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Ten má právo kritizovať, kto má odvahu pomáhať. 

Momentálne sme v ob-
dobí babieho leta, ktoré 
sa bude pomaly končiť 
a je len na nás, ako ho vy-
užijeme. Možno v záhra-
de pri vyberaní zemiakov 
a oberaní hrozna, možno 
s rodinou na víkendovom 
pobyte cez zľavový por-
tál, či na chate, lúštením 
krížovky, alebo aj písaním 
príspevku do našich – va-
šich novín. Veď sú o nás 
– pre nás, o našom kraji, 
o našich obciach, našich 
dojmoch či zážitkoch.

Aj my zo združenia 
máme neskutočne veľa 
osobných zážitkov práve 
s vami – našimi čitateľmi, 
s ktorými sa stretávame 
pri rôznych príležitos- 
tiach. Tak, ako tomu bolo 
na futbalovom zápase 
v Letničí, pri varení gulášu 
v Kopčanoch, na stretnutí 
s rodičmi a ich mentál-
ne postihnutými deťmi 
v Skalici alebo na Dni srd- 
ca v Skalici. Môžem pove- 
dať, že vždy to sú len prí-
jemné a milé stretnutia.

Všetkým ľuďom s dob-
rým srdcom prajem, aby 
mali v živote čo najviac 
krásnych zážitkov.

          Veronika Dujsíková
          šéfredaktor
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■ KR PZ v Trnave

Abraham Lincoln

Víkend v Zlatníckej doline pre 
ľudí s mentálnym postihnutím

V tomto roku Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym 
postihnutím v Skalici oslavuje 20 rokov od svojho založe-
nia. V dňoch 20. – 22. 9. 2013 sme pre členov združenia, 
ako už viackrát v minulosti, zorganizovali víkendový re-
laxačný pobyt na chate Amor v Zlatníckej doline. Pobytu 
sa zúčastnilo 24 členov, z toho 12 postihnutých detí.

Počasie bolo príjemné, hoci jesenné. Deti, ktoré sa spolu veľmi 
radi stretávajú, si zašportovali, poprechádzali sme sa po lese, 
zbierali hríby, šípky a liečivé rastliny.
Celý pobyt bola jedna veľká diskotéka, pretože deti sú muzikál-
ne nadané a hudba a pohyb je ich život.
Navštívila nás i majiteľka psíka, ktorého deti veľmi dobre po-
znajú, lebo s ním robí kanisterapiu. Pre deti bol obrovský zážitok 
viesť psíka na prechádzke lesom. Prišli nás pozrieť i zástupcovia 
OZ ProZáhorí.sk pán Milan Roman a pán Lukáš Tisoň.
Stretávanie sa rodín s mentálne postihnutými deťmi má taktiež 
veľký význam pre rodičov týchto detí. Vymeníme si skúsenosti 
s výchovou našich detí, posťažujeme sa, čo má pre nás taktiež 
veľký význam.
Večer nás prišli navštíviť i ďalšie členky združenia a priniesli 
2 torty s číslom 20 na oslavu nášho výročia.
Pri tejto príležitosti by sme  chceli poďakovať sponzorom, ktorí 
nám umožnili zorganizovať tento pobyt: Mesto Skalica, Unistav 
spol. s r.o. Senica, OZ ProZáhorí.sk, Forlit Ing. Mikuš Skalica, Four 
design factory s.r.o. Ing. Bederka, Kvetinárstvo EVEN K. Lasicová.

■ Agnesa Appelová

Pri nehode zomrela 39 ročná žena
Polícia dokumentovala v piatok 13. 9. tragickú dopravnú neho-
du v okrese Skalica. Krátko pred treťou hodinou poobede došlo 
v úseku cesty Radimov – Holíč k čelnej zrážke medzi dvoma 
osobnými autami, Škodou Octaviou a Fiat Brava. 39 ročná vo-
dička zo Skalica pri prejazde mierne pravotočivej zákruty prešla 
do protismeru, kde sa zrazila s oproti idúcim autom. Na mieste 
nehody došlo k ťažkému zraneniu vodičky, ktorá po prevoze do 
skalickej nemocnice zraneniam podľahla. Vodič a spolujazdec 
z auta Fiat boli pre zranenia taktiež hospitalizovaní. U vodiča 
Fiatu požitie alkoholu pri nehode polícia nezistila. Okolnosti 
a presné príčiny nehody polícia naďalej vyšetruje ako prečin 
usmrtenia.

Za väčšinou dopravných nehôd 
stojí porušenie zákona

Polícia apeluje na vodičov, aby dodržiavali do-
pravné predpisy. Väčšina nehôd a zbytočných 
tragédií sa stáva práve tým, že niekto porušil 
zákon. Každý vodič môže prispieť k väčšej bez-
pečnosti na cestách dodržiavaním pravidiel 
cestnej premávky, ohľaduplnosťou a tolerant-
nosťou. Každý vodič prv, než naštartuje auto, 
by si mal uvedomiť svoju zodpovednosť za 
ľudské životy na cestách.

Motocyklista na mieste podľahol
V súvislosti s tragickou dopravnou nehodou, pri ktorej zomrel 
27 ročný motocyklista, Marián z Holíča, polícia začala trestné 
stíhanie pre usmrtenie. Dopravná nehoda sa stala 16. septem-
bra o 14:30 h v Holíči na ceste prvej triedy, na križovatke tvaru 
„T“ na Štúrovej ulici. K dopravnej nehode došlo tak, že 38 ročný 
vodič Renaultu Megane z Holíča pravdepodobne nerešpektoval 
zákaz vjazdu do jednosmernej ulice Nám. S. Anny. Zo zákazu 
vychádzal na hlavnú cestu vľavo, pričom sa dostatočne neveno-
val situácii v cestnej premávke. V dôsledku toho došlo k zrážke 
s motocyklom Honda Hornet, ktorý viedol 27 ročný Marián z Ho-
líča. Motocyklista utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.
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Oceňte 
osobnosti kraja!
Bratislavský samosprávny kraj každo-
ročne udeľuje Výročnú cenu Samuela 
Zocha a Pamätný list predsedu BSK 
tým, ktorí sa významným spôsobom 
zaslúžili o rozvoj Bratislavského kraja 
a života jeho občanov.

Toto ocenenie nesie meno po prvom brati-
slavskom županovi, ktorý úspešne rozvíjal 
náš kraj po prvej svetovej vojne a zaslúžil sa 
o kultúrne aj ekonomické napredovanie.

Aj vy môžete na tieto ocenenia navrhnúť  
kandidátov, ktorých prínos pre región a pre 
obyvateľov kraja považujete za mimoriadny, 
či už v školstve, kultúre, športe, vede alebo 
inej oblasti.

Pošlite svoje návrhy 
na ocenenie 

a poďakujte sa takto 
osobnostiam v našom kraji.

■ Návrhy na ocenenia môžu podávať oby-
vatelia Bratislavského kraja, občianske 
združenia alebo iné organizácie so sídlom 
v Bratislavskom kraji. 

■ Návrhy na udelenie ocenení adresujte do 
31. októbra 2013 písomne na adresu:
Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Odbor komunikácie a propagácie
Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25

alebo e-mailom na:
nominacie@region-bsk.sk

■ Návrh musí obsahovať:
1. životopis nominovaného
2. dôvod na udelenie ocenenia BSK 
3. podpísaný súhlas nominovaného s udele-
ním ocenenia
4. kontakt na nominovaného

Viac informácií nájdete na internetovej 
stránke www.bratislavskykraj.sk v sekcii 
Ocenenia BSK.

Tešíme sa na vaše návrhy!

Na zvýšenie kapacít pre materské školy v kraji 
prispeje Bratislavský samosprávny kraj v tomto 
roku 150 tisíc eur.
Dotačná komisia ich na septembrovom zasadnutí zastu-
piteľstva prerozdelila medzi 30 samospráv, ktoré požia-
dali o dotáciu a splnili podmienky v rámci projektu Naša 
škôlka - náš kraj. 
„V krátkom čase zareagovalo 30% všetkých obcí a 
miest v kraji, čo považujem za úspech. Projekt bude 
pokračovať aj v budúcom roku a verím, že s vyšším 
rozpočtom,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo. 
Počet miest v škôlkach kraja sa aj vďaka dotáciám zvýši 
o viac ako 400. 

Škôlky v Malackom okrese získajú na rozšírenie kapacít  
viac než 47 000 eur.

Dotácie získajú aj škôlky zo Záhoria

Žiadateľ Schválená dotácia
Plánované navýšenie 
kapacity o

Obec Lozorno 5000 € 20 detí

Obec Jakubov 6500 € 14 detí

Obec Veľké Leváre 6000 € 25 detí

Obec Sološnica 4500 € 20 detí

Mesto Stupava 6000 € 22 detí

Obec Láb 5000 € 22 detí

Obec Vysoká pri Morave 3000 € 24 detí

Obec Záhorská Ves 3000 € 10 detí

Obec Rohožník 6500 € 25 detí

Obec Plavecký Mikuláš 1800 € 3 deti

V sobotu 21. septembra sa v priestoroch Domova 
sociálnych služieb pre deti a rehabilitačnom stre-
disku ROSA na Patrónke konal už tretí ročník špor-
tového podujatia pre seniorov zo sociálnych zaria- 
dení. Tento rok sa v Rose zišlo pätnásť družstiev, 
ktoré si prišli zasúťažiť vo viacerých disciplínach.

O pohár predsedu samosprávneho kraja sa súťažilo v šta-
fetovej chôdzi, petangu, hode kriketkou, kope do brán-
ky, hode do koša aj v hode šípkami. Zahrali si florbal a 
ruské kolky, riešili hlavolamy, triafali tenisovou loptičkou 
na cieľ a zdolávali aj prekážkovú dráhu. Najúspešnejšie 
bolo družstvo, ktoré zastupovalo MČ Bratislava Rača, 
ktoré bolo tento rok na olympiáde seniorov po prvýkrát.

Tento rok seniorom počasie neprialo, no predsa všetci ab-
solvovali jednotlivé súťaže v stanovenom čase, v zdraví a 

dobrej nálade. O zábavu sa postarali seniori z Domova 
sociálnych služieb Báhoň a z Domova sociálnych služieb 
a zariadenia pre seniorov v Rači, ktorí svojim hudobným 
vystúpením rozospievali všetkých prítomných. Aj tento 
rok sa súťažilo o najchutnejší župný koláčik – najviac 
chutil ten, ktorý upiekli seniori z mesta Senec. Vekový 
priemer účastníkov bol 72 rokov. Najstaršia účastníčka 
bola členka českého družstva – pani Šlamborová Věra, 
ktorá sa do súťaženia zapojila vo veku 89 rokov.

K zdarnému priebehu prispeli aj dobrovoľníci v pozíciách 
rozhodcov: seniori z Klubu Senior v Bratislave a študenti 
Pedagogickej a sociálnej akadémie v Bratislave. Do ba-
líčkov pre účastníkov a výhercov prispeli: internetové 
kníhkupectvo ABC knihy, poisťovňa Uniqa, Slovenská 
sporiteľňa, spoločnosť Eset, TV JOJ a spoločnosť SCA Hy-
giene Products Slovakia.

Župná olympiáda seniorov
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Slávnosti kapusty „Dni Zelá“
4.10. – 6.10.2013, Stupava

Slávnosti kapusty patria od roku 1996 
medzi najväčšie festivaly na Záhorí a 
účinkujúci a hostia prichádzajú i zo 
susedných regiónov Weinviertel - Dol-
né Rakúsko, Jižní Morava a Moszony-
-Soprony-Győr.

Hlavnou myšlienkou festivalu je zacho-
vanie tradície pestovania a spracovania 
regionálnych odrôd kapusty, ktoré boli 
a sú známe svojou špecifickou chuťou a 
vynikajúcou kvalitou.

Festival je zároveň regionálnou folklór-
nou slávnosťou s cieľom udržať a za-
chovať tradičnú kultúru.

