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Skutočné priateľstvo je ako zdravie; ťažko si uvedomujeme 
jeho hodnotu, kým oň neprídeme.

Doslova skokom sme sa prehupli, 
či skôr pretancovali, do ďalšieho 
mesiaca v roku 2014. Sme v období 
plesov, bálov a zábav. Aj my sme 
žili 25. januára naším Záhoráckym 
republikovým, ktorý sme poriadali 
v priestoroch hotela Patriot. Bál 
máme už za sebou, a môžeme 
skonštatovať že patril opäť k tým 
vydareným. Viac o plese nájdete na 
stránkach tohto vydania mesačníka.
V januári sme pripravili aj iné 
zaujímavé podujatie. Naše pozvanie 
na autorské čítanie prijal spisovateľ 
a bloger Samo Marec, ktorý čítal zo 
svojej knihy This is hardcore čitateľom 
v skalickej knižnici. Spisovateľ v knihe 
rozpráva bežnou hovorovou rečou. 
Na nič a na nikoho sa nehrá. Čítanie 
aj rozprávanie o knihe bolo veľmi 
pútavé a určite stojí za zváženie si ju 
kúpiť, alebo obdarovať ňou niekoho 
blízkeho v budúcom mesiaci – 
v marci mesiaci knihy. Zhoda náhod 
mena? Možno. Ale Samo určite robí 
česť svojím menom názvu mesiaca, 
ktorý si už roky nesie svoj prívlastok.
Sme radi, ak na naše akcie 
prichádzajú ľudia s úsmevom 
a v očakávaní, a najväčšia česť 
a odmena pre nás je, ak sa im nechce 
ísť z podujatia domov.
Všetkým ľuďom s dobrým srdcom 
prajem dobrý pocit z toho, čo robia 
a následne patričnú odmenu za ich 
dobre vykonanú prácu.
          Veronika Dujsíková
          šéfredaktor
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Charles Caleb Colton

V piatok 24. januára 2014 zavítal na pozvanie 
ProZáhorí.sk do skalickej knižnice spisovateľ Samo Ma-
rec, aby čitateľom predstavil svoju debutovú knihu This 
is hardcore. Samo patrí i k najčítanejším slovenským 
blogerom a jeho blogy môžete nájsť na blog.sme.sk ale-
bo na www.humno.sk.

Knižnica bola už pred začiatkom stretnutia zaplnená do po-
sledného miesta. Úvodného slova sa za ProZáhorí.sk ujal Lukáš 
Tisoň, ktorý v skratke predstavil spisovateľa a jeho knihu. Potom 
sa mohlo začať zaujímavé dvojhodinové rozprávanie a disku-
tovanie nielen o knihe. Samozrejme, Samo Marec osobne čítal 
niekoľko silných úryvkov z knihy i svoje staršie texty, ktoré pre 
skalické publikum vybral.

Kniha rozpráva príbeh mladých ľudí spod Tatier zo začiatku ti-
sícročia, ktorí sa snažia uniknúť životným stereotypom svojich 
rodičov skrze zábavu za každú cenu. Je to kniha plná hudby, 
svetiel a drog, zároveň však aj lásky, ticha a pokoja. Hlavnými 
postavami sú Dano, jeho priateľka Viky, Lenka, barman Stenly, 
Paťo a díler Filip, s ktorými čitateľ prežíva ich osudy. Ako napísal 
jeden čitateľ v komentári o knihe: Nie je to veľká filozofia, ani 
mágia. Je to až príliš holá realita, často veľmi vecná, priama.

Samo je naozaj výborným spoločníkom a diskutujúcim, ktorý sa 
s čitateľmi podelil o svoje cestovateľské zážitky z Albánska, ná-
zory na literatúru a blogovanie, ale aj futbal či metalovú hudbu. 
Pozorný čitateľ v knihe nájde odkazy na (pop)kultúru od Irvine 
Welscha, cez Pupl a Kurta Vonneguta až po Márqueza. Rovnako 

je kniha pretkaná slovenskými reáliami a miesto v nej si našiel 
aj obraz zo Skalice, ktorú autor v už predtým navštívil a má k nej 
špeciálny vzťah. Ako sám napísal na obálku knihy: Ak by ten 
príbeh bol pravdivý, mohol by byť pravdivý kdekoľvek. Tak sa 
nechajme prekvapiť, či sa niekto z nás s príbehom stotožní.

ProZáhorí.sk ďakuje Samovi Marcovi za prijatie pozvania na au-
torské čítanie. Prajeme mu, aby sa kniha predávala čo najlepšie 
a budeme dúfať, že ak vydá ďalšiu knihu, opäť zavíta na Záhorie 
osobne nám ju predstaviť.

Samo Marec v Skalici

■ Veronika Dujsíková

RK :  GRAND-REALITY Skalica 
www.grand-reality.sk
 0903 473 262 Bc. Dáša Vlková
*NAJLECNEJŠIE BYTY V SKALICI  2 – izbový v Skalici 
64 m2 za cenu 27.900 euro
 2 – izbový v Holíči na SNP za cenu 20.900 euro 
Chata so záhradkou v Holíči za cenu: 7.900 euro
*Na predaj zabehnutá štýlová krčma s terasou,vlastným 
bytom a športovým areálom v Kopčanoch cena 199.000€ 

*Novostvba - RD 4+kuchyňa, jedáleň s garážou a šatníkom
v Skalica Cena domu :  112.800€  Filušová tel.: 0905496941 
*Pozemok vo vinohradoch  2900 m2 na stavbu 
vinohradníckeho domu - v Skalici  Cena 3,- € /m2

*Novostavba domu 4+1 v Skalici Krivé Kúty  za 85.300 euro
*Hľadáme do zamestnania realitného makléra pre Holíč* 
Kancelária RK zo zadu Mestského úradu v Skalici 
e.mail.:    grandreality@centrum.sk
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PRÁCA/
ST ÚD IUMV ZAHRANICI´

 JAZYKOVÝ   KURZ

ZAMESTNANIE

KAM PO STREDNEJ?
TO SA DOZVIETE V AVIONE
7.  2.  2014 OD 9.00 – 18.00

VYSOKÁ  

       SKOLA

Kam_po_strednej_Avion_A3v.indd   1 13. 1. 2014   14:26:41

Študentov stredných škôl čaká v najbližších 
týždňoch závažné rozhodovanie. Výber vysokej 
školy, ale aj ďalších vzdelávacích aktivít zásadne 
ovplyvní ich budúce životy. Podporiť študentov 
pri rozhodovaní je cieľom špecializovaného veľtr-
hu „Kam po strednej?“, ktorý sa uskutoční v piatok 
7. 2. 2014 v Avion Shopping Parku v Bratislave. 
V rámci 1. ročníka veľtrhu „Kam po strednej?“ bude 
predstavená rozmanitá ponuka vysokých škôl, vzdelá-
vacích inštitútov, jazykových škôl, veľkých zamestnáva-
teľov či personálnych agentúr.
Budúci vysokoškoláci získajú dôležité informácie o štu-
dijných odboroch na bratislavských vysokých školách. 
Svoje si nájdu aj študenti, ktorí neplánujú ísť „na výš-
ku“, ale naďalej sa chcú vzdelávať, prípadne zamestnať. 

Aktivity, či už vo forme jazykových kurzov, alebo dopln-
kových kvalifikačných kurzov im umožnia správne na-
štartovať profesijný život. Hodnotné informácie čakajú 
aj na tých, ktorých láka zahraničie. Okrem intenzívnych 
jazykových kurzov nájdu v Avione aj ponuky na prácu 
v zahraničí a súvisiace poradenstvo.
Veľtrh „Kam po strednej?“ je situovaný priamo do pries-
toru nákupného centra Avion Shopping Park v Bratisla-
ve. Nad podujatím, ktoré sa koná v piatok 7. februára 
2014 od 9.00 do 18.00 hod., prijali záštitu minister škol-
stva, vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič a predseda 
Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo. Toto 
podujatie sa realizuje s podporou Bratislavského samo-
správneho kraja.
Viac informácií nájdete na www.avion.sk.

Kam po strednej?

