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Mier nemôže byť udržiavaný násilím, môže byť dosiahnutý 
len porozumením.

Máme marec a s ním prišiel do 
našich domovov a záhrad aj prvý 
jarný deň. Jar mám veľmi rada, 
príroda ožíva po zime a ľudia 
doslova pookrejú pri prvých jarných 
slnečných lúčoch. Na dedinách 
ale i v mestách začínajú s jarnými 
prácami na svojich pozemkoch, 
aby do čo najlepšie pripravenej 
pôdy zasadili plodiny, ktoré budú 
počas roka konzumovať, zberať 
a uskladňovať na zimu. Do práce 
nás povzbudzuje spev vtákov na 
okolitých rozkvitnutých stromoch. 
Pod stromami si môžeme vziať 
do ruky aj zaujímavú knihu, veď 
kedy je najvhodnejší čas ak nie 
v „Marci, mesiaci knihy“? Áno, 
marec je najmä mesiacom knihy, 
ale v tomto roku sa nesie v znamení 
voľby prezidenta našej Slovenskej 
republiky. Krajiny, v ktorej žijeme, 
prežívame radosti aj starosti. 
Nebuďme preto ľahostajní sami 
k sebe a k našej vlasti, poďme 
voliť a zvoľme si toho správneho 
prezidenta, ktorí bude viesť našu 
zem tou správnou cestou.

Všetkým ľuďom s dobrým srdcom 
prajem bystrú myseľ a pevnú ruku 
pri voľbe prezidenta.

          Veronika Dujsíková
          šéfredaktor
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Albert Einstein

Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 430/2013 Z. z. zo 
dňa 19. decembra 2013 vyhlásil voľbu prezidenta Sloven-
skej republiky.
Volebné miestnosti sa pre voličov otvoria v sobotu 15. marca 2014 
o 7.00 hodine, pokiaľ podľa miestnych podmienok neurčil starosta 
obce alebo primátor mesta začiatok hlasovania na skoršiu hodinu 
(maximálne o 2 hodiny) a zostanú otvorené do 22.00 hodiny.
Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky ne-
získa nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, 
deň konania druhého kola voľby prezidenta Slovenskej republiky je 
určený na sobotu 29. marca 2014.
Volič, ktorý vstúpi do volebnej miestnosti, preukáže svoju totož-
nosť členom komisie a následne dostane hlasovací lístok a obálku.
Potom vstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hla-

sovacieho lístka. Na tomto hlasovacom lístku volič značkou „X“ 
v rámčeku pred priezviskom kandidáta označí kandidáta, za ktoré-
ho hlasuje. Hlasovací lístok vloží do obálky a vhodí do urny.
K voličom, ktorí sa nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti a zdrži-
avajú sa v čase voľby v obci, v ktorej majú trvalý pobyt alebo majú 
voličský preukaz a požiadali o možnosť hlasovať do prenosnej vo-
lebnej schránky, vyšle okrsková volebná komisia aspoň dvoch svo-
jich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacím lístkom 
a obálkou.
Priebežné výsledky voľby prezidenta Slovenskej republiky 2014 
budú dostupné dňa 15. marca 2014 po 22:00 hod.
Zoznam kandidátov na prezidenta nájdete aj na našej stránke 
www.prozahori.sk.

Zvolíme si prezidenta

■ Veronika Dujsíková

Milé moje Záhoráčky a Záhoráci,

politika nás prikvačila. Počúvam tu i 
tam, že to s ňou netreba preháňať, ale 
nič sa veru nedá robiť. Treba znova na-
chystať občianske preukazy, slušne sa 
zaodieť a vyraziť pozrieť svojich suse-
dov v najbližšej volebnej komisii. Ťažký 
veru život!

Ale ako zvyknú vravieť majstri politic-
kého remesla, dobre nám tak. Veď dovtedy sme pred štvrťstoročím 
štrngali kľúčami, kým sme si tie slobodné voľby nevyštrngali. Inak, 
len toť vo februári bolo akési iné výročie, tuším šesťdesiate šieste 
– a to sme zasa spomínali, ako nám vtedy slobodne voliť zakázali. 
Nuž, akosi mi je bližšie to novembrové, i keď sa aj ja musím ustrojiť 
a podumať, koho krúžkovať, aby bolo lepšie.

Tak teda voliť pôjdem už teraz v marci, a hneď dvakrát. Pána pre-
zidenta. Nebudem vám tu verejne prezrádzať, koho, bo chcem, 
aby ste si vy zvolili toho svojho. Ale už teraz nám všetkým prajem 
šťastnú ruku pri výbere. Hlavne aby sme tie ruky, spolu s hlavami, 
aj naozaj použili. Aj tie nadávky v krčme pôjdu potom viac od srdca.

Viem, že by som vás nemal takto strašiť, ale sotva odložíme zimní-
ky, nasadíme zemiaky a pobozkáme tú svoju vyvolenú pod rozkvit-
nutou čerešňou, pôjdeme voliť znova. Tentokrát trinástku, ktorá 
bude celú krajinu zastupovať v Bruseli. A mala by to byť šťastná 
trinástka, aby sme sa za ňu nemuseli potom hanbiť. Lebo všetci 

– Nemci, Francúzi, Briti – budú podľa nich nás všetkých súdiť. A 
keď tam zrazu nájdu nejakých babrákov, budú si myslieť, že sme 
takí všetci.

A tak som sa minule zamyslel. Či by nebolo skvelé, keby medzi 
tou trinástkou malo svojho kibica aj naše Záhorí? Takého, čo 
by myslel viac na Záhorí, ako na nejaké tie politické pletky. 
Lebo všetky tie eurofondy, čo sa na ne stále nadáva, by nám 
Záhorákom celkom pomohli. Na nové cesty, lepšie školy so 
šikovnejšími deckami, kanály i čističky. To by sme hneď mali 
celú tú Úniu radšej!

A tak som sa teda rozhodol. Skúsim ísť do toho Bruselu. Záhorí 
poznám ako vlastnú dlaň, nuž by som hádam najlepšie mohol po-
môcť tým europeniažkom, aby nám prišli pomôcť. Hodné roky sa 
už stretávam s ľuďmi a tuším veru, kde ich tlačí topánka. A do tých 
volieb by som sa rád stretol aj s tými, s ktorými som zatiaľ tú česť 
nemal. Čím viac Záhorákov, tým viac rozumu.

A tak vám teda, milé Záhoráčky a Záhoráci, dávam na známosť, že 
len čo zvolíme toho svojho prezidenta, prídem za vami a budem 
počúvať. A potom, keď Boh dá, popýtam vás všetkých o váš hlas. 
Ak by som sa stal tým veľvyslancom Záhorí v Bruseli, nech máme 
z toho osoh všetci Slováci, ale hlavne my, od Skalice až po Malacky.

Tak sa na vás teda teším. A už teraz rozmýšľajte, čo si všetko za tie 
bruselské peniaze postavíme. ■ Váš 

Milan Roman

Mojim Záhorákom!
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Kraj ocenil osobnosti za rok 2013

Bratislavský samosprávny kraj každoročne udeľu-
je ocenenia osobám a organizáciám, ktoré sa 
významným spôsobom zaslúžili o rozvoj Brati-
slavského kraja a života jeho občanov. Vo februári 
boli slávnostne odovzdané ocenenia za rok 2013 
ôsmim laureátom Ceny Samuela Zocha, trom 

držiteľom Pamätného listu predsedu a jednej 
nositeľke Čestného občianstva Bratislavského sa-
mosprávneho kraja. Laureáti prispeli k rozvoju re-
giónu v rôznych oblastiach od školstva cez šport, 
filantropiu, kultúru až po vedu.

„Je to oceňovanie tých najlepších, ktorí reprezen-
tujú Bratislavský kraj ale aj celé Slovensko. Sú to 
ľudia, ktorých si vážime, ku ktorým prechovávame 
úctu, rešpekt aj istý druh obdivu, lebo sú pre nás 
dlhodobými vzormi a zaslúžia si, aby sme im to as-
poň v týmto skromným spôsobom dali najavo,“ po-
vedal bratislavský župan Pavol Frešo. Kritériom pre Cenu 
Samuela Zocha je podľa neho aj to, že títo ľudia nám 
idú svojim životným príbehom príkladom. „Keď ich 
toto ocenenie povzbudí na ceste ďalej, aj tých, ktorí 
by ich chceli nasledovať, myslím si, že táto cena má 
hlboký zmysel,“ dodal župan.

Cena Samuela Zocha
■ ThMr. Anna Adamovičová - Olexová – pôso-
bila 50 rokov ako evanjelická duchovná

■ Zdeněk Macháček – bol dlhoročným šéfdiri-
gentom spevohry Novej scény

■ Mgr. Jozef Kšiňan – je najstarší a stále aktívny 
slovenský športový novinár

■ Ing. Mária Opatovská – dlhoročná riaditeľka 
Obchodnej akadémie na Račianskej ulici

■ Peter Kurhajec – je filantrop, podpo-
rovateľ humanizmu, solidarity a spájania 
ľudí

■ Mgr. art. Magdaléna Thierová – ba-
letná majsterka vedie už 30 rokov žiačky 
v baletnom štúdiu

■ PhDr. Alena Bartlová – je historičkou 
SAV a venuje sa osobnostiam slovenských 
dejín, osobitne Samuelovi Zochovi 

■ Mons. Július Koller – rímskokatolícky 
kňaz, ktorý pôsobil desaťročia v Bratislave

Čestné občianstvo

■ Elena Arnaudová – pôsobila 9 rokov 
ako riaditeľka Bulharského kultúrneho 
inštitútu v Bratislave

Pamätný list predsedu

■ Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, 
CSc. – vedkyňa, vysokoškolská učiteľka 
a prednostka Univerzitnej lekárne

■ Mária Máziková – stredoškolská 
učiteľka a odborná prekladateľka učebníc 
prírodovedných predmetov

■ Prof. Ing. Milan Matula, DrSc. – vedec 
a vysokoškolský pedagóg v oblasti inžinier-
skej geológie a hydrogeológie
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Značná časť peňazí pôjde na bežnú prevádzku škôl, 
sociálnych zariadení, na dopravu a ďalšie oblasti, 
ktorých chod musí župa zabezpečovať podľa záko-
na. No okrem týchto výdavkov si Bratislavský samo-
správny kraj naplánoval aj ďalšie priority.

