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Logotyp - farebné verzie

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

Na červenom a modrom podklade je 
povolené použiť len biely logotyp.
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Záhorácka stena slávy, ktorá je in-
štalovaná na Námestí oslobodenia 
v Senici pred mestským kultúrnym 
strediskom, je bohatšia o ďalšie 
ozubené koliesko, ktoré nesie meno 
kunovského rodáka Vladimíra Jamá-
rika. Stalo sa tak pri príležitosti stého 
výročia jeho narodenia, ktoré sme 
si pripomenuli 21. septembra. Do 
kovového ozubeného kolieska sú 
okrem krstného mena a priezviska 
vyryté aj slová: učiteľ a archeológ. 
Koliesko spoločne odhalil primátor 
Senice spolu so synovcom a prasy-
novcom Vladimíra Jamárika - Pavla-
mi Jamárikovcami (na titulnej foto).

Slávnostnému odhaleniu kolieska 
predchádzalo odborné i spomien-

kové podujatie, prostredníctvom 
ktorého si kunovskí rodáci Vladimí-
ra Jamárika, ako aj jeho súputnici, 
ale aj spolupracovníci a ďalší prí-
tomní pripomenuli jeho nevšedný 
a naplnený život. Povolaním učiteľ 
Vladimír Jamárik sa veľmi vášnivo 
a systematicky počas celého živo-
ta venoval skúmaniu regionálnej 
histórie, poznatky si systematicky 
zapisoval a neskôr zúročil pri publi-
kovaní. Ako neprofesionálny arche-
ológ nadobudol veľké množstvo ar-
cheologických nálezov a artefaktov 
z katastra Kunova i širšieho okolia, 
ktoré zhromažďoval pre vznik plá-
novaného múzea v Senici. „Je pre-
to veľmi symbolické, že sté výročie 
tejto významnej osobnosti mesta 

Desiate koliesko na Záhoráckej stene slávy 
patrí Vladimírovi Jamárikovi
(* 21. 9. 1921 – † 5. 9. 2011)

Senica, sme si pripomenuli práve 
v mestskom Múzeu Senica, o ktoré 
Vladimír Jamárik tak usiloval. Česť 
jeho pamiatke,“ uviedol primátor 
Senice Martin Džačovský.

Odborné podujatie v Múzeu Senica, 
ktoré predchádzalo slávnostnému 
odhaleniu kolieska na Záhoráckej 
stene slávy, v spolupráci s mestom 
Senica pripravil Klub priateľov histó-
rie Senica, ktorého projekt venovaný 
storočnici V. Jamárika bol podpore-
ný z Fondu PRO Senica. Príhovor, v 
ktorom zaspomínal na svojho uči-
teľa, predniesol takisto kunovský ro-
dák Ján Pukančík, ktorý vlastní niek-
toré jeho práce. Z prednášky jeho 
spolupracovníčky Viery Baroškovej 

Naša Senica

  >>  str. 1, 2

zazneli informácie nielen o živote  
V. Jamárika, ale najmä o spoločne 
strávených chvíľach v rámci jazyko-
vých úprav jeho knižných publikácií. 
Riaditeľka Záhorského Múzea v Ska-
lici Viera Drahošová sa zasa zamerala 
na význam jeho nesmierne bohatej 
archeologickej činnosti. Jeho nálezy 
môžeme vidieť v Záhorskom múzeu 
Skalica a takisto domácom mest-
skom Múzeu Senica.

Záverečná prednáška patrila kurá-
torovi múzea Senica Tomášovi Mo-
tusovi, ktorý prezradil súvislosti a 
zásluhy V. Jamárika na objavení se-
nického mincového pokladu.

Tatiana Moravcová
(pokračovanie témy na str. 2)
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Je šťastím pre Kunov, Senicu i celé Záhorie...
... že mali pána Vladimíra Jamárika. 
Vďaka jeho celoživotnej záľube v his-
tórii, archeológii i jazykovede i ďal-
ších sférach sú zachované pre ďalšie 
pokolenia všetky dôležité  medzníky  
od prehistorických dôb až takmer po 
súčasnosť. 

Mestu Senica a jeho časti Kunov veno-
val najkrajšie darčeky nielen v podobe 
archeologických nálezov, ale aj kníh,  
ktoré sa stali prameňom poznania re-
gionálnej histórie. Odkryl nánosy pra-
chu a historické reálie, veľké aj malé 
udalosti a obrázky zo života obyva-
teľov  zachytil fascinujúcim spôsobom.

V roku 2001 Záhorská knižnica vyda-
la útlu publikáciu Literárny Kunov, v 
ktorej Jamárik  opísal deviatich Ku-
novčanov, ktorí sa slovesným umením 
preslávili doma i vo svete. O päť rokov 
neskôr vyšla kniha Neznáma Senica pri 
príležitosti 750. výročia prvej písomnej 
zmienky o Senici a v roku 2007 ďalšia 

Kunov 555. Obe publikácie vydalo 
mesto Senica a z pozície vedúcej re-
daktorky Našej Senice som s ním pri 
oboch spolupracovala pri záverečnej 
príprave textu a obrazových príloh do 
tlače. Boli to niekoľkomesačné pravi-
delné stretávanie sa nad rukopismi, 

v mesiaci október si intenzívnej-
šie pripomíname potrebu prejaviť 
svoju pozornosť na všetkých star-
ších, ktorým je potrebné prejaviť 
vďaku a úctu za to, že pre nás ne-
skoršie narodených ste obetovali 
svoj čas, prácu, zdravie, za účelom 
zlepšenia podmienok života, aby 
ďalšia generácia mohla viesť krajší 
a lepší život.

Život každého z vás tvorí samo-
statnú knihu života, plnú múdros-
ti, lásky, ale aj starostí a utrpenia. 
Ani jedna z týchto životných kníh 
nie je rovnaká, ale sú jedinečné a 
vzácne, presne ako váš život.
Vaše skúsenosti sú pre nás stud-
nicou múdrosti, ktoré s pokorou 
prijímame, pretože si uvedomuje-
me, že vaša múdrosť bola získaná 
nielen radosťou s úsmevom, smút-
kom so slzami, ale aj bolesťou, kto-
ré sú zapísané vo vráskach vašej 
tváre. 

Všetko na svete môže človek zasta-
viť, každý pohyb, každý nepokoj. 
Čo však nezastaví, nespomalí, je 
čas. Čas plynie ako rieka nášho ži-
vota. Míňa sa deň za dňom, rok za 
rokom a my sa v určitých chvíľach 
zastavíme.

Ale napriek tomu všetkému verím, 
že váš život bol krásny a plný šťast-
ných chvíľ, na ktoré veľmi radi spo-
mínate. Vaše zážitky a skúsenosti, 
ktoré prenášate na svoje deti a vn-
účatá, sa tak stanú krásnymi spo-
mienkami, ktoré nikdy nezostar-
nú. Prajem vám, aby ste sa mohli 
spoločne so svojou rodinou tešiť z 
maličkostí a pripomínať si chvíle 
šťastia a radosti, ktoré ste prežili.
Aj dnes, ste to práve vy, ktorí nám 
mladším ukazujete, ako s hrdosťou 
a pokorou sa má zvládať mimori-
adne obdobie, ktoré nás v súvis-
losti koronavírusom postihlo, kde 
sa naplno prejavuje vaša životná 
múdrosť, duševná pohoda a ne-
zlomná vôľa človeka žiť svoj život 
pre ostatných.

Preto vám zo srdca ďakujeme za 
to, že ste, že máte s nami pochope-
nie a najmä za to, že nám dávate 
svoju lásku. Ako v mene svojom, 
tak aj senickej samosprávy vám 
želám najmä veľa zdravia a život-
ného optimizmu.

Martin Džačovský 
primátor mesta Senica

Milí seniori, 
konzultácie, úpravy, zostavovanie 
obrazových príloh, dlhé rozhovory k 
danému námetu i na iné témy, kto-
rých sa vždy našlo dosť. Udivoval ma 
svojimi encyklopedickými vedomos-
ťami, rozsahom záberu aktivít, skĺbe-
ním poznatkov z rôznych oblastí. 
Výsledkom boli knižočky, ktoré už pri 
ich uvedení medzi čitateľov vyvolali 
veľký ohlas. Nielen preto, že vyšli pri 
dôležitých historických medzníkoch  
Senice a Kunova, ale hlavne preto, že 
pán Jamárik popri odbornom spraco-
vaní dejín Senice a Kunova vložil do 
kníh svoje srdce, aj dôvernú znalosť 
svojho rodiska.    

V pozostalosti Vladimíra Jamárika sa 
nachádza ešte viac ako desať nevy-
daných rukopisov, zápiskov a básní, 
ktoré sú viazané ku Kunovu, ale ve-
nujú sa aj iným témam. Pri storočnici 
jeho narodenia je hodno uvažovať o 
vydaní niektorých.

Viera Barošková
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29. septembra za účelom jeho znovu-
otvorenia do kancelárie Europe Direct 
Senica, ktorá sídli v budove Mestského 
úradu Senica, zavítali: vedúci Zastúpe-
nia Európskej komisie na Slovensku 
Ladislav Miko a pracovníci Zastúpenia 
EK na Slovensku a Kancelárie Európ-
skeho parlamentu na Slovensku.

Centrum Europe Direct funguje v Se-
nici už od roku 2005. Za túto dobu sa 
vypracovalo na jedno z najúspešnej-
ších a funkčných centier na Slovensku. 
Činnosť takéhoto infocentra dlhé roky 
na jednom mieste nie je samozrejmo-
sťou. Európska komisia vyhlasuje kaž-
dých päť rokov výzvu na fungovanie 
informačných centier po celej Európe. 
Celkovo ich funguje v rámci Európskej 
únie viac ako 420, na Slovensku fun-
guje dvanásť takýchto centier - v Tr-
navskom kraji je Europe Direct Senica 
jediným zástupcom.

„Pracovníci Europe Direct Senica 
sa do výzvy prihlásili s projektom, 
v ktorom predstavili veľmi dobrý 
program pre budúcnosť, aj preto sa 
dostali do tuctu najlepších návrhov 
na Slovensku.  Som veľmi rád, že v 
Senici môžeme hovoriť o znovuo-
tvorení a nielen o otvorení kance-
lárie. Ich práca je nielen potrebná, 
ale je aj vidieť. Poďakovanie patrí 

ľuďom, ktorí prácu fyzicky vykoná-
vajú, ale myslím si, že by to nebolo 
možné bez podpory vedenia mes-
ta, ktoré centrum podporuje pro-
stredníctvom spolufinancovania, 
poskytnutím priestorov a mnoho 
ďalších vecí, na ktorých funkčnosť 
európskeho centra stojí.  Som rád, 
že senické ED-čko nie je len o tom, 
že si niekto príde zobrať brožúrku, 
ale je o vytváraní vzťahu miest-
nych ľudí k Európskej únii, čo by bez 
práce ED-čiek ako je toto senické, 
nebolo možné,“ povedal počas sláv-
nostného znovuotvorenia vedúci 

Európske centrum bude v Senici pokračovať ďalších päť rokov 
Senické centrum Europe Direct zrejme netreba v našom regióne príliš predstavovať. Je súčasťou štruktúry 
Mestského úradu v Senici, aktívne sa organizátorsky zapája do mnohých kultúrno-spoločenských akcií mes-
ta, čulo spolupracuje s materskými, základnými i strednými školami. Širšia verejnosť centrum pozná aj vďaka 
fotosúťaži vždy zameranej na aktuálne spoločenské témy či prostredníctvom organizovania rôznych dobro-
voľníckych aktivít. Potešujúce je, že Europe Direct Senica bude v našom regióne pôsobiť aj ďalších päť rokov, 
keďže bolo úspešné v rámci výzvy Európskej komisie. 

Zastúpenia Európskej komisie na 
Slovensku Ladislav Miko.

Spokojnosť s fungovaním Europe 
Direct Senica prejavil aj primátor 
mesta Martin Džačovský: „Som na-
ozaj pyšný na to, že senické cen-
trum Europe Direct naozaj žije 
rozmanitými aktivitami a poduja-
tiami a potom spolufinancovanie 
tohto centra, na ktorom sa ako 
samospráva podieľame, považu-
jem za zmysluplné a efektívne. 
Počas predchádzajúceho obdobia 
sa podarilo centru zorganizovať 

množstvo podujatí a čo si veľmi 
považujem, nášmu „édečku“ sa 
veľmi úspešne do nich darí zapájať 
predovšetkým dobrovoľníkov, ale 
aj iné spolupracujúce miestne ko-
munity a združenia, a buď priamo 
alebo popri podujatiach z rôznym 
zameraním tlmočiť a približovať 
agendu Európskej únie, ktorá je 
častokrát pre bežného občana 
vzdialená až abstraktná.“

Primátor vo svojom príhovore po-
ďakoval aj všetkým bývalým, ale tiež 
súčasným spolupracovníkom, ktorí 
sa podieľali a podieľajú na úspeš-
nom fungovaní Europe Direct Se-
nica a do nasledujúcich päť rokov 
(do roku 2025) Europe Direct zaželal 
veľa elánu, dobrých nápadov a zmy-
sluplných projektov, ktoré budú mať 
potenciál osloviť čo najširšie vrstvy 
ľudí. Súčasnmí manažérmi ED Seni-
ca sú Alexandra Berecová a Marek 
Štítny.

Šéf Zastúpenia EK na Slovensku ná-
sledne so svojimi spolupracovníkmi 
navštívil budovu bývalej Sokolovne, 
kde dnes sídli Múzeum Senica a kto-
rej rekonštrukcia sa mohla uskutoč-
niť predovšetkým vďaka financiám z 
Európskej únie.

Lucia Vajdová

Pilotný projekt zberu PET fliaš a 
plechoviek spustila 5. októbra 
COOP Jednota v Senici v spo-
lupráci s Technickými službami 
Senica. Zberný automat sa na-
chádza v predajni v Sotinej na 
Sadovej ulici. V priebehu mesiaca 
október pribudne ešte jeden ta-
kýto zberný automat v predajni 
OD Cieľ. Zálohový systém ešte nie 
je spustený (až od januára 2022), 
potom z každej takejto odovzda-
nej fľaše alebo plechovky venuje 
COOP Jednota päť centov na ná-
učný enviroprojekt mesta Senica 

Začali zbierať prázdne PET fľaše 
a plechovky. Pridáte sa?

"Čo žije v našom parku?". Jeho vý-
sledkom bude vytvorenie veľkého 
náučného obrázkového leporela 
pre deti, ktoré bude inštalované 
priamo v areáli najväčšieho mest-
ského parku.

Zberný automat novinárom pred-
viedli zástupcovia spoločnosti 
COOP Jednota Svetlana Šefčíková 
a Ivan Bzdúšek. Do automatu je 
potrebné vkladať PET fľaše a ple-
chovky nestlačené i s ponechaním 
etikiet.

-red-
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V septembri sa ocitlo v karanténe šestnásť tried 
mestských základných škôl
Žiaci sa po letných prázdninách vrátili 
do školských lavíc vo štvrtok 2. sep-
tembra. Ministerstvo školstva pred-
stavilo pred začiatkom školského roka 
pravidlá fungovania škôl, podľa kto-
rých sa po novom nebudú školy zatvá-
rať plošne v prípade výskytu ochorenia 
COVID-19, na nástup do školy sa nevy-
žadoval test a pri pozitívnom prípade 
sa postupuje podľa pravidiel Úradu ve-
rejného zdravotníctva SR. Podľa týchto 
pravidiel sa prerušuje prezenčné vy-
učovanie iba v triede, v ktorej sa vysky-
tol pozitívny žiak. V prípade senických 
základných škôl postupne takýmto 
spôsobom išlo do desaťdňovej karan-
tény počas septembra deväť tried ZŠ 
Viliama Paulínyho-Tótha a sedem tried 
zo ZŠ na Komenského ulici. Ostatné 
základné školy ako aj elokované praco-
viská Materskej školy Senica fungovali 
bez zatvorených tried. 