Aj v tomto roku 
sa budú realizovať 

projekty z eurofondov

Bratislavská župa sa chce v tomto roku 
sústrediť na postupné zavádzanie elektro-
nických služieb občanom a súkromnej sfére 
prostredníctvom projektu Elektronizácia 
Bratislavského samosprávneho kraja. Tiež 
na dobudovanie tarifného zabezpečenia 
na železničných staniciach a nástupištiach 
na využitie jednotného cestovného lístka 
Bratislavskej integrovanej dopravy - BID a 
zriadenie dispečerského riadiaceho stredis-
ka BID v rámci Operačného programu Bra-
tislavský kraj.
„Prebieha aj intenzívna príprava pro-
jektovej dokumentácie pre vybudova-
nie cestného mosta v obci Záhorská Ves 
do Angernu. Do leta chceme pripraviť 
a zaviesť systém zľavových kariet pre 
rodiny s deťmi,“ priblížil župan Pavol Frešo. 
Pracovať budú aj na ukončení projektov pre-
biehajúcich v rámci programového obdobia 
2007-2013 a príprave projektov obdobia 
2014-2020. „V roku 2014 pokračujeme 
v realizácii už prebiehajúcich projek-
tov z roku 2013, ale tiež začíname nové 
projekty, pri ktorých bola v roku 2013 
podpísaná zmluva o nenávratnom fi-
nančnom príspevku. Realizovať sa tak 
budú aktivity 13 projektov spolu za 4,4 
mil. €,“ dodal župan. Súčasne boli v roku 
2013 podané projekty Bezpečný ženský do-
mov a Rekonštrukcia SŠ Vazovova v hodnote 
takmer 1,043 mil. €.
V rámci Programu cezhraničnej spoluprá-
ce SK-AT 2007-2013 sa pred dvoma rokmi 
vybudoval Cyklomost slobody, pri ktorom 
vlani pribudli cyklostojany, odpočívadlo a 
pamätník obetiam železnej opony finan-
cované z projektov Perimost a Za mostom. 
Bratislavský samosprávny kraj chce popri 
moravskej cyklotrase tiež zrevitalizovať 
bunkre, čím by ešte väčšmi zatraktívnil túto 
lokalitu. Ďalší cezhraničný projekt EdTrans je 
zameraný na podporu stredných odborných 
škôl v Bratislavskom kraji prostredníctvom 
výmeny skúseností s partnerskými školami 
z Rakúska. Zároveň sa orientuje na zvýšenie 
kvality a atraktivity odborného vzdelávania.
Vlani Úrad Bratislavského samosprávneho 
kraja realizoval z externých zdrojov 15 pro-
jektov. Sú to napríklad projekty EdTRANS, 
DESTINATOUR 2013, Perimost, Za mostom, 
family net, TransDanube, Zriadenie jednot-
ného tarifného systému BID či Prístupový 
most ku kaštieľu v Stupave.
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Rok 2014 
bude ešte bohatší 

na podujatia ako rok minulý
Vlani priniesli divadlá v pôsobnosti kraja trinásť premiér a tri festivaly, uskutočnil 

sa ďalší ročník Župnej jesene, o zábavu sa postarali aj podujatia Piknik & Bike a seniori 
sa opäť vytancovali na Plese seniorov v Inchebe. 

„Posnažíme sa o to, aby mali obyvatelia Bratislavskej župy dostatok možností na kultúr-
ne vyžitie aj tento rok a aby bol náš región naďalej zaujímavý aj pre návštevníkov. V roku 

2014 plánujeme znova organizovať podujatia, ktoré budú zaujímavé pre rodiny, pre milovní-
kov divadelných predstavení, myslieť budeme však aj na seniorov,“ povedal predseda Bratislavské-

ho samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Divadlá v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja priniesli vlani 13 premiér. V Divadle Aréna sa predstavil napríklad 
kultový broadwayský muzikál Rent či cenami ovenčená hra Closer. V Astorke mal premiéru napríklad sve-
toznámy Dostojevského Idiot, v Bratislavskom bábkovom divadle Opice z našej police a tri premiéry malo aj 

Divadlo Ludus.

Kraj žil podujatiami aj za bránami divadiel. V Pezinku sa uskutočnili Keramické trhy 2013 s účasťou takmer 
dvesto keramikárov zo Slovenska aj zahraničia. Malokarpatské osvetové stredisko Modra zorganizovalo už 
tradičný Ples seniorov. O tom, že región je skutočne vinársky, sa mohli obyvatelia kraja aj návštevníci 

presvedčiť na podujatiach Mladé vína na hrade, Otvorené pivnice sv. Urbana, Deň otvorených pivníc, 
Deň vo vinohradoch či Ženy, víno a vône.

Rodiny s deťmi a milovníci cyklistiky si užili tri akcie Piknik & Bike. Tohtoročnú sériu piknikov 
odštartuje Piknik & Bike už 26. apríla.

Na jeseň región ožil už tretím ročníkom Župnej jesene. V rámci série podujatí po 
obciach a mestách kraja sa uskutočnili vinobrania a hody, ale aj úspešný 

Deň zelá v Stupave, Jablkové hodovanie vo viacerých mestách a 
obciach, Župná šarkaniáda, Župné Vianoce v Stupave 

či Župná zabíjačka vo Fresh markete.
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Hlavným kontrolórom Bratislavského samospráv-
neho kraja je opäť Štefan Marušák. Rozhodli o tom 
krajskí poslanci na januárovom rokovaní tajným hla-
sovaním. Marušák získal už v prvom kole 30 hlasov 
zo 43 prítomných poslancov. Funkciu kontrolóra bude 
vykonávať šesť rokov. 

O post hlavného kontrolóra sa uchádzalo celkovo šesť 
kandidátov – Štefan Marušák, Miroslav Mráz, Vladi-
mír Mráz, Anežka Poradová, Mária Voznická. Milan 

Galanda sa ešte pred hlasovaním vzdal možnosti kan-
didovať na túto pozíciu.

Hlavného kontrolóra volí na šesť rokov zastupiteľstvo, 
ktoré ho aj odvoláva. Samosprávny kraj zriaďuje Útvar 
hlavného kontrolóra. Útvar hlavného kontrolóra za-
bezpečuje odborné, administratívne a organizačné 
veci súvisiace s plnením úloh hlavného kontrolóra. 
Organizáciu ustanovuje zastupiteľstvo v organizač-
nom poriadku.

Rekonštrukcia ciest patrí aj v roku 2014 medzi 
priority Bratislavského kraja. Župa plánuje 
zrekonštruovať napríklad most v Zálesí, cesty 
v Rohožníku, Dunajskej Lužnej, Budmericiach, 
Hrubej Borši či v Záhorskej Vsi. Výška investícií 
však bude závisieť od zastupiteľstvom schvále-
ného krajského rozpočtu.

„Medzi naše priority patrí aj dokončenie integ- 
rovanej dopravy, výstavba diaľničných kolekto-
rov Triblavina a Blatné 
či naštartovanie pro-
jektu Filiálka, ktorá má 
význam aj z hľadiska 
integrovanej dopravy 
ako dopravný uzol,“ 
priblížil predseda Brati-
slavského samosprávneho 
kraja Pavol Frešo. Zároveň 
doplnil, že chcú zvýšiť 
podiel prepravy v regionálnej koľajovej doprave a 
v spolupráci s prepravcom Slovak Lines pokračujú 
v obnove vozového parku v prímestskej autobusovej 
doprave. Za významné považuje aj projekty diaľnice 
D4 a rýchlostnej komunikácie R7, ktoré zásadnejším 
spôsobom zbavia Bratislavu dopravných kolapsov 
a upchatých ťahov najmä v smere Bratislava-Senec.

„V rámci hlavného mesta považujem za dôležitú 
rekonštrukciu električkovej trate na Hlavnú sta-
nicu. Trať bola v havarijnom technickom stave a 
bola ohrozená bezpečnosť cestujúcich,“ povedal 
Pavol Frešo. Preto musela byť trať zastavená a ne-
funguje už niekoľko rokov. Vyžaduje si komplexnú 
rekonštrukciu. Župan preto ocenil primátorov prisľúb 
obnoviť trať a navrátiť električky na Hlavnú stanicu a 
dúfa, že neostane iba pri slovách.

Treba zdôrazniť, že cesty sú dlhodobo, desaťročia 
finančne podvyživené. Župám boli pri vzniku odo-
vzdané v nevyhovujúcom stave a župy nemajú príj- 
my zodpovedajúce potrebám na rekonštrukcie tých-
to ciest. „Ak by sme chceli v Bratislavskej župe 
odstrániť následky ťažkej nákladnej dopravy a 
dostať cesty do stavu zodpovedajúceho európ-

skemu štandardu, potrebovali by sme minimál-
ne 120 mil. €,“ dodal bratislavský župan Pavol Frešo.

V roku 2013 bola spustená prvá etapa integrovanej 
dopravy, v rámci ktorej môžu obyvatelia Záhoria do-
cestovať do Bratislavy na jeden lístok a rovnaký lístok 
využívať na MHD v hlavnom meste. Lístky BID využi-
lo už 50 tisíc cestujúcich. V rámci druhej etapy bude 
tento systém rozšírený na celé územie Bratislavského 
kraja, zahŕňajúc územie okresov Senec a Pezinok.

Do rekonštrukcie ciest a 
mostov (mimo bežnej 
údržby) investoval Brati-
slavský kraj za štyri roky 
18,43 milióna eur, teda 
päťkrát viac ako za roky 
2005-2009.

