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Marec je pre mnohých 
hlavne mesiacom 
rozhodnutí, plánova-
ní a zmien v rôznych 
oblastiach života.

Študenti vnímajú marec 
ako mesiac maturitných 
skúšok a podávania 
prihlášok na vysoké 
školy, podnikateľom 
a živnostníkom sa spája 
mesiac s daňovými 
povinnosťami, pre 
záhradkárov zname-
ná marec príchod jari 
a s ním spojené práce 
v záhrade, športovci sa 
intenzívne pripravujú na 
letnú sezónu a pracujú-
ci už premýšľajú komu 
venujú 2% zaplatenej 
dane.

Tieto rozhodnutia a plá-
ny sa snažíme vykonať 
s čo najväčším uváže-
ním, pretože mnohé 
z nich môžu ovplyvniť 
nielen nasledujúce 
mesiace v našom 
živote, ale mnohé z nich 
ovplyvnia aj sám náš 
život do ďalších rokov.

Prajem vám preto, aby 
keď sa v budúcnosti 
obzriete spätne, ste si 
mohli povedať –  v mar-
ci 2013 som urobil 
správne rozhodnutie, 
vďaka ktorému som 
šťastný. A to je predsa 
to najdôležitejšie, čo si 
môžeme želať.

          Veronika Dujsíková
          šéfredaktor

Ed
ito

ri
al

Novinky z Bratislavskej župy

Mestá a obce v Bratislavskom kraji 
by sa mali rozvíjať rovnomerne

Koncom februára sa starostovia a primátori z malackého 
okresu stretli v Stupave s predsedom Bratislavského sa-
mosprávneho kraja Pavlom Frešom. Ten ich informoval 
o príprave nového programovacieho obdobia pre euro-
fondy na obdobie 2014-2020, ktoré by malo priniesť kra-
ju a teda aj jednotlivým obciam viac financií z Európskej 
únie.
Bratislavský župan na stret-
nutí zdôraznil, že je dôležité, 
aby všetky mestá a obce v 
kraji mali rovnakú možnosť 
rozvíjať sa a teda v čerpaní 
eurofondov by malo mať Zá-
horie rovnaké príležitosti ako Bratislava, Pezinok či Senec.
„Hovorili sme aj o príprave ďalšieho programového obdo-
bia. Tie výhliadky pre Bratislavskú župu sú podstatne lep-
šie, ako bolo minulé programové obdobie,“ poznamenal Pa-
vol Frešo. Kým v programovom období 2007-2013 mohli mestá 
a obce v BSK čerpať 100 miliónov €, v rokoch 2014 až 2020 by to 
malo byť dva krát viac, pričom existujú aj dve flexibility. Prvou 
je možnosť presunúť zdroje medzi kategóriami regiónov až do 
výšky 3 percent celkovej alokácie SR. Rovnako významnou je pre 
rozvoj Bratislavskej župy možnosť získať finančné prostriedky aj 
na aktivity spojené s investíciami do aplikovaného výskumu a 
inovácií, informačno-komunikačných technológií, ako aj sociál-
nej inklúzie zamestnanosti. V tomto prípade to môže byť až do 

výšky 15 percent prioritnej osi.
Finančné prostriedky z fondov EÚ bude 
môcť kraj čerpať aj na investičné aktivi-
ty do základnej infraštruktúry v oblasti 
školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva, 
integrovanej dopravy, energetiky a ži-
votného prostredia. Dôležité však bude, 
aby obce vytvorili projekty integrova-
ného charakteru, napríklad na úrovni 
mikroregiónu, ktoré budú podporovať 
región. „Ide o to, aby sme spolu držali, 
mali jasno v tom, čo chceme a potom 
sa nám to podarí úspešne presadiť,“ 
zdôraznil župan Pavol Frešo.

V Bratislavskej župe vzniknú stovky nových pracovných miest
Stovky nových pracovných miest prinesie nová karosá-
reň Volkswagenu, najvýznamnejšieho hospodárskeho 
partnera v Bratislavskom kraji.
Pri príležitosti dokončenia 
jej hrubej stavby  brati-
slavský župan Pavol Frešo 
zdôraznil význam pre regi-
ón: „V novej hale vznikne 
550 nových miest a ďal-
šie stovky miest sa budú 
týkať subdodávateľov po 
celom regióne. To považujem za obrovský úspech z hľadis-
ka zamestnanosti nielen v Bratislavskej župe, ale koniec-
-koncov aj pre širšie okolie“. Kompletne dokončená a vybave-
ná strojmi bude hala v roku 2014.
Okrem stoviek pracovných príležitostí ponúkne stredoškolákom 
možnosť zdokonaliť svoje vedomosti v praxi. Bratislavský sa-
mosprávny kraj totiž v spolupráci so spoločnosťou Volkswagen 

Bratislava pripravuje vznik centra odborného vzdelávania, ktoré 
by absolventom stredných škôl malo pomôcť nájsť uplatnenie 
na trhu práce. Založenie centier má Bratislavský samosprávny 
kraj vo svojich prioritách na toto volebné obdobie.
„Bratislavská župa sa podieľa na tom, aby ľudia, ktorí vy-
chádzajú z našich škôl, boli pripravení pracovať v takých 
vysokokvalifikovaných podmienkach, ako je táto karosá-
reň vybavená najmodernejšou technológiou. S Volks-
wagenom spolupracujeme na tom, aby naši absolventi 
boli schopní nastúpiť nielen do tejto karosárne, ale aj do 
iných výrob v rámci koncernu,“ priblížil bratislavský župan.
Pavol Frešo zároveň dodal, že BSK spolupracuje s Hlavným mes-
tom Bratislava a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálne-
ho rozvoja SR na dobudovaní infraštruktúry v oblasti. „Spolu-
pracujeme s Hlavným mestom Bratislava a ministerstvom 
dopravy, aby sme nemali problém s tým, že hoci tu máme 
modernú výrobu, ktorá má obrovskú kapacitu, nevieme 
diely doviezť sem a hotové autá odviezť,“ dodal župan.