ROZPOČET:

Vzdelávanie 44 095 746,48 €

Sociálne zabezpečenie 24 947 562,52 €

Komunikácie 13 000 000,00 €

Interné služby 11 218 310,59 €

Doprava 10 128 503,00 €

Plánovanie, manažment a kontrola 9 849 168,77 €

Administratíva 4 415 240,00 €

Kultúra 3 625 441,00 €

Šport 723 000,00 €

Propagácia a marketing 450 000,00 €

Cestovný ruch 393 980,00 €

Zdravotníctvo 252 400,00 €

Bezpečnosť 1 900,00 €

Podporované bývanie
Jednou z priorít Bratislavskej župy je 
zvýšenie počtu klientov, ktorí prešli do 
podporovaného bývania. Župa investuje 
do rekonštrukcie priestorov v zariadení 
Gaudeamus na Mokrohájskej ulici a vy-
tvorí tak 6 bytových jednotiek pre svojich 
klientov. Plánované výdavky na rekon-
štrukciu bytových jednotiek sú 60 tisíc 
eur. Podporované bývanie bude pokra-
čovať aj v rámci DSS Stupava, v Pezinku 
a Modre.

Bezpečný ženský dom
Zariadenie je reakciou na nedostatoč-
nú kapacitu takýchto domov pre ženy 
a deti zažívajúcich násilie. V roku 2014 je 
naplánovaná rekonštrukcia rodinného 
domu v Prievoze, ktorý je majetkom BSK a 
po ukončení bude slúžiť ženám a deťom, 
ohrozeným domácim násilím. Plánované 
výdavky na zriadenie Bezpečného domu 
sú 242 tisíc eur, financovanie cez Nórsky 
finančný mechanizmus.

Geografický informačný systém
Aké stredné školy sú v kraji, koľko žiakov, kedy je na nich zápis, kde sa práve 
rekonštruuje cesta a aká je obchádzka, kde sa nachádzajú domovy sociál- 
nych služieb a na ktorých sú voľné miesta, kde a kedy nájdeme lekárov a le-
kárne. To sú príklady, ako by nám malo pomáhať mapové zobrazenie kom-
petencií kraja. Jednoducho sadnete za počítač, spustíte mapu a dozviete 
sa všetky potrebné informácie. Toho roku by sme sa mali dočkať spustenia 
skúšobnej prevádzky.

Rekonštrukcia 
polikliniky Karlova Ves

Jedna z najväčších investícií roka. Kom-
pletná rekonštrukcia objektu reaguje na 
nevyhovujúci stav budovy, jej ekonomickú 
a energetickú náročnosť. V roku 2014 má 
byť ukončená projektová dokumentácia, 
obstaraný zhotoviteľ a následne spustená 
rekonštrukcia. Predpokladané výdavky 
1,6 milióna eur.

Do čoho investuje župa       v roku 2014?

»  

»  

»  

»  
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Rozpočet kraja bude 
vyrovnaný, najviac peňazí 

pôjde na vzdelávanie

Poslanci Bratislavského kraja vo februári 
jednohlasne schválili návrh rozpočtu na rok 
2014.

Rozpočet bude vyrovnaný s celkovými príjmami a 
výdavkami na úrovni 124,8 mil. €. Najviac peňazí, 
vyše ako 44 mil. € smeruje na oblasť vzdelávania, 
takmer 25 mil. € na sociálne služby, viac ako 10 mil. 
€ pôjde na zabezpečenie verejnej dopravy v regióne 
a 13 mil. € na údržbu a opravu komunikácií.

„Rozpočet je konsolidačný a úsporný, zni-
žujeme zadlženie. Všetky kompetencie župy, 
cez školstvo, sociálne veci, verejnú dopravu či 
opravu komunikácií, tak môžeme vykonávať 
bez toho, aby sme museli prijímať ďalšie úvery,“ 
povedal poslanec kraja Ivo Nesrovnal.

V znižovaní dlhu kraja na 32,3 percenta vidí 
jednoznačný prínos aj riaditeľ Úradu BSK Bys-
trík Žák, a považuje to za veľmi dobré aj hľadiska 
agregovaného dlhu štátu. Ako ďalej uviedol, snažia 
sa prispieť k tomu, aby táto republika lepšie fungo-
vala. „Riziká vidíme vo výbere daní, čo nevieme 
ovplyvniť a tým pádom nie sú príjmy kraja isté. 
Ďalšie riziko plynie z predaja majetku, ktorého 
máme veľmi veľa dubiózneho. Budeme teda 
radi, ak poslanci budú pracovať na odpre-
daji prebytočného majetku, s ktorým sa spája 
veľmi veľa nákladov. Z predaja by vyplynuli 
kapitálové príjmy, čo by nám umožnilo ďalej 
pracovať na skvalitnení služieb pre občanov,“ 
doplnil Bystrík Žák.

Prioritou župy v oblasti vzdelávania je vypracovanie 
motivačného systému odmeňovania pedagogic-
kých a nepedagogických zamestnancov. Navýšenie 
peňazí v roku 2014 oproti minulému roku zahŕňa 
aj dodatočne pridelené finančné prostriedky pre 
školstvo na pokrytie zvýšených tarifných platov 
pedagogických a odborných zamestnancov regio-
nálneho školstva o 5 % a zvýšenie platov pre 
nepedagogických zamestnancov regionálneho 
školstva o 16 €.

Jednou z priorít BSK na roky 2014 – 2016 je aj pod-
pora celoživotného vzdelávania, na školách v pô-
sobnosti kraja vznikli už tri centrá odborného vzde-
lávania a prípravy (COVP). V Spojenej škole v Ivanke 
pri Dunaji je COVP pre oblasť poľnohospodárstva a 
rozvoja vidieka, v SOŠ informačných technológií na 
Hliníckej v Bratislave COVP pre oblasť elektrotech-
niky a informačných technológií a v SOŠ Farského 
v Bratislave COVP pre oblasť potravinárstva.

Cyklotrasy a turistický ruch
V rámci projektu Perimost bude aj tento rok pokračovať výstavba cyklo-
turistických odpočívadiel v okolí Cyklomosta Slobody medzi Devínskou 
Novou Vsou a rakúskym Schlosshofom. S odpočívadlami projekt počíta 
v lokalitách Biely kríž, Vysoká pri Morave a Malé Leváre. Cez ďalší projekt 
– Za mostom – bude revitalizovaných 7 vojenských bunkrov pozdĺž rieky 
Morava, zlepší sa turistická infraštruktúra a bude vybudované Múzeum 
železnej opony.

Rekonštrukcie kultúrnych zariadení 
a pamiatok

V oblasti kultúry bude župa investovať do viacerých zariadení. Park 
v Modre sa dočká sanácie oporného múra, dokončenie sanácie čaká aj 
prístupový most ku kaštieľu v Stupave, kde prebehne aj dendrologický 
prieskum (popis existujúcich drevín a ich ošetrenie). Plánované sú aj prvé 
kroky rekonštrukcie Bábkového divadla, ktoré dostane nové technológie 
a vytvorí sa v ňom multifunkčný priestor.

Elektronizácia 
služieb

Župa pripravuje elektronické 
vybavovanie služieb pre obča-
nov a podnikateľov – zavedie 
61 elektronických služieb (30 
povinných a 31 nepovinných), 
ktoré vybavíte v pohodlí svojho 
domova a nemusíte navštíviť 
úrad. V tomto roku sa plánuje 
zakúpenie informačného systé-
mu a zavedenie do prevádzky.

Cesta medzi Malackami a Rohožníkom
Prioritou v oblasti komunikácií je modernizácia cesty III/50310 
a vybudovanie obchvatu obce Rohožník. Dĺžka modernizova-
nej cesty bude 11 kilometrov, projekt reaguje na nevyhovujúci 
dopravno - technický stav, prejazd ťažkých nákladných vozi-
diel z cementárne a neexistujúce priame napojenie na diaľnicu. 
Obchvat prinesie obyvateľom zlepšenie mobility a úsporu času. 
Predpokladané náklady sú 11 miliónov eur.

Oprava športovísk
Z rozpočtu športu plánuje župa 
rekonštruovať telocvične a špor-
toviská. Bratislavský samospráv-
ny kraj zrekonštruuje každý rok 
2 telocvične a 2 športoviská, na 
zlepšenie podmienok na športo-
vanie.

Do čoho investuje župa       v roku 2014?
»  

»  »  

»  

»  
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V medzinárodnej súťaži o 
najlepšie bratislavské rožky 
vyhrali žiaci SOŠ Farského

Žiaci SOŠ Farského Lenka Sláviková 
a Richard Berlák vyhrali medzinárodnú 
súťaž „O najlepší bratislavský rožok“, 
v súťaži o „Umelecké dielo“ skončili na 
2. mieste.

Škola je v pôsobnosti Bratislavského samo-
správneho kraja. Súťaž sa konala začiatkom 
februára v rámci Medzinárodného veľtrhu 
gastronómie Danubius Gastro v Inchebe. 
Neoddeliteľnou súčasťou veľtrhu boli aj 
sprievodné podujatia, ktoré porovnávajú 
odborné zručnosti barmanov, baristov, ku-
chárov, cukrárov a pekárov.

„Naši študenti dokázali, že vedia robiť 
najlepšie bratislavské rožky. Aj to sved-
čí o ich kvalitnej príprave a o tom, že 
odborné školstvo v Bratislavskej župe 
má vysokú úroveň a žiaci vychádzajú zo 
škôl poriadne pripravení,“ povedal župan 
Pavol Frešo. 

Žiaci dosiahli úspechy aj v ďalších disciplí- 
nach. V barmanskej súťaži „St. Nicolaus Cup“, 
v ktorej pripravovali miešané nápoje, získali 
Patrícia Pešková a Dušan Biháry striebornú 
medailu. V súťaži „Gastro Cup kuchár Juni-
or“ pripravovali súťažiaci pred obecenstvom 
dve porcie jedál, pričom na ich prípravu mali 
45 minút. SOŠ Farského zastupovali žiaci 
Youssif Sami, ktorý si vybojoval striebor-
né ocenenie, a Jozef Zeman, ktorý skončil 
bronzový. Riaditeľ SOŠ Farského Jozef Horák 
prevzal mimoriadnu cenu Generálneho ria-
diteľa Incheby Alexandra Rozina za výchovu 
a rozvoj pekárskeho a cukrárskeho remesla.

Stredná odborná škola mala na veľtrhu, ako 
jediná stredná škola, vlastný stánok v pries-
toroch Cechu pekárov a cukrárov regiónu 
západného Slovenska. Stánok bol zameraný 
na propagáciu odborného vzdelávania.

Seniori z Bratislavského kraja sa opäť zabavili 
na plese v Inchebe

Tohtoročná plesová sezóna je v plnom prúde, Bra-
tislavský samosprávny kraj a Malokarpatské osve-
tové stredisko v Modre znova pripravili ples aj pre 
seniorov z regiónu.

V bratislavskej Inchebe sa zabávalo takmer 650 seniorov 
z klubov dôchodcov a zariadení sociálnych služieb z 24 
miest a obcí v kraji.

