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Problémom našich čias nie je atómová bomba, ale srdce človeka.
Albert Einstein

Miestami si človek ani neuvedomuje, 
koľko zmien a rôznych aktivít sa 
udialo za posledný mesiac v jeho 
živote. Ja tiež patrím k tým ľuďom. 
Uvedomím si to až pri kompletizácii 
mesačníka, keď dávame dokopy 
príspevky, ktoré by sme chceli Vám 
čitateľom predložiť.

Pribúdajú nám stále noví 
prispievatelia, čo si nesmierne 
vážime. Obraciate sa na nás 
aj s rôznymi prosbami, ktorým 
sa snažíme vyhovieť, ak je to 
samozrejme v našich silách. 
Znamená to pre nás, že nás čítate, 
sleduje našu aktivitu a zapájate 
sa do diania v našom regióne. 
Do mesačníka sa však z kapacitného 
dôvodu nevojdú kompletné námety, 
články, pozvánky, podujatia a pod., 
tieto si môžete prečítať na www.
prozahori.sk a www.facebook.
com/prozahori, kde zverejňujeme 
tiež rôzne zaujímavé fotografie od 
vás. Stále viac sa nám ohlasujú žiaci 
a študenti, ktorí nás čítajú. Pred nimi 
je teraz posledný školský mesiac, 
po ktorom nasledujú pre nich dva 
mesiace voľna a odpočinku. Práve 
tento mesiac máme dosť nabitý 
podujatiami hlavne pre deti, ktoré 
pre nás znamenajú našu budúcnosť 
a z toho dôvodu sa ich snažíme čo 
najviac podporovať v ich aktivitách. 

Prajem preto všetkým žiakom 
úspešné ukončenie školského roka 
a šťastné vykročenie do prázdnin.
          Veronika Dujsíková
          šéfredaktor
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Vďaka chuti a odhodlanosti organizáto-
rov čeliť zachmúrenému počasiu a záujmu 
zo strany verejnosti bola aj tohtoročná Míľa 
v Skalici konaná v sobotu 11. mája vydare-
ná. Na pár popoludňajších hodín bola MAMA 
stredom záujmu, pretože práve jej pochod 
trasou jednej míle patrí.
V areáli MŠ pracovisko Hviezdoslavova mohlo 
skalické materské centrum Slnečnica v spolupráci 
so Súkromnou strednou odbornou školou Via Hu-
mana zrealizovať zaujímavý sprievodný program, 
ktorý pobavil a potešil viacero rodín i jednotlivcov. 
„Skalickú míľu“ prišli osobne podporiť aj viacerí 
poslanci Mestského zastupiteľstva. Klienti Zeleného domu ochotne 
rozdávali účastníkom balíčky, deťom lízatká z hroznového cukru a 
dobrovoľníci z Umelky s potešením pomáhali deťom vymaľovať 
srdiečkový stojan pre mamy. Deti si odnášali krásne žlté tričká s lo-
gom Míle i s logom najväčšieho sponzora akcie – Raiffeisen banky 
v Skalici.

V areáli deti našli množstvo športových stanovísk, 
výstavu maliarskych diel detí z pracovísk skalickej 
materskej školy, zabavili sa s maskotmi i vyskákali 
na skákacom hrade. Priestor zdobila aj „ponožko-
vá šnúra“, na ktorej boli povešané nepotrebné po-
nožky, ktoré nemajú pár a ktoré účastníci priniesli. 
Jej dĺžka v Skalici bola 20 metrov, na Slovensku 
celkovo 685 metrov. Ponožky z nej pôjdu do ma-
terských centier, kde z nich šikovné mamy vyrobia 
bábky pre občianske združenie Bábky v nemocni-
ci, ktoré nimi poteší choré deti.
Celkový počet zaregistrovaných účastníkov na Slo-
vensku bol 18 838 ľudí, čo vôbec nie je malé číslo.

O hladký priebeh akcie sa postarali mamy zo Slnečnice, pedago-
góvia a študenti Súkromnej strednej odbornej školy Via Humana, 
dobrovoľníci zo skalického gymnázia a viacerí sponzori (okrem spo-
mínaných aj NF Mesta Skalica, Prozahori.sk, Lekáreň Sv. Michala, 
Lark spol. s r.o., pernikárstvo JO-PE-JA).
Už teraz sa tešíme na ďalší ročník!

Jubilejnú Míľu pre mamu v Skalici si prešlo 269 ľudí

■ Mgr. Margita Kojšová

5. 7. 2012 sa začal slávnostnou svätou omšou v Nitre Rok 
sv. Cyrila a sv. Metoda, ktorý vyvrcholí 15. septembra 2013 
v Šaštíne. Slovenskí veriaci si uctili týchto našich svätcov 
a ich 1150. výročie príchodu na Veľkú Moravu rôznymi du-
chovnými, spoločenskými, kultúrnymi, aktivitami.

Po farnostiach Slo-
venska putovali 
a ešte putujú relikvie 
sv. Konštantína-Cyrila. 
Podobné aktivity sa 
konajú i v susednej 
Českej republike. Na 
Slovensku sú kon-
krétne lokality, ktoré 

sú bytostne späté s misiou svätých bratov. V kopčianskom chotári 
stojí mimoriadne vzácna pamiatka Kostol sv. Margity Antiochijskej, 
ktorá je jediná dodnes známa zachovaná architektonická pamiatka 
pochádzajúca z čias Veľkej Moravy. Považuje sa za najstarší kostol 
na území Slovenska a dokonca sa považuje za najstaršiu stojacu 
cirkevnú stavbu v strednej Európe. Bol súčasťou veľkomoravského 
hradiska Valy. Z hľadiska historického kontextu ho možno označiť 
za XIII. kostol Mikulčicko-Kopčianskej sídliskovej aglomerácie. 

V roku 1995 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku a v roku 
2009 bola na Kostole slávnostne odhalená pamätná tabuľa „Eu-
rópske dedičstvo“ pri príležitosti zapísania Kostola do Zoznamu 
európskeho kultúrneho dedičstva. Úcta a tradícia „Kopčaňákov“ 
a veriacich zo širokého okolia ku Kostolu, k jeho patrónke a zároveň 
ku svätým bratom sa vinie stáročiami. Po skončení výskumných 
prác a obnovy bude najvzácnejším objektom pripravovaného cez- 
hraničného archeologického parku Mikulčice-Kopčany.
Kopčiansky kostol si pamätá misijný čas sv. Cyrila a sv. Metoda. 
A práve 1150. výročie príchodu solúnskych bratov na Veľkú Moravu 
je vhodnou ba priam žiaducou príležitosťou na oslavy aj v Kopča-
noch pri Kostole sv. Margity Antiochijskej. Tejto úlohy sa chopila 
rímsko-katolícka farnosť Kopčany, s ktorou aktívne spolupracuje 
Obecný úrad Kopčany a Mestský úrad Holíč a pripravuje pri Kosto-
le sv. Margity Antiochijskej 30. júna 2013 slávnostnú svätú omšu 
za účasti najvyšších cirkevných, politických, kultúrnych predstavi-
teľov Slovenska. Tejto myšlienke napomohlo aj občianske združe-
nie Hrúdy z Kopčian.
Pozývame všetkých ľudí, ktorí si ctia tradíciu, históriu a kultúru na-
šich predkov a odkaz svätého Cyrila a svätého Metoda na slávnosť 
do Kopčian.

■ PhDr. Vladimír Grigar

Slávnosť v Kopčanoch k úcte sv. Cyrila a sv. Metoda 30. júna 2013
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Kraj má spomedzi 
všetkých regiónov 

najnižší dlh

Splatením návratnej finančnej výpomoci 
Ministerstvu financií SR vo výške 4,8 mil. € 
je BSK najmenej zadlženým regiónom v SR. 
Dlh predstavuje 36,8 mil. € a župa nemá na 
rozdiel od minulosti ďalšie skryté záväzky.

„Podarilo sa nám vysporiadať so zá-
väzkami za takmer 8 mil. € a to napriek 
tomu, že sme boli nútení financovať 
rekonštrukciu ciest po povodniach a na-
ďalej pokračujeme v nastolenom trende 
finančnej konsolidácie kraja,“ povedal Pa-
vol Frešo, župan Bratislavského kraja. Podľa 
neho Bratislavský samosprávny kraj (BSK) 
sa tým aktívne podieľa na znížení schodku 
verejných financií Slovenska pod 3% HDP. 
V roku 2009 bol oficiálny dlh BSK 19,82 
mil. €, ale skryté záväzky z finančne nekry-
tých zmlúv, súdnych sporov a neuhradených 
faktúr predstavovali ďalších 24,74 mil. €.  
„Išlo o súdne spory s regionálnym pre-
pravcom Slovak Lines, o súdne spory za 
nevyplatené mzdy v projekte Ineteract, 
oprava gymnázia Grosslingova a podob-
ne,“ uviedol podpredseda BSK pre ekonomi-
ku Ivo Nesrovnal.

Celková suma záväzkov kraja tak predstavo-
vala viac ako 44,56 mil. € „S takýmto skry-
tým, či čiernym zadlžovaním je dnes koniec,“ 
povedal Pavol Frešo. Kraj podľa neho  hospo-
dári  stabilne a má menšie finančné záväzky, 
ako keď ho v roku 2009 preberal.

Výzvu podpísali už desiatky vinárov a stovky 
návštevníkov Prvej slovenskej vinárskej 
výstavy. 

Bratislavský kraj organizuje výzvu na záchranu slo-
venských vinohradov a slovenského vinohradníctva 
a vinárstva. Výzva je adresovaná predstaviteľom štát-
nej moci a správy, predovšetkým poslancom NR SR, 
ministrovi pôdohospodárstva, predstaviteľom vlády 
a štátnej správy. Počas Prvej celoslovenskej vinárskej 
výstavy, ktorá prebehala v máji, ju podpísali desiatky 
vinárov a stovky návštevníkov.

„Vinohrady majú stáročné tradície, kultúrny 
aj hospodársky vplyv. Bratislavská župa podporuje 
slovenských vinárov, čím zároveň podporujeme aj 
cestovný ruch a tvorbu pracovných miest. Máme tu 
vinohrady a chceme, aby ostali zachované,“ povedal 
župan Pavol Frešo.