Vajnorská župná šarkaniáda
12.10.2013, letisko Vajnory

5. ročník Vajnorskej župnej šarkaniády sa uskutoční spolu s Jablkovým 
hodovaním v sobotu 12. októbra 2013 na bývalom športovom letisku 
vo Vajnoroch od 13.00 – 17.00 h.

Obidve podujatia sú zaradené v rámci podujatí Župnej jesene pod zášti-
tou Bratislavského samosprávneho kraja. 

Príďte si vychutnať príjemnú jesennú atmosféru na podujatie, kde sa 
spolu so svojimi ratolesťami zabavia rodičia, ale aj starí rodičia. Môžete 
prísť aj bez šarkana. Budete mať možnosť si ho zakúpiť na mieste. Ak si 
však šarkana vyrobíte doma môžete sa zapojiť do súťaže o atraktívne 
ceny.

Pre deti je pripravená okrem súťaže v púšťaní šarkanov aj súťaž v maľo-
vaní šarkanov, ktorú organizujeme v spolupráci s OZ Mládež ulice, nafu-
kovacie „skákadlá“, maľovanie na tvár a zábavný program Mia, farbičky 
pre detičky.

V rámci „šarkaniády“ bude prebiehať aj Jablkové hodovanie, ktoré sa 
v jeden deň uskutoční vo viacerých mestách a obciach BSK. Milovníci 
jabĺk si budú môcť pochutnať na sladkých koláčikoch, zakúpiť receptár, 
zásobiť sa chutnými jabĺčkami na dlhé zimné mesiace, či nakúpiť zdravé 
jablčné mušty a kompóty.

V kultúrnom programe sa predstavia vajnorské súbory: DFS Juríček 
a deti z MŠ Koniarkova. Súčasťou programu budú aj tvorivé dielne, kde 
budú deti kresliť na tému „Jablká očami detí“.

Jablkové hodovanie®
12.10.2013, mestá a obce v kraji

Medzi najatraktívnejšie aktivity Bratislavskej Župy počas jesene neod-
mysliteľne patrí podujatie Jablkové hodovanie®, ktorého organizáciou 
bolo poverené aj tohto roku Malokarpatské osvetové stredisko v Modre. 
Podujatie sa uskutoční v sobotu 12. októbra 2013.

Jablkové hodovanie 
sa úspešne zaradi-
lo medzi tradičné 
podujatia Župnej 
jesene a do jeho 
piateho ročníka sa 
zapojilo 13 miest a 
obcí v celom Bra-
tislavskom kraji: 
Modra, Pezinok, Se-

nec, Svätý Jur, Malacky, Stupava, Jablonové, Limbach, Dunajská Lužná a 
bratislavské mestské časti Vajnory, Ružinov, Devínska Nová Ves a Nové 
Mesto. Podujatie sa koná po šiestykrát a jeho ambíciou je vytvoriť v kra-
ji jedinečný produkt cestovného ruchu, ktorý priláka do jednotlivých 
miest a obcí milovníkov dobrôt upečených, uvarených a aj vyrobených 
z chutných jabĺk, z ovocia, ktoré si zaslúži našu pozornosť. 

Jablkové hodovanie si za krátku dobu svojej existencie našlo množstvo 
priaznivcov. 

Podujatie je podporené aj z prostriedkov Krajskej organizácie cestovné-
ho ruchu Turizmus regiónu Bratislava.

Hrozno, Burčiak, Víno
Október 2013, Pezinok 

Akcia sa nebude konať z organizačno – technických príčin.



5Novinky z Bratislavskej župy

Žiadosti 
o veľké dotácie 

do 15. novembra

Žiadosti o veľké dotácie od Bratislav-
ského samosprávneho kraja na rok 
2014 možno podávať do 15. novembra 
2013.

Dotácie slúžia na podporu verejnoprospeš-
ných projektov, ktoré rozvíjajú novátorské 
a netradičné aktivity v regióne či podporujú 
rozvoj cestovného ruchu a poskytovanie 
sociálnych služieb v kraji. Dotácia môže byť 
poskytnutá aj na ozdravenie a ochranu ži-
votného prostredia, zachovanie a rozvíjanie 
kultúrneho dedičstva na území BSK, môžu 
sa jej prostredníctvom spolufinancovať pro-
jekty podporované z fondov Európskej únie, 
organizovať vzdelávacie aktivity, kultúrne 
podujatia či spomienkové akcie. Dotáciu kraj 
poskytuje aj na organizovanie športových 
podujatí a športových súťaží alebo účasť na 
nich v Slovenskej republike aj v zahraničí. 

Žiadosti musia obsahovať všetky náležitosti 
podľa Všeobecne záväzného nariadenia BSK 
č. 6/2012 a prílohy podľa §4 čl. 5. 

Bratislavský samosprávny kraj uspel pri uchá-
dzaní sa o dotáciu z programu Obnovme si svoj 
dom, podprogram Obnova kultúrnych pamiatok 
v rámci dotačného systému Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky. Spolu 8-tisíc eur plánuje 
využiť na prípravu záchrany a obnovy národnej 
kultúrnej pamiatky - prístupového mosta do kaš-
tieľa v Stupave a vstupného portálu samotného 
kaštieľa.

Pôvodne renesančný kaštieľ v Stupave 
bol upravovaný a dostavaný v polovici 
18. storočia, rozšírený koncom 19. storo-
čia. Bol postavený na základoch bývalého 
vodného hradu a postupne sa prestavba-
mi a adaptáciami menil zo sídla pevnost-
ného charakteru na obytné sídlo. S vyu-
žívaním kaštieľa súviseli rôzne úpravy, 
ktoré výrazne zasiahli do pamiatkových 
hodnôt. Prístupový most do kaštieľa je 
jedným z mála dochovaných historických 
pôvodných prvkov, aj keď v havarijnom 
stave. Obnova mosta a portálu je teda 
zvlášť dôležitá pri snahe o záchranu originálnych histo-
rických súčastí národnej kultúrnej pamiatky.

 „Bratislavský kraj vyvíja maximálne úsilie pri ob-
nove a zachovaní kultúrneho dedičstva. Aj napriek 

zložitej finančnej situácii sa snažíme správať ako 
zodpovedný vlastník národných kultúrnych pamia- 
tok,“ povedal predseda BSK Pavol Frešo. Kraj v minulosti 
opravil a vymenil časti okenných a dverných výplní a 
strechy, opravil fasádu kaštieľa, vykonal geodetické 
zameranie, pamiatkový výskum a statické posúdenie 
prístupového mosta. Nasledujúcimi nevyhnutnými 
krokmi na záchranu pamiatky sú aktivity podporené 

z dotácie Ministerstva kultúry, a to vypracovanie návrhu 
na reštaurovanie a realizačnej projektovej dokumentá-
cie obnovy prístupového mosta do kaštieľa a vypracova-
nie návrhu na reštaurovanie vstupného portálu kaštieľa.

Kraj vďaka dotácii obnoví 
prístupový most do kaštieľa v Stupave

Nový terminál má umožniť cestujúcim jednodu-
chší presun v rámci regiónu, tiež skultúrni celý 
priestor v okolí pezinskej železničnej stanice. 
V rámci župného štvrtka ho v septembri slávnost-
ne otvorili predseda Bratislavského kraja Pavol 
Frešo a primátor mesta Oliver Solga.

„Tento terminál výrazne podporí našu ideu inte-
grovanej dopravy, to znamená, že ľudia prídu na 
autobusoch, prestúpia na vlak a idú smerom na 

Bratislavu,“ priblížil Pavol Frešo. Zároveň uviedol, že od 
decembra sa bude môcť lacnejšie a rýchlejšie cestovať 
na jeden lístok v rámci celého kraja. „To už je moderný 
spôsob dopravy, na aký sme zvyknutí vo všetkých 
veľkých aglomeráciách okolo hlavných miest v Eu-
rópe,“ doplnil.

Výstavba terminálu, ktorý je si-
tuovaný v predstaničnom pries-
tore na Holubyho ulici, trvala pol 
roka. Súčasťou sú dve stojiská 
určené na výstup z autobusov, 
päť nástupísk, časovo obme- 
dzená parkovacia 
plocha Kiss and 
Ride, parkovisko 
s 50 miestami 
ako aj priestor 
na odstavenie 
bicyklov Bike 
and Ride. Na 
termináli sú 

umiestnené dve veľké elektronické infor-
mačné tabule, ktoré informujú cestujúcu 
verejnosť o odchodoch vlakov a autobu-

V Pezinku otvorili nový terminál integrovanej dopravy

sov. Náklady na výstavbu dosiahli 428 104,57 €, 
financované boli z eurofondov z Operačného pro-
gramu Bratislavský kraj.
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Aj v tejto sezóne 
si domáce zápasy Slovanu 

pozrú školáci z BSK

Projekt Škola ide na Slovan pokračuje 
aj v sezóne 2013/2014. Žiaci základ-
ných a stredných škôl v Bratislavskom 
kraji si ako fanúšikovia pozrú domáce 
zápasy HC Slovan Bratislava.

Ide o jedinečný projekt Bratislavského kraja 
a hokejového klubu HC Slovan. Počas tejto 
sezóny odohrajú Slovanisti na domácej pôde 
celkom 27 zápasov KHL.

„Projekt Škola ide na Slovan úspešne po-
kračuje už tretiu sezónu. Žiaci tak môžu 
zažiť pravú hokejovú atmosféru a keďže 
hokej sa hlavne v zime stáva najpopulár-
nejším športom, aj takýmto spôsobom 
ich chceme motivovať k pohybu,“ pove-
dal bratislavský župan Pavol Frešo. Zároveň 
dodal, že o úspešnosti projektu svedčí aj to, 
že sa zapája stále viac žiakov. Počas minu-
lej sezóny videlo domáce zápasy Slovanu 
viac ako 1800 žiakov zo 41 škôl, predošlú 
sezónu si vďaka projektu užilo zápasy Slo-
vana 1 350 detí z 27 škôl a dvoch detských 
domovov. „Pre nastávajúcu sezónu bude 
cieľom priviesť na naše zápasy ďalšie 
školy z Bratislavy a regiónu,“ doplnil Ma-
roš Krajči. 

Hokejistov bude aj tento rok vždy 50-člen-
ná skupina detí povzbudzovať zo sektoru 
A12. Školáci si však vstupenky musia za-
slúžiť. Podrobné inštrukcie sú na stránke 
www.hcslovan.sk. Žiakov na zápas odvezie 
vždy spred školy klubový autobus Slovana, 
ktorý používajú aj samotní hokejisti. Deti od 
klubu dostanú okrem hokejového zážitku aj 
malé suveníry.

Župan Pavol Frešo zároveň dodal, že BSK 
uvažuje v spolupráci s partnermi o štarte 
amatérskej hokejovej ligy v regióne, ktorej 
koncept chcú spoločne predstaviť v októbri.

Narastajúci počet žiakov v kraji má za následok 
prekračovanie kapacít jednotlivých základných 
škôl. Tento stav je najviditeľnejší práve na začiat-
ku školského roka.

V programovom období 2007-2013 nebol Bratislavský 
kraj oprávnený využiť finančné prostriedky na podporu 
infraštruktúry vzdelávania. Vzdelávacia infraštruktúra tu 
je v porovnaní s ostatnými regiónmi Slovenska v nevy-
hovujúcom stave. V ostatných krajoch sa pritom v tomto 
programovom období podporilo 788 projektov.

„Stav, v akom základné školy v Bratislavskom kraji 
sú, nedovoľuje zabezpečovať vzdelávanie na dosta-
točnej úrovni a ohrozené sú aj mimoškolské aktivity 
žiakov,“ povedal predseda BSK Pavol Frešo. Bratislavský 
samosprávny kraj chce využiť štrukturálne fondy EÚ 
v novom programovom období na rozširovanie kapacít 
základných škôl, modernizáciu športových areálov, telo-
cviční, školských knižníc prístupných aj verejnosti. Kraj 
ďalej plánuje využiť financie z EÚ aj na modernizáciu 
školských jedální a kuchýň ako aj na podporu prírodo-
vedných a technických predmetov prostredníctvom mo-

dernizácie odborných, fyzikálnych a chemických učební.

