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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

Po dvojročnej covidovej pauze sa 
mohli Seničania opäť raz stretnúť 
na kultúrno-spoločenskom podujatí 
pod holým nebom. Nedeľným pr-
vomájovým oslavám predchádzalo 
sobotňajšie stavanie májov na Ná-
mestí oslobodenia, ako aj v dvoch 
mestských častiach Senice - v Kuno-
ve i Čáčove.  Počas oboch dní bolo 
príjemné slnečné počasie, ktoré do 
ulíc prilákalo množstvo ľudí. Ležiaci 
máj na námestí farebnými stužkami 
bohato vyzdobili deti z Dvojkáčika 
– folklórneho súboru, ktorý funguje 
na druhej „zéeške“ na Komenské-
ho ulici. Ešte predtým sa však malí 
vyobliekaní folkloristi postarali aj o 

program a na námestí spolu so svoji-
mi učiteľkami odvážne vystrihli folk-
lórne pásmo plné tanca, riekaniek 
a ľudových pesničiek. Ich námahu 
a mesačné nacvičovanie ocenil  
v úvodnom príhovore i primátor Se-
nice Martin Džačovský. Po postavení 
mája už patrilo pódium dychovej 
hudbe Grinavanka, ktorá zasa pote-
šila tých skôr narodených.

Nedeľný program začal na Námes-
tí oslobodenia od desiatej hodiny 
dopoludnia vystúpením Klubu pria-
teľov heligónky Senica, mažoretiek 
Crazy Cats zo ZŠ na Sadovej ulici, 
ako aj folklórnym súborom Pruclek. 

Popoludní štafetu prebrali skupiny 
Oáza a Craggy Collyde. Od 16-tej 
popoludní freestylové futbalové vy-
stúpenie predznamenalo najdôleži-
tejší bod programu. Záhorácka stena 
slávy je od prvomájovej nedele bo-
hatšia o dve nové ozubené kolieska, 
ktoré nesú mená senickej futbalovej 
legendy Fridricha Huttu (2. 9. 1934 – 
23. 3. 2021) a spisovateľa, publicistu 
i diplomata Ivana Horvátha (26. 7. 
1904 – 5. 9. 1960).

Obe významné osobnosti a senickí 
rodáci boli v rámci prvomájového 
programu predstavené verejnosti, 
                      (pokračovanie na strane 3) 

V Senici hneď tri máje i dve nové mená 
na Záhoráckej stene slávy    >>     >>  str.  1, 3str.  1, 3
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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

Milé mamy, babičky i prababičky,
k vášmu sviatku vám želám všetko len to najlepšie, 
najmä veľa zdravia, lásky a vzájomného porozumenia v rodine, 
aby ste zo svojich detí a zo svojich vnúčat mali vždy radosť. 
A ak sa vo vašich očiach niekedy kvôli nim objavia slzy, 
nech sú to len slzy šťastia a radosti. 

Martin Džačovský
primátor mesta Senica

Deň Zeme v znamení jarného upratovania mesta
Jarnému upratovaniu, ktoré mesto Senica zorganizovalo v sobotu 23. apríla vyšlo počasie  
aj zámer – spraviť Senicu čistejšou. 

Poďakovanie preto zaslúžene patrí 
všetkým, ktorí nelenili a venovali svoj 
voľný čas v prospech všetkých, za čistej-
šie mesto. Podarilo sa vyzbierať niekoľ-
ko desiatok vriec odpadu, ktorý niektorí 
občania bezohľadne vyhadzujú na ve-
rejné priestranstvá. Čistili sa brehy poto-
ka a blízke zelené okolie pri Ulici Gen. L. 
Svobodu. V „Kolonke“ zasa pokračovali 

ďalšie partie upratovaním brehov Tep-
lice i okolia až v smere na Čáčov. Vyčis-
tenia sa dočkalo aj zelené priestranstvo 
pri Bille v smere na Čáčov a znečistený 
priestor, kde vodiči kamiónov odsta-
vujú vozidlá. Posledná upratovacia čata 
sa počas slnečnej aprílovej soboty zasa 
venovala priestoru po oboch stranách 
ulice Ulice Kaplinské pole.

Kuriozitou medzi vyhodenými odpad-
mi bola veľká nafukovacia „Anča“ v 
potoku a takisto keramický sporák na 
Ulici Kaplinské pole, kde takisto v dlhej 
kolóne parkujú kamióny. Špeciálne v 
tejto lokalite zberači odpadkov našli 
množstvo plných umelohmotných fliaš, 
ktoré používajú kamionisti na močenie. 
Rovnakú skúsenosť mali aj upratujúci 
dobrovoľníci pri Bille. Jarné upratova-
nie Senice odhalilo aj to, že niektorí 
psíčkari majú podivuhodné spôsoby – 
exkrementy po svojom miláčikovi síce 
vložia do vrecka, to ale zároveň zahodia 
do prírody... 

„Tento rok sme to skúsili s celomest-
skou jarnou brigádou vôbec po 
prvýkrát. Ďakujem preto všetkým 
občanom, ktorí sa zapojili do zberu 
odpadkov v rámci jarného uprato-
vania mesta. Vďaka aj Technickým 
službám Senica za spoluprácu, ktoré 

dodali vrecia a rukavice a po brigáde 
sa postarali o odvoz nazbieraného 
odpadu. Ruku k dielu priložili aj členo-
via Študentského parlamentu mesta 
Senica a organizácie Senica 2.0, dob-
rovoľní hasiči a v neposlednom rade 
zamestnanci mesta Senica, ktorí pra-
covali na všetkých upratovacích sta-
novištiach,“ zhrnul premiérovú orga-
nizáciu celomestskej brigády primátor 
mesta Martin Džačovský, ktorý sa ak-
tívne zapojil do upratovania v lokalite 
Kaplinského poľa.

-tam-



spravodajstvo 3
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zazneli najdôležitejšie momenty z 
ich životov. Ešte pred samotným 
slávnostným odhalením nových prí-
rastkov na Záhoráckej stene slávy 
si na nich spomenuli aj ich najbližší 
príbuzní. Na Fridricha Huttu – se-
nického Fergusona, ktorý odišiel do 
futbalového neba v nedožitých 87. 
rokoch, na pódiu zaspomínala jeho 

manželka Mária a syn Peter. Dojatie 
len ťažko skrývala aj dcéra ďalšej 
osobnosti Jana Shillerová-Horvátho-
vá, ktorú na prvomájovej slávnosti 
sprevádzal vnuk Ivana Horvátha rov-
nakého mena ako jeho dedo (na foto 
vyššie).

Primátor Senice Martin Džačovský 
zástupcom oboch rodín poďakoval, 
že spolu s nimi môžeme zdieľať ten-
to významný okamih a medzi pro-

fesijne zdanlivo nesúrodými osob-
nosťami vyzdvihol spoločnú vášeň 
a zapálenie, s ktorými sa venovali 
štúdiu, svojej práci i aktivitám a svo-
jím odhodlaním môžu byť vzorom a 
inšpiráciou pre nás ešte aj dnes.

Freestylová futbalistka Lucia Kevická 
pri tejto príležitosti predviedla, čo 
všetko dokáže spraviť s futbalovou 
loptou. Spomienka na legendárne-
ho hráča a trénera Fridricha Huttu 
nechýbala ani na podujatí pri príle-
žitosti nedávneho uvedenia knihy 
100 rokov futbalu v Senici, v ktorej 
má venovaný priestor. Zásluhy Frid-
richa Huttu nemajú len regionálny 
charakter, v roku 2009 mu Slovenský 
futbalový zväz udelil striebornú me-
dailu za zásluhy v prospech sloven-
ského futbalu.

JUDr. Ivan Horváth vyštudoval právo 
na univerzitách v Bratislave, Prahe a 
v Drážďanoch, diplomaciu na Sorbo-
nne v Paríži. Pôsobil ako advokátsky 
koncipient a verejný notár, od 1939 
ako samostatný advokát v Senici. V 
období Slovenského štátu sa zapojil 
do druhého československého od-
boja, bol členom ilegálnej Sloven-
skej národnej rady. Organizoval a 
viedol protifašistický odboj v Senici. 
Záhorskej osvetové stredisko pri-
pravilo pri tejto príležitosti výstavu 
podrobne mapujúcu život a dielo 
Ivana Horvátha, ktorú si môžete v 
jeho priestoroch pozrieť do 30. mája 
(www.osveta-senica.sk).

Prvomájové kultúrno-spoločenské 
podujatie v Senici zavŕšilo vystúpenie 
dámskej vokálno-inštrumentálnej 
skupiny Paper Moon Trio z Bratislavy.

-tam-
Archívne foto F. Huttu: FK Senica

Manželka Mária Huttová 
a syn Fridrich Hutta ml.
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Prezreli si zberný dvor 
O tom, čo sa deje s komunálnym od-
padom dovezeným na zberný dvor, 
koľko odpadu končí na skládke v ne-
ďalekej Jablonici, ktorej životnosť je už 
iba sedem rokov, kam putuje zbieraný 
kuchynský bioodpad a mnoho ďalších 
zaujímavostí i odborných informácií sa 
9. mája dozvedeli poslanci Mestského 
zastupiteľstva Senica ako aj pracovníci 
Mestského úradu Senica počas návštevy 
Technických služieb Senica (TSS). Prezre-
li si jednotlivé prevádzky, kde sa odpad 
zo Senice a okolia zváža, triedi a spraco-

váva. Navštívili zberný dvor, skládku v 
Jablonici a kompostáreň bioodpadov v 
Čáčove. Stretnutia, ktoré zorganizovali 
TSS v spolupráci so senickou radnicou, 
sa zúčastnilo sedem členov z 25-člen-
ného poslaneckého zboru, ktorí okrem 
zodpovedania mnohých otázok, disku-
tovali s vedením mesta i Technických 
služieb Senica o novej legislatíve, podľa 
ktorej sa od 1. januára 2023 sprísnia pod-
mienky pre skládkovanie komunálneho 
odpadu. 

Lucia Vajdová

Dvanásť poslancov Mestského zastu-
piteľstva Senica (MsZ) reflektovalo na 
pozvanie skalickej spoločnosti Pro-
therm Production, ktorej zámerom 
bolo predstaviť ekonomickú i sociálnu 
filozofiu medzinárodnej spoločnos-
ti Vaillant Group, do ktorej portfólia 
skalický Protherm patrí, a do ktorého 
spadá aj budúci práve budovaný zá-
vod na výrobu tepelných čerpadiel v 
Senici. V Protherm Production 4. mája 
predstavitelia senickej samosprávy, 

poslanci, ako aj pracovníci mestského 
úradu, po oboznámení sa s históriou a 
produktovým zameraním spoločnos-
ti, absolvovali komplexnú prehliadku 
výrobných i skladových priestorov zá-
vodu. Návšteve zo Senice sa venoval 
riaditeľ spoločnosti Protherm Produc-
tion Peter Kuba, budúci riaditeľ nové-
ho závodu v Senici Radovan Prístavok, 
spolu s ďalšími členmi manažmentu 
senického závodu.

T. Moravcová

Stihli ste prvomájový bozk pod čerešňou?Stihli ste prvomájový bozk pod čerešňou?

Foto: FB  Mesto Senica

Poslanecká návšteva v skalickom 
Protherme 



spravodajstvo 5

MsP Senica opäť modernizovala kamerový systém

„Najstaršie pôvodné kamery, ktoré 
boli statické, boli vymenené za po-
hyblivé, ktoré sa dokážu otáčať 360 
stupňov okolo vlastnej osi, s vysokou 
kvalitou zaznamenávaného obrazu a 
až s 30-násobným optickým zoomom 
bez straty kvality obrazu. Ďalšou vý-
hodou je, že novoosadené kamery 
nám umožňujú monitorovať rozlo-
hou omnoho väčší priestor. Záznamy 
z takýchto monitorovacích kamier sú 
v mnohých prípadoch využité v trest-
nom a správnom konaní, či už zo stra-
ny Policajného zboru SR a iných štát-
nych orgánov alebo v priestupkovom 
konaní zo strany mestskej polície. 
Zmodernizovaný kamerový systém 
Senice je už plne funkčný,“ dodáva ná-
čelník MsP Senica. 

„Kamerový systém je potrebné po 
určitom období obnovovať, aby 
bolo v záujme bezpečnosti neustá-
le zabezpečené monitorovanie ve-
rejných priestranstiev a miest, kde 
najčastejšie dochádza k protipráv-
nej činnosti a páchaniu rôznych 
priestupkov,“ vysvetľuje náčelník 
Mestskej polície Senica Jaroslav Pe-
cha.  
 