Pred rokom Bratislavská župa tiež iniciovala a lídrovala 

memorandum na záchranu vinohradov, ktoré podporili 
všetci dotknutí starostovia a primátori regiónu. Memo-
randum o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane 
plôch vinohradov na svahoch Malých Karpát ako súčasti 
historického krajinného obrazu má za cieľ udržanie his-
torického i kultúrneho dedičstva predošlých generácií, 
ktoré po stáročia na súčasnej Malokarpatskej vínnej ces-

te pestovali vinič a vyrábali víno. V neposlednom 
rade má podporiť rozvoj cestovného ruchu, čoraz 
obľúbenejšej vínnej turistiky a tým súčasne hospo-
dársky rozvoj celého regiónu. „Je našou povinno-
sťou zachovať tradície vo vinohradníckych ob-
lastiach, rozvíjať ich a odovzdať toto dedičstvo 
budúcim generáciám,“ zdôraznil podpredseda 
BSK a predseda krajskej organizácie cestovného 
ruchu Bratislava Region Tourism Ivo Nesrovnal.

Župan zároveň dodal, že chcú, aby boli vinohra-
dy chránené zákonom tak, ako je to napríklad 
v Rakúsku či v Nemecku. „Nie je žiadna hanba 

postaviť sa za prácu našich 
slovenských rúk aj tu pod 
Karpatmi,“ uviedol.

Kraj organizuje výzvu na záchranu vinohradov, 
adresovaná je poslancom NR SR aj vláde

        Text výzvy:

Výzva na záchranu slovenských vinohradov a slovenského 
vinohradníctva a vinárstva

My návštevníci 1. Celoslovenskej vinárskej výstavy v Bratislave uvedomu- 
júc si stáročné tradície a vyspelosť slovenského vinohradníctva a vinárstva, 
ich kultúrny a hospodársky vplyv a význam pre zachovanie tradičného ob-
razu slovenskej krajiny, ale predovšetkým ich nenahraditeľný význam pre 
tvorbu nových pracovných miest a trvalo udržateľné zvyšovanie životnej 
úrovne na Slovensku

Vyzývame

týmto predstaviteľov štátnej moci a správy, predovšetkým poslancov 
a poslankyne NR SR, ministra pôdohospodárstva SR, predstaviteľov vlády 
a štátnej správy SR, aby v rámci svojich kompetencii vyvinuli maximálne 
úsilie, vrátane zákonodarnej iniciatívy a zmeny zákona č. 313/2009 Z.z. 
o vinohradníctve a vinárstve a súvisiacich predpisov, s cieľom aby nedo-
chádzalo k ďalšej likvidácii slovenských vinohradov a vinohrady sa mohli 
užívať iba ako vinice a slovenskí vinohradníci a vinári mali v podmienkach 
Európskej únie spravodlivé podmienky pre produkciu slovenských vín.

»



Príprava ISRMO

vypracovanie Socio-ekonomickej analýzy mesta, 
ktorej výsledkom je určenie mestských oblastí.

Čiastkové projekty

          Povinné oblasti:

■ Regenerácia sídiel

revitalizácia námestí, parkov, budovanie detských 
a multifunkčných ihrísk, mobiliáru a verejného 
osvetlenia.

■ Podpora škôl a školských zariadení, zariadení 
sociálnych služieb a komunitných centier a ihrísk

opravy hlavných stavebných častí budovy – okná, 
strecha, opravy technického, energetického alebo 

technologického vybavenia, zvyšovanie energetickej 
hospodárnosti budov, rekonštrukcia a prestavba ich 
vnútorného vybavenia, budovanie a rekonštrukcia 
ihrísk, ktoré sú súčasťou týchto zariadení.

          Nepovinné oblasti:

■ Podpora bývania

renovácia spoločných priestorov v existujúcich 
viacrodinných obytných budovách vo verejnom 
vlastníctve, zlepšovanie energetickej efektívnosti 
a využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie 
a/alebo renovácia a zmena využívania existujúcich 
budov vo vlastníctve verejných orgánov na využívanie 
domácnosťami s nízkym príjmom alebo osobami 
s osobitnými potrebami na účely bývania
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V rámci Operačného programu Bratislavský kraj 
je na vyhlásenú výzvu na integrované stratégie 
mestských oblastí vyčlenených 14,2 mil. €.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vy-
hlásilo v rámci Operačného programu Bratislavský kraj 
výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok na integrované stratégie mestských oblastí 
(ISRMO). „Na túto výzvu sme spolu s mestami čakali 
veľmi dlho. Konečne môžeme predložiť integrované 
stratégie, ktorými sa komplexne rieši zanedbané 
mestské prostredie,“ povedal bratislavský župan Pa-
vol Frešo. Integrované stratégie predstavujú jedinečnú 
možnosť ako z eurofondov v BSK podporiť školskú a soci-
álnu infraštruktúru, či obnoviť bytové domy vo verejnom 
vlastníctve. Oprávnenými žiadateľmi sú vymedzené 
mestské časti hlavného mesta, okresné mestá Pezinok, 
Senec, Malacky a BSK.

„Jedinečné je, že v Bratislave a našich okresných 
mestách môžeme opravovať a zatepľovať školy, 
škôlky, zariadenia sociálnych služieb, revitalizovať 

námestia a parky, či budovať komunitné centrá 
a nové cyklotrasy. A to všetko komplexne v rámci 
jednej stratégie,“ uviedol Pavol Frešo. Cieľom integro-
vaných stratégií je komplexne zvyšovať kvalitu života 
predovšetkým v mestských oblastiach ohrozených alebo 
postihnutých fyzickým zničením a sociálnym vylúčením. 
Mestská oblasť je geograficky vymedzené územie, ktoré 
vykazuje určité negatívne socioekonomické ukazovatele 
a zároveň je fyzicky zanedbaná. Podstatou ISRMO je ko-
ordinovane odbúrať tieto negatívne javy a to realizáciou 
viacerých cielených a tematicky rozdielnych projektov 
v danej oblasti. „Bude to nesmierne náročné na ad-
ministratívu, ale celé nové programové obdobie 
bude postavené na tomto integrovanom princípe. 
Je dobré, že si to vyskúšame už teraz,“ dodal župan 
Pavol Frešo.

Kompletné znenie výzvy a podmienky poskytnutia po-
moci sú k dispozícii:

http://www.opbk.sk/aktualne-vyzvy/&id=50&page=1

Mestské časti a okresné mestá majú možnosť 
za eurofondy obnoviť školy aj zariadenia sociálnych služiebKraj už začal s postrekmi 

proti komárom

V obciach v povodí rieky Morava ro-
bila v priebehu mája Bratislavská 
župa postreky proti zvýšenému vý-
skytu komárov.

Išlo o štyri obce v okrese Malacky - Vy-
soká pri Morave, Záhorská Ves, Jakubov 
a Suchohrad. „Tento rok je na postreky 
vyčlenených 175-tisíc €,“ povedal žu-
pan Pavol Frešo. 

Najvyšší výskyt komárov zaznamena-
li obce Vysoká pri Morave a Záhorská 
Ves. Pri postrekoch sa použila pozem-
ná aj letecká aplikácia. BSK pravidelne 
situáciu monitoruje, komunikuje so 
starostami obcí aj s Okresným úradom 
životného prostredia v Malackách. Výber 
lokalít závisel od požiadaviek jednotli-
vých obcí a operatívneho monitoringu. 
Použili sa zdraviu neškodné prípravky 
a postupy na ničenie komárov. Apliko-
vaný roztok je v nízkej koncentrácii a 
rýchlo sa rozkladá na neškodné látky. 
Neohrozuje preto zvieratá a je šetrný aj 
k necielenému hmyzu.

V rámci ISRMO je možné realizovať nasledovné typy aktivít:

Koncom júna otvorí Nemocnica Malacky 
ďalšie zrekonštruované oddelenie. Na kva-
litnejšiu starostlivosť a modernejšie vyba-
venie sa tentokrát môžu tešiť vyššie vekové 
kategórie. Vynovené bude totiž oddelenie 
geriatrie.

Nemocnica Malacky za posledné dva roky prešla 
výraznou modernizáciou. V rámci modernizácie 
boli prerobené operačné sály, nová je magnetic-
ká rezonancia, medicínska technika, vymenila sa 
elektroinštalácia, nové je aj oddelenia anesté- 
ziológie a intenzívnej medicíny a centrálneho 
príjmu. Náklady na obnovu predstavovali 4,5 mil. 
€. Financoval ju BSK v spolupráci so súkromnou 

Nemocnica v Malackách bude mať novú geriatriu
spoločnosťou Nemocničná a.s. 
V máji si spokojnosť pacientov 
a zdravotníkov s rekonštrukci-
ou prišiel do nemocnice preve-
riť aj predseda Bratislavského 
samosprávneho kraja, Pavol 
Frešo. BSK prenajíma nemoc-
nicu súkromnej spoločnosti 
Nemocničná, a.s., ktorá je čle-
nom MEDIREX GROUP. Podľa 
dohody o  spoločnom finan-
covaní, ktorú schválilo zastupi-
teľstvo BSK, sa spoločnosť za-
viazala zrenovovať nemocnicu.
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V školskom roku 2013/2014 plánuje  kraj otvoriť 
151 tried na gymnáziách a stredných odborných 
školách. 

Podľa aktuálnej novely školského zákona je na všetky 
študijné odbory v stredných školách potrebné vykonať 
prijímaciu skúšku. O prijatí žiaka bez prijímacej skúšky 
môže riaditeľ školy rozhodnúť len v prípade učebných 
odborov, ktoré sa neukončujú maturitnou skúškou. 
Súčasne ostáva zachované pravidlo, že prijatý bez prijí-
macích skúšok je žiak, ktorý dosiahol v celoslovenskom 
testovaní žiakov deviatych ročníkov Monitor 9 minimál-

ne 90 % bodov v obidvoch predmetoch.