Podľa údajov Ústavu informácií a prognóz školstva 
bolo v roku 2012 v Bratislavskom kraji 131 štátnych, 
12 súkromných a 11 cirkevných základných škôl, ktoré 
navštevovalo spolu 40 563 žiakov. Bratislavský kraj je 

jediným krajom, v ktorom počet žiakov na základných 
školách od roku 2008 kontinuálne narastá. Sieť základ-
ných škôl v Bratislavskom kraji sa preto musí pripraviť na 
výrazný nárast počtu žiakov, ktorý do roku 2017 môže 
stúpnuť o niekoľko desiatok percent.

Kraj chce získať financie z EÚ 
pre základné školy

Krajské školy majú nové 
interaktívne tabule

Stredné odborné školy v pôsobnosti Bratislavského 
samosprávneho kraja, ktoré sú zapojené do cezhra-
ničného projektu EdTrans, majú inštalované nové 
interaktívne vybavenie. To pozostáva z interaktívnej 
multifunkčnej tabule, projektora a vizualizéra.
Projekt v hodnote 140 000 € je financovaný v rámci Pro-
gramu Slovensko-Rakúskej spolupráce 2007-2013. 
„Žiaci dostávajú základy toho, akým spôsobom tvo-
riť počítačový softvér, aj čo sa týka elektronických 
prvkov, optických či telekomunikačných prvkov kla-
sického hardvéru sieti a počítačov samotných,“ po-
vedal bratislavský župan Pavol Frešo počas návštevy SOŠ 
informačných technológií na Hliníckej v Bratislave, ktorá 
má tiež takéto interaktívne vybavenie. Zároveň konšta-
toval, že aj vďaka takémuto odbornému vybaveniu je o 
školu stále väčší záujem. „Takýto profil je vyslovene 
žiadaný medzi malými a strednými firmami. Títo 
stredoškoláci majú absolútnu šancu sa zamestnať,“ 
dodal župan.
Vďaka interaktívnemu vybaveniu sa prispôsobí vyučo-
vací proces moderným štandardom a poskytne školám 
konkurenčnú výhodu. Projekt má podporiť prepojenie 
systému vzdelávania s trhom práce. Projekt EdTrans – 
Transition from school to work je zameraný na podporu 
stredných odborných škôl prostredníctvom výmeny skú- 
seností s partnerskými školami z Rakúska. Zároveň sa 
orientuje na zvýšenie kvality a atraktivity odborného 
vzdelávania. Do projektu je zapojených celkovo 10 škôl, 
z toho 5 z Bratislavského kraja. Súčasťou projektu je tiež 
školenie zamestnancov škôl.

Futbalový štadión je 
bezplatne k dispozícii obciam 

a klubom v regióne

Zrevitalizovaný športový areál v Plaveckom Štvrt-
ku je pre verejnosť, organizácie v zriaďovateľskej 
pôsobnosti BSK, obce a mestá všetkých okresov 
kraja prístupný denne od 9:00 do 13:00.

Futbalový štadión s najmodernejším umelým povr-
chom, ktorého výstavbu spolufinancoval Bratislavský 
samosprávny kraj, je k dispozícii mestám, obciam a klu-
bom v kraji.

„Snažíme sa vytvárať podmienky na to, aby každý, 
kto má záujem, mohol v Bratislavskom kraji tráviť 
svoj čas aktívne,“ povedal predseda BSK Pavol Frešo.

Futbalové ihrisko v Plaveckom Štvrtku má rozmery 100 
x 64 metrov a je vhodné napríklad na príjemné strávenie 
športového dňa pre školy, ktoré nemajú vhodné pod- 
mienky, ale aj pre všetkých občanov, ktorí majú záujem 
areál využívať. K dispozícií sú samozrejme šatne so spr-
chami a na požiadanie aj bufet.

ilustračné foto



Chcete urobit nieco pre svoje zdravie?
,

Pre veľký záujem o ayurvédske masáže 
budeme opakovať liečebné procedúry

V dňoch 17. – 18. 10. 2013 v čase od 9:00 – 21:00 hod.
Vás opäť srdečne pozývame 

do nášho RELAX CENTRA, 
v ktorom máte možnosť sa s ayurvédou zoznámiť.

Všetky ayurvédske masáže a terapie 
bude vykonávať dlhoročný odborník 

na túto liečebnú metódu pán Antonín Klap.

Našu ponuku rozširujeme o ďalšiu liečebnú metódu 
akupunktúru bez ihiel – EFT

Metóda EFT – akupunktúra bez ihiel 
prebehla v našom RELAX CENTRE 

v dňoch 26. – 27. 9. 2013 v čase od 10:00 - 21:00 hod.

O túto metódu bol taktiež veľký záujem, 
preto sme vypísali nový termín konania 

a to v dňoch 24. – 25. 10. 2013 
v čase od 10:00 – 21:00 hod.

Vykonávať ju bude Ing. Rastislav Kmeť.

Dátum a hodinu objednania, 
prípadne podrobnejšie informácie 
Vám rada poskytne 
recepcia HOTELA PATRIOT**** 
na tel: +421 34 69 77 777.
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Inteligentný Lesanko hľadá domov

LESANKO
Plemeno: malý 
kríženec
Vek: zhruba 6 rokov
Pohlavie: pes
Kastrácia: nie

Povaha: Lesankov 
príbeh je jeden z tých 
smutnejších – čaká 
v útulku už od roku 
2009. Dopláca na svoju inteligenciu a šibalstvo, 
mala ho adoptovaného naša Romča, ale bohužiaľ 
sa sám doma príliš nudí, a preto robí neplechu, 
otvorí si čokoľvek. Zo začiatku, keď k nám prišiel 
bol ustráchaný a práve Romča mu ukázala, že 
môže byť na svete aj krásne. Lesanko je vhodný 
na dvor so zateplenou búdičkou alebo k ľuďom, 
ktorí sú väčšinu času doma. S jeho vlohami by 
mohol byť vhodný aj na agility, ktovie. Najlepšie 
by mu bolo v spoločnosti ešte iného psíka, keďže 
doteraz bol stále v kontakte so psíkmi z útulku.

Príchod do útulku: rok 2009

Kontakt: Kaja Gažíková - gazikova9@gmail.com, 
Zuzana Mihová - tel.: +421 902 460 378, 
Romča Šenková - rsenkova@gmail.com

 ochrana spotrebitela
,

Mesačník ProZáhorí vám 
prináša seriál venovaný 
ochrane práv spotrebiteľov. 
Dnešný diel je venovaný va-
šim právam pri nákupe pri 
podomovom predaji.

Čo je podomový predaj?
Každý predaj pri akcii organizovanej predávajúcim mimo 
miesta prevádzkarne alebo mimo trhového miesta, teda 
„predajné akcie“ organizované v prenajatých priestoroch 
ako sú kultúrne domy, hotely, reštaurácie. Ďalej predaj 
uskutočnený u vás doma, u iného spotrebiteľa doma (u 
suseda, u kamaráta) alebo na pracovisku. Predajom je tak 
predaj tovaru - výrobkov ako sú spotrebiče, kuchynský riad, 
bielizeň, ale aj predaj služieb ako dodávka elektriny, plynu, 
telekomunikačné služby a podobne.

Na čo si dať pri predaji pozor?
Preštudujte si zmluvu. Ak zmluva obsahuje ustanovenie, 
že návštevu predajcu ste si sami vyžiadali, potom strácate 
práva spotrebiteľa pri podomovom predaji resp. výrazne 
sa skomplikuje vymáhanie vašich práv. Ak ste si návštevu 
nevyžiadali a napriek tomu zmluva uvádza opak, ide o ne-
seriózneho predajcu a nákup by ste nemali uskutočniť hoci 
vyzerá obzvlášť lákavo.

Je spotrebiteľ pri predaji chránený zákonom?
Áno, práva spotrebiteľa ustanovuje zákon č. 108/2000 Z.z. 
o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásiel-
kovom predaji (ďalej len „zákon“). Na podomový predaj 
sa vzťahujú ustanovenia §§ 1 až 8 a §§ 14 až 16 zákona. 
Predávajúci nesmie pri podomovom predaji ustanovenia 
zákona porušiť a ani zmluva, ktorú predávajúci navrhuje 
nesmie porušovať zákon. Tie ustanovenia zmluvy, ktoré zá-
konu odporujú sú neplatné i keby s nimi spotrebiteľ pôvod-
ne súhlasil, hoci aj podpisom na písomnej zmluve. Násled-
ky takejto neplatnosti znáša predávajúci. Celý text zákona 
nájdete napríklad na adrese: http://bit.ly/15ASO3u

Čo môžem od predajcu pri predaji žiadať?
Predajca je zo zákona povinný vám preukázať totožnosť, 
pobyt a živnostenské oprávnenie, ak je predajca živnostník 
alebo obchodné meno a sídlo, ak je obchodník zamestnan-
com predajcu. Predajca je povinný písomne vás informovať 
o možnosti a spôsobe reklamácie tovaru či služieb a o mož-
nosti a spôsobe odstúpenia od zmluvy. Predajca je povinný 
vystaviť vám doklad podobne ako pri predaji v obchode.

Kto je spotrebiteľ?
Spotrebiteľom podľa zákona je každá fyzická osoba, ak 
kupovaný tovar alebo služba osobe neslúžia na výkon pod-
nikania. Spotrebiteľom je aj živnostník, ak kupovaný tovar 
nekupuje v rámci svojho živnostenského podnikania ale 
napríklad do domácnosti.

Kedy môžem odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar?
Odstúpiť od zmluvy môže spotrebiteľ do siedmych pracov-
ných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy 
o dodávke služieb. Postačí, ak odstúpenie do siedmych 
dní podáte na pošte. O možnosti odstúpenia je predáva- 
júci povinný vás písomne upozorniť pri predaji. Rovnako je 
predávajúci povinný pri predaji uviesť meno a adresu ale-

bo názov a sídlo osoby, u ktorej môže toto právo odstúpiť 
uplatniť.

Ako mám odstúpenie od zmluvy zaslať?
Odstúpenie je vhodné zaslať formou písomného doporuče-
ného listu (najlepšie s doručenkou) na adresu predávajúce-
ho, ktorú Vám predávajúci písomne oznámil ako adresu na 
odstúpenie. Ak takúto adresu predávajúci neoznámil, list je 
potrebné zaslať na adresu predávajúceho podľa obchodné-
ho registra (www.orsr.sk).

Z akého dôvodu môžem od zmluvy odstúpiť?
Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu.

Čo by mal obsahovať list – odstúpenie od zmluvy?
Vaše meno a adresu, popis objednaného tovaru, aká bola 
jeho cena a kedy ste ho prevzali. Jasne uveďte, že odstupu-
jete od zmluvy na základe ktorej ste tovar nadobudli (alebo 
službu objednali), uveďte akým spôsobom žiadate vrátiť 
peniaze (bankový účet, poštová poukážka spolu s adresou), 
dátum a podpis. Podací lístok si uschovajte.

Musím spolu s odstúpením vrátiť aj tovar?
Nie. Vrátiť tovar môžte aj neskôr. Odstúpenie je platné i bez 
vrátenia tovaru. Tento postup je vhodné použiť pri hodnot-
nejších tovaroch alebo ak máte pochybnosti o serióznosti 
predajcu. Tovar môžte následne vrátiť až pri prevzatí pe-
ňazí, ktoré ste predajcovi zaslali. Predajca je povinný vrátiť 
vám peniaze do 15 dní od odstúpenia od zmluvy.

Tovar som rozbalil, môžem ho vrátiť?
Áno. Tovar je potrebné vrátiť rozbalený i použitý pokiaľ 
možno bez známok poškodenia. Tovar je možné vrátiť i bez 
obalu, predajca však môže vtedy výplatu vrátenia peňazí 
skrátiť.

Podľa zmluvy som sa práva na odstúpenie od zmluvy 
vzdal, môžem i tak odstúpiť?
Áno. Takéto dojednanie je neúčinné a následky znáša 
predajca.

Aká je záruka na tovar zakúpený pri podomovom 
predaji?
Záruka je rovnaká ako pri kúpe tovaru v obchode, dva roky. 
Predajca je povinný písomne vás informovať o tom, kde a 
akým spôsobom môžete reklamovať vady tovaru alebo po-
skytnutej služby.

