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Čas letí... A je to pravda. Akoby 
to bolo len minulý týždeň, 
čo začínali letné prázdniny a 
dovolenky. 
Dva mesiace ubehli naozaj ako 
voda a pred nami je ďalší školský 
rok. Pamätám si, ako som išla 
prvýkrát do školy a príde mi 
to, ako by to bolo pár rokov 
dozadu. Samozrejme, nechýba 
fotka z tohto dňa, na ktorej som 
spolu s bratmi. S bratmi, ktorí 
majú už dávno svoje rodiny. Do 
prvej triedy zasadne už moja 
najmladšia neterka a ja som 
jej hrdá veľká teta. Neskutočné. 
Život letí a niekedy si nestíhame 
ani užívať život s tými, ktorých 
máme najradšej a sú nášmu 
srdcu najbližší. Ženieme sa za 
prácou, zaujíma nás, kto ako žije, 
ako zarobiť čo najviac peňazí, 
a pritom to najcennejšie máme 
každý doma v podobe rodiny. 
Rodiny, na ktorú sa môžeme 
obrátiť v čase núdze a vieme, 
že nám podá pomocnú ruku. 
Rodiny, ktorej môžeme povedať o 
našom úspechu a vieme, že nám 
ten úspech praje zo srdca. Rodiny, 
ktorá jednoducho stále stojí pri 
nás počas celého života.
Všetkým ľuďom s dobrým srdcom 
prajem milujúcu rodinu.

          Veronika Dujsíková
          šéfredaktor
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Keď ti bude v živote najhoršie, otoč sa k slnku 
a všetky tiene padnú za teba. John Lennon

Oslavy 70. výročia SNP
Vo štvrtok 28. augusta 2014 sa v Skalici pri Pamätníku oslo-
bodenia uskutočnil pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 
70. výročia Slovenského národného povstania. Pietneho aktu 
sa zúčastnil primátor mesta Skalice, viceprimátor, poslanci 
mestského zastupiteľstva, členovia Slovenského zväzu protifa-
šistických bojovníkov, predstavitelia politických strán a občania 
mesta Skalice. 

Čestnú stráž počas celého aktu držali príslušníci Vojenského 
útvaru Kuchyňa. ■ Veronika Dujsíková

Vodič vozidla nesmie mať v sebe 
alkohol, stále sa nájdu takí, 

ktorí to ignorujú
Napriek neustále avizovaným policajným kontrolám, ešte 
vždy sa nájdu vodiči, ktorí neváhajú porušovať predpisy. Zákon 
o cestnej premávke jednoznačne stanovuje, že vodič nesmie 
počas vedenia požiť alkohol a ani viesť vozidlo v takom čase po 
jeho požití, keď sa alkohol nachádza v jeho tele. 

Vodič Fiatu Scudo sa po požití alkoholu nevenoval dostatočne 
riadeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke. 
V nedeľu krátko pred trinástou hodinou si na ceste prvej triedy 
medzi Kútmi a Gbelmi neskoro všimol stojacu Škodu Fabia. Jej 
vodička musela zastaviť pred prekážkou na ceste a keďže vodič 
Fiatu nedával pozor, narazil zozadu do Fabie. Dychovou skúškou 
na alkohol u neho policajti zistili požitie alkoholu, pričom mu 
namerali 0,96 mg, čo sú v prepočte až 2 promile. Opakovaná 
skúška preukázala hodnotu alkoholu ešte vyššiu. 55 ročného 
Miroslava z Lučenca polícia zadržala, vodičský preukaz už za-
držaný mal, pretože si neplnil vyživovaciu povinnosť a obvinila 
z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Hrozí mu vä-
zenie na jeden rok.

Mladý vodič už má zadržané 
doklady, no neváhal si sadnúť za 

volant bez vodičského oprávnenia
Z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia obvinil 
príslušník polície 23 ročného muža z Koválovca (okr. Skalica). 
V nedeľu asi o 16.25 h jazdil na Forde Fiesta v meste Skalica, 
po ceste druhej triedy, smerom k hraničnému priechodu. Pri od-
bočke na Baťov kanál neskoro spozoroval pred ním odbočujúce 
auto, načo zareagoval tak, že strhol riadenie vľavo a zišiel mimo 
cestu do priekopy. Následne ho kontrolovali skalickí policajti, 
pričom zistili, že má uložený zákaz viesť motorové vozidlá na 
dobu štyridsaťštyri mesiacov. Polícia mladého muža zadržala a 
umiestnila do cely policajného zaistenia. Spisovú dokumentáciu 
spolu s návrhom na podanie obžaloby predložila polícia proku-
rátorovi.  V prípade uznania viny hrozí mladému mužovi odňatie 
slobody až na dva roky.

Chystáte sa

KANDIDOVAŤ
na STAROSTU obce, PRIMÁTORA 

mesta, či POSLANCA obecného 
alebo mestského zastupiteľstva?

využite možnosť

INZERCIE
na www.prozahori.sk

bližšie informácie sa dozviete v redakcii ProZáhorí
tel: 0948/155 158
e-mail: sefredaktor@prozahori.sk

■ KR PZ v Trnave
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Obec Projekt schválená suma 

Jakubov Rekonštrukcia chodby na jedáleň a dobudovanie a dovybavovanie dopravného 
ihriska a vonkajších herných prvkov

5 000,00 €

Kostolište Prestavba a prístavba MŠ v Kostolišti 5 000,00 €

Kuchyňa Naša škôlka - náš kraj (stavebné úpravy, záhradný nábytok...) 5 000,00 €

Láb Školský dvor - oáza radosti (preliezky, altánok, tabuľa na kreslenie...) 
MŠ Láb 223

5 000,00 €

Lozorno Nákup herných prvkov, pieskoviska, úprava vonkajšieho areálu MŠ Lozorno 
a refundácia výdavkov už realizovaných v r. 2014 (Orechová ul.)

5 000,00 €

Malacky Bezpečná škôlka (rekonštrukcia oplotenia školskej záhrady) 5 000,00 €

Marianka Nadstavba budovy škôlky v Marianke 8 000,00 €

Plavecké Pod-
hradie

Naša škôlka náš kraj - Včielky z Podhradia (rekonštrukcia sociálneho zariadenia 
- umyváreň, sanita, obklady)

5 000,00 €

Plavecký Štvrtok Detská umyváreň a WC v novom šate 5 000,00 €

Obec Jablonové Naša škôlka - šport a hry pre zdravie 5 000,00 €

Rohožník Rozšírenie areálu predškolskej výchovy Rohožník, 2. etapa (zariadenie kúpel-
ne, spálne, herne...)

7 000,00 €

Sološnica Rekonštrukcia sociálnych zariadení v Materskej škole Sološnica 5 000,00 €

Studienka Výmena okien a dverí na objekte MŠ s kuchyňou a jedálňou v obci Studienka 5 000,00 €

Stupava Oprava sociálneho zariadenia MŠ Marcheggská 58, Stupava 4 000,00 €

Suchohrad MŠ v Suchohrade - Zefektívnenie využitia existujúcich priestorov (vybavenie 
kuchyne, nákup postieľok, zámková dlažba, terenné úpravy...)