Na odhaľovanie pozitívnych prípadov 
v triedach slúžia rodičom aj domáce 
samotesty, ktorých distribúciu zor-

ganizoval pre všetky školy vo svojej 
pôsobnosti začiatkom školského 
roka Spoločný školský úrad Senica. 
Rodičia detí, ktorí prejavili záujem o 
tieto samotesty v rámci prieskumu cez 
Edupage, dostali sadu 25 testov pre 
svoje dieťa. Senica bola jedným z mála 
miest, ak nie aj jediná, ktorá svojím 
školám zabezpečila centrálny servis 
dovozu testov z Trnavy z centrálneho 
skladu. Išlo o šesť prepravných paliet s 
2200 testami. 

Od pondelka 4. októbra žiakom v zá-
kladných školách na základe vyhlášky 
ÚVZ SR zanikla povinnosť nosiť rúška. 
Výnimka nosenia rúška platí v triede 
počas vyučovania. Nosenie rúšok je 
aj naďalej povinné v interiéri školy 
mimo uzavretého kolektívu, teda na-
príklad na chodbe, v šatni, pri presune 
do odborných učební, na toaletách a 
podobne. Výnimka sa nevzťahuje na 
pedagogických a odborných zamest-
nancov, tam je rúško povinné aj naďa-
lej.                                                               -lva-

Začalo kompletné zateplenie 
"jednotky" - ZŠ V. Paulínyho-Tótha
V prvých septembrových dňoch moh-
la senická samospráva spustiť investí-
ciu v podobe kompletného zatep-
lenia budov Základnej školy Viliama 
Paulínyho-Tótha, ktorú v aktuálnom 
školskom roku 2021/2022 navštevu-
je 521 žiakov. Okrem zateplenia ob-
vodového plášťa bude zateplená aj 
strecha základnej školy, čím sa zníži 
energetická náročnosť budovy. Práce 
si vyžiadajú investíciu z rozpočtu zri-

aďovateľa školy, ktorým je mesto Se-
nica, v objeme viac ako 648 tisíc eur.

Rodičia sú o všetkých obmedzeniach 
vyplývajúcich z realizácie tejto veľ-
kej investičnej akcie senickej radni-
ce oboznamovaní prostredníctvom 
EduPage. Jedným z nich je aj obmed-
zenie používania hlavného vchodu 
do budovy školy – žiaci budú využí-
vať bočný vchod pri jedálni.        -tam-

Zaočkovať Modernou sa stále môžete v Poliklinike Senica 
Neštátne zdravotnícke zariadenie 
a nezisková organizácia Poliklinika 
Senica, ktorej zakladateľom je mesto 
Senica, prevádzkovala a prevádzkuje 
očkovacie centrum aj v mesiacoch 
september a október. Očkovacie 
centrum je otvorené podľa záujmu 
verejnosti, v mesiaci september 
bolo otvorené jeden deň v týždni, v 
rovnakom režime aj v nasledujúcom 
mesiaci. 

Oznamy o termínoch pravidelne 
uverejňuje Poliklinika Senica na 
svojich webových stránkach www.

poliklinikasenica.sk, ako aj senická 
radnica prostredníctvom Facebooku 
a webového sídla www.senica.sk.

Najbližší termín očkovania vakcí-
nou Moderna je ohlásený na stre-
du 20. októbra. Zaočkovať sa môžu 
prísť registrovaní aj neregistrovaní 
záujemcovia (je potrebné si priniesť 
občiansky preukaz a preukaz pois-
tenca). Poliklinika Senica vykonáva 
očkovanie v čase od 8:00 do 15:00, 
obedná prestávka je od 11:30 – 
12:30 hod.

-tam-
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Snúbencom pandémia komplikuje dlhodobé plánovanie sobášov
Od začiatku roka do konca septem-
bra senická radnica zaznamenala na 
mestskom úrade dohromady 44 ci-
vilných sobášov. V celom uplynulom 
roku 2020 ich bolo 57, rok predtým 
53.

V tomto roku snúbenci rušili alebo 
presúvali termíny sobášov najmä v 
mesiacoch na začiatku roka a nasle-
dujúcich jarných mesiacoch (január 
až apríl). „Niektoré páry ich zrušili 
úplne, alebo svoj veľký plánovaný 
deň boli nútení presunúť až na let-
né mesiace, kedy boli pandemické 
opatrenia voľnejšie. Celkovo môže-
me povedať, že najväčšia pozornosť 
budúcich manželov, ktorí sa civilne 
sobášili v priestoroch Mestského 
úradu Senica, sa sústredila na tep-
lejšie mesiace máj, jún, júl a august, 
kedy boli pandemické opatrenia 
miernejšie,“ objasňuje matrikárka 
MsÚ Senica Eva Baranová.

September už bol charakteristický 
sprísňovaním opatrení na základe 
upraveného covid automatu, ktorý 
okresy sfarbuje podľa aktuálnej pan-
demickej situácie. „Napriek jej zhor-
šeniu, bol tento stav už akosi vše-
obecne očakávaný a tak podané 
žiadosti o sobáš v septembri neboli 
rušené a svadby sa uskutočňovali v 
rámci aktuálne platných opatrení a 
obmedzení,“ interpretuje svoje skú-
senosti so sobášmi E. Baranová.

Už teraz sa ale dá predpokladať, 
že ďalšie jesenné a zimné mesia-
ce budú zrejme charakteristické 
sprísnenými pandemickými opa-
treniami. „Evidujeme žiadosti aj 
počas týchto mesiacov s tým, že 
snúbenci počítajú s možnými ob-
medzeniami. Celkovo môžeme 
skonštatovať, že celospoločenská 
situácia spojená s covidom obmed-
zuje snúbencov pri dlhodobejšom 

Rekonštrukcie sa dočkal aj Dom smútku v Kunove
Po oprave Domu smútku v Čáčove a 
následne v Senici, prišla na rad aj bu-
dova slúžiaca na smútočné obrady v 
mestskej časti Senice - Kunove. Nová 
fasáda, vyčistená a opravená strešná 
krytina, nová dlažba a vstupné schody, 
upravené okolie a ďalšie rekonštrukč-
né práce prinavrátili budove dôstojno-
sť na poslednú rozlúčku so zosnulými 
obyvateľmi Kunova a Senice. Interiér 
domu smútku bol vymaľovaný a vn-
útorné priestory ešte v blízkej dobe 
doplní nové sedenie.

-lva-

Pozrite si, čo dnes dýchate v Senici
7. septembra sme si pripomenuli Sve-
tový deň čistého ovzdušia. Kvalitu 
ovzdušia, ktoré sami dýchajú, si môžu 
obyvatelia Senice skontrolovať prie-
bežne počas celého roka prostredníc-
tvom stránky: 
www.dnesdycham.populair.sk, kto-
rá čerpá z dát monitorovacej stanice 
osadenej na Hviezdoslavovej ulici ne-
ďaleko hlavnej križovatky v meste. 

Celkovo server používa tri fázy hod-
notenia: dobrá, zhoršená a zlá. 7. sep-
tembra bola kvalita ovzdušia v Senici 
hodnotená ako „dobrá“.    
Aplikácia o kvalite ovzdušia bola 
vypracovaná v rámci Projektu LIFE 
IP – Zlepšenie kvality ovzdušia a má 
zvýšiť podporu verejného záujmu pri 
dosahovaní dobrej kvality ovzdušia.             

-red-

plánovaní svadieb, napríklad aj rok 
dopredu. Momentálne fungovanie 
spoločnosti limitované pandemic-
kými opatreniami ich núti, aby sa 

pri termínoch svadieb rozhodovali 
rýchlejšie a najmä flexibilnejšie,“ 
dodáva senická matrikárka.                                 
                        -tam-

PREDTÝM PO OBNOVE

Po oprave Domu smútku v Čáčove a následne v Senici, prišla na rad aj budova slúžiaca na smútočné obrady v mestskej časti Senice - Kunove. Nová fasáda, 
vyčistená a opravená strešná krytina, nová dlažba a vstupné schody, upravené okolie a ďalšie rekonštrukčné práce prinavrátili budove dôstojnosť na posled-
nú rozlúčku so zosnulými obyvateľmi Kunova a Senice. Interiér domu smútku bol vymaľovaný a vnútorné priestory ešte v blízkej dobe doplní nové sedenie.

-lva-
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Z rokovania septembrovej rady a zastupiteľstva...
Po dlhšej prázdninovej odmlke sa 9. septembra 2021 uskutočnilo 18. zasadnutie Mestskej rady v Senici, kde boli v úvode prezentované výročné správy za 
rok 2020, ktorých obsah bol do značnej miery ovplyvnený opatreniami na boj proti pandémii spôsobenej vírusom COVID-19. Pripravené materiály boli pre-
rokované mestskou radou a následne boli predložené na zasadnutie 18. Mestského zastupiteľstva v Senici, ktoré Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta 
Senica zvolal na 23. septembra 2021. Program mestského zastupiteľstva bol doplnený o nový bod, ktorý sa týkal zabezpečenia spolufinancovania projektu 
na rekonštrukciu Domu kultúry Senica.

Mestské zastupiteľstvo schválilo:
• Prehľad plnenia príjmov a výdavkov 
mesta a organizácií v jeho riadení za 
I. polrok 2021 – v komplexnej správe 
finančného oddelenia Mestského úra-
du Senica bolo zhodnotené ako mesto 
a tiež organizácie v jeho zriadení (Mest-
ské kultúrne stredisko Senica, základná 
umelecká škola, Centrum voľného času 
Senica, ostatné základné školy) plnili 
plánovaný rozpočet za prvý polrok 2021 
vrátane výsledkov hospodárenia k 30. 6. 
2021 a ďalšieho vývoja ekonomických 
ukazovateľov, ktoré by mohli mať vplyv 
na rozpočet mesta do konca roka 2021. 
•  Aktualizácia smernice o evidencii 
pamätihodností mesta – mesto Seni-
ca v pravidelných intervaloch aktualizu-
je svoju Smernicu o pamätihodnostiach 
mesta, ktoré sú rozdelené na nehnuteľ-
né pamätihodnosti, hnuteľné pamäti-
hodnosti, nehmotné pamätihodnosti, 
kombinované diela prírody a človeka a 
pamätné stromy, ktoré sú ďalej členené 
zvlášť pre Senicu, Čáčov a Kunov. Do 
zoznamu Národnej kultúrnej pamiat-
ky Senice bola zapísaná budova Leto-
hrádku, bývalej Sokolovňa, ktorá bola 
zapísaná ako Múzeum Senica. Aktuali-
zovaný zoznam pamätihodností mesta 
Senica je možné nájsť na webovej strán-
ke mesta.
•  Návrh na poverenie ďalšej sobá-
šiacej, Ing. Viery Wágnerovej - po-
slankyňa mestského zastupiteľstva Ing. 
Viera Wágnerová prejavila záujem byť 
ďalšou sobášiacou z radov poslancov 
mestského zastupiteľstva pre roky 2018 
- 2022.
•  Návrh na vstup mesta do Smart Ci-
ties klubu - mestu Senica bol schválený 
nenávratný finančný príspevok vo výške 
takmer 1 000 000 eur pre projekt s ná-
zvom „Smart plán mesta Senica“. V tom-
to projekte sa počíta s inteligentným 
(smart) riadením dynamickej dopravy 
na svetelnej križovatke, monitoringom 
hustoty dopravy, novými radarmi, 
bezpečnými priechodmi pre chodcov, 
riadením statickej dopravy na „rýchlo-
obrátkových“ parkoviskách vrátane mo-
nitoringu obsadenosti, či dobudovanie 
centrálneho dohľadového pracoviska. 
Mesto má záujem stať sa členom silné-
ho zoskupenia odborníkov, výrobcov, 
vývojárov, či predstaviteľov moderných 
a inteligentných miest. Smart Cities 
klub je neformálnou platformou slúžia-
cou na výmenu skúseností a spoluprá-
cu medzi vedením miest a expertmi pri 
príprave stratégií a programov na ceste 
k Smart City. Poslaním klubu je meniť 
slovenské mestá nielen v oblasti vyu-
žívania Smart technológií, ale najmä v 
oblasti zvyšovania kvality života svojich 
obyvateľov.

• Návrh dodatku č. 4/2021 VZN č. 38 o 
školských obvodoch – toto VZN muse-
lo mesto prijať v dôsledku legislatívnej 
zmeny, keď doteraz na určenie spádo-
vých oblastí materských škôl stačila for-
ma nariadenia. V zmysle platnej legisla-
tívy muselo mesto prijať dodatok k VZN 
o školských obvodoch, ktorým budú ur-
čené spádové územia materských škôl v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Seni-
ca vrátane miesta a termínov podávania 
žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimár-
ne vzdelávanie na nasledujúci školský 
rok. Mesto Senica má na svojom území 
deväť spádov materských škôl, ktoré 
sú vymedzené konkrétnymi ulicami, 
zverejnenými na webovej stránke mes-
ta Senica. Žiadosti o prijatie dieťaťa na 
povinné predprimárne vzdelávanie sa 
podávajú prednostne elektronicky, ale-
bo v nevyhnutných prípadoch v budove 
príslušnej materskej školy v termíne od 
1 – 31. mája príslušného roka. Presné dá-
tumy v aktuálnom školskom roku budú 
upresnené dodatočne na webových 
stránkach materskej školy a tiež na strán-
kach mesta Senica.
• Návrh VZN č. 70/2021 o podmien-
kach prevádzkovania hazardných 
hier na území mesta - obsahom nové-
ho VZN je obmedzenie prevádzky ha-
zardných hier na území mesta počas ma-
ximálne 12 dní s historickým významom 
pre mesto Senica alebo počas štátnych 
sviatkov. Zámerom mesta je vytvárať op-
timálne podmienky pre spokojný život 
svojich občanov aj reguláciou činností, 
ktoré ohrozujú sociálne postavenie ob-
čanov mesta a to znižovaním príležitostí 
obyvateľov k hazardným hrám určitým a 
zákonným spôsobom na svojom území 
počas určených dní v roku 2022.

• Dispozície s majetkom
•  Zabezpečenie spolufinancovania 
projektu - Cyklodopravné trasy Se-
nica: Kasárne – Železničná stanica – 
cieľom projektu je zvýšenie atraktivity 
cyklodopravy a nemotorovej dopravy v 
meste Senica rozšírením cyklodoprav-
ných trás v meste. V rámci projektu bude 
zrealizovaná novovybudovaná cyklodo-
pravná trasa v smere od križovatky ulíc 
Dlhá a Železničná až po železničnú stani-
cu v dĺžke 1,5 km. Na železničnej stanici 
bude vybudovaná Bike and Ride stanica 
pre cca 100 bicyklov. 
• Zabezpečenie spolufinancovania 
projektu - Zdieľané bicykle na území 
mesta Senica (BIKESHARING) – zá-
merom projektu je zavedenie systému 
zdieľaných bicyklov v meste Senica. V 
rámci projektu bude vybudovaných 23 
dokovacích staníc pre zdieľané bicykle. 
Systém zdieľaných bicyklov je efektív-
nym nástrojom pre rozvoj nemotorovej 

dopravy v meste a svojou realizáciou 
výrazne prispeje k zvýšeniu atraktivity 
a prepravnej kapacity nemotorovej do-
pravy. Systém zdieľaných bicyklov bude 
slúžiť primárne na dopravnú obsluhu, 
ale sekundárne bude podporovať rozvoj 
cykloturizmu v meste Senica.
•  Zabezpečenie spolufinancovania 
projektu - Rekonštrukcia Domu kul-
túry Senica - predmetom projektu je v 
maximálnej možnej miere využiť mož-
nosť čerpania príspevku finančných 
prostriedkov z Európskeho fondu regio-
nálneho rozvoja vo výške 200.000,- EUR 
na modernizáciu osvetlenia v Dome kul-
túry Senica.

