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Členovia OZ Záhorí.sk, ale 
aj my v redakcii sme žili do 
2.2.2013 prípravou III. Zá-
horáckeho republikového 
bálu, ktorý sa konal, tak ako 
po minulé roky, v hoteli Pat-
riot v Skalici. Bál sa úspešne 
skončil a pomaly môžeme 
premýšľať o ďalšom ročníku.
Pre mňa bola veľká výzva, 
naplánovať a zorganizovať 
záhorácky bál. Samozrejme, 
nebola som na túto neľah-
kú úlohou sama, a dúfam, 
že som sa spolu s ostatnými 
členmi prípravného výboru 
s ňou popasovala úspešne. 
Nebyť milých a ústretových 
ľudí ochotných pomôcť 
radou, kontaktmi, či upo-
zornením na nedostatky, 
ale i priložením ruky k dielu, 
veru riadne by som sa trápi-
la do poslednej minúty.
Našla som nových kama-
rátov a kopu nových kon-
taktov, s ktorými budem, 
dúfam, aj naďalej úspešne 
spolupracovať.
Najväčšia odmena bola pre 
mňa pochvala za dobre od-
vedenú prácu. Znie to ako 
klišé, ale je to naozaj pravda. 
Ten krásny okamžik budem 
mať veľmi dlho v pamäti.
Ďakujem preto všetkým, 
ktorí stáli pri mne a pomá-
hali mi s prípravou plesu 
a Vám milí čitatelia prajem, 
aby ste sa v práci a medzi 
kolegami cítili tak dobre, 
ako som sa ja cítila posledný 
mesiac medzi mojimi nový-
mi kolegovcami.
          Veronika Dujsíková
          šéfredaktor

Minister navštívil baňu v Čároch
V polovici januára tohto roku 
navštívil najmladšiu baňu na 
Slovensku minister hospo-
dárstva Tomáš Malatinský. Táto 
baňa sa nachádza u nás na Zá-
horí v obci Čáry pri Kútoch. Po-

žiadali sme o rozhovor predsedu predstavenstva a generál-
neho riaditeľa spoločnosti Baňa Čáry , a.s. p. Juraja Jandla.
1. Mohli by ste nám v stručnosti, pán riaditeľ, predstaviť  spo-
ločnosť Baňa Čáry, a.s.?
„Baňa Čáry, a.s. je banícka spoločnosť, ktorá pokračuje už vo  
vyše tridsaťročnej tradícii baníctva na Záhorí. Je členom skupiny 
ENERGY GROUP. Baňa Čáry ťaží lignit hlbinným spôsobom. Lignit 
z ložiska Gbely III. je perspektívnym domácim zdrojom na výrobu 
elektriny. Zásoby lignitu na tomto ložisku predstavujú perspektívu 
ťažby a tým aj zamestnanosti na minimálne 50 rokov. V súčasnosti 
ťažíme do 200 tis. ton lignitu ročne a zamestnávame 242 ľudí.“
2. Čo bolo dôvodom návštevy ministra hospodárstva vo Vašej 
spoločnosti?
„Minister hospodárstva prišiel na pracovnú návštevu, nakoľko 
Baňa Čáry patrí svojou činnosťou do pôsobnosti jeho ministerstva.“
3. Pracovné rokovanie malo určite témy, ktoré ste s minist-
rom preberali. Môžete nám povedať, aké to boli?
„Úzke vedenie spoločnosti Baňa Čáry informovalo ministra 
o súčasnej situáciu v spoločnosti. Ja som mu potom predstavil stra-
tegické zámery spoločnosti na ďalšie roky.
Dôležitou témou bola štátna pomoc pre našu spoločnosť, ktorú 
sme doteraz napriek schváleniu vládou SR v roku 2008 a notifiká-
ciou Európskej komisie ešte nečerpali. Štátna pomoc je určená na 
otvárku ďalšieho dobývacieho poľa a na podporu zamestnanosti 
v regióne.“
4. Podľa tlačovej správy MH SR z tohto stretnutia minister 
podporuje ťažbu lignitu spoločnosťou Baňa Čáry a výrobu 
elektriny z domáceho uhlia. Môžete  nám priblížiť, akým spô-
sobom?
„Naša spoločnosť ťaží lignit, ktorý je surovinou na výrobu elektriny. 
Lignit má nízky obsah síry a minimálny obsah ťažkých kovov. Je 
vhodný na spaľovanie v ekologických fluidných kotloch. Hlavným 
odberateľom sú Slovenské elektrárne, prevádzka ENO – Zemlianske 
Kostoľany. Minister podporuje výrobu elektriny z domáceho uhlia 
ako doplnok energetického mixu Slovenska. Vláda SR práve v roku 
2010 schválila výrobu elektriny z domáceho uhlia ako všeobecný 
hospodársky záujem do roku 2020 s výhľadom do roku 2035. Tento 
krok samozrejme prispieva aj k energetickej bezpečnosti SR.
Pán generálny riaditeľ, ďakujeme Vám za poskytnutý rozhovor, 
chceme Vám popriať veľa úspechov, aby sa Vám podarilo naplniť 
Vaše ciele.

Problematika implantátov 
veľkých kĺbov

Je to vďačná a zaujímavá téma aj do 
médií. Mnoho sa o nej hovorí pred 
veľkými zmenami v zdravotníctve, 
hlavne ako nebudú poradovníky a 
všetci budú zoperovaní do 3 mesia-
cov. To je samozrejme nereálne. 

V súčasnosti zo strany poisťovní existujú 
3 prístupy (rovnako ako počet poisťovní):

1. U každého pacienta, ktorý vyžaduje implantát kĺbu, sa vysta-
ví žiadosť do poisťovne. Poisťovňa ju posúdi a v drvivej väčšine 
prípadov schváli. Pacient môže byť operovaný a nemocnica do-
stane za implantát aj úhradu od poisťovne.

2. Nemocnica elektronicky zašle požiadavku do poisťovne, že 
chce pacienta operovať. Na druhý deň je požiadavka schválená 
(až na raritné výnimky) a pacient môže byť operovaný. Poisťov-
ňa potom nemocnici uhradí náklady na nadobudnutie implan-
tátu podľa faktúry. 

3. Nemocnica nemusí poisťovňu žiadať o nič. Pacienta objedná, 
vykoná implantáciu. Poisťovňa však pri úhrade používa sprie-
merované ceny a preto pri drahších implantátoch nemocnica 
vytvára stratu.

Pre nemocnice je v súčasnosti najvýhodnejší prístup č. 2 - schvá-
lenie zo strany poisťovne je rýchle, poisťovňa hradí implantát 
podľa nadobúdacej ceny, počet pacientov nie je limitovaný.

V súčasnosti všetky poisťovne majú záujem na tom, aby ich po-
istenci - pacienti boli operovaní čo najskôr a sú na to ochotné 
vyčleniť aj dostatok prostriedkov. Poradovníky preto vznikajú na 
základe pretlaku pacientov v nemocniciach (nemocnice nestí-
hajú operovať).

Výhodou je aj zmena zákonných predpisov od 1.7.2012. Minis-
terstvo zdravotníctva vydalo „cenník“ implantátov s cieľom na-
staviť rovnaké podmienky pre nemocnice, dodávateľov implan-
tátov a aj poisťovne. Avšak ako vždy aj tu sa hľadajú cestičky ako 
zákony obísť - viď prístup č. 3.

A rada na záver? Ak sa budete rozhodovať o zmene poisťovne 
a viete, že Vás „neminie“ výmena kĺbu, informujte sa vo svojej 
poisťovni o tom, ako Vám tento implantát zabezpečia. To však 
platí aj v iných zdravotných situáciach.

