku opäť úspešne zapojila 
školu do projektu Erasmus plus. Žiaci sa 
zúčastnia odbornej stáži v zahraničí, kde 
si rozšíria svoje odborné a najmä jazyko-
vé kompetencie. 

Michal Schmidt
Pedagóg, literát,  archeológ, patriot...  
Počas svojho života sa stal inšpiráciou 
pre stovky študentov, ktorých vyučoval 
ako stredoškolský pedagóg. V roku 1959 
sa stal pedagogickým zástupcom riadi-
teľa Jedenásťročnej strednej školy v Se-
nici. Okrem pedagogického vedenia sa v 
tej dobe zasadil o vybudovanie športo-
vého areálu či odborných učební. Orga-
nizoval krúžky ochrany prírody, športové 
krúžky a bol spoluzakladateľom skaut-
skej organizácie. Bol blízkym priateľom 
a spolupracovníkom V. Jamárika, s kto-
rým sa venoval výskumu histórie mesta 
a archeologickým výskumom. Poznatky 

spoločne publikovali vo vlastnom vlas-
tivednom časopise Senický okres. Je 
čestným členom Klubu priateľov histórie 
v Senici. 

Miriam Suchovská
Pracuje na senickom gymnáziu od 
roku 2009. Je skromná, milá, ústretová, 
ochotná pomôcť v každej situácii. Vyu-
čuje anglický jazyk a francúzsky jazyk, 
rozšírila si aprobáciu aj na ruský jazyk. Jej 
srdcovou záležitosťou je však francúzšti-
na, čo prinieslo zlaté ovocie. Jej študent 
francúzštiny, Jožko Pukančík, bol v roku 
2021 účastníkom medzinárodného kola 
olympiády vo francúzskom jazyku, kde 
získal zlatú medailu, zároveň historicky 
prvú medailu na tejto olympiáde pre 
Slovensko. Prvenstvo si obhájil v konku-
rencii sto účastníkov z dvadsiatich krajín! 

Lenka Španková
Pôsobí v ZŠ na ulici V. Paulínyho Tótha od 
roku 1998 ako učiteľka prvého stupňa. 
Má kladný vzťah k žiakom, čo sa preja-
vuje v jej práci ako obľúbenej triednej 
učiteľky nielen u žiakov, ale aj u rodičov. 
Vždy, keď odovzdáva žiakov na druhý 
stupeň, sú výborne pripravení, čo sa 
premieta aj vo výsledkoch Testovania 5, 
v ktorom jej ZŠ dosahuje výborné a nad-
priemerné výsledky. Škola si pani učiteľ-
ku cení aj v oblasti výtvarného umenia, 
estetického prostredia a výzdoby školy 
ako takej. 

Lenka Špotáková
Je pedagóg telom i dušou s 23-ročnou 
praxou. Pracuje v Elokovanom pracovis-
ku M. Bartoňa – v Čáčove. Byť pedagó-
gom znamená pre ňu šťastie, radosť, a 
to sa odráža i na výsledkoch jej práce. 
Trpezlivá, spoľahlivá, ústretová a stále 
aktívna. Práve pre tieto vlastnosti je v 
pedagogickom kolektíve i medzi deť-
mi obľúbená. K svojej práci pristupuje 

zodpovedne, dbá o rozširovanie svojich 
odborných vedomostí. Na skvalitnenie 
edukačného procesu využíva inovatív-
ne metódy, ktoré komplexne rozvíjajú 
osobnosť detí. 

Malvína Štefancová
Je pevnou súčasťou pedagogického 
zboru v ZŠ s MŠ na ulici J. Mudrocha. 
Skúsená a erudovaná učiteľka angličtiny 
a dejepisu. Školská poradkyňa  s prislú- 
chajúcim odborným vzdelaním, ktorá 
sa snaží žiakov usmerniť a pomôcť im 
i rodičom pri vhodnom výbere svojho 
budúceho povolania – strednej školy. 
Výchovná poradkyňa s dlhoročnými sk-
úsenosťami. Je to skvelá triedna učiteľ-
ka, ktorá vie svojich zverencov pochopiť, 
povzbudiť a žiacky kolektív stmeliť. 

Jana Štefková
Predprimárnemu vzdelávaniu detí sa 
venuje s láskou a obetavosťou 32 rokov. 
Pracuje v Elokovanom pracovisku MŠ 
Senica na Komenského ulici, kde v roku 
2020 vykonávala počas troch mesiacov 
funkciu zástupkyne riaditeľky. Deťom 
odovzdáva nielen vedomosti, ale aj kus 
seba. Podporuje ich osobnostný roz-
voj vo všetkých oblastiach, rozvíja ich 
schopnosti a zručnosti, utvára v nich 
predpoklady na ďalšie vzdelávanie a pri-
pravuje ich na život v spoločnosti. 

(charakteristiky sú red. krátené)
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Utrpenie
Milí spoluobčania, milí bratia a sestry vo viere. 
Srdečne vás pozdravujem v mene Pána Ježiša na 
konci tohto pôstneho času tesne pred Veľkonoč-
nými sviatkami. Veľkonočné sviatky sú sviatkami 
radosti. Pre veriacich je dôvodom tejto radosti Je-
žišovo zmŕtvychvstanie a  víťazstvo nad smrťou. 
Pre neveriacich je to jedlo, zábava, príchod jari, 
stretanie sa so známymi, no skrátka sviatky jari. 
Bez Pána Ježiša je to skutočne tak. 

Ja by som však rád postavil pred oči to, čo Veľkej 
noci predchádza. Utrpenie. V tohtoročnom pôs-
te sme ho mali a máme reálne pred očami, keď 
vidíme utrpenie počas vojny na Ukrajine. Keď sa 
stretneme priamo s osudmi mnohých utečencov, 
aj napriek niektorým výhradám, je naše srdce 
pohnuté. Sme naklonení a ochotní pomôcť. Ale 
ako blízko muselo utrpenie prísť, aby sa naše 
srdcia pohli? Vojny, hlad a choroby boli vždy. No 
ďaleko. Čím bližšie je utrpenie k nám, tým sme 
nepokojnejší. Dotkne sa aj nás? My ho nechce-
me. Veď pracujeme, máme rodiny, plány, svoju 
životnú úroveň. Toto všetko by sme mali stratiť 
kvôli inflácii, neschopnej vláde, ukrajinským pro-
blémom, prípadnej vojne či chorobe? To určite 
nechceme. 

Zvykli sme si na bezstarostný život, v ktorom utr-
penie nemá miesto. Nie je to však len naša ilúzia, 
ktorú sme si vytvorili? Pýtajme sa našich star-
ších na utrpenie a jeho miesto v živote človeka. 
Pozrime na utrpenie Pána Ježiša. On pravý Boh 
sa vzdal svojej slávy v nebesiach. Zobral na seba 
naše ľudské telo. On, ktorý bol zvyknutý na uctie-
vanie anjelov sa stal človekom. Zrazu namiesto 
dokonalosti choroby, súženia, bolesť a smrť. Nie 
obyčajná smrť, ale smrť na kríži. Prečo bol ochot-
ný vstúpiť do utrpenia? Bolo to preto, aby prišiel 
blízko k nám a pomohol nám. Jeho utrpenie je 
pre nás pomocou. Pomoc sa vždy hodí. Ale čím 
nám On môže pomôcť? Dá nám peniaze? Prácu? 
Alebo niečo iné?

On vstúpil do utrpenia, aby nás zbavil hriechov, 
ktoré sú pôvodom našich utrpení. Odplata za 
hriech je smrť. Telesná i večná. Všetci si ju zaslúži-
me. Je to  spravodlivé. Pán Boh však tak miloval 
svet, že svojho Syna dal, aby zomrel na kríži, a tak 
bol potrestaný namiesto nás. Ak tomu uveríme 
jeho krv očistí naše srdcia a my získame nový ži-
vot v Jeho mene. Utrpenie Pána Ježiša prinieslo 
naše vykúpenie z moci smrti.

Aké miesto má utrpenie (utrpenie Pána Ježiša) v 
tvojom živote?

Ján Čermák, evanjelický farár
Ilustr. foto

Po dvoch rokoch sa stretli členovia Mestskej orga-
nizácie JDS Senica na výročnej členskej schôdzi v 
priestoroch tanečnej sály domu kultúry. Došlo aj 
na voľby nových členov výboru MO JDS Senica, 
ktorými sa na ďalšie štyri roky stali: Mária Slezáko-
vá (predsedníčka), Oľga Pšenová, Anna Závodská, 
Ján Cellary a Anna Krahulcová. Vyznamenanie 
III. stupňa JDS z rúk staronovej predsedníčky se-
nickej seniorskej organizácie si v utorok 5. apríla 
prevzali: Ján Balážik, Marie Dvorská, Jarmila Fla-
míková, Oľga Hyzová, Emília Chodúrová, Alena 
Kulíšková, Oľga Pšenová a Ján Ukropec. 

Oceneným zablahoželali primátor Senice Martin 
Džačovský a jeho zástupca Filip Lackovič. „Som 
rád, že aktuálna situácia je momentálne natoľ-
ko priaznivá, že sa môžeme po skutočne dlhej 
dobe spoločne vidieť a dopriať si to potešenie 
stráviť vzácne spoločné chvíle. Každá organizá-
cia, ktorá pre svojich členov vyvíja zmysluplnú 

činnosť, ako je aj tá vaša, má u nás na radnici 
dvere otvorené. Komunikujeme s vašimi zástup-
cami a v rámci možností sa snažíme vaše aktivi-
ty podporovať,“ spomenul v príhovore prítom-
ným primátor mesta. Ďalej upriamil pozornosť na 
Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu Mest-
ského úradu Senica, kde nájdu seniori rôzne tipy 
pomoci, podpory a poradenstva.

