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Slniečko svieti a hreje nás 
svojimi lúčmi, prázdniny 
sú doslova na dosah ruky 
a s nimi aj spojené letné 
dovolenky. Žiaci finišujú 
v škole so známkami, 
aby mali čo najlepšie 
koncoročné vysvedčenie 
a dospelí majú plnú 
hlavu plánov na výlety a 
oddych na nasledujúce 
dva mesiace. Niekoho to 
tiahne k moru, niekoho 
do hôr, iní zasa vyrazia 
na spoznávacie výlety 
a niekto bude oddychovať 
len tak doma. Veď počas 
prázdnin je aj v našom 
regióne pripravených veľa 
podujatí, akcií, pýšime sa 
mnohými pamiatkami, 
zaujímavosťami, ktoré 
stoja za navštívenie a ich 
prehliadku. Nech už sa 
rozhodnete stráviť prázdniny 
kdekoľvek, najdôležitejšie 
je sa vrátiť naspäť k svojej 
rodine v zdraví, ktoré je veľmi 
ale naozaj veľmi dôležité pre 
každého z nás.

Všetkým ľuďom s dobrým 
srdcom prajem, aby 
vo svojom živote stretali 
čo najviac ľudí s dobrým 
srdcom.
          Veronika Dujsíková
          šéfredaktor
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Vraví sa, že deti, blázni a filozofi hovoria pravdu. Preto sa deti bijú, 
blázni zatvárajú a filozofi nechápu. Niccoló Paganini

Vyhlasujeme súťaž

O najkrajšiu 
predzáhradku na Záhorí

Hrajte o titulnú fotografiu uverejnenú v regio-
nálnom mesačníku ProZáhorí, ktorý vychádza 

v mesačnom náklade 17 000 výtlačkov!

OZ ProZáhorí.sk vyhlasuje súťaž O najkrajšiu predzá-
hradku na Záhorí.

Fotografie s vašou predzáhradkou, ktorou dobrovoľne 
skrášľujete verejný priestor či už pred rodinným domom, 
bytovým domom, chatou, rekreačným domčekom a pod.,  
zasielajte emailom na adresu sefredaktor@prozahori.sk.  
Nezabudnite uviesť svoje meno a adresu.

Fotografia, ktorá získa najviac „páči sa”, bude uverejnená 
na titulnej stránke bezplatného regionálneho mesačníka 
ProZáhorí.

Všetky fotografie budú zverejňované na facebooku www.
facebook.com/prozahori, kde môžete potom priamo hla-
sovať o naj fotografiu.

Súťaž bude prebiehať do 31. júla 2015.

FOŤTE, HRAJTE A VYHRAJTE !

Senické oslavy 1. mája
V Senici sa konali oslavy pri príležitosti 1. mája. V amfi- 
teátri vystúpili hviezdy Šlágru – Senická heligónka, s kto-
rou na pódiu hral primátor Senice 
Branislav Grimm, ďalej mali di-
váci možnosť vidieť Duo Jamaha, 
Seniorka, Rubín a iné, ktoré boli 
potešením najmä pre staršie ge-
nerácie. Pre mladých bolo určené 
vystúpenie hudobnej skupiny 
Gladiátor.
Návštevníci mali možnosť vidieť vy-
stúpenie tanečných skupín Sonny a 

Scream, predstavili sa aj mažoretky Spirit. Počasie bolo vrtkavé, 
možno aj z toho dôvodu sa osláv nezúčastnilo také množstvo ľudí, 

ako sa očakávalo. Na pozvanie primá-
tora Senice Branislava Grimma sa po-
dujatia zúčastnil Dušan Čaplovič, Viera 
Kučerová, Martin Lidaj, Ján Hurban, 
Milan Roman, ktorý pozdravil všetkých 
prítomných.

Podujatie spestrili remeselné stánky so 
svojimi výrobkami.

■ Veronika Dujsíková

Miss Záhoria 2015 sa stala 
Nikoleta Lamprechtová

Už niekoľko dní pozná Záhorie novú kráľovnú krásy Miss 
Záhoria pre rok 2015. V sobotu večer v priestoroch Hotela 
Sv. Ludmila**** sa čerstvou držiteľkou titulu stala 21-roč-
ná Nikoleta Lamprechtová z Malaciek.

V prvom ročníku súťaže Miss Záhoria o tom rozhodla odborná po-
rota plná významných slovenských mien na čele s riaditeľkou súťa-
že Soňou Postovou. Titulom I. vicemiss Záhoria sa môže pýšiť Simo-
na Patková, II. vicemiss Záhoria si vybojovala Eliška Gašparínová.
Okrem hlavných titulov porota udelila titul Miss Sympatia pre 
Luciu Stupavskú. Najväčší počet hlasov v internetovom hlasovaní 
a titul Miss Internet obdržala Barbora Kaňová.
Celým slávnostným večerom sprevádzal moderátor Michal Sabo. 
V programe sa predstavili TWiiNS, Layla aj Roman Volak.

■ Erik Formánek, foto: Igor Vranúch 
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Kraj pomôže škôlkam 
aj tento rok

Bratislavský kraj poskytne aj v tomto roku 
dotácie na rekonštrukciu priestorov či roz-
šírenie kapacít materských škôl v regióne.

V rámci tretieho ročníka projektu Naša škôlka – 
náš kraj má na to v rozpočte vyčlenených 197-ti-
síc €. Vzhľadom na množstvo žiadostí, ktoré 
obce, mestá a mestské časti v termíne doručili, 
navrhuje dotačná komisia navýšiť túto sumu až 
na 300 tisíc eur. 

„Máme pred sebou tretí rok projektu Naša 
škôlka – náš kraj, to znamená podporu, 
rozširovanie a zvelebovanie škôlok v rámci 
Bratislavského kraja,“ priblížil bratislavský 
župan Pavol Frešo. Ako tiež poznamenal, žup-
ným projektom podpory škôlok sa inšpirovala 
aj samotná vláda. „Naozaj s tými škôlkami je 
problém, a že ho samospráva samotná ne-
vie vyriešiť, to aj dokazuje, že vláda spustila 
pomerne ambiciózny a v miliónových hod-
notách funkčný program na podporu škôlok 
v rámci celého Slovenska. My to robíme teraz 
tretím rokom,“ doplnil Pavol Frešo.

Do 21. mája mohli obce, mestá a mestské časti 
podávať žiadosti o dotácie. Župe ich bolo do-
ručených 74 a aj pre obrovský záujem dotačná 
komisia navrhuje navýšiť rozpočet projektu na 
tento rok z pôvodných 197-tisíc eur na 300-tisíc 
eur. O navýšení, ako aj o konkrétnom rozdelení 
dotácií rozhodne zastupiteľstvo Bratislavského 
samosprávneho kraja na júnovom zasadnutí.

„Samosprávy mohli byť tento rok vo svojich 
požiadavkách odvážnejšie ako po iné roky, 
o všetkom však rozhodne dotačná komisia 
a následne zastupiteľstvo. Projekt teraz nie 
je primárne určený na rozširovanie kapacít, 
ale veríme, že sa žiadosti budú orientovať aj 
na túto oblasť, keďže situácia je u nás stále 
najvážnejšia“ povedal koordinátor projektu 
Peter Húska. Ako tiež uviedol, pri posudzovaní 
zaváži, či sa materská škôlka ide rozširovať, ale-
bo potrebuje zrekonštruovať len ihrisko, nakúpiť 
postele či hračky.

Najkritickejšia situácia s umiest-
ňovaním detí do materských škôl 
je dlhodobo práve v Bratislavskom 
kraji. Župa preto v roku 2013 spus-
tila projekt Naša škôlka – náš kraj, 
prvý ročník bol zameraný na zvýše-
nie kapacít materských škôl. Župa 
prerozdelila medzi 28 samospráv 
150-tisíc €. Počet miest v škôlkach 
sa tak aj vďaka dotáciám zvýšil o 
viac ako 400. Vlani boli dotácie ur-
čené na zefektívnenie fungovania 
materských škôl. Župa podporila 76 
materských škôl dotáciami spolu vo 
výške 402 900 €.

Modernizácia a obnova kraja za 42 mil. eur

Bratislavská župa v máji predstavila projekt Mo-
dernizácie a obnovy Bratislavského kraja vo výške 
42 mil. eur ako súčasť Akčného plánu a Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Projekt 
predstavili v priestoroch Polikliniky Karlova Ves, 
ktorá sa púšťa do rekonštrukcie už tento rok.

„Zajtra spúšťame jednu veľkú súťaž, kde chceme 
v rámci obnovy vecí, ktoré má Bratislavský kraj 
v správe, v priebehu štyroch rokov obnoviť všetko, 
čo máme v pláne hospodárskeho sociálneho rozvo-
ja. To znamená polikliniky, domovy sociálnych slu-
žieb, školy, aby sme to mali zároveň pokryté jednou 
normálnou, zrozumiteľnou súťažou. Robíme to to-
tálne verejne, lebo sa budeme uchádzať o dve veci. 
O primeranú kvalitu a najnižšiu možnú cenu,“ vyja-
dril sa bratislavský župan Pavol Frešo na margo projektu. 

Zástupcovia župy predstavili projekt Modernizácia a ob-
nova Bratislavského kraja vo výške 42 mil. eur ako súčasť 
Akčného plánu a Programu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja. Cieľom je udržiavanie majetku kraja 
v prevádzkyschopnom stave, ale aj jeho zhod-
nocovanie. Či už výstavbou nových objektov pre 
potreby školstva, sociálnych vecí, zdravotníctva, 
kultúry či športu alebo rekonštrukciou majetku 
vrátane reštauračných prác na pamiatkovo a 
inak chránených objektoch. „Bratislavský sa-
mosprávny kraj má vo svojej starostlivosti 
viac ako 400 budov, preto tento plán obno-
vy a rozvoja regiónu je úplne na mieste. Je to 
súčasťou akčného plánu a plánu hospodár-
skeho a sociálneho rozvoja, ktoré schválil 
župný parlament. Finančné prostriedky sú 
delegované v rozpočte, schválené a toto naj-

bližšie štyri roky budeme robiť,“ uviedol riaditeľ Úradu 
Bratislavského samosprávneho kraja Valerián Potičný.

Podľa riaditeľa Odboru investičných činností, správy ma-
jetku a verejného obstarávania Jána Keselého ide o naj-
vyššiu formu verejného súťaženia na Slovensku, tzn. 
pôjde o nadlimitnú súťaž s uverejnením v Európskom 
vestníku. „Môžu sa prihlásiť všetky firmy bez obmed-
zenia na Slovensku aj z Európskej únie,“ priblížil Ján 
Keselý. Súčasťou rámcovej zmluvy s úspešnými absol-
ventmi výberového konania je aj ochrana subdodáva-
teľov v celom reťazci. Teda zväčša malých podnikateľov 
či živnostníkov. Pri zmenách subdodávateľov o tom 
musí byť kraj, ako zadávateľ zákazky, informovaný a 
v prípade, že ktorýkoľvek článok zo subdodávateľského 
reťazca informuje Úrad Bratislavského samosprávneho 
kraja o nevyplatenej faktúre, po kontrole mu túto za-
platí samotná župa. V prípade, že si Zhotoviteľ nebude 
plniť svoje záväzky zo zmluvy, župa pristúpi k zmluvným 
pokutám.
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Záhorie trápi nedostatok lekárov
Obce v Bratislavskom kraji trápi nedostatok 
ambulantných lekárov. Aktuálne riešia spoloč-
ný problém obce Zohor, Plavecký Štvrtok a Láb, 
kde pediatrička odišla do dôchodku pre zdra-
votné problémy, a tak obyvatelia musia so svo-
jimi deťmi dochádzať do Malaciek či Vysokej pri 
Morave k zastupujúcim lekárom. Bratislavský 
župan Pavol Frešo prebral 
tento problém priamo 
v Zohore so starostami do-
tknutých obcí a krajskými 
poslancami za malacký 
okres. Potenciálnym pro-
blémom do budúcna je od-
chod lekárov do dôchodku, 
ktorých nebude mať kto 
nahradiť.

„Nedostatok lekárov nie je 
problém len na Záhorí ale je 
to problém celej Bratislav-
skej župy. V zásade ide o to, 
že keď sa všeobecný lekár, 
má stať lekárom tak nato 
potrebuje 6 rokov štúdia, 
5 rokov atestácie a pre mno-

hých z nich sa to zdá neatraktívne tieto obecné 
ambulancie,“ konštatoval Pavol Frešo. Viaceré obce 
zo Záhoria to riešia tým, že ambulancie dotujú ale-
bo prenajímajú lekárom za symbolické nájomné, čo 
priznali aj zúčastnení starostovia. Riešenie musí byť 
podľa župana systémové, preto chce kraj osloviť pois-
ťovne a ministerstvo zdravotníctva. Možnosť vidí aj 

v dotačnom mechanizme.