V rozpočte kraja bolo vlani 
vyčlenených 7,8 mil. eur na 
bežnú údržbu a 4 mil. eur 

na rekonštrukcie ciest. Najnákladnejšou investíciou 
bola rekonštrukcia cesty na Pezinskej Babe, ktorá 
bola v havarijnom stave a hrozil zosuv časti komu-
nikácie. V priebehu pol roka sa opravili tri najkritic-
kejšie úseky. Cesta je od decembra plne prejazdná, 
naďalej však platí zákaz prejazdu nákladných vozi-
diel nad 7,5 tony. Kraj opravil aj cestu medzi Brati-
slavou a Svätým Jurom, išlo o takmer 2,5-kilomet-
rový úsek. Táto komunikácia je najviac zaťažovanou 
v Bratislavskom kraji. Opravoval sa pravý jazdný 
pruh cesty v smere z Bratislavy do Svätého Jura aj 
v opačnom smere. Zrekonštruovala sa aj križovatka 
ciest v Šenk- viciach, dokončili sa všetky práce na re-
konštrukcii cesty vo Vinosadoch a na cestách II. a III. 
triedy v okresoch Senec, Pezinok a Malacky sa urobili 
veľkoplošné vysprávky povrchu.

Okrem toho vyčlenila župa zo svojho rozpočtu jeden 
milión eur ako dotáciu na opravu zničených ciest 
v hlavnom meste, pričom mesto si určilo, ktoré ko-
munikácie opraví. Kraj oslovil aj mestské časti, aby 
vytypovali tie najkritickejšie úseky a zároveň vyzval 
mesto, aby pri oprave ciest zohľadnilo aj požiadavky 
mestských častí.

Rekonštrukcia ciest patrí aj v tomto roku 
medzi priority župy

Hlavným kontrolórom Bratislavského kraja je opäť Štefan Marušák
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Vajnorský ľadový pohár je podujatie, 
na ktorom sa môže zúčastniť ktokoľ-
vek, kto má chuť zmerať si sily s kon-
kurenciou a zároveň nepatrí medzi 
hráčov registrovaných v hokejovom 
zväze. Už tradične súťaží 12 tímov. 
Každý z nich môže mať maximálne 
8 hráčov a prihlásiť sa môžu zasla-
ním záväznej prihlášky na adresu 

stancel@vajnor y.
sk do poludnia 11. 
februára.
Podujatie začína v so-
botu 15. februára o 
8:30 a ukončenie je 
plánované na nedeľu 
18:00. Divákov určite 
poteší autogramiáda 

ligových hokejistov a hokejových legiend, ktorá odštar-
tuje podujatie v sobotu ráno v športovom areáli Alvia-
no. Súčasťou turnaja je už tradične súťaž v streľbe na 
bránku, v ktorej si deti vyskúšajú hokej a na nádejných 
malých hokejistov čakajú aj ceny.
Či už ako hráč alebo ako divák, príďte aj vy ukázať špor-
tové nadšenie cez víkend na Vajnorskú ľadovú plochu. 
Viac informácií k programu podujatia a prihláškam ko-
lektívov získate na www.vajnory.sk. alebo telefonicky 
na 0911/445 458.

Vajnorský ľadový pohár už po piatykrát
Každý rok sa uprostred zimy vo Vajnoroch 
koná hokejový turnaj amatérov s podpo-
rou Bratislavského samosprávneho kraja 
a rok 2014 nebude výnimkou. Cez víkend 
15. až 16. feb- ruára sa priaznivci hokeja 
stretnú na ľadovej ploche vo Vajnoroch 
už po piatykrát, aby zabojovali o Vajnor-
ský ľadový pohár. 

„Podujatie opäť dokázalo, 
že Bratislavská župa má čo 
ponúknuť celoročne. Naším 
cieľom je, aby mali oby-
vatelia, ale aj návštevníci 
regiónu dostatok možností 
športovo sa vyžiť a aby ro-
diny namiesto vysedáva-
nia doma využili príjemné 
počasie a vyšli do prírody. 
Takéto akcie navyše podpo-

rujú zdravú súťaživosť a tým, ktorí sa postavia na 
štart, ponúkajú skvelý pocit z prekonania samého 
seba,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo.
Športoví nadšenci mali tento rok šťastie na priaz-
nivé počasie. Víkendový maratón odštartoval cyk-
listickou súťažou. Účastníci zdolali 29 km dlhú trať 
so 650-metrovým prevýšením. Bežci štartovali 
v nedeľu, popasovať sa museli s 9,7 km dlhou tra-
ťou a 160-metrovým prevýšením. Tí, ktorí si trúf- 
li, mohli súťažiť v oboch športových disciplínach. Do sú-
ťaže sa tento rok zapojili aj cyklisti z Rumunska, Česka, 
Maďarska, Lotyšska či Rakúska.
Výsledky šiesteho ročníka 1. zimného MTB maratónu 
možno nájsť na www.sportsofttiming.sk.

MTB maratón zdolal rekordný počet cyklistov
Bratislavská Železná studienka ožila 
v januári už šiestym ročníkom 1. zimné-
ho MTB maratónu. Sobota patrila cyk-
listom, 29 kilometrov dlhú trať zdolalo 
vyše 370 nadšencov. V nedeľu si takmer 
10 kilometrov odbehlo 240 bežcov. Zášti-
tu nad jediným podujatím svojho druhu 
na Slovensku a v Strednej Európe prevzal 
predseda Bratislavského samosprávne-
ho kraja Pavol Frešo.



Den otvorených dverí
V sobotu 18. 1. 2014 prebehol 

Deň otvorených dverí. 

Poďakovanie patrí všetkým návštevníkom, 
ktorí navštívili náš hotel.

Hotel Patriot
Skalica

Sv. Valentín
14. 2. 2014                      

od 19:00 hod.
... vynikajúce špeciality šéfkuchára,

romantické posedenie pri živej hudbe a sviečkach...

Chcete pripraviť pre svojho milého či milú   
nezabudnuteľný darček 
k sviatku zaľúbených?

Príďte v piatok 14. 2. 2014 od 19:00 hod. 
do príjemného prostredia hotela Patriot v Skalici. 

Viac informácií: www.patriothotel.eu

šVyjadrite svoju lásku výnimocne
oslávte s nami luxusného Sv. Valentína
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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

Writeri posprejovali 
učebňu informatiky školy 

Via Humana Skalica
Študentov Súkromnej strednej odbornej 
školy VIA HUMANA v Skalici čakal šok. 
Alebo prekvapenie?! Okrem najnovších 
notebookov Lenovo bolo pre nich v 11tke 
(kde sa učia všetky odbory) vytvorené 
graffiti s informatickou tematikou.
Aj keď vo všeobecnosti je graffiti považované 
za negatívny jav, nie v tomto prípade! Vedenie 
školy sa rozhodlo dať vytvoriť v učebni niečo 
iné - moderné, niečo, čo vdýchne do triedy 
život.
Priestory dokazujú, že graffiti nemusia len 
hyzdiť budovy zo „spreja“ vandalov, ale môžu 
byť umeleckým prejavom.

■ Via Humana

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 ProZáhorí?

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

alebo nás kontaktujte na tel. čísle 0948 155 158

Adam Truhlář, ab-
solvent našej školy 
– Súkromnej stred-
nej odbornej školy 
VIA HUMANA a mo-
mentálne študent 
posledného roční-
ka na Univerzite 
Komenského v Bra-
tislave, odboru 
Psychológia, prijal 
pozvanie predná-
šať študentom VIA 
HUMANA - odboru 

Výživa a šport. Adam sa zameriava na športovú psy-
chológiu a svoje znalosti a skúsenosti k nám prišiel 
sprostredkovať 27. januára. Toto stretnutie sa na-
ozaj vydarilo a počuli sme samé pozitívne ohlasy. 
„Prednáška, čo ma najviac zaujala!“ vyjadril sa je-
den zo študentov.
Adam nie je nováčikom v prezentáciách, chodí prednášať 
na rôzne miesta v Bratislave, Senici a pod. a vždy má dob-
ré ohlasy. Spolupracuje ako športový psychológ a 
mentálny coach s rôznymi športovcami z boxu, MMA 
zápasov, tenisu, golfu.

Prednáška bola zameraná na fungovanie mozgu 
a psychiky v športovom kontexte.

Zaoberal sa témami:
- čo je športová psychológia a čo rieši
- ako pracuje ľudský mozog v rôznych stresových si-
tuáciách

- vplyv emócií na výkon
- techniky slúžiace k mentálnej sebaregulácii športovcov
- mentálna psychika odolných hráčov.

Žiaci si zažili určité techniky sami na sebe, emócie boli 
preberané na základe zážitku na hodine a takisto dostali 
množstvo príkladov z praxe.

 „Chceme, aby prišiel znova – dopovedať, čo nestihol...,“ 
dožadovali sa študenti. Adam má určite ešte čo povedať, 
takže prisľúbil, že znova príde.