Ostatná modernizácia kamerového 
systému mesta Senica pozostávala z 
komplexnej výmeny zastaralého mo-
nitorovacieho systému na deviatich 
lokalitách v rámci mesta, súčasťou 
obnovy bola aj inštalácia technológie 
do obslužného pracoviska kamero-
vého systému. 

Monitorovací kamerový systém Mestskej polície Senica počíta 36 kamier. Deväť najstarších z nich si po 
ôsmich rokoch nepretržitého fungovania vyžadovalo obnovu, pretože postupom času dochádza k ich 
opotrebeniu a strate funkčnosti. 

Kamerový systém mesta Senica strie-
davo obsluhuje dokopy dvanásť za-
mestnancov chránenej dielne. Sú to 
ľudia s rôznym zdravotným postih-
nutím, ktorí majú sťažené pracovné 
uplatnenie na trhu práce s poklesom 
schopnosti vykonávať zárobkovú čin-
nosť buď o viac ako 40 percent alebo 
o viac ako 70 percent v porovnaní so 
zdravou fyzickou osobou. 
 
Kamerové systémy zohrávajú význam-
nú úlohu pri objasňovaní spáchaných 
trestných deliktov. Počas roka 2021 
bolo monitorovacím kamerovým sys-
témom v Senici zaznamenaných a na-
hlásených 686 takýchto udalostí.

-lv-

Nové 38-miestne parkovisko na Sotinskej
zaparkovať na ňom je možné pro-
stredníctvom sms parkingu (0,50 
eur/hod.) alebo zakúpením ročnej 
či mesačnej parkovacej karty. Počas 
dňa môže nové parkovisko slúžiť 
pre návštevníkov neďalekej Polikli-
niky Senica, v neskorších popolud-
ňajších hodinách a po zvyšok dňa 
zasa pre obyvateľov blízkeho sídlis-
ka. Celková investícia na vybudova-
nie parkoviska, osadenie zvislého a 
vyznačenie vodorovného doprav-
ného značenia, ako aj úpravy oko-
litého terénu, vrátanie navezenia 
zeminy a zasiatia trávy predstavuje 
cca 117 tisíc eur.                                 -lv-

Od 20. apríla môžu vodiči na odsta-
venie svojho vozidla využívať úplne 
nové parkovisko na Sotinskej ulici 
v Senici. Z novovybudovaných par-
kovacích plôch senickou radnicou 
je toto parkovisko najväčšie – jeho 
kapacita je dovedna 38 parkovacích 
miest, z toho dva širšie boxy sú urče-
né pre parkovanie vozíčkarov.

Nové parkovisko senická samosprá-
va vybudovala vedľa už existujúce-
ho parkoviska pred budovou So- 
ciálnej poisťovne a spadá do reži-
mu plateného parkovania na úze-
mí mesta Senice. Čo znamená, že 

Protestné zhromaždenie za zachovanie 
Okresného súdu v Senici

pričom spomenul, jedno číslo za 
všetky: nerozhodnutých vecí má 
Okresný súd Malacky 3656, Okresný 
súd Senica 1531 (OS Skalica 1309). 
Obavy zo straty práce a zamestna-
nia prítomným médiám tlmočila 
aj Anna Bílovská – predsedníčka 
miestnej odborovej organizácie 
Okresného súdu v Senici.

Po otvorení riadnej schôdze NR 
SR, ktorá začala 26. apríla, už bolo 
zrejmé, že súdna mapa išla do parla-
mentu napokon v pôvodnom zne-
ní, čo v prípade Senice znamená, že 
„sídlom Okresného súdu Senica 
ostáva mesto Senica, pričom jeho 
územný obvod tvoria územné ob-
vody okresov Senica a Skalica,“ 
uviedol na svojom facebookovom 
profile M. Džačovský.                    -red-

V stredu 20. apríla sa pred sídelnou 
budovou Okresného súdu v Senici 
uskutočnilo protestné zhromaž-
denie, v úvode ktorého upozornil 
primátor mesta Martin Džačovský 
na existujúcu dôvodnú obavu, že 
v doteraz prezentovanom návrhu 
novej súdnej mapy, ktorá počíta so 
Senicou ako so sídlom Okresného 
súdu Senica, má dôjsť k náhlej zme-
ne ešte pred jej zaradením na riad-
nu schôdzu Národnej rady SR, ktorá 
má viesť k zrušeniu Okresného súdu 
Senica a jeho presunu na Okresný 
súd Malacky. 

Pred prítomných novinárov sa po-
stavil aj súčasný predseda Okresné-
ho súdu v Senici JUDr. Milan Trylč, 
ktorý podčiarkol, že počas celej 
doby rozpravy o reforme justície 
nesúcej názov „Súdna mapa“, nebo-
li pochybnosti o tom, že sídelným 
súdom novovzniknutého Záhorské-
ho súdneho obvodu je Okresný súd 
Senica. Zároveň ozrejmil, že jedným 
z kritérií, podľa ktorých sa posudzu-
je rozhodovanie o sídelnom súde 
je aj „produktivita súdov". Z reportu 
ministerstva spravodlivosti o vyba-
vovaní agend na okresných súdoch 
podľa aktuálneho stavu je podľa 
neho zrejmé, že vo všetkých sledo-
vaných agendách hovoria výsledky 
v prospech Okresného súdu Senica, 
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Koniec druhej svetovej vojny i výročie tragickej smrti generála Štefánika
103. výročie tragickej smrti generála 
Milana Rastislava Štefánika si 4. mája 
pripomenuli predstavitelia senickej 
samosprávy spoločne so zástupca-
mi Študentského parlamentu mesta 
Senica. M. R. Štefánik nesporne patrí 
medzi najvýznamnejšie a výnimočné 
osobnosti našej histórie, ktorých život 
dokáže inšpirovať ešte aj dnes. Vence 
k pomníku generála Štefánika v par-

číku pri ZUŠ položili: primátor Martin 
Džačovský, zástupca primátora Filip 
Lackovič a prednosta mestského úra-
du Marek Došek v spoločnosti dvoch 
zástupcov študentského parlamentu 
-  predsedníčky Kataríny Valúchovej a 
Evana Hendrickena.

Pred 77. rokmi, 8. mája 1945, bola 
ukončená druhá svetová vojna. Tento 
dátum predstavuje koniec druhej sve-
tovej v Európe. V Senici si toto výročie 
pripomenuli v piatok 6. mája pietnym 
aktom položenia vencov k soche Víťaz-
stvo na Námestí oslobodenia. Poduja-
tia sa zúčastnili predstavitelia orgánov 
miestnej štátnej správy, samosprávy, 
OV SZPB, predstavitelia politických 
strán a hnutí, škôl a organizácií, ktorým 
sa prihovoril prednosta Okresného úra-
du Senica Vladimír Kocourek. Ten vo 
svojom príhovore spomenul viaceré 
zlomové momenty začiatku, priebehu 
a ukončenia tohto najväčšieho a najni-
čivejšieho vojnového konfliktu v deji-
nách ľudstva, ktorého sa postupne zú-
častnilo 61 krajín, v ktorých žilo viac ako 
80 percent obyvateľov našej planéty. 

Pripomenul hrôzy vojny, počas ktorej 
straty na ľudských životoch prekročili 
50 miliónov obetí, z toho 27 miliónov 
padlo na frontoch. „Na to, čo sa stalo 
nesmieme nikdy zabudnúť, ani dnes, 
ani v budúcnosti. Musíme sa poučiť z 

minulosti a byť obozretní, lebo vojno-
vé konflikty (aj keď nie vo svetovom 
kontexte) pokračovali a pokračujú, 
žiaľ, aj dnes. Teda nikdy nezabúdajme 
a uctime si pamiatku miliónov obetí 
vojny!“ dodal na záver.                        -red-

Do materských škôl umiestnia všetky deti, 
odklad školy má 12 percent detí

žiadosti budeme musieť presun-
úť na iné elokované pracoviská,“ 
objasňuje riaditeľka MŠ Senica 
Renáta Rýzková. Materská škola 
Senica zároveň zaznamenala zá-
pis troch ukrajinských detí, pri-
čom dve z nich idú v septembri 
do školy a jedno bude predškolá-
kom. Do „štvrtej“ Základnej školy s 
materskou školou Jána Mudrocha 
rodičia zapísali z celkového uvád-
zaného počtu dvadsať detí.  

K  zápisu (21. apríla) detí do všet-
kých štyroch senických základ-
ných škôl, ktorých zriaďovateľom 
je mesto Senica, prišlo dovedna 
271 detí. ZŠ V. Paulínyho-Tótha, 
ZŠ Komenského a ZŠ na Sadovej 
ulici otvoria v budúcom školskom 
roku zhodne po tri triedy prváči-
kov, ZŠ s MŠ Jána Mudrocha otvorí 
dve prvácke triedy (spolu 11 tried 
budúcich prvákov). Odklad nástu-
pu povinnej školskej dochádzky 
bude mať cca 32 detí (necelých 12 
percent) z celkového počtu detí, 
ktoré sa spolu s rodičmi alebo 
zákonnými zástupcami dostavili  
k zápisu.

-red-, foto: ZŠ V. P.-Tótha

Zápisy detí do materských škôl sa  
v Senici uskutočnili 2. a 3. mája 
2022. Celkový počet podaných 
žiadostí o umiestnenie dieťaťa do 
senických mestských predškol-
ských zariadení je v tomto toku 
213, čo je o 22 menej ako vlani. 
Z toho 193 žiadostí smerovalo do 
jedného z ôsmych elokovaných 
pracovísk Materskej školy Senica. 
„Kapacitne dokážeme uspoko-
jiť všetky žiadosti rodičov alebo 
zákonných zástupcov detí. V 
dvoch elokovaných pracoviskách 
(Kalinčiakova a Kolónia) počet 
podaných žiadostí prevyšuje ich 
kapacitu, čo znamená, že tieto 

Nové stromoradie na Sotinskej
Symbolicky ku Dňu Zeme (22. aprí-
la) bolo v Senici vysadených 51 
mladých stromov. Najviac z nich pri-
budlo na Sotinskej ulici popri novej 
cyklodopravnej trase, kde boli vysa-
dené hlohy, hraby, lipy, ale aj okras-
né čerešne. Súčasťou zeleného pásu 
v tejto mestskej lokalite budú aj 
trvalkové záhony a živý plot. Ďalšia 
„várka“ novovysadených stromov 
bude lemovať cyklotrasu pri kúpa-
lisku a neďalekom parku.

V závere apríla mesto Senica na-
skladnilo ďalších 66 kusov rôznych 
druhov drevín - niekoľko metrov 
vysokých stromčekov, ktoré sú v 
rámci náhradnej výsadby postup-
ne vysádzané na rôznych verejných 
priestranstvách po celom meste.  
    -red-
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Míľa pre mamu sa vrátila, zaregistrovaných bolo 1246 účastníkov
Obľúbené podujatie Míľa pre mamu 
sa po dvojročnej vynútenej covi-
dovej prestávke mohlo opäť usku-
točniť v plnej paráde a Seničania si 
oslavu Dňa matiek prišli užiť naozaj 
v hojnom počte. Na senickom kúpa-
lisku sa ich zaregistrovalo 1246, no 
na trati míle i v areáli kúpaliska sa 
ľudí pohybovalo oveľa viac. 

Na kúpalisku boli pre deti pripravené 
rôzne atrakcie ako maľovanie na tvár 
a tvorivé dielničky, ktoré si pripravili 

dobrovoľníci z Domky Senica, športo-
vé aktivity v podaní Flow arény, aktivi-
ty pripravené Centrom voľného času 
Senica, nechýbali skákacie hrady a hé-
liové balóniky. Na trati po cyklotrase 
bolo pre deti pripravené prekvapenie 
v podobe rozprávkových postavičiek. 
Indiáni, vodníci, čert s anjelmi, či Jan-
ko s Marienkou za splnenie drobných 
úloh deti odmenili. Návštevníkom po-
dujatia sa predstavili aj vodní skauti zo 
ZŠ Paulínyho-Tótha. Na pódiu v areáli 
kúpaliska svoj talent zasa predviedli ši-

kovné deti z materských a základných 
senických škôl, CVČ Stonožka a ZUŠ 
Senica.

Podujatie organizačne pripravili 
mesto Senica, Materské centrum 
Stonožkine slniečka a CVČ Stonožka 
v spolupráci so senickými MŠ a ZŠ.

