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Čas neskutočne letí 
a máme tu opäť apríl. 
Do konca apríla môžu 
všetci zamestnanci 
rozhodnúť, komu poukážu 
a venujú svoje 2% z daní. 
Slobodné rozhodnutie 
veru nie je ľahké, je veľa 
občianskych združení, 
ktoré majú záujem 
získať práve tie vaše 2%. 
Na našich stránkach 
môžte pravidelne 
čítať o aktivitách 
nášho združenia, ktoré 
prispievajú k zlepšeniu 
života na Záhorí. Ak 
sa ich rozhodnete 
venovať práve nášmu 
OZ ProZáhorí.sk, verte, že 
ste ich venovali pre náš 
región Záhorie, či už na 
kultúru, šport alebo prácu 
s mládežou. Vyhlásenie 
o poukázaní 2% daní 
nájdete na str. 15. Tlačivo 
stačí vypísať, odstrihnúť 
a poslať na váš daňový 
úrad. Pri vypĺňaní budete 
potrebovať potvrdenie o 
zaplatení dane, ktoré vám 
vystaví váš zamestnávateľ. 
Ďakujeme.

Všetkým ľuďom s dobrým 
srdcom prajem veľa 
zdravia a srdce plné lásky.

          Veronika Dujsíková
          šéfredaktor
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ZÍSKAJTE 
DARČEK

K PREDPLATNÉMU

Predplatné mesačníka                              objednávkový kupón

PREDPLATNÉ NA ROK (12 ČÍSIEL)  6€
Meno a priezvisko:

Adresa:

Mesto:

*Číslo účtu:
*len v prípade ak je predplatné hradené prevodom z bankového účtu

Číslo telefónu:

PSČ:

*Kód banky:

Email:

Objednávkový kupón zašlite na adresu : OZ Záhorí.sk Potočná 54, 909 01  Skalica
Číslo účtu: 2618238001/5600
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Kto sa vzdá slobody, aby získal istotu, stratí nakoniec oboje.
Benjamin Franklin

Obce by privítali symbolický výkup PET fliaš
Nelegálne skládky odpadu predstavujú jednu z najväčších 
hrozieb pre životné prostredie. Ide o problém, ktorý na Slo-
vensku trápi väčšinu miest a obcí. Predchádzať ich vzniku 
by mal Zákon o odpadoch č. 223/2001 Z. z. Jeho hlavným 
cieľom je zjednotiť a optimálne nastaviť systém zberu, se-
parácie a recyklácie odpadu v podmienkach Slovenska.
Podľa prieskumu agentúry TAMO o čiernych skládkach, sa väčši-
na oslovených miest a obcí vyjadrila k potrebe zmeny legislatívy. 
A to predovšetkým v súvislosti s rozšírením právomocí samospráv 
pri riešení nelegálnych skládok, vysokými sankciami pre pôvodcu 
odpadu a finančným odbremenením samospráv v prípade nezis-
tenia pôvodcu čiernej skládky či vlastníka pozemku, na ktorom sa 
skládka nachádza. „Účinnejším prostriedkom by bolo priame 
sankcionovanie vlastníka pozemku. To by viedlo k zníženiu 
uloženia čiernych skládok, nakoľko si občania viac chránia 
vlastný majetok ako verejný,“ uviedla Eva Varjúová, starostka 
obce Zlatná na Ostrove. Mnohé samosprávy sa vyjadrili, že za ďalší 
účinný prostriedok pokladajú fotopasce, chýbajúce zberné dvory 
a veľkokapacitné kontaknery, ale aj potencionálny symbolický vý-
kup sklenených a PET fliaš. „Efektívny nástroj v boji proti vzniku 
skládok vidím v zmene legislatívy a výkupe PET fliaš z plastu 
alebo skla. V prípade, že by sa PET fľaše, plasty a sklo vykupo-
vali hoci len za dva centy, bol by poriadok v potokoch aj popri 
cestách.“ povedal Jozef Vaľkov, starosta obce Davidov.

Štandardný postup pri odstraňovaní nelegálnej skládky odpadu 
začína pri pôvodcovi odpadu cez majiteľa či nájomcu pozemku, kde 
sa odpad nachádza. V prípade nezistenia alebo nedokázania viny 
spomínaným fyzickým či právnickým osobám, odstránenie skládky 
financuje obec na vlastné náklady. Oslovené samosprávy sa v prí-
pade nezistenia pôvodcu 
odpadu či majiteľa pozem-
ku jednoznačne kriticky 
vyjadrili k „zbytočnej“ a 
vysokej finančnej záťaži  
svojho rozpočtu.
K znemožneniu vypátrania 
pôvodcu odpadovej skládky prispieva aj fakt, že osoby, ktoré sklád-
ku vytvoria, sú osoby ťažko identifikovateľné, pretože častokrát ne-
majú v blízkosti postihnutej oblasti trvalý pobyt. Týka sa to najmä 
opustených území pri štátnych cestách či turistických oblastí.
Oslovených bolo okolo 300 samospráv, čo pri celkovom počte 
takmer 3 000 slovenských samospráv, predstavuje vzorku 10%. 
Z opýtaných bojuje s čiernymi skládkami v priemere viac ako po-
lovica. 28% obcí a miest sa zhodne vyjadrilo k potrebe rozšírenia 
zberných miest a veľkokapacitných kontajnerov. 83% opýtaných 
samospráv uviedlo ako prioritnú možnosť nápravy predovšetkým 
v apelovaní na enviromentálne povedomie občanov. 

■ Tlačová agentúra miest a obcí Slovenska /TAMO

áno
47%

nie
53%

nelegálne skládky v Trnavskom kraji

Spaľovňu v Skalici nechceme!
Asi pred trištvrte rokom v Skalici 
bývalý primátor Chovanec pod-
písal súhlas s výstavbou “Depo-
lymerizačnej jednotky”, ľudovo 
nazývanej spaľovňa pneumatík. 
Už vtedy sa zdvihla vlna protes-
tov obyvateľov mesta Skalica, 
ktorá vyvrcholila petíciou proti 
tejto výstavbe, ktorú podpísalo 
viac ako tisíc ľudí a uznesením poslancov mesta Ska-
lica, že nesúhlasia s jej umiestnením nakoľko nie je 
v súlade s územným plánom.
Keďže sa v poslednej dobe opäť začalo hovoriť o po-
kračovaní tejto aktivity a takisto sa mení územný plán, 
rozhodli sme sa spolu s niektorými kolegami poslan-
cami predložiť návrh na mestské zastupiteľstvo, aby nás mestský 
úrad pravdivo a úplne informoval o tom, v akom stave je príprava 
depolymerizačnej jednotky a zároveň v druhej časti vyjadrujeme 

svoj občiansky postoj, že chemické spracovanie pneumatík 
jednoducho v Skalici nechceme.
Som si istý, že bez spracovania pneumatík zo širokého i ďale-
kého okolia sa tak hospodársky silné mesto ako Skalica obí-
de, nakoniec, túto technológiu odmietli v podstate všetky a 
oveľa menej vyspelé obce. Nejde len o samotné spracovanie, 

ale aj dovoz pneumatík kamiónmi do Ska-
lice ktovie odkiaľ.
Verím, že mestskí poslanci opäť a defini-
tívne prejavia svoj občiansky postoj a dajú 
jasne najavo, že tento druh prevádzky je 
v Skalici nežiadúci.
Ako sa hovorí: “Kto chce, hľadá spôsob, kto 
nechce, hľadá dôvod.”

Za podpis pod spoločný materiál ďakujem poslancom Lukáš Tisoň, 
František Kadlečík, Michal Srholec, František Štefanec, Daniel Vido-
vič, Pavol Bolebruch, Martin Kojš, Peter Hertl, Jana Rekošová.

■ Milan Roman
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Systém spravovania a 
údržby ciest potrebuje 

reformu
Bratislavské mestské časti aj hlavné mes-
to sa sťažujú na nedostatok financií na 
opravu ciest, hlavné mesto okrem toho 
ešte nemá schválený rozpočet na tento 
rok. Bratislavský župan Pavol Frešo vidí 
riešenie v reforme systému spravovania a 
údržby komunikácií. Na potrebu nájsť fun-
gujúci model financovania a opravovania 
ciest poukázal pri stretnutí so županom aj 
starosta Lamača Peter Šramko.

„Ak má existovať nejaké riešenie, ktoré bude 
dlhodobo funkčné, musí byť v gescii župy. 
Takže to, čo by sme radi dosiahli, je systé-
mové riešenie, že pokiaľ by išli peniaze na 
opravu ciest, tak nech župa prevezme zod-
povednosť za komunikácie, ale nie len tak, 
že dáme peniaze z nášho rozpočtu, ale aby 
sme aj právne a aj technicky mali dosah na 
to, ako sa to opraví,“ povedal predseda Brati-
slavského samosprávneho kraja. Preto je podľa 
neho celý systém spravovania, úpravy a údržby 
v rámci hlavného mesta zrelý na poriadnu re-
formu. „Už isté skúsenosti máme z minulej 
spolupráce a isté skúsenosti máme zo spra-
vovania našich ciest. Budeme presadzovať, 
aby sme v spolupráci so starostami, primá-
tormi ale aj poslancami našli model, ktorý to 
vyrieši a ktorý začne fungovať už tento rok,“ 
dodal Pavol Frešo.

Bratislavský samosprávny kraj poskytol pred 
dvoma rokmi hlavnému mestu dotáciu jeden 
milión eur na opravu ciest a ako povedal župan, 
dodnes kontrolujú, ako boli peniaze použité. 
Preto je podľa Pavla Freša a aj podľa starostu 
Petra Šramka potrebné nájsť fungujúci model. 
„Aby sa nenastalo to, čo v predchádzajúcom 
období, že mesto dostalo peniaze a keď sme 
my žiadali o nejakú spoluprácu a podiel, tak 
povedali, to nie. To bol práve ten zlý model. 
Musíme nájsť ten model tak, že ak sa penia- 
ze nalejú do opravy ciest, tak nech skončia 
rovnomerne v rámci kraja tam, kde sú tie 
cesty v zlom stave,“ uviedol starosta.

„V zime naša mestská časť veľmi trpí týmto 
severným prúdením vetrov, takže my mrz-
neme viac, musíme viac soliť, a práve tam, 
kde sa veľa solí a dochádza k tým výkyvom 
teplôt, tak tá deštrukcia na vozovkách je 
ďaleko väčšia a potom sa nám to prejaví, že 
tie cesty sa nám rozpadávajú,“ uzavrel Peter 
Šramko. Mestská časť má na údržbu ciest po 
zime vyčlenených takmer 20-tisíc €, čo je podľa 
starostu štvrtina toho, čo reálne potrebujú. Ako 
však zdôraznil, toľko si nemôžu dovoliť, pretože 
by museli ubrať na školstve, sociálnych službách 
či škôlkach.

Kraj nadviaže na spoluprácu s Dolným Rakúskom, 
ponad Moravu pribudnú ďalšie cyklolávky

Bratislavský kraj a Dolné Rakúsko budú pokračo-
vať v spolupráci aj v ďalšom programovom období 
2014-2020. Do konca roka podpíšu už tretiu zmlu-
vu, kde zakotvia spoločné plány pre ďalší rozvoj.

