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Obchodná akadémia Senica

Vás pozývajú na

53. ročník

celoštátnej Súťaže žiakov stredných škôl
v spracovaní informácií na počítači
(písanie na počítači, úprava textu na počítači, wordprocessing),

ktorá sa uskutoční 19. - 21. marca 2019
v priestoroch Obchodnej akadémie, Dlhá 256 v Senici

Milí súťažiaci študenti!
S veľkou radosťou vás vítam v Senici na celoštátnej súťaži žiakov stredných
škôl v spracovaní informácií na počítači. Teší ma to o to viac, že mesto
Senica a Obchodná akadémia Senica sú hostiteľmi tých najlepších
študentov. Oceňujem aj to, že ku školským povinnostiam pridávate prácu
navyše a rozvíjate tak svoje zručnosti.
Do nášho mesta ste prišli z rôznych končín našej vlasti, dovolím si vám ho
v krátkosti predstaviť. Dúfam, že svoj voľný čas využijete poznávaním
20-tisícového okresného mesta na Záhorí, o ktorom prvá písomná zmienka pochádza z roku 1256.
Z historického pohľadu Senica stála v polovici 16. stor. na rušnej, tzv. Českej ceste, ktorá jej priniesla
rozvoj obchodu, remesiel a znamenala neustálu výmenu informácií s ostatným svetom. Určite aj to
malo vplyv, že sa v Senici sformovalo mimoriadne žičlivé prostredie pre rozvoj rôznych národných a
kultúrnych aktivít. Senica a jej okolie je nesmierne bohaté na množstvo osobností, ktoré ju
v dejinách, či už ako rodáci, alebo tunajším pôsobením, preslávili a zanechali tu nezmazateľnú stopu
vo vývine slovenského národa. Určite sú vám známe mená, ako napríklad publicista a politik Viliam
Paulíny-Tóth, kňaz a spisovateľ Martin Braxatoris Sládkovičov, akademický maliar Ján Mudroch,
básnik Ladislav Novomeský, ktorého socha v nadživotnej veľkosti sa nachádza v mestskom parku.
V neďalekom Hlbokom sa zrodila spisovná slovenčina, tamojší evanjelický farár J. M. Hurban bol aj
vodcom Povstania v. r. 1848/49 a mal tu svojich stúpencov. Senica, malé remeselnícke a
poľnohospodárske mestečko s 3 000 obyvateľmi, bola od začiatku 60. rokov 20. stor. takmer celá
znova vybudovaná. Z historických pamiatok sa zachovali aplnka sv. Anny z 15. stor. na Námestí
oslobodenia, neskorobarokový kaštieľ, v ktorom sa nachádza Záhorská galéria Jána Mudrocha či
evanjelický a rímskokatolícky kostol. Pozrieť si môžete aj Pomník popravených v rokoch 1848/49
v lokalite Horné Suroviny, Škodáčkov mlyn v časti Čáčov alebo zvonicu a starú ľadovňu v časti Kunov.
Významnou pamiatkou je židovský cintorín s kruhovým pôdorysom s kamennými barokovými
a empírovými náhrobnými kameňmi.
Mesto žije bohatým kultúrnym životom, intenzívne sa rozvíja aj športová činnosť vo viac ako 20
športových odvetviach. K nášmu mestu neodmysliteľne patrí Kunovská priehrada, prepojená
s mestom cyklotrasou, ktorú denne využívajú stovky obyvateľov.
Milí študenti, želám vám všetkým pri plnení súťažných disciplín výborné výsledky. Budem rád, ak
k nám zavítate aj niekedy v budúcnosti.

Ing. Mgr. Martin Džačovský
primátor mesta Senica

Vážené kolegyne, kolegovia, milí mladí priatelia,
odborná súťaž v spracovaní informácií na počítači sa každoročne teší veľkému záujmu žiakov
stredných odborných škôl. V rokoch 2011 až 2018 o súťaž prejavilo aktívny záujem viac ako 2200
žiakov z celého Slovenska. Pred 4 rokmi bola súťaž rozšírená o kategóriu wordprocessing, čo
prinieslo výrazný nárast záujmu stredoškolákov. A to je to dobré, lebo zmysel má len taká súťaž,
o ktorú majú žiaci záujem.
Rýchlosť, presnosť, zručnosť v písaní a kvalite práce s počítačom sú parametre, na ktoré sa
sústreďuje súťaž v spracovaní informácií na počítači. V dnešnej dobe dynamického rozvoja
informačno-komunikačných technológií je zrejmé, že počítače nám musia uľahčovať vzdelávanie
i prácu a stávajú sa akousi bežnou súčasťou nášho života.
Som veľmi rád, že celoštátne kolo predstaví komisii aj návštevníkom najlepších stredoškolákov, ktorí
uspeli v krajských kolách a už na regionálnej úrovni preukázali svoju mimoriadnu precíznosť
a schopnosť zvládať stres. Súťažiacim prajem pohodu, rozvahu a rýchle prsty, aby víťazstvo na
celoštátnej súťaži bolo ďalším krokom k úspešnej reprezentácii Slovenska na majstrovstvách sveta
INTERSTENO 2019, ktoré sa uskutočnia 13. – 19. júna 2019 v Cagliari (Taliansko).
Milé kolegyne, kolegovia, pedagógovia,
chcem sa vám poďakovať za to, že sa aktívne vo svojom voľnom čase venujete talentovaným žiakom.
Pripravujete a trénujete s nimi na súťaž, čoho dôkazom sú ich výborné výsledky nielen doma, ale aj
v zahraničí. Poďakovanie patrí aj členom odbornej hodnotiacej komisie za ich prácu, postrehy
a pomoc, ktorú preukazujú nielen na celoštátnom kole, ale hlavne pri organizovaní školských
a krajských kôl súťaže. Rád by som sa touto cestou poďakoval aj vedeniu Obchodnej akadémie
v Senici za to, že ochotne poskytlo priestory na realizáciu 53. ročníka súťaže.

Michal Němec
riaditeľ
Štátny inštitút odborného vzdelávania

Milí súťažiaci, vážené kolegyne, vážení kolegovia,
je veľa vecí, ktoré nás obohacujú. Jednou z takých skutočností
sú i stretnutia blízkych alebo aj celkom neznámych ľudí. Dúfam, že
stretnutie na 53. ročníku celoštátnej Súťaže žiakov stredných škôl
v spracovaní informácií na počítači bude obohatením pre vás
účastníkov, ale aj pre organizátorov súťaže.
Som rada, že vás môžem privítať na Záhorí – v Senici. Senická
Obchodná akadémia je škola, ktorá má pri svojom 100-ročnom
pôsobení naďalej perspektívu a budúcnosť. Odborné vzdelanie tu získalo tisíce absolventov. A práve
v odbornom ekonomickom vzdelávaní hrali vždy dôležitú úlohu grafické predmety. Naši študenti
svoje vedomosti a zručnosti v písaní, úprave textu na počítači a vo wordprocessingu každoročne
preukazujú v miestnych školských pretekoch. A z takejto školskej tradície sa zrodili mnohé ich
úspechy v krajských kolách a na celoštátnych súťažiach.
Viem, že žiaden úspech sa nerodí náhodne. Za ním je vždy práca učiteľa a žiaka. Preto si cením i vašu
účasť na celoštátnych pretekoch. Želám vám, aby pobyt v Obchodnej akadémii Senica bol pre vás už
spomínaným obohatením a aby ste si z nášho regiónu odniesli pekné zážitky, spomienky i
priateľstvá.
Všetkým účastníkom prajem, aby náročné požiadavky súťaže zvládli čo najlepšie.