Predajca na mňa neprimerane tlačí, čo môžem robiť?
Ak sa predaj uskutočňuje doma, vyzvite predajcu, aby 
opustil vaše obydlie. Ak predajca neodíde alebo odchod 
podmieňuje pre vás neprijateľnou podmienkou (zaplatenie 
čohokoľvek), máte právo privolať políciu (158), predajca sa 
totiž dopúšťa trestného činu. Ak sa predaj uskutočňuje na 
predajnej akcii resp. inde mimo vášho obydlia, môžte ke-
dykoľvek odísť. Ak by vám ktokoľvek bránil či podmieňo-
val váš odchod splnením podmienky, máte právo privolať 
políciu. Pamätajte, že lístok na autobus stojí niekoľko eur, 
nevýhodný nákup zväčša niekoľko stoviek.

Cítim sa predajcom poškodený, na koho sa mám 
obrátiť?
Obráťte sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu Trnava, 
033/5512 689.

Uvedené informácie nie sú právnou radou v zmysle zákona 
o advokácii.

■ Mgr. Lukáš Tisoň, advokát

Podomový predaj

Výročný seminár Nadácie 
Konrada Adenauera

V dňoch 20.-21. septembra sa uskutočnil v Ska-
lici v hoteli Patriot výročný seminár partnerov 
Nadácie Konrada Adenauera v Českej a Sloven-
skej republike. Venovaný bol téme politického 
vzdelávania a inovatívnym projektom. Medzi 
účastníkmi z obidvoch republík boli aj pani Mar-
ta Košíková z Konfederácie politických väzňov 
Slovenska a skalický mestský poslanec Milan 
Roman.
Základným cieľom nadácie je rozvoj slobodnej 
občianskej spoločnosti, spoločného voľného 
trhu v rámci jestvujúcich integračných štruktúr 
a sociálnych a ekologických trendov v hospo-
dárstve. ■ Milan Roman

s Dr. Wernerom Böhlerom, 
riaditeľom kancelárie KAS v Prahe a Bratislave
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Povinnosť mlčanlivosti

V médiách sa v po-
slednej dobe opa-
kovane spomína 
dopravná nehoda, 
po ktorej vyhasol 
život mladej ženy. 
V tejto súvislosti 
boli médiami viac- 
krát oslovení i zdra-
votníci, s cieľom získať bližšie informá-
cie, čo a ako sa stalo. Nedá mi preto ne-
pripomenúť pár skutočností, týkajúcich 
sa povinnej mlčanlivosti zdravotníckych 
pracovníkov.

Poskytovanie informácii o zdravotnom stave 
pacienta sa riadi zákonom č. 576/2004 Z. z. 
o zdravotnej starostlivosti a to konkrétne § 24 
a 25. Tento zákon ukladá každému zdravot-
níckemu pracovníkovi povinnosť zachovať 
mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, kto-
ré sa dozvedel pri poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti konkrétnemu pacientovi. Toto 
sa týka nielen mena, charakteru ťažkostí, 
výsledkov vyšetrení, nebodaj diagnóz, ale aj 
toho či vôbec bol alebo nebol ošetrený, kedy 
bol ošetrený a čo sa s ním počas poskytova-
nia zdravotnej starostlivosti dialo. V zákone 
sú jasne vymenované osoby a orgány, ktoré 
majú právo na takéto informácie (príbuzní, 
splnomocnená osoba, zdravotná poisťovňa, 
orgány činné v trestnom konaní, Úrad pre do-
hľad nad zdravotnou starostlivosťou - ÚDZS, 
znalci, posudkoví lekári...). Preto žiadnemu 
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti ne-
vyplýva povinnosť informovať médiá, priam 
naopak, zákon to zakazuje.

V médiách sa objavujú často rozporuplné 
informácie o poskytovaní zdravotnej starost-
livosti pacientom, avšak jediná oprávnená in-
štitúcia na posúdenie správnosti poskytovanej 
starostlivosti je Úrad pre dohľad nad zdravot-
nou starostlivosťou, aj to iba na patričný pod-
net. Preto je zdravotníckym zariadeniam ob- 
tiažne potvrdiť alebo vyvrátiť rôzne obvinenia 
v médiách z pochybenia pri liečbe pacientov. 
Nesmú totiž použiť informácie, ktoré by v tej- 
to súvislosti potrebovali použiť a preto často 
ťahajú v podobných sporoch za kratší koniec 
a sú v médiách postavené do zlého svetla. 
Zhodnotenie starostlivosti ÚDZS prichádza 
s časovým oneskorením, kedy už prípad „nie 
je zaujímavý“ a médiá o ňom nepíšu.

■ MUDr. Daniel Vidovič, MPH, lekár

Letecká základňa Kuchyňa
Zaujímavý výlet na leteckú zá-
kladňu v Kuchyni bol spestre- 
ním letných dní a novým 
poznatkom pre mnohých 
klientov. Pripravené boli 
ukážky leteckej a pozemnej 
techniky OS SR, hasičská a 
protichemická výzbroj. Príle-
žitosť posedieť si v kokpite lie- 
tadla a zahrať sa na pilota si nenechal ujsť nikto. Súčasťou 
programu bola aj svätá omša, ktorú odslúžil vojenský kňaz 
a v rámci besedy porozprával zaujímavé informácie o živote 
vojakov na misiách po celom svete.
Letná rekreácia v Smrečanoch
V auguste klienti zariadenia absolvovali týždennú rekreá-
ciu v hoteli SPOJÁR v prekrásnom prostredí Liptova. O pro-
gram sa starali pracovníci zariadenia. Boli na svätej omši 
v Okoličnom, kúpali a relaxovali sa v Bešeňovej, navštívili 
Spišský hrad, nakupovali v Poľskom mestečku Jablonka, 
zabávali sa a spievali každý večer pri hudbe prítomných 
muzikantov a do tanca im hral Frémuzik. Na pamiatku si 

každý odniesol vtipnú tombolu. Všetci sa už tešia na bu- 
dúcoročnú rekreáciu.

Výlet do Buchlovíc
Dňa 21.8.2013 klienti 
absolvovali celodenný 
výlet do Buchlovíc.  
Začali prehliadkou 
zámku, ktorá všetkých 
zaujala a milá sprie-
vodkyňa rada zodpovedala otázky o histórii Buchlovické-
ho zámku. Jeho súčasťou je krásny park, ktorým sa všetci 
v príjemnom letnom počasí poprechádzali, obdivovali sta-
ré stromy, krásne ostrihané kríky ale hlavne nádherné fuk-
sie, ktorých unikátna zbierka sa tam nachádza. Prechádz- 
ku spríjemňovali voľne sa pohybujúce pávy. Výlet sme za-
končili v Boršicích v Hospůdke na halde. Pochutnali sme 
si na výborne pripravenom obede, posedeli v príjemnom 
prostredí malej farmy s množstvom domácich zvierat.
Folklórne popoludnie v DSS Strážnica
V rámci družobných vzťahov medzi naším zariadením a 
domovom pre seniorov Strážnica sme boli pozvaní na sláv-
nostné folklórne popoludnie, ktoré sa konalo v priestoroch 
zariadenia. Účinkujúcich bolo neúrekom od samotných 
klientov zariadenia až po veľkých a malých tanečníkov. 
Príjemným ukončením bolo vystúpenie cimbálovky, ktorá 
dala bodku za toto pekné, nedeľné popoludnie.
Púť do Šaštína
Dňa 16.9.2013 sme sa klientmi zariadenia vybrali do Šaští-
na na púť pre starých a chorých, ktorá sa konala v bazilike 
Sedembolestnej Panny Márie.
Návšteva vinárstva Chateau 
Bzenec
Pomaly blížiaca sa jeseň je ča-
som vinobrania a dobrého vínka, 
čo nás inšpirovalo k návšteve 
krásneho kraja južnej Moravy, vi-
ničného statku Chateau Bzenec. 
Privítal nás riaditeľ vinárstva 
Ing. Flodr a porozprával rôzne 
zaujímavosti, previedol nás vinicami a samozrejme pohos-
til vínkom a občerstvením, ktoré k nemu neodmysliteľne 
patrí. Naši klienti ochutnali aj preslávenú Bzeneckú lipku. 
Po dobrom vínku sme sa posilnili obedom, pri ktorom nám 
zahral na heligónku p. Michálek.

V zariadení pre seniorov v Skalici to žije

Kopčany boli v sobotu 21. septembra 2013 zahalené 
do vône guláša. V reštaurácii LUNA prebiehal 1. roč-
ník súťaže vo varení gulášu, ktorú zorganizoval DHZ 
Kopčany a Reštaurácia Luna.
Do súťaže sa zapojilo celkom 6 druž-
stiev – Hasiči Skalica, Hasiči Holíč, Ha-
siči Kopčany, Luňáci, Ralbovský Závod 
a Charita dôchodcovia. Všetci súťažia-
ci mali pripravené rovnaké suroviny a 
podmienky na varenie gulášu. Špécie 
na dochutenie si však každé mužstvo 
prinieslo svoje a v tom tkvela aj výsledná chuť a konzis-
tencia gulášu. Príprava začala v doobedňajších hodinách 
a okolo 14. hodiny zasadla 7 členná porota k ochutnávke 
jednotlivých porcií gulášu. Porcie boli očíslované, takže 

nikto z poroty nevedel, koho porciu má práve pred sebou. 
Hodnotila sa vôňa, vzhľad, chuť, konzistencia mäsa…

Konečný verdikt poroty rozhodol, že 
najlepší guláš uvarila Charita dôchod-
covia, ako druhý sa umiestnil DHZ 
Kopčany a tretie miesto obsadili Luňá-
ci. Počas celej akcie vládla medzi sú-
ťažiacimi priateľská atmosféra a dá sa 
povedať, že si aj miestami vzájomne 
radili. Guláš si mohli návštevníci kúpiť 
od jednotlivých mužstiev a zhodno-

tiť, či ich názor sa zhoduje s názorom poroty. Príjemným 
zakončením akcie bolo vystúpenie Heligonkára, ktorý sa 
postaral o rozprúdenie nálady. O rok sa vidíme priatelia na 
2. ročníku súťaže vo varení gulášu v Kopčanoch.

■ Veronika Dujsíková

V Kopčanoch sa varil guláš

■ ZpS Skalica
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Skalické dni 2013
Dážď na okno klop klop klop, 
nebude dnes hop hop hop.

Zima je dnes jako sviňa, 
Salajkovi sa len míňa.

Len na teplú medovinu, 
máme dneska v hubje slinu.

Riťe nejsú sparené, 
bodne víno varené.

Pivo, ked je studené, 
nebude dnes milené.

V stánkoch máme nádeje, 
burčák nás snad zahreje.

■ Michal Janota

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

Skalické dni už nie sú len veľkou udalosťou Skali-
čanov, ale udalosťou pre veľkú časť obyvateľstva 
Záhoria. Okrem kvalitného kultúrneho programu 
je veľkým lákadlom Skalických dní atmosféra celé-
ho podujatia. Stretnete svojich blízkych priateľov, 
prehodíte pár slov, zabavíte sa, ochutnáte “burčák”, 
medovinu alebo cigánsku pečienku. Nechýbajú ani 
stánky s rôznym tovarom od remeselných výrobkov 
až po odevy či hračky. 
Tento rok počasie veľmi neprialo, no ľudia sa nenechali od-
radiť a prišli si vychutnať bohatý program. Bránami podu-
jatia prešlo 21 607 účastníkov.

V piatok celé podujatie otvoril primátor mesta Skalica. 
Program sa začínal premietaním dokumentu o Vínnej ceste 
Záhorie, pokračoval tanečnými skupinami TAXIS a DADY 
a skončil vystúpením kapely Bukasový Masív. Tradičným 
lákadlom piatkového programu bol ohňostroj spúšťaný zo 
strechy ZŠ Strážnická.

V sobotu sa konal historický sprievod, 
odovzdávanie kráľovských listín, nechý-
bal historický tábor ani scéna s historic-
kým šermom. 