„Tento tradičný ples láka stále viac seniorov. Sme 
radi, že sa nám darí zapájať do aktívneho spoločens- 
kého života nielen klientov našich sociálnych zaria- 
dení, ale aj seniorov z klubov dôchodcov v našom 
kraji,“ povedal predseda Bratislavského samosprávneho 
kraja Pavol Frešo.

Pre plesajúcich seniorov bol pripravený bohatý kultúrny 
program. O zábavu sa postarali muzikanti Borovien-
ka, Silent Trio a do tanca hral aj DJ Mirco. Na pódiu sa 
predstavili aj samotní seniori – vystúpil 1. Tanečný klub 
Senior Bratislava. Svoj talent predviedli tanečníci zo Sun 
Dance Academy Bratislava, ale aj folklórny súbor Klnka.

Na SOŠ Hlinícka majú nové multimediálne učebne
Bratislavskému kraju, ktorý nebol oprávnený 
čerpať do vzdelávacej infraštruktúry v programo-
vom období 2007-2013, sa podarilo vylobovať, 
aby v novom progra-
movom období 2014-
2020 mohol využiť 
eurofondy smerujúce 
do regiónu aj na jej 
podporu. Prioritou 
kraja je podpora 
odborného školstva 
prostredníctvom cen-
tier odborného vzde-
lávania a prípravy, 
medzi ktoré patrí aj 
COVP na Hliníckej.

„Všetko to, čo budú absolventi používať v praxi, sa 
snažíme aj za pomoci partnerov doručiť do našich 
škôl. Aby sme eliminovali problém, že odborné škol-
stvo neprodukuje absolventov, ktorí sú spôsobilí 
ísť do praxe,“ povedal predseda Bratislavského samo-
správneho kraja Pavol Frešo, ktorý pripomenul, že ak by 
si mali vybrať ľudia jednu prioritu, vyberú si vlastné deti. 

„Na vzdelaní ľuďom záleží a my sme povinní im ho 
poskytnúť,“ dodal bratislavský župan.

Projekt AMOS Democentrum Bratislava zavŕšil moderni-
záciu digitálnych učební 
na SOŠ informačných 
technológií na Hliníckej. 
Multimediálne triedy 
sú vybavené najmoder-
nejšími technológiami, 
napríklad „all in one“ 
počítačmi s dotykovými 
obrazovkami, note-
bookmi, interaktívnou 
tabuľou, projektorom 
či vizualizérom. Nechý-
bajú ani robotické sady 

Lego, digitálne jazykové laboratórium, e-learningové 
príslušenstvo, program pre správu učebne ani vysoko-
rýchlostný internet. Cieľom projektu je zefektívnenie a 
skvalitnenie vzdelávacieho procesu obohatením o digi-
tálny obsah. Vzdelanie sa tak prispôsobuje aj požiadav-
kám zamestnávateľov. Bratislavský samosprávny kraj sa 
na modernizácii učební podieľal sumou 38-tisíc eur.



Zabezpecíme priamo na mieru…
oslavu pre vaše deti

- narodeniny
- športové úspechy
- a iné...

Ponúkame:
detské menu, výzdobu, hudobnú reprodukciu
v letných mesiacoch možnosť uskutočniť akciu v zá-
hrade hotela.

Od 15. 3. 2014 vás pozývame na 

tradičné víkendové 
špeciality:

Pečená kačica s červenou 
kapustou a lokšami

****
Sviečková na smotane 
s brusnicami a knedľou

V sobotu a nedeľu vám ponúkame v našej cukrárni 

domáce sladkosti 
za vynikajúce ceny 

s najlepšou kávou v meste

Dezerty: 
• Ovocný pohár so šľahačkou
• Čokoládová torta “Privilegia”
• Koláč “Patriot”
• Domáci veterník

Plánujete pracovné stretnutie 
s vaším obchodným partnerom 

v čase obeda?

Príďte k nám na 

business menu
za skvelé ceny !

Viac informácií na www.patriothotel.eu
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 pocítace

Pod pojmom hackovanie 
(hacking) si predstavuje-
me prenikanie do cudzie-
ho systému s cieľom plne 
ho ovládnuť, získavať 
informácie o systéme a 
samozrejme prístup k in-
formáciám, ktoré však 

hacker nezneužíva.

Človek, ktorý sa pokúša preniknúť do systému sa volá  
hacker. Veľa ľudí si však mýli hackerov a crackerov.

Hacker na rozdiel od crackera neničí prácu iných ľudí. 
Hľadá chyby systému a jeho zabezpečenia, aby tie 
chyby mohol opraviť a naprogramovať to dokonalej-
šie!

Aký je rozdiel medzi hackerom a crackerom?
Hacker je človek, ktorého baví skúmať detaily progra-
movateľných systémov a prispôsobiť si ich tak, aby 
vedel maximálne využiť ich schopnosti, na rozdiel od 
bežných užívateľov. Je to človek, ktorý programuje 
s nadšením a je dobrý v rýchlom programovaní.

Cracker je človek, ktorý preniká do systému za účelom 
škodiť, kradnúť a podobne. Títo ľudia sa označujú za 
hackerov ale nimi nie sú. Na preniknutie často využí-
vajú chyby, ktoré objavili hackeri.

Aj hackeri majú svoju etiku.
Aj hackeri majú svoju etiku, ktorej sa držia. Veria, že 
zdieľanie informácii je správne a že etickou povinnos-
ťou hackerov je, deliť sa o svoje poznatky písaním pro-
gramov s otvoreným zdrojovým kódom (open source) 
a uľahčovaním prístupu k informáciám v čo najväčšej 
miere. Veria, že nabúranie do systémov pre zábavu a 
získanie skúseností je eticky v poriadku, pokiaľ však 
nedôjde k vandalizmu, zničeniu informácií či poruše-
niu ich utajenia.

Pravidlá, ktorých sa správny hacker drží: 
1. Nikdy nehackuje pre popularitu.

2. Ak sa rozhodne hackovať, tak len pre zábavu a zís-
kanie informácií a skúseností.
3. Po nabúraní nezneužíva informácie, neporušuje 
súkromie ľudí, neničí prácu druhých, nekradne.
4. Po nabúraní do systému pošle jeho správcovi sprá-
vu, ako došlo k nabúraniu a ako túto „dieru“ zaplátať.

Aj bežný človek môže chrániť svoje účty na in-
ternete.
Ako môže prebiehať lá-
manie hesiel? Často sa 
dá uhádnuť, aké heslo 
by si mohol človek zadať. 
Stačí, keď nás dotyčný 
pozná, uhádne naše 
heslo, ak je ním naša 
prezývka, záľuba, meno 
dievčaťa alebo iné bežné 
heslá. Ak chce prelomiť 
naše heslo cudzí človek, 
ťažko ho môže uhádnuť. 

Najčastejšie sa využí-
vajú dve metódy hľa-
dania hesiel:
1. Dictionary Attack 
– útok pomocou slov-
níka. Slovník obsahuje 
niekoľko tisíc slov, ktoré 
sa môžu vyskytnúť ako 
heslo. Slovníkov za tým-
to účelom existuje veľké 
množstvo a sú rozdelené 
podľa rôznych zameraní, 
napr. názvy skupín, slo-
venský či český slovník, 
mená a rôzne iné. Pred 
týmto sa uchránime 
používaním hesiel zlože-
ných z veľkých a malých 

písmen aj z číslic.
2. Ďalšia je metóda Brutal Force, ktorá skúša všetky 
možné kombinácie čísiel, znakov, napr. aaaa, aaab, 
aaac, aaad... Tieto operácie sú však časovo mimoriad-
ne náročné a čím dlhšie a komplikovanejšie heslo, tým 
viac kombinácií musí program preveriť – množstvá 
idú do miliárd.

Hacker či cracker, kto je kto?

■ Peter Priwitzer, redakčne upravené

    ČO PONÚKAME ?

 kvalifi kovanú výučbu odborných 
 a všeobecno-vzdelávacích predmetov

  individuálny prístup k nadaným 
 a slabším študentom

  možnosť reprezentácie školy 
 v športových a vedomostných 
 súťažiach (olympiády, ZENIT, Enersol)

 možnosť získania zamestnania 
 vo fi rmách, v ktorých je čiastočne 
 vykonávaná odborná prax (Protherm Skalica,  
 OMS Dojč, FMT Gbely, VW - Bratislava 
 a INA Skalica) 

 výučbu v moderných laboratóriach

 získanie zváračského a vodičského preukazu

Príďte si školu aj s rodičmi kedykoľvek pozrieť, tešíme sa na Vás.

    ČO PONÚKAME ?

 kurzy príprav na prijímacie 
 pohovory na vysoké školy

 celodenný prístup na internet

 vlastné prepojenie žiakov do WIFI 
 siete školy počas celého štúdia

 možnosť športového vyžitia 
 (fl orbal, minifutbal, stolný tenis, tenis, 
 basketbal a iná záujmová činnosť)

 skoršie uvolňovanie žiakov 
 z vyučovania na športové tréningy 
 resp. inú záujmovú činnosť

 školská knižnica a študovňa

 možnosť ubytovania v školskom internáte

PODMIENKY PRIJATIA: 
do všetkých učebných odborov prijímame na štúdium

BEZ PRIJÍMACÍCH POHOVOROV !

Pár slov o našej škole:
4 - ROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY

KONČIACE MATURITOU:
Mechanik elektrotechnik

Operátor stavebnej výroby
Mechanik počítačových sietí

Obchod a podnikanie

3 - ROČNÉ UČEBNÉ ODBORY:
Technickoadministratívny pracovník 

Elektromechanik
Murár
Krajčír

2 - ROČNÉ UČEBNÉ ODBORY:
Stavebná výroba 

 Výroba konfekcie

2 - ROČNÉ NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM
KONČIACE MATURITOU:

Elektrotechnika 
Technickoekonomický pracovník

PARTNERI SOŠE GBELY:  Protherm Skalica, OMS Dojč, FMT Gbely, W.E.D. Slovakia Gbely, VW Bratislava

BAVIA VÁS POČÍTAČE ? PRÍĎTE MEDZI NÁS.

PARTNERI SOŠE GBELY:  Protherm Skalica, OMS Dojč, FMT Gbely, W.E.D. Slovakia Gbely, VW Bratislava

Spolupráca = cesta za úspechom
študijné odbory:

Mechanik elektrotechnik
Mechanik počítačových sietí 
operátor stavebnej výroby 

obchod a podnikanie 

učebný odbor:
elektromechanik 

Murár 
technicko-administratívny pracovník

nadstavbové štúdiuM:
elektrotechnika 

technicko-ekonomický pracovník

informácie o možnostiach štúdia v  soše Gbely vám poskytne pri osobnom kontakte úsek riaditeľa 
soše, učňovská 700/6, Gbely, prípadne telefonicky: 034 66 21 229, e-mail: sougbely@zupa-tt.sk.

informácie o možnostiach uplatnenia absolventov a zamestnania v spoločnosti Protherm 
Production, s.r.o., záujemcom poskytne personálne oddelenie na tel. č. 034 69 66 276

Príďte si školu aj s rodičMi kedykoľvek Pozrieť, tešíMe sa na vás!