V máji štátnicuje, tak mu držíme palce!

■ Kolektív SSOŠ VIA HUMANA, Skalica

Vedomosti z praxe pre študentov Via Humana - strednej školy v Skalici

DEINA
Plemeno: kríženka 
nemeckého ovčiaka / 
pitbulteriéra
Vek: 1-2 roky
Pohlavie: sučka
Kastrácia: áno
Povaha: Deina vy-
zerá ako menší ovčiak, má rada ľudí, rada 
chodí na prechádzky, je plná energie a s 
dobrým výcvikom môže byť úžasný rodin-
ný priateľ. Má troška ostrejšiu povahu voči 
iným psíkom, na šteniatka je však dobrá. Je 
vhodná skôr ako jediný psí miláčik alebo je 
možné vyzistiť individuálnu znášanlivosť, 
ak už v rodine psík je. Deina je vhodná do 
rodinného domu so zateplenou búdou a kon-
taktom s majiteľom (určite nie na reťaz alebo 
celoživotný pobyt v koterci). Odporúčame ju 
človeku, ktorý si dokáže vybudovať rešpekt a 
má chuť sa fenke venovať vo výcviku. Deina 
v útulku trpí, v koterci krúži dookola a naráža 
do stien. Je veterinárne ošetrená, kastrovaná 
a veľmi sa na vás teší v útulku :). Podmienkou 
adopcie je adopčná zmluva a poplatok.
Príchod do útulku: december 2012
Kontakt: Zuzka Mihová +421 902 460 378, 
Zuzka Kováčova - bekynka@gmail.com, 
utuloksi@gmail.com
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Ozonoterapia
Určite sa už mnohí 
z vás stretli s týmto 
výrazom. Čo sa pod 
ním skrýva? Jedná sa 
o modernú liečebnú 
metódu, pri ktorej 
sa do tela vpravuje 
generátorom pripra-
vený ozón. Ozón je molekula zložená 
z troch atómov kyslíka, značka je 0₃. Za-
tiaľ sa jedná o liečbu, ktorá nie je plne 
hradená z prostriedkov verejného zdra-
votného poistenia.

Prvé výskumy s používaním ozónu v medicí-
ne pochádzajú z Európy a USA ešte zo zači-
atku 20. storočia. Postupne sa ozón v medi-
cíne uplatnil pri liečbe tepnových obehových 
problémov, v protizápalovej liečbe, pri vredo-
vých chorobách, poraneniach kože, zápaloch 
čriev, pri niektorých infekčných ochoreniach, 
ako doplnková liečba pri onkologických ocho-
reniach. Veľké uplatnenie nachádza pri liečbe 
chronickej bolesti a v reumatológii.

Ozón sa nesmie používať pri zvýšenej čin-
nosti štítnej žľazy, nízkom krvnom tlaku, 
nízkej hladine cukru v krvi, či zníženom poč- 
te krvných doštičiek. Taktiež sa nepoužíva 
u pacientov pri zvýšenej krvácavosti, infarkte 
myokardu, septických a horúčkových stavoch 
alebo intoxikácii alkoholom.

Ozón sa pre liečbu vytvára v generátoroch 
z medicinálneho kyslíka. Aplikuje sa injekčne 
v striekačke, zavádzaním do čriev, ženských 
pohlavných orgánov, infúzne alebo povrcho-
vo a to v koncentráciach od 2 až do 90 μg/ml.

V súčasnosti je na Slovensku najznámejšie 
využitie ozónu v liečbe bolestí chrbtice pri 
poškodení medzistavcových platničiek. Lieč-
ba sa vykonáva vo forme tzv. periradikulárnej 
terapie (PRT). Pod presným zacielením kva-
litného prístroja CT (počítačovej tomografie) 
sa ihla zavádza k nervovým koreňom, ktoré 
sú utlačené poškodenou medzistavcovou 
platničkou. Následne sa podáva ozón vo for-
me plynovej injekcie. Jeho účinok je lokálne 
protizápalový a pôsobí aj proti bolesti. Nieke-
dy je nutné aj opakované podávanie ozónu.

Zostáva veriť, že táto moderná liečebná me-
tóda sa stane čoraz viac rozšírenou a dostup-
nou. A tiež, že sa zdravotné poisťovne na zá-
klade vedeckých dôkazov rozhodnú uhrádzať 
výkony ozonoterapie, aby sa stali dostupnej-
šie pre pacientov.

■ MUDr. Daniel Vidovič, MPH, lekár 

 pocítace

podporte prozáhorí
venovaním 2% zaplatenej dane, ktoré budú využité v našom regióne

Na poukázanie 2% dane je potrebné potvrdenie o zaplatení dane, ktoré vám vystaví váš zamestnávateľ 
a na základe ktorého vyplníte Vyhlásenie o poukázaní 2% daní, ktoré si môžete stiahnuť na stránke 
www.prozahori.sk. Vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane pošlete na váš Daňový úrad.

O použití vašich 2% daní budete pravidelne informovaní na stránkach mesačníka ProZáhorí a na webovej 
stránke www.prozahori.sk.

Ďakujeme!

Dnes si povieme niečo o in-
ternete. Akým spôsobom 
medzi sebou komunikujú 
počítače v internete, čo je IP 
adresa, protokoly a pod. Sú 
to veci, ktoré by mal vedieť 
každý človek využívajúci in-
ternet.

Čo je počítačová sieť?
Pod pojmom sieť si môžeme predstaviť niekoľko počíta-
čov navzájom prepojených.
Existuje viacero typov sietí a viacero kritérií, podľa kto-
rých sa delia. Podľa rozlohy sa siete delia do troch sku-
pín: LAN (Local Area Network) - lokálne dátové siete, 
MAN (Metropolitan Area Network) - mestské dátové 
siete a WAN (Wide Area Network) - verejné dátové siete.
Lokálne siete zaberajú územie nepresahujúce 1-2 km. 
Väčšinou sa rozprestierajú v rámci jednej budovy alebo 
skupiny budov.
Mestské siete zaberajú územie mesta. Väčšinou vznikajú 
prepojením niekoľkých sietí LAN.
Verejné dátové siete zaberajú svojím rozsahom niekoľko 
obcí, miest alebo aj štáty.
A samozrejme najväčšia sieť je internet, ktorý je pospá-
janý z týchto sietí. Tvoria ho národné siete, mestské sie-
te, komerčné siete, štátne regionálne siete, malé siete 
zamerané na poskytovanie služieb internetu individuál-
nym užívateľom. Je to taká sieť sietí.
Služby internetu
Najznámejšie a najpoužívanejšie služby na internete 
sú e-mail - elektronická pošta a www, ktorá umožňuje 
zobraziť web-stránky pomocou prehliadača. Ďalšie sú 
rôzne chat-systémy - posielanie správ v reálnom čase 
(napr. pokec), internetový obchod, internet-banking, 
vyhľadávače...
Komunikačné protokoly v internete
Ako už vieme, sieť internet nie je len jedna jednoduchá 
sieť, ale je zložená z množstva ďalších sietí. Tieto siete sú 
značne rozdielne pokiaľ ide o technické aj programové 
vybavenie.
Na to, aby sa mohli medzi sebou prepájať rôzne druhy 
sietí, musia medzi sebou vedieť komunikovať. Počíta-
čové siete používajú pre vzájomnú komunikáciu sieťové 
protokoly. Sieťových protokolov existuje celá kopa. V in-

ternete sa používajú protokoly TCP/IP.
Protokol si môžeme predstaviť ako súbor pravidiel, ktoré 
používajú medzi sebou komunikujúce sieťové objekty. 
Príkladom protokolu je napr. súbor pravidiel, ktorý po-
užívajú medzi sebou programy elektronickej pošty na 
doručenie e-mailu od odosielateľa k adresátovi. Ten-
to protokol musia dodržiavať všetky počítače v sieti. 
V opačnom prípade si nebudú rozumieť a e-mail ne-
prejde k adresátovi. Každá služba na internete má svoje 
protokoly.
Dáta po sieti sa prenášajú v tzv. paketoch. Paket je zá-
kladná jednotka prenosu, balí sa do dátového rámca. 
Odosielané dáta sa rozdelia do paketov a v cieľovom 
počítači sa zase spoja do pôvodného stavu.
Adresácia v internete 
Každý počítač pripojený priamo do siete internet má 
pridelenú jednoznačnú číselnú adresu, ktorá sa nazý-
va IP adresa. Jednou z nevýhod IP adries je ich číselný 
charakter. Pre človeka je si ťažko zapamätať adresu typu 
195.125.95.12. Preto sa okrem číselného typu adries za-
viedli domény s textovými menami. Textová adresa sa 
skladá z dvoch alebo viac častí oddelených bodkou. Po-
sledná časť (napr. „.sk“) je doména najvyššej úrovne. Ich 
výhodou je, že bežného používateľa internetu nemusia 
zaujímať číselné adresy, ale v tomto prípade má adresa 
ľahšie zapamätateľný tvar, napr. prozahori.sk.
Prevod medzi textovými adresami a číselnými IP ad-
resami zabezpečujú tzv. DNS (Domain Name System) 
servery.
Internetová adresa pre posielanie e-mailu má tvar uží-
vateľ@doména.
Pred znakom @ je vždy meno používateľa. Napravo od 
znaku @ nasleduje meno hostiteľského počítača, za kto-
rým nasleduje doména.
Čo je klient/server?
K najväčším výhodám sieťových technológii patrí spo-
ločné využívanie zdrojov (dát, služieb, diskového pries-
toru...) na sieti. Je to umožnené nainštalovaním dvoch 
oddelených ale súvisiacich programov, ktoré sú na rôz-
nych počítačoch. Jeden program sa nazýva server a beží 
na počítači, ktorý poskytuje služby (aj tento počítač sa 
potom často nazýva server), druhý program sa nazýva 
klient, je na počítači pripojenom k serveru a umožňuje 
využiť jeho služby.

