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» V skratke
Skalica

V MAXe horelo

V piatok 17. októbra boli návštevníci zábavno-
-obchodného centra MAX Skalica nútení opustiť 
budovu z dôvodu drobného požiaru, ktorého 
príčinou bol skrat elektrického vedenia v jednej 
z prevádzok.

Senica

SONNY majstrami sveta

10. októbra sa na majstrovstvách sveta stala 
novým majstrom sveta v Disco Dance a vicemaj-
strom sveta v Disco skupinách tanečná skupina 
SONNY zo Senice! Gratulujeme

Sekule

Horel vlak

V utorok 8. októbra začal horieť vlak smerujúci 
zo stanice Kúty do Bratislavy. Príčinou požiaru 
boli zaistené ručné brzdy na trati z Kútov. Na 
mieste zasahovali hasiči, pre cestujúcich bola 
zaistená náhradná doprava. 

Letničie v nových súpravách
V sobotu 10. októbra sa v obci Letničie 
(okres Skalica) uskutočnilo slávnost-
né odovzdávanie teplákových súprav 
pre miestny klub DHZO LETNIČIE. Na 
začiatku podujatia si vo futbalovom 
turnaji pomerali sily miestne detské 
futbalové teamy a po odovzdávaní 
aj hasiči s florbalistami.

Teplákové súpravy hasičskému 
teamu darovalo občianske 
združenie ProZáhorí.sk. Za 
prítomnosti starostu obce 
Mariána Dvorského súpravy 
odovzdal predseda združenia 
ProZáhorí Milan Roman.

Dobrovoľný hasičský zbor 
obce Letničie daroval ob-
čianskemu združeniu na znak 
vďaky Ďakovný list za spon-
zorský dar. Veríme, že súpravy 
využijú naplno.



Jabĺčkový beh ubehlo 183 bežcov
V rámci celoslovenskej aktivity Týždeň proti rakovine, ktorá sa konala v dňoch 12. – 16. októbra, sa v Skalici 
uskutočnil už tradične Jabĺčkový beh. Tento beh sa pravidelne koná na Deň jabĺk a aj keď počasie tomuto podu-
jatiu neprialo, prišlo si svoju trať odbehať až 183 bežcov. Jabĺčkový beh dostal pomenovanie aj podľa toho, že 
v závere trate na letnom štadióne v Skalici každý za odmenu dostal zdravé jabĺčko.
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» Útulkáči dva roky bez dane
To čo sľubovali v polovici septembra, to aj splnili! 
Poslanci mestského zastupiteľstva v Skalici Lukáš 
Tisoň a Milan Roman podali návrh na oslobo-
denie od platenia daní pre majiteľov psíkov zo 
Skalického útulku, takže ktokoľvek, kto si zoberie 
psíka z útulku, nemusí zaňho 2 roky platiť daň.
Materiál v znení z Ekonomickej komisie, návrh Lukáša 
Tisoňa bol v zastupiteľstve schválený v stredu 14. ok-
tóbra. „Som veľmi rád, že som mohol ako pred-
seda ekonomickej komisie navrhnúť materiál, 

na základe ktorého budú 
ľudia, ktorí si zoberú psa 
zo Skalického útulku oslobo-
dení od dane za psa a to 
tak v roku, v ktorom 
si psíka zoberú a 
aj v nasledujú-
com roku,“ po-
vedal pre nás 
Lukáš Tisoň.

Staň sa súčasťou 
skupiny Extravaganza 

Skalica
Baví vás tanec a chceli by ste sa tomu venovať 
alebo vám rastie doma malý tanečník – taneční-
ka? Neváhajte a prihláste ho do tanečnej skupiny 
EXTRAVAGANZA.

Tanečná skupina Extravaganza funguje na ta-
nečnej scéne už viac ako tri roky. Pracuje pod 
Centrom voľného času v Skalici. Počas svojho 
pôsobenia chodí na vystúpenia po celom Záhorí 
aj Morave. Účinkuje v hudobných videoklipoch, 
plesoch a venuje sa tiež event choreografiám. Za-
meranie na štýl hip-hop, street show, show dance 
a disco.

Prijímame deti od 8 do 16 rokov. V prípade zá-
ujmu otvoríme aj kategóriu senior.

Prihlásiť seba alebo svoje deti môžete mai-
lom extravaganzaskalica@gmail.com. Prosí-
me o všetky kontaktné údaje a fotografiu.

Teší sa na Vás team skupiny Extravaganza!
Nové políčka na zeleninu v Gbeloch vznikli 

vďaka zákazníkom METRO
Hlavnou myšlienkou 
projektu, ktorý realizuje 
mesto Gbely s deťmi zo 
základnej a materskej 
školy, je vytvorenie ma-
lých políčok na pestovanie 
byliniek a zeleniny v pries-
tore Domu pokojnej staro-
by, n. o. Gbely a zároveň 
dotvorenie priestoru výsadbou zelene a osadením la-
vičkami. Tento priestor bude slúžiť seniorom k zlepšeniu 
ich fyzického aj psychického zdravia a rozvoju sociálnych 
zručností. Zrealizovaním takýchto úprav vznikne nová 
zelená oddychová zóna aj pre obyvateľov mesta, nakoľ-
ko priestor je celoročne otvorený.

Tento prínosný projekt vznikol len vďaka zákazníkom 
METRO. Tí sa rozhodli vymeniť papierové letáky za elek-
tronické a podporiť tak ekologické projekty po celom 
Slovensku.

V rámci grantového pro-
gramu Stromy namiesto 
letákov, ktorý spoločnosť 
METRO realizuje spolu s Na-

dáciou Ekopolis už štvrtý rok, boli v roku 2015 podporené 
štyri projekty v celkovej hodnote 4 000 eur. „Podpore-
né projekty vznikli vďaka iniciatíve miestnych ľudí, 
pričom v každom ide o výsadbu stromov, ale nielen 
o ňu. V Bratislave ide o vytvorenie vinohradníckej 
záhradky, ozelenenie námestia SNP, v Piešťanoch 
sprístupnia školskú záhradku i žiakom na vozíčkoch 
a v Gbeloch zas spríjemnia život seniorom,“ uvádza 
Milan Hronec z Nadácie Ekopolis.

Skalica pozná novú 
NAJ babičku a dedka

Mesto Skalica, tak ako v minulom roku znova zor-
ganizovalo seniorskú súťaž. Minulý rok išlo o naj 
babičku mesta Skalica, držiteľkou titulu bola 
Vlasta Jankovičová. Tá tento rok usadla do poroty 
a spolu s dalšími členmi poroty rozhodovala o naj 
dedkovi mesta Skalica.

Podujatie sa uskutočnilo v Kultúrnom dome mes-
ta Skalica. Deduškovia si zmerali sily vo vození 
jabĺk vo fúriku, vo voľnej disciplíne ukázali ľudový 
aj moderný tanec.

V čase, kedy sa porota rozhodovala o víťazovi na 
pódiu, sa predstavila speváčka Katarína Caletková 
a ženský spevácky klub Harmónia zo Skalice.

Nakoľko sa súťaž koná pod záštitou primátora 
mesta Skalica, pri odovzdávaní cien stál na pódiu 
aj pán Ing. Ľudovít Barát. Víťazom sa stal pán Jo-
zef Pekár, ktorý od dnes je nositelom titulu NAJ 
DEDKO mesta Skalica. Gratulujeme!

Celý článok u nás na webe
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Hviezdičky na skalickej Rotunde
Hviezdičky dostali od študentov Via Humana v Skalici pozvanie na tvorivo-edukačné hry na Rotunde. V utorok, 
13. 10. 2015 sa teda vybrali na spomínanú kultúrno-historickú skalickú pamiatku plní očakávania, neprekážalo 
im ani chladnejšie počasie. Na Rotunde ich privítali rozprávkové bytosti, ktoré si pre ne v krásnom jesennom pro-
stredí pripravili rôzne úlohy. Tie museli deti splniť, ak chceli vyslobodiť zakliatu princeznú z Rotundy. Samozrej-
me, prirodzená zvedavosť motivovala deti k činnosti, a tak prekonali strach aj obavy, len aby dobro zvíťazilo nad 
zlom a všetky úlohy hravo zvládli.

31. október je už aj u nás tradične spätý s Hal- 
loweenom. Aj na senickom starom sídlisku 
partia nadšencov v spolupráci s mestským vý-
borom usporiadali „strašidelné“ popoludnie pre 
najmenších a veru bolo sa na čo pozerať.
Deti prichádzali vo všakovakých maskách a 
s chuťou sa púšťali do pripravených súťaží ako 
napr. beh cez prekážky na metle. Kreslili, vy-
maľovávali strašidelné sadrové odliatky či vy-

rábali papierové dyne. Súťažili aj o najkrajšie 
vyrezanú dyňu, tancovali, súťažili v metlovom 
či stoličkovom tanci. Zábavné popoludnie vy-
vrcholilo lampiónovým sprievodom. Predseda 
výboru Filip Lackovič, poďakoval za organizáciu 
občianskym aktivistkám a informoval, že už 
teraz s kolegami pripravujú ďalšie podujatie. 
Tentokrát si prídu na svoje aj milovníci sloven-
skej tradície.