V zdravotnom obvode Plavec-
ký Štvrtok, Láb a Zohor bolo 
1350 detských pacientov. „Je 
to veľmi zložitý problém, na-
koľko pokiaľ skončí z akých-
koľvek dôvodov lekár, ktorý 
je určený na tieto tri zdra-
votné obvody, tak jedno-
ducho nie je možné zohnať 
nového lekára. Skončila pe-
diatrička, staršia doktorka, 
ktorá odišla do dôchodku 
aj pre zdravotné problémy 
a je tu problém. Nedarí sa 
nám zohnať lekára, pretože 
do obvodu vám mladý lekár 
nepôjde a starých nie je, tak 

je to veľmi veľký problém,“ povedal starosta Plavec-
kého Štvrtku Ivan Slezák. „Problém je väčší ako sa 
v skutočnosti zdá. Bratislavský kraj nám podal 
pomocnú ruku a rieši tento problém. Sme malá 
obec, ktorá má okolo 300 detských pacientov, je 
problém na takúto pozíciu zohnať lekára, preto 
to riešime s Plaveckým Štvrtkom a Zohorom spo-
ločne ako jeden obvod. Sme ochotní poskytnúť 
bezplatne novej lekárke ambulanciu, pretože tá 
lekárka je potrebná v obci,“ pridal sa k nemu zá-
stupca starostu obce Láb Pavel Chmela.

Problém s nedostatkom ambulantných lekárov však 
môžu mať aj ďalšie obce, a to nielen v Bratislavskom 
kraji, ak lekári odídu do dôchodku a nebude ich mať 
kto nahradiť. „Priemerný vek lekárov pre celý ma-
lacký okres je 56 rokov. Aj z toho vidíme, že mu-
síme ten problém riešiť a tie varianty, ktoré sú 
na stole sú skutočne také, že hľadáme aj lekárov 
možno mimo Slovenska, ktorí by boli ochotní sl-
úžiť ako lekári aj tu v Zohore prípadne inde v okre-
se. Pre nás je veľmi dôležité, aby či naše deti alebo 
naši ľudia v rámci kraja dostali riadne lekárske 
ošetrenie a úplne otvorene poviem, že je jedno 
akej národnosti ten lekár je, pokiaľ kvalitne lieči,“ 
dodal Pavol Frešo.

Zákon o poplatkoch u lekárov je zlý a nejednoznačný
Bratislavský samosprávny kraj dlhodobo upo-
zorňoval na nešťastné a nejednoznačné znenie 
novelizovaného zákona 577/2004, ktorý zrušil 
možnosť vyberania viacerých poplatkov od 
pacientov lekármi. Poskytovatelia zdravotnej 
starostlivosti si však našli spôsob, ako tieto po-
platky vyberať a nejednoznačnosť zákona im to 
len uľahčuje.

„Zdravotná starostlivosť má byť taká, aby ne-
vytvárala priestor, že sa zneužije núdza a strach 
pacienta, v prospech toho, aby rýchlo zaplatil 
nejaký poplatok. Inými slovami: bol to jedno-
ducho chybný krok Ministerstva zdravotníctva, 
že nasilu tlačilo tento zákon. Ľudia v praxi budú 
platiť viacero neregulovaných poplatkov. My bu-
deme, samozrejme, aj ďalej chodiť na kontroly, 
ale nejednoznačnosť zákona nedovolí to efektív-
ne potierať. Takže sa, samozrejme, dostaneme do 
situácie, že poplatky reálne budú, budú sa platiť, 
no bohužiaľ to nebude zákonom regulované. Výš-
ka poplatkov teda ostáva na voľnej tvorbe trhu a 
na konci dňa zaplatí pacient oveľa viac, ako pred 
novelizáciou zákona, pretože do poplatku budú 
narátané náklady na skrývanie týchto poplat-
kov,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samospráv-
neho kraja Pavol Frešo. 

Prvého apríla vstúpil do platnosti novelizovaný Zákon 
o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na zá-

klade verejného zdravotného poistenia a o úhradách 
za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starost-
livosti. Ten však do praxe priniesol viacero nepresností 
a nejasností, na ktoré Bratislavský samosprávny kraj 
upozorňoval už počas legislatívneho procesu. Najno-
všie konanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 
však predčilo aj obavy Bratislavského samosprávneho 
kraja. Ambulancie našli spôsob obchádzania zákaz 
vyberania poplatkov napríklad za prednostné vyše-
trenie. Pacientov si za úhradu neobjednáva samotný 
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ale externá 
spoločnosť. Pacient sa teda za úhradu, ale nie priamo 
lekárovi, dostane k zdravotnej starostlivosti.

Bratislavský samosprávny kraj je vo vzťahu k poskyto-
vateľom zdravotnej starostlivosti orgánom prenesenej 
štátnej moci. Má teda právo kontrolovať a sankciono-
vať ambulancie. Vďaka nejasnostiam v zákone však 
nie je možné pre kraj, ako orgán kontroly, stanoviť či 
počínanie ambulancií a externých „objednávačov“ je 
alebo nie je legálne.

„Ministerstvo na jednej strane hovorí, že nie je 
možné vyberať tieto poplatky, napr. registračné, 
na druhej strane hovorí, že v prípade, ak sa jedná 
o dobrovoľnú úhradu na základe vlastnej žiadosti 
pacienta, tak sa môže jednať o legálne vyberanie 
poplatkov. Zákon ponúka viacero výkladov. Na 
jednej strane zákon hovorí, že poskytovateľ ne-
môže požadovať úhradu nad rámec spoluúčasti, 

na druhej strane, ak si to naozaj vykladáme tak, 
že slovo požadovať je kľúčové, tak v prípade, že 
žiadosť je na strane pacienta, je to legálne, nie je 
to legálne? Takto zákon nemôže byť formulovaný, 
aby sme si my vytvárali viaceré verzie výkladov. 
Zákon musí byť jednoznačný. My vykonávame 
prenesený výkon štátnej správy a zákon by mal 
byť jednoznačný a stručný“ vysvetľuje základné 
nejasnosti v novelizovanom zákone riaditeľka odboru 
zdravotníctva Bratislavského samosprávneho kraja 
Jana Ježíková.

Lekár samosprávneho kraja Valerián Potičný doplnil, 
že Ministerstvo zdravotníctva odporučilo samosprá-
vam riešiť problémy s poplatkami formou kontrol, zá-
roveň uviedol, že kraj vykonáva zo zákona kontroly pri 
všetkých podnetoch, teda aj iných ako pri poplatkoch. 
„Faktom je, že pri problémoch pri podmieňovaní 
zdravotnej starostlivosti poplatkami, sa môže po-
kuta vyšplhať až do výšky 15-tisíc €. Toto sa môže 
udiať jedine správnym konaním,“ spresňuje Valeri-
án Potičný a zároveň dodáva, že pre nejednoznačnosť 
zákona nevie župa správne konanie uplatňovať do 
dôsledkov a chrániť tak pacienta. „Upozorňovali sme 
opakovane na to, že táto nejednoznačnosť záko-
na toto prinesie a vyvolá takéto problémy s po-
platkami, ktoré mal zákon riešiť a nerieši,“ uviedol 
Valerián Potičný.
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Most v Malackách čaká 
rekonštrukcia

Mostný objekt nad železničnou traťou 
Bratislava – Kúty v Malackách, ktorý je 
v správe Bratislavského samosprávne-
ho kraja, čaká druhá etapa rekonštruk-
cie. Od konca mája je preto uzavretý, 
práce by mali byť ukončené do konca 
septembra. Vodiči budú môcť jazdiť 
po obchádzkových trasách, ktoré budú 
vyznačené prenosným dopravným zna-
čením.

„Most bol dlhodobo v havarijnom stave, 
ktorý spôsobila zatekajúca voda, pre 
ktorú skolabovala 30-ročná izolácia, 
rozpadol sa asfalt, prepadla vozovka a 
narušená bola aj nosná konštrukcia. Re-
konštrukcia bola preto nevyhnutná, no 
vzhľadom na obmedzené financie sme 
ho nemohli zrekonštruovať celý. Prvá 
etapa sa realizovala v roku 2010, teraz 
zrekonštruujeme aj ďalšiu časť mosta, 
na ktorého zlý stav často upozorňujú aj 
samotní obyvatelia,“ priblížil bratislavský 
župan Pavol Frešo.

V zlom stavebno-technickom stave je 
existujúci zvršok mosta, vrátane izolácie 
neopravenej časti mosta, čo sa prejavuje 
zatekaním a lokálnymi poruchami betónu, 
spodnej stavby a rímsovej časti. „Most in-
tenzívne zateká najmä okolo pôvodných 
odvodňovačov a cez mostný záver. To 
spôsobuje koróziu mäkkej výstuže a roz-
pad betónu lokálne i po celom povrchu 
nosnej konštrukcie,“ uviedol riaditeľ správ-
covskej spoločnosti Regionálne cesty Brati-
slava Milan Valašík. Súčasťou rekonštrukcie 
bude komplexná výmena zvršku, mostných 
záverov aj odvodňovačov. Izolácia mosta sa 
vytvorí ako vaňová, opravia sa poškodené 
rímsy, nosníky, nosná konštrukcia aj spodná 
stavba. Po oboch stranách vozovky pribudnú 
betónové obrubníky, vymení sa kovové zá-
bradlie a kryty vozovky.

Obchádzková trasa bude vedená podľa 
schváleného projektu organizácie dopravy 
po miestnych komunikáciách Radlinského 
a Pezinská popri OD TESCO na komunikáciu 
II/503 obojsmerne. Na obchádzkovej trase 
budú umiestnené dve dočasné svetelné 
signalizačné zariadenia – CSS, ktoré budú 
riadiť premávku v exponovaných uzloch: 
Križovatka Štefánikova – „TABARÍN“ a Križo-
vatka Pezinská – Továrenská.

Odborníci SAV prednášajú stredoškolákom

Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci so 
Slovenskou akadémiou vied pripravili pre štu-
dentov župných škôl cyklus populárno-náuč-
ných prednášok z oblasti matematiky, fyziky a 
onkológie. Trojicu prednášok zahájil predseda 
SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. spolu s 
predsedom Bratislavského samosprávneho 
kraja Pavlom Frešom.

Na pôde Gymnázia L. Novomeského, ktoré je v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho 
kraja, v máji zástupcovia kraja a Slovenskej akadémie 
vied zahájili sériu prednášok odborníkov SAV pre štu-
dentov stredných župných škôl. Podľa bratislavského 
župana Pavla Freša je cieľom akcie spopularizovať 
vyššie vzdelanie, ktoré prichádza po stredoškolskom, 
a tiež vedu a výskum. „Dlhodobo sledujeme taký 
trend, že často vysoké školy, ale koniec koncov aj 
výskumné oblasti, sa sťažujú, že žiaci na stred-
ných školách nie sú dostatočne pripravovaní,“ 
uviedol župan a dodal: „snažíme sa pracovať s Aka-
démiou vied a ideme spolupracovať aj s ďalšími 
vysokými školami, aby skutoční experti, výskum-
níci alebo profesori prišli sem a odprednášali to, 
čím sa zapodievajú a získali si týchto žiakov a 
študentov pre to, aby v budúcnosti boli napríklad 
výskumníci rakoviny,“ uviedol župan.

Témou prvej prednášky bola Onkológia a ako liečiť 
rakovinu. Prednášku viedla Mgr. Marína Cihová, PhD. 
Druhú prednášku „Čaro matematiky, Bratislava v čís-
lach, kde všade je matematika? Potrebujeme ju?“ 
predstavil študentom doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc. 
Záverečná prednáška bude 9. júna opäť v aule Gym-
názia L. Novomeského s RNDr. Štefanom Olejníkom, 
DrSc. na tému „Lego sveta, v ktorom žijeme“.

„Bratislavský kraj riadi stredné školy, ktoré sú 
potenciálnym rezervoárom študentov, ktorí sa 
môžu orientovať nielen na predmety alebo školy, 
ktoré sú momentálne zaujímavé, ale aj tie školy, 
ktoré sú nesmierne potrebné, tzn. školy prírodo-
vedného a technického zamerania. My ako Slo-
venská akadémia vied sme odberateľmi, aj keď 
nie v prvej línii, študentov stredných škôl, pretože 
my máme právo robiť doktorandské štúdium a 
tam potrebujeme tých najlepších absolventov 
vysokých škôl, ktorí sú týmto smerom zameraní. 
Aj z tohto titulu sa snažíme už ovplyvniť tú gene-
ráciu študentov, ktorí sa iba rozhodujú o svojej 
budúcnosti,“ zdôvodnil predseda SAV Pavol Šajgalík.