5 000,00 €

Vysoká pri 
Morave

Doplnenie detského ihriska v MŠ vo Vysokej pri Morave (Hlavná 37 s elokova-
ným pracoviskom Námestie osobodenia 761/2)

4 500,00 €

Záhorská Ves Naša škôlka - náš kraj (nákup hračiek, nábytku, kuchynského zariadenia...) 5 000,00 €

Závod Rekonštrukcia sociálnych zariadení v ZŠ a MŠ Závod 5 000,00 €

Závod Odkanalizovanie MŠ v Závode 5 000,00 €

Zohor Rekonštrukcia sociálnych zariadení 5 000,00 €

SPOLU 103 500,00 €

V škôlkach sa vďaka podpore župy zvýšia kapacity 
a zmodernizuje vybavenie

Do materských škôl sme investovali už 550 tisíc eur

Za dva roky investoval Bratislavský samosprávny 
kraj do materských škôl viac ako pol milióna eur. 
Bola to reakcia na neudržateľnú situáciu mladých 
rodín, ktoré pre nedostatočné kapacity škôlok ne-
môžu nájsť miesto pre svoje deti. Župa podporila 
už 111 projektov obcí 
a miest, ktoré majú 
nielen zvýšiť kapa-
citu, ale tiež zlepšiť 
zariadenie škôlok.

Napriek tomu, že ma-
terské školy nespadajú 
do kompetencií župy 
a ich prevádzku majú 
zabezpečovať obce, 
našiel Bratislavský sa-
mosprávny kraj spôsob, 
ako do tejto oblasti zasiahnuť. Rozpočet obcí, ktoré 
majú predškolské zariadenia v kompetencii totiž často 
neumožňuje realizovať ani najnutnejšie rekonštruk-

cie. V roku 2013 podporila župa finančne dohroma-
dy 31 projektov a tento rok 80 projektov materských 
škôl v celom kraji. Financie škôlky využili na stavebné 
úpravy, rekonštrukcie, nákup zariadenia alebo hračiek 
pre predškolákov.

Škôlky z Malackého 
okresu získali v minu-
lom roku na rozšíre-
nie kapacít viac ako 
47 000 eur a v tomto 
roku získali až 103 000 
eur. „Chcem poďako-
vať aj poslancom, že 
sme podporili tento 
zmysluplný projekt, 
z ktorého majú ľudia 
konkrétny úžitok a 

mnohým rodinám doslova uľahčuje život, pretože 
nemusia vystresovane čakať, či sa im podarí umiest-
niť dieťa do škôlky,“ komentoval to župan Pavol Frešo.

Školy pôjdu na 
SLOVAN

Žiaci a študenti škôl v Bratislavskom 
kraji dostanú už po štvrtýkrát mož-
nosť pozrieť si niektorý zo zápasov 
Bratislavského hokejového klubu 
SLOVAN. Niekoľkoročná spolupráca 
Bratislavskej župy a HC SLOVAN Bra- 
tislava na projekte  „Škola ide na SLO- 
VAN“ pokračuje aj v tejto sezóne.

Na každom domácom zápase v Konti-
nentánej hokejovej lige bude SLOVAN-
-istických hokejistov podporovať takmer 
50-členná skupina detí vždy z inej zá-
kladnej alebo strednej školy na území 
kraja. Dohromady by sa v tejto sezóne na 
zápasy malo dostať 1400 detí.

Organizátori sa takto snažia vybudo-
vať vzťah mládeže k hokeju a k športu 
všeobecne. Mnohé z detí zavítajú na 
hokejový zápas vďaka tomuto projektu 
po prvýkrát a práve tento impulz môže 
dieťa priviesť k športovaniu.

Slovan deti na zápas zadarmo privezie 
tým istým klubovým autobusom, kto-
rým cestujú hráči Áčka. Už to je pre deti 
veľký zážitok, sedieť na sedadlách urče-
ných pre Bartoviča, Hudáčka, Janusa či 
Surového. Autobus ich vyzdvihne pred 
ich školou a opätovne privezie po zápase 
pred školu. Od klubu dostanú malé suve-
níry a tesne pred zápasom na nich do-
konca čaká prehliadka niektorých častí 
Slovnaft Arény, okrem ktorej sa dozvedia 
aj veľa vecí z histórie a súčasného diania 
v najúspešnejšom klube na Slovensku.
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Bojujeme o dušu
Liga za duševné zdravie pripravi-
la celoslovenskú destigmatizačnú 
kampaň a zbierku na podporu du-
ševného zdravia.

Kampaň bude prebiehať v spoluprá-
ci s mestami, so strednými školami, 
v médiách, v MHD. Budeme poskyto-
vať články printovým médiám, zverej-
níme rádiový a televízny spot, ktorý 
každoročne načítajú naši priatelia 
herci Anka Šišková a Maťo Landl. Väč-
šina televízií nám dáva až 98% zľavy 
na vysielanie spotov.

Zbierka v uliciach Slovenska sa ko- 
ná od 11.9. – 14.9. 2014, prostred-
níctvom tisícov dobrovoľníkov.

Do zbierky Dni nezábudiek 
sa môžete zapojiť 3 spôsobmi:

■ vložením sumy do pokladničky dobrovoľníka v uliciach Slovenska 
od 11.9. do 14.9. 2014

■ trvalým príkazom alebo zaslaním jednorazovej sumy na čísla účtov:

Sberbank 4040154029/3100 a Poštová banka 20266500/6500 
až do konca roka 2014

■ zaslaním SMS v hodnote 2,- € 
v sieti Orange Slovensko, T-Com Slovensko a O2 
až do 31.10. 2014 na číslo: 833

»

Vaše peniaze za nezábudku putujú do regionál-
nych združení na financovanie podporných pro-
jektov, ako sú denné stacionáre, chránené dielne 
či rehabilitačné centrá. Časť financií využijú stred-
né školy na vzdelávanie a materské centrá na po-
radenstvo a rozvoj sociálnych zručností. Ostatné 
financie slúžia na udržanie kontinuity dlhoroč-
ných a overených programov ako Motivačné 
centrum (literárne, výtvarné, pohybové aktivity, 
právne, ľudsko-právne a psychologické poraden-
stvo), Galéria Nezábudka alebo napríklad aj nová 
kampaň Menej alkoholizmu o škodlivých účin-

Ako zbierka pomáha?
koch alkoholu na ľudský organizmus. 

Nekorektné informácie stoja človeka dlhoročné 
utrpenie a štát veľa peňazí z rozpočtu. Destig-
matizačná kampaň a Zbierka Dni nezábudiek po-
máha občanom našej krajiny mať dostatok infor-
mácií o duševnom zdraví a vyhnúť sa tak dlhým 
práceneschopnostiam a invalidným dôchodkom. 
Duševné poruchy tvoria totiž spolu s kardiovas-
kulárnymi a onkologickými chorobami najdrahšie 
ochorenia. Prevencia je vždy lepšia ako liečba, pri 
chorobe trpí nielen pacient ale aj jeho rodina.

PRISPEJTE DO ZBIERKY, 
ABY ĽUDIA NETRPELI 

ZBYTOČNE! 

NAŠÍM POSLANÍM JE ZAČLENIŤ 
ĽUDÍ S DUŠEVNÝMI PORUCHAMI 
DO SPOLOČNOSTI A PRINAVRÁTIŤ 
IM ĽUDSKÚ DÔSTOJNOSŤ.