Mestské zastupiteľstvo zobralo na 
vedomie:
• Výročnú správu Rekreačných slu-
žieb mesta Senica za rok 2020, ktorú 
predložil Mgr. Ľubomír Štvrtecký, riaditeľ 
spoločnosti. Aktivity Rekreačných slu-
žieb v roku 2020 výrazným spôsobom 
ovplyvnila pandémia ochorenia CO-
VID-19, kde už v marci museli Rekreačné 
služby zatvoriť všetky svoje prevádzky, 
ktoré mohli postupne fungovať aspoň 
v obmedzenom režime. Napriek uvede-
nému bolo možné konštatovať, že Re-
kreačné služby v roku 2020 hospodárili 
s prebytkom vo výške 29.271,- Eur pred 
zdanením, čo je nárast oproti roku 2019, 
ale najmä oproti roku 2018, kde spo-
ločnosť hospodárila s výraznou stratou. 
Ďalšie pôsobenie Rekreačných služieb 
mesta Senica bude závisieť od aktuálne-
ho vývoja situácie ohľadom pandémie 
a tiež prijatých opatrení vlády, ktoré vý-
razným spôsobom zasahujú do činností 
Rekreačných služieb a ich prevádzok na 
území mesta.
•  Výročnú správu Zariadenia sociál-
nych služieb Senica za rok 2020, ktorú 
prezentovala riaditeľka Mgr. Slavomíra 
Jurovatá. Zariadenie sociálnych služieb 
Senica bolo uznesením Vlády SR od 28. 
3. 2020 určené za subjekt hospodárskej 
mobilizácie. V súvislosti s nebezpečen-
stvom šírenia sa infekcie spôsobenej 
koronavírusom boli vydané odporúča-
né postupy, ktorých cieľom bola ko-
ordinovaná informovanosť, zníženie 
paniky, prevencia stresu u prijímateľov 
sociálnych služieb, rodín prijímateľov 
sociálnych služieb, zamestnancov a ma-
nažmentu poskytovateľov sociálnych 
služieb. Testovanie klientov sociálnych 
služieb a zamestnancov zariadenia pre-
biehalo podľa potreby a podľa covid-se-
maforu a krízového plánu. V súčasnosti 
sa zaočkovanosť klientov a zamestnan-
cov zariadenia odhaduje na úrovni 95 
percent. Dobrou správou je, že v roku 
2020 bolo zariadenie bez pozitívneho 
klienta alebo zamestnanca. Zariadenie 

sa však potýka s vysokou fluktuáciou 
zamestnancov, nakoľko je dlhodobo sla-
bý záujem o opatrovateľstvo. Z výročnej 
správy vyplýva, že za rok 2020 bola pri-
emerná obsadenosť Zariadenia sociál-
nych služieb na úrovni 95 percent.
•  Informatívnu správu o sociálnej sta-
rostlivosti za rok 2020, ktorej cieľom je 
informovanie o stave a vývoji sociálnej 
pomoci obyvateľom mesta Senica na 
základe sociálnoekonomických ukazo-
vateľov, získaných z údajov Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny v Senici, Mest-
ského úradu v Senici a ostatných posky-
tovateľov sociálnych služieb, pôsobia-
cich na pôde mesta, napr. Slovenského 
Červeného kríža. Sociálna pomoc po-
zostáva z dávok v hmotnej núdzi, dotácií 
pre dieťa v hmotnej núdzi, náhradného 
výživného, sociálnoprávnej ochrany 
detí a sociálnej kurately, príspevkov na 
podporu náhradnej starostlivosti, kom-
penzácií sociálnych dôsledkov ťažkého 
zdravotného postihnutia a sociálnych 
služieb a dotácií v pôsobnosti mesta 
Senica.
•  Informatívnu správu o MHD na 
území mesta, ktorú predložil Ing. Jozef 
Gaža, vedúci strediska Senica spoloč-
nosti Arriva, a. s., ktorá pre mesto za-
bezpečuje mestskú hromadnú dopra-
vu. MHD je zabezpečená 4 linkami na 
trasách v území mesta Senica vrátane 
mestských častí Čáčova, Kunova a Soti-
nej. Pri tvorbe a schvaľovaní cestovných 
poriadkov na týchto linkách sa vychádza 
z obsaditeľnosti jednotlivých spojov, kde 
sa zohľadňujú oprávnené požiadavky 
cestujúcich s prihliadnutím na kapaci-
tu dopravcu a ekonomickú efektívnosť 
jednotlivých spojov. V záujme zlepšenia 
podmienok pre cestujúcich MHD mesto 
od roku 2017 začalo s výmenou, resp. 
osadením nových prístreškov podľa naj-
viac vyťažených zastávok. Doteraz bolo 
vymenených, resp. osadených spolu 21 
prístreškov, v čom má mesto záujem 
pokračovať aj naďalej. Čo sa týka vyťa-
ženosti jednotlivých liniek, počet ces-
tujúcich bol ovplyvnený lockdownom v 
súvislosti s pandémiou COVID-19, preto 
boli tieto údaje značne skreslené.
•  Prezentáciu štúdie obnovy Mest-
ského parku, ktorú prišli odprezentovať 
zástupcovia ateliéru 2021, s. r. o. v rámci 
súťaže na komplexné riešenie obnovy 
Mestského parku v Senici.

Písomné interpelácie odovzdali: M. 
Otrísalová, Ľ. Krištofová, R. Sova, J. Bar-
caj Drinková. Interpelácie aj odpovede 
budú zverejnené na webovej stránke 
mesta. 

JUDr. Marek Došek
prednosta MsÚ Senica
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Pietny akt, ktorý sa konal v priesto-
roch mestského múzea, bol spojený 
s minútou ticha, čítaním mien od-
vlečených a zavraždených sloven-
ských Židov, zapálením sviečok, ale 
aj prednáškou Seničanky študujúcej 
judaistiku Jany Turanskej o senic-
kom židovskom obyvateľstve. 

Prítomným sa prostredníctvom vi-
dea prihovorili prof. MUDr. Pavel 
Traubner, slová generálneho bis-
kupa ECAV na Slovensku Ivana Eľka 
pretlmočil evanjelický farár Juraj Še-
fčík, primátor Senice Martin Džačov-
ský, ale aj podpredseda Trnavského 
samosprávneho kraja Pavol Kalman. 
Nechýbala motlitba za zomretých - 
kadiš, ktorú prostredníctvom videa 
odprednášal hlavný rabín Slovenska 
Michal Borisovič Kapustin.

Senica mala do obdobia Slovenské-
ho štátu jednu z najpočetnejších 
židovských komunít na Zahorí, kto-
rá tvorila až jednu tretinu všetkého 
obyvateľstva. Dokladajú to záznamy 
napríklad z roku 1836, kedy z 2709 
obyvateľov bolo 950 Židov. 

„I samotné miesto pre túto pietnu 
spomienku, ktorým sa stala táto 
budova mestského múzea, je veľmi 
úzko spätá s dnešným pamätným 
dňom. Po vzniku Slovenského štátu 
sa stala bývalá Sokolovňa (vtedy 
už Hlinkov dom) sídlom fašistickej 
polovojenskej Hlinkovej gardy, 
ktorá vznikla v Senici 13. októbra 
1938. Dva mesiace nato, 8. decem-

Po vojne sa vrátilo späť do Senice len asi 50 obyvateľov zo 400 deportovaných
Nezabudnutí susedia, tak znel názov celoslovenskej spomienkovej tryzny, ktorá sa 9. septembra súbežne konala v nie-
koľkých desiatkach obcí a miest po celom Slovensku pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia. 

bra 1938, za prítomnosti ministra 
autonómnej vlády, tu skladalo sľub 
1150 gardistov z celého okresu. 
Bolo to tiež miesto, kde boli v roku 
1942 senickí Židia zhromažďovaní 
pred transportmi do koncentrač-
ných táborov. Po vojne sa navrátilo 
späť len asi 50 obyvateľov z takmer 
400 deportovaných,“ zaznelo v prí-
hovore primátora Senice.

„Vcíťme sa do tragiky toho, ako 
nemilosrdne a brutálne dokáza-
li ľudia naložiť s ľuďmi. Zhrozme 
sa toho, ako tie najhoršie ľudské 
vlastnosti kedysi dostávali voľný 
priechod. Akým neľudským poní-
žením prešli odvlečení. Ako trpeli. 
Ako zomierali – ako stádo vedené 
na porážku. Smúťme nad tým, aké 
nezvratné škody boli napáchané. 
Stojme v úprimnom pokání zoči – 
voči tomu zlému, čo sa medzi nami 
odohralo,“ apeloval generálny bis-
kup ECAV na Slovensku I. Eľko.

-tam-

Múzeum Senica získalo nomináciu
za obnovu bývalého letohrádku 
Projekt obnovy letohrádku v Senici 
a jeho adaptácie na kultúrno-spolo-
čenské centrum a múzeum sa dostal 
do výberu troch užších nominácií v 
rámci Výročných cien časopisu Pami-
atky a múzeá za rok 2020 v kategórii 
OBNOVA / ADAPTÁCIA. Projekt rekon-
štrukcie nominoval do súťaže Krajský 
pamiatkový úrad Trnava. Slávnostné 
odovzdávanie výročných cien sa usku-
točnilo 9. septembra v priestoroch 
Zimnej jazdiarne na Bratislavskom 
hrade, ktorého sa zúčastnil primátor 
mesta Martin Džačovský. „Už samot-
nú nomináciu nášho projektu po-
važujem za veľký úspech. Múzeum 
Senica sme hrdo otvárali s veľkou 
pompou takto pred rokom. Pre mes-
to i jeho obyvateľov to bola udalosť 
mimoriadneho významu, zvlášť, keď 
bývalý letohrádok, neskôr Sokolov-
ňa – teraz moderné mestské múze-
um patrí k tým málo dochovaným 
historickým budovám v našom mes-
te. Po roku, síce kvôli pandemickým 
opatreniam obmedzeného fungo-
vania, môžeme konštatovať, že pred 

kompletnou rekonštrukciou dlhé 
desaťročia chátrajúca budova, sa 
akoby mávnutím čarovného prútika 
opäť prebudila a akosi úplne auto-
maticky a prirodzene sa pomaly, ale 
isto stáva ďalším obľúbeným kultúr-
no-spoločenským miestom Senice.“ 

Cenu v uvádzanej kategórii nakoniec 
získala obnova a adaptácia Pradiarne z 
areálu Cvernovky v Bratislave, pričom 
ďalším nominovaným v kategórii bol 
projekt sanácie a obnovy stredovekej 
časti Kláštora minoritov v Levoči. Od-
borná porota vyberala nominované 
projekty do jednotlivých kategórií z 
niekoľkých desiatok prihlásených kan-
didátov  v rámci celého Slovenska.

-tam-

Mesto Senica v snahe uchovať zá-
znamy o dianí v meste digitalizuje 
všetky kroniky, ktoré sa na Mest-
skom úrade v Senici nachádzajú. 
Najnovšie boli do elektronickej po-
doby prenesené kroniky spísané za 
roky 2014 až 2017. Zverejnené boli 
na webstránke mesta, aby možnosť 

prezrieť a prečítať si dôležité oka-
mihy senickej histórie mala aj ve-
rejnosť. Všetky zápisy od roku 1936 
nájdete na webe mesta v menu 
„Kultúra, šport“ (www.senica.sk/
clanok/kronika-mesta), kde sa tak 
nachádza už trinásť zväzkov kroník.

-lva-

Digitalizácia mestských kroník pokračuje

Najbližšie rokovanie Mestského zastupiteľstva Senica sa uskutoční 
vo štvrtok 11. novembra 2021 so začiatkom o 15.00 hodine. 

Materiálny senická samospráva uverejňuje na webstránke: 
www.senica.sk. 
Priamy prenos z rokovania zastupiteľstva môžete sledovať naživo 
na YouTube kanáli TV SEN. 
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V mestskom zariadení pre seniorov pribudne lôžkovo-evakuačný výťah

Navrhovaná prístavba lôžkovo-eva-
kuačného výťahu bude pozostávať z 
jedného nadzemného podlažia (príze-
mia) a štvorpodlažnej prístavby veže 
výťahu. Nosnosť výťahu bude 1600 
kilogramov a bude slúžiť na prepravu 
ľudí v rámci zariadenia sociálnych slu-
žieb. Rozmerovo bude výťah uspôso-
bený na prepravu ľudí aj na posteliach. 
Nový výťah tak doplní jediný starší a 
často sa kaziaci výťah v budove zaria-
denia. 
 
Pred samotnou výstavbou veže výťa-
hu je potrebné vyriešiť preložku ka-
nalizácie, prípravu elektroinštalácie, 
vzduchotechniky a protipožiarnej bez-
pečnosti. Samotná stavba výťahovej 
veže začne pravdepodobne až v jar-
ných mesiacoch budúceho roka. 
 
Mestu Senica sa podarilo nájsť zhoto-
viteľa tejto stavby až na druhý pokus, 

keďže ceny materiálov v súčasnej 
dobe poznamenanej koronou rastú 
závratným tempom a pôvodne vysú-
ťažená firma z jari tohto roku nakoniec 
nepodpísala so senickou samosprá-
vou zmluvu. Víťazom druhého kola 
verejného obstarávania sa stala a stav-
bu realizuje bratislavská spoločnosť  
R+S Service, s. r. o.
 
Pre senickú radnicu ide o jednu z ďal-
ších investícií do mestského zariade-
nia sociálnych služieb. Koncom roka 
2019 v ňom boli zrekonštruované 
všetky kúpeľne, ktoré boli zrealizova-
né bezbariérovo. V súčasnosti mesto 
Senica pripravuje projektovú doku-
mentáciu na zateplenie zvyšných 
troch strán budovy a rekonštrukciu 
strechy, ktorá by sa mohla zrealizovať 
v priebehu roku 2022.

Lucia Vajdová

Do Zariadenia sociálnych služieb Senica, ktorého zriaďovateľom je mesto Senica, pribudne ďalší prístup – prostred-
níctvom výťahu. Do ôsmych mesiacov bude z prednej strany budovy tohto zariadenia (smerom od mestského parku) 
zrealizovaná prístavba nového výťahu, ktorá si vyžiada investíciu z rozpočtu mesta vo výške viac ako 255 tisíc eur.  
 

Sociálny workshop ponúkol pomôcky, potreby a poradenstvo 
pre hendikepovaných a ich rodiny na jednom mieste

Špeciálne zdravotnícke pomôcky, so-
ciálne služby i doplnkové terapie spo-
jené s prednáškami zdravotníckych 
pracovníkov, psychológov i predajcov 
a poskytovateľov podporných terapií z 
celého Slovenka tak boli koncentrova-
né na jednom mieste. 