„Túto iniciatívu ja hodnotím veľmi kladne, preto-
že je to vlastne to, po čom stále voláme, aby sa tá 
teoretická škola spojila s praxou a práve takéto 
podujatia, takéto projekty a vôbec takéto akti-
vity prispievajú k tomu, že je to naozaj tak, že tí 
žiaci tu uvidia nielen svojich učiteľov, ale uvidia 
aj ľudí z praxe,“ uzavrel riaditeľ školy Norbert Kyndl.

Prednášok sa zúčastňujú študenti desiatich stredných 
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského sa-
mosprávneho kraja, ktorí o dané témy prejavili záu-
jem. V pléne budú študenti Gymnázia L. Novomes-
kého, Gymnázia Alberta Einsteina, Gymnázia na 
Pankúchovej, ďalej žiaci Školy pre mimoriadne nada-
né deti a Gymnázia z Teplickej, Obchodnej akadémie 
na Nevädzovej, ale aj študenti stredných odborných 
škôl. Napríklad zo SPŠ elektrotechnickej na Hálovej, 
zo SPŠ dopravnej, zástupcov bude mať aj Stredná 
zdravotnícka škola, SOŠ vinársko-ovocinárska a SOŠ 
obchodu a služieb S. Jurkoviča.
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Rotavírusy
Začiatok ako z roz-
právky: možno ste 
už o nich počuli a 
možno nie. A po-
tom už zas realita: 
hnačky, vracanie 
a dehydratácia 
hlavne u detí do 
5 rokov. Jedná sa 

o najčastejšieho pôvodcu takýchto ťaž-
kostí u malých detí na celom svete.

Rotavírusy sú RNA vírusy (majú v sebe ribo-
nukleovú kyselinu). Na vzduchu vydržia aj 
niekoľko dní, zato sa ľahko ničia jódovými 
látkami a alkoholom. Existuje viacero typov 
rotavírusov (typy A až G). Imunita sa tvorí po-
stupne, preto sú ťažké priebehy vyhradené pre 
detský vek. Pod mikroskopom vyzerá rotavírus 
ako koliesko s lúčmi.

Začiatok ochorenia je do 24 až 48 hodín od 
nákazy. Nákaza prebieha tzv. fekálno orálnou 
cestou, t.j. jedná sa o ochorenie špinavých rúk 
a prenos je z okolitého prostredia do zažívacie- 
ho traktu cez ústa. K príznakom ochorenia, 
ktoré môžu byť naozaj mierne, ale aj život 
ohrozujúce, patria: vracanie a horúčka v trvaní 
do 3 dní, hnačky až do 8 dní, bolesti brucha, 
dehydratácia. Ťažký priebeh môže byť spojený 
so zápalom tenkého čreva a môže pacienta do-
konca ohroziť na živote. V komplikáciach môže 
spôsobiť netoleranciu laktózy (mliečneho cuk-
ru), ba dokonca cukrovku či celiakiu. Diagnóza 
sa stanovuje podľa príznakov. Laboratórny 
dôkaz rotavírusov nie je dôležitý vzhľadom 
k spôsobu liečby.

V liečbe sa uplatňujú nešpecifické postu-
py – dopĺňanie tekutín a znižovanie teploty. 
Antibiotiká sa nepodávajú, pri samostatných 
vírusových infekciách nemajú opodstatnenie. 
Deti sa majú kojiť ďalej, lebo je dokázané, že 
materské mlieko obsahuje látky, ktoré priebeh 
infekcie zmierňujú.

V prevencii sa uplatňuje očkovanie „bez ihly“ 
– očkovacia látka sa podáva ústami vo forme 
tekutiny a teda úplne bezbolestne, čo určite 
malých pacientov poteší. Nezanedbateľná je 
v čase vyššieho výskytu hnačkovitých ochorení 
aj dôsledná hygiena rúk.

Hnačkovité ochorenia spôsobujú pomerne 
často rotavírusy, avšak môžu byť spôsobené aj 
inými mikroorganizmami. Včasná a dôsledná 
liečba vzniknutého ochorenia zabráni vzniku 
komplikácií a samozrejme skráti útrapy ma-
lých pacientov.

■ MUDr. Daniel Vidovič, MPH, lekár 
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                  štadión T. J. ISKRA Holíč – 27. júna 2015 o 930 hod. 
 

          P O Z V Á N K A 
 
 

Dňa 27. júna 2015 o 930 hod. sa uskutoční 5. ročník  

Memoriálu Miroslava Olivu, Igora Slobodu a Milana Šebestu 

  v minifutbale na štadióne T. J. ISKRA Holíč. Dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na športové zápolenia.  
 

 

Memoriál Miroslava Olivu, Igora Slobodu a Milana Šebestu
Dňa 27. 6. 2015 o 9,30 hod. sa bude konať piaty 
ročník MEMORIÁLU Miroslava OLIVU, Igora SLO-
BODU a Milana ŠEBESTU, ktorý je pokračovaním 
predchádzajúcich ročníkov MEMORIÁLU Miroslava 
OLIVU.

Organizátori tohto turnaja v minifutbale (Pláckari) si 
týmto spôsobom už 17 rokov pripomínajú svojho spo-
luhráča a priateľa, ku ktorému bohužiaľ pribudli ďalší 
dvaja. Organizátori Vás srdečne pozývajú, aby ste prišli 
podporiť jednotlivé mužstvá .

Aj tak sme stále frajeri...
Dňa 20. 5. 2015 sa konalo ďalšie mestské zastupi-
teľstvo. Hlavnou témou bolo zhodnotenie hospo-
dárenia SMM Skalica (Správa Mestského Majetku) a 
zmena rozpočtu mesta Skalica pre rok 2015. A práve 
tieto dva body nám ukázali reálne ako na tom naše 
mesto po ekonomickej stránke je.
Bývalé vedenie a aj súčasný primátor nám pred voľbami 
tvrdili, že sme na tom veľmi dobre a že treba pokračo-
vať v trende, ktorý nám nastolil súčasný poslanec MsZ 
p. Ing. Stanislav Chovanec so svojou „družinou“, keď mes-
to viedol ešte z pozície primátora. Bohužiaľ realita nám 
ukazuje, že asi tomu tak nebude, keď hospodárenie SMM 
nám v roku 2014 skončilo so stratou -1.569 533,- Euro a 
mesto si potrebuje brať ďalšie úvery a navýšiť rozpočet, aby 
malo financie na svoj bežný chod. Smutné na tom všetkom 
je, že časť súčasných poslancov (Ing. Peter Bartoš, MUDr. 
Juraj Čunderlík, Ing. Stanislav Chovanec, Mgr. Ľudovít Ko-
šík, MUDr. Peter Košík, JUDr. Dušan Krivský, Peter Pagáč, 
Ing. Jana Rekošová, PhD., Ing. Rudolf Šantavý, PaedDr. 
Alexander Tóth) aj napriek neodporúčaniu ekonomickej 
komisie schváliť zmenu rozpočtu pre rok 2015, ju napriek 
tomu schválilo. Neviem či si títo poslanci svoje počínanie 
neuvedomujú, veď ani ja nie som ekonóm, ale z čísel, kto-
ré mám k dispozícii mi jednoznačne vychádza, že musíme 
začať hľadať úsporné opatrenia, naštartovať odzdravovanie 
mesta a SMM, a nie naďalej pokračovať v zadlžovaní. Od-
súhlasením zmeny rozpočtu pre rok 2015 sme tak spustili 
proces, kde budeme musieť predávať ďalší majetok mesta, 
aby sme aspoň na chvíľu spomalili pád mesta do priepasti, 
z ktorej sa len ťažko dostáva. Každý krok smerom na hor 
z tejto priepasti bude potom pre nás všetkých veľmi bo-
lestivý a pocítime ho všetci vírom v našich peňaženkách. 
Ale asi sú medzi nami poslancami pokračovatelia kúzelníka 
Pokustóna, ktorí veria v moc čarovného prútika. Ja na kúzla 
neverím, tak som aj preto hlasoval proti ďalšiemu zadlžo-
vaniu nášho mesta.
Po dlhšom čase sa konečne našiel a bol predložený môj 
poslanecký návrh ohľadom zverejňovania obrazového 
záznamu z rokovaní mestského zastupiteľstva pre obča-
nov nielen nášho mesta. Paradoxom je, že 2 mesiace sa 
s mojím návrhom nič nedialo... Najprv sa stratil, potom 
bol vraj na prokuratúre v Nitre spolu s nemenovaným bý-
valým zamestnancom mesta, potom sa našiel a konečne sa 
aj predložil na MsZ. Bohužiaľ pre časť poslancov MsZ bol 
asi tento návrh neprijateľný, keď ho odmietli a nehlasovali 

za (Ing. Peter Bartoš, MUDr. Juraj Čunderlík, JUDr. Dušan 
Krivský, PaedDr. Alexander Tóth, Ing. Stanislav Chovanec, 
Mgr. Ľudovít Košík, MUDr. Peter Košík, Peter Pagáč, Ing. 
Jana Rekošová, PhD., Ing. Rudolf Šantavý). Vyslali tak naja-
vo občanom nášho mesta jasný dôkaz, ako to s prácou v ich 
prospech myslia. „Občania by nemali vedieť o všetkom, čo sa 
v tomto meste robí“... aj takýto výrok som zaznamenal od 
jedného nemenovaného poslanca. Nebudem sa tu o tejto 
téme viac rozpisovať, je na každom z nás, aký záver si z toho 
zoberieme. Mrzí ma však jedno. Každý poslanec, ktorý sa 
rozhodol pracovať v prospech tohto mesta, by si mal uve-
domiť, KTO ho volil, vďaka KOMU sedí v poslaneckej lavici 
a pre KOHO sa rozhodol pracovať. Vyjadrenia, že keď bude 
zhotovovaný obrazový záznam zo zastupiteľstva, tak to 
bude vyzerať, ako na rokovaniach v parlamente „kocúrko-
vo“, kde sa niektorí poslanci predvádzajú, sa mi zdá detin-
ské. Skôr naopak poslanci, ktorí hlasovali proti tomuto ná-
vrhu, sa boja obyvateľom nášho mesta ukázať svoju pravú 
tvár, svoje názory a postoje k danej problematike. Možno 
sa boja, aby ich občania nezastavovali na ulici a nepýtali sa 
ich, prečo tak či onak hlasovali.
Ja osobne tento problém nemám. Kandidoval som do pozí-
cie poslanca aby som pomohol občanom s ich problémami, 
informoval ich o chode mesta a svojimi rozhodnutiami za-
bezpečil prosperujúci chod mesta. Ako mi potvrdil redaktor 
SITA, ktorý so mnou robil rozhovor na danú tému, SKALICA 
patrí k posledným mestám v Trnavskom samosprávnom 
kraji, kde rokovania zo MsZ nie sú vysielané v obrazovom 
zázname. Píše sa rok 2015 a slová transparentnosť, zod-
povednosť, povinnosť u časti poslancov MsZ v Skalici akosi 
chýbajú.
A na záver ešte jeden postoj súčasného vedenia mesta 
v prospech svojich občanov. Reakcia na môj poslanecký 
návrh na vytvorenie zastávky autobusu MHD pri domove 
dôchodcov: „Z dôvodu efektívnosti hospodárenia a po-
čtu prepravených osôb, ktorých je každoročne 140 000 
až 150 000, sa petícii za vytvorenie zastávky autobusu 
mestskej hromadnej dopravy na ulici Pod Hájkom pri Za-
riadení pre seniorov nevyhovuje“.
Aj táto odpoveď vedenia mesta dáva občanom najavo, ako 
na tom v súčasnosti mesto je a aj prečo musíme meniť roz-
počet, keď sme na tom stále tak dobre. Ale „aj tak sme stále 
frajeri“...

■ Peter Hertl, Váš poslanec MsZ v Skalici



Hotel sv. Ludmila
s vlastným prístupom,
záhradou i parfumom

Atraktívny a originálny Hotel sv. Ludmila sa rozkladá v lomenom oblúku 
na hranici mestského parku a miernej krajinnej vlny, mieriacej na juh. Od vstupu je pritom

len nieko¾ko minút do centra starobylého krá¾ovského mesta a do svahu
za chrbtom hotela stúpa od barbeque nová ružová záhrada s korunou altánu

na jeho vrchole. Predstavuje jeden z posledných zrealizovaných snov riadite¾ky pani Ivy Stöhrovej, 
ktorá stojí v èele hotela od roku 2012.

Súèasne s jej nástupom zaèína obdobie nového prístupu k jeho úlohe a cie¾om.



S radosťou Vás pozývame na 

slávnostné otvorenie ružovej záhrady
Hotela sv. Ludmila v Skalici

Tešíme sa na Vás 

21. júna 2015
od 14. hodiny

srdečne 

Iva Stöhrová
riadite ľka  hotela 

Hosť, ktorý vystúpi na parkovisku, prejde okolo fontány  
a vstúpi do vestibulu so stĺporadím, krúžiacim okolo drevenej so-
chy patrónky hotela, nepochybne tuší, že Hotel sv. Ludmila svo-
je štyri hviezdičky rozhodne nosí právom. To, čo v skutočnosti 
dostáva, je ďaleko za ponukou ubytovacích zariadení.