Medzi plánované akcie MO JDS Senica na tento 
rok patria návštevy Thermal parku v Dunajskej 
Strede, poznávacie výlety do Holíča a Skalice a 
Červeného Kameňa, ako aj rekondičné pobyty v 
Liptovskom Jáne alebo návšteva Veľkých Pavlovíc 
a decembrové Mikulášske posedenie.

Dnes táto senická mestská organizácia JDS počíta 
462 členov, čo je mierny pokles oproti predchá- 
dzajúcim rokom.

-tm-

Dôchodcovia sa stretli po dvoch rokoch

MHD aj prímestská doprava 
bude počas počas Veľkej noci 
premávať vo sviatočnom 
režime

Na Veľký piatok 15. apríla, cez Veľko-
nočnú nedeľu 17. apríla a Veľkonočný 
pondelok 18. apríla budú spoje spo-
ločnosti Arriva (prímestské aj linky 
MHD Senica) premávať ako v nedeľu 
a štátom uznané sviatky. V sobotu 16. 
apríla budú autobusy premávať vo 
víkendovom režime, ako počas akej-
koľvek inej soboty v roku. Počas škol-
ských prázdnin vo štvrtok 14. apríla a 
utorok 19. apríla majú cestujúci linky 
prímestskej dopravy k dispozícii ako 
cez  prázdniny.

Zdroj: arriva.sk

Trhovisko už odštartovalo sezónu
Predajný čas trhoviska, ktoré nájdete na Hviezdo-
slavovej ulici vo dvore Mestského podniku služieb 
spol. s r. o. (MPS), je v období od 1. apríla do 30. ok-
tóbra od 5.30 do 17.00 hodiny (pondelok - piatok) a 
od 6.30 do 12.30 hodiny v sobotu. „Zatiaľ využívajú 
predajcovia iba soboty. K dispozícií bude predávaj-
úcim a kupujúcim aj v sobotu pred Veľkou nocou, 
16. apríla,“ informuje riaditeľ  MPS Ján Bachura.  
„Je veľký predpoklad, že už po veľkonočných svi-
atkoch obsadia predávajúci predajné stoly aj v 
ostatných dňoch - rozhodne vhodné alebo naopak 
nevhodné počasie. V priebehu mája bude ponu-
ka pozostávať predovšetkým z predaja priesad a 
plánt,“ dodáva J. Bachura.
Povolenia k predaju na trhovisku získate na Mest-
skom úrade Senica (p. Eva Valášková, majetkovo-
-právne odd., 034/6933 200).

-tm-
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Nový vietor do plachiet...
Čaute! Uff, niekedy ani neverím, že 
sen sa môže stať realitou. A stal sa. 
Píšem prvý úvodník a dúfam, že nie 
posledný. Premýšľala som, čo vám 
sem zanechám ako odkaz, keď sa 
sem niekedy ešte pozriete. A toto, 
čo tu napíšem je niečo, čo si každý 
deň hovorím, keď sa pozriem na môj 
nadupaný deň: „Ja to dokážem!“ A 
neuveríte, ono to pomáha. Stačí mať 
štipku nádeje, že na to máte a hneď 
vám pôjde všetko ako po masle. Pri 
učení, pri rôznych aktivitách, keď ste 
na pokraji síl... No a ak to nepomá-
ha, majte okolo seba ľudí, ktorí vás 
majú radi a na ktorých sa dokážete 
spoľahnúť. Bez nich by som nikdy 
nič veľké nedokázala spraviť. Preto 
im patrí veľké ďakujem!
Dosť bolo dojímavých rečí. Vás ur-
čite zaujíma, čo sme si pre vás pri-
pravili. Nie je to nič extra, keďže sa 
len zaúčam, no máme tu nádherný 
rozhovor o firme zo “súkromky”, kde 
sa dozviete ako funguje študentská 
firma, literárnu súťaž Čo potom, bás-
ničku od Katky a našu neuveriteľnú 
rubriku Jednoducho 20. Dúfam, že 
si tieto články s radosťou prečítate, 
keď už je vo vzduchu cítiť pozitívnu 
energiu zo slnka. Prajem príjemné 

čítanie a vidíme sa o mesiac :).

Ema Poláková, 
členka študentského parlamentu

Infošky zo Študentského parlamentu mesta Senice

Takto funguje študentská firma
Do tohto čísla Študentských listov 
som pripravila spoločný rozhovor 
s dvoma študentkami 3. ročníka 
zo Súkromnej strednej odbornej 
školy podnikania v Senici (SSOŠP), 
ktoré v rámci výberového pred-
metu manažujú študentskú firmu 
Spektrum. Prezidentkou firmy je 
Patrícia Janúšková a viceprezi-
dentkou pre personalistiku Sára 
Korcová. 

Čo je to študentská firma?
Je to náplň štúdia predmetu apliko-
vanej ekonómie, ktorý si študenti vo-
lia na konci druhého ročníka. Všetky 
svoje doteraz získané vedomosti z 
ekonomických predmetov tu dokážu 

využívať a rozvíjať praktickým spôso-
bom. Na začiatku ročníka si študenti 
vytvoria firmu, ktorej vymyslia ob-
chodné meno, zvolia si predmet pod-
nikania, zhotovia podnikateľský plán.
Taktiež si určia prezidenta a viceprezi-
dentov spoločnosti, nasleduje burza 
akcií. Po tom, ako firma získa svojich 
akcionárov a uskutoční za ich prí-
tomnosti ustanovujúce valné zhro-
maždenie, je firma pripravená začať 
podnikať. 

Koľko členov má vaša študentská fir-
ma? 
Študentská firma má pätnásť členov. 
Na čele spoločnosti je prezident a 
asistent prezidenta. Každé oddelenie 

má svojich výkonných pracovníkov 
na čele s viceprezidentami daného 
sektoru.

Akú majú funkciu?
Prezident má najvyšší hlas v spoloč-
nosti. Kompletizuje a vedie presnú 
dokumentáciu správ, nesie zodpo-
vednosť za spoločnosť, dohliada na 
chod všetkých oddelení a rozhoduje 
o zmenách. Asistent prezidenta za-
stupuje prezidenta v jeho neprítom-
nosti a pomáha pri organizácií akcií, 
zapisuje úlohy a povinnosti jednot-
livých oddelení. Viceprezident pre 
marketing zodpovedá za propagáciu 
firmy a jej produktov formou reklamy, 
PR aktivít a tvorbou dobrého mena 

Zapoj sa s nami do Run4Forest
Tento rok sme sa rozhodli ako par-
lament zapojiť do akcie Run4Forest, 
ktorej tvorcom je Mládežnícky par-
lament mesta Stará Ľubovňa v spo-
lupráci s štátnym podnikom Lesy SR. 
Myšlienka za celou akciou je naozaj 
veľmi jednoduchá. Posledné roky 
na Slovensku sledujeme úbytok 
zelene v lesoch a parkoch. My chce-
me pomôcť zlepšiť stav životného 
prostredia v našom okolí, a preto sa 
zapájame do bežeckej súťaže, ktorej 
cieľom nie je zvíťaziť, ale pomôcť ži-
votnému prostrediu.

Ako? Za symbolický štartovný popla-
tok jedno euro budete mať príležitosť 
spraviť niečo pre svoje zdravie a ži-
votné prostredie. My za každého zú-

častneného bežca zasadíme v našom 
okolí jeden stromček.  Beh sa usku-
toční, rovnako ako Míľa pre mamu, 
7. 5. 2022 v okolí senickej cyklotrasy. 
Symbolicky sme sa preto rozhodli vy-
tvoriť aj kategóriu Oteckovia s deťmi 
do 12 rokov, aby aj oteckovia dostali 
príležitosť vyjadriť vďačnosť našim 
mamičkám.

Celkovo otvárame tri bežecké 
kategórie:
Oteckovia s deťmi do 12 rokov: 2 km
Stredoškoláci (15 - 19 rokov): 4 km
Muži a ženy (20 +): 5 km

Bližšie informácie ohľadom Run4Fo-
rest budeme zdieľať na našich sociál-
nych sieťach (Facebook: Študentský 

parlament mesta Senica, Instagram: 
studentskyparlament_se). Tešíme sa 
na vás!

Lucia Rapáková 
Študentský parlament Senica
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na trhu. Viceprezident pre financie 
zodpovedá za financie vo firme. Pod-
pisuje všetky doklady, zaznamenáva 
všetky finančné transakcie a podáva 
informácie o finančnej situácii vo fir-
me. Viceprezident pre výrobu pripra-
vuje výrobný plán, nakupuje potreb-
né nástroje, materiály a pomôcky pre 
výrobu. Je zodpovedný za bezpeč- 
nosť zamestnancov a zákazníkov. 

Pre koho je takýto výberový predmet 
vhodný?
Tento predmet je vhodný hlavne pre 
študentov, ktorí sa neboja "predať", a 
ktorí nemajú problém venovať tomu-
to predmetu aj kúsok svojho vlastné-
ho času. Človek koľkokrát musí pod-
nikaniu venovať viac času a dať mu 
viac priestoru. Na tomto predmete 
sú vítaní študenti, ktorí sú kreatívni, 
komunikatívni, majú originálne a ná-
padité myšlienky, vedia byť flexibilní a 
majú chuť sa učiť nové veci a pracovať 
v kolektíve.