Autobusová stanica Mlynské Nivy 
sa mení na bezbariérovú

Uľahčiť cestovanie ľuďom so 
zdravotným postihnutím ale-
bo so zníženou pohyblivosťou 
majú nové - bezbariérové 
prístupy na autobusovej sta-
nici Mlynské Nivy.
Cestujúci ich môžu plne využívať už od marca. Dopravca Slovak Li-
nes, ktorý zabezpečuje prímestskú dopravu v Bratislavskom kraji, 
uskutočnil v rámci stanice niekoľko zmien podľa novej európskej 
legislatívy. Tá posilňuje práva pasažierov autobusovej dopravy. 
Predpisy podobného charakteru už v Európskej únii platia pre le-
teckú, lodnú a vlakovú dopravu.
„Je dôležité, aby aj ľudia, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom 
znevýhodnení, mali rovnaké možnosti. Tieto bezbariérové 
prístupy im uľahčia cestovanie, a aj takto môžu svoje každo-
denné povinnosti vykonávať s čo najmenšími prekážkami,“ 
povedal bratislavský župan Pavol Frešo.
K jednotlivým nástupným ostrovčekom sa budujú bezbariérové 
prístupy zabezpečené šikmou plochou, označia sa cesty pre bez-
bariérový pohyb po priestore autobusovej stanice. Okrem toho 
pribudla aj bezbariérová toaleta na prízemí budovy a po areáli sta-
nice sa rozmiestňujú základné informácie pre osoby so zdravotným 
postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou, doplnil generál-
ny riaditeľ spoločnosti Slovak Lines Peter Sádovský. Kontaktným 
miestom pre cestujúcich, ktorí potrebujú asistenčnú pomoc, sú 
určené pokladne 4, 5 a 6 nachádzajúce sa vo vestibule autobusovej 
stanice. Súčasťou európskeho nariadenia je aj zaškolenie všetkých 
vodičov a dotknutý personál pre asistenciu týmto cestujúcim.

Začína sa prerokovanie územného plánu regiónu 
Prerokovanie návrhu územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj začalo 
25. februára a potrvá do 27. marca. Verejné prerokovanie pre verejnosť s odborným výkla-
dom spracovateľa sa uskutoční na Úrade BSK v stredu 13. marca o 17:00.
„Nový územný plán fixuje obchvat Bratislavy D4, cestu na juhovýchodné Slovensko R7 
a župný okruh medzi Šamorínom, Sencom, Pezinkom a Malackami, ktorý by mal kon-
čiť v Záhorskej Vsi novým mostom do Angernu. Definuje aj ochranu vinohradov. Tie sú 
významným krajinotvorným prvkom a chceme na nich, tak ako rakúsky Burgenland, 
postaviť veľkú časť cestovného ruchu,“ povedal predseda BSK Pavol Frešo.
Návrh územného plánu regiónu je zverejnený na internetovej stránke 
www.bratislavskykraj.sk. Výsledný návrh územného plánu Bratislavskej župy bude 
predložený krajským poslancom na schválenie v júni.
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V najbližších dňoch sa spúšťa prvá etapa 
Bratislavskej integrovanej dopravy. Tá 
umožní obyvateľom malackého okresu ces-
tovať na jednu električenku s rôznymi do-
pravcami. Projekt je spoločným úsilím Bra-
tislavského samosprávneho kraja a mesta 
Bratislavy o zjednodušenie dopravy v re-
gióne.  V ďalších etapách sa integrovaná 
doprava rozšíri na celý kraj a pribudne aj 
ponuka pre ľudí cestujúcich na jednorazo-
vé cestovné lístky.

Bratislavská integrovaná doprava štartuje
Čo je integrovaný 
dopravný systém?

Integrovaný dopravný systém Bratislavského kraja 
je systém dopravy, kde viacerí dopravcovia vzá-
jomnou spoluprácou vytvárajú pre cestujúceho 
spoločnú dopravnú a tarifnú ponuku. Cestujúcemu 
tak ponúkajú spoločný cestovný lístok, po zakúpe-
ní ktorého môže ľubovoľne kombinovať viaceré 
druhy dopravy bez ohľadu na to, ktorý dopravca 
ich prevádzkuje.

Čím možno cestovať?
Do projektu Bratislavskej integrovanej dopravy sú za-
pojení: prevádzkovateľ mestskej hromadnej dopravy 
Dopravný podnik Bratislava, a.s., autobusový doprav-
ca Slovak Lines, a.s. a železničný dopravca Železničná 
spoločnosť Slovensko, a.s.. Občania budú môcť ces-
tovať všetkými dopravnými prostriedkami   mestskej 
hromadnej dopravy, prímestskými autobusmi, ako 
aj vlakmi kategórie osobný (Os) a Regionálny expres 
(REX) na území Bratislavy a Záhoria - okres Malacky.

Pre koho je Bratislavská 
integrovaná doprava určená?

I. etapa Bratislavskej integrovanej dopravy je urče-
ná cestujúcim, ktorí využívajú predplatné cestovné 
lístky - tzv. električenky. Tie umožňujú cestujúcemu 
neobmedzené cestovanie v rámci zvolenej časovej 
platnosti (30, 90 alebo 365 dní) a územnej platnosti 
(zvolené zóny).

Cestujúci, ktorí nemajú záujem využívať predplatné 
cestovné lístky môžu aj naďalej využívať cestovanie 
podľa doterajších zaužívaných pravidiel. V ďalších eta-
pách sa pripravuje aj ponuka pre nich.

Pre držiteľov preukazov ŤZP a ŤZP-S sa podmienky 
do 30.6.2013 vo vozidlách MHD nemenia.