Od začiatku som cítila, že toto by nemal byť obyčajný bežný 
hotel, ktorý poskytne ľuďom len nocľah a jedlo. Od počiatku som 
vedela, že tu musí byť útočisko a centrum, kde si človek oddýchne 
nie len na tele, ale i na duši. Uskutočniť tieto predstavy mi však 
dovolil aj fakt, že som pri nástupe prevzala dobre fungujúci hotel, 
ktorý prezentoval istý luxus, mal vybudovanú štruktúru, dobrú 
kuchyňu... Ale bol to len hotel.

V čom je dnes ten zásadný posun?
Máme inak pomenovaný vzťah k ľuďom. 

Venujeme pozornosť mnohým veciam v zákuli-
sí hotela, ktoré hosť vôbec nevidí, nevie o nich, 
no zásadne sa odrážajú na atmosfére, prostredí, 
možnostiach... Súviselo to i so zmenou tvrdé-
ho až diplomatického názvu Patriot na Hotel 
sv. Ludmila. Nebol to samoúčelný krok, 
pretože jednoducho pôvodný názov by sme 
nedokázali naplniť novou myšlienkou, spojiť  
s alternatívnym pohľadom na riešenia, či vlast-
nou vôňou. 

Pri informácii o hoteli, ktorý má vlastnú 
značku parfumu si vybavíme najluxusnejšie hotely 
svetových metropol. 

Podstatný rozdiel je v tom, že my sa nesnažíme zúročiť sláv-
ne meno a predať ho na ďalších produktoch. U nás je podsta-
tou vôňa. Ten príbeh začína skôr a súvisí so snahou, aby sa u nás 
hostia cítili čo najpríjemnejšie. Pôsobí na to mnoho faktorov, 
pričom niektoré z nich si nemusia ani uvedomovať. Ako napríklad 
práve vôňa. Nechali sme s týmto cieľom namiešať originálny par-
fum, ktorý sa v nenápadnej až nepostrehnuteľnej koncentrácii na-
chádza takmer vo všetkých priestoroch. Nenásilne len sprevádza 
hostí, ale pôsobí v tých stopových množstvách na receptory v mozgu 
a tak akosi hostia relaxujú po celý čas. Ale nie je to len vôňa, ktorá 
na tom pracuje.

Je pôsobivé, že nič nie len tak. Všetko má okrem svojej jasnej 
prvoradej funkcie ešte ďalšiu úlohu.

Znie to komplikovane, ale to skôr vyplýva z podstaty tých vecí. 
Snažím sa naplniť koncepciu akýchsi ozdravných predĺžených ví-
kendov, kedy by naši odborníci a terapeuti za niekoľko dní „postavi-
li človeka na nohy“. Nechceme, samozrejme nahradzovať kúpeľný 
pobyt, ani procedúry s tým nemajú mnoho spoločné. Zato pracujeme 

s terapeutickými metódami, ktoré kúpele neposkytujú. Navyše, kto 
zo zamestnaných vyťažených manažérov si môže dovoliť vypadnúť 
z práce na dlhú dobu na liečebný pobyt? Našim cieľom je uvoľnenie 
tela, zbavenie následkov stresu a akási duševná detoxikácia. 

Vzťah k alternatívnym liečebným metódam,  
ako aj k nemateriálnym postojom k fungovaniu sveta 
môže ale značne rozdeliť vašu klientelu na dve časti.

Najprv treba povedať, že tie dve časti nie sú rovnako veľké 
a dokonca tá duchovná časť sa zväčšuje. My vítame rovnako sr-
dečne každého návštevníka, ktorý vstúpi. Časť z nich vie, že môže 

očakávať tieto služby a dokonca volia náš hotel aj kvôli nim 
a tí, ktorí nevedeli, sú milo prekvapení. Druhá časť, 

prísne racionálna, ich jednoducho nevyužije, alebo 
zo zvedavosti vyskúša. Všetci však pociťujú rovna-

ko vplyv priestoru, ktorý je energeticky vyčistený 
a ošetrovaný. Našimi častými hosťami sú umelci, 
ktorí sú nesporne citlivejší na nastavenie energií 
v priestore a je takmer pravidlom, že sa lúčia  
s poďakovaním za to, ako úžasne sa cítili a spa-
li. Veľmi ma to teší, lebo viem, že to celé má 
zmysel. 

Kto je teda typický hosť Hotela sv. Ludmila?
Vítame všetkých, ktorí sú na cestách a náš hotel 

sa stáva pre nich azylom na jednu, či niekoľko nocí, 
ale rovnako býva náš hotel priamo cieľom. Počas týžd-

ňa je naša klientela viac biznisová, cez víkend prichádzajú 
hostia kvôli relaxu a našej výbornej pozícii pre výlety po Záhorí  

či na južnú Moravu. Samostatnou špeciálnou skupinou sú veľké 
oslavy ako svadby, výročia, spoločenské večierky a, samozrejme, 
akcie kongresového typu.   

Čo pripravujete ako novinku pre najbližšie obdobie?
Novinkou víkendov budú od septembra cykly prednášok reno- 

movaných odborníkov v oblasti alternatívnych riešení medi-
cínskych problémov. Prvou bude pražská psychoanalytička 
MUDr. Jarmila Klímová, ktorá zastáva názor, že čo si v hlave  
vykonštruujeme, to sa pravdepodobne i stane. Negatívne aj pozitívne. 
Neriešené životné situácie sa môžu prejaviť telesnými probléma-
mi, s ktorými si klasická medicína nevie poradiť. 

Druhou novinkou je otvorenie ružovej záhrady, ktorá pokrýva 
svah za hotelom. Stane sa ozdobou areálu a krásnym novým  
priestorom pre svadobné hostiny a veľké oslavy.

Záhradu slávnostne otvárame 21. júna 2015 a týmto všetkých 
srdečne pozývame na otvorenie s programom, v ktorom vystúpi deti 
a umelci zo Skalice i okolia. 

www.hotelsvataludmila.sk
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Do Likavky pôjde 
Rozmarínček

Víťazi okresných súťažných prehliadok detských 
folklórnych súborov Trnavského kraja prišli 
7. mája do skalického historického kultúrneho 
stánku na krajskú súťaž, aby bojovali o postup 
na celoštátny festival.
Na podujatí, ktoré uskutočnilo Záhorské osveto-
vé stredisko v Senici a oddelenie kultúry Mesta 
Skalica sa v súťažnom zápolení prezentovalo 
7 detských folklórnych súborov s 200 účinkujú-
cimi.
Odborná porota, ktorej predsedala Mgr. art. 
Lenka Šútorová – Konečná ArtD. z Centra tra-
dičnej kultúry v Myjave, choreografka, tanečná 
pedagogička a umelecká vedúca folklórnych 
súborov, Doc. Ján Blaho, pedagóg Katedry ta-
nečnej tvorby VŠMU v Bratislave a speváčka i 
hlasová pedagogička PaedDr. Angela Vargicová 
rozhodla, že na Celoštátny detský folklórny fes-
tival 6. – 7. júna v Likavke s udelením zlatého 
pásma postúpi DFS Rozmarínček z Majcichova   
so súťažným vystúpením Kvetná nedzela.

Ďalšie zlaté pásmo s návrhom na postup bolo 
udelené DFS Skaličánek s vystúpením Ze skalic-
kej svaďby. Zlaté pásmo bez postupu si odniesol 
DFS Nagy Csali zo Šamorína s programovým 
výstupom Tance z Bídoviec. Strieborné pásma 
získali, DFS Inovček z Hlohovca (Hry pri Váhu), a 
DFS Trnavček z Trnavy (Ked cez mesto pojdeme).
Bronzové pásmo porota udelila DFS Brodčánek 
z Brodského (Na konci dvora) a DFS Važinka zo 
Šoporne (Krútence, plence). Víťazovi i všetkým 
oceneným srdečne blahoželáme.

■ Viera Juríčková, ZOS Senica

Uctili si Štúra i Hurbana
Pred 200 rokmi sa v Uhrovci narodil najvýraznejší 
predstaviteľ slovenského národného života, politik, 
filozof, historik, jazykovedec, publicista, redaktor, 
pedagóg, spisovateľ a básnik Ľudovít Štúr. Štúr osob-
ne vplýval na evanjelického farára Jozefa Miloslava 
Hurbana pôsobiaceho v Hlbokom a prebudil v ňom 
vlastenecké cítenie. Hurban sa tak stal najbližším 
spolupracovníkom Štúra. Významné bolo stretnutie 
Štúra, Hurbana a Hodžu v roku 1843 na hlbockej fare, 
kde sa dohodli na postupe pri zavedení slovenčiny 
do praxe. Tieto významné osobnosti našich dejín si 
v Roku Ľudovíta Štúra pripomenuli a uctili účastníci 
súťaží v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvor-
be detských recitačných kolektívov a divadiel poézie 
Hurbanov pamätník.
Hurbanov pamätník je postupovou 
súťažou pozostávajúcou z viacerých 
kôl. Deti a študenti súťažia v umelec-
kom prednese poézie a prózy najskôr 
vo vlastných školách. Základné školy a 
základné umelecké školy z okresov Se-
nica a Skalica vyšlú detských recitátorov 
do obvodných súťaží. Počas 47. ročníka 
Hurbanovho pamätníka v marci a v apríli sa v obvodných 
súťažiach konaných v Senici, Kútoch, Skalici a v Holíči pre-
zentovalo 160 detí vo veku 6 až 15 rokov. Odborné poroty 
z nich vybrali 40 najlepších na postup do okresných súťaží.
Okresná súťaž sa pre okres Senica konala 14. apríla 2015 
v Základnej umeleckej škole v Senici za účasti 21 recitujúcich 
detí a 8 študentov stredných škôl. Okresná súťaž Hurbano-
vho pamätníka pre okres Skalica sa uskutočnila 17. apríla 
2015 vo Františkánskom kláštore v Skalici a počas nej súťa-
žilo 19 detských recitátorov a 10 študentov stredných škôl. 
Do okresných súťaží sa zapojili tiež 3 divadelné kolektívy 
interpretujúce umelecké slovo – divadlo poézie Studňa zo 
ZUŠ v Skalici, detský recitačný kolektív Zádrapky a divadlo 
poézie Zádrapky zo ZUŠ v Senici. Porotcovia Mgr. Jaroslava 
Čajková, Mgr. Marcel Šustek a Mgr. Eliška Sadíleková boli s 
úrovňou okresných súťaží spokojní. Milo prekvapili najmä 
stredoškoláci a tak sa viacerým z nich podarilo dostať do 
vyššej, krajskej súťaže.
Hollého pamätník, krajská súťaž v umeleckom prednese 
poézie a prózy, v tvorbe detských recitačných kolektívov 
a divadiel poézie Trnavského kraja, priniesol dva dni plné 
umeleckého slova a zaujímavých výkonov od najmenších 
detí až po kategóriu dospelých recitátorov. 28. apríla súťa-
žili deti, 29. apríl patril študentom, dospelým a divadelným 
kolektívom.
Okres Senica mal v krajskej súťaži najbohatšie zastúpenie 
– 15 recitátorov, 1 detský recitačný kolektív a 1 divadlo poé-
zie. S výnimkou jedinej recitátorky všetci získali ocenenia. 
Veľkú radosť z najvyšších 1. miest a postupu do celoštátnej 
prehliadky mali Daniela Rybnikárová (pedagogička Štefánia 
Jánošová) a Diana Šedivá (pedagogička Mgr. art. Linda Pet-
ráková, ArtD.) zo ZUŠ v Senici, ako aj ďalšie študentky repre-
zentujúce ZUŠ Senica Viktória Horná (pedagogička Mgr. art. 
Linda Petráková, ArtD.) a Natália Plešová (pedagogička Šte-
fánia Jánošová), ktoré získali 2. miesta s návrhom na postup 
na celoslovenský Hviezdoslavov Kubín. Pekné 2. miesta po-
rota udelila tiež Pavlínke Praskačovej, Emanuelovi Závodné-
mu, Martinovi Janšákovi a Martinovi Hrevušovi (všetci ZUŠ 
Senica). Úspešní boli aj ďalší žiaci senickej ZUŠ – Šimon Šin-
ko, Kristína Oslejová, Zuzana Frťalová, Martin Očko a Domi-
nika Štuberová, ako aj Melissa Žofčíková zo Základnej školy, 
Komenského ul. v Senici, ktorí si domov priniesli diplomy za 
3. miesta. Barbora Rybnikárová mala vo svojej vekovej kate-
górii silnú konkurenciu, hoci jej prednes bol dobrý, ocenenie 
sa jej tentoraz neušlo. Mimoriadne sa však darilo kolektívom 

súboru Zádrapky zo ZUŠ v Senici. Študenti vedení Ľubo-
slavou Paveskovou za javiskové stvárnenie veršov Edgara 
Allana Poe Havran získali 1. miesto a právo postupu do celo-
štátnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Mladším Zádrapkárom 
pracujúcim pod režijným vedením Štefánie Jánošovej sa za 
predstavenie Ne - prerušený husí pochod podarilo 2. miesto 
s návrhom na postup na Hviezdoslavov Kubín.
Skalický okres reprezentovalo v krajskej súťaži Hollého pa-
mätník 9 recitátorov a 1 kolektív. Za inscenáciu Alexandra 
Sergejeviča Puškina Ženích v réžii Mgr. Jany Kutalovej bol 
súbor Studňa zo ZUŠ v Skalici ocenený krásnym 2. miestom 
a návrhom postúpiť do celoštátnej súťaže v tvorbe divadiel 
poézie. Spomedzi recitátorov sa z diplomov za 2. miesta te-
šili Agáta Langová (ZUŠ Skalica) a Klára Madunická (Stred-

ná odborná škola Jozefa Čabelku 
Holíč). Výkony Simony Levočovej zo 
Súkromnej základnej školy v Skalici, 
Silvie Kožíškovej zo ZUŠ v Skalici a 
Alexandry Balážovej z Gymnázia 
F. V. Sasinka v Skalici boli ohodno-
tené diplomami za 3. miesta. Počas 
krajskej súťaže sa so svojimi pred-
nesmi v Trnave predstavili aj Adela 