Ing. Miroslava Príkopová
riaditeľka OA Senica

Vážení pedagógovia, milí súťažiaci, vážené dámy, vážení páni,
mám tu česť prihovoriť sa vám v mene celoštátnej odbornej komisie pri príležitosti konania
53. ročníka celoštátnej Súťaže v spracovaní informácií na počítači.
14. februára sa v jednotlivých krajoch Slovenska uskutočnili krajské kolá, z ktorých odborné komisie
vybrali tých 40 najlepších z celého Slovenska, dnešných účastníkov tohtoročnej súťaže. Teší ma, že
sa tu stretávate s ambíciou predviesť najlepšie výkony v troch súťažných disciplínach písanie na
počítači, úprava textu na počítači a profesionálne spracovanie textu wordprocessing.
Cieľom tejto súťaže je overenie zručností, návykov a rozvinutých schopností žiakov, ktoré nadobudli
počas štúdia na Vašej škole. Slová uznania a vďaky patria všetkým, ktorí sa starajú o to, aby táto
súťaž mohla pokračovať aj v ďalšom školskom roku. Preto mi dovoľte poďakovať predovšetkým
Štátnemu inštitútu odborného vzdelávania v Bratislave, Ministerstvu školstva SR a v neposlednom
rade všetkým pedagógom, ktorí žiakov pripravovali a po celý rok sa im venujú. Taktiež patrí
poďakovanie organizátorovi 53. ročníka súťaže Obchodnej akadémii Senica za vytvorenie
sprievodného programu súťaže a dobrých súťažných a pracovných podmienok.
Úspech a uznanie, patrí v živote človeka k silným motivujúcim prvkom. Pre postup do celoštátneho
kola súťaže ste vynaložili veľa energie a úsilia. Prajem vám, aby sa naplnili vaše ambície a umiestnili
ste sa na čo najlepšom mieste v konečnom poradí. Priala by som si, aby vás prípadný neúspech
neodradil a aby ste aj naďalej pokračovali v rozvoji svojich zručností, ktoré využijete vo svojom
pracovnom živote po absolvovaní školy. Úspechom pre vás a Vaše školy je už účasť na tejto súťaži,
lebo ste postúpili medzi 20 respektíve 12 najlepších na celom Slovensku.
Prajem vám príjemný pobyt v Senici a verím, že sa s mnohými z vás stretneme aj v ďalšom
pokračovaní našej súťaže v budúcom roku.

Alžbeta Balková
predsedníčka celoštátnej súťažnej komisie
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Program
53. ročníka celoštátnej Súťaže žiakov stredných škôl
v spracovaní informácií na počítači

20. marec 2019 – streda
12.00
do 13.30
14.00 – 15.00

15.15
15.45
15.45 – 16.00
16.15 – 17.45
18.00 – 19.00
19.00 – 21.00
19.00 – 21.00

porada celoslovenskej komisie
príchod, prezencia, ubytovanie, obed
slávnostné otvorenie 53. ročníka celoštátneho kola
Súťaže žiakov stredných škôl v SIP
(aula Obchodnej akadémie Senica)
intenzívny tréning pre žiakov
stretnutie COK, ŠIOV a sprevádzajúcich učiteľov
súťaž 2. disciplíny – UTX
súťaž 3. disciplíny – WP
večera
spoločenský program pre súťažiacich
pracovné stretnutie učiteľov
výmena skúsenosti vyučujúcich s výučbou v programe ZAV
COK – oprava súťažných prác

21. marec 2019 – štvrtok
6.30 – 8.00
7.30 – 8.30
8.30 – 8.45
9.00 – 11.45
12.00 – 12.30
12.45 – 13.30

raňajky
tréning súťažiacich v odpise textu
súťaž 1. disciplíny – odpis textu
kultúrny program – návšteva pamätníka na Bradle
a Múzea M. R. Štefánika v Košariskách
obed
slávnostné vyhodnotenie súťaže v aule Obchodnej akadémie Senica

Súťažný poriadok Súťaže žiakov stredných škôl
v spracovaní informácií na počítači (výňatok)
Článok 1 Všeobecné ustanovenia
1. Súťaž žiakov stredných škôl (ďalej len „SŠ“) v spracovaní informácií na počítači sa organizuje ako
celoštátna súťaž vyhlásená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“). Súťaž má tri domáce postupové kolá: školské,
krajské a celoštátne kolo. Môže sa ukončiť medzinárodnou súťažou a majstrovstvami sveta.
2. Organizáciu a riadenie súťaže upravuje Organizačný poriadok súťaže v spracovaní informácií na
počítači, ktorý schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa
20. septembra 2017 pod
č. 2017/971:61-10EO s účinnosťou od 1. januára 2018.
3. Prípravu súťaže, podmienky účasti v súťaži, priebeh súťaže a pravidlá hodnotenia výkonov
žiakov upravuje tento súťažný poriadok.
Článok 2 Organizačná príprava súťaže
1. Súťaž organizačne zabezpečuje príslušná súťažná odborná komisia v spolupráci s organizačnou
komisiou poverenou organizátorom súťaže.
2. Úlohou organizátora súťaže je pripraviť: rovnaké podmienky pre všetkých súťažiacich, a to:
počítače s rovnakým softvérom, vyhovujúce pracovné stoly a stoličky, dostatok svetla, vecné
ceny a diplomy pre víťazov, rozpočet súťaže a podklady na vyúčtovanie súťaže, v celoštátnom
kole vhodné ubytovanie, stravovanie a sprievodný program.
Článok 3 Súťažné disciplíny
1. Súťaž v spracovaní informácií na počítači má tri súťažné disciplíny:
a) písanie na počítači,
b) úprava textu na počítači – UTX,
c) profesionálne spracovanie textu – wordprocessing.
2. Žiak má právo súťažiť v troch súťažných disciplínach, ak spĺňa súťažné kritériá jednotlivých
súťažných disciplín.
3. Súťažné disciplíny sa vyhodnocujú samostatne, pre každú disciplínu sa vypracúva osobitná
výsledková listina.
Článok 4 Súťažné úlohy a podmienky účasti v súťaži
A. Písanie na počítači
1. Súťaž v písaní na počítači pozostáva z 10-minútového odpisu textu z 3-stranovej papierovej
predlohy.
2. Podmienkou účasti v súťaži je splnenie kvalifikačného limitu vyjadreného minimálnym počtom
čistých úderov za minútu podľa tejto tabuľky:
Minimálny počet čistých
Prípustné percento
úderov za minútu
chýb
Krajské kolo
270 úderov
do 0,25
Celoštátne kolo - určí COK podľa najlepšieho výkonu z krajských kôl.