Od školského roka 2013/2014 obohatia ponuku škôl 
v pôsobnosti BSK nové študijné a učebné odbory, ktoré 
reagujú na aktuálne potreby trhu práce. „Chceme zvýšiť 
záujem uchádzačov o štúdium na našich školách, preto 
sme vytvorili podmienky na zaradenie nových študij-
ných a učebných odborov,“ povedal bratislavský župan 
Pavol Frešo. Ide napríklad o služby v cestovnom ruchu, 
obchodné a informačné služby, dizajn, elektromechani-
ka či mechanika strojov a hasičskej techniky.

sad j. kráľa  
tyršovo nábrežie  
centrum bratislavy

9.00
porada veliteľov

10.00 – 12.30
pochod vojsk oboch armád - francúzskej a rakúsko-
uhorskej - zo Sadu J. Kráľa do centra Bratislavy -
na Hlavnom a Primaciálnom námestí.
> ukážky vojenských šarvátok a cvičení oboch armád

13.30 – 17.00
priestor vojenského tábora a jeho okolie v Sade J. Kráľa
> ukážky vojenského výcviku a života oboch armád

16.40 – 17.00
formovanie jednotiek oboch armád - príprava na boj a ich 
pochod na bojové pole, Sad J. Kráľa

17.30 – 19.00
bojisko, Sad J. Kráľa
> autentická rekonštrukcia bitky o Bratislavu

20.30 – 21.30
formovanie delostreleckých jednotiek Francúzskej armády 
a pochod vojska zo Sadu J. Kráľa na Tyršovo nábrežie

21.30 – 22.00
Tyršovo nábrežie
> delostrelecké bombardovanie Bratislavy

Program ubránili 
 sme sa

204. výročie
obliehania bratislavy
napoleonom

21.-23.6.2013

22. 6. 2013

SPOLUORGANIZÁTORI:

PARTNERI:

MEDIÁLNI PARTNERI:

Podujatie sa koná pod záštitou 
predsedu  Bratislavského samosprávneho kraja Pavla Freša

Kraj plánuje v novom školskom roku otvoriť 151 tried

Nové odbory: 
- mechanik strojov a zariadení, mechanik – mechatronik 
(SOŠ automobilová, J. Jonáša 5, Bratislava)

- elektromechanik – telekomunikačná technika, elekt-
rotechnika – elektronické zariadenia, mechanik elektro-
technik, elektromechanik – oznamovacia a zabezpečo-
vacia technika (SOŠ IT, Hlinícka 1, Bratislava)

- obchodné a informačné služby – medzinárodné ob-
chodné vzťahy, služby a súkromné podnikanie – marke-
ting (SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, 
Bratislava)

- dizajn – priemyselný dizajn (ŠUV J. Vydru, Dúbravská 
cesta11, Bratislava)

- mechanik hasičskej techniky (SOŠ, Kysucká 14, Senec)

- služby v cestovnom ruchu (Spojená škola, Ivanka pri 
Dunaji)

Pri optimalizácii škôl 
chce kraj nastaviť 

podmienky spravodlivo

Krajom pribudla kompetencia rozhodo-
vať o počte novootvorených prvých tried 
v rámci stredných škôl bez ohľadu na ich 
zriaďovateľa. 

„Snažíme sa so zriaďovateľmi dohodn-
úť na kritériách, podľa ktorých budeme 
postupovať na budúci rok, aby župné za-
stupiteľstvo, ktoré to má primárne v kom-
petencii, mohlo rozhodnúť tak, aby sa to 
nedotklo študentov, rodičov ani učiteľov,“ 
povedal predseda BSK Pavol Frešo.

Podľa Zákona o odbornom vzdelávaní a prí-
prave majú samosprávne kraje najneskôr 
do 30. septembra určiť počet tried prvého 
ročníka stredných škôl, ktoré sa budú otvárať 
v budúcom školskom roku. Zriaďovatelia škôl 
na území BSK majú do konca júna predložiť 
kraju návrh na počet tried.

„Je to dlhodobý proces, ktorý chceme na-
staviť spravodlivo, aby sa nikto necítil 
ukrivdený,“ povedal Pavol Frešo, ktorý záro-
veň dodal, že je pochopiteľné, že žiadna škola 
nechce zaniknúť, či už štátna, súkromná alebo 
cirkevná. 

li uskutočnilo tradičné podujatie Deň otvorených 
dverí európskych inštitúcií, kedy európske 
inštitúcie sprístupnili svoje priestory širokej 
verejnosti.

Záujemcovia si mohli pozrieť Európsky parlament, Radu 
Európskej únie, Európsku komisiu, Európsky hospodár-

sky a sociálny výbor a Výbor regiónov. Už tradične sa po-
dujatia zúčastnil aj Bratislavský kraj, ktorý prezentoval 
turistický ruch, jeho potenciál a tiež rozvoj cykloturistiky 
v regióne.

„Cestovný ruch aj cykloturistika patria me-
dzi naše priority. Dôkazom toho je napríklad 
množstvo nových cyklotrás, postavili sme 
cyklomost, ktorý spája Devínsku Novú Ves 
a rakúsky Schlosshof. Bratislavský kraj je 
aj vďaka turizmu a cykloturistike stále vy-
hľadávanejší, o čom svedčí aj rastúci počet 
návštevníkov,“ uviedol bratislavský župan Pa-
vol Frešo.

Lákadlom pre návštevníkov stánku BSK tradičné 
bratislavské rožky a pagáčiky, ktoré pripravili 
študenti Strednej odbornej školy Farského, ško-
la je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavskej 
župy. Pripravených bolo množstvo propagač-

ných materiálov z oblasti turistických atrakcií, športu, 
kultúry a histórie.

Kraj prezentoval v Bruseli 
turistický ruch a cykloturistiku
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Tak ako každý mesiac, aj v júni čaká na špor-
tuchtivých obyvateľov nášho kraja príleži-
tosť  zasúťažiť si a na športových divákov 
zas príjemné podujatie, ktoré ich zavedie 
do Marianky.

Mariatálsky Štvanec, aj keď by to málokto uhádol, 
je názov bežeckých pretekov, ktoré podporuje 
Bratislavský samosprávny kraj a ktoré sú určené  
pre všetkých - rekreačných, výkonnostných, sta-
rých, mladých, pre ženy, mužov a samozrejme aj 
deti.

8. júna privítajú lesy Malých Karpát toto poduja-
tie už po 3.-krát. Trať pretekov v blízkosti najzná-

Tretí ročník 
Mariatálskeho štvanca

registrácia:www.RunForFun.sk
Marianka 8. 6. 2013

III. ročník krosového behu

Organizátor

Finančne podporil:

mejšieho pútnického miesta 
v kraji, vedie lesnými chod-
níkmi a pretekárom pred-
vedie strmosť karpatských 
vrchov. Preto organizátori 
vyslyšali aj prosby športov-
cov začiatočníkov a pre Hoby 
kategóriu v tomto roku vy-
brali jednoduchšiu trať.

Mariatálsky štvanec je okrem 
svojho názvu zaujímavý aj tým, 
že ho Slovenský Olympijský vý-
bor zaradil medzi Behy olym-
pijského dňa. Beh olympijského 
dňa je celosvetovým podujatím, 
ktoré si kladie za cieľ podporovať 
myšlienku športu pre všetkých. 
Po prvýkrát sa uskutočnil v roku 
1987 ako spomienka na 23. 
jún 1894, kedy barón Pierre de 
Coubertin založil Medzinárodný 
olympijský výbor.

Dospelí sa na trať vydajú o 9:30, mládežnícke kategórie 
po 11:00 z futbalového ihriska v Marianke. Zaregistrovať  
sa môžete prostredníctvom internetu. Štartovné v det-
ských a  mládežníckych kategóriách je zdarma  a prete-
kári v týchto kategóriách sa popasujú s traťami v dĺžkach 
od 100 m do 1,5 km. Štartovné pre dospelých je 3 – 5 
eur (čím skôr sa odhodláte prihlásiť, tým menej zapla-
títe) a zavedie ich na trať pre Hobby beh v dĺžke 5 km 
alebo Hlavný beh s 9,5 km traťou.
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Záhradná slávnosť
Garden party, po slovensky záhradná sláv-
nosť, je obľúbeným letným spoločenským 
podnikom, na ktorý si v prípade vydareného 
počasia všetci jeho účastníci radi spomínajú. 
Nakoľko počasie sa nedá predvídať, organi-
zátori musia počítať s eventualitou dažďa, 
chladu a pod. a preto majú mať pripravené 
priľahlé kryté pries tory. Lepším náhradným 
riešením sú veľké špeciálne stany s otvorený-
mi bočnými stenami, pod ktorými sa môže se-
dieť pri stoloch nielen za dažďa, aj za veľkých 
horúčav. Záhradná slávnosť môže začať popo-
ludní a pretiahnuť sa až do neskorého večera, 
kedy ako osvetlenie slúžia lampióny. Je dobré, 
ak v záhrade je aj parket, hudba do tanca a 
program so spoločenskými hrami, tombolou 
a podobne.

Pre dámy sú vhodné šaty vo svetlých farbách 
alebo decentných vzoroch (bodkované, kve-
tinové). Páni by sa mali obliecť do svetlejších 
farieb, letných oblekov.

Hlavnou gastronomickou atrakciou je pre- 
vádzkovanie grilu na drevené uhlie, opekanie 
celých kusov mäsa, pečenie špízov a šašlíkov, 
grilovanej zeleniny, rýb. Ponuka teplého gri-
lovaného pokrmu nahradzuje teplý bufetový 
stôl. V závislosti na ročnom období a počasí 
ponúkame rôzne pripravované nápoje - bow-
le, punč, miešané nápoje, namiesto aperitívu 
sekt a podobne. Nezabúdajme na rôzne druhy 
zmrzlín, sorbet, drobné zákusky.

Záhradná slávnosť má z hľadiska spôsobu ob-
sluhy samoobslužný charakter.