Ďakujeme partnerom podujatia: Tr-
navský samosprávny kraj, Rekreačné 
služby mesta Senica, Mestské kultúr-
ne stredisko Senica, Mestský podnik 

služieb, Technické služby Senica, SČK – 
Územný spolok Senica, Raiffeisen ban-
ka, REMAX, Chuť tradícií, Hypermarket 
TESCO Senica, COOP JEDNOTA Senica, 
Domka Senica, ZUŠ Senica, Spojené 
predškolské zariadenie Senica, taneč-
ná skupina Sonny, Študentský parla-
ment mesta Senica a Záhorská knižni-
ca Senica.

Mediálni partneri: Naša Senica, týž-
denník ZÁHORÁK, senická televízia TV 
SEN.              -lv-
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Z rokovania marcovej rady a zastupiteľstva...
Dňa 29. marca 2022 sa uskutočnilo 22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senici, ktoré by sa dalo označiť aj ako mimoriadne, nakoľko bolo potrebné 
urýchlene schváliť nájom pozemkov pre chystanú investíciu spoločnosti Vaillant, aby bolo možné plynulo pokračovať v tomto projekte. Následne sa dňa  
7. apríla 2022 uskutočnilo 22. zasadnutie Mestskej rady v Senici, ktorého hlavnými bodmi programu bolo schválenie Záverečného účtu mesta Senica za rok 
2021 a schvaľovanie žiadostí o dotácie z Fondu PRO Senica. Všetky ostatné materiály boli prejednané Mestskou radou a následne boli predložené na zasadnu-
tie 23. Mestského zastupiteľstva v Senici, ktoré Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica zvolal na 21. apríl 2022.

Mestské zastupiteľstvo schválilo:
•   Záverečný účet mesta Senica na 
rok 2021 – Mesto Senica v minulom 
roku dosiahlo celkové príjmy vo výške 
24,7 mil. eur a celkové výdavky čerpa-
lo vo výške 23,2 mil. eur. Mesto zhod-
notilo majetok cez investičné výdavky 
takmer za 1 830 000 eur. Hospodáre-
nie mesta za rok 2021 bolo ukončené 
s výsledným prebytkom na úrovni 1 
558 648,37 eur a na základe vylúče-
nia finančných prostriedkov vo výške 
1 251 261,27 eur, ktoré budú použité 
v rozpočtovom roku 2022, mesto vy-
tvorilo zdroj na tvorbu rezervného 
fondu mesta za rok 2021 v celkovej 
výške 253 265,06 eur. Aktuálne má 
mesto Senica vytvorený rezervný 
fond vo výške 1 084 163,30 eur. Zá-
verečný účet mesta Senica za rok 
2021 bol Mestským zastupiteľstvom 
v Senici schválený bez výhrad. Pred 
samotným schválením boli poslanci 
zastupiteľstva oboznámení s odbor-
ným stanoviskom hlavnej kontrolór-
ky, ktorá taktiež odporučila schváliť 
Záverečný účet mesta Senica za rok.

•   Zmenu rozpočtu mesta na rok 
2022 - Návrhom na zmenu rozpoč-
tu mesta na rok 2022 sa do rozpočtu 
dostali finančné prostriedky na mo-
dernizáciu verejného osvetlenia v 
celkovej výške 792 tis. eur a na reali-
záciu nového verejného osvetlenia v 
lokalitách Kasárenská ul. a Kaplinské 
pole vo výške 200 tis. eur. Druhou vý-
znamnou časťou vykonanej zmeny je 
oblasť vzdelávania, v rámci ktorej sa 
do rozpočtu zapojili zvýšené norma-
tívne a nenormatívne finančné pro-
striedky zo štátneho rozpočtu, ďalej 
financie na originálne kompetencie a 
nevyčerpané prostriedky z predchá-
dzajúcich rokov a to v celkovej výške 
658 654 eur. 

•   Inventarizáciu majetku mesta k 
31. 12. 2021 –  Na základe príkazu 
primátora bola vykonaná inventari-
zácia majetku k 31. 12. 2021, ktorého 
cieľom bolo overenie stavu majetku 
mesta a jeho záväzkov porovnaním 
skutočného stavu a stavu vedeného v 
účtovníctve. Ďalej sa inventarizáciou 
zisťoval stav majetku, resp. jeho uži-
točnosť alebo potrebnosť, na základe 
čoho môže byť majetok klasifikovaný 
ako prebytočný, alebo nepotrebný 
a následne môže byť tento majetok 

vyradený. Počas inventarizácie boli 
spísané riadne záznamy a protokoly 
poverenými členmi inventarizačných 
komisií. Inventarizáciou taktiež pre-
šiel aj majetok, ktorý bol zverený do 
správy organizáciám v zakladateľskej 
alebo v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta. Po vykonaní inventarizácie 
neboli zistené žiadne rozdiely alebo 
nedostatky.

•   Žiadosti o dotácie z Fondu PRO 
Senica – Tak ako každý rok mohli aj 
teraz športové a kultúrne organizácie, 
ktoré pôsobia v meste požiadať o do-
tácie z Fondu PRO Senica prostredníc-
tvom projektov, ktoré sú zamerané na 
podporu športových aktivít, činností 
športových klubov, alebo organizo-
vania kultúrnych podujatí. Celkovo 
bol rozpočet na dotácie z Fondu PRO 
Senica pre rok 2022 schválený vo 
výške 160 000 eur. Predkladané pro-
jekty boli rozdelené na dve časti, a to 
tie, kde je požadovaná výška dotácie 
do 3000 eur (malé projekty), ktorých 
bolo celkovo 73 a projekty s požado-
vanou výškou dotácie nad 3000 eur 
(veľké projekty), ktorých bolo celkovo 
7. Predkladaný návrh počítal s roz-
delením finančných prostriedkov na 
veľké projekty vo výške 120 000 eur 
a na malé projekty vo výške 40 000 
eur. Mestská rada v súčinnosti s od-
porúčaniami jednotlivých mestských 
komisií predložila zastupiteľstvu svoje 
stanovisko, na základe ktorého boli 
dotácie schválené nasledovne: 

Plavecký klub Aqua Senica – projekt 
organizovanie Slovenského pohára v 
diaľkovom plávaní na Kunovskej prie-
hrade, schválená suma 2000 eur.
Dobrovoľný hasičský zbor v Seni-
ci – zakúpenie záchranárskeho člnu 
a ďalšieho vybavenia s využitím pri 
záplavách alebo pri organizovaní po-
dujatí na Kunovskej priehrade, schvá-
lená suma 0 eur.
Futbalový klub FK Senica, a. s. – dotá-
cia je určená na podporu futbalových 
aktivít pre mládežnícke družstvá, 
schválená suma 80 000 eur.
Pán Ján Hromek – dotácia na vydanie 
knihy o histórii mestskej časti Sotina k 
výročiu prvých písomných prameňov, 
schválená suma 1000 eur.
Občianske združenie pivárov Štra-
mák – dotácia na organizovanie kaž-
doročného podujatia ŠTRAMÁK Fest 

2022, schválená suma 5000 eur.
Tenisový klub Senica – dotácia na 
podporu závodného a rekreačného 
tenisu pre všetky vekové kategórie, 
schválená suma 6000 eur.
Senický Hokej, s. r. o. – dotácia na pod-
poru činnosti hokejového klubu v Se-
nici, schválená suma 20 000 eur.

•   Návrh zmluvy o pôsobnosti Mest-
skej polície Senica v obci Šajdíko-
ve Humence – Uzatvorenie takejto 
zmluvy bolo nevyhnutné, aby sa roz-
šírila pôsobnosť mestskej polície aj na 
územie susednej obce Šajdíkove Hu-
mence, konkrétne na priestory areálu 
letiska, ktoré sú miestom organizova-
nia kultúrnych, spoločenských a iných 
podujatí. Po uzatvorení tejto zmluvy 
bude v kompetencii Mestskej polície 
v Senici zabezpečovať poriadok a čis-
totu v areáli letiska, vrátane organizo-
vania a riadenia dopravy pri parkova-
ní vozidiel, prípadne pri usmerňovaní 
účastníkov kultúrnych podujatí.

•   Návrh VZN č. 74/2022 o podm-
ienkach poskytovania finančného 
príspevku na dopravu do cent-
ra pre deti a rodiny – Nové VZN č. 
74/2022 je zamerané na poskytnutie 
sociálnej pomoci v podobe príspe-
vku na dopravu pre deti a ich rodiny. 
Dôvodom prijatia tohto VZN je aktu-
alizovanie súčasnej právnej úpravy s 
dôrazom na rozlišovanie jednotlivých 
druhov sociálnej pomoci a podmie-
nok na jej poskytovanie. VZN stano-
vuje podmienky, za splnenia ktorých 
môže rodinný príslušník požiadať 
mesto o príspevok na dopravu za svo-
jím dieťaťom, ktoré je umiestnené v 
centre pre deti a rodiny, v maximálnej 
výške 20 eur za mesiac.

•   Dispozície s majetkom

Mestské zastupiteľstvo zobralo na 
vedomie:
•   Informáciu o rozhodnutí pri-
mátora o organizačnej zmene v 
štruktúre MsÚ – Múzeum Senica 
a Turisticko-informačná kancelária 
Infosen – Organizačnou zmenou 
prešla činnosť Múzea Senica a Turis-
ticko-informačnej kancelárie Infosen 
na Mestské kultúrne stredisko Seni-
ca. Dlhodobým zámerom mesta je 
sústredenie kultúry a spoločenského 
života pod jednu organizáciu, ktorou 

by malo byť práve Mestské kultúrne 
stredisko Senica (MsKS). Prostred-
níctvom zamestnancov MsKS, ktorí 
sa orientujú v kultúre a taktiež majú 
bohaté skúsenosti s organizovaním 
spoločenských a kultúrnych podujatí, 
je v záujme mesta lepšie využiť po-
tenciál Múzea a taktiež Turisticko-in-
formačnej kancelárie Infosen. Súčas-
ťou organizačnej zmeny je aj zmena 
Štatútu Múzea Senica a taktiež zme-
na zriaďovacej listiny a Štatútu MsKS 
cez rozhodnutie mestského zastupi-
teľstva. V ďalšom bode programu bol 
zastupiteľstvom schválený návrh na 
zverenie majetku Múzea Senica do 
správy MsKS.

•   Informatívnu správu o stave 
nehnuteľného majetku mesta – 
Správa obsahuje údaje o nehnuteľ-
nostiach, ktoré možno rozdeliť na po-
zemky, bytové domy, byty, nebytové 
priestory a ostatné budovy, ktoré sú v 
nájme alebo ktoré mesto prenechalo 
do správy organizáciám v pôsobnosti 
mesta, ako sú napríklad školy a škol-
ské zariadenia, budova domu kultúry, 
amfiteáter, budova Polikliniky, areál 
mestského kúpaliska a ďalšie. Mesto 
je vlastníkom celkovo 1723 pozem-
kov s celkovou rozlohou viac ako 4 
milióny m2, bytov mesto vlastní cel-
kovo 561, ďalej je to 13 bytových do-
mov a 11 nebytových priestorov.

Mestské zastupiteľstvo zvolilo:
Členku Mestského výboru č. 2 – 
Pán Ferdinand Jakubovič ukončil 
svoje pôsobenie na Mestskej polícii 
v Senici k 1. 2. 2022 a vzdal sa člen-
stva v mestskom výbore č. 2. Náčelník 
Mestskej polície v Senici navrhol na 
uvoľnené miesto príslušníčku mest-
skej polície pani Moniku Ňukovičovú, 
ktorá pôsobí v mestskej polícii od 1. 
3. 2021 a dostala pridelený rajón za-
hrňujúci tento obvod.

•   Ústne interpelácie na 23. Mestskom 
zastupiteľstve v Senici prezentovali:  
Ľ. Vyletelová, P. Hutta. Interpelácie 
budú po ich písomnom doplnení zve-
rejnené na webovej stránke mesta. 
•   Písomnú interpeláciu pred zasad-
nutím 22. Mestského zastupiteľstva v 
Senici odovzdal: P. Kalman. 

JUDr. Marek Došek
prednosta MsÚ Senica
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Srdce na dlani priniesli aj na radnicu
14. apríla primátor mesta prijal na rad-
nici členov dobrovoľníckej organizácie 
Senica 2.0, ktorým sa naposledy po-
darilo upútať pozornosť nielen svojimi 
verejne-prospešnými dobrovoľníckymi 
aktivitami, ale aj získaním celonárodné-
ho ocenenia „Srdce na dlani“ v kategórii 
dobrovoľnícka skupina, na ktoré senic-

kých dobrovoľníkov nominovalo mesto 
Senica. „Už samotná nominácia na 
ocenenie bola vyjadrením našej vďač-
nosti za vašu nezištnú pomoc v rámci 
rôznych aktivít v meste, spoluprácu 
na mestských podujatiach a množ-
stvo ďalšej a ďalšej práce. Ďakujem 
za váš záujem a chuť veci meniť, po-

súvať a pomáhať. Želám vám, aby vás 
táto chuť neopúšťala a dokázali ste ju 
preniesť aj na ďalších. Odmenou vám 
bude nielen naša vďaka, ale určite aj 
vnútorná radosť a pocit z dobre vyko-
nanej práce či pomoci iným,“ prihovo-
ril sa dobrovoľníkom primátor Martin 
Džačovský. 