■ MUDr. Daniel Vidovič, MPH, lekár - ortopéd■ red

Ed
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Hotel
PATRIOT

Skalica

Tretí Záhorácky bál opät v Patriote
Už tretíkrát Občianske združenie Záhorí.sk v spolupráci 

so Záhoráckou sebjestační svojpomocní republikou 
organizovalo v našom hoteli Patriot Záhorácký bál.

Celý večer sprevádzala a moderovala Agáta Hanychová,
známa česká modelka, ktorá sa nám ako modelka aj predviedla. 

Spoločne so svojím tímom predviedla šaty z módneho ateliéru pani Romany 
Ševčíkovej z Hodonína a butiku JD WOMEN Jany Výletovej takisto z Hodonína.

V nočných hodinách nás niektorých zdvihla zo stoličky druhá módna prehliadka 
a to promenáda v plavkách za účasti Agáty Hanychovej.

Sponzori sa postarali o bohatú tombolu, v ktorej bolo mnoho zaujímavých 
a hodnotných cien. Hlavnú cenu, zájazd v hodnote 1 500 € si odniesla šťastná 

výherkyňa Hana Vyskočilová. Cenu odovzdal JUDr. Ľuboš Kamenistý, člen 
predstavenstva firmy skupiny Energy Group, ktorá ju do tomboly venovala.
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STREDNÁ ODBORNÁ
ŠKOLA 

ELEKTROTECHNICKÁ 
GBELY

& Volkswagen Slovakia

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

■ Štúdium je zamerané na programovanie, 
nastavovanie a obsluhu priemyselnej a 
automatizačnej techniky vo výrobných prevádzkach.

■ Teoretické vyučovanie bude realizované v SOŠE 
a praktická príprava v podnikovom stredisku 

praktického vyučovania a moderných prevádzkach 
Volkswagen Slovakia, a. s..
■ Možnosť finančného zabezpečenia žiakov počas 
štúdia.
■ Možnosť získania výhodného zamestnania 
v závode Volkswagen Slovakia, a. s. po úspešnom 
ukončení štúdia.
■ Cestovanie na praktické vyučovanie a ubytovanie 
je zabezpečené ( internát SOŠ ) s možnosťou 
získania finančného príspevku zo strany VW SK.
■ Možnosť perspektívy a odborného rastu.

Záujemcom 
o štúdium 
poskytnú 
bližšie 
informácie:

■ Mgr. Róbert Nagy 
SOŠ elektrotechnická
Učňovská 700/6, 90845 Gbely 
tel.: 905/256878
e-mail: nagy.robert@zupa-tt.sk

■ Ing. Dušan Gáfrik 
Volkswagen Slovakia, a.s. 
J. Jonáša 1, 84302 Bratislava 
tel.: 02/69642829
e-mail: dusan.gafrik@volkswagen.sk

    Čo ponúkame ?

 kvalifikovanú výučbu odborných 
 a všeobecno-vzdelávacích predmetov

  individuálny prístup k nadaným 
 a slabším študentom

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

 možnosť získania zamestnania 
 vo firmách, v ktorých je čiastočne 
 vykonávaná odborná prax (Protherm Skalica,  
 OMS Dojč, FMT Gbely a W.E.D. Slovakia Gbely, 
 VW - Bratislava) 

 výučbu v moderných laboratóriach

 získanie zváračského a vodičského preukazu

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

    Čo ponúkame ?

 kurzy príprav na prijímacie 
 pohovory na vysoké školy

 celodenný prístup na internet

 vlastné prepojenie žiakov do WIFI 
 siete školy počas celého štúdia

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

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

 školská knižnica a študovňa

 možnosť ubytovania v školskom internáte

podmienky prijatia: 
do všetkých študijných a učebných odborov prijímame na štúdium

bez prijímacích pohoVoroV !

Pár slov o našej škole:
4 - roČné študijné odbory

konČiace maturitou:
mechanik elektrotechnik

operátor stavebnej výroby
mechanik počítačových sietí

obchod a podnikanie

3 - roČné uČebné odbory:
technickoadministratívny pracovník 

elektromechanik
murár
krajčír

2 - roČné uČebné odbory:
Stavebná výroba 

 Výroba konfekcie

2 - roČné nadStaVboVé štúdium
konČiace maturitou:

elektrotechnika 
technickoekonomický pracovník

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

baVia VáS poČítaČe ? príďte medzi náS.

PARTNERI SOŠE GBELY:  Protherm Skalica, OMS Dojč, FMT Gbely, W.E.D. Slovakia Gbely, VW Bratislava
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Počas návštevy pracovníkov 
našej redakcie v SOŠ elektro-
technickej  Gbely, z ktorej vychá-
dzajú absolventi nielen s výuč-
ným listom, ale i s maturitným 
vysvedčením, sme položili zopár 
otázok riaditeľovi školy Mgr. Ró-
bertovi Nagyovi:

S čím novým prichádzate na „trh 
vzdelávania“?

Vzdelávaciu ponuku výrazne neroz-
širujeme. Zostávame verní odborom, 
ktorými žiakov základných škôl pri 
náboroch nezavádzame, ktoré sú 
pre žiakov perspektívne, lukratívne a predovšetkým 
vďaka nim naši absolventi bez problémov získavajú 
zamestnanie. Jediným novým odborom je Obchod 
a podnikanie, ktorým sme chceli vyjsť v ústrety predo-
všetkým dievčatám, ale nielen im.

Pred chvíľou sme boli svedkami vášho telefonické-
ho rozhovoru s univerzitou v Prahe o možnostiach 
vysokoškolského štúdia vašich absolventov. To zna-
mená, že pripravujete absolventov na vysokoškol-
ské štúdium nielen u nás, ale i v českom zahraničí, 
kde pre Záhorákov nie sú žiadne „rečové“ bariéry?

Áno, vystihli ste to presne. Aj tí žiaci, ktorí sa rozhodnú 
pre štúdium na vysokej škole majú u nás zelenú. Sna-

žíme sa usmerniť žiakov tak, aby pri 
voľbe vysokej školy pozerali aj „za 
horizont“. Teda, aby si zvolili školu, 
po absolvovaní ktorej nájdu v živote 
ľahko primerané uplatnenie. Telefo-
nát bol konkrétne z  Vysokého učení 
technického v Prahe ohľadom spolu-
práce s našou školou. 

A čo ďalšie odbory v ktorých vzde-
lávate vašich žiakov?

Vzdelávame predovšetkým v odbo-
roch elektrotechnických, stavebných 
a odevných. Viac ako 90 percentná 

zamestnanosť - uplatnenie na trhu práce našich absol-
ventov vo svojich odboroch hovorí samo za seba a nám 
robí veľkú radosť. 

Myslíte si, že v novom odbore Obchod a podnikanie 
nájdu dievčatá a chlapci uplatnenie?

Som optimista, verím, že áno. Tento odbor sme zamerali 
predovšetkým na biznis v stavebníctve, elektrotechnike 
a gastronómii. To sú presne tie činnosti, v ktorých naša 
škola popri výchovno-vzdelávacom procese úspešne 
podniká. Žiaci odboru Obchod a podnikanie sa budú celé 
štyri roky štúdia podieľať na podnikateľských aktivitách 
školy a okrem možnosti zárobku počas praxe získajú aj 
možnosť preniknúť do podnikania prakticky, nielen te-
oretickými vedomosťami. Predpokladáme, že po absol-
vovaní štúdia si sami založia živnosť a budú v svojej práci 
úspešnými. 

Stoja za vaším úspechom aj nejakí partneri, alebo 
ste za všetkým sami?