MŠ na Bernolákovej v Malackách 
dostáva krajšiu tvár

Na elokovanom pracovisku Materskej 
školy na Bernolákovej ulici sa začala 
rekonštrukcia. Prvým viditeľným kro-
kom sú nové okná na hlavnom paviló-
ne. Výmenu starých okien za nové vo 
všetkých učebniach umožnila dotácia 
4-tisíc eur od Bratislavského samo-
správneho kraja v rámci programu 
„Naša škôlka – náš kraj“.

Mesto financovalo obnovu vnútor-
ných priestorov hlavného pavilóna: 
poškodené omietky sa nahradili novou 
a učebne na prízemí sa kompletne 
vymaľovali. Komplexná rekonštrukcia 
hlavného pavilóna sa dokončí počas budúcoročných let-
ných prázdnin.

Materská škola na Bernolákovej ulici bude pokračovať 
v postupnej obnove. Mesto už na jar plánuje začať re-

konštruovať budovu bývalých jaslí, ktorá by mala byť 
jedinečná svojou „zelenou“ strechou. Zatrávnený povrch 
strechy prináša množstvo výhod – od produkovania kys-
líka cez filtráciu škodlivín až po lepšiu izoláciu budovy, 
čo v konečnom dôsledku znamená úsporu nákladov 
na vykurovanie.

» V Senici „strašilo“

Adventné Malacky 
po novom!

Adventné obdobie v našom meste dostane v tomto 
roku novú tvár. Tri najobľúbenejšie podujatia – kon-
cert na prvú adventnú nedeľu, Mikuláš a Trojkráľový 
koncert – budú zorganizované tak ako po iné roky. 
Novinkou však bude hlavný program, ktorý bude 
sústredený na dni 17. – 20. december (v minulých 
rokoch bol rozdelený na 4 adventné nedele). Pries-
tor dostane na veľkom parkovisku na Mierovom 
námestí. „Chceli sme, aby advent takpovediac 
prišiel za ľuďmi, do centra Malaciek. Inšpiroval 
nás tohtoročný Deň detí, ktorý sme organizova-
li na tomto istom mieste a mali sme naň množ-
stvo pozitívnych ohlasov,“ hovorí primátor mesta 
Juraj Říha.

Počas štyroch dní – od štvrtka 17. decembra do ne-
dele 20. decembra – vyrastie na Mierovom námestí 
vianočné mestečko. Jeho súčasťou budú stánky 
s občerstvením, charitatívny stánok a samozrejme 
ozdobený vianočný strom. K vianočnému mestečku 
pribudne v piatok 18. decembra a v sobotu 19. de-
cembra vianočný jarmok. Stánky budú umiestnené 
na Hviezdoslavovej ulici pri Inkubátore. Malačania sa 
môžu tešiť aj na množstvo kultúrnych vystúpení – od 
našich najmenších až po známych profesionálov.

Zdravotná služba 
v Malackách získala dotáciu 

555 tisíc eur
Bratislavský samosprávny kraj dnes schválil dotáciu 
pre Malacky na financovanie ústavnej pohotovost-
nej služby. Kraj schválil dotáciu vo výške 555-tisíc 
eur, informoval o tom na svojom facebooku primá-
tor mesta Malacky Juraj Říha. Jeho pocity z rokova-
nia boli rôzne: „Odchádzam práve z rokovania 
zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho 
kraja, ktoré rokovalo o dotácii pre Malacky na 
financovanie ústavnej pohotovostnej služby. 
Dojmy mám vzhľadom na priebeh diskusie rôz-
ne, ale snažil som sa odpovedať na otázky po-
slancov slušne a vecne.”

“Zdravotná služba pre obyvateľov regiónu bude 
môcť byť zachovaná v pôvodnom rozsahu, za čo 
ďakujem vedeniu kraja, ale aj poslancom a za-
stúpeniu okresu Malacky, ktorí návrh podpori-
li.” dodal primátor.
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» V skratke
Skalica
Workout Skalica v Talente

Súbor Street Workout Skalica zažiarili na 
castingových kolách v show televízie JOJ 
– Česko Slovensko má TALENT. Svojím vy-
stúpením očarili nielen divákov ale najmä 
ženskú časť poroty. Postupujú ďalej s vý-
sledkom 4-krát ÁNO!

Skalica

Neschválené dotácie
Vláda schvaľovala dotácie vo výške 58 mil. € 
pre materské školy. Skalické materské školy 
o dotáciu žiadali, no nedostali ani cent.

Kuchyňa

Prvý mráz
Záhorie zaznamenalo prvý mráz. Najniž-
šie sa teplota dostala v Kuchyni, kde ráno 
12. októbra dosiahla –1,1 °C.

Skalica

Parkovacie miesta
Obyvatelia Skalice si užívajú už nové par-
kovacie miesta na uliciach Čulenova a Na 
Skale. Aktuálne prebiehajú práce na prí-
prave nových parkovacích miest na ulici 
Vajanského.

Senica

Čiernym skládkam 
odzvonilo
Z mesta Senica zmiznú všetky nelegálne 
skládky odpadu. Senica dostala na projekt 
dotáciu necelých 82 000 €.

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

V piatok 13. novembra sa otvorí nadjazd v Malackách

Fámy, ktoré sa v posledných dňoch šírili Malackami, že 
diaľničný nadjazd sa otvorí až v januári, nie sú pravdivé.  
Po zrekonštruovanom moste prejdú prvé autá v piatok 
13. novembra. Na dnešnom kontrolnom dni to potvrdili 
zástupcovia spoločnosti Regionálne cesty Bratislava, 
ktorá most rekonštruuje. Primátor Malaciek Juraj Říha: 
„Teší ma, že práce sa posunuli výrazne vpred a ter-
mín, ktorý stanovili na otvorenie mosta, je reálny.“

Zlý stav prechodovej dosky, s ktorým sa pôvodne nerá-
talo a kvôli ktorému sa práce oneskorili o 6 týždňov, je 
už opravený. „Do soboty by mali byť osadené všetky 
zábradlia a napojené na zvodidlá. Nasledovať budú 
pružné zálievky spojov na betónových a asfaltových 
plochách. Dnes sa podáva žiadosť na kolaudačné 
konanie, ktoré trvá 10 dní,“ povedal zástupca Regio-
nálnych ciest Bratislava.

Sprevádzkovanie mosta prinesie dve zásadné zmeny 
v doprave. „Využili sme uzavretie komunikácie a 

požiadali jej správcu – BSK – o predĺženie ľavého 
odbočenia smerom do mesta. Znamená to, že autá 
odbočujúce z mosta doľava sa budú môcť radiť do 
svojho pruhu vo väčšej vzdialenosti pred križo-
vatkou než doteraz. Župa s tým súhlasila a zmenu 
značenia povolila,“ hovorí J. Říha. Druhá zmena sa 
týka pravého odbočenia od parkoviska LIDL na most: 
„Nesúvisí to priamo s rekonštrukciou mosta. Mesto 
dalo reťazcu podmienku na dobudovanie pravého 
odbočenia. Autá, ktoré od parkoviska išli rovno aj 
doprava, mali doteraz spoločný jazdný pruh. Sa-
mostatný pravý odbočovací pruh je už vyznačený. 
Tieto dve úpravy značenia pomôžu zlepšiť dopravnú 
situáciu.“ Mesto okrem toho zabezpečí nové vymaľova-
nie stožiarov verejného osvetlenia pri nadjazde. „Aj keď 
mesto nebolo investorom stavby, opätovne chcem 
poďakovať všetkým Malačanom za pochopenie a 
trpezlivosť,“ dodal J. Říha.
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Šaštín-Stráže

Krádež cigariet v potravinách
Z krádeže obvinili 26-ročného 
muža z Trnavy a 38-ročného 
muža z neďaleko od Jabloni-
ce. Obaja sú podozriví v dvoch 
prípadoch, kedy sa vlámali do 
predajní potravín v obci Šaštín-
-Stráže. Koncom apríla sa v po-
obedných hodinách vlámali do 
predajne a zpod pokladničného 
pultu odcudzili 18 kartónov ci-
gariet rôznych značiek. Krádežou spôsobili majiteľke škodu za 540 eur. O tri mesiace 
kradli aj v iných miestnych potravinách. V tomto prípade sa im podarilo odviesť po-
zornosť zamestnancov a starší z dvojice zobral z predajne zelenú plechovú skrinku. 
V nej bolo 542 eur v hotovosti. V oboch prípadoch ich polícia obvinila z krádeže a 
navyše na 26-ročného Trnavčana spracoval poverený policajt návrh na jeho väzob-
né stíhanie, nakoľko sa v minulosti už krádeže dopustil. Na základe príkazu ho po-
lícia eskortovala do výkonu väzby. Z dôvodu, že bol muž už v minulosti za krádeže 
odsúdený, teraz mu hrozí prísnejší trest. V zmysle zákona mu môže hroziť strata 
slobody na 6 mesiacov až 3 roky. Druhému obvinenému hrozí dvojročné väzenie.