■ Mária Mešťánková
FMK UCM v Trnave

VÄČŠÍ ZÁBER VIAC ČLÁNKOV     VIAC INFORMÁCIÍ VIAC PRE VÁS

MALACKY
SENICA

SKALICA

20 000 VÝTLAČKOV

Okres Skalica
Brodské 
Dubovce
Gbely
Holíč
Chropov
Kátov
Letničie
Lopašov
Petrova Ves

Prietržka
Radošovce
Skalica
Trnovec
Unín
Vrádište

Okres Senica
Borský Mikuláš
Borský Svätý Jur 

Cerová
Čáčov
Čáry
Dojč 
Hlboké
Jablonica
Koválov
Kuklov
Kunov
Kúty

Lakšárská Nová Ves
Moravský Svätý Ján
Osuské
Plavecký Peter
Prievaly
Prietrž
Rohov
Rovensko
Rybky
Sekule

Senica
Smolinské
Smrdáky
Sobotište
Šajdíkové Humence
Šaštín-Stráže
Štefanov

Okres Malacky
Gajary

Jabloňové
Jakubov
Kuchyňa
Láb
Lozorno
Malacky
Pernek
Plavecký Mikuláš
Plavecké Podhradie
Plavecký Štvrtok

Rohožník
Sološnica
Studienka
Suchohrad
Stupava
Veľké Leváre
Vysoká pri Morave
Záhorská Ves
Závod
Zohor

SVOJE OBĽÚBENÉ NOVINY HĽADAJTE BEZPLATNE VO VŠETKÝCH DOBRÝCH OBCHODOCH PO CELOM ZÁHORÍ

Úrazy 
seniorov

Každý pozná okrídlenú vetu 
„marec, poberaj sa starec“. 
Aj keď je marec už dávno 
preč, aj teraz je táto téma 
aktuálna.

S marcom sa v minulosti spájala vyššia úmrtnosť seni-
orov pre dlhšie zimy, nižší príjem vitamínov a slabšiu 
stravu v zimných mesiacoch. Dnes tomu tak už nie je.

Posledné týždne v praxi ukázali nezvykle vysoký počet 
úrazov seniorov, ktoré bývajú spojené s imobilizáciou, 
sociálnou odkázanosťou a bohužiaľ i vysokou úmrtnos- 
ťou. Zlomenina krčka stehnovej kosti vo vekovej kate-
górii nad 80 rokov nesie celosvetovo so sebou úmrtnosť 
až 20 % do 1 roka od úrazu. Vysoká náchylnosť seniorov 
k tomuto úrazu je daná viacerými faktormi. Predovšet-
kým je to osteoporóza, a to nielen u žien, nízka poho-
tovosť k pádom (neobratnosť), pridružené ochorenia 
(zvyšujúce riziko závrate a pádov). Je síce pravda, že nie 
každý pád vedie k zlomenine u seniora, ale prax ukazu-
je, že často sú pády podcenené a následná neschopnosť 
postaviť sa a chodiť je u seniora zvádzaná na bolestivosť. 
A tak sa často stáva, že zlomenina býva odhalená až po 
niekoľkých dňoch a to už v organizme seniora prebie-
hajú kompenzačné mechanizmy, ktoré zhoršujú jeho 
celkový zdravotný stav. Je to dané tým, že drvivá väčšina 
ľudí vo vyššom veku má nízku funkčnú rezervu (schop-
nosť vyrovnať sa so zmenami zdravotného stavu).

Včasné odhalenie zlomeniny je prvým krokom k úspeš-
nej liečbe. Dnešné moderné operačné postupy umož-
ňujú seniora vrátiť „na nohy“ už na druhý deň po ope-
rácii. Skorá rehabilitácia a čo možno najkratší pobyt 
v nemocnici im dáva šancu vrátiť sa späť k svojmu bež-
nému životu. 

Zlomeniny krčka stehnovej kosti nie sú len medicínskym 
problémom u seniorov, ale komplexným socio-ekono-
micko-medicínskym problémom. Sociálnym preto, že 
senior je po úraze odkázaný na pomoc okolia, ekono-
mickým preto, že náklady na liečbu nie sú nízke a me-
dicínskym preto, že pridružené ochorenia znemožňujú 
bežnú liečbu ako u mladších vekových kategórii. Vyspelá 
spoločnosť sa ale o seniorov dokáže postarať.

■ MUDr. Daniel Vidovič, MPH, lekár

staňte sa

REPORTÉROM
mesačníka

prozáhorí
■ Zaujalo vás dianie vo Vašom okolí?
■ Chystá sa vo vašom meste či obci 

niečo zaujímavé?
■ Chcete sa podeliť o svoje dojmy a zážitky 

s čitateľmi Záhorí?

Svoje tipy, články, fotografie a videá posielajte 
mailom na adresu sefredaktor@prozahori.sk 

alebo nás kontaktujte
telefonicky na čísle 0948 155 158

Vaše príspevky uvítame aj 
na www.facebook.com/prozahori

Dopravná nehodovosť v okrese 
Skalica za prvé 4 mesiace roku 2013

Polícia v okrese Skalica eviduje od 1.1.2013 do 
30.4.2013 28 dopravných nehôd, čo je o 1 viacej 
ako za porovnateľné obdobie roku 2012.

Pri dopravných nehodách nebola usmrtená žiadna 
osoba, čo je o 3 menej ako v roku 2012, ťažko sa zranili 
3 osoby čo je o dve viac, ako v roku 2012, ľahké zranenie 
utrpelo 12 osôb, čo je rovnako, ako za rovnaké obdobie 
ako v roku 2012. V 3 prípadoch bol u vinníka dopravnej 
nehody zistený alkohol, čo je o 2 menej, ako v porovna-
teľnom období v roku 2012. Celková vzniknutá škoda 
bola vyčíslená na 90.400,-€.

■ KR PZ v Trnave

Šteniatka v útulku Skalica 
na adopciu

Útulok Skalica má na adopciu  týchto krásnych psíkov 
a sučky. Pomôžme im spoločne nájsť nový domov

Ďakujeme!

Plemeno: kríženci
Vek: 2 mesiace
Pohlavie: 2x sučka,
2x psík
Kastrácia: nie
Povaha: 7 šteniaktok museli dievčatá z útulku vyko-
pávať spod búdy lopatami. Zostali ešte 4 na adopciu 
(2x psík a 2x sučka). Sú maličké, 2-mesačné šteniat-
ka. Sú očkované, odčervené. Potrebujú súrne nové 
rodiny alebo dočasky. Začínajú vystrkovať rožky a my 
sa im nemôžeme toľko venovať.
Príchod do útulku: marec 2013
Kontakt: Kaja Gažíková – mail: gazikova9@gmail.com
Zuzana Mihová – tel.: +421 902 460 378
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Don Bosco 
v Národnej Svätyni

Baziliku Sedembolestnej Panny Márie za-
plnili 27. apríla 2013 veriaci zo širokého 
okolia. Dôvodom bola mimoriadna udalo-
sť nielen pre mesto Šaštín-Stráže.
Relikvie zakladateľa saleziánov don Bosca pu-
tujú pri príležitosti príprav osláv 200. výročia 
jeho narodenia po saleziánskych strediskách na 
celom Slovensku. Stalo sa tak po štyroch rokoch 
putovania relikvií po Južnej, Strednej a Severnej 
Amerike, Afrike, Ázií a viacerých krajín Európy. 
Práve do Šaštína prišli v roku 1924 prví saleziáni.
Po 10. hodine sa začalo pred bazilikou schá- 
dzať množstvo veriacich, aby o 10.30 potles-
kom privítali na tento účel upravenú dodávku, 
ktorá vozí relikvie po celom svete. Socha don 
Bosca v horizontálnej polohe je kópiou sochy 
vystavenej v Bazilike Panny Márie Pomocnice 
kresťanov v Turíne. Katolícka cirkev nazýva re-

likviami telesné pozostatky svätých po ich smrti. 
V prípade sv. Jána Bosca ide o jeho pravú ruku, 
starostlivo vloženú do špeciálnej truhlice. Na 
svätej omši celebrovanej don Markom Micha-
lenkom predniesol zaujímavú homíliu provinciál 
saleziánov don Karol Maník. Taktiež si počas 
omše prítomní saleziáni obnovili svoje rehoľné 
sľuby. Relikvie Don Bosca zostali v bazilike až do 
nedeľného rána, kedy sa s nimi veriaci rozlúčili, 
aby mohli putovať ďalej do Bratislavy.
Oslavy sprevádzal pripravený bohatý program. 
Napríklad aj Púť miništrantov, pretože don Bosco 
je otec a učiteľ mládeže. Stovky veriacich sa prišli 
pokloniť pamiatke tohto mimoriadneho kňaza, 
ktorý bol v roku 1934 vyhlásený za svätého.
 ■ Ľudmila Machová

 Záhoráci v zahranicí

Štúdium v Dánsku  (4. časť)
V minulom čísle som napísal o tom, ako som sa v Dán-
sku ubytoval a aký som mal úvodný týždeň, tzv. RUS 
Week, počas ktorého som sa pri rôznych športových aj 
nešportových disciplínach zoznámil so spolužiakmi pred 
samotným začiatkom „ostrého“ vyučovania.

RUS Week sme zakončili v piatok večer veľkou párty pri-
amo v budove školy, v priestoroch vstupnej haly a jedál-
ne, čapovalo sa tam pivo, bolo plno ľudí a hlavne skvelá 
zábava. Po víkende ale v pondelok ešte nezačínalo vy-
učovanie. V pondelok sme mali na programe workshop 
zameraný na tzv. reading skills, teda „čítacie zručnosti“. 
Pracovali sme v dvojiciach, dostali sme viacero textov 
a skúšali sme si rôzne spôsoby efektívneho čítania, kto-
ré nám mali pomôcť, keď si bude treba načítať si veci 
do školy na jednotlivé predmety. 

Ďalší deň, v utorok, sme mali workshop zameraný na 
efektívnu prácu v tíme. Tu sme boli všetky triedy nášho 
programu, nielen 3 medzinárodné, ale aj 2 dánske. Boli 
sme zaradení do tímov pozostávajúcich zo 4 ľudí a naj-
prv sme dostali karty a inštrukcie ohľadom konkrétnej 
hry, ktorú nikto predtým nepoznal a popri hre sme ne-
mohli verbálne komunikovať, čo bolo celkom zábavné, 
keďže takmer nikto tú hru nepochopil a všetci ju hrali 
podľa seba, ale dá sa povedať, že sme sa na tom zasmia-
li, a to bolo podstatné.

Neskôr sme zase dostali asi 20 papierov formátu A4, 
nožnice a lepiacu pásku a mali sme postaviť čo najvyššiu 

vežu. Tu bolo treba uvažovať nad stabilným ťažiskom 
veže, aby pevne stála a aby sme jej mohli pridať ešte zo-
pár poschodí navyše. Nakoniec sme skončili druhí spo-
medzi všetkých ostatných tímov, keď sme mali len o pár 
centimetrov nižšiu vežu, než prvý tím, no rovnako ako 
kartovú hru, aj túto „disciplínu“ sme si užili a spoznali 
sme zase nových ľudí v našom programe.