Bez silných a stabilných partnerov - zamestnávateľov 
by to asi nešlo. Spolupracujeme so spoločnosťami VW 
Slovakia Bratislava, a. s., OMS Dojč, s.r.o., Protherm Pro-
duction, s.r.o. Skalica, Klemon mode, s.r.o. Holíč a inými. 
U týchto partnerov vykonávajú naši žiaci praktické vzde-
lávanie a zároveň získavajú možnosť a istotu zamestna-

Štúdium v SOŠE Gbely 
perspektíva – zamestnanosť – úspech

nia ešte pred ukončením štúdia.

Hmm, samé pozitíva. Máte v dnešnej neľah-
kej dobe aj nejaké negatívum, resp. nejaký 
problém, ktorý vás trápi?

Ale samozrejme, problémov sa vyskytne vždy 
dosť. Mňa osobne najviac trápi menší záujem 
o perspektívne odbory, v ktorých ponúkame 
vzdelávanie. Žiaci základných škôl si radšej vo-
lia odbory jednoduchšie, menej namáhavé pri 
štúdiu, po absolvovaní ktorého zistia, že si neve-
dia nájsť uplatnenie na trhu práce, sú dlhodobo 
nezamestnaní a ak si aj zamestnanie nájdu, tak 
len v inom odbore, čiže ako nekvalifikované sily.

A čo drogy, šikana a iné neduhy, vyskytujúce 
sa v školách v súčasnom období?

S týmto problém nemáme, ak sa aj niečo ojedi-
nele v minulosti vyskytlo, problém sme promptne  
riešili v súčinnosti s políciou, rodičmi  a s takýmito 
žiakmi sme sa nekompromisne rozlúčili. V tomto 
duchu chceme pri riešení podobných problémov 
aj v budúcnosti pokračovať, ale pevne verím, že 
takéto neduhy u nás nemajú živnú pôdu a k rie-
šeniu takýchto problémov nepríde. 

Ďakujeme za rozhovor.

READY?
TOTO MEDZINÁRODNÉ GESTO 
PATRÍ VŠETKÝM TÝM, KTORÍ 
SI MYSLIA, ŽE UŽ VŠETKO VEDIA.

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY
Bc. / Mgr. / PhDr.
ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT
Bc. / Mgr. / PhDr. / PhD.

1. Moderná škola s nadštandardne vybavenými 
 učebňami a knižnicou
2. Kvalitní slovenskí a zahraniční pedagogickí pracovníci
3. Rozvinutá medzinárodná spolupráca

Navyše máme individuálny prístup ku každému 
študentovi. Sme škola so srdcom. Chceme dať 
šancu každému záujemcovi o štúdium a preto 
NEROBÍME PRIJÍMACIE POHOVORY. 

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 2013/2014

SEVSKÁ TROJKA

VIAC INFO
info@sevs.sk
WWW.SEVS.SK

Mgr. Róbert Nagy, riaditeľ SOŠE Gbely
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Vráťme knihy 
do škôl

Koncom januára odštartoval druhý 
ročník spoločného projektu interneto-
vého kníhkupectva ABC knihy, Brati-
slavského samosprávneho kraja a vy-
davateľstva IKAR pod názvom Vráťme 
knihy do škôl.

Pod týmto projektom sa skrýva súťaž 
pre stredoškolákov, ktorí si prečítaním 
ľubovoľnej knihy rozšíria svoje obzory 
a zároveň môžu vyhrať lákavé ceny.

Do súťaže sa môžu zapojiť zaslaním 
polstranovej eseje, ktorou opíšu, prečo si 
danú knihu vybrali a čo im priniesla.

Eseje je možné zasielať na adresu sutaz@
abcknihy.sk do 31.3. 2013. Vyhrať môžete 
elektronické čítačky, knihy a poukážky 
na knihy.

Novinkou tohto ročníka je kategória Knižný 
anjel. Na toto ocenenie môže každý 
súťažiaci navrhnúť jednu osobu alebo 
inštitúciu, ktorá z jeho pohľadu prispieva 
k propagácií čítania medzi mládežou.

Podrobné pravidlá a ďalšie informácie nájdete 
na www.abcknihy.sk alebo na webstránke 
Bratislavského samosprávneho kraja.

váš svet, vaše knihy

VRÁŤME
KNIHY DO ŠKÔL

Čítaj a vyhraj!

Prečítaj knihu, napíš na

súťaž@abcknihy.sk a vyhraj atraktívne ceny!

Bližšie informácie nájdeš

na www.region-bsk.sk a www.abcknihy.sk.

DEŇ ŽUPNÝCH ŠKÔL
V AVIONE

UŽI SI DEŇ INFORMÁCIÍ, HUDBY A DOBREJ
NÁLADY PRI HĽADANÍ SVOJEJ ŠKOLY.

25. januára 2013 od 9.00 do 21.00 hod. sa ti predstaví
39 stredných škôl v priestoroch nákupného centra
AVION Shopping Park v Bratislave.

www.bratislavskykraj.sk

BSK opraví v roku 2013 viaceré cesty, 
začne aj s rekonštrukciou Pezinskej baby

Aj v roku 2013 opraví Bratislavská župa viaceré 
cesty a mosty, ktoré má vo svojej správe. 
V rozpočte je na to vyčlenených 4 mil. €, na bežnú 
údržbu 7,8 mil. €.

Plánovaná je rekonštrukcia cesty cez horský prechod 
na Pezinskej babe, ktorá je v havarijnom stave, opraví sa 
aj most cez Malý Dunaj v Zálesí a cesty v obciach Závod, 
Hrubá Borša, Dunajská 
Lužná a Modra, ktoré boli 
kvôli nedostatku financií, 
resp. sanáciám objektov 
po povodniach, presunu-
té do tohtoročného plá-
nu z roku 2011. Pláno-
vaná je aj rekonštrukcia 
priesečnej križovatky na 
okružnú v Novej Dedinke.

„Na jar začneme s re-
konštrukciou cesty cez Pezinskú Babu. V kritickom 
stave sú viaceré úseky komunikácie. Je porušená 
stabilita cestného telesa, vytvárajú sa pozdĺžne 
trhliny a zosúvajú sa časti vozovky. Vlani sme pre-
to v záujme bezpečnosti cestnej premávky obme-
dzili dopravu na kritických úsekoch. Ak by sme tak 
neurobili, hrozil by úplný zosuv časti telesa,“ pove-

dal župan Pavol Frešo. Rekonštrukcia bude podľa neho 
náročná, bude potrebné čiastočne rozobrať existujúcu 
cestu, tiež vybudovať kotvenia násypu, urobiť odvod-
ňovacie vrty a oporné múry. Sanačné práce na všetky 
tri havarijné lokality sa budú robiť naraz v rámci jednej 
stavby, treba počítať aj s lokálnymi odstávkami dopravy. 
Predpokladané náklady sú viac ako 2,5 mil. €.

V minulom roku bolo 
v rozpočte kraja vyčle-
nených na bežnú údržbu 
a správu ciest 8,5 mil. € 
a na rekonštrukcie ciest 
cca 6,3 mil. €. Najnáklad-
nejšou bola rekonštrukcia 
cesty pri Vinosadoch. Po-
kračovalo sa v sanáciách 
ciest zničených povodňa-
mi v roku 2011 v okrese 
Pezinok, dokončili sa prá-

ce na novom moste v Doľanoch, zrekonštruovala sa vo-
zovka, most, priepusty aj oporné múry v obci Píla a tiež 
sa vybudoval nový most v Budmericiach. Zrekonštruo-
vané boli aj cesty v Zohore a opravené boli viaceré  úseky 
ciest  v okresoch Malacky, Pezinok a Senec v celkovom 
náklade cca 360 000 €.

ilustračné foto
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Centrum 
pre rodiny v kríze 
pomáha už štyri roky

Sociálny program Bratislavskej župy, 
Centrum pre rodiny v kríze, funguje už 
štyri roky. Počas tohto obdobia pomoh-
lo už takmer 600 rodinám.