Gbely

Agresívny mladík v Gbeloch
Z prečinu poškodzovania cudzej veci obvinila polícia 22-ročného muža z Gbelov. 
Koncom minulého roku poškodil v miestnom bare hrací automat. Zatvorenou päs-
ťou udrel do sklenej dotykovej plochy, ktorá sa nárazom rozbila. Senickej firme 
spôsobil 330-eurovú škodu. Za jeho konanie mu teraz môže hroziť v zmysle zákona 
trest odňatia slobody až na 1 rok.

Senica

Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže
Polícia obvinila z prečinu ohrozovania mravnej výchovy rodičov z okresu Senica. Ich 
dieťa riadne nenavštevovalo základnú školu v obci Borský sv. Jur. Počas školského 
roku 2014/2015 vymeškal maloletý 454 vyučovacích hodín bez riadneho osprave-
dlnenia. Ako zákonní zástupcovia maloletého konali v rozpore so zákonom o rodine 
a v zmysle trestného zákona sa dopustili prečinu. Zákon hovorí, že trestne zodpo-
vedná je každá osoba, ktorá vydá čo aj z nedbanlivosti osobu mladšiu ako 18 rokov 
nebezpečenstvu spustnutia a umožní jej tým viesť záhaľčivý život. V tomto prípade 
môže hroziť rodičom až trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 5 rokov.

Moravský Svätý Ján

Vodič s viac ako dvomi promile
Z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a marenia výkonu úradného roz-
hodnutia obvinila polícia 55-ročného občana Rakúska, ktorý býva v okr. Senica. Vo 
štvrtok 15. 10. išiel na aute Opel Corsa v obci Moravský Svätý Ján smerom na obec 
Závod. Policajti ho zastavili a podrobili orientačnej dychovej skúške, pri ktorej mu 
namerali 1,06 mg/l alkoholu v dychu, čo je viac ako dve promile. Muža zadržali a 
umiestnili do cely policajného zaistenia. Ďalšou kontrolou vodiča zistili, že mužovi 
uložil okresný súd koncom minulého roku zákaz činnosti viesť motorové vozidlá po 
dobu 18 mesiacov.

Senica

Zlodejom sa postavil do cesty dopravný 
policajt
Dopravný policajt odhalil pravdepodobne zlodejov. Počas služby bol vyslaný k do-
pravnej nehode do obce Sobotište. Z nehody bola nakoniec škodová udalosť a po 
jej realizácii sa okolo obeda vracal späť na dopravný inšpektorát. Z obce Sobotište 

smerom na Kunov išiel za autom Alfa Romeo. Jazda vodiča na francúzskych evi-
denčných číslach bola v niektorých úsekoch riskantná. S vozidlom prechádzal bez-
dôvodne do protismeru, čo vzbudilo podozrenie, že vodič môže jazdiť pod vplyvom 
alkoholu. Policajt ho s použitím majákov vyzval, aby zastavil. Vodič na policajné 
auto a pokyny nereagoval a v jazde pokračoval ďalej až do mesta Senica. Tam nie-
koľkokrát hrubým spôsobom ohrozil ostatných vodičov, jazdil v protismere, cez kri-
žovatku prešiel na červenú a v meste prekročil rýchlosť o 50 km/h. Pri bezohľadnej 
jazde takmer došlo k zrážke aj s linkovým autobusom. Na Ulici Kolónia nezvládol 
vodič kvôli rýchlosti riadenie a jeho jazdu zastavilo až betónové oplotenie senickej 
firmy. Vodič a dvaja spolujazdci sa dali na útek. Keď na výzvy a varovný výstrel do 
vzduchu nereagovali, dopravný policajt preskočil oplotenie a jedného z mužov za-
držal. 22-ročného občana Rumunska predviedli policajti na obvodné oddelenie. So 
súhlasom prokurátora vykonali prehliadku vozidla, v ktorom sa našli kradnuté veci. 
Trezor, kovový krompáč aj vidlicový kľúč boli odcudzené v ten istý deň okolo 10.30 h 
z rodinného domu v Kunove. Za dopravné priestupky, ktorých sa vodič dopustil, mu 
dopravný inšpektorát uložil pokutu vo výške 650 eur. Na objasnení prípadu krádeže 
vlámaním polícia naďalej pracuje. Majiteľom vznikla krádežou škoda približne za 
500 eur.

Prievaly, Lakšárska Nová Ves

Polícia zadržala páchateľov podozrivých 
z vykrádania áut v lesoch na Záhorí
V uplynulých týždňoch sa vyskytlo niekoľko prípadov, keď hubári nechali svoje autá 
odstavené v blízkosti lesov a po návrate ich našli s rozbitými sklami. V niektorých 
prípadoch páchatelia z áut nevzali nič, no v dňoch od 15. do 22. októbra natrafili na 
viaceré autá, v ktorých si majitelia odložili hodnotné veci a následne sa vybrali do 
lesa. Už minulý týždeň sme avizovali, že polícia v lokalitách posilnila výkon služby. 
Urobili tak policajti Okresného riaditeľstva PZ v Senici ako aj Okresného riaditeľstva 
PZ v Malackách, nakoľko lesné pásmo prechádza oboma okresmi. Výsledok na seba 
nenechal dlho čakať. Malackým policajtom sa podarilo chytiť dvoch mužov podo-
zrivých z rozbíjania a vykrádania áut, ktorých následne odovzdali do rúk senických 
policajtov. Dvaja nezamestnaní, v minulosti už viackrát trestaní muži, sú obvinení 
z prečinov krádeže spolupáchateľstvom pre podozrenie, že v okrese Senica rozbili 
a vykradli osem áut. Išlo o autá rôznych značiek odstavených v katastrálnom úze-
mí obcí Prievaly a Lakšárska Nová Ves, pričom viacerým majiteľom spôsobili ško-
du takmer 5900 eur. Z batožinových priestorov áut kradli všetko, čo tam majitelia 
zanechali. Od kabeliek a pánskych tašiek s osobnými dokladmi, kľúčmi od bytov, 
peňaženkami s hotovosťou a platobnými kartami, cez rôzne oblečenie, športové 
veci, náradie či obuv. Niektoré z ukradnutých vecí sa polícii podarilo nájsť a zaistiť a 
tie budú po ukončení potrebných procesných úkonov vrátené majiteľom.

Polícia 51-ročného muža z obce Brestovany (okr. Trnava) a 27-ročného z Trnavy za-
držala a spracovala návrh na väzobné stíhanie. Počas víkendu oboch obvinených na 
základe rozhodnutia súdu eskortovali policajti do výkonu väzby.

V súvislosti s týmito krádežami polícia opäť pripomína občanom, aby si v au-
tách nenechávali cenné veci. Treba sa poučiť aj z takýchto prípadov a ak sa aj nedá 
niekedy predísť rozbitiu skla na aute, aspoň nedať príležitosť zlodejovi a nenechať 
v aute veci, z ktorých bude mať osoh a občania vysokú škodu.

ilustračné foto

ilustračné foto
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Bratislavský kraj spúšťa 
INTEGROVANÝ DOPRAVNÝ SYSTÉM