Prijatie dobrovoľníkov z organizácie 
Senica 2.0 bolo spojené so zápisom 
do pamätnej knihy mesta, kde zane-
chali svoje podpisy: Daniel Regásek, 
Slávka Mihálová, Patrik Masaryk, 
Ľubomír Fábik, Gabriela Waldhau-
serová, Karolína Jarábková, Antónia 
Morvayová, Damián Franer, Mathias 
Kubíček, David Regásek a zakladateľ 
organizácie združujúcej dobrovoľníkov 
Marek Štítny.

Srdce na dlani je celoslovenská plat-
forma oceňujúca výnimočných dobro-
voľníkov a dobrovoľníčky, jednotlivcov 
aj kolektívy za ich dobrovoľné aktivity 
uskutočňované v prospech iných v rôz-

nych oblastiach spoločenského života 
bez nároku na finančnú odmenu alebo 
akýkoľvek honorár. 

-tam-

Zjednosmernenie ulíc Bernolákova, 
Sládkovičova a Školská

MsÚ Senica spolu s primátorom 
mesta. Následne si vypočuli po-
stoje prítomných občanov, ktorí 
upozorňovali na potrebu vybudo-
vania parkovacieho domu alebo 
parkoviska pre okolité bytovky.
Na základe verejného prerokova-
nia sa prítomní spoločne zhodli, 
že navrhované zjednosmernenie 
ulíc ostáva s možnosťou platené-
ho pozdĺžneho parkovania vždy 
len na jednej strane ulice. Uvádza-
né závery budú opätovne zakres-
lené do situačnej mapy a znovu 
prerokované, prípadne zaslané 
dotknutým občanom na pripo- 
mienkovanie. 

-red-

Verejné zhromaždenie občanov, 
ktoré sa uskutočnilo 13. apríla 
v dome kultúry, bolo venované 
téme zmeny organizácie dopravy 
– zjednosmerneniu ulíc Berno-
lákova, Sládkovičova a Školská, 
obyvatelia ktorých naň dostali po-
zvánky. Problémom v týchto loka-
litách sú upchaté ulice spôsobené 
parkovaním na oboch stranách, 
čo prakticky znemožňuje plynulú 
obojsmernú premávku, ale takisto 
aj výjazdy a vjazdy do garáží a dvo-
rov rodinných domov či prejazd 
smetiarskeho auta. Zámer zjedno-
smerniť uvádzané ulice predstavili 
pracovníci Oddelenia výstavby, 
životného prostredia a dopravy 

Nutný výrub smrekov pred poštou
V horizonte niekoľkých dní mes-
to Senica pristúpi k asanácii troch 
kusov drevín smreka obyčajného 
pred budovami Jednoty a pošty na 
Námestí oslobodenia. „K danému 
kroku sme boli nútení pristúpiť 
kvôli zlému zdravotnému stavu 
stromov. Tieto smreky sú v značnej 
miere napadnuté obaľovačom 
smrekovým. Húsenice tohto mo-
týľa poškodzujú asimilačné orgá-
ny smreka, čo vedie ku znižovaniu 
prírastkov a celkovej strate vitality 
napadnutého stromu. Obaľovač 
smrekový napáda stromy od vn-
útornej časti koruny smerom ku 
okraju a preto sa zvonku môže 
strom zdať relatívne zdravý. Tieto 
tri smreky sú však napadnuté oba-
ľovačom do takej miery, že už nie 
je možná ich záchrana a zároveň 
predstavujú ložisko nákazy pre 
ostatné smreky v lokalite,“ vysve-
tľuje odborníčka na mestskú zeleň 
Mária Gavorová z Oddelenia výstav-
by, životného prostredia a dopravy 
MsÚ Senica.

Senickú radnicu vzniknutá situácia 
prirodzene neteší, ale pre záchranu 
zelene a bezpečnosť obyvateľov 
samospráva musí prijímať aj takéto 
rozhodnutia. Zároveň je potrebné 
poznamenať, že ide o mimoriadnu 
situáciu, k výrubu sa pristúpi počas 

vegetačného obdobia - samozrej-
me s potrebnými povoleniami pre 
tento neštandardný termín a do-
konca aj s ornitologickým posud-
kom. Takisto k vykonaniu samotné-
ho výrubu pristupujeme nanajvýš 
zodpovedne a vzhľadom na expo-
novanú lokalitu ho vykonajú arbo-
risti. Úplnou samozrejmosťou je, že 
tento výrub je podmienený náhrad-
nou výsadbou v danej lokalite.

-red-
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Seniori okresu sa zapoja do projektu zlepšovania digitálnych zručností
Hneď prvý deň bez povinnosti nosenia 
rúška v interiéri (21. apríl 2022) členo-
via Okresnej organizácie JDS Senica 
(OO JDS) absolvovali výročnú členskú 
schôdzu. Jej predsedníčka Mária Ja-
mrišková bola do funkcie znovuzvolená 
opätovne. Okrem správy o činnosti za 
uplynulé štvorročné obdobie (2018 - 

2021) prezradila plán akcií na tento rok, 
kde nechýbali okresné športové hry 
seniorov (10. september) na „prvej“ ZŠ 
alebo okresná prehliadka speváckych 
súborov (17. september) a viaceré ďal-
šie novinky, akým bude napríklad po-
dujatie pre šikovné babičky.

OO JDS Senica má aktuálne 2622 čle-
nov, ktorí sú združení v 30-tich základ-
ných organizáciách senického okresu. 
Tento rok sa vybraní členovia zapoja 
do pilotného projektu „Zlepšovania di-
gitálnych zručností seniorov“, ktorý JDS 
realizuje v spolupráci s ministerstvom 
investícií, regionálneho rozvoja a infor-
matizácie.

Za aktívnu pomoc i podporu OO JDS 
si z rúk predsedníčky krajskej organi-
zácie JDS v Trnave Margity Fabiánovej 
prebrali pamätnú medailu primátor 
mesta Martin Džačovský a prednosta 
Okresného úradu Senica Vladimír Ko-
courek.

Väčšina členov Základnej organizácie 
Slovenského zväzu telesne postihnu-

tých Senica sa 22. apríla stretla na vý-
ročnej členskej schôdzi v tanečnej sále 
domu kultúry. Takéhoto spoločného 
podujatia sa mohli zúčastniť po dlhom 
čase „covidovych“ opatrení. ZO SZTP 
Senica počíta cca 400 členov, pričom 
v roku 2021 pribudlo 9 nových členov 
a naopak 28 členov činnosť ukončilo, 
aj z dôvodu ochorenia na COVID-19, 
uviedla predsedníčka organizácie Otília 

Vizváryová. Medaile SZTP si prevzala 
trojica členov: Peter Kovár, Ján Jarábek 
a Emília Chodárová. Na stretnutie prijali 
pozvanie vedúca Oddelenia sociálnych 
vecí, kultúry a školstva MsÚ Senica Re-
náta Hebnárová a tiež primátor mesta 
Martin Džačovský, ktorý v diskusii od-
povedal na priame otázky prítomných 
členov.

-red-

Noc v Múzeu Senica v netradičnej atmosfére a so sprístupnením vežičky 
tormi mestského múzea zahalenými 
rúškom tmy. Okrem prehliadky stá-
lych expozícii – archeológia, história 
budovy a Česká cesta, si návštevníci 
budú môcť pozrieť aj veľkú maketu 
starej Senice z 19. storočia. Netradične 
bude sprístupnený náhľad do vežičky 
múzea, čo je malý priestor s točitými 
schodmi, ktorý ostáva bežne počas 
roka pohľadom návštevníkov ukrytý. 
Každý z návštevníkov si okrem zaují-
mavého zážitku odnesie z Múzea Se-
nica na pamiatku i malý darček.

"Príďte s nami odkryť tajomstvá 
mestského múzea, miesta, kde sa pí-
sala história Senice," pozýva kurátor 
Tomáš Motus.
http://muzeum.senica.sk
                                                                       -tam-

Aj mestské Múzeum Senica sa zapá-
ja do blížiacej sa Noci múzeí a galérií, 
ktorá bola pri príležitosti Medzinárod-
ného dňa múzeí tento rok stanovená 
na sobotu 14. mája. V rámci širšie-
ho medzinárodného podujatia Noc 
múzeí a galérii sa v senickom mest-
skom múzeu uskutočnia dve komen-
tované prehliadky v netradičnom noč-
nom čase a príťažlivej atmosfére.

NOC v MÚZEU SENICA 2022
sobota 14. máj 2022
dve komentované prehliadky: 
od 20:00 a od 21:00 h

Návštevníkom bude spoločnosť po-
čas sobotňajšej noci robiť kurátor 
Múzea Senica Tomáš Motus, ktorý ich 
bude sprevádzať historickými pries-
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Infošky zo Študentského parlamentu mesta Senice

Do jarnej brigády v meste sa zapojili aj študenti
Pri príležitosti Dňa Zeme zorgani-
zovala senická radnica 23. apríla 
dobrovoľnícky zber odpadu v mes-
te. Časť akcie si na starosť vzal štu-
dentský parlament. V sobotu v po-
obedňajších hodinách sa skupina 
dobrovoľníkov všetkých vekových 
kategórií stretla pred reštauráciou 
Fit-Pit. Rozdali si rukavice, vrecia 
na smeti a rozdelili sa na tri menšie 
skupinky. Najmladší účastníci sa v 
sprievode svojich rodičov vybra-
li čistiť okolie škôlky a Kauflandu, 
druhá skupinka sa vybrala upratať 
brehy Teplice pri Lidli. Tretia skupi-
na, rovnako ako aj ja, sa vybrala na 
koniec Kolónie k vchodu do senickej 
„hodvábky“.

Hneď po príchode na miesto nás 
čakalo prekvapenie, keď sa ukázalo, 
že záhadný žltý objekt v tráve vedľa 
potoka je v skutočnosti stará plyšo-
vá detská sedačka. Patrila k prvým 
veciam, ktoré sme vytiahli a odniesli 
ku kontajneru. V priebehu niekoľ-
kých minút sa k nám pridal aj pár 
oneskorencov a my sme mohli napl-
no začať. Naša „gumáková brigáda“ 
sa vrhla do stredu potoka a jej čle-
novia sa snažili zozbierať množstvo 
PET fliaš a plechoviek, zachytených 
v bobrej hrádzi. Popri práci ju záro-
veň rozobrali, aby sa na nej už ďal-
šie smetie nehromadilo. Počas toho 

našli na dne aj ďalšie prekvapenie v 
podobe odhodenej dopravnej znač-
ky. Našli sme taktiež vrece plné vy-
separovaných plechoviek pohodené 
sotva sto metrov od koša.

Po viac ako hodine sme sa konečne 
posunuli po prúde smerom k Čáčo-
vu. Aj napriek tomu, že odpadkov 
bolo v tomto úseku menej ako inde, 

stále sme dokázali zaplniť niekoľko 
vriec. A nedostali sme sa ani do treti-
ny cesty. Po viac ako troch hodinách 
a zaplnení všetkých vriec sme sa už 
len vyfotili spolu zo všetkým vyzbie-
raným odpadom. Koberce, stolička, 
sedačka, značka a desiatky fliaš, ige-
litových vreciek,  plechoviek a iného 
bordelu v množstve vriec sa kopili 
okolo kontajnera. Po skončení akcie 

Školské lavice gymnazisti premenili na predajné stánky
Dňa 13. apríla sa na našom gymnáziu 
konali veľkonočné trhy, ktoré boli spo-
jené aj s volejbalovým turnajom kon-
čiacich ročníkov. Na trhoch sa dali zak-
úpiť rôzne jedlá, cukrovinky a nápoje, 
ale aj kreatívne výtvory študentov. 