čo sPoločne PonúkaMe?
• kvalitnú a kvalifikovanú výučbu  

podporovanú spoločnosťou Protherm  
Production, s.r.o., skalica  

• vzdelávanie v moderných laboratóriách 
• získanie zváračského preukazu
• Možnosť vykonávania odbornej praxe  

a zároveň možnosť následného  zamestnania 
v spoločnosti Protherm Production, s.r.o., 
skalica 

&

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 
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Podvrtnutý členok

Poviete si - nič ne-
zvyklé. Snáď každý 
z nás si sem-tam čle-
nok podvrtne. Z me-
dicínskej praxe však 
vieme, že i samotní 
lekári často venujú 
podvrtnutiu členka 
málo pozornosti. A nieto ešte pacienti. 

Členok je pomerne zložitý kĺb, ktorý nesie 
polovicu hmotnosti človeka. Spájajú sa 
v ňom 4 kosti prostredníctvom kĺbového 
puzdra a väzov, v okolí priebeha množstvo 
šliach, ciev a nervov. 

Podvrtnutie je najčastejší úraz členka. Je to 
však len mechanizmus úrazu, nie diagnóza! 
Diagnózou je napríklad natiahnutie puzdra, 
väzov, natrhnutie či úplné pretrhnutie vä-
zov. V drvivej väčšine prípadov sa noha 
skrúti dovnútra a natiahnu sa vonkajšie 
postranné väzy a puzdro. To v tom lepšom 
prípade. V horšom prípade sa väzy aj čias-
točne, prípadne úplne pretrhnú. Natrhnutý 
alebo úplne pretrhnutý postranný väz je na 
nerozoznanie od obyčajného podvrtnutia. 
Nestabilita členka, ktorá pri roztrhnutí väzov 
vzniká, je prekrytá opuchom, obmedzenou 
pohyblivosťou a obtiažnou zaťažiteľnosťou. 
Preto pacient len ťažko zistí, že členok vlast-
ne nedrží, väzy sú poškodené a je nutná lieč-
ba odlišná od tej, ktorá stačí pri obyčajnom 
podvrtnutí.

Pri bežnom podvrtnutí - natiahnutí puzdra 
a väzov, stačí octanová masť, bandáž či apli-
kácia chladu (ľadu). Natrhnutie alebo úplné 
pretrhnutie väzov však už vyžaduje imobi-
lizáciu - najčastejšie sadrovú dlahu a to na 
dobu 4-6 týždňov. V závažných prípadoch 
dokonca i operačné riešenie - zošitie poško-
deného puzdra a väzov. Nesprávne vedená 
liečba má za následok chronickú nestabilitu 
členka, akoby slabosť, opakované podvrtá-
vania, zhoršenie zaťažiteľnosti a rýchlejšie 
opotrebovávanie členka a artrózu. Tieto 
chronické zmeny sú však už obtiažne rieši-
teľné a návrat do pôvodného stavu je prak-
ticky nemožný.

Samozrejme, že vám všetkým prajem, aby 
ste sa všetkým úrazom vyhli. Aj keď to úplne 
reálne nie je. A ak už k úrazu dôjde, aby po-
škodenie a následky boli čo najmenšie.

■ MUDr. Daniel Vidovič, MPH, lekár 

Ziaci konciaci 
základnú školu, pozor!

MGR. RÓBERT NAGY 
SOŠ elektrotechnická, Učňovská 700/6, 90845 Gbely 
tel.: 905/256878, nagy.robert@zupa-tt.sk

• SOŠ elektrotechnická v Gbeloch a spoločnosť Volkswagen Slovakia, a. s. 
otvorili od školského roku 2012/2013 spoločnú prípravu  žiakov v rámci 
študijného odboru MECHANIK ELEKTROTECHNIK, zameraného na 
výkon povolania v automobilovom priemysle.

• Štúdium je zamerané na programovanie, nastavovanie a obsluhu priemy-
selnej a automatizačnej techniky vo výrobných prevádzkach.

• Teoretické vyučovanie bude realizované v SOŠE Gbely a praktická príprava 
v podnikovom stredisku praktického vyučovania a v moderných prevádz-
kach Volkswagen Slovakia, a. s. Bratislava.

• Možnosť fi nančného zabezpečenia žiakov počas štúdia.

• Možnosť získania výhodného zamestnania v závode Volkswagen Slovakia, 
a. s. po úspešnom ukončení štúdia.

• Cestovanie na praktické vyučovanie a ubytovanie je zabezpečené (internát 
SOŠ ) s možnosťou získania fi nančného príspevku zo strany VW SK.

•  Možnosť perspektívy a odborného rastu.

&

ING. DUŠAN GÁFRIK
Volkswagen Slovakia, a.s., J. Jonáša 1, 84302 Bratislava 

tel.: 02/69642829, dusan.gafrik@volkswagen.sk

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 
ELEKTROTECHNICKÁ 
GBELY

Záujemcom  o štúdium  
poskytnú  bližšie informácie:

 

    ČO PONÚKAME ?

 kvalifi kovanú výučbu odborných 
 a všeobecno-vzdelávacích predmetov

  individuálny prístup k nadaným 
 a slabším študentom

  možnosť reprezentácie školy 
 v športových a vedomostných 
 súťažiach (olympiády, ZENIT, Enersol)

 možnosť získania zamestnania 
 vo fi rmách, v ktorých je čiastočne 
 vykonávaná odborná prax (Protherm Skalica,  
 OMS Dojč, FMT Gbely, VW - Bratislava 
 a INA Skalica) 

 výučbu v moderných laboratóriach

 získanie zváračského a vodičského preukazu

Príďte si školu aj s rodičmi kedykoľvek pozrieť, tešíme sa na Vás.

    ČO PONÚKAME ?

 kurzy príprav na prijímacie 
 pohovory na vysoké školy

 celodenný prístup na internet

 vlastné prepojenie žiakov do WIFI 
 siete školy počas celého štúdia

 možnosť športového vyžitia 
 (fl orbal, minifutbal, stolný tenis, tenis, 
 basketbal a iná záujmová činnosť)

 skoršie uvolňovanie žiakov 
 z vyučovania na športové tréningy 
 resp. inú záujmovú činnosť

 školská knižnica a študovňa

 možnosť ubytovania v školskom internáte

PODMIENKY PRIJATIA: 
do všetkých učebných odborov prijímame na štúdium

BEZ PRIJÍMACÍCH POHOVOROV !

Pár slov o našej škole:
4 - ROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY

KONČIACE MATURITOU:
Mechanik elektrotechnik

Operátor stavebnej výroby
Mechanik počítačových sietí

Obchod a podnikanie

3 - ROČNÉ UČEBNÉ ODBORY:
Technickoadministratívny pracovník 

Elektromechanik
Murár
Krajčír

2 - ROČNÉ UČEBNÉ ODBORY:
Stavebná výroba 

 Výroba konfekcie

2 - ROČNÉ NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM
KONČIACE MATURITOU:

Elektrotechnika 
Technickoekonomický pracovník

PARTNERI SOŠE GBELY:  Protherm Skalica, OMS Dojč, FMT Gbely, W.E.D. Slovakia Gbely, VW Bratislava

BAVIA VÁS POČÍTAČE ? PRÍĎTE MEDZI NÁS.

PARTNERI SOŠE GBELY:  Protherm Skalica, OMS Dojč, FMT Gbely, W.E.D. Slovakia Gbely, VW Bratislava

• Technickoadministratívny pracovník
• Technickoekonomický pracovník

• Krajčír
• Výroba konfekcie

• Obchod a podnikanie

• Mechanik elektrotechnik
• Mechanik počítačových sietí

• Elektrotechnika /Elektromechanik

• Operátor stavebnej výroby
• Murár

• Stavebná výroba

Stredná odborná škola elektrotechnická 
Učňovská 700/6, 908 45 Gbely, Tel.: 034/6621 229, 034/6621 365, tel./fax.: 034/6621 191

e-mail: sougbely@zupa-tt.sk, web: www.sougbely.edu.sk

SOŠ ELEKTROTECHNICKÁ
GBELY

Stredná odborná škola elektrotechnická 

e-mail: sougbely@zupa-tt.sk, web: www.sougbely.edu.sk

SOŠ ELEKTROTECHNICKÁ
GBELY
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*Novostavba - RD 4+kuchyňa, jedáleň s garážou 
a šatníkom v Skalici Cena domu :  85.300 €  +

RK :  GRAND-REALITY Skalica
www.grand-reality.sk
 0903 473 262 Bc. Dáša Vlková
*NAJLACNEJŠIE 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

pozemok +garáž Filušová tel.: 0905496941
Nové  byty  2+kk a 3+kk  v Skalici od ceny 24.000,-
eur - byty sú s balkónom, terasou, komorou 
a parkovacím miestom

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

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 zamest-
návateľ 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 Da-
ňový úrad.

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

Ďakujeme!

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

Peter Bič Project: Netreba brať všetko tak vážne
Tento rok sme mali možnosť vás opäť vidieť vystu-
povať na Záhorí, konkrétne v Skalici. Keď sa vám po-
vie Skalica alebo Záhorie,  čo vás ako prvé napadne?
Áno, hrali sme v kultúrnom dome v Skalici. Je to fajn 
mesto, priateľské publikum a fanúšikovia nás tu vždy 
milo prekvapia. V súvislosti so Skalicou nás napadá tr-
delník :). Do Skalice radi chodíme, aj keď je to ďaleko 
z Košíc, vždy sú tu skvelé akcie, ktoré za to stoja.

Ste pomerne mladá skupina, ale už máte za sebou 
veľa úspechov či už na Slovensku alebo v zahraničí. 
Máte nejaký recept, ako v krátkom čase preraziť 
a mať úspech?

Áno, receptom je tvrdá práca 
:). Musíte veriť v to, čo robíte 
a veriť aj ľuďom, s ktorými 
spolupracujete. A samozrejme 
nebrať všetko tak vážne.

Spievate po anglicky, čo 
vás k tomuto rozhodnutiu 
viedlo?
Máme piesne aj v slovenčine 

a hráme ich na našich koncertoch. Angličtina je nám 
blízka, počúvali sme ju, vyrastali sme na nej a v nepo-
slednom rade - čínština nám nešla :).