Kraj spustil pilotný projekt duálneho vzdelávania
Nový školský rok zahájili študenti všetkých 
stredný škôl v pôsobnosti kraja a medzi nimi aj 
Stredná odborná škola obchodu a služieb Sa-
muela Jurkoviča v Bratislave. Práve tú navštívil 
v prvý školský deň predseda Bratislavského sa-
mosprávneho kraja Pavol Frešo, aby zaprial štu-
dentom veľa nových vedomostí a pedagógom 
veľa motivovaných a učenli-
vých žiakov.
Bratislavská župa sa dlhodobo 
snaží o zvýšiť atraktivitu stredné-
ho odborného vzdelávania, pri-
praviť študentov na pracovný trh 
a garantovať absolventom pra-
covné miesto. To všetko je súčas-
ťou pilotného projektu duálneho 
vzdelávania, ktorý realizuje župa 
práve na Strednej odbornej škole 
obchodu a služieb Samuela Jur-
koviča v Bratislave v spolupráci 
so spoločnosťou Lidl Slovenská 
republika. Projekt druhého sep-
tembra v rámci oficiálneho otvo-
renia školského roka predstavili 
bratislavský župan Pavol Frešo, parlamentný poslanec 
a člen Výboru NR SR pre sociálne veci Ľudovít Kaník, ri-
aditeľka školy Tatiana Mókosová a konateľ spoločnosti 
Vladimír Tomko. 

Do prvého ročníka pilotného projektu sa prihlásilo 

12 študentov. Obchodný reťazec bude participovať 
na praktickom vyučovaní žiakov študijných odborov 
„obchodný pracovník“ a „pracovník marketingu“. 
Praktická výučba bude priamo v predajniach. Okrem 
toho sa bude ich budúci zamestnávateľ podieľať aj na 
teoretickej príprave vo forme odborných prednášok. 
„Dlhodobo sa ukazuje, že je lepšie, keď odborné 

školy majú partnerov priamo v praxi a keď štu-
denti praxujú tam, kde budú aj pracovať. Tu majú 
okrem praxe garantovanú aj zmluvu na dobu ne-
určitú, čiže je to pre nich absolútna garancia, že 
to, čo sa naučia, aj v živote použijú,“ povedal župan 

Pavol Frešo. Zároveň doplnil, že kraj sa dlhodobo snaží 
vyprovokovať spoluprácu s veľkými zamestnávateľmi 
či živnostníkmi, ktorí by sa ujali duálneho vzdeláva-
nia, teda kompletne od prvého až po posledný roč-
ník by zabezpečovali odbornú prax pre študentov a 
hlavne garantovali pracovné miesto. Ako tiež dodal, 
v západnej Európe je takéto spojenie škôl s podnika-

teľským prostredím bežné.

„Nemôžeme sa prizerať tomu, 
že školy produkujú nezamest-
naných. Duálne vzdelávanie 
má odstrániť práve tento pro-
blém. Má prepojiť teóriu s pra-
xou, aby sme produkovali vz-
delaných ľudí, ktorí majú svoju 
prácu,“ uviedol Ľudovít Kaník.

Dnešní prváci zo Sklenárovej 
majú teda isté, že po maturite 
budú zamestnaní v odbore, na 
ktorý sa budú pripravovať naj-
bližšie štyri roky. O ich pracov-
nom zaradení rozhodne priemer 
známok. Rovnako im dobrý prie-
mer môže napomôcť aj k získaniu 

prospechového štipendia. „Rozhodujúcim krité-
riom pri výbere zamestnancov je z nášho pohľa-
du kvalita uchádzača a nie dĺžka jeho doterajšej 
praxe, sme teda otvorení zamestnávaniu aj čer-
stvých absolventov,“ povedal Vladimír Tomko.

5Novinky z Bratislavskej župy

Zmeny v dani z motorových vozidiel pripravia 
Bratislavský kraj o 25 mil. € ročne

V Bratislavskom kraji vybral štát na dani z prí-
jmu fyzických osôb ročne takmer 200 mil. €, no 
samosprávnemu kraju naspäť dáva len 33 mil. 
€. Zvyšujúca sa solidarita kraja s ostatnými re-
giónmi spôsobuje klesajúcu úroveň verejných 
služieb v Bratislave ako aj regióne. 

Bratislavský samosprávny kraj očakáva v budúcom 
roku zhoršenie verejných služieb v doprave, školstve a 
sociálnej starostlivosti. Na tieto oblasti pôjde o 25 mil. 
€ ročne menej, vďaka zmenám v dani z motorových 
vozidiel, ktoré schválila Vláda SR. Výšku dane si určujú 
regióny a je to jediná daň, na ktorú majú regióny ešte 
dosah. Od januára bude centralizovaná a výška pre 
kraje bude jednotná. Tento systém najviac poškodí 
práve Bratislavskú župu.

Podľa župana Pavla Freša to z dlhodobého hľadiska 
nezlepší situáciu v regiónoch a okrem toho prídu kra-
je o jediný zdroj príjmu, ktorý dokážu ovplyvňovať. 
Vníma to ako politické zadanie. Jediný, kto na dani 
zarobí, sú veľké dopravné spoločnosti. „Ide najmä o 

tých, ktorí s 20-tonovými kamiónmi ničia cesty II. 
a III. triedy a vyhýbajú sa plateniu mýta. Tým štát 
naozaj vyšiel v ústrety,“ uviedol Pavol Frešo. Drob-
ní živnostníci zaplatia podľa návrhu na dani viac ako 
doteraz.
Vládou schválený návrh môže byť aj v rozpore s Európ-
skou chartou regionálnej samosprávy, ktorá garantuje 
finančnú nezávislosť regiónov. „Ministerstvo finan-
cií nám deklaruje výpadok 25 miliónov eur počas 
najbližších štyroch rokov. Ak o tieto peniaze prí-
deme, budeme musieť zásadne zoškrtať výdavky 
na prevádzku našich škôl, zariadení sociálnych 
služieb, nebudeme môcť zazmluvňovať klientov 
odkázaných na sociálne služby, rekonštruovať 
cesty, budeme musieť znížiť počet spojov prí-
mestskej autobusovej dopravy alebo zvýšiť ces-
tovné,“ zdôraznil Pavol Frešo. Zároveň upozornil, že 
zavedením týchto zmien sa bude zvyšovať zadlženie 
kraja. Ako tiež dodal, Bratislavský kraj je v porovnaní 
s ostatnými župami znevýhodnený v oblasti čerpania 
eurofondov. Daň z motorových vozidiel nebola a nie je 

konštruovaná ako daň, z ktorej sa majú opravovať ces-
ty, ale z ktorej sa majú financovať kompetencie krajov. 
„Presne tak ako daň z liehu alebo tabaku nejde na 
zlepšenie zdravotníctva alebo výskumu rakoviny, 
ale je súčasťou štátneho rozpočtu, z ktorého sa 
financujú kompetencie štátu,“ povedal Pavol Frešo.

Kraje majú v súčasnosti vlastné daňové príjmy vo for-
me podielu na Dani z príjmov fyzických osôb a celkový 
výnos z Dane z motorových vozidiel. Od januára 2015 
chce vláda SR previesť celý výnos Dane z motorových 
vozidiel na štát a tento výpadok pre samosprávne kra-
je kompenzovať prostredníctvom vyššieho podielu na 
Dani z príjmov fyzických osôb. Takéto prerozdelenie 
bude silno negatívne pre Bratislavský samosprávny 
kraj a dočasne pozitívne pre všetky ostatné kraje.

Ministerstvo financií predpokladá výpadok pre Brati-
slavský samosprávny kraj vo výške 25 mil. € pre naj-
bližšie štyri roky. Ak návrh prejde v Národnej rade SR 
v nezmenenej podobe, kraj požiada prezidenta o jeho 
vrátenie do pléna a mieni sa obrátiť aj na Ústavný súd.
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štart: 20:00

 
eurovea
 

REGISTRÁCIA NA

BRATISLAVAMARATHON.COM

GENERÁLNY PARTNER HLAVNí PARTNERi ORGANIZÁTORIšportový
PARTNER

OFICIÁLNY 
HOTEL

AUTO-MOTO
PARTNER

OFICIÁLNE NÁPOJE top partner PARTNER DETSKÉHO 
BEHU

TELEKOM NIGHT RUN 2014

Príďte si aj vy užiť 
neopakovateľnú 

atmosféru 
nočného behu

Prihlasovanie po 4.9.2014 
je možné už iba osobne v Bratisla-
va marathon running store v OC 
Retro, Nevädzová 6, 821 01 Bra-
tislava, 2. poschodie, vždy v čase 
od 12:00 do 19:00 hod. Viac in-
formácií k podujatiu nájdete na 
www.bratislavamarathon.com.