Verejná osobná doprava v Bratislave a okolí sa od 01. 11. 2015 spája do in-
tegrovaného dopravného systému (IDS) s názvom Integrovaný dopravný 
systém v Bratislavskom kraji (IDS BK).
Čo to znamená?
Železničná doprava, prímestská autobusová doprava a MHD sa zlučujú do jedného 
systému, ktorý je postavený na základe jednotných prepravných a tarifných pod- 
mienok. Do systému sa zapájajú električky, trolejbusy a mestské autobusy Doprav-
ného podniku Bratislava, regionálne autobusy dopravcu Slovak Lines, ako aj vlaky 
kategórií osobný vlak (Os) a Regionálny expres (REX) prevádzkované Železničnou 
spoločnosťou Slovensko.
Čo je cieľom?
Cieľom je efektívnejšie využívanie verejných finančných zdrojov vynakladaných na 
dopravu a súčasne nárast kvality verejnej dopravy. Ak spojíme sily všetkých druhov 
dopráv a dopravcov, je možné s rovnakými nákladmi poskytnúť väčší rozsah dopra-
vy ako aj vyššiu kvalitu. Tam, kde dnes jazdí súčasne autobus aj vlak, zostane len 
jeden z nich – ten, ktorý je v danom čase efektívnejší. Ušetrené výkony presúvame 
tam, kde je dnes spojov málo, a vytvárame tak častejšiu ponuku. So spoločnou ta-
rifou už nebude záležať, či cestujete vo vlaku či v autobuse, cestovné lístky budú 
platiť všade rovnako. V cestovnom lístku zakúpenom v rámci IDS BK do Bratislavy 
máte zároveň započítanú aj cenu za mestskú dopravu. Dostanete sa tak jednoduch- 
šie a bližšie do cieľa.
Nové označenie liniek
Pre zlepšenie orientácie budú linky REGIO autobusov aj linky vlakov označené čísla-
mi tak, ako je to zaužívané v MHD. Každý smer bude mať svoju číselnú radu, takže 
už z čísla linky budete vedieť, či ide Vaším smerom.
Vlakové linky budú označené kombináciou písmena  a čísla, napr. S20 je ozna-
čenie pre trasu Bratislava – Malacky – Kúty.
Regionálne autobusové linky budú označené trojmiestnym číslom od čísla 200 
vyššie. Napríklad autobusová linka do Borinky bude mať označenie . Jednotlivé 
linky budú mať minimalizované odlišnosti vo vedení trasy svojich spojov.
V bratislavskej MHD príde k zmenám v linkách trolejbusov, pri ktorých dostanú 
nové čísla z rady  až .
Zmeny v cestovných poriadkoch
V železničnej doprave boli zásadné zmeny zrealizované už pred troma rokmi, so 
zavedením IDS BK sa preto s veľkými zmenami nepočíta. Príde len k minimálnym 
úpravám odchodov.
Regionálne autobusové linky prejdú zásadnými zmenami. Na Záhorí (v ostat-
ných regiónoch budú zmeny realizované v 1. polroku 2016) sa zavádzajú intervalo-
vé cestovné poriadky, ktoré sú charakteristické ľahko zapamätateľnými, pravidelne 
sa opakujúcimi odchodmi spojov v jednotlivých obdobiach dňa. To umožní zabez-
pečiť maximálnu nadväznosť autobusov na nosnú železničnú dopravu a naopak. 
Nadväznosti tiež pribudnú aj medzi autobusmi navzájom. Tam, kde na spoločnej 
trase premáva viacero liniek, budú ich odchody vzájomne preložené. V spoločných 
úsekoch, na ktorých je prevádzkovaných viacero druhov dopravy, dochádza k čias-
točnému obmedzeniu regio autobusov. Cieľom je vytvorenie optimálnej ponuky 
prepravných spojení.
V mestskej hromadnej doprave v Bratislave sa zmeny realizujú priebežne, 
podľa vývoja prepravných potrieb cestujúcich.
Ako cestovať po novom?
Pred cestou Vám odporúčame pozrieť si nové možnosti cestovania do cieľa Vašej 
cesty. Cestovné poriadky zverejnené na webovej stránke IDS BK obsahujú vždy aj 
informáciu o nadväzných spojoch autobusov alebo vlakov.

Prestupné časy v jednotli-
vých prestupných miestach 
sú volené tak, aby nedo-
chádzalo pri prestupoch k 
veľkým časovým stratám, 
ale aby bolo zároveň mož-
né bezpečne a pohodlne 
prestúpiť na ďalšie linky.
Krátke prestupné časy sú 
umožnené aj vďaka tomu, 
že si môžete už pri nástupe 
do vozidla, príp. v predpre-
daji ešte pred nástupom, 
zakúpiť cestovný lístok až do cieľa Vašej cesty.
Zmeny v cestovných lístkoch
V tarifnej oblasti zavádzame nové druhy cestovných lístkov, ktoré platia u všetkých 
dopravcov. Tarifná ponuka IDS BK ponúka cestovné lístky pokrývajúce rôzne po-
treby:
» cestovné lístky na jednu cestu – ak cestujete len občas,
» denné cestovné lístky – výhodné, ak v daný deň budete cestovať viac ako 3-krát,
» predplatné cestovné lístky – najvýhodnejšia voľba pre každodenné cesty, v regi-
óne sa ich cena naviac znižuje približne o 16 %.
Ako si vypočítam cenu cestovného?
Výška cestovného sa odvíja od počtu precestovaných zón a časovej dĺžky cesty. 
Zo schémy zón si vypočítajte, cez koľko resp. ktoré zóny vedie Vaša cesta a podľa 
toho zvoľte správny lístok. Počas Vašej cesty môžete ľubovoľný počet krát prestúpiť, 
avšak Vaša cesta nesmie trvať dlhšie, ako je časová platnosť lístka.
Pozor, bratislavská zóna 100 má dvojnásobnú cenovú váhu, ak cestujete 
s cestovným lístkom na jednu cestu cez zónu 100, musíte ju vo výpočte 
potrebného počtu zón započítať dvakrát.
Ak si s výpočtom neviete rady, poraďte sa na predajných miestach, prípadne kon-
taktujte Bratislavskú integrovanú dopravu.
Kompletný cenník cestovných lístkov a schému zón nájdete na stránkach Bratislav-
skej integrovanej dopravy a na všetkých predajných miestach. Výňatky z cenníkov 
tiež nájdete na zastávkach a vo vozidlách.
Kde si budem môcť zakúpiť cestovný lístok?
Cestovné lístky si môžete zakúpiť v predajniach dopravcov, v predajných auto-
matoch umiestnených na železničných staniciach, na zastávkach MHD, ako aj vo 
vybraných obchodných centrách v Bratislave, v novinových stánkoch a v neposled-
nom rade aj v regionálnych autobusoch. Predplatné cestovné lístky sú v predaji aj 
prostredníctvom internetu.
Označiť či neoznačiť?
Označujú sa cestovné lístky, ktoré ste si zakúpili v predpredaji na predajnom mieste 
dopravcu, v automate, príp. v novinovom stánku. Takýto cestovný lístok si musíte 
označiť pred resp. ihneď pri prvom nástupe do vozidla. Označovače cestovných líst-
kov sa nachádzajú pri nástupných dverách vozidiel MHD a Regiobusov.
V prípade cesty vlakom budú vlakové stanice postupne integrované 
a teda budú mať označovače priamo na nástupišti, pri príchode k vlaku. 
Ak označovač na nástupišti nie je, alebo nie je funkčný, nie je možné po-
užiť vopred zakúpený lístok. Cestujúci si zakúpi lístok v pokladni ZSSK, 
na ktorom už je vyznačený čas predaja a tým aj začiatok jeho platnosti. 
V prípade ak pokladňa ZSSK nie je na stanici k dispozícií, zakúpi si cestuj-
úci lístok vo vlaku u sprievodcu.
Cestovné lístky zakúpené priamo vo vozidle označovať netreba. Takéto cestovné 
lístky už majú vyznačený čas platnosti.
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TARIFNÉ ZÓNY A CESTOVNÉ LÍSTKY / FARE ZONES & TIC     KETS / TARIFZONENPLAN UND TICKETS

Cestujete s podporouVaši dopravcovia v IDS BK

zónová platnosť (počet zón od označenia, alebo vymenované zóny)
zone validity (number of zones from the point of validation, or designated zones)
Zonengültigkeit (Anzahl der Zonen aus der entwerten, oder einem bestimmten Gebiet)

dieťa 6 - 15,99 rokov / child 6 - 15,99 years / Kind 6 -15,99 Jahre
študent 16 - 25,99 rokov s platným preukazom / student 16 - 25,99 years with a valid student card
Student 16 - 25,99 Jahre mit gültiger student Card

dôchodca starší ako 60 rokov s platným preukazom 

osoba staršia ako 62 rokov, držiteľ preukazu ŤZP alebo ŤZP-S / senior from 62 years / Senior ab 62 Jahre
prestupný
through-ticket / Umsteigekarte

časová platnosť (min. / hod.)
time validity (min. / h.) / Zeitgültigkeit (Min. / Uhr)

osoba staršia ako 16 rokov
adult from 16 years / Erwachsene ab 16 Jahre

dovozné: batožina, pes, bicykel
luggage, dog, bike / Gepäck, Hund, Fahrrad

5,70 €11,40 €168h100+101
4,00 €8,00 €72h100+101

3,11 €6,21 €3,45 €6,90 €24hsieťový
all zones / alle Zonen

1,58 €3,15 €1,75 €3,50 €24h100+101
zľavnený

reduced / ermäßigt
základný
basic / vollpreis

zľavnený
reduced / ermäßigt

základný
basic / vollpreis

platnosť
validity / Gültigkeit

el. peňaženka
eWallet / eGeldbörse

papierový lístok
paper ticket / Papierfahrschein

Denné cestovné lístky
Day Tickets / Tagestickets

* Zóna 100 sa počíta ako 2 tarifné zóny. / Zone 100 counts as two zones. / Zone 100 wird als zwei Zonen verrechnet.