◄ ▼ Cesta župana po kraji  hromadnou dopravou
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CENNÍK CESTOVNÝCH LÍSTKOV INTEGROVANÉHO 
DOPRAVNÉHO SYSTÉMU V BRATISLAVSKOM KRAJI

PREDPLATNÉ CESTOVNÉ LÍSTKY
PRE BRATISLAVSKÉ ZÓNY 100 + 101 A ICH KOMBINÁCIE S REGIONÁLNYMI

PLATNÝ OD: 1. 3. 2013

PRE REGIONÁLNE ZÓNY  

POZNÁMKY

30 dňový

30 dňový

Štandardný
EUR

Štandardný
EUR

Štandardný
EUR

Štandardný
EUR

Štandardný
EUR

Štandardný
EUR

Zľavnený
EUR

Zľavnený
EUR

Zľavnený
EUR

Zľavnený
EUR

Zľavnený
EUR

Zľavnený
EUR

90 dňový

90 dňový

Cestovný lístok možno použiť len v zóne, na ktorú je platný. V medzizastávkovom úseku, v ktorom leží hranica zóny je cestujúci povinný mať platný cestovný lístok pre obe tarifné zóny.
ZĽAVNENÉ CESTOVNÉ SA POSKYTUJE:
-deťom od 6 rokov veku do 15 rokov,
-žiakom a študentom do dovŕšenia 26 rokov veku, max. do získania 2. stupňa VŠ vzdelania v dennej forme štúdia,
-občanom nad 60 rokov veku, ktorí sú poberatelia starobného, resp. výsluhového dôchodku,
-držiteľom ŤZP vrátane invalidného vozíka a držiteľom ŤZP-S vrátane sprievodcu.

365 dňový

365 dňový

ZÓNY

POČET ZÓN

100 + 101
100 + 101
100 + 101
100 + 101
100 + 101
100 + 101
100 + 101
100 + 101
100 + 101

sieťový

+ 1 regionálna

2 regionálne
1 regionálna

41.90

25.90

111.90

68.90

411.90

253.90

58.90

42.90

68.90

52.90

76.90

63.90

84.90

73.90

93.90

84.90

104.90

95.90

114.90

105.90

156.90

114.90

185.90

142.90

206.90

171.90

228.90

199.90

253.90

228.90

281.90

256.90

310.90

285.90

580.90

422.90

686.90

527.90

765.90

633.90

844.90

739.90

937.90

844.90

1 042.90

950.90

1 148.90

1 055.90

26.00

14.90

68.60

39.90

260.00

147.90

51.90

31.90

139.90

85.90

517.90

316.90

20.90

12.90

55.90

34.40

205.90

126.90

29.40

21.40

34.40

26.40

38.40

31.90

42.40

36.90

46.90

42.40

52.40

47.90

57.40

52.90

78.40

57.40

92.90

71.40

103.40

85.90

114.40

99.90

126.90

114.40

140.90

128.40

155.40

142.90

290.40

211.40

343.40

263.90

382.90

316.90

422.40

369.90

468.90

422.40

521.40

475.40

574.40

527.90

13.00

7.40

34.30

19.90

130.00

73.90

25.90

15.90

69.90

42.90

258.90

158.40

+ 2 regionálne

3 regionálne

+ 3 regionálne

4 regionálne

+ 4 regionálne

5 regionálnych

+ 5 regionálnych

6 regionálnych

+ 6 regionálnych

7 regionálnych

+ 7 regionálnych

8 regionálnych

+ 8 regionálnych

9 regionálnych
10 regionálnych

DOPRAVU V IDS BK VYKONÁVAJÚ: NA DOPRAVU V IDS BK FINANČNE PRISPIEVAJÚ: Viac informácií sa dozviete v Prepravnom 
poriadku IDS BK, na stránke www.bid.sk  
a na web stránkach jednotlivých dopravcov.
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Čo so súčasnými 
lístkami?

Predplatné cestovné lístky DPB a železničných doprav-
cov budú platiť za rovnakých podmienok, za ktorých 
boli vydané, až do konca ich platnosti. Ak teda Vaša 
električenka platí napríklad do 17.4.2013, môžete až 
do tohto dátumu cestovať v dopravných prostriedkoch 
DPB. Takáto električenka Vám však neplatí vo vlakoch 
a v prímestských autobusoch.

Jednorazové lístky nie sú zaradené do I. etapy Brati-
slavskej  integrovanej dopravy  a preto vám budú pla-
tiť aj naďalej za nezmenených podmienok.

Súkromný železničný dopravca RegioJet, a.s. do I. eta-
py Bratislavskej  integrovanej dopravy  nepristupuje 
a preto cestujúca verejnosť nemôže využiť predplatné 
cestovné lístky vo vozidlách tohto dopravcu.

Kde si môžem zakúpiť 
cestovný lístok?

Predplatný cestovný lístok si budete môcť zakúpiť na 
predajných miestach všetkých zapojených dopravcov, 
v multifunkčných automatoch DPB, v prímestských 
autobusoch alebo prostredníctvom internetového 
predaja. Na Bratislavskú mestskú kartu si budete 
môcť predplatný cestovný lístok dočasne zakúpiť len 
prostredníctvom predajnej siete DPB. Kompletný 
zoznam nájdete na stránke www.bid.sk.

Pred kúpou predplatného cestovného lístka si naj-
skôr zo schémy zón vyberte tie zóny, cez ktoré budete 
chcieť cestovať. Podľa počtu a druhu zvolených zón sa 
cestujúcemu vypočíta cestovné. Do výpočtu ceny sa 
počíta každá jedna zóna cez ktorú budete cestovať, 
teda aj taká ktorou Váš spoj len prechádza a neza-
stavuje tam. Každá zóna sa ale počíta len raz, takže 
cez jednu zónu môžete pri Vašej ceste prechádzať viac 
krát. Každá zóna má svoje číselné označenie, pri kúpe 
lístka je vhodné vedieť predajcovi vymenovať zoznam 
zón, ktoré si želáte zakúpiť. Zóny 100 a 101 sa predá-
vajú len spoločne.

Čo potrebujem, aby 
som mohol cestovať?

Predplatné cestovné lístky sa budú predávať len vo 
forme elektronického zápisu na bezkontaktné čipové 
karty. Na kúpu predplatného cestovného lístka môže-
te využiť ktorúkoľvek čipovú kartu vydanú dopravcom 
podieľajúcim sa na integrovanej doprave Bratislavské-
ho kraja, ako aj študentské ISIC karty vydané vybraný-
mi strednými a vysokými školami pôsobiacimi na úze-
mí Slovenskej republiky a akceptovanými dopravcami 
a tiež Bratislavskú mestskú kartu.