Základným cieľom centra je poskytnúť kom-
plexnú, administratívne nenáročnú a bez-
platnú pomoc členom rodiny, ktorá sa ocitla 
v ťažkej životnej situácii. Klientom pomáha 
prostredníctvom telefonátov, listov, e-mai-
lov či osobných stretnutí, ktoré realizujú 
najmä odborní poradcovia, psychológovia 
a terapeuti. 

„Aj prostredníctvom Centra pre rodiny 
v kríze pomáhame riešiť ľuďom ich ťažké 
životné situácie. Centrum pomohlo už 
takmer 600 ľuďom, čo je dôkazom toho, 
že obyvatelia župy majú záujem riešiť 
svoje problémy s profesionálmi,“ povedal 
bratislavský župan Pavol Frešo. 

Centrum sprevádza rodinu od náhleho vzni-
ku akútnej krízovej situácie až do vyriešenia 
a zaradenia späť do bežného života. Služby 
centra sú určené pre tri cieľové skupiny. Pre 
rodiny, v ktorých rodič alebo dieťa je vo ale-
bo po výkone trestu, pre rodiny s deťmi pred, 
počas alebo po rozvode a pre rodiny s deťmi 
s poruchami správania. 

Občianske združenie Asociácia supervízorov 
a sociálnych poradcov pracuje s rodinami 
poznačenými výkonom trestu. Občianske 
združenie vykonáva terénnu sociálnu prá-
cu, komunikuje s ľuďmi vo výkone trestu a 
po výkone trestu odňatia slobody, pričom 
súčasne pracuje aj s rodinnými príslušníkmi. 

Občianske združenie Pomoc ohrozeným 
deťom pracuje s rodinami poznačenými 
rozvodom. Občianske združenie pomáha 
zvládať rodičom aj deťom náročné obdobie, 
riešiť vzniknuté problémy so vzájomnou 
komunikáciou, rodičom pomáha dohodnúť 
sa ohľadne starostlivosti o deti, poskytuje 
administratívnu a sociálno-právnu pomoc. 

Občianske združenie Detský fond Slovenskej 
republiky pomáha rodinám, ktoré sa snažia 
zvládnuť poruchy správania detí - ADHD 
a ADD. Občianske združenie vedie pravidel-
né detské skupiny, rodičovské skupiny, orga-
nizuje spoločné pobyty pre rodiny s deťmi 
a poskytuje individuálne poradenstvo pre 
rodičov, deti a celé rodiny.

Pred blížiacim sa termínom odovzdávania pri-
hlášok na stredné školy pripravil Bratislavský 
kraj pre nerozhodných žiakov už druhý ročník 
Dňa župných škôl v Avione. Deviatakom tak dal 
možnosť pozrieť sa, čo zaujímavé jednotlivé školy 
ponúkajú a porozprávať sa s pedagógmi, ale aj 
študentmi jednotlivých škôl.

„Tento nápad sa nám 
osvedčil už minulý rok. 
Treba povedať otvore-
ne, že to malo obrovský 
úspech. Tento rok sa 
prihlásilo ešte viac škôl 
ako vlani a máme sprá-
vy o tom, že po minulom 
roku sa veľmi veľa žia-
kov a ich rodičov prihlá-
silo na dni otvorených 
dverí a začali sa o tie 
školy aktívne zaujímať,“ 
povedal predseda BSK Pa-
vol Frešo.

Na januárovom podujatí sa školákom a ich rodičom 
predstavilo spolu štyridsať stredných škôl v pôsobnosti 
BSK. Školy návštevníkov upútali okrem iného aj vy-
stúpeniami na pódiu. Napríklad SOŠ na Sklenárovej sa 
predstavila s hodinovou módnou prehliadkou, Tanečné 
konzervatórium na Gorazdovej tancom.

„Ja si myslím, že je úplne jasné, že 
cieľom je, aby ľudia v budúcnosti mali 
dobré uplatnenie. A či už budú pod-
nikať, alebo budú mať dobre platenú 
prácu, hlavne nech si nájdu niečo, čo 
ich v živote bude baviť,“ dodal župan 
Pavol Frešo. Bratislavský samosprávny 
kraj je najväčším zriaďovateľom stred-
ných škôl v regióne. Stredné školstvo a 
najmä odborné vzdelávanie Bratislavská 
župa propagovala už vlani na prvom 
ročníku Dňa župných škôl v Avione, kde 
sa predstavilo 33 stredných škôl v pôsob-
nosti BSK.

V Avione sa deviatakom predstavili 
školy bratislavskej župy
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BABA CUP Bratislavskej župy 2013

Deviateho februára vás na Pezinskej 
babe zahreje adrenalín. Vysoká koncen-
trácia freeski lyžiarov a snowboardistov 
súťažiacich na prekážkach zaručuje neo-
pakovateľný zážitok.

Súťaž s názvom Baba cup Bratislavskej župy 2013 sa 
bude konať už po piaty raz. Každoročne priláka asi 
50 jazdcov zo Slovenska aj okolitých krajín. 

Ak ste sa na minulých ročníkoch bavili, tento ročník vás 
dostane ešte viac. Na jazdcov totiž čakajú tri nové pre-
kážky, z toho dve sedemmetrové. O dobrú atmosféru sa 

postará DJ s moderátorom. Vstup pre divákov je voľný 
a už od 11:00 si tak môžu vychutnávať ukážky toho naj-
lepšieho, čo sa na snowboarde a lyžiach dá predviesť.

Ak vás láka adrenalín a chcete sa porovnať s konkurenci-
ou, môžete sa do súťaže zaregistrovať priamo na mieste 
v deň podujatia od 9:30 do 10:30. V cene sedemeuro-
vého štartovného je celodenný skipas aj občerstvenie. 
Najlepší jazdci si rozdelia ceny v hodnote 1000 eur. Viac 
informácií k podujatiu nájdete na www.boardlife.sk/
snowboard alebo www.skateboardskola.sk. 

Pre menej zdatných snowboardistov je pripravená bez-
platná snowboardová a snowskateová škola. Konať sa 
bude od 16. februára do 6. marca raz týždenne, vždy 
v sobotu. Navštíviť ju môžete od 14:00 do 16:00. Bližšie 
informácie nájdete na stránke
www.skateboardskola.sk.

BABA
CUP

bratislavskej župy

&
freeski

snowboard

9. 2. 2013
registrácia od 9.30 do 10.30 hod.

štart o 11.00 hod.

lyžiarske stredisko Pezinská Baba

best trick
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Januárový MTB maratón na Železnej 
studienke mal napriek snehovej ná-
dielke úspech, popasovať sa zo zimou 
prišlo takmer päťsto cyklistov a bežcov.

Jediné podujatie svojho druhu na Slovensku 
a v Strednej Európe sa konalo pod záštitou 
predsedu BSK Pavla Freša a primátora Brati-
slavy Milana Ftáčnika.

„Všetci, ktorí sa zúčast-
nili, sú skutoční športoví 
hrdinovia. Je to ojedi-
nelé podujatie nielen 
v rámci Slovenska, ale 
aj v rámci Strednej Euró-
py,“ povedal predseda BSK 
Pavol Frešo, ktorý zároveň 
doplnil, že Bratislavská 
župa bude aj naďalej pod-
porovať športové akcie – či 
už v lete alebo v zime. „Ve-
die nás k tomu to, aby 
ľudia aj napriek tomu, že 
je zima vstali od televízo-
rov a vyšli z obývačiek,“ 
povedal Pavol Frešo.