Internet

■ Peter Priwitzer, redakčne upravené
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Ďalší ročník Záhoráckeho republikového bálu, v poradí už štvrtý, je za nami a môžme povedať, 
že patrí opäť medzi úspešné ročníky. Záhorácky bál sa konal, tak ako po minulé roky, v Hoteli 
Patriot v Skalici a poriadalo ho Občianske združenie ProZáhorí.sk pod záštitou Záhoráckej Se-
bjestační Svépomocní Republiky.

Ples sa konal v sobotu 25. januára 2014 so začiatkom o 19.00 hod., kedy začali prichádzať aj prví hostia. 
Stiskom pravice ich vítal za tónov cimbalu predseda OZ pán Milan Roman. Ako každý rok tak i tento rok 
ponúkal prípitok prichádzajúcim hosťom mladý pár v krásnom záhoráckom kroji. Hostia si mohli vybrať 
z chladenej domácej marhuľovice, slivovice a hruškovice. Každý dostal k vstupnému becherovku v malej 
tradičnej zelenej flašticke typickej práve pre becherovku a perníček s logom Becherovky.

4.  Záhorácky  Republikový  Bál

Janko Slezák sa predstavil v úlohe moderátora bálu, ale hlavne 
v úlohe speváka. Počas večera zaspieval spoločne s Nelou Poci-
skovou niekoľko duetov, za každý z nich ich prítomní ocenili po-
tleskom ale najmä plným parketom tancujúcich párov. Fotenie 
hostí s Nelkou a Jankom nemalo veru konca kraja. Právom patrili 
k hlavným hviezdam celého bálu.

O 20.00 hod. otvorila ples tanečná skupina Extravaganza svo-
jím vystúpením a hneď po nej nasledoval príhovor pána Milana 
Romana, ktorý privítal všetkých hostí a účinkujúcich. Spoločne 
s Jankom Slezákom vzápätí slávnostne otvorili bál prípitkom do-
mácej slivovice. Všetkých pozvali na tanečný parket a zábava sa 
mohla začať. Tancovalo sa ako vždy až do skorých ranných hodín. 
Do tanca hrala v hlavnej sále skupina Four Glasses a v bočnej sále 
hrala na počúvanie, ale taktiež i do tanca Ľudová hudba Pláňava 
v typických skalických krojoch.
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Skončil sa 4. ročník bálu a my sa môžeme tešiť na piaty ročník Záhoráckeho republikového bálu. Ďakujeme všetkým sponzorom, účinkujú- 
cim, prípravnému a organizačnému tímu, hotelu Patiot ale poďakovanie patrí najmä všetkým hosťom, ktorí prišli na náš bál zabaviť sa 
a v neposlednom rade aj pomôcť zakúpením tomboly na podporu rozvoja detí a mládeže na Záhorí v roku 2014.   ĎAKUJEME!

Dovidenia o rok, priatelia!

Na plese zatancovali latinskoamerické tance Vendulka Hrnčiríková 
a Marian Hlaváč, ktorí v ten večer, než prišli na ples, získali 3. miesto 
na Majstrovstvách ČR v latine. Gratulujeme a sme radi, že si našli čas 
a prišli po tak vyčerpávajúcom dni na náš bál.

Pri odovzdávaní prvej ceny, ktorou bol zájazd v hodnote 1500 € podľa vlastného vý-
beru, nastala naozaj nevšedná situácia. Prvú cenu vyhral predseda OZ ProZáhorí.
sk Milan Roman, ktorý sa ceny vzdal a dal možnosť získať prvú cenu niekomu iné-
mu. Na druhé losovanie vyhral cenu pán Jozef Fábik, ktorý bol jedným z hlavných 
sponzorov. Ceny sa taktiež vzdal s tým, že ju venuje dennému stacionáru Svetluška 
Kunov, ktorý poskytuje sociálnu starostlivosť klientom, ktorí sú odkázaní na pomoc 
iných ľudí, dennou formou.

Za toto gesto boli pán Roman aj pán Fábik ocenení neutíchajúcim potleskom všet-
kých prítomných.

Pripravená bola bohatá tombola s množstvom zaujímavých a lákavých 
cien, za čo patrí vďaka všetkým sponzorom, ktorí prispeli akoukoľvek for-
mou tomboly. Opäť si mohli všetci prítomní zakúpiť obálku s tombolovým 
lístkom.Z každej jednej predanej obálky bude 1,- euro venované v roku 
2014 na podporu detí a mládeže na Záhorí. Tak isto to bolo aj minulý rok a 
hostia si mohli pozrieť na fotografiách na nástenke všetky akcie, ktoré sme 
podporili aj z predaných tombolových obálok v roku 2013.

Tento rok bol novinkou polnočný prípitok, ktorý sponzorsky ve-
novala na tento bál Becherovka. Prípitku sa ujal Janko Slezák 
spolu s podpredsedami OZ ProZáhorí.sk pánom Lukášom Tiso-
ňom a pánom Romanom Hrnčiríkom.
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Partner pre revitalizáciu Vašich bytových domov
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kultúra

Nela Pocisková: Keď sa bude dať, na Záhorie prídem zas

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

Predám PB flaše, 10kg a 5kg. Kopčany, tel. 0915 
460 580

Predám nové nepoužívané značkové tágo Cuetec 
Warp resistant fiberglass Tru-Glide SST Pool Cue 
Stick s kriedou a púzdrom Laperti. Vhodné ako dar-
ček. mobil: 0915460580

Uzatvorím Vám stavebné sporenie, životné poiste-
nie, poistenie majetku, domácnosti, zodpovednosti, 
poistenie právnej ochrany aj cestovné poistenie. 
Taktiež vybavím úvery cez stavebné sporenie. Fer-
dinand Sprušanský - 0905 565761 alebo 12ferda2@
gmail.com.

Predám Kia ceed 1.4 EX, rok výroby 2007, najazde-
ných 85 tis. km. Garážované, nebúrané, 1. majiteľ. 
Zdarma nové letné pneu. Cena 5900€. Tel. 0905 453 
109

Prenajmem garáž na L.Svobodu v Skalici, tel.: 
0948224669

Máte za sebou účinko-
vanie na 4. Záhoráckom 
republikovom bále, ktorý 
sa konal v Skalici v hoteli 
Patriot. S akými očakáva-
niami ste prichádzali na 
tento bál?
V prvom rade viem, čo všet-
ko predchádzalo tomu, aby 
som vybavila nakoniec ter-
mín, že môžem prísť, takže 
keď sa to konečne podarilo, 
veľmi som sa tešila, lebo 
s nami komunikovali naozaj 
príjemní ľudia, a ja si to vte-

dy veľmi vážim a snažím sa urobiť všetko preto, aby som 
vyhovela. A najmä som vedela, že to bude moderovať 
Janko Slezák, a to 
je u mňa zaručene 
dobrý dôvod, aby 
som do toho išla, 
kedže s Jankom sa 
mi úžasne spolu-
pracuje a je to skve-
lý človek. S ním som 
na Záhorí už párkrát 
vystupovala a vede-
la som, akí sú tam 
ľudia, takže o to viac 
som sa tešila.
Prezraďte, či sa 
vám tieto očakávania splnili a ako sa vám spievalo 
počas celého večera?
Splnili, ba priam až prekročili. Ja sa snažím žiť bez oča-
kávaní, pretože nikdy neviem, ako sa bude to dané moje 
vystúpenie páčiť, ale tu bola naozaj úžasná atmosféra. 
Mala som až taký rodinný pocit pohody a nesmierne 
príjemní ľudia - ako tí, ktorí to organizovali, tak aj ľudia 
ktorí sa prišli zabaviť… bol to jeden krásny večer.
Po vašom vystúpení vás čakali hostia, ktorí boli na 
bále, aby sa s vami mohli vyfotiť a prehodiť pár slov, 
čo svedčí o vašej obľúbenosti medzi ľudmi. Kde vás 