Hricová zo ZŠ v Petrovej Vsi, Natália Bolebruchová zo ZŠ s MŠ 
v Gbeloch, Sabína Annamária Lívia Schmausová a Viktória 
Matúšová z Gymnázia F. V. Sasinka v Skalici.
Región Záhoria bude mať na Orave na celoštátnej súťažnej 
prehliadke v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe 
detských recitačných kolektívov a divadiel poézie Hviezdo-
slavov Kubín opäť početné zastúpenie. Recitátorom i kolek-
tívom, ktorí dostali možnosť zúčastniť sa ho, želáme v júni 
v Dolnom Kubíne veľa úspechov.
Hurbanov pamätník ako súčasť Hviezdoslavovho Kubína 
má v našom regióne dlhoročnú tradíciu a vysokú umelec-
kú úroveň, ktorú udržať a rozvíjať je ťažké, zodpovedné, ale 
aj organizačne a finančne náročné. Pripravuje ho Záhorské 
osvetové stredisko v Senici v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trnavského samosprávneho kraja. Za to, že sa to už takmer 
polstoročnicu darí, ďakujeme všetkým deťom, študentom, 
divadlám, pedagógom, školám, rodičom, porotcom a tým, 
ktorí nás v tomto snažení podporujú – Mestu Senica, Mestu 
Skalica, Mestu Holíč, Obecnému úradu v Kútoch, ZUŠ v Seni-
ci a Coop Jednote, SD v Senici.

■ Jaroslava Slezáková, ZOS Senica

Deň matiek v Gbeloch
Ako každý rok, aj tento si mesto Gbely pri-
pomenulo Deň matiek kultúrnym progra-
mom.
V pro-
grame sa 
predsta-
vili deti 
z mater-
skej škôlky pod vedením pani učiteľky Ožvoldí-
kovej a Škrovánkovej. Program takisto spestril 
aj chrámový zbor Laetícia a hudobná skupina 
Black band. Súčasťou programu bolo aj vyhod-
notenie literárnej a výtvarnej súťaže na tému 
mama. ■ Slavomír Brutovský

ŠPECIÁLNE 
NARODENINOVÉ

CENY

Pri nákupe 
na splátky 0%

navýšenie 

Otvorené každý deň 
10.00 - 20.00 hod. www.domoss.sk

Predajňa DOMOSS-EURONICS
Mallého 55 (ZOC MAX), Skalica

Zmena programu vyhradená. 

16.6.2015
od 10:00 do 17:00 hod.

▪ Grilované špeciality
▪ Čerstvé šťavy
▪ Zdravé fritovanie
▪ Varenie v pare

Predvádzacia
akcia 

ená. 

deň
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Slovenský unikát – zlatý 
náramok z doby rímskej 

zo Zohoru
Na Bratislavskom hrade v Rytierskej sieni 
sprístupnilo Slovenské národné múzeum 
– Historické múzeum výstavu Unikáty čes-
kých a slovenských múzeí.
Pôvodnú kolekciu troch českých unikátnych 
exponátov – keramickú sošku z obdobia lovcov 
mamutov Věstonickú venušu z fondov Morav-
ského zemského múzea v Brne, kamennú hlavu 

keltského héroa 
zo Mšeckých 
Žehrovic zo zbie-
rok Národného 
múzea v Prahe 
a kolekciu želez-
ných meteoritov 

z Opavy – Kylešovíc, pochádzajúcich z obdobia 
paleolitu zo zbierkového fondu Slezského zem-
ského múzea v Opave doplnil európsky unikát 
zo zbierok Slovenského národného múzea – Ar-
cheologického múzea v Bratislave masívny zlatý 
náramok germánskeho veľmoža z doby rímskej 
zo Zohoru. Datovaný je do prvého až počiatku 
druhého storočia n. l. Pochádza z bohatého 
kniežacieho hrobu z obce Zohor, lokalita „Šutro-
vá jama“. Našli ho v 50. rokoch 20. storočia v 
náhodne odkrytom hrobe pri ťažbe štrku spolu 
s ďalšími striebornými a bronzovými nádobami. 
Náramok s priemerom 90 mm bol vyrobený sto-
čením zlatej tyčinky štvorcového prierezu o hr-
úbke 8 mm, na povrchu je zdobený vybíjanými 
krúžkami, na prekrývajúcich sa koncoch sú plas-
ticky formované zvieracie hlavy. Váži 304,7 g.
Zlatý náramok zo Zohoru je najvzácnejším šper-
kom, aký bol na slovenskom území z rímskej 
doby doteraz nájdený a právom bol zaradený do 
kolekcie unikátov českých a slovenských múzeí. 
Unikátne predmety z Čiech, Moravy, Sliez- 
ska a Slovenska dokumentujú našu dávnovekú a 
bohatú minulosť. ■ Mgr. Oľga Drahošová

Z Baťáku po vode až do Viedne
9. ročník otvorenia plavebnej sezóny na Baťovom kanáli v prístave Skalica
Prvý májový deň, ako už tradične po minulé roky, sa 
uskutočnilo slávnostné otvorenie plavebnej sezóny 
na Baťovom kanáli v skalickom prístave. Doobedňaj- 
šia nepriazeň počasia organizátorov nezaskočila, pro-
gram prispôsobili aktuálnej situácii a podujatie sa 
tešilo vysokej návštevnosti. Veľkým lákadlom isto bol i 
vynikajúci guláš zdarma, ktorý zabezpečila spoločnosť 
Prvá plavebná. Počas dňa navštívilo podujatie takmer 
1500 návštevníkov z viacerých miest Slovenska a Čiech.
Program sa odštartoval slávnostným odomknutím vôd Baťo-
vho kanála, ktorého sa ujali prevádzkovatelia prístavu Martina 
Šebelová a Marián Tongeľ a ich hostia. „Vedenie mesta Ska-
lica podporuje myšlienku rozvoja vodnej turistiky v na-
šom regióne a s plánovaným rozšírením kanála očakáva 
zvýšený záujem nielen o Baťov kanál, ale tiež o priľahlé 
mestá a ich služby“, povedal v príhovore zástupca primátora 
mesta Skalica Peter Pagáč. „Nová plánovaná plavebná ko-
mora pri skalickom prístave bude ďalším krokom, ktorý 
nám v budúcnosti dovolí dostať sa loďou pomaly hoc až 
do Viedne“, s úsmevom dodal Pagáč. Otvárania sa zúčastnil 
tiež poslanec NR SR Dušan Čaplovič. 
Symbolickým ponorením veľkého kľúča do vôd kanála sa ofici-
álne otvorila deviata plavebná sezóna a spustili sa prvé plav-

by. Táto atrakcia 
sa tešila veľkému 
záujmu, plavby 
s lodivodom sme-
rovali k technickej 
pamiatke Výklop-
ník.
Na pódiu sa 
predstavili hudobné skupiny TNT, Zydeco B band, Kabát revi-
val, folklórny súbor Skaličan, speváčka Deniska zo Zeleného 
Domu, mladé športové gymnastky z telovýchovnej jednoty 
Sokol a veľkú show na hrazdách predviedli členovia tímu Stre-
et Workout Skalica. „Pre deti bol v areáli prístavu priprave-
ný skákací hrad a veľká trampolína“, informovala Martina 
Šebelová zo skalického prístavu. „V sezóne rovnako pre deti 
i dospelých chystáme zaujímavé podujatia, ako je Roz-
právkový deň detí alebo Inline paráda“, pozýva Šebelová.
Z podujatia si mohli návštevníci odniesť tématickú fotografiu, 
ktorá im bola na mieste vytlačená a bude im pripomínať tento 
deň.
Prístav na Baťovom kanáli, ktorý je vyhľadávaným miestom 
oddychu a aktívneho odpočinku pre všetky kategórie, je ot-
vorený od 1. mája pre návštevníkov až do konca septembra.

■ Prvá Plavebná, a.s.

Na Cibula Feste 2015 vystúpi viac ako 50 interpretov, 

do Holíča mieri i IMT Smile a Horkýže Slíže
Najväčší česko – slovenský open air festival Cibula Fest 
2015 pripravil opäť nezabudnuteľný hudobný víkend. 
Hlavnými hviezdami festivalu budú IMT Smile, Horký-
že Slíže, Wanastowy Vjeci, Arakain s Luckou Bílou, Wal-
da Gang, Zóna A, Konflikt a desiatky ďalších kapiel. Do 
programu festivalu, ktorý sa bude konať v termíne 23. 
– 25. 7. 2015 na letisku v Holíči, pribudla medzi posled-
nými aj švédska metalová hviezda Mats Léven, ktorý 
vystúpi s kapelou Tristana či taliansky Temperance.
„Program sme sa snažili poskladať tak, aby bol atrak-
tívny pre všetkých a teší nás, že v ňom bude opäť pestrý 
výber všetkých žánrov. Každý rok posúvame pomyselnú 
latku vyššie a inak tomu nebude ani tento. Budeme mať 
vynovený areál a pribudne ďalšie pódium. Celkovo budú 
štyri,“ prezradil organizátor festivalu Vladimír Chrenka. Doko-
py na Cibula Feste vystúpi viac ako 50 interpretov a časť z nich 
bude aj súčasťou charitatívneho podtextu festivalu. Priestor 
totiž dostanú aj hendikepovaní umelci ako česká skupina z 
telesne postihnutých študentov The Tap Tap, rapujúci vozíč-
kar Bekim či nevidiaci raperi NH6. „Sme si vedomí toho, že 
takíto umelci nedostávajú toľko možností prezentácie 
na veľkých festivaloch, a preto sme sa rozhodli dať im 
priestor na Cibula Feste, aby mohli ľudí presvedčiť, že aj 
oni vedia robiť kvalitnú hudbu,“ povedal Chrenka. Možnosť 

prezentácie dostanú aj mladé kapely v rámci projektu Rocková 
maturita, do ktorej sa môžu nádejné skupiny prihlasovať až 
do 12. júna a na Cibula Feste vystúpi na pódium až 16 z nich. 
8 najlepších potom postúpi do finálového kola, ktoré sa bude 
konať v novembri. Predsedom poroty bude slovenská legenda 
gitarového umenia Juraj Kupec. Jednotlivé stage budú žán-
rovo i generačne rozdelené na 200 000 m2 oplotenej ploche. 
Zastrešená COOL ARÉNA, ktorá mala vlani úspešnú premié- 
ru, sa tento rok bude skladať s týchto žánrov: DJs Day, kde 
vystúpia mená ako Robert Burian, EKG, P.M.C. atď. Ďalší deň 
bude v duchu HIP-HOP na čele s Rytmusom, v sobotu sa COOL 
ARÉNE prenesieme na Jamajku v štýle Reggae so skupinami 
Medial Banana, Švihadlo, Dr. Cary and Cocoman, Wilda Panda 
a veľa ďalších. Okrem hudobnej produkcie sa môžu návštevníci 
festivalu, ktorých si  každoročne do Holíča nájde cestu viac ako 
10-tisíc, tešiť aj na ďalšie sprievodné podujatia ako westerno-
vé mestečko, viaceré športové aktivity, súťaže o ceny a na veľa 
aktivít súvisiacich s cibuľou. 
Viac na www.cibulafest.eu
Cena vstupenky na všetky tri dni je 21 EUR, deti do 10 rokov 
v sprievode dospelej osoby majú vstup zdarma, vstupenky na 
Cibula Fest 2015 je možné zakúpiť v sieti Predpredaj.sk

■ Vladimír Chrenka

 

WANASTOWI VJECY

IMT SMILE  HORKÝŽE SLÍŽE

WALDA GANG  RYTMUS  ZOČI VOČI   

KONFLIKT  ZÓNA A  DYMYTRY

PIPES AND PINTS  HLAHOL  TRISTANA & MATS LEVÉN (SWE)  ŠVIHADLO

KARPINA  ROBERT BURIAN  MEDIAL BANANA  Dr.KARY & COCOMAN

MESSENJAH & WILDA PANDA  MC SUPERIOR  MC RIDA RADAR  ATMO  ZVERINA a SHOMI  

 MOMO  BEKIM  NH6  TUKO  NERIEŠ  DJ SKRKOO  DJ ASH   DJ  EKG  DJ P.M.C.  DJ LIPI

DJ MATHIU MARTANY & DJ ANDREA  TEMPERANCE (ITA)  DJ SKRKOO  RANNÁ NEVOLNOSŤ 

NA DOSAH  DO NAHA  LOLA BĚŽÍ   KÝBEL MAČIEK  JAKSI TAKSI  NEVERBACK  FROM OUR HANDS 

THE TAP TAP  JOHNNY CASH tribute  COUNTRIO  HANA HORECKÁ  HANA LOUNOVÁ        

ARAKAIN & LUCIE BÍLÁ

Vstupenky v sieti:    

v predpredaji na 3 dni   21 € / na mieste na 3 dni   30 €
na mieste na 1 deň   20 €

Deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby majú vstup zDarma.
Návštevníci s preukazom ZŤP a doprovod majú 50% zľavu na mieste.