Piaty ročník originálneho podujatia opäť 
ukázal, že Bratislavská župa má čo ponúk-
nuť celoročne a je atraktívnou destináciou 
nielen pre ľudí z regiónu, ale aj pre turistov. 
Do súťaže sa tento rok zapojili aj cyklisti 
z Francúzka, Talianska, Nemecka, Maďar-
ska, Rumunska, Česka a Rakúska. Víkendový 
maratón odštartoval na Železnej Studienke 
v sobotu cyklistickou súťažou. Účastníci 
sa museli popasovať s 29 km dlhou traťou 
a 650 metrovým prevýšením. Bežci štar-
tovali v nedeľu, čakala na nich 9,7 km dlhá 
trať so 160 metrovým prevýšením. Tí, ktorí 
si trúfli, súťažili v oboch športových disciplí-
nach. S desiatimi kilometrami sa popasoval 
aj podpredseda BSK Ivo Nesrovnal.

Nad mrazom na MTB maratóne zvíťazili stovky vytrvalcov
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Máme za sebou už III. ročník Záhoráckeho republikového bálu, ktorý poria- 
dalo OZ Záhorí.sk v spolupráci so Záhoráckou sebjestační svépomocní repub-
likou.

Bál sa konal už tradične v priestoroch krásneho hotela Patriot v Skalici v sobotu 2.2.2013 
so začiatkom o 19.00 hodine. Prichádzajúcich hostí vítal predseda OZ Záhorí.sk Milan 
Roman a Lukáš Tisoň pevným stiskom pravice, po ktorom nasledoval prípitok domácej 
slivovice, hruškovice či marhuľovice, ktorú hosťom ponúkal mladý pár v typickom záho-
ráckom kroji v štamperlíkoch, vyrobených špeciálne na tento bál. Štamperlík si hostia po 
skončení bálu zobrali domov ako pamiatku na noc plnú príjemnej zábavy a prekvapenia 
z prítomných hostí. Úvodným slovom privítal hostí podpredseda OZ Záhorí.sk Roman Hrn-
čirík, ktorý v skratke predstavil OZ, jeho činnosť a zaželal hosťom nezabudnuteľný zážitok 
z bálu a zábavu až do skorých ranných hodín.

3. Záhorácky republikový bál

Na úvod rozprúdil zábavu mladý tanečný pár, Vendulka Hrnčiríková, 9 rokov a Marián 
Hlavač, 11 rokov, ktorý zatancoval štandardné aj latinskoamerické tance.

Celým večerom sprevádzala hostí česká modelka a moderátorka Agáta Hanychová, 
ktorá zároveň spolu so svojimi modelkami obohatila večer prehliadkou kolekcie spo-
ločenských šiat a o polnoci prítomných milo prekvapila promenáda v plavkách. Do 
tanca  hrala skupina Black and White, ktorá hostí sprevádzala až do úplného ukon-
čenia plesu, ktoré bolo, ako inak, v skorých ranných hodinách, čo svedčí o úspešnosti 
plesu. V bočnej sále si mali možnosť hostia zatancovať a zaspievať s cimbalovou mu-
zikou Demižon, ktorej členovia boli oblečení v krásnom moravskom kroji. Príjemným 
spestrením bolo spevácke vystúpenie Mirky Partlovej a Janka Slezáka, obidvaja sú 
známi muzikáloví speváci, ktorí roztancovali prítomných hostí.
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■ Mária Mešťánková
FMK UCM v Trnave

OZ Záhorí.sk

Zabávajúci si mohli pochutiť na pripravených špecialitách re-
giónu Záhorie. Prázdne taniere sú dôkazom, že jedlo a občer-
stvenie všetkým chutilo.

Pripravená bola samozrejme bohatá tombola, ktorá by nebo-
la možná bez veľkého počtu sponzorov, ktorí boli tento rok 
naozaj štedrí, za čo im patrí veľká vďaka. Vyhrať sa dalo z cel-
kového počtu 130 cien. Prvú cenu, zájazd v hodnote 1500 € 
podľa vlastného výberu, odovzdal hlavnej výherkyni Hanke 
Vyskočilovej člen predstavenstva Energy Group JUDr. Ľuboš 
Kamenistý.

O rok sa tešíme už na štvrtý ročník Záhoráckeho republiko-
vého bálu a dúfame, že bude aspoň taký úspešný a vyda-
rený ako bol tento rok.

Dovidenia priatelia!

Aperitív a digestív
Aperitív je pôvodne francúzske slovo 
označujúce nápoj na povzbudenie chuti 
do jedla. Aperitív neslúži iba ako „halbák“ 
pred jedlom, ale má aj spoločenskú funkciu. 
Počas podávania aperitívu máme možnosť 
spoznať sa s novými ľuďmi alebo pozdraviť sa 
s hosťami, ktorí boli na spoločenské podujatie 
pozvaní a dlhší čas sme sa nevideli. Pije sa 
na začiatok obeda alebo večere. Podávanie 
aperitívu nemá však byť pravidlom, t.j. nemá 
sa podávať každodenne pred jedlom, ale len 
občas, a to k slávnostnejším príležitostiam. Ak 
podávame aperitív pri krátkej alebo náhodnej 
návšteve, môžeme k nemu súčasne podať 
slané alebo syrové pečivo. Aperitív sa nalieva 
do menších pohárikov so stopkou. Aperitív 
sa nemá piť ani naraz, ani príliš rýchle. 
Ako aperitívy sa používajú už väčšinou len 
bezfarebné alebo málo zafarbené alkoholické 
nápoje, najčastejšie vodka, suché martini, 
biele cinzano, whisky, v našej oblasti borovička, 
slivovica, domáca ražná a pod. Medzi vypitím 
aperitívu a konzumovaním predjedla by mal 
byť časový odstup minimálne desať minút. 

Postupne sa ustupuje od používania horkých 
a rôznych farebných nápojov ako aperitívov, 
tieto sa lepšie hodia ako digestíva, t.j. nápoje 
na podporenie trávenia. Ak je horkej chuti, 
pravdepodobne obsahuje výťažky z rôznych 
horkých bylín, korienkov, semien alebo 
korenín, ktoré podporujú trávenie. Podávajú 
sa na záver obeda alebo večere. Najčastejšie 
sú to likéry a koňaky. Pre abstinentov je 
podobne vhodnejšie zaraďovať sladké nápoje 
ako napr. džús, coca-colu, sprite a pod. na 
záver obeda alebo večere, než na jej začiatok. 
Preto abstinenti v krajinách s vyspelejšou 
gastronómiou začínajú obed pitím obyčajnej 
vody alebo minerálky.

■ Kompletný zoznam spon-
zorov a väčšie množstvo fotiek 
si môžete pozrieť na webovej 
stránke: www.prozahori.sk.

■ Výťažok z tomboly venuje 
OZ Záhorí.sk na podporu rozvoja 
mládeže v našom regióne.

■ Presné vyčíslenie a použitie 
financií bude zverejnené v bu-
dúcich číslach mesačníka Záhorí.



Malacky (5. 2. 2013). Absolútnu bodku za vlaňaj-
ším 4. ročníkom Moravsko-slovenského bežecké-
ho poháru dalo slávnostné vyhlásenie výsledkov 
jednotlivých kategórií v kultúrnom dome v Gbe-
loch. Počas sobotňajšieho večera 26. januára vy-
stúpili na pódium aj traja zástupcovia AC Malacky 
Gabriela Janíková, Leo Cimerman a Tibor Horváth.