Od stredy už malo začať skutočné vyučovanie na mojej 
novej škole, no ešte predtým, v utorok poobede, sme 
mali grilovačku v campuse, kde boli pozvaní všetci štu-
denti prvého semestra nášho programu a rovnako aj 
všetci učitelia. Bola to príležitosť spoznať učiteľov ešte 
pred vyučovaním a neformálne sa s nimi porozprávať, 
ale aj porozprávať sa s ľuďmi, ktorých sme stretli počas 
workshopov za uplynulé 2 dni, resp. spoznať ešte ďalších 
nových ľudí. Mäsa, zeleniny, šalátov a piva bolo dosta-
točne, strávili sme tam asi 5 hodín od tretej hodiny po- 
obede, do ôsmej a potom sme sa so spolužiakom s pl-
nými žalúdkami vydali na pomalú 3-kilometrovú cestu 
pešo na internát, nech nám vytrávi.

V stredu ráno sme sa konečne dočkali prvého vyučova-
cieho dňa. Mali sme hodinu Organizácie a manažmentu 
s tým najviac namotivovaným učiteľom, akého poznám. 
Volá sa Jes. Predstavil sa nám, mal prezentáciu o sebe, 
o tom kde a čo študoval, na akých pozíciách pracoval, ná-
sledne za každým z nás prišiel osobne a podál nám ruku. 
Potom nám stručne načrtol, čím sa budeme v 1. semestri 
zaoberať a zvyšok hodiny sme debatovali o našich oča-
kávaniach, o jeho očakávaniach, o tom, ako to tu fun-
guje atď. Ako úlohu sme dostali pripraviť si prezentáciu 
o sebe, v ktorej sme mali uviesť, na čo sa momentálne 
my osobne zameriavame, kde sa vidíme o 5 rokov a čo 
chceme od Jesa aby si na nás zapamätal. Následne sme 
to každý z nás odprezentovali na ďalšej hodine, takže 
sme spolužiakov spoznali aj po tejto stránke.

A v tomto duchu sa niesli všetky takmer všetky úvodné 
hodiny na VIA. Spoznali sme učiteľov a videli sme, že 
majú skvelý prístup k nám a nesmierne cenné skúsenos-
ti, ktoré nám chcú odovzdať.

■ Peter Lukáč

Skalickí tanečníci 
bodovali v Malackách!

Dňa 4. mája sa v športovej hale MALINA 
v Malackách konala celoslovenská súťaž 
v modernom tanci – SALTARE ORBIS 2013. 
Zastúpenie v choreografiách mala aj 
Skalica.
V silnej konkurencii dokázali dobre obstáť aj 
skalickí tanečníci zo skupiny EXTRAVAGANZA. 
S disco choreografiou DIAMONDS obsadili 
3. miesto a s open choreografiou Warriors dance 
získali špeciálnu cenu poroty za tanečný prejav.
Tanečníci skupiny IMPULZ CREW obstáli vo svo-
jej kategórii na 1. mieste a tým potvrdili svoje 
kvality zo súťaže TOP DANCING Topoľčany, kde 
obsadili taktiež prvé miesto.
Všetkým gratulujeme a držíme palce!

■ Erik Formánek
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Na Slovensku 
máme viacero 
z a n e d b a nýc h 
historických pa-
miatok, pri po-
hľade na ktoré 
máme dôvod sa 

červenať. V intenzite rumenca na tvári národného 
zahanbenia by obsadil niektorú z vedúcich priečok 
istotne aj Holíčsky zámok. Jeden z najhonosnejčích 
zámkov na našom území a barokový unikát spojený 
s Františkom Lotrinským a Máriou Teréziou je dnes 
len skromnou popoluškou, čakajúcou na princa s ná-
padom, alebo ešte lepšie s mešcom plným peňazí.
Holíčsky zámok, najväčšia pýcha mesta 
Holíč a celého Záhoria má všetky predpo-
klady očariť nielen domácich, ale aj zahra-
ničných turistov. Že tomu tak celkom nie je, 
má na svedomí nielen obdobie socializmu, 
kedy došlo k jeho znárodneniu a premene 
na poľnohospodárske učilište, ktoré sa naj-
väčšou mierou pripísalo k súčasnému ža-
lostnému stavu, ale aj neschopnosť dneš-
ných elít nájsť dostatok snahy, či financií 
na nápravu.
Zámok, ako ho vidíme dnes, je len torzom 
rozsiahleho komplexu budov a krajinárskych úprav vytvo-
rených Františkom Lotrinským, manželom Márie Terézie. 
František Lotrinský mal nielen dobrý vkus, čím oplýval ešte 
výraznejšie, bol jeho podnikavý duch a schopnosť viesť 
to, čo dnes nazývame biznisom. Po získaní schátraného 
holíčskeho panstva od predošlého majiteľa mení ospalé 
mestečko neďaleko českých hraníc na nepoznanie. Buduje 
súbor výrobných závodov (manufaktúr), z ktorých sa naj- 
viac preslávila tá na výrobu keramiky - fajansy. Spája voľný 
čas s podnikaním a holíčsky zámok prestavuje na luxusné 
letné sídlo, v ktorom hostil kráľovský pár neraz aj štyristo 
hostí. Ešte aj dnes sa dá v predstavách preniesť do čias, 
keď bol zámok takmer tak prepychovým, ako svetoznámy 
Schonbrunn.

Potenciál holíčskeho zámku pre rozvoj cestovného ruchu a 
pozitívny ekonomický dopad pre región vychádza práve z 
vyššie spomínaných kvalít - jedinečnosť architektúry, spä-
tosť s F.Lotrinským a Máriou Teréziou a možnosť využiť túto 
„silnú značku“, baroková krajina, blízkosť kostolíka v Kop-
čanoch, výhodná poloha v blízkosti hraníc s Rakúskom 
a Českou republikou, dobré dopravné spojenie.
Súčasné využitie je bohužiaľ obmedzené zlou kvalitou 
budovy zámku a celého niekdajšieho areálu. Dokonca aj 
kostolík v Kopčanoch, jeden z najstarších na Slovensku je 
ukážkou, aký je rozdiel medzi nami a cudzinou. Postupne 
nadobúdam pocit, že kým inde vedia aj z hovna upliesť 
bič, my dokážeme presný opak. O to viac to cítiť v regió-

ne, akým je Záhorie, ktoré patrí v rámci 
Slovenska k tým menej obdareným, čo sa 
týka možností rozvoja cestovného ruchu.
V posledných rokoch našťastie vidieť men-
šie pokusy o nápravu, napr. projekt Terezi-
ánsky remeselný dvor, v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce s Rakúskom, ktorý 
však končí už tento rok. Cez projekt sa zre-
konštruovala hospodárska budova, kde je 
dnes Zámocká vináreň, usporiadalo sa vi-
acero kultúrnych podujatí a vydali sa kva-
litné publikácie mapujúce históriu zámku 
a podnikateľské aktivity F. Lotrinského.

Holíč a jeho pamiatky 
patria napriek všetkým 
problémom k miestam 
hodným návštevy. Ak 
neočakávate prepycho-
vosť a disneylandovosť 
Bojníc, či majestátnosť 
Spišského hradu, dajte 
mu šancu. Návštevník s otvorenými očami, schopnosťou 
snívať a citlivou predstavivosťou si príde na svoje. Zastavte 
sa na kus histórie a prosím Vás, ak poznáte nejakého princa, 
určite ho so sebou prineste. Možno uhasí finančné suchoty 
lepšie, než sv. Florián, kedysi hasil požiare.

■ Mgr. Peter Farárik

Spiaci zámok čaká na princa25. Záhorácka 
veterán rallye

Klub historických vozidiel Holíč, člen 
Asociácie historických vozidiel SR a obec 
Petrova Ves usporiadali 18. mája 2013 už 
25. ročník Záhoráckej veterán ralley s me-
dzinárodnou účasťou.

Okrem domácich slovenských pretekárov sa 
jej zúčastnili reprezentanti z Českej republiky, 
Rakúska a Francúzska. Všetkých jej účastníkov 
spájalo spoločné nadšenie pre zachovanie kul-
túrneho dedičstva v oblasti motorizmu. Hlav-
ným krédom súťaže nie je zajazdiť najlepší čas 
na vytýčenej trase, ale užiť si jazdu na svojich 
plechových strojoch v priateľskej atmosfére 
a bezpečne doraziť do cieľa.

Súťaže, či voľnej jazdy sa mohli zúčastniť auto-
mobily a motocykle vyrobené do roku výroby 
1945, prípadne vybrané mladšie exempláre. 
Aby sa mohli súťaže zúčastniť, museli mať plat-
né EČ alebo HEČ. Všetci súťažiaci museli prejsť 
približne 90 km dlhú trať. Pretože sa jazdilo za 
plnej cestnej premávky, museli sa dodržiavať aj 
všetky pravidlá cestnej premávky. Navyše muse-
li byť motocyklisti vybavení prilbou, okuliarmi, 
vhodnou obuvou a oblečením.

Po štarte sa začínalo jazdou zručnosti s motorom 
v chode, potom nasledoval odjazd na trať súťaže 
podľa priloženej mapky. Jazdili sa dva okruhy 
– etapy vyznačené na trati smerovými šípka-
mi. Prvý okruh (dopoludňajší) viedol cez Unín, 
Radimov, Vrádište, Holíč, Skalicu a Petrovu Ves. 
Popoludňajší viedol cez Letničie, Štefanov, Bor-
ský Mikuláš, Šaštín-Stráže, Smolinské a Gbely. 
Na trati sa nachádzalo 12 viditeľne označených 
kontrol. Na každej prejazdovej kontrole bol po-
sádke vozidla predložený test z oblasti motoriz- 
mu alebo súťažná aktivita, ktorú zabezpečoval 
pripravený traťový komisár.

Vyhodnocovali sa nasledovné kategórie: prví 
traja v kategórii automobil a motocykel, najele-
gantnejší automobil a motocykel, najúspešnej-
šia žena, najmladší a najstarší účastník a smoliar 
súťaže. Každý účastník dostal pamätnú foto-
grafiu, účastnícky list a upomienkový predmet. 
Napriek tomu, že sa každý účastník zapojil do 
súťaže na vlastné nebezpečenstvo, nikto zrane-
ný nebol.