O pár mesiacov je tu leto a s ním sú spojené hudobné 
festivaly. Viete nám už teraz prezradiť, na ktorých 
budete účinkovať a kde vás budeme môcť vidieť?
Leto je už plné plánov, objavíme sa na Topfeste a veľa re-
gionálnych festivaloch po Slovensku a Čechách. Špeciál- 
ne sa tešíme na naše koncerty v zahraničí.

Určite stále skladáte nové piesne pre poslucháčov. 
Môžte nám prezradiť, na čo nové sa môžu z vašej 
tvorivej dielne tešiť?
V súčasnosti máme vydaný nový singel a klip Don‘t 
Wanna Be Just Friends, ktorý je vyznaním lásky medzi 
Dáškou - speváčkou a Matúšom - našim klávesákom. Po-
maly už pripravujeme ďalší nový singel a veľa práce nám 
zaberá príprava na jesenné turné.

Čo by ste odkázali našim čitateľom mesačníka Pro-
Záhorí?
Nech sú hrdí na to, že sú Záhoráci. Máme ich radi a teší-
me sa na ďalšie stretnutie s nimi.

Slovenská skupina Peter Bič Project prera-
zila tanečným singlom Hey Now, ktorým 
doslova dobili slovenské ale i zahraničné 
rádiá. Pesnička 
sa stretla s pozi-
tívnym ohlasom 
nielen u poslu-
cháčov, ale aj kri-
tikov. Spomínaný 
hit nájdete na al-
bume Say it loud 
spolu s ďalšími 
11 pesničkami. Skupinu si mohli diváci užiť 
aj v Skalici, kde mali vystúpenie a pri tejto 
príležitosti nám odpovedali na pár otázok.

■ Veronika Dujsíková
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TEENAGE DREAM 
sa vydaril!

Mládež v Skalici sa konečne dočkala! 
31. januára 2014 sa totiž uskutočnil 
Prvý ples pre mladých v Skalici – TEEN-
AGE DREAM!

Ples oficiálne otvoril konateľ spoločnosti 
SMM Skalica pán Ing. Ľudovít Bránecký so 
slovami:  “Som rád, že sa do Skalice vracia 
mládežnícky ples a budem ešte radšej, 
keď sa z toho stane tradícia”. Počas úvod-
ného programu sa predstavili tanečnice 
tanečnej skupiny EXTRAVAGANZA, ihneď po 
nich nasledovali Peter a Tomáš Szabo, kto-
rých poznáme zo show Československo má 
TALENT. Po úvodnom programe nasledovala 
voľná zábava, o ktorej hudobnú réžiu sa po-
čas celého večera postaral DJ CHOCI.

Sľúbené bolo aj odovzdávanie titulu Kráľ a 
Kráľovná plesu. Odborná porota zložená zo 
všetkých účinkujúcich zvolila za kráľa Ond-
reja Hyžu a kráľovnou sa stala Petra Kiripol-
ská. Hlavným lákadlom celého plesu boli 
účinkujúci BACIL & RAKBY, ktorí o polnoci 
predviedli na doskách Skalického kultúrne-
ho domu neopakovateľnú atmosféru.

■ Erik Formánek

Na Cibula fest 2014 mieri aj zahraničná hviezda
Najväčší česko – slovenský hudobný festival Cibu-
la Fest, ktorý sa každoročne koná priamo na hra-
niciach medzi obomi republikami, posunie svoju 
latku opäť o niečo vyššie. I keď do festivalu zostá-
va ešte viac ako 5 mesiacov, už dnes hlási českými 
a slovenskými hviezdami nabitý program. A to nie 
je všetko.

Prvýkrát sa na ňom 
p r a v d e p o d o b n e 
objaví ako hosť aj 
zahraničná kapela 
zvučného mena. 
V pohraničnej zóne 
na letisku v Holíči sa 
predstavia desiatky 
kapiel a medzi naj-
väčšie ťahúne budú 
určite patriť Divokej 
Bill, Tři sestry, Děda Mládek Ilegal Band, Polemic, Iné 
Kafe, Chinaski či No Name. Práve posledné dve meno-
vané kapely sa po dvoch rokoch stretnú na jednom fes-
tivale, kde budú môcť Igor Timko a Michal Malátný zas-
pievať aj ich spoločný česko – slovenský duet Ná, ná, ná.

Ten je mimoriadne obľúbený a úspešný v obidvoch štá-
toch. „Vždy je to vzácne stretnutie. Na festivale sme 
to spolu nehrali dva roky a bude to naozaj jedineč-
né, lebo to takto naživo hrávame len raz za čas,“ 
prezradil Igor Timko. No Name si na Cibula Feste zahrá 

už tretí rok v rade.

„Veľmi sa nám tam páči. Radi sa vraciame na mies-
ta, kde sa nám dobre hrá. Cibula Fest sa už dávno 
zaradil medzi top festivaly na Slovensku,“ dodal 
frontman No Name. Na spadnutie je však aj účinkovanie 

zahraničnej kapely, 
ktorá patrí medzi 
špičku a zároveň aj 
legendu svetovej 
pop music. Jej meno 
však organizátori 
zatiaľ zahmlievajú, 
pretože k definitív-
nej dohode príde až 
v priebehu najbliž-
ších týždňov.

„Bude to prvýkrát, 
čo na hlavnom 

pódiu vystúpi zahraničný interpret. Prezradíme 
len toľko, že táto kapela je na hudobnej scéne už 
takmer 30 rokov a je nesmierne populárna,“ pove-
dal Vladimír Chrenka, organizátor Cibula Festu. Najväčší 
česko – slovenský multižánrový a multigeneračný fes-
tival bude už tradične v druhej polovici júla, tento rok 
v termíne 24. – 27. 7. 2014 na letisku v Holíči. Vstupenky 
sa dajú zakúpiť ešte za výhodnú cenu v sieťach Ticket-
portal.

Hostes/ka
Promotér/ka

Informácie o pracovnom mieste:
Miesto výkonu práce: Skalica a okolie
Vaša budúca práca:

• aktívne oslovovanie a predaj produktov a služieb zákazníkom
• poskytovanie aktuálnych informácií o ponuke produktov a služieb
• komunikovanie s potencionálnymi a existujúcimi zákazníkmi

Termín nástupu: marec 
Požiadavky:

• sympatický vzhľad
• príjemné vystupovanie
• prirodzená inteligencia
• dobré komunikačné schopnosti

Ak Vás naša ponuka zaujala, zašlite nám svoj životopis spolu s motivačným 
listom.
Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem pracovať v našej spo-
ločnosti. Všetky životopisy spolu s motivačnými listami budú starostlivo posúdené. 
Kontaktovať však budeme len vybraných uchádzačov.
Osobné údaje kandidátov, ktorí neuspejú vo výberovom konaní, budú po jeho skončení 
zlikvidované v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Kontakt:
Partnerská predajňa Telefónica Slovakia, s.r.o.
Iveta Dedíková
OD Tesco, Mallého 53, 909 01 Skalica
dedikova.iveta@gmail.com

■ zdroj: ezahorie.sk, Vladimir Chrenka



cm, 2. S. Chlepková (AC Mal.) 470 cm. Trojskok: 1. Smreková (AC Malacky) 9,86 m. Výška: 1. Matejíčková (KRYHA 
Bratislava) 145 cm, 2. S. Blažíčková (AC Malacky) 130 cm. Žiačky 60 m: 1. Belicová (UK BA) 8,41 s, 2. Martinusová (AC 
Malacky) 8,41 s. 800 m: 1. Surmová (Vítkovice) 2:28,74 min, 2. Beňková (MŠK B. Mikuláš) 2:29,90 min. 60 m prek.: 1. 
Bučičová (Inter BA) 9,55 s, ... 3. Martinusová (AC Malacky) 11,59 s. Výška: 1. Sojková (MAC Rača) 145 cm, 2. Poláková 
(AC Malacky) 140 cm. Ml. žiačky 60 m: 1. Besseová (AC Malacky) 8,89 s. 150 m: 1. Lešková (Dubnica n. V.) 21,57 s, ... 3. 
V. Chvílová (AC Malacky) 23,11 s. 300 m: 1. Šedová (Dubnica n. V.) 49,80 s, 2. Morávková (AC Malacky) 51,45 s. 800 m: 
1. N. Chlepková (AC Malacky) 3:06,85 min. Diaľka: 1. Filová (Inter) 420 cm, 2. Besseová (AC Malacky) 414 cm. Najml. 
žiačky 60 m: 1. Čorejová (STU BA) 9,63 s, 2. Kuthreiberová 9,97 s, 3. Pribilová (obe AC Malacky) 10,10 s.

 futbal
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        Výsledky ďalších prípravných 
stretnutí MFK Skalica

18.1. 2014 ViOn Zlaté Moravce – MFK Skalica     3 : 1

29.1. 2014 MFK  Skalica – TJ Slavoj Boleráz  6 : 0

1.2. 2014 MFK  Skalica – FC Šamorín  0 : 0

8.2. 2014 MFK  Skalica – 1. FC Slovácko jun. 5 : 0

15.2. 2014 MFK  Skalica – ŠK Bernolákovo 3 : 0

18.2. 2014 MFK  Skalica – RSM Hodonín  6 : 0

22.2. 2014 ŠK Senec  – MFK Skalica  1 : 2

1.3. 2014 MFK Skalica – Břeclav 4 : 1

»

Po majstrovskom ŠK Slovan Bratislava preveril ska-
lické A mužstvo MFK v prípravnom zápase tím Fans 
Skalica. Fans si tak mohli na vlastnej koži skúsiť ako 
sa cítia súperi, keď musia čeliť tak výbornému muž-
stvu ako sú naši chlapci.

Tréner A mužstva pripravil pre každý polčas dve zostavy 
a týmto ťahom zaskočil mužstvo Fans. Tréner Fans mal 
k dispozícii menší káder, nakoľko mužstvo postihla viróza.

V úvode zápasu počas prvých dvoch minút Fans nedali 
A mužstvu loptu, ale potom sa spustil uragán šancí, kedy 
si miestami Fans pripadali ako na kolotoči. Fans vsadili na 
rýchle a nebezpečné protiútoky a pri jednom z nich ostala 
píšťalka rozhodcu nemá, keď obranca zložil útočníka Fans, 
ktorý by išiel sám na bránku, a mal dostať červenú. Tento 
dôležitý moment ovplyvnil celé stretnutie a prvýkrát v je-
sennej časti tak chlapci A mužstva zažili aké to je, keď majú 
podporu muža v čiernom. V bráne držal Fans nad vodou 
„Fišo“ a tak sa polčas skončil prehrou Fans 0 : 5.

Po zmene strán sa hrala vyrovnaná šachová partia v ktorej 
sa Fans zbavili rešpektu a viac útočili, ale „Lapač“ bol ne-
prekonateľný. Asi 5 minút pred koncom prišli na zrýchlené 
hosťovanie traja hráči A mužstva, ktori si chceli skúsiť dres 
Fans a pomohli tak oživiť ich ofenzívu.