G. Janíková patrí k stáliciam v pohári. Vlani prvý raz 
organizátori zaviedli kategóriu žien nad 45 rokov, čo 
bola výzva pre nadšenú malackú bežkyňu. Celý pohár 
sa skladá z dvoch regionálnych bežeckých súťaží, tá na 
Slovensku sa nazýva Grand Prix Záhoria, na druhej stra-
ne Moravy sa zbierajú body do GP Slovácka. Do oboch 
sa však započítavajú body zo všetkých pretekov v pohári 
bez rozdielu. V roku 2011 bola v GP Záhoria nad sily 

malackej bežkyne len Zuzana Stoličná v kategórii žien 
nad 35 rokov. Tentokrát G. Janíková našla premožiteľku 
v osobe Anny Portášikovej z tímu AŠK Grafobal Skalica. 
Obhájila tak druhé miesto v záhoráckej súťaži, ale po-
lepšila si oproti predošlému umiestneniu v pohári, kde 
celkovo vo svojej kategórii obsadila tretie miesto.

Ocenení boli aj dorastenci AC Malacky a zástupcovia 
Reedukačného centra Sološnica Leo Cimerman a Tibor 
Horváth, ktorí počas celého roka dokázali porážať aj 
silných protivníkov z iných klubov. V súčte bodov vyhral 
kategóriu dorastencov hodonínsky strednotratiar Jind-
řich Goiš, na druhom mieste skončil L. Cimerman a tretí 
v súťaži obstál T. Horváth. Pre rôzne zdravotné kompli-

kácie nedokázal ob-
hájiť víťazstvo medzi 
mužmi v GP Záhoria 
z minulého roku ďalší 
zástupca AC Malacky 
Jakub Valachovič. 
Z malackých bežcov 
sa však darilo Pavlovi 
Jánošovi z BKVP Ma-
lacky, ktorý v kate-
górii mužov dosiahol 
v GP Záhoria na strie-
bornú priečku.

Nový ročník Moravsko-slovenského bežeckého pohára 
štartuje 23. februára Rohálovskou desiatkou v Prusino-
viciach na Morave. Pohár sa bude skladať z 33 pretekov, 
20 sa pobeží v ČR a zvyšných 13 na Slovensku. Prvé slo-
venské preteky sa konajú 6. apríla v Hlbokom.

■ AC Malacky
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výsledky

       Grand Prix Záhoria
muži do 40: 1. T. Zavadil, AŠk Skalica; 2. P. Jánoš, 
BKVP Malacky; 3. P. Bellay, Skalica; nad 40: 1. 
P. Portášik, AŠK Skalica; 2. D. Brezovský, Gbelskí 
Strýci; 3. B. Chocholáček, Junior Holíč; nad 50: 
1. M. Mikula, Radošovce; 2. J. Chrenka, Radošov-
ce; 3. M. Medlen, SEKOV Senica; nad 60: 1. M. 
Mikuš, Radošovce; 2. M. Kresánek, Bratislava; 3. 
O. Tirpák, Senica; nad 65: 1. M.Hajossy, Koválov; 
2. M. Janota AŠK Skalica; 3. F. Husár, Trenčín; 
nad 70: 1. J. Kocák, Junior Holíč; 2. V. Novák, Žel. 
Studienka; 3. R. Roučka, Junior Holíč
ženy do 35: 1. D. Gašpárková, B. Mikuláš; 2. M. 
Smyková, Skalica; 3. B. Zavadilová, Jablonica; nad 
35: 1. Z. Stoličná, RunForFun BA; 2. A. Vačková, 
Senica; 3. M. Zíšková, Cerová; nad 45: 1. A. Portá-
šiková, AŠK Skalica; 2. G. Janíková, AC Malacky; 3. 
M. Mrázová, Junior Holíč

       MSBP
absolútni víťazi kategórií
muži do 40: L. Durďák, SDH Rohatec; nad 40: 
J. Brožík, BK Hodonín; nad 50: J. Veverka, AC 
Čejkovice; nad 60: V. Varmuža, BK Hodonín 
nad 65: K. Karas, BK Hodonín; nad 70: F. Joch, 
Arimo Strážnice
ženy do 35: I. Pospíšilová, AHA Vyškov; nad 35: 
J. Kadlecová, AK Hodonín; nad 45: M. Durnová, 
Branopac Veselí n.M.

       JunDor
dorastenky: 1. K. Pavlíková, B. sv. Jur; 2. Erika 
Kollárová, Borský sv. Jur; 3. V. Plánková, AK Kyjov; 
dorastenci: 1. J. Goiš, AK Hodonín; 2. L. Cimer-
man, AC Malacky; 3. T. Horváth, AC Malacky
juniorky: 1. A. Slaníková, SK Kraso UH; 2. M. 
Bašusová, AK Hodonín; 3. A. Jurčáková, B. sv. Jur; 
juniori: 1. J. Konečný, Veselí n.M.; 2. D. Herka, AK 
Hodonín; 3. F. Sasínek, AK Hodonín

»

»

»

staňte sa

REPORTÉROM
mesačníka

Záhorí
■ Zaujalo vás dianie vo Vašom okolí?

■ Chystá sa vo vašom meste či obci niečo 
zaujímavé?

■ Chcete sa podeliť o svoje dojmy a zážitky s 
čitateľmi Záhorí?

Svoje tipy, články, fotografie a videá posielajte 
mailom na adresu sefredaktor@prozahori.sk 

alebo nás kontaktujte
telefonicky na čísle 0948 155 158

■ milka

Bežkyňa Janíková sa dostala na stupne

dorast: Goiš, Cimerman, Horváth, Pavlíková, Kollárová, Plánková 

Ž 45: Portášiková, Janíková, Mrázová

V sobotu 26.1.2013 sa v Gbeloch konalo sláv-
nostné vyhodnotenie Moravsko-Slovenského 
bežeckého pohára. Spolu s plesom športovcov 
ho usporiadalo združenie Gbelskí Strýci.

Pohár a jeho podsúťaže GP Záhoria a GP Slovácka sa každo-
ročne skladjú z vyše 30 behov. Popri tom prebieha súťaž juni-
orov a dorastencov JunDor.
Po tom, čo sme sa celý rok vídali na behoch, v sobotu sme sa 
stretli v oblekoch a šatách, skrátka nahodení. Zmena to bola 
veľká, pre juniorov a dorastencov bez pochyby aj výnimočná, 
všetkým to pristalo.
Oceňovania bežcov sa zhostili starostovia obcí i organizátori 

behov, každý sa prí-
tomným prihovoril, no 
najviac sa s mikrofónom 
činil Pavel Bíla, riaditeľ 
celej súťaže a hlavný 
rozhodca, ktorý komen-
toval aj väčšinu závodov.
Zlatým klincom bolo 
vyhlásenie celkových 

víťazov MSBP vo všetkých 
9 kategóriách. Tento rok nám 
všetky poháre vyfúkli Mora-
váci, no dúfam, že budúci rok 
to napravíme.
Cenu řídícího soutěže si vyslúžili mušketieri kategórie nad 50 
– ako ich p. Bíla nazval – Joška Veverka, Mira Mikula, Václav 
Guliš a Pavel Klimeš. Chlapci, ktorí vždy medzi sebou bojovali 
do posledného dychu, rozdiely boli v sekundách a víťazom bol 
vždy niekto iný, preto sa až do konca pohára čakalo, kto o chlp 
porazí tých ostatných.
Po večeri sme opäť dali nohám poriadne zabrať, no tentoraz 
na tanečnom parkete. A verte, že športovci sa vedia dobre za-
bávať a v tanci tak skoro neustanú.
Prajem všetkým, aby sa im darilo aj budúcom ročníku pohára, 
aby sa im vyhýbali zranenia a aby nás bolo zase o čosi viac.
Športu zdar!