Školské lavice sme tento deň preme-
nili na predajné stánky. Každá trieda 
mala v stánku predávajúcich, ktorí sa 
mohli striedať. Žiaci, ktorí boli v trie-
dach, si mohli stánky s výrobkami pre-
zerať cez prestávky alebo cez hodiny  

s profesormi. Spolu sa vyzbieralo 1090 
eur! Časť ide na zbierku UNICEF a časť 
na skrášlenie priestorov školy. Veľmi 
sa z toho tešíme. Príjemným zážitkom 
bol aj volejbalový turnaj, ktorý sme 
my, prváci, na gymnáziu ešte nezaži-
li. Sledovaním ho sme strávili všetky 

sme sa s pocitom skvelo odvedenej 
práce pri pomoci našej modrej pla-
néte rozlúčili a zamierili domov. Ve-
rím, že podobná iniciatíva príde aj 
o rok. Našim najväčším víťazstvom 
ako komunity by však stále bolo, 
keby táto, ani podobné akcie už ne-
boli potrebné.

Richard Jačanin, 
Gymnázium Senica

prestávky, a ak sa dalo, tak sme sa išli 
pozrieť aj cez niektoré hodiny. Víťazmi 
sa stali žiaci z oktávy, ktorým srdečne 
gratulujeme. 

Zuzana Orgoníková, 
Študentský parlament
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rubrika k 20. výročiu vzniku Študentského parlamentu mesta Senica

Jednoducho „20“: Veľká vec je za nami... (časť deviata a aj posledná)
Začiatkom apríla oslavoval Študent-
ský parlament mesta Senica krásnych 
dvadsať rokov. Oslava niesla názov „Prí-
beh, ktorý sa píše sám“ a konala sa v se-
nickom mestskom múzeu. Zúčastnili sa 
jej bývalí i súčasní členovia parlamentu, 
s množstvom ďalších hostí. Verte, že prí-
prava nám dala naozaj zabrať. Nielen 
zohnať bývalých členov, ale najmä pri-
praviť scenár, program, výzdobu, výro-
bu trofejí, reklamných darčekov, tvorba 
brožúry, ale aj financie, občerstvenie a 
milión drobných úloh! Len tých zasad-
nutí, čo sme od 20. januára absolvovali! 
Som rada, že som bola pri tom a učila 
sa, čo všetko treba pri takýchto akciách 
zabezpečovať. A je mi jasné, že keby 
nebolo ochotných ľudí okolo nás, ťažko 
by sme to zvládli. Takou je samozrejme 
pani Dana Kopecká z CVČ, naša koor-
dinátorka a Marek Štítny, koordinátor 
mládeže v Senici. Ale tiež CVČ, stredné 
školy, SOŠ podnikania v remeslách a 
službách, ktorá pripravila skvelý cate-
ring, hovorkyňa mesta pani Tatiana 
Moravcová, mesto Senica s finančnou 
pomocou, či riaditeľ Múzea Senica pán 
Tomáš Motus. 

Mne osobne sa v programe veľmi páčil 
krst našej „brožúry“ k výročiu. Parlame-
nťáci sypali s vtipnými  bonmotmi na 
brožúrku na márne kúsky natrhané po-
známky z matematiky, angličtiny, lite-
ratúry... Krst slávnostne zavŕšil samotný 
primátor mesta pán Martin Džačovský. 
V programe nás potešili bravúrni spevá-
ci a šikovní hudobníci a dozvedeli sme 
sa aj veľa z histórie senického parla-
mentu a takisto zaujímavosti a úspechy 
bývalých členov parlamentu. Mali sme 
veru čo obdivovať.                                                        
                                                                    
Čo dodať? Senický študentský par-
lament vznikol v roku 2002 a patrí 
medzi najstaršie na Slovensku. Má za 
sebou okrem iného 195 zasadnutí, 113 
vydaných čísiel Študentských listov, 
10 študentských plesov, 10 stretnutí 
študentských rád, desiatky charita-
tívnych a dobrovoľníckych aktivít, 15 
ročníkov ankety Cena senickej mláde-
že... Je toho ale o veľa viac. O tom sa 
dočítate v našej publikácii (brožúrke) .                                                                                                                                 
Na slávnosť v múzeu prijalo pozvanie 
viac ako 80 hostí, z toho 40 bývalých čle-
nov parlamentu. Prečítajte si na týchto 
stranách pocity niektorých z nich.

Simona Kutlaková, SSOŠP, 
Študentský parlament mesta Senica

Tento rok parlament oslavoval 20. 
výročie jeho existencie a ja som naň, 
ako nová členka parlamentu bola 
taktiež pozvaná, svojej prítomnosti 
neľutujem. Všetko bolo úžasne zorga-
nizované a aj napriek stresu sa všet-
ko podľa mňa zvládlo na výbornú. 
Občerstvenie bolo taktiež úžasné, čo 
som ako „súkromkárka“ ocenila. Člen-
kou parlamentu som prvý rok a tu, 
na stredne,j je to celkom iné ako na 
základnej škole. Tam sme mali stret-
nutia raz za pár mesiacov, no tu sa to 
berie  seriózne a to sa mi páči. Je tu 
skvelá spolupráca a úžasní „parlamen-
ťáci“. Vďaka parlamentu som spoznala 
kopec nových ľudí, mám väčšie ob-
zory a celkovo sa mi lepšie komuni-
kuje. Som rada, že som v parlamente.                                                                                                                                      
                  Lívia Valovičová, 1. A SSOŠP

I ja som sa zúčastnil 20. výročia štu-
dentského parlamentu v Senici. Zišlo 
sa nás fakt veľa bývalých, ale aj teraj-
ších „parlamenťákov" a bolo to naozaj 
super. Chcel by som veľmi poďakovať 
Danke za dlhé roky ťahania študent-
ského parlamentu v Senici. Je za ňou 
vidieť kus práce a úžasné výsledky. 
Vďaka našej Danke o sebe stále vie-
me, kde sa kto pohybuje a kto má aké 
úspechy. Chcel by som poďakovať za 
skvelú organizáciu a úžasný nápad. 
Veľké ďakujem tiež patrí stredným 
školám, ktoré prispeli k úspechui tejto 
akcie. Verím, že sa možno o ďalších 20? 
rokov všetci stretneme opäť.                                                
                                           Dominik Matula, 
              člen parlamentu v r. 2017 - 2019, 
                                                           SOŠ Senica

Ďakujem veľmi pekne za možnosť byť 
súčasťou krásnych osláv. Teším sa, že 
tradícia stále pokračuje, pretože par-
lament je v skvelých rukách mladých, 
nadaných a inšpiratívnych ľudí! Držím 
vám palce, aby sa vám darilo vo vašich 
aktivitách, aby ste získali čo najviac sk-
úseností a ak aj niečo nevyjde, aby ste 
mali stále chuť sa postaviť a ísť ďalej!                                                                                        
                           Monika Vavruš Kurtová, 
  členka parlamentu v r. 2005 - 2008,   
                                         Gymnázium Senica

Moje ĎAKUJEM Marekovi!  
Udržať tradíciu študentského parla-
mentu, nie je ľahká vec. Preto je veľmi 
dôležité, aby sme mali ako študenti 
podporné systémy, ktoré nám pomô-
žu s touto občas náročnou úlohou sa 
vysporiadať. Jedným z takýchto ľudí 
pre parlament je Marek Štítny, ko-
ordinátor pre mládež. 24/7 na linke, 
ochotný si s nami kedykoľvek zavolať, 
dobehnúť a poradiť, nech sa to týka 
akejkoľvek roboty. Ak by sme mali 
hovoriť o tej najaktuálnejšej, tak je to 
práve spolupráca pri organizácii 20. 
výročia parlamentu a tvorbe našej 
prvej (úžasnej) brožúry. Ďakujeme za 
pomoc a čas, ktorý si nám venoval. 
Za slová podpory, keď sme kolektívne 
stresovali, že to nezvládneme. Aj za to, 
že s nami ideš do ďalších výziev, ktoré 
nás (rozhodne) v ďalších mesiacoch 
čakajú a pomáhaš nám rásť.

Katarína Valúchová,
Študentský parlament mesta Senica

A nemali by chýbať aj niektoré  
obľúbené citáty bývalých členov 
parlamentu! Nemôžu predsa 
zostať len v našej v brožúre:

• „Byť ľudský a vedieť svojou troš-
kou pomôcť – to mi dal senický 
parlament.“  (Sabínka Š.)
• „Vždy som musela aj niečo obeto-
vať, ale ono sa mi to vrátilo stoná-
sobne.“ (Anetka Š.)
• „Dobrovoľníctvo a študentský 
parlament som milovala.“ 
(Gabika W.)
• „Byť informovaný nikdy nevyjde  
z módy, to sa mi potvrdilo i v parla-
mente.“ (Lucka K.)
• „Čas strávený v parlamente mno-
hým napovedal, kto sú a čím chcú 
byť.“ (Lucka)
• „Študentský ples? Trojmesačný 
zhon, nervy, smiech i slzy aktívnej 
prípravy najlepšej študentskej zá-
bavy široko-ďaleko.“ (Viki V.)
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Záverom? 
...bola to neopísateľná atmosféra, ne-
opísateľné emócie, (v zákulisí aj slzy a 
smiech...), ale aj moje veľké vyčerpanie 
z prípravy! Máme tú slávu za sebou a 
tuším sa vydarila! Naši (moji) mládež-
níci to zvládli na výbornú. Dovolím si 
menovať - moderátori, Katka Valúcho-
vá a Even Hendricken, dali celému pro-
gramu glanc, podpredsedníčka Lucka 
Rapáková bola okrem iného bravúr-
nou autorkou videoprezentácie, Erik 
a Matej si poradili s technikou, Emka, 
Filip, Natka a Maťo  zrealizovali krst 
brožúrky, Katka Sadloňová ako vždy 
zažiarila ako speváčka, rovnako tak s 
gitarou Zuzka Orgoníková či hostesky 
Julka, Vaness, Emka... Nebolo jediné-
ho člena parlamentu (18), ktorý sa na 
príprave nepodieľal! Tu sú naši ostatní 
– Simi, Dorotka, Lucka, Katka P., Soňa, 
Lívia, Lili. Navyše ich to bavilo, mali rov-
naké obavy ako ja, či to vyjde, boli od-
hodlaní, presvedčení! A tuším aj pyšní, 
že sú súčasťou tejto histórie. Vidím ich 
túžbu robiť pre mládež v Senici ďalej..., 
chcú sa angažovať, vzdelávať, udrži-
avať tradície aj prijať zodpovednosť.  
O tom je presvedčená nielen predsed-
níčka Katka. Ja som stále vďaka nim v 
strehu, niekedy na hrane názorov, ale 
vždy na mladej vlne. A posledná veta? 
Veľmi pekne ďakujem nielen za ich 
milé záverečné prekvapenie na po-
dujatí, ale tiež za nedávnu nomináciu 
na ocenenie pána primátora  za moju 
dlhoročnú prácu s mládežou v meste.                                                                                                                                           
                      Dana Kopecká, CVČ Senica,
                  koordinátorka Študentského 
                           parlamentu mesta Senica
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Ambiciózni študenti idú na DofE
Medzinárodná cena vojvodu z Edin-
burghu (skrátene DofE, ide o kom-
plexný vzdelávací program, ktorý 
dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 
24 rokov šancu rozvinúť svoje schop-
nosti, pozn. aut.) sa „usadila“ po prvý 
rok na obchodnej akadémii s vyso-
kým počtom záujemcov. Za chvíľu 
to budú mať za sebou a za odme-
nu, že vydržali tri mesiace vo dvoch 
aktivitách a šesť mesiacov v jednej 
aktivite podľa oblastí - talent, šport 
a dobrovoľníctvo, si odnesú peknú 
bronzovú medailu. Blíži sa aj dobro-
družná expedícia, kde si študenti na 
vlastnej koži vyskúšajú spať pod sta-
nom a prežiť v divočine. Preto som sa 
rozhodla osloviť Líviu Valachovičovú, 
ktorá je toho súčasťou, aby vám uká-
zala, aký je jej vzťah k DofE.

Prečo si sa prihlásila do DofE?
Ako prvým dôvodom je, že som 
chcela vyskúšať nové veci, zdokonaliť 
sa a otestovať sa, či to zvládnem. Po 
dlhšom čase doma kvôli pandémii 
som cítila, že potrebujem niečo nové 
a toto sa mi zdalo ako super príležito-
sť. Taktiež je pre mňa motiváciou fakt, 
že mi to môže pomôcť pri hlásení sa 
na vysokú školu, ale hlavne pri hľada-
ní práce, keďže rôzne banky, ale aj iné 
firmy inklinujú práve k uchádzačom, 
ktorí absolvovali DofE. 