Aké má výhody?
Výhodou tohto predmetu je, že 
všetky predmety ako: marketing, 
manažment, ekonomika, účtovníc-
tvo máme možnosť využiť v praxi. 
Musíme fungovať v kolektíve, komu-

nikovať medzi sebou, vychádzať si  
v ústrety, no byť razantní a nasledovať 
nejaké pravidlá. Taktiež nám pod ru-
kami prechádzajú reálne peniaze a tak 
sa učíme aj finančnej gramotnosti. V 
dnešnej dobe, kedy všetci fungujeme 
cez telefóny a internet banking, deti 
strácajú schopnosť počítať reálne pe-
niaze. Na tomto predmete sme nútení 
s nimi pracovať. Za ne nakupujeme,  
predávame. Veľkou výhodou je aj zho-
tovenie podnikateľského plánu, ktorý 
máme na výber aj pri maturitách. Je 
super, že už v treťom ročníku máme 
možnosť sa s ním stretnúť a zoznámiť.

Prečo sme si vybrali názov Spekrum a 
čo predstavuje?
Spektrum v našom ponímaní pred-
stavuje širokú škálu farieb, ktorá ste-
lesňuje segment našich zákazníkov. 
Každý odtieň farby je svojimi vlast-
nosťami jedinečný a pre svoju pri-
rodzenosť potrebuje určité produkty 
nadobudnúť. My predstavujeme cha-
meleóna, ktorý sa dokáže za každých 
okolností prispôsobiť svojmu okoliu a 
snaží sa čo najviac vyhovieť potrebám 
všetkých farieb vôkol neho.

Zhovárala sa Simona Kutlaková, 
SSOŠP Senica

rubrika k 20. výročiu vzniku Študentského parlamentu v Senici

Jednoducho „20“ - časť  ôsma, obdobie 2018 - 2022 (alebo: Horúca súčasnosť, doba COVIDOVÁ, doba ONLINE, dobrovoľníctvo)

Zmena 

Časy sa zmenili,

Ľudstvo ostáva,

Ochota odišla? 

Naopak zostáva.

Spolu sme malý mierový pochod, 

Poďme spolu za mier a pokoj.

Lebo sila ostáva v jednote,

Aj keď bežný život sa môže stať boj.

Nezabudnime na ľudí nešťastných,

Že pre nich sme tu my nápomocní. 

Že my máme možnosť urobiť zmenu

A nevzdať sa ľudom, 

čo zabránia mieru.

Katarína Valúchová, 

Gymnázium L. Novomeského 

Senica

Literárna súťaž študentského 
parlamentu pre mládež od 13 
rokov Čo potom? otvára 3. roč-
ník s témou Čo potom?... keď 
(ne)zvládneme klimatickú krí-
zu. 

Ak ťa baví písanie a v týchto 
témach sa aspoň trošku orien-
tuješ, táto súťaž je priamo pre 
teba.  A pekné ceny ťa neminú. 
Tento rok aj so špeciálnou cenou 
Jakuba Fila, ekológom a novi-
nárom denníka SME.
 
Neváhaj, uzávierka je  13. 5. 
2022. Prihlášku, propozície i 
adresu, kam treba práce poslať, 
nájdeš u učiteľov na stredných 
školách v Senici alebo na stránke 
https://www.facebook.com/
studentskyparlamentsenica

-kava-

Roky v parlamente posúvame do po-
slednej fázy. V roku 2018 ešte naplno 
pracuje partia okolo predsedníčky 
Martiny Štítnej a podpredsedníčky Ga-
biky Waldhauserovej. Vo februári 2018  
„vystrihli“ jeden parádny, v poradí 8. 
študentský ples, s výzdobou a progra-
mom v štýle vintage či v marci vydare-
né stretnutie študentských rád v DAVe 
s účasťou ambicióznych študentov a s 
kreatívnymi workshopmi Pavla Kruté-
ho a Študentskej únie SR. 

Mladí začali viac myslieť na vzdeláva-
nie a na témy, ktoré v škole chýbajú. 
Snažila sa o to aj Lucia Kollárová, ktorá 
na jar 2018 pripravila ďalšiu vychytáv-
ku zo série Buď hladný po informáci-
ách - večer na tému „Pravda o tom, čo 
nosíme“, k téme globálneho textilného 
priemyslu. V rámci aprílovej návštevy 
prezidenta republiky Andreja Kisku v 
Senici, sa s ním nakrátko na gymnáziu 
stretol a živo diskutoval aj študentský 
parlament. Úspešnou akciou sa stalo 
IV. pokračovanie Bublinkového dňa. 
Vyšlo počasie, vystúpenia, kúzelník, na-
fukovacie hrady, občerstvenie, súťaže 
od výmyslu sveta, bubliny aj hory peny 

pre najmenších. Parlament - mesto 
Senica - CVČ –  Senica 2.0 - DOMKA – 
Luxor opäť na jednotku!

V júni parlament očistil od špiny senic-
kú Galériu Stena pri kúpalisku, aby ju 
na bielo mohli vynoviť jej zakladatelia. 
V  júni z parlamentu „odchádza“ až de-
väť maturantov a dvaja na študijný po-
byt do USA. Tento prvýkrát trocha „per-
sonálny“ problém, bol však v októbri 
2018 vyriešený novými tvárami v ŠP - 
Adela Sadloňová, Anna Sekáčová, Na-
tália Dujková, Zuzana Čižmárová, Tere-
za Klingová z gymnázia a z obchodnej 
akadémie Diana Papuláková a Lenka 
Jablonická, zo SSOŠP Kristína Kutálko-
vá a zo SOŠ Jakub Korych. Ostávajú aj 
služobne „starší“ členovia - Tomáš Krš-
ka, Kajka Muchová, Klaudia Mikulecká, 
Miška Mindžáková, Ľubo Fábik, Simča 
Gašparíková, Gwen Krajčovičová, Alž-
betka Chropúvková. Niektorí sú záro-
veň členmi dobrovoľníckej organizácie 
Senica 2.0. Zanietení, pripravení ísť do 
študentského diania v meste. Nielen 
Deň študentstva na radnici, ale najmä 
odvážny projekt Ďakujeme 89, kto-
rého garantom bol Marek Štítny. Ma-

tuš Michalička dodáva: „Pred 30-timi 
rokmi nám desaťtisícové demonštrácie 
vydobyli slobodu. Môžeme cestovať, 
študovať v zahraničí, máme slobodu 
slova. My, študenti zo študentského par-
lamentu sme to nezažili, ale o to viac si 
vážime výdobytky revolúcie. Práve preto 
sme pripravili expozíciu Ďakujeme 89, v 
ktorej sme zhrnuli celý priebeh Nežnej 
revolúcie v Senici. Môžete si ju pozrieť na 
senickom námestí až do 30. 11. 2019.“                               
                          
Neskôr sa decká vrhli na prípravu štu-
dentského plesu 2019 - Noc v kasíne - 
ktorý vyšiel nad očakávanie. Program, 
hudba, výzdoba ako v Las Vegas, do 
detailu prepracovaná súťaž Král a 
kráľovná plesu... Škoda, že pre nepria-
zeň počasie nevyšiel jubilejný 5. ročník 
Bublinkového dňa! Pokračovalo však 
dobrovoľníctvo – každoročné uprato-
vanie v okolí DAVu, natieranie múrikov 
pred ním, čistenie a obnova náteru pa-
mätníka druhej svetovej vojny, alebo 
výroba a osadenie tzv. hmyzích „hote-
lov“ do areálov materských škôlok.    
 
S rokom 2019, v septembri, prichá-
dza zmena vo vedení parlamentu –  

v riadnych voľbách sa predsedníčkou 
stáva Adela Sadloňová a podpred-
sedníčkou Zuzana Čižmárová. Dvojica 
rozhľadených manažérok z gymnázia, 
pripravených zvládnuť čokoľvek. Spo-
lu s ďalšími novými ľuďmi v parlamen-
te, Kamilom Kotvanom, Michalom 
Nikodemom, Katarínou Valúchovou, 
Luciou Polákovou, Katarínou Sadloňo-
vou, Natáliou Žákovou, Júliou Mikulo-
vou, Dominikom Matulom, Karolínou 
Chudou a vrátenými svetobežníkmi 
Matúšom Michaličkom a Zuzanou Zá-
vodskou sa opäť začali diať veci. Aspoň 
boli smelo naplánované, namiesto 
toho však zasiahla pandémia CO-
VID-19 a s ňou spojené obdobie neko-
nečného lockdownu a celkovej zmeny 
života a medziľudských vzťahov. Pred 
jej vypuknutím však opäť skvelý, mož-
no zatiaľ NAJlepší Študentský ples (čís-
lo 10!), s najkrajšou témou Slovensko, s 
najnáročnejšou výzdobou a prípravou 
sály a celého DK, s pracovným vypätím 
väčšiny členov, s najväčšou tombolou, 
programom aj v ľudovom tóne, a s 
doposiaľ najväčším príjmom z predaja 
tomboly (príjem a výdaj plesu sa vždy 
totiž rovná nule). Toto, na dlho posled-
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né podujatie, malo termín: 1. 2. 2020.
Aby sa nezabudlo, vďaka Marekovi 
Štítnemu má parlament nový Štatút a 
od 2. 12. 2019 nové občianske združe-
nie a vlastný účet. Od novembra 2019 
aj novú jedinečnú redaktorku Študent-
ských listov Luciu Polákovú z gymná-
zia! Čo znamenalo vyššiu kvalitu, po-
čet a rozmanitosť príspevkov aj počet 
vydaných čísiel. Prichádza aj k zmene 
na novinový, plnofarebný formát.                                                                                                                                          

Anketu Cena senickej mládeže vyhrali 
v roku 2018 PhDr. Margita Hološko-
vá, dlhoročná úspešná stredoškolská 
učiteľka Gymnázia L. Novomeského, 
nestorka slovenského jazyka a fran-
cúzštiny. V roku 2019 s prehľadom 
zvíťazila Mgr. Slavomíra Masrnová, 
stredoškolská učiteľka z Obchodnej 
akadémie Senica, zážitková a ľudská 
pedagogička.      

