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Na vernisáži Logo 750 zľava: V. Barošková, K. Vrlová, R. Mojžiš a Ľ. Parízek. 
Foto: Ľ. Krištofová

Voľby poznačila nízka účasť
Mikuš alebo Klokner? 

V sobotu 26.  novembra sa konali voľby
do vyšších územných celkov (VÚC).  Do
zastupiteľstva  Trnavského samosprávneho
kraja kandidovalo vo volebnom obvode
č. 5 (Senický okres) 33 kandidátov. Z nich
bolo 7 nezávislých a 26 kandidovalo za
politické strany. Vo voľbách kandidovalo
19 Seničanov. V našom volebnom obvode
sa volilo 5 poslancov, ktorí nás budú  zastu-
povať  v 40 člennom zastupiteľstve Trnav-
ského samosprávneho kraja (TTSK). Voleb-
ná  účasť bola  od roku 1990 doposiaľ naj-
slabšia. Voliť v Senickom okrese prišlo
6 012 voličov, čo je 12,5 percentná účasť.  

Najviac hlasov dostali títo kandidáti
a stali sa poslancami TTSK: Ing. Štefan
Mikula, prednosta Obvodného úradu Seni-
ca (1 544 hlasov), Ing. Anton Cibula,
zástupca primátora mesta Senica (1 237
hlasov), MVDr. Jozef Hladík, prednosta
Obvodného úradu životného prostredia
Senica (1 214 hlasov), Ján Michalica, staros-
ta obce Rybky (1 187 hlasov). Všetci štyria
sú nominantami koalície KDH, SDKÚ a DS.
Piatym poslancom je  RNDr. Ľubomír Parí-
zek, primátor mesta Senica (1 422 hlasov),
ktorý kandidoval ako nezávislý. 

Ani jeden z 5 kandidátov na predsedu
VÚC nezískal  nadpolovičnú väčšinu plat-
ných hlasov, preto voľby na predsedu VÚC
budú mať druhé kolo. Uskutoční sa 10.
decembra od 7. do 22. hod. 

(pokračovanie na str. 4)

Pozdvihnúť hrdosť 
na svoje mesto   

Pod víťazným logom osláv 750. výročia
1. písomnej zmienky o Senici, ktoré si pri-
pomenieme v roku 2006,  prvýkrát priná-
šame informácie viažuce sa k výročiu
mesta. Bola  to súťaž LOGO 750, ktorou
sme odštartovali maratón budúcoročných
podujatí, ktoré sa budú konať práve pod
týmto emblémom.

Odborná komisia  v anonymnom hod-
notení vybrala  logo 18. októbra 2005 zo
65 grafických návrhov, ktoré poslalo 33
autorov. Komisiu tvorili architekt a výtvarník
Ing. arch. Mgr. art. Pavol Mikulíček, PhD.,
kunsthistorička a teoretička umenia
Mgr. Božena Juríčková, grafický dizajnér
a výtvarník Milan Mikula, prednostka Msú
Senica JUDr. Katarína Vrlová a vedúca
redaktorka mesačníka Naša Senica
Mgr. Viera Barošková. Propozície súťaže
boli koncipované tak, aby každý navrhova-
teľ uplatnil  svoju vlastnú predstavu, čo by
logo k výročiu mesta malo obsahovať.
Komisia vylučovacím spôsobom  v piatich
kolách dospela k víťaznému návrhu loga.
V poslednom kole sa rozhodovalo medzi
tromi návrhmi od Ing. arch. Romana Mojži-
ša z Bratislavy,  Antona Vávru z Holíča
a Ing. Mareka Bartolena z Nitrianskych
Sučian. Odborníci  posudzovali návrhy
s ohľadom na spracovanie námetu a jeho
využitie. Členovia komisie sa zhodli na jed-
nom návrhu z troch alternatív, ktoré poslal
do súťaže Ing. arch. Roman Mojžiš. 

(pokračovanie na str. 3)

Za vianočnou
atmosférou  

Mesto Senica pozýva na vianočný
nákup do Vianočnej dediny na Námestí
oslobodenia v Senici v dňoch od 12. – 23.
decembra 2005.

Oficiálne otvorenie Vianočnej dediny
bude  12. decembra  o 11.30 hod. spojené
s domácou zabíjačkou a zároveň preda-
jom zabíjačkových špecialít.   

Predajné stánky s ľudovoumeleckými
výrobkami, vianočnými stromčekmi, darče-
kovými predmetmi a občerstvením budú
otvorené od 8.00 hod. do 20.00 hod. 

Súčasťou Vianočnej dediny bude
vyzdobený živý vianočný stromček, zvon-
kohra a nasledovný kultúrny program:
- 12.12. o 13.00 hod.
vystúpenie DH Seničanka
- 12.12. o 14.00 hod.
Vianočné koledy - vystúpenie detí CVČ  
- 13.12. o 15.00 hod.
vystúpenie DH Seničanka
- 14.12. o 15.00 hod.
Malí koledníci - vystúpenie detí CVČ 
- 15.12. o 15.00 hod.
vystúpenie DH Seničanka
- 16.12.  o 15.00 hod.
Klub priateľov  heligónky

(pokračovanie na str. 2)

Vitaj, vitaj, Mikuláš! 
Má milý úsmev, veľkú
bielu bradu, ružovú tvár
a strieborné sane z ľadu,
nevie sa ho dočkať nikto
z nás...
Na pozvanie Centra voľ-
ného času Stonožka do
Senice príde vzácna mikulášska návšte-
va v pondelok  5. decembra o 17. hod.
na malé námestie (pri Gazdinke). 
Deti, príďte privítať  Mikuláša!
Môžete sa tešiť i na anjelikov, Zimnú
kráľovnú a kto sa nebojí, tak i na čertov!
Všetky deti určite čaká  odmena. 

Dychové kvarteto Jaroslava Jankoviča.
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Z rokovania rady
a zastupiteľstva

17. riadne mestské zastupiteľstvo sa
konalo 3. novembra. Rokovaniu predsedal
RNDr. Ľubomír Parízek, primátor mesta
Senica. Z 25 členného poslaneckého
zboru bolo na jeho rokovaní prítomných
18 poslancov MsZ. Na rokovaní boli ďalej
prítomní vedúci oddelení MsÚ, náčelník
MsP, riaditelia príspevkových a rozpočto-
vých organizácií mesta a organizácií
s majetkovou účasťou mesta.

V úvode odzneli interpelácie poslan-
cov: RNDr. Ľ. Krištofová  žiadala, aby
volebná miestnosť pre voličov Kolónie
bola  bližšie, a nie až v Dome kultúry.
Určovanie volebných okrskov je podmie-
nené počtom voličov v okrskoch – 1 000
voličov na jeden okrsok, preto sa neuva-
žovalo na Kolónii so zriadením samostat-
ného okrsku. Pre ľudí, ktorí majú problém
dostaviť sa do volebnej miestnosti je mož-
nosť požiadať o zaslanie urny.  Ďalej sa
informovala, ako sú zabezpečené opatre-
nia na vykonanie celoplošnej deratizácie,
pretože v meste sú premnožené hlodavce.
Opatrenia boli vykonané a sú každoročne
vykonávané na území celého mesta.
Písomnú interpeláciu predložila MUDr. M.
Šimeková, v ktorej žiadala opravu chodní-
kov na Ul. J. Kráľa pri bytovkách 739,738
a 734 a vybudovanie detských ihrísk
a zariadení medzi bytovkami na Ul.
J. Kráľa a Hollého ulici. Všetky požiadavky
boli postúpené príslušnému oddeleniu
Mestského úradu. 
Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedo-
mie:
- Správu o plnení uznesení MsZ a riešení

pripomienok k 3.11.2005.
- Informáciu o vykonanom verejnom

obstarávaní v objemoch čerpania finanč-
ných prostriedkov na investičné akcie
mesta v roku 2005.

- Správu o predškolských a školských za-
riadeniach mesta Senica. V správe sa
konštatuje, že na základných školách
došlo v školskom roku 2005/2006 k po-
klesu o 149 žiakov a v materských ško-
lách došlo k poklesu o 66 detí, čo bude
mať dopad aj na výšku finančnej dotácie
na základné školstvo, ktorá sa úmerne
zníži.

- Správu o sociálnej starostlivosti.
- Správu o údržbe a poskytovaní cintorín-

skych služieb na cintorínoch v Senici,
Kunove a Čáčove v roku 2004. V kom-
plexnej správe o cintorínskych a pohreb-
ných službách sa konštatovalo, že z cel-
kového počtu 5 109 evidovaných pocho-
vaných, je 4004 pochovaných na senic-
kom cintoríne, 717 v Čáčove a 358
v Kunove. Na zostávajúcom priestore
senického  cintorína je pripravený pries-
tor pre cca 200 pohrebných miest
a v ďalšom priestore sa predpokladá
s vytvorením asi 400 pohrebných miest.

- Informáciu o zániku členstva členom
komisií mestského zastupiteľstva z dôvo-
du, že sa nezúčastňovali rokovaní komisií
MsZ.

- Žiadosť Mestského kultúrneho strediska
Senica a Rekreačných služieb mesta
Senica o zvýšenie príspevku zriaďovateľa
organizáciám.

Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- Správu hlavného kontrolóra o vykonaní

kontroly pri nakladaní s majetkom mesta.
- Úpravu rozpočtu zobratím krátkodobé-

ho úveru na pokrytie interiérového vyba-
venia Zariadenia sociálnych služieb.

- Zmeny VZN č. 17 o nakladaní s odpadmi
a VZN č. 3a o miestnych poplatkoch,
ktorým sa určuje výška poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné
odpady vo výške 575 Sk/osoba/rok –
1,575 Sk/os/deň. Poplatok sa zvýšil opro-
ti minulému roku o 20 Sk, z dôvodu zvy-
šovania vstupov cien energií a nového
cenníka cien za vývoz komunálneho
odpadu.

- Opatrenia mesta na zabezpečenie po-
žiarnej prevencie počas zimného vykuro-
vacieho obdobia. 

- Dispozície s majetkom. 
- Prevod vlastníctva bytov v dome č. 526

na Hurbanovej ul., č. 739 na Ul. J. Kráľa,
č. 1351 na Ul. J. Mudrocha

Mestské zastupiteľstvo vyhovelo protestu
prokurátora proti VZN č. 7 o dani z nehnu-
teľnosti v časti  týkajúcej sa oslobodenia
od dane a zníženia dane.
Mestské zastupiteľstvo zvolilo:
- Mgr. Máriu Briestenskú za predsedníčku

komisie  pre vzdelávanie, kultúru a Zbor
pre občianske záležitosti.

- Ivana Straku do funkcie prísediaceho pre
Krajský súd v Trnave.

Primátor mesta zvolal na 15. decembra
2005  18. riadne mestské zastupiteľstvo,
ktoré bude schvaľovať rozpočet mesta na
rok 2006 a daň z nehnuteľnosti na budúci
rok. 

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ

Za vianočnou
atmosférou 
(dokončenie zo str. 1)

- 19.12.  o 15.00 hod.
Vianočné koledy - vystúpenie detí CVČ 
- 21.12.  o 15.00 hod.
Malí koledníci - vystúpenie detí CVČ 
- 22.12.  o 15.00 hod.
Klub priateľov  heligónky

Obchodný dom COOP Jednota bude
na Námestí oslobodenia predávať živé
ryby  v dňoch od 16. do  23. decembra.

Súčasťou Vianočnej dediny budú via-
nočné koledy v podaní Dychového kvarte-
ta pod vedením Jaroslava Jankoviča.  Ich
hodinové koncerty si nenechajte ujsť v tých-
to termínoch:  V dňoch 17. až 20. decem-
bra na Námestí oslobodenia od 8.30 do
9.30  hod. a od 10.30 do 11.30 hod.
V dňoch 21. a 22. decembra budú koncer-
tovať od 10.30 do 11.30.  V predchádzajú-
cich rokoch sa ich účinkovanie stretlo
s kladným ohlasom, preto veríme, že i teraz
prispejú k umocneniu sviatočnej atmosféry. 

bar 

Podpora zo Štátneho
fondu rozvoja bývania 

Poslaním Štátneho fondu rozvoja býva-
nia (ŠFRB) je poskytovať podporu pri rozši-
rovaní a zveľaďovaní bytového fondu pre
fyzické a právnické osoby. Podpora sa
poskytuje v prevažnej miere vo forme
úveru, ale aj nenávratného príspevku v prí-
pade, že sa získa bezbariérový byt určený
na trvalé bývanie občana s ťažkým zdra-
votným postihnutím. V oboch prípadoch
musia byť splnené podmienky stanovené
zákonom o ŠFRB a jeho vykonávacími
predpismi. Prostriedky z fondu sa čerpajú
na základe žiadostí, ktoré sa  predkladajú
prostredníctvom mestských úradov, ktoré
sú sídlom okresu.     

Mestský úrad v Senici obdržal v tomto
roku z celého okresu Senica do 15. júna
celkom 24 žiadostí fyzických osôb s poža-
dovanou podporou vo výške 22, 1 mil. Sk
na výstavbu bytu v rodinnom dome a 5 žia-
dostí právnických osôb, žiadajúcich pod-
poru na výstavbu nájomných bytov vo
výške 85,187 mil. Sk.  

Z uvedeného počtu žiadostí, ktoré boli
po preverení odstúpené v zákonnej lehote
na ŠFRB, bola doteraz priznaná podpora
pre 22 žiadostí fyzických osôb v celkovom
objeme 20, 1 mil. Sk a 3 právnickým oso-
bám – obciam v celkovom objeme 46,804
mil. Sk, čím sa podporila výstavba 22 byto-
vých jednotiek v rodinných domoch a 54
bytových jednotiek v bytových domoch,
realizovaných v týchto obciach: Štefanov –
24 bytov, Šaštín-Stráže – 21 bytov a Morav-
ský Svätý Ján – 9 bytov.

Keďže finančné zdroje ŠFRB sú aj
v tomto roku obmedzené, nebolo možné
podávať žiadosti o podporu po celý rok,
ale len do 15.6.2005. V období od tohoto
dátumu až do 31.12.2005 je dočasne
zastavené prijímanie žiadostí o poskytnu-
tie podpory z prostriedkov ŠFRB na stano-
vené účely, medzi ktorými je aj výstavba
bytov v rodinných domoch a výstavba
obecných nájomných bytov. Nové žiadosti
o poskytnutie podpory sa budú zasa prijí-
mať až v roku 2006.

Ing. Peter Harnoš 
odd. výstavby, ŽP a dopravy MsÚ 

Vianočné trhy
V Dome kultúry budú v dňoch 16.

a 17. decembra Vianočné trhy. Po oba
dni bude pre zákazníkov otvorené od 8.
do 18. hod. Predajcovia ponúkajú širo-
ký sortiment tovaru. Príďte si vybrať
z ich ponuky a potešíte darčekom svo-
jich blízkych. 

Silvester
opäť na námestí

Rozlúčka s rokom  2005 bude aj tento
rok na Námestí oslobodenia. Mesto Seni-
ca pripravuje Silvestrovskú diskotéku
Stana Parízka od 20. hod. Chýbať nebude
ani ohňostroj. 
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Pozdvihnúť hrdosť 
na svoje mesto   
(dokončenie zo str. 1)

Víťazné logo svojím tvarom symbolizuje
kríž - križovatku dvoch ciest ako počiatok
každého mesta a následné rozrastanie
a rozvíjanie sa. Náznak srdca v spodnej
polovici znázorňuje mesto Senica ako živý
organizmus a radosť i lásku jeho obyvate-
ľov. Pri spracovaní použil štyri farby Senice
- žltú, modrú, červenú a bielu.

Vernisáž prezentačnej výstavky všet-
kých zaslaných výtvarných návrhov do
súťaže bola v Dome kultúry 9. novembra.
Prednostka MsÚ JUDr. Katarína Vrlová na
nej privítala autora víťazného návrhu
Ing. arch. Romana Mojžiša, ktorý  primáto-
rovi Senice RNDr. Ľubomírovi Parízkovi
odovzdal CD s logom, ktoré bude aktivity
k výročiu mesta sprevádzať v roku 2006.
„Je dobré, keď poznáme históriu a jej
poznávanie sa začína práve miestom, ktoré

nám je najbližšie. Preto chce mesto Senica
toto výročie využiť na obohatenie historic-
kého vedomia Seničanov a pozdvihnutie
lokálpatriotizmu,“ povedala na vernisáži
členka poroty Mgr. Viera Barošková. „Z
tohto hľadiska považujem za dobrý signál,
že do verejnej súťaže na vytvorenie loga
osláv 750. výročia  sa zapojilo  20 autorov
zo Senice, ktorí týmto iniciatívnym spôso-
bom a predloženými námetmi prejavili svoj
vzťah k mestu, v ktorom žijú. Osobitne
chcem oceniť postoj učiteľky výtvarnej
výchovy z III. ZŠ Evy Banárovej, ktorá vied-
la tiež svojich žiakov k vytvoreniu námetu
na logo výročia mesta. Desať žiakov svoje
návrhy poslalo  a nazdávam sa, že aj prost-
redníctvom tejto iniciatívy sa  u detí vhodne
formuje historické vedomie, hrdosť na
svoje rodisko či miesto, kde vyrastajú,“
dodala V. Barošková. Prezentácia grafic-
kých návrhov  umožnila verejnosti  spoznať
súťažné návrhy a konfrontovať ich  s víťaz-
ným. 

Výstava bola prístupná verejnosti do  18.
novembra.

Primátor Senice Ľ. Parízek  vyjadril pre-
svedčenie, že budúci rok v znamení jubilea
bude príležitosťou  prostredníctvom zaují-
mavých podujatí vštepiť všetkým obyvate-
ľom vzťah k mestu. „Dúfam, že presvedčí-
me verejnosť, že Senica má nielen bohatú
minulosť, ale rovnako ju čaká aj pekná bu-
dúcnosť,“ povedal na záver  primátor.  

Pre Ing. arch. Romana Mojžiša nie je
naše mesto celkom neznáme.  Pracovné
povinnosti ho sem zaviedli už viackrát
a Senica sa mu páči. Prvú informáciu
o súťaži získal z rádia a potom už najviac
informácií čerpal z internetovej stránky
Senice. Pretože chce svoj talent v grafike
rozvíjať, súťaž o logo bola  veľmi dobrou

príležitosťou vyskúšať si schopnosti. Zaují-
mavé je, že pre 26 ročného architekta to
bola prvá verejná súťaž, do ktorej sa zapo-
jil a výsledok ho veľmi príjemne prekvapil. 

Z hodnotenia poroty
Návrh č. 31 – III. miesto

Návrh sa vyznačoval jednoduchosťou
a prvoplánovou čitateľnosťou. Nečakane
„triviálny,“ avšak vo svete overený nápad
svojou poetickosťou a simplifikáciou pred-
biehal konkurenčné koncepty.

Návrh po stránke typografickej a kom-
pozičnej vykazoval určité defekty, ktoré mu
následne ubrali na kvalite.
Návrh č. 51 – II. miesto

Súťažný návrh ponúkal viaceré roviny
čitateľnosti. Približoval sa ku grafickej
abstraktnej štylizácii vnímanej tak z polohy
výtvarnej ako i výpovednej. Uzavretá kom-
pozícia s meniacim sa rastrom bola v súťa-
ži ojedinelá.