Ak ste si už zvolili, pre aké zóny potrebujete predplat-
ný cestovný  lístok, podľa ich počtu a druhu nájdete 
cenu vášho lístka v cenníku. Pri výpočte sa zvlášť zo-
hľadňujú mestské zóny 100 a 101 a zvlášť zóny v re-
gióne.

Na nasledujúcom obrázku je znázornený príklad ces-
tujúceho, idúceho z Gajár do Bratislavy-Ružinova. Pri 
svojej ceste prechádza cez zóny 260, 255, 245, 235, 
225, 215, 101 a 100 (farebne vyznačené).

Ako si mám vybrať cestovný lístok?
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Schaeffler Slovensko reprezentujú na Slovensku 
dva výrobné závody v Skalici a na Kysuciach. K 
aktuálnej situácii a plánom do budúcnosti sme 
požiadali o vyjadrenie Ing. Patku, generálneho 
riaditeľa:

„Výhľad v 1. Q 2013 je veľmi podobný stavu na trhu, 
ktorý sme badali v posledných 2 Q 2012, a to, že cítime 
ochladenie na trhu vo všetkých jeho sektoroch. Toto 
ochladenie spôsobuje, že naše kapacity momentálne nie 
sú vyťažené tak, ako by sme si želali. Aj napriek tomu 
plánujeme pre Schaeffler Slovensko medziročný nárast 
produkcie 10 - 15%.

V minulom roku sme preinvestovali 110 miliónov € 
v oboch výrobných závodoch. Tohto roku plánujeme 
preinvestovať cca 50 mil. € investícií do technologických 
zariadení. Aktuálne zamestnáva naša spoločnosť v rámci 
Schaeffler Slovensko 8100 zamestnancov.

Významným prínosom pre rozvoj vedomostnej ekono-
miky je rozhodnutie vybudovať R&D (výskumno-vý-
vojové) centrum na Slovensku. Je to vďaka výsledkom 
dlhodobej spokojnosti vedenia spoločnosti so zvláda-
ním technicky a organizačne čoraz náročnejších projek-
tov v našich závodoch, čo je spojené aj s nadobudnutím 
väčších znalostí v oblastiach dotýkajúcich sa vývoja a 
výskumu. Preto je budovanie R&D centra ocenením, ale 
aj logickým vyústením našich doterajších aktivít.

V nasledujúcich dvoch rokoch plánujeme prijať do 120 
pracovníkov na úseky konštrukcie, vývoja produktov, 
technických skúšok a projektového riadenia. Bude to 
šanca hlavne pre pracovníkov s vysokoškolským vzde-
laním strojárskeho zamerania, avšak nevyhnutné sú aj 
jazykové znalosti, najmä anglický a nemecký jazyk. Pra-
covníci vývoja produktov musia preukázať i organizač-
né a komunikačné schopnosti, keďže budú v priamom 
kontakte so zákazníkmi. Jedná sa o vysokokvalifikovanú 
prácu, ktorú si naša spoločnosť vysoko hodnotí, z čoho 
vychádza, že ohodnotenie takýchto pracovníkov bude 
v rámci Slovenska v tejto oblasti nadpriemerné.

Z tohto dôvodu rozvíjame aktívnu spoluprácu s vyso-
kými školami a najmä so Žilinskou Univerzitou, kde sa 
snažíme vychovávať vhodných kandidátov už počas ich 
vysokoškolského štúdia.

Plne funkčné centrum v oboch výrobných závodoch 
predpokladáme vybudovať do roku 2015. Investičné ná-

klady sú spojené s výstavbou, s technickým vybavením 
centra a taktiež so školeniami, ktoré budú musieť prijatí 
zamestnanci absolvovať v materskej spoločnosti.

Aktuálne sú predpokladané investície medzi 10 - 12 
mil. €. V prvej etape sa budú aktivity R&D centra 
sústreďovať na produkty, ktoré sa vyrábajú v našich 
slovenských závodoch a sú určené pre automobilový 
priemysel, najmä kolesové ložiská s integrovaným ABS 
systémom, elektricky podporované guľkové závitové po-
hony, elektronické parkovacie brzdy, radiace domce pre 
prevodovky a celé spektrum valivých ložísk. Do budúcna 
je plánované rozšíriť spektrum produktov, ktoré by mali 
byť vyvíjané pre Európu, Áziu a Afriku.

Slovensko v lokalizácii aktivít skupiny Schaeffler zohrá-
va čoraz väčšiu úlohu, a ďalším rozvojovým krokom je 
zriadenie Financial shared service centre na Slovensku, 
ktoré bude viesť účtovníctvo pre vybrané spoločnosti 
Schaeffler. Práve prebiehajú finálne prípravné práce.

Pre lokalizáciu každej investície, resp. projektu sa zva-
žujú mnohé faktory, a tak to bolo aj v tomto projekte 
- lokalita Slovensko preukázala svoju atraktivitu. Tento 
projekt nebude znamenať rozsiahle hmotné investície, 
nakoľko ide o poskytovanie služieb, ktoré nevyžadujú 
veľké investičné výdavky. Investície budú nasmerované 
predovšetkým do tréningov zamestnancov, či už jazy-
kovo alebo odborne zameraných. Vďaka realizácii tohto 
projektu by malo pribudnúť 65-75 nových pracovných 
miest v horizonte dvoch-troch rokov.