Čo parlament a doba covidová? Po 
počiatočnom ničnerobení prichádza 
už v apríli 2020 forma online a s ňou 
novinka, prvý ročník regionálnej lite-
rárnej súťaže pre mládež, nazvaná Čo 
potom? S témou ...keď sa skončí pan-
démia. Partnerom sa stala Rada mlá-
deže Trnavského kraja. Pekným výsled-
kom bolo 15 prijatých prác v dvoch 
kategóriách a po uvoľnení opatrení 
aj slávnostné vyhodnotenie na mest-
skom úrade. Víťazmi sa stali v kategórii 
14- až 16-ročných Markéta Winklerová 
z OA Senica a v staršej Saša Budovičová 
z Gymnázia Senica. Doba priniesla tiež 
aktivitu v prírode – májovú pomoc v 
Čerešňovej aleji. „Výkladnou skriňou“ 
však počas celej pandémie zostávajú 
Študentské listy a Lucka.    
                       
Trápenie s covidom trvalo po letnom 
uvoľnení aj v ďalšom školskom roku 
2020/21. Parlament stihol len jedno za-
sadnutie, účasť v Týždni dobrovoľníc-
tva na čistení náhrobkov na senickom 
cintoríne  a prijatie nových členov, ktorí 
zostali dodnes: Erik Michalička, Lu-
cia Rapáková, Ema Poláková, Simona 
Kutláková, Soňa Jánošíková, Lívia Va-
lachovičová. „Covidový“ Deň študent-
stva bol tiež „zaujímavý“. Po 17-tich 

ročníkoch prvýkrát mimo priestorov 
obradnej siene. Po dvojiciach, v časo-
vých intervaloch a v CVČ. Sedemnásť 
najlepších študentov však svoje Oce-
nenie primátora mesta 2021 dostalo, 
tentokrát z rúk riaditeľky CVČ a koor-
dinátorky parlamentu. Cenu senickej 
mládeže získala riaditeľka Gymnázia L. 
Novomeského Senica Mgr. Iveta Petro-
vičová.    

Deň študentstva bol poslednou pre-
zenčnou akciou až do apríla 2021. Od 
februára sa však roztrhlo vrece s po-
nukami online vzdelávania z Iuventy a 
ďalších zastrešujúcich mládežníckych 
organizácií. Parlament sa zúčastnil 
sieťovacieho online stretnutia ŠP Seni-
ca – Brezno – Rožňava. Nasledovali aj 
online zasadnutia parlamentu, tvorba 
projektu z PRO Senica, príprava 2. roč-
níka súťaže Čo potom? s témou ...keď 
dospejem a jeho májové vyhodnote-
nie v CVČ. Víťazom sa stala predsed-
níčka parlamentu Adela Sadloňová. 
Cenu Bibiany Ondrejkovej získala Tr-
navčanka Anna Fundárková.  V rámci 
jarného upratovania, stále so školami v 
karanténe, sa parlament pustil do vý-
zvy Chvíľka pre prírodu, pre verejnosť. 
Parlament vyčistil dva kilometre bre-
hov a okolia potoka Kolónia – Čáčov, 
čo znamenalo desať vriec odpadu a 
množstvo ďalšieho objemného odpa-
du.                   

Absolútnym prekvapením bol v aprí-
li 2021 pochvalný list pre parlament 
od podpredsedu Národnej rady SR 
Gábora Grendela s návrhom budúcej 
spolupráce. Už 19. 5. sa v klubovni 
CVČ za účasti a pomoci vedenia Mesta, 
konalo vzájomné stretnutie. Išlo vý-
menu skúseností, otázky a odpovede 
a ponuku na absolvovanie 4-dňových 
stáží pre členov  priamo v Národnej 
rade SR. Túto možnosť na jeseň využilo 
šesť členov: Adela Sadloňová, Zuzana 
Čižmárová, Michal Nikodem, Simo-
na Kutlaková,  Katarína Valúchová a 
Lucia Poláková. Zistili, o čom je práca 
podpredsedu NR SR, ako vyzerá  roko-
vanie výborov, ochutnali parádne par-
lamentné obedy, išli s poslancami na 

„služobku“ a dozvedeli sa veľa nového.
A ešte dve prekvapenia – štvorčlenné 
družstvo parlamentu v júni 2021 zvíťa-
zilo v konkurencii 16-tich parlamentov 
na Slovensku v online súťaži Kľúč od 
pevnosti v CVČ Stará Ľubovňa a Emka 
Poláková sa dostala medzi spolupra-
covníkov Žiackeho poradného výboru 
Iuventy. A všetci sa tešili na „normálny“ 
školský rok 2021 - 2022. 

Už spomínanou líderkou tohto ob-
dobia bola Adela Sadloňová, pred-
sedníčka ako sa patrí. Cieľavedomá, 
samostatná, inšpiratívna predstaviteľ-
ka senickej mladej generácie. Absol-
ventka gymnázia so samými jednot-
kami. S neskutočným spoločenským 
rozhľadom. Bojovníčka za spravod-
livosť, zanietená ekologička, vášnivá 
diskutérka... Bola pri väčšine podujatí 
študentského parlamentu, gymnázia, 
Senica 2.0. A ľudia dajú na jej názor. Je 

tomu tak aj v súčasnosti, pri náročnom 
štúdiu bilingválnej vysokej školy Inter-
national School of Liberal Arts v Brati-
slave so zameraním na medzinárodné 
politické vzťahy.

Ďalšou neprehliadnuteľnou osobnos-
ťou bola podpredsedníčka Zuzana Čiž-
márová. Stále usmiata,  aktívna, ochot-
ná, kreatívna členka  parlamentu, a 
ako Adel, členkou študentskej rady 
gymnázia a Senica 2.0. Dobrovoľníčka 
s veľkým D, tvár akcie Hecni sa Mareka 
Štítneho. Skvelá organizátorka, mo-
derátorka, autorka projektov, človek s 
triezvymi názormi... Bez nej Deň štu-

dentstva na radnici, alebo študentský 
ples? Ani omylom. Na plesoch mala 
na pleciach celú tombolu, súťaž Kráľ a 
Kráľovná plesu alebo celý zasadací po-
riadok. V praxi a najmä pri štúdiu žur-
nalistiky na Masarykovej univerzity v 
Brne sa zaujíma o náročné témy, ako je 
klimatická kríza, práva žien, či margina-
lizované komunity. Tieto mladé dámy 
odovzdali svoje „žezlá“ ďalším dvom 
dámam, zhodou okolností tiež gymna-
zistkám – na scénu prichádza ako bud-
úca predsedníčka Katarína Valúchová 
a podpredsedníčka Lucia Rapáková a s 
nimi v rokoch 2021 a 2022 rýchly, mini-
malistický, elektronický prístup k veci.      
Na jeseň 2021 parlament nadviazal 
spoluprácu s kordinátorkou Iuven-
ty pre Trnavský kraj a s jej pomocou 
sa okrem iného uskutočnil online 
workshop na tému „Kritické myslenie 
a Digitálne občianstvo, s účasťou 28 
senických študentov. Tri členky, vrá-
tane koordinátorky parlamentu sa v 
septembri zúčastnili trojdňovej Kon-
ferencie študentských parlamentov v 
Púchove. Dobrá inšpirácia. V októbri 
čakalo parlament prvé valné zhro-
maždenie, so schválením plánu práce, 
rozpočtu a s voľbami nového vedenia 
parlamentu (Katka a Lucia). Študent-
ský parlament mesta Senice má 20 
členov, z toho až deväť nových: Vane-
sa Janíková, Matej Drinka z OA, Lívia 
Valovičová zo SSOŠP, Ema Poláková, 
Zuzana Orgoníková, Evan Hendric-
kej, Natália Svatá, Filip Eliáš, Dorota 
Lichancová z gymnázia. Ostatní z mi-
nulého roka pochopiteľne zostávajú. 
Číslo jeden mala aj stmelovačka ko-
lektívu, riadnym brainstormigom k 
činnosti na obdobie 2021 až 2023, s 
hrami, preškolením, novými plánmi, 
dobrým jedením... Deň študentstva, 9. 
11. 2021, konečne naživo, aj keď tesne 
pred opätovným uzatváraním škôl. 
Prvýkrát v novom Múzeu Senica, kde 
primátor mesta ocenil dvanásť najlep-
ších študentov, za vynikajúce študijné 
výsledky a mimoškolskú činnosť 2021. 