Hlavní parneri Partneri Mediálni partneri

fun
zone

western
zone

sPort
zone

Moto
zone

LunAPArK
zone

www.cibulafest.eu

moderuje 
Zdeněk IZer

Školský časopis WHY NOT?, 
ktorý vychádza na Súkrom-
nej strednej odbornej ško-
le VIA HUMANA v Skalici 
v školskom roku 2014/2015 
získal diplom a cenu re-
dakcie Mestskej televízie 
Trnava za kreativitu a po-
krok v celoslovenskej súťaži 

školských časopisov Sila slova.

Časopis tvorí redakcia druhákov markeťákov v rámci pred-
metu Mediálny ateliér – Kristína Bachnová, Miriam Bed-
narovská, Lenka Bilovská, Anna Daneková, Mária Drinková, 
Monika Hokinková, Sarah Kesslová, Sára Mihálová, Kamil 
Ondráš, Eva Patusová, Denisa Vaňková pod vedením Mgr. 
Izabely Mikulovej.
Organizátormi súťaže sú Stredná odborná škola elektro-
technická Trnava, FMK Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trna-
ve, VÚJE, a.s., Nadácia Jána Korca, Mesto Trnava a Mestská 
televízia Trnava. ■ Kolektív VIA HUMANA, foto: Sila slova

Časopis skalickej strednej školy Via Humana 
kreatívny a pokrokový
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 hasici

sport

 futbal

 rybárstvo

Úspešný Futbalový turnaj 
predprípravky 

ročník 2009 a mladší

Záhorácky futbalový deň – Futbalový tur-
naj predprípravky ročník 2009 a mladší sa 
konal v nedeľu 24. mája 2015 na futbalo-
vom ihrisku v Kopčanoch.
Organizátorom turnaja bolo ako po minulé roky 
OZ ProZáhorí.sk v spolupráci s MFC Viktória. 

Jednotlivé zápasy sa 
hrali na trávnatom 
ihrisku hracím systé-
mom 3+1 súčasne 
na dvoch ihriskách 
s hracím časom 2×10 
minút a hralo sa sys-
témom turnaja každý 
s každým.

Každý hráč bol na konci futbalového dňa od-
menený sladkosťou a medailou, ktoré na turnaj 
zakúpilo OZ ProZáhorí.sk.
Účastníci turnaja boli: FK Hodonín, Spartak Tr-
nava, SK Líšeň, Žolík Malacky, MSK Břeclav

■ Veronika Dujsíková

Deti lovili na Gazárke
Počas 1. mája už tradične patria jazerá 
v RO Gazárka v Šaštíne-Strážach deťom 
– rybárom.
Viac ako 
40 detí sa 
preto zavčas 
rána stretlo 
pri jaze-
rách, aby si 
v ylosovalo 
miesto, z ktorého bude počas súťaže loviť ryby. 
Počasie nebolo práve ideálne, pofukoval vietor 
a chvíľkami sa zdalo, že zaprší, ale napokon 
počasie vydržalo. Deťom sa naozaj darilo a mali 
krásne úlovky.  Čakali na nich krásne odmeny 
od mnohých sponzorov i organizátorov. Zvlášt-
nosťou je, že do rybárčenia sa zapája čoraz viac 
dievčat a tak nás jedno z nich prekvapilo, keď sa 
stalo víťazkou tohto preteku.
A toto sú už výsledky tých najlepších:
1. miesto: Sofia Bakičová, Šaštín-Stráže – kapor 
62,5 cm 2. miesto: Roman Kudoláni, Šaštín-Stráže 
– kapor 62 cm, 5,78 kg 3. miesto: Dan Filip, Borský 
Mikuláš – kapor 62 cm, 4,42 kg 4. Juraj Čelústka, 
5.David Dostál, 6. Marek Urich, 7. Pavlína Masárová

Poďakovanie patrí samozrejme organizátorom 
pretekov – Rybárskemu zväzu, vedúcemu ry-
bárskeho krúžku p. Schlosserovi, ktorý pracuje 
v CVČ Beťárik, ale i rodičom, ktorí svoje deti 
sprevádzali celou súťažou a podporovali ich.

■ A. Palkovičová, riaditeľka CVČ Beťárik

 beh  basketbal

Ocenenie za celoživotnú záslužnú prácu v oblasti 
dobrovoľného hasičstva prevzal Michal Lukáč

V apríli tohto roku 
sa dostalo jednému 
členovi Dobrovoľné-
ho hasičského zboru 
v Gbeloch významné 
ocenenie. Toto oce-
nenie sa udeľuje za 

celoživotnú záslužnú prácu v oblasti dobrovoľného 
hasičstva a udeľuje ho Prezídium DPO SR na návrh 
predsedníctva OV DPO. Ide o udelenie čestného titu-
lu Zaslúžilý člen Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slo-
venskej republiky, ktoré si z rúk prezidenta DPO SR 
PhDr. Ladislava  Pethoa prevzal pán Michal Lukáč.
V roku 1976 sa stal členom Dobrovoľnej požiarnej ochrany. 
V roku 1978 bol zvolený za predsedu DHZ a túto funkciu 
vykonával až do roku 2012. Jeho zásluhou patril zbor medzi 
najaktívnejšie. V súčasnej dobe i naďalej pracuje vo výbore 
vo funkcii pokladníka DHZ. Je aktívnym členom Okresného 
výboru DPO v Skalici, kde je predsedom od roku 1996, až 
doteraz.
V súčasnosti je členom snemu DPO SR a členom KV DPO 
Trnava. Za svoju obetavosť a pracovnú aktivitu v DPO mu 
boli udelené rôzne ocenenia – v roku 1981 medaila Za 
príkladnú prácu, 1989 medaila Za zásluhy, 1996 medaila 
M. Schmíta Za zásluhy o výcvik, 2004 Za vernosť 30 rokov, 
2005 medailu Za mimoriadne zásluhy. Mesto Gbely mu 
udelilo pamätnú plaketu Mesta Gbely. Predseda TTSK mu 
udelil medailu za 30 rokov vo funkcii predsedu DHZ Gbe-

ly, v roku 2012 za rozvoj spoločenských organizácií, v roku 
2012 Krajské sdružení hasičů Jihomoravského kraje medai-
lu sv. Floriána a v roku 2013 Rád sv. Floriana.
V mene členov DHZ Gbely mu srdečne gratulujem a želám 
veľa ďalších rokov pôsobenia v oblasti dobrovoľného ha-
sičstva! ■ Ing. Boris Mikuš, Predseda DHZ Gbely

V Sološnici vítali jar behom
V Sološnici sa uskutočnil piaty ročník Jarného behu 
okolo Sološnice, ktoré organizuje tamojšie Reedu-
kačné centrum Sološnica. Na preteky tradične pri-
chádzajú súťažiť ostatné zariadenia takéhoto druhu 
z okolia, ale tento rok štartoval v Sološnici aj sloven-
ský šampión.
Tým bol žiak ZŠ Zá-
horácka a člen AC 
Malacky Marek Ha-
vlík, halový majster 
Slovenska medzi 
žiakmi na 800 m. 
Okamžite bol aj favoritom behu žiakov tákladných škôl 
v Sološniciu, ktorý meral 1680 m. Trať skutočne zvládol za 
rýchlych 5:30 min a jasne ovládol beh, ktorý kombinoval 
kros i cestný beh. V kategórii dorastencov sa darilo býva-
lému atlétovi AC Malacky Tomášovi Forgáčovi, ktorý repre-
zentoval domáce RC Sološnica. Dvojnásobnú trať 3360 m 
prebehol za 12:28 min. V minulosti sa Tomáš v žiackej ka-
tegórii umiestnil na štvrtom mieste slovenských tabuliek a 
tak sa dalo povedať, že aj tieto preteky mali v réžii tí, ktorí 
sa ozaj atletike venovali. V oboch kategóriách a na oboch 
tratiach štartovalo dovedna 41 pretekárov. ■ TK AC

» Výsledky: Žiaci: 1680 m: 1. Havlík (ZŠ Záhorácka 
Malacky) 5:30 min, 2. Černý (ZŠ Záhorácka Malacky) 5:54 min, 
3. Cicko (RC Vráble) 6:03 min. Dorastenci: 1. Forgáč (RC So-
lošnica) 12:28 min, 2. Pešta (RC Sološnica) 12:37 min, 3. Čičák 
(RC Sološnica) 12:42 min.

IV. ročník Memoriálu Pavla Hollého
Dňa 9.5.2015 sa uskutočnil v športovej hale v Holíči 
IV. ročník Memoriálu Pavla Hollého. Na palubovke 
sa predstavilo päť tímov, a to MŠK BO Holíč, TJ Jiskra 
Kyjov, TJ Sokol Hodonín, Družstvo Skalice a TJ Sokol 
Velkobílovičtí Drozdi.
Slávnostného otvorenia sa chopil primátor mesta Holíč, 
Zdenko Čambal a predseda basketbalového klubu MŠK BO 
Holíč, Peter Suchovský. Všetky zápasy sa hrali vo vysokom 
tempe a plnom nasadení, samozrejme v duchu fair-play. 

Družstvo MŠK 
BO Holíč by sa 
chcelo poďa-
kovať všetkým 
tímom za účasť, 
mestu Holíč 
a sponzorom 
za podporu a 

príspevky na turnaja, všetkým organizátorom za pomoc 
pri realizácii turnaju. Z pôvodne komorného turnaja, ktorý 
bol v podstate len pre súčasných a minulých hráčov MŠK BO 
Holíč, sa stal regionálny medzinárodný turnaj, ktorý dáva 
možnosť porovnania sa pre tímy z regiónu Slovácka a Záho-
ria. Veríme, že udržíme stúpajúcu kvalitu podujatia a ďalší 
ročník memoriálu bude mať minimálne rovnakú úroveň.

» Výsledné poradie: 1. miesto TJ Sokol Hodonín, 
2. MŠK BO Holíč, 3. TJ Sokol Velkobílovičtí Drozdi, 4. TJ Jiskra 
Kyjov, 5. Skalica ■ Adam Oliva
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 squash

 moravsko-slovensky bezecky pohár

sport

Matej Ovečka v čele 
juniorských Barbarov

Emócie, víťazstvá, prehry i slzy bolo vidno 
na poslednom juniorskom squashovom 
turnaji BARBAR JUNIOR CUP 2015.
Najväčší favorit Matej Ovečka zaváhal len jediný 
raz, keď set stratil so Sebastianom Polachom. 
Keďže Michal Mrva nespadal do vekovej kategó-
rie do 13 rokov, jeho účasť na turnaji sa niesla 

v tréningo-
vom duchu. 
Prvú cennú 
trofej si od-
niesol Janko 
Špaček za 
tretie mies-
to, naopak 
S e b a s t i a n 

Polach zostal aj tentokrát tesne za pódiovým 
umiestnením a emócie pracovali naplno.
Denis Masaryk bohužiaľ vo finále nepotrápil su-
verénneho Mateja, no a viac sa čakalo aj od Maja 
Papulu. I keď Majo zlepšil servis a celkovo svoju 
hru, odohral dva skvelé zápasy, v závere turna-
ja mu však už chýbali sily. Nováčikovskú daň si 
odkrútil Tobias Janáč, ktorý zostal bez vyhratého 
setu. Tobias však naznačil, že pokiaľ bude do tré-
ningov dávať maximum, čoskoro sa dotiahne na 
svojich tréningových parťákov.
Tešíme sa z faktu, že členská juniorská základňa 
sa pomaly rozrastá. Náš cieľ – vychovať v našom 
klube niekoľko kvalitných juniorov začína nabe-
rať reálne kontúry. Veríme, že sa všetci uvidíme 
na JUNIOR SQUASH KEMP 2.