V Bratislave sa už stáva tradíciou, že 
v septembri sa športoví nadšenci stret-
nú na nezvyčajných bežeckých prete-
koch, ktoré sa pod názvom NIGHT RUN 
alebo NOČNÝ BEH konajú už po šiesty 
raz. Tentoraz si účastníci, ale aj divá-
ci užijú atmosféru nočnej Bratislavy 
v asobotu 13. septembra. Na 10 km 
dlhý okruh mestom sa športovci vydajú 
o 20:00 od Eurovei.

Obľúbenosť tohto podujatia každým rokom 
rastie a za posledných 5 ročníkov narástol 
počet účastníkov na štvornásobok. Vlani sa 
na štart NIGHT RUNu postavilo viac ako 3500 
pretekárov, v tomto roku organizátori očaká-
vajú až 4000 účastníkov. 

Novinkou v tomto ročníku bude aj súťaž pre 
deti, ktorá sa koná o deň skôr o 19:30 na 
Hlavnom námestí. Deti si zmerajú sily v šies-
tich vekových kategóriách na primeraných 
tratiach. Najmenších do päť rokov čaká 300 
metrov, kým teenageri od 12 – 15 rokov sa 
stretnú na 1200 metrovej trati.

»



Vás pozývajú na

Country večer 
s grilovaním a tancom

12. 9. 2014 od 19:00 hod.
Hotel sv.Ludmila BBQ - záhradné posedenie

K tancu a počúvaniu hrá: 

COUNTRIO HODONÍN

V prípade nepriaznivého počasia 
sa akcia bude konať v priestoroch hotela.

 Tešíme sa na vás

Hotel sv. Ludmila Skalica
a country music Countrio Hodonín
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Pamiatka na otca, účastníka 
protifašistického odboja, motivuje

Pekných 75-tich rokov sa 
30. júna 2014 dožil v Slo-
bodnom kráľovskom mes-
te Skalica Jozef Kováč. 
V roku 1983 sa stal čle-
nom SZPB a po 10 rokoch 
aj predsedom MO SZPB 
v Skalici. Od roku 1984 je 
i členom ObIB v Senici a 

od roku 1999 podpredsedom tohto výboru.
Za svoju zodpovednú prácu bol ocenený zväzovými vy-
znamenaniami: Čestným odznakom SZPB (1989), Čestnou 
medailou SZPB (1999), medailou M. R. Štefánika 1. stupňa 
(2004), Medailou k 60. výročiu ukončenia II. svetovej vojny 
(2005), Medailou MNO – SR udelenou ministrom obrany 
SR v roku 2005.

Má veľkú osobnú zásluhu na omladzovaní členskej základ-
ne MO SZPB Skalica. Priemerný vek jej členov dosiahol 50 
rokov. Trvale sa venuje spolupráci so základnými a stredný-

mi školami v Skalici – organizovaním besied s účastníkmi 
SNP a II. svetovej vojny, úzko spolupracuje s MsÚ Skalica.

V Skalici pôsobí od roku 1962. Prešiel pracovnými profesi-
ami v ZVL, n. p. skalica ako konštruktér, majster výroby a 
vedúci hospodárskeho strediska. Od roku 1967 pôsobil ako 
pedagogický pracovník na SOU strojárskom, neskôr ako zá-
stupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie, a nakoniec až do 
dôchodku, ako učiteľ. Má veľký podiel na rozvoji miestneho 
SOU. Pedagogickej činnosti sa venoval celých 42 rokov. Za 
prácu pri rozvoji SOU strojárskeho a pedagogickú činnosť 
bol ministrom školstva SR v roku 1989 ocenený titulom 
Vzorný pracovník MŠ.

Jubilantovi srdečne blahoželáme, prajeme mu pevné zdra-
vie, veľa Ďalších síl pri šírení myšlienok boja proti fašizmu, 
intolerancii, prejavom extrémizmu a v odovzdávaní posol-
stva SNP, k čomu ho motivuje pamiatka na vlastného otca, 
účastníka protifašistického odboja.

■ Členovia MO SZPB v Skalici 
a predsedníctva ObIV SZPB Senica

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

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

GBELSKÝ JARMOK

Mesto Gbely pozýva
remeselníkov a stánkárov

na tradičný jarmok,

ktorý sa uskutoční
v sobotu 27. septembra 2014

od 8:00 hodiny v Gbeloch.

Viac informácií: 034 / 6621 764 
alebo kultura@gbely.sk

Dňa 28.8.2014 sa uskutočnil pietny akt kladenia 
vencov pri Pomníku padlých vojakov na námestí 
Mieru v Holíči pri príležitosti 70. Výročia SNP.

Na tejto udalosti sa zúčastnili zástupcovia mesta, poli-
tických strán, občianskych združení a verejnosti. Po ži-

vom prednese hymny Slovenskej republiky sa všetkým 
prítomným prihovoril primátor Mesta Holíč Zdenko 
Čambal. Pietneho aktu sa zúčastnili tiež poslanci Mesta 
Holíč za SDKÚ-DS Roman Hrnčirík, Michal Jánošík, Miro-
slav Bilický a Miroslav Jobus, ktorí položili veniec k po-
mníku. ■ RH

70. výročie SNP si v Holíči pripomenuli položením vencov
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Ebola
Médiami v súčasnej 
dobe rezonuje množ-
stvo informácii o od-
strašujúcom ochorení 
zvanom Ebola. Nie je 
to však po prvýkrát 
v histórii, čo je toto 
ochorenie na scéne. 
Prvýkrát sa objavil vírus eboly v roku 1976. 
Známy je hlavne pre vysokú úmrtnosť - na 
nákazu zomiera až 90 % postihnutých ľudí. 
Názov pochádza z mena rieky, ktorá prete-
ká oblasťou prvej epidémie v Zaire (dnes 
Demokratická republika Kongo).

Ebola je ťažké akútne vírusové ochorenie. U ľudí 
vyvoláva krvácavú horúčku. Vyznačuje sa vy-
sokou nákazlivosťou. Človek sa infikuje úzkym 
kontaktom s chorým živým alebo mŕtvym, 
najmä stykom s krvou, stolicou, slinami, mo-
čom. Prenos sa uskutočňuje aj nechráneným po-
hlavným stykom s uzdravenými pacientmi, a to 
aj niekoľko týždňov po ich uzdravení. K prenosu 
dochádza taktiež nedostatočne sterilizovanými 
injekčnými striekačkami a ihlami. Vzdušná cesta 
prenosu sa uplatňuje minimálne. 

Vírus Eboly účinne zabíja mydlo, bielidlá, slneč-
né svetlo alebo sušenie. Zničí ho aj vypranie 
šatstva kontaminovaného tekutinami v práčke. 
Na vysušených povrchoch alebo povrchoch vy-
stavených slnečnému žiareniu prežije vírus len 
krátky čas.