Predseda Krajinskej vlády Dolného Rakúska Erwin Pröll 
a predseda Bratislavského kraja Pavol Frešo označili za 
spoločné priority dopravu, počíta sa aj s výstavbou šty-
roch cyklolávok v území medzi Vysokou pri Morave a Ma-
lými Levármi. Hovorili aj o obchvate Bratislavy D4, ktorý 
má byť napojený na rýchlostnú cestu S8 v Rakúsku.

„Sme to práve my dvaja, ktorí nesieme tú najväč-
šiu zodpovednosť za ďalší rozvoj našich regiónov, 
je to veľká zodpovednosť, pretože práve tieto dva 
regióny patria medzi najdynamickejšie regióny 
v Strednej Európe,“ uviedol Ervin Pröll. Zároveň hovoril 
o plánovanom cestnom moste medzi Záhorskou Vsou 
a Angernom, ktorý mal odbremeniť tranzitnú dopra-
vu, no na základe výsledkov miestneho referenda bol 
most občanmi zamietnutý. „Dá 
sa povedať z takej reálnej per-
spektívy, že najbližších 10 až 15 
rokov výstavba tohto mosta na 
základe výsledkov referenda 
je nereálna. Práve preto sme 
sa dnes bavili o alternatívach, 
ako urobiť určité medzirie-
šenia, vyriešiť túto situáciu. 
A zhodli sme sa na tom, že jed-
na z možností je zintenzívniť 
a vylepšiť túto tranzitnú do-
pravu,“ uviedol Ervin Pröll. Bra-
tislavský samosprávny kraj preto 
prišiel s alternatívou prepojenia 
oboch štátov cyklolávkami. Ervin 
Pröll túto iniciatívu víta, pretože 
zlepšia a zjednodušia dopravu 
aspoň pre peších a pre cyklistov.

„Spoločne sme dokázali, že 

na rieke Morava vieme 
budovať mosty. Spo-
ločne sme dokázali, 
že ich vieme budovať 
rozumne, efektívne a 
s najmenšími nákladmi 
v porovnaní s podob-
nými mostmi,“ povedal 
Pavol Frešo. A preto vytvo-
renie ďalších cyklistických 
a peších lávok ponad rieku 
Morava, napr. z Vysokej 
do Marcheggu, má podľa 
neho veľmi realistický 
základ. „Samozrejme, 
okrem dennej cyklo-

dopravy výrazne pomôžu aj rozvoju turistického 
ruchu,“ dodal župan Pavol Frešo. Lávky medzi Záhorím 
a Rakúskom by mali slúži najmä cyklodoprave, čím by sa 
podporilo nielen cestovanie za prácou či za službami, ale 
aj cestovný ruch. Cieľom je, aby tieto lávky na rakúskej 
a aj na slovenskej strane končili priamo v obci a aby tak 
prechádzajúci mohli plynulo pokračovať v cestovaní in-
tegrovanou dopravou. Či už autobusom alebo vlakom. 
Práve preto BSK plánuje realizovať lávky len na mies-
tach, kde by nepredstavovali zásadný zásah do chráne-
ného územia.

Pri Marcheggu a Vysokej pri Morave má v budúcnosti 
vzniknúť aj prepojenie diaľnice D4 a rakúskej rýchlostnej 
cesty S8. Rakúšania chcú prvú časť výstavby S8 spustiť 
už budúci rok. Druhú časť chcú dokončiť v rokoch 2018 
až 2019 a rýchlostnú cestu vybudovať až po rieku Mo-
ravu, pričom k hraničnému prepojeniu by mali dôjsť 
najneskôr v roku 2022.
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Nové predstavenia 
pre deti a mládež

Bratislavské bábkové divadlo a aj Divadlo 
Ludus, ktoré sa zameriavajú na mladé pu-
blikum, v priebehu marca odpremiérovali 
nové hry. Obe divadlá sú v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Bratislavského samosprávne-
ho kraja. Bratislavské bábkové divadlo si 
pre deti od troch rokov pripravilo hru Prs-
tom na mape a Divadlo Ludus predstavilo 
svoje naštudovanie Malého princa.
Hra Prstom na mape predstaví deťom rodinu 
Túlavých, ktorá síce leto trávi cestovaním po 
svete s kolotočmi, no osýpky najmladšieho čle-
na rodiny nepustia túto rodinu nikam na výlet. 
Preto sa na výlet po svete vydávajú prstom po 
mape a to im dovolí ísť do indiánskej prérie, na 
čínske ryžové pole aj do ľadovej Antarktídy.

Divadlo Ludus, kreatívne centrum mladých, 
vychovalo niekoľko generácií hercov, ktorí dnes 
hrajú na popredných divadelných scénach. 
Dielo Malý princ je najznámejšou knihou fran-
cúzskeho autora Antoine de Saint-Exupéryho. 
Malý princ je preložený do takmer dvoch stovák 
jazykov a s viac ako 80 miliónmi predaných vý-
tlačkov sa stále drží v prvej top 50 najpredáva-
nejších kníh. V úlohe Exupéryho a Malého princa 
sa predstaví Kamil Kollárik pod režisérskou tak-
tovkou Petra Kubu.

Prstom na mape

Malý princ

Spolupráca s Volkswagenom prinesie 
vyššiu kvalitu v odbornom vzdelávaní

Budúcnosť fungovania Strednej odbornej školy 
automobilovej (SOŠA) v Devínskej Novej Vsi bola 
predmetom rokovania medzi tímom Bratislav-
ského samosprávneho kraja, ktorý viedol jeho 
predseda Pavol Frešo, a spoločnosťou Volkswagen 
Slovakia a.s. pod vedením člena predstavenstva 
Erica Reutinga. Po vyše siedmych hodinách part-
neri našli zhodu na základnom modeli existencie 
školy, ktorá bude vychovávať žiakov tak, aby si po 
jej skončení našli uplatnenie v odbore.

„Chceme mať nemeckú úroveň odborného školstva 
na Slovensku. Chceme, aby tento projekt v čo naj- 
širšej miere ovplyvnil a pozdvihol úroveň nášho 
odborného školstva na župe. 
Chceme mať veľmi úzku spoluprá-
cu s Volkswagenom,“ vyjadril sa 
predseda Bratislavského samospráv-
neho kraja Pavol Frešo po rokovaní, 
ktoré sa v priestoroch školy začalo už 
o šiestej hodine ráno.

Na základe niekoľkohodinovej dis-
kusie partneri z BSK a automobilky 
Volkswagen Slovakia a.s. dospeli 
k základnej dohode, ktorá podporila 
vznik troch pracovných skupín zlože-
ných zo zástupcov oboch strán. Prvá 
pracovná skupina sa bude zaoberať 
personálnymi otázkami budúcnosti 
žiakov a učiteľov. Druhá dostane za 
úlohu prejsť všetky župné školy technického zamerania, 
zistiť, čo z ich teoretickej výučby je možné využiť v tom-
to projekte, a zároveň preskúma možnosť zavedenia ne-
meckých štandardov výučby na školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. V tre- 
tej pracovnej skupine sa stretnú odborníci na eurofondy 
a právne otázky. Výsledkom práce týchto skupín bude 
finálny model budúcej existencie a fungovania Strednej 
odbornej školy automobilovej. „Naším záujmom je, 
aby sme mali takúto akadémiu duálneho vzdeláva-
nia, a tieto tri tímy prinesú podklady a varianty ako 
ju spraviť, aby sme sa v tomto zhodli,“ dodal Frešo.

Podľa podpredsedníčky Bratislavského samosprávneho 
kraja Alžbety Ožvaldovej, do ktorej kompetencií spadá 
župné školstvo, je záver rokovania pre výchovno-vzde-
lávací proces v rámci celej župy veľmi pozitívny. „Dú-
fam, že budeme mať také reprezentatívne stredné 
školstvo, ktoré bude rozprávať o tom, že študentov 
nielen prijímame, ale aj zamestnáme. A toto je to 
najdôležitejšie. To je to gro, čo chceme dosiahnuť 
v rámci bratislavskej župy,“ uviedla Ožvaldová.

„Po niekoľkohodinovom rokovaní sme dospeli 
k predstave, čo sa môže udiať so školou 
Jána Jonáša a aká bude perspektíva 
tejto školy. Vieme, aké profesie sa tu 
v budúcnosti budú vyučovať. Zadefino-
vali sme si reálne udržateľnú stratégiu 
fungovania,“ uviedol po rokovaní člen 
predstavenstva Volkswagen Slovakia a.s. 
Eric Reuting.

S automobilkou už niekoľko rokov spolupra-
cujú okrem Strednej odbornej školy auto-
mobilovej Jána Jonáša aj ďalšie dve stredné 
odborné školy v pôsobnosti Bratislavskej 
župy – SOŠ informačných technológií na 

Hlinickej a SOŠ elektrotechnická na Rybničnej.

V septembri 2013 otvorili v bratislavskej automobilke 
Centrum duálneho vzdelávania, ako 
svoj pilotný projekt, s dvojročným 
štúdiom mechatroniky. Dvojročný 
kurz je určený pre absolventov stred-
ných škôl. V minulom roku pribudli 
odbory priemyselný mechanik a 
elektrotechnik automatizačnej výro-
by. Výhodou duálneho vzdelávania 
je nielen pomer praxe k teórii, ktorý 
je 80:20 ale najmä to, že prax prebie-
ha priamo u budúceho zamestnáva-
teľa.

Cieľom Bratislavského kraja je za-
viesť duálne vzdelávanie na každej 
odbornej škole, aby študenti mohli 
praxovať v reálnych podmienkach a 
v najlepšom prípade priamo u svoj-

ho budúceho zamestnávateľa.
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Projekt pod názvom Vráťme knihy do škôl preb-
údza záujem školákov o literatúru už štyri roky. 
Každoročne počet zúčastnených študentov stúpa 
niekoľkonásobne. V tomto ročníku bolo do súťaže 
zapojených až neuveriteľných 21 953 príspevkov.

Cieľom projektu, ktorý spoločne organizujú ABCknihy.
sk, Bratislavský samosprávny kraj, vydavateľstvá IKAR a 
Raabe, je podpora čítania u detí a mládeže a vzbudenie 
ich záujmu o literatúru. Prvé tri ročníky projektu sa za-
meriavali na stredoškolákov, ktorí mohli za krátky tex-
tový príspevok o prečítanej knihe získať zaujímavé ceny. 
Pre veľký záujem  bola súťaž v tomto ročníku rozšírená 
o kategórie žiakov základných a dokonca aj materských  
škôl. Úlohou škôlkarov bolo nakresliť obrázok na základe 
knižky, ktorú im pedagógovia prečítali.

Práve rozšírenie súťaže o nové kategórie prispelo k ob-
rovskému nárastu účastníkov. Kým vlani bolo prihlá-
sených 2746 príspevkov, v tomto roku ich o ceny zabo-
jovalo 21 953. V porovnaní jednotlivých krajov zvíťazil 

v počte zapojených žiakov 
práve Bratislavský kraj, no 
v počte zapojených príspe-
vkov ho predbehol Prešov-
ský. Každý žiak totiž mohol 
zaslať príspevky o viacerých 
dielach. Na základe losova-
nia príspevkov získali účast-
níci až 78 cien, od knižných 
balíčkov, cez elektronické 
čítačky, až po výlet do Bru-
sselu. V kategórii Knižný 
anjel si cenenia  odniesli aj 
učitelia a knihovníci, ktorí 
vedú mládež ku knihám.