Celkové poradie:
1. Matej Ovečka, 2. Denis Masaryk, 3. Ján Špaček, 
4. Sebko Polach, 5. Majo Papula, 6. Tobias Janáč, 
* Michal Mrva – bez poradia

» ■ Barbar Skalica

Skalický SQUASH slávi 
10 rokov svojej existencie

V roku 2005 sa začala písať história squashu 
v Skalici. 10. výročie tejto dynamickej hry si pri-
pomenieme na turnaji BARBAR CUP 16. 5. 2015.
Čo všetko sme za tých desať rokov stihli?
• 9 ročníkov Skalickej squashovej ligy
• 6 turnajov organizovaných SSQA
• od sezóny 2007/08 účasť v Slovenskej súťaži 
družstiev
• 2012/13 postup z I. ligy do extraligy (2013/14 
–  4. miesto, 2014/15 – 6. miesto)
• 2x Kolektív roka mesta Skalica (2013 a 2014)
• Športovec roka mesta Skalica – Juraj Spáčil 
(2014)
• najvýraznejší individuálny úspech na celoštát- 
nej úrovni zaznamenal Robo Trnovec na tohtoroč-
ných Majstrovstvách Slovenska – 22. miesto
• 2015 – prvá účasť našich juniorov v kategórii 
U11 na Majstrovstvách Slovenska (najlepší 
z našich – 4. miesto Matej Ovečka)

Beh šaštínskymi bormi
Krásne slnečné počasie prilákalo 25. apríla 2015 na 
XIII. ročník Behu šaštínskymi bormi veľa priaznivcov 
športu, ale aj 204 súťažiacich zo Slovenska i blízkej 
Moravy. Prišli súťažiaci oboch pohlaví a všetkých 
vekových kategórií od roku narodenia 1937 až po 
benjamínkov narodených v roku 2013.
Prvá z trinástich detských kategórií odštartovala o 9.30 h. 
Spolu si zmeralo sily 126 detí. Dĺžka ich tratí bola od 60 
do 800 m. Najmenší prejavovali svoje emócie aj slzičkami 
šťastia či smútku.
Na pravé poludnie odštartoval výstrel bežecké kategórie 
určené mužom, ktorí sa vydali na trať dlhú 17,2 km. V troch 
kategóriách bežalo celkom 54 mužov, no mimo súťaž si 
s nimi zmerali sily aj dve ženy. Absolútnym víťazom muž-
ských kategórií sa stal Dušan Tomčal (reprezentujúci Lipov) 
s časom 1:03:10.

Pätnásť minút po nich štartovalo 
73 pretekárov, ktorí si zmerali sily 
na trati dlhej 4,2 km. Boli rozdelení 
do 3 mužských kategórií, 3 žen-
ských kategórií, dvoch kategórií 
dorastencov a dvoch kategórií ju-
niorov. Absolútnou víťazkou medzi 
ženami sa stala Irena Pospíšilová 
z AK Drnovice s časom 17:22.
Blahoželáme nielen víťazom, ktorí vystúpili na stupne ur-
čené najlepším, ale aj tým, ktorí si pred pretekom neverili, 
no prekonali svoje sily a prišli do cieľa :)
Za krásne počasie posielame poďakovanie slniečku, za 
prípravu podujatia mestu Šaštín-Stráže, najmä športovej 
komisii mesta a mnohým iným obetavým dobrovoľníkom.

■ Ľudmila Machová

 hádzaná
Playminihandball 2015

Kto sa chcel zúčastniť jedného 
z najvýznamnejších hádzanárskych 
turnajov na Slovensku, musel počas 
predĺženého víkendu – od piatku 
15. do nedele 17. mája cestovať do 
Stupavy. Tu sa totiž konal už 8. roč-
ník turnaja Playminihandball.
Z celého Slovenska aj Českej republiky napokon pricestova-
lo až 50 družstiev chlapcov a dievčat vo veku prvého stupňa 
základnej školy. Bola ich plná športová hala pri základnej 
škole aj priľahlá telocvičňa. Veď získať medaily či pohár 
chcelo viac než 500 detí z 19. klubov sprevádzaných tréner-
mi či rodičmi.
Bolo sa naozaj na čo pozerať – už v tomto veku boli mnohí 
minihádzanári veľmi šikovní a zruční a bolo vidieť, že za 
sebou už majú nejaký ten rôčik hádzanej. Nuž a zápalom a 
bojovnosťou sa „veľkým“ hádzanárom nielen vyrovnali, ale 
určite ich častokrát aj predčili.
Novinkou tohtoročného Playminihandball bol turnaj „mik-
rohádzánárov“ – prváčikov či druháčikov, narodených v ro-
koch 2008 a 2009. Deti, ktoré sa s hádzanou len zoznamujú, 
hrali s neskutočnou chuťou. Tu ani tak nešlo o výsledky, ale 
o to, aby deti nasiakli turnajovou atmosférou a aby na 
vlastnej koži zažili radosť z hry, úspechy, či trpkosť porážky. 
Medaily a diplomy tak nakoniec dostali všetci zúčastnení 
v tejto kategórii.
V kategórii mladšej prípravky súťažili dievčatá a chlapci, 
narodení v rokoch 2006 a 2007. Zápasy mali často veľmi 

dobrú úroveň a mnohokrát rozhodovali 
až rozstrely zo sedemmetrovej značky. 
Do finále sa nakoniec dostali tímy Ivanky 
pri Dunaji a TJ Sokol Sokolnice. Hostia z 
Čiech boli nakoniec úspešnejší a odviezli 
si pohár za víťazstvo.
Najstarších minihádzanárov bolo naj- 

viac – až 20 družstiev. Súboje tých najlepších z nich dvíha-
li divákov zo sedadiel a finále medzi Bojnicami a Sencom 
bolo ozajstným športovým zážitkom. V ničom nezaostával 
ani súboj o bronz medzi Stupavou a Ivankou pri Dunaji.
V závere turnaja si 
prebrali najlepšie 
kolektívy aj jed-
notlivci ocenenia 
z rúk primátora 
Stupavy Romana 
Maroša a riaditeľky 
ZŠ Stupava Bohda-
ny Cibuľovej. Tímy 
odchádzali domov 
unavené, ale plné 
odhodlania naďa-
lej sa venovať hádzanej a zlepšovať sa v nej.
Playminihandball 2015 sa skutočne vydaril. Poďakovanie 
za to patrí celému veľkému organizačnému tímu, ale aj 
trénerom, rodičom a všetkých, ktorí v deťoch pomáhajú 
pestovať lásku k športu. ■ Martin Renčo

Výsledky: 

Kategória S – nar. 2004/2005
1. Hk Kúpele Bojnice „A“ (SK)
2. Piccard Senec (SK) 
3. HC Tatran Stupava „A“ (SK)
Kategória M – nar. 2006/2007
1. TJ Sokol Sokolnice (CZ) 
2. Ivanka pri Dunaji (SK) 
3. Sokol Nové Bránice (CZ)

»

»

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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Informácie:

Sponzor stretnutia Mediálny sponzor

Ľudovít Štúr očami skalických gymnazistov
Uplynulé týždne a me-
siace sa na skalickom 
Gymnáziu F. V. Sasinka 
niesli a naďalej nesú 
v znamení úspechmi 
ovenčených predme-
tových súťaží, pro-
jektov, exkurzií, ale i 
kultúry. Po nedávnej 
besede so súčasným 
spisovateľom a dlho-
ročným pedagógom 

na gymnáziu PhDr. Jozefom Špačkom prišla na rad 
i história, konkrétne štúrovské obdobie, a keďže je 
rok 2015 rokom Ľudovíta Štúra, neobišla nás ani 
táto skutočnosť.
Žiaci osemročného štúdia na hodinách výtvarnej výchovy 
a umenia a kultúry dostali za úlohu stvárniť túto význam-
nú osobnosť slovenskej literatúry, ale i kultúry a histórie 

vôbec, vlastnými očami, pričom fantázii sa medze skutočne 
nekládli. Výsledkom je výstava žiackych prác, ktorá bola 
v týchto dňoch otvorená 
v priestoroch školy. Ne-
chýba facebookový profil 
Ľudovíta Štúra a úryvok 
jeho četu s Jankom Kráľom, 
rockové verzie portrétu veľ-
kého národovca či humorný 
pohľad na legendami a 
povesťami opradenú Adelu 
Ostrolúcku. Každý si skrátka 
vybral to, čo je mu najbliž-
šie a my sme radi, že his-
tóriu možno vnímať i inovátorsky a tvorivo, čoho dôkazom 
uvedená výstava je. Ďakujeme teda žiakom školy za ich 
umelecké počiny a Mgr. Tatiane Horňákovej za cenné rady 
a usmernenia, organizáciu práce na hodinách i realizáciu 
samotnej výstavy.

POZVÁNKA NA PÚŤ DO DOJČA
TRETIA CYRILOMETODSKÁ PÚŤ 
u Kríža sv. CYRILA a METODA

Dňa 5. júla 2015 v 09:30 proce-
sia od kostola Všetkých svätých 
v Dojči.
Svätá omša o 10:30 u Kríža sv. 
CYRILA a METODA na Drahách.

Srdečne Vás pozývame.

bezplatná 
RIADKOVÁ INZERCIA 

v mesačníku

prozáhorí
Text inzerátu môžete zaslať na
■ sefredaktor@prozahori.sk

■ OZ Záhorí.sk, Potočná 54, 909 01 Skalica

Predám garáž na Clementisovej ulici v Skalici - celú 
podsklepenú. Tel.: 0949 429 145
Predám trampolínu s ochrannou sieťkou, priemer 
305 cm, odrážacia plocha od zeme vo výške 68 cm, 
používaná, cena dohodou. Tel. 0907343570 ■ Mgr. Zuzana Kolštromová

 Záhoráci v zahranicí

Slováci majú dvere do zahraničia otvorené. Už niekoľko 
rokov máme možnosť takmer neobmedzene cestovať. A 
v rámci Európy je to naozaj bezproblémové. Otvorenosť 
hraníc ma pozitívny vplyv aj na prepojenie krajín medzi 
sebou a na medzinárodnú spoluprácu.
A práve pri prehlbovaní infraštruktúry medzi Slovenskom 
a Nemeckom som aktívne pomáhala. Deň otvorených dverí 
univerzity Coburg University of Applied Sciences and Arts 
– Hochschule Coburg nesie názov DCO – Design Campus 
Open. Pozvanie pedagógov zo 
Slovenskej technickej univerzity 
z Bratislavy na toto podujatie 
bolo výbornou príležitosťou na 
prehĺbenie kontaktov.
Profesionálny, kreatívny a 
úspešný – taký bol pobyt pe-
dagógov zo Slovenska v Nemecku. Zástupcovia zo Slo-
venskej technickej univerzity Mgr. art. Martin Baláž, ArtD. 
a Mgr. art. Hedviga Hamžíková-Harvánková sa veľmi pro-
fesionálne a diplomaticky zhostili svojej úlohy prehĺbenia 
kontaktov. Prezentácie, ktoré mali možnosť odprezentovať 
na pôde nemeckej univerzity zožali veľký úspech. Na zá-
klade odprezentovaných projektov zástupcovia nemeckej 
univerzity pochopili úzku prepojenosť oboch krajín. Či už 
je to v oblasti dizajnérskej kresby alebo v oblasti obalové-
ho a grafického dizajnu, spoločné projekty sa dajú nájsť vo 
viacerých oblastiach.
Motivácia a ochota spolupracovať je na oboch stranách, a to 
je hádam najdôležitejšie. Už počas podujatia DCO prebehol 
Workshop, na ktorom kooperoval aj môj bývalý pedagóg 
Martin Baláž. Workshop sa volal Skizze/Skica a išlo o krea-
tívne kreslenie. Prostredníctvom kresby našli spoločnú reč 
dve krajiny a tri kreatívne odbory – produkt dizajn, interié-
rový dizajn a architektúra. Výsledok bol naozaj impozantný 
a otvorili sa tým dvere pre ďalšiu spoluprácu.
Kompetentnosť slovenských dizajnérov bola preukázaná 
aj v oblasti obalového dizajnu. Pozitívne hodnotenie slo-
venského dizajnu z nemeckej strany bolo naozaj lichotivé. 
Samotná výmena kontaktov a chuť na spoluprácu bola oči-
vidná z oboch strán.