Schaeffler Slovensko je v dlhodobej koncepcii ďalšieho 
rozvoja koncernu, z čoho vyplýva, ako aj v minulom 
roku, tak aj v tomto roku, že budeme realizovať loka-
lizácie technológií a rozšírenie produkčného spektra. 
Momentálne, ani v najbližších rokoch, nie sú plánované 
relokalizácie našich produktov smerom do zahraničia.“

■ red

Rozvojové plány Schaeffler Slovensko

%

Dopravná nehodovosť 
v okrese Senica a Skalica  

za mesiac január

V okrese Senica riešili policajti v mesiaci ja-
nuár sedem dopravných nehôd, čo je o dve 
menej ako vlani. Jedna osoba sa pri nich 
zranila ťažko a dvadsať utrpelo ľahké zra-
nenia. V počte ľahko zranených osôb polícia 
eviduje nárast o 18, nakoľko 16. januára do-
šlo k nehode s účasťou autobusu, v ktorom 
sa zranilo viacero osôb. Pri jednej dopravnej 
nehode, ktorú zavinil chodec, bol u vinníka 
zistený alkohol. Až sedem dopravných ne-
hôd bolo spôsobených v dôsledku počasia, 
kedy bol povrch vozovky mokrý, zľadovatený 
alebo bol na ceste kašovitý sneh.

Polícia v okrese Skalica hodnotí situáciu 
z hľadiska vývoja dopravnej nehodovosti  
v mesiaci január ako veľmi pozitívnu. Poli-
cajti riešili len dve dopravné nehody, kým 
v minulom roku ich  bolo sedem. Nebola 
pri nich usmrtená, ani ťažko zranená žiad-
na osoba, tri osoby sa zranili ľahko. Policajti 
nezaznamenali pri týchto nehodách požitie 
alkoholu vodičom motorového vozidla. 

Polícia však aj naďalej apeluje na všetkých 
účastníkov cestnej premávky, vodičov mo-
torových vozidiel, cyklistov a chodcov, aby 
nepodcenili počasie. Zima ešte neskončila, 
preto treba sledovať, aké sú cesty a prispô-
sobiť jazdu vzniknutým okolnostiam. Neraz 
sa stretávame s tým, že chodníky nie sú 
schodné a chodci uprednostňujú cestu. Pre-
to by mali mať na pamäti reflexné prvky, aby 
boli pre vodičov dostatočne viditeľní. Zákon 
ukladá povinnosť nosenia reflexných prvkov 
cyklistom za zníženej viditeľnosti jazdiacim 
po krajnici. Chodec, ktorý sa pohybuje po 
krajnici, musí mať reflexné prvky za zníženej 
viditeľnosti mimo obce. 

Cyklistom tiež pripomíname povinnosť po-
čas jazdy mimo obce chrániť si hlavu riad-
ne upevnenou ochrannou prilbou. Cyklista 
mladší ako 15 rokov musí mať prilbu na hla-
ve aj v obci.

■ KR PZ v Trnave

ilustračné foto
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Rétorika
So spoločenskou etiketou úzko súvisí aj ré-
torika. Človek s určitým postavením chce 
lepšie pôsobiť na ľudí nielen svojím dobrým 
správaním sa, ale aj pri prednese svojho vy-
stúpenia či prejavu na zhromaždení, schôd-
zi, porade či pri jednoduchej konverzácii.

Staré grécke príslovie hovorí, že reč je zr-
kadlom duše. Podľa niektorých odborníkov 
väčšina nepríjemností v každodennom ži-
vote je vyvolaná iritujúcimi zvukmi, krikom 
a inými zlými návykmi pri vyjadrovaní toho, 
čo má človek v úvodzovkách „na duši“.

Napriek dobrému obsahu prejavu či vy-
stúpenia rečník môže zanechať zlý dojem, 
ak pri jeho prednese nerešpektuje niekoľko 
základných pravidiel. Prvé je, že má hovoriť 
nahlas a zreteľne. Tomu napomôže správne 
držanie tela. V USA sa pri výučbe rétoriky 
spomína stará rada Quakerov: „Hlavu a bra-
du hore, prsia von a brucho dnu !“ Niektorí 
ľudia so slabším hlasom by pri prednášaní 
svojho vystúpenia nemali sedieť. Ťažšie pre 
nich je to pri televíznych debatách a pro-
gramoch. Ak sa prednáša v sede, pomôže 
len vzpriamené sedenie na stoličke alebo 
vo vyššom tvrdšom kresle bez opierania sa 
o sedadlo.

Ďalšou požiadavkou je, aby rečník nehovoril 
veľmi rýchlo, ale ani pomaly. Prijateľná rých-
losť je medzi 120 až 150 slovami za minútu. 
Tak ako vadí veľmi rýchly prejav, iritujúcim 
môže byť aj pomalé rečnenie a prejav s veľ-
kými prestávkami. Rýchlosť prejavu však 
nikdy nesmie byť konštantná. Dobrý rečník 
strieda rýchlejšie pasáže s pomalšími. Myš-
lienky a emócie obsiahnuté vo vystúpení sa 
musia prejaviť odlišne než v “normálnom” 
texte. Prejav má obsahovať aj dve – tri pau-
zy pre efekt, ale nie viac. Niektorí ľudia, keď 
vystupujú s prejavmi na verejnosti, vyvolá-
vajú dojem, že sú akoby “bez života”. Ich hla-
su chýba vitalita, energia, entuziazmus, ur-
čitá intenzita. Ak rečníka viackrát požiadajú, 
aby zopakoval to, čo práve povedal, patrí asi 
medzi tieto typy.

Na budúce si povieme o rétorike pri verej-
ných vystúpeniach.

■ Mária Mešťánková
FMK UCM v Trnave

Na VIA University College, v dánskom mestečku Horsens 
som začal študovať koncom augusta 2012.

Štúdium sme nezačali klasicky, ako som bol zvyknutý na 
Ekonomickej univerzite v Bratislave, že sme v prvý deň 
prišli do školy a hľadali sme triedy, nevyznali sme sa 
v budove, všade sme meškali atď, ale mali sme úvodný 
týždeň, tzv. RUS Week, kde nás zaradili do tímov (po-
zostávajúcich z asi 10 ľudí) podľa študijných programov 
a najprv sme mali prehliadku priestorov školy, knižnice, 
jedálne a potom od utorka až do piatka nasledovala séria 
outdoorových aj indoorových tímbildingov zakončených 
tématickou párty v piatok večer v budove školy, takže 
keď sme sa nasledujúci pondelok stretli so spolužiakmi, 
už sme sa poznali a presne sme vedeli kam máme ísť.