Celkovo sa do podujatia 
zapojilo dohromady 661 
materských,  základných a stredných škôl. V rebríčku 
najaktívnejších škôl, ktorý hodnotil počet príspevkov, sa 
na druhom mieste umiestnilo Gymnázium Grösslingo- 

Knihy sa vracajú do škôl

vá, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti Brati-
slavskej župy. Víťazstvo si odniesla šamorínska ZŠ 
Mateja Bela.
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Bratislavská župa sa dlhodobo venuje proble-
matike pomoci ženám a deťom, na ktorých je 
páchané násilie. Vytvoril sociálne programy 
a pripravuje zriadenie Bezpečného ženského 
domu, ktorý bude slúžiť vyslovene tejto cieľo-
vej skupine. V súčasnosti beží verejné obstará-
vanie, fungovať by mal od septembra.

„Je to problematika, ktorej sa stále venuje malý 
priestor. Každá piata žena už bola obeťou násilia, 
a to je iba vrchol ľadovca, o ktorých prípadoch 
vieme. Bratislavská župa vyhlásila nulovú tole-
ranciu násilia páchaného na ženách a deťoch. Na 
území bratislavskej župy síce existujú občianske 
združenia, ktoré poskytujú pomoc rôznym cie- 
ľovým skupinám, ale vyslovene na túto cieľovú 
skupinu sa nešpecializuje ani jedno združenie,“ 
priblížila potrebu vzniku Bezpečného ženského domu 
vicežupanka Gabriella Németh.

Bezpečný ženský dom vznikne v budove, ktorú má 
Bratislavský samosprávny kraj vo svojom vlastníctve. 
Táto budova je v súčasnosti v nevyhovujúcom staveb-
notechnickom stave a vyžaduje vnútornú i vonkajšiu 
rekonštrukciu. V súčasnosti prebieha verejné obsta-
rávanie na výber zhotoviteľa, fungovať a poskytovať 
komplexné služby by malo od septembra, kapacita 

zariadenia bude 6 rodinných miest alebo 10 miest 
pre ženy. Náklady na zriadenie a rekonštrukciu domu 
predstavujú cca 230-tisíc €. Kraj na to bude čerpať 
peniaze z Nórskeho finančného mechanizmu 2009-
2014, programu SK 09 Domáce a rodovo podmienené 
násilie, ktorého cieľom je znížiť výskyt rodovo pod-
mieneného násilia a znížiť výskyt domáceho násilia. 
Z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho roz-
počtu SR bude hradených približne 88%, zvyšok je 
spolufinancovanie z rozpočtu Bratislavského samo-
správneho kraja. Nefinancujúcim partnerom je tiež 
Glamdal Krisesenter IKS (Nórsko). V rámci spoločného 
partnerského projektu s občianskymi združeniami 
Domov Dúha a Brána do života bude zároveň zabez-
pečená čiastočná debarierizácia krízového centra 
v Petržalke, kapacita je 12 rodinných miest alebo 
30 miest pre ženy.

„Existuje sieť krízových stredísk. Do krízového 
zariadenia môžeme prijať matku s dieťaťom, ale 
tu ide o krízovú situáciu ženy, či má alebo nemá 
dieťa. Ak má dieťa, môžu prísť s ním, ak nemá 
deti, môže prísť aj sama,“ vysvetlila rozdiel medzi 
bezpečným ženským domom a krízovým strediskom 
Dagmar Povodová z OZ Domov – Dúha. Podľa Daniely 
Gálikovej z OZ Brána do života prináša Bezpečný žen-

ský dom novinku do tohto systému pomoci obetiam 
domáceho násilia, a to bezplatnú pomoc. „Čiže žena, 
ktorá zažíva domáce násilie a chce svoju situáciu 
riešiť, dostane bezplatnú komplexnú starostli-
vosť, teda bývanie, sociálnoprávne poradenstvo 
ako aj psychologickú pomoc. To platí aj pre ženy, 
ktoré nie sú ubytované v bezpečnom ženskom 
dome, ale majú záujem o ambulantnú formu po-
moci, čiže sociálnoprávne poradenstvo a psycho-
logickú pomoc,“ spresnila.

Bratislavský samosprávny kraj už od roku 2009 po- 
núka pomoc ženám aj deťom, na ktorých je páchané 
násilie. Vytvoril sociálny program Centrum pre rodiny 
v kríze, v roku 2010 vypracoval prvý regionálny akč-
ný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného 
na ženách, v čom bol prvý spomedzi samosprávnych 
krajov. Vytvorený je už druhý regionálny akčný plán na 
roky 2014-2016.

Okrem toho župa naďalej podporuje organizácie, kto-
ré pomáhajú ženám, na ktorých je páchané násilie. 
V tomto roku vyčlenila z rozpočtu cca 208-tisíc €. Župa 
spolupracuje s organizáciami Aliancia žien Slovenska, 
Pomoc ohrozeným deťom, Brána do života, Maják ná-
deje, Domov Dúha a Unicef.

Bezpečný ženský dom by mal začať fungovať od septembra

Malokarpatské múzeum oslavuje 55. výročie svojho založenia
Malokarpatské múzeum v Pezinku, ktoré je 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského 
kraja, oslavuje 55. Výročie svojho vzniku. Pri 
tejto príležitosti pripravilo od 20. marca do 
31. mája výstavu „História predmetu, príbeh 
človeka“, ktorá návštevníkom predstaví najzau-
jímavejšie predmety, príbehy 
ich niekdajších majiteľov či 
darcov. Súčasťou výstavy je 
niekoľko interaktivít či mož-
nosť dotýkať sa vybraných 
vystavených predmetov.

„Malokarpatské múzeum už 
potešilo a inšpirovalo mno-
hých ľudí, preto ho považu-
jem za veľmi prínosné. Je to 
ale najmä vďaka riaditeľovi a 
zamestnancom, ktorí ho vedú 
s nadšením. Práve to pova-
žujem za úplne kľúčové aj pre 
pôsobenie ďalších minimálne 
55 rokov,“ povedal bratislavský 
župan Pavol Frešo.

V rámci výstavy, ktorá mapuje 55 rokov Malokarpat-
ského múzea, je možné po prvý krát vidieť kríž použí-
vaný pri zasadaniach a súdnych konaniach. Expozície 
múzea je prístupná aj pre nevidiacich návštevníkov 
prostredníctvom prekladov nosných textov do Braillov- 

ho písma ako aj pre nepočujúcich, ktorým sprostred- 
kúva informácie v posunkovej reči. Vstupné je 1€.

„Mojou ideou bolo spájať staré s novým, to zna-
mená nerobiť z múzea skanzen, ale pomyselne 
nové múzeum, aby návštevníci pozerali na staré 

veci s novým pohľadom, vtedy im to bude dávať 
zmysel a budú sa radi vracať späť,“ povedal riaditeľ 
Malokarpatského múzea Martin Hrubala.

Počiatky múzejníctva v Pezinku siahajú do roku 1905, 
kedy František von Meissl založil na mestskej radnici 

malé mestské múzeum, resp. pamätnú izbu. Zhro-
maždil zbierky po zrušených cechoch (cínové kanvice, 
drevené truhlice, dokumenty). Nadviazal naňho Fedor 
Jamnický, ktorý vypracoval aj koncepciu na založenie 
vinohradníckeho múzea ako jedného z prvých návr-
hov na založenie špecializovaného múzea v ČSSR. 

V roku 1958 bolo v renesančnom 
vinohradníckom dome na dneš-
nej ulici M.R. Štefánika zriadené 
Mestské múzeum a o dva roky 
neskôr vzniklo formálne Mestské 
historické múzeum.

V roku 2002 sa stal zriaďovateľom 
múzea Bratislavský samosprávny 
kraj, ktorý budovu múzea zre-
konštruoval a zmodernizoval. 
V roku 2008 bolo sprístupnené 
verejnosti a pri tejto príležitos-
ti predstavilo i novú expozíciu 
v pivničných priestoroch – Dejiny 
vinohradníctva a vinárstva pod 
Malými Karpatmi. Od roku 2013 
je v priestoroch múzea otvorená 

stála expozícia Príbeh vína. Malokarpatské múzeum 
v Pezinku má najväčšiu zbierku vinohradníckych lisov 
v strednej Európe. Organizuje aj rôzne podujatia, na-
príklad Keramické trhy, Ako to robili naše babky - cyk-
ly o varení tradičných jedál či Pálenie jánskych ohňov.



Prednáška
28. 4. 2015

od 17:00 hod. v Hoteli sv. Ludmila
Pečeňová očista pre odvážnych. Význam lymfatickej masáže a možnosti jarnej

detoxikácie organizmu, ako to urobiť normálne a netrápiť sa.
Ako a prečo sa starať o pečeň, ukážka svojpomocnej relaxácie a trakcie chrbtice.

Odstránenie problémov s nízkym tlakom pomocou cvičenia a bylín.
Bolesti hlavy, ramien, lakťa , brnenie do rúk a význam masáže a tajpovania.

Pár nápadov ako sa udržať fit, keď nemáte čas.
Zadarmo.

w w w . h o t e l s v a t a l u d m i l a . s k

info@hotelsvataludmila.sk   •   +421 34 69 77 777

Jarná
očista
- elixír proti jarnej únave

Pŕhl‘ava & Zelený nápoj
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Cievna mozgová príhoda

CMP – cievna moz-
gová príhoda, 
tiež známa aj ako 
mozgová porážka. 
Ochorenie, ktoré sa 
v populácii vysky-
tuje čoraz častejšie 
a postihuje čoraz 
mladších ľudí.

Jedná sa o cievne ochorenie mozgu, kde buď 
vplyvom uzáveru vyživovacej cievy dochádza 
k nedokrveniu mozgu a rýchlemu odumieraniu 
nervových buniek alebo poškodením cievy do-
chádza ku krvácaniu do okolia alebo priamo do 
tkaniva mozgu.

Výsledok oboch typov je pre bežného človeka 
podobný: oslabnutie až ochrnutie polovice tela, 
strata pohyblivosti, citlivosti končatín, poruchy 
reči, vnímania hovoreného slova. V ťažkých prí-
padoch poruchy vedomia a nezriedka aj smrť. 
V nedávnej minulosti boli tieto stavy liečbou 
ťažko ovplyvniteľné a napriek snahe lekárov a 
sestier viedli k ťažkým následkom.

Predskokanom CMP je mnoho ochorení, ktoré sa 
možno zdajú nezávažné, ale poškodzujú orga- 
nizmus človeka tak, že výsledkom môže byť ná-
hle vzniknutá CMP. Jedná sa o vysoký krvný tlak, 
cukrovku, poruchy metabolizmu tukov (chole-
sterolu), aterosklerózu a ďalšie ochorenia.

Liečby CMP sa v nemocnici ujímajú predovšet-
kým neurológovia. Kým v minulosti sa zameria- 
vali predovšetkým na zmierňovanie následkov, 
dnes moderná medicína prináša pokrok aj v tej-
to oblasti a zdravotníci sa posunuli od zmierňo-
vania následkov k priamej liečbe nedokrvenia 
mozgu obnovením cievneho zásobenia – „sprie-
chodnením“ uzavretých ciev.

Jednou z možností takejto liečby je tzv. trom-
bolýza. Existujú protokoly (súbor vyšetrení a 
liečebných krokov), kde po vyšetrení pacienta 
a stanovení diagnózy sa podáva infúziou látka, 
ktorá rozpustí zrazeninu v cieve, a tak umožní 
obnovenie okysličovania mozgu. Čím skôr od pr-
vých príznakov sa to podarí, tým je väčšia šanca 
na lepší výsledok liečby.