Aké aktivity v oblastiach športu, ta-
lentu a dobrovoľníctva vykonávaš?
V športe mám cieľ posilňovanie a 
zlepšenie sa v cviku plank. Na dob-
rovoľníctvo chodím do Zariadenia 
sociálnych služieb v Senici, kde po-
máham, s čím je treba. Hráme hry, 
chodíme na prechádzky... Jednodu-
cho sa tam snažím priniesť pozitívnu 

energiu. No a ako talent mám hru na 
klarinet. Mojím cieľom je za určitú 
dobu sa naučiť zahrať dve, pre mňa 
náročné, pesničky. Môže sa to zdať 
ako nie veľmi náročné, ale v spojení 
so školou a aj s inými mojimi aktivi-
tami to dokáže byť občas celkom... 
zaujímavé. (smiech) 

Čo robíš, keď sa opúšťaš a myslíš si, že 
to nedokážeš?
Spomeniem si prečo to robím, prečo 
som s tým začala. Nemám v pláne 
vzdávať sa. Vždy ma nakopne po-
myslenie na to, že mi to naozaj môže 
výrazne pomôcť v budúcnosti a bolo 
by hlúpe s tým prestať, hlavne teraz, 
keď už každou chvíľou svoje ciele do-
končím.

Ako sa pripravuješ na expedíciu?
Čo sa týka vedomostí, tie naberám na 
stretnutiach, na ktorých preberáme 
napríklad ako sa správne obliecť, ako 
pracovať s buzolou, čo si so sebou 
zobrať, čo robiť, ak sa stratíme, ak sa 
niekto zraní... a veľa ďalšieho. Fyzicky 
zatiaľ len v posilňovni, čo spadá pod 
moju aktivitu v oblasti športu. Taktiež 
mám v pláne zájsť na nejaké aspoň 
dve turistiky pred našou skúšobnou 
expedíciou a ešte aj pred expedíciou, 
kde už pôjdeme bez dozoru, ktorá 
bude dlhšia než tá skúšobná.

Myslíš si, že to zvládneš psychicky?
Toho sa obávam asi najviac. Zvlád-
nuť to zvládnem, budem musieť, ale 
nebude to jednoduché. Je to pre 
mňa najťažší cieľ. Mental breakdown 
očakávam tak v polovici cesty, kedy 
sa budem chcieť otočiť a ísť domov. 
(smiech) Ale verím, že moji kamaráti 
ma podržia. Podržíme sa navzájom a 

do cieľa prídeme všetci psychicky aj 
fyzicky zdraví. :)

Plánuješ aj striebornú úroveň?
Určite áno. Keďže som na päťročnom 
štúdiu, na našej škole by som stihla 
nielen striebornú, ale aj zlatú úroveň. 
Naozaj veľmi chcem splniť všetky 
tri úrovne. Dúfam, že všetko pôjde 
podľa plánu a nevzdám to. Momen-
tálne to je taký môj malý sen a veľmi 
sa z toho teším, že na tom môžem 
pracovať.

Komu by si program odporučila?
Program by som odporučila asi všet-
kým ľuďom, ktorí radi skúšajú nové 
veci a chcú sa zdokonaliť v hocičom, 
po čom túžia. Chceš začať kresliť? Daj 
si na talent kreslenie. Chceš začať 
behať? Daj si na šport beh... Takto by 
som mohla ešte dlho pokračovať. Ja 
som človek, ktorý sa pre niečo rýchlo 
nadchne, ale aj ho to rýchlo omrzí. S 
týmto programom naozaj môžem na 
sebe pracovať. Som viac motivovaná 
a nie som v tom sama. Podporujem 

moju skupinu, ak im niečo nejde, a 
oni na oplátku podporujú mňa. Nie 
jeden z nás to chcel vzdať, ale nako-
niec sme sa podržali a už sme takmer 
na konci našej prvej bronzovej úrov-
ni. Mám z toho veľkú radosť. DofE ma 
učí byť spoľahlivou, pracovať v tíme, 
ale zároveň aj byť samostatná, byť vy-
trvalá a prekonávať samú seba. Teším 
sa na ďalšie splnené ciele a na nové 
zážitky s mojou super skupinkou.

Zhovárala sa Ema Poláková, Štu-
dentský parlament mesta Senica
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Regionálne kolo Mladého Európana najlepšie 
zvládli gymnazisti z Trnavy

 

Čo nové v EÚ?
• Nulové znečisťovanie do roku 2050

Európska komisia predložila návrhy na aktualizáciu 
a modernizáciu smernice o priemyselných emisiách, 
ktorá je kľúčovou legislatívou, pokiaľ ide o preven-
ciu a kontrolu znečisťovania. Aktualizované pravidlá 
pomôžu usmerniť priemyselné investície potrebné 
na transformáciu Európy zameranú na vybudovanie 
konkurencieschopného a klimaticky neutrálneho 
hospodárstva s nulovým znečisťovaním do roku 
2050. Ich cieľom je stimulovať inovácie, odmeňovať 
priekopníkov a pomôcť vytvoriť rovnaké podmien-
ky na trhu EÚ. Revízia pomôže zabezpečiť dlhodobú 
investičnú istotu, pričom sa očakáva, že priemyslu 
vzniknú nové povinnosti v druhej polovici desaťročia. 
Revízia vychádza z celkového prístupu existujúcej 
smernice o priemyselných emisiách, ktorá sa v súčas-
nosti týka približne 50 000 veľkých priemyselných 
zariadení a podnikov s intenzívnym chovom hospo-
dárskych zvierat v Európe. 

• Štátna pomoc: Komisia schválila slovenskú 
schému vo výške 15,1 milióna eur na podpo-
ru rozvoja lesohospodárskych plánov

Európska komisia schválila opätovné zavedenie 
slovenskej schémy na podporu rozvoja lesohospo-
dárskych plánov. Schéma bola pôvodne schválená v 
januári 2016 (SA.43460), predĺžená v decembri 2020 
a jej platnosť sa mala skončiť koncom roka 2021. 
Program je zameraný na podporu vypracovania plá-
nov obhospodarovania lesov s cieľom zachovať a 
zlepšiť stav lesov, ako aj na podporu ich ekologickej, 
ochrannej a rekreačnej funkcie, biodiverzity a zdravé-
ho lesného ekosystému. Vo februári 2022 Slovensko 
oznámilo svoj zámer opätovne zaviesť schému, ktorá 
bude trvať do 30. júna 2022, s rozpočtom 15,1 mili-
óna EUR (nárast o 8,5 milióna EUR v porovnaní s pô-
vodnou schémou). Zatiaľ čo v rámci predchádzajúcej 
schémy spoločnosti v ťažkostiach neboli oprávnené 
na pomoc, nová schéma bude otvorená pre spoloč-
nosti vykonávajúce činnosti obhospodarovania lesov. 
Podpora bude mať podobu priamych grantov. Ko-
misia posúdila schému podľa pravidiel EÚ o štátnej 
pomoci, a najmä podľa usmernení o štátnej pomoci 
v odvetviach poľnohospodárstva, lesného hospo-
dárstva a vo vidieckych oblastiach. 

Zdroj: Zastúpenie EK na Slovensku

Vo štvrtok 21. apríla sa v kultúrnom dome v Seni-
ci konalo regionálne kolo súťaže Mladý Európan. 
Nosnou témou súťaže boli všeobecné znalosti o 
histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnej-
ších pamätihodnostiach Európskej únie. Záštitu 
nad súťažou v roku 2022 prevzal podpredseda 
Európskej komisie Maroš Šefčovič. Partnerom 
celoslovenskej súťaže je Úrad vlády SR. Hlav-
nými oblasťami súťaže boli napríklad Európsky 
rok mládeže a programy EÚ pre mladých ľudí, 
priority Európskej komisie pod vedením Ursuly 
von der Leyen, najmä Európska zelená dohoda. 
Podmienkou účasti tímu v regionálnom kole bolo 
tiež odovzdanie stručného projektu o krajine ak-
tuálne predsedajúcej Rade Európskej únie, teda o 
Francúzsku alebo o Česku, ktoré prevezme pred-

sedníctvo v druhej polovici roka 2022. Súťažne 
tímy si zmerali svoje vedomosti v troch kolách. 
Prvé kolo tvoril vedomostný test, druhé kolo tvo-
rila jazyková tajnička a posledné kolo, do ktorého 
postúpili tri najlepšie družstvá, tvorilo obrázkový 
test osobností, dominánt a symbolov EÚ. Medzi 
tri postupujúce tímy sa prebojovali školy: Ob-
chodná akadémia Trnava, Gymnázium Pierra de 
Coubertina Piešťany a Gymnázium Jána Hollého 
Trnava. Nakoniec sa celkovým víťazom súťaže re-
gionálneho kola v Senici stalo Gymnázium Jána 
Hollého z Trnavy, ktoré taktiež postupuje do 
národného kola súťaže Mladý Európan, ktoré sa 
uskutoční v Trenčíne. 

Alexandra Berecová, 
Europe Direct Senica

Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského
Po nútenej ročnej prestávke sa v piatok 22. aprí-
la v CVČ v Trnave opäť uskutočnilo krajské kolo 
súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky 
Maťko. Okres Senica reprezentovali:   Ella Viečore-
ková so Sofiou Čechovičovou zo ZŠ Komenského 
v Senici pod vedením Mgr. Jany Ponechalovej a 
Jakub Valášek zo ZŠ Cerová, ktorého pripravova-
la Mgr. Ľubica Kiráľová. Sme hrdí, že všetci naši 
recitátori v silnej konkurencii skvele obstáli a vo 
svojich kategóriách získali skvelé umiestnenia.

V I. kategórii (2. - 3. ročník ZŠ) si tretiačka Ella Vie-
čoreková prednesom povesti Jeleň kráľovnej víl 
vybojovala 3. miesto. Ďalšie 3. miesto si povesťou 
Koniarka v II. kategórii (4. - 5. roč. ZŠ) vyrecitova-
la piatačka Sofia Čechovičová. Skúsený recitátor 
Jakub Valášek sa v III. kategórii (6. – 7. ročník ZŠ) 
interpretáciu povesti Kopaničiarska romanca 
umiestnil na výbornom 2. mieste.
Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za 
úspešnú reprezentáciu nášho okresu. 

Jana Ponechalová, ZŠ Komenského Senica



i okolitých dedinkách – Prietrži, Ro-
vensku, Smrdákoch, Podhorí,“ pribli-
žuje cestu súboru jeho zakladateľka 
Anna Rýzková. 
Najvýraznejším úspechom bolo 
umiestenie v striebornom pásme 
na Medzinárodnom akordeónovom 
festivale v Prahe v roku 2018.  O rok 
neskôr, na jeseň 2019 pricestovali do 
ZUŠ v Senici  skúsení lektori: „Súbor 
sa stal spoluúčastníkom projektu 
Hudbou k prírode a prírodou k hud-
be. Členovia súboru sa zúčastnili 
workshopu s poprednými pražskými 
umelcami,“ približuje Rýzková. 

Obe úspešné zuškárske telesá sa 
podieľali tiež na veľkom predvianoč-
nom projekte, ktorý výrazne oboha-
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          Senická ZUŠ-ka oslavuje sedemdesiatku: 
Veľká rekonštrukcia v minulom desaťročí obohatila 
umeleckú školu o galériu v podkroví
Nová strecha a okná, farebná fasáda, moderné nové učebne. Do uplynulého desaťročia vstúpila senická  
základná umelecká škola veľkou rekonštrukciou, vďaka ktorej získala svoju súčasnú podobu. 

Krásna nová úprava budovy ZUŠ-ky 
akoby predznamenala, že obdobie 
rokov 2010 až 2020 bude pre školu 
mimoriadne úspešné. Počet žiakov i 
pedagógov sa opäť rozrástol, súbory 
úspešne reprezentovali školu v za-
hraničí, Seničania zapĺňali kultúrny 
dom pri uvedeniach Rybovej Českej 
vianočnej omše, s ktorou mladí se-
nickí umelci zažiarili dokonca aj na 
pôde sídla bratislavskej filharmónie. 
Veľkým paradoxom sa tak stalo, že 
na druhom konci tohto desaťročia 
všetky zuškárske aktivity prerušila 
pandémia koronavírusu. 

Veľká rekonštrukcia školy, ktorú 
umožnil zisk peňazí z fondov Európ-
skej únie a rozpočtu mesta Senica, sa 
začala v lete 2010. Jej výsledkom bol 
okrem modernejšieho prostredia 
pre žiakov či bezbariérového vstupu 
aj vznik v súčasnosti Seničanom už 
dobre známeho koncertno-výstav-
ného priestoru – Galérie v podkroví. 
Viacúčelová sála sa od tej doby stala 

dejiskom mnohých výstav i koncer-
tov. ZUŠ-ka sa ale priestorovo rozší-
rila nielen o ňu – nadstavba plochej 
strechy smerom do dvora umožnila 
vznik šiestich nových učební, z toho 
jednej počítačovej. Novo vzniknuté 
priestory zaplnil novotou voňajúci 
nábytok, škola navyše získala nové 
hudobné nástroje, medzi nimi dve 
krídla.

