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čenie potrebných vecí. Sme vďační aj
pánovi Zoltánovi Lovászovi – Stromčeky,
s.r.o. ( HYPERLINK "http://www.brest.sk/"
www.brest.sk), pretože bez jeho ochoty
by  výsadba pravdepodobne nebola
možná. Nepredpokladali sme, že bude
taký veľký problém zohnať požadované
množstvo čerešní, veď sme  oslovovali
záhradníctva v okruhu 150 km, bohužiaľ,
neúspešne. Vďaka tomuto mladému páno-
vi však všetko dobre dopadlo a už teraz
sme dohodnutí na jesennom dodaní a
vysadení ďalších stromčekov, ktoré sa už
pre jarnú výsadbu zohnať nepodarilo,
keďže celkovo malo byť vysadených 150
stromov. Za dodanie štiepky na mulčova-
nie ďakujeme spoločnosti Cofely – Služ-
byt.

Na Pánskej ceste po nás zostalo 110
mladučkých čerešní, pre ktoré si želáme,
aby sa čo najlepšie ujali,  neboli terčom
hlúpych nápadov a v budúcnosti sa pod
ich voňavými korunami mohli prechádzať
deti či vnúčatá tých, ktorí ich v jeden aprí-
lový deň  roku 2013 v dobrej viere zasa-
dili. Dana Ševčíková

Foto Slavomír Bučák

Čo je za úspechom
Obchodnej akadémie 

Pri čítaní titulku v regionálnom týž-
denníku Záhorák Medzi najlepšími
školami je zo Záhoria len OA Senica
iste mnohí čitatelia a veríme, že
najmä rodičia, zbystrili pozornosť,
keďže  o ne/kvalite nášho školstva sa
veľmi intenzívne hovorí, píše a dovo-
lím si povedať aj mudruje. To podstat-
né - objektívne pomenovanie daného

Tvorivé dielne
V sobotu 23. marca bol v Apoštolskej

cirkvi špeciálny deň. Nadšencov našiel
medzi deťmi, ale aj dospelými. Zorgani-
zovať veľkonočné tvorivé dielne sa podu-
jal cirkevný zbor v spolupráci s pani učite-
ľkou Dagmar Zemanovou z Myjavy, pre
ktorú je výtvarná činnosť záľubou a srd-
covou  záležitosťou. Tá so sebou vzala aj
majstra drotára, ktorý zúčastnených  učil z
drôtu vyrábať rôzne dekorácie. Tí, čo s
drôtikmi nestíhali, sa venovali ozdobova-
niu vajíčok a papierovým technikám.

Počas tvorivých dielní na dobrú nôtu

zahrala aj senická skupina Chilli, ktorá
práve v tomto období vydáva svoj demo
album so 4 piesňami. Jaroslav Bača  

Znovuzrodenie aleje
Občianske združenie Klub ochrancov

zelene spolu so združením Pro  Čáčov v
spolupráci s Poľnohospodárskym druž-
stvom (PD) Senica a vďaka finančnej pod-
pore, ktorú poskytol nadačný fond Tesco
pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis  spo-
ločne vysadili 110 stromčekov na Pánskej
ceste v mestskej časti Čáčov.

Vysadených bolo niekoľko rôznych
odrôd čerešní a jedna odroda višne ako
náhrada za pôvodné jablone a čerešne, z
ktorých  zostalo len niekoľko  najvytrvalej-
ších. Priamo od pamätníkov, ktorí prišli na
brigádu sme sa dozvedeli, že tieto stromy
boli na Pánsku cestu vysadené v roku
1956. Cesta dostala pomenovanie podľa
polí, ktoré sa nazývali Pánske.

Za počasie 6. apríla sme  boli vďační,

hoci to v žiadnom prípade nebola typická
jarná romantika. Silný vietor z polí, nízka
teplota vzduchu a obloha skúpa na slneč-
né lúče možno odradili viacerých, ktorí sa
na brigádu pôvodne chystali. Našťastie sa
našlo dosť jedincov, ktorí prišli spoločne s
nami sadiť stromčeky. Na prezenčnú listi-
nu sa zapísalo 40 brigádnikov  zaujatých
myšlienkou výsadby čerešňovej aleje.
Podľa registrácie boli Čáčovčania v tesnej
prevahe oproti Seničanom v pomere
19:17, no pomôcť prišli i dvaja brigádnici
z Bratislavy a dvaja z Českej republiky
(Břeclav, Třeboň). Vekový rozdiel medzi
najmladším a najstarším účastníkom bri-
gády bol viac ako 65 rokov, takže môže-
me smelo tvrdiť, že stromčeky na Pánskej
ceste sadili občania všetkých vekových
kategórií.