„Starostlivosť o hendikepované 
alebo postihnuté dieťa bezpochyby 
zmení bežné fungovanie v rodine, 
ktorá mu zabezpečuje jeho špeciálne 
potreby na dennej báze. A niekedy 
nie je pri každodennej náročnej sta-
rostlivosti o takto postihnuté dieťa 

V sobotu 4. septembra malo v senickom dome kultúry premiéru podujatie s názvom „sociálny workshop“, ktorý  
upriamoval pozornosť na potreby hendikepovaných ľudí a ich rodiny, ktoré sa o nich starajú. 

čas na sledovanie aktualít a noviniek 
v tejto oblasti. Ambíciou sociálneho 
workshopu bolo sústrediť či už služ-
by, zdravotnícke pomôcky alebo po-
radenstvo v jednom čase na jedno 
miesto, čo považujem za veľké pozití-
vum takéhoto projektu. Aj preto mes-
to Senica podalo autorovi myšlienky 
- senickému občianskemu združeniu 
Amare čavore pomocnú ruku pri jeho 
organizovaní,“ uviedol primátor Seni-
ce Martin Džačovský.

Medzi návštevníkov patrili najmä čle-
novia rodín starajúce sa o hendike-
pované dieťa. „V rámci sociálneho 
workshopu boli na programe pre-
zentácie poskytovateľov špeciálnych 
sociálnych služieb i predajcov špe-
ciálnych zdravotníckych pomôcok,“ 
vysvetlila Oľga Vašková z občianskeho 
združenia Amare čavore, ktorá sa sama 
stará o dieťa s hendikepom. „Okrem 
požičovní a predajcov zdravotníc-
kych pomôcok, napríklad ortope-
dických, protetických, potrieb pre 
vozíčkarov, sme oslovili aj niekoľko 
špecializovaných rehabilitačných 

centier a takisto zástupcov pobočky 
Všeobecnej zdravotnej poisťovne a 
Úradu práce, sociálnych vecí a ro-
diny v Senici, aby návštevníci mohli 
dostať čo najkomplexnejšie informá-
cie,“ dodala O. Vašková.

Prednáškový blok v rámci sociálneho 
workshopu priniesol témy ako inkon-
tinencia, fyzioterapia, aromaterapia, 
tréningy samostatnosti pre vozíčka-
rov, dentálna hygiena, služba včasnej 
intervencie alebo základy poskytnutia 
prvej pomoci. Nechýbali napríklad 
ukážky, ako správne používať invalid-
ný vozík, aby s ním dokázal byť jeho 
používateľ čo najviac samostatný a na 
chodníkoch a cestách, prípadne v bu-
dovách zvládať bežné prekážky.

-tam-
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Už jedenásty ročník Senického týždňa dobrovoľ-
níctva (STD) sa v Senici uskutočnil od 17. – 26 sep-
tembra 2021. STD je už tradične spojený s Európ-
skym týždňom mobility (ETM), ktorého téma pre 
tento rok bola „Bezpečne a zdravo udržateľnou 
dopravou. Výber tohtoročnej témy poukazuje na 
ťažkosti, ktoré Európa a svet pociťujú počas pan-
démie COVID-19. 

V našom meste sme oslavovali ETM rannou ká-
vou a sladkou odmenou pre všetkých cyklistov a 
chodcov. Dobrovoľníci počas týchto špeciálnych 
raňajok odmenili viac ako 50 cyklistov a chodcov, 
ktorým takto spríjemnili ráno do práce alebo do 
školy. Okrem tejto milej aktivity si mesto Senica v 
spolupráci so spoločnosťou Arriva pripravili ako 
motiváciu pre využívanie viac ekologickej dopravy 
v stredu 22. septembra po celý deň MHD zadarmo. 

Senický týždeň dobrovoľníctva sa venoval aj prí-
rode a zeleni v meste. Na gymnáziu v Senici štu-
denti vysadili trvalky, ktoré budú skrášľovať areál 
školy. Dobrovoľníci sa v rámci starostlivosti o našu 
prírodu zapojili tiež do sadenia kvetinového záho-
nu na starom sídlisku, kde museli byť práce dokon-

ca rozdelené do niekoľkých dní. Prvé dni sa venovali 
dobrovoľníci príprave terénu a následne sadením 
840 kusov cibuľovín a 270 kusov trvaliek, ktoré spe-
stria záhon počas jarných mesiacov. Nákup trvaliek 
a cibuľovín bol finančne podporený Nadáciou Tesco 
v rámci kampane „Vy rozhodujete, my pomáhame“. 

Tradične sa počas dobrovoľníctva nezabúda na se-
niorov. V Domove sociálnych služieb a zariadenia 
pre seniorov v Senici dobrovoľníci pripravili „malé 
súkromné kino“, kde si seniori mohli pozrieť a za-
spomínať na filmovú klasiku. 

Aktivity ukončila nočná jazda Senicou (26. septem-
bra), ktorej organizátormi bol Jam Sport a Europe 
Direct Senica. Trasa bola nenáročná a určená pre 
všetkých cyklistov. Počas poojnejšej premávky si tak 
mohli účastníci môžu vychutnať netradičnú jazdu a 
atmosféru nočného mesta. Nočnej jazdy po Senici 
sa zúčastnilo viac ako 60 účastníkov. 

Napriek tomu, že sa Senický týždeň mobility sa 
skončil, veríme, že motivácia pomáhať a myslieť viac 
ekologicky tu pretrvá po celý rok.                   

ED Senica

Senický týždeň dobrovoľníctva

Prvý ročník podujatia EKO deň dopadol nad naše 
očakávania. Bohatý program, veľa zaujímavých 
hostí a zaujímavé ekoprodukty. To všetko si orga-
nizátori pripravili 10. septembra 2021 v senickom 
parku pri DAVe.

Program bol rozdelený na dve časti. Doobeda pa-
tril žiakom zo senických základných škôl, pre kto-
rých si organizácie ako Lesy SR, Envipak, Veselá 
veda, Europe Direct Senica a iné pripravili rôzne 
stanoviská a vzdelávacie úlohy. Žiaci sa naučili 
správne triediť odpad, spoznávali stopy zvierat, 
či listy stromov, alebo si vyskúšali robiť obrovské 
bubliny.

V popoludňajšom programe pre širokú verejnosť 
nechýbali zaujímavosti, ako vozenie sa na rikši, 
autodráha ovládaná šliapaním na bicykli alebo 
výmena oblečenia a kníh. Záujemcovia si mohli 
tiež skúsiť jazdu na elektrobicykloch. Pripravené 

boli aj stánky s ekoproduktami ako mydlá, obrúsky, 
sviečky či lokálne vypestovaná zelenina. Najväč-
ším lákadlom boli diskusie so špeciálnymi hosťa-
mi. Pozvanie do Senice na EKO deň prijali Jakub 
Filo - spisovateľ a zástupca šéfredaktorky denníka 
SME, Mišo Sabo - ekologický aktivista a moderátor, 
Katka Hutyrová - zakladateľka jedného z najzná-
mejších second-handov na Slovensku Nosene, se-
nickí dobrovoľníci zo Senica 2.0 či videotvorcovia z 
Ledabolo. Návštevníci sa od nich mohli dozvedieť 
veľa jednoduchých rád ako pomôcť prírode, aké 
maličkosti môžu robiť každý deň, ale vypočuli si aj 
ich osobné príbehy. 

Na podujatí bolo vidieť veľa mladých účastníkov, 
čo je dobrou predzvesťou, že chcú pre prírodu 
spraviť viacej. A môžeme len dúfať, že sa k nim pri-
dá čím viac ľudí, keďže sami na sebe cítime ako sa 
príroda a počasie mení.

ED Senica

Premiérový EKO deň trafil do čierneho
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Študentské listy

Ako sa slovenský študent dostane na zahraničnú univerzitu?

O pocite 
zodpovednosti
Nový školský rok sa nám pomaly za-
čal a s ním  aj plno povinností, za kto-
ré musíme brať zodpovednosť. Drahí 
čitatelia, dnešný úvodný článok na-
šich Študentských listov bude práve o 
tejto vlastnosti. Zodpovednosť - slovo, 
ktorého význam je strašiakom veľa 
ľudí. Nenápadne nabáda človeka sa 
zamyslieť, že ak by nebral zodpoved-
nosť za niektoré veci, tak môže o ne 
rýchlo prísť. 

Prijatím zodpovednosti  sa stávame 
vyspelejšími, pretože si uvedomuje-
me, že svoj čas, seba a svoje pohod-
lie obetujeme na úkor niečoho alebo 
niekoho. A znak obetavosti je predsa 
veľmi šľachetný  čin. Svojím posto-
jom tak dávate najavo okoliu, že ste 
ochotný podstúpiť svoje nepohod-
lie pre šľachetný čin a to znie predsa 
dobre, nie? 

Nie, zodpovednosť  by určite nemala 
byť o pokrytectve, o pýche, o pocite, 
že ste niekto viac. Mala by to byť vlast-
nosť, vďaka ktorej získavate rešpekt a 
vieru vo vás. Že človek vám môže zve-
riť aj neľahké úlohy, či svoj čas alebo 
seba.

Možno sa pýtate aký má zmysel  táto 
téma. Viete, zodpovednosť sa nás 
týka, či ju chceme alebo nie. Je všade 
navôkol. Preberáme zodpovednosť za 
svoje úspechy v škole, na krúžkoch.  
Mnohí  študenti už len samotným 
dovŕšením osemnásť rokov podpisujú 
papiere, že preberajú zodpovednosť 
sami za seba. Sú to veľké kroky. Je to 
obdobie, kedy si človek uvedomí, že 
dopad väčšiny jeho rozhodnutí  už je 
len na jeho ramenách. 

Nezúfajte, že máte veľa povinností, 
že máte dostatok citu pre zodpoved-
nosť. Budujte ho a vytvárajte ním 
prostredie vôkol seba krajším. Zodpo-
vednosť  nás robí silnejšími, tak teda 
trénujme.  

Lucia Poláková, 
Študentský parlament Senica

Kamil, čo ťa viedlo k tomu ísť študovať 
do Dánska? 
Dánsko som si vybral pretože sa môže 
pýšiť veľmi kvalitným školstvom, kto-
ré im na Slovensku môžeme závidieť. 
Univerzity sú tu na úplne inej úrovni, 
či už v tom, ako moderne a inovačne 
sú vybavené a zariadené, ale aj v tom, 
akým systémom vyučujú. Okrem kva-
litného školstva ma  Dánsko lákalo 
aj kvôli tomu, že ponúka široké mož-
nosti uplatnenia na trhu. Je to krajina 
možností a príležitostí. 

Školu s akým zameraním navštevuješ? 
Ako prebieha výučba? 
Vybral som si marketingový manaž-
ment na University College of Nor-
thern Denmark, ktorá sa nachádza v 
štvrtom najväčšom meste Dánska, v 
Aalborgu. Štúdium sa nám začalo už 1. 
septembra a prebieha v rámci predná-
šok, ktoré máme zvyčajne za deň dve a 
trvajú tri hodiny. Vyučuje sa tu na štýl 
„problem based learning“, čo zname-
ná, že riešime na prednáškach kon-
krétne príklady z praxe. Nie je to len o 
teórii ani o memorovaní, je to najmä o 
práci v skupinách, práci na projektoch, 
ale aj o diskusii, kedy komunikujeme 
medzi sebou náš pohľad alebo ná-
zor na danú vec alebo problematiku. 
Ďalšou zaujímavosťou je, že učiteľov 
tu oslovujeme menom, keďže v ang-
ličtine teoreticky vykanie neexistuje. 
Učitelia alebo prednášajúci sú tu veľmi 
milí a priateľskí ľudia, ktorí nám odo-
vzdávajú aj ich vlastné skúsenosti z 
praxe. Niektorí precestovali celý svet a 
niektorí pracovali v najlepších spoloč-
nostiach na svete. Ide im najmä o to, 
aby sme sa vyhli chybám, ktoré spravili 
oni a radia nám ako byť lepšími v na-
šom zameraní. Nestavajú sa do pozície 
autority, ale skorej do pozície mentora, 
ktorý študentov vedie a motivuje.

Čo berieš ako hlavné benefity štúdia 
v zahraničí? 
Najmä to, že študujem v zahraničí 
a v krajine ako Dánsko je veľký be-
nefit, ale určite veľkým benefitom 
je učenie sa cudzieho jazyka, nové 
priateľstvá, spoznávanie inej kultú-
ry a krajiny. Okrem iného tu človek 
rastie aj osobnostne a postupne sa 
zdokonaľuje, predsa len je tu každý 
odkázaný sám na seba. 

Aký je teraz život v Dánsku? Z médií 
možno počuť o veľkom uvoľňovaní v 
opatreniach, ako vnímaš situáciu ty? 
Uvoľňovanie opatrení a teraz už aj 
ich zrušenie si mohli Dáni dovoliť 
len kvôli zaočkovanej populácii a 
dodržiavaniu opatrení. Tu občania 
dôverujú vláde a všeobecne politi-
kom. No treba pripomenúť, že keď 
som sem prišiel v auguste, rúška tu 
síce povinné neboli, ale pri 
vstupe do posilňovne, kina alebo 
interiéru reštaurácie som musel 
ukázať platný covid-pass. 

Stihol si už navštíviť aj nejaké dánske 
lokácie? Máš nejaké obľúbené? 
Áno, stihol som pozrieť pár lokalít v 
okolí Aalborgu, jednou z nich je aj 
maják Rubjerg Knude, ktorý je ob-
klopený piesočnými dunami. Na-
vštívil som aj druhé najväčšie mes-
to v Dánsku, Aarhus. Toto mesto sa 
pýši najmä svojou architektúrou. 
Samozrejme, určite plánujem ísť 

navštíviť aj ďalšie miesta a mestá  
v tejto škandinávskej krajine. 

Chcel by si sa po štúdiu vrátiť na Slo-
vensko alebo si vieš predstaviť ostať 
žiť v Dánsku? 
Toto je veľmi ťažká otázka, na ktorú 
zrejme nedám presnú odpoveď, ale 
viem si predstaviť žiť aj v Dánsku, 
no zároveň si nechávam otvorené 
dvere aj do iných krajín. Rád by som 
pokračoval v štúdiu aj v iných kraji-
nách Európy ako Belgicko, Holand-
sko alebo Francúzsko. Slovensko 
ostane pre mňa navždy domovom 
a krajinou, z ktorej pochádzam a 
ku ktorej sa hrdo hlásim. V momen-
tálnej situácii som dosť sklamaný z 
vývoja v našej spoločnosti u nás na 
Slovensku. Niekedy by som doprial 
tým ľuďom vycestovať aj ďalej ako 
do Bratislavy alebo Košíc, aby získa-
li trochu rozhľad a možno aj pohľad 
na inú kultúru a inú mentalitu, ako 
tú slovenskú – konzervatívnu. 

Odporučil by si štúdium v zahraničí aj 
ostatným študentom? 
Určite áno. Veľa študentov má 
strach zo zahraničia alebo z cud-
zieho jazyka, ja hovorím, netreba 
sa báť a nemať predsudky. Je to 
výzva, ktorá stojí za to a na konci 
dňa môže človeka posunúť veľmi 
dopredu. 