Atribúty akými boli nejasnosť prezentá-
cie návrhu v polohe čitateľnosti alebo
nedostatočne preverenej kompozícii sa
stali slabinami prezentovaného loga.
Návrh č. 47 – I. miesto

Na prvý pohľad jednoduchý, avšak kom-
pozične premyslený návrh ponúkal niekoľko
významových interpretácii. Farebná koláž
pracovala, podobne ako väčšina návrhov,
s paletou farieb mesta. Rozvrhnutie teploty
farieb do významovo hierarchizovaných
znakov predbehlo ostatné náhodne resp.
nejasne formulované návrhy.

Kompozičná čistota, jednoduchosť
a inteligentná štylizácia potvrdili svoje
prvenstvo vo víťazstve Miesovského:
„menej je viac“.
Autori návrhov LOGO 750
1. Eva Banárová, Senica 5
2. Tibor Bedaťš, Senica 1   
3. Marek Belay, Senica 1
4. Andrej Dieneš, Senica 1
5. Martin Dzindzík, Senica 1   
6. Tatiana Dzurová, Senica 5   
7. Tomáš Gavlas, Senica 1   
8.  Jana Husová, Senica 1   
9.  Peter Jamárik, Senica 2   
10. Peter Kollár, Senica 1   
11. Zuzana Kollárová, Senica 1   
12. Jana Kostolanská, Senica 1   
13. Peter Kukliš,  Senica 1   
14. Rudolf Lasica Senica 1   
15. Erika Mášiková, Senica

Ivan Tobiáš, Senica 2   
16. Tomáš Pokorný, Senica 1   
17. N. Rudňanská, Senica 1   
18. Andrea Vizváryová, Senica 1                  
19. Lenka Wolfová, Senica 1   
20. Veronika Zíšková, Senica 1   
21. Ing. Marek Bartolen, 

Nitrianske Sučany 1   
22. Lucia Belková, Bukovec 7
23. Peter Buday, Šaľa 1   
24. Jaromír Búran, Jablonica 1   
25. Milan Chovanec, Sebedražie 1   
26. Pavol Kakaš Topoľčany 1   
27. Eva Kašáková, Gbely 2   
28. Ing. Róbert Kelčík, Liptovské Sliače 1   
29. Darina Kličková, Košice 1   
30. Ing. arch.  R. Mojžiš, Bratislava 3   
31. Anton Vávra, Holíč 3   
32. Miroslav Záškvara, Smrdáky 9   
33. Monika Záškvarová, Smrdáky 4   

bar

Cena pre primátora 
MOST  – spojnica 
skúseností a energie

Snaž sa hľadať kompromisy  a stavať
mosty. Ostatní budú k tebe cez most pri-
chádzať, ale nepostavia ho namiesto teba
- ústredné motto z odovzdávania cien.

Ak z jednej strany prichádzajú skúse-
nosti a vedomosti a z druhého nápady
a energia, vzniká pevný základ cesty, po
ktorej sa kráča ľahšie. Dôkazom je i 37
nominácií, ktoré hodnotila komisia zastúpe-
ná predstaviteľmi Rady mládeže Slovenska,
ZMOS, kultúrnej a akademickej obce.
Navrhovatelia, ktorými mohli byť občianske
združenia detí a mládeže, neziskové orga-
nizácie a neformálne skupiny ľudí nomino-
vali kandidátov, ktorí podľa nich spĺňali kri-
tériá vyhlasovateľa Rady mládeže Sloven-
ska  (RMS) na udelenie ceny za podporu
práce s deťmi a mládežou nazvanej MOST.
Prvý ročník udeľovania cien RMS sa konal
pri príležitosti 15. výročia vzniku RMS  a sláv-
nostné odovzdávanie cien bolo 22. novem-
bra pod záštitou ministra školstva SR M.
Fronca. Ceny boli udelené v 3 kategóriách.

Prvou kategóriou boli predstavitelia verej-
nej správy na  miestnej a regionálnej úrovni,
druhou obce, mestské časti a mestá  a treťou
osobnosti podnikateľského a neziskového
sektora na miestnej a regionálnej úrovni.
Udelených bolo 7 cien.  Jedna mimoriadna,
tri pre mestá a obce, dve pre osobnosti pod-
nikateľského a neziskového sektora a jedna
v prvej kategórii.  Práve tá patrila primátoro-
vi Senice RNDr. Ľubomírovi Parízkovi. V Pri-
maciálnom paláci v Bratislave v slávnostnej
atmosfére prevzal cenu MOST z rúk zastu-
pujúcej predsedníčky RMS Martiny Hudcov-
skej (na foto vpravo). 

Nominácia Ľ. Parízka  bola podpísaná
predstaviteľmi Študetnstkého parlamentu
(ŠP), mládežníckych občianskych združení
a združení  zastupujúcich marginalizované
skupiny zo Senice. V nominácii sa okrem
iného píše: „Dlhodobo a systematicky sa
angažuje za práva mladých ľudí participo-
vať na veciach verejných. Podnecoval vznik
ŠP. Aktívne podporuje šport vytváraním
podmienok pre pohybové aktivity detí
a mládeže. Podnecuje rozvoj alternatívnej
kultúry a nezávislé aktivity mladých ľudí.
Podporuje prácu s postihnutými ľuďmi. Jed-
noducho povedané, je to priateľ mladých
ľudí a on sám je mladým v pravom význa-
me slova. To znamená, že jeho mladosť nie
je vo veku, ale v duchu, v rozmýľaní, posto-
joch a životnom štýle.“ 

Text a foto: Viera Barošková
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Dobrá škola 
Už osem rokov realizuje nezávislá spo-

ločnosť International Education Society (IES)
so sídlom v Londýne medzinárodný projekt
Certificate, v rámci ktorého certifikuje vzde-

lávacie inštitúcie,
ich absolventom
vydáva medziná-
rodné certifikáty
a podporuje vzde-
lávanie detí v roz-
vojových krajinách.
V predchádzajú-
com školskom roku
požiadal riaditeľ IV.
základnej školy

v Senici na Mudrochovej ulici Mgr. Branislav
Grimm (na foto) o vykonanie vzdelávacieho
auditu spoločnosťou IES.

Čo bolo cieľom podania Vašej žiadosti
o vykonanie vzdelávacieho auditu ?

Cieľom auditu, ktorý vykonala nezávislá
medzinárodná organizácia IES, bolo zistiť
stav kvality vzdelávania na našej škole
a v prípade dosiahnutia dobrého výsledku
umožniť absolventom našej školy podať si
prihlášku na stredné školy i do zahraničia.
Tiež som bol zvedavý, aký má reating naša
škola za 17 rokov svojej existencie medzi
vzdelávacími inštitúciami vo svete.

Aký výsledkok dosiahla vaša škola?
Na základe rozhodnutia managementu

IES, jej expertnej komisie, získala škola nie-
len štatút pilotnej školy v tomto projekte
v rámci základných škôl, ale i certifikát rea-
tingu B – spoľahlivá škola dosahujúca trva-
lo dobré vyučovacie výsledky, ktorý jej bol
udelený počas letných prázdnin presne
12.augusta 2005.

Z akých štandardov vychádza reatingo-
va stupnica ?

Reatingová stupnica vychádza zo štan-
dardov Európskej únie a prostredníctvom
nej sa poskytuje cenná informácia o úrovni
školy, kvality jej vzdelávacieho procesu.
Certifikát je štandartne vydávaný v anglic-
kom jazyku s prekladom do slovenčiny. Na
požiadanie  absolventov školy i samotnej
školy môže byť vydaný i v ostatných sveto-
vých jazykoch. Medzinárodný certifikát IES
je celosvetovo akceptovateľný a doteraz
bol vydaný pre vyše 17 000 vzdelávacích
inštitúcií vo svete, najmä však pre inštitúcie
celoživotného vzdelávania, vysoké školy,
vyššie odborné školy a stredné školy. Patrí-
me zatiaľ k malému počtu základných škôl,
ktorým sa podarilo získať certifikát IES.
K vydaniu certifikátu treba predložiť kom-
pletné podklady i s fotodokumentáciou za
niekoľko uplynulých školských rokov i kon-
trolovateľnú, objektívnu koncepciu rozvoja
školy na päť rokov dopredu. 

Aký má význam certifikát pre žiaka
vašej školy ? 

Absolvent školy, žiak 9. ročníka, môže
po úspešnom ukončení povinnej školskej
dochádzky alebo pred termínom odoslania
prihlášok na strednú školu prostredníctvom
svojich rodičov písomne požiadať o vyda-
nie dokladu – certifikátu o ukončení štúdia
na škole, resp. že je žiakom školy, ktorá
vlastní certifikát IES, a to na svoje meno
v anglickom i slovenskom jazyku. Certifikát

sa stáva plnohodnotným dokladom  k jeho
vysvedčeniu resp. prihlášky na strednú
školu. Naši žiaci 9.ročníka si môžu podať
prihlášky i na zahraničné stredné školy, kde
práve udelený reating školy mu iste
pomôže k prijatiu na jeho vybranú strednú
školu. Novej škole umožní vytvoriť si lepšiu
predstavu o novom prichádzajúcom žiako-
vi, študentovi na ich školu. Taktiež o vyda-
nie certifikátu môže požiadať i žiak, ak
odchádza na inú základnú školu. Vydanie
certifikátu je spoplatnené.

Aký význam má udelenie certifikátu
pre školu?

Je to najmä morálne, verejné ocenenie
kvalitnej práce pedagogického zboru
a ostatných zamestnancov školy, našich
bývalých i súčasných žiakov. Je i dôležitou
informáciou pre rodičovskú verejnosť, že
ich deti navštevujú dobrú školu. Udelenie
certifikátu kvality nás však zaväzuje nepo-
ľaviť v nastúpenom trende za vytvorenie
dobrej školy. Znak IES môžeme oficiálne
používať pri logu našej školy.

Za rozhovor ďakuje J. Komorný  

Europe Direct  na Slovensku:
Výmena skúseností 

V dňoch 24. - 25. 10. 2005 sa v sídle
REIC Banská Bystrica uskutočnilo celoslo-
venské pracovné stretnutie 12 informač-
ných centier Europe Direct na Slovensku,
ktoré zorganizovalo Zastúpenie Európskej
komisie v SR. Organizovanie stretnutí siete
prevádzkovateľov informačných centier je
jednou z podporných služieb, ktoré organi-
zujú Zastúpenia Európskej komisie v člen-
ských štátoch Európskej únie. Jednotlivé
Zastúpenia v členských štátoch Európskej
únie každoročne organizujú tieto stretnu-
tia, na rokovania ktorých je pozornosť
sústredená na výmenu názorov a skúsenos-
ti medzi jej účastníkmi. Cieľom týchto stret-
nutí je najmä zvyšovať kohéziu siete ako
celku a to upevňovaním formálnych
a neformálnych kontaktov medzi jej člen-
mi, zvyšovaním povedomia o informač-
ných centrách v regiónoch, ako aj zdoko-
naľovaním ich profesionálnych komunikač-
ných zručností.

Na pracovnom stretnutí v Banskej Bystrici
sa zúčastnil  Branislav Slyško, poverený vede-
ním Zastúpenia Európskej komisie v SR,  Mar-
tin Urmanič, hovorca podpredsedu Vlády SR
Pála Csákyho a Dimitri Barua, zástupca
Európskej komisie DG Press Brusel.

Cieľom stretnutia bola výmena názorov
a skúseností medzi hostiteľskými štruktúra-
mi, Zastúpením Európskej komisie na Slo-
vensku a sprostredkovateľským orgánom
Úradom vlády SR v oblasti implementácie
programu Europe Direct na Slovensku.
Témou stretnutia bolo tiež identifikovanie
komunikačných priorít na rok 2006, otázky
prevádzkovania centier a podporných slu-
žieb zo strany Európskej komisie v záujme
skvalitnenia fungovania informačnej siete
Europe Direct na Slovensku.

Branislav Slyško, poverený vedením Zas-
túpenia Európskej komisie v SR, o cieľoch
pracovného stretnutia povedal: „Cieľom

stretnutia bola výmena skúseností a koordi-
nácia práce centier pri práci s informáciami
pre verejnosť, pre partnerov, samosprávu,
študentov, pre spoluprácu s médiami. Ide
o to, ako zamerať komunikačnú stratégiu
na Slovensku. Nový plán na komunikáciu
pre členské štáty EÚ sa nazýva „Plán D“, čo
znamená demokracia, dialóg, diskusia“,
uviedol. „ Ide o to, byť v kontakte s občan-
mi, ale inak, než kým sme boli kandidát-
skou krajinou. Všeobecnejšie informácie

majú vystriedať konkrétne, potrebné ku
každodennému životu občanov. Úlohou
centier je sprostredkovať priamy kontakt
občanov najmä formou osobných konzul-
tácií, poskytovania publikácií a prístupu
k internetovým a elektronickým informač-
ným zdrojom. Európska komisia samotná
pociťuje túto potrebu, čo sa odzrkadľuje aj
v tom, že po prvýkrát má komisára výhrad-
ne pre komunikačnú stratégiu. Každoročne
je pre prácu centier Europe Direct vyčlene-
ných 168 tisíc EURO na prevádzku sloven-
ských centier. Tak by to malo byť až do
roku 2008. Predovšetkým by mali tieto pro-
striedky slúžiť na jednotlivé podujatia, stret-
nutia s občanmi, prácu so samosprávami,
so študentmi,...“doplnil Branislav Slyško. 

Zatiaľ nie sú možnosti porovnávania
Slovenska v tejto oblasti s novými členský-
mi krajinami. Rovnako aj samotné Sloven-
sko má regionálne špecifiká, ktoré bude
treba brať pri práci centier Europe Direct
do úvahy. O tom všetkom, ako aj o tech-
nickom manažmente, sa hovorilo na pra-
covnom stretnutí v Banskej Bystrici.

Ing. Anna Závodská
manažérka Europe Direct

Mikuš alebo Klokner? 
(dokončenie zo str. 1)

Voliči sa budú rozhodovať medzi poslan-
com NR SR Ing. Tiborm Mikušom (HZDS-ĽS,
ĽB, ZSNS, P SNS) a prednostom Krajského
úradu dopravy Ing. Jozefom Kloknerom
(KDH, SDKÚ, DS). Voliči budú voliť v tých
istých okrskoch ako v prvom kole. V Trnav-
skom kraji T. Mikuš získal v prvom kole 16 244
hlasov a J. Klokner 20 309 hlasov. V Senickom
okrese získal Ing. Jozef Klokner 1 318 hlasov,
Ing. Tibor Mikuš 1 466, Mgr. Alena Schop-
perthová 329, Ing. Peter Tomeček 1 170 a Bc.
Renáta Zmajkovičová 1 409 hlasov.

V Senici zo 16 672 zapísaných voličov
prišlo do volebných okrskov 2 382 voličov
čo je 14,4 percentná účasť. Najvyššia
21,2% účasť bola v okrsku č. 8, 20,3 %
bola v okrsku č. 17, 18,7 % bola v okrsku
č. 10. Najnižšia účasť bola v okrsku č. 14
len  8,5 %, v okrsku č. 16 bola 10,4 %.  

Viera Barošková
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Aktuálne o prevencii
V Dome kultúry v Senici bol 3. novem-

bra seminár Chráňme sa pred drogovým
nebezpečenstvom, ktorý  pripravili Záhor-
ská knižnica, Obvodný úrad, Mesto Seni-
ca, Okresné riaditeľstvo Policajného
zboru, Záhorské osvetové stredisko
a Pedagogicko-psychologická poradňa
v Senici po 9. raz. Seminár bol venovaný
predovšetkým prevencii.

Študenti, pedagógovia, kultúrni a osve-
toví pracovníci od odborníkov získali naj-
novšie  informácie v prevencii proti drogo-
vým a iným závislostiam. 

Prednáškou na tému Zvládanie záťažo-
vých situácií zaujala všetkých
doc. PhDr. Mária Bratská, CSc. z Katedry
psychológie FF Univerzity Komenského
Bratislava.  O mládeži a probléme drogovej
závislosti na Slovensku hovoril Mgr. Miro-
slav Jablonický z generálneho sekretariátu
Výboru ministrov pre drogové závislosti
a kontrolu drog Úradu vlády SR.  Jedným
zo zámerov projektu bolo  zapojenie rodi-
čov študentov štyroch stredných škôl zo
Senice  do tohto procesu, pretože rodina
je primárnym prostredím pre prevenciu.
Podľa garantky seminára Mgr. Libuše
Orgoníkovej z prieskumu vyplynulo, že
rodičia majú záujem o problematiku, nie
sú však schopní si nájsť dostatok času na
spoluprácu s odborníkmi.  

Viera Barošková

Úspešná reprezentácia 
SOU Senica sa zapojilo do 1. ročníka

medzinárodnej súťaže ENERSOL 2005.
Súťaž pod názvom Jak studenti hodnotí
využívaní obnovitelných zdrojů energie ve
svém okolí vznikla na základe výzvy praž-
ského magistrátu a bola určená stredným
školám z Prahy na hodnotenie využívania
obnoviteľných zdrojov energie v Prahe
a v okolí. Na výzvu zareagovalo vedenie
Zlínskeho kraja, ktoré pozvalo do súťaže
jediného slovenského zástupcu SOU Seni-
ca. Je to výsledok dlhoročnej spolupráce
SOU Otrokovice a SOU Senica. Do súťa-
že sa zapojilo 34 žiakov Pražského kraja
a 27 študentov Zlínskeho kraja. Študenti
boli v súťaži v tíme Zlínskeho kraja.

Súťaž mala kapitoly: Vodíkové články,
Tepelné čerpadlá, Veterná energia, Foto-
termická a fotovoltalická premena slneč-
nej energie, Energia vody, Energia získaná
z biomasy.

Senickí žiaci Aneta Rybáriková, Zuzana
Velická, Lukáš Knotek, Zdeno Jurča, Alica
Bartošová, Nikola Nemcová boli so svoji-
mi prácami veľmi úspešní. Vo finále žiačky
Aneta Rybáriková a Zuzana Velická obha-
jobou a prezentáciou svojich prác pomoh-
li k víťazstvu Zlínskeho kraja v 1. ročníku
súťaže a porota (v zložení Jaromír Sun,
Ing. Jaromír Mikšík, Ing. Jiří Herodes,
Ing. Radovan Kojecký, Doc. Ing. Karel
Brož, Csc, z ČVUT Praha) vyhodnotila
práce študentiek zo Senice ako najlepšie. 

Certifikát ENERSOL 2005 študentkám
SOU Senica odovzdal v slávnostnej atmo-

sfére J. Štrof z magistrátu Prahy, J. Slovák,
námestník Zlínskeho kraja, J. Herodes, ria-
diteľ Vzdelávacej agentúry Kroměříž.
Žiačky dostali ocenenie písomnou formou
od L. Ambrozka, ministra životného prost-
redia ČR. Žiaci, pretože sa všetci umiestni-
li na popredných miestach, dostali tiež
ďalšie ocenenie. Boli prijatí u primátora
Kroměříža, ktorý s vybranými študentami
strávil popoludnie na radnici a najlepších
žiakov ocenil v Korunovačnom sále na
zámku v Kroměříží. Súťaž bola pripravená
na vysokej úrovni. Žiakom prednášali pra-
covníci Unesco, profesori z Vysokého
technického učení Praha. Videli tiež pred-
vádzacie zariadenia: vodná elektráreň,
solárna elektráreň. Boli účastníkmi výkladu
zhotoviteľa českej antarktickej základe,
ktorá čerpá energiu výlučne z obnoviteľ-
ných zdrojov energie. Chcem poďakovať
českým organizátorom súťaže za veľmi
kvalitné personálne obsadenie prednáša-
júcich a hodnotiteľov a veľmi dobre profe-
sionálne pripravenú súťaž.