Ochorenie začína náhle vysokou teplotou, bo-
lesťami hrudníka a brucha, zvracaním a vodna-
tými hnačkami. Približne na 5. deň od začiatku 
ochorenia sa objavujú na koži červené vyrážky. 
Vzniká bolestivý zápal hrtanu, suchý kašeľ, bo-
lesti svalov a kĺbov. V dôsledku častých hnačiek 
a zvracania dochádza k extrémnej dehydratácii 
organizmu. Koncom prvého týždňa ochorenia 
u väčšiny prípadov dochádza ku krvácaniu, ktoré 
sa prejavuje krvavými hnačkami, vykašliavaním 
a zvracaním krvi, podkožnými krvnými výronmi, 
krvácaním ďasien a z nosa. Niekedy môže prísť 
k ožltnutiu. Následkom značnej straty krvi čas-
to dochádza k šoku a chorí v priebehu druhého 
týždňa ochorenia umierajú. Inkubačný čas je 
2 – 21 dní (od nákazy po prvé prejavy ochore-
nia).

Proti ochoreniu neexistuje špecifická liečba ani 
očkovacia látka. Liečba je len symptomatická - 
liečia sa len príznaky, nie ochorenie priamo.

Súčasná epidémia prebieha hlavne v Guinei, 
Nigérii, Sierra Leone a Libérii. Riziko nákazy 
v našich končinách je minimálne a predpokladá 
zavlečenie z uvedených krajín. Informovanosť je 
však základom k tomu, aby sa ochorenie včas 
zachytilo.

■ MUDr. Daniel Vidovič, MPH, lekár 

Dvor kátovskej materskej školy v novom šate
Mládežnícka organizácia Iuventa organizovala 
školenie pod názvom KomPrax (Kompetencie pre 
prax), ktorého som sa v apríli zúčastnila. Vypraco-
vala som na ňom malý projekt pod názvom Det-

ský raj, v ktorom som 
žiadala financie na 
obnovenie a opravu 
preliezok našej ma-
terskej školy. Keďže 
som bola úspešná, 
tak sa mohla v sobo-
tu 24.8.2014 usku-
točniť brigáda.

Prostredníctvom obec-
ného rozhlasu sme 

vyzvali občanov no najmä mládež, ktorá dvor využíva 
v odpoludňajších hodinách k účasti. Zo začiatku sme 
boli skeptickí, o desiatej hodine prišli len pani učiteľky 
a traja rodičia. No po pár minútach sa náš počet zvýšil. 
Prišli mladí ľudia, ktorí sa vrhli do práce. Dvor bol plný 
brigádnikov. Neverila som vlastným očiam. Dalo sa nás 
dohromady okolo dvadsať ľudí. Preliezky sme ošmirgľo-

vali, ponatierali, pripravili k rekonštrukcii drevených čas-
tí. Dokonca stihli natrieť vonkajšie zábradlie materskej 
školy. Týmto by som chcela poďakovať všetkým, ktorí sa 
tejto akcie zúčastnili a ktorým nie sú ľahostajné priesto-
ry, ktoré využívajú naše deti.

Nedá mi to súčasne poukázať na tých ľudí, ktorí mies-
to pomoci, len narobia škody - nie len finančné, ale i 
materiálne. Nerozumiem tomu, prečo niekto chodí po 
plote a prečo ho len tak zo zábavy zničí. Prečo nachád-
zame na dvore neporiadok, vyhodenú popolnicu, prečo 
niekto chodí vončiť psa 
tam, kde sa deti hrajú... 
Boli by sme vďačnejší, 
keby títo ľudia mies-
to vandalstva, urobili 
niečo, čo je správne, 
prišli nezištne pomôcť 
skrášliť priestory našim 
najmenším.

■ Riaditeľka materskej 
školy Danieliková Denisa

Milujeme kávu, je to naša ♥ záležitosť
Všetko pre dokonalý pôžitok z kávy
Káva je vždy spätá s chvíľami odpočinku a najlepšie si ju 
vychutnáme v kruhu našich najbližších. A pretože my kávu 
tak milujeme, zostavili sme pre Vás ponuku našich najlep-
ších výrobkov: všetko, čo potrebujete na prípravu dokonalej 
prekvapkávanej kávy, kapučína a ďalších špecialít, ale aj po-
háre a porcelán, z ktorého Vám Váš obľúbený nápoj bude chu-
tiť ešte lepšie. A aby ste si mohli svoju kávu sladko spríjemniť, 
pripravili sme aj pomôcky na pečenie. Máte chuť dať si kávu? 
My áno! Začiatok predaja tejto kolekcie v Tchibo obchodoch od 
18. 8. 2014, v e-shope www.tchibo.sk pre držiteľov Tchi-
boCard už od stredy 13. augusta.

Ako hrubo má byť káva namletá? 
„To závisí od toho, aký nápoj z nej chcete pripravovať. 
Čím kratšia je príprava, tým jemnejšie by malo byť 
mletie – a čím je káva namletá jemnejšie, tým viac 
aromatických látok sa v nej rozvinie: z jemne nam-
letej kávy sa pripravuje napr. espresso. Na prípravu 
kávy v kanvici sa, naopak, odporúča káva namletá 
nahrubo,“ radí Andreas Christmann, odborník na kávu 
spoločnosti Tchibo.

»

Šablóny na cappuccino, 3 ks 
S tromi rôznymi motívmi. Šablóny 
sú vhodné napr. aj na zdobenie kolá-
čov, dezertov alebo okrajov tanierov. 
Z ušľachtilej ocele 18/10, leštenej do 
vysokého lesku, vhodné tiež do umý-
vačky riadu. Predbežná cena za súpra-
vu 5,95 €.

Prestieranie, 4ks
Kvalitná rebrovaná tka-
nina. Každé prestieranie cca 
48 x 33 cm nájdete v ponuke 
v tyrkysovej alebo hnedej far-
be. Predbežná cena za súpravu 
8,95 €.

Poháre na latte macchiato, 2 ks
S hrubým dnom. Ideálny aj na ľadovú 
kávu. Poháre sú vhodné do umývačky. 
Objem každého pohára cca 450 ml. 
Výška cca 15 cm. Cena 6,95 €
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SPEVÁCKY ZBOR URBAN  SILVERSTRING  TAXIS  
ohňostroj  ZICH REVIVAL  DH BOJNICKÁ KAPELA  

šerm  SKALIČAN  FLERET  KAMELOT  
HEX  NO NAME  DADY  FÍHA TRALALA  
TNT  ENERGIA  PAULIE GARAND  
RYTMUS  PLÁŇAVA  DALIBOR JANDA 
VÁCLAV NECKÁŘ  DAGMAR PATRASOVÁ  
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WWW.MODERNAUNIVERZITA.SK
facebook.com/unisevs youtube.com/unisevs

SEVS

PRIJÍMAME AŽ DO 20.9.

Do súťaže o atraktívny titul a prestížnu cenu primátora mesta – fi-
nančnú hotovosť 333 Eur sa môžu prihlásiť babičky, ktoré dosiahli 
vek 60 rokov a viac a majú aspoň jedno vnúča.

Babičky sa môžu prihlásiť sami, alebo ich môžu prihlásiť vnúčatá, príbuzní, 
známi a podobne. Účasť v súťaži je možná na základe písomnej prihlášky. Po-
rota súťaže bude hodnotiť prezentáciu šikovnosti, umu a zručnosti, zmysel pre 
humor, lásku k rodine a k vnúčatám, životné skúsenosti.

Súťaž organizuje oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva MsÚ v Ska-
lici pri príležitosti októbra – mesiaca úcty k starším a uskutoční sa 5. novem-
bra 2014. Cieľom projektu je podpora seniorov a podpora rodinných a medzi-
generačných vzťahov.