Aby nám práca šla rýchlejšie od rúk,
vykopanie jám sme zabezpečili vopred.
Prvá skupina ľudí najskôr pozatĺkala do
výsadbových jám kotviace koly, medzitým
bol upravovaný a mykorhíznym príprav-
kom ošetrený koreňový systém stromče-
kov, ktoré ďalšie skupinky ľudí následne
vysádzali do mokrej pôdy a uväzovali o
pripravené kolíky. Po výsadbe všetkých
stromov dorazila na miesto cisterna s
vodou a hneď za ňou vlečka so štiepkou
na mulčovanie. Veľmi si ceníme ochotu a
všetky rady pána Stanislava Matulu z
Čáčova, ktorý sa ujal úpravy koreňov i
koruniek a svoje skúsenosti s trpezlivos-
ťou odovzdával i ostatným zvedavým bri-
gádnikom. Vážime si pomoc každého jed-
ného človeka zapojeného do  tejto výsad-
by. Ďakujeme všetkým, osobitne predse-
dovi PD Petrovi Morávkovi, za perfektnú
spoluprácu, podporu, ochotu a zabezpe-

stavu na základe konkrétnych faktov,
resp. objektívne zhodnotenie kvality
škôl tu však chýba.

Inštitút pre ekonomické a sociálne
reformy (INEKO) sa o objektívne
zhodnotenie slovenských stredných
škôl nielenže pokúsil, ale v spoluprá-
ci s Ministerstvom školstva SR a
Národným ústavom certifikovaných
meraní aj vypracoval akýsi rebríček
stredných škôl u nás.

Čo všetko hodnotil i? Výsledky
maturitnej skúšky v slovenskom jazy-
ku a literatúre, výsledky maturitnej
skúšky v cudzích jazykoch, mimoriad-
ne výsledky žiakov, uplatnenie absol-
ventov (prax alebo pokračovanie v
štúdiu na vysokej škole) a pomer
absolventov školy oproti miere evido-
vanej nezamestnanosti v konkrétnom
okrese. To všetko za posledné štyri
roky.

Čo pokladáme za významné, že v
INEKO nehodnotili len akademické
úspechy (veď percento obchodkárov,
ktorí študujú na kvalitných vysokých
školách je vysoké). V INEKO hodnoti-
li aj to, ako sa naši študenti dokážu
uplatniť v ekonomickej a administra-
tívnej praxi, skrátka ako so svojimi
vedomosťami uspejú na trhu práce.
Výsledok? Obrazne povedané v TOP
desiatke najlepších škôl Trnavského
samosprávneho kraja sa umiestnila na
4. mieste Obchodná akadémia v Seni-
ci. Náš úspech je o to výraznejší, že
do spomínanej TOP-ky sa už nezmes-
tila žiadna stredná škola zo  Záhoria.

Úspech našej školy... Je za ním pre-
dovšetkým práca učiteľov, ktorí nie sú
spokojní s priemernosťou, ktorí robia
všetko možné {a niekedy aj nemož-
né), aby zo študenta dostali to najlep-
šie, ktorým nie je ľahostajné, kam štu-
dent svojím myslením smeruje a aké
ciele si dáva...

Za úspechom našej školy sú,
samozrejme, študenti. Mnohí z nich
možno počuli prázdne reči o tom,
aká je obchodka náročná a ako sa u
nás musia študenti učiť! Učiť! Akoby
učenie nebolo pre človeka tou najpri-
rodzenejšou cestou k poznaniu. Nie k
čomusi povrchnému, formálnemu, ale
k poznaniu a vedomostiam, ktoré... ťa
dostanú na vysnívanú vysokú školu,
alebo ti pomôžu získať prácu snov.

Fakt je, že stredných škôl je veľa a
je ťažké orientovať sa v ich ponuke, v
množstve najrôznejších študijných
odborov...

Fakt je, že rôzne školy majú rôznu
kvalitu.

Fakt je, že niekedy forma prevláda
nad obsahom.

O to viac by sme si mali vážiť
nenápadnú školu. Školu, ktorá má tra-
díciu, školu, ktorá má perspektívu,
školu, ktorá je najlepšia na Záhorí.

Obchodná akadémia v Senici.
PhDr.  Iveta Hazuchová

OA Senica 