môžme tu na Záhorí vidieť a počuť v tomto roku?
Áno, bolo to veľmi milé, tešilo ma to. No, dostala som 
ponuku, myslím, že to je v máji, ale ešte to nemám po-
tvrdené, takže vám neviem presne odpovedať.
V minulom čísle nášho mesačníka sme sa pýtali 
Janka Slezáka na jeho plány a sny, ktoré má na rok 
2014. Môžte nám prezradiť tie vaše?
Jéj, ja nemám nič konkrétne, ani nejaký projekt, tento 
rok by som naozaj chcela venovať viac sebe, viac oddy-
chovať a vzdelávať sa, budem ďalej točiť seriál Búrlivé 
víno a hrať Romea a Júliu a Ôsmy svetadiel a jediný sen, 
ktorý mám, a ten bude doživotne, je ostať zdravá.
Ste vyťažená speváčka, tanečníčka, herečka. Máte 
vôbec voľný čas a ak áno, čo vtedy robíte najradšej?  
Spinkááám :) Viete čo, ono sa to naozaj zdá, že neviem, 
kde mi hlava stojí, ale nie je to tak. Samozrejme sa to 
strieda, ale to je v našej brandži úplne normálne, prí-

de mesiac, ktorý je 
ťažší, zatnem zuby 
a idem, a potom 
príde mesiac, kedy 
viac oddychujem. Ja 
robím len veľa pro-
jektov, ktoré su veľ-
mi medializované, 
a preto sa možno 
zdá, že som všade, 
ale každý z mojich 
kolegov robí toľko 
čo ja, ak nie viac, 
musíme robiť viac 

aktivít, lebo keby som chcela robiť napríklad iba diva-
dlo, ktoré ma najviac baví, tak ma to neuživí. A keď teda 
mám voľno, najradšej som sama, mám také chvíle, keď 
potrebujem byť úplne sama, potom sú to také normálne 
veci ako kino, káva, film, kniha…
Čo by ste odkázali našim čitateľom mesačníka Pro-
Záhorí?
Že sa zakaždým teším, keď môžem navštíviť Záhorie. 
Mám totiž pocit, že sú tam ľudia na správnom mieste, 
a všetkým odkazujem, že keď sa bude dať, prídem zas.

Nela Pocisková je slovenská speváčka a herečka, ktorá začala spie-
vať už vo svojich ôsmych rokoch a v štrnástich rokoch dostala prvú 
úlohu v muzikáli Neberte nám princeznú. Na svojom konte má 
množstvo zaujímavých postáv, či už to bola postava Márie v mu-
zikáli West Side Story, Marianna v muzikáli Robin Hood, Nela v se-
riáli Ordinácia v ružovej záhrade a veľa ďalších. Účinkovala v slo-
venskej Eurovízii, v ktorej spolu s Kamilom Mikulčíkom zaspievali 
pieseň Leť tmou. Mnohí ju poznajú z tanečnej súťaže Let’s dance 4, 
kde tancovala spolu s Petrom Modrovským a spoločne túto súťaž 
aj vyhrali. V súčasnosti je predovšetkým známa divákom ako hlav-
ná hrdinka slovenského seriálu Búrlivé víno. Boli sme poctení, že 
prijala pozvanie účinkovať na 4. Záhoráckom republikovom bále, 
ktorý sa konal 25. januára 2014 v Skalici. Pri tejto príležitosti po-
skytla rozhovor do nášho mesačníka, ktorý vám teraz prinášame.

■ Veronika Dujsíková
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 squash

Squash extraliga: 
Skalica stále štvrtá

Squashoví Barbari aj naďalej živia šancu 
zahrať si v máji Final 4 o majstra Sloven-
ska, kam postupujú štyri najlepšie tímy 
súťaže.
V poradí tretí hrací víkend sa odohral bez 
väčších prekvapení. Skaličania mali ten-
tokrát naozaj ťažkú úlohu a proti vedúcemu 
triu súťaže uhrali len jediný bod. Priameho 
konkurenta v boji o štvrté miesto - Piešťany 
zdolali Záhoráci 3:1 na zápasy. Barbari sú pred 
posledným hracím víkendom, ktorý sa odohrá 
15.-16.3. v Bratislave, stále štvrtí.

             Výsledky 25. - 26. 1. 2014 
Bratislava:
Skalica - IMET Bratsilava A  1:3 na zápasy
Skalica - HNTN A Bratislava  0:4
Skalica - Relaxy Hlohovec A  0:4
Skalica - SC Piešťany  3:1

         Tabuľka po 3.kole:

Uherka, foto: squashpage.net

■ BarBar Skalica

 atletika

»

»
Por. Družstvo stretnutia zápasy body

1. IMET A Bratislava 42:6 12:0 66
2. Relaxy Hlohovec A 37:10 11:1 60
3. HNTN A Bratislava 39:9 9:3 60
4. BARBAR Skalica 24:24 6:6 42
5. IMET B Bratislava 19:29 4:8 35
6. SC Piešťany 17:31 5:7 34
7. 1. SSK Bratislava 16:30 3:9 31
8. Fajn Club Bratislava 9:40 1:11 23
9. SquashPark A Martin 11:37 3:9 22

 florbal

Via Humana obhájila zlato
Chlapci zo strednej školy Via Humana obhájili 
minuloročné víťazstvo florbalového turnaja!

Náš tím: Jakub ADAMKOVIČ, Denis BABIAR, Filip BED-
NÁRIK, Patrik KLEIN, Michal KUBÁNYI, Lukáš MONIAK, 
Martin PLEŠA, Lukáš PROŠVIC, Miroslav RAVAS. 

Hralo sa 17. 01. 2014 v športovej hale SOŠS systémom 
„každý s každým“. Celkovo sa odohralo 6 zápasov 
v priateľskom duchu s tímami ostatných skalických 
stredných škôl - SOŠS Skalica, Gymnázium Skalica a SZŠ 
Skalica.

Lukáš Prošvic z Via Humana bol vyhlásený najlepším 
strelcom turnaja.

Gratulujeme! ■ Via Humana

Chvílová opäť skočila ďalej, 
atakuje už 6 metrov

Eliške Chvílovej z AC 
Malacky sa zatiaľ darí, svoj 
druhý halový štart v novom 
roku pretavila do druhého 
miesta na medzinárod-
nom mítingu a vylepšila 
si tohtoročný osobný 
rekord. V skoku do diaľky 
dosiahla na bratislavskom 
Elán mítingu v nedeľu 26. 
januára 590 cm a umiest-

nila sa najlepšie zo slovenských pretekárok. 
Návrat po smolnej sezóne 2013 zatiaľ malackej 
skokanke vychádza. Vlani musela prerušiť tréningy pre 
zdravotné problémy v hodine dvanástej, keď jej iba 
päť centimet-rov chýbalo k pokoreniu limitu (6 m) na 
majstrovstvá Európy juniorov. Teraz jej pre zmenu päť 
čísiel chýbalo k osobnému maximu 595 cm. Z tesného 
víťazstva sa v Bratislave tešila Talianka Laura Stratiová, 
ktorá predčila Malačanku o dva centimetre. Sezónny 
osobný rekord v rovnakej disciplíne vylepšila aj Claudia 
Hladíková, ktorá začínala v rovnakej tréningovej sku-
pine ako E. Chvílová v Malackách. Pretekárka Dukly B. 
Bystrica skočila 587 cm a skončila celkovo tretia. 

V Borskom Svätom Jure sa 11. januára 2014 
v kinosále Kultúrneho domu uskutočnilo slávnost-
né vyhlásenie výsledkov 3. ročníka Záhoráckeho 
detského bežeckého pohára za rok 2013.
ZDBP je určený pre mladých bežcov zo Záhoria a jeho 
cieľom je motivovať mladých bežcov k športovaniu a 
viesť ich k pravidelnej pohybovej aktivite. Do ZDBH je 
zaradených 12 pretekov pre deti rôznych vekových kat-
egórií v rámci Záhoria. 
Ceny oceneným predávala starostka obce Anna Krato-
chvílová a predseda OZ ProZáhorí.sk Milan Roman. OZ 
ProZáhorí.sk sponzorsky zakúpilo oceneným víťazné 
poháre.
O program počas slávnostného udeľovania cien sa 
postarali deti zo základnej a materskej školy. Príjemným 
a milým prekvapením na úplný koniec bolo poďakovanie 

vo forme básničky 
ušitej na mieru pre 
Janka Dobiáša, orga-
nizátora pohára.
Víťazom srdečne 
gratulujeme a 
všetkým súťažiacim 
prajeme do ďalšieho 
ročníka veľa v zdraví 
ubehnutých kilome-
trov.