Druhou možnosťou je priame odstránenie krv-
nej zrazeniny z cievy v mozgu. V rozkroku sa na-
pichne cieva, cez ňu sa zavedie špeciálny katéter 
(hadička) až do mozgu a pomocou nej sa zraze-
nina z uzavretej cievy odstráni. Efekt je okamžitý 
a aj naoko zomierajúci pacient „ožíva“.

Aj napriek pokrokom v liečbe CMP, stále zostáva 
dôležitou prevencia jej vzniku: zdravý životný 
štýl, nefajčiť, športovať, zdravo sa stravovať, 
schudnúť.

■ MUDr. Daniel Vidovič, MPH, lekár 

Porovnanie platov primátorov a odmien poslancov
Základným kritériom na hodnotenie skoro všetkého 
v dnešnej dobe sú peniaze. Dom, chata, auto, oblečenie, 
mobilný telefón, dovolenky, kvalitné potraviny, celkový 
životný štýl a, žiaľ, aj zdravie sa dá už dnes kúpiť. Porovná-
vame sa so susedmi, 
so známymi, s kole-
gami v práci. Veľa ľudí 
sa cíti bez peňazí spo-
ločensky znemožne-
ných a menejcenných. 
Peniaze sú fenomén 
doby, v ktorej žijeme, 
a ešte asi aj dlho budú.

Pozícia primátora 
mesta je tiež podľa 
mnohých celkom lu-
kratívny džob. Plat 
primátora je sta-
novený zákonom 
253/1994 Z. z. (Zá-
kon o právnom posta-
vení a platových po-
meroch starostov obcí 
a primátorov miest) 
a odvíja sa od počtu 
obyvateľov v meste 
resp. v obci.

Tabuľkovo stanove-
ný plat však môže 
byť vyšší až o 70% 
na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva (stačí 

nadpolovičná väčšina). Niektorí primátori malých miest 
môžu mať tak platy podobné ako primátori vo veľkých kraj-
ských mestách, nehovoriac o tom, že primátor okrem toho, 
že nesmie podnikať, môže zastávať niekoľko postov vo ve-

rejnej správe súčasne.

Otázka: Je naozaj 
pre dobro veci, ak 
má verejný funkci-
onár viacero postov 
na úrovniach kraja, 
okresu resp. mesta?

Určite nájdeme pri od-
povedi na takúto otáz-
ku plusy aj mínusy. 
Ja si však myslím, že 
v zásade jeden man-
dát pre vykonávanie 
verejnej funkcie stačí.

Pozrite si (porovnajte) 
platy primátorov a 
odmeny členov mest-
ských zastupiteľstiev 
v mestách na Záhorí. 

Záver si asi urobí každý 
čitateľ sám. Treba však 
dodať, že tieto čísla 
nemajú objektívnu 
vypovedaciu hodno-
tu, ak nie sú chápané 
v širšom kontexte. 

Niekde má primátor dvoch zástupcov, inde len jedného na 
polovičný úväzok. Každé mesto má svoje špecifiká a svoju 
úroveň, kvalitu občianskej vybavenosti a. i. (športoviská, 
možnosti kultúrneho vyžitia, pracovné príležitosti, geogra-
fická poloha, kriminalita…). Hlavným ukazovateľom je 
však spokojnosť samotných obyvateľov a tú vyjadrujú kaž-
dé štyri roky v slobodných komunálnych voľbách zvolením 
najvhodnejšieho z kandidátov.

■ Ing. Igor Bartošík, poslanec MsZ v Holíči

platy primátorov a odmeny 
členov mestských zastupiteľstiev 
v mestách na Záhorí

mesto
plat 

primátora

odmena 
poslanca MZ 

voči primátorskému platu

počet 
obyvateľov

Gbely 3 293 € 0,55 % 5 186

Holíč 3 560 € 1,12 % 11 225

Malacky 2 700 € 5,19 % * 17 087

Senica 2 393 € 2,93 % 20 318

Skalica 3 128 € 2,65 % 15 228

Šaštín 2 700 € 1,22 % 5 136

Pozn. Platy / odmeny – údaje sú brutto (t. j. bez odrátania daní),

odmena poslanca je za 1 zasadanie MZ, tieto sa konajú podľa 
zákona min. raz za 3 mesiace

*) odmena poslanca zahŕňa poušálne aj zasadania komisií 
a náhrady výdavkov spojených s výkonom mandátu
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 Záhoráci v zahranicí

Jazyk – dvere do sveta

„Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom“, ľudová múd-
rosť, ktorú hádam počul každý z nás. V dnešnom 
globalizovanom svete je už takmer 
samozrejmosťou, že vie človek hovo-
riť aj inou než len materinskou rečou. 
Avšak pravdivosť známeho výroku 
našich predkov si často uvedomíme, 
až keď túto schopnosť potrebujeme. 
Či už je to cestovanie, hľadanie novej 
pracovnej príležitosti alebo nadväzo-
vanie nových kontaktov, cudzí jazyk 
prispieva k otvoreniu vlastnej mysle a 
poznaniu samého seba.
Ale ako sa efektívne ucíť jazyk tak, aby sme 
ho vedeli aj v danej situácii použiť? Štúdií a 
výskumov na túto tému je neskutočne veľa. 
Či už je to výučba v alfa hladine, callanova 
metóda alebo psychowalkman, spôsobov 
je naozaj veľa. Avšak nie vždy ide učenie 
jazyka ľahko, ak chýba vnútorná motivácia 
alebo je nedostatok času. Klasická výučba 
na školách samozrejme prináša svoje ovo-
cie, ale častokrát je veľmi vyčerpávajúca a 
nie všetky slovíčka, ktoré sme sa naučili aj 
zostanú v hlave. A používať jazyk tri či štyri hodiny do týžd-
ňa je naozaj málo.

Svoje znalosti aj neznalosti som odhalila až keď som denne 
začala používať iný jazyk ako materinský. Skutočnosť, 
že sociálny kontakt som mala len s cudzincami, prispe-
la k tomu, že som časom viac a viac chcela komunikovať 
s mojimi novými spolužiakmi či kolegami. Interkulturalita 
a rôznorodosť ľudí, s ktorými trávim čas počas štúdia, pri-
náša každým dňom niečo nové. Dakedy by ma ani vo sne 
nenapadlo, že budem mať kamarátku z Iránu či z Talianska, 

že budem chodiť tancovať so španielskymi kamarátmi ale-
bo variť halušky s nemeckými kolegami.

Kultúrne rozdiely sú častokrát prameňom nedorozumení, 
no v prípade mojich kamarátov sú prameňom zábavy a 
spoznávania nových kultúr. Množstvo zahraničných kama-
rátov vo mne stále povzbudzuje zvedavosť a chuť učiť sa. 
Štúdium na univerzite v Coburgu poskytuje nie len možnosť 
vzdelávať sa v špecifickom študijnom obore ale aj množ-
stvo voliteľných predmetov – medzi nimi aj jazyky. Keďže 
je to výborná príležitosť rozšíriť si svoje obzory, neváhala 

som a prihlásila som sa na kurz španielčiny. 
Nejaké základy som už pochytila, ale na 
naučenie sa správnej gramatiky sú hodiny 
vedené rodenou španielkou nenahraditeľ-
né. Avšak, je to zvláštne učiť sa cudzí jazyk v 
inom cudzom jazyku. Dúfam, že moja vnú- 
torná motivácia neochladne pod návalom 
iných školských povinností. No denný kon-
takt so španielsky hovoriacimi kamarátmi je 
príležitosť skúšať a osvojovať si nové frázy.

Okrem podrobnejšieho poznania novej kul-
túry jazyky samozrejme zvyšujú aj šance 
uplatnenia sa na trhu, ale majú aj pozitívny 
vplyv na vývoj psychiky a vnímanie. Učením 
sa jazykov sa podľa vedeckých výskumov 
zlepšuje pamäť a je to spoľahlivý liek proti 
zabúdaniu v starobe. Prostriedkov a mož-
ností, ako si svoje komunikačné schopnosti 
v inom jazyku zlepšiť je v dnešnej dobe 
plnej počítačových technológií nespočetne 
veľa. Stačí len chcieť a mať tú správnu moti-
váciu. ■ Mgr. art. Alena Krčová

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

 0903 473 262 Bc. Dáša Vlková
*Na predaj vinohrad 1500 m2 v Skalici za cenu 6.600,- euro
Na predaj dom s krčmou, bytom, terasou, barom,
volejbalové ihrisko, salónik  za cenu 119.000 euro 

*Novostvba – bungalov RD 4 izbový +kuchyňa, 
kúpeľňa, 2 xWC, garáž, 450 m2 pozemok v Skalici
Cena domu :  85.700 €  + pozemok 24.770,- €

Novostavba  v Skalici na predaj 4 izbový RD  s kuchyňou 2 x 
kúpeľňa , garáž aj pozemok cena 125.000 €  

Na predaj chata s pozemkom na Mlýnkoch – 15.000€ 
Kancelária RK ul. Jatočná zo zadu Mestského úradu v Skalici          
e.mail.:    grandreality@centrum.sk

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

Dám do prenájmu garsónku s balkónom v Skalici. 
Tel. 0948/224669

Predám chlapčenský bicykel Olpran Magic 24“ 
málo používaný a chlapčenský bicykel Spider Marry 
20“, detskú cyklistickú prilbu S/M 52-56 cm málo 
používanú, autosedačku Graco na 15-36 kg. Tel.: 
0949 790 526

Predám trampolínu s ochrannou sieťkou, prie- 
mer 305 cm, odrážacia plocha od zeme vo výške 68 
cm, používaná, cena dohodou. Tel. 0907343570

Pôžičky pre zamestnaných aj dôchodcov, do 25 ro-
kov bez ručiteľa volajte 0915723250

V Skalici sa vyzbierali 2 plné kamióny na charitu
Aj v tomto roku sa konala 
v Skalici charitatívna akcia 
pod názvom Jarná huma-
nitárna zbierka, ktorú kaž-
doročne organizuje Farská 
charita Skalica.
V sobotu 21. marca 2015 od 
skorých ranných hodín prúdili 
skupiny ľudí k útulni pri Františ-
kánskom kostole, aby pomohli ľuďom, ktorí to potrebujú. 
Priestor určený na tento účel sa rýchlo zapĺňal krabicami a 
vrecami od ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť iným.

Predmetom zbierky boli letné a zimné šaty, obuv, lôžkovi-
ny, deky, záclony, domáce potreby, drogéria, hračky, kočíky, 

nepotrebná ale funkčná elektro-
nika a iné. Potrebné veci, ktoré 
môžu pomôcť núdznym ľuďom, 
priniesol osobne aj Milan Ro-
man, predseda OZ ProZáhorí.sk.

Vďaka darcom sa podarilo 
zaplniť takmer dva plné ka-
mióny, za čo im patrí úprimné 
Ďakujeme! Poďakovanie patrí aj 

všetkým dobrovoľníkom, ktorí pomáhali so zberom, ukla-
daním a nakladaním týchto vecí.

Za všetky dary a akúkoľvek pomoc vyprosujeme všetkým 
úprimné Pán Boh odmeň!