SOU Senica sa zúčastní i 2. ročníka
ENERSOL 2006. Pozývam žiakov i ostat-
ných stredných škôl regiónu Senica a Ska-
lica, aby sa zapojili do tejto súťaže. Bližšie
informácie vám poskytneme na mailovej
adrese: garant@soutothse.edu.sk alebo
osobným kontaktom. 

Mgr. Pavol Paradeiser
SOU Senica

Koncert na  jednotku
Neviem, či ste zaregistrovali, že 11.

novembra  sa Dom kultúry otriasal
v základoch. Konal sa tu koncert hudob-
ných skupín zo Senice, ktorý organizoval
Študentský parlament v spolupráci
s CVČ.  

„Páááni! To bol ale nástup!“, týmito slo-
vami moderátor Andrej Kubík skomento-
val úvodnú pieseň hudobnej skupiny Púl
na púl, ktorá to poriadne rozpálila a to sa
koncert len začal. Určite ste všetci zveda-
ví, prečo práve takéto meno dali štyria
nádejní hudobníci svojej, len niekoľko dní
trvajúcej kapele. Dôvody sú hneď dva.
Prvý sa týka zloženia. Jednu polovicu sku-
piny tvoria Lukáš a Ondrej, ktorí si druhú
polovicu v zložení Andrej a Peter „vypoži-
čali“ z hudobnej skupiny Summer rain.
A keďže sú všetci chlapci zo Záhoria, zvo-
lili si aj záhorácky názov. Odohrali zopár
piesní, za ktoré ich publikum odmenilo
zaslúženým, búrlivým potleskom. 

Potom na pódium vystúpila kapela
Summer Rain, ktorá predstavila najmä
piesne z vlastného repertoáru, no nebol
pre nich žiadny problém odohrať aj 2 pies-
ne od populárnej skupiny Green Day.
Chalani divákov tak vyburcovali, že tí si
doslova vybojovali jednu pieseň naviac.  

Prestávku na občerstvenie a doladenie
nástrojov okorenila tanečná skupina
Sonny, ktorá v zložení siedmich dievčat
odtancovala svoju choreografiu.     

Na záver na javisko vyšiel Jaro Závod-
ský so svojou hudobnou skupinou S-band.
Talentovaný mladý spevák, ktorého si urči-
te pamätáte aj zo sútaže Slovensko hľadá

Pomoc Rohovu
Spoločnosť Tesco Stores SR spolu so

Slovenskou humanitnou radou  organizuje
3. ročník  verejnej finančnej zbierky, ktorej
cieľom je  podporiť deti z detských domo-
vov a špeciálnych základných škôl, zdra-
votne postihnutých a starých občanov. 

V hypermarkete Tesco v Senici bude
výnos zo zbierky venovaný klientkam
Domova sociálnych služieb v Rohove.
Zbierku organizujú v spolupráci s občian-
skym združením Promethea Rohov. Vlani
vyzbierali 86 296 Sk a použili ich v júni t.r.
na rehabilitačný pobyt klientok v kúpeľoch
Smrdáky a návštevu predstavenia Bolero. 

Zbierka bude v dňoch 1.-4., 8.-11. a 15.-
18. decembra v Tescu. V uvedených ter-
mínoch v čase od 14. do 20. hod. (štvrtok
– piatok) a od 13. do 20. hod. (sobota –
nedeľa) sa stretnete s dobrovoľníkmi, ktorí
vás oslovia a ponúknu  možnosť prispieť.
Za príspevok 50 Sk a viac do urny dosta-
nete automaticky darček sadu vianočných
pohľadníc.  Výťažok bude použitý opäť na
finančné zabezpečenie aktivít  pre ťažko
a viacnásobne postihnuté klientky. 

Zbierku povolilo Ministerstvo financií
SR. Príspevok možno posielať aj na účet
o.z. Promethea 1122043150/5600. NS

Superstar, striedal rytmické piesne so sla-
ďáčikmi. 

Všetci tanečníci sa skutočne dobre
hýbali v rytme hudby. Organizátori sa roz-
hodli vyhlásiť najlepšieho tanečníka. Bolo
veľmi náročné vybrať toho najlepšieho.
Sladké odmeny si odniesli dve dievčatá. 

Koncert mal veľký úspech v každej
vekovej kategórii. My len môžeme držať
našim hudobníkom palce, aby to dotiahli,
čo najďalej.    Monika Kurtová

Nový program
na križovatke 

Necelý mesiac po spustení novej sve-
telnej signalizácie na hlavnej križovatke
dodávateľská firma preprogramovala  prie-
pustnosť križovatky. Viedol ju k tomu
kolapsový stav, ktorý nastal po spustení
signalizácie koncom októbra. Najhoršia
situácia bola v smere od Holíča. Dlhé koló-
ny áut stáli niekedy až pri Tescu. Vyvolá-
valo to značnú nervozitu a nespokojnosť
motoristov, ale i chodcov. Firma Elsig –Sig-
nalbau Huber, s.r.o. 23. novembra spustila
úplne nový program, ktorý okrem iných
opatrení zvýšil priepustnosť križovatky
v smere od Holíča o 10 sekúnd. V tomto
režime ide svetelná signalizácia od 6. do
19. hod.  Mestská polícia má za úlohu
monitorovať  situáciu na križovatke pomo-
cou kamier  a každých 15 minút zapisovať
stav. Doterajšie pozorovania situácie na
križovatke ukazujú, že je oveľa priepust-
nejšia zo všetkých smerov a od inštalácie
nového programu sa už neopakovali také
dlhé kolóny. Dúfajme, že situácia sa už sta-
bilizuje a motoristická verejnosť nebude
vystavená takým kritickým situáciám. bar 
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Odpadáčik alebo
fantázia z odpadu 

Je to súťaž v zhotovovaní rôznych objek-
tov z odpadového materiálu  pre deti pred-
školského veku    a žiakov základných škôl.
Súťaž má v deťoch podnietiť nielen tvorivé
myslenie, ale má ich priviesť k zamysleniu
sa, koľko predmetov, ktoré hádžeme medzi
odpad sa dá ešte použiť.  Touto formou
chceme upozorniť na skutočnosť, že exis-
tujúce skládky sa plnia neuveriteľným tem-
pom vďaka rozmáhajúcemu sa používaniu
jednorázových predmetov, počnúc obalmi
a končiac predmetmi dennej spotreby.
Zamedziť tomu, aby sme sa nezadusili vo
vlastnom odpade, sa dá separovaním, recy-
kláciou, ale hlavne výchovou smerujúcou
k minimalizácii  tvorby odpadu.

To, že fantázia detí  i pedagógov je
ohromná, svedčí i 197 prác, ktoré sme
dostali.

Do súťaže sa v tomto ročníku zapojilo 6
elokovaných tried Materskej školy Senica,
všetky senické základné  školy a aj Špeciál-
na základná škola internátna v Senici.
V kategórii MŠ sme obdržali 47 prác, ZŠ I.
stupeň -60 prác, ZŠ II. stupeň – 61 prác
a v kategórii špeciálnych škôl 29 prác.

Porota v zložení Kristína Kovalčíková,
študentka výtvarnej výchovy Trnavskej uni-
verzity, Jana Holičová, TS Senica, Oľga Štef-
ková, MŠ Senica, RNDr. Ľubica Krištofová,
RNDr.Magdaléna Hessková, Mária Hladká,
ZOS Senica to tento rok nemali vôbec
ľahké.

V čom bolo hodnotenie poroty tento
rok iné?

Nakoľko práce boli veľmi pekné, každý
člen sa rozhodol udeliť ešte osobnú cenu.
Osobnú cenu sa rozhodli udeliť aj žiačky
ZŠ V. P. Tótha. Slávnostné vyhodnotenie
a odovzdanie cien sa uskutočnilo
10.11.2005 za prítomnosti sponzorov, kto-
rými aj tento rok už tradične boli Technické
služby Senica, Prvá stavebná poisťovňa
Senica, Mestský úrad Senica.  
VÝSLEDKY: 
1. kategória – materské školy

Cena RNDr.Magdalény Hesskovej – DRAK
– MŠ L.Novomeského Senica
Cena Michaely Liškovej a Zdenky Spusto-
vej – HÚSENICA ZLATICA 
MŠ Robotnícka, Senica 
2. kategória – I.stupeň ZŠ
• Lucia Štepanovská – KONÍK 
– ZŠ Mudrochova, Senica
• Janka Halabrínová – POČÍTAČ 
– ZŠ Komenského, Senica
Cena Oľgy Štefkovej – PRASIATKO – Vik-
tor Vašek, ZŠ Komenského Senica
3. kategória – II.stupeň ZŠ
• Lenka Hanzličková – MASKA 
– ZŠ Komenského Senica
• Jana Šišoláková – POSOL LÁSKY 
– ZŠ Mudrochova, Senica
• Zuzana Borotová – ŠAŠO 
– ZŠ V. P. Tótha, Senica
• Michaela Lišková – JEŽIBABA 
– ZŠ V. P. Tótha, Senica
• Ondrej Kudláč – TELEFÓN 
– ZŠ Sadová, Senica
• Adriana Flamíková – PRASIATKO 
– ZŠ Sadová, Senica
Cena RNDr. Ľubice Krištofovej – PSÍK – Cti-
bor Cigánek – ZŠ Mudrochova, Senica
Cena Jany Holičovej – DJ BOBO – Ľubomír
Dubský – ZŠ V.P. Tótha 
Cena oblastnej riaditeľky Prvej stavebnej
sporiteľne – PÁNKO V KLOBÚKU - Nikola
Závodná – ZŠ V. P. Tótha, Senica  
4. kategória – špeciálne školy
• Lukáš Kiráľ – TEKVICA – ŠZŠI Senica
• Michal Merašický – AUTO – ŠZŠI Senica

Súčasťou výstavy bola i možnosť vidieť
niektorý z ponúkaných filmov  so zamera-
ním na problematiku odpadu. Celkovo túto
možnosť využilo 488 detí prevažne senic-
kých škôl a 28 pedagógov. Najžiadanejším
bol PROGRAM S MYŠOU, ktorý rozoberal
vznik a triedenie odpadu.  

V obklopení čarovných detských prác
deti učili deti. Skupina žiakov environmen-
tálneho krúžku Kvapky zo ZŠ Sadová, Seni-
ca pod vedením Ing. Andrei Trojkovej mala
pre žiakov 1. stupňa pripravený výukový
program PIOCHO, počas ktorého sa deti
nielenže dozvedeli základné fakty o odpa-
de, ale si aj zasúťažili. Pre víťazov bola pri-
pravená sladká odmena.

RNDr. Magdaléna Hessková
ZOS Senica, foto autorka

Na slávnostnom odovzdávaní cien vystúpi-
li deti z MŠ na Kalinčiakovej ulici. 

Úvahy o povolaní
Úvahy deviatakom a ich rodičom,

o výbere stredoškolského štúdia uľahčuje
Pedagogicko-psychologická poradňa
v Senici   organizovaním prezentácie stred-
ných škôl. Spoluorganizátormi podujatia,
ktoré bolo  24. novembra 7. raz, boli Mesto
Senica a CVČ. Na jeho otvorení boli primá-
tor Senice RNDr. Ľubomír Parízek, vedúci
Spoločného školského úradu Mgr. Ivan
Lajda a prednostka Krajského školského
úradu v Trnave RNDr. Anna Hecht. 

Projekt o možnostiach  získania ďalšie-
ho vzdelania žiakov základných škôl orga-
nizujú v spolupráci so senickou samosprá-
vou  v snahe poskytnúť rodičom a žiakom
čo najkomplexnejšie informácie, rozhodu-
júce pri výbere povolania. Kým gymnáziá
a obchodné akadémie nemajú o študentov
núdzu, ostatné stredné školy o nich zápa-
sia. Podľa  Gabriely Polákovej, metodičky

pre výchovné poradenstvo Pedagicko-psy-
chologickej poradne, pozitívny ohlas
z predchádzajúcich ročníkov sa potvrdil aj
teraz, keď do Senice prišlo študijný pro-
gram predstaviť 24 stredných škôl zo Senic-
kého a Skalického okresu, ale aj z okresov
Myjava, Malacky, Nové Mesto nad Váhom,
Piešťany či z Bratislavy. Študijný program
predstavilo  o 8 škôl viac ako v minulom
roku. Prvý raz sa o študentov uchádzala aj
škola spoza rieky Moravy, a to  Stredné
odborné učilište lesnícke a rybárske v Bzen-
ci. V senickom Dome kultúry sa  vystrieda-
lo približne 1500 žiakov, učiteľov i rodičov
zo všetkých štyroch senických základných
škôl i zo škôl zo širšieho regiónu, pretože
na jednom mieste majú prehľad o možnos-
tiach štúdia. Akcia poskytuje príležitosť zís-
kať priamo od zástupcov školy  odpovede
na všetky otázky. 

Informácie poskytovali  nielen vedúci
predstavitelia škôl,  ale aj študenti. Prezen-
tácie boli nápadité a popri informačných
a propagačných materiáloch v jednotlivých
stánkoch bolo  vidno ukážky  činnosti
študentov, výstavky ich prác, prípadne vide-
oprojekcie zo života škôl. Stánok mal zria-
dený aj Úrad práce, sociálnych vecí a rodi-
ny v Senici, v ktorom poskytovali Informá-
cie  o možnostiach rekvalifikácie a trhu
práce.   Viera Barošková

Participácia pokračuje  
Mesto Senica v spolupráci s nezisko-

vou organizáciou Pro Region sa úspešne
zapojilo do projektu Participácia, ktorý
vyhlásila Nadácia Intenda (pôvodne Nadá-
cia mládeže Slovenska) na jar tohto roku.
Senica z nadácie získala dotáciu na pro-
jekt Namaľujme spolu obraz mesta Seni-
ca. Cieľom projektu bolo zapojiť mladých
ľudí do vecí verejných, dať im možnosť
rozhodovať o tom , ako bude v budúcnos-
ti vyzerať obraz nášho mesta a ponúka im
príležitosť aktívne sa zapájať do rozhodo-
vacieho procesu. Prostriedkom participá-
cie mladých ľudí na veciach verejných je
podieľanie sa zástupcov mládeže mesta
Senica na tvorbe Plánu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja mesta (PHSR). Do
realizácie projektu sa zapojili zástupcovia
mladých ľudí z rôznych organizácií  (Štu-
dentský parlament, Mládež pre Senicu,
atď.). Dobrovoľníci z jednotlivých organi-
zácií si vybrali strategické oblasti v rámci
PHSR od hospodárskeho rozvoja mesta,
cez kultúru, ľudské zdroje až po životné
prostredie, v ktorých majú možnosť vyjad-
riť sa k diskutovaným problematikám
a navrhnúť ich nové riešenia.   

Realizácia projektu je v záverečnej fáze
a na jeho priebeh sa prišli 18. novembra
pozrieť aj zástupcovia z Nadácie Intenda.
Po prezentácii zrealizovaných aktivít  boli
milo prekvapení, aké výsledky projekt pri-
niesol  a koľko mladých ľudí z rozmani-
tých oblastí zo Senice sa do neho zapojilo.
Ako povedala Mgr. Zuzana Behríková,
zástupkyňa Nadácie Intenda, z 11 projek-
tov, ktoré sa v rámci projektu Participácie
realizujú, Senica  urobila zatiaľ najviac
práce a dosiahla najlepšie výsledky.

Mgr. Ľubica Melišová
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Senica a odpad
v našich rukách

Takýto názov projektu si zvolili žiaci
senických základných škôl, ktorí sa rozhod-
li koordinovať separovanie odpadu na svo-
jich školách. Na projekte spolu so školami
úzko spolupracuje Záhorské osvetové stre-
disko Senica, ktoré poskytuje osvetovú
a metodickú pomoc a Technické služby
Senica, zabezpečujúce  technickú stránku
separácie odpadu. 

Čo všetko sa nám podarilo?
O tom sme spolu diskutovali  obklopení

detskými  prácami vytvorenými  z odpadu
22. novembra. Na stretnutí boli prítomní
zástupcovia ZOS, TS, koordinátori zo všet-
kých 4 senických základných škôl.

1. Každá škola si uvedomila potrebu
separovania odpadu vo svojich priestoroch.
Vďaka pochopeniu a porozumeniu vede-
nia škôl je na každej škole koordinátor spo-
medzi pedagógov a malých, no veľmi dôle-
žitých  koordinátorov zo strany žiakov jed-
notlivých škôl. 

I.Základná škola: Mgr. Lýdia Vachová
Andrea Herdová – 8.A
Vladimír Obuch, Peter Polák – 9. A
Adam Rojkovič – 9.B
II.Základná škola: Mgr. Ivana Horňáková
Eliška Harnúšková, Matúš Sako, Michal Prí-
kopa, Martin Horňák 8.A
III.Základná škola: Ing.Andrea Trojková
Ján Samek, Adriana Flamíková, Katarína
Masárová – 7.A
IV.Základná škola: Mgr.Jana Kufelová
Sabína Danková, Lucia Čmelová -7.A
Marek Černek – 9.C
Mária Petrufková, Nikoleta Burajová – 8.B 

2. V každej škole sa v súčasnosti určitým
spôsobom separovaný zber rozbehol.
V spolupráci s vedením škôl a Technickými
službami sme dohodli spôsob separovania
odpadu na školách. Školám boli dodané 4
veľké kontajnery na všetky  komodity, ktoré
sa v meste separujú. Do tried sú postupne
dodávané koše prevažne na plasty a tetra-
paky podľa požiadaviek jednotlivých škôl.
Každá škola už absolvovala zber papiera,
ktorý tentokrát odberali Technické služby
v Senici.

3. Špeciálne aktivity jednotlivých škôl:
• I. ZŠ vytvorila a zrealizovala výukové

programy pre žiakov Špeciálnej základnej
školy internáznej. Program sa stretol
s veľkým úspechom a škola vyjadrila žela-
nia pokračovať v nich aj v budúcnosti.
Koordinátori sa zúčastnili pri zvoze separo-

vaného odpadu z rodinných domov v me-
siaci október. Zisťovali, koľko domácností
vyložilo farebné mechy a aký bol ich
obsah. Tiež mali možnosť navštíviť priesto-
ry Technických služieb, kde sa zváža sepa-
rovaný odpad a zberný dvor spolu s trie-
diacou linkou, ktorý je tesne pred spuste-
ním do prevádzky.

• II.ZŠ má urobenú nástenku. V škole sa
naplno rozbehol zber papiera, plastov
a tetrapakov do nádob umiestnených na
chodbách školy.

• III.ZŠ má urobenú nástenku, vyhrade-
ný priestor v školskom časopise Sadováčik
na prezentáciu projektu. Zrealizovali v spo-
lupráci so združením DOMKA zber plasto-
vých vrchnáčikov, čím prispeli na koliesko-
vé kreslo pre postihnutého chlapca. Majú
vytvorený výukový program PIOCHO
o odpade, ktorý odštartovali počas trvania
výstavy Odpadáčik pre deti v školskom
klube a budú pokračovať na škole pre deti
1. stupňa.

• IV.ZŠ má urobenú nástenku o separo-
vanom odpade a pripravenú reláciu do
školského rozhlasu.   