GP Záhoria, zľava Zavadil, Jánoš, Bellay, 
Gašpárková, Smyková, Zavadilová

4 mušketieri: Veverka, Mikula, 
Guliš, Klimeš 
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Výsledky

I. liga squash Bratislava
26.-27.1.2013
BARBAR – Licitor Žilina 4:0
BARBAR – Fajn Bratislava 3:1
BARBAR – Squash Liptov 3:1
BARBAR – Veteráni Žilina 4:0
BARBAR – Oliver Košice 3:1

»

www.prozahori.sk

Famózny víkend Barbarov
 squash

Tretí hrací víkend I. Slovenskej 
squashovej ligy v Bratislavskej 
Markíze patril tentokrát jedno-
značne Skaličanom.

Pomer vyhratých a prehratých dvoj-
hier 17:3 možno pokladať jedno-
značne za veľký úspech. V tabuľke 
Barbari poskočili na druhé miesto s 
luxusným 16 bodovým náskokom pred tretími Košicami.

Cenný skalp zaknihoval Robo Trno-
vec, ktorý mal hneď od začiatku 15. 
hráča slovenského rebríčka Milana 
Laporčáka dobre rozrobeného. Svoje 
dielo dokonal v nervóznom závere 
piateho setu – 12:10. Poďakovanie 
patrí aj Squashistovi Skalickému, 
ktorý online priebežne informoval 
početnú fanúšikovskú základňu 

v Skalici. Barbari môžu nastúpiť na záverečné dvojkolo 
v Žiline uvoľnene s is-
totou baráže o postup 
do extraligy. S najväč-
šou pravdepodobnos-
ťou to bude najhoršie 
z druhého miesta.

■ Juraj Spáčil

Por. Tím Zápasy Stretnutia Dvojhry Body
1. Fajn Bratislava 15 14:1 45:15 74
2. BarBar Skalica 15 11:4 42:18 68
3. Oliver Košice 15 8:7 29:30 52
4. Squash Liptov 15 5:10 25:33 45
5. Licitor Žilina 15 3:12 24:36 42
6. Veteráni Žilina 15 4:11 13:46 32

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

Tabuľka po 6. kole:

22.2.2013 od 8:30 do 12:30 hod. 
v priestoroch Cinemaxu - sála A

Darovanie krvi bude spojené s losovaním
všetkých darcov o pekné ceny:

cena - zapožičanie vystavovaného auta
   Peugeot 301 v ZOC MAX na víkend
cena   - výmena  4 litrov oleja
cena   - vyčistenie klimatizácie
 +kontrola vozidla po zime  
cena - výmena zimných pneumatík 
 +kontrola vozidla po zime
cena - servisná kontrola vozidla
   po zime

ďalšie   zaujímavé ceny...

1.

2.

3.

4.

5.

Valentínska
kvapka krvi
Valentínska
kvapka krvi

MALACKYHLAVNÝ PARTNER:

móda I gastro I šport   služby I I I multikino   parkovisko www.zocmax.sk
Partneri:

Radoslav�B ěloch
nezávislý vyživový poradca Herbalife

SOLÁRIUMSOLÁRIUM

Valentínska kvapka krvi 2013
Radi by ste urobili dobrý skutok? Potom príď-
te 22. februára do zábavno obchodného centra 
MAX Skalica, ktorý  v spolupráci so Slovenským 
Červeným krížom pripravil už tradičnú akciu pod 
názvom Valentínska kvapka krvi, zameraná na 
dobrovoľné darovanie tej najvzácnejšej tekuti-
ny - krvi.

Na účastníkov akcie čaká okrem drobných, upomienko-
vých darčekov a občerstvenia aj prekvapenie v podobe 
pekných piatich cien, ktoré venovala spoločnosť Peugeot 
Malacky a ktorá spomedzi všetkých darcov vylosuje pia- 
tich výhercov. Prvou cenou bude zapožičanie modelu 
Peugeot 301, ktorý je vystavený v priestoroch zábavno 
obchodného centra, na víkend a ďaľšie štyri zaujímavé 
ceny.

Akciu podporili: Slovenský červený kríž, Peugeot Malac-
ky, Cinemax, Tesco Skalica, SWAN, MŠK Holíč, TK Libri, 

CROPP TOWN, Stredoeurópska 
vysoká škola, Zdravotná škola, 
Solárium, Kvetinárstvo TREND, 
Šperk Holíč a p. Radoslav Bě-
loch, nezávislý výživový porad-
ca - Herbalife.

Svoju účasť môžete nahlásiť 
na ÚzS SČK Senica, na tel. číslo: 
034/6515159, 034/6512316 
do 15.30 hod. Viac informácií 
na stránke: www.zocmax.sk/si

Nezabudnite, akcia sa koná 
22.2.2013 od 9.00 hod. do 
12.30 hod. v priestoroch Cine-
maxu v ZOC MAX Skalica.

Tešíme sa na Vás.
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TALENTMÁNIA 
v ŠKD pri 1. ZŠ Skalica

Utorkové popoludnie 5.2. patrilo v našom 
školskom klube, pri ZŠ Vajanského v Skali-
ci, talentu.
Na úvod pani vychovávateľka Dúbravová deti 
privítala a peknou prezentáciou o talentovej 
súťaži začali vystúpenia detí.

Až 48 z nich nám predstavilo svoj talent v šty-
roch kategóriách - tanec, spev, kreslenie a iné 
(recitácia, hra na klavír, scénický tanec). Deti 
ukázali, že sú v mnohom veľmi šikovné.
V prestávke vystúpila so svojím tancom v štýle 
C-WALK aj skupina našich deviatakov CREW-
-SPARTA. Aj deti, ktoré nemali odvahu ukázať 
svoj talent jednotlivo, predviedli ho počas 
prestávok spontánnym tancom.
Na záver obdržali tí najtalentovanejší z rúk poro-
ty diplom TALENT 2013 a sladkú odmenu.
Opäť sme sa raz presvedčili o tom, že v našom 
klube máme naozaj samé talenty.

Je to už rok čo sa v meste Skalica spojila šestica mla-
dých ľudí a začali pôsobiť ako nová tanečná skupina 
– EXTRAVAGANZA. K svojmu prvému výročiu pripra-
vujú svoj prvý tanečný koncert, ktorý sa uskutoční 
v Zábavno-obchodnom centre MAX Skalica posledný 
februárový víkend - 23.februára o 17:00. Prinášame 
rozhovor s tanečníčkami zo skupiny.

Ako začala tanečná skupina EXTRA-
VAGANZA?
Bolo to ešte v roku 2011 keď sme si 
cez leto dávali tanečné skúšky na ná-
dvorí 3 ZŠ v Skalici. To sme ešte vtedy 
nevedeli, že niekedy takto budeme 
fungovať a pracovať. Prvý raz sme sa 
spojili začiatkom roku 2012, kedy sme 
sa pripravovali na naše prvé plesové 
vystúpenie. A odvtedy sa nám ponuky 
len hrnú.

Kde ste sa mali možnosť už predstaviť?
Tak u nás je to rôzne, dá sa povedať, že sme precestovali 
celé Záhorie. Okrem rôznych tanečných súťaži sme mali 
možnosť vystupovať v Skalici, Senici, Holíči, Dubovciach, 
Gbeloch, Myjave ale aj Strážnici a Sudomeřiciach. No to nie 
je zďaleka všetko.  Tvoríme aj špeciálne akcie pre špeciál-
ne eventy ako boli napríklad roztlieskavačky na Eismann 

cup 2012.