■ Veronika Dujsíková
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Záhradník snov

4. marca uplynulo 100 rokov od narodenia 
skalického rodáka, významného spisovateľa 
Pavla Bunčáka. Pri tejto príležitosti sa usku-
točnilo v meste niekoľko podujatí.

Jedno z nich pod názvom Záhradník snov 
bolo 18. 3. 2015 v Mestskej knižnici Skalica. 
Na svojho otca zaspomínala a z jeho diela 
prečítala dcéra Milica Lustigová Bunčáková. 
K čítaniu Bunčákovej tvorby sa pridali V. Dra-
hošová, J. Michalicová, J. Koutná a M. Bruck. 
Všetci prítomní strávili v knižnici príjemné po-
poludnie nielen pri knihe ale tiež hudbe. O tú 
sa postarali P. Michalovič a R. Blaha.

■ Mestská knižnica Skalica

Tanečný WORKSHOP
V nedeľu 22. marca 2015 sa v ZOC MAX 
Skalica uskutočnil Tanečný WORKSHOP 
so Zuzkou Kaduk. Zuzka je jednou z na-
šich najlepších slovenských tanečníc, 
ktorá pôsobí v tanečnej skupine Lady-
licious. Mohli ste ju vidieť aj v známom 
muzikáli Príbeh ulice 2.
Ten, kto prišiel v nedeľu poobede za nákup-
mi do obchodného centra, mohol na hlavnej 
ploche vidieť  skupinu 25-tich tanečníkov, kto-
rých Zuzka učila svoju choreografiu.

Šikovní tanečníci sa napokon choreografiu 
naučili. Ako sama Zuzka priznala, v obchod-
nom centre vyučovala tanečný workshop po 
prvýkrát a bola milo prekvapená z príjemnej 
atmosféry, talentu a nadšenia všetkých zú-
častnených tanečníkov.
Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie akcie v ZOC 
MAX Skalica.

MAX bližšie k Vám...

V Borskom Mikuláši si pripomenuli 230. výročie 
narodenia Jána Hollého

V Borskom Mikuláši, v rodisku najvýznamnejšie-
ho slovenského národného buditeľa, kňaza a bás-
nika, sa zišli občania obce, regiónu a osobnosti 
slovenského kultúrneho života, aby si spoločne 
pripomenuli 230. výročie narodenia Jána Hollé-
ho (24.3.1785 Borský Mikuláš – 14.4.1849 Dobrá 
Voda).

Po slávnostnej svätej omši sprevádzanej chrámovým 
speváckym zborom Cantamus Domino, priblížila prof. 
PhDr. Eva Fordinálová, CSc. význam osobnosti a diela 
Jána Hollého pri celonárodnom zjednotení spisovnej 
reči v súvislosti s mladou štúrovskou generáciou a osob-
nosťou Ľudovíta Štúra, ktorého 200. výročie narodenia si 
v tomto roku pripomíname. V literárno-hudobnej kom-
pozícii zaznela z úst hercov a recitátorov Evy Kristínovej a 
Jozefa Šimonoviča aj báseň na liečivý búranský prameň 
„Na Ságelskú studénku“.
Pri rodnom dome sa slovenskému Homérovi poklonili 
predstavitelia Matice slovenskej, predseda Ing. Marián 
Tkáč PhD. a predseda prezídia PaedDr. Miroslav Holečko, 
predstavitelia obcí, v ktorých básnik pôsobil ako kňaz a 
iní významní hostia. Na pôde rodnej obce zhromažde-
nie privítal starosta Vladimír Bízek, ktorý vyzdvihol du-
chovný odkaz básnika pre nastávajúce generácie. Život 
mladého básnika v rodisku zobrazili žiaci základnej školy 
v literárno-dramatickom pásme a pásmom jarných zvy-
kov sa predstavil detský folklórny súbor Studnička.
„Spomienka na Jána Hollého, ktorého si ctí celý ná-
rod, sa koná v Roku Ľudovíta Štúra, ktorý si Hollého 

veľmi vážil a jeho verše sú vytesané na pomníku 
v Dobrej Vode“, odkázal prítomným prostredníctvom 
pozdravného listu čestný občan Borského Mikuláša Vi-
liam Turčány.
Starostovia obcí Borský Mikuláš, Pobedim a Dobrá Voda 
zahájili v rodisku básnika novú tradíciu stretávania sa 
predstaviteľov a občanov obcí, v ktorých básnik pôsobil. 
Do miesta rodiska Jána Hollého a na prehliadku najau-
tentickejšej pamiatky po básnikovi, jeho rodného domu, 
sa môžete objednať v Obecnej knižnici, alebo na tel. čísle 
034/6595138. ■ Oľga Cintulová, foto: archív obce

zľava Bc. Martin Lednický - starosta obce Pobedim, René Blaná-
rik - starosta obce Dobrá Voda, Ing. Marián Tkáč PhD., predseda 
MS, Vladimír Bízek- starosta obce Borský Mikuláš, PaedDr. Mi-
roslav Holečko - predseda prezídia MS, Mgr. Jaroslav Suchánek, 
primátor mesta Šaštín

recitujú Eva Kristínová a Jozef Šimonovič

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
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Zvíťazili Zádrapky 
a Studnička

Päť divadelných vystúpení, činohra i pan-
tomíma, stretnutie ľudí, ktorí majú radosť 
z tvorby, s láskou a nadšením robia diva-
dlo, plné hľadisko detí – také bolo tohto-
ročné Senické zrkadielko Anky Gamanovej.
Regionálna súťažná prehliadka detskej drama-
tickej tvorivosti okresov Senica a Skalica sa už 
po 44. raz uskutočnila 17. marca 2015 v Dome 
kultúry v Senici. Jej súčasťou bol aj hodnotiaci 
odborný seminár, počas ktorého bolo pre deti 
pripravené premietanie rozprávky.
Deti z detských 
divadelných sú- 
borov zo Skali- 
ce, Senice a Ra- 
došoviec sa sna- 
žili presvedčiť o 
svojom talente, podať čo najlepší výkon. Najviac 
sa to podarilo Martinovi Kočárikovi z detského 
divadelného súboru Drak, pracujú- cemu pri 
Obecnom úrade v Radošovciach a ZUŠ v Skalici, 
ktorý získal diplom za stvárnenie postavy malé-
ho Noa v inscenácii Príbeh malého Noa. Odborná 
porota v zložení doc. Mgr. Mirka Čibenková-Nvo-
tová, dramaturgička Divadla Jána Palárika v Tr-
nave a pedagogička VŠMU v Bratislave a Martin 
Peterich, divadelný režisér, redaktor a drama-
turg Rozhlasu a televízie Slovenska v Bratislave, 
najvyšším 1. miestom ohodnotila a do krajskej 
súťaže detskej dramatickej tvorivosti Trnavského 
kraja Senická divadelná jar odporučila divadelné 
predstavenie Viky, ktorú uviedol detský divadel-
ný súbor Studnička zo ZUŠ v Skalici v réžii Mgr. 
Jany Kutalovej. Súbor Zádrapky zo ZUŠ v Senici 
vedený Mgr. art. Lindou Petrákovou, ArtD. sa do 
Senického zrkadielka Anky Gamanovej zapojil 
s dvomi autorskými pantomimickými scénic-
kými miniatúrami. Vtipnej miniatúre Ó Fortuna 
sa ocenenie neušlo, zato Rande bolo ocenené 
1. miestom a právom postupu do krajskej sú-
ťaže. Príbeh malého Noa autora Johna Boyne 
zahral detský divadelný súbor Drak z Radošoviec 
a ZUŠ v Skalici a domov si deti odniesli diplom za 
pekné 2. miesto. Novovzniknutý detský divadel-
ný súbor Bodka, združujúci deti zo ZŠ v Skalici na 
Vajanského ulici, uviedol príbeh o láske na motí-
vy Jána Navrátila Svetovládne blchy, za ktoré mu 
odborná porota udelila 3. miesto.
Na súťažnej prehliadke detskej dramatickej tvo-
rivosti Trnavského kraja Senickej divadelnej jari, 
ktorá bude 15. apríla opäť v Dome kultúry v Se-
nici želáme zástupcom okresov Senica a Skalica 
– detskému divadelnému súboru Zádrapky zo 
ZUŠ v Senici a detskému divadelnému súboru 
Studnička zo ZUŠ v Skalici veľa úspechov.
Regionálnu súťažnú prehliadku detskej drama-
tickej tvorivosti Senické zrkadielko Anky Gama-
novej pripravili Trnavský samosprávny kraj – 
Záhorské osvetové stredisko v Senici a Mestské 
kultúrne stredisko v Senici s podporou Mesta 
Senica, Coop Jednoty, SD Senica a zriaďovateľov 
súborov. ■ Jaroslava Slezáková, ZOS Senica

Jožo Ráž si trúfa. Na koncerte Elánu v Holíči 
očakáva 100-tisíc ľudí

Legendárna kapela Elán je nepochybne jednou 
z tých, ktoré sa na slabú účasť fanúšikov na koncer-
toch nikdy nemôže sťažovať. V tomto roku chystá 
niekoľko vystúpení, no tým najväčším bude s určito-
sťou koncert 20. júna na letisku v Holíči. Frontman 
Elánu Jožo Ráž bol vždy maximalista a ani teraz sa 
neuspokojí s málom. Po-
čet návštevníkov bude mať 
podľa neho šesťcifernú hod-
notu.
Do spomínaného megakoncertu 
v Holíči odohrá Elán ešte dve vy-
stúpenia na zimných štadiónoch 
v Třinci a v Poprade. Strategická 
poloha miesta konania a open air 
scéna však vystúpenie chlapcov 
okolo Joža Ráža predurčuje na 
„jedno z najväčších hudobných 
podujatí posledných rokov na Slovensku“. Aj preto si 
frontman kapely trúfa na skutočne obrovskú návštevu, čo 
povedal aj v relácii RTVS, kde splnil sen chorému chlapco-
vi, veľkému fanúšikovi Elánu, s ktorým sa osobne stretol a 
pozval ho do Holíča. „V júni je dôležitý koncert v Holíči. 
Bude to monsterkoncert a príde tam aspoň 100-tisíc 

ľudí,“ povedal Ráž v relácii Nečakané stretnutia. Letisko 
v Holíči je už niekoľko rokov dejiskom najväčšieho česko-
slovenského festivalu Cibula Fest, kam pravidelne v júli pri-
chádzajú tisícky ľudí z Česka i Slovenska, pretože sa nachá-
dza v tesnej blízkosti hraníc medzi obomi krajinami. Elán sa 
považuje za československú kapelu a naozaj ho milujú tak 

doma, ako aj u našich západných 
susedov a Eláni si nevedia vyna-
chváliť spojenie oboch publík na 
jednom koncerte. „Toto miesto 
vynikajúco zapadá do kon-
ceptu produkcie manažmentu 
kapely. Bude to výnimočný 
koncert s výnimočnými fanú-
šikmi,“ povedal Vladimír Moško 
z manažérskej agentúry skupiny. 
Kapela pricestuje do Holíča v pl-
nej zostave s približne 100-mi- 

nútovým koncertným programom Elán Best of vol. 2. Na 
československých hraniciach tak odznejú slávne hity ako 
Voda, čo ma drží nad vodou, Csaba neblázni, Nie sme zlí, 
Stužková, Sestrička z Kramárov, Kaskadér a mnoho ďalších 
notoricky známych skladieb. 