3. Postupujúcich žiakov určí celoštátna komisia výberom na základe výsledkov krajského kola.
4. Celkový počet účastníkov celoštátneho kola je limitovaný počtom 20 žiakov.
B. Úprava textu na počítači
1. Úlohou žiaka je upraviť text zo súboru vopred uloženého komisiou do počítača. Text má
približne 7 500 úderov a upravuje sa pomocou všeobecne používaného textového editora na
základe papierovej predlohy. Súťažná predloha obsahuje 150 úloh vyznačených
normalizovanými korektorskými značkami.
2. Úprava textu môže obsahovať tieto úlohy: vynechanie, doplnenie, nahradenie, zmena poradia,
nový odsek, zrušenie odseku, zvýraznenie tučným písmom, podčiarknutím, centrovaním,
kurzívou, tučnou kurzívou, riedeným písmom, presun textu, neplatná oprava a ďalšie v súlade s
normou STN 88 0410.
3. Úlohy musia byť vykonané v tom poradí, ako sú vyznačené v predlohe. Úprava textu sa začína
na povel a trvá
10 minút.
4. Po povele na ukončenie práce sa upravený text oddelí od zvyšku 5 prázdnymi riadkami.
5. Podmienkou účasti v súťaži je splnenie kvalifikačného limitu vyjadreného počtom dosiahnutých
bodov v tejto tabuľke:
Minimálny počet dosiahnutých bodov
Krajské kolo

7 000 bodov

Celoštátne kolo - určí COK podľa najlepšieho výkonu z krajských kôl.
6. Celkový počet účastníkov celoštátneho kola je limitovaný počtom 12 žiakov.
7. Postupujúcich žiakov určí celoštátna odborná komisia výberom na základe výsledkov krajského
kola.
C. Profesionálne spracovanie textu – wordprocessing
1. Úlohou súťažiaceho je profesionálne spracovať externý text podľa vytlačených detailných
inštrukcií.
2. Pracovný čas: a) krajské kolo 60 minút,
b) celoslovenské kolo 90 minút.
3. Úlohy, ktoré sa majú vykonať, môžu pozostávať z: formátovanie strany, formátovanie odseku,
používanie poznámok pod čiarou, hlavičky/päty, číslovanie strán, používanie stĺpcov,
tabuľkových formulárov, spracovanie tabuliek, používanie formulárov, spájanie dokumentov,
vytvorenie obsahu, vyhľadávanie, vyberanie a triedenie textových častí, automatické číslovanie
a odrážky na rôznych úrovniach (úprava textu), používanie a formátovanie ilustrácií v
dokumente, doručených v GIF alebo JPEG formáte, hromadná korešpondencia a práca s ňou s
dodanou databázou vo formáte xls, xlsx, štýly (úprava, vytvorenie nového, kopírovanie medzi
dokumentmi), export textového dokumentu do iných formátov (napr. PDF, TXT, nižšie verzie
aktuálneho dokumentu).
4. Pravidlá rozdelenia bodov sú pripravené koordinátorom súťaže.
5. Podmienkou účasti v súťaži celoslovenské kolo je splnenie kvalifikačného limitu minimálne 50
% z celkového počtu bodov v krajskom kole.
6. Celkový počet účastníkov celoštátneho kola je limitovaný počtom 12 žiakov.
7. Postupujúcich žiakov určí celoštátna odborná komisia výberom na základe výsledkov krajského
kola.

Zoznam postupujúcich žiakov do celoštátneho kola

ČÚ/min
disciplína Odpis

Kraj

Celkové
poradia

Žiak, škola, ročník

Počet bodov
disciplína UTX
Počet bodov
disciplína WP

Bratislavský kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

Nitriansky kraj

7.

Ľuboš Ragas, OA Dudova, Bratislava, 3. ročník

374,8

21.

Daniel Obuch, SPŠE Hálova, Bratislava, 1. ročník/2. náhradník

330,2

2.

Erik Žák, SPŠE Hálova, Bratislava, 2. ročník

11 950

11.

Martina Slezáková, OA, Kukučínova 2, Trnava, 4. ročník

366,2

12.

Zuzana Lašáková, OA, Kukučínova 2, Trnava, 4. ročník

363,1

15.

Silvia Kováčová, OA, Dlhá 256, Senica, 4. ročník

357,0

14.

Michaela Kováčová, OA, Dlhá 256, Senica, 4. ročník/
2. náhradník

8 250

8.

Karolína Pukančíková, OA, Dlhá 256, Senica, 3. ročník

56,00

11.

Sabina Krčová, OA, Dlhá 256, Senica, 3. ročník

48,00

4.

Samuel Rybiansky, OA, F. Madvu 2, Prievidza, 2. ročník

9 650

10.

Roland Čiscoň, OA, F. Madvu 2, Prievidza, 2. ročník

8 700

11.

Lenka Roháčová, OA, F. Madvu 2, Prievidza, 2. ročník

8 450

1.

Andrea Valnerová, OA, F. Madvu 2, Prievidza, 4. ročník

69,50

2.

Natália Lajtmanová, OA, F. Madvu 2, Prievidza, 3. ročník

67,00

3.

Veronika Domanická, OA, F. Madvu 2, Prievidza, 3. ročník

62,50

5.

Lucia Slivoňová, OA, F. Madvu 2, Prievidza, 3. ročník

59,00

9.

Roland Čiscoň, OA, F. Madvu 2, Prievidza, 2. ročník

53,75

13.

Lenka Roháčová, OA, F. Madvu 2, Prievidza, 2. ročník

47,50

1.

Bibiana Miškolciová, SSŠ Štúrovo - Nitra, 5. ročník

568,3

2.

Roan Budaj, OA Zlaté Moravce, 5. ročník

430,5

13.

Juraj Dekan, OA Zlaté Moravce, 5. ročník

361,4

16.

Lucia Cagalová, OA Topoľčany, 3. ročník

357,0

20.

Simona Kučerková, OA Topoľčany, 4. ročník/1. náhradník

331,2

Žilinský kraj

3.

Kristián Novák, SPŠ IT, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto
4. ročník

390,9

4.

387,2

5.

Amália Molíková, OA, Radlinského 1725/55, Dolný Kubín
4. ročník
Martin Kozáček, OA, Veľká okružná, Žilina, 2.ročník

10.