Vďaka kvalitným účinkujúcim neboli 
v daždivom počasí hľadiská prázdne, 
práve naopak. Večer Františkánsku záhradu aj hľadisko na 
námestí zaplnili fanúšikovia zvučných mien ako Chinaski, 
MIG 21, Ego, Strapo, Tina.  Zábava pri hlavnom programe 
gradovala až do neskorých nočných hodín. 

Pre deti boli v sobotu a nedeľu nachystané do poobedia 
detské scény, na ktorých sa hrali divadlá, tancovalo sa a 
prišli aj Michal a Majda z Kouzelné školky.

Na svoje si prišli aj priaznivci ľudových tradícií. Na javiskách 
sa vystriedalo množstvo folklórnych súborov a dychoviek.

V nedeľu sa začalo ďakovnou bohoslužbou vo farskom 
kostole a dožinkami. Popoludňajší zá-
ver programu bol zároveň aj oficiálnym 
ukončením letnej turistickej sezóny.

Počas celého podujatia boli sprístupne-
né historické pamiatky Skalice, konali 
sa výstavy, vo Františkánskej záhrade 
bol otvorený detský kútik.

Do sprievodného programu boli zaradené aj oslavy 20. 
výročia školy Via Humana, či sobotná exhibícia jazdcov na 
BMX a SKATE.

Aj také boli Skalické dni 2013

■ ef, mk

V rámci tradičných Skalických dní sa 12. 9. 2013 
konali oslavy 20. výročia založenia Súkromnej 
strednej odbornej školy VIA HUMANA.
Oslava sa začala slávnostnou akadémiou pod ná-
zvom SPECTACULUM VIA HUMANA – úloha VIA HU-
MANA v premenách Záhoria. Už tento symbolický 
názov vyjadruje spolupatričnosť k dynamicky sa 
rozvíjajúcemu regiónu Záhorie. Jeho neoddeliteľ-
nou  súčasťou je už od roku 1992 Súkromná stredná 
odborná škola VIA HUMANA. Mnohí si ju určite pa-
mätáte ako Súkromnú dievčenskú odbornú školu so 

sídlom v Senici alebo Humanus Via z Holíča.
Slávnostnú akadémiu otvorila projektová manažérka školy 
Mgr. Lenka Mikulová. Vo svojom príhovore privítala všet-
kých hostí a zdôraznila, že VIA HUMANA patrí od jej zalo-
ženia medzi aktívne školy, má veľa priateľov a priaznivcov. 
Nemôžeme sa preto čudovať, že hľadisko bolo úplne plné. 
Akadémiu si nenechali ujsť primátori okolitých miest a 
obcí, poslanci Trnavského samosprávneho kraja, zástup-
covia Ministerstva školstva Slovenskej republiky, štátnej 
správy, firiem, mnohí zástupcovia základných, stredných, 
vysokých či súkromných škôl a v neposlednom rade veľa 
absolventov, súčasných študentov, pedagogických aj ne-
pedagogických zamestnancov a sympatizantov školy. 
Medzi dôležitých hostí patrila riaditeľka Asociácie súkrom-
ných škôl a školských zariadení Slovenska a zástupcovia 
zo Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. Za 
mesto Skalica vystúpil primátor Ing. Stanislav Chovanec. 
Vo svojom príhovore pozitívne zhodnotil spoluprácu školy 
s mestom Skalica.

A akadémia sa mohla začať. Študenti si pod vedením 
p. profesorky Masrnovej nacvičili bohatý program plný 
hudby, spevu, akrobacie, divadelných scénok, moderného 
i folklórneho tanca. Kultúrny program bol popretkávaný 
hovoreným slovom, spomienkami na minulé i súčasné 
okamihy, fotografiami, videonahrávkami, reportážami či 
príspevkami hostí. Program netvorili len súčasní študenti, 
ale vystúpili v ňom aj absolventi školy, ktorí na svoju Alma 
mater radi spomínajú a radi sa na VIA HUMANA vracajú.  
Kultúrnym domom sa neustále ozýval potlesk a smiech, 
vládla tam jednoducho dobrá nálada. Na záver programu 
vystúpila riaditeľka školy Mgr. Dana Dorothea Mikulová. 
Plná emócií a dojatia poďakovala všetkým, pre ktorých 
je alebo bola VIA HUMANA súčasťou života. Veď škola za 
dvadsať rokov svojho pôsobenia vychovala nejedného 
markeťáka, cestoruchára, hoteliera, informatika, výživára 
či movkára. Pri vzdelávaní a výchove mladých ľudí sa sna-
žila priblížiť modernej, meniacej sa dobe a požiadavkám 
pracovného trhu. Vždy to bola škola plná života, študentov, 
kvalifikovaných pedagogických i nepedagogických za-
mestnancov. A všetci dúfame, že výnimočnou a kvalitnou 
školou ešte dlho zostane. 
Na koniec zaželajme našej škole slovami evanjelického 
farára, dlhoročného priateľa školy, Miroslava Hvožďaru: 
„Dovoľte mi, aby som vám pri tomto vzácnom jubileu 
zaželal veľa ďalších nádherných a úspešných rokov, 
vám pedagógom i pracovníkom školy zaprial veľa 
sily a trpezlivosti v ťažkej a zodpovednej práci a Vám 
študentom veľa chuti a nadšenia pracovať na sebe, 
rozvíjať  svoje dary a tešiť sa z dosiahnutého ovocia.“

■ Viera Psotová

VIA HUMANA oslávila 20 rokov
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Sedembolestná Panna Mária, 
tebe slovenská spieva krajina...

Stovky veriacich nielen z celého Sloven- 
ska, ale i susedných krajín, merali v ne-
deľu 15. 9. 2013 cestu k našej Národnej 
Patrónke, k Panne Márii do Šaštína.
Program tohtoročnej púte začal piatkovou 
večernou svätou omšou celebrovanou vdp. An-
tonom Ďatelinkom, kaplánom zo Zlatých Mora-
viec. Nasledovalo otvorené modlitebné stretnu-
tie spoločenstva Modlitby za kňazov.

V sobotu pokračoval program diskusiou s Mons. 
Jozefom Haľkom a nasledovala ním celebrovaná 
svätá omša. Po nej bola v bazilike slávnostne 
odhalená pamätná tabuľa saleziána Gorazda 
Zvonického, významného básnika, prekladateľa 
a pedagóga pri príležitosti 100. výročia jeho 
narodenia. Na nádvorí vystúpila gospelová 
kapela F6 a Timothy. Vstupenkou na tieto kon-
certy bola škatuľka čaju ako milodar pre charitu. 
Sobotňajší program ukončila polnočná svätá 
omša novokňazov a agapé.

Slávnostnú svätú omšu v nedeľu o 10:30 
hodine celebroval otec arcibiskup vladyka 
Cyril Vasiľ, sekretár Kongregácie pre východné 
cirkvi v Ríme. Zúčastnil sa aj prezident SR Ivan 
Gašparovič.

Otec arcibiskup Vasiľ venoval vo svojej homílii 
priestor problematike vraždenia ľudí, upierania 
ľudskej dôstojnosti a práva na život, či už vo 
vojnách alebo potratmi a eutanáziou, čím sa 
zrádza princíp dôstojnosti každej osoby. Dotkol 
sa aj hanby našich národných dejín – rasovej 
neznášanlivosti v minulosti, ktorá vyústila do 
vraždenia bezbranných nevinných ľudí. Ale 
bez traumy (krivdy a hriechu) niet ani katarzie 
(ľútosti a očisty). Pravda je ťažká a bolestivá, ale 
je oslobodzujúca.

Všetkých, aj neveriacich, vyzval na Pochod za 
život v Košiciach, ktorého sa sám zúčastnil. 
Poďakoval vlastnej matke za svoj život, Boží dar.

Po skončení svätej omše Mons. Stanislav Zvo-
lenský, bratislavský arcibiskup posvätil pietu 
Sedembolestnej pred bazilikou.

Štvordňová púť bola ukončená svätou omšou 
pre chorých a seniorov v pondelok dopoludnia a 
požehnaním pútnikov na cestu domov.

■ Ľudmila Machová

Dňa 16. septembra si v rámci Dní európskeho kul-
túrneho dedičstva žiaci 8.A triedy Základnej školy, 
Školská ul. z Holíča prezreli všetky sprístupnené 
kultúrne pamiatky v meste Holíč.

Našu malú exkurziu sprevádzala 
Mgr. Veronika Chňupková z Tu-
risticko informačnej kancelárie, 
ktorá privítala žiakov v Holíč-
skom zámku, kde ich obozná-
mila s históriou mesta a zámku. 
Po obhliadke zámku, múzea a 
podzemia sme prešli do kostola 
sv. Martina a kostola Božského 
srdca. Históriu i súčasnosť nám 
priblížil páter Mgr. Matúš Kováč. Odtiaľ sme sa presunuli 
k Veternému mlynu, kde sme si prezreli interiér tejto vzác-
nej technickej pamiatky, ktorá bola nedávno zobrazená aj 
na poštovej známke. Ďalšou, nie menej zaujímavou tech-

nickou pamiatkou bola sýpka, ktorú sme všetci navštívili 
prvýkrát. Poslednou pamiatkou, ktorú sme navštívili bol 
Evanjelický kostol, kde sprievodným slovom zaujala farár-
ka Mgr. Emília Talábová. Týmto chceme poďakovať všetkým 

za milé privítanie a zaujímavé 
sprievodné slová

Súčasťou Dní európskeho kul-
túrneho dedičstva bola aj foto-
grafická súťaž „Fotozážitky s pa-
miatkami“, ktorá sa uskutočnila 
v šk.roku 2012/2013. Vyhodno-
tená bola v auguste a ako jediná 
z Trnavského kraja sa fotografia 
kostola sv. Michala v Skalici na-

šej žiačky 9.A triedy Adriany Vrobelovej dostala do výberu 
na putovnú celoslovenskú výstavu /vybraných bolo 15 fo-
tografií z celého Slovenska/. Blahoželáme.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva v Holíči

Senické kultúrne leto 2013 oživilo OZ Element svoji-
mi početnými kultúrnymi a umeleckými aktivitami 
na rôznych miestach mesta Senica.
Otvorenie leta prebehlo 30. júna 2013 na malom amfiteá-
tri v Senici o 19. hodine, kde vystúpili mažoretky z Centra 
voľného času Stonožka Senica, spevák Lukáš Bečka spolu 
s Aďkou Tomekovou a psíkom Teddym.

Na nedeľných koncertoch s názvom HUDBA V SENICI sa 
predstavili umelci ako Adriena Bartošová & Friends, Pre-
šporok, Oáza, Senická Heligónka, Viera Šusteková a hostia,  
Matúš Klena, Natália Hatalová a Mária Závodská.

Hudbu dopĺňalo hovorené slovo vo forme Literárnych ve-
čerov v kaviarni City Cafe a kaviarni Two Faces. Prvý lite-
rárny večer uviedol známy slovenský spisovateľ a tlmočník 
Marián Hatala, fotograf Michal Krištof za hudobného do-
provodu Petra Kavického a Viery Šustekovej. Svoje diela 
predstavila aj známa senická autorka Elenka Kálková spolu 
s dcérou Eliškou Harnúškovou a skvele ich dopĺňal svojím 
hudobným prejavom Lukáš Bečka. Pavol „Bača“ Benža, 
rodák zo Senice, prišiel zo susedného mesta Skalica, aby 
odprezentoval trampskú tvorbu zo svojej autorskej dielne 
za bluesového doprovodu Luboša Beňu. Svojou tvorbou 
prispela aj mladá začínajúca spisovateľka Alexandra Bôri-
ková vo forme krstu knihy „Nádej“, ktorá je zároveň aj jej 
autorským sebavyjadrením. Knihu pokrstili členovia OZ 
ELEMENT. Úryvky knihy umocňovali piesne od skupiny Ka-
melot v podaní Viery Šustekovej, obrazy s inšpiráciou Sal-
vatora Dalí vystavil Andrej  Hyža a svoje fotografie uviedla 
Mária Závodská.