Vyhodnotenie detského pohára

■ Veronika Dujsíková

■ TK AC

 moravsko-slovensky bezecky pohár
Malačania sa umiestnili v kategóriách 

JUNDOR na čelných priečkach

V Gbeloch prebehlo v sobotu 25. januára slávnost-
né odovzdávanie cien v dlhodobej súťaži zvanej 
Moravsko-slovenský bežecký pohár. Medzi 
ocenenými nechýbali ani traja zástupcovia z klubu 
AC Malacky, ktorí zároveň boli, resp. sú klientmi 
Reedukačného centra v Sološnici.
V kategórii dorastencov sa suverénne na prvom mieste 
umiestnil vekom stále žiak Zdeněk Švejda z AK pri Základnej 
škole Borský Svätý Jur, ktorý k aktívnej účasti na pretekoch 
(zo sedemnásť ich vynechal iba dva) pridal aj zodpoveda-
júcu kvalitu (päťkrát zvíťazil). Na druhom mieste skončil 
zástupca AC Malacky Dávid Bokros, tretí v rovnakej kate- 
górii skončil Elvis Gunár. Obaja študujú zároveň v RC 
Sološnica, kde väčšinou aj trénujú. O úspechu mladých 
bežcov AC Malacky svedčí aj fakt, že na 
štvrtom mieste figuroval ďalší člen klubu 
Jakub Kopiar. Taktiež žiakovi stačila na 
štvrté miesto medzi dorastencami účasť 
na štyroch pretekoch.

Pre RC Sološnicu bol isto úspech aj tretie 
miesto juniora Tibora Horvátha. Ten v le- 
te ukončil svoj pobyt v RC Sološnica a 
v druhej polovici súťaže sa už na pre-
tekoch pohára nezúčastňoval. Aj bodový 
zisk z 1. polroka, keď súťaž jasne viedol, 
mu stačil na konečnú 3. priečku (bežal na 
šiestich pretekoch, dva vyhral). ■ TK AC

E. Chvílová, ilustr. foto
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Odpoveď
Dobrý deň prajem Vám, 
ProZáhorí si čítam – 
Vaša báseň milá 
moc ma prekvapila!

Hurá, sláva, pán Janota, že ste z ÁRA preč, 
už sa teším, keď Vás stretnem a hodíme reč.

Myslela som často na Vás, ako sa tam máte 
a Vy beťár v nemocnici na ženy kukáte.

Teším sa, že zdravý ste, prajem veľa sily, 
aby sa Vám všetky túžby a sny naplnili.

■ Mária Brücková s rodinou

3,50€
Vstupné

Dom kultúry Gbely  / od 20:00 hod

Viac informácií:
034/66 21 764

kultura@gbely.sk

Mesto Gbely a SMM Gbely

pozývajú všetkých na:

Disco ples s Dj FUN rádia

Welcome drink pre prvých

50 návštevníkov

21.2.2014

Dj Milan Lieskovský

        Dj Elsy

Prvé stretnutie ZO SZTP Šaštín-Stráže v roku 2014 
sa nieslo v mimoriadne veselom a priateľskom 
duchu. 14. januára sa stretli nielen členovia tejto 
organizácie, ale aj ostatní obyvatelia mesta na 
novoročnom posedení v KD v Šaštíne.

Všetci sa prišli 
spoločne zabaviť 
pri nestarnúcich 
hitoch populárnej 
hudobnej skupi-
ny Duo Jamaha, 
ktorá pochádza 
z nášho regiónu 

a poznáme ju najmä z TV ŠLÁGER. Kto mohol, ten tan-
coval a ostatní sa prizerajúc pridali aspoň spevom. Starí 
omladli, chorí zabudli na bolesti a dobrá nálada vládla 
po celý večer. Neustále zaplnený tanečný parket svedčil 
o vynikajúcej nálade a vysokej úrovni tohto podujatia. 

Veľká vďaka zaň patrí nielen organizátorom, vedeniu ZO 
SZTP, ale aj Kotvanovcom – otcovi so synom, ktorí to ve-
dia v zaplnených sálach poriadne „rozpáliť“.
Všetci sa tešia na ďalšie podobné akcie, ktoré sú ozajst-
ným liekom proti všetkým trápeniam, starostiam a prob- 
lémom. Po vzájomnej dohode bude určite spolupráca 
pokračovať.

Duo Jamaha roztancovalo všetkých

Otvorenie novej lekárne 
v Dojči

Kolektív Lekárne M-pharm s.r.o. ozna-
muje občanom, že prevádzka lekárne 
v obci Dojč bude otvorená od stredy, t.j. 
22. 1. 2014.

Prevádzka lekárne poskytuje:
■ výdaj liekov na lekársky predpis
■ výdaj voľnopredajného sortimentu
■ bohatú ponuku detského tovaru a dopln-
kového sortimentu.

Prevádzkový čas lekárne je nasledovný: 

Pondelok: 7:00 – 12:00 12:30 – 14:00
Utorok: 10:00 – 12:00 12:30 – 17:00
Streda: 7:00 – 12:00 12:30 – 14:00
Štvrtok: 7:00 – 12:00 12:30 – 14:00
Piatok: 12:00 – 17:00

METRO má na Slovensku za sebou rok plný veľkých 
investícií a posúvania veľkoobchodného biznisu do 
novej éry. Predaj formou distribúcie tovaru priamo 
do prevádzok zákazníkov totiž spoločnosť dokázala 

medziročne zvýšiť o 40%.
Budúcnosť veľkoobchodného 
predaja leží v rozvoze tovaru zá-
kazníkom. Jednoznačne to uká-
zal líder segmentu METRO Cash 
& Carry SR, pre ktorého sa rok 
2013 niesol v duchu veľkého a 
veľmi úspešného rozvoja služby METRO Distribú- 
cia. Predajniam METRO v Košiciach, Žiline, Nitre 
a Ivanke pri Dunaji tak po rozsiahlej prestavbe 
distribučných platforiem pribudlo spolu približne 
650 m2 novej plochy na rozvoz tovaru.
Po pripočítaní zvolenskej platformy modernizo-
vanej ešte v júni 2012 METRO za ostatného jeden 
a pol roka vybudovalo vyše 1500 m2 skladových 
priestorov a nakladacích rámp špeciálne pre 
rozvoz a svoje distribučné kapacity tak rozšírilo 
o 125%. (Najnovšia pobočka METRO v Devínskej 
Novej Vsi bola už pri výstavbe dimenzovaná na 
zvýšený dopyt po donáške tovaru.) Spoločnosť 
do rozvoja distribúcie investovala spolu 3 milióny 
eur a rozvoz tovaru v METRO aktuálne zamestná-
va 150 ľudí.
„V službe METRO Distribúcia vidíme veľkú 
budúcnosť. Dynamicky rastúci delivery seg-
ment je jednou z našich priorít a zároveň ces-

tou, ako byť k zákazníkom ešte bližšie,“ hovorí manažér 
pre distribúciu METRO Slavomír Smetanka. „Zákazníci 
oceňujú možnosť vybrať si z pohodlia svojej firmy čo-
koľvek z viac ako 33 000 položiek v našom sortimente 

a dostať tovar priamo k sebe vždy, keď 
ho potrebujú. Vedia pritom, že popri 
časovej úspore sa môžu absolútne 
spoľahnúť aj na prvotriednu čerstvosť 
a kvalitu dodaných produktov,“ dodá-
va.
Z rozvozových platforiem všetkých 6 slo-

venských predajní METRO vo Zvolene, Košiciach, Žiline, Nit-
re, Ivanke pri Dunaji a Devínskej Novej Vsi rozviezla flotila 
38 áut METRO Distribúcie v roku 2013 viac ako 7,7 milióna 
balení tovaru. Službu na Slovensku aktuálne využíva viac 
ako tisíc zákazníkov, ich počet pritom stabilne rastie. Roz-
vozový predaj v predajniach METRO po celom Slovensku 
v uplynulom roku narástol o viac 40%.
Rozvoju tohto dynamického predajného kanála pomáha aj 
online predaj. Práve zákazníkom využívajúcim službu ME-
TRO Distribúcia veľkoobchod už dávnejšie sprístupnil nové 
riešenie na objednávanie tovaru – službu m-objednávka, 
ktorej systém je založený na princípe internetového obcho-
du. Na adrese www.m-objednavka.sk sa zákazník prihlási 
pomocou zákazníckeho čísla a hesla, vyberie si tovar z po-
nuky METRO, odošle objednávku a počká si na dovoz tova-
ru v štandardnom termíne. „Tento spôsob komunikácie 
si veľmi rýchlo získal veľkú obľubu zákazníkov. Až 70% 
obratu METRO Distribúcie generuje práve m-objed-
návka,“ dopĺňa S. Smetanka.