Nikolaj Cupan, OA, Bernolákova 2, Martin, 3. ročník

366,7

14.

Aleš Laššák, Spojená škola, Medvedzie 133/1, Tvrdošín
4. ročník
Tibor Grísa, OA, Radlinského 1725/55, Dolný Kubín
4. ročník
Rastislav Bomba, OA, Radlinského 1725/55, Dolný Kubín
2. ročník
Vraštiaková Nikoleta, OA Rimavská Sobota, 4. ročník

20.

Peter Funket, OA, Murgašova 94, Poprad, 3. ročník

332,6

6.

Katarína Bobáková, OA, Komenského 1, Humenné, 4. ročník

9 250

7.
7.

Diana Žinčáková, OA, Komenského 1, Humenné, 3. ročník
Silvester Lorko, OA, Murgašova 94, Poprad, 3. ročník
Adam Nemčík, OA, Watsonova 61, Košice, 3. ročník

9 050
56,50

19.
6.
12.

Banskobystrický
kraj

Prešovský kraj

6.

333,6
57,50
47,50
358,9

385,8

17.

Ľudomil Horovský, OA, Komenského 3425/18, Trebišov
4. ročník
Sabína Čobádiová, OA, Akademika Hronca 8, Rožňava
3. ročník
Karol Sohan, OA, Polárna 1, Košice, 2. ročník

18.

Dávid Garaj, OA, Akademika Hronca 8, Rožňava, 3. ročník

339,4

1.

Marek Tóth, OA, Watsonova 61, Košice, 5. ročník

12 850

3.

Henrich Palečko, OA, Akademika Hronca 8, Rožňava, 3. ročník

9 800

Veronika Kubasková, OA, Akademika Hronca 8, Rožňava
3. ročník
Klaudia Horkaiová, OA, Komenského 3425/18, Trebišov
4. ročník

9 400

8 800

4.

Veronika Fazekašová, OA, Akademika Hronca 8, Rožňava
5. ročník
Bianka Hančikovská, OA, Komenského 3425/18, Trebišov
4. ročník
Nikola Liptáková, OA, Akademika Hronca 8, Rožňava
2. ročník/1. náhradník
Barbora Grekčová, OA, Watsonova 61, Košice, 3. ročník

60,00

10.

Nikola Liptáková, OA, Akademika Hronca 8, Rožňava, 2. ročník

53,50

8.
9.

Košický kraj

386,5

5.
8.
9.
12.
13.

14.
15.

Timotej Lipták, OA, Akademika Hronca 8, Rožňava, 4. ročník/
1. náhradník
Henrich Palečko, OA, Akademika Hronca 8, Rožňava, 3.
ročník/
2. náhradník

369,8
368,8
348,3

8 950

8 400
8 350

47,25
45,50

Pokyny pre sprevádzajúcich učiteľov a súťažiacich
53. ročník celoštátnej Súťaže žiakov stredných škôl
v Spracovaní informácií na počítači

1. Za sprevádzajúcich učiteľov na celoštátnej Súťaži žiakov stredných škôl v SIP sú delegovaní
členovia COK a členovia hodnotiacich komisií. Sprevádzajúci učitelia sa kontaktujú s
postupujúcimi žiakmi za účelom spoločnej cesty tam a späť.
2. Pedagogický dozor zodpovedá za všetkých žiakov, ktorých má podľa pokynov sprevádzať podľa
pokynov ŠIOV na celoštátnej súťaži.
3. Po príchode do areálu školy zabezpečí sprevádzajúci učiteľ prezenciu súťažiacich, vyzdvihne pre
nich stravné lístky a dostane pokyny k ubytovaniu na základe zaslanej návratky (príloha k
pozvánke).
4. Ubytovanie je pre žiakov zabezpečené v Domove mládeže v trojizbových a štvorizbových
bunkách.
5. Zoznam žiakov, ktorí postupujú na celoštátnu súťaž SIP zašle formou návratky e-mailom
sprevádzajúci učiteľ - delegát z kraja na adresu oacernekova@centrum.sk do 11. 03. 2019.
6. Pedagogický dozor zodpovedá za žiakov, ktorých bude sprevádzať od prevzatia žiaka na mieste
sústredenia pred cestou na súťaž až po odovzdanie žiaka v mieste ukončenia cesty po súťaži.
7. Žiak má byť na uvedenú akciu poistený. Ak žiak nedovŕšil 18 rokov musí odovzdať
sprevádzajúcemu učiteľovi podpísaný "Súhlas rodiča s účasťou svojho syna/dcéry na súťaži".
8. Sprevádzajúci učiteľ dohliadne:
a) aby každý žiak bol na súťaži zaregistrovaný,
b) aby mal stravné lístky,
c) aby mal zabezpečené ubytovanie.
9. Ďalej sprevádzajúca osoba dohliada:
a) na účasť na tréningoch a vlastnej súťaži,
b) na odber stravy,
c) na dodržiavanie večierky a ranného budíčka,
d) na odovzdanie kľúčov po ukončení ubytovania,
e) na správanie žiaka počas sprievodných podujatí,
f) na zdravotný stav žiaka; prípadné zdravotné problémy je potrebné okamžite hlásiť
organizátorovi súťaže,
g) aby sa súťažiaci zúčastnili spoločného programu, otvorenia súťaže a vyhlásenia výsledkov.
10. OA Senica má k dispozícii program MS WORD 2010 a MS WORD 2013. Žiak má právo priniesť si
so sebou vlastnú klávesnicu alebo notebook. Túto skutočnosť je potrebné oznámiť vopred na
e-mail: wieraro@gmail.com do termínu: 11. 03. 2019. Každý žiak zodpovedá za stav svojej

techniky, ktorú si na súťaž prinesie. Technické prostriedky je potrebné odovzdať Mgr. Viere
Rosovej. Akékoľvek nedostatky zo strany organizačno-technického zabezpečenia súťaže hlási
sprevádzajúca osoba kontaktným osobám
Ing. Viere Rosovej, alebo Ing. Antónii Černekovej.
11. Ku každej krajskej delegácii budú pridelené zodpovedné osoby zo strany organizátora podujatia
za účelom usmernenia v prípade nejasností s ubytovaním, stravovaním, súťažnými priestormi a
sprievodnými akciami.
12. Počas celej akcie je v priestoroch školy a školského internátu prísny zákaz fajčenia a užívania
alkoholických nápojov.
13. Cestovné náklady žiakom a delegovaným učiteľom z kraja hradí vysielajúca škola. Štátny inštitút
odborného vzdelávania finančné náklady na základe žiadosti školám refunduje.
14. Ak chce škola vyslať na súťaž vlastného učiteľa, všetky náklady hradí v tomto prípade
vysielajúca škola. Vzhľadom na obmedzené kapacity ubytovania na internáte je v tomto prípade
potrebné, aby si učitelia zabezpečili ubytovanie individuálne na adresách
gabikahr@centrum.sk (ubytovanie na internáte - obmedzený počet miest) www.hotelarli.sk
(www.hotelsenica.sk; penzionatlas.bizref.sk). Zároveň je potrebné účasť učiteľa na súťaži
nahlásiť na oacernekova@centrum.sk, alebo na t. č. 0904 802 874, z dôvodu zabezpečenia
stravy.
Aktuálne a doplňujúce informácie budú zverejnené na informačných tabuliach, v bulletine,
alebo budú odovzdávané prostredníctvom osôb zodpovedných za jednotlivé kraje.