Po stretnutí si všetci posedeli pri spoločnej debate a výbor-
nej kapustnici. Zástupca fanúšikov poďakoval chlapcom 
za výbornú jeseň, zaželal im ešte lepšiu jar a potom Fans 
spustili tak ako po každom stretnutí  – „hoši ďekujem“. Ko-
nečné skóre (MFK – Fans 8 : 1) nebolo dôležité na tejto pek-
nej akcii. Hlavnou myšlienkou bolo upevnenie väzby hráči 
– fanúšikovia a zároveň poďakovanie hráčov fanúšikom za 
povzbudzovanie nielen doma, ale aj na ihriskách súperov.

Dúfame, že túto príjemnú akciu zopakujeme aj po jarnej 
časti súťaže.

Skalickí Fans preverili svoj tím

■ Peter Mikuš

 atletika
Bratislavský šampionát najlepšie vyšiel Baňovičovej a Žilavému

Malacky (4. 2. 2014). Na halových majstrovstvách At-
letického zväzu Bratislavy štartovala početná výprava 
atlétov AC Malacky. Väčšinu z tímu tvorili žiaci športo-
vých tried na Základnej škole Záhorácka.
Vo vynikajúcom svetle sa predstavila opäť juniorka Monika 
Baňovičová, ktorá opantala súťaž žien v diaľke i v behu na 60 

metrov prekážok. V oboch 
disciplínach prekonala svo-
je vlastné maximá a jasne 
triumfovala. Na medaily pro-
duktívny deň mal šprintér a 
skokan Marcel Žilavý, ktorý 
sa stal celkovo trojnásobným 
majstrom Bratislavy v skoku 
do diaľky, behu na 60 met-
rov prekážok a 150 metrov. 
Všetky štarty v hale pretavil 
do nových osobných rekor-

dov a dokázal, že je veľkou nádejou malackej atletiky. Medzi 
dorastencami sa novým osobným rekordom blysol Michal 
Mecháček v behu na 60 metrov, len tri sekundy za ním zaostal 
jeho kolega z tréningovej skupiny Boris Pribil. V behu na 200 
metrov dobehli v rámci bratislavskej súťaže traja dorasteneckí 
šprintéri Mecháček, Pribil a Kollár na prvých troch miestach. 
Celkovo ich zdolal iba Dubničan Pecko, ktorý však pre svoju 
klubovú príslušnosť nespadal do oblastných majstrovstiev 
a bežal iba mimosúťažne.

        z výsledkov 

Majstrovstvá Atletického zväzu Bratislavy

MUŽI 1 500 m: 1. Varjú (Vital Bratislava) 4:58,93 
min, 2. Gunár (AC Malacky) 5:24,54 min. Diaľka: 
1. Šuba (Stavbár Nitra) 669 cm, 2. Jurovatý (AC 
Malacky) 606 cm. Dorast 60 m: 1. Mecháček 7,36 
s, 2. Pribil 7,39 s (obaja AC Malacky) 200 m: 1. Pecko 
(Dubnica n. V.) 23,55 s, 2. Mecháček 23,89 s, 3. 
Pribil 24,16 s (obaja AC Malacky) 400 m: 1. Greguš 
(Slávia UK BA) 56,59 s, ... 3. Doller (AC Malacky) 
59,76 s Diaľka: 1. Miklušičák (STU BA) 635 cm, 
2. Mecháček 578 cm, 3. Pribil (obaja AC Malacky) 
537 cm. Žiaci 60 m: 1. Černý (AC Malacky) 7,82 s. 
150 m: 1. Žilavý (AC Malacky) 18,14 s. 1 500 m: 1. 
Kopiar (AC Malacky) 5:19,56 min. 60 m prekážok: 
1. Žilavý (AC Malacky) 9,16 s. Diaľka: 1. Žilavý (AC 
Malacky) 591 cm. Ml. žiaci Guľa /3 kg/: 1. Ralík 
(Stavbár Nitra) 11,65 m, 2. Kvaššay (AC Malacky) 
9,06 m. Výška: 1. Handl (AC Malacky) 125 cm.

ŽENY 60 m prek.: 1. Baňovičová (AC Malacky) 
8,88 s. Diaľka: 1. Baňovičová (AC Malacky) 581 
cm. Dorast 60 m: 1. Majdáková (STU BA) 8,15 s, 
2. S. Chlepková (AC Malacky) 8,48 s. 60 m prek.: 
1. Heldesová (Slávia TN) 9,61 s, 2. Smreková (AC 
Malacky) 10,17 s. Diaľka: 1. Bartošová (Vital) 495 

»

■ TK AC

Pribil, Mecháčak, foto: M. Lindner

sport
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Skalica ocenila najlepších 
športovcov

V piatok 21. februára 2014 o 15.00 hodi-
ne sa v Dome kultúry v Skalici uskutoč-
nilo slávnostné odovzdávanie ocenení 
najlepších športovcov a najlepších špor-
tových kolektívov „Športovec roka mesta 
Skalice 2013“. V tomto roku bol prvýkrát 
vyhlásený aj absolútny víťaz - Športovec 
Skalice za rok 2013.

Športovci si prevzali ocenenia v dvoch kate-
góriách:
Kategória Mládež: športoví strelci Adela 
Dujsíková a Patrik Stojka, volejbalistka Mi-
chaela Štepanovská, minibiker Michal Bulík, 
hokejista Timotej Šille, atlétky Katarína Vysko-

čová a Aneta Flajží-
ková. Ocenené boli 
aj tri mládežnícke 
kolektívy: staršie 
žiačky Tenisového 
klubu TK-77, futba-
lové družstvo prí-
pravky do 11 rokov 
a kadetky Volejba-

lového klubu Skalica Michaela Štepanovská a 
Nikola Mihálová.
Kategória Dospelí: hokejisti Patrik Ro-
mančík a Juraj Mikúš, športoví strelci Alena 
Mikerová a Richard Bízek, golfistka Katarína 
Chovancová a hokejbalista Jaroslav Martinu-
sík. Ocenené boli aj tri kolektívy dospelých: 
florbalové Mužstvo Bolts, squashový tím 
Športového klubu Barbar a inline hokejisti 
Skalica KINGS.
Absolútnym víťazom – Športovcom 
mesta Skalica za rok 2013 sa stal Jaroslav 
Martinusík, strelec rozhodujúceho gólu vo fi-
nále tímu Slovenska, ktoré si vybojovalo titul 
majstrov sveta v hokejbale.

Ceny odovzdával primátor mesta Skalice a 
predseda komisie MsZ Skalica pre vzdeláva-
nie, mládež a šport. V krátkom kultúrnom 
programe sa predstavili svojím spevom Zu-
zana Kosírová a sestry Hanka a Petra Horské. 
Po slávnostnom vyhodnotení bolo spoločné 
fotenie všetkých ocenených a pripravené bolo 
bohaté občerstvenie pre všetkých prítomných.

 atletika

■ Veronika Dujsíková

Monika len centimeter od limitu na svet, forma by mala prísť na jar

Malacky (25. 2. 2014). Odchovanci zo záhoráckych 
atletických klubov dominovali svojim disciplínam na 
víkendových halových majstrovstvách Slovenska v at-
letike. Hala Elán tlieskala k zlatým medailám Claudii 
Hladíkovej (prekážky), Martinovi Kochovi (trojskok) 
a Alexandre Štukovej 
(800 m). Darilo sa však 
aj atlétkam z Mala-
ciek, predovšetkým 
Monike Baňovičovej, 
ktorá len centimeter 
zaostala za limitom 
na svetový šampionát 
juniorov. 
Bola to každopádne 
vydarená prezentácia 
záhoráckych atletických 
hviezd. V trojskoku mu-
žov získal v sobotu zlato 
bývalý šprintér z AC Ma-
lacky, teraz skokan v Slá-
vii UK Bratislava Martin Koch. V treťom pokuse mu odmerali 
15,29 m, čím preskočil svojho najväčšieho rivala, stále juniora 
Tomáša Veszelku z Lučenca o dvadsať centimetrov. Ten skákal 
iba z desiatich krokov a v nedeľu Malačanovi prehru vrátil 
v skoku do diaľky. M. Koch sa však aj tak so ziskom jednej zla-
tej a jednej striebornej stal jedným z najúspešnejších atlétov 
majstrovstiev.
Trojskok bol veľkou výzvou pre Moniku Baňovičovú, ktorá 
pred týždňom útočila na letný limit na MS juniorov. K tomu 
sa najtesnejšie dostala práve v sobotu, keď vo štvrtej sérii do-
letela na 12,89 m. Centimeter naviac by znamenal základné 
nominačné kritérium na svet, no musela by ho aj tak potvrdiť 
počas hlavnej súťaže. „Že zaostala za limitom jeden cen-
timeter ma nemrzí, výkony z haly sa aj tak neberú pri 
nominácii do úvahy. Teší ma, že v Monikinom skákaní sú 
rezervy, dnes to z technického hľadiska bolo horšie, ako 
z pohľadu výkonu. V lete, keď vyladí formu do maxima, 
očakávam, že bude skákať cez trinásť,“ zhodnotil výsledok 
tréner Vladimír Handl. Monika sa revanšovala výkonom za 
zbabraný štart na 60 metrov prekážok, keď predčasne vybeh-
la z blokov a bola diskvalifikovaná. Víťazkou trojskoku sa stala 
renomovaná skokanka a zatiaľ jediná potvrdená účastníčka 
halových MS v poľskom Sopote Dana Velďáková.
Aj neúčasť M. Baňovičovej nad prekážkami vydláždila cestu 
k úspechu Claudii Hladíkovej. Tá naposledy zvíťazila v pre-
kážkovom behu ešte ako dorastenka v drese AC Malacky. Po 
jej prestupe do Dukly B. Bystrica sa viac zamerala na skok do 
diaľky, no v sobotu s prekvapivou ľahkosťou oprášila svoje pre-
kážkarské schopnosti. Vo finále hladko pokorila dubnické duo 
Poništová, Lajčáková a tešila sa z víťazstva.
I Claudii ale k úplnej spokojnosti chýbala čerešnička na torte 
v podobe cenného kovu z diaľky, ktorá je jej top-disciplínou. 
V tej sa o titul slovenskej šampiónky pasovali reprezentant-
ky Jana Velďáková a Renáta Medgyesová (obe zároveň Dukla 
B. Bystrica). O bronz sa podľa štartovej listiny mala uchádzať 
práve C. Hladíková vedno s ďalšou Záhoráčkou Eliškou Chví-
lovou, reprezentujúcou AC Malacky. V aktuálnych tabuľkách 
viedla s výkonom 590 cm Chvílová, lepší osobný rekord má 
však z vlaňajška Hladíková 620 cm. Ich vzájomný súboj bol 
rovnako pútavý ako boj o zlato medzi Banskobystričankami. 
C. Hladíková ale ťahala za kratší koniec prakticky od začiat-
ku, keď sa Chvílovej podarilo hneď skočiť 587 cm. Na tento 
výkon v priebehu celej súťaže Claudia nenadviazala. „Teším 