■ Ľudmila Machová
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Po skontrolovaní telefónu 
našimi predajcami Vám 
bude vystavená SMS 
poukážka vo výške hodnoty 
Vášho telefónu.

Poukážku môžete uplatniť 
na ktorýkoľvek telefón 
z našej ponuky.

Vymeňte svoj telefón za nový
Doneste svoj telefón do našej O2 Predajne, dajte si ho ohodnotiť

a my Vám jeho hodnotu odrátame z ceny nového.

Okrem toho získate 10 € navyše pri aktivácií
programu O2 Mobil alebo O2 Paušál.

Vymeňte svoj telefón za nový

O2 predajòa
OD Tesco, Mallého 53
909 01 Skalica

Hudobnú skupinu Duo Yamaha mnohí poznajú 
najmä z účinkovania z televízie Šlágr TV. Skupinu 
tvorí otec a syn zo Záhoria. Nedávno natáčali pre 
Šlágr TV živé vystúpenie v Gbeloch. Pred touto 
akciou sme sa stretli s mladším členom skupiny 
Mariánom Kotvanom v obedňajšom čase v našej 
redakcii, kde vznikol počas príjemnej atmosféry 
rozhovor, ktorý vám prinášame.
Dobrý deň, pán Kotvan, na úvod asi najtypickejšia 
otázka pre vás - ako a kedy vznikla vaša skupina?
Duo Yamaha je na trhu asi 18 rokov, 
ale v takejto formácii vystupujeme 
12 rokov. Skupinu tvorí môj otec 
Alfonz a ja, podľa potreby vieme 
zabezpečiť aj speváčku Katarínu 
Kotvanovú, ktorá je moja sestra. 
Po asi 6 rokoch fungovania skupi-
ny Duo Yamaha ma oslovil otec, či 
by som s ním nechcel skúsiť hrať, 
keďže už som mal úspešne ukonče-
ný stupeň na základnej umeleckej 
škole v Gbeloch. Počas letných prázdnin som začal tvrdo 
trénovať a uvedomil som si, že ma hranie a spievanie 
na akciách veľmi baví (mal som vtedy okolo 16 rokov). 
No a tak sme skúsili spolu hrať na jednej akcii a odvtedy 
hrám v skupine Duo Yamaha už 12 rokov.
Spomeňme televíziu Šlágr TV, odkiaľ vás pozná 
asi väčšina poslucháčov. Môžete nám priblížiť ako 
vznikla vaša spolupráca s televíziou?

Na našej webovej stránke www.duoyamaha.sk sme mali 
zvukové ukážky našich piesní z CD, ktoré sme vydali. 
Kompetentní z televízie Šlágr TV si nás našli, tieto ukáž-
ky si vypočuli a na základe toho nás oslovili a ponúkli 
prezentáciu skupiny v ich programoch. S otcom sme dis-
kutovali a preberali sme všetky klady aj zápory a prestali 
sme s nimi chvíľu komunikovať, lebo sme stále neboli 
rozhodnutí. Nakoniec sa Šlágr TV ozval ešte raz s ponu-
kou, tak sme si povedali, že to vyskúšame a tým vlastne 
začala naša spolupráca. 

Na aké komplety CD, DVD sa 
môžeme tešiť?
Doteraz sme natočili úspešné 
komplety VESELICA, ELIXÍR 
MLADOSTI. Potom komplet 
DOLINA DOLINA obsahuje len 
videoklipy, ktoré sme natáčali 
v exteriéri v prírode na Záhorí 
ako napríklad Baťov kanál 
v Skalici, Kúpele Smrdáky, Hrad 
Branč. V súčasnosti pripravu-

jeme DVD, ku ktorému budú videoklipy točené priamo 
v Taliansku, ale aj v štúdiu. Tento komplet, kde sú video-
klipy morských pláží, sa volá: DETI Z PIREA. Teraz nám 
vychádza úplne nové CD pod názvom PRE POTEŠENIE. 
Chystáme ďalej nové veci, úplne nové krásne pesničky, 
na ktoré už sa teraz môžu naši poslucháči tešiť.
Vaše plány do budúcnosti sú aké? Ak to nie je tajné 
samozrejme.

Tajné nie sú, máme v pláne pripraviť program, s ktorým 
budeme vystupovať v rámci koncertnej šnúry po celom 
Česko-Slovensku. Program by mal trvať maximálne dve 
hodiny a po jeho skončení sme ochotní ostať ešte nejakú 
dobu na rozdanie podpisov, vyfotenie sa  a porozpráva-
nie sa s divákmi. Dostávame od nich veľa listov, SMS-iek, 
e-mailov ale aj darčekov s tým, že ich naša hudba lieči. 
Mám aj sestru, s ktorou plánujeme do budúcnosti viacej 
spolupracovať, ale je to zatiaľ len v hlave a treba tomu 
dať nápad a šat. 
Čo odkážete našim čitateľom?
Želám im aby im hudba robila stále radosť, lebo hudba 
je liek na všetko.

Rozhovor s členom hudobnej skupiny Duo Yamaha

Hrajte 
o komplet CD & DVD

skupiny Duo Yamaha

VESELICA
Výhercu vylosujeme 
z lúštiteľov krížovky 

na strane 16

Celý rozhovor nájdete na www.prozahori.sk

■ za rozhovor ďakuje Veronika Dujsíková
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Golf na Záhorí
Na Záhorí vzniká podnet k tomu, aby ľudia 
začali športovať od raného veku cez celoži-
votné úsilie športovať, bez potreby hovo-
riť, že sa nám nechce. Je tu vytvorené pro-
stredie na športovanie, od tenisu, hokeja, 
futbalu, plávaniu, florbalu, volejbalu, 
basketbalu a veľkú pozornosť začína mať 
aj obecne odsudzovaný šport a to je golf.
Pre niekoho snobská záležitosť, ale pre viac ako 
7 tisíc registrovaných hráčov v Slovenskej Golfo-
vej Asociáci (SKGA) droga a zmysel života. Ho-
voríte si – len pre tých vrchných pár tisíc. Nie je 
to tak. Zabudli ste slovo droga, droga v dobrom 
slova zmysle. Hráči, ktorí začali hrať golf a majú 
niekoľko turnajov za sebou, prešli od iných fyzic-
ky náročnejších športov ako tenis a hokej. Sú tu 
aj hráči, ktorí sa golfu venujú 6 až 8 hodín denne 
a patria medzi najlepších. Dnes majú okolo 
20 rokov a úspešne reprezentujú Slovensko na 
medzinárodných podujatiach. Ostatní hráči sa  
pozerajú na mape, kde je Slovensko.
Je to olympijský šport, naše mladé nádeje hrajú 
súťaže ako Turnaj Olympijských Nádejí (TON), 
SKGA Junior Tour a ďalšie. Aby nám deti nesedeli 
pri počítačoch a aktívne sa hýbali, musia vedieť 
rodičia rozlíšiť investície do športu. Dravosť vašej 
ratolesti byť lepší než je súper, zaručí pozornosť, 
poctivosť, trpezlivosť a ďalšie pozitíva do života. 
V golfe platí, že lepší výsledok je menej úderov, 
žiadna protekcia. Hráč, ktorý má najmenší vý-
sledok, je jednoducho najlepší.
Droga, ktorá chytí a nepustí, či je to tridsiatnik 
alebo päťdesiatnik. Prečo golf? Lebo tento ná-
rod je športovo založený a tak golf je ideálna 
možnosť, ako sa prejsť pár kilometrov a ešte sa 
pri tom aktívne hýbať. Zoznámiť sa s ďalšími 
hráčmi, spoznávať krásy Slovenska a bývalého 
Československa. Napríklad Česká republika má 
viac ako 70 ihrísk rôzneho typu, viac ako 70 tisíc 
registrovaných hráčov. Viete prečo? Pretože sa 
podporuje pohyb u ľudí, teda človek sa vyhýba 
pobytu v nemocničnom zariadení. Divné ale 
pravdivé.
Golf nie je drahý šport, základy vás naučí profe-
sionálny tréner, stačí na to pár hodín, kúpite si 
bag, golfové vybavenie, ktoré stojí cca 200€, ob-
sahuje väčšinou 12 palíc a máte ho na pár rokov. 
Skúste si kúpiť tenisové alebo hokejové doplnky 
k hre a zistíte, že golf je viac ako lacný, bez roz-
dielu veku, farby pleti, handikepu a pohlavia. Na 
Slovensku všetko časovo trvá, od výstavby diaľ-
nic až po zmýšľanie slovenského občana.
Po Záhorí začínajú chodiť domáci golfisti, ale aj 
hráči, ktorí nie sú z nášho kraja. Záhorie začínajú  
navštevovať hráči z rôznych krajín, ktorí si prídu 
zahrať na ihriská v našom regióne a zároveň 
vidia krásy tohto kraja. Ihriská v Skalici, Senici 
alebo v Malackách, sú pre nás dobrou podporou 
v cestovnom ruchu, preto sa na tom môžete po-
dieľať aj vy. 

■ Peter Petrovič
člen ŠTK SKGA, ŠTK GCS

Hrajte golf!

V sobotu dňa 18. 5. 2013 sa konali v historickom 
cisársko-kráľovskom žrebčíne v Kopčanoch tradič-
né jazdecké preteky v parkúrovom skákaní, ktoré 
boli organizované pod záštitou VÚC Trna-
va a prezidenta  ZSSR  Pavla Nemca Lelína.

Temer 80 koní a jazdcov súťažilo v piatich súťaž-
ných disciplínach v skokových súťažiach od 80 
cm do 120 cm.

Súčasťou týchto pretekov boli aj majstrovstvá 
detí a juniorov západoslovenskej oblasti. Prete-
ky boli veľmi dobre organizované, no nechýbali 
ani dramatické okamžiky pri pádoch jazdcov a 
koní. Organizátormi týchto tradičných pretekov 
bola Obec Kopčany a Jazdecké a agroturistické 
centrum Kopčany. Hlavnou súťažou bola Cena 

obce Kopčany, takže ceny víťazovi a umiestneným odo-
vzdával starosta obce Kopčany.