Aký je Váš najväčší úspech?
Pre nás je vždy najväčším úspechom 
potlesk divákov. To, že vedia oceniť 
našu prácu. Na jednom z vystúpení 
v Senici sa diváci s nami fotili, boli 
sme z toho veľmi nadšení.  Medzi tie 
súťažné úspechy sa za najväčší radí asi 
2.miesto na tanečnej súťaži v Malac-
kách, kde sme porazili v našej kategó-
rií dvanásť tanečných skupín zo show 

choreografiou MUSIC WORLD AWARDS.

Ako vznikajú choreografie?  Kto Vás vedie?
Skupinu vedieme sami a od začiatku tohto školského roka 
fungujeme pod CVČ Skalica. Choreografie tvoríme všetci 
spoločne, aj keď je to často ťažké,  pretože  každý sme iný a 
než sa dohodneme na hudbe alebo na kostýme k tancu, tak 
to nejakú chvíľu trvá. Vždy sme sa však dohodli a v závere 
bol každý z nás spokojný.

Kedy vznikla idea vlastného tanečného koncertu?
Idea tu bola ešte pred Vianocami. Zo začiatku sme uva-
žovali o vianočnej rozprávke v Maxe, ale nakoniec sme sa 
rozhodli pre koncert k výročiu skupiny.

S čím sa predstavíte na koncerte?
Na koncerte sa predstavíme zo všetkými tancami, čo sme 
doteraz mali. Nebude chýbať ani premiéra nového show 
tanca. Okrem nás sa predstavia aj naši hostia, z ktorých 
zatiaľ prezradím skupinu THE REFLEX z Gbelov alebo taneč-
níčky zo skupiny DeliApes.

Veríme, že sa náš koncert vydarí podľa našich predstáv 
a bude veľa spokojných divákov.

Tešíme sa na Vás! ■ Tím skupiny EXTRAVAGANZA!

EXTRAVAGANZA bude mať 1.rok!

■ Alena Ovečková

► Chcete si zlepšiť známku, 
 či pripraviť sa na písomku?

► Potrebujete sa pripraviť 
 na MONITOR, MATURITU,
 PRIJÍMACIE SKÚŠKY 
 na SŠ, VŠ či 8-ročné gymnázium?

► Chcete, aby Vaše deti lepšie pochopili učivo?

Individuálne a skupinové doučovanie

z matematiky a chémie
v Skalici

Tel. 0948 / 224 669
Trigon +, s.r.o.

Doučovanie vedú lektori s vysokoškolským vzdelaním, 
ktorí majú skúsenosti s vyučovaním na SŠ i ZŠ.

Vás pozývajú na

Sobota v Slniečku sa skutoční 16.2.2013 od 
9:00–12:00 hod. v Slniečku.

Na detičky, ktoré majú záujem v nasledujúcom škol-
skom roku 2013/14 navštevovať Slniečko, čakajú tvorivé 
dielničky, kde si vyrobia krásne vecičky a na rodičov 
prehliadka zariadenia, pri ktorej budú zodpovedané 
všetky Vaše zvedavé otázky.

Svoj záujem o účasť 
treba nahlasovať telefonicky 
v pracovných dňoch od 8:00 
do 15:00 hod. na čísle 
034/6644648 alebo 0911 
664 464

Teší sa na Vás Slniečko



15OddychFEBRUÁR 2013

Granatiersky pochod

Na 4 porcie 
potrebujeme:

400 g cestovín 
(fliačky, ale aj 
iné), 500 g ze-
miakov, 2 cibu-
le, trochu masti, 
či oleja, sladkú 
mletú papriku, mleté čierne korenie a soľ.

POSTUP:

Zemiaky uvaríme v šupke. Pokojne môžu byť aj nové, 
dokonca je to ešte lepšie.

Uvarené zemiaky nakrájame na malé kocky, cibuľu 
ošúpeme a tiež na jemno nakrájame. Vo vhodnej 
panvici roztopíme masť a dobre na nej orestujeme 
posolenú cibuľu do sklovita.

Orestovanú cibuľu na chvíľu odstavíme od ohňa a po 
krátkej chvíli vmiešame papriku a čierne korenie. 
Hneď na to prídu nakrájané zemiaky, panvicu vrátime 
na oheň a všetko dobre prehrejeme.

Cestoviny uvaríme v slanej vode.

Vo vhodnej väčšej nádobe potom zmes cibule a zemi-
akov dobre pomiešamr s horúcimi cestovinami. Podľa 
potreby dosolíme.

www.prozahori.sk
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Zbohatlík parkuje svoj nový Mercedes    
a ke  vystupuje prejde okolo kamión      
a odtrhne mu dvere.
- Ty svi a, ... zni il si mi nové auto! - 
reve za ním zbohatlík.
- No jasné, zbohatlík! ... Všetci ste takí 
materialisti. Vôbec si si nevšimol,            
že som ti odtrhol aj avú ruku!
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

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

Krížovky s úsmevom

sudoku Vyplňte hernú plochu číslami 1 až 9 tak, aby sa žiadne číslo neopakovalo 
v riadku, v stĺpci ani v hrubo vyznačenom štvorci.

krížovka: www.scalpermedia.sk

Hrajte o CD23 - 23 piesní skupín Trnavského kraja. Správnu odpoveď pošlite do 26.2.2013 na e-mailovú 
adresu sefredaktor@prozahori.sk alebo poštou na adresu OZ Záhorí.sk, Potočná 54, 909 01 Skalica.
Výherca z minulého čísla:  Mária Chocholáčková, Skalica
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Do nového roka 2013 
prináša Mesto Skalica

Praktického 
sprievodcu 

mestom Skalica 
a okolím

V rozšírenej a aktualizovanej 
70-stranovej brožúre nájde-
te praktické informácie 
o histórii mesta, najznámejších osobnostiach, 
kultúre, zábave, športe, turistike.
Pre návštevníkov mesta sú nesporne najzaujímavejšie 
kapitoly "Pamiatky mesta" a "Pamiatková zóna" 
popisujúce pamätihodnosti v meste, ktoré sa oplatí 
navštíviť. 
Súčasťou materiálu sú praktické mapy uľahčujúce 
orientáciu. Sprievodca ponúka i prehľad ubytovacích 
a stravovacích zariadení. 
Útla knižka obsahuje stručné tématicky zamerané 
články a prináša tipy na vychádzky, výlety alebo 
turistické trasy.
Veríme, že nový Praktický sprie-vodca mestom 
Skalica a okolím Vás ako spoločník na potulkách po 
meste a jeho okolí zaujme.

Ak máte zaujímavý recept, o ktorý sa chcete podeliť 
s čitateľmi, zašlite ho s aspoň jednou fotkou jedla na e-mail: 
sefredaktor@prozahori.sk alebo poštou na adresu 
OZ Záhorí.sk, Potočná 54, 909 01 Skalica

Dobrú chuť!

■ mesto Skalica



Preneste si svoje èíslo alebo si aktivujte novú 
SIM kartu O2 Fér a získajte skvelú z¾avu 

vo výške 20 € na telefón Samsung S5610. 

Ponuka platí do 31. 3. 2013 pri platbe v hotovosti.

S O2 Fér len za  59 €

Zoštíhlili sme cenu telefónu  
Samsung S5610

O2 predajňa
OD Tesco
Mallého 53
909 01 Skalica

O2 Predajné miesto
Nám. Mieru 5
908 51 Holíč