METRO vlani vo veľkom investovalo do distribúcie

■ Ľudmila Machová

Bazalkový twister
SUROVINY: cesto: 350 g hladkej múky, 2-3 PL olivového oleja, 1 KL cukoru, 1 KL soli, 
200-250 ml vlažnej vody, 5 g sušeného droždia, na potretie: bazalkové pesto, suše-
né paradajky nakladané v oleji, cesnak, olivový olej, syr Vršatec, petržlenová vňať, soľ
POSTUP: Suroviny na cesto zmiešame a necháme cesto v teple vykysnúť. Medzi-
tým si spojíme pretlačený cesnak, bazalkové pesto a nakrájané sušené paradajky, pridáme olivový olej, soľ a 
petržlenovú vňať. Vykysnuté cesto rozvaľkáme na obdĺžnik a natrime bazalkovou pastou. Na vrch nastrúhame 
syr Vršatec. Cesto preložíme v jednej tretine a potom aj ten zbytok, narežeme na 2cm pásy a popretáčame ho. Na 
plechu necháme odpočívať ešte asi 30 minút. Vložíme do vyhriatej rúry asi na 180 °C a pečieme 25 minút. Hotové 
vyberieme z rúry, natrieme cesnakovým olejom a keď trošku vychladnú, na vrch nastrúhame ešte kúsok syra.

■ ennergizer, varecha.sk
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Vlk a červená čiapočka na 
jednom tanečnom parkete

V stredu 22. januára 2014 to 
v kultúrnom dome v Kopčanoch žilo. 
Miestna Jednota dôchodcov Sloven-
ska Kopčany poriadala už tradičný 
Maškarný ples.

Úvodného slova sa ujal predseda miestnej 
Jednoty dôchodcov pán Ľubomír Bollo, 
ktorý privítal všetkých prítomných hostí 
a oboznámil ich s priebehom maškarného 
plesu.

Dôchodcovia sa veru nedali zahanbiť a celé 
popoludnie sa nieslo v znamení zaplneného 
parketu tancujúcich párov. Do tanca i na 
počúvanie hrala živá muzika, ktorá im za-
hrala a zaspievala ich obľúbené piesne. Na 
parkete ste tu však mohli stretnúť aj vlka, 
červenú čiapočku, bielu pani ale i čerta, ktorí 
sa postarali o veselú zábavu a nezabudli 
ani vytancovať všetkých prítomných hostí. 
Nechýbala ani bohatá tombola, o ktorú sa 
postarali členovia jednoty.
O obľúbenosti maškarného plesu svedčí 
najmä plný kultúrny dom zabávajúcich sa 
dôchodcov.

■ Veronika Dujsíková

Poďakovanie

Naše poďakovanie chceme vyjadriť 
zamestnancom Domova dôchodcov v Holíči.

ROBÍTE TO DOBRE, ĎAKUJEME.

Páči sa nám odborný prístup terapeutiek a 
sestričky Marišky, sestričky Inky a Tomáška, ako 
ich volajú klienti z prístavby. Pre nich to nie je len 
práca, ktorá ich živí, ale dávajú do nej oveľa viac. 
Starajú sa o svojich klientov s láskou a dobrotou. 
Sú im vo všetkom nápomocní. Sú milí. Sú veľmi 
snaživí. Sú im vždy oporou. Jednoducho z nich 
vyžaruje ľudskosť.

Vážime si Vás a ďakujeme.
Rodina Vašej klientky.

ZOC MAX Skalica 
a Slovenský Čer-
vený kríž Senica 
v spolupráci s NTS 
organizuje pre 
návštevníkov zá-
bavného centra 
13. 2. 2014 už 
tradičnú akciu 

pod názvom – Valentínska kvapka krvi.

V rámci tejto akcie bude prebiehať na-
sledujúci program:

1. Valentínska kvapka krvi, ktorá sa 
bude konať vo štvrtok, 13. 2. 2014 v čase 
od 8.30 hod. do 12.30 hod. v ZOC MAX 
Skalica, v priestoroch kina CINEMAX.

2. Deň zdravia, ktorý sa bude konať vo 
štvrtok,13. 2. 2014 v čase od 9.00 hod. 
do 13.00 hod. v priestoroch ZOC MAX 
Skalica, prízemie.

Stredná zdravotnícka škola Skalica, 
Mládež SČK pri SZŠ Skalica a Poisťovňa 
Dôvera budú v tento Deň zdravia bez-
platne merať: krvný tlak, merať BMI 
(tuk, svalová hmota) a predvedú ukážky 
prvej pomoci.

Svoju účasť v prípade vášho záujmu 
o darovanie krvi môžete nahlásiť na ÚzS 
SČK Senica, na tel. číslach: 034/6515159, 
034/6512316 do 16.00 hod.

Za tento dobrý skutok - dobrovoľné da-
rovanie tej najvzácnejšej tekutiny - krvi, 
dostane každý darca rôzne darčeky, 
poukážky, vstupenky do kina CINEMAX 
a taktiež malé občerstvenie.

Nezabudnite myslieť aj 
na svoje zdravie a pre-
to neváhajte a príďte si 
zdarma u odborníkov 
skontrolovať svoj zdra-
votný stav.

Viac informácií na strán-
ke: www.zocmax.sk/si

Tešíme sa na Vašu návštevu.

VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI 
a DEŇ ZDRAVIA V ZOC MAX Skalica
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Horoskop
BARAN
Prvá polovica februára bude pomerne ruš-
ná. Koncom mesiaca - naopak - zatúžite po 

samote. To, čo následne zažijete, bude trochu zvláštne 
a tajomné a predznamená to udalosti ďalších mesiacov.

BÝK
Chcete sa presadiť a prvé týždne budete len 
pracovať. Potom ale precitnete a spomenie- 

te si, že život je aj o inom... Napokon prežijete skvelé 
chvíle v spoločnosti najlepších priateľov.

BLÍŽENCI
Ostatní vám môžu len závidieť. Tešíte sa zo 
života a užívate si vo veľkom štýle. Koncom 

mesiaca dostanete šancu aj v kariére. Ale chuť baviť sa 
bude zrejme silnejšia.

RAK
Tento mesiac musíte zariadiť isté majetkové 
záležitosti a aj rodina vás bude potrebovať. 

Až v druhej polovici februára dostanete možnosť unik- 
núť a objaviť nové zážitky a nové obzory.

LEV
Prvé týždne sa budete opájať intenzívnym 
pocitom lásky. Neskôr bude nevyhnutné na-

plno sa sústrediť na finančné záležitosti.

PANNA
Zarobiť sa dá aj prácou a práve tak to vo feb- 
ruári budete skúšať aj vy. Len pozor, aby to 

neskončilo prepracovanosťou. Našťastie, zo všetkého 
vás koncom mesiaca vylieči láska.

VÁHY
Počas prvej polovice februára si málokto uži-
je toľko zábavy, ako vy. Ďalšie týždne vás na-

vyše podnietia k pozitívnym zmenám v životnom štýle.

ŠKORPIÓN
Zdá sa, že vo februári budete rozdvojenou 
osobnosťou. Na jednej strane samotárom a 

tajnostkárom, v druhej polovici mesiaca aj extrovertom 
a pôžitkárom. Čomu dáte väčší priestor?

STRELEC
Prežijete aktívne týždne. Najprv vás čaká re-
kordné množstvo dôležitých, aj nezáväzných 

stretnutí a rozhovorov. Neskôr prídu zmeny a rozhodnu-
tia, ktoré pozitívne ovplyvnia rodinný život.

KOZOROŽEC
Peniaze sú teraz pre vás všetkým. Až kon-
com februára sa od nich konečne odpútate 

a všimnete si svojich blízkych, ktorí už netrpezlivo ča-
kajú na váš návrat.

VODNÁR
Intenzívne pracujete na svojom sebazdoko-
nalení. Koncom mesiaca sa začnete aktívne 

snažiť aj o zlepšenie finančnej situácie.

RYBY
Zo začiatku ste v ústraní a k aktivite vás 
nútia len isté finančné záležitosti, ktoré mu-

síte neodkladne vybaviť. Ale rozjímanie pomaly končí. 
Koniec februára vyústi do ambicióznych osobných roz-
hodnutí. 

■ www.astrotouch.com 
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Príde Jano do kr my, objedná si naraz 
pä  borovi iek a naraz ich vypije. Takto 
to ide celý týžde  až sa ho kr már 
opýta:
- Pre o si tie borovi ky nedáš 
postupne?...
- Nás je totiž pä  kamarátov a sme 
zvyknutí sa takto stretáva . No a tí 
štyria sú aleko, tak pijem aj za nich.
Takto to pokra uje alej, až raz si 
miesto piatich, dá len štyri.
- o sa stalo?... Umrel ti kamarát?...
(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 26.2.2014 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: „... Áno, ty musíš, lebo ty si farár“. Výherca z minulého čísla: 
Líza Fuchsová, Skalica. Výherca získal CD23 - 23 piesní skupín Trnavského kraja.

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