3,30 €6,60 €Karnet
1,62 €3,24 €1,80 €3,60 €180'sieťový

all zones / alle Zonen

1,40 €2,79 €1,55 €3,10 €150'10*
1,26 €2,52 €1,40 €2,80 €150'9*
1,13 €2,25 €1,25 €2,50 €120'8*
1,04 €2,07 €1,15 €2,30 €120'7*
0,95 €1,89 €1,05 €2,10 €90'6*
0,81 €1,62 €0,90 €1,80 €90'5*
0,68 €1,35 €0,75 €1,50 €60'4*
0,54 €1,08 €0,60 €1,20 €60'3*
0,41 €0,81 €0,45 €0,90 €30'2 regio alebo

100+101

0,32 €0,63 €0,35 €0,70 €15'2 regio alebo
100+101

zľavnený
reduced / ermäßigt

základný
basic / vollpreis

zľavnený
reduced / ermäßigt

základný
basic / vollpreis

platnosť
validity / Gültigkeit

el. peňaženka
eWallet / eGeldbörse

papierový lístok
paper ticket / Papierfahrschein

Cestovné lístky na 1 cestu
Single Tickets / Einzeltickets

60'

platí od / valid from / gültig ab: 01.11.2015

BRATISLAVA 100+101
101

101

100

tarifná zóna / fare zone / Tarifzone299

letisko / airport / Flughafen

autobusová stanica / bus station / Busbahnhof

hlavná stanica / main railway station / Hauptbahnhof

centrum / city centre / Zentrum
zastávka / bus stop / Haltestelle
stanica / station / Bahnhof
linka MHD č. 61 / Bus line Nr. 61 / Buslinie Nr. 61

linka RegioBus / RegioBus line / Regionalbuslinie

úsek mimo IDS BK
section outside IDS BK / Abschnitt außerhalb IDS BK

čiastočne integrovaná železničná linka
partly integrated rail line / teilweise integrierte Bahnlinie

železničná linka / rail line / Bahnlinie

LEGENDA / LEGEND / LEGENDE
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Kuchyňa,,VÚ

BA,,Log.centrum

Záh.Bystrica,Krče
Vajnorský potok

Pod.Biskupice,
Trafostanica

Ráztočná

Zvončín

Zlaté Klasy

Zochova chata

Zohor

Závod

Zálesie

Záhorská Ves

Vysoká
pri Morave

Vlky

Vištu
k

Vinosady

Viničné

Veľký Grob

Veľký Biel

Veľké Úľany

Veľké Leváre

Tureň

Trnava

Tomášov

Štvrto
k

na Ostro
ve

Štefanová

Šenkvice

Šamorín

Sv.Martin
Svätý Jur

Suchohrad
Suchá nad Parnou

Stupava

Studienka

Studené

Sološnica

Slov.G
rob

Senec

Sekule

Rovinka

Rohožník

Reca

Prievaly

Plavecký Štvrtok

Plavecký Peter

Plavecký Mikuláš

Plavecké Podhradie

Píla

Pezinok zast.

Pezinok

Pernek

Oľdza

Nový Život

Nový Svet

Nové Košariská

Nová Dedinka

Most p. B.

Moravský Sv. Ján

Modra

Miloslavov Mierovo

Marianka

Malé Leváre

Malinovo

Malacky

Lozorno

Limbach

Lakšárska
Nová Ves

Lábske jazero
Láb

Kvetoslavov  zast.
Kvetoslavov

Kúty

Kuchyňa

Kráľová pri Senci

Košolná

Kostolná p. D.

Kostolište

Kalinkovo

Kaplna

Jelka

Jánovce

Janíky

Jakubov

Jablonové
Jablonec

Igram

Ivanka p.D. Chorvát.G
rob

Hurbanova Ves

Hubice

Hrubý Šúr

Hrubá Borša

Hamuliakovo

Gajary

Dunajská Lužná

Dúbrava
Dubová

Doľany Dlhá

Čierna Voda

Čenkovce

Čataj

Častá

Čakany

Cífer

Budmerice

Borinka

Borský Sv. Jur

Boldog

Blatné

Bílkove Humence

Bernolákovo

Báhoň

Baba

Železná studienka
Vinohrady Vajnory

Rača

Pod.Biskupice

Patrónka

Lamač

Hlavná stanica

Devínske Jazero
Devínska Nová Ves

Nové Mesto

BRATISLAVAZóna 100 sa počíta ako 2 tarifné zóny.
Zone 100 counts as two zones.

Zone 100 wird als zwei Zonen verrechnet.

Smolenice

Gabčíkovo, Dunajská Streda

Dunajská Streda

Galanta
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TARIFNÉ ZÓNY A CESTOVNÉ LÍSTKY / FARE ZONES & TIC     KETS / TARIFZONENPLAN UND TICKETS

Cestujete s podporouVaši dopravcovia v IDS BK

zónová platnosť (počet zón od označenia, alebo vymenované zóny)
zone validity (number of zones from the point of validation, or designated zones)
Zonengültigkeit (Anzahl der Zonen aus der entwerten, oder einem bestimmten Gebiet)

dieťa 6 - 15,99 rokov / child 6 - 15,99 years / Kind 6 -15,99 Jahre
študent 16 - 25,99 rokov s platným preukazom / student 16 - 25,99 years with a valid student card
Student 16 - 25,99 Jahre mit gültiger student Card

dôchodca starší ako 60 rokov s platným preukazom 

osoba staršia ako 62 rokov, držiteľ preukazu ŤZP alebo ŤZP-S / senior from 62 years / Senior ab 62 Jahre
prestupný
through-ticket / Umsteigekarte

časová platnosť (min. / hod.)
time validity (min. / h.) / Zeitgültigkeit (Min. / Uhr)

osoba staršia ako 16 rokov
adult from 16 years / Erwachsene ab 16 Jahre

dovozné: batožina, pes, bicykel
luggage, dog, bike / Gepäck, Hund, Fahrrad

5,70 €11,40 €168h100+101
4,00 €8,00 €72h100+101

3,11 €6,21 €3,45 €6,90 €24hsieťový
all zones / alle Zonen

1,58 €3,15 €1,75 €3,50 €24h100+101
zľavnený

reduced / ermäßigt
základný
basic / vollpreis

zľavnený
reduced / ermäßigt

základný
basic / vollpreis

platnosť
validity / Gültigkeit

el. peňaženka
eWallet / eGeldbörse

papierový lístok
paper ticket / Papierfahrschein

Denné cestovné lístky
Day Tickets / Tagestickets

* Zóna 100 sa počíta ako 2 tarifné zóny. / Zone 100 counts as two zones. / Zone 100 wird als zwei Zonen verrechnet.

3,30 €6,60 €Karnet
1,62 €3,24 €1,80 €3,60 €180'sieťový

all zones / alle Zonen

1,40 €2,79 €1,55 €3,10 €150'10*
1,26 €2,52 €1,40 €2,80 €150'9*
1,13 €2,25 €1,25 €2,50 €120'8*
1,04 €2,07 €1,15 €2,30 €120'7*
0,95 €1,89 €1,05 €2,10 €90'6*
0,81 €1,62 €0,90 €1,80 €90'5*
0,68 €1,35 €0,75 €1,50 €60'4*
0,54 €1,08 €0,60 €1,20 €60'3*
0,41 €0,81 €0,45 €0,90 €30'2 regio alebo

100+101

0,32 €0,63 €0,35 €0,70 €15'2 regio alebo
100+101

zľavnený
reduced / ermäßigt

základný
basic / vollpreis

zľavnený
reduced / ermäßigt

základný
basic / vollpreis

platnosť
validity / Gültigkeit

el. peňaženka
eWallet / eGeldbörse

papierový lístok
paper ticket / Papierfahrschein

Cestovné lístky na 1 cestu
Single Tickets / Einzeltickets

60'

platí od / valid from / gültig ab: 01.11.2015

BRATISLAVA 100+101
101

101

100

tarifná zóna / fare zone / Tarifzone299

letisko / airport / Flughafen

autobusová stanica / bus station / Busbahnhof

hlavná stanica / main railway station / Hauptbahnhof

centrum / city centre / Zentrum
zastávka / bus stop / Haltestelle
stanica / station / Bahnhof
linka MHD č. 61 / Bus line Nr. 61 / Buslinie Nr. 61

linka RegioBus / RegioBus line / Regionalbuslinie

úsek mimo IDS BK
section outside IDS BK / Abschnitt außerhalb IDS BK

čiastočne integrovaná železničná linka
partly integrated rail line / teilweise integrierte Bahnlinie

železničná linka / rail line / Bahnlinie

LEGENDA / LEGEND / LEGENDE

HU

AT

740

730

727

725

720

715

710
659

650

649

645

640

630620
610

550

545

540

531
530

525

520

510

319

299297

289287286285
279277275

269
265

260 259
255

250
249245

240
239235

230
225 219215

101

101

100

30'

30'

15'

15'

60S

50S25S

20S

Studienka,,Tančibocký výhon
Studienka,,Holbičný výhon

Studienka,,háj. Vlčie jamy
Rohožník,,KZ

Plav. Štvrtok,,háj. Kozánek

Malacky,,Hotel Spark

Malacky,,háj. Červený kríž

Kuchyňa,,VÚ

BA,,Log.centrum

Záh.Bystrica,Krče
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Pod.Biskupice,
Trafostanica
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Zvončín

Zlaté Klasy

Zochova chata

Zohor

Závod

Zálesie

Záhorská Ves

Vysoká
pri Morave

Vlky

Vištu
k

Vinosady

Viničné

Veľký Grob

Veľký Biel

Veľké Úľany

Veľké Leváre

Tureň

Trnava

Tomášov

Štvrto
k

na Ostro
ve

Štefanová

Šenkvice

Šamorín

Sv.Martin
Svätý Jur

Suchohrad
Suchá nad Parnou

Stupava

Studienka

Studené

Sološnica

Slov.G
rob

Senec

Sekule

Rovinka

Rohožník

Reca

Prievaly

Plavecký Štvrtok

Plavecký Peter

Plavecký Mikuláš

Plavecké Podhradie

Píla

Pezinok zast.