Ako ďalší krok budovania vzájomnej spolupráce je návšte-
va tentokrát nemeckých pedagógov v Bratislave. Termíny a 
budúca spolupráca nadobúdajú reálnu podobu. To je dôka-
zom toho, že moja snaha prepojiť dve krajiny a kultúry je 
zmysluplná. Je za tým však veľa času a úsilia. Zapojením 
sa a podporou pri organizovaní projektu DCO – Design 
Campus Open International som získala nové skúsenosti a 
kontakty. Výsledkom tohto projektu bola návšteva mojich 
slovenských pedagógov, prezentovanie partnerskej univer-

zity a predstava ďalšej spolu-
práce. Všetky body boli splne-
né a spokojnosť bola vidieť na 
všetkých stranách. Zastrešenie 
tohto projektu bolo pod vede-
ním zahraničného oddelenia, 
konkrétne riaditeľkou tohto 
oddelenia Annette Stegemann 

a zapojila sa aj koordinátorka projektov Veronika Freise.
Faktom je, že pozitívne vzťahy na zahraničnom oddelení 
mi otvorili viacero možností spolupráce. Medzinárodné 
projekty rôznorodosť kultúr a ich prepájanie navzájom je 
naozaj fascinujúce. Som rada, že môžem pri takýchto pro-
jektoch pomáhať nie len po organizačnej stránke, ale aj čo 

sa týka jazykových 
schopností.
V rámci budúceho 
projektu sa chcem 
aktívne zapojiť do 
integrácie zahra-
ničných Erasmus 
študentov do štu-

dentského života či po vytvoriť podporu pri zostavovaní 
grafických prospektov. Sama som si prešla celým procesom 
začlenenia sa do cudzej kultúry ako Erasmus študentka. 
Teraz mám možnosť svoje skúsenosti odovzdať ďalej a 
pomôcť novým výmenným študentom a spríjemniť im ich 
pobyt. Je to síce práca veľmi náročná, no budem ju robiť 
s radosťou. Lebo len ak máme potešenie z toho čo robíme, 
môžeme dosiahnuť úspech.

Len ak máme potešenie 
z toho čo robíme, môžeme 
dosiahnuť úspech.

»

Slováci v zahraničí

■ Mgr. art. Alena Krčová
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Sme úspešní aj v športe...
Počas celého školského roka sa zapájame aj do športových 
súťaží. Okúsili sme športové zápolenia v mini- i midivolej-
bale, vybíjanej, malom futbale i stolnom tenise. Dosiahli 
sme väčšie i menšie úspechy, žiaden neúspech nás však 
neodradil, z každého športového zápolenia sme si zobrali 
to najlepšie pre nás. A tak sme postupne cez loptové hry 
prišli až k atletike, kráľovnej športu. Prijali sme pozvanie 
na 8. ročník Záhoráckej olympiády v Gbeloch. Súťažilo sa v 
krátkych i dlhých behoch, v skoku do výšky i do diaľky a vo 
vrhu guľou. Zúčastnili sme sa všetkých disciplín a dokonca 
sme boli i úspešní :)
Vendy V. za svoj výkon v sko-
ku do výšky (130 cm) získa-
la 2. miesto a v skoku do 
diaľky 3. miesto (435 cm), 
čo bolo dôvodom nevýslov- 
nej radosti nielen jej, ale aj 
nás ostatných. Jej príklad 
nasledovali aj súťažiace vo vrhu guľou – Terka T. získala 
2. miesto (859 cm) a Nina K. získala 3. miesto (785 cm). 
Dievčatá nás potešili a patrí im vďaka. Spolu s nimi súťažili 
i ďalší – Barbora J., Martin H., Richard M. a Adam L., ktorí 
síce neskončili na popredných miestach, ale svojím úsilím a 
odhodlaním si iste zaslúžia uznanie tiež. Ďakujeme! :)
Mozaika Zeme
Zem je všade okolo nás a my sme jej súčasťou. Jej sviatok, 
Deň Zeme, sme si pripomenuli aj v našej škole, a to naraz 
na všetkých hodinách. Ako? Čítajte a bavte sa...
Bol to taký nezvyčajný „pozemský deň“. Žiaci si už deň 
predtým sami vybrali poradie predmetov, ktoré „navštívila 
ZEM“, napr. Jeden poZEMský jazyk (Slovenský jazyk), Obraz 
ZEMe (Výtvarná výchova), História ZEMe (Dejepis)..., čím si 
vytvorili vlastný ZEMrozvrh hodín. Aby nezablúdili a mohli 
vojsť do všetkých tried, využívali PoZEMský Schoolpas, 
do ktorého im učitelia potvrdzovali absolvovanie daného 
predmetu. Z každého predmetu v závere vyučovania vyšiel 
nejaký výstup: či už v podobe nádherných obrazov našej 
ZEMe, objavením neskutočných fyzikálnych javov, alebo 
úvahami o tom, čo nám dáva matka ZEM.
„Pozemský deň“ v našej škole bol zážitkovým učením. Bolo 
možné cielene prepojiť získané vedomosti z jednotlivých 
predmetov, ako sa to deje aj v normálnom živote. Využili 
sme tiež už dlho plánovaný rovesnícky typ vzdelávania, 
ktorého podstata tkvie vo vytvorení ročníkovo zmiešaných 

tried. Bolo naozaj 
zaujímavé pozorovať 
iný rozmer v týchto 
triedach, a to najmä 
vtedy, keď úplne pri-
rodzene na otázku 
šiestaka odpovedala 
ôsmačka, a, neuverí-
te, bolo tomu aj naopak. Uvedomili sme si, aké je to naozaj 
skvelé prekročiť stereotyp, aj keď často nie úplne jednodu-
ché. Pomáha to rásť nám všetkým :)
Čo dodať nakoniec? PoZEMský deň zanechal v každom z nás 
svoj odkaz pre Zem: „Čím viac sa o tebe dozvedáme a vi-
eme, tým viac si ťa vážime.“
Deň mlieka
Tento deň sme oslávili v pon-
delok 25. mája a veru sme 
si hladkali brušká. Domáce 
dobroty, ktoré pripravili deti 
so svojimi rodičmi, boli roz-
ložené po stoloch v jedálni. 
Z pripravených pestrých 
sladkých aj slaných pochúťok 
v rôznych farbách, tvaroch a formách 
sa neraz najedli i oči. Čerstvé mlieko, 
syrové „hryzky“, pravá bryndza, ná-
tierky, tvarohové torty, pudingové 
figúrky, koláčiky a koláče ... je ťažké 
pomenovať všetky tie skvelé výmysly. 
Mamky, babky, tatkovia a všetci do-
máci kuchári – ĎAKUJEME – ĎAKUJE-
ME – ĎAKUJEME.
Nielen jedlom sme oslavovali Deň 
mlieka. Pokúsili sme sa i o netradičné 
„recykloumenie“. Po týždennom usi-
lovnom zbieraní obalov od všetkých 
možných mliečnych výrobkov sme sa 
rozhodli prispieť k oslave Dňa mlieka 
netradične a to tak, že sme z pozbie-
raných mliečnych obalov vytvorili 
zaujímavé stavby ako mliečny hrad, 
robota či UFÁ rôznych tvarov. Pozrite 
sa na to! :-)
■ Mgr. Ivona Valentovičová, Mgr. Silvia 

Koišová, SuZŠ Skalica

Zo skalickej ZŠ Štvorlístok Chcete prežiť deň plný zmien, módy 
a relaxu? Vyskúšať si iný štýl oblie-
kania, nový účes, vizáž a fotenie?

Neváhajte a vyplňte prihlasovací formulár.
Viac info na www.zoc-max.sk/skalica

Miesto konania: 
Škarniclovská č.4
Skalica 909 01
Termíny: 
13.07-17.07.2015             20.07-24.07.2015            27.07-31.07.2015
03.08-07.08.2015             10.08-14.08.2015           17.08-21.08.2015        24.08-28.08.2015
Vybrané termíny si rezervujte najneskôr do stredy v predchádzajúcom týždni. 

V nedeľu 31. 5. 2015 sa v ZOC MAX Skalica konala 
oslava MDD pod  názvom „Bublinkový deň detí“.

Pre malých ná-
vštevníkov bola 
pripravená veľká 
bublinková show, 
zábavné súťaže 
vo fúkaní bubli-
niek, maľovanie 
na tvár, lakovanie 
nechtíkov malým 

slečnám, fotenie s maskotmi, skákací hrad pred centrom a 
samozrejme veľa sladkostí.
Celé centrum bolo plné zábavy, smiechu, radosti a hlavne 
fascinujúci svet mydlových bubliniek.
Pri príležitosti Dňa Detí sa v zábavno-obchodnom cent-

re sprístupnila nová atrakcia „Ranč 
u Boba“. Kúzlo tejto hračky je v tom, že 
sa uvádza do jazdy pohybmi dieťaťa, 
ktoré reálne pripomínajú jazdu na 
skutočnom koni!
Bola to jedna super  nezabudnuteľná 
bublinková párty!
Partneri akcie: Banana events pro-
duction, Centrum voľného času  Ska-
lica, TV REGION, BALONY.SK, SSOŠ Via 
Humana, Blue computers, MERKUR 
SPIELO.SK, Tesco, AVON, Deichmann, 
ŠPERK Holíč, MANUELL Caffé, mesač-
ník ProZáhorí, Záhorí.sk- správy z vašej 
ulice, TIK Skalica, Terezia Company.

MAX – bližšie k Vám!

Deň detí v ZOC MAX Skalica
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Horoskop
BARAN
Tento mesiac pôjde o komunikáciu, vzdelá-
vanie a blízke kontakty. Postupne sa vyná-

rajú aj možnosti na zlepšenie rodinného života.

BÝK
Začínate uskutočňovať svoje finančné plány. 
Koniec mesiaca bude navyše veľmi rušný – 

plný stretnutí a vstrebávania nových informácií.

BLÍŽENCI
Máte pocit, že počas uplynulých rokov ste 
zanedbali vlastné záujmy a potreby. Teraz 

si to chcete všetko vynahradiť. Nezabúdajte pritom na 
ľudí, ktorých máte priamo po svojom boku. 

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

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

LEV
Prvá polovica júna bude mimoriadne spo-
ločenská. Otvoria sa vám nové perspektívy. 

Neskôr ale zatúžite po samote. Niektoré veci si treba 
premyslieť v pokoji za zatvorenými dverami.

PANNA
V júni všetko podriadite túžbe po lepšej pra-
covnej pozícii. Ešte aj priateľské stretnutia 

oceníte najmä tom prípade, ak prinesú nejaké užitočné 
nápady, alebo kontakty pre vašu kariéru.

VÁHY
Témou mesiaca je rozšírenie obzorov. Dosta-
nete sa ďaleko – či už doslovne, alebo aspoň 

vo svojej fantázii. Záver júna bude – pre zmenu – hek-
tický po pracovnej stránke.

ŠKORPIÓN
Finančné a majetkové záležitosti dovediete 
úspešne do cieľa, aby ste koncom mesiaca 

mali dosť času vstrebávať nové myšlienky a skúmať 
nové horizonty.

STRELEC
V júni sa bude všetko točiť okolo lásky a me-
dziľudských vzťahov. Až koncom mesica pri-

budnú aj ďalšie témy: napríklad aj majetok a peniaze.

KOZOROŽEC
Stihnete urobiť množstvo nezáživnej práce. 
Popritom sa venujete aj svojej kondícii a 

zdraviu. Na konci mesiaca vás čaká romantická odmena.

VODNÁR
Nikto si tento mesiac neužije toľko zábavy, 
ako vy. Posledné júnové dni vás navyše pod-

nietia ku zdraviu prospešným zmenám.

RYBY
V júni sa aj vašou zásluhou udejú v rodine 
veľké zmeny k lepšiemu. Navyše, koncom 

mesiaca bude množstvo príležitostí baviť sa a užívať si. 

■ www.astrotouch.com 
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Pomôcky: 
ovo, mink,  
Spa, mao,  

kasba

kanadská  
forma     
norky      
(zool.)

maškrtilo   
(expr.)     

ohrani ená 
plocha

šachová   
figúra

zvedavo   
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v Belgicku
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(hovor.)

zna ka  
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sviš anie   
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Stropkova

1. as     
tajni ky

stráca     
sa, miznú

kypri      
pôdu      

pluhom

Stretnú sa dvaja kamaráti a jeden hovorí:
- Predstav si, dnes o pol tretej ráno mi zvonil 
sused!... Chápeš to?...
- O pol tretej ráno?... A o si mu povedal?...
- Ni , naš astie som ešte...
(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. 6. 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: „... náčelník prišiel o dva prsty!“ Výherca z minulého čísla: 
Soňa Poláková, Holíč. Výherca získal 2 vstupenky na koncert Elán.

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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