■ Stanislav Matulík

Vydarené jazdecké preteky v parkúrovom skákaní v Kopčanoch

        Výsledky:

ZM Cena mladých talentov:
1. Lucie Kratochvílová na koni Skamander – Dolní Dunajovice ČR 
2. Ema Gregorová na koni Homér  – Slávia STU Bratislava 
3. Agáta Bajčíková na koni Ancaras – Motešice

ZM Cena Sponzorov:
1. Timea Tardíková na koni Perla –Agropartner Pl. Podhradie 
2. Radoslava Gruzová na koni Athea –Agropartner Pl.Podhradie 
3. Marek Mikeš na koni Víťaz – Motešice

Cena Žrebčína Kopčany:
1. Simona Jánošová na koni Nikolaj- Agropartner Plavecké Podhradie 
2. Timea Rychtárechová na koni Beslan – Motešice 
3. Ema Kotianová na koni Tarber – Trenčín – Nozdrkovce

Cena Žrebčína Kobylany:
1. Táňa Galušková   na koni Security – Uherský Ostroh , ČR 
2. Nina Kočišková na koni Jeufray – Agropartner Plavecké Podhradie 
3. Janka Škodáčková na koni Calinesta –Trenčín-Nozdrkovce

Cena Obce Kopčany:
1. Simon Hlocký na koni Savana – Motešice 
2. Lucia Ambrová na koni Bankr – Agropartner Pl.Podhradie 
3. Patrícia Chudá na koni Samuel – Považany Severný Vietor

Majstrovstvá ZSO detí:
1. Timea Rychtárechová na koni Beslan – Motešice 
2. Lenka Koláriková na koni Unywe D – Florencia Opatovce 
3. Lucia Petríková na koni Ruth- Equinox Ratnovce

Majstrovstvá ZSO juniorov:
1. Simon Hlocký na koni Savana –Motešice 
2. Lucia Ambrová na koni Bankr- Agropartner Plavecké Podhradie 
3. Patrícia Chudá na koni Samuel – Považany Severný Vietor

»

27. ročník bežeckých pretekov Mravenčiarska 
míľa v Plaveckom Štvrtku sprevádzalo chladné 
májové počasie. Ani to však neodradilo rekord-
ný počet 159 bežcov, aby 
sa postavili na štart. Veľ-
kým oživením pretekov 
bolo zaradenie súťaží detí 
a mládeže v 16-tich veko-
vých kategóriách, kde ich 
štartovalo 87.

Súťaže detí a mládeže sú za-
radené do Záhoráckeho det-
ského bežeckého pohára, nad 
ktorým prevzalo záštitu občianske združenie ZÁHORÍ.
SK. Zástupca, Lukáš Tisoň, odovzdal pre mladých bež-

cov nové štartovné čísla s logom občianskeho združenia 
a zároveň dekoroval víťazov. 

Po mládežníkoch sa na náročnú piesčitú trať vydali 
dospelí. O tom, že trať bola ozaj 
náročná, svedčia aj ohlasy prete-
károv. Ako sa vyjadril M. Miškeřík, 
a tým vyjadril tiež názor viacerých 
pretekárov, bežcom sa páči beh 
v náročnom piesčitom teréne, 
pretože to je pre nich niečo výni-
močné v porovnaní s asfaltovým 
povrchom. Jeho slová podporil aj 
Pavel Bíla, riaditeľ MSBP, podľa 

ktorého sa práve pre túto náročnú trať budú bežci do 
Plaveckého Štvrtka aj naďalej radi vracať.

Víťazi Mravenčiarskej míle v Plaveckom Štvrtku 
Ľuděk Durďák a Erika Farkašová

 moravsko-slovensky bezecky pohár

■ Ján Dobiáš



13JÚN 2013www.prozahori.sk

 triatlon

sport

25. mája 2013 v Borskom Mikuláši sa uskutočnil 
4. ročník H - triathlon – Búranského terénneho 
triatlonu v rámci bodovacieho seriálu 7 pretekov 
Hertlsport extrem tour 2013.

Búranský terénny triatlon ako už tradične otvára sezónu 
terénnych triatlonov v kalendárnom roku. 

Tento rok sa proti organizátorom postavila príroda chrb-
tom hneď dvakrát. Po prvýkrát veľmi nepriaznivým po-
časím (teplota vzduchu 10°C a zamračené, teplota vody 
necelých15°C) a po druhýkrát, keď bobor doslova zničil 
zaplavením cca. tristo metrov cyklistickej trate.

Aj napriek týmto skutočnostiam sa postavilo na štart 
36 jednotlivcov v 7 kategóriách a jedna trojčlenná štafe-
ta. Pretekalo sa v objemoch 0,4 km plávanie, 12 km hor-
skej cyklistiky a 4 km terénneho behu s centrom v areáli 
Poľovného združenia Borský Mikuláš.

Celý priebeh závodu bol v réžii Petra Hertla ml., ktorý si 
rezervoval prvú priečku už počas plaveckej časti, počas 
cyklistickej časti mu do druhého zo štyroch okruhov ešte 
dokázal sekundovať Filip Lužný, ktorý napokon skončil 
na druhom mieste.

V absolútnom poradí bolo boli prví traja: Hertl Peter 
z Kompava H-Triathlon Team Skalica časom 1:03:30 
hod, Lužný Filip z Triatlon Bystročice (ČR) časom 
1:04:40 hod a Sivák Pavol z Triatlon Team Nereus 
Žilina časom 1:05:02 hod.

4. ročník Búranského terénneho triatlonu = 
štvrté víťazstvo Petra Hertla ml.

        Víťazmi v jednotlivých 
kategóriách boli:

M1 (muži 15 – 19 rokov)

Malárik Ivan, Sportdiag Bratislava, 1:12:58 hod

M2 (muži 20 – 29 rokov)

Lužný Filip, Triatlon Bystročice (ČR), 1:04:40 hod

M3 (muži 30 – 39 rokov)

Hertl Peter ml., Kompava H-Triathlon Team Skalica, 
1:03:30 hod

M4 (muži 40 – 49 rokov)

Jankto Petr, Auto Gamba Osek nad Bečvou (ČR), 
1:15:27 hod

M5 (muži 50 – 59 rokov)

Pramuk Ondro, All of Top Martin, 1:16:01 hod

M6 (muži 60 a viac rokov)

Peter Hertl st., Kompava H-Triathlon Team Skalica, 
1:21:31 hod

Štafety JA-TY-ON

Akvárium Borský Mikuláš (Rybársky Ivan, Matej a Juraj), 
1:14:45 hod

Kompletné výsledky a informácia k celému seriálu pretekov 
sú k nahliadnutiu na www.h-triathlon.sk.

»

Organizátori podujatia ďakujú všetkým organizáciám, ktoré 
podporili 4. ročník Búranského terénneho triatlonu (Kompava 
s.r.o. Nové Mesto nad Váhom, Hertlsport – športová predajňa 

a športový marketing, Junior Club Borský Mikuláš, Obec Borský 
Mikuláš, Poľovné združenie Borský Mikuláš, PD Borský Mikuláš, 

Majster mäsiar Hlohovec, Veľkoobchod ovocia a zeleniny 
Ľudmila Križanová Trnava) a všetkým priateľom, ktorí pomohli 

pri úspešnej organizácii podujatia.

Nasledujúci pretek v rámci seriálu pretekov Hertlsport extrem 
tour 2013 sa uskutoční v rekreačnej oblasti Gazárka v Šaštíne - 
Strážach 15. júna ako 9. ročník terénneho triatlonu na Gazárke.

■ Ing. Roman Gazárek

 atletika

Eliška Chvílová dala o sebe 
výrazne vedieť

Juniorská atlétka AC Malacky Eliška Chvílová 
sa na sobotňajších pretekoch 18. mája v Trna-
ve blysla skvelým výkonom 589 cm v skoku do 
diaľky. Potvrdila tak stúpajúcu formu v tejto 
disciplíne a revanšovala sa za zbabrané vy-
stúpenie na predošlých pretekoch v Brne.
Osemnásťročná zverenkyňa trénera Vladimíra Han-
dla sa stala celkovou víťazkou tejto disciplíny. Začia- 
tok súťaže však dal spomenúť na jej nevydarené 

vystúpenie spred štyroch dní v Brne, kde po troch 
prešľapoch skončila posledná bez meraného poku-
su. Aj v prvej sérii jej rozhodcovia ukázali červenú. 
V druhom kole však už bolo na doske všetko v po- 
riadku a E. Chvílová si doskočila po nový osobný 
rekord. V priebehu súťaže potom nasledovali ne-
vydarené pokusy, ale formu Malačanka potvrdila 
v predposlednej sérii svojím druhým najlepším 
životným pokusom 582 cm. Malacká atlétka v tejto 
sezóne vynecháva svoju hlavnú disciplínu trojskok, 
no aj v diaľke ašpiruje na postupový limit na maj-
strovstvá Európy juniorov. Vstupný limit je rovných 
šesť metrov, no uchádzajú sa oň aj ďalšie juniorské 
skokanky.

Naopak nevydarené preteky mala v Trnave Monika 
Baňovičová, ktorá si pred štyrmi dňami v Brne vý-
razne vylepšila osobný rekord v trojskoku. V diaľke 
sa nepridala k svojej tréningovej kolegyni E. Chví-
lovej a skončila tretia s výkonom 552 cm. Neoslnila 
ani v behu na sto metrov, kde finišovala v protivetre 
za 13,14 s.

        Trnava – Tirnavia míting
        Výsledky

Ženy 100 m: 1. Mokrášová (Spartak Dubnica 
n. V.) 12,48 s, … 3. Baňovičová (AC Malacky) 
13,14 s /-0,6/, 200 m: 1. Mokrášová 25,47 s, … 
6. Chvílová (AC Malacky) 27,92 s /-1,7/, Diaľka: 
1. Chvílová 589 cm /+1,5/, … 3. Baňovičová 
552 cm /+1,4/.

Pozn.: V hranatých zátvorkách je uvedená sila vetra.

■ TK AC

»

 beh

Dorastenecký bežec AC Malacky Elvis Gunár vybo-
joval vo štvrtok 16. mája titul majstra Bratislavy 
v cezpoľnom behu medzi 
dorastencami na trati tri 
kilometre.