Vďaka rekonštrukcii sa mohol roz-
šíriť i počet žiakov. Najciteľnejšie sa 
to prejavilo vo výtvarnom odbore, 
pre ktorý boli určené nové učebne. 
Počet pedagógov i žiakov na ňom sa 
oproti koncu 90. rokov zdvojnásobil. 

V posledných desiatich rokoch sa ale 
diali veľké veci aj na hudobnom od-
bore. Pedagógovia z klavírneho od-
delenia prišli s projektom organizá-
cie súťažnej prehliadky a v roku 2013 
sa tak uskutočnil prvý ročník súťaže 
Klavírna Senica. Až do počiatku ko-
ronavírusovej pandémie v jej porote 
zasadali významní pedagógovia zo 
stredných a vysokých umeleckých 
škôl. Okrem klaviristov pripravili v 
Senici súťažnú prehliadku aj akor-
deonisti, ktorí sa zase zapojili do 
projektu štyroch zušiek z Trnavské-
ho kraja. 

Detský spevácky zbor ZUŠ Senica 
pod vedením Ondreja Hluchého, 
ktorý v roku 2013 oslávil už desiate 

výročie založenia, úspešne repre-
zentoval Senicu v zahraničí. V roku 
2016 odcestovali jeho členovia na 
pozvanie dirigentky Zuzany Ronck a 
zboru Musica con GRAZia na spoloč-
ný koncert do rakúskeho Grazu. Asi 
najväčším zážitkom pre zboristov 
potom bola o dva roky neskôr účasť 
na medzinárodnom hudobnom 
festivale At the Watergate v holand-

skom Sneeku. Išlo o festival mladých 
hudobníkov z celej Európy a zbor zo 
ZUŠky bol pre reprezentáciu Sloven-
ska vybraný spolu s ďalšími šiestimi 
slovenskými telesami. 

Minulé desaťročie bolo mimoriadne 
úspešné aj pre akordeónový súbor 
ZUŠky Melódia pod vedením diri-
gentky Anny Rýzkovej. „Súbor oča-
ril už svojimi prvými vystúpeniami. 
Žánrová rôznorodosť repertoáru po-
sunula toto teleso k rozličným mož-
nostiam prezentácie. V Trnavskom 
kraji vystúpil na množstve akcií – Fa-
šiangoch, Senickom kultúrnom lete, 
Vinobraní, otváraní kúpeľnej sezóny 
v Smrdákoch, plese v Krajnom. Obdi-
vovateľov si získal nielen v Senici, ale 
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výuky ZUŠ určuje štátny a školský 
vzdelávací program a vyučovanie 
tak nebolo možné celkom prerušiť. 
To všetko v ťažkých podmienkach 
nedostatočného technického záze-
mia. Napriek tomu sa učitelia aj žiaci 
snažili s novou situáciou popasovať, 
ako najlepšie vedeli, a aj za „korony“ 
tak vznikli zaujímavé projekty – na-
príklad online koncerty a výstavy. 

Mgr. Mirka Gáfriková,
riaditeľka ZUŠ Senica

Foto: Štefan Orth, T. Moravcová

til senický kultúrny život. Konkrétne 
išlo o opakované naštudovanie tra-
dičnej Českej vianočnej omše od J. 
J. Rybu. Iniciátorkou projektu bola 
vtedajšia pedagogička ZUŠ Senica 
a členka Slovenského komorného 
orchestru Eva Čermanová. Postarala 
sa o vznik krásneho scénického na-
študovania, pri ktorom sa na pódiu 
predstavila doslova celá škola – od 
najmenších žiakov prípravného 
štúdia až po učiteľov. Scénu a kos-
týmy vytvorili výtvarníci zo ZUŠ-ky, 
orchester pri predstaveniach posil-
nili profesionálni umelci – členovia 
SKO B. Warchala s dirigentom Ewal-
dom Danelom. Nadšenie Seničanov 

bolo mimoriadne – pri uvedení Českej 
omše vianočnej v rokoch 2011 až 2013 
niekoľkokrát vypredali kinosálu MsKS. 
A rovnako silný potlesk si potom dielo 
v podaní senickej ZUŠ-ky vyslúžilo aj v 
bratislavskej Redute, kde bolo uvede-
né v rámci cyklu rodinných koncertov. 

Po niekoľkoročnej pauze sa projekt 
podarilo vzhľadom k jeho predchá-
dzajúcim úspechom oživiť v roku 
2018. Tentokrát ZUŠ Senica spoji-
la svoje sily so ZUŠ a Gymnáziom  
v Hodoníne. Tri uvedenia – v Senici, v 
Hodoníne a Skalici – sa opäť stretli s 
veľkým záujmom a opäť zaznamenali 
u divákov veľký úspech. 

Keď na Vianoce 2018 tlieskali umel-
com zo ZUŠ Senica vypredané kon-
certné sály, nikto si nedokázal ani 
predstaviť, že za menej ako dva roky 
budú akékoľvek veľké podujatia čosi 
ako sci-fi. Nepredstaviteľné sa ale 
bohužiaľ s počiatkom koronavíru-
sovej pandémie v roku 2020 stalo 
krutou realitou. Pandémia zastavila 
nielen všetky plánované akcie, ale 
podstatným spôsobom dočasne 
zmenila fungovanie školy. Pedagó-
govia i žiaci sa prakticky zo dňa na 
deň museli preorientovať na diš-
tančné vyučovanie, pretože obsah 

Štvorročné štúdium vo výtvarnom odbore ZUŠ ukončili dospelí výtvarníci absolventskou výstavou 
V sobotu 30. apríla šestica výtvarní-
kov (Lenka Jediná, Zuzana Čentešo-
vá, Lenka Sixtová, Stanislav Kováč, 
Ivana Vargončíková a Monika Závi-
šová) z triedy výtvarného pedagó-
ga Štefana Ortha zažili slávnostnú a 
príjemnú atmosféru absolventskej 
výstavy umocnenú programom ži-
akov hudobného odboru Základnej 
umeleckej školy Senica, ktorá spra-
vila bodku za ich niekoľkoročným 
štúdiom výtvarného odboru. Výsta-
vu ich výtvarných počinov v Galérii 
v podkroví ZUŠ Senica si môžete po-
zrieť do 25. mája.

ZUŠ Senica
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18. ročník Noci múzeí a galérií 
v Záhorskej galérii Senica

(Aktuálne výstavy a sprievodné podujatia sú pre verejnosť prístupné bezplat-
ne v sídle galérie na Sadovej 619/3, Senica.)

14. 5. 2022 (sobota)
individuálne prehliadky výstav: 13.00 – 21.00  (posledný vstup o 20.30)

Paulína Halasová: Armagedon umenia
Patrik Ševčík: KRÍZA
Zreštaurované diela v roku 2021 zo zbierok Záhorskej galérie Jána Mud-
rocha v Senici

Sprievodné podujatia:
O Machatke v Machatke (prednáška, beseda) o 14.00
Históriu kaštieľa Machatka, ktorom sídli Záhorská galéria Jána Mudrocha 
v Senici, priblížia prednášajúci Ján Hromek a Ján Peter.

Koncert žiakov Základnej umeleckej školy Senica o 17.00

Komentovaná prehliadka výstavy Paulína Halasová: Armagedon umenia 
za účasti kurátorky Jany Babušiakovej o 18:00

  
15. 5. 2022 (nedeľa)
individuálne prehliadky výstav 13.00 – 17.00 (posledný vstup o 16:30)

Nedeľný ateliér od 13.00 – 17.00
(s galerijnou pedagogičkou Eliškou Šefčíkovou)
Kreatívne stretnutia s umením pre rodičov i starých rodičov s deťmi. 
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piatok 13., sobota 14. 
a nedeľa 15. máj o 17:00 h
NEZLOMNÁ    
Žáner: anim., rodinný/FR, Kanada, MP 7+

piatok 13. a sobota 14. máj o19:00 h
DOCTOR STRANGE 
V MNOHOVESMÍRE ŠIALENSTVA        
Žáner: akčný, fantasy/USA, MP 12+

nedeľa 15. máj o 9:00 h
LÁSKA HORY PRENÁŠA       
Žáner: romantická komédia/SR, MP 12+

utorok 17. máj o 19:00 h
MALÁ MAMA (filmový klub)   
Žáner: dráma/FR, MP 12+

streda 18. máj o 19:00 h
POSLEDNÉ  PRETEKY     
Žáner: hist. životopisná dráma/ČR, MP 12+

štvrtok 19. a piatok 20. máj o 19:00 h
VYŠEHRAD: FYLM      
Žáner: komédia/ČR, MP 15+ 

nedeľa 22. a nedeľa 29. máj o 19:00 h
ŽENY A ŽIVOT      
Žáner: komédia/ČR, MP 12+ 

nedeľa 22. máj o 17:00 h
SMRADI     
Žáner: animovaná komédia/USA, MP

streda 25. a štvrtok 26. máj o 19:00 h
PODPAĽAČKA   
Žáner: thriller/USA, MP 15+

piatok 27. a nedeľa 29. máj o 17:00 h
TVOJAZEM    
Žáner: animovaná rozprávka/SR, ČR, 
Belgicko, MP

piatok 27. a sobota 28. máj o 19:00 h
TOP GUN: MAVERICK  
Žáner: akčná dráma/USA, MP 12+ 

utorok 31. máj a streda 1. jún o 19:00 h
ČO SME KOMU VŠETCI UROBILI?  
Žáner: komédia/FR, Belgicko, MP 12+

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

Literárna Senica Ladislava Novomeského 2022, celoslovenská súťaž  
v literárnej tvorbe, ponúka nádejným autorom príležitosť konfrontovať 
svoje literárne pokusy s názormi odbornej poroty. 

Literárna Senica Ladislava Novomeského 2022 
pokračuje už svojím XXXVI. ročníkom 

Cieľ práve vyhláseného XXXVI. ročníka sa nemení, 
nadväzuje na tie predchádzajúce. „Chceme, aby 
Literárna Senica Ladislava Novomeského v sebe 
spájala dlhoročnú tradíciu a bohaté skúsenosti, 
a zároveň zostala príťažlivá pre mladú nastu-
pujúcu generáciu,“ vyjadrila sa Silvia Sameková, 
riaditeľka Záhorskej knižnice. Do zatiaľ posled-
ného XXXV. ročníka sa zapojilo 112 autorov, ktorí 
zaslali spolu 295 poetických a prozaických prác. 

Prihlasovanie do súťaže bude sprístupnené 
už od 1. júna 2022, a to v elektronickej forme. 
Termín uzávierky zostáva rovnaký – 15. sep-
tember 2022. Porota, ktorú zastrešuje Literárne 
informačné́ centrum v Bratislave, posúdi zaslané 
práce opäť anonymne, čo zaručuje maximálnu 
objektívnosť pri ich hodnotení. Na rozdiel od po-
sledných ročníkov, kedy sa vyhodnotenie súťaže 
realizovalo vonline priestore, je slávnostné vyhlá-
senie výsledkov naplánované na koniec novem-
bra v priestoroch Záhorskej knižnice a Základnej 
umeleckej školy v Senici. S ocenenými prácami 
sa verejnosť zoznámi prostredníctvom Bulletinu 
víťazných prác, ktorý vyjde v printovej podobe s 
grafickým rukopisom výtvarníka Milana Mikulu. 

Vyhlasovateľmi súťaže sú okrem Záhorskej kniž-
nice i Trnavský samosprávny kraj, Mesto Senica, 
Literárne informačné centrum v Bratislave a Spo-
ločnosť Ladislava Novomeského. 

Propozície a informácie potrebné na prihlásenie 
do XXXVI. ročníka súťaže Literárna Senica Ladi-

slava Novomeského 2022 sú k dispozícii na webe 
www.zahorskakniznica.eu, hlavné menu odkaz 
Projekty. 

Literárnu súťaž z verejných zdrojov podporil Fond 
na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom 
podujatia. 