Za rozhovor poďakovala 
Katarína Sadloňová,

Študenstký parlament Senica

V dnešnej dobe sa stretávame čím ďalej, tým viac s odchodom študentov na zahranič-
né univerzity. Prečo to nás mladých ťahá do zahraničia? Aké benefity to prináša a ako 
sa žije v cudzom a vzdialenom prostredí? Popýtali sme sa na to nášho bývalého člena 
Študentského parlamentu Senica, Kamila Kotvana.
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Minimálne úsilie a maximálny výsledok
Myslím, že nadpis môjho článku bude 
rezonovať s každým priemerne až pro-
fesionálne lenivým človekom. Ja mám 
s týmto mottom priam intímny vzťah, 
pretože som študentka. Času je málo 
(alebo si ho nechcem nájsť) a práce je 
veľa. Po rokoch strávených v školskej 
lavici a potením sa pred kúskom pa-
piera menom Písomka mám pár rád 
ako si uľahčiť študentský život.

1. Metóda rajčiny: Pomodoro
Nastavte si časovač na 25 minút a 
učte sa. Po vypršaní času máte päť 
minút na oddych a odmenu za tvrdú 
prácu. Celý cyklus zopakujte štyrikrát 
a následne si dajte dlhšiu prestávku. 
Toto je princíp Pomodoro a teraz vy-
svetlím prečo vie byť nápomocné. 
25 minút znie ako veľmi krátka doba 
však? Práve preto sme ale schopní 
naplno sa sústrediť a prijímať infor-
mácie. Nevenujeme sa ničomu iné-
mu (telefón je ideálne v lietadlovom 
režime) a naša produktivita je vysoká. 
Zároveň to náš mozog vníma ako 

jednoducho splniteľnú úlohu (znie to 
lepšie ako samovražedná noc stráve-
ná učením sa bez prestávky).

2. Učím, učíš, učíme
Najlepšie som si zapamätala študijné 
materiály tým, že som sa postavila do 
stredu mojej izby a vysvetľovala som 
učivo imaginárnemu publiku (živých 
ľudí radšej nezapájajte, pretože by sa 
Vám niektorí ľudia mohli začať vyhý-
bať). Vždy sa pri tejto aktivite tvárim 
ako namakaná vysokoškolská profe-
sorka. Lovím hlboko v pamäti a há-
džem do publika všetky fakty (nieke-
dy správne fakty), ktoré mi napadnú. 
Podľa mňa je to ten najjednoduchší 
spôsob ako zistiť, čo viete a čo nie. 
Zároveň svoj mozog aktívne tlačíte 
do toho, aby si na tie Vaše škaredé 
poznámky v zošite spomenul.

3. Na teste sa chváliš, čo vieš
Tento tip súvisí so sebavedomím. Pre 
mňa bol (a stále je) najťažší na pocho-
penie. Častokrát začneme písať test a 

Nezabudli sme, susedia
9. 9. 2021, pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia, sme sa spoločne stretli na 
celoslovenskej akcii ,,Nezabudnutí susedia“, kde sme si spoločne pripomenuli ľudí, ktorých 
nemilosrdne postihol nacistický režim. Program sme začali minútou ticha, následne čítaním 
mien odvlečených a zabitých Židov, hudbou a na záver prednáškou Jany Turanskej o senic-
kom židovskom obyvateľstve. Celé podujatie bolo nabité emóciami. Smútkom, pohorše-
ním, ľútosťou, že sme ako spoločnosť klesli tak hlboko a takáto priam neuveriteľná udalosť 
sa stala súčasťou našich dejín. Aj na tejto akcii sme si pripomenuli, kam môže viesť nenávisť 
a strach. Snáď sa nám to stane poučením, že už nikdy, skutočne nikdy, na žiadnych z našich 
susedov nezabudneme. 

Katarína Valúchová, Študentský parlament Senica

DMS feat. Horkýže Slíže – Rampa

Vtipný text a niekoľko zvratov v prí-
behu o hľadaní lásky na jednu noc, 
sprevádza zvučný refrén. Skladbu 
sprevádza klip od kreatívneho domu 
Nefkus a o animácie sa postaral Ko-
diki. Dame, Separ a Smart pripravujú 
nový album s názvom HUHU.

Bitman feat. Kali a Dominika Mir-
gová - Netreba
Track Netreba je čerstvou novinkou, 
na ktorej sa stretáva trojica umelcov 
Bitman, Kali a Dominika Mirgová. Po-
hodový vibe zaujímavý a netradičný 
videoklip a text z výpovednou hod-
notou. Aj takýto je nový spoločný hit 
Dominiky, Kaliho a Bitmana. 

Keď človek chvíľu uvažuje, uvedo-
mí si, aké vlastne maličkosti ho 
doviedli tam, kde je. Núti ma to 
spätne oceniť kroky, ktoré vyzera-
li zbytočné, strašidelné, náročné. 
Vďaka tomu som tu, stávam sa 
súčasťou generácie ľudí, ktorí sa 
stali predsedami. Napĺňa ma to 
očakávaním, neistotou a najmä 
vďačnosťou, že mi bola takáto 
funkcia pridelená. Za tú dôveru, 
ktorú mi členovia prejavili.  

No priznám sa, bojím sa a mám 
pred tým veľký rešpekt. Uvedo-
mujem si, koľko talentovaných a 
šikovných ľudí bolo na tejto po-
zícii predo mnou. Ale aj to, že byť 
predsedom vlastne tak málo z 
nášho OZ-tka robí. Lebo Senický 
parlament tvoria naši ľudia, naša 
,,parlamenťácka rodinka“. Osoby 
plné elánu, motivácie, pozitívnej 
energie, ochoty a nekonečného 
potenciálu, ktoré sa ho rozhodli 
vložiť práve sem a pritom neza-
stávajú žiadne ,,oficiálne pozície“. 
Skutočným srdcom parlamentu 
zostávajú jeho členovia a naša 
zlatá a úžasná Danka, ktorí robia 
parlament tým, čím je. 

Aj keď je pred nami ešte dlhá cesta 
plná zákrut, nečakaných nástrah a 
radostí, chcela by som, aby sme sa 
vždy navzájom podržali, podporo-
vali a pomáhali si, lebo aj o tom to 
vlastne je. Bytím jeden pre druhé-
ho. Aby sme vytvárali, organizova-
li, veľa sa smiali a hlavne užívali si 
to, čo robíme. 
A ešte raz, ďakujem vám za všetko, 
rodinka. 

Katarína Valúchová,
novozvolená predsedníčka  
Študentského  parlamentu 

Senica

Niečo staré, 
niečo novémyslieť na všetko, čo sme sa nestihli 

naučiť, na nedostatky v našich vedo-
mostiach. Už som sabotážovala do-
statočné množstvo testov na tom, že 
som neverila vlastným schopnostiam. 
Načo mi bolo podceňovanie? Nanič. 
Vlastnými negatívnymi myšlienkami 
som pritiahla zlý výsledok. Poučte sa 
preto na mojich chybách a verte si (a 
verte si vždy, nie len v škole). 

4. Neuč sa z učebnice
Netvrdím, že učebnice nie sú užitoč-
né. Len mi príde, že si ich automaticky 
prepájame so školou a povinnosťami. 
Šedé poučky z učebnice môžu ožiť, 
keď ich nájdeme v knihe, filme či 
podcaste. Z vlastnej skúsenosti viem, 
že najlepšie som si zapamätala učivo, 
keď som si ho naštudovala z viace-
rých zdrojov. Nakoniec možno zistíte, 
že to, čo sa učíte je celkom fascinujú-
ce (aj keď to tak nie je vždy).

Lucia Rapáková, 
Gymnázium Senica

Majself - NEBO JE TU ft. Dano Ka-
pitán (prod. Fillipian)
Majself posiela videoklip na vec, ktorú 
napísal v Thajsku. Sám sa vyjadril, že 
je to jedna z jeho najosobnejších skla-
dieb - popisuje obdobie, kedy na tom 
nebol po zdravotnej stránke práve naj-
lepšie. Skladbu venoval svojej rodine, 
ktorá pri ňom v tomto období stála. 

Hudobné recenzie by Simona Kutláková (SSOŠP SENICA)
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Jednoducho „20“ - časť štvrtá
V „parlamenťáckej“ 20-ročnej histó-
rii zostávame v ďalšom pokračovaní 
rubriky ešte v rokoch 2005 – 2007. 
Bolo to nadšené obdobie hľadanie 
tváre parlamentu, obdobie veľmi 
úzkej spolupráce s radnicou, ale aj 
čas nových výziev a nápadov. Vznikli 
vtedy podujatia, ktoré trvajú dodnes. 
V tomto čase boli pravou rukou pred-
sedu Peťa Siwieca ďalší študenti se-
nického gymnázia JÁN HYŽA, MO-
NIKA KURTOVÁ a neskôr MONIKA 
MIKUŠOVÁ. A práve s nimi vám pri-
nášame rozhovor.

Prerástol svojich učiteľov 
i hranice Slovenska! 
JÁN HYŽA. To je bývalý aktívny člen 
Študentského parlamentu Senica z 
rokov 2005 – 2007. Inšpiratívny člo-
vek s hlbokým estetickým cítením,  
so stovkou záujmov...a už vtedy dob-
rý manažér. Absolvent gymnázia, 
neskôr brnianskej JAMU, krakovskej 
PWST a nitrianskej UKF. Dnes mladý 
34-ročný mladý muž, učiteľ spevu a 
vedúci vlastnej hudobnej školy vo 
Viedni! V rokoch 2005 - 2007 jeden z 
top ľudí v študentskom parlamente, 
s jasným názorom na svet, tvorivým 
potenciálom a schopnosťou viesť 
tím. Bol to on, ktorý dal smer vtedy 
vznikajúcim Študentským listom, za-
ložil rubriky, nabádal k tvorbe ostat-
ných a sám písal a písal. Vedel vymys-
lieť a zrealizovať projekt, bol výborný 
moderátor. Ku Dňu študentstva 2005 
získal medailu mesta od primátora za 
nevšednú mimoškolskú aktivitu.

Janko, povedz súčasnej mladej gene-
rácii, čo ťa vtedy oslovilo na práci v 
senickom študentskom parlamente? 
Čo si si z neho odniesol a ako si vtedy 
vnímal svet?
V časoch, keď som bol na gymnáziu, 
som mal silnú potrebu vyjadriť svoj 
názor, priložiť ruku k dielu, niečo 
zmeniť, či niečo nové vytvoriť. Bo-
hužiaľ, vtedajšie gymnázium tento 
priestor študentom príliš nedávalo, 
a preto možnosť podieľať sa na ak-
tivitách v študentskom parlamente 
a v Študentských listoch som vnímal 
ako príležitosť niečo urobiť podľa 
vlastných predstáv. Pre mňa bol svet 
vtedy záplava výziev (aj takým ostal), 
ktoré som chcel (najlepšie všetky na-
raz) zdolať. A to je asi to najcennejšie, 
čo som si vtedy so sebou odniesol. 
Výzvy sú všade okolo nás a kdekoľ-
vek, treba ich len vidieť, dokázať pri-
jať a nebáť sa neúspechu. 

Aké aktivity si mal najradšej, respektí-
ve čo ti najviac z týchto rokov utkvelo 
v pamäti?
Asi úplne ťažko povedať, že čo som 
mal najradšej. Ja som mal rád všetko. 
Divadlo, spev, tanec, písanie, orga-
nizovanie, moderovanie, turistiku, 
táboráky. Nejako som medzi tými ak-
tivitami nerozlišoval, lebo ma všetky, 
každá iným spôsobom, napĺňali. Aj 
také, ktoré som organizoval.

Udržiavaš s niekým z vtedajšej partie 
kontakty?
Samozrejme vzniklo v tom čase veľa 
kamarátstiev a mnohé z nich sa roz-
plynuli, niektoré kontakty ostali.        

Vieme, že žiješ už dlhšie vo Viedni. Čo 
ťa tam priviedlo a čim sa zaoberáš?  
Do Viedne som sa dostal náhodou 
a nikdy som to nemal v pláne. Teraz 
tu už žijem päť rokov. Po dokončení 
doktorandského štúdia v Nitre som 
učil v Bratislave spev na konzervató-
riu a taktiež na Vysokej škole múzic-
kých umení, robil som divadelné 
projekty. Nakoľko som situáciu na 
Slovensku a v slovenskom školstve 

už nijako nedokázal stráviť, rozho-
dol som sa odísť. Viedeň sa zamotala 
do toho náhodou. Na začiatku som 
tu učil v súkromnej hudobnej škole 
spev. Neskôr som sa rozhodol spl-
niť si predčasne svoj sen a otvoriť si 
vlastnú hudobnú školu, čo sa aj po-
darilo a zatiaľ sme dokonca prežili aj 
pandémiu a dúfam, že to zvládneme 
s kolegami aj naďalej.     
 
Ďakujem veľmi pekne za tvoje spom-
ienky a odpovede. Želáme Ti  veľa pra-
covných úspechov a energie do ďalšej 
budúcnosti v Rakúsku. 

Kultivovaná a komunikatívna 

MONIKA KURTOVÁ. V rokoch 2005 
- 2006 podpredsedníčka Študentské-
ho parlamentu v Senici. V súčasnej 
dobe už mladá mamička, ale aj „dvoj-
násobná“ vysokoškoláčka (ekonómia 
a právo ) a úspešná doktorandka, 
s čím sa snúbi i jej súčasná pozícia 
projektového manažéra pri vzdelá-
vaní dospelých. Patrila v parlamente 
k osobnostiam, ktoré sa vedia presa-
diť,  ľahko sa s nimi komunikuje a ve-
dia zachovať pokoj aj keď im „horí za 
pätami“. Bola popredu v jazykových 
zručnostiach, písala do Študentských 
listov, organizovala ľudí.  

Monika, spolu s Peťom Siwiecom si 
hľadala podobu rozvíjajúceho sa par-
lamentu. Bavilo ťa to? Splnila „práca“ 
v parlamente tvoje očakávania?
Práca v študentskom parlamente ma 
veľmi napĺňala pretože sme spolu s 
ďalšími skvelými ľuďmi mohli v meste 

organizovať podujatia a pracovať na 
rôznych projektoch pre mladých. Ale 
nielen to. Pre mňa ako pre študentku 
strednej školy bolo obohacujúce spo-
lupracovať s primátorom mesta, riadi-
teľmi škôl a skvelými ľuďmi napríklad 
z CVČka, ako ty, Dani. Zároveň to bol 
aj začiatok nadobudnutia rôznych 
zručností, ako  začiatky projektové-
ho, či time manažmentu, vybudovať 
si dôveru u ľudí z tímu, ako si preroz-
deliť prácu tak, aby každý pracoval 
na tom, v čom vyniká a podobne.                                                                                                                            
Pamätám si napríklad jeden z prvých 
mestských Dní Zeme v parku, ktoré-
ho príprava nám dala riadne zabrať, 
alebo organizačná pomoc pri majs-
trovstvách sveta v disco dance. Moje 
nadšenie pre prácu pre iných mi 
zostal do dnes. Aj počas vysokej školy 
som bola členkou dobrovoľníckych 
organizácií, pracovali sme na rôznych 
projektoch, ktoré sa nám podarilo 
rozšíriť do viacerých škôl po celom 
Slovensku. Neskôr som pochopila, že 
dobrovoľnícka činnosť je veľmi pozi-
tívne hodnotená aj pri pohovoroch 
na vysokú školu, do práce, do iných 
organizácií. 