sa z bronzu,“ rekapitulovala Eliška, „na druhej strane som 
sa dnes pripravila na šesť-metrový pokus a to sa mi opäť 
nepodarilo. A opäť som k nemu mala kúsok.“ 
Beh na 800 metrov žien sa stal pri neúčasti dvoch najväčších 
postáv (L. Klocová na materskej dovolenke, P. Habovštiaková 
halu vynecháva) otvorenou záležitosťou. Bratislavský tréner 
Marcel Lopuchovský, ktorý pripravuje aj bývalú členku AC 
Malacky Alexandru Štukovú, nahlásil svoju zverenku na 
800 metrov. Oproti minulým sezónam, keď bolo niekdajšiu 
viacnásobnú kráľovnú malackej atletiky vídať na 400 metrov, 
tak bolo otázne, čo táto zmena prinesie. Sandra však bola 
v tabuľkách favoritkou vďaka minuloročnému osobnému 
rekordu 2:10,85 min z Olomouca. Pretekárka Slávie UK sa po 
štarte ujala vedenia sedemčlennej skupiny a z vedúcej pozície 
ju už nikto dostať nedokázal. Aj keď v závere disciplíny bola 
na nej badateľná únava, jej náskok pred druhou E. Mašláňo-
vou z Trenčína jej bezpečne stačil, aby sa mohla tešiť z titulu 
majsterky Slovenska. V behu na 800 metrov sa jej to podarilo 
premiérovo. 
V skoku do výšky sa predstavila popredná slovenská špička 
vystužená o populárneho českého skokana Jaroslava Bábu, 
ktorý prišiel do Bratislavy mimosúťažne bojovať o limit na ha-
lové MS. Holíčan Matúš Bubeník, ktorý tretiu sezónu oblieka 
dres Stavbára Nitra, sa za posledné roky vypracoval medzi 

slovenských top-výška-
rov, vrcholom bola jeho 
účasť na minuloročných 
halových majstrov-
stvách Európy v Göte-
borgu. V nedeľu skákal 
hladko až po výšku 224 
cm, ktorú ani na tri razy 
nepokoril a tak mu opäť 
ušiel majstrovský titul.
Zaujali aj štvrté miesta. 
Predovšetkým v skoku 
do diaľky sa opäť vyzna-
menala vychádzajúca 
atletická hviezdička Erik 
Miklušičák, ktorý je iba 

prvý rok dorastenec a hneď sa umiestnil vysoko medzi mužmi. 
V nedeľu mu namerali 661 cm. V behu na 400 metrov sa vďaka 
času z rozbehu prebojoval do finále Ján Beňa. V ňom však 
dobehol posledný, celkovo štvrtý.

       výsledky:
majstrovstvá SR mužov a žien v hale
Muži 400 m: 1. Privalinec (ŠOG Nitra) 49,05 s, … 4. Beňa 
(Slávia UK Bratislava) 51,87 s. Trojskok: 1. Koch (Slávia UK 
Bratislava) 15,29 m. Diaľka: 1. Veszelka (REDOX Lučenec) 
717 cm, 2. Koch 693 cm, … 4. Miklušičák (Slávia STU Brati-
slava) 661 cm. Výška: 1. Horák (Dukla B. Bystrica) 224 cm, 
2. Bubeník (Stavbár Nitra) 221 cm, … 8. Ďurkáč (Junior 
Holíč) 190 cm. 5 000 m chôdza: 1. Tóth (Dukla B. Bystrica) 
18:57,08 min, … 5. Rízek (AŠK Skalica) 20:58,83 min. 
Ženy 800 m: 1. Štuková (Slávia UK Bratislava) 2:16,32 
min. 60 m prekážok: 1. Hladíková (Dukla B. Bystrica) 8,75 
s. Trojskok: 1. D. Velďáková (Dukla B. Bystrica) 13,90 m, 2. 
Baňovičová (AC Malacky) 12,89 m. Diaľka: 1. Medgyesová 
(Dukla B. Bystrica) 631 cm, … 3. Chvílová (AC Malacky) 
587 cm, 4. Hladíková 582 cm. 4X200 m: 1. Spartak Dubni-
ca 1:39,91 min, 2. Slávia UK Bratislava (Putalová, Štuková, 
Môciková, Polyaková) 1:42,13 min.

»

E. Miklušičák, foto: J. Valachovič

M. Baňovičová, foto: R. Pažitný

■ TK AC
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Koláč s lesným ovocím

SUROVINY:
Cesto: 200 g polohrubej múky, 1 ČL kypriace-
ho prášku, 100 g masla, 50 g mletého cukru, 
1 vajce 
Plnka: 250 g tvaroh, 2 PL smotany na šľaha-
nie, 1 vajce, 2 vanilkové cukry, 300 g lesného 
ovocia /čučoriedok, malín, jahôd.../

POSTUP:
Múku zmiešame s kypriacim práškom, pridá-
me cukor, vajce a mäkké maslo. Vypracujeme 
hladké cesto.
Cesto preložíme do vymastenej a múkou vy-
sypanej okrúhlej formy, nesmieme zabudnúť 
vytvoriť vyššie tenké okraje.
V miske dobre zmiešame tvaroh, smotanu, 
vajce, vanilkový cukor. Zmes rozotrieme na 
pripravené cesto. Koláč posypeme ovocím.
Formu vložíme do vyhriatej rúry na 180°C a 
pečieme cca 35 minút - kým nie je hotové ces-
to a plnka nie je tuhšia.
Po upečení koláč necháme vychladnúť.
Podávame posypané práškovým cukrom, prí-
padne s dobrou šľahačkou.

■ s láskou pripravila a upiekla 
Veronika Dujsíková

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

Jednota dôchodcov v Kopčanoch bilancovala rok 2013
Vo štvrtok 27. februára 2014 sa v Kultúrnom 
dome v Kopčanoch konala výročná členská 
schôdza ZO Jednoty dôchodcov Slovenska Kop-
čany.

Predseda ZO JDS Kopčany pán Ľubomír Bollo pred-
ložil prítomným hosťom a členom JDS z Kopčian a 
Skalice Správu o činnosti za rok 2013.

Kopčianska organizácia vykazuje za rok 2013 úcty-
hodných 223 členov. V správe spomenul nespočetné 
množstvo akcií, ktorých sa členovia v uplynulom 
roku zúčastnili alebo ktoré poriadali – valentínske 

posedenie pri punči, oslavy MDŽ, predmájová veselica, 
varenie srnčieho gulášu, zájazd do Kroměříža, plavba 
po rieke Morave, Katarínska zábava, Mikulášska zábava 
a veľa iných podujatí. Menovite poďakoval tým, vďaka 
ktorým sa podarilo usporiadať toľko akcií, za ich obe-
tavú prácu, spoluprácu a podporu počas celého roka. 
Za spomenutie stojí, že členovia organizácie sa aktívne 
zúčastňujú aj rôznych športových podujatí, z ktorých si 
prinášajú domov vzácny kov v podobe medaily. Na ce-
loslovenských športových hrách získal v stolnom tenise 
Milan Zloch striebornú medailu, Ľubomír Bollo bronzo-
vú medailu v streľbe zo vzduchovky, na športových hrách 

TTSK získal Milan Zloch zlatú medailu v stolnom tenise a 
Dagmar Havelková striebornú medailu za hod do bas-
ketbalového koša a dve bronzové za hod granátom na 
cieľ a hod valčekom. Pánovi Viliamovi Kavickému bolo 
udelené na okresnom zasadaní vyznamenanie 3. stupňa 
za dobrovoľnú prácu v prospech starších občanov.

Je to dôkaz toho, že dôchodcovia sa vedia zabávať 
a hlavne majú záujem o aktívne činnosti aj v pokroči-
lejšom veku. 

Výročnej schôdze sa zúčastnili aj manželia Osičkových, 
ktorí prítomným zaspievali niekoľko svojich piesní do 
tanca aj na počúvanie. Pre všetkých bolo pripravené ob-
čerstvenie, bohatá tombola a do večerných hodín hrala 
dychová hudba Rubín zo Skalice. Tanečný parket bol až 
do úplného konca plný tancujúcich a zabávajúcich sa 
párov.

Zúčastnila som sa už niekoľkých zábav a posedení, na 
ktoré ma nikdy nezabudne pozvať pán Ľubomír Bollo, 
a môžem povedať, že na ne veľmi rada chodím. Vždy 
vládne neskutočná nálada, dôchodcovia sa vedia naozaj 
veľmi zabávať a doslova sa cítim medzi nimi ako ryba vo 
vode. Mám ich naozaj veľmi rada. ■ Veronika Dujsíková

bezplatná 
RIADKOVÁ INZERCIA 

v mesačníku

prozáhorí
Text inzerátu môžete zaslať

■ na e-mailovú adresu
sefredaktor@prozahori.sk

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

Predáme starší RD v tichej obci, rekon-
štrukcia je nutná. Plyn, el. energia, tel. 
siete, vl. studňa, pozemok, záhrada. Je 
vhodný aj na podnikanie. Rohov okr. SE. 
Cena dohodou. tel. 0902 823 733
Predáme chladničku Minsk, výš. 115 
cm funkčná 59 Eur, obýv. stenu Bebrava 
zachovalá 55 Eur, radiátor článk. 29 Eur, 
spálňa mater. orech, 100 ročná - dohoda, 
okr.SE. tel. 0902 823 733
Predám zberateľovi fotoaparát zn. 
FLEXARET č. 7 + merač svetla z roku 
1970. Je ako nový, cena 25,- €. Ďalej pre-
dám kufríkový písací stroj zn. Consul, plne 
funkčný, cena 25,- €. t.č. 0902 721 566
Predám súpravu zo striebornej polárnej 
líšky, čiapka, golier, úzka ozdoba - packy, 
cena 25,- €. t.č. 0902 721 566
Predám Kia ceed 1.4 EX, rok výroby 
2007, najazdených 85 tis. km. Gará-
žované, nebúrané, 1. majiteľ. Zdarma 
nové letné pneu. Cena 5700€. Tel. 0905 
453 109
Prenajmem garáž na L. Svobodu 
v Skalici, tel.: 0948224669
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Rekonvalescencia
Ej už mi je lepší a nevím sa dočkat, 
ešte nesmím bjehat, musím trochu počkat.