Babičky budú o titul súťažiť v týchto disciplínach: vlastná prezentácia (napr. 
ukážka rodinných fotografií, ručných prác, hobby, ochutnávka vlastných vý-
robkov a podobne), vedomostný test o meste Skalica, rozhovor s moderá-
torom súťaže, voľná disciplína (môže byť aj spolu s vnúčatami, napr. tanec, 
spev, cvičenie, prednes, scénka a podobne) a promenáda v spoločenských 
šatách.

Do súťaže je možné prihlásiť sa v termíne do 10. septembra 2014. Prihlášku a 
viacej informácií získate osobne na Štíbori v Mestskom centre sociálnych slu-
žieb na Kráľovskej ulici.

Tak neváhajte, Tešíme sa na Vás!

NAJ BABIČKA 
Mesta Skalica 2014

■ www.skalica.sk
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 moravsko-slovensky bezecky pohár

sport

 inline

Prekonali sme 
slovenský rekord!

V sobotu 9. augusta 2014 sa v prístave 
konalo podujatie INLINE PARÁDA 2014, 
počas ktorého sa účastníkom podarilo 
vytvoriť nový slovenský rekord v naj- 
dlhšej živej reťazi inline korčuliarov.

Inline paráda je športovo-hudobné podu-
jatie, počas ktorého sa v prístave snažíme 
prekonať slovenský rekord vo vytvorení naj- 
dlhšej živej reťaze inline korčuliarov.

Do soboty bol slovenský rekord v dĺžke 79 
metrov z roku 2011, ktorý sme však úspešne 
počas Inline parády prekonali a vytvorili tak 
nový rekord dlhý 87 metrov!!!.

Počas celého podujatia bola otvorená detská 
zóna, v ktorej boli pre deti pripravené rôzne 
animácie, maľovanie na tvár a taktiež ne-
chýbal skákací hrad.

O kultúrny program sa postarali TNT, Hely, 
The Reflex, Sapere aude a nechýbala ani ako 
vždy úžasná Workout show.

Každý účastník rekordu dostal poukaz na 
plavbu pre dve osoby po Baťovom kanáli.

■ www.prvaplavebna.sk, Erik Formánek

Mladí hasiči v Chropove
Dobrovoľný hasičský zbor Chropov usporiadal 
24.8.2014 pohárovú súťaž mladých hasičov o pohár 
obce Chropov v kategórii chlapci a dievčatá.

Súťažilo sa v dvoch disciplínach: požiarny útok s vodou a 
pretek jednotlivca. Pohárovej súťaže sa zúčastnilo 7 hasič-
ských družstiev. V kategórii chlapci súťažilo päť kolektívov: 
Kopčany, Skalica, Koválovec, Závod, Radošovce. V kategórii 
dievčatá dva kolektívy: Chropov a Radošovce. Na slávnost-
nom nástupe veliteľka súťaže  Iveta Chrenková privítala 
predsedu OV DPO Skalica p. Lukáča a riaditeľa OV DPO 
Skalica p. Dermíška. Ďalej privítala starostu obce Chropov 
a všetkých rozhodcov.  Na porade rozhodcov disciplín s ve-
dúcimi kolektívov a veliteľov družstiev boli oboznámení 
s pravidlami súťaže. Súťažilo sa podľa pravidiel hry Plameň 

s úpravami pre pohárovú súťaž.

Po porade sa prešlo k plneniu prvej disciplíny - pretek jed-
notlivca. Z každého družstva traja členovia na dva pokusy a 
hodnotil sa lepší čas.

Samostatne boli ohodnotení prví traja v preteku jednot-
livca  v kategórii chlapci a dievčatá. V kategórii chlapci na 
prvom mieste sa umiestnil Juraj Paták DHZ Kopčany, na 
druhom mieste Lukúvka z DHZ Skalica a na treťom mies-
te Rúžička z DHZ Skalica. V kategórii dievčatá sa na prvom 
mieste umiestnila Stehlíková z DHZ Radošovce, na druhom 
mieste Dominika Blažková z DHZ Kopčany a na treťom 
mieste Dermíšková z DHZ Chropov.

Druhou disciplínou bol požiarny útok s vodou na dva poku-
sy a do celkového hodnotenia sa počítal lepší čas.

Celkové vyhodnotenie v kategórii chlapci sa na prvom 
mieste umiestnili hasiči Kopčany, na druhom mieste hasiči 
z Koválovca, na treťom mieste sa umiestnili hasiči Skali-
ce. V kategórii dievčatá sa na prvom postupovom mieste 
umiestnili dievčatá z Radošoviec a na druhom mieste skon-
čili dievčatá z Chropova. Ďalej bolo vyhodnotené súťažné 
družstvo v najlepšom požiarnom útoku. Hodnotení boli 
spolu chlapci a dievčatá a na prvom mieste sa umiestnili 
chlapci Kopčany.

Gratulácia patrí víťazom ale aj ostatným družstvám kto-
rá sa zúčastnili pohárovej súťaže. Poďakovanie patrí DHZ 
Chropov za prípravu pohárovej súťaže mladých hasičov.

■ Radovan Malík, veliteľ DHZ Kopčany

Radošovská sprcha
V sobotu 23.8. sa konal ďalší, už 21. z behov ak-
tuálneho ročníka MBSP – Beh k Radošovským 
vinohradom. Súťažiaci v detských a dospeláckych 
kategóriách opäť vytvorili účastnícky rekord.

Po dlhšej dobe som sa na závod vybrala aj ja, nie o me-
daily, len tak si to odbehnúť pre dobrý pocit. Počasie sa 
držalo, ale radar na webe ukazoval mohutný dážď po-
maly sa blížiaci z juhu, tak som radšej zbalila aj bundu 
do dažďa. Pred behom ako vždy sme sa zvítali, po dlhšej 
dobe sa ma ktosi spýtal: ty žiješ? vravím: ja žijem až do 
smrti.
Detské kategórie mali príjemné počasie, pri štarte hlav-
ného závodu p. Bíla – riaditeľ Pohára a hlavný rozhodca 
tohto behu poznamenal, že tento rok bežci zmokli na 15 
z 20 závodov a dúfa, že dnes to vydrží.
Ženy a mužská kategória nad 70 rokov mali pred sebou 5 

km trať z Radošoviec do Chro-
pova a späť, ostatné mužské 
kategórie 10 km z Radošoviec 
cez Chropov k Radošovským 
vinohradom a späť.
Počas behu späť k Radošovci-
am už bolo vidieť približujúce 
sa mračno a v cieli ma privítali 
prvé kvapky. Do piatich min-
út sa spustil riadny lejak. Po 
dobehu posledných z kratšej 
trate začali dobiehať víťazi 10 
km trate – už poriadne mokrí. Ženy a sedemdesiatnici 
teda mali poriadne šťastie, zatiaľ čo ostatní mali smolu 
– zmokli v tomto ročníku pohára už 16. raz.
Medzi ženami zvíťazila s časom 18:11 Ľubomíra Maníko-
vá z JM Demolex Bardejov, najrýchlejší zo 70-tnikov bol 
Ferdinand Husár z Trenčína v čase 21:30. Na dlhšej trati 
vyhral štyridsiatnik Petr Kadlec z Milotíc, ktorý dobehol 
v čase 35:20.
Tento rok bežcov počasie potrápilo (a nielen bežcov), ale 
nikoho neodradilo, behajú, trénujú a závodia za každé-
ho počasia, aj keby traktory padali. Prajem všetkým, aby 
zvyšné závody pohára mali dobré počasie a aby nikoho 
neboleli kolená. ■ milka
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Juraj Tomša pochádza zo 
Záhoria, do roku 2012 
hrával ľadový hokej, kto-
rý následne vymenil za 
terénny triatlon. Na svo-
jom konte má za tak krát-
ky čas už niekoľko športo-
vých úspechov v podobe 
prvých miest vo svojej 
kategórii. Najnovšie sa na 
Svetovom pohári v Pra-
chaticiach kvalifikoval na 
Majstrovstvá sveta, ktoré 
sa pravidelne uskutoč-
ňujú na ostrove Hawai.
Juraj Tomša sa s nami stretol 
a my sme ho troška vyspove-
dali.