Pezinok

Pernek

Oľdza

Nový Život

Nový Svet

Nové Košariská

Nová Dedinka

Most p. B.

Moravský Sv. Ján

Modra

Miloslavov Mierovo

Marianka

Malé Leváre

Malinovo

Malacky

Lozorno

Limbach

Lakšárska
Nová Ves

Lábske jazero
Láb

Kvetoslavov  zast.
Kvetoslavov

Kúty

Kuchyňa

Kráľová pri Senci

Košolná

Kostolná p. D.

Kostolište

Kalinkovo

Kaplna

Jelka

Jánovce

Janíky

Jakubov

Jablonové
Jablonec

Igram

Ivanka p.D. Chorvát.G
rob

Hurbanova Ves

Hubice

Hrubý Šúr

Hrubá Borša

Hamuliakovo

Gajary

Dunajská Lužná

Dúbrava
Dubová

Doľany Dlhá

Čierna Voda

Čenkovce

Čataj

Častá

Čakany

Cífer

Budmerice

Borinka

Borský Sv. Jur

Boldog

Blatné

Bílkove Humence

Bernolákovo

Báhoň

Baba

Železná studienka
Vinohrady Vajnory

Rača

Pod.Biskupice

Patrónka

Lamač

Hlavná stanica

Devínske Jazero
Devínska Nová Ves

Nové Mesto

BRATISLAVAZóna 100 sa počíta ako 2 tarifné zóny.
Zone 100 counts as two zones.

Zone 100 wird als zwei Zonen verrechnet.

Smolenice

Gabčíkovo, Dunajská Streda

Dunajská Streda

Galanta
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ELEKTRIČENKY (PREDPLATNÉ CESTOVNÉ LÍSTKY)  / TRAVELCARDS / ZEITKARTEN

Cestujete s podporou
Vaši dopravcovia v IDS BK

zónová platnosť (počet zón od označenia, alebo vym
enované zóny)

zone validity (num
ber of zones from

 the point of validation, or designated zones)
Zonengültigkeit (A

nzahl der Zonen aus der entw
erten, oder einem

 bestim
m

ten G
ebiet)

dieťa 6 - 15,99 rokov / child 6 - 15,99 years / Kind 6 -15,99 Jahre
študent 16 - 25,99 rokov s platným

 preukazom
 / student 16 - 25,99 years w

ith a valid student card
Student 16 - 25,99 Jahre m

it gültiger student Card

dôchodca starší ako 60 rokov s platným
 preukazom

 

osoba staršia ako 62 rokov, držiteľ preukazu ŤZP alebo ŤZP-S
 / senior from

 62 years / Senior ab 62 Jahre

prestupný
through-ticket / U

m
steigekarte

časová platnosť (dni)
tim

e validity (days) / Zeitgültigkeit (Tage)

osoba staršia ako 16 rokov
adult from

 16 years / Erw
achsene ab 16 Jahre

cestujte už od  
2,17 € /deň

396,30 €
792,60 €

cestujte už od  
2,41 € /deň

108,40 €
216,80 €

cestujte už od  
2,68 € /deň

40,25 €
80,50 €

cestujte už od  
4,43 € /deň

15,50 €
31,00 €

10 regio

cestujte už od  
1,95 € /deň

356,70 €
713,40 €

cestujte už od  
2,17 € /deň

97,55 €
195,10 €

cestujte už od  
2,42 € /deň

36,25 €
72,50 €

cestujte už od  
3,99 € /deň

13,95 €
27,90 €

9 regio

cestujte už od  
1,74 € /deň

317,05 €
634,10 €

cestujte už od  
1,93 € /deň

86,70 €
173,40 €

cestujte už od  
2,15 € /deň

32,20 €
64,40 €

cestujte už od  
3,54 € /deň

12,40 €
24,80 €

8 regio

cestujte už od  
1,60 € /deň

292,85 €
585,70 €

cestujte už od  
1,78 € /deň

80,10 €
160,20 €

cestujte už od  
1,98 € /deň

29,75 €
59,50 €

cestujte už od  
3,27 € /deň

11,45 €
22,90 €

7 regio

cestujte už od  
1,45 € /deň

264,20 €
528,40 €

cestujte už od  
1,61 € /deň

72,25 €
144,50 €

cestujte už od  
1,79 € /deň

26,85 €
53,70 €

cestujte už od  
2,96 € /deň

10,35 €
20,70 €

6 regio

cestujte už od  
1,21 € /deň

220,20 €
440,40 €

cestujte už od  
1,34 € /deň

60,20 €
120,40 €

cestujte už od  
1,49 € /deň

22,40 €
44,80 €

cestujte už od  
2,46 € /deň

8,60 €
17,20 €

5 regio

cestujte už od  
0,97 € /deň

176,15 €
352,30 €

cestujte už od  
1,07 € /deň

48,20 €
96,40 €

cestujte už od  
1,19 € /deň

17,90 €
35,80 €

cestujte už od  
1,97 € /deň

6,90 €
13,80 €

4 regio

cestujte už od  
0,72 € /deň

132,10 €
264,20 €

cestujte už od  
0,80 € /deň

36,15 €
72,30 €

cestujte už od  
0,90 € /deň

13,45 €
26,90 €

cestujte už od  
1,49 € /deň

5,20 €
10,40 €

3 regio

cestujte už od  
0,60 € /deň

110,10 €
220,20 €

cestujte už od  
0,67 € /deň

30,10 €
60,20 €

cestujte už od  
0,75 € /deň

11,20 €
22,40 €

cestujte už od  
1,23 € /deň

4,30 €
8,60 €

2 regio

cestujte už od  
0,36 € /deň

66,05 €
132,10 €

cestujte už od  
0,40 € /deň

18,10 €
36,20 €

cestujte už od  
0,45 € /deň

6,75 €
13,50 €

cestujte už od  
0,74 € /deň

2,60 €
5,20 €

1 regio

pre regio zóny alebo pre zónu 101 v kombinácii s regio
for regio zones or for combination 101 with regio / für regio Zonen oder für Kombination 101 mit regio

cestujte už od  
2,52 € /deň

460,15 €
920,30 €

cestujte už od  
2,80 € /deň

125,85 €
251,70 €

cestujte už od  
3,12 € /deň

46,75 €
93,50 €

cestujte už od  
5,14 € /deň

18,00 €
36,00 €

sieťový
all zones / alle Zonen

cestujte už od  
2,17 € /deň

396,30 €
792,60 €

cestujte už od  
2,41 € /deň

108,40 €
216,80 €

cestujte už od  
2,68 € /deň

40,25 €
80,50 €

cestujte už od  
4,43 € /deň

15,50 €
31,00 €

100+
101+

7 regio

cestujte už od  
1,95 € /deň

356,70 €
713,40 €

cestujte už od  
2,17 € /deň

97,55 €
195,10 €

cestujte už od  
2,42 € /deň

36,25 €
72,50 €

cestujte už od  
3,99 € /deň

13,95 €
27,90 €

100+
101+

6 regio

cestujte už od  
1,74 € /deň

317,05 €
634,10 €

cestujte už od  
1,93 € /deň

86,70 €
173,40 €

cestujte už od  
2,15 € /deň

32,20 €
64,40 €

cestujte už od  
3,54 € /deň

12,40 €
24,80 €

100+
101+

5 regio

cestujte už od  
1,60 € /deň

292,85 €
585,70 €

cestujte už od  
1,78 € /deň

80,10 €
160,20 €

cestujte už od  
1,98 € /deň

29,75 €
59,50 €

cestujte už od  
3,27 € /deň

11,45 €
22,90 €

100+
101+

4 regio

cestujte už od  
1,45 € /deň

264,20 €
528,40 €

cestujte už od  
1,61 € /deň

72,25 €
144,50 €

cestujte už od  
1,79 € /deň

26,85 €
53,70 €

cestujte už od  
2,96 € /deň

10,35 €
20,70 €

100+
101+

3 regio

cestujte už od  
1,21 € /deň

220,20 €
440,40 €

cestujte už od  
1,34 € /deň

60,20 €
120,40 €

cestujte už od  
1,49 € /deň

22,40 €
44,80 €

cestujte už od  
2,46 € /deň

8,60 €
17,20 €

100+
101+

2 regio

cestujte už od  
0,97 € /deň

176,15 €
352,30 €

cestujte už od  
1,07 € /deň

48,20 €
96,40 €

cestujte už od  
1,19 € /deň

17,90 €
35,80 €

cestujte už od  
1,97 € /deň

6,90 €
13,80 €

100+
101+

1 regio

cestujte už od  
0,72 € /deň

132,10 €
264,20 €

cestujte už od  
0,80 € /deň

36,15 €
72,30 €

cestujte už od  
0,90 € /deň

13,45 €
26,90 €

cestujte už od  
1,49 € /deň

5,20 €
10,40 €

100+
101

pre zóny 100+101 a ich kombinácie s regio zónami
for 100+101 and combination with regio zones / für 100+101 und Kombination mit regio Zonen

zľavnený
reduced / erm

äßigte
základný
basic / vollpreis

zľavnený
reduced / erm

äßigte
základný
basic / vollpreis

zľavnený
reduced / erm

äßigte
základný
basic / vollpreis

zľavnený
reduced / erm

äßigte
základný
basic / vollpreis

platnosť
validity / G

ültigkeit

365 dní
365 days / 365 tages

90 dní
90 days / 90 tages

30 dní
30 days / 30 tages

7 dní
7 days / 7 tages

Električenky (predplatné cestovné lístky)
Travelcards / Zeitkarten

platí od / valid from
 / gültig ab: 01.11.2015
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Talent zo Záhoria: fotograf Igor Vraňuch

Ako si sa dostal k fotografovaniu?