Mená víťazov v posledných 5. ročníkoch
1. súťažná disciplína – Písanie na počítači

Rok 2018 - Obchodná akadémia Dolný Kubín
Por. č.
1.
2.
3.

Meno a priezvisko
Bibiana Miškolciová
Richard Koronczi
Patrik Ondrejech

Škola a ročník štúdia
Súkromná spojená škola Štúrovo, 4. r.
OA, Watsonova 61, Košice, 4. r.
OA, Kukučínova 2, Trnava, 5. r.

Počet čist.
úderov za
minútu
564,3
469,7
383,7

Rok 2017 - Obchodná akadémia Rožňava
Por. č.

Meno a priezvisko

Škola a ročník štúdia

Počet čist.
úderov za
minútu

1.

Richard Koronczi

OA, Watsonova 61, Košice, 3. r.

419,5

2.

Monika Hedviga Aninová

OA, M. Hodžu M., Rázusa 1, Trenčín, 4. r.

382,0

3.

Andrea Balážová

SOŠ OaS, SDH3, Prešov, 4. r.

381,8

Rok 2016 - Obchodná akadémia Sereď
Por. č.

Meno a priezvisko

Škola a ročník štúdia

Počet čist.
úderov za
minútu

1.

Richard Koronczi

OA, Watsonova 61, Košice, 2. r.

450,8

2.

Dorota Jusková

SOŠ obchodu a služieb, Prešov, 4. r.

411,7

3.

Andrea Balážová

SOŠ obchodu a služieb, Prešov, 3. r.

375,9

Rok 2015 - Obchodná akadémia Námestovo
Por. č.

Meno a priezvisko

Škola a ročník štúdia

Počet čist.
úderov za
minútu

1.

Branislav Beňovič

OA Hlohovec, 4. r.

543,4

2.

Dávid Lech

SOŠ OaS, SDH3, Prešov, 4. r.

403,7

3.

Veronika Ološtiaková

OA, Brezno, 2. r.

399,8

Rok 2014 - Obchodná akadémia Veľký Meder
Por. č.

Meno a priezvisko

Škola a ročník štúdia

Počet čist.
úderov za
minútu

1.

Branislav Beňovič

OA Hlohovec, 3. r.

549,2

2.

Daniel Benovič

OA Hlohovec, 3. r.

457,2

3.

Karin Szabová

SOŠ HSaO Zvolen, 4. r.

445,5

2. súťažná disciplína – Úprava textu na počítači

Rok 2018 - Obchodná akadémia Dolný Kubín

1.

Marek Tóth

OA, Watsonova 61, Košice, 4. r.

Počet
korektúr
130

2.

Erik Žák

SPŠE, Hálova 16, Bratislava, 1. r.

124

11 400

3.

Diana Žinčáková

OA, Komenského 1434/1, Humenné, 2. r.

104

9 650

Počet
korektúr

Body
celkom

Por. č.

Meno a priezvisko

Škola a ročník štúdia

Body
celkom
12 500

Rok 2017 - Obchodná akadémia Rožňava
Por. č.

Meno a priezvisko

Škola a ročník štúdia

1.

Miriama Šoltésová

OA, Watsonova 61, Košice, 5. r.

137

12 700

2.

Soňa Zorská

SOŠ OaS, SDH3 Prešov, 4. r.

139

12 150

3.

Marek Tóth

OA, Watsonova 61, Košice, 3. r.

122

11 450

Počet
korektúr

Body
celkom

Rok 2016 - Obchodná akadémia Sereď
Por. č.

Meno a priezvisko

Škola a ročník štúdia

1.

Soňa Zorská

SOŠ OaS, SDH3 Prešov, 3. r.

129

12 150

2.

Dorota Jusková

SOŠ OaS, SDH3 Prešov, 4. r.

114

10 400

3.

Bianka Žigraiová

OA, Watsonova 61, Košice, 4. r.

117

9 450

Počet
korektúr

Body
celkom

Rok 2015 - Obchodná akadémia Námestovo
Por. č.

Meno a priezvisko

Škola a ročník štúdia

1.

Dorota Jusková

SOŠ OaS, SDH3 Prešov, 3. r.

130

12 000

2.

Romana Senková

OA Trenčín, 4. r.

127

11 950

3.

Bianka Žigraiová

OA, Watsonova 61, Košice, 3. r.

126

11 600

Počet
korektúr

Body
celkom

Rok 2014 - Obchodná akadémia Veľký Meder
Por. č.

Meno a priezvisko

Škola a ročník štúdia

1.

Radovan Mike

OA, Akad. Hronca 8, Rožňava, 3. r.

129

12 150

2.

Bjanka Žigraiová

OA, Watsonova 61, Košice, 2. r.

124

11 900

3.

Zdenka Semancová

SOŠ OaS, SDH3 Prešov, 4. r

129

11 900

3. súťažná disciplína – Wordprocessing
Rok 2018 - Obchodná akadémia Dolný Kubín

1.

Andrea Valnerová

OA, F. Madvu 2, Prievidza, 3. r.

68,25

Percento
dosiahnutých
bodov
84,52

2.

Monika Szegényová

OA, Dlhá 256, Senica, 4. r.

67,25

83,28

3.

Veronika Domanická

OA, F. Madvu 2, Prievidza, 2. r.

66,50

82,35

Počet
bodov

Percento
dosiahnutýchbo
dov

Por. č.

Meno a priezvisko

Škola a ročník štúdia

Počet
bodov

Rok 2017 - Obchodná akadémia Rožňava
Por. č.

Meno a priezvisko

Škola a ročník štúdia

1.

Patrik Žori

OA Rožňava, 5. r.

46,25

67,27

2.

Monika Szegényová

OA, Dlhá 256, Senica, 3. r.

44,25

64,36

3.

Monika Varcholová

OA, Dlhá 256, Senica, 4. r

43,50

63,27

Počet
bodov

Percento
dosiahnutých
bodov

Rok 2016 - Obchodná akadémia Sereď

Por. č.

Meno a priezvisko

Škola a ročník štúdia

1.

Petra Mudráková

OA Poprad, 3. r,

77,50

92,26

2.

Patrik Žori

OA Rožňava,4. r.

75,50

89,88

3.

Martin Suran

OA Prievidza, 4. r.