Juraj, roky si hral ľadový 
hokej, prečo si prestúpil na 
triatlon, čo ťa k tomu viedlo?
V ľadovom hokeji som utrpel niekoľko zranení, tak už som 
ďalej nechcel veľmi riskovať. Pochádzam zo športovej ro-
diny a sám som tiež športovo založený, preto som hľadal 
šport, ktorý by mi vyhovoval. K bicyklovaniu som mal klad-
ný vzťah, preto som si kúpil kvalitný bicykel na ktorom som 
začal trénovať. Postupne som si pridal aj plávanie a beh, dá 
sa povedať, že to bolo spontánne rozhodnutie, neuvažoval 
som, že budem závodne reprezentovať Slovensko v triatlo-
ne. Touto cestou chcem poďakovať klubu Kompava H-Tri-
athlon team Skalica, rodine Hertlových, od ktorých som si 
zakúpil spomínaný bicykel a ktorí ma nasmerovali k tomu-
to športu. Pomohli mi v mojich začiatkoch či už s tréningom 
alebo so servisom bicykla.

Triatlonu sa venuješ krátku dobu, od roku 2012, a už 
máš na svojom konte veľa ocenení. Čomu pripisuješ 
taký rýchly vzostup?
Určite k tomu dopomohla aj hokejová príprava, dosť mi 
dala hlavne po silovej stránke, čo sa mi najviac hodí hlavne 
pri byciklovaní. V tomto roku som sa kvalifikoval dokonca 
na Majstrovstvá sveta na Hawai, ktoré sa budú konať 26. 
októbra 2014. V novembri 2013 som si dal cieľ dostať sa na 
tieto majstrovstvá a podarilo sa. Zo Slovenska ideme štyria 
súťažiaci na tieto majstrovstvá.

Povedz nám trocha viacej o týchto majstrovstvách.
Na majstrovstvá som sa kvalifikoval víťazstvom na Sveto-
vom pohári XTERRA v Prachatiach. Závodí sa v kategórii 
muži a ženy, a naviac podľa veku sú rozdelení – juniori do 
19 rokov a potom každá kategória je po 4 rokoch, takže tých 
kategórií je naozaj veľa, čo sa týka veku. Štart je hromadný, 
spoločný. Na štart sa postaví 800 súťažiacich, profesionálni 
súťažiaci vyštartujú o 1 minútu skôr. Plávať sa bude v oce-
áne, na čo sa veľmi teším. Terénny triatlon bude pozostávať 
z 1,5 km plávania, 30 km horská cyklistika a 10 km beh.

Triatlon je zložený z troch športov – beh, cyklistika, 
plávanie. Ako zvládaš všetky disciplíny? Niekto má 
problém aj s jednou disciplínou.
Sú to naozaj fyzicky ale aj časovo náročné športy. Všetky tri 
sú rovnocenné, preto je treba ich rovnako trénovať počas 

týždňa. Trénujem dvojfázovo, 
pred školou chodím ráno plá-
vať a po škole potom behám 
a bicyklujem. Plávať chodím 
do Hodonína, behať a bicyk-
lovať chodím tu v okolí Ska-
lice, či už Radošovce, Holíč 
alebo aj na moravskú stranu.

V ktorej disciplíne si naj-
lepší, resp. ktorá ti najviac 
vyhovuje?
Neviem to posúdiť, ale oproti 
minulému roku som sa zlep-
šil v cyklistike, vidím v tom 
veľký pokrok. Napríklad 
oproti minulému roku som sa 
zlepšil o 10 minút na preteku 
v Skalici.

Máš nejaký špeciálny tré-
ning a stravovací režim?

V tomto roku na konci júna som začal spolupracovať s Jura-
jom Karasom z Proefekt klubu Bratislava, ktorý je športo-
vým diagnostikom a zároveň aj mojím prvým trénerom. Na 
každý týždeň mi presne naplánuje tréningový plán včetne 
režimu a vidím, že moje výsledky sú ďaleko lepšie než keď 
som trénoval sám. V pondelok mám voľný deň, utorok, 
štvrtok a sobotu mám plávanie plus beh alebo bicykel – 
dvojfázový tréning, ostatné dni mám beh alebo cyklistiku.

V súčasnosti ešte navštevuješ školu, ako stíhaš školu, 
šport a voľný čas? Máš aj špeciálny študijný plán? 
Navštevujem Gymnázium F.V. Sasinka v Skalici, stíham 
všetko v pohode, dajú sa dokopy skĺbiť všetky tri spomí-
nané veci. Individuálny študijný plán nemám, v tomto 
roku dokonca maturujem, tak dúfam, že všetko zvládnem 
v pohode.

Triatlon určite patrí k náročným športom aj po fi-
nančnej stránke. Máš nejakých sponzorov?
Doteraz financovali všetko moji rodičia, ale teraz keď som 
postúpil na Majstrovstvá sveta, potrebujem ďaleko viac 
financií, na čo nám už bohužiaľ nestačí domáci rozpo-
čet. Preto by som chcel aj touto formou poprosiť prípad-
ných sponzorov, aby sa mi ozvali na e-mailovú adresu: 
tomsajuraj@gmail.com. Budem veľmi vďačný za každú fi-
nančnú pomoc a vopred všetkým ďakujem.

Čo by si odkázal čitateľom mesačníka ProZáhorí?

V prvom rade prajem všetkým pevné zdravie a nech sa im 
darí v osobnom živote, či už v športe alebo v práci. 

Juraj Tomša mieri na Majstrovstvá sveta 
v triatlone na Hawai

■ 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

AUTODOPRAVA do 3,5 t 
a SŤAHOVANIE tel. 0904 506 939

Prenajmem garáž na ul. L. Svobodu v Skalici. Tel. 
0948/224669

Predám páperový spací vak nový, pánsky za-
chovalý béž. kožuch a funkčný šijací stroj šľa-
pací zachovalý uložený v skrinke na kolieskach. 
Tel.: 034 651 33 35

Lacno predám nože na rezanie kapusty, 
mlynček na hrozno, preš /lis na hrozno/ Tel.: 
0918 55 88 70

RK :  GRAND-REALITY Skalica 
www.grand-reality.sk

 0903 473 262 Bc. Dáša Vlková
*Na predaj vinohrad v Skalici za cenu 7.600,- euro  
*NAJLACNEJŠIE BYTY V SKALICI  Nové  byty  2+kk a 
3+kk  v Skalici od ceny 27.580,- eur - byty sú s balkónom, 
terasou, komorou a parkovacím miestom 

*Novostvba – bungalov RD 3+kuchyňa, kúpeľňa, 2 xWC, 
garáž, 400 m2 pozemok v Skalici  Cena domu :  85.000 €  + 
pozemok 17.200,- €

*BYT + POHOSTINSTVO + IHRISKO +TERASA
Na predaj v Kopčanoch okr. Skalica zľava na 170.000 €

Kancelária RK ul. Jatočná zo zadu Mestského úradu v Skalici          
e.mail.:    grandreality@centrum.sk
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Dramatická
Kanár rád si pierka zmočí, 
do akvária on skočí.