V pondelok ale ešte nezačalo vyučovanie, no od pon-
delka až do stredy nasledovala séria workshopov za-
meraných na „reading and comprehension skills“, teda 
ako efektívne čítať a porozumieť písanému textu a na 
efektívnu prácu v tíme, keďže počas semestra v tímoch 
pracujeme neustále.

Študujem International sales and Marketing manage-
ment, teda medzinárodný obchod a marketing. Máme 
6 predmetov (Organizácia & Manažment, Marketing & 
Predaj, Komunikácia, Štatistika, Ekonomika a Obchodné 
právo) a každý jeden predmet súvisí s ostatnými. Neučia 
nás sedemdesiatroční profesori, ale ľudia z praxe, ktorí 
majú viac než 15-ročné skúsenosti z rôznych manažér-
skych pozícií po celej Európe a teraz chcú svoje skúse-
nosti posunúť ďalej.

Na prvej hodine každého predmetu mali vyučujúci krát-
ku prezentáciu o sebe, následne za každým študentom 

prišli, podali si ruku a zoznámili sa. S učiteľmi si tykáme 
a oslovujeme sa menami, žiadne pán učiteľ, pán docent, 
pán profesor...

Nemáme klasické prednášky, skôr by sa to dalo porov-
nať k slovenským „cvikám“ a naša „trieda“ je akýmsi 
ekvivalentom slovenského „krúžku“. V triede nás je asi 
25 a takmer všetky hodiny máme v jednej triede. Máme 
dokonca aj CCP (Class contact person), niečo ako triednu, 
s ktorou riešime operatívne veci, ktorá sa nás zo začiatku 
semestra stále pýtala, či je všetko v poriadku, či nemá-
me problémy s ubytovaním, s vyučovaním, študijnými 
materiálmi a pod. Naša CCP je zároveň vyučujúcou mar-
ketingu.

Zaujímavý je aj rozvrh, ktorý nie je fixný, ale každý týž-
deň je iný, čiže neprichádza k stereotypu. Každý týždeň 
máme minimálne 1, niekedy aj 2 dni voľno a hodiny 
máme najneskôr do 14:20. Najviac máme 3 vyučova-
cie hodiny za sebou, od 8:20 do 14:20 (aj s obednou 
prestávkou), žiadne vysedávanie na cvikách do 19:30 od 
rána, ako som vysedával onoho času na EUBA.

Čo sa týka skúšok na konci semestra, v 1. semestri sme 
namiesto skúšky mali urobiť analýzu súčasného stavu 
jednej veľkej spoločnosti a to tak, že z každého predme-
tu, ktorý sme mali, sme mali napísať dve A4 strany, teda 
analyzovali sme ich marketing, komunikáciu ich web-
stránky a výročné správy, ich ekonomické ukazovatele za 
posledné 2 roky atď. Následne sme si to museli obhájiť 
na 10-minútovej ústnej skúške. Nie bezbrehá teória, ale 
okamžité prevedenie našich vedomostí do praxe. O tom 
to tu je.

■ Peter Lukáč

Štúdium v Dánsku
 Záhoráci v zahranicí

Podporte OZ Záhorí.sk
venovaním 2% zaplatenej dane, 

ktoré budú vyuzité v nasom regióne.

Na poukázanie 2% dane je potrebné potvrdenie o zaplatení dane, ktoré vám vystaví váš zamestnávateľ 
a na základe kterého vyplníte Vyhlásenie o poukázaní 2% daní, ktoré si môžete stiahnuť na stránke 
www.prozahori.sk. Vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane pošlete na váš Daňový úrad.

O použití vašich 2% daní budete pravidelne informovaní na stránkach mesačníka Záhorí a na webovej 
stránke www.prozahori.sk.

Ďakujeme!
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► 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.

Karneval 
v Rozprávkove

V sobotu 16. 2. sa deti z nášho školské-
ho klubu, pri ZŠ Vajanského v Skalici, 
stretli v krajine ROZPRÁVKOVO na tra-
dičnom každoročnom karnevale.

Tento rok sa náš karneval niesol v znamení 
rozprávky, ktorá je deťom veľmi blízka. V te-
locvični vyzdobenej rozprávkovými postava-
mi sa stretli naozajstné živé postavy - naše 
deti v maskách princezien, čarodejov, čertov, 
víl, rôznych chrobáčikov...

V úvode sa s rozprávkovým tančekom pred-
stavili naše pani vychovávateľky a potom sa 
už začal ten pravý karneval. Telocvičňa hý-
rila farbami a zo všetkých kútov bolo počuť 
len radosť a detský smiech. Deti tancovali, 

spievali a pri tom sa mohli občerstviť v na-
šom bufete, do ktorého prispeli mamičky a 
babičky sladkými dobrotami, za čo im patrí 
veľká vďaka.

Na žiadnom plese nesmie chýbať tombo-
la a u nás sme mali, vďaka rodičom našich 
detí, ceny pre všetky masky. Každé dieťa 
si odnieslo z karnevalu peknú spomienku 
v podobe ceny a nás dospelých hrial pri srdci 
dobrý pocit, že sme deťom pripravili zase 
jedno krásne neopakovateľné popoludnie.

Vďaka patrí všetkým pani vychovávateľkám, 
ktoré aj vo svojom voľnom čase neváhali 
prísť a pripravili naozaj výbornú akciu.

■ Alena Ovečková
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Hotel
PATRIOT

Skalica

Hotel PATRIOT Skalica a Mirka Resslerová vás pozyvajú 
na víkendový seminár pre ženy, ktorý sa uskutoční v termíne 13. – 14.4.2013 s témou

Prebudenie a pochopenie Zeny v sebe

Celková cena víkendového pobytu je 120€. Zahŕňa poplatok lektora, ubytovanie, 
stravu - 1x raňajky, 2x obed a 1x večera, vírivku - 20 min., coffe break.
Cena bez ubytovania a vírivky je 80€.