Záhorská knižnica Senica

MO JDS Senica  upozorňuje svojich členov na pripravované podujatia 
v mesiacoch jún až september:
 
Posedenie pri harmonike: 1. jún 2022 (streda) od 13.00 do 17.00 hod.
Kúpanie v Dunajskej Strede:  3. máj a 7. jún 2022 (odchod autobusu o 8.00 
spred plavárne).
Týždenný pobyt v Liptovskom Jáne: 18. - 23. september 2022 (voľné miesta).
Športové hry MO JDS Senica: 25. jún 2022, areál „prvej“ ZŠ Senica, začiatok  
o 9.00 hod., poplatok 5 eur, prihlásiť sa môžete do 25. mája.

Podrobné informácie o akciách získate v kancelárii organizácie na Továrenskej ulici v pondelok, 
stredu a piatok v čase od 13.00 do 16.00 hodiny.
                                                                                                                               Anna Krahulcová, MO JDS Senica

Vyhodnotenie veľkonočnej krížovky z predchádzajúceho čísla Našej Senice:
Správne znenie tajničky („...nech užijete si sviatkov jari plný mech.“) nám zaslala aj pani Anna Petrá-
ková zo Senice, ktorej zašleme darčekový kôš a k vyžrebovaniu spomedzi úspešných lúštiteľov jej 
blahoželáme!
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ROKOV CANTILENY50 Slávnostný koncert a krst knihy 

Dom kultúry Senica 
21. máj 2022 18.00 
 Vstupné: 4 €
 Predpredaj vstupeniek Infosen

ROKOV CANTILENY50 Slávnostný koncert a krst knihy 

Dom kultúry Senica 
21. máj 2022 18.00 
 Vstupné: 4 €
 Predpredaj vstupeniek Infosen
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FK Senica zatiaľ licenciu nedostal, môže sa odvolať
Senický futbal prechádza v posled-
nom čase ťažkým obdobím. V prie-
behu apríla podalo viacero hráčov 
na čele s trénerom Šustrom a asis-
tentom Maléřom hromadné výpo-
vede. Napriek tomu bolo cieľom 
klubu zachrániť sa vo Fortuna lige. 
Zdecimovanému kádru, ktorý vo via-
cerých zápasoch museli výrazne do-
plniť dorastenci z U19, sa napokon po 
športovej stránke dokázalo dve kolá 
pred koncom súťaže uchovať Senici 
prvoligovú príslušnosť. Iná situácia 
je však ohľadom licenčného konania, 
ktoré každoročne podstupuje každý 
prvoligový klub. 29. apríla zasadal pr-
vostupňový orgán Licenčnej komisie 
SFZ, ktorý rozhodol, že licenciu pre 
budúcu sezónu dostalo z dvanástich 
klubov len desať - licencia zatiaľ ne-
bola udelená klubom FK Senica a ŠKF 
Sereď. Obidva kluby majú možnosť 
odvolať sa do 16. mája na odvolací 
orgán licenčného konania. Hráči s 
trénermi urobili maximum po špor-
tovej stránke udržať najvyššiu súťaž 
aj pre budúcu sezónu, teraz už je na 
samotných majiteľoch klubu, aby sa 
vysporiadali s ostatnými problémo-
vými bodmi, ktoré je potrebné splniť.

FK Senica - ViOn Zlaté Moravce
Zatiaľ posledný súboj v lige odohrali 
Seničania na domácej pôde v sobotu 
30. apríla proti ViOn-u Zlaté Moravce. 
Išlo o šesťbodový zápas, nakoľko ViOn 
bol na predposlednom mieste a po-
kiaľ si chcel uchovať šancu na desiate 
miesto a vyhnúť sa ťažkej baráži, mu-
sel v Senici vyhrať. Záhoráci nastúpili 
v silnejšej zostave oproti predchád-
zajúcim zápasom aj tentokrát vede-
ný dočasným trénerom Jiří Pechom. 
V prvom polčase mali loptu viac na 
kopačkách hostia, domáci sa snažili 
brániť a vyrážať do protiútokov. Stret-
nutie sa hralo prevažne v strede poľa 

a prevládala bojovnosť. Už v 7. minúte 
sa dostal na dostrel bránky Jibril, no 
z dobrej pozície prestrelil. Na druhej 
strane sa o prvé zakončenie pokúsil 
Duda, spoza 16-ky mieril nad. O dve 
minúty na druhej strane prestrelil zo 
vzdialenosti osem metrov Grozdanov-
ski. Na strane domácich skúšal stre-
lecké šťastie v 23. minúte Halabrín, no 
jeho prízemná strela nemala potreb-
nú razanciu.

Šachová partia dvoch maximálne 
bojujúcich tímov sa odohrávala aj 
po prestávke. ViOn sa snažil dobýjať 
senickú bránku, ale obrana na čele s 
brankárom Matúšom Chropovským 
zahrala fantasticky a ViOn do väčších 
šancí nepustila. V 50. minúte sa dostal 
do dobrej pozície po pase Totku Niar-
chos, jeho nepríjemnú prízemnú stre-

Ľuboš Benkovský (tréner ViOn Z. 
Moravce): „Z našej strany je to reali-
ta. V sezóne bolo veľa zápasov, ktoré 
bolo treba zlomiť nejakým gólom, no 
nestalo sa tak, a preto je baráž pre nás 
realita...“

Ivan Tobiáš 
Foto: www.fksenica.eu

Program posledného domáceho 
zápasu: 
9. kolo nadstavby 
14. 5. 2022 (sobota) o 17:00 h 
FK Senica - AS Trenčín

lu brankár Lukáč vyrazil na roh. Potom 
sa dostali do dvoch zakončení hostia. 
V 57. minúte po rohu Ďubeka sa do-
stal k lopte Bednár, no hlavičkoval 
nad. V 69. minúte zakončoval Kyziridis, 
ale aj tentoraz lopta išla mimo bránu. 
Seničania dokázali zmobilizovať sily 
a zápas skončil deľbou bodov, ktorá 
Záhorákom zaručuje minimálne desi-
atu priečku. Po zápase si hráči mohli 
vychutnať zaslúženú ďakovačku s di-
vákmi.

Ohlasy trénerov
Jiří Pecha (tréner FK Senica): „Pove-
dal by som, že v Senici posledné tri - štyri 
týždne zažívame tvrdú realitu. Dnes to 
bolo hlavne o bojovnosti a srdiečku. V 
zápase sme mali aj šťastie. Išli sme mu 
ale naproti, zvládli sme to a sme zachrá-
není...“

33. ročník Záhoráckeho maratónu  33. ročník Záhoráckeho maratónu  
a 18. ročník polmaratónua 18. ročník polmaratónu

sa uskutoční 11. júna 202211. júna 2022 

na trati Senica – Šaštín Stráže a späťSenica – Šaštín Stráže a späť. 
www.zahorackymaraton.senica.sk 
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SPOMIENKA
Čas plynie, roky ubie-
hajú, ale spomienky 
v srdciach zostávajú.

Dňa 17. mája 2022 si 
pripomenieme druhé 
výročie úmrtia nášho 
milovaného manžela, 
otca, svokra, švagra, 
dedka a pradedka Jozefa Gašpárka zo Senice. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína celá rodina.

SPOMIENKA
Dňa 20. mája si pripo-
menieme prvé výročie 
úmrtia našej mamičky a 
babky Márie Hrádelovej 
zo Senice.

S láskou spomína syn 
Ľubomír s priateľkou, 
vnučka Veronika a vnuk 
Benjamín.

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
Dotĺklo srdiečko, stíchol 
tvoj hlas, zostali len spo-
mienky a smútok v nás.

20. mája uplynú štyri 
roky od úmrtia milo-
vaného manžela, otca, 
deda Ľudovíta Dedíka.

S úctou a lásku spomína manželka Anna, dcéry 
Viera a Eva s manželom Petrom a vnúčatami Mi-
chalom a Simonou a ostatná rodina.

Narodili sa:
Mia Martišiaková, narodená v Skalici
Timea Ferenčíková, narodená v Myjave

Opustili nás: 
Fedor Nemečkay vo veku 79 rokov 
Emil Volek vo veku 78 rokov 
Mgr. Antonín Kačaba vo veku 74 rokov 
Milan Brlík vo veku 64 rokov 
Mário Daniš vo veku 39 rokov 
Ján Gál vo veku 67 rokov 
Mária Bartošová vo veku 89 rokov 
Stanislav  Šijanský vo veku 39 rokov  
Jozef Vanek vo veku 71 rokov 
Štefan Rehák vo veku 92 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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www.senica.sk

SPOMIENKA
Osud ti nedoprial s nami 
byť, ale v našich srdciach 
budeš stále žiť.
 
Dňa 27. 5. si pripomína-
me prvé výročie úmr-
tia nášho milovaného 
manžela, otca a dedka 
Ivana Ušiaka. 
Tí, ktorí ste ho mali radi, venujte mu tichú spo-
mienku. S láskou a úctou spomínajú manželka 
Oľga, dcéra Marianna s manželom, vnuci Richard 
a Timur a syn Martin.

OZNAMY
•  Poliklinika Senica oznamuje, že onkologická 
ambulancia rozširuje ordinačné hodiny. V am-
bulancii pracuje MUDr. Adrián Nečas, číslo telefó-
nu: 034/698 30 59. Ambulancia sa nachádza na 3. 
nadzemnom podlaží č. dverí 326. Ordinačné hodi-
ny. 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.  

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

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
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Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Call Centrum  0650 105 100

POTREBUJETE PRÁVNU POMOC ?

Záväzkové a vecné práva

Ochrana zamestnancov

Osobný bankrot

Ochrana spotrebite ľa

Práva a  povinnost i  rod ičov

Rozvod a vypor iadanie  majetku
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Mesto Senica vyhlasuje výberové konanie 
na obsadenie miesta 
riaditeľa Základnej umeleckej školy Senica 
s nástupom od 1. júla 2022.

Termín podania žiadosti: do 20. mája 2022 do 10.00 hod.  

poštou alebo osobne do podateľne MsÚ Senica.

Kompletné info na www.senica.sk.

ТИМЧАСОВИЙ
ПРИТУЛОК

НАЙПРОСТІШИЙ СПОСІБ ЗАХИСТИТИ 
ЛЮДЕЙ, ЯКІ ТІКАЮТЬ ВІД ВІЙНИ

ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІІ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ ТРНАВА

МІСЬКА РАДА СЕНИЦЯ

АДРЕСА:

АДРЕСА:

КОНТАКТИ:

КОНТАКТИ:

Відкрито цілодобово

Обладнаний тут

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ НАДАННЯ

Паулінська 506, ТРНАВА

Штефанікова 1408/56, СЕНИЦЯ

+421 961 106 153
+421 961 106 154
+421 961 106 158

Посвідчення всіх
власників нерухомості про
можливість надання житла

• НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

• КОНТАКТИ 
НА УКРАЇНОМОВНИХ ЖИТЕЛІВ 

• МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

• СОЦІАЛЬНІ ПОРАДИ

паспорт, 
свідоцтво про 
народження

Договір оренди
нерухомості з власником 

нерухомості

або

sos@senica.sk
+421905 765 594

• ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я
• ОСВІТА ДЛЯ ДІТЕЙ
• МОЖЛИВІСТЬ ПРАЦЕВЛАШТУВАТИСЯ
• ФІНАНСОВИЙ ВНЕСОК

ПЕРЕВАГА:
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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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Mesto Senica vyhlasuje výberové konanie 
na obsadenie miesta 
Základnej školy na Komenského ulici v Senici 
s nástupom od 1. júla 2022.

Termín podania žiadosti: do 20. mája 2022 do 10.00 hod.  

poštou alebo osobne do podateľne MsÚ Senica.

Kompletné info na www.senica.sk.
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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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Letecký
28. máj 202228. máj 2022
areál letiska v Seniciareál letiska v Senici  detí

deň
- letové ukážky Záhoráckeho aeroklubu Senica
- program detí a mládeže CVČ Senica 
- speváci a tanečníci ZUŠ Senica
- Janíček Okusánek Nenásytný (Záhorácke divadlo)

- penová šou 

Kyvadlová
autobusová

doprava:

- trampolíny a autíčka
- statické ukážky leteckej techniky
- súťaže a hry pre deti, maľovanie na tvár 
- letecká akrobacia, vyhliadkové lety

Z letiska
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00

Z autobusovej stanice
12:30
13:30
14:30
15:30
16:30
17:30

- ukážky techniky profesionálnych hasičov a colníkov 
- kolotoče a nafukovacie atrakcie
- predvádzacie jazdy autoškoly Progress
- zábavný čitateľský kútik Záhorskej knižnice

Sprievodný program počas celého dňa:Sprievodný program počas celého dňa:

Program od 13:30:Program od 13:30:

STREDISKO SENICA

Vstupzdarma
Vstupzdarma