Tak piraňe znenazdajky, 
ráno majú piraňajky.

■ Michal Janota

Smotanovo cibuľový osúch
SUROVINY na cesto: 40 dkg hladkej múky, tro-
cha soli, 3 dkg droždia, trocha cukru na kvások, 
mlieko.

POSTUP: Cesto necháme nakysnúť, potom ho 
vyvaľkáme a preložíme na vymastený plech. Na 
povrch cesta dáme kyslú smotanu, pokrájanú 
cibuľu na kolieska, paradajky, posypeme trocha 
soľou, kto chce môže dať aj trocha cesnaku a sla-
niny... ■ Ywett Toth

Kynológovia: príjemné popoludnie strávené v DPS
V stredu 6. 8. 2014 sa 
kynológovia zúčastnili 
akcie, ktorá sa konala 
v priestoroch Domu po-
kojnej staroby na Ulici 
profesora Čárskeho 
v Gbeloch.

Kynológovia predviedli 
dačo z poslušnosti a tak-
tiež z obrany. Počas ich vy-
stúpenia vládla príjemná 
atmosféra, dobrá nálada, 
ku ktorej prispeli najmä diváci, ktorí boli úžasní a celé 
vystúpenie priam hltali očami. Vystúpenie dopadlo vý-
borne aj napriek tomu, že v tento deň bolo extrémne 
horúco. Toto počasie neodradilo ani divákov, ani kyno-
lógov a dokonca ani psíkov, ktorí sa snažili čo najlepšie 
ukázať, čo v nich je.

Týmto by sme sa chceli poďakovať vedeniu Domu pokoj-

nej staroby, vedeniu mesta Gbely a vedeniu ZO telesne 
postihnutých za pozvanie. Taktiež sa chceme poďakovať 
všetkým divákom, ktorí trpezlivo a s nadšením sledovali 
naše vystúpenie. Ďakujeme za príjemné popoludnie, 
ktoré sme s Vami mali možnosť stráviť. A taktiež ďaku-
jeme za pekné darčeky, ktorými sme boli pri odchode 
obdarovaní. Ďakujeme !!!

■ Bc. Lucia Pecinová, zdroj: www.gbely.sk

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

Sahara na Záhorí
V dňoch 15. – 16. 8.  sa vo vojen-
skom priestore na Záhorí, neďaleko 
Senice konalo podujatie, ktoré spá-
ja priateľov vojenskej histórie, vo-
jenské historické kluby, majiteľov 
historických vojenských vozidiel 
a nadšencov vojenskej histórie, aj 
širokú verejnosť so záujmom o té-
matiku vojenstva, hlavne 2. sveto-
vej vojny.

Na programe boli súťaže historických 
vojenských vozidiel, 
ich kolóna do Senice, 
ukážky bojov, pre-
zentácia hasičského 
zásahu, defilé techniky s predstavením 
pôvodu a histórie jednotlivých vozidiel, 
ale aj zoskoky výsadkárov.

Ukážky sa týkali udalostí spred 70-tich 
rokov – zo SNP, či 
bojov po vylodení 
v Normandii. Zahŕňali 
prepady pozemného 
vojska, tankové boje, 
i letecké súboje o kon-

trolu nad vzdušným priestorom. Do 
súvislostí uvádzal divákov komentá-
tor.

V areáli sa nechádzali dobové vojen-
ské tábory, vozidlá, no bola aj mož-
nosť zakúpiť si military oblečenie, 
príslušenstvo, či hračky a samozrejme 
občerstvenie.

Počasie vyšlo na jedničku, len po poslednej ukážke bojov 
prišla výdatná prehánka. Celú Saharu nakoniec koruno-
val oblúk dúhy. Odchod v daždi síce trochu schladil, ale 
dobrý dojem z celej akcie nepokazil. ■ milka
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Horoskop
BARAN
Najprv sú na programe peniaze z cudzích zdro-
jov, koncom septembra rozširovanie obzorov a 

napokon aj láska. Zároveň sa vám darí zlepšiť si kondíciu 
a zvládnuť množstvo práce.

BÝK
Začiatok mesiaca bude patriť láske a poteše-
niu. Neskôr sa budete venovať najmä finanč-

ným záležitostiam a záverečný týždeň vás podnieti k radi-
kálnym zmenám životného štýlu.

BLÍŽENCI
Čaká na vás ešte množstvo rutinnej práce ale 
aj čas, príjemne strávený s rodinou. Záver me-

siaca bude výrazným oživením, pokiaľ ide o lásku a part-
nerský život. 

RAK
Prvé týždne nebude chýbať zábava, vzrušenie 
a spoločenský ruch. Neskôr množstvo vašej 

energie pohltia pracovné záležitosti. Z vášho elánu bude 
tentokrát profitovať aj rodina.

LEV
September začína aktivitami, ktoré sa týkajú 
bývania, alebo rodiny. Pokiaľ ide o peniaze, 

tie by teraz nemali chýbať. To, čo si ale začiatkom mesiaca 
zarobíte, možno neskôr hravo rozhádžete. Nuda nehrozí.

PANNA
Najprv vás bude Mars nútiť komunikovať a 
nadšene presadzovať svoje osobné záujmy. 

Neskôr budú aktuálne určité povinnosti voči rodine. Zárob-
kové príležitosti by takisto nemali chýbať - najmä koncom 
mesiaca.

VÁHY
Tento mesiac budete najprv rekapitulovať 
a plánovať. Je však otázne, či sa vám podarí 

utiecť pred Marsom, ktorý vám nedovolí v pokoji rozjímať. 
Núti vás zháňať peniaze a neskôr vybavovať, komuniko-
vať...

ŠKORPIÓN
Začiatkom tohoto mesiaca to bude vyzerať 
tak, že sa za každú cenu chcete presadiť. Kvôli 

uznaniu, ale čoraz viac aj pre peniaze. Ste na dobrej ceste, 
ale záverečné dni si radšej spríjemnite oddychom.

STRELEC
Tento mesiac je mimoriadne ambiciózny. Za 
každú cenu sa chcete presadiť. Prvá polovica 

septembra vám ukáže cieľ cesty, druhá polovica prispeje 
energiou a iniciatívnosťou.

KOZOROŽEC
Spoločenský charakter prvých týždňov napo-
kon ustúpi filozofujúcim náladám. Tento me-

siac materiálne záležitosti úplne pustíte z hlavy, aby ste 
objavili nové cesty a obzory.

VODNÁR
Najprv uzatvoríte isté pracovné a finančné 
záležitosti. Neskôr bude treba zvládnuť množ-

stvo spoločenských povinností. Koniec septembra prináša 
aj prísľub dobrodružstva.

RYBY
Rozširujete si obzory a chystáte sa na prielom 
v kariére. Dôverujte ľuďom - nájdete skvelých 

partnerov v pracovnej, aj v súkromnej oblasti.

■ www.astrotouch.com 
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Stretnú sa dvaja kamaráti       
a jeden sa pýta:
- Už si spal s mojou ženou?...
- Nie!
(Dokon enie tvorí tajni ku 
krížovky.)

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

Krížovky s úsmevom

krížovka: www.scalpermedia.sk
Hrajte o poháre na víno. Správnu odpoveď pošlite do 26.9.2014 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: „... vtedy som mal už šestnásť rokov“. Výherca z minulého čísla: Adriana Bohunická, Skalica. Výherca získal 
fľašu Becherovky.

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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