Pamätám si ťa celkom blízko vtedaj-
šieho primátora Ľubomíra Parízka, ve-
dela si s ním, aj keď len 17-ročná, držať 
krok v diskusii. A on ťa ako študentku 
bral celkom ako seberovnú. Dobre si 
to pamätám?  
Neviem, či ako seberovnú, ale spo-
mínam si na časté debaty s pánom 
primátorom. Myslím si, že mi k tomu 
dopomohlo cestovanie a štúdium v 
zahraničí. Tam som mala príležitosť 
zažiť prácu s mladými ľuďmi, vidieť, 
čo v jednotlivých mestách funguje a 
čo naopak nie. Vždy som premýšľa-
la, ako tieto skúsenosti využiť aj pre 
naše mesto a mládež. Tieto diskusie 
ma aj naučili, že na každú z nich je 
potrebné sa pripraviť, a že ak chce-
te s niekým viesť rozhovor na úrov-
ni, treba mať na to aj fakty a nielen 
argumentovať na základe svojich 
názorov.          
                          (pokrač. na nasled. strane)
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„Čo môžem urobiť pre Európu a čo môže 
Európa urobiť pre mňa?“ To bolo motto 
mládežníckej konferencie Youth Takes 
the Floor v Bruseli, pre členské štáty EÚ, 
ktorú v roku 2006 organizovala Európ-
ska komisia. Pozvánku na účasť  dostal 
aj senický parlament a ty si bola vybra-
ná ako jeho reprezentantka. Za Senicu i 
za Slovensko. Čo si tam vtedy zažila? 
Dodnes si veľmi dobre pamätám, ako 
mi šéf výberovej komisie telefonoval, 
že ma vybrali do Bruselu, reprezen-
tovať Slovensko na konferencii pre 
mladých. Bola som práve na ceste 
domov zo školy, konkrétne vo výťahu. 
Nechcelo sa mi tomu uveriť. To, že je 
to skutočnosť, som si naplno uvedo-
mila až keď som z poštovej schránky 
vybrala potrebné materiály a letenku. 
Áno, prišli mi poštou. Pre mňa bol ob-
rovský zážitok byť súčasťou nadnárod-
nej konferencie, stretnúť sa s mladými 
ľuďmi zo všetkých členských krajín, 
pracovať s nimi v skupinách na rieše-
ní problémov, ktoré trápia mladých 
a naše požiadavky neskôr predniesť 
aj vtedajším komisárom. Slovenskú 
republiku zastupoval Ján Figeľ ako 
komisár EÚ pre vzdelávanie, odbornú 
prípravu, kultúru a mnohojazyčnosť, 
ktorý pre nás vybavil aj návštevy bu-
dov, v ktorých sídlia orgány EÚ. Takáto 
skúsenosť bola pre mňa veľkou moti-
váciou. Aj keď som za prácu v parla-
mente ani v Študentských listoch nič 
neočakávala, vnímala som konferen-
ciu v Bruseli ako odmenu za to všetko, 
čo sme pre naše mesto robili. 

Ešte nám priblíž čo momentálne robíš, 
čo si vyštudovala, či sa ti plnia sny...
Po skončení senického gymnázia 
som pokračovala vo vysokoškolskom 
štúdiu. Po ukončení doktorandského 
štúdia som nechcela nastúpiť hneď 
ako vyučujúci, lebo som nemala ešte 
dostatočné skúsenosti, ktoré by som 
chcela študentom odovzdávať. Preto 
som prijala ponuku od nadnárodnej 

spoločnosti, kde som začala na pozícii 
finančného analytika. Moja vášeň ma 
však ťahala k projektom, pri ktorých 
vidím výsledok. Vďaka aktivitám, ktoré 
som robila nad rámec mojej pracovnej 
náplne, som dostala ponuku pracovať 
v globálnom tíme, ktorý sa venuje 
vzdelávaniu všetkých zamestnancov. 
Môcť pomôcť iným k ich rozvoju, záro-
veň však zdokonaľovať samú seba, je 
niečo, čo ma skutočne napĺňa.            
Či sa mi plnia sny? Snov som mala a 
stále mám veľa, lebo podľa mňa sny a 
ciele dávajú nášmu životu smer. Niek-
toré sú menšie, iné väčšie, niektoré 
kratšie, iné dlhodobejšie, niektoré sa 
mi už splnili, iné teraz žijem. A mám 
aj také, ktoré sa časom troška zmenili. 
Vždy ma bavilo cestovanie a dokonca 
som jeden čas chcela pracovať a dlho-
dobejšie žiť v zahraničí. Ale na základe 
skúseností a aj preto, že som veľmi 
rodinne založený človek, som zostala 
verná Slovensku. Verím, že prínosom 
môžem byť aj tu, doma. 

Ďakujem ti, Monika, za pekné slová a 
želám ti veľa pracovného nadšenia a 
úspechov a radosť z malej dcérky. 

Neprehliadnuteľná, 
do koča i do voza 
To vždy bola, je a bude bývalá ak-
tívna členka Študentského parla-
mentu Senica v rokoch 2006 – 2008, 
MONIKA MIKUŠOVÁ. Dnes mladá, 

31-ročná žena. A vtedy ťahúň parla-
mentu. Vďaka nej sme mali vždy mo-
derátorku, organizátorku spoločen-
ských i športových podujatí, autorku 
do študentských listov a človeka s 
množstvom nápadov a schopnos-
ťou posúvať veci ďalej.

Monika, povedz súčasnej mladej ge-
nerácii, čo ťa vtedy oslovilo na práci 
v študentskom parlamente? Čo si si z 
neho odniesla a ako si vtedy vnímala 
svet?
Ja som nikdy nebola ten fanúšik po-
litiky, no keď sa naskytla príležitosť 
stať sa členom parlamentu, prišlo mi 
to ako veľmi zaujímavé miesto, ako 
pochopiť fungovanie, či rozhodo-
vanie mesta viac a možno aj troška 
pridať ruku k dielu. Pravidelne sme 
sa stretávali s pánom primátorom, 
mohli sme zdieľať naše názory a ná-
vrhy. Zároveň to bolo miesto, kde 
sme sa stretávali s veľmi zaujímavý-
mi ľuďmi a mohli sme vymýšľať rôz-
ne aktivity pre nás a našich kamošov.

Aké podujatie si mala najradšej a čo 
ti najviac z týchto rokov utkvelo v pa-
mäti?
Od malička som mala veľmi blízko 
ku kultúre a športu. Ku kultúre má 
viedla mamka už od troch rokov, 
no športových aktivít nikdy nebolo 
dosť. Užila som si organizáciu špor-
tových aktivít, ale i možnosti spo-
znať iných študentov z iných krajín. 
Kultúrna výmena v Rakúsku bola 
naozaj skvela skúsenosť - nielen sme 
spoznali super ľudí, uvarili sme ha-
lušky pre viac ako päťdesiat ľudí, ale 
zažili sme i kopec zábavy.

Udržiavaš s niekým z vtedajšej partie 
kontakty?
Jasné! S Peťom Siwiecom či Milo-
šom Fojtlinom sa vidíme väčšinou, 
keď som doma na Vianoce a radi za-
spomíname na staré dobre časy pri 

varenom vínku. Keď nevyjde osob-
né stretnutie , vidíme sa aspoň na 
sociálnych sieťach, keďže teraz sme 
všetci v iných mestách.

Vieme, že žiješ už dlhšie v Thajsku, 
konkrétne v hlavnom meste Bangko-
ku. Čo ťa do tých diaľav priviedlo a čim 
sa tam zaoberáš?
V Bangkoku už žijem viac ako sedem 
rokov. Začalo to prácou pre jednu 
start-up firmu, ktorá sa zaoberala 
rozvozom jedla v Čechách a na Slo-
vensku - volalo sa to Foodpanda a 
bola to jedna z firiem pod Rocket 
Internetom (nemecká firma). Ne-
skôr som od nich dostala ponuku 
na projekt, aby som pomohla v Ázii. 
Projekt bol na päť mesiacov a po-
tom už nasledovalo: Môžeš zostať 
ešte šesť mesiacov? Niekoľkokrát 
za sebou. A tak sa stalo, že som tam 
dodnes. Dnes je Foodpanda najväč-
šou firmou na rozvoz jedla v Ázii a ja 
som druhým najdlhšie pracujúcim 
zamestnancom vo firme na celom 
svete - taký dinosaurus trocha. Čo-
skoro sa Foodpanda spúšťa znova i 
na Slovensku, tak sa teším, že uvidím 
našu značku i tu doma.

Ďakujem veľmi pekne za tvoje spo-
mienky a odpovede. A keďže budeš 
čoskoro mamičkou, želáme ti a celej 
mladej rodinke veľa, veľa radosti zo 
života a zdravia nadostač. A verím, že 
sa s vami tromi vidíme v marci v Seni-
ci, pri príležitosti dvadsiateho výročia 
parlamentu. 

Zhovárala sa Dana Kopecká, 
CVČ Senica a koordinátorka 

Študentského parlamentu Senica

Študentské listy 
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Zahrejte sa pohľadom na vaše najkrajšie letné fotografie

Fotosúťaže, ktoré vyhlasuje mesto Senica na 
Facebooku a Instagrame patria medzi obľúbe-
né súdiac podľa veľkého množstva zapoje-
ných i zaslaných fotografií. Naposledy to bola 
fotografická súťaž s témou "Leto v Senici".
Výherca Andrej Hospodár za vydarenú sním-
ku, na ktorej sa mu podarilo zachytiť krásnu 
atmosféru západu slnka na Kunovskej priehra-
de (foto pod textom), už vecnú cenu obdržal. 
Blahoželáme a ďakujeme všetkým zapojeným 
fotografom - nielen za to, že sa zapájajú, ale aj 
za to, že svojimi fotografiami častokrát sprí-
jemnia unaháňané, hektické a náročné dni 
sledovateľom profilov mesta Senica na Face-
booku a Instagrame.  

-red-
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Vstupné: 5 €, deti 4 €  

Nedeľa 17. október o 17:00 h
ZBOŽŇOVANÝ
Žáner: komédia, dráma/ČR 

Piatok 15.,  sobota 16.  
a  nedeľa 17. október o 19:00 h
VENOM 2: CARNAGE PRICHÁDZA 
Žáner: akčný sci-fi thriller/USA 

Utorok 19.  a streda 20. október 
o 19:00 h
LÁSKA NA ŠPIČKÁCH
Žáner: romantická komédia/ČR 

Piatok  22. a  piatok  29. október 
o 19:00 h
DUNA
Žáner: dobrodružný, sci-fi, dráma/USA

Nedeľa 24. október o 17:00 h  
a štvrtok 28. október o 10:00 h
RON MÁ CHYBU
Žáner: animovaná komédia/USA 

Nedeľa 24. a štvrtok 28. október 
o 19:00 h
HALLOWEEN ZABÍJA
Žáner: horor/USA 

Utorok 26. október o 19:00 h
INÁ SVORKA + MILÝ TATI  (filmový klub)   
Žáner: dráma/Maďarsko, Slovensko

Streda  27.  a sobota  30. október 
o 19:00 h
POSLEDNÝ  SÚBOJ
Žáner: historická dráma/USA

Piatok 29. október o 10:00 h
KRÚDOVCI: NOVÝ  VEK
Žáner: animovaná komédia/USA

Sobota 30.  a nedeľa  31. október 
o 17:00 h
RODINA  ADDAMSOVCOV 2
Žáner: animovaný/USA

Nedeľa 31. október o 19:00 h
KURZ  MANŽELSKEJ  TÚŽBY
Žáner: komédia/ČR

Nedeľa 31. október o 19:00 h
KURZ  MANŽELSKEJ  TÚŽBY
Žáner: komédia/ČR

PRÁZDNINOVÉ  PREMIETANIE  
PRE DETI O 10:00 H:

*Štvrtok 28. október: RON MÁ CHYBU
*Piatok 29. október: KRÚDOVCI: NOVÝ  
VEK 

Program KINA MLADOSŤ 
na október

KURZY:
Tanečné kurzy spoločenských 
tancov pre dospelých 
(Tanečný klub ORION SENICA) 
11., 18., 25. 10. 2021 o 19:00 
Miesto: DK Senica – tanečná sála 
Rezervácia: +421 905 675 914, 
e-mail: tk-orion@seznam.cz

Kurz spoločenského tanca 
(M. Danihel)
Každý štvrtok o 16:00  
Miesto: DK Senica – tanečná sála 
Rezervácia: 0907 389 882

Kurz JOGY – Joga room
7., 14., 19., 26. 10. o 16:30  
12., 21., 28. 10. o 16:00  
Miesto: Dom kultúry Senica 

Dvojmesačný tanečný kurz LA-
TINSKO-amerických tancov pre 
DÁMY bez partnerov 
LATINO LADIES od 27. 10. 2021
Každá streda od 19:00 - 20:00 
Miesto: DK Senica – tanečná sála 

Organizátor: Tanečný klub ORION
Nutná registrácia: +420 724 805 676, 
e-mail: tk-orion@seznam.cz 

PODUJATIA: 
13. 10. o 17:00, Život v ekokomu-
nite Sekier v Zaježovej
Rozprávanie o spôsobe života v eko-
komunite v Zaježovej
Miesto: Záhorská knižnica

14. 10. o 14:00, Babka, dedko, 
poďme si čítať!
Podujatie pre všetky deti a ich sta-
rých rodičov
Miesto: Záhorská knižnica

16. 10., Pochod Šaštínskymi bormi
Trasa: Šaštín Gazárka - Tomky, 15 km
Štart: Šaštín, žel. stanica o 8:00 
Organizátor: Klub slovenských turis-
tov Senica

18. 10. o 16:00 a 19:00, Pán strom 
– divadelné predstavenie Rado-
šinského naivného divadla
Miesto: Dom kultúry Senica  (50 % 
kapacity)
Vstupné: 20 €

20. 10. o 17:00, Storočie, kruté 
stoočie
Beseda s básnikom Milanom Rich-
terom
Miesto: Záhorská knižnica

21. 10. o 10:00, Angličtina pre se-
niorov
Bezplatný kurz AJ s certifikovaným 
lektorom
Miesto: Záhorská knižnica

22. 10. o 16:30, Rozprávkovo – ta-
nečný koncert Sonny
Miesto: DK Senica (50 % kapacity)
Vstupné: 7 €

23. 10. o 16:00 a o 18:30, Rozpráv-
kovo – tanečný koncert Sonny
Miesto: DK Senica (50 % kapacity)
Vstupné: 7 €

22. 10. o 10:00, Čítaníčko pre 
najmenších so Zuzkou Ružičkou
Prvými krokmi ku knihám pre 
najmenšie deti.
Miesto: Záhorská knižnica

22. 10. o 17:00, Kati Madarász De-
sci - Lucia Veselá: Tiché rozhovory 
- vernisáž výstavy
Výstavu si môžete pozrieť do 16. 1. 
2022.
Miesto konania: Záhorská galéria 
Jána Mudrocha v Senici

10. 11. o 17:00, Beseda s Ivanou 
Havranovou
Zradená? Nielen o najnovšom ro-
máne s novinárkou, publicistkou a 
spisovateľkou Ivanou Havranovou.
Miesto: Záhorská knižnica

15. 11. o 19:00, Muzikál Báthory
Dom kultúry Senica
Vstupné: 32 €
Originálne a jedinečné spojenie le-
gendárneho príbehu, sugestívnej 
pôvodnej hudby a podmanivého 
temperamentu slovenského folk-
lóru s fúziou Worldmusic v spraco-
vaní Stanislava Palúcha, doplnené 
poetickými textami Michala Rovňá-
ka, dynamické choreografie Silvie 
Hudec Belákovej. Veľkolepá scé-
nicko - výtvarná výprava Veroniky 
Vartíkovej, smerujúca až k Fashion 
show....Skvelé herecké a hviezdne 
obsadenie!
Miesto: Dom kultúry Senica

V dňoch 23. a 24. 9. 2021 sa Západo-
slovenským múzeom v Trnave opäť 
rozliehal umelecký prednes poézie a 
próze. 59 najlepších recitátorov súťa-
žilo v krajskom kole Hollého pamät-
ník v piatich vekových kategóriách. 
Medzi nimi boli i žiačky Literárno-
-dramatického odboru ZUŠ v Senici 
a aj napriek tomu, že prípravu mali 
sťaženú dištančným učením, všetky 
uspeli. Amélia Báňayová skončila na 
2. mieste v I. kategórii prózy, Ema Ju-
rášová na 1. mieste v I. kategórii poé-
zie a Pavlína Praskačová na 1. mieste 
vo IV. kategórii poézie. Na 3.mieste 
sa v 1. kategórii poézie umiestnila ži-
ačka ZUŠ Alexia Báňayová, ktorá ten-
tokrát zastupovala ZŠ Komenského 
Senica. Spolu s nimi sa tešila aj ich 
pani učiteľka Jana Báňayová. 