Vstupenky na koncert je možné zakúpiť v sieti Predpredaj.sk
■ Vladimír Chrenka

Beťárikov sláviček 2015
Už po tretí raz sa zišli priaznivci 
ľudovej hudby v Šaštíne-Strá-
žach, aby si spoločne zaspievali 
a potešili srdcia krásnou hud-
bou našich starých a prasta-
rých rodičov. Regionálnu súťaž 
v speve ľudových piesní zorga-
nizovali spoločne zamestnanci 
CVČ Beťárik a ZUŠ v Šaštíne-
-Strážach.
Okrem domácich detí sa súťaže zúčastnili aj deti zo Štefa-
nova, Borského Sv. Jura, Smolinského, Sekúľ a Borského 
Mikuláša. Súťažilo 27 školopovinných detí v troch kategó- 
riách. O výsledkoch rozhodovala trojčlenná porota: pani 
Alžbeta Melišová, pani Laura Tománková a pán Ing. La-
dislav Marafko. Prišli aj mnohí hostia – priaznivci ľudovej 
hudby, najmä bývalí členovia folklórneho súboru Borinka. 
Deti prišiel pozdraviť aj primátor Šaštína-Stráží Mgr. Jaro-
slav Suchánek a prednostka mesta pani Ing. Mária Macej-
ková. Najviac deti potešilo množstvo odmien od štedrých 
sponzorov a taktiež sladkosti, ktoré im dodali energiu, aby 
mohli podať tie najlepšie výkony. Niektorí prišli vyoblieka-
ní v krásnych krojoch a tak ulahodili nielen uchu ale aj oku.

Na záver vybrala pani Melišová držiteľa mimoriadneho 
ocenenia – Ceny Ing. Márie Vítovcovej (vedúcej úspešnej 
Borinky). Jej držiteľom sa stal opakovane Paľko Hromkovič, 
nádejný speváčik z Borského Sv. Jura, ktorý si okrem toho 
ako víťaz druhej kategórie odniesol domov už tretí mikro-
fón za prvé miesto (opäť venovali Hudobniny Šaštín-Strá-
že). V prvej kategórii najmladších spevákov si víťazstvo od-
niesol Adrian Berta zo Sekúľ a kategóriu najstarších žiakov 
vyhrala Nikola Danielová zo Šaštína-Stráží.

Zo súťažiacich i pedagógov sa vďaka ľudovej piesni stá-

vajú priatelia, ktorí sa vždy tešia 
na pokračovanie súťaže. Ďakuje-
me všetkým, ktorí sa akoukoľvek 
formou do tejto súťaže zapojili a 
pomáhajú udržiavať ľudové piesne 
v podaní malých spevákov aj pre tie 
nasledujúce generácie. Teší nás, že 
deti spievajú a každým rokom sa 
zlepšujú.

■ v mene všetkých organizátorov Mgr. Ľudmila Machová
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MŠK BO Holíč - BK EXIT Nitra 
62 : 50 (28 : 32)

V sobotu 7. 3. 2015 sa odohralo ďalšie 
kolo II. ligy Západ v basketbale mužov. Na 
Holíčskej palubovke sa predstavili hráči 
z Nitry.
Úvod stretnutia sa vyvíjal vyrovnane, ale 
v II. štvrtine hry po nepresnostiach Holíčanov sa 
do vedenia dostalo Nitrianske družstvo a prvú 
polovicu zápasu tak vyhrali o 4 body. V dru-
hej časti stretnutia Holíčania zlepšili obranu a 
úspešnou streľbou otočili skóre zápasu vo svoj 

prospech. Nitrančania v závere hry nedokáza-
li s domácim družstvom držať krok a preto sa 
mohli holíčski basketbalisti a fanúšikovia tešiť 
z ďalšej výhry v pomere 62:50.

Body MŠK BO Holíč: Snopko 18 b., Jaborník 
10 b., Došek 8 b., Chrenka 8 b., Burský 6 b., Ry-
pák 4 b., Kovárik 4 b., Hladký 2 b., Noščák 2 b.

■ Marián Samson

Halové ME: Bubeník skončil pred bránami, na deviatom mieste
Praha (5. - 8. 3. 2015). Vystúpenia záhoráckych at-
létov v drese slovenskej reprezentácie na halových 
majstrovstvách Európy v Prahe potešili aj sklamali.
V priestornej O2 aréne 
spravili naši západní suse-
dia šampionát na skvelej 
úrovni, hoci chýbal bližší 
kontakt s divákmi, keďže 
tribúny sa vypínali vysoko 
nad úrovňou atletického 
povrchu. Maskot podujatia, 
legendárna kreslená posta-
vička „Krteček“, vystupoval 
na pretekoch ako patrón 
predovšetkým českých pre-
tekárov, ktorí v konečnej 
medailovej bilancii obsadili štvrté miesto. Potvrdili tak aj 
slogan, s ktorým usporiadatelia do pretekov išli: Srdce Eu-
rópy – srdce atletiky.
Slovenskému tímu sa darilo o po-
znanie menej. Obrovské prekvape-
nie prichystala národu šprintérka 
bratislavskej Slávie UK Iveta Putalo-
vá, ktorá obsadila štvrté miesto na 
400 m, do konca bojovala o medailu 
a tri razy vylepšila v dvoch dňoch 
národné maximum. Jej oddielová 
kolegyňa, bývalá veľmi úspešná 
malacká atlétka Alexandra Štuková, 
štartovala v rovnakej disciplíne. Po 
rozbehu, v ktorom zaznamenala 26. 
čas (55,11 s), bola mierne sklamaná. 
„Verila som v čas pod 55 sekúnd, 
strach som nemala a bežalo sa 
mi dobre. Napriek tomu nie som 
celkom spokojná,“ vravela 25-ročná 
Štuková. Bol to však jej najprestíž-
nejší štart v kariére, dosiaľ mala na 
konte účasti na mládežníckych me-
dzinárodných akciách a vlaňajších 
ME v Zürichu. Malačanku na HME do 
Prahy dodatočne nominoval výkonný 
výbor Slovenského atletického zväzu.
Sklamaním bol výkon ďalšieho od-
chovanca AC Malacky Martina Kocha. 
Ten postúpil do Prahy ako suverén-
ny majster Slovenska, navyše po 
sympatickom výsledku 15,32 m zo 
slovenského šampionátu. V Prahe 
zaostal nielen ďaleko za týmto výko-
nom (14,26 m), ale obsadil napokon 
aj posledné, 21. miesto. Po dvoch 
nevydarených pokusoch, keď mu na 
odrazovej doske dva razy odkývali 
prešľap, bol rád, že neskončil s tromi 
neplatnými zápismi. „Veľmi ďaku-
jem zväzu za nomináciu do Prahy, 
bol to skvelý zážitok a verím, že raz 
tú dôveru do mňa vrátim,“ zamýšľal 
sa skokan Slávie UK Bratislava.
Najlepší výsledok dosiahol podľa 
predpokladov odchovanec AK Junior 

Holíč Matúš Bubeník. Ako jediný zo Záhorákov splnil limit 
na podujatie a vkladali sa doňho nádeje minimálne na fi-
nálové umiestnenie. Žiaľ, chýbal kúsok. Až na métu 224 cm 

skákal Bubeník skvele, 
v zápise mal jednu „čistú“ 
sériu za druhou. Rozhodu- 
júcou výškou, kde sa lámal 
chlieb, však bolo 228 cm. 
Znamenala však stopku aj 
pre Matúša. Aj preto, že túto 
výšku na tretí pokus zdolali 
Ukrajinec Procenko, Cyper-
čan Ioannou a Rus Šustov. 
Bubeník obsadil napokon 
delenú deviatu priečku s Po-
liakom Bednarekom, ktorý 

mal navlas rovnaký zápis a skončil tesne pred dverami 
finále.

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA 
NEREGISTROVANÝCH HRÁČOV 

V STOLNOM TENISE
Všetkých priaznivcov stolného tenisu 

vyzývame o pozornosť!!!!!!!

Stolnotenisový nadšenci z Malaciek a Horných Orešian sa rozhodli k od-
vážnej výzve. Po zorganizovaní viacero turnajov v našich regiónoch a pre 
veľký záujem o tento šport chceme zorganizovať s veľkým nadšením

Neoficiálne Majstrovstvá Slovenska 
v stolnom tenise

pre neregistrovaných hráčov,
ktoré sa uskutočnia v septembri, presný dátum sa určí koncom júna 

2015 v Malackách.
Keďže máme záujem aby bol turnaj čo najatraktívnejší, očakávame 
záujem z celého Slovenska, tak Vás poprosíme prihlasujte!
Turnaj plánujeme na dva dni pri účasti 120 hráčov. Podľa počtu prihláse-
ných sa trvanie upresní. 
Malacky disponujú veľmi dobrými podmienkami, čo sa týka haly a aj 
ubytovania pre hráčov z iných krajov. Ubytovanie sa pohybuje od 8 – 
10€ na osobu.
Turnaj sa odohrá aj keď bude prihlásených málo hráčov pod iným 
názvom a nie pod MS, takže hrať sa bude. Samozrejme, turnaj sa upraví 
podľa celkového počtu.
Štartovné na osobu je 12€, v ktorom bude zabezpečené občerstvenie 
1. párky + nealko alebo pivo, 2. guláš + nealko alebo pivo.
Samozrejme počas turnaja bude v prevádzke bufet priamo v hale.
Všetky podrobné informácie a prihlasovací formulár nájdete na 
http://stolnotenisovyturnaj.eu/turnaje/m-sr-neregistrovaných/
informacie-o-turnaji
Do prihlasovacieho formulára, treba napísať kontakt.
Kontaktovať nás môžete aj na tel. č. 0905 467 786 Radoslav Raffaseder

Už teraz sa tešíme na mastenicu a veríme, že aj vy.

■ TK AC
foto: Pavol Uhrin

Matúš Bubeník

Žigmund Pálffy sa stal čestným 
prezidentom hokejového 

klubu detí v Skalici

V Skalici vo veľkej sále Domu kultúry sa 
v pondelok 30. marca 2015 uskutočnilo 
uvítacie stretnutie k založeniu Mestského 
Hokejového Klubu Mládeže Skalica, n. o.
Stretnutie bolo zároveň spojené s predstavením 
jeho zástupcov, vízií a k realizácii hromadného 
prestupu hráčov 
do novovzniknuté-
ho klubu z hľadis-
ka zmeny registrá-
cie. Predstavenia 
MHKM Skalica, 
n. o. sa zúčastnila verejnosť, najmä však hoke-
jisti a ich rodičia, ktorí boli na toto podujatie po-
zvaní. MHKM Skalica, n. o. je založená jediným a 
výhradným zakladateľom a tým je Mesto Skali-
ca. Čestným prezidentom novovzniknutého ho-
kejového klubu sa stal Žigmund Pálffy, majster 
sveta v ľadovom hokeji a rodák zo Skalice. Pod 
palcom bude mať hneď na úvod 206 detí. Správ-
na rada a revízor n. o. je zložená z primátora 
mesta a poslancov mestského zastupiteľstva. 
Po ukončení predstavenia MHKM Skalica, n. o. 
sa uskutočnila autogramiáda Žigmunda Pálffy-
ho a registrácia hokejistov do novovzniknutého 
hokejového klubu. ■ Veronika Dujsíková
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Skalickí Barbari ukončili 
extraligovú sezónu

V uplynulom mesiaci skončila v Piešťanoch 
posledným hracím dňom squashová ex-
traliga. Skalickí Barbari (Róbert Trnovec, 
Juraj Spáčil, Marek Gula, Richard Taranda, 
Ondřej Uherka a Matej Procházka) sa v ich 
druhej sezóne v najvyššej súťaži  etablovali 
naplno výsledkovo aj herne.