Spoločne s CVČ a mestom sa vydarila 
aj spolupráca na Martinskom svetlo-

Zatiaľ posledný študentský ples v roku 2020.
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nosení. Kvôli trvajúcim obmedzeniam 
však prvýkrát mimo námestia, ako zá-
žitková trasa so svetelnými stanovišťa-
mi pre deti, ktoré realizovalo dvanásť 
členov parlamentu. Vydarila sa i účasť, 
až 600 detí a rodičov s lampiónmi. 
Parlamenťáci sa na jeseň 2021 ďalej 
zapojili do Týždňa dobrovoľníctva, vý-
zvy Koľko lásky sa zmestí do krabice od 
topánok, do mikulášskej pomoci  pre 
deti so sociálne slabých rodín a do po-
moci organizátorom výstavy fotografií 
vtákov z Vtáčieho ostrova na Kunov-
skej priehrade „Pozdrav z Kunova“.

V januári sa parlament stretol s primá-
torom Senice Martinom Džačovským, 
poverení členovia napísali projekt, s 
ktorým sme sa uchádzali o financie 
z mestského fondu PRO Senica, na-
zvaný „Pre študentov“, v marci vznikla 
pracovná skupina, ktorá spracovala a 
vyhlásila 3. ročník literárnej súťaže pre 
mládež Čo potom? ...keď (ne)zvládne-
me klimatickú krízu a od februára sa 
parlament venuje príprave 20. výročia 
vzniku študentského parlamentu, vrá-
tane tvorby publikácie a podujatí (8. 4. 
2022 slávnostné stretnutie bývalých a 
súčasných členov parlamentu, hostí a 
zástupcov zastrešujúcich mládežníc-
kych organizácií v Múzeu Senica, 27. 5. 
2022 športovo-spoločenská akcia Live 
-up a ďalšie...).

Hektické obdobie 2021 - 2022 prinies-
lo študentskému parlamentu starono-
vé udomácnenie sa v centre voľného 
času, v jeho priestoroch, klubovniach. 
Prinieslo aj postupnú zmenu systému 
práce parlamentu. Od kolektívnych 

úloh po zodpovednosť každého člena 
za určitú oblasť. Od úloh, delegova-
ných podľa záujmu, schopností, krea-
tivity, až po prácu na zoome či mesen-
geri, v pracovných skupinách. Výrazný 
vplyv na chod parlamentu má v tomto 
smere Marek Štítny, koordinátor mlá-
deže mesta Senica. Nielen v súvislosti s 
prípravou 20. výročia vzniku parlamen-
tu, ale aj s projektmi, propagáciou, sú-
ťažami, grafikou, tvorbou dotazníkov, 
publikácie a jeho nezlomnej dôvery v 
samostatnú činnosť našich mladých, 
aby pri každej príležitosti rozmýšľali, 
tvorili a boli odvážni. Odzvonilo sta-
rým formám práce, prichádza jedno-
duchosť, využívanie online priestoru, 
úložiska na Googli, elektronických no-
tesov...,  ale aj ekologické myslenie, či 
napĺňanie pojmu aktívne občianstvo. 
Určite k tomu prispelo aj nové vedenie 
parlamentu:      

Predsedníčka Študentského parla-
mentu Senica - KATARÍNA VALÚ-
CHOVÁ, študentka 3. ročníka Gym-
názia L. Novomeského Senica. Členka 
parlamentu je od r. 2019 a vo funkcii 

predsedníčky od 7. 10. 2021 (už od 
mája 2021 s titulom zastupujúcej 
predsedníčky). Je komunikatívna, roz-
hľadená, kreatívna, vie zadeliť a skon-
trolovať úlohy, je skvelá moderátorka 
a recitátorka, orientuje sa v literatú-
re a sama aj píše. Je spoluautorkou 
propozícií literárnej súťaže Čo po-
tom? Nezľakne sa písania projektov, 
vedenia brainstormigu, vystúpenia 
v TV SEN. Bez mihnutia oka zvolá za-
sadnutie cez zoom, alebo do hodiny 
napíše báseň do Študentských listov. 
Zabezpečuje množstvo úloh k prípra-
ve podujatí k 20. výročiu parlamentu, 
dá sa na ňu spoľahnúť, rýchlo myslí a 
úsporne robí.  

Takmer identicky je na tom aj podpred-
sedníčka LUCIA RAPÁKOVÁ. Študent-
ka 3. ročníka Gymnázia L. Novomeské-
ho Senica. Členkou parlamentu je od 
r. 2020. Rovnako aj študentskej rady v 
škole a združenia Senica 2.0. Je samo-
statná, komunikatívna, s prehľadom o 
spoločenskom dianí, vie si rýchlo utvo-
riť názor, s prehľadom ovláda všetky 
elektronické a online nástroje, výborne 

sa učí. Neustále sa vzdeláva, lebo ju 
zaujíma všetko nové, hneď je na Let-
nej škole, hneď na online školení, či v 
nejakom programe. Vie sa rozhodovať, 
jej práca je rýchla, minimalistická, ale 
dôsledná. Zaoberá sa ekológiou, dob-
rovoľníctvom, manažmentom a tvor-
bou projektov. Pre parlament založila a 
vedie Instagram, a aj ona zabezpečuje 
množstvo úloh k 20. Výročiu. 
                                                                                                                                                       

Treťou osobou do parlamenťáckeho 
dámskeho trojlístku je LUCIA POLÁ-
KOVÁ. Úspešná študentka oktávy se-
nického gymnázia, predsedníčka jeho 
študentskej rady, dlhoročná aktívna 
členka Študentského parlamentu Se-
nica a viac ako dva roky samostatná 
redaktorka Študentských listov. Sama 
je výborná štylistka a má na konte 
viacero ocenení – Hodžov novinový 
článok, Esej Johanidesa, Sloboda a de-
mokracia – teraz je to na nás. Minulý 
rok dokonca zvíťazila v medzinárodnej 
súťaži krátkych študentských filmov! 
Konala sa online, vo Viedni a Luckin 
film sa volal Let´sBuild the Future Toge-
ther („Film Lucie presviedča jazykovou 
vznešenosťou a vizuálnou charakteris-
tikou, má silu činu a spolupatričnosti, 
myslí nekonvenčne“- toľko úryvok z 
hodnotenia odbornej poroty.) Vytvo-
rila aj krátky film o činnosti študent-
ského parlamentu. Jej doménou však 
zostáva písomný prejav, literatúra a 
hmatateľných 21 vydaní Študentských 
listov. Práca na výbornú! Ako aj celého 
súčasného študentského parlamentu.                                            
Nuž a záver bez rozhovorov (rozhovor 
s predsedníčkou Adelou Sadloňovou 
ste si mohli prečítať už v minulom 
čísle). Rozhovorom s ďalšími mladými 
osobnosťami z parlamentu sa budeme 
venovať ešte v budúcej, už poslednej 
rubrike Jednoducho 20.     

Dana Kopecká, 
koordinátorka štud. parlamentu, 

CVČ Senica

Na foto vľavo bývalí a súčasní členovia 
Študentského parlamentu mesta Senica  
a hostia na unikátnej spoločnej snímke 
počas podujatia pri príležitosti 20-teho  
výročia založenia parlamentu, ktoré 
sa uskutočnilo v mestskom múzeu 
8. apríla 2022.
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príklad v Němčičkách a Velkých Pav-
loviciach na juhu Moravy, v lokalite 
Bratkovica pri Detvianskej Huti či u 
Moravského Svätého Jána pri hranici s 
Rakúskom. „V období rokov 2000 až 
2010 sme uskutočnili dvanásť pro-
jektov PLENÉR, kde žiaci od 15 do 18 
rokov poznávali a zobrazovali príro-
du a krajinu. Výsledky plenérov boli 
prezentované na výstavách v Senici, 
Veľlkých Pavloviciach, Dürnkrute,“ 
popisuje Štefan Orth. 

Výstavným cyklom, ktorý vznikol v 
roku 2005 a ktorý pokračuje až do 
súčasnosti, sú Návraty. Ide o sériu vý-
stav, na ktorých sa prezentujú bývalí 
žiaci ZUŠ Senica, ktorí výtvarné ume-
nie vyštudovali na vysokých školách a 
venujú umeniu profesionálne. Mimo-
chodom, najnovšia výstava zo série 
odštartovala len pred niekoľkými dňa-
mi a záujemcovia sú na ňu srdečne 
pozvaní do priestorov ZUŠ.

Mirka Gáfriková, ZUŠ Senica
Foto: Štefan Orth

z histórie ZUŠ Senica16 Naša Senica

          Senická ZUŠ-ka oslavuje sedemdesiatku: 
V novom miléniu ZUŠ oživila výtvarný život v Senici
Keď sa začalo písať 21. storočie, oslávila ZUŠ v Senici veľkolepým koncertom s účasťou orchestra a zboru bra-
tislavského konzervatória už päťdesiat rokov od založenia. Už dávno nešlo o inštitúciu s učiteľmi, síce vynika- 
júcimi, ale ktorých počet by sa dal zrátať na prstoch jednej ruky, v nevyhovujúcich a stiesnených priestoroch. 

Seničania už v tej chvíli mali k dispozí-
cií modernú školu so štyrmi odbormi, 
ktorá na svojom konte mala výchovu 
mnohých známych umelcov a množ-
stvo úspechov zo súťaží. Rozhodne 
ale vo svojom vývoji nepoľavila a tak 
i prvé desaťročie nového milénia pri-
nieslo veľa noviniek. 