71,50

85,12

Škola a ročník štúdia

Počet
bodov

Percento
dosiahnutých
bodov

Rok 2015 - Obchodná akadémia Námestovo

Por. č. Meno a priezvisko
1.

Patrik Žori

OA Rožňava, 3. r.

44,50

81,65

2.

Adela Szegenyová

OA Senica, 4. r.

43,50

79,82

3.

Martin Suran

OA Prievidza, 3. r.

40,50

74,31

V roku 2014 sa v tejto disciplíne celoslovenské kolo nekonalo.

Reprezentovali školu
Ako som sa dostal k súťaži
K súťaži v písaní na počítači som sa dostal úplnou náhodou. V prvom a druhom ročníku som vždy
splnil limit v písaní na jednotku, ale priznám sa, že som písal len domácu úlohu.
V treťom ročníku som sa na odporúčanie môjho okolia prihlásil na štátnu skúšku z písania na počítač.
Na nej sa mi „zadarilo“, lebo som bol najrýchlejší. Tak ma moja vyučujúca oslovila, či neskúsim
reprezentovať školu na krajských pretekoch. Nechcel som ju sklamať, a preto som začal trochu
trénovať. Výsledkom bolo, na moje veľké prekvapenie, druhé miesto v kraji a postup na
celoslovenské kolo, kde sa mi podarilo dosiahnuť rýchlosť nad 400 úderov za minútu a skvelé tretie
miesto. Tento výsledok ma prekvapil a potešil a bol som rád, že pani profesorka mala z toho väčšiu
radosť ako ja.
Desaťprstová metóda písania a samozrejme, aj rýchlosť písania mi veľmi pomáhali aj počas
vysokoškolského štúdia, najmä pri písaní diplomovej práce. Preto odkazujem všetkým študentom,
aby neboli pohodlní, aby na sebe pracovali a zdokonaľovali sa, lebo táto zručnosť im ušetrí veľa času,
ktorý môžu využiť na štúdium alebo na svoje záľuby.
Ing. Peter Juráň, absolvent OA Senica
Ahojte súťažiaci,
pri písaní tohto príspevku sa musím ponoriť do dávnejších spomienok, keďže
momentálne som už štvrtáčka na vysokej škole. Ale nie je to vôbec ťažké. Na
stredoškolské časy a špeciálne na obdobie tejto súťaže medzi študentmi
obchodných akadémií spomínam s veľkou radosťou a pocitom, že už v tak
mladom veku som niečo dokázala.
Z troch disciplín, ktoré sú v tejto súťaži, som sa spolu s pani učiteľkou Mgr.
Rosovou špecializovala na disciplínu wordprocessing. Keďže spomenúť
umiestnenie je v tomto príspevku pravidlom, dva razy som vyhrala krajské kolo.
Po krajskom kole, samozrejme, nasleduje celoslovenské, ale v prvý rok mojej účasti bolo to bolo na
moju smolu zrušené. O rok neskôr som však mala možnosť vyskúšať si aj tie ťažšie úlohy.
V celoslovenskom kole v roku 2015 som sa umiestnila na druhom mieste. Bolo to naozaj tesné
a moja chyba bola, že som nedočítala zadanie do konca. Takže, rada pre vás je: Vždy si pozorne
čítajte celé zadanie! Aj keď si myslíte, že z kontextu niečo logicky vyplýva, nemusí to byť pravda. Táto
disciplína je postavená na maličkostiach a detailoch, ktoré si treba všímať.
Nakoniec vás vyzývam, aby ste do toho určite šli. Okrem nových vedomostí, zručností a dobrého
pocitu zo seba, získate aj nové zážitky (my sme boli na Oravskom hrade), nové priateľstvá a navyše
budete začlenení do akejsi špeciálnej komunity. Pridaná hodnota pre mňa v súčasnosti je to, ako

dobre ovládam Word a pri písaní bakalárskej a teraz už diplomovej práce mi to neskutočne uľahčilo
život. Navyše som si aj niečo zarobila doučovaním alebo upravovaním prác spolužiakom ;).
Tak neleňošte a využite svoj voľný čas na sebazdokonaľovanie :)!
Adela Szegényová, vysokoškolská študentka, absolventka OA
O mojej súťaži
Účasť v súťaži v písaní na počítači som považoval takmer za povinnosť, keďže som na hodinách
dosahoval celkom dobré výsledky. Počas prípravy som sa zameriaval hlavne na techniku písania,
lebo som často robil chyby. Táto súťaž a schopnosť písania na počítači desiatimi prstami mi uľahčuje
štúdium na vysokej škole dodnes. Súťažil som aj v spracovaní textu vo Worde, tzv. wordprocessingu.
Možnosti úpravy textu vo Worde sú oveľa väčšie ako bežný užívateľ dokáže objaviť sám.
Wordprocessing bol pre mňa veľkým prínosom. Vedomosti a zručnosti, ktoré som pri prípravách na
súťaže získal, využívam pri písaní seminárnych prác, určite ich využijem pri písaní bakalárskej práce
a aj vo svojej budúcej ekonomickej praxi.
Milan Ušiak, vysokoškolský študent, absolvent OA
Milí súťažiaci,
ako čerstvá absolventka Obchodnej akadémie v Senici, sa chcem s vami
podeliť o svoje skúsenosti a zážitky z tejto súťaže. Súťažila som v disciplíne
profesionálne spracovanie textu – wordprocessing a dostala som sa k tomu
v podstate úplnou náhodou. Moja staršia sestra úspešne súťažila v tejto
disciplíne, a keď zmaturovala, spýtala sa ma pani Mgr. Rosová, či to tiež
nechcem vyskúšať. Na moje prekvapenie ma to začalo baviť. Prípravám
som venovala kopu času, pretože táto disciplína je časovo náročná, ako pri
príprave, tak aj pri samom súťažení. Prvý rok pre mňa nebol až taký úspešný
– skončila som druhá v krajskom kole. To ma motivovalo venovať sa
wordprocessngu ešte viac, čo sa aj vyplatilo. Ďalší rok som zvíťazila v krajskom kole a získala druhé
miesto v celoslovenskom kole, ktoré sa konalo v Obchodnej akadémii v Rožňave. Ešte teraz si
pamätám na tie nervózne minúty pred začatím súťaženia. V maturitnom ročníku som si tiež našla
čas reprezentovať svoju školu a spokojne môžem povedať, že som na celoslovenskom kole, ktoré sa
konalo na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne, zasa získala druhé miesto.
Skvelé umiestnenie nie je to jediné, čo som na týchto súťažiach získala. Nadviazala som veľa nových
kamarátstiev, ktoré trvajú dodnes. Spoznala som krásy rôznych kútov Slovenska, kde by som sa inak
pravdepodobne ani nedostala.
Teraz držím palce všetkým súťažiacim, ktorí sa prebojovali do tohtoročného celoslovenského kola,
aby zo seba dostali to najlepšie a aby sa im pozitívne vrátili všetky tie hodiny, ktoré strávili
prípravami. Verím, že tvrdá drina sa vám vyplatí, ako sa vyplatila aj mne!
Monika Szegényová, vysokoškolská študentka, absolventka OA