■ Objednávky pobytu, masáží a konzultácií posielajte na email: 
rezervacie@patriothotel.eu

■ Úhradu za pobyt zasielajte, prosím, v plnej výške na číslo účtu: 2628750797/1100 
do 1.4.2013. Pri platbe uvádzajte heslo Ženy v sebe a vaše meno a priezvisko. Vážnym záujem-
com po úhrade pobytu zašleme komplexný program pobytu a jedálny lístok.

Tešíme sa na stretnutie s Vami
tím Hotela Patriot

Tehelňa 40, 909 01 Skalica, Slovak Republic
Tel: +421 34 69 77 777, +421 910 856 102
fax: +421 34 69 77 778
e-mail: rezervacie@patriothotel.eu
              www.patriothotel.eu

Minulý mesiac sa v našom hoteli konal víkendový pobyt s názvom NOVÁ ŽENA. Lektorkou bola pani Iva Matyášová špecialistka na FENG SHUI.

Pani Matyášová sa problematikou FENG SHUI zaoberá dlhodobo a prednáša po celej Českej republike.

V súčasnosti pripravuje v spolupráci s Hotelom Patriot ŠKOLU FENG SHUI, v ktorej absolventi pri dokončení získavajú certifikát. Vzhľadom k úspešnosti a tradícii tejto jej 
školy nepochybujeme o tom, že aj v Skalici sa nájdu nadšení poslucháči tohto smeru.

Začiatok je v sobotu 13.4. o 10:00, 
koniec v nedeľu 14.4. o 16:00

Prednášajúcou bude pani Mirka Resslerová, lektorka 
alternatívneho centra Cestou životem, ktorá mimo prednášok, 

meditácií a cvičení ponúka niekoľko druhov masáží 
a masážnych techník a prácu s energiou. Medzi iným ponúka 

aj čistenie priestoru od negatívnych energií.

Seminár, na ktorý Vás chceme pozvať, je určený 
výhradne pre ženy a dospievajúce dievčatá. 

Pomôže vám pochopiť seba samé, pomôže pri spracovaní 
vašich emočných a fyzických energií. Naučí vás schopnosti 

využiť tieto prirodzené sily vo svoj vlastný prospech. Ukáže vám, 
ako žiť vedome vo svojom fyzickom tele a ako pomocou 

tohto pochopenia prejaviť svoju tvorivosť a nadšenie.
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Valentínska kvapka krvi v ZOC MAX Skalica
ZOC MAX Skalica 
a Slovenský Čer-
vený kríž v rámci 
svojej spoluprá-
ce s Národnou 
t r a n s f ú z n o u 
službou Ružinov  

pripravili už tradičnú akciu Valentínska kvapka 
krvi, ktorá sa konala dňa 22.2.2013 v priestoroch 
Cinemaxu  v ZOC MAX Skalica. Heslo celosloven-
skej kampane bolo 
pre tento rok: Lásku 
máme v krvi. Dokáž 
to aj ty!

Na všetkých dobrovoľ-
ných darcov krvi, ktorí 
sa zúčastnili tejto hu-
mánnej akcie, čakala 
okrem občerstvenia aj 
odmena v podobe rôz-
nych darčekov , zľavo-
vých poukážok a zliav 
na lístky do kina v  sieti 
kín Cinemax. Tohtoročnou novinkou bolo losovanie spo-
medzi všetkých účastníkov  o 5 hodnotných cien, ktoré 
venovala spoločnosť Peugeot  Malacky a ktorá spomedzi 

všetkých darcov krvi vylosovala piatich výhercov. Prvou 
cenou bolo zapožičanie  modelu Peugeot 301 vysta-
veného v priestoroch zábavno obchodného centra na 
víkend + ďaľšie štyri  zaujímavé ceny. Výhercovia boli 
telefonicky informovaní o výhre a hlavnú cenu – auto 
na víkend si víťaz prevzal v ZOC MAX Skalica.

Akciu podporili: Slovenský červený kríž, Peugeot Malac-
ky, Cinemax, Tesco Skalica, SWAN, MŠK Holíč, TK Libri, 
CROPP TOWN, Stredoeurópska vysoká škola, Zdravotná 

škola, Solárium, Kveti-
nárstvo TREND, Šperk 
Holíč a p. Radoslav Bě-
loch, nezávislý výživový 
poradca - Herbalife.

Tento rok sa akcie zú-
častnilo spolu 61 dob-
rovoľných darcov krvi, 
z toho 41 mužov, 20 žien 
z nich 21 prvodarcov.
Všetkým darcom patrí 
naša vďaka a úprimný 
obdiv a samozrejme 
poďakovanie si zaslúžia 

aj ostatní partneri, ktorí túto krásnu, humánnu akciu 
podporili.

Viac info na www.zocmax.sk

THE REFLEX 
s novým logom!

Gbelská rocková kapela THE REFLEX pre-
šla moderným redizajnom. Kapela kon-
krétne zmenila logo, za ktoré si zásluhu 
pripisuje grafik z Bratislavy.

Skupina sa snaží byť k svojim fanúšikom stále 
bližšie a nachádzať väčší a väčší okruh poslu-
cháčov. Svedčí o tom aj počet pripravovaných 
koncertov, na ktorých sa predstavia.

Najbližšie si ich môžete vychutnať:

15.3. SENICA – Galavečer POP SENICA
27.3. BRATISLAVA – BAR u OČKA

■ Erik Formánek

Prvé narodeniny 
tanečného súboru 
EXTRAVAGANZA

Začiatkom roka 2012 začala v meste 
Skalica pôsobiť nová tanečná skupina 
EXTRAVAGANZA. Dňa 23.2. si v Skalic-
kom zábavno obchodnom centre MAX 
pripomenuli svoje prvé výročie.

Tanečníci sa predstavili v rôznych štýloch 
tanca ako disco, hip-hop, show dance a  
open dance. Pri každej choreografii nechý-
bala dobrá hudba a originálne kostýmy. 
V prestávkach sa predstavili členovia gbel-
skej hudobnej skupiny THE REFLEX, raper 
SNAKERO so speváčkou Nikolou Šiškovou 
ale tiež tanečné duo DeliApes. Celým pro-
gramom sprevádzala moderátorka Miriam 
Majerčíková.