V hudobnom odbore vznikli dva 
súbory, ktoré odvtedy úspešne re-
prezentujú školu na Slovensku i v 
zahraničí. V roku 2003 bol na podnet 

pedagóga Ondreja Hluchého založe-
ný detský spevácky zbor, zložený zo 
žiakov rozrastajúceho sa speváckeho 
oddelenia. Po piatich rokoch fungova-
nia sa zbormajster i vtedajší členovia 
rozhodli po prvýkrát skúsiť prihlásiť 
na celoslovenskú súťaž Mládež spieva, 

kde v kategórii mládežníckych zborov 
získali strieborné pásmo. Od tej chvíle 
je Spevácky zbor ZUŠ Senica každo-
ročným účastníkom celoslovenskej 
súťaže a pravidelne si z nej odnáša 
popredné umiestnenia i pochvaly po-
roty. 

V tom istom roku vznikol v hudobnom 
odbore aj akordeónový súbor, ktorý 
následne zažiaril na celoslovenských 
súťažiach a ktorý založila a vedie pe-
dagogička Anna Rýzková. 

Pedagógovia a žiaci školy sa v období 
rokov 2000 – 2010 postarali o zásadné 
oživenie senickej výtvarnej scény. 
Na ZUŠ boli založené úspešné výtvar-
nícke projekty, ktoré pokračujú až do 
súčasnosti, a taktiež dve súťaže pre 
detských a dospievajúcich výtvarní-
kov, do ktorých každoročne prichád-
zajú stovky prác detí z celého Sloven-
ska i zahraničia. Názvy týchto súťaží už 
teraz Seničania dobre poznajú – ide o 
Mudrochovu paletu a Senické zla-
té jabĺčko. Prvý ročník Mudrochovej 
palety sa uskutočnil v roku 2000 a Se-
nické zlaté jabĺčko nasledovalo o dva 
roky neskôr. „Medzinárodná súťažná 
prehliadka Mudrochova paleta si 
získala pozornosť a uznanie aj preto, 
že odbornú porotu tvorili významné 
osobnosti slovenského výtvarného 
umenia - syn Jána Mudrocha Mari-
án, známa slovenská výtvarníčka, 
rodáčka zo Senice Lýdia Štolcová, vý-
tvarník a pedagóg Vladimír Kordoš,“ 

popisuje začiatky prehliadky dlhoroč-
ný pedagóg ZUŠ Senica a výtvarník 
Štefan Orth. 

Mudrochova paleta sa koná v dvojroč-
nom intervale a organizátori súťaže zo 
ZUŠ sa rozhodli, že „prázdny“ rok by 
mohla zaplniť ďalšia výtvarná súťaž – a 
na scéne sa tak objavilo Senické zlaté 
jabĺčko. „Tento projekt je venovaný 
deťom a mládeži zo senických škôl, 
od materských až po stredné. V spo-
lupráci s hudobným odborom ZUŠ 
je dokonca súťaž od roku 2006 roz-
šírená aj o spevácku časť, venovanú 
prednesu ľudových piesní,“ hovorí 
Orth. 

Obe súťaže sú podporované mes-
tom Senica, a práve podpora mesta 
umožnila aj vznik ďalšieho nesmierne 
úspešného výtvarníckeho projektu – 
tvorivej dielne Plenér. Jej prvé roč-
níky sa uskutočnili aj vďaka príspevku 
z Európskej únie, ktorú autori myš-
lienky získali na základe vypracova-
nia projektu. Plenér, teda kreslenie a 
maľovanie priamo v prírode, umožnil 
žiakom nielen vyskúšať si tvorivú prá-
cu v celkom inom prostredí, než na 
aké sú bežne zvyknutí, ale navyše aj 
nadviazať nové priateľstvá a kontakty. 
Zvyčajne totiž skupina výtvarníkov zo 
ZUŠ Senica na Plenér vyrážala v spo-
lupráci so žiakmi z umeleckých inšti-
túcií zo zahraničia - Musikhauptschule 
Dürnkrut a Gymnázia Velké Pavlovice.
Plenér sa postupne uskutočnil na-
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Stredoškoláci preveria 
vedomosti v súťaži 
Mladý Európan 2022 

 

Čo nové v EÚ?
• Európsky rok mládeže 2022 prináša 35 000 
mladým ľuďom príležitosť preskúmať Európu 
vlakom

DiscoverEU, aktivita Európskej komisie, ktorá umož-
ňuje 18-ročným mladým ľuďom získať bezplatný ces-
tovný lístok sa vracia s prvým termínom podávania 
žiadostí v roku 2022. Od 7. apríla do 21. apríla budú 
môcť mladí ľudia narodení v termíne 1. júl 2022 – 
30. jún 2004 a  žijúci v jednej z programových krajín 
programu Erasmus+ požiadať o bezplatný cestovný 
lístok.

Celkovo bude v tomto prvom termíne podávania 
žiadostí prerozdelených 35 000 cestovných lístkov. 
Ďalších 35 000 cestovných lístkov bude k dispozícii v 
októbrovom termíne podávania žiadostí.

• 3,4 miliardy eur zo zdrojov REACT-EU pre 
členské štáty, ktoré prijímajú utečencov  
z Ukrajiny

Komisia na podporu členských štátov, ktoré prijímajú 
utečencov utekajúcich pred vojnou na Ukrajine a po-
skytujú im útočisko, navrhla zvýšiť sumu celkového 
predbežného financovania o 3,4 miliardy eur z pro-
gramu Pomoc pri obnove v rámci politiky súdržnosti 
a pri obnove území v Európe (REACT-EU). Tento oka-
mžitý prísun likvidity v kombinácii s flexibilitou, ktorú 
zabezpečujú Kohézne opatrenia na podporu utečen-
cov v Európe (tzv. nástroj CARE, Cohesion Action for 
Refugees in Europe), po prijatí zo strany spoluzákono-
darcov urýchli prístup členských štátov k finančným 
prostriedkom určeným na infraštruktúru, ubytovanie, 
vybavenie, služby v oblasti zamestnania, vzdelávania, 
sociálneho začlenenia, zdravotnej starostlivosti a sta-
rostlivosti o deti.

Komisia navrhuje zvýšiť sumu predbežného finan-
covania pre všetky členské štáty z 11 na 15 percent 
tranže REACT-EU na rok 2021. Okrem toho komisia 
navrhuje, aby sa pre členské štáty, ktoré hraničia s 
Ukrajinou (Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko), 
a členské štáty, ktoré prijali najvyšší počet ľudí z Ukra-
jiny v pomere k svojmu obyvateľstvu, toto percento 
zvýšilo na 45 percent. 

Zdroj: Zastúpenie EK na Slovensku

V našej škole sa stretávame s takto obdarovaný-
mi deťmi viac ako je bežne zvykom. Sú úžasné 
pre svoju bezprostrednosť a úprimnosť, sú ale 
večnými deťmi a potrebujú sústavný dohlaď, 
aby boli skutočne v bezpečí. Najväčším darom 
sú pre nich ich milujúce rodiny, ktorým chceme 
i touto cestou vyjadriť slová obdivu, ale určite i 
naše starostlivé pani učiteľky.

21. marec je Svetovým dňom Downovho syn-
drómu (DS). Za účelom povedomia verejnosti o 
DS vyzýva OSN všetky členské štáty, aby práve v 
tento deň viac o DS písali, hovorili a diskutovali. 
A práve preto sa naša škola v tento deň zapojila 

do tzv. ponožkovej výzvy, kedy sa na znak oslavy 
ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne ponož-
ky. A prečo ponožky? Rozdielne ponožky sa stali 
symbolom Svetového dňa Downovho syndrómu, 
pretože chromozóm pripomína tvar ponožky.

Takto rozširujeme povedomie aj na našej škole o 
tejto chorobe, o tom, že ľudská individualita robí 
tento svet krajším, pestrejším, zaujímavejším a in-
špirujúcim. V pondelok 21. marca si naše deti so 
svojimi učiteľkami obuli rozdielne ponožky, od-
fotili sa, aby sme všetci spoločne toto posolstvo 
šírili ďalej. 

Mgr. Lívia Stanková, Spojená škola Senica

Svetový deň  Downovho syndrómu v Spojenej škole Senica

Zastúpenie Európskej komisie a dvanásť cen-
tier Europe Direct vyhlásilo 17. ročník celoslo-
venskej súťaže Mladý Európan. Súťaž je určená 
študentom 2., 3. a 4. ročníkov gymnázií a stred-
ných odborných škôl z celého Slovenska. Posla-
ním súťaže je zvýšiť povedomie participatívne-
ho občianstva Európskej únie medzi študentmi 
stredných škôl na Slovensku. 

Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histó-
rii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších 
pamätihodnostiach EÚ. Záštitu nad súťažou v 
roku 2022 prevzal podpredseda Európskej ko-
misie Maroš Šefčovič. Partnerom celej súťaže je 
Úrad vlády SR. 