Veríme, že naša spoločná snaha prinesie
i vytúžené plody v podobe zníženia množ-
stva odpadu v našom meste. Je potešiteľné,
že mladá generácia si túto potrebu uvedo-
muje a chce niečo v prospech nášho život-
ného prostredia i urobiť. Nechce sa len
nečinne prizerať, je ochotná bojovať
a pomáhať za krajšie mesto Senica bez
odpadkov. Jedno z hesiel detí znie: Bude sa
nám v Senici lepšie žiť,  musíme však
odpad roztriediť.

RNDr. Magdaléna Hessková
ZOS Senica, foto autorka

Víťazná skupinka detí ŠZŠI počas výukové-
ho programu.  

Detský spevácky zbor
ZUŠ koncertoval  

Deväť áut plných sviatočne oblečených
detí vyrazilo v nedeľu 6. novembra krátko
popoludní od budovy Základnej umeleckej
školy v Senici. Ich cieľom bol evanjelický
kostol v Častkove, v ktorom sa uskutočnil
spoločný koncert speváckych zborov -
dvoch, ktoré pôsobia pri častkovskom
kostole (mládežníckeho a dospelých) a det-
ského speváckeho zboru ZUŠ v Senici.
Celú hodinu zneli v kostole tóny nábožen-
ských piesní i pestrého repertoáru zboru
ZUŠ a sólistov - speváčok Petry Sekáčovej
a Oľgy Sadloňovej a klarinetistky Michaely
Feckovej s klavírnym sprievodom pani uči-
teľky Mirky Gáfrikovej.

Po srdečnom potlesku a chutných
zákuskoch s horúcim čajom, ktoré pre účin-
kujúcich pripravili členky evanjelického cir-
kevného zboru, autá rodičov a pedagógov
vyštartovali do Šajdíkových Humeniec, kde
ich čakal koncert v katolíckom kostole.
Popri zbore ZUŠ a spomenutých sólistoch
vystúpila aj Alexandra Salvetová, Veronika
Sedláčková (obe spev) a klaviristka Laura
Tománková, ktorá je v súčasnosti poslu-
cháčkou prvého ročníka bratislavského
konzervatória. Rovnako ako v Častkove aj
v Šajdíkových Humenciach ich odmenil
potlesk početného publika a malé pohoste-
nie. 

Bolo to veľmi príjemné podujatie, ktoré
určite prispelo k obohateniu kultúrneho

života v oboch obciach. Na záver treba
poďakovať všetkým, ktorí sa o to pričinili:
pedagógom ZUŠ v Senici - Ondrejovi Hlu-
chému, dirigentovi, za sprievodné slovo,
Eve Polákovej, Mgr. Anke Praskačovej
a Mgr. Zlatke Janšákovej za prípravu sóli-
stov, pánovi farárovi Mgr. Pavlovi Štefkovi
a pánovi dekanovi Petrovi Haramiovi za
srdečné prijatie, pani Viere Juríčkovej za
propagáciu, ako aj pánovi Antonovi Hlu-
chému a rodičom detí za technickú spolu-
prácu. Mirka Gáfriková

Bezpečnosť na ulici
- Neskracujte si cestu ne-

osvetlenými a opustenými
miestami, staveniskami
a tmavými parkami.

- Venujte pozornosť svojmu
okoliu.

- Nechoďte v tesnej blízkosti rohov budov
a ich vchodov.

- Zvýšte pozornosť pri vstupe do domou
a do výťahu.

- Po ulici choďte vždy čelom k idúcim
vozidlám, aby nikto nemohol vedľa vás
nepozorovane zastaviť.

- Ak prechádzate okolo zastaveného
vozidla, všimnite si, či v ňom niekto nesedí. 

- Ak pri vás zastaví vozidlo a cítite sa ohro-
zení, utekajte vždy proti smeru jazdy.

- Neprijmite sprevádzanie alebo odvoz od
ľudí, ktorých nepoznáte.

- Pokiaľ sa vraciate domov v neskorých
hodinách, požiadajte známeho, aby vás
odprevadil. Ak to nie je možné, objednaj-
te si taxi a čakajte vo vnútri, pokiaľ nepríde.

- Ak chodíte často domov v neskorých
hodinách, je najvyšší čas na zakúpenie si
niektorého prostriedku na účinnú obranu.
Majte ho vždy pripravený na použitie.

- Tašku a kabelku majte vždy uzatvorenú.
Kľúče od bytu si pripravte popredu, naprí-
klad do vrecka bundy. V prípade ohroze-
nia vstúpite do bytu alebo domu rýchlejšie.

- Ak máte dojem, že vás niekto sleduje,
prejdite na druhú stranu ulice a zrýchlite
alebo spomaľte chôdzu. Overte si, či je
neznámy stále za vami. Ak je to pravda,
hľadajte rýchlo miesto, kde je viac ľudí,
poprípade požiadajte o pomoc v najbliž-
šom dome. 

- Ak sa vás niekto z auta pýta na cestu,
odpovedzte mu vždy z bezpečnej vzdia-
lenosti.

- Ak máte dôvodné podozrenie, že by
mohlo prísť k útoku voči vašej osobe,
vždy sa obráťte na políciu, ktorá urobí
potrebné opatrenia a zabezpečí vám bez-
pečnú cestu do vášho bytu.



M
o

za
ik

a 
z 

m
es

ta
Naša Senica 11/2005

8

Plenérové partnerstvo  
4. novembra koncertná sieň  Základnej

umeleckej školy v Senici žila hudobno-
výtvarným sviatkom partnerských škôl,
základných umeleckých škôl a gymnázia
z Južnej Moravy a zo Záhoria. Spoločný
koncert hudobných a speváckych talentov
zo základných umeleckých škôl z Velkých
Pavlovíc a domácej senickej, vytvoril sláv-
nostný rámec vernisáže výstavy nazvanej
Plenér  Velké Pavlovice 2005. 

Výstava nainštalovaná až do 25. novem-
bra v Galérii senickej ZUŠ prezentovala
tvorbu mladých Moravanov a Záhorákov,
ktorá sa zrodila počas štvordňovej  spoloč-
nej tvorivej dielne vo Velkých Pavloviciach ,
v našom partnerskom mestečku. Desať
výtvarníkov zo Slovenska  a dvanásť z Čes-

Senické zlaté jabĺčko 
Základná umelecká škola v Senici v spo-

lupráci s Mestom Senica, Záhorskou kniž-
nicou a občianskym združením Výchova
umením pri ZUŠ Senica vyhlasujú pri príle-
žitosti 750. výročia 1. písomnej zmienky
o Senici 3. ročník výtvarnej, speváckej a lite-
rárnej súťažnej prehliadky žiakov senických
škôl Senické zlaté jabĺčko 2006. 

Ide o projekt, ktorý výtvarnými prácami,
ľudovými piesňami a literárnymi dielkami
senických detí a študentov symbolicky pri-
blíži širokej verejnosti naše mesto vo všet-
kých jeho podobách. Cieľom nás všetkých
je rozvíjať a upevniť vzťah súčasných
a najmä budúcich generácií k ich rodnému
mestu. 
Výtvarná súťaž
Téma: Senica - moje mesto
- Premeny Senice (stará a nová architektúra,
najkrajšie miesta v Senici, predstavy a vízie
Senice v budúcnosti a pod.)
- Osobnosti Senice z histórie aj súčasnosti
(portrét, figúra, figurálna kompozícia)
- Kultúrne, športové a spoločenské poduja-
tia a udalosti v meste Senica
- Ľudová slovesnosť regiónu Senice (riekan-
ky, povesti, zvyky, tradície, rozprávky, pies-
ne viažuce sa na Senicu a blízke okolie)
Termín uzávierky súťaže je 15. február
2006. Práce posielať buď poštou, alebo
osobne priniesť do ZUŠ Senica, Vajanské-
ho  27/4, telefón 651 2277.
Spevácka súťaž
Súťaže sa môžu zúčastniť deti a mládež
bez ohľadu na vek zo Senice a okolia.
Súťažný repertoár - dve ľudové piesne
(jedna pomalá a jedna rýchla) s hudobným
sprievodom (nie CD). Uzávierka prihlášok
je 30. januára 2006 v ZUŠ Senica, termín
súťaže je 17. február 2006.
Literárna súťaž
Téma: Senica - moje mesto (dejiny mesta,
osobnosti mesta, premeny v meste, súčas-
nosť, vízia mesta, fikcia...).
Kategórie: poézia (najmenej 5 básní),
próza (najviac 5 strojom písaných strán)
a krátke dramatické útvary.
Vekové kategórie: I. stupeň ZŠ, II. stupeň
ZŠ, 8-ročné gymnázium a stredné školy.
Uzávierka súťaže je 15. februára 2006.
Kontakt: Alena Kulíšková, Záhorská knižni-
ca, Vajanského 28, 905 01 Senica, tel.
č. 034 651 3430.

kej republiky pracovalo s výtvarnými inšpi-
ráciami, fantáziou a tvorivými schopnosťa-
mi v prírode a prostredí vinársko-vinohrad-
níckeho mestečka Velké Pavlovice. Po
moravskej premiére ich dielka v novembri
mohli obdivovať a posudzovať v slovenskej
premiére  aj  naši diváci. 

Koordinátori výtvarného projektu  Ple-
nér 2005, Marie Šmídová z Velkých Pavlo-
víc a Štefan Orth zo Senice,  sa netajili, že
výtvarné umenie zblížilo mladých,
a pomohlo aj pedagógom pri  skvalitňovaní

výučby výtvarne nadanej  mládeže partner-
ských regiónov. Keďže velkopavlovická
základná umelecká škola nemá  vlastný
výtvarný odbor, podľa  českej učiteľky
Marie Šmídovej , spolupráca  so Seničanmi
im pomáha  pri rozvoji výtvarných talentov.
Projekt Plenér je podľa pedagóga zo Záho-
ria, Štefana Ortha, „nielen o spolupráci
výtvarníkov, ale aj o partnerstve a stretávaní
ľudí zo susedných krajín.“ 

Senica  zorganizovala doteraz  5 výtvar-
ných plenérov za sebou. Na troch z nich
boli aj mladí z partnerského mesta Velké
Pavlovice. Mladí výtvarníci z Čiech už
dostali  pozvanie na budúcoročný mimo-
riadny projekt Plenér 2006 na Záhorie,
ktorý bude v znamení  osláv 750. výročia
prvej písomnej zmienky o Senici.

Milan Soukup, foto autor

Pútač k výstave bol tiež spoločným morav-
sko-záhoráckym výtvorom.

Bohatý 
fotografický mesiac 

Záhorské osvetové stredisko v spoluprá-
ci s fotoklubom Retina, Mesto Senica, kul-
túrnymi a inými zariadeniami pripravili tra-
dične i v tomto roku v novembri - v Mesiaci
fotografie - na úseku neprofesionálnej foto-
grafickej tvorby cyklus fotovýstav a sprie-
vodných výchovno-vzdelávacích podujatí. 

Mesiac fotografie bol otvorený spoloč-
nou výstavou fotografií Fotoklub Retina
Senica a Fotoklub der Naturfreunde Trais-
kirchen 2005, ktorej vernisáž sa uskutočni-
la už 8. októbra v Stadtsaake Traiskirchen
v Rakúsku. Na slávnostnom otvorení výsta-
vy sa okrem predstaviteľov mesta, kultúry
a členov fotoklubu Traiskirchen zúčastnili
i zástupcovia ZOS a fotoklubu Retina Seni-
ca i s jej predsedom J. Kalkom, MZSF. Po
prvý raz sa v spoločnej výstavnej kolekcii
Retina Senica s viac ako 110 umeleckými
fotografiami. Spoločným zoskupením foto-
grafií rakúskych a našich fotografov vznikla
zaujímavá, tematicky rôznorodá výstava,
ktorej umeleckú úroveň svojou návštevnos-

ťou patrične ocenila kultúrna verejnosť
v Traiskirchene. Nielen priateľské prijatie
členov fotoklubu Retina v Rakúsku, ale
zároveň i ďalšie návrhy spolupráce sa zro-
dili pri realizácii tejto spoločnej výstavy. 

Ďalšou v cykle fotovýstav Mesiaca foto-
grafie bola výmenná výstava fotografií čle-
nov fotoklubu pri Krajskom osvetovom stre-
disku Nitra, ktorú usporiadatelia (Centrum
kultúry Holíč a ZOS Senica) pripravili
v rámci predstavovania jednotlivých fotok-
lubov Slovenska pod názvom Fotoklub
Nitra 2005.

Výstava, ktorej súčasťou slávnostnej ver-
nisáže bolo i stretnutie členov fotoklubu
Nitra, fotoklubu Retina Senica a členov
klubu Genesis Holíč, bola sprístupnená
verejnosti v dňoch od 26. 10. do 9. 11.
v Dome kultúry Holíč. Na výstave v Holíči sa
výberom svojej fotografickej tvorby prezen-
tovalo 17 autorov - členov fotoklubu Nitra
s viac ako 50-timi umeleckými fotografiami.

Súčasťou programu Mesiaca fotografie
boli  i komorné autorské prezentácie foto-
grafií v miestnych kaviarniach, kde sa
návštevníci mohli stretnúť s fotografickou
tvorbou známych i menej známych auto-
rov nášho regiónu. 

V dňoch od 4. do 27. novembra sa senic-
kej verejnosti v priestoroch London Cafe
predstavil fotograf, člen fotoklubu Retina
Marian Holenka s kolekciou fotografií
s názvom Bez koncepcie. V kaviarni
U Ondra mohli návštevníci spoznať foto-
grafickú tvorbu Jozefa Heseka z Kútov,
ktorý sa prezentoval viacerými cyklami kra-
jinárskych fotografií, fotoportrétami, ale
i reportážnymi fotografiami pod názvom
Foto 2005 v dobe od 12. novembra do 10.
decembra. V Čajovni u sousedú v Kunove
vystavuje do 31. decembra kolekciu čierno-
bielych fotografií Korzika mladý autor Mar-
tin Mikula z Radošoviec, víťaz tohtoročnej
krajskej súťaže Amfo a Diafoto v kategórii
čiernobielej fotografie.

Pokračovaním podujatí v Mesiaci fotogra-
fie je autorská výstava fotografií Jozefa Kalku,
MZSF. Výstavnú kolekciu fotografií známeho
fotografa nášho mesta, s tvorbou ktorého sa
dlhé roky stretávame v senickej i slovenskej
neprofesionálnej fotografii môžete navštíviť v
Dome kultúry do 13. decembra. Dlhoročný
člen a predseda fotoklubu Retina sa predsta-
vuje rozsiahlou samostatnou výstavou čier-
nobielych fotografií s krajinárskym motívom,
tematicky zameraných na blízke okolie kopa-
níc a ľudí žijúcich v nich, z obdobia osemde-
siatych rokov.

Najnovšiu fotografickú tvorbu Jozefa
Kalku môžeme v ostatnom čase vidieť aj
v minigalérii predajne JOKA.

Fotovýstavy v rámci Mesiaca fotografie
boli doplnené sprievodnými výchovno-vzde-
lávacími podujatiami - návštevou význam-
ných výstav fotografií svetových fotografov
v Bratislave, účasťou vystavujúcich a ocene-
ných fotografov na celoštátnej súťažnej
výstave Amfo a Diafoto v Banskej Bystrici,
odborným seminárom a pracovnými konzul-
táciami s neprofesionálnymi fotografmi.

Tieto všetky zaujímavé výstavy a podu-
jatia pripravili organizátori v Mesiaci foto-
grafie pre fotografov a kultúrnu verejnosť
s finančným zabezpečením Štátneho fondu
Ministerstva kultúry SR a fondu Pro Senica. 

V. Poláková, ZOS Senica
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Laco Novomeský 
a Kultúrny život

Laco Novomeský je nepochybne najvý-
znamnejšou osobnosťou, ktorej meno je
spojené s mestom Senica. O Novomes-
kom sa v Senici nepatrí pochybovať, jedi-
ným prijateľným spôsobom uvažovania
a hovorenia o jeho osobe je blahosklonná
úcta. Oficiálne spomienkové podujatia
predstavujú Laca Novomeského ako jedi-
nečného básnika a morálnu autoritu. Je
načase pozrieť sa na tohto skvelého člo-
veka nekompromisným a poctivým
pohľadom.

Príbeh Laca Novomeského je príbehom
komunistického intelektuála. Už počas
vysokoškolských štúdií sa začal Novomes-
ký politicky angažovať a prispievať do
komunistickej tlače. V roku 1925 vstúpil do
Komunistickej strany Československa a až
do roku 1938 viedol viacero komunistic-
kých novín v Čechách a na Slovensku.
Vystupoval ako ostrý kritik sociálnych
pomerov v 1. ČSR a svoj pohľad na svet
dopĺňal písaním pôsobivej poézie. Počas
Slovenského štátu bol dvakrát internovaný
v ilavskej väznici a ako člen V. ilegálneho
vedenia KSS sa podieľal na príprave Slo-
venského národného povstania. Po vojne
sa stal povereníkom SNR pre školstvo
a osvetu. V roku 1950 bol spolu s Gustá-
vom Husákom a Vladimírom Clementisom
obvinený z „buržoázneho nacionalizmu“
a v roku 1954 vo vykonštruovanom proce-
se odsúdený na 10 rokov väzenia. Z väze-
nia bol podmienečne prepustený v roku
1955, občiansky a stranícky rehabilitovaný
bol až v roku 1963. Vo svojich vystúpe-
niach a textoch sa snažil očistiť medzivoj-
novú avantgardu, DAV, SNP a oživiť odkaz
Vladimíra Clementisa. Z pozície prirodze-
nej morálnej autority a obete straníckych
čistiek kritizoval dogmatizmus v kultúrnom
a politickom živote. Na pamätnom IV. zjaz-
de Zväzu československých spisovateľov
v roku 1967 bol prednesený Novomeské-
ho príspevok, v ktorom Novomeský upo-
zornil na neprijateľnú cenzúru v súvislosti
s časopismi Kultúrny život a Literární novi-
ny. Bolo preto prirodzené, že Novomeský
s veľkými očakávaniami prijal tzv. „obrod-
ný proces“, ktorý sa začal po nástupe Ale-
xandra Dubčeka do funkcie prvého tajom-
níka ÚV KSČ v januári 1968.