Tvorbu a výrobky klientov DSS Svetluška prezentovali čle-
novia Elementu netradičnou formou s názvom „Mobilná vý-
stava Svetlušky“ pred domom kultúry Senica počas celého 
posledného júlového týždňa. 19. augusta otvorili výstavu s 
názvom „Elements of art“ v Záhorskom osvetovom stredis-
ku Senica, kde odprezentovali svoje diela mladí a začínajúci 
umelci Martin Filip, Filip Buchta, Lívia Danihelová a Andrej 
Hyža. Výstava bola prístupná pre verejnosť až do konca 

leta. Ján Hromek a Stanislav Prokeš uviedli svoje prezentá-
cie formou fotografií a oprášených filmov na podujatí „Spo-
mienky na Senicu“, kde si zaspomínali na premeny mesta 
Senica. Pani Celléryová doplnila spomienky ľudovými 

piesňami nášho 
kraja.

Naopak, deti do-
stali príležitosť 
ukázať, že prežiť 
svoj voľný čas sa 
dá aj inak ako 
pri počítači na 

podujatí s názvom „Prázdniny bez PC“. Priestor predviesť 
svoj talent, či už v maľovaní, tanci, speve alebo v iných 
rôznych kategóriách využili deti s veľkým záujmom, čo bol 
dôkaz obrovskej odvahy, ktorá bola vždy odmenená cenou 
od sponzorov. Veľa zaujímavých atrakcií, súťaží a zážitkov 
pomohli pripraviť spoluorganizátori: Mesto Senica, Msks 
Senica, CVČ Stonožka, Luxor n.o., Dema – podniková pre-
dajňa, Best for baby, M.K Production a OZ ProZáhorí.sk.  
Počas celého leta prebiehali dve súťaže „Ulitou za Senic-
kým umením“ a „Návrhy na kultúrno-historické pamiatky 
mesta Senica“.

Všetkými podujatiami vás sprevádzala organizátorka, spe-
váčka a moderátorka Viera Šusteková, výtvarník a moderá-
tor Martin Filip, zvukári a hudobníci  Peter Kavický a Michal 
Kalman, dobrovoľníci, organizácie a spoločnosti, ktoré 
sa podieľali na organizovaní všetkých podujatí. Všetkým 
týmto úžasným ľuďom chceme z celého srdca poďakovať 
za ich obetavú a dobrovoľnú pomoc, tiež všetkým účinkuj-
úcim a návštevníkom, ktorí prišli na naše podujatie. Počet 
účinkujúcich za celé Senické kultúrne leto 2013 bolo 107. 
Počet dobrovoľníkov, ktorí sa podieľali na podujatiach bolo 
49. Na Hudbu v Senici prišlo 700 ľudí, Prázdniny bez PC  
1000 ľudí, Spomienky na Senicu 30 ľudí, výstavy 200 ľudí, 
literárne večery 100 ľudí. Celkovo prišlo približne 1200 ľudí.

■ Martin Filip, OZ Element

OZ Element oživilo počas prázdnin 
svojimi aktivitami Senické kultúrne leto

■ Mgr. Emília Krištofíková
ZŠ, Školská 2, Holíč
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Úspešní veteráni 
v športovej streľbe

To, že i v pokročilom veku sa môže dosiahnuť 
úspech dokázali skalickí strelci Športo-
vostreleckého klubu polície na Medziná-
rodných majstrovstvách v športovej streľbe 
veteránov, ktoré sa uskutočnili 20. – 22. 9. 
2013 v Príbelciach. I keď odchádzali na maj-
strovstvá s tým, že nemajú dosť natrénova-
né o to viac prekvapili. Nestarnúci dlhoročný 
strelec Richar Bízek získal titul majstra a 
zlatú medailu v disciplíne ľubovoľná pištoľ 
a striebornú medailu v disciplíne vzduchová 
pištoľ. Veľmi dobre si počínal i druhý pre-
tekár zo Skalice Miroslav Hornáček, ktorý 
pekným výsledkom si vybojoval striebornú 
medailu vo svojej kategórii.

■ Veronika Dujsíková

Vyberte si k O2 Fér mobil pod¾a Vašich predstáv 
a dáme Vám neobmedzené SMS do všetkých sietí 

na 18 mesiacov.

Nieèo extra
pre každého

s O2 Fér

O2 Predajòa
OD Tesco, Mallého 53, Skalica

 sportová strel ba
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V Letničí sa lepšie darilo hosťom
Na programe ObFZ Senica bolo dňa 29. 9. 2013 
ďalšie a to 8. kolo súťaže II. triedy, kde domáce 
Letničie privítalo mužstvo Slovana Dubovce.

Pred samotným 
zahájením zá-
pasu odovzdal 
Milan Roman, 
predseda OZ 
ProZáhorí.sk a 
Lukáš Tisoň, 
podpredseda OZ ProZáhorí.sk do rúk starostu obce 
Letničie pánovi Mariánovi Dvorskému a predsedovi 
TJ Letničie Dušanovi Machlicovi nové futbalové dresy. 
Dresy boli vyrobené hráčom na mieru a sponzorsky ich 
klubu venovalo OZ ProZáhorí.sk. Domáce mužstvo tak 
nastúpilo v nových dresoch s chuťou zvrátiť nepriaznivé 
výsledky z predošlých kôl.

Prvá polovica stretnutia sa hrala v bojovnom duchu, kde 
viac šancí mali hosťujúci hráči z Duboviec. Letničania sa 
však nevzdávali a bolo vidieť väčší zápal a chuť na stre-
lenie gólu. Po zmene strán tlak hosťujúceho mužstva 
vzrástol a ich odmenou bol v 60. minúte prvý gól, kde sa 
presadil Kudláč. Druhý gól hostí pridal Juríček z penalty, 
a tak hosťujúce mužstvo z Duboviec si odviezlo z Letničia 
3 body.

Konečný výsledok: Letničie : Dubovce  0:2
■ Marián Dvorský

 hasici
Hasiči z Kútov bodovali v okresnej 

lige ale aj na Slovensku!
Dňa 7.9.2013 sa uskutočnilo finále Senickej hasič-
skej ligy v požiarnom útoku v Moravskom Svätom 
Jáne. Do ligy bolo prihlásených celkovo 12 družstiev, 
z toho 6 ženských a 6 mužských.
Senická liga sa behá na hrubé hadice a 10 l nástrekové terče. 
Počas celého leta sme bojovali na 9-tich ligových súťažiach, 
ktoré sa konali v Senici, Moravskom Sv. Jáne, Podbranči, So-
botišti, Štefanove, Prievaloch, Lakšárskej Novej Vsi, Kútoch 
a na Cerovej. Z toho sa naši muži umiestnili 5x na 1. mieste, 
2x na 2. mieste a 2x na 3.mieste. Ženy sa umiestnili 6x na 
1. mieste, 1x na 2. mieste a 1x na 3.mieste. Najrýchlejší 
čas mužov bol 18,80 s. a najrýchlejší čas žien bol 24,36 s. 
Zúčastňovali sme sa nielen ligových, ale aj iných súťaži na 
Západnom Slovensku, i v susedných Čechách.
Súčet všetkých časov z 9-tich ligových súťaží z nás spravil 
víťazov, a tak sme sa z postupového kľúča dostali na Slo-
venský Superpohár, ktorý sa bude konať 12.10. 2013 v Hli-
níku nad Váhom (okr. Bytča), kde si zmeráme sily s víťazmi 
líg z celého Slovenska.
Okrem toho sa naši členovia Jakub Pavelka, Denis Pavel-
ka, Michal Režný, Ján Rusňák a Boris Maxián zúčastňovali 
Slovenskej ligy v hasičskej stovke. Jednotlivé kolá sa konali 
v rôznych obciach a mestách na Slovenku (Kúty, Poprad- 
Spišská Sobota, Púchov, Podvysoká, Veľký Lapáš, Poprad- 
finále). Tejto ligy sa zúčastnilo 58 mužov a 42 žien. Jakub 
Pavelka v kategórii profesionálnych hasičov získal celkovo 
2. miesto. Taktiež 2. miesta obsadili Michal Režný v kate-
górii muži a Denis Pavelka v dorasteneckej kategórii. Ako 
družstvo sa naši chlapci umiestnili na krásnom prvom 
mieste. ■ Erika Bolfová
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        Výsledky:
muži do 40 rokov: 1. Ján Matúš, AK Junior Holíč, 
0:33:10; 2. Luděk Durďák, SDH Rohatec, 0:33:33; 
3. Viliam Dinžík, Triaxx BA, 0:34:15; muži nad 40: 
1. Jan Miškeřík, Lipov, 0:36:21; 2. Miroslav Minařík, 
EPS Kunovice, 0:37:47; 3. Roman Trnka, INA Skalica, 
0:38:35; nad 50: 1. Peter Portášik, AŠK Grafobal Ska-
lica, 0:37:01; 2. Josef Veverka, AC Čejkovice, 0:37:14; 
3. Jaroslav Hutyra, TJ Spartak Myjava, 0:37:43; nad 
60: 1. Vladimír Varmuža, BK Hodonín, 0:41:38; 2. 
Karel Navara, Uherský Ostroh, 0:42:39; 3. Miroslav 
Kresánek, Bratislava, 0:42:53; nad 65: 1. Josef Šohaj, 
Uherský Brod, 0:44:49; 2. František Kubíček, RELAX 
Dobré Pole, 0:48:12; 3. Ondrej Tirpák, Senica, 0:49:00; 
nad 70 rokov: 1. Viliam Novák, Železná studnička 
Bratislava, 0:44:17; 2. Karol Petöcz, Run For Fun, 
0:47:52; 3. Ján Kocák, AK Junior Holíč, 0:49:09
ženy do 35: 1. Romana Komarňanská, Trnava, 
0:39:01; 2. Erika Farkašová, ASK Grafobal Skalica, 
0:40:34; 3. Adriana Slaníková, Ak Hodonín, 0:41:47; 
nad 35: 1. Zuzana Slafkovská, Run for Fun, 0:41:00; 
2. Karin Kaczorova, NAFTArahumara RUNNERS – Aj 
My sme BEH, 0:42:49; 3. Věra Závadová, Run For Fun, 
0:45:09; nad 45 r.: 1. Miroslava Hanáková, Sokol 
Bučovice, 0:42:34; 2. Marta Durnová, Veselí nad 
Moravou, 0:43:34; 3. Zuzana Stoličná, Run For Fun, 
0:43:34

»
 moravsko-slovensky bezecky pohár

Partner pre revitalizáciu Vašich bytových domov

Bezplatná linka 
0800 500 144

www.pmgstav.sk

Kontaktná osoba pre Váš región +421 908 916 635,e-mail: info@pmgstav.sk 

VII. ročník Behu Jána Medlena 
poctilo účasťou viac ako 160 
bežcov, čím sa tento ročník za-
písal do histórie behu v Gbeloch 
ako rekordný.
Týždeň pred gbelskými hodovými 
slávnosťami sa dňa 20. septembra 
konal VII. ročník medzinárodných 
pretekov Moravsko-slovenský bežec-
ký pohár. Ide o spoločnú súťaž Grand prix Slovácka a Grand 
prix Záhoria. V Gbeloch niesla bežecká súťaž pomenovanie 
Medlenov chodník. I keď toto pomenovanie získali prete-
ky u nás už pár rokov dozadu, na význame nabral názov 
hlavne tento rok, nakoľko práve pred 100 rokmi sa začalo 
s prieskumom a ťažbou ložísk ropy a plynu v tejto lokalite.
Počasie bolo prvýkrát v histórii behu v Gbeloch premenli-
vé a striedala sa zamračená obloha s dažďom. Nič to však 
nezmenilo na skutočnosti, že tento rok bol najsilnejší čo do 
počtu zúčastnených bežcov. Z celkového počtu 167 bežcov 
bolo 40 žien a rozdiel medzi prvým dobehnutým bežcom 
(Ján Matúš) a posledným bol viac ako hodinu.
Trať merala 10 kilometrov a viedla cez pole, asfaltovú cestu 
i po lesných cestičkách vrátane miesta, kde bol práve v roku 

1913 uskutočnený prvý vrt na živice 
v bývalom Československu.
Na štart sa postavilo 15 Gbelanov, čo 
je opäť najviac v histórii behu v Gbe-
loch. Po dobehnutí boli pre súťaži-
acich pripravené ceny: poháre pre 
1.-3. miesto v jednotlivých kategó-
riách, športové poukážky, ocenenie 
pre najlepšieho naftára a naftárku, 

čo sa behu zúčastnili.
Z rúk primátora mesta boli udelené aj ceny pre najlepšie 
umiestneného Gbelana a Gbelanku. Stali sa nimi Kristína 
Masárová a Ferdinand Kocák.
Súčasťou závodu v Gbeloch bol aj 10. závod Záhoráckeho 
detského bežeckého pohára, kde sa súťažilo v 18. kategó-
riách. Pre účastníkov bol pripravený aj príjemný kultúrny 
program v podaní členov Folklórnej skupiny Gbelan.
Môžeme skonštatovať, že za spolupráce mesta Gbely, 
spoločnosti Nafta, a.s., a v neposlednej rade aj Gbeských 
strýcov sa úspešne a bez zranení ukončil VII. ročník medzi-
národných pretekov Medlenov chodník.