Bolo to už dávno, keď sme s mojím bratom vyrážali na túry do Vysokých tatier, vtedy 
sa mi do rúk dostala ešte klasická kinofilmová zrkadlovka od Nikonu. Fotili sme hory, 
prírodu a fyzické výkony (ha ha ha). Vôbec som netušil, ako tá mašinka funguje, ale o 
to viac ma to lákalo a úplne som sa do toho zbláznil. A tak som si kúpil svoj prvý Nikon 
a zisťoval čo je to clona, expozičný čas, iso atď. Neskôr som prešiel na digitál a fotil 
hlavne moje dve dcérky. Postupom času sa to rozbehlo, a tak som sa dostal k foteniu 
portétov.

Aké sú tvoje základné zásady pri fotografovaní?

Nijaké špeciálne zásady nemám, ale vždy sa snažím vyťažiť z danej lokality maximum 
aj za cenu, že sa zašpiním, zapotím, zmoknem, keď to pomôže záberu tak vyleziem aj 
na 20-metrový strom. Pohodlnosť a dobrá fotka nejdú dokopy.

Aký druh eventu ťa baví fotiť najviac?

Asi najviac ma baví reportáž. Tam si môžem nepozorovane tvoriť príbehy. Napríklad 
na svadbách ma fascinuje práve reportážna časť. Tam sa dajú zachytiť krásne emócie, 
spontánna radosť, slzičky, smiech. Keď si človek uvedomí, že takéto spomienky v po-
dobe fotografií majú ľudia v albumoch celý život a stále sa k tomu vracajú a sú tam aj 
pre ďalšie generácie, tak z toho ide mráz po chrbte. Ale mám rád aj portrétne fotenie 
a hru zo svetlom.

Aký je to pocit, že pred tvojím objektívom stáli také zvučné mená Sloven-
ského showbiznisu?

MAXi 
HALLOWEEN
Halloweenska zábava v Zábavno-
-obchodnom centre bola naozaj 
skvelá!

Na deti v nedeľu 25. októbra 
v MAXe čakali maskoti, súťaž 
o najlepšiu masku, tvorivé diel-
ničky, veľa sladkostí a hlavne 
úžasná zábava. Bola pripravená 
taktiež tombola pre všetkých taneč-
níkov, vyhlásenie najlepšej masky aj 
najlepších tanečníkov.

Reportáž len u nás na FB!
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» Podujatia

Holíč

CoCo Bar
V októbri sa úspešne otvoril bar Coco, 
v ktorom Vás každý víkend čakajú zau-
jímavé akcie. Pozývame Vás napríklad 
na live koncert KING SHAOLIN v piatok 
13. novembra a 21. novembra sa o super 
atmosféru postará DJ LuckyBoy. Viac info 
na FB.

Gbely

Beatfórum 2015
Už tradične sa v mesiaci november usku-
toční spevácko-tanečná súťaž Beatforum 
Gbely. V piatok 13. októbra sa uskutoční 
spevácka časť, tanečná v sobotu 14. ok-
tóbra.

Šaštín

KALI a Peter Pann
Slovenský raper aj so svojím DJ-om zavíta 
na Záhorie v sobotu 28. novembra. Jeho 
vystúpenie si budete môcť pozrieť v pod-
niku Riverside Club Šaštín.

Skalica

Svätenie mladých vín
Tradičné stretnutie vinárov pri príležitos-
ti posvätenia mladého vína sa uskutoční 
27. novembra v Kultúrnom dome Skalica. 
Vstupné je 5,– € a priniesť fľašu mladého 
vína na osobu.

Senica

Free Time Activity
Pravidelne v mesiaci november si taneč-
ná skupina SONNY zo Senice pripravuje 
predstavenie, v ktorom sa predstavia 
všetci jej tanečníci. Tento rok je témou 
koncertu „Free Time Activity“. Koncert sa 
uskutoční 16. novembra v časoch 16:30 
a 19:00.

Skalica

Fíha Tralala
Predstavenie Fíha Tralala a rozprávková 
družina, ktoré je vhodné pre deti od 2 ro-
kov sa uskutoční 24. novembra v priesto-
roch kultúrneho domu Skalica. Vstupné 
je 9 eur a lístky sú v predpredaji v TIK 
Skalica.

»Talent: fotograf Igor Vraňuch
Sú to ľudia ako každý iný. Keď sa človek sústredí na výsle-
dok, nerieši, kto pred ním stojí. No klamal by som, keby 
som tvrdil, že som pred nimi nemal rešpekt. Naučilo ma 
to pracovať rýchlejšie a efektívnejšie. Čo sa týka fotenia 
na kalendár pre útulok v Skalici, bola to veľmi príjemná a 
cenná skúsenosť. Či to bol Pyco, Adela Banášová, Nela Po-
cisková, Patrícia Vittek... – so všetkými sa super pracovalo. 
Sú to profesionáli.

Čo ťa v najbližšej dobe čaká?

Blíži sa obdobie, kedy bude viac času na svoje vlastné pro-
jekty a experimenty a teším sa na to. Okrem toho ma čaká 
veľa iného fotenia. Určite sa máte na čo tešiť.

Ďakujem za rozhovor.

www.igorvranuch.com

Oslávte 8. narodeniny Skalického MAXu

Oslávte 8. narodeniny zábavno-obchodného centra MAX 
v Skalici. Narodeninová zábava sa koná 22. novembra 
o 16:00. Pre návštevníkov je pripravená zábava s Duo 
Jamaha.

V tento slávnostný deň bude mať 
väčšina prevádzok aj narodeninové 
zľavy. Všetky tieto prevádzky budú 
označené grafikou NARODENINOVÉ 

ZĽAVY + špecifikácia, čoho sa 
zľava týka. Za nákup v tento 

deň môžete získať ešte bo-
nus navyše – výhru v bo-
hatej tombole. Ako môžete 
vyhrať v tombole? Nakúpiť 

v deň narodeninovej akcie 
v niektorej z prevádzok ZOC 

MAX Skalica. Na základe pre-
ukázaného nákupného bločka 
s dátumom 22. 11. 2015 sa zare-
gistrovať u hostesiek, od ktorých 
obdržíte zlosovateľný tombolový 
lístok.

Neváhajte a príďte spolu s nami 
osláviť 22. novembra naše 8. narodeniny, pretože ako na 
každej správnej oslave, nebude ani u nás chýbať šam-
panské, narodeninové koláčiky či slané pochúťky.
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Brutálne Ovečky zo 
Stupavy vo Viedni

V nedeľu 18. 10. 2015 sa zúčastnili turnaja Wien 
Energie Mini-Handballturnier. Chlapci mali mož-
nosť otestovať nových súperov z Viedne, a to West 
Wien – VS Heitzing, WAT Fünfhaus, Fivers, DHC VS 
Grubergasse, HWW, Atzgersdorf gemischt. Odohrali 
sme pekné duely, v ktorých si chlapci vyskúšali všet-
ky činnosti, čo trénujú. Už teraz sa tešia na druhé 
kolo, ktoré nás čaká už o mesiac znovu vo Viedni.

Komentár Rudolfa Draškoviča ml. k turnaju: „Dnes 
sme odohrali veľmi kvalitný ligový turnaj v pria- 
teľskej atmosfére priamo vo Viedni. Som rád, že 
sa mi podarilo vybaviť, aby sme mohli štartovať 
vo Viedenskej prípravkárskej lige. Stretnutia 
boli načas zorganizované, priateľská atmosféra 
a dobrá škola pre prípravkárov. O mesiac bu-
deme štartovať v inej hale a odohráme druhé 
kolo. Veľmi sa tešíme už teraz.”