Uvoľnenie pomerov v spoločnosti
počas Pražskej jari umožnilo otvoriť množ-
stvo tabuizovaných tém (dôsledná demo-
kracia a sloboda, rehabilitácia obetí politic-
kých procesov, federácia). Prirodzene sa
však začali objavovať aj zásadné rozpory,
ktoré neobišli ani progresívnych sloven-
ských intelektuálov okolo časopisu Kultúr-
ny život. 14. marca 1968 sa vtedajší pred-
seda redakčnej rady Kultúrneho života
Laco Novomeský rozhodol odstúpiť zo
svojej funkcie. Svoje dôvody vyjadril
v abdikačnom liste: „Pretože sa mi aj
v budúcnosti bude bridiť čo ako obratné
kamuflovanie nehumanistických atrocít do
humanistických floskulí a pretože ani
demokratická väčšina ma nepresvedčí, že

je to prezieravý a hlavne spravodlivý
postup, prosím predsedníctvo Zväzu slo-
venských spisovateľov, aby ma uvoľnilo
z predsedníctva a členstva v redakčnej
rade Kultúrneho života.“ O niekoľko dní
Novomeského nasledovali aj básnici Miro-
slav Válek a Vojtech Mihálik. Vo svojom
spoločnom vyhlásení označili za skutočnú
príčinu rozporov v spisovateľskej obci roz-
dielne hodnotenie arabsko-izraelského
konfliktu a odmietli líniu časopisu Kultúrny
život, ktorý podľa nich nesprávne upred-
nostňuje demokratizáciu pred federalizá-
ciou. Na aprílovej konferencii Zväzu slo-
venských spisovateľov sa situácia vyhrotila.
Laco Novomeský bránil Miroslava Válka
a Vojtecha Mihálika, ktorí na IV. zjazde
ZČSS odmietli radikálne vystúpenia čes-
kých spisovateľov. O svojom odchode
z redakčnej rady Kultúrneho života pove-
dal: „Pri poslednej vyčerpávajúcej porade
o Kultúrnom živote som žiadal, aby som
bol pozbavený účasti v jeho redakčnej
rade hoci pre neschopnosť. Pre neschop-
nosť porozumieť tomuto demokratizačné-
mu prúdu, jeho úprimnosti a tomu, že mu
ide o socializmus, ktorý má byť duchom
i literou demokratizmu naplnený. ... Rozu-
mejte mi dobre! S menom a vládou -
dokonca svojvládou - komunistickej strany
sú spojené aj zahanbujúce výčiny. Chcem
byť pri akomkoľvek akte reparujúcom,
reformujúcom a obrodzujúcom socializ-
mus. No nechcem byť pri jeho likvidácii,
hoci by sa tento neslávnostný obrad obrat-
ne maskoval demokratizačným hukom.“

Zo slov Laca Novomeského cítime
autentický strach o socializmus. Novomes-
ký napriek svojim krutým skúsenostiam
nebol ochotný zľaviť zo svojho presvedče-
nia a jednoznačne sa postavil proti bezvý-
hradnej slobode a „demokracii bez prí-
vlastkov“. Ak si dnes listujeme v Kultúrnom
živote z roku 1968 a čítame články Domi-
nika Tatarku, Zory Jesenskej, Ladislava
Mňačka alebo Eugena Löbla, iba veľmi
ťažko sa zbavujeme dojmu, že Novomeský
sa osudovo mýlil a odmietol dôslednosť
ľudí, ktorí intelektuálne a morálne vyrastali
aj na jeho dielach. Namiesto toho sa Novo-
meský ako člen redakčnej rady obnovené-
ho časopisu Nové slovo ocitol v nevybera-
nej spoločnosti Gustáva Husáka, Vojtecha
Mihálika, Vladimíra Mináča a Miroslava
Válka. Odpor voči augustovej okupácii
Československa vojskami Varšavskej zmlu-
vy načas spojil nezmieriteľné tábory slo-
venských intelektuálov, ale politickú preva-
hu začali postupne získavať intelektuáli
okolo Nového slova, ktorí už v predchá-
dzajúcom období mali kritické výhrady

voči „obrodnému procesu“. Výsledok je
veľavravný: Gustáv Husák sa stal prvým
tajomníkom ÚV KSČ a prezidentom ČSSR,
Laco Novomeský členom ÚV KSČ, poslan-
com a členom predsedníctva SNR, Vojtech
Mihálik predsedom Snemovne národov
Národného zhromaždenia, Miroslav Válek
ministrom kultúry SSR a Vladimír Mináč
členom ÚV KSS, poslancom SNR a pred-
sedom Matice slovenskej. „Normalizácia“
sa mohla začať.

Novomeského vyjadrenie z januára
1969 o príčinách rozchodu s redakciou
Kultúrneho života nám dáva možnosť
dôsledne uchopiť a pomenovať Novomes-
kého omyl a následné zlyhanie: „Nevedel
som a nechcel som porozumieť tomu, že
demokracia je voľným, neviazaným vyslo-
vovaním, hoci aj nezodpovedných
„zásad“, a to kýmkoľvek a kedykoľvek.
I dnes si myslím, že demokracia musí byť
podriadená disciplíne, v našom prípade
socialistickej disciplíne. Demokracia nie je
voľné pole, po ktorom si každý môže „slo-
bodne“ pobiehať a chytať, čo sa mu zapá-
či. Jeden motýle, druhý chrobáčiky, tretí
senzačky. Ak je demokracii ľahostajné,
akému cieľu slúži, prestáva byť demokra-
ciou, stáva sa anarchiou alebo niečím ešte
horším.“ Toto nesmú byť slová, ktoré by
sme si mali vziať k srdcu. Žiadna „socialis-
tická disciplína“ nesmie stáť nad slobodou
myslieť si a hovoriť, čo pokladám za správ-
ne. Nikdy by sme nemali strácať ostražitosť
a nedôveru voči veľkých heslám, v mene
ktorých je človek schopný šliapať po
dôstojnosti a živote svojich blížnych. „Nor-
malizácia“ spochybnila správnosť Novo-
meského voľby. Laco Novomeský sa
mohol so svojou vnímavosťou, citlivosťou
a jedinečnou skúsenosťou stať pre nás sku-
točnou morálnou autoritou a vzorom.
Takto nad jeho čistotou visí večný tieň
pochybností. Good bye, Laco.

Michal Rehúš, študent histórie

Mestský ples
6. mestský ples sa uskutoční v piatok

13. januára 2006 v Dome kultúry.
O zábavu sa budú starať  hudobná sku-
pina Eminent z Bratislavy, moravská
cimbalová muzika Slovácko z Mikulčíc
a rock and roll zatancuje skupina Hyd-
rorock z Bratislavy. Vstupné je 750 Sk. 

Čarovný odkaz Vianoc
Záhorské osvetové stredisko vyhlásilo

súťaž pre deti, mládež i dospelých pod
názvom Čarovný odkaz Vianoc. Zapojiť sa
do nej môžu vo výtvarnej alebo literárnej
časti. Cieľom je dať deťom i dospelým
možnosť vyjadriť sa, čo  cítia pri slove Via-
noce, aké sú ich pocity, túžby, čo pre nich
tento kresťanský sviatok znamená. Výtvar-
né práce – výkresy alebo trojrozmerné
predmety, napríklad betlehemy, budú
vystavené v Záhorskom osvetovom stredis-
ku od 12. do 23. decembra. Najlepšie
práce budú odmenené.  Práce treba pri-
niesť do ZOS na Hviezdoslavovej ulici do
9. decembra, kontakt 654 3205.

Okienko JDS
V pondelok 5. decembra sa v hoteli

Branč uskutoční posedenie s jubilanta-
mi, ktorí svoje narodeniny oslávili
v druhej polovici tohto roka.

Pravidelné stretnutie pri hudbe
v hoteli Branč bude 15. decembra o 15.
hod. 

M.S. 
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Zdravotnícke okienko
Prerastie epidémia
chrípky v pandémiu?

Na túto otázku nemožno jednoznačne
odpovedať. Epidémia chrípky je nahroma-
denie ochorenia v krátkom čase na ohra-
ničenom mieste vírusom chrípky. Pandé-
mia predstavuje rozsiahlu epidémiu
s neurčitým časovým obmedzením posti-
hujúcom veľké množstvo ľudí na rozsiah-
lom území.  Na nebezpečenstvo pandé-
mie treba myslieť a je potrebné sa na to
pripraviť.

Chrípka je často laickou, ale i odbor-
nou verejnosťou vnímaná ako banálne
ochorenie, avšak opak je pravdou. Chríp-
ka je závažné, vysoko nákazlivé ochore-
nie, ktoré je každoročne príčinou tisícou
úmrtí na celom svete.

Nie každé ochorenie s nádchou, boles-
ťou hlavy, hrdla označujeme za chrípku. 

Čo treba vedieť o chrípke?
Chrípka začína náhle, s teplotou vyššou

ako 38 stupňov C, s prítomnosťou aspoň
jedného z dýchacích príznakov (kašeľ,
bolesť hrdla, nádcha) a s prítomnosťou
aspoň jedného z celkových príznakov
(malátnosť, bolesť hlavy, bolesť svalov,
bolesť kĺbov, zimnica).

V prípade virulentnejšieho kmeňa
(akým býva pandemický kmeň) sú to zápa-
ly priedušiek,  pľúc, ktoré môžu byť konta-
minované baktériami. Z ďalších kompliká-
cií to môže byť postihnutie viacerých orgá-
nov, končiace ich zlyhaním a smrťou.

Vieme, že ochorenie sa rozširuje
vzdušným aerosolom, vzniknutým pri
kýchaní a kašľaní chorého. Keďže vieme,
čo spôsobuje chrípku a akým spôsobom
sa šíri, budú opatrenia na zabránenie vzni-
ku ochorenia a zmiernenie príznakov sme-
rované týmto smerom.

Ako predísť ochoreniam chrípky? 
� najúčinnejším preventívnym opatrením
je očkovanie. 
� k ďalším základným opatreniam patrí
prísne dodržiavanie osobnej hygieny
(venujeme dôkladnú pozornosť hygiene
rúk, používame hygienické jednorázové
vreckovky, ktoré po použití ihneď zlikvidu-
jeme, pri ochorení sa snažíme kašlať do
vreckovky, pri starostlivosti o chorého pou-
žívame ochranné rúšky).
� vyhýbať sa miestam s veľkým počtom
osôb  (diskotéky, kiná, divadlá) 
� obmedzovať pobyt v uzatvorených
nevetraných priestoroch, 
� minimalizovať pobyt v zdravotníckych
zariadeniach. 

Ako zmierniť priebeh ochorenia pred
jeho prepuknutím? 

Správnou životosprávou a posilňova-
ním imunitného systému 
� vyvážená strava, dostatok  bielkovín,
zvýšený príjem ovocia a zeleniny v suro-
vom stave (zamerať sa na domáce plodiny
– jablká, mrkva, ..sudová kapusta), prípad-
ne s doplnkom syntetických preparátov –
vitamín C, A, E, z minerálov zinok za pred-
pokladu dodržania dennej dávky, 
� pohyb na  čerstvom vzduchu (nie "pre-
chádzky v supermarketoch"), 
� otužovanie.

Ako zmierniť priebeh ochorenia po
objavení prvých príznakov 
- po objavení prvých príznakov navštíviť
lekára a dodržiavať liečebný režim
- dostatok tekutín a to formou bylinných
čajov, štiav z ovocia a zeleniny
- kľudový režim – pokoj v posteli, nepod-
liehať panike
- liečba príznakov – lieky proti teplote,
kašľu, bolesti...
- podávanie antivirotík (prípravky, ktoré
neničia vírusy, ale zastavujú ich množenie,
čím zabraňujú zhoršeniu stavu)

MUDr. Ľudmila Bučková, MPH

Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus www.vydarkus.sk - NOVEMBER 2005

autor: názov: vydavateľ:
1.   Brezina, T. Vystrašená sestra Arkus
2.   Burnie, D. Malá encyklopédia prírody Talentum 
3.   Brezina, T. Strach na rozvrhu Arkus
4.   Brezina, T. Strašidelná rodina Arkus
5.   Newth, E. Hľadanie pravdy Gral
6.   Zamarovský, V. Na počiatku bol Sumer Perfekt
7.   Brown, D. Digitálna pevnosť Slovart
8.   Savater, T. Etika pre môjho syna Gral
9.   kol. Detské doplňovačky na hrade Arkus
10. Ďuríčková, M. Slncové dievčatko Buvik 
11. Bendová, K. Bola raz jedna trieda Buvik
12. Cook, R. Záchvat Ikar
Kompletnú ponuku Arkusu vrátane pripravovaných noviniek nájdete i na internetovej
stránke www.vydarkus.sk. Tu sa nachádza aj internetové kníhkupectvo Arkus.

Novinka vydavateľstva Arkus v mesiaci december:
Majax, Gérard: Žartovné kúzla na voľné chvíle
Preklad z francúzštiny Jela Mlčochová
Populárny francúzsky kúzelník G. Majax zhromaždil v tejto knihe takmer 80 kúziel, ktorý-
mi môžete pobaviť svojich priateľov počas rôznych sviatkov a osláv. Kúzla sú nenáročné
na prípravu a po krátkom tréningu ich bez ťažkostí zvládnete, všetky vyzerajú veľmi efekt-
ne! Realizácia každého kúzla je podrobne popísaná a doplnená názornými ilustráciami. 
Pevná väzba, 176 strán, formát 245 x 175 mm, MOC: 259 Sk.

Rehabilitačné kurzy
veľmi prospešné

Ďakujeme, že nezatvárate oči... priho-
várajú sa nám tí, ktorí zrakom málo alebo
vôbec nevnímajú farby okolo seba.  Na
svet  sa pozerajú inak: cez slová a skutky
ľudí, ktorí  žijú plnohodnotne a ktorých
požiadali o pomoc. Mnoho je tých, ktorí
nevidiacim a slabozrakým vyšli v ústrety,
ale stále veľa tých, ktorí zatvárajú oči...  

Členovia Únie slabozrakých a nevidia-
cich, ktorí sa stretli 18. novembra na sláv-
nostnej akadémii v Senici,  hovorili  tiež
o tom, ako získavať podporu verejnosti.
Hosťami akadémie boli Peter Gieci, pred-
seda krajskej rady, a delegácia z partnerskej
organizácie z Kyjova.

Deň nevidiacich je v kalendári 13.
novembra. Sviatok vznikol na počesť pa-
miatky Valentina Huaya, priekopníka syste-
matického vzdelávania nevidiacich a zakla-
dateľa prvej školy pre nevidiacich. Aj jeho
zásluhou získal vzdelanie a mohol sám vzde-
lávať nevidiacich ľudí Luis Braille, tvorca sle-
peckého písma, ktoré ovládlo celý svet
a umožňuje nevidiacim ľuďom stať sa plne
gramotnými, vzdelávať sa, pracovať a tvori-
vo sa zapájať do života spoločnosti.  Tento
sviatok je jednou z príležitostí, aby sa čle-
novia Únie nevidiacich a slabozrakých
z okresov Senica a Skalica stretli a pohovori-
li si o svojich problémoch. Podstatná časť
aktivít ich organizácie sa totiž presunula  do
poskytovania služieb a právneho poraden-
stva. Podľa slov predsedníčky organizácie
Márie Kuklišovej prostredníctvom terénnej
sociálnej rehabilitácie sa dostávajú bližšie
k starším a osamelým zrakovo postihnutým
ľuďom či  k rodinám,  v ktorých   sú zrakovo
postihnuté deti. Všetkým sa snažia pomáhať
prekonávať počiatočné ťažké chvíle pri
výraznom zhoršení alebo strate zraku. Veľmi
obľúbenými sa stali rehabilitačné kurzy, na
ktorých nevidiaci a slabozrakí získavajú zruč-
nosti, aby mohli byť  v byte alebo v dome
samostatní. Mnohým  kurzy pomohli až tak,
že ich vytrhli z izolácie a vrátili  medzi ostat-
ných ľudí a vzbudili u nich opäť záujem stre-
távať sa s priateľmi. 

Únia môže pomáhať ostatným  určite aj
vďaka dobrovoľníkom, sympatizantom
a sponzorom. Našťastie, nachádzajú vždy
dosť ochotných ľudí, ktorí sa im snažia ich
hendikep určitým spôsobom zmierniť.
Vďaka takejto podpore môžu každoročne
organizovať už spomínané rehabilitačné
kurzy. Mrzí ich však, že napríklad peniaze
z verejnej zbierky, ktorú poznáme pod
názvom Biela pastelka,  sa nedostávajú
v adekvátnej miere do organizácie, na
území ktorej boli vyzbierané.  Hoci vítajú
správu, že príbalové letáky na liekoch  už
budú aj v Braillovom písme, apelujú na väč-
šiu prístupnosť a bezpečnosť rôznych úra-
dov a inštitúcií. 

Ľudia s oslabeným zrakom, prípadne
slepí,  vnímajú každý deň ako zázrak. Rok
je pre nich 365 príležitostí ako zmysluplne
využiť deň. Popri rôznych vlastných aktivi-
tách  stretávajú sa napríklad so svojimi pria-
teľmi z partnerských organizácií v našom
regióne a na Morave a spoločne sa snažia
prekonávať nástrahy života. 

Viera Barošková
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Najčastejšie otázky
Separovanie komunálneho odpadu prinieslo do domácností

prácu navyše, ktorá však v konečnom dôsledku vedie k neznečis-
ťovaniu životného prostredia, napríklad  vytváraním divokých sklá-
dok. Napriek tomu, že domácnosti dostali letáky o separovaní  pri-
nášame zopár užitočných informácií:  

- Zber v zástavbe rodinných domov  prebieha podľa stanove-
ného harmonogramu, t.j. v prvý pondelok a utorok  každého me-
siaca v čase od 7. hod. pokým nie je vyvezený odpad v prísluš-
nom rajóne. Každá domácnosť je informovaná o zbernom dni,
ktorý TS dodržia počas celého obdobia. 

V bytových domoch je vývoz momentálne  1 raz  týždenne
alebo podľa potreby po naplnení kontajnera. 

- Každý občan vyloží pred svoj dom či  bránu  vrecia s vysepa-
rovaným odpadom. Nemusí vykladať všetky, len tie, ktoré má
napríklad naplnené spolovice. Pracovníci TS  z nich vyseparovaný
odpad vysypú a vrecia vrátia naspäť k domu tak, aby neprišlo k ich
znehodnoteniu a strate.

- Ak dodané vrecia nebudú postačovať môže občan vyložiť
vyseparovaný odpad v iných vreciach, igelitových taškách  (ktoré
si zabezpečia sami)  pred dom. Takto pripravený  odpad bude
vyvezený a vrecia  vrátené. Predpokladáme, že najviac bude pla-
stov. Pri stlačení fliaš však  bude vrece postačovať. 

- Najlepšie je vrecia  skladovať v krytom priestore,  napríklad
v garáži, v pivnici. Ak  sa do vriec vyseparované odpady budú
ukladať  úsporným spôsobom nezaberú.  veľa miesta (napríklad
stlačením PET fľaše, tetrapakov).  Z dôvodu odstránenia zápachu
je potrebné, aby obaly od mlieka a potravinárskych výrobkov sa
vypláchli vodou.     

- Za vrecia je zodpovedný občan, a tak  je potrebné zaobchá-
dzať s nimi čo najšetrnejšie.  V prípade poškodenia alebo straty  je
možné si vrecia zakúpiť na Technických službách  alebo si občan
môže vyložiť vyseparovaný  odpad v iných náhradných  vreciach
a odpad bude  tiež vyvezený v rovnakom režime.

- Do plastových vriec je potrebné vkladať celé sklené predme-
ty (fľaše, poháre), čo uľahčuje ich skladovanie, manipuláciu
a triedenie. Pri takomto triedení odpadu potom nepríde ani
k poškodeniu platového vreca ani k úrazu pri manipulácii. 

- V prípade, že občan má rozbité sklo alebo tabuľové sklo, je
vhodné, aby ho umiestnil do nádoby na ostatný odpad. Pri tabu-
ľovom skle odporúčame využiť kontajnery umiestnené pri byto-
vých domoch, ktoré majú pre vkladanie tohto skla prispôsobený
otvor alebo ich občan môže priniesť do zberného dvora TS.          

- Občania si často mýlia separovaný zber so zberom komunál-
neho odpadu. Z toho dôvodu sa často objavuje v kontajneroch
a vreciach  na separovaný zber aj komunálny odpad. Takýmto
spôsobom je separácia značne znehodnotená. Kontajnery
s takýmto zmiešaným obsahom sú potom vyvážané na skládku
komunálneho odpadu a vrecia  pracovníci nevyvezú a zostanú
pred domom.  