■ Mgr. Slavomír Brutovský
Ferdinand Kocák

Rekordy v histórii behu v Gbeloch
Po prvenstvo si prišiel opäť Ján Matúš

Bežecký seriál Moravsko-Slovenského bežeckého 
pohára, Grand Prix Záhoria a Záhoráckeho detského 
bežeckého pohára pokračoval 7. septembra v Smr-
dákoch 11. ročníkom Behu kúpeľným parkom.
Organizačný výbor sa tento rok roz-
hodol presunúť celý priebeh pretekov 
/aj detské kategórie/ do priestorov 
kúpeľného parku. Zmena trate našla 
priaznivú odozvu najmä u pretekárov. 
Vo všetkých vekových kategóriách štar-
toval rekordný počet - 238 rekreačných 
bežcov. Oživením štartového poľa bola 
účasť švajčiarskych pretekárov z družobného mesta Smr-
dák – Walbroye, ktorí prejavili záujem štartovať na tomto 
podujatí už pri návšteve Smrdáčanov v tomto družobnom 
meste.
Na štart sa ich postavilo 27 a starostka obce, Emília Pavlíko-

vá, mohla s radosťou konštatovať, že boli jeho príjemným 
spestrením.
Ustanovujúce traťové rekordy na 6km utvorili českí prete-
kári, Roman Paulík – víťaz hlavnej mužskej kategórie ča-

som 18:51 min. a najlepšia žena Jana 
Kadlecová 23:46 min.
Najstarším účastníkom bol 78-ročný 
Ján Ďurana z Borského Mikuláša, ktorý 
zvládol bežeckú trať za 47:20min.
Ceny najlepším pretekárom, umiest-
neným na stupni víťazov, odovzdávala 
pani Emília Pavlíková, starostka obce a 

Peter Priwitzer, člen OZ ProZáhorí.sk.
Toto krásne športové popoludnie bolo ukončené posede-
ním pri guláši a ako sa vyjadrila väčšina bežcov, už sa tešia 
na ďalší ročník v malebnom prostredí kúpeľného parku.

■ Ján Dobiáš

Beh kúpeľným parkom v Smrdákoch         Výsledky: m. do 40 r.: 1. R. Paulík, 
Lok. Břeclav, 0:18:51; 2. M. Fedák, Slavia STU BA, 
0:19:31; 3. L. Durďák, SDH Rohatec, 0:19:39; 40+: 
1. P. Kadlec, Milotice, 0:20:33; 2. J. Miškeřík, 0:21:17; 
3. D. Tomčal, 0:21:47, obaja Lipov; 50+: 1. P. Portášik, 
AŠK Sk., 0:21:52; 2. J. Veverka, AC Čejkovice, 0:21:55; 
3. V. Guliš, D. Boj., 0:21:58; 60+: 1. V. Varmuža, BK 
Hod., 0:23:42; 2. K. Navara, Uh. Ostroh, 0:25:00; 
3. M. Mikuš, Radošovce, 0:25:18; 65+: 1. J. Šohaj, Uh. 
Brod, 0:25:39; 2. J. Nenhert, TN, 0:26:53; 3. K. Karas, 
BK Hod., 0:28:18; 70+: 1. K. Petöcz, Run For Fun, 
0:28:09; 2. D. Kašička, Letisko TN, 0:28:43; 3. J. Kocák, 
Junior Holíč, 0:28:49; ž. do 35: 1. E. Farkašová, AŠK 
Skal., 0:25:34; 2. Z. Novačková, STU BA, 0:25:47; 3. L. 
Kubisová, Lopi, 0:26:48; 35+: 1. J. Kadlecová, AK 
Hod., 0:23:46; 2. K. Doubková, AK Perná, 0:23:52; 
3. Z. Slafkovská, Run For Fun, 0:24:47; 45+: 
1. M. Durnová, Ves. n.M., 0:25:58; 2. Z. Stoličná, Run 
For Fun, 0:26:23; 3. A. Portášiková, AŠK Skal., 0:27:33

»
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Horoskop
BARAN
Či už žijete v legalizovanom vzťahu, alebo nie, 
tešte sa na týždne plné vzrušenia a potešenia. 

Až koncom októbra sa budete musieť venovať aj čomusi 
ďalšiemu: majetku a peniazom... 

BÝK
Vyzerá to tak, že tento mesiac vás vyprovokuje 
k zásadným zmenám v životnom štýle. Najprv 

rodina, zdravie, kondícia a napokon aj láska - to sú témy, 
ktoré vás pohltia. 

BLÍŽENCI
Vyzerá to tak, že október vo vás prebudí dri-
emajúcu vášeň. Najprv potešenie a zábava a 

neskôr aj odhodlanie zmeniť životný štýl. Preorganizujete 
si rodinný, aj pracovný život. 

RAK
Tento mesiac môžu byť príjmy vysoké, veľa z 
nich ale nezostane. Postarajú sa o to nároční 

príbuzní, alebo investície do domácnosti. Koniec októbra 
prinesie navyše veľa vzrušenia a potešenia. 

LEV
Prežívate rušné, komunikatívne obdobie. Čaká 
vás množstvo dôležitých aj nezáväzných stret-

nutí a rozhovorov. Záver mesiaca prinesie aktivity, súvisia-
ce s rodinou a domácnosťou. 

PANNA
Október vám chystá chvíle v ústraní a tiež 
zvláštne, netradičné zárobkové možnosti. Ale 

koncom mesiaca sa už budete venovať hlavne ľuďom oko-
lo vás.

VÁHY
Čaká vás rušný spoločenský život. Chytáte 
druhý dych a na čo siahnete, to sa vám darí. 

Koncom mesiaca sa dokonca objaví príležitosť finančne si 
prilepšiť. Je možné, že prácu vám dohodí váš známy, robiť 
ale budete musieť vy. Výsledok však môže stáť za to. 

ŠKORPIÓN
Posledný októbrový týždeň môže byť dôležitou 
životnou križovatkou. Nezanedbajte prípravnú 

fázu. Venujte jej prvé týždne a potom už vyrazte priamo 
vpred a vstúpte do nového života. 

STRELEC
Väčšina mesiaca bude spoločensky mimoria-
dne aktívna. Až koncom októbra obmedzíte 

spoločenské stretnutia. Dostanete sa do situácie, kvôli 
ktorej na nejaký čas uprednostníte samotu. 

KOZOROŽEC
Prvú časť októbra budete len pracovať. Po 
týždňoch, obetovaných kariére, však príde 

záver mesiaca, ktorý už bude patriť najmä priateľom a 
spoločenským aktivitám. 

VODNÁR
Neustále rastie vaša túžba po dobrodružstve 
a poznávaní. Preto si všemožne rozširujete 

obzory. Nové perspektívy sa koncom mesiaca objavia aj v 
pracovnej oblasti. 

RYBY
V októbri budete riešiť majetkové záležitosti. 
Čaká vás veľa práce, ale v druhej polovici me-

siaca vás rozptýli cesta za poznaním, alebo neobyčajne 
pútavá kniha. 

■ www.astrotouch.com 

To dobré máte blízko. Práve pod týmto heslom 
vznikla sieť predajní Môj obchod, ktorá združuje nezá-
vislých majiteľov obchodov s potravinami a rozličným 
tovarom po celom Slovensku. Projekt, ktorý na jeseň 
2012 odštartovala spoločnosť METRO Cash & Carry 
SR, poskytuje drobným regionálnym i mestským pre-
dajniam balík podpory založený na ucelenej identite 
a aktívnej obchodnej spolupráci s veľkoobchodom. 
Drobní predajcovia tak majú šancu zvýšiť svoju kon-
kurencieschopnosť voči veľkým reťazcom, no zároveň 
si ponechávajú svoju suverenitu a nezávislosť.
„Moja spolupráca s METRO 
má dlhú tradíciu. Keď som 
preto začal rozmýšľať nad 
možnosťami, ako našej 
predajni pomôcť ďalej rásť, 
začlenenie sa do programu 
Môj obchod bolo prirodze-
ným a veľmi výhodným rie-
šením,“ hovorí Tibor Ftáčnik 
z Kostolišťa. Svojej pôvodnej 
predajni F market tak s po-
mocou METRO doprial doslova 
prerod v novopostavenej bu-
dove v tesnej blízkosti pôvod-
ného obchodu. „Nová preda-
jňa má plochu približne 100 
m2 a veľmi ma teší najmä 
rozloženie tovaru v súlade 
s aktuálnymi poznatkami o 
zvykoch a potrebách zákaz-
níkov, s ktorým mi pomohol 
tím profesionálov z METRO. 
Myslím si, že najmä stáli zá-
kazníci veľmi ocenia zvýše-
ný komfort pri nakupovaní, 

ale aj úplne nové vybavenie – regále, chladiace 
vitríny, obrandované nákupné vozíky a ďalšie,“ 
dodáva majiteľ slávnostne otvorenej predajne.
Projekt Môj obchod už dlhšiu dobu úspešne funguje 
aj v ďalších krajinách, kde spoločnosť METRO pôsobí. 
Najbližšie predajne je možné nájsť napríklad v Poľsku 
pod názvom Odido, či v Českej republike ako Můj ob-
chod. Pilierom obchodnej spolupráce METRO s malo-
obchodníkmi je najmä letáková podpora a pravidelné 
akčné ponuky na vybraný tovar. Produkty, ktoré sa 
v letáku Môj obchod objavia, vyberá pritom alian-
cia tvorená samotnými majiteľmi predajní spoločne 
s METRO.
„Maloobchodníci tvoria tretinu našich obratov 
– s ich úspechom je spätý aj úspech METRO. Veľ-
mi nás teší, akým tempom sa počet predajní Môj 
obchod rozrastá, pretože to znamená, že spolu-
práca s nami je pre našich partnerov výhodná. 
Aj predajni pána Ftáčnika želám, aby značka Môj 
obchod a spolupráca s METRO priniesla jeho pod-
niku čo najväčší rast,“ hovorí Axel Hluchy, generálny 
riaditeľ METRO.

100. predajňa Môj obchod je na Záhorí
Sila spoločnej značky, marketingová podpora aj zariadenie podľa posledných trendov – jubilej-
ná stá predajňa pod značkou „Môj obchod“ privítala zákazníkov v Kostolišti. Generálny riaditeľ 
METRO Cash & Carry SR Axel Hluchy a starosta obce Hubert Danihel majiteľovi Tiborovi Ftáčni-
kovi pomohli prestrihnúť pásku na jeho novej, zmodernizovanej samoobsluhe.