Potom, čo sa konkurenčné mužstvá posilnili 
o viacerých zahraničných reprezentantov síce 
stratila obhajoba minuloročného historického 
úspechu v podobe 4. miesta reálne kontúry, 
avšak konštatnými výkonmi počas celej sezó-
ny si zabezpečili postavenie tesne za líderskou 
štvoricou. Viaceré pekné úspechy zaznamenali 
aj na individuálnych turnajoch organizova-
ných squashovou asociáciou.

Progres zaznamenala aj Skalická mestská 
liga, v ktorej momentálne súperí viac ako 30 
hráčov v šiestich výkonnostných kategóriách. 
Najpotešiteľnejším faktom tejto sezóny je 
však aj napriek pekným výsledkom extraligis-
tov rozrastajúca sa členská základňa mladých 
adeptov, ktorí budú tvoriť budúcnosť tohto 
dynamického športu v Skalici.

Výsledky:

ŠK Barbar Skalica – Fajn Bratislava 4/0 na zápasy
ŠK Barbar Skalica – 1.SSK Bratislava 4/0
ŠK Barbar Skalica – ROIN Hlohovec 3/2
ŠK Barbar Skalica – IMET Bratislava B 1/3

Konečná tabuľka 
Slovenskej squashovej 
extraligy pre sozónu 2014/15:

družstvo stretnutia 
družstvá

zápasy 
dvojhry body

1. IMET Bratislava A 15:1 58:6 89
2. HNTN A Bratislava 15:1 52:12 83
3. IMET Bratislava B 10:6 38:26 64
4. ROIN Hlohovec A 9:7 36:27 62
5. ROIN Hlohovec B 9:7 34:30 59
6. BAR BAR Skalica 6:10 31:32 53
7. 1. SSK Bratislava 4:12 15:49 31
8. Fajn Club Bratislava 2:14 12:51 30
9. SC Piešťany 2:14 10:54 28

»

»

■ Barbar Skalica

ŽENY: N. ZÁMKY - STUPAVA 19:28 (9:17)
Tím žien vycestoval do Nových Zámkov s ambíciou priviezť 
dva body. Sústredeným výkonom nenechali Stupavčanky 
nič na náhodu a už v prvom polčase si pripravili dostatoč-
ný náskok. Aj v druhom polčase boli naše dievčatá lepším 
družstvom a po zásluhe si očakávané dva body priviezli. 
Škoda len, že okrem dvoch bodov si priviezli aj zlomenú 
nohu...
Zostava a góly Stupavy: Balážová, 
K. Kupkovičová 5, Švehlová, Lisalová 8, 
Dulanská, Belošičová 1, Kováčová 4, Hav-
lová, Klamová, P. Kupkovičová 6, Trochto-
vá 4, Tréner: Martin Kanda

MUŽI: TJ SOKOL CÍFER - HC TAT-
RAN STUPAVA 25:27 (10:11)

V zápase u posledného družstva v ta-
buľke, ktorý nám v jesennej časti zobral 
doma 1 bod v remízovom zápase, sme si nepripúšťali iný 
výsledok ako víťazstvo. Nerodilo sa ale jednoducho. V zápa-
se sme síce v celom jeho priebehu neprehrávali, no neda-
rilo sa nám odskočiť súperovi na výraznejší gólový rozdiel 
a zápas zlomiť.
Napriek tomu, že sme v prvom polčase viedli 2 x o tri góly 
(1:4 a 8:11), polčas sme vyhrali tesne 10:11. V polčase dru-
hom sme zápas kontrolovali a zvýšeným pohybom sa začali 
strelecky presadzovať najmä spojky (Lipovský, Hirtl). Zápas 
sme zvládli kolektívnym výkonom, zapojili sa všetci no-
minovaní hráči a takmer všetci sa presadili aj strelecky, čo 
o výsledku rozhodlo. Vzadu podal spoľahlivý výkon v brá-
ne Beleš aj striedajúci Karaffa, ktorý dôležitým zákrokom 
v poslednej 5 minútovke tiež družstvo podržal.
Záporne možno hodnotiť priebeh presilových hier, ktorých 
sme hrali 7 v pomere k 1 presilovke súpera. Sú výsledkom 
slabej trénovanosti a tréningovej dochádzky. Zápas sme 
myslím vyhrali zaslúžene, no vlažný prístup jednotlivcov 
k tréningovému procesu môže v ďalších zápasoch zname-
nať rovnaký výsledok no s negatívnym koncom pre nás. 
Chalanom ďakujem za bojovnosť a teamový prejav. V ďal-
šom stretnutí nastúpime proti Lehote o dva týždne...
Zostava a góly Stupavy: Béleš, Karaffa - Hirtl 8, Lipovský 
4/2, Bašti 3, Malina 3/3, Kováč 2, Draškovič 2, Pír 1, Hoksz 1, 
Kubíček 1, Lachkovič Husák 2, Tréner: Miroslav Fukáč

ML. DORASTENCI: STUPAVA - SEČOVCE 
23:23 (12:8)

Mladších dorastencov čakal veľmi dôležitý zápas so Sečov-
cami - tímom, ktorý sa pohybuje na podobných priečkach 
tabuľky ako Stupava. V slušne zaplnenej hale sme videli 
veľmi zaujímavý a dramatický zápas veľmi slušnej kvality.
Začiatok bol „oťukávací“, tímy sa hľadali, dominovali obra-
ny a skóre len pomaly narastalo raz na jednej, raz na druhej 
strane. Z našich chalanov sa v tejto fáze výraznejšie dokázal 
presadiťlen Samo Fusek stredom a v 15. minúte bolo 5:5. 
Potom prišla asi najlepšia desaťminútovka našich – päťgó-
lovou šnúrou sa od súpera odpútali a začali hrať vo väčšej 
pohode. Náskok si dokázali udržať až do prestávky.
V druhom polčase pokračoval festival nepremenených šan-
cí – naši zahodili až 19 príležitostí, mohé z nich boli „tu-
tovky“. Rozprávať by mohol brankár Sečoviec, ktorého nie-
koľkokrát trafili, alebo aj tyčky obidvoch brán, mnohokrát 
opečiatkované. Napriek tomu sme celý druhý polčas viedli 
o 2-3 góly. Keď sme 5 minút pred koncom dokázali zvýšiť 
na rozdiel 5 gólov 23:18, zdalo sa, že už máme zápas vo 

vlastných rukách. Bohužiaľ, nestalo sa tak. Po oddychovom 
čase Sečovce vyrukovali s dvojitou osobnou obranou a naši 
sa zľakli. Tréneri nemali šťastnú ruku pri výbere psychicky 
najodolnejších hráčov pre túto fázu zápasu - chlapci sa roz-
triasli a namiesto toho, aby podľa pokynov loptu podržali, 
zakončovali z nepripravených príležitostí a loptu strácali. 
Sečovce nás nekompromisne trestali a keď rozhodcovia 14 

sekúnd pred koncom zapískali sedem- 
metrový hod v náš neprospech, bolo 
jasné, že je zle. Sečovce nezaváhali a re-
mízu môžu považovať za svoje víťazstvo 
– naši boli totiž lepším tímom a nebyť 
nepremieňania šancí a pokazeného zá-
veru, víťazstvo by bolo naše.
Aj toto je pre nás veľká škola, veríme, že 
sa chlapci z toho dokážu poučiť. Tréne-
ra Ruda Draškoviča strata bodu mrzela: 

„Na dnešný zápas sme sa veľmi tešili a vyzvali sme 
súpera, ktorý bol veľmi kvalitný. Celý čas sme dreli a 
súpera prečíslovali a vytvárali sme si čisté šance. Dnes 
nám odišli strelci a preto sme striedali a moja voľba 
bola správna a chytili sa ďalší. Pri konci sme vyhráva-
li o 4 góly a preto keď súper znížil na dva som zobral 
time out a svojim zverencom som dal jasné inštrukcie, 
aby už pri konci nefaulovali a v útoku naťahovali čas. 
Žiaľ, dnes sme podľa štatistiky zahodili 20 čistých šan-
cí, z toho polovicu z bránkoviska. Na konci zverenci ne-
dodržali taktické pokyny, čo súper využil a tým pádom 
remíza je spravodlivá. Pre nás je žiaľ krutá, lebo sme 
boli lepším tímom. Žiaľ, toto sú tie skúsenosti, za ktoré 
platíme ako nováčikovia.“
Zostava a góly Stupavy: Frýbert 2, Štefko 1, Ichmann 2, 
Valachovič 4, Bašti, Molnár 1, Polák 2, Renčo 2, Filčík, Papaj, 
Hýravý 1, Fúsek 7, Machata, Velebný, Grich 1, Jankovič, Tré-
neri: Rudolf Draškovič, Ladislav Pšenko

Stupava - Sečovce

■ Martin Renčo

V Skalici je štvrtý najväčší 
tenisový klub v kraji

Už niekoľko rokov sa v tenisovom klube TK 77 v Ska-
lici snažia vybudovať silnú základňu pre tenis. Ak-
tívna a kreatívna práca s deťmi, modernizovanie 
tréningového procesu a osveta okolo tenisu v Skalici 
prináša výhody práve pre deti ktoré v TK77 trénujú.
V rebríčku poč- 
tu registrova-
ných hráčov 
STZ v rámci 
západosloven-
ského kraja, čo 
sú v súčasnosti 
kraje tri: Trnav-
ský, Trenčian-
sky a Nitriansky, prislúcha klubu TK77 Skalica 4. miesto. Po-
čas ostatných rokov sa zvýšil počet registrovaných hráčov 
v klube o desiatky percent, čo prináša samotným deťom 
výhody v rámci tréningového procesu a samozrejme viac 
zábavy. Deti a hráči budú môcť už túto sezónu hrať nielen 
súťaže STZ ale tiež súťaže a zápasy v rámci klubu. Deti tak 
budú môcť nastupovať do súťaží STZ lepšie herne pripra-
vené. Šport a víťazstvá im budú následne prinášať väčšiu 
radosť.

 tenis

■ Miroslav Jobus
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Aktivizácia klientov 
v ZpS JESÉNIA

Každý dvadsiaty človek nad 65 rokov trpí urči-
tou formou demencie, po osemdesiatom roku 
veku je to už každý piaty človek. Vo svete žije 
36 miliónov ľudí s demenciou. Alzheimerova 
choroba či iné formy demencie sa žiaľ nevy-
hýbajú žiadnej lokalite, ani Záhoriu. Aj vďaka 
tomu vznikajú zariadenia, ktoré sa venujú 
práve ľuďom s týmito formami ochorenia.

Chorí s Alzheimerovou chorobou potrebujú 
špeciálnu starostlivosť, osobitý druh komu-
nikácie, pevný režim dňa, vďaka ktorému sa 
orientujú vo svojom živote. Alzheimerova 
choroba sa nedá vyliečiť, ale vďaka správnej 
liečbe sa dá výrazne spomaliť. Klasickú liečbu 
liekmi výrazne a efektívne dopĺňa nefarmako-
logická lieč-
ba v zmysle 
aktivizácie 
a psychickej 
stimulácie, 
ktorú WHO 
povýšila na 
úroveň tej 
farmakolo-
gickej.