- Skúsenosti ukazujú, že predovšetkým kontajner na plasty je
zaplnený v priebehu 2-3 dní a vývoz je až na 7. deň. Je potrebné
spomenúť, že pri ich ukladaní do nádob alebo vriec plastovú fľašu
treba stlačiť.  Do  kontajnera vojde približne 300 fliaš nestlače-
ných, ale  stlačených  vojde až  1000.              

- Do plastov zatiaľ nepatria obaly od jogurtov, smotany a pod.
a fólie. 

Ing. Marián Fojtlín
vedúci divízie komunálnych prác 

Technické služby Senica

Takéto sklo NIE Takýto papier NIE Takýto kov NIE Takýto plast NIE

Separáciou dbáme 
o prostredie okolo nás  

Znížením negatívnych vplyvov a zaťaženia životného prostre-
dia  sa okrem iných zákonov zaoberá Zákon 223/2001 o odpa-
doch. Okrem iného   ukladá obciam povinnosť zaviesť separova-
ný zber  papiera, plastov, kovov, skla a biologicky rozložiteľných
odpadov. Ak obce nebudú toto ustanovenie zákona plniť zaplatia
vyššie poplatky za uloženie odpadov. Tabuľka č. 1  vo vyznače-
nom stĺpci vyjadruje  aktuálnu situáciu platnú pre  Senicu. Na
základe toho Technické služby, a.s.  Senica  vypracovali projekt  na
separovaný zber v Senici a v okolitých obciach. V zmysle tohto
projektu  sa od septembra   zintenzívnil separovaný zber.  S trie-
dením komunálneho odpadu sa začalo v rodinných domoch
dodaním 4 vriec na jednotlivé komodity a v bytových domoch je
separácia možná rozmiestnením 200 nových kontajnerov po
meste na jednotlivé zložky odpadu.     

Tabuľka 1: Poplatky za uloženie komunálnych odpadov na sklád-
ku (Sk/t)

Položka odpadov 2004 2005 2006 2007 2008

Komunálny odpad
Nevytriedený 30 50 100 200 300
Vytriedená jedna zložka 27 45 90 180 270
Vytriedené dve zložky 24 40 80 160 240
Vytriedené tri zložky 21 35 70 140 210
Vytriedené štyri zložky 18 30 60 120 180
Vytriedených 5 zložiek 15 25 50 100 150
Inertný odpad 1 3 5 8 10
Ostatný odpad (priemyselný) 20 30 50 100 200
Odpad zo záhrad a čistenia ulíc 30 50 100 200 400
Nebezpečný odpad 250 300 500 700 1000

Produkcia komunálneho odpadu 
V Senici sa z roka na rok zvyšuje produkcia komunálneho

odpadu. Kým v roku 2001 to bolo 4251 ton, v roku 2004 už 5314
ton.  Najväčší skok bol zaznamenaný v roku 2002, kedy bolo na
skládky odvezených 5031 ton odpadu.  V roku 2003 bolo vypro-
dukovaných  5089 ton odpadu. 

Vyseparované množstvá za Senicu: 
Tabuľka č. 2

Obec SENICA / tony

Komodita 2001 2002 2003 2004

Papier 233,4 176,7 122,5 95,6
Sklo 84,6 66,7 59,0 57,7
Plasty 0 7,9 7,2 7,3
Akumulátory 18,5 9,2 16,8 19,0

Klesajúca tendencia pri papieri bola spôsobená zrušením
odberu papiera zo škôl z dôvodu vysokých nákladov na zvoz
a triedenie. Pri nákupe novej techniky  od 1.9.2005 začali  Tech-
nické služby opäť pri zbere papiera spolupracovať so školami.       

Čo nepatrí do vriec a kontajnerov na separovaný zber
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TAKTO SME VOLILI
VÚC 2005 - okres Senica
Voľba poslancov

Bílkové Humence 3 2 1 1 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 7 8 1 1 10 0 1
Borský Mikuláš spolu 30 27 41 29 13 11 54 48 35 15 15 42 52 12 49 52 17 27 44 11 46
okrsok 1 19 17 23 18 7 8 31 29 23 9 11 17 35 7 31 30 13 9 34 10 33
okrsok 2 11 10 18 11 6 3 23 19 12 6 4 25 17 5 18 22 4 18 10 1 13
Borský Svätý Jur 10 2 19 10 3 4 38 3 12 3 3 9 13 3 20 23 3 3 10 4 11
Cerová spolu 10 12 113 33 7 12 101 11 5 3 9 6 9 8 154 110 10 7 28 3 10
okrsok 1 10 12 101 31 7 12 88 11 4 3 8 6 8 8 140 99 10 7 27 3 9
okrsok 2 0 0 12 2 0 0 13 0 1 0 1 0 1 0 14 11 0 0 1 0 1
Čáry 7 17 9 14 5 3 16 20 7 3 2 12 14 1 6 21 6 4 5 0 9
Častkov 28 12 7 15 9 3 7 4 22 7 7 1 21 1 11 13 4 7 14 6 43
Dojč 6 24 11 10 18 8 9 9 7 12 4 4 12 5 14 16 2 7 11 8 9
Hlboké 28 80 10 58 14 9 8 11 10 13 18 10 61 2 17 31 6 21 68 22 26
Hradište pod Vrát. 37 17 19 7 8 4 13 9 26 2 1 7 29 0 23 32 9 3 25 0 35
Jablonica 37 55 24 32 20 17 27 29 20 15 10 42 41 6 35 37 12 7 40 9 26
Koválov 12 5 11 7 1 2 14 3 5 7 4 1 15 0 14 17 0 3 5 1 11
Kuklov 0 4 16 7 4 1 24 5 2 2 0 3 5 2 20 17 4 2 8 1 5
Kúty spolu 39 36 100 21 18 19 188 20 11 15 10 28 26 6 88 105 19 8 26 8 25
okrsok 1 18 11 45 12 5 11 88 15 3 1 5 19 13 2 37 43 12 3 16 5 11
okrsok 2 21 25 55 9 13 8 100 5 8 14 5 9 13 4 51 62 7 5 10 3 14
Lakšárska n. Ves 15 16 8 5 4 8 15 21 17 4 3 16 10 2 16 12 8 1 14 5 15
Moravský Sv. Ján 17 17 22 7 10 5 60 18 7 17 7 14 16 5 21 24 7 5 20 3 19
Osuské 8 9 11 4 3 19 8 7 8 0 1 8 5 4 6 12 1 2 15 5 7
Plavecký Peter 3 3 19 5 1 1 13 8 4 1 2 11 4 3 21 14 3 1 13 2 5
Podbranč 6 14 1 11 3 6 1 6 5 2 1 9 12 0 0 1 3 4 14 2 11
Prietrž 22 13 13 11 1 5 5 7 16 6 4 5 28 2 7 14 1 3 17 17 20
Prievaly 7 10 17 15 4 4 15 3 17 8 4 7 9 3 21 19 3 5 11 1 12
Rohov 9 5 14 10 1 1 7 6 6 3 3 9 6 0 21 14 3 4 9 4 11
Rovensko 12 12 30 20 4 5 22 1 8 4 6 9 27 5 30 56 3 9 16 5 15
Rybky 12 7 42 6 1 2 31 4 2 1 14 1 13 1 68 41 1 6 12 2 2
Sekule 12 26 11 12 8 4 53 11 13 32 6 14 18 5 26 15 9 8 7 3 18
Senica spolu 648 459 509 406 175 294 299 163 432 185 390 141 531 76 337 588 83 222 831 425 424
1 - Čáčov 98 17 14 13 7 7 9 7 16 6 16 3 27 2 14 15 0 10 39 6 16
2 - MŠ Kalinčiak.ul. 26 41 27 18 25 18 13 6 14 18 25 9 24 2 16 37 0 9 44 19 24
3 - MŠ Kalinčiak.ul. 29 24 25 15 14 8 10 8 18 13 27 12 26 6 20 23 6 24 39 10 11
4 - MsKS 36 33 34 25 8 19 19 9 21 11 18 10 31 4 17 35 5 13 44 23 25
5 - MsKS 48 34 25 19 16 14 10 4 38 16 30 6 43 9 9 26 4 14 59 21 37
6 - Gymnázium 32 25 35 31 7 23 20 14 17 10 16 2 30 4 25 48 9 17 50 25 38
7 - Gymnázium 55 32 54 25 15 37 33 35 38 17 11 12 54 7 44 50 6 12 67 28 48
8 - ŠZŠI 44 44 53 41 18 27 33 9 42 15 41 9 45 7 34 70 4 16 69 61 27
9 - ŠZŠI 25 17 18 10 8 19 11 1 22 9 11 3 27 3 12 18 4 6 29 7 22
10 - II. ZŠ Komen.ul. 32 21 54 24 5 32 34 14 33 6 35 17 40 1 27 41 11 13 57 60 17
11 - II. ZŠ Komen.ul. 37 26 20 28 9 13 8 16 23 8 12 16 31 3 10 27 7 9 36 28 25
12 - Dom penzión 

pre dôchodcov 46 53 28 48 22 11 18 9 38 23 24 10 44 5 25 45 3 12 61 15 44
13 - III.ZŠ Sadová ul. 27 25 33 29 6 15 16 11 26 10 27 9 22 6 23 50 9 23 58 24 27
14 - III.ZŠ Sadová ul. 18 14 34 14 2 7 23 3 14 5 22 8 16 4 20 30 3 9 38 21 17
15 - IV. ZŠ 

Ul. J. Mudrocha 36 20 24 20 10 15 15 8 27 8 23 6 22 7 17 33 4 17 53 32 17
16 - IV. ZŠ 

Ul. J. Mudrocha 32 18 26 22 1 17 22 6 24 3 37 7 18 3 20 26 6 6 55 27 17
17 - Kunov 27 15 5 24 2 12 5 3 21 7 15 2 31 3 4 14 2 12 33 18 12
Smolinské 8 6 4 4 4 2 8 12 5 3 3 14 9 2 3 12 4 4 7 1 7
Smrdáky 24 8 38 13 9 7 23 11 11 4 53 7 30 3 43 65 1 8 44 7 22
Sobotište 15 17 27 14 3 10 28 5 15 6 12 9 23 2 24 28 4 10 23 8 27
Šajd. Humence 15 8 9 6 4 4 10 9 6 4 4 7 6 0 7 16 4 4 17 1 10
Šaštín-Stráže spolu 69 43 60 40 21 10 84 34 54 21 8 32 60 11 53 79 14 17 37 5 80
okrsok 1 19 8 19 16 3 2 29 10 9 6 1 10 10 3 16 25 5 7 19 3 27
okrsok 2 41 26 22 19 16 5 38 18 37 10 4 11 40 5 24 36 5 9 14 2 39
okrsok 3 9 9 19 5 2 3 17 6 8 5 3 11 10 3 13 18 4 1 4 0 14
Štefanov 27 16 21 18 8 8 32 61 14 5 5 8 18 1 25 52 10 6 21 13 9

OKRES 52 okrskov 1176 982 1237 851 384 490 1214 559 802 403 610 486 1124 171 1187 1544 255 419 1422 582 971
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V tabuľke uvádzame získané hlasy všetkých kandidátov na poslancov zo Senice v celom
volebnom obvode. Pridali sme aj  dvoch kandidátov  Jána Michalicu a Jozefa Hladíka,
ktorí nie sú  Seničania, ale  boli zvolení za poslancov Trnavského samosprávneho kraja. 
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Ďalšia nová hráčka
Káder senických volejbalistiek sa rozšíril

o ďalšiu legionárku. Ide o 194 cm vysokú
blokárku Viviane Soares da Silva e Oliveira
Cruz z Brazílie, ktorá má 27 rokov a na svo-

jom konte má
titul majsterky
brazílskej žen-
skej ligy. Prvý
zápas vo far-
bách Senice
odohrala Vivi
(také meno má
na drese) v stre-
du 23. novem-
bra proti druž-
stvu Post Sch-
wechat Viedeň
v medzinárod-
nej súťaži

Mevza Cup, ktorý Senica vyhrala 3:1.
O deň na to odohrali ďalší duel tejto súťaži
v maďarskej Nyiregyháze, ktorý prehrali
hladko 3:0. Seničankám sa v Mevza Cup-e
zatiaľ darí striedavo. Na svojom konte majú
3 výhry a 5 prehier. Ďalšie zápasy odohrajú
v januári.

Prvoradou pre volejbalistky VK OMS
Senica je však súťaž Top Teams Cup, kde
pôsobia v skupine C. Za sebou majú zatiaľ
dve vystúpenia. Najprv hladko porazili
doma ukrajinské Cherkassy 3:0, rovnakým
spôsobom prehrali v belgickom Charleroi.
Ďalšie zápasy v tejto súťaži odohrajú naj-
bližšie dni. V stredu 30. novembra o 18.
hod. privítajú na domácej palubovke druž-
stvo Jedenistvo Užice (Srbsko a Čierna
Hora), o týždeň na to odohrajú odvetu
u tohto súpera. Posledný domáci duel
v skupine C odohrajú v stredu 14. decem-
bra o 18. hod., kedy privítajú belgický Char-
leroi. 20. decembra odcestujú do ukrajin-
ského Cherkassy, kde odohrajú záverečný
zápas v skupinovej fáze, z ktorej do štvrťfi-
nále postupujú prvé dva tímy. Zatiaľ majú
šancu na postup všetky štyri tímy, keďže
majú na svojom konte jednu výhru a jednu
prehru.

Slovenskou extraligou Seničanky pre-
chádzajú ako nôž maslom, veď zvíťazili vo
všetkých stretnutiach a stratili celkovo iba
štyri sety.

Veríme, že sa im podarí naplniť jeden
zo svojich tohto sezónnych cieľov, ktorým
je postup zo skupiny v súťaži Top Teams
Cup.

Ivan Tobiáš

Silvestrovský beh
Aj tento rok pripravuje Mestský úrad

Senica a Komisia pre mládež a šport pri
Mestskom zastupiteľstve tradičný Silvest-
rovský beh. Jubilejný 20. ročník sa pobeží
v sobotu 31. decembra so štartom o 10.
hod. v parku pri futbalovom štadióne. Pre-
zentácia sa bude konať v ten deň od 9. do
9.45 hod. 

Pretekať sa bude v desiatich disciplí-
nach - mladší žiaci a žiačky, starší žiaci
a žiačky, dorastenci a dorastenky, muži,
ženy a veteráni nad 50 a nad 60 rokov.
Chýbať nebude ani Beh Seničanov pre
zdravie (900 m okruh), ktorý sa pobeží na
začiatok Silvestrovského behu. Pretekári,
ktorí sa umiestnia na prvom až treťom
mieste budú odmenení finančnou alebo
vecnou cenou. IT

Halový turnaj ulíc  
Vidieť chlapcov hrať futbal po sídliskách

nie je nič výnimočné. Nájdu si hocijaký
kúsok trávy či betónu, len aby si mohli
s kamarátmi zahrať, a preto uvítali ponuku
zahrať si v halovom turnaji pod názvom
Uličný futsal. S myšlienkou tejto tradície
prišiel Spoločný školský úrad v Senici
v spolupráci s Centrom voľného času Sto-
nožka a Oblastným športovým združením.
Už druhý ročník Uličného futsalu sa konal
v stredu 2.11.2005 v poobedňajších hodi-
nách v telocvični SOU. Neobávali sme sa
nízkej účasti, už minulý rok nám chlapci
ukázali, že sa vedia dať dokopy a vytvoriť
silné družstvá reprezentujúce ich bydlisko.
Dôraz sme kládli na zloženie družstva,
ktoré by malo byť vekom i pohlavím roz-
manité. I napriek tomu uličné družstvá
predviedli vynikajúce výkony hodné repre-
zentácie. V silnej konkurencii 7 ulíc – Mud-
rochova (ktorej farby hájili najmenší a naj-
mladší chlapci), Hurbanova I.,II., Sokolov-
ňa, Robotnícka, Čáčov I.,II., sa nakoniec vo
finálových zápasoch stretli Robotnícka
a Čáčov I., keď v boji o tretie miesto vyhra-
la Robotnícka ulica na pokutové kopy 2:1. 

O zlaté a strieborné umiestnenie bojo-
vali Sokolka s Hurbanovou II, kde sa tiež
rozhodlo až na pokutových kopoch 3:2
pre Sokolku. Treba poďakovať organizáto-
rom, ktorí v časovom i priestorovom
obmedzení dokázali turnaj uskutočniť
a všetkým družstvám, ktoré predviedli
úctyhodné výkony.

M. Bohúnová CVČ

V januári odstávka
Rekreačné služby mesta Senica, stre-

disko plaváreň oznamujú prevádzkové
hodiny počas vianočných sviatkov:
24.12., 25.12., 31.12.2005 a 1.1.2006
bude ZATVORENÉ

V ostatných decembrových dňoch
bude otvorené podľa doterajších otvára-
cích hodín.

Z dôvodu pravidelných opráv
a úprav bude krytý bazén mimo pre-
vádzky v dňoch  2.1. - 22.1.2006. Plavec-
ký bazén bude opäť v prevádzke od
23.1.2006

Senica – Hodonín
11. novembra sa uskutočnilo družobné

stretnutie z programu INTERREG IIIA SR-
ČR medzi IV. ZŠ Senica a ZŠ Hodonín,
Očovská ulica. Súťažilo sa v basketbale
chlapcov, dievčat, vo vybíjanej, florbale,
v malom futbale, v stolnom tenise, vo
volejbale. 

Z jednotlivých zápasov vyšli tieto výsledky:
- basketbal chlapcov: 

IV. ZŠ Senica – ZŠ Hodonín 16:5
- basketbal dievčat:    

IV. ZŠ Senica – ZŠ Hodonín 19:2
- vybíjaná dievčat:      

IV. ZŠ Senica – ZŠ Hodonín 4:8
- Florbal:                     

IV. ZŠ Senica – ZŠ Hodonín 9:10
- Stolný tenis :            

IV. ZŠ Senica – ZŠ Hodonín 1:2
- Volejbal dievčat:     

IV. ZŠ Senica – ZŠ Hodonín 2:0
- Malý futbal:             

IV. ZŠ Senica – ZŠ Hodonín 3:0
Po spočítaní bodov za jednotlivé súťa-

že zvíťazila IV. ZŠ v pomere 8:6. Jednotli-
vé stretnutia mali veľmi dobrú úroveň
a boli dobrou previerkou našich žiakov
pred blížiacimi sa postupovými kolami.

Eleonóra Ličková
Vedúca PK - Tv 

Korčuľovanie 
pre verejnosť 

Rekreačné služby mesta Senica
v decembri stanovili  pre verejnosť
hodiny na korčuľovanie  v týchto ter-
mínoch:  

Nedeľa       04.12. 14.00 – 16.00 hod.
Nedeľa       11.12.   14.15 – 16.15 hod.
Nedeľa       18.12. 14.00 – 16.00 hod.
Sobota        24.12. 10.00 – 12.00 hod.
Nedeľa       25.12.  14.00 – 16.00 hod.
Pondelok   26.12.  10.00 – 12.00 hod.
Pondelok   26.12. 15.00 – 17.00 hod.
Utorok       27.12.  10.00 – 12.00 hod.
Utorok       27.12. 15.00 – 17.00 hod.
Streda        28.12. 10.00 – 12.00 hod.
Streda        28.12. 15.00 – 17.00 hod.
Štvrtok       29.12. 10.00 – 12.00 hod.
Štvrtok       29.12. 15.00 – 17.00 hod.
Sobota        31.12. 14.00 – 16.00 hod.
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Morava open
Na Slovenskom pohári žiakov 22.

októbra v Košiciach sa presadili senickí
mladí karatisti z Hanko kai Senica. Na
východ našej republiky vycestovali 4 pre-
tekári na 1. kolo pohára hlavne preto, aby
si zabezpečili účasť na žiackych majstrov-
stvách Slovenska v karate, ktoré budú 13.
mája 2006 tiež v Košiciach. Cieľ sa im
podarilo splniť, veď každý z nich si v kon-
kurencii okolo 350 športovcov z celej
republiky vybojoval medailu a dvaja vyhra-
li. V najmladšej kategórii dievčat do 10
rokov triumfoval veľký talent senického
karate Alžbeta Ovečková, majsterka Slo-
venska 2005. V kategórii do 16 rokov
nedala šancu súperkám reprezentantka
Slovenska Monika Čulenová, ktorá pokra-
čovala v suverénnych víťazstvách a zvíťa-
zila pred Arvajovou z Levíc a Raczovou
z Košíc. V starších žiakoch získal striebro
Daniel Sebeš a v mladších znova Michal
Toure. Tieto výsledky štvorice senických
žiakov by mali stačiť na postup na sloven-
ský šampionát, kam sa kvalifikujú po 3
kolách pohára iba tí najlepší.