Milí spolusúťažiaci,
človek nikdy nevie, čo mu život prinesie. Keď som nastúpila na Obchodnú
akadémiu v Senici, ani by mi nenapadlo, že budem úspešná v súťažiach v písaní
na počítači.
Celé to začalo tým, že som doma pravidelne trénovala písanie namiesto toho,
aby som sa učila. Možno to bola určitá forma prokrastinácie. Na písaní ma
najviac baví, že žijem v prítomnosti a sústredím sa na to, čo momentálne
robím a nerozmýšľam nad hlúposťami, ktoré sa mi cez deň prihodili. Písanie
na počítači by som prirovnala k meditovaniu: dosahujem bezmyšlienkový stav, v ktorom sa ponorím
do svojho vnútra a odpočívam.
Prvá súťaž, na ktorú ma pani učiteľka Ing. Černeková zobrala, bola súťaž ZAV, ktorú organizovalo
združenie INTERINFO SR vo Zvolene. Tu som spoznala úžasných ľudí a prehĺbila som si zručnosti
z písania. Do Zvolena som išla aj nasledujúci rok. V ďalšom roku som sa z krajského kola súťaže SIP
prebojovala do celoslovenského kola v Dolnom Kubíne. Najväčší úspech pre mňa bol, keď som na
sústredení Slovenské rýchle prsty, ktoré sa uskutočnilo pod záštitou manželov Zaviačičovcov z ČR
v Bratislave, dosiahla tretie miesto.
Veľmi si vážim, že ma naša škola podporuje v tejto činnosti, že som vďaka nej spoznala nové miesta
a prežila krásne zážitky. Vďaka písaniu na počítači a vďaka spievaniu na školských akciách som získala
ocenenie Najlepší študent mesta 2018. Vtedy som si uvedomila, že snaha, ktorú som do písania
a robenia toho, čo ma baví vložila, sa naozaj oplatila. Vždy si treba zapamätať, že ak sa niekto snaží,
nezostane nepovšimnutý. A ešte musím spomenúť, že nie každému ide všetko, tak venujte
pozornosť tomu, čo vám ide, baví vás to a napĺňa radosťou.
Silvia Kováčová, študentka OA Senica

Obchodná akadémia sa predstavuje ...
Naša minulosť
Obchodná akadémia v Senici si vo februári 2019 pripomenula významné
jubileum – okrúhle 100. výročie vzniku ekonomického školstva v regióne Záhoria. Sto rokov už nie
je ani z hľadiska histórie zanedbateľný čas. Je to doba viac či menej radikálnych zmien, doba
dospievania aj dozrievania. Aj naša škola dozrela... Počas sto rokov prešla dlhú cestu – niekedy
kľukatú a komplikovanú, inokedy pokojnú a priamočiaru.
Kde teda začala táto cesta? Korene senickej Obchodnej akadémie siahajú do neďalekej Skalice.
V Uhorskej Skalici bol 1. februára 1919 zriadený polročný obchodný kurz. Štátna obchodná škola
dievčenská, ako sa novovzniknutá škola nazývala od 1. septembra 1919, mala v prvom školskom
roku 37 žiačok. Hoci škola bola svojím odborným zameraním pre vtedajších študentov atraktívna,
vyučovalo sa v nevhodných priestoroch bývalého mestského chudobinca. Od svojho vzniku škola
prerušila výuku len jediný raz. V dramatickom období konca 2. svetovej vojny sa vyučovanie na
krátky čas prerušilo - budovu školy totiž obsadila nemecká armáda, ktorá zhabala písacie stroje.
V povojnovom období verejnosť poznala dievčenskú školu pod rôznymi názvami - Štátna obchodná
škola, Hospodárska škola, Stredná škola ekonomiky a služieb, Stredná ekonomická škola. To
podstatné však zostávalo – potreba odborného ekonomického vzdelávania na Záhorí. Bohužiaľ,
priestorové problémy pretrvávali aj naďalej. Ako vo svojich spomienkach uvádza Dr. Jozef Karas,
riaditeľ školy v rokoch 1974 – 1987, ešte v sedemdesiatych rokoch 20. st. sa v Skalici učilo vo
viacerých vzdialených budovách, ktoré boli vo veľmi zlom stave, kúrilo sa v piecke uhlím a chýbala
telocvičňa. Spomínané problémy sa neskôr stali jedným z argumentov pre presun školy do Senice.
Postupný presun školy do Senice začal v školskom roku 1968/1969. Vtedy boli v Senici elokované
dve triedy študijného odboru ekonomika služieb.
Po období „dvoch sídel“ školy – časť žiakov študovala v Skalici a časť v Senici, sa od školského roku
1977/1978 stredné ekonomické školstvo definitívne usadilo práve v Senici. Škola otvorila tri študijné
odbory: ekonomika služieb, všeobecná ekonomika, hospodárska administratíva. Škola ponúkala aj
štúdium popri zamestnaní. Okrem vhodnejších školských priestorov Seničania disponovali aj
študentským domovom. Stredná ekonomická škola v Senici si postupne získala povesť kvalitnej
odbornej školy.
Od roku 1990 sa škola premenovala na Obchodnú akadémiu. Stala sa úspešnou, kvalitne materiálne
aj personálne vybavenou výchovno-vzdelávacou inštitúciou – o tom však viac v ďalšej kapitole.
Naša súčasnosť
V súčasnosti je Obchodná akadémia Senica najlepšie hodnotenou strednou odbornou školou
v regióne Záhoria. Aktuálne je podľa INEKO druhou najlepšou strednou odbornou školou
Trnavského samosprávneho kraja a patrí k najlepším stredných odborným školám v Slovenskej
republike.