V kategórii juniorov skončil dru-
hý ďalší Malačan Tibor Horváth, 
ktorý v podľahol na trati 4 500 
metrov Bratislavčanovi Kristi-
ánovi Piknovi. V kategórii star-
ších žiakov sa nedarilo Tomášo-

vi Forgáčovi, ktorý na trati dva razy nepríjemne spadol 
a napokon obsadil až piatu priečku. Všetci pretekári AC 

Malacky sú žiakmi a študentmi 
Reedukačného centra Sološni-
ca, kde sa na ich príprave po-
dieľa aj Milan Haba. Tento vete-
ránsky bežec AC Malacky bežal 
preteky mužov na 9 kilomet-
rov a obsadil konečnú devia-  
tu priečku.

Gunár zvíťazil na krosových majstrovstvách Bratislavy

■ TK AC
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park zábavy, oddychu a športu
Vaša letná oáza len 15 km od Bratislavy

Krajská organizácia cestovného ruchu

Bratislava Region Tourism
Vás pozýva zažiť pestré zážitky v Bratislavskom regióne.

Pre viac informácií o podujatiach a tipoch na výlet klikajte na:

WWW.TOURISMBRATISLAVA.COM
www.facebook.com/BratislavaRegionTourism

Loďou, autom, autobusom, ale aj na bicykli a korčuliach – je toľko možností ako sa dostať 
do Areálu Divoká Voda v Čunove. Je to len na Vás.

www.divokavoda.sk

WWW.TOURISMBRATISLAVA.COM

Príval adrenalínu na vode môžu návštevníci zažiť 
 v areáli Divoká Voda v Čunove, 
len pár minút od centra hlavného mesta. 

Pre letnú sezónu je pripravených množstvo atrakcií:

- rafting
- škola kajaku

- jazda na vodnom skútri
- rybačka a fish picnic

- wakeboarding
- plavba po Dunaji na motorovom člne

- člnkovanie a splavy mŕtvych ramien Dunaja

AREÁL DIVOKÁ VODA



- rafting
- škola kajaku

- jazda na vodnom skútri
- rybačka a fish picnic

- wakeboarding
- plavba po Dunaji na motorovom člne

- člnkovanie a splavy mŕtvych ramien Dunaja

V samom srdci malokarpatskej oblasti neďaleko Bratislavy leží starobylé vinohradnícke mesto Pezinok, v kto-
rého úplnom centre  sídli Malokarpatské múzeum v Pezinku.  Jeho  zvláštnosť  spočíva  v  jeho veľmi pútavej 
špecializácii  -  profiluje  sa  totiž  ako  regionálne 
múzeum  so  silným  akcentom  na  dejiny  vino-
hradníctva a vinárstva. 

Malokarpatské múzeum v Pezinku - História s dušou vína

Dnes ponúka Malokarpatské múzeum návštevníkom 
svoju pútavú pivničnú expozíciu. Počas prehliadky 
pivníc sa zoznámite nielen s vinohradníckou tradí-
ciou, ale i s technikou obrábania viníc a dorábania 
vína. Múzeum využíva multimediálne prostriedky, 
ako aj prvky interaktivity. Snahou je v rámci prehliad-
ky zaktivizovať viaceré zmysly návštevníka. Návštev-
níci si tak popri inovatívnej prezentácii vystavených 
predmetov môžu vyskúšať napr. arómabar (vône 
vín), zátkovania vínovej fľaše či pozrieť pútavé video-
sekvencie (práce vo vinohrade) cez dotykový mo-
nitor. Súčasťou prehliadky je pohár kvalitného vína 
v cene vstupenky. Pre záujemcov múzeum ponúka aj 
možnosť degustácie miestnych vín.

Najväčšou pýchou Malokarpatského múzea je zbierka vinohradníckych lisov. Táto unikátna kolekcia v súčasnosti 
obsahuje 38 lisov, čo je nielen najväčšia zbierka na Slovensku, ale aj v priestore strednej Európy. Nenájdete tu však 
dva rovnaké lisy – každý z týchto zbierkových predmetov je jedinečný. 

Touto cestou Vás srdečne pozývame na 
návštevu tohto neobyčajného a hravého 
múzea. Vďaka svojej nenapodobiteľnej 

atmosfére, ktorá z jeho autentických 
vinárskych priestorov vyžaruje, bude 

nepochybne veľkým zážitkom pre všetkých, 
ktorí majú radi spojenie tradičného 

s moderným a historického s novým.

Podrobnejšie informácie o aktuálnej 
ponuke múzea nájdete na webovej stránke: 

www.muzeumpezinok.sk

Formálne bolo zriadené v roku 1960 s názvom 
Mestské historické múzeum Pezinok. Jeho sídlom 
sa stal meštiansko-vinohradnícky, renesančný 
dom zo 17. storočia. V roku 1967 bolo zaradené do 
siete múzeí na Slovensku ako špecializované vi-
nohradnícke múzeum s oblastnou pôsobnosťou. 
V rokoch 2006 – 2007 prešlo veľkou rekonštruk-  
ciou a od 18. novembra 2008 je opäť sprístupne-
né verejnosti. S účinnosťou od 1. apríla 2002 je 
aktuálnym zriaďovateľom múzea Bratislavský sa-
mosprávny kraj.

15JÚN 2013www.prozahori.sk
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Pomôcky: 
log, rodea, 
rás, roks,   

alager

odhalia    
(zried.)

1. as   
tajni ky

vyhynutý   
Indián štikútal farba      

(kniž.)

druh 
kartovej    

hry

malá      
opica

brnkol

zatínala

skratka 
tankového 

pluku

skratka 
logaritmu   
zvuk pri    
sekaní

britská     
objemová 

jenotka

Eduard    
(dom.) inferno

bijem,     
š ahám    
(expr.)

etiópsky 
hodnostár

4. as     
tajni ky    
leptavý    

kamienok

zámer,    
cie

trváca     
rastlina    

ohmatával  
(hovor.)

Pomôcky: 
lápis, le-   
ma, cord,  

mungo

spriadam   
chytalo sa

druh      
cukríkov   
mužské    
meno

škvrnitá 
ma kovitá  

šelma

solmiza -  
ná slabika  
podbradník 
(po esky)

grécky     
a rímsky   
starovek

2. as     
tajni ky    
zbavme    
vlhkosti

E V      
Partizán-   

skeho

zaujal 
sedaciu  
polohu     

strojene

ženské  
meno

hotel      
v autobuse

skratka    
Akadémie  
výtvarných 

umení

lisár, 
lisova     
zna ka 
hliníka

pomocná  
veta     

(odb.)

malý     
dravec     
Izidor      
(dom.)

obliekli
krajina     
znížený    

tón E

horský     
su ový  
prúd

3. as   
tajni ky

vzorec     
oxidu      

hlinatého

sekaním   
dookola    
oddelil

Pani vojde do lekárne a od lekárnika      
si pýta jed:
- Vážená pani a na o vám bude ten 
jed?
- Chcem zabi  manžela!
- Ale ja vám nemôžem preda  jed,          
aby ste niekoho zavraždili!
Pani vytiahne z kabelky                           
fotku na ktorej je v jednozna nej polohe 
jej muž a lekárnikova manželka. 
Lekárnik sa pozrie                                   
na fotku a hovorí:
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

www.scalpermedia.sk www.facebook.com/krizovkysusmevom

Krížovky s úsmevom

krížovka: www.scalpermedia.sk

Hrajte o komplet CD & DVD skupiny DUO YAMAHA. Správnu odpoveď pošlite do 26.6.2013 na e-mailovú adresu 
sefredaktor@prozahori.sk (prosíme uviesť kontakt) alebo poštou na adresu OZ Záhorí.sk, Potočná 54, 909 01 
Skalica. Tajnička z minulého čísla: „...prepad, nie podnikový večierok“. Výherca z minulého čísla: Emília Baňovičová, 
Malacky. Výherca získal 2 vstupenky na koncert Karla Gotta v Skalici.

oddych

Extra čokoládové mafiny

SUROVINY:

100 g zmäknutého masla, 
50 g cukru, 2 vajíčka, 2 lyžice 
mlieka /podľa potreby/, 200 g 
polohrubej múky, 2 kávové 
lyžičky prášku do pečiva, 
4 lyžice kakaa, 5 dkg horkej 
čokolády /52%/

POSTUP:

Maslo vyšľaháme s cukrom, pridávame vajíčka 
a šľaháme do penista. Múku rozmiešame s práškom 
do pečiva, kávovým práškom a čokoládou, postupne 
pridávame do tekutej masy a vytvoríme husté cesto. 
Ak je príliš husté riedime mliekom.  Košíčky na 
mafiny plníme zmesou  do ¾. Pečieme asi 25 minút.  
Po upečení možno poliať čokoládovou polevou.

Zdravé mafiny so semiačkami

SUROVINY:

160 g polohrubej múky, 90 g 
ovsenej múky, 100 g hnedého 
cukru, 1 vanilkový cukor, 
1 lyžica sódy bikarbóny, 
4 lyžice slnečnicového oleja, 
4 lyžice olivového oleja, 
1,5 dcl mlieka, 1 vajíčko, 5 dkg horkej čokolády, 60 g 
semiačok – slnečnicové, tekvicové, ľanové 

POSTUP:

V miske zmiešame suché prísady, pridáme tekuté 
a vypracujeme cesto. Necháme si  semiačka aj na 
posypanie. Košíčky na mafiny plníme zmesou do ¾. 
Pečieme asi 25 minút. Posypeme semiačkami.

Dobrú chuť!
praje čitateľka Oľga Dudová zo Skalice

Ak máte zaujímavý recept, o ktorý sa chcete podeliť 
s čitateľmi, zašlite ho s aspoň jednou fotkou jedla na e-mail: 
sefredaktor@prozahori.sk alebo poštou na adresu 
OZ Záhorí.sk, Potočná 54, 909 01 Skalica sudoku Vyplňte hernú plochu číslami 1 až 9 tak, aby sa žiadne číslo neopakovalo 

v riadku, v stĺpci ani v hrubo vyznačenom štvorci.

7 2 6
9 6 7 8

7 9 3 2
2 1 9 7 6 5 4

1 2
8 3 9

2 3 1
1 9 8 3 5

2 3 9 4
6 3

8 5
7 1 9

2 1 7 8
4 7

3 9  6
9 7 6 5 4 3

8 2 5

bezplatná

RIADKOVÁ INZERCIA
v mesačníku

prozáhorí
Text inzerátu môžete zaslať 

■ mailom na adresu sefredaktor@prozahori.sk  

■ alebo poštou na adresu 
OZ Záhorí.sk, Potočná 54, 909 01 Skalica