O týždeň neskôr cestovala výprava
Hanko kai Senica na medzinárodný turnaj
Morava open v českej Kopřivnici. V sobo-
tu 29. 10. tu bol jeden zo štvorice najväč-
ších turnajov u našich západných susedov.
Význam turnaja, na ktorom  sa stretáva
vždy najviac slovenských a českých prete-
károv, rozhodcov a trénerov, ktorí sa
poznajú ešte z federálnych čias, podčiark-
la i účasť prezidenta Českého zväzu kara-
te, bývalého vynikajúceho českosloven-
ského reprezentanta Ing. J. Bočka. Je to
inak dlhoročný pretekár Hanko kai Senica,
ktorý otváral tento turnaj. V konkurencii
43 klubov SR, ČR a Poľska získali naši kara-
tisti 5 medailí, z toho 2 zlaté. O tie sa
postarala vysokoškolská majsterka Európy
2005 Miroslava Vašeková v kata ženy,
ktorá zvíťazila bez väčších problémov
a v kata dorasteniek 15-ročná Monika
Čulenová. Dorastenecká majsterka SR
2005 je vo famóznej forme. V tejto sezó-
ne neprehrala ešte jediný zápas. Vždy so
zlatom sa vracala z turnajov na Slovensku,
Maďarsku a v Čechách. Strieborné medai-

Senické karatistky
šokovali Japoncov

Vo francúzskom meste Chartres bol 12.
novembra Svetový pohár v šito ryu karate.
Šampionátu v jednom z najrýchlejších štý-
lov karate sa zúčastnilo 11 krajín. V moder-
nej športovej hale sa stretlo okolo 250 pre-
tekárov. Tohto veľkého turnaja, ktorý sláv-
nostne otváral prezident Svetovej federá-
cie šito ryu, Haruoshi Yamada z Japonska,
sa zúčastnilo i Slovensko. Krajinu pod Tat-
rami zastupovali v krajine galského kohúta
3 šarmantné dievčiny, karatistky Hanko kai
Senica. A zastupovali naozaj vynikajúco.
Svojím majstrovstvom, brilantnými výkon-
mi a vystupovaním vyrazili dych i repre-
zentantom takej karatistickej veľmoci,
akou je Japonsko. Z trojice senických
samurajok nastúpili dvojica Miroslava
Vašeková a vekom ešte dorastenka 15-
ročná Monika Čulenová do súťaže žien
v súbornom cvičení kata. V ženách štarto-
valo 23 pretekárok a do ďalšieho kola
postúpilo najlepších 16. Niekoľkonásobná
majsterka Európy, 22-ročná Miroslava
Vašeková išla strojovo presne a postupne
vyradila Angličanku Howard 5:0, Talianku
M. Di Silvestro 5:0, a ďalšiu Talianku
A. Silla 4:1. Doslova šok však vzbudila
v Chartres mladučká reprezentantka Slo-
venska Monika Čulenová. Senická
majsterka umenia boja s prázdnymi ruka-
mi pokračovala vo skvelých výkonoch,
keď tuto sezónu vyhrala všetky turnaje, na
ktorých štartovala. V 2. kole mala však za

súpera japonskú reprezentantku M. Yuza-
ki a všetci očakávali rýchle víťazstvo japon-
skej majsterky. Monika však Japonku vyra-
dila 3:2 a pokračovala vo famóznej spani-
lej jazde. V 3. kole porazila Rakúšanku C.
Gluck 3:2, v semifinále dokonca 4:1 Ta-
lianku Di Tauna a bola vo finále proti Vaše-
kovej. Dve Seničanky vo finále Svetového
pohára. Vo večernom finále samozrejme
omnoho skúsenejšia a silnejšia Mirka
Vašeková neponechala nič na náhodu
a po sústredenom výkone porazila Moni-
ku 5:0 a získala zlatú medailu. Je však oči-
vidné, že z Čulenovej vyrastá zdatná

nástupkyňa, ktorá má pred sebou veľkú
budúcnosť. Jej prvá tohto sezónna prehra
(aj to od klubovej kolegyne a vo finále Sve-
tového pohára) dokazuje, že medailová
žatva senického karate na podujatiach
európskeho a svetového rangu bude
pokračovať. V kata tímov trojica Vašeková,
Čulenová a Ižáriková (na foto) pokračova-
la vo skvelých výkonoch systémom - prišli,
videli a zvíťazili. Vo finále po obetavom
výkone a excelentných kopoch vo výsko-
ku vzbudili rozruch i v športovej hale
a porazili Taliansko 4:1. Bronzovú medailu
získali Rumunky. Reprezentantky senické-
ho karate získali vo Francúzsku teda 2
zlaté a 1 striebornú medailu, s nikým
neprehrali a ich vystúpenie vzbudilo veľký
ohlas u prítomných odborníkov, trénerov
a pretekárov. 

E. J.

ly si z Moravy priniesli Alžbeta Ovečková
kata do 10 rokov, Michal Toure do 12
rokov a Peter Dermek do 18 rokov. Záver
roku bude patriť tradičnému decembrové-
mu turnaju v slovinskom Trbovlje. Tu sa 17.
12. uskutoční ďalší ročník najstaršieho
európskeho turnaja v karate za účasti
popredných európskych pretekárov
a špičky karate z južnej Európy.

E. J.

Futbalisti prezimujú 
na 10. mieste

Senickým futbalistom, ktorí v tejto
sezóne hrajú štvrtú ligu Severozápad,
skončila v sobotu 5. novembra jesenná
časť. Úvod novej sezóny im síce nevyšiel
podľa predstáv (o tejto časti sme čitate-
ľov informovali v septembrovom čísle),
druhá polovica súťaže však bola v poda-
ní Seničanov podstatne lepšia. 

Po stabilizovaní kádra a pod vedením
nového trénera Mariána Vašíčka sa dosta-
vila aj zlepšená hra a výsledky, hoci v dru-
hej polovici mali za súperov družstvá
z hornej časti tabuľky.

V 10. kole síce prehrali na ihrisku
Domaniže 2:0, domácim však boli mini-
málne rovnocenným partnerom. V ďal-
šom kole sa odohral dlho očakávaný záho-
rácky derby súboj medzi Senicou a Skali-
cou, na ktorý bolo zvedavých asi 600 divá-
kov. Z víťazstva v tomto prestížnom dueli
sa nakoniec radovali Seničania, keď po
dramatickom a zaujímavom priebehu zví-
ťazili 2:1. Zlepšená hra a sebavedomie
našich chlapcov sa prenieslo aj do prvého
bodového zisku na ihrisku u súperov, keď
dokázali doviezť cenný bod z Partizánske-
ho za bezgólovú remízu. V 13. kole čakal
na Seničanov nepríjemný súper z hornej
časti tabuľky Častkovce. Po dobrom výko-
ne dokázali pred domácim publikom zví-
ťaziť 2:1. Na predposledný súboj jesene
cestovali na pôdu Nitrianskeho Pravna,
ktoré bolo v tabuľke pod nimi. Chlapci
boli favoritmi zápasu a túto úlohu aj sto-
percentne splnili. Najmä v druhom polča-
se jednoznačne prevýšili domáci tím a po
víťazstve 3:1 dokázali po prvýkrát v sezó-
ne doviesť všetky tri body z ihriska súpera.
Úspešnú sériu štyroch duelov bez prehry
chceli naši chlapci predĺžiť aj v poslednom
jesennom zápase, v ktorom privítali doma
Trenčianske Stankovce. Toto stretnutie im
však herne vôbec nevyšlo a hoci sa hral
vyrovnaný boj, z výhry 1:0 sa po šťastnom
góle radovali hosťujúci hráči. Najlepšími
strelcami Seničanov po jeseni sú zatiaľ
s piatimi strelenými gólmi Igor Michalica
a Tomáš Kunštek.

Senickí futbalisti tak po jesennej časti
prezimujú v tabuľke na desiatom mieste.
Ich strata na Trenčianske Stankovce, ktoré
sú na šiestom mieste je však iba šesť
bodov, takže po dlhej a kvalitnej zimnej
príprave môžu postúpiť v tabuľke aj na
vyššie miesta. Ak by súčasný káder zostal
pohromade, určite by na umiestnenie
v hornej časti mali. Uvidíme až na jar.

Ivan Tobiáš
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Spoločenská kronika
Uzavreté manželstvá
Bohuslav Paták a Jana Konečná
Michal Sabota a Ing. Denisa Vidová
Mgr. Peter Sekáč a Miroslava Mešťánková
Chung Tien Nguyen a Eva Jantusová
Vladimír Horváth a Jana Racskóová
Radovan Bílik a Ing. Adriána Tokošová
Miroslav Janík a Veronika Fialová
Norbert Štefka a Magdalena Janigová
Martin Daniel a Helena Vašková
Marek Kujovský a Monika Bartoňová
Miroslav Benda a Kamila Zouharová
Davide Busetto a Marta Nováková
Marek Trávniček a Dagmara Hazuchová
Ivan Ondruš a Mgr. Ivana Stanková
Mgr. Ján Mareček a JUDr. Eva Jánošíková

Narodili sa
Karolína Petranská 2. 10. 2005
Kristína Koníčková 5. 10. 2005
Adam Masarovič 6. 10. 2005
Jana Kadlečíková 9. 10. 2005
Erik Lang 12. 10. 2005
Anna Otepková 12. 10. 2005
Andrea Tomeková 13. 10. 2005
Petra Bobeková 15. 10. 2005
Martin Burian 21. 10. 2005
Aneta Andelková 23. 10. 2005
Natália Beňová 24. 10. 2005
Filip Daniš 26. 10. 2005

Blahoželáme jubilantom
V decembri 2005 oslávia:
80 rokov František Cigánek, Juliana Tomašovičová, Igor
Konka a František Bundala
85 rokov Zuzana Šaraboková
90 rokov Anna Chalupová a Štefan Jurovatý
91 rokov Margita Chalupková
92 rokov Štefan Maca
Ešte veľa dní zdravia a životnej pohody želá redakcia Našej
Senice.

Podujatia v Dome kultúry Senica 
na december 2005
� 12. 12.  o 17. hod.
Vianočný koncert  tanečnej skupiny  Scream
� 14.12. o 18.30 hod.
Vianočný koncert speváckeho zboru Cantilena a ich hostí 
� 20.12. o 8. hod.
Akadémia IV. ZŠ na Mudrochovej ulici
� 22.12. o 19. hod.
Vianočný koncert Jána Slezáka so skupinou S.F.U. a jeho hostí:
Kataríny Hasprovej, Petry Humeňanskej, Mirky Partlovej, Petra
Adamova a ďalších. 
� 26.12. o 20. hod. 
Diskotéka Rádia G3 a vystúpenie hudobnej skupiny Peha
� 31.12. od 19. hod. 
Silvestrovský ples. Do tanca a na počúvanie hrá hudobná sku-
pina Eminent z Bratislavy.

Opustili nás
Ján Jediný, Kalinčiakova 299 2. 10. 2005
vo veku 69 rokov
Gizela Ročáková, Štefánikova 1377 6. 10. 2005
vo veku 93 rokov
MUDr. Ernest Tokoš, Hurbanova 486 6. 10. 2005
vo veku 79 rokov
Mária Pazúriková, Dlhá 229 8. 10. 2005
vo veku 73 rokov
Ervín Liška, Priemyselná 276 9. 10. 2005
vo veku 70 rokov
Tomáš Hlavatý, Štefánikova 1377 11. 10. 2005
vo veku 92 rokov
Ján Horňák, Štefánikova 1377 12. 10. 2005
vo veku 90 rokov
Milan Ľachkovič, Štefánikova 725 12. 10. 2005
vo veku 61 rokov
Terézia Šírová, Štefánikova 1377 13. 10. 2005
vo veku 73 rokov
Zdenko Zelenka, J. Mudrocha 1351 14. 10. 2005
vo veku 48 rokov
Eva Procházková, Štefánikova 1377 15. 10. 2005
vo veku 69 rokov
Mária Králičková, Štefánikova 1377 16. 10. 2005
vo veku 77 rokov
Pavol Žák, Ružová 226 18. 10. 2005
vo veku 59 rokov
Anna Seilerová, Štefánikova 1377 19. 10. 2005
vo veku 78 rokov
Mária Pistová, Štefánikova 1377 22. 10. 2005
vo veku 76 rokov
Magda Žabková, Tehelná 425 22. 10. 2005
vo veku 85 rokov
Ján Hesek, Kvetná 1121 23. 10. 2005
vo veku 67 rokov
Tomáš Krč, V. P. Tótha 37 23. 10. 2005
vo veku 86 rokov
Anna Blahová, H. Suroviny 1363 24. 10. 2005
vo veku 61 rokov
Alena Lišková, L. Novomeského 1213 24. 10. 2005
vo veku 45 rokov
Kristína Lukešová, Kunov 125 27. 10. 2005
vo veku 94 rokov
Darina Petrová, Štefánikova 1377 28. 10. 2005
vo veku 87 rokov
Anna Podmajerská, Štefánikova 1377 29. 10. 2005
vo veku 80 rokov

Podujatia v DK Kunov 
� 3.12. o 19,00  
Psychóza 4:48 - divadelné predstavenie študentov JAMU
v Brne podľa predlohy Sarah Kane, v réžii Daniely Cádrovej
vstupné 48 Sk
� 25.12. 
Vianočná besiedka pre priateľov čajovne
� 31.12.
Silvester - malá silvestrovská party pre priateľov čajovne

Nový zdroj fondu Pro Senica
Fond Pro Senica má od 30. augusta 2005 ďalší zdroj financova-

nia. Stala sa ním na základe zmluvy, podpísanej primátorom mesta
RNDr. Ľubomírom Parízkom a podpredsedom predstavenstva
Ing. Alainom Rossignolom a generálnym riaditeľom Ing. Bohumilom
Kratochvílom, akciová spoločnosť Nafta Gbely. 

Do fondu Pro Senica Nafta, a. s. Gbely prispela sumou 600.000
Sk. Financie sú určené na podporu aktivít v základných školách,
športových kluboch, sociálnych zariadeniach a občianskych zdru-
ženiach. Mesto Senica môže v zmysle VZN č. 20 o zriadení fondu
Pro Senica rozdeliť financie na základe predložených projektov
i ďalším žiadateľom.

Fond Pro Senica bol zriadený 25. februára 1999 na podporu roz-
voja kultúry, telovýchovy, školstva, zdravotníctva, životného prost-
redia a výnimočných aktivít, ktoré sú v prospech mesta. Jeho cieľom
je podporovať kultúrne a telovýchovné aktivity, programy a iniciatí-
vy v rámci mesta a riešiť výnimočné potreby školstva, zdravotníctva
a životného prostredia, pokiaľ nemôžu byť zabezpečené zo štátne-
ho rozpočtu.

Doteraz bol fond Pro Senica dotovaný vylúčne z rozpočtu Mesta
Senica. V minulom roku bolo z fondu rozdelených 1.094.000 Sk,
z toho do športovej komisie 465.000 Sk, do komisie pre vzdeláva-
nie a kultúru 518.000 Sk, do sociálno-zdravotnej a bytovej komisie
98.000 Sk a rezerva 13.000 Sk.

Ivan Tobiáš
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na DECEMBER 2005
Začiatky filmových predstavení o 19.00 h.
!!! Filmové predstavenia pre deti dňa 27.
a 28. decembra o 18.00 hod.!!!

� Piatok 2. december
NOČNÝ  LET
Touto linkou letí strach. Lisa Reisert strašne
nerada lieta, ale hrôza, ktorá sa jej zmocní
behom nočného letu do Miami, nemá so
strachom z lietania nič spoločné. Vo chvíli,
keď lietadlo vzlietne, prezradí Lise na prvý
pohľad sympatický spolucestujúci Jaskson
pravý dôvod svojho pobytu na palube, pri-
pravil plán na zavraždenie mocného biz-
nismana...
Vstupné: 59 Sk, MP 15 r., 85 min.

� Sobota 3. a nedeľa 4. december
AKO ULOVIŤ DRUŽIČKU
V tejto komédii sa predstavia dvaja rozvo-
doví právnici a nerozluční priatelia, ktorí sa
ešte nestretli so svadbou, na ktorú by sa im
nepodarilo votrieť. Riadiac sa tajnými pra-
vidlami marenia svadieb sa im každý týž-
deň podarí nájsť záludný spôsob, ako sa
dostať nielen na svadbu, ale aj do srdca
niektorej z družičiek. No keď si na mušku
vezmú spoločenskú udalosť roka, jeden
z nich sa zamiluje do Claire, zasnúbenej
dcéry vplyvného, ale excentrického poli-
tika.
Vstupné: 59 Sk, MP 15 r., 119 min.

� Utorok 6. a streda 7. december
40 ROKOV PANIC
Lepšie neskoro ako nikdy. Každý určite rád
spomína na to, aké to bolo po prvý raz. Exi-
stujú len dve výnimky. Ľudia, ktorým ich
zoznámenie sa so sexom tragicky nevyšlo,
a Andy Stitzer. Andy má štyridsať a stáva sa
terčom posmechu svojich kolegov, násled-
ne ale nastupuje do ich intenzívneho ško-
liaceho kurzu, ktorý ho má priviesť k jedi-
nému cieľu - k strate panictva. 
Vstupné: 59 Sk, MP 15 r., 116 min.

� Sobota 10. a nedeľa 11. december
TEMNÁ VODA
Temná voda ukrýva tajomstvá, ktoré by
nemali byť odhalené... Nič nie je hroznej-
šie ako zistenie, že váš domov, vaša rodina,
susedia, dokonca i múry a strop, ktoré vás
obklopujú, sú proti vám. Presne ten pocit
má Dahlia, ktorá začína nový život so svo-
jou päťročnou dcérou Ceci v byte v chát-
rajúcom dome na okraji New Yorku.
Vstupné: 59 Sk, MP 15 r., 105 min.

� Utorok 13. a streda 14. december
RÍŠA  VLKOV
Bývalý policajt vyšetruje brutálne a záhad-
né vraždy troch žien. Anna, manželka
vysoko postaveného parížskeho úradníka,
ktorá trpí rôznymi halucináciami a čiastoč-
nou stratou pamäti, začína podozrievať
svojho muža, že už nie je tým váženým
a čestným mužom, akým sa zdal byť...
Vstupné: 59 Sk, MP 15 r., 130 min.