Europe Direct Senica

Športoviská otvorené bez obmedeznia: Na základe aktualizovaných vyhlášok ÚVZ SR sú 
všetky športoviská a ostatné prevádzky, ktoré sú v správe mestskej spoločnosti Rekreačné služ-
by mesta Senica odo dňa 14. marca 2022 otvorené bez obmedzenia. Naďalej však ostáva povin-
nosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom.                                                      Zdroj: rsms.sk
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štvrtok 14. apríl o 10:00 h (prázdniny)
ENCANTO: ČAROVNÝ SVET + ĎALEKO 
OD STROMU        
Žáner: animovaná komédia/USA

streda 13. a streda 20. apríl o 19:00 h
KROTITELIA DUCHOV: DEDIČSTVO      
Žáner: sci-fi komédia/USA/MP 12+

piatok 15., sobota 23. 
a piatok 29. apríl o 19:00 h
FANTASTICKÉ ZVERY: TAJOMSTVÁ 
DUMBLEDORA     
Žáner: dobrodr., fantasy/USA/MP 12+

utorok 19. apríl o 19:00 h
NAJHORŠÍ ČLOVEK NA SVETE  
Žáner: dráma, komédia/Nórsko/MP 15+
Vstupné: 4 €

štvrtok 21., piatok 22., nedeľa 24., 
utorok 26., štvrtok 28. apríla  
a nedeľa 1. máj o 19:00 h
PO ČOM MUŽI TÚŽIA 2 
Žáner: komédia/ČR/MP 12+

piatok 22. a sobota 23. apríl o 17:00 h
TIEŇOHRA 
Žáner: thriller/ČR, SR/MP 12+

nedeľa 24. a piatok 29. apríl o 17:00 h
UŠIAK ČIKI A ŠKREČOK TEMNÔT
Žáner: anim., rodinný/Belgicko, FR

Streda  27. apríl  o 19:00 h
KRYŠTOF 
Žáner: dráma/ČR, SR/MP 15+

sobota 30. apríl a nedeľa 1. máj 
o 17:00 h
SMRADI  
Žáner: animovaná komédia/USA 
 
sobota 30. apríl a piatok 6. máj  
o 19:00 h
SEVERAN  
Žáner: akčný, historický/USA, VB/ MP 15+

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.  
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Program kina v DK Senica

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

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

štvrtok 21. apríla 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 Galérii v podkroví Základnej umeleckej školy Senica sa 2. apríla uskutočnila verni-
sáž výstavy troch  bývalých absolventiek výtvarného odboru tejto školy s príznačným 
názvom - Návraty. 

Trojica nádejných výtvarníčok sa vrátila na miesto činu

Žofia Fodorová, Alexandra Su-
rovková  a Kristína Hrevušová 
boli spolužiačky v základnej ško-
le a tiež aj vo výtvarnom odbore 
ZUŠ Senica. V súčasnosti dokon-
ca študujú na vysokých výtvar-
ných školách v Brne (A. Surov-
ková) a v Prahe (Ž. Fodorová, K. 
Hrevušová). 

Kurátorka výstavy Lucia Kollá-
rová, ktorá tiež študuje v Prahe, 
odbor komunikácie a reklamy, 
porozprávala o tom, čo ich spája, 
priblížila ich tvorbu a zaspomí-
nala i na roky štúdia na „zuške“ 
a svojich vtedajších pedagógov. 
V hudobnom programe odme-
nili účastníci veľkým potleskom 
speváčku Katarínu Sadloňovú, 
žiačku pedagogičky Anny Pras-
kačovej.

Tvorba trojice nádejných vý-
tvarníčok obohatila výtvarný a 
umelecký život nielen v senickej 
ZUŠ-ke, ale aj v meste Senica. 
Želáme im, aby sa im v štúdiu a 
tvorbe darilo a veríme, že sa ešte 
stretneme na podobných podu-
jatiach.

Štefan Orth
výtvarný pedagóg ZUŠ Senica

apríl 
v knižnici
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Štyri päťdesiatky v senickom volejbalovom klube 

Volejbal má v Senici svoje miesto 
už dlhé roky a je jej neoddeliteľnou 
súčasťou. Pamätníci si určite spomí-
najú na rok 1974, kedy sa podarilo 
volejbalovým nadšencom založiť 
volejbalový oddiel pod hlavičkou TJ 
SH Senica (Telovýchovná jednota 
Slovenský hodváb). So senickým vo-
lejbalom je samozrejme spojených 
mnoho významných osobností, tré-
nerov, hráčok, ktorí prispeli k rozvoju 
a udržaniu tohto športu v meste. O 
dva roky si bude klub pripomínať 50. 
výročie založenia, avšak tento rok už 
tú svoju päťdesiatku oslavuje hneď 
štvorica členov terajšieho klubu VM 
Senica:

Zuzana Návratová, 
trénerka junioriek 

Zuzka začínala ako žiačka na poste 
blokárky pod vedením trénera Ivana 
Turzu. Za dorastenky (dnešné kadet-
ky a juniorky) hrávala s dnešnou tré-
nerkou Lenkou Búzkovou v Modre. 

Po vysokej škole sa stala trénerkou 
vtedajšieho senického Volejbalové-
ho klubu Slovenský hodváb. Neskôr 
prišla dlhšia trénerská pauza, nakoľ-
ko sa stala mamou troch detí (Rasťo, 
Dianka a Adelka). Späť do klubu na 
trénerský post sa vrátila aj vďaka už 
zosnulej Dáši Blažekovej - Hagero-
vej. Za svoj najväčší úspech, pova-
žuje zmysel svojej práce. Zuzka sa v 
ťažkých chvíľach nevzdáva, vyniká 
svojou trpezlivosťou, vytrvalosťou a 
hlavne ľudským prístupom. 

Lenka Búzková, 
trénerka najmladšej kategórie 

K Lenke patrí volejbal už viac ako 25 
rokov. V Senici začínala ako smečiar-
ka a univerzálna hráčka a v ženskej 
kategórii bola nahrávačka. Na stred-
nej škole spolu so Zuzkou Návrato-
vou hrávala za Modru. Ako trénerka 
má bohaté skúsenosti so všetkými 
vekovými kategóriami - od príprav-
ky, cez žiačky, kadetky, juniorky, až 
po ženy. Vo svojej trénerskej činnosti 
je dôsledná a poctivá. Počas svojej 
kariéry získala viacero ocenení. 

Andrea Vartiaková, 
trénerka starších žiačok 

Aďa, s prezývkou „Šváča” (za slo-
bodna Šváčková), je s volejbalom 
spojená už od základnej školy, kde 
začínala na poste smečiarky spolu so 
Zuzkou Návratovou. Má dve dcéry 
Viktorku a Karinku. Má neuveriteľný 
zmysel pre humor a solidaritu. Počas 
tréningov rozvíja u dievčat športo-
vého ducha a kultivuje ich osobnosť. 
Učí ich rešpektovať a správať sa fér v 
športovom svete. 

Andrej Papp, 
klubový lekár

Andreja priviedla k volejbalu dcéra 
Lujza, ktorá získala v drese Senice 
titul majster Slovenska v kategórii 
starších žiačok. Okrem zdravotníckej 
podpory Andrej pomáha a aktívne 
sa zapája aj do mimošportových 
akcií organizovaných klubom. Je 
skvelým priateľom, „parťákom“, ale 
najmä človekom.

Lucia Prokešová, VM Senica

A  takto to letí -  s číslom „6“ A. Vartiaková, pod ňou Z. Návratová, foto z r. 1987.

FK Senica: Statočný boj 
futbalistov

čase. Najskôr sa do vedenia dostali 
hostia, keď v 56. min využili rýchly 
protiútok. V 72. min sa podarilo 
vyrovnať z penalty kapitánovi Piro-
skovi. Bol to jeho 48 gól v senickom 
drese a stal sa historicky najlepším 
strelcom Záhorákov v súťažiach ria-
dených SFZ. Keď sa už zdalo, že zá-
pas skončí remízou, v 90. min urobil 
stopér hostí hrubú chybu, ktorú 
využil Niarchos a pekne prelobo-
val brankára. Senickí futbalisti tak v 
neľahkých časoch opäť dokázali za-
bojovať a potešiť verných fanúšikov

Ivan Tobiáš

Senickí futbalisti odohrali ďalšie 
zápasy v skupine o udržanie sa vo 
Fortuna lige. V 2. kole nadstavbovej 
časti privítali futbalistov Michalo-
viec. Po bojovnom výkone dokázali 
zverenci trénera Pavla Šustra vyhrať 
2:1 (1:0), keď góly strelili Václav Svo-
boda a Milan Jurdík. Do tabuľky si 
pripísali veľmi dôležité tri body. Na 
ďalšie dva zápasy cestovali k svojim 
súperom. Najskôr nastúpili 19. mar-

ca v Trenčíne. Domáci futbalisti boli 
favoritom stretnutia, čo dokazo-
vali aj na ihrisku. Seničania sa síce 
dostali v 7. min do vedenia gólom 
Witana, ale už o päť minút domá-
ci vyrovnali. Pre vývoj zápasu bol 
dôležitý druhý gól Trenčína v 42. 
min. Po polčasovej prestávke prida-
li aktívnejší domáci ďalší dva góly a 
hladko vyhrali 4:1.

Po reprezentačnej prestávke na-
stúpili Seničania na ďalší dôležitý 
súboj v Zlatých Moravciach. Od za-
čiatku sa hral svižný futbal. Domáci 

išli do vedenia v 16. min, ale Seni-
ci sa podarilo vyrovnať v 41. min 
Svobodom. Na začiatku 2. polčasu 
sa ViOnu podarilo streliť dva góly 
(jeden z penalty) a dostali sa do 
dvojgólového vedenia. Iskierku ná-
deje priniesol gól Witana v 84. min, 
ale na viac už Seničanom nezostal 
čas. Z. Moravce tak vyhrali 3:2. V 5. 
kole nadstavbovej časti zavítalo na 
Záhorie FK Pohronie - suverénne 
posledný celok tabuľky. Seničania 
oslabení o viacerých hráčov základ-
nej zostavy podali v zápase bojovný 
výkon. Góly padali až v druhom pol-
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SPOMIENKA
Dňa 11. apríla sme 
si pripomenuli prvé 
smutné výročie, čo 
nás navždy opustil 
manžel, otec, dedko 
a pradedko Miroslav 
Chvostek zo Senice.