Turnaja sa zúčastnili: Filip Anger, Martin Procházka, 
Tadeáš Ferenčík, Šimon a Matúš Hauskrecht, Jakub 
Lachkovič, Samuel Majerčík, Matúš Mlynárik, Matej 
Pír, Marek Mičuch, Adam Hajdu, Šimon Vargončík a 
Richard Stoviček

» Hádzaná » Hokej

Príklad si môžu brať od Pálffyho
Zdroj: Denník Šport, Ján Karašinský Foto: TASR
Len v lete vznikol v Skalici 
Mestský hokejový klub mlá-
deže, ktorý zastrešuje veko-
vé kategórie od prípravky až 
po juniorský tím. Predtým 
fungovala skalická mládež 
spolu so seniorským tímom 
pod značkou HK 36. V marci 
však mesto Skalica založilo 
MHKM (Mestský hokejový 
klub mládeže) ako nezis-
kovú organizáciu, na ktorej 
činnosť poskytuje pravidel-
nú dotáciu.

Ambíciou nového klubu je zabezpečiť mládež z viacerých 
stránok. V Skalici chcú poskytnúť jednotlivým kolektí-
vom zázemie na vyššej úrovni, niečo v štýle hokejových 
akadémií známych z najvyspelejších krajín. „Naším cie- 
ľom je ponúknuť niečo navyše, určitú nadstavbu 
oproti ostatným klubom. Podobne ako v mnohých 

iných slovenských mestách máme k dispozícii len 
jednu ľadovú plochu, ale môžeme to do určitej mie-
ry vynahradiť ostatným zázemím. Ide najmä o ma-
teriálne zabezpečenie, možnosti regenerácie alebo 
priestory na atletickú prípravu. Vieme ponúknuť 
zázemie aj mimo hokeja v podobe stredných škôl a 
Stredoeurópskej vysokej školy,“ podotýka Martin Hrn-
čár, manažér mládeže v MHKM Skalica.

Klub má vo svojich štruktúrach viaceré známe mená. 
Čestným prezidentom je Žigmund Pálffy, ktorý dohliada 
na celkové fungovanie klubu. „Verím, že tento projekt 
bude aktívny čo najdlhšie, aby sme mohli vychovať 
nových a dobrých hokejistov. Všetci však vieme, ako 
dlho niečo také trvá a že to nie je otázka jedného 
alebo dvoch rokov. Aj samotní chlapci musia byť za-
pálení pre hokej a pracovať na sebe,“ vyjadril sa Žig-
mund Pálffy ešte v máji tohto roku, keď projekt začínal.

Hrnčár potvrdzuje, že už len samotné spojenie klubu 

s menom Žigmunda Pálffyho je veľkým prínosom a pozi-
tívnou reklamou. „Žigo má navyše ukážkový prístup, 
skutočne sa zaujíma o dianie v klube a výchovu 
hráčov. Chodí na tréningy jednotlivých kategórií 
a niekedy ide s hráčmi aj na ľad. Je pre nich správ-
nym vzorom.“

Okrem Pálffyho sú v štruktúrach 
klubu aj Peter Oremus ako člen 
správnej rady a Miroslav Lipov-
ský v pozícii sekretára mládeže. 
„Taktiež sa starám o špecia-
lizovanú prípravu všetkých 
brankárov v klube. Chlapcom 
chcem ukázať, že mať trénera 
brankárov je veľkou výhodou. 
Ja som sa prevažnú časť svojej 
kariéry musel zaobísť bez neho 
a teraz chcem takouto formou 
pomôcť mladým brankárom 
vo vývoji,“ uviedol Lipovský.

Skalica je síce menším mestom s približne 15-tisíc oby-
vateľmi, hokejový aj futbalový klub pôsobia v najvyššej 
súťaži. Hoci by tak mala mať mládež jasnú motiváciu, aj 
tréneri cítia slabší záujem detí o šport. „Chýba ctižia-
dosť a snaha byť lepší ako ostatní. Hráčom akoby 
stačilo tréningy len absolvovať, nie pridať si ešte 
niečo navyše,“ konštatuje Hrnčár, ktorý v predchádza- 
júcich rokoch pôsobil pri mládežníckych reprezentáciách 
Slovenska. Naposledy ako tréner výberu do sedemnásť 
rokov.

Hrnčár v Skalici zároveň vedie aj juniorský tím. V minulej 
sezóne skončili Záhoráci v tejto vekovej kategórii až na 
jedenástom mieste a len tesne sa vyhli baráži. V novom 
formáte súťaže s osemnástimi účastníkmi je základným 
cieľom postup do play-off. „Všetko sa skladá z detai-
lov. K hráčom sa snažím preto pristupovať indivi-
duálne. Na každého zaberá niečo iné, každý sa inak 
prejavuje v tréningoch a v zápasoch,“ dodal Hrnčár.

» Futbal
Záhorácke derby 
vyhrala Senica!

MFK Skalica – FK Senica 0:3 (0:1)

Zdroj: TASR

V záhoráckom derby sa zrodilo víťazstvo Senice 
v Skalici 3:0. O presvedčivý triumf hostí sa gólmi 
zaslúžili Jakub Hromada, Michal Klec a Jan Kala-
biška. Hromada, ktorý v už v 3. min otvoril skóre, 
strelil piaty gól v sezóne.

Nováčik zo Skalice naďalej naťahuje čiernu sériu 
bez víťazstva, ktorá trvá od 25. júla a triumfu 
v 2. kole nad Michalovcami 1:0. Odvtedy v 12 
súbojoch Skaličania uhrali 4 body so skóre 11:26. 
Senica sa posunula pred Ružomberok na 7. mies-
to tabuľky, Skalica zostala predposledná o 2 body 
pred Podbrezovou.
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BARAN
V novembri budete riešiť majetkové zá-
ležitosti. Čaká vás veľa práce, ale v druhej 

polovici mesiaca vás rozptýli cesta za poznaním, alebo 
neobyčajne pútavá kniha, či študijná téma.

BÝK
Či už žijete v legalizovanom vzťahu, alebo 
nie, tešte sa na týždne plné vzrušenia a po-

tešenia. Až koncom novembra sa budete musieť venovať 
aj čomusi ďalšiemu: majetku a peniazom...

BLÍŽENCI
Vyzerá to tak, že tento mesiac vás vyprovo-
kuje k zásadným zmenám v životnom štýle. 

Najprv rodina, zdravie, kondícia a napokon aj láska – to 
sú témy, ktoré vás pohltia.

RAK
Vyzerá to tak, že november vo vás prebudí 
driemajúcu vášeň. Najprv prichádza poteše-

nie a zábava a neskôr aj odhodlanie zmeniť životný štýl.
LEV
Tento mesiac môžu byť príjmy vysoké, ale 
rodinné výdavky takisto. Koniec novembra 

prinesie navyše veľa vzrušenia a potešenia.
PANNA
Prežívate rušné, komunikatívne obdobie. 
Čaká vás množstvo dôležitých aj nezáväzných 

stretnutí a rozhovorov. Záver mesiaca prinesie aktivity, 
súvisiace s rodinou a domácnosťou.

VÁHY
Na tento mesiac vám hviezdy prichystali 
chvíle v ústraní a tiež zvláštne, netradičné 

zárobkové možnosti. Ale koncom mesiaca sa už budete 
venovať hlavne ľuďom okolo vás.

ŠKORPIÓN
Čaká vás rušný spoločenský život. Chytáte 
druhý dych a na čo siahnete, to sa vám darí. 

Koncom mesiaca sa dokonca objaví príležitosť finančne 
si prilepšiť. Je možné, že prácu vám dohodí váš známy, 
robiť ale budete musieť vy.

STRELEC
Záverečný týždeň môže byť dôležitou život-
nou križovatkou. Nezanedbajte však prí-

pravnú fázu. Venujte jej prvé týždne a potom už vyrazte 
priamo vpred a vstúpte do nového života.

KOZOROŽEC
Väčšina mesiaca bude spoločensky mimo- 
riadne aktívna. Až posledný týždeň obmedzí-

te spoločenské stretnutia. Dostanete sa do situácie, kvôli 
ktorej na nejaký čas uprednostníte samotu.

VODNÁR
Prvé týždne budete len pracovať. Po dňoch, 
obetovaných kariére, však príde záver mesia- 

ca, ktorý už bude patriť najmä priateľom.
RYBY
Čaká vás starostlivosť o zdravie a kondíciu 
a kopa nezáživnej roboty. Partnerské vzťahy 

a majetkové záležitosti môžu byť ďalšími horúcimi té-
mami. ■ www.astrotouch.com 
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Letuška v letiacom lietadle      
sa pýta:
- Nie je medzi cestujúcimi 
nejaký lekár?...
Jeden z cestujúcich vstane     
a ide do kabíny pilota. Za 
chví u vyjde von a pýta sa:
- Nie je...
(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 kalendár Skalického útulku. Správnu odpoveď pošlite do 26. 11. 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: „... Spadol som z balkóna!“ Výherca 
z minulého čísla: Miroslav Búran, Jablonica. Výherca získal ročné predplatné mesačníka ProZáhorí.

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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