NAŠA SENICA - informačný mesačník Mesta Senica. Vydáva Mesto Senica. Adresa redakcie: Naša Senica, Mestský úrad, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica. Vedúca
redaktorka Mgr. Viera Barošková (telefón 034/651 5001-4, kl. 118). Jazyková úprava Anna Maximová. Uzávierka 20. v každom mesiaci. Povolené pod číslom 1/93 OÚ
Senica. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť. Zodpovednosť za obsah zverejnených písomných alebo fotografických
materiálov nesie autor. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahnutých v platenej reklame a inzercii. Grafická úprava a tlač: Tlačiareň DURLÁK Senica. Odo-
vzdané do tlače 28. novembra 2005. Náklad 5 500 výtlačkov. Internet: URL: http://www.senica.sk; e-mail: baroskova@msu.senica.sk       
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� Piatok 16. a sobota 17. december
ERASMUS 2 alebo PRIATELIA SÚ SPÄŤ
Päť rokov po lete strávenom v Barcelone
sa Xavier, William, Wendy, Martine a Isa-
belle opäť stretávajú. Xavier je tridsiatnik.
Splnil sa mu sen a stal sa spisovateľom, ale
stále je tak trochu stratený. Pracovné
povinnosti ho zavedú do Londýna, kde
stretne Wendy a jej brata Williama. A všet-
ci traja sa ocitnú v Moskve, kde sa William
žení...Xavier postupne prehodnocuje svoj
život, svoju prácu a zdá sa, že konečne
nájde aj pravú lásku...
Vstupné: 59 Sk, MP 12 r., 125 min.

� Utorok 20. a streda 21. december
V MOCI DIABLA
Strhujúci súboj mladého dievčaťa so
samotným diablom. Katolícka cirkev sa
rozhodla vyhlásiť a oficiálne potvrdiť, že
devätnásťročná študentka prvého ročníka
vysokej školy je posadnutá zlým duchom.
Príbeh filmu sa odvíja na dramatickom súd-
nom pojednávaní s farárom, odsúdeným
za nedbanlivosť, ktorá zapríčinila smrť mla-
dej, údajne posadnutej dievčiny.
Vstupné: 59 Sk, MP 12 r., 119 min. 

� Utorok 27. a streda 28. december
UDATNÉ  KURIATKO
!!! POZOR  Premietame o 18.00 hod.!!!
Slovenský dabing. Najmenší hrdina vôbec
v najväčšom dobrodružstve! Keď máte
zachrániť svet, je užitočné byť malým kuriat-
kom. Potichu len prezradíme, že mimo-
zemšťania existujú a za všetko môžu žalude!
Vstupné: 59 Sk, MP, 77 min.

� Štvrtok 29. a piatok 30. december
3:15  ZOMRIEŠ
Tento príbeh strašidelného domu je o to
pôsobivejší, že je natočený podľa skutoč-
nej udalosti.
14. novembra zaviedol telefonát nejakého
šialenca políciu do domu na Long Island,
kde ich čakala šokujúca scéna: mŕtve telá
6-člennej rodiny De Feo. V nasledujúcich
dňoch sa Ronald De Feo priznal, že zastre-
lil svojich rodičov a štyroch súrodencov,
pričom tvrdil, že k vraždám ho naviedli
tajné hlasy. O rok neskôr sa do domu nas-
ťahuje George Lutz s manželkou Kathy
a tromi deťmi. Sú presvedčení, že našli svoj
vysnívaný domov. Ale krátko potom, ako
sa zabývajú, začnú ich prenasledovať
tajomné démonické sily a ich život v dome
sa zmení na nočnú moru...
Vstupné: 59 Sk, MP 15 r., 90 min.

Nový bankomat 
Nový bankomat Slovenskej sporiteľne

nájdete už aj v priestoroch SAD Senica na
Továrenskej ulici  24.

Bankové operácie môžete realizovať aj
prostredníctvom služieb elektronického
bankovníctva alebo pomocou nepretržitej
telefonickej linky Sporotel 0850 111 888,
0915 111 888.

Informácie o produktoch a službách
Slovenskej sporiteľne nájdete aj na inter-
netovej adrese www.slsp.sk.

Už ste vyvetrali 
lyže a sánky?  

Ak nie, budete mať možnosť počas via-
nočných prázdnin  – presnejšie v stredu 28.
decembra – kedy CVČ Stonožka poriada
jednodňovú LYŽOVAČKU  a SÁNKO-
VAČKU do lyžiarskeho strediska STARÁ
MYJAVA. Je tam vhodný svah i vleky pre
pokročilých zjazdárov i začiatočníkov, tiež
vhodný terén na bežky.

Odchod od CVČ je 8.45 hod., návrat do
15. hod. (podľa záujmu i neskôr). Poplatok
za autobus je 70 Sk. Poplatky za vleky si
hradí každý sám.

Tešíme sa na deti i na rodiny s deťmi!
Záväzne sa treba v CVČ prihlásiť a zaplatiť
do 20.12.
(v prípade nepriaznivých snehových pod-
mienok sa výlet nekoná, sledujte interneto-
vú stránku www.yeti.sk). Kontakt CVČ
Dana Kopecká 0907/774 406

Vianočná kvapka krvi 
Územný spolok Slovenského   Červe-

ného  kríža v Senici pozýva darcov na
Vianočnú kvapku krvi. Mobilný odber
bude v piatok 2. a v pondelok 12.
decembra v Dome humanity na Kalin-
čiakovej ulici. Vopred sa treba telefonic-
ky alebo osobne prihlásiť, kontakt: 651
2316 alebo 651 5159. Všetci darcovia
budú zaradení do žrebovania o vecné
ceny. 

Ďalšia Naša Senica 
Upozorňujeme čitateľov Našej

Senice, že  posledné tohtoročné číslo
informačného  mesačníka Mesta Seni-
ca  vyjde tesne pred vianočnými sviat-
kami. Nájdete ho na tradičných mies-
tach – v novinových stánkoch, na MsÚ,
v Záhorskej knižnici a v Dome kultúry. 

Gymnázium
zmení názov

Autorská súťaž Literárna Senica Ladisla-
va Novomeského ukončí XIX. ročník vyhlá-
sením výsledkov 8. decembra. Za účasti
hostí o 11. hod.  bude slávnostne preme-
nované senické gymnázium na Gymnázi-
um Ladislava Novomeského. Popoludní
o 13. hod.  v Múzeu L. Novomeského za
účasti porotcov oznámia výsledky v jed-
notlivých kategóriách. Program spestrí lite-
rárno-hudobné pásmo zostavené z výberu
ocenených prác. O 17. hod. budú v pro-
grame Pri stíšenom svetle autori čítať
ukážky svojich prác.  
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Pamätné plakety dostali:
GYMNÁZIUM
Alžbeta Španková – patrí k výborným štu-
dentom. Pravidelne sa zapája do predme-
tových olympiád, najmä prírodovedných.
Svoj talent a usilovnosť korunovala v minu-
lom školskom roku veľmi úspešnou účas-
ťou na celoslovenskom kole biologickej
olympiády, kde bola úspešnou riešiteľkou. 
Miroslav Caboň - sa v minulom školskom
roku ako kvintán stal úspešným riešiteľom
celoslovenského  kola biologickej olympiá-
dy. Kuriózny na tom je fajkt, že kvintáni bio-
lógiu nemajú. Vyučujúca si však jeho záu-
jem všimla už v nižších ročníkoch 8-ročné-
ho gymnázia a spoločné úsilie prinieslo
svoje ovocie. 
Ján Hyža - má empatické cítenie, o čom
svedčí aj téma práce „Týranie žien. Ako
problém vnímajú muži?“, s ktorou minulý
školský rok vyhral celoslovenskú súťaž
SOČ. Tiež sa aktívne zapája do podujatí

mesta, školy i Domu kultúry.   
Júlia Klačanská - každoročne sa zapája do
predmetových olympiád a súťaží. Je vše-
stranne nadaná a výborná študentka. Sved-
čia o tom  jej úspechy v minulom školskom
roku v dvoch rôznorodých predmetových
olympiádach. Stala sa víťazkou  krajského
kola  fyzikálnej olympiády a obsadila 2.
miesto na krajskom kole  olympiády  vo
francúzskom jazyku. 

STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTE
Alica Bartošová - školu vzorne reprezento-
vala na medzinárodnej súťaži EMERSOL, je
autorkou web stránky SOU Senica a bola aj
členkou ŠP. 
Monika Záškvarová - patrí k výborným žia-
kom, spolu s Alicou pripravujú web stránku
svojej školy. Bola aj aktívnou členkou škol-
ského  parlamentu. 

(pokračovanie na str. 2)

Primátor  Senice študentom:

Vzdelanie - brána 
do budúcnosti

Tóny študentskej hymny Gaudeamus
igitur v podaní členov Zboru pre  občian-
ske záležitosti pri MsÚ otvorili 15. novem-
bra stretnutie primátora Senice
RNDr. Ľubomíra Parízka s najlepšími štu-
dentami senických  stredných škôl  a ich
pedagógmi. Po štvrtý raz primátor pri prí-
ležitosti Dňa študentstva a Dňa boja za
slobodu a demokraciu prijal v obradnej
sieni študentov, ktorí si za svoje študijné
výsledky  a mimoškolské aktivity  zaslúžili
pochvalu. „Vzdelanie je pre vás veľmi
dôležité, ono vám otvára dvere do budúc-
nosti. Ďalej bude záležať na vás, ako
zužitkujete vedomosti získané v škole.
Prajem vám, aby  bohatstvu, ktoré zhro-
mažďujete v podobe  vedomostí,  nechý-
bal ani citový a duševný podtón,“  priho-
voril sa študentom primátor.  Potom 17
študentom odovzdal pamätné plakety
mesta za vynikajúce študijné výsledky
a študenti sa zapísali do Pamätnej  knihy
mesta. Ďalších 21 študentov prevzalo od
primátora ďakovné listy za vzornú repre-
zentáciu školy a mesta. 

V programe  zaspieval ocenený Lukáš
Bečka a vystúpil tiež  textár a pesničkár
Jaro Závodský, líder hudobnej skupiny
Jaro Závodský and S-band. O aktivitách
jednotlivých škôl a Študentského parla-
mentu informovali Kristína  Mišičáková,
Sabína Staňková, Viktória Vasiľová, Moni-
ka Závišová a Ján Hyža predniesol úryvok
zo svojej  úspešnej práce SOČ.

Text a foto: Viera Barošková

Deň študentstva ako
inšpirácia pre študentov

V Senici sa už stalo veľmi milou tra-
díciou, že primátor mesta Senica, Ľubo-
mír Parízek, každoročne vyhlási niekoľ-
ko najúspešnejších študentov senic-
kých stredných škôl. Takisto sa stalo
i tento rok, keď v obradnej sieni Mest-
ského úradu v Senici zneli primátorove
povzbudivé slova smerujúce práve pre
tých, ktorých chcel ohodnotiť, pre štu-
dentov. Reč bola naozaj o všeličom.
„Hlavná hlava“ nášho mesta dokonca
nešetrila slovami, ani keď sa rozprávalo
o minulosti, o vtedajšom živote študen-
tov.  Prítomní sa čo to dozvedeli i zo
súkromných spomienkových archívov.
To dodalo slávnostným chvíľam trocha
domácej pohody a uvoľnenej atmosféry. 

(pokračovanie na str. 2)

Spoločná fotka držiteľov pamätných plakiet z OA, SSŠP a ŠP s primátorom mesta.

Spoločná fotka držiteľov pamätných plakiet z Gymnázia, SOU a Humanus via s primátorom.



Št
ud

en
ts

ké
 li

st
y

Príloha

2

Pamätné plakety 
(dokončenie zo str. 1)
Lukáš Bečka - je šéfredaktorom školského
časopisu a víťaz mnohých speváckych súťa-
ží v Čechách i na Slovensku, čím reprezen-
tuje svoje mesto a školu. 

SSO‚ HUMANUS VIA
Monika Závišová - od prvého ročníka sa
zapája do školských  akcií,  napríklad  Hur-
banov pamätník, Dielničky pre šikovné
ručičky a daľšie. Má veľmi dobré študijné
výsledky a je manažerkou triedy a zástup-
kyňou školy v ŠP. 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ŠKOLA 
PODNIKANIA 
Michal Černek - Vynikajúci študent
s veľkým jazykovým talentom. Zúčastnil sa
15. ročníka olympiády  v anglickom  jazyku,
kde obsadil 3 miesto v celoštátnom mera-
dle a na olympiáde v nemeckom jazyku
obsadil 1. miesto na Slovensku. Systematic-
ky a cieľavedome sa zdokonaľuje, rozširuje
si slovnú  zásobu aj z odbornej termitológie
prírodných vied. Je zodpovedný a ochotný
pomáhať.
Adela Stoklásková - stimuluje a organizuje
činnosť triedneho kolektívu, vytvára web
stránky školského časopisu. Podieľa sa na
tvorbe internetových prezentácii školy
v časti študentskej práce. Rozvážne rieši
problémy a dosahuje výborné študijné
výsledky. 
Iveta Šidlíková - Je aktívnou členkou štu-
dentskej  firmy, mobilizuje a podnecuje čin-
nosť triedneho kolektívu, dôsledne spolu-
pracuje pri reprezentácii školy, intenzívne
pracuje v humánnej oblasti. Prejavuje sa
vnímavím správaním a precíznym plnením

požiadaviek a povinností študentky stred-
nej školy. 

OBCHODNÁ AKADÉMIA
Sabina Staňková – dosahuje výborné štu-
dijné výsledky a patrí k najaktívnejším štu-
dentov v triednom kolektíve i v škole. Pra-
cuje v redakčnej rade školského časopisu
EKO a je prezidentkou študentskej spoloč-
nosti Max OA. Výborne sa podieľa i na
práci v medzinárodnom jazykovom projek-
te Les Fenelres Ouverles.
Miroslava Drahošová – počas  celého štú-
dia dosahuje výborné študijné výsledky.
Podieľa sa na tvorbe školského časopisu
EKO. V rámci študentskej spoločnosti Max
OA sa zúčastňuje elektronickej súťaže
v oblasti ekonómie. Je zapojená do aktivít
v jazykovom projekte Les Fenelres Ouverles.
Viktória Vasiľová – je predsedníčkou Štu-
dentskej rady pri Obchodnej akadémii
v Senici. Záujem o verejné veci ju viedol
k práci v ŠP a k publikačnej činnosti v miest-
nej tlači. Dosahuje výborné študijné výsled-
ky. Každoročne reprezentuje školu v Hur-
banovom pamätníku.
Lucie Mandíková – počas celého štúdia
dosahuje výborné študijné výsledky. Pravi-
delne sa zúčastňovala na matematických
súťažiach nielen v školských kolách, ale i vo
vyšších kolách. Najvýznamnejší úspech
dosiahla v predchádzajúcom školskom
roku a to 7. miesto v celoštátnom kole Prak-
tickej matematiky.

ŠTUDENTSKÝ PARLAMENT MESTA
Marianna Iskrová - členkou ŠP je už tri
roky a vždy patrila medzi aktívnych ,,tahú-
ňov“ kolektívu. Je ochotná, má zmysel pre
zodpovednosť a ďakujeme jej za dlhoroč-
nú obetavú prácu v parlamente a pre
mesto. Študuje na SOU. 

Monika Kurtová - v ŠP pracuje iba rok, ale
patrí k tým najaktívnejším členom a je priro-
dzeným vodcom kolektívu. Prichádza
s novými nápadmi, je kreatívna, zodpoved-
ná a zdravo ctižiadostivá. V parlamente je
vedúcou redakčnej sekcie.
V marci  2005 sa veľkou mierou pričinila
o vznik Študentských listov v mesačníku
Naša Senica a neúnavne pracuje na kaž-
dom jeho vydaní. Monika študuje na gym-
náziu. 

ĎAKOVNÝ LIST 
Gymnázium: Ľubomíra Deáková, Monika
Mikušová, Peter Júnoš, Ivan Štefek, Filip
Guláš, Martin Gašpar 
OA: Alena Barteková, Miroslav Király
SSŠP: Veronika Dorotková, Lenka Bednáro-
vá, Eva Horvátová
Humanus via: Jana Mikulová, Lenka Zlo-
chová,   Patrícia Matoková
SOU: Richard Teker, Aneta Rybáriková,
Kamil Nemečkay 
Študentský parlament: Andrej Kubík, Miloš
Fojtlín, Zuzana Velická, Martin Hartmann

Imatrikulácia 
na gymnáziu

Imatrikulácia je jednoducho povedané
slávnostné prijatie nových študentov na
školu. Počas slávnosti, ktorá sa koná pravidel-
ne po príchode nových študentov, prejdú
nováčikovia zaužívaným aktom, aby ich
ostatní študenti a profesorský zbor prijali.  

Imatrikulácie sa každoročne konajú i na
Gymnáziu v Senici. Brána školy sa otvorila
pre nové tváre  a tak bolo potrebné týchto
„šracov“ trošku poprehánať a prijať ich do
jednej rodiny gymnazistov - „kockáčov“.

V imatrikulačný deň každý prvák alebo
novoprijatý žiak musel byť označený na
tvári rôznymi šminkami. Tak sa z nich stali
také malé štrašidielka. Tesne predpoludním
sa všetci vybrali v sprievode do Domu kul-
túry, kde sa imatrikulácia konala. Tam
museli splniť svoju úlohu, aby boli pokrste-
ní „maglajzom“ (hustou zmesou rôznych
ingrediencíí neurčitého pôvodu). Všetci
potom dostali do vlastníctva imatrikulačný
list, kde majú zopár informácií o tom, čo
všetko obnáša byť gymnazistom.

Noví gymnazisti už študujú do bezvedo-
mia. Ostáva mi zaželať im úspešnú kariéru
na senickom gymnáziu. Najstarším študen-
tom, maturantom, želám, aby to už nejako
dotiahli do konca a úspešne zložili maturit-
nú skúšku. :-) Ján Hyža 

Deň študentstva
(dokončenie zo str. 1)

Vráťme sa však k tomu, čo chcel
povedať samotný titulok tohto príspev-
ku. Je vôbec možné, aby takéto stretnu-
tie bolo nejakou inšpiráciou pre ďalšiu
prácu študenta? Nie je to len taká fraš-
kovitá hlúposť, ktorou by si chcel niekto
získať niekoho na svoju stranu? Myslím
si, že nie. Aj keď sa to môže na prvý
pohľad zdať. Napriek všetkému si však
myslím, že študenti potrebujú miesto,
kde je vyzdvihnuté ich tvorivé úsilie
niečo dosiahnuť a ukázať, že nadarmo
v škole nesedia. Pretože prax v školách
občas ukazuje, že niekedy študenti necí-
tia dostatočnú oporu zo strany školy,
a preto treba i podporu školy potvrdiť
takýmto spôsobom. K miere inšpirácie
musím napísať asi toľko. Treba sa zamys-
lieť nad tým, čo inšpirácia dokáže a nao-
pak, čo dokáže jej nedostatok. Keď
niečo robíte a ste za to ohodnotený,
práca vás baví a vy chcete ísť ďalej
a napredovať. Ak sa stane pravý opak,
že vám sa niečo podarí vytvoriť, bude to
niečo zaujímavé a ostane to bez odo-
zvy, museli by ste byť pre vec naozaj
zapálení, aby ste v nej pokračovali...

...uvidíme sa aj o rok?... 
Ján Hyža

Ďakovné listy študentom OA.

Ďakovné listy pre študentky SSŠP.

Ďakovné listy členom Študentského parla-
mentu.
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