Tanečníkov veľmi potešil záujem ľudí a dar-
čeky od návštevníkov, ktorí sa už teraz tešia 
na ich ďalšie výročie.

Podujatie sa uskutočnilo vďaka sponzorom:  
SSOŠ Via Humana, OZ Záhorí.sk, Svadobný 
salón Michaela, ZOC MAX Skalica.

■ Erik Formánek

Genesis v kúpeľnej liečbe
Nebojte sa, klub výtvarníkov Genesis nemá žiad-
nu diagnózu hodnú lekárskej pozornosti a keď aj 
diagnózu má, tak je to kreativita, úžasný zmysel 
pre krásu okamihu, rôznorodosť, ale hlavne rado-
sť niečo tvoriť!

Aj keď ešte február, pokiaľ sa 
snehu týka taktiež víťazný, 
gniavil naše ťažko skúšané 
Slovensko, vo veľkej sále 
Kúpeľov Smrdáky to hýrilo 
farbami ako na najrozkvit-
nutejšej lúke v najväčšom 
rozpuku jari. Každoročne 
poriada SPA Kúpele Smr-
dáky na čele s riaditeľom 
p. Marcelom Moravčíkom v 
spolupráci s členmi práve tohto klubu Genesis vernisáž 
obrazov a fotografií.

Tentoraz v hlavnej a v priľahlých sálach vystavovali: Jo-
zef Anovčin, Anton Mach, Jozef Čechvala, Milan Doležal, 
Alexander Kollár, Ria Nejezchlebová, Hanka Potančoko-
vá, Eva Látalová, Zdenko Látal, Ivana Vargová, Ludmila 
Pfefferová, Katarína Vyskočilová. Ich práce, už s nadhľa-
dom a erudovanosťou sebe vlastnou, doslova rozpitval 
riaditeľ Záhoráckej galérie PhDr. Štefan Zajíček. Mali 
sme tak možnosť nahliadnuť do najskrytejších kútov 
duší našich výtvarníkov a vedeli sme s prehľadom, čo 

v ich dielach okrem laického pohľadu hľadať. I keď sa 
tieto diela asi nebudú predávať v svetových aukčných 
sieňach za milióny dolárov, sú naše záhorácke, svedčia o 
úprimnosti a v mnohých prípadoch tej svetovosti šliapu 

na päty, povedal vo svojom 
príhovore prezident Záho-
ráckej republiky Pala Nemec 
Lelín a pri tejto príležitosti 
udelil dlhoročnej aktivistke 
v umení Kataríne „Kačke“ 
Vyskočilovej - Štátňí rad 
pjeknej tužky a šikovného 
štetca I. trídy. Kačenka sa 
tak zaradila do plejády naj-
vyšších predstaviteľov ume-
leckého i verejného života 

Slovenska, ktorí už toto ocenenie prijali. 

Nedá sa nespomenúť holíčsku kapelu Four Glasses, kto-
rá i v dnešných časoch počítačovej muziky stále vyhráva 
„LIVE“ t.j. na živo živúce a verte, že tými pár jazzovými 
štandardmi a evergreenmi dotvorili už i tak super atmo-
sféru tohto podujatia.

Nielen chlebom živý je človek, ale aj vďaka každému, čo 
sa pričiní o skrášlenie tohto uponáhľaného sveta. A ver-
te, svet farieb, fantázie či úžasného okamihu zachytené-
ho objektívom fotoaparátu vytrhnutého z času večnosti 
stojí za to! ■ red

Pavel Nemec Lelín a ocenená Katka Vyskočilová
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 atletika

        Výsledky:
Muži: 60 m: 1. Zavacký (Slávia STU Bratislava) 
6,71 s, ... 19. Jurovatý (AC Malacky) 7,50 s. 200 m: 
1. Rigler (Vital Bratislava) 22,35 s, ... 9. Jurovatý 
(AC Malacky) 23,75 s. 800 m: 1. Pelikán (Stavbár 
Nitra) 1:57,68 min, 2. Beňa (UK Bratislava) 1:59,93 
min, ... 12. Marenčík (Junior Holíč) 2:05,77 min. 
1500 m: 1. Szabo (Obalservis Košice) 3:57,45 min, 
... 3. Beňa (Slávia UK Bratislava) 4:00,85 min. 
Trojskok: 1. Koch (Slávia UK Bratislava) 15,02 m. 
Diaľka: 1. Koch (UK Bratislava) 705 cm. Výška: 
1. Horák (Dukla B. Bystrica) 221 cm, 2. Bubeník 
(Nitra) 218 cm, ... 5. Ďurkáč (Holíč) 210 cm, ... 
10. Pavka (Holíč) 190 cm. Guľa (7,25 kg): 1. Olej 
(Dukla B. Bystrica) 18,07 m, ... 6. Mráz (Holíč) 
12,73 m. 4x400 m: 1. Slávia UK Bratislava (Ivan, 
Beňa, Lendvorský, Hlúbik).

Ženy. 60 m: 1. Kršáková (Spartak Dubnica n. V.) 
7,47 s, ... 4. Baňovičová (AC Malacky) 8,09 s, 
8. Chvílová (Malacky) 8,23 s. 400 m: 1. Putalová 
(UK Bratislava), 2. Štuková (UK Bratislava) 55,59 s. 
60 m prekážok: 1. Mokrášová (Dubnica n. V.) 
8,66 s, 2. Baňovičová (Malacky) 8,84 s. Diaľka: 
1. J. Velďáková (B. Bystrica) 634 cm, ... 3. Chvílo-
vá (Malacky) 577 cm, 4. Hladíková (B. Bystrica) 
571 cm. 4x400 m: 1. Slávia UK Bratislava (Štuková, 
Putalová, Zajacová, Habovštiaková).

»Skokanské veličiny sú zo Záhoria, Koch má dve zlaté