Teší nás, že 
i v Zariadení 
pre seniorov JESÉNIA Skalica dostávajú klienti 
s Alzheimerovou chorobou správnu aktivi-
záciu a stimuláciu. Klienti sú pravidelne ak-
tivizovaní zmysluplnou pracovnou terapiou, 
majú možnosť kognitívnej rehabilitácie, tré-
ningu pamäte, zúčastňujú sa muzikoterapie 
a spomienkových stretnutí. Tí, ktorí majú o to 
záujem, napĺňajú pravidelne svoje duchovné 
potreby.

I preto všetci zamestnanci ZpS JESÉNIA SKALI-
CA veria, že sa všetkým klientom takto vytvá-
rajú podmienky pre čo najkvalitnejšiu jeseň 
života a že budú všetci spokojní, ktorí sa zveria 
do ich starostlivosti.

■ JESÉNIA ZpS

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

Na poukázanie 2% dane je potrebné potvrdenie o zaplatení dane, ktoré vám vystaví váš zamestnávateľ a na 
základe ktorého vyplníte Vyhlásenie o poukázaní 2% daní, ktoré je na nasledujúcej strane alebo si ho môžete 
stiahnuť na www.prozahori.sk. Vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane pošlete na váš Daňový úrad.
O použití vašich 2% daní budete pravidelne informovaní na stránkach mesačníka ProZáhorí a na webovej 
stránke www.prozahori.sk. Ďakujeme!

Aktivity klientov ZpS Skalica
Návšteva kina
Najprv sme s klientmi zavítali na po-
kračovanie skvelej komédie Zdeňka 
Trošku – Babovřesky 3 a vo februári na 
premietanie filmu Opri nebo o rebrík, 
ktorý pochádza z dielne katolíckeho 
kňaza Mariána Kuffu. Film je príbehom 
o ľudskom milosrdenstve a zároveň aj 
zamyslením sa nad komplikovanými 
osudmi ľudí odstrčených na okraj spoločnosti.
Pred návštevou kina si klienti spríjemnili chvíle pri dobrej, 
voňavej kávičke v miestnej kaviarni a podaktorí si pochutili 
aj na dobrom zákusku.

Fasiangová 
zábava v ZpS
„Už sa fašang 
krátí, už sa 
n e n av rát í . .“ 
spomína sa 
v texte jednej 
piesne. A ako 
to už býva 

zvykom, aj u nás sa konala fašiangová zábava. Do tanca 
nám hrali heligonkári z Holíča. Netradičným hudobným 
hosťom boli terchovskí muzikanti Sokolie na čele s p. Stan-
čiakom, ktorí vystupovali v tradičnom kroji. Prekvapili nás 
i jednou country skladbou v terchovskom prevedení. Po 
večeri sa všetci klienti dočkali dlho očakávanej a bohatej 

tomboly. Zábava trvala do večerných 
hodín a všetci odchádzali veselo nala-
dení a niektorí aj vytancovaní.

„Babská“
Fašiangové obdobie má byť obdobím 
zábavy, smiechu, tanca a dobrej nála-
dy. Presne v takomto duchu sa niesla 
každoročná „babská“ zábava, ktorú 
organizuje denný stacionár v Ivanke 

pri Dunaji, s ktorým má naše zariadenie dlhoročnú družbu. 
Hudbou a tancom naplnený deň, bol spestrený tombolou a 
humorom z výhry vtipných cien. Do tanca hrala dobrá hud-
ba a domov sme odchádzali neskoro večer. Opäť ďakujeme 
Ivančanom za pozvanie a pekne strávený deň.

Naši jubilanti
Ani rok 2015 nie je výnimkou a tradične sme oslávili pr-
vých jubilantov za mesiac január, február a marec. Na úvod 
vystúpili naši speváci zo skupiny Rozmarín a po gratulácii, 
prípitku, dobrom občerstvení a kávičke sme si spoločne 
zaspievali „ide pieseň dokola“, kde si každý vybral pieseň 
svojmu srdcu blízku.
Jarné predajné trhy v ZpS
Počas uplynulých prvých jarných dní mali klienti možnosť 
zavítať na predajné trhy v zariadení, ktoré sa konali dva 
dni. Mohli si vybrať z bohatej ponuky oblečenia a doplnkov 
a tým doplniť, obnoviť, či spestriť svoj šatník a privítať jar 
v novom „kabáte“.

■ ZpS

2%
pre Záhorie



V Y H L Á S E N I E
o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za 
zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

Rok : 2014
Uvádza sa zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň

I. ODDIEL - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI
Rodné číslo Dátum  narodenia

(vypĺňa sa, len ak ide o daňovníka, ktorý nemá  rodné číslo)
01 / 02

 lutiToneMoksivzeirP pred menom / za priezviskom
504030 /

Adresa trvalého pobytu

atneiro/ énsipúSacilU čné číslo
7060

PSČ Obec Štát
019080

Telefónne číslo
11

Suma do výšky 2 % alebo 3 %1) zaplatenej dane
Zaplatená daň, z ktorej sa vypočíta suma do výšky 2 % alebo 3 % 1) zaplatenej dane 12
Suma do výšky 2 % alebo 3 %1) zo zaplatenej dane z r. 12 (minimálne 3 eurá) 13

1)podiel  do  výšky  3  % zaplatenej  dane  možno  prijímateľovi  poukázať,  ak  fyzická  osoba,  ktorá  v  zdaňovacom období
vykonávala dobrovoľnícku činnosť  podľa zákona č.  406/2011 Z. z. počas najmenej 40 hodín a predloží  o tom písomné
potvrdenie, ktoré je prílohou tohto vyhlásenia.
Na r. 12 sa uvádza daňová povinnosť daňovníka, znížená o daňový bonus, vypočítaná v roku (nie daň na úhradu), v ktorom
sa podáva toto vyhlásenie; uvádza sa riadok 03 z potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou tohto vyhlásenia.
Na r. 13 sa uvádza suma zaokrúhlená na eurocenty nadol, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3 eurá.

Dátum zaplatenia dane
14

Z riadku 05 potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou vyhlásenia. V prípade daňového preplatku z ročného zúčtovania 
preddavkov na daň sa uvedie dátum 31. marec zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa toto vyhlásenie podáva.

II. ODDIEL - ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

IČ amrof anvárP DIS/O
15 4 2 1 5 9 0 7 5 16  Občianske združenie
Obchodné meno (názov)
17  záhorí.sk

atneiro/ énsipúSacilU - oldíS čné číslo
18  Potočná 19 5 4

PSČ Obec
20 9 0 9 0 1 21 Skalica

Vyhlasujem, že uvedené údaje v tomto vyhlásení sú pravdivé.
V......................................

..
dňa..................................

. .................................................
Podpis daňovníka
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Horoskop
BARAN
V apríli intenzívne pracujete na svojej pre-
mene. S každým ďalším dňom rastie vaše 

sebavedomie a to vám pomáha realizovať nové plány 
- napríklad aj finančné.

BÝK
Ak budete počas prvých troch týždňov od-
dychovať, rekapitulovať a plánovať, tak to 

bude to najlepšie, čo môžete urobiť. Zvyšok mesiaca 
bude rušnejší a naznačí nové príležitosti. 

BLÍŽENCI
Prvý týždeň, alebo dva, budú pomerne 
spoločenské. Potom ale zatúžite po samo-

te, veď niektoré veci si človek musí vyriešiť a zvládnuť 
sám.

RAK
Prvé tri týždne budete najmä pracovať. 
Koncom mesiaca sa s nadšením stanete 

súčasťou väčšej spoločnosti.

LEV
Prvé tri týždne budete najmä pracovať. 
Koncom mesiaca sa s nadšením stanete 

súčasťou väčšej spoločnosti.

PANNA
Finančné a majetkové záležitosti dovedie-
te úspešne do cieľa, aby ste koncom me- 

siaca mohli opäť poznávať a učiť sa niečo nové.

VÁHY
V apríli len ťažko dokážete myslieť na nie-
čo iné, ako na lásku. Až koncom mesiaca sa 

zrazu objaví aj čosi ďalšie: majetok a peniaze... 

ŠKORPIÓN
Životný štýl potrebuje vylepšiť. Apríl vás 
najprv poriadne zamestná, aby vás neskôr 

sladko odmenil. 

STRELEC
V apríli sa budete hlavne baviť. To, že si 
pritom nájdete čas aj na zlepšenie kondí-

cie a na kopu nudnej roboty je len malé plus navyše.

KOZOROŽEC
Počas prvých týždňov sa budete venovať 
najmä rodine. A ku koncu mesiaca bude 

stále viac príležitostí na zábavu. 

VODNÁR
Väčšinu mesiaca prežijete s ľuďmi z vášho 
najbližšieho okolia. Koncom apríla to bude 

najmä rodina.

RYBY
Planéty vám pomôžu vylepšiť si rozpočet. 
Neskôr sa čiastočne odpútate od financií 

a podniknete niečo zábavné s ľuďmi, ktorí sú vám 
blízki. ■ www.astrotouch.com 

osamo-    
tená

Emanuel   
(dom.)

prestal     
tiec

1. as    
tajni ky prírastok

typ       
vozidla    

opakovane 
donáša

Pomôcky: 
Keto,      

kantalup

mnohými   
spôsobmi

stúpenec   
empirizmu

vä ší      
vodný     

tok

stáva sa   
mokrým    

Valér      
(dom.)

pomocný   
motor

zdajú sa   
tmavými   
(zried.)

Ilona      
(dom.)     
stišoval

oplodní    
pe om

obuvnícky  
klin ek    
2. as     
tajni ky

Richard    
(dom.)

tl enie     
obyvate    
Tatárska

staro-     
rímsky     
obetný     
oltár

Timotej    
(dom.)     
Miloš      

(dom.)  

odroda    
dyne

ženské    
meno

vzorec     
jodidu     
drasel-    
ného

Matilda    
(dom.)     
sotilo    

dovnútra

zakvitol    
(zried.)

zna ka    
ruských    
lietadiel    
zatínala

Pomôcky: 
AN, Uri,    
ara, teks

okovala
oslavuj    

derrickový  
žeriav

Slovenská  
národná   
galéria     
žiara

zbavíte    
prikrytia,  
odhalíte

morská    
bohy a

psovitá    
šelma     

malá vod.  
elektráre  

švaj iar-   
sky kan-   

tón

maškrtili   
(kniž.)     

podra ova- 
cia spojka

fialovo     
(hovor.)

športové   
ná inie

ako? ? otec      
(fam.)

Sedia on a ona, študenti matematicko-fyzikálnej 
fakulty, na lavi ke pri Dunaji. Je krásny podve er, 
slnko zapadá a odráža sa na vodnej hladine... 
Zrazu on hovorí:
- Po uj,... myslíš na to isté na o ja?
- Áno!
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

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

Krížovky s úsmevom

Krížovku dodala redakcia časopisu Krížovky s úsmevom.
Hrajte o knižku Rozprávky z ôsmeho svetadielu. Správnu odpoveď pošlite do 26. 4. 2015 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: „... normálne sa bojím ísť k lekárovi“. Výherca z minulého čísla: 
Kvetoslava Valášková, Jablonica. Výherca získal 2 vstupenky na Cibula Fest.

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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