Tradičným a súčasne nosným študijným odborom školy je odbor obchodná akadémia. Jeho cieľom
je pripraviť na trh práce kvalitných stredoškolsky vzdelaných ekonomických pracovníkov, schopných
samostatne pracovať v oblasti účtovníctva, daňovej agendy, marketingu... Tí najlepší, samozrejme,
majú možnosť ďalej rozvíjať svoje vedomosti pokračovaním vo vysokoškolskom štúdiu
predovšetkým ekonomického zamerania.
V školskom roku 1999/2000 škola otvorila študijný odbor cestový ruch. Spočiatku išlo o dvojročné
kvalifikačné pomaturitné štúdium. Neskôr, od školského roka 2008/2009, už majú študenti možnosť
navštevovať štvorročné denné štúdium v odbore služby v cestovnom ruchu. Absolventi tohto
študijného odboru nájdu uplatnenie v cestovných kanceláriách, turistických informačných centrách
či v rekreačných a kúpeľných zariadeniach.
Reakciou na spoločenské požiadavky a na výrazný záujem žiakov je nový študijný odbor obchodná
akadémia – bilingválne štúdium v anglickom jazyku, ktorý škola otvorila od školského roka
2017/2018. Cieľom je pripraviť absolventov do ekonomickej praxe na Slovensku či v zahraničí, ale aj
na ďalšie štúdium na vysokých školách s odborným ekonomickým alebo lingvistickým zameraním.
Kvalitné stredné odborné vzdelávanie sa v našej škole opiera o tri piliere:




odborné vedomosti v danom študijnom odbore,
informačné technológie (aktuálne škola disponuje 250 počítačmi v 9 učebniach, ktoré žiaci
využívajú na hodinách aplikovanej informatiky, ekonomických cvičení, cvičnej firmy,
písomnej a elektronickej komunikácie a na hodinách jazykov),
cudzie jazyky (ktorých časová dotácia je v škole výrazne posilnená).

Žiaci sa pod vedením svojich vyučujúcich každoročne zapájajú do mnohých súťaží, ako sú napr. Súťaž
v spracovaní informácií na počítači, Stredoškolská odborná činnosť, olympiáda Mladý účtovník,
Matematický klokan, Mladý Európan, Hviezdoslavov Kubín, ekonomická olympiáda, olympiády v
cudzích jazykoch a do mnohých športových súťaží.
V rámci zahraničných aktivít každoročne absolvujú vybraní študenti letnú prax v nemeckom
prímorskom mestečku Binz a v minulom období sa tiež zúčastnili zahraničnej stáže študentov vo
Viedni v projekte ERASMUS+.
Oslavy 100. výročia, ktoré sa na Obchodnej akadémii v Senici konali v mesiaci február sú pre nás
všetkých – učiteľov aj študentov – symbolickým obzretím sa do bohatej a úspešnej minulosti. Je to
však najmä záväzok do budúcna, aby sa naďalej napĺňalo motto našej školy:
Škola s menom, škola s tradíciou, škola s výsledkami.

PhDr. Iveta Hazuchová, učiteľka OA Senica

Vitajte v Senici
História
Víta vás Senica, centrum horného Záhoria. Mesto sa síce počtom obyvateľov (cca 20 tis.) radí na 37.
miesto na Slovensku, ale jeho história siaha až do praveku. Nálezy z tohto obdobia hovoria, že na
jeho území sa pravdepodobne nachádzalo táborisko pravekých lovcov mamutov. Prvá písomná
zmienka o meste pochádza z roku 1256 na listine, ktorú vystavil kráľ Belo IV. Cez Senicu viedla Česká
cesta (Via Bohemica), ktorá spájala Prahu s Budínom a významne prispela k rozvoju obchodu
a remesiel.
Osobnosti
S mestom sú spojené mená významných osobností z histórie i zo súčasnosti. Advokátsku prax v
Senici vykonával významný slovenský básnik a spisovateľ Pavol Orságh, ktorý si tu dal prímenie
Hviezdoslav, básnik Laco Novomeský, ktorý šiel pešo zo stanice do mesta (bás. zbierka Do mesta 30
minút), ale aj spisovatelia a kňazi Martin Miloš Braxatoris – syn Andreja Sládkoviča, básnik a kritik
Svetozár Hurban Vajanský – syn Jozefa Miloslava Hurbana. Senickým rodákom je aj akademický
maliar Ján Mudroch a významný slovenský fotograf Ján Náhlik. Mladšiu generáciu Seničanov
predstavujú známe herečky Bibiana Ondrejková, Helena Krajčiová a muzikálový herec a spevák Ján
Slezák.
Voľný čas
Seničania majú možnosť aktívne tráviť voľný čas na cyklotrase s náučným chodníkom, ktorý ich
dovedie do rekreačnej oblasti Kunovská priehrada, v zrekonštruovanej plavárni a tiež na blízkom
36-jamkovom golfovom ihrisku Penati Golf Resort. Zdatnejší turisti môžu vystúpiť na najvyšší vrch
Záhoria – Záruby, alebo na zrúcaniny hradov Branč, Korlátko, Plavecký hrad. Obyvatelia mesta
dosiahli pekné výsledky v rôznych športoch na celoslovenskej úrovni (futbal, hokej, tenis, plávanie,
volejbal, hasičský šport, dostihový šport), ale aj na európskej úrovni (karate – Hanko Kai karate klub,
moderný tanec – skupiny SCREAM, SONNY). Umelecké schopnosti prejavujú Seničania na rôznych
súťažiach, napríklad Senické zrkadielko Anky Gamanovej, Senická divadelná horúčka, Náhlikova
Senica a činnosťou v Záhoráckom divadle, v Klube priateľov heligónky, speváckom zbore Cantilena,
Klube slovenských turistov...
Okolie
V neďalekom Hlbokom je fara, kde Štúr, Hurban a Hodža položili základy spisovnej slovenčiny. 7 km
od Senice sa nachádzajú unikátne kúpele Smrdáky zamerané na liečbu kožných ochorení.
V Sobotišti založil Samuel Jurkovič Gazdovský spolok – prvé družstvo v Európe a zachovali sa tu
pamiatky po Habánoch. Skalica je staré kráľovské mesto s množstvom historických pamiatok
(Rotunda sv. Juraja, Kultúrny dom architekta Dušana Jurkoviča, ľadovňa, Pilárikov mlyn, Kostol sv.
Michala, Jezuitský kostol...). V Holíči je zámok a unikátny veterný mlyn. V Kopčanoch sa nachádza
obnovený žrebčín a najmä kostolík sv. Margity Antiochijskej z čias Veľkej Moravy. Navštíviť je treba
i rodisko M. R. Štefánika Košariská a miesto jeho posledného odpočinku na Bradle.
Na záver
Záhoráci sú dobrosrdeční a pohostinní ľudia, a tak si môžete pochutiť na dobrej „fazuľovici“,
kapuste, trdelníku a zapijete to rezkou slivovičkou alebo dobrým červeným vínkom.
Preto do skorého videnia opäť v Senici!
Ing. Marta Juráňová, učiteľka OA Senica

Po zákutiach Záhoria putujme a jeho krásami sa nadchýnať nechajme

Skalica – románska
Rotunda sv. Juraja

Penati golf rezort
Šajdíkove Humence
Brezová pod Bradlom – miesto posledného
odpočinku M. R. Štefánika

Holíčsky zámok – národná
kultúrna pamiatka

Hlboké – Pamätná izba
J. M. Hurbana

Kopčany – predrománsky Kostolík sv.
Margity Antiochijskej

Jedinečné kúpele Smrdáky
Šaštín-Stráže – Bazilika
Sedembolestnej Panny Márie

Železničná stanica
autobusom MHD č. 2
na zastávku Gymnázium
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