Hlavné benefity projektu Môj obchod:
■ Podpora maloobchodníkov v regiónoch, zvýšenie ich konkurencieschopnosti
■ Zachovanie nezávislosti a suverenity zapojených maloobchodných prevádzok
■ Aktívna spolupráca s veľkoobchodom METRO: podpora od silného a skúse-
ného partnera
■ Ucelená marketingová podpora zo strany METRO: jednotné logo a značka ob-
chodu, pracovné odevy pre predavačov, POS materiály, letáková podpora distri-
buovaná koncovým zákazníkom do poštových schránok v spádovej oblasti danej 
prevádzky Môj obchod, spoločná webová stránka www.imojobchod.sk
■ Poradenstvo a vzdelávanie zo strany METRO: zoznámenie sa s najnovšími 
trendmi a odporúčania v zariaďovaní predajne, rozložení tovaru či komunikácie 
so zákazníkmi, Maloobchodná akadémia
■ Akciové ponuky na vybraný tovar pre koncových zákazníkov: široký sortiment 
vlastných značiek ARO a Fine Food – spojenie vysokej kvality s výhodnou cenou
■ Výhody zlatého či strieborného partnera METRO pre zapojených maloob-
chodníkov, ako aj zľavy na tovar mimo letákovej ponuky METRO
■ Celoslovenské pokrytie: na vidieku aj v mestách po celom Slovensku

Pre viac informácií, prosím, kontaktujte:
» Lenka Čepková – Media & Communication Consulting
E-mail: lenka.cepkova@mcc.sk, Tel.č.: +421 2 53 41 00 85, +421 905 869 213
» Eva Šoucová – Media & Communication Consulting
E-mail: eva.soucova@mcc.sk, Tel.č.: +421 2 53 41 00 85, +421 948 268 368

bezplatná

RIADKOVÁ INZERCIA
v mesačníku

prozáhorí
Text inzerátu môžete zaslať 

■ na e-mail sefredaktor@prozahori.sk
■ alebo poštou na adresu 

OZ Záhorí.sk, Potočná 54, 909 01 Skalica

Prenajmem garáž na ul. L. Svobodu v Skalici. tel. 
0948224669
Predám fiškálnu registračnú pokladnicu ELCOM, typ EURO 
500 T HANDY. Pokladňa je používaná 2 roky, bezchybný stav, 
odhlásená z DÚ. Cena 220 EUR. Tel.0948/224669
Je pre Vás zaujímavé si privyrobiť 300 Eur za 40 hod. me-
sačne? Tel. č. 0903 828 127.
Predám akvárium s príslušenstvom - filter, teplomer, ter-
mostat na ohrev vody, osvetlenie neónovou trubicou umiest-
nené na plastovom kryte, odsávačka vody, rozmery akvária 
60cm×40cm×30cm. Cena dohodou. Tel: 0915460580
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V jednej novej slovenskej firme sa          
na nástenke objavil oznam vedenia:
- Váš plat je vaša osobná vec                 
a nemusíte preto nikomu veša                
na nos, ko ko u nás zarábate!
Po nieko kých d och bolo na ozname 
dopísané:
- S ubujem, že svoj plat nevyzradím 
nikomu na svete. Za ten plat sa ...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

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

Krížovky s úsmevom

krížovka: www.scalpermedia.sk
Hrajte o CD23 - 23 piesní skupín Trnavského kraja. Správnu odpoveď pošlite do 21.10.2013 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: „...som ti, že nemá o tom ani poňatia“. Výherca z minulého čísla: Ivana 
Rišková, Brodské. Výherca získal poukaz na fotenie u Tomiho Lipu.

Vyplňte hernú plochu číslami 1 až 9 
tak, aby sa žiadne číslo neopakovalo v riadku, v stĺpci ani 
v hrubo vyznačenom štvorci.

7 8 4
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5 4 2
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PĽUNDROVÉ KOLÁČE

SUROVINY:

■ tukové cesto:
100 g múka hladká, 250 g maslo mäkké
■ kysnuté cesto:
400 g múka hladká, 125 ml mlieko vlažné, 40 g 
cukor kryštálový, 2 ks vajcia, 1 ks žĺtok, 20 g droždie, 
štipka soli
■ plnky:
orechová, maková, puding hustý vanilkový, džem 
červený

POSTUP:

Do zmäknutého masla zapracujeme múku, vytvorí-
me bochník, zabalíme do mikroténového vrecka 
a dáme do chladničky.
Z časti mlieka, cukru a droždia pripravíme kvások. 
Do misy preosejeme múku, pridáme cukor, vajíčka a 
žĺtok, zvyšné mlieko, soľ a pripravený kvások. Vypra-
cujeme vláčne cesto a necháme 30 minút kysnúť na 
teplom mieste.
Tukové cesto rozvaľkáme do tvaru štvorca, presunie- 
me na utierku. Kysnuté cesto tiež rozvaľkáme na 
rovnakú veľkosť a na kysnuté cesto položíme tukové 
cesto.
Protiľahlé strany preložíme do stredu, tak isto aj 
bočné strany. Takto naskladané cesto odložíme na 
30 minút odpočívať prikryté utierkou, znova rozvaľ-
káme a ešte raz poskladáme. Skladaním sa nám ces-
to lístkuje. Kým cesto odpočíva, pripravíme si plnky a 
uvaríme hustý vanilkový puding.
Pľundrové cesto rozdelíme na polovicu, rozvaľkáme, 
nakrájame na štvorce a plníme duo plnkou, do jedné-
ho rohu orechovú, do druhého makovú.
Prázdne rohy preložíme cez plnky, špicom dospodu, 
dáme na plech s papierom na pečenie, necháme 10 
minút oddychovať, potrieme bielkom a dáme piecť.
Druhú polovicu cesta rozvaľkáme, nakrájame na 
štvorce, do stredu nastriekame alebo lyžičkou nalo-
žíme vychladnutý puding, rohy pritlačíme do stredu, 
tak ako keď robíme šatôčky, ale nespájame.
Na vrch pudingu dáme troška červeného džemu, pre-
ložíme na plech s papierom na pečenie a dáme piecť.
Hotové pľundráče môžeme posypať práškovým 
cukrom.

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

■ Dobrú chuť praje
čitateľka Renáta Beňová z Rohožníka

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

    

GRAND-REALITY Skalica 
www.grand-reality.sk 
 0903 473 262 Bc. Dáša Vlková 
Nový byt - posledný  v Skalici 2-izbový s terasou 7 
m2 , výmera 42 m2, za cenu  38.830 euro, komora, 
pivnica + parkovacie miesto v cene.  
Novostavba – bungalov 4+1 v Skalici  cena 83.000€ 

 
Novostvba - RD 4+kuchyňa, jedáleň ,garáž  
pekný pozemkom, 2 x kúpeľňa  v Skalica  
Cena spolu :  105.000€  tel.: 0903 473 262 

 
 
Kancelária RK zo zadu Mestského úradu 
v Skalici e.mail.:    grandreality@centrum.sk

sudoku
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Zahájenie školského roka v Radimove
Koniec prázdnin a začiatok školského roka nebýva pre väčšinu detí veľmi dob-
rým obdobím. V našej škôlke sme sa im ho snažili spríjemniť pekným popolud-
ním s opekaním a hrami na školskom dvore.

I keď v našej ZŠ s MŠ funguje už iba škôlka, 
na rozlúčku s prázdninami a zahájenie škol-
ského roka sme pozvali všetky deti z obce. 
Prišlo ich veľa, veď takmer všetci z nich našu 
škôlku navštevovali. A prišli i malé detičky, 
ktoré k nám budú chodiť až o nejaký čas i so 
svojimi rodičmi a starými rodičmi a všetci si 
užili príjemné popoludnie na školskom dvo-

re. Nášho podujatia sa zúčastnil i pán starosta, ktorí priniesol deťom nanuky. Najväčším 
lákadlom bol ale určite nafukovací skákací hrad, kde si mohli deti po skupinkách dosýta 
zaskákať. Hrad nám sponzorsky požičalo občianske združenie ProZáhorí.sk. Navštívili nás 
i zástupcovia OZ,  pán Lukáš Tisoň – podpredseda OZ a pán Filip Lackovič. Za deti i seba 
im srdečne ďakujem. Tiež ďakujem i rodičom, ktorí prišli s deťmi a trpezlivo všetkým 
opekali špekáčiky. Iste by sme boli všetci potešení, ak by sme takto pekne mohli začatý 
školský rok i ukončiť. ■ Anna Žilínková, učiteľka MŠ Radimov

Letná súťaž s MAXOM 
má svojich výhercov

V ZOC MAX Skalica prebiehal počas leta už 6. ročník 
Letnej spotrebiteľskej súťaže, ktorá je považovaná za 
najväčšiu marketingovú akciu. „Súťaž mala aj ten-

to rok veľký úspech, hlavne pre zaujímavé a hodnotné ceny, ktoré venovali do 
súťaže predovšetkým nájomcovia ZOC MAX Skalica a naši obchodní partneri“, 
povedala Daniela Takáčová, riaditeľka ZOC MAX Skalica.

Losovanie o 40 hodnotných cien prebie-
halo za prítomnosti notára, zástupcov 
spoločnosti AUTO VALUŠEK služby s.r.o. 
a vedenia centra ZOC MAX.

Hlavnou výhrou bol nákup nábytku podľa 
vlastného výberu v hodnote 1 100€ v pre-
dajni nábytku Meuble, nachádzajúcej sa 
v ZOC MAX Skalica na poschodí. Do súťaže sa zapojilo 10 418 súťažiacich, čo je viac, 
ako minulý rok. Ceny si môžu výhercovia vyzdvihnúť do 15. novembra v kancelárii 
vedenia ZOC MAX Skalica na prízemí. Výhercom srdečne gratulujeme!

Viac informácii nájdete na www.zocmax.sk/skalica

Európsky deň jazykov 2013

Cudzie jazyky tvoria nielen v škole, ale i v styku s verejnosťou, neoddeliteľnú 
súčasť nášho života.
Na základe toho, z iniciatívy Rady Európy, sa od roku 2001 oslavuje každoročne 26. sep-
tembra „Európsky deň jazykov“. Základná škola Vajanského 2, v Skalici sa tiež rozhodla 
v tento deň aktívne poňať túto myšlienku.
Už vo vestibule školy nás privítali panely s pozdravmi v európskych jazykoch a rôzny-
mi materiálmi nesúcimi sa v duchu tejto témy. Učitelia cudzích jazykov pripravovali pre 
žiakov rôzne aktivity. K hlavným aktivitám patrila práca s interaktívnou tabuľou, cviče-
niami, program s nemeckými pesničkami a básničkami, relácia v rozhlase. Žiaci mali 
možnosť overiť si svoje vedomosti a obohatiť si svoju slovnú zásobu pri pozeraní filmov 
v cudzom jazyku a pri čítaní cudzojazyčnej literatúry v školskej knižnici. Cieľom tohto dňa 
bolo podnietiť záujem žiakov o cudzie jazyky bez ohľadu na vek a prostredie. 
Je potrebné, aby sme i my učitelia podporovali žiakov v učení a zdokonaľovaní sa v cu- 
dzích jazykoch, a tým prispeli k rozvoju a podpore mnohojazyčnosti v celej Európe, ale 
aj mimo nej. ■ učitelia cudzích jazykov ZŠ Vajanského 2, Skalica

zastavmeho.sk
Súkromníci chcú 
mať nemocnice 
do volieb.

— HN Online, 9. 9. 2013

“...Občanovi je jedno, 
kto nemocnicu vlastní,...” 
povedal Mikuš.

— Agentúra SITA, 6. 9. 2013

Kym nemocnicu 
nepotrebuje 

Župan Tibor Mikuš povedal,Tibor Mikuš povedal, že si 
vie predstaviť aj taký model fun-
govania nemocnice, govania nemocnice, 
v ktorom by v ktorom by samosprávny kraj samosprávny kraj 
ne� guroval.ne� guroval.

— Denník SME, 6. 9. 2013

„Rozhodli sme sa, že pôjdeme cestou 
hľadania strategického partnera... 
...ktoré prevádzkujú povedzme 
viacero nemocníc a majú dlhoročnú 
skúsenosť,“ dodal župan.

— www.trnava-vuc.sk, 6. 5. 2013

Ako Penta?

9. novembra sa obyvatelia Trnavského kraja 
rozhodnú, či chcú nemocnice, ktoré sa 
sústredia na zisk, alebo nemocnice, ktoré sa 
sústredia na zdravie pacientov.
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