Tohtoročná krajská prehliadka Hollé-
ho pamätník si pripomenula 100. 

výročie úmrtia najvýznamnejšej 
osobnosti literárneho a kultúrno-
-spoločenského života na Slovensku 
Pavla Országha Hviezdoslava.

Víťazky budú reprezentovať Trnav-
ský kraj na celoštátnej prehliadke 
umeleckého prednesu poézie a pró-
zy Hviezdoslavov Kubín 2021. 

ZUŠ Senica

ZUŠ Senica postúpila na celoslovenskú prehliadku Hviezdoslavov Kubín 
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Prvý septembrový víkend patril 
sviatku filmovej tvorby na Sloven-
sku. V Bardejovských kúpeľoch sa 
konal 29. ročník celoštátnej súťaž-
nej prehliadky amatérskej filmovej 
tvorby Cineama 2021.

Do najvyššieho kola sa postupom 
z regionálnych a krajských stupňov 
súťaže prebojovali aj žiačky literár-
no-dramatického odboru ZUŠ Se-
nica Katarína Čmaradová, Zuzana 
Hurbaničová a Pavlína Praskačová 
pod pedagogickým vedením Mgr. 
Jany Báňayovej. Bolo to pre ne veľké 
prekvapenie, keďže ich krátke filmy 
vznikali počas dištančného učenia a 
do takejto súťaže išli prvýkrát.

V 91 najlepších filmoch z celého 
Slovenska boli zastúpené všetky 

Dramaťáci ZUŠ bodovali na filmovom festivale
vekové skupiny a žánrové kategó-
rie ako animovaný film, hraný film, 
dokument a publicistika, videoklip 
a experiment. Mená víťazov zazneli 
na záverečnom ceremoniáli, ktorý 
uzavrel trojdňový program plný 
súťažných aj nesúťažných projek-
cií, workshopov a sprievodných 
podujatí. Video Katky Čmaradovej 
s názvom Môj film získalo krásne 
tretie miesto. „Atmosféra prehli-
adky bola očarujúca a jedinečná. 
Zanechala v nás veľa spomienok 
a úžasných zážitkov. Spoznali sme 
veľa nových ľudí naladených na 
rovnakú vlnu. Je to obrovská moti-
vácia do ďalšej tvorby či filmovej i 
divadelnej,“ skonštatovali nadšené 
dievčatá, po návšteve na východe 
Slovenska.

Jana Báňayová, ZUŠ Senica
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Seniori, máte záujem pracovať 
ako „priechodári“?
Mestská polícia v Senici prijme na dohodu 
o pracovnej činnosti aktívnych dôchodcov 
ochotných vykonávať dohľad nad prechád-
zaním cez priechody pre chodcov.

Pracovná pozícia: zamestnanec mesta Seni-
ca, Mestskej polície Senica určený k zastavova-
niu vozidiel.

Sídlo:  Mestský úrad Senica, Štefánikova 
1408/56, 905 25 Senica
 
Počet obsadzovaných miest: 5
 
Dátum na podanie žiadostí o prijatie do za-
mestnania: do 25. 10. 2021
 
Kvalifikačné predpoklady: SŠ vzdelanie
Práca vhodná aj pre poberateľa starobného a 
invalidného dôchodku.
 
Dátum nástupu na pracovné miesto: 
dohodou
 
Mzdové ohodnotenie: 4,00 eur/hodina
 
Rozsah pracovného času: 
maximálne 10 hodín týždenne
Časový harmonogram výkonu práce: 1 ho-
dina denne v čase od 7:00 hod. do 8:00 hod. v 
dňoch školského vyučovania a podľa požiada-
viek zamestnávateľa.
 
Obsah pracovnej činnosti: dávanie pokynov 
na zastavovanie vozidiel na priechodoch pre 
chodcov v blízkosti škôl, usmerňovanie do-
pravných prostriedkov pri organizovaní kultúr-
nych a spoločenských podujatí v meste Senica.
 
Miesto výkonu práce: určený priechod pre 
chodcov na území mesta Senica – ulica Dlhá, 
Sládkovičova, Námestie oslobodenia - pri 
Okresnom súde, Sotinská - pri novom kostole.
 
Požadované schopnosti a osobnostné 
predpoklady:
- zdravotná spôsobilosť na prácu vykonávanú 
na vonkajšom pracovisku
- základná znalosť dopravných predpisov (pred 
výkonom práce zamestnanci absolvujú školenie)
- bezúhonnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť, 
dôveryhodnosť, komunikatívnosť
     
Záujemcovia doručia svoje žiadosti do po-
dateľne Mestského úradu na adresu:   
Mestský úrad Senica, Mestská polícia Senica                                                                                          
Štefánikova 1408/56
905 25  Senica    
 
Bližšie informácie poskytne:  
Mgr. Jaroslav Pecha, 
náčelník Mestskej polície Senica,
tel. 034/ 651 5886, e-mail: msp@senica.sk.

Ing. Mgr. Martin Džačovský
primátor mesta Senica

Krásne gesto – deti deťom
Peniažky zo žiackych trhov venovali hodonínskej škole  
Každoročne žiaci a zamestnanci ZŠ na Komenské-
ho ulici v Senici usporadúvajú charitatívnu akciu 
pod názvom "Vianočné trhy". V minulom školskom 
roku sa táto akcia pre pandemickú situáciu presu-
nula na záver školského roka a tak vznikli "Letné 
trhy". Išlo už v poradí o štvrtý ročník tohto podu-
jatia, na ktorom si žiaci navzájom medzi sebou 
predávajú za symbolické ceny vlastne vyrobené 
ručné výrobky. O tom, kam poputuje výťažok, si 
rozhodujú žiaci sami a vždy je prioritnou snahou 
posunúť peniaze tam, kde je to najviac potrebné. 

V prvom roku vyzbieraná finančná čiastka poteši-
la našich štvornohých kamarátov v psom útulku 
v Senici. V druhom roku sme pomohli domovu 
dôchodcov v Senici s nákupom piecky na vypaľo-
vanie keramiky a z tejto zbierky vznikla aj krásna 
spolupráca, ktorá pretrváva dodnes. Tretí ročník 
a zbierka z podujatia pomohla našej spolužiač-
ke, ktorá trpí výnimočným postihnutím chrbtice 
a absolvuje ročne operácie na zlepšenie jej zdra-
votného stavu. Minulý školský rok žiaci premýšľali 
nad tým, že peniaze ponecháme v škole, no človek 
mieni – Pán Boh mení. Našimi blízkymi susedmi na 
južnej Morave sa prehnalo tornádo a niekoľko škôl 
zostalo úplne zničených. Nám najbližšia škola čo 
sa týka vzdialenosti, ale aj veľkosti, teda počet tri-
ed a žiakov, je Základná škola U Červených Dom-
ků v Hodoníne, ktorej budova školy zostala úplne 
zničená tornádom. A tak naši žiaci a zamestnanci 
opäť ukázali, že majú srdce na správnom mieste 
a rozhodnutie bolo na svete. Zbierku sme sa roz-
hodli venovať práve deťom spomínanej základnej 
školy.

Dňa 8. 9. 2021 sme na pôde našej školy pripravili 
slávnostné odovzdanie finančnej zbierky nie len z 
letných trhov, ale i samotní zamestnanci sa k tejto 
zbierke pridali a venovali svoj dobrovoľný príspevok. 
Zbierku v hodnote úctyhodných 1450 eur si prišli 
prevziať pán riaditeľ PaedDr. Antonín Slezák so zá-
stupcom Mgr. Michalom Holomčíkom zo ZŠ u Čer-
vených Domků v Hodoníne. Počas návštevy sme si 
vypočuli niekoľko príbehov o nie príjemnom ukon-
čení ich školského roka, kedy sa ich budovou školy 
prehnalo tornádo a zničilo všetky triedy a učebne. 
Našťastie nikto už v čase vyčíňania živla v škole ne-
bol a teda utrpeli len materiálne škody. No i napriek 
smutnej situácii sa v danom meste a škole spojili 
všetci dobrí ľudia a dokonca i žiaci s rodinami pomá-
hali počas letných prázdnin s opravami školy. Budo-
vu školy otvorili ako jedinú spomedzi postihnutých 
už druhého septembra.

Tu však naša spolupráca nekončí a okrem zbierky, 
ktorá putuje pre deti na správne miesto, rozbieha 
naša škola cezhraničnú spoluprácu so spomínanou 
ZŠ v Hodoníne. V najbližšom možnom termíne, vý-
ber žiackeho parlamentu našej školy vycestuje do 
Hodonína, aby na vlastné oči videl silu prírodnej 
katastrofy, no najmä, aby mohli deti nadviazať nové 
priateľstvá a spoločne rozbehli spoluprácu, ktorá 
spojí v našich deťoch obe krajiny. 

Srdečná vďaka patrí všetkým žiakom, rodičom, vede-
niu, i zamestnancom školy. Je to krásny dôkaz toho, 
že tam, kde je srdce a vôľa, je aj cesta. Tešíme sa na 
spoluprácu.                         
                             ZŠ, Ul. Komenského, Senica
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Súťaž dobrovoľných hasičov v požiarnom útoku ovládli domáce družstvá 
Tradičná hasičská súťaž dobrovoľných hasičských zborov o pohár primátora mesta Senica mala vlani 
"koronapauzu",  tento rok odštartovala v nedeľu 11. septembra za teplého slnečného počasia v areáli 
Základej školy Viliama Paulínyho-Tótha. 

V prvej kategórii PS8, kde sa voda do hadíc čerpala prostredníctvom 
starších a často nevypočítateľných mašiniek, sa napokon najlepšie da-
rilo „mančaftu“ Senica 2: 
1. Senica 2, 1:19,38 (súčet časov z dvoch pokusov)
2. Hradište pod Vrátnom, 2:08,75 
3. Letničie, ND (nedokončený útok)
4. Senica 1, ND

Druhá kategória PS12 bola vďaka používaniu modernejšej techniky 
o poznanie rýchlejšia a dynamickejšia. I v nej sa najviac darilo obom 
domácim družstvám:
1. Senica 1, 0:48:90 (súčet časov z oboch útokov)
2. Senica 2, 0:54,31 
3. Hlboké, 0:59,14
4. Letničie, 1:08,87 
5. Hradište pod Vrátnom, 1:10,73 
6. Rovensko, 1:12,60 
7. Dojč, ND (nedokončený útok)

Putovný pohár primátora mesta Senica tak napokon ostal vďaka víťaz-
ným výkonom senických hasičov doma. Členovia jednotlivých DHZ sa 
tak po dlhšej prestávke mohli stretnúť a súťažne si zmerať sily. Poduja-
tie z Fondu PRO Senica podporilo mesto Senica, ZŠ V. P.-Tótha. 

-tam-

Dobrovoľný hasičský zbor v Senici zrealizoval v 
tomto roku dva projekty s finančnou podporou 
mesta Senica: „Prevencia očami detí“ (350 eur) a 
„Hasičský šport“ (700 eur). Počas preventívno-
-výchovných podujatí pre školákov zameraných 
na ukážky práce hasičov, žiaci dostali aj propa-
gačné materiály s logom DHZ Senica. V rámci 
projektu „Hasičský šport“ mohol DHZ Senica 
zasa vďaka poskytnutej dotácii mesta zakúpiť 
dresy, športové hadice a prúdnice.

Jarmila Barcaj Drinková, 
predsedníčka DHZ v Senici

Projekty hasičov 
s podporou mesta
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Natália Špániková sa preplávala 
do Útvaru talentovanej mládeže
Talentovaná plavkyňa PK AQUA Se-
nica 12-ročná Natália Špániková (tré-
ner Andrej Laho) na celoslovenských 
plaveckých pretekoch v Šamoríne 
(Slovenský pohár družstiev a jednot-
livcov v plávaní 2021), ktoré sa kona-
li prvý októbrový víkend (2. – 3. 10.), 
svojimi výkonmi splnila limity pre 
zaradenie do Útvaru talentovanej 
mládeže. Na pretekoch si vyplávala 
deväť osobných rekordov, v kategó-
rii narodených 2008 – 2009 získala 
zlaté medaile v 800 a 1500 metrov 
voľný spôsob, striebro v disciplíne 
100 metrov motýlik a bronz v disci-
plíne 200 metrov motýlik.

Útvary talentovanej mládeže slúžia 
na vytvárania nadštandardných 
podmienok pre prípravu športových 
talentov. Na ich zabezpečovaní sa 
podieľajú športové zväzy a kluby, 
zriaďovatelia škôl a ministerstvo 
školstva.

PK AQUA cez víkend v Šamoríne re-
prezentovali aj Andrej Laho, Patrik 
Laho, Martina Kaiserová ako členo-
via rozhodcovského zboru Sloven-
skej plaveckej federácie.

-tam-
Foto: PK AQUA Senica 

Po prvýkrát Kunovská priehrada 
poskytla zázemie pre organizáciu 
Kunovského plaveckého maratónu 
v sobotu 17. júla. Štart jednotlivých 
kategórií začínal od 10:00 hodiny, 
trate na otvorenej vode merali 1, 3 
a 5 kilometrov. Kunovský plavec-
ký maratón, ktorého sa zúčastni-
lo 60 plavcov z celého Slovenska, 
bol zároveň 3. kolom Slovenského 
pohára v diaľkovom plávaní. Na 
Kunovskú priehradu zavítala aj jed-
na z najúspešnejších slovenských 
športovkýň v histórii samostatného 
Slovenska vôbec, ktorá má na konte 
takmer 70 medailí zo svetových a 
európskych šampionátov, i olym-
pijských hier – Martina Moravcová. 
Povzbudzovať prišla nielen svoju 

dcéru Karolínu, ale aj ostatných 
plavcov z ŠPK Kúpele Piešťany, kto-
rých trénuje jej mama Darina.
Na Kunovskom plaveckom marató-
ne nechýbali ani zástupcovia domá-
cich plaveckých klubov: PK AQUA 
Senica a PK Záhorák Senica, ktorého 
farby úspešne reprezentoval naprí-
klad 19-ročný Adam Pipíška v seni-
orskej kategórii. 5-kilometrovú trať 
zaplával za 1:12:08.

Organizátorom športového podu-
jatia bola Slovenská plavecká fede-
rácia, technickým usporiadateľom 
Plavecký klub AQUA Senica v spo-
lupráci s mestskou spoločnosťou 
RSMS Senica. 