S láskou a úctou spo-
mínajú manželka, dcéra Danka, syn Miroslav 
a syn Peter s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 18. apríla si pripo-
menieme deväť rokov, 
čo nás náhle a nečakane 
opustil náš drahý man-
žel, otec a starý otec Ivan 
Frank zo Senice vo veku 
78 rokov.
Tí, ktorí ste ho mali radi, 
venujte mu tichú spo- 
mienku.

S láskou a úctou spomína celá rodina.

SPOMIENKA
Čas plynie, roky ubiehajú, 
no spomienky na milova-
ných navždy zostávajú.

Dňa 26. marca 2022 
uplynulo 20 rokov, čo 
nás navždy opustil náš 
drahý manžel, otec a 
starý otec Pavol Miča. 

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami ti-
chú spomienku. 

S láskou a úctou spomínajú manželka Mária a 
synovia Pavol a Ivan s rodinami. Ďakujeme.

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

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

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

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

Dňa 29. 3. sme si pripo-
menuli 15. výročie úmrtia 
nášho manžela, otca, sta-
rého otca Alojza Kurtu. 

S láskou a úctou spomínajú manželka, deti  
a ostatná rodina.

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).

SPOMIENKA 
Dňa 7. 4. sme si pripo-
menuli 8. výročie, kedy 
nás navždy opustil náš 
drahý manžel, otec a 
dedko Marián Virág. 
Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu spolu s nami 
tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomínajú manželka a dcéry 
s rodinami.

SPOMIENKA
12. apríla si pripomeni-
eme prvé smutné výro-
čie, čo nás navždy opus-
til manžel, otec a dedko 
Miloš Černek. 
Tí, ktorí ste ho mali radi, 
venujte mu tichú spo- 
mienku.

S láskou a úctou spomína manželka Anna  
a synovia Ján a Branislav s rodinami.

Narodili sa:
Nina Slaná, narodená v Skalici
Stela Andová, narodená v Myjave
Filip Janík, narodený v Skalici
Oliver  Ravas, narodený v Myjave

Blahoželáme mladomanželom:
Ján Vojtek a Erika Petrášová
Jaroslav Indra a Petra Jurášová

Opustili nás: 
Lubomír Kŕč, vo veku 68 rokov
Eva Velická, vo veku 56 rokov 
Tibor Blažek, vo veku 77 rokov
Marek Černek, vo veku 46 rokov
Jaroslav Vanek, vo veku 66 rokov
Anna Fričová, vo veku 81 rokov
Ing. Cyril Garčár, vo veku 91 rokov
Lukáš Junas, vo veku 40 rokov 
Ľubomír Žák, vo veku 56 rokov
František Figura, vo veku 63 rokov
Ing. Vladimír Mikúš,  vo veku 78 rokov
Jozef Hrádela, vo veku 65 rokov
Emil Morávek, vo veku 65 rokov
Ján Jamárik, vo veku 70 rokov
Ján Baťko, vo veku 76 rokov
Tibor Dudáš, vo veku 61 rokov
Anna Medňanská, vo veku 92 rokov
Silvia Kováčiková, vo veku 42 rokov
Zdenko Musil, vo veku 64 rokov
Miroslav Kadlečík, vo veku 73 rokov
Jozef Vrábel, vo veku 84 rokov
Erna Madunická, vo veku 77 rokov

Spoločenská kronika
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Logotyp - farebné verzie

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

Na červenom a modrom podklade je 
povolené použiť len biely logotyp.
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SPRÁVA CINTORÍNA SENICA
(Sociálny podnik mesta Senica):
Po – pia: 8.00 – 11.00, 13:00 – 16:00
spravacintorina@spms.sk
0948 766 076

SPOMIENKA
Klesli ruky, 
ktoré pre nás pracovali,
Dotĺklo srdce, 
ktoré sme milovali. 
Zhasli oči, utíchol hlas.
Mal rád ľudí a všetkých 
nás.

30. 4. si pripomíname 
desiate výročie nášho zosnulého 
Petra Seemanna.
 
S láskou spomína manželka Oľga, dcéra Monika 
s priateľom, syn Peter s manželkou, vnuk Jakub-
ko a celá rodina.
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MO JDS Senica oznamuje 
svojim členom, že v mesiaci 
máj (3. 5. 2022) sa uskutoční 
kúpanie v Dunajskej Strede, 
odchod o 8.00 hod. spred 
plavárne v Senici, poplatok 
16 eur.

V termíne od 12. do 17. 6. 2022 bude rekondič-
ný pobyt v Liptovskom Jáne, hotel Horec, po-
platok 215 eur, plná penzia a doprava. V cene 
sú 4 procedúry a vonkajší bazén. Na uvedený 
termín sú ešte voľné miesta, záujemci sa môžu 
prihlásiť v kancelárii u p. Závodskej.

Prihlásení na jednodňové výlety: Červený Ka-
meň (10. 5. 2022) a Holíč, Skalica (7. 7. 2022),
poplatok 5 eur. Všetky platby sa začnú vyberať 
od 20. 4. 2022. 

Na mesiac jún pripravujeme športové hry. Oča-
kávame stanovisko MZ o uvoľnení opatrení, 
aby sme mohli začať s tanečnými posedeniami 
a posedím pri harmonike. Včas vás budeme in-
formovať.

Mária Slezáková 
predsedníčka  MO JDS Senica

•  SČK, územný spolok Senica má zriadený  
v Dennom centre na Hviezdoslavovej ulici huma-
nitárny sklad s materiálnou pomocou. Priestor na 
zriadenie skladu poskytlo mesto Senica. V rám-
ci materiálnej pomoci bolo ošatenie, potraviny 
a drogéria vydaná už viac ako 150-tim matkám  
s deťmi hľadajúcim útočisko, ktoré sú momentálne 
ubytované v okrese Skalica a Senica. Ďalej zbiera-
me: drogériu, trvanlivé potraviny, školské potreby, 
oblečenie iba prechodné bundy, vesty (veľkosti 40, 
42, 50) dámske tričká (nie blúzky), dámske topán-
ky (veľkosť 38, 39, športové, tenisky), novú spodnú 
bielizeň. Nie zimné veci. 
Výdaj a príjem materiálnej pomoci je v pracovných 
dňoch od 10.00 - 11.00 a 14.00 - 15.30 hod., prípad-
ne po telefonickom dohovore. 

•  SČK, územný spolok Senica organizuje akre-
ditovaný kurz pre opatrovateľky od 27. 4. do 30. 
5. 2022 vo výučbovom centre na Kalinčiakovej 
1396/446. Informácie:034/ 651 51 59, 0903 558 
914, senica@redcross.sk. Nezamestnaní uchádzači 
sa môžu informovať o možnosti zabezpečenia vz-
delávania na ÚPSVAR.

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

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.  
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Na podklade tvorenom žltou korpo-
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Oznámenie výzvy RÚVZ Senici k vykonaniu 
deratizácie: Mesto Senica, v zmysle § 4 ods. 3 
písm. h) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení v platnom znení oznamuje termín pre reali-
záciu celoplošnej deratizácie (opatrenie na regu-
láciu živočíšnych škodcov), všetkým povinným 
subjektom podľa § 52 zákona č. 355/2007 Z. z. o 
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 
o zmene a doplnení niekt. zákonov (fyz. osoby, 
fyz. osoby oprávnené na podnikanie a právnické 
osoby) vyzýva vykonať deratizáciu v termíne  
od 4. apríla 2022 do 8. mája 2022.

MsÚ Senica HĽADÁ PRÁVNIKA 
na majetkovo-právne oddelenie 

Kvalifikačné predpoklady: 
VŠ vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore právo 

Termín nástupu: dohodou/ihneď
Dátum na podanie žiadostí: 20. 4. 2022 

Kompletné informácie nájdete na webe mesta:
www.senica.sk/clanok/volne-pracovne-miesta



kultúrna pozvánka24 Naša Senica

1. máj
Námestie oslobodenia, Senica

10:00
Klub priateľov heligónky Senica 
Mažoretky Crazy Cats, ZŠ Sadová
FS Pruclek 

14:00
Oáza (pop-rock)
Craggy Collyde (ČR, rock’n’roll-rock)

16:00
Freestyle football - Lucia Žňavová Kevická

Osadenie ozubených koliesok na Záhoráckej 
stene slávy pred  domom kultúry 
na pamiatku Fridricha Huttu a Ivana Horvátha 

16:30
PAPER MOON TRIO (skladby z 20. až 40. rokov)

Stavanie mája
30.4.2022 o 15:00 - stavanie mája v Kunove - Spoločenský dom Kunov (FS Pruclek)

30.4.2022 o 16:00 - stavanie mája v Čáčove - pred materskou školou   
30.4.2022 o 16:30 - stavanie mája v Senici - Námestie oslobodenia - Dychová hudba Grinavanka

Na tomto podujatí sa bude fotografovať a filmovať. Každý, kto vstúpi do priestoru podujatia, dáva Mestu Senica súhlas a oprávnenie na filmovanie, fotografovanie 
a zvukové nahrávanie svojej osoby, ako aj na mediálne použitie takýchto záznamov, i zverejnenie na sociálnych sietiach a webe podľa uváženia Mesta Senica.

EUROPE DIRECT
Senica

MESTSKÁ POLÍCIA

S E N I C A