Brucho trochu bolí, štichy venku nejsú, 
ale mňa už podla mojej všetci čerti nesú.

Nevím veru doma obstát, v posteli mám ležat, 
chcem len trochu ven ít a nebudem bježat.

Na šťestí mám kocúra, co ho živit treba, 
aj noviny treba donést a čerstvého chleba.

Na kontroly chodím stále, pozitívne správy, 
co ked sem už teraz do bjeháňá dravý.

Mám vraj ale velké šťestí, uzdu mám už 
 naporád, 
moja opraty má v rukách, proto ju mám rád.

Strava kašovitá, moja žena ríče, 
lepší prejde cez trávení - to sa tebja týče. 

Co už teda robit - podrídit sa mosím, 
ale moju túžbu stále v hlavje nosím.

Časom sa ja vyléčim, strhnem si oprate,  
a zase si navlečem tý bježecké gate.

Ked predbjehnem Dušana, 
budem slopat dorána.

Tuším ale po tem všeckém bude enem Lucka, 
ten, kdo si chce v zdraví požit, nech ju se mnú 
 cucká.

■ Michal Janota, redigoval Ivan Masaryk

Zo života Jednoty dôchodcov v Šaštíne-Strážach
Tak ako sme sľúbili, zišli sme sa v Klube Jednoty 
dôchodcov v Šaštíne–Strážach v utorok 18. 2. 
2014 a začali sme vyrábať veľkonočné ozdoby 
rôzneho druhu. Dnes sme však mali i inú milú 
povinnosť a to popriať našej milej priateľke pani 
Anne Bakičovej k jej 
sviatku veľa zdravia, 
lásky a šťastia.

Pani Vierka Kákošová nám 
ukázala ako sa robia „ba-
buchy“ – t.j. výfuky vajec 
obalené rôznymi látkami, 
previazané mašličkou a 
dávané na špajdlu. Iné sa 
zase natreli lepom tak, 
aby vytvorili rôzne kve-
tinky, obrazce a potom sa 
na tieto pridávali rôzne 
semienka ako mak, šošovica, ovsené vločky a pod. Pani 
Gitka Macenauerová priniesla ukázať výfuky z vajíčok 

v rôznych košíkoch. Niektoré z nás už mali svoje výfuky 
z vajíčok pripravené v rôznych farbách ako pani Anna Ba-
kičová. V zápale tvorby rôznych veľkonočných ozdôb do-
stali sme vzácnu návštevu, prišiel za nami pán primátor 
mesta Šaštín-Stráže Ing. Radovan Prstek. Intenzívne sa 

zaujímal o naše ozdoby a 
ihneď ako správny hospo-
dár nám povedal, že nám 
treba stojan na bicykle, 
pretože sú vonku rôzne 
poukladané. Už teraz mu 
ďakujeme a tešíme sa, že 
prišiel medzi nás. Tak, ako 
sme mali v pláne prišli za 
nami aj pani Mgr. Dagmar 
Blažeková a pán Jozef Filo 
s prednáškou: Staňte sa 
zdravými a nezávislými. 

Prednáška bola veľmi pútavá a poučná pre nás všetkých 
a tiež spojená i s ukážkou výrobkov.

■ Mária Vizváryová

Rozprávkový valčík v Radošovciach
Jubilejný desiaty ples rodičov a učiteľov Základnej 
školy v Radošovciach pozoruhodne otvorili žiaci 
podmanivým detským valčíkom.

Niekoľkotýždňová trpezlivá práca učiteliek a snaha detí 
priniesli svoje ovocie. Vybrané tanečné páry zo všetkých 
ročníkov, od prvého až po deviaty, predviedli pôsobivú 

choreografiu na lyrickú skladbu Anastasie – One Upon 
a December. Jemná melódia, ladné pohyby a krásne 
spoločenské oblečenie toľkých tancujúcich nás pohladili 
na duši a deťom priniesli radosť z úspechu, čo sprevád-
zala aj nejedna slzička dojatia.

Poďakovanie patrí všetkým šesťdesiatim deťom za ne-
všedný zážitok, pani učiteľkám Kallovej, Koštialovej 
a Dendysovej za citlivý prístup, rodi-
čom za ochotu pomôcť a tiež svadob-
nému salónu Suzan Skalica za zapoži-
čanie šiat za symbolickú cenu.

Aj takto môže vyzerať výchova našej 
mladej generácie – výchova umením.

■ Miroslava Kučerová

ZOC MAX Skalica Vás pri príležitosti oslavy MDŽ sr-
dečne pozýva dňa o 8.3.2014 15.00 hod.na mód-
nu prehliadku autorských modelov a šperkov štu-
dentov stredných škôl SUŠ Trenčín a SŠ Strážnice.

Môžete sa tešiť na profesionálnu módnu prehliadku 
jedinečných modelov v kategóriách spoločenské šaty 
a odev z atypických materiálov, netradičné korálkové 
doplnky, ukážky tvorby šperkov a tiež na prekvapenie: 
vystúpenie latinsko-amerických tanečníkov z TK Classic 
Hodonín.

Jednotlivé modely bude hodnotiť porota, ktorá vybe-
rie víťaza v kategórii odev a tiež v kategórii korálkové 
doplnky. Zaujímavou súčasťou bude tiež komentovaná 

prehliadka šperkov, odhalíme vám, čo 
autorov inšpirovalo, aké materiály a 
techniky boli použité. Jednotlivé šper-
ky budú tiež vystavené aj s autorským 
komentárom.

Na workshopoch budú prebiehať 
ukážky jednotlivých techník výroby 
šperkov a do výroby šperkov sa môže-
te aj priamo zapojiť. 

Akcia prebieha pod záštitou Anny 
Harskej - Korálkáreň.

Tešíme sa na Vás.

MDŽ v ZOC MAX Skalica



16 MAREC 2014 www.prozahori.skoddych

Horoskop
BARAN
Stále ste v zajatí záhad vlastnej, prípadne 
aj partnerovej/partnerkinej psychiky, ale 

inventúra pomaly končí. Dozrieva rozhodnutie urobiť zo 
seba nového človeka.

BÝK
Prvé týždne budú pomerne rušné. Neskôr 
práve naopak – objavíte v sebe introverta. 

Tieto pocity budú pre vás nové, možno aj trochu zvlášt-
ne a tajomné, ale tento mesiac sa budú často opakovať.

BLÍŽENCI
Prvé tri týždne budú patriť najmä pracov-
ným záležitostiam. Neskôr zvíťazí túžba 

baviť sa a tak sa necháte strhnúť vírom spoločenských 
udalostí. 

RAK
Prvé týždne budú v duchu poznávania a no-
vých zážitkov. Užívajte si, ak to rodinné zále-

žitosti dovolia. Na konci mesiaca sa objavia vzrušujúce 
pracovné perspektívy.

LEV
Začiatkom mesiaca sa budete strácať vo fi-
nančných záležitostiach. Ale koncom marca 

už budete myšlienkami úplne inde. Čakajú vás nové 
zážitky a nové obzory.

PANNA
Prvé týždne sa budete opájať intenzívnym 
pocitom lásky, ktorý vás sprevádza už dáv-

nejšie. Potom sa už ale naplno sústredíte na hlavnú 
tému týchto dní – na peniaze. 

VÁHY
Neodkladajte zmeny v životnom štýle. Aj 
keď tém na riešenie je tu viac – koncom me-

siaca to budú napríklad srdcové záležitosti. 

ŠKORPIÓN
Prvé týždne budú patriť pôžitkom, ale aj roz-
jímaniu. Svoje súkromie si budete úzkostlivo 

strážiť. Niekoľkotýždňové bilancovanie vás podnieti 
k zásadným zmenám v životnom štýle. 

STRELEC
Tento mesiac bude spoločensky, aj rodinne 
zameraný. Posledný týždeň však prinesie 

navyše aj veľa potešenia a to presne podľa vašich pred-
stáv.

KOZOROŽEC
Prežijete mesiac, ktorý bude plný práce, 
stretnutí a komunikácie. Koncom marca sa 

váš svet zúži na to najcennejšie – na rodinu.

VODNÁR
Peniaze síce nie sú všetko, ale zdá sa, že 
vás o tom tento mesiac nepresvedčíme. Až 

koncom marca pustíte finančné a majetkové záležitosti 
z hlavy a užijete si príjemné chvíle s blízkymi ľuďmi.

RYBY
Doznieva obdobie zamerané na osobný 
rozvoj a pomaly máte v hlave už len jediné 

– chcete viac zarobiť. Konečne začínate mať pocit, že 
viete, ako na to. 

■ www.astrotouch.com 

úse ne    
odpove-   

dalo      
(expr.)

2. as     
tajni ky

skratka    
súhvezdia  

Orión

tla ,       
po esky

klobúk     
(hovor.)

mužské    
meno

onuca, ovi- 
nova ka

vždy-      
zelený     

tropický    
strom

vtla ila Apolón    
(dom.) chytá 3. as     

tajni ky
napodob-  

nenina

MPZ      
Rumunska

cudzokraj-  
ný strom   
nosite      
smrti

skratka 
kuvajt-     

ských no-  
riem

smer. výtv. 
umenia    

zasýpací   
prášok

budhis-    
tický      

mních

doska na   
krájanie    

syn krá a  
Jeroboama

omrvina    
(bás.)

sope ná 
vyvrelina   
skratka   
klavíra

Pomôcky: 
RSS, etín,  
enol, Alán, 

aviril     

kruto,     
ukrutne    
(kniž.)

Tibor      
(dom.)     

nepretržite 
(hovor.)

európsky   
pohár     

telesná    
slabos

sliedil,     
stopoval   
(expr.)

ako       
Slovák     

(zastar.)

ovoniava

Slov. liga   
v Amerike  

rímske     
íslo 551

sarmatský 
jazdec

organická  
zlú enina

vä šia     
dlážka     

kysli ník   
železitý

tla ová    
agentúra   
Nepálu

udrel      
(expr.)     

vypieraj

ozna enie  
lietadiel    
Etiópie

prizve     
predložka  
so 6. pá-   

dom

1. as     
tajni ky

uh ovodík  
s trojitou   
väzbou

!šám utarepdop !
Pomôcky: 

katalpa,    
popart,    

Abia, KSS

Chlapík u holi a sediac v kresle, osloví 
ved a pracujúcu manikérku:
- Hej, krásavica, nepove eriaš dnes       
so mnou? Vieš, tlmené svetlo, svie ky, 
tichá hudba, ostatné sa uvidí...
- Nemôžem, som vydatá.
- No tak tomu svojmu povedz, že ideš    
s priate kou do kina!
(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 26.3.2014 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: „... Nie, ja som prestal piť“. Výherca z minulého čísla: Mária 
Piváková, Štefanov. 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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