-tam-

Termíny verejného korčuľovania na mesiac OKTÓBER:
streda 13. 10. 2021, 18:15 - 19:45
sobota 16. 10. 2021, 14:00 – 15:30
nedeľa 17. 10. 2021, 15:00 – 16:30
streda 20. 10. 2021, 18:15 – 19:45
sobota 23. 10. 2021, 14:00 – 15:30
nedeľa 24. 10. 2021, 15:00 – 16:30
streda 27. 10. 2021, 18:15 – 19:45
štvrtok 28. 10. 2021, 15:00 – 16:30
piatok 29. 10. 2021, 15:00 – 16:30
sobota 30. 10. 2021, 15:00 – 16:30
nedeľa 31. 10. 2021, 15:00 – 16:30

Prípadné zmeny spoločnosť RSMS zverejňuje na www.rsms.sk. 

V akom režime fungujú plaváreň, tenisová hala, solárium, 
sauna a zimný štadión?
  
Na základe aktuálneho zaradenia okresu Senica do „1. stupňa ohrozenia“ 
(červená farba) podľa COVID Automatu sú jednotlivé prevádzky v správe Re-
kreačných služieb mesta Senica otvorené nasledovne:

Mestská plaváreň je otvorená v režime „OTP" (vstup je povolený len plne 
zaočkovaným, testovaným osobám a osobám, ktoré prekonali ochorenie CO-
VID-19) v maximálnej kapacite 25 percent, tzn. 30 osôb. Vstup je možný na 
základe harmonogramu zverejneného na www.rsms.sk.

Tenisová hala a solárium sú otvorené v režime „Základ", tzn. že vstup je po-
volený všetkým osobám bez ohľadu na očkovanie, testovanie alebo prekona-
nie ochorenia COVID-19, avšak maximálne 10 osôb. Povinný je zoznam účast-
níkov. Tenisová hala je otvorená podľa harmonogramu (rsms.sk) a solárium 
podľa otváracích hodín mestskej plavárne (rsms.sk).
 
Sauna je otvorená v režime „Kompletne zaočkovaní“, tzn. že vstup je po-
volený výlučne plne zaočkovaným osobám podľa otváracích hodín zve-
rejnených na www.rsms.sk. Maximálna kapacita sauny je 10 osôb.
 
Zimný štadión je otvorený v režime ,,OTP", tzn. že vstup je povolený len 
plne zaočkovaným, testovaným osobám a osobám, ktoré prekonali ocho-
renie COVID-19, avšak maximálne 75 osôb. Povinný je zoznam účastníkov.

-red-

Kunovský plavecký maratón
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Program najbližších zápasov FK Senica:
11. kolo 16. 10. 2021 (sobota) o 18:00 h Senica - Michalovce

12. kolo  23. 10. 2021 (sobota) o 18:00 h Senica - Ružomberok

14. kolo 06. 11. 2021 (sobota) o 15:00 h Senica - Z. Moravce

FK Senica: Prehra so Sereďou gólom v nadstavenom čase

Skóre zápasu otvoril už v ôsmej min-
úte z priameho kopu Jureškin. Na 
strelu z dvadsaťpäť metrov zle rea-
goval brankár Ravas a po jeho chybe 
viedli domáci - 1:0. Vyrovnanie prišlo 
v 34. minúte, keď po výbornej Šum-
berovej prihrávke medzi obrancov 
skóroval po zemi kanonier Senice 
Sukisa Mashike - 1:1. Vedenie na 
stranu Serede mohol prinavrátiť Ka-
rrica, ale jeho prudkú strelu z pravej 
strany vyrazil v 36. minúte Ravas na 
rohový kop.

Do druhého polčasu vymenil do-
máci tréner Jarábek ofenzívnych 
hráčov, v zápase nepokračovali Yao 
a Gatarič, na ich miesta prišli Radič a 
Haša. V 52. minúte fauloval na hrani-
ci šestnástky Šimčák a po druhej žltej 
karte putoval predčasne pod sprchy. 
Z následného priameho kopu Ju-
reškin preveril Ravasa, ten vyrazil na 
rohový kop. Ravas sa vyznamenal aj 

po strele Karricu z 56. minúty, refle-
xívne vyrazil nebezpečný pokus na 
ďalší rohový kop. Sereď neskórovala 
ani po šanci Radiča, jeho lob ponad 
Ravasa skončil v 65. minúte nad 
brvnom. O všetkom rozhodol v nad-
stavenom čase Haša, keď z tesnej 
blízkosti poslal do siete loptu po ob-
rovskom tlaku Serede. Rozhodujú-
cemu gólu predchádzalo vykázanie 
stopéra Gáča z ihriska kvôli údajné-
mu krvácaniu, čiže Seničania mali v 
tom čase na ihrisku o dvoch hráčov 
menej. Tento moment samozrejme 
vzbudil vášne po konečnom hvizde 
rozhodcu.

Ohlasy trénerov:
Juraj Jarábek, tréner Serede: "Stre-
lili sme rýchly gól, paradoxne sme sa 
pripravovali na Sukisu, pretože má 
formu, všetko nebezpečné ide cez 
neho. Strelil gól, čo by sa nemal stávať. 
Druhý polčas sme prestriedali, zmeni-

li sme rozostavenie, pomohlo nám aj 
vylúčenie. Senica bojovala, vyzeralo to 
na remízu, robili sme však všetko pre 
to aby sme to zvládli. Chlapcom ďaku-
jem za bojovnosť, sme radi za tri body, 
porazili sme súpera uo Záhoria , ktorý 
prehral iba tretíkrát."

Pavel Šustr, tréner Senice: "Vstup do 
stretnutia bol z našej strany ustrácha-
ný, dlho nám trvalo, kým sme si zvykli 
na tempo, rýchlo sme dostali gól. Aj keď 
sme boli pod tlakom dokázali sme vy-
rovnať. Vďaka nedôslednému bráneniu 
a faulu sme sa nechali vylúčiť, chlapci sa 
zomkli avšak v závere sme inkasovali."

Ivan Tobiáš
Foto: Braňo Španka

V desiatom kole cestovali senickí futbalisti do Trnavy, kde svoje domáce zápasy hráva tento súťažný ročník 
Sereď. Napriek oslabeniu dlho držali zverenci trénera Pavla Šustra nerozhodný stav, rozhodujúci gól však 
inkasovali v tretej minúte nadstaveného času.

Ďalšie výsledky FK Senica:

7. kolo Senica - Pohronie  1:0

8. kolo  Trenčín - Senica 3:3

9. kolo Senica - Slovan BA 0:3

10. kolo Sereď - Senica 2:1



SPOMIENKA
Dňa 21. 9. 2021 sme 
pripomenuli 30. výročie 
úmrtia nášho otca a sta-
rého otca 
Ervína Sekáča. 

A zároveň sme si dňa  
12. októbra pripomenie-
me piate výročie, čo nás 
opustila naša mama a 
stará mama 
Marie Sekáčová.

S láskou a úctou spomí-
na syn Ervín s manžel-
kou Katarínou a vnuč-
kou Katarínou.
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POĎAKOVANIE
Ďakujeme príbuzným, známym a priateľom 
za prejavenú sústrasť a kvetinové dary, ktorí 
prišli 1. októbra odprevadiť na poslednej ces-
te našu milovanú mamu, babku a prababku  
Bernardínu Pazúrikovú, rodenú Štepanovskú 
zo Senice, ktorá nás opustila vo veku 80 rokov.

Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Spi ticho, tichučko,
dosníval si života sen
a cestou bolesti 
odišiel si tam,
kde je ticho, pokoj, 
láska len...

Dňa 28. septembra sme 
si pripomenuli 3. smut-
né výročie, čo nás navždy opustil manžel, otec a 
dedko Ivan Volek zo Senice.
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spo-
mienku. 

S úctou a láskou spomínajú manželka, deti s ro-
dinami a vnúčatá.

MO JDS Senica 
oznamuje svojim 
členom, že dňa  
8. novembra 2021 
o 8.00 hod. bude 
odchod na kúpanie 
do Thermal parku 
Dunajská Streda. 
Poplatok 15 eur sa vyberá v kancelárii na Tová-
renskej ul. Účasť pre OTP seniorov. 

Mária Slezáková 
predsedníčka  MO JDS Senica

SPOMIENKA
Dňa 3. novembra sme 
si pripomenuli 30 rokov 
od chvíle, čo nás navždy 
opustil náš dedo a otec 
Martin Vašina zo Seni-
ce, rodák z Holíča.

S láskou a úctou spomí-
najú dcéry Alexandra, 
Marta a Katarína a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Utíchlo srdce, utíchol 
hlas, mal si rád život a 
všetkých nás.
Odišiel si navždy, túžil si 
žiť, ale osud to tak zaria-
dil, že musel si nás tak ne-
čakane a navždy opustiť.
Hoci si odišiel a niet ťa 
medzi nami, v našich srd-
ciach zostaneš stále s nami... 

Dňa 31. júla sme pripomenuli tretie smutné vý-
ročie, keď nás navždy opustil milovaný manžel, 
otec a dedko Karel Člunek. 

S láskou a úctou spomínajú manželka, syn Juraj s 
priateľkou a vnúčatá Terezka, Šárinka a Adamko. 

SPOMIENKA
Úsmev si mala na perách, 
dobrotu v srdci a lásku v 
duši. Odišla si tichúčko 
ako odchádza deň a v 
našich srdciach ostáva 
spomienka len. Tak snívaj 
ten svoj večný sen a ver, 
že nikdy nezabudneme 
na ten smutný deň.

Dňa 4. júla sme si pripomenuli 4. výročie, čo nás 
navždy opustila naša drahá mamička, manžel-
ka, babička, prababička a kamarátka – Helenka 
Sekundová. Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej s 
nami tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomínajú manžel, deti s rodi-
nami, vnúčatá a pravnúčatá. 

SPOMIENKA
Nech Ti večné svetlo svie- 
ti, tu na teba spomínajú 
manželka, vnúčik a deti. 
Prestalo srdce tĺcť, ústa 
smiať, v neznámy svet 
odišiel si späť. Zaplakal 
každý, kto ťa mal rád. 
Tam v raji nebeskom po-
koj večný maj, buď naším 
anjelom a na zemi nás chráň.

Dňa 23. októbra uplynie smutných 20 rokov od 
chvíle, keď nás náhle a nečakane opustil man-
žel, otec, starý otec, syn, brat, zať a kamarát 
Viliam Figura z Kunova.

Kto ťa poznal, ten vie, čo sme v tebe stratili.
Za tichú spomienku ďakuje manželka, dcéry Moni-
ka a Lucia a ostatná rodina.

POĎAKOVANIE
Ďakujem rodine, známym a priateľom, ktorí od-
prevadili dňa 23. 9. 2021 na poslednej ceste môj-
ho zosnulého manžela Štefana Perneckého.

Manželka Alenka.

SPOMIENKA

Dňa 29. augusta uply-
nulo 8 rokov, čo nás na-
vždy opustila manželka, 
mama, babka Jarmila 
Bačová.

S láskou spomínajú 
manžel Peter, syn Peter 
s rodinou a dcéra Lucia s rodinou.

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

NON-STOP tel. linka na prevoz zosnulých: 
0908 121 450
cintorin@tssenica.sk

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

SPOMIENKY na zosnulých môžete posielať   
mailom na adresu: redakcia@senica.sk.
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Blahoželáme mladomanželom:
Dušan Dikoš a Dagmar Fischerová
Branislav Filípek a Martina Filušová
Patrik Banyász a Mgr. Gabriela Šišoláková
Marek Novomeský a Michaela Medlenová

Vítame nových Seničanov:
Jakub Čerešník, narodený v Skalici
Tomáš Jankovích, narodený v Skalici
Marián Hrušecký, narodený v Skalici
Eliška Pavlovičová, narodená v Skalici
Peter Poláček, narodený v Myjave
   

Opustili nás: 
Štefan Lánik, vo veku 83 rokov
Gerhard Hartmann, vo veku 69 rokov 
Ing. Viliam Greguš, vo veku 76 rokov  
Jozef Fábik, vo veku 90 rokov 
Ing. Vladimír Galbavý, vo veku 70 rokov 
Jozef Juriga, vo veku 64 rokov  
Eva Beňová, vo veku 72 rokov 
Martin Mikulík, vo veku 84 rokov 
Marta Schäfferová, vo veku 84 rokov 
Mária Smaženková, vo veku 81 rokov 
Mário Gašparín, vo veku 49 rokov 
Peter Tytykalo, vo veku 72 rokov
Ján Blatnický, vo veku 67 rokov
Alena Kunková, vo veku 55 rokov
Jozef Oravec, vo veku 80 rokov

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
OZNAMY
• Od 20. septembra 2021 je MsÚ Senica otvorený 
v pôvodných úradných hodinách. Vstup a pohyb  
v budove bude umožnený s prekrytím horných dý-
chacích ciest (nos a ústa) respirátorom s minimálnou 
ochranou FFP2 (KN95, N95) bez výdychového venti-
lu. Odporúčame i naďalej dohodnúť si termín a čas  
s príslušným zamestnancom mesta.

Stránkové dni a úradné hodiny Mestského úradu 
v Senici:
Pondelok: 7.30 – 11.00, 12.00 – 15.30 
Utorok: 7.30 – 11.00, 12.00 – 15.30
Streda: 7.30 – 11.00, 12.00 – 16.30
Štvrtok:  n e s t r á n k o v ý     d e ň
Piatok: 7.30 – 11.00, 12.00 – 14.30

Stránkové dni a úradné hodiny Pokladne MsÚ  
v Senici:
Pondelok: 7.30 – 11.00, 12.00 – 15.30 
Utorok: 7.30 – 11.00, 12.00 – 15.30
Streda: 7.30 – 11.00, 12.00 – 16.30
Štvrtok: 7.30 – 11.00, 12.00 – 15.30
Piatok: 7.30 – 11.00, 12.00 – 14.30

•  Poliklinika Senica, n. o. oznamuje pacientom, že 
stacionár (infúzie) MUDr. Pražienkovej sa od 1. ok-
tóbra 2021 presťahoval na 3. nadzemné podlažie  
č. dverí 373 - 374.

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

PRÁCU HĽADÁ
• Hľadám prácu v oblasti administratívy alebo akú- 
koľvek pracovnú pozíciu, ku ktorej spĺňam poži-
adavky (právna, ek., tech., dopravná oblasť). Ne-
bránim sa novým veciam. Mám 2-ročnú prax. Som 
zodpovedný, cieľavedomý, mám príjemné vystupo-
vanie. Najlepšie v SE, príp. okolie. Vzdel.: ekon. SŠ s 
maturitou, navštevujem externe postgrad. "manaž. 
psychológia". Tel.: 0949 575 676.

Čipová karta ARRIVA Trnava umožní cestujú-
cim výhodnejšiu prepravu v mestskej hromadnej 
dopravy v Trnave, Piešťanoch, Senici a Hlohovci i 
na prímestských autobusových linkách v týchto 
okresoch. Vybavenie čipovej karty je veľmi jed-
noduché – po vyplnení žiadosti a jej predložení 
v zákazníckom centre, bude vystavená na počka-
nie. Žiadosť nájdu záujemcovia na webe arriva.sk 
a v zákazníckom centre Senica na Továrenskej 
1372 ( autobusové nástupište). 
Otváracie hodiny:  
Po, Ut, Št: 7:30 – 11:00 a 12:00 – 16:00
St: 7:30 – 11:30 a 12:00 – 16:30
Pi: 7:30 – 11:00 a 12:00 – 15:00

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

Call Centrum  0650 105 100
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I.2 

Logotyp - farebné verzie

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

Na červenom a modrom podklade je 
povolené použiť len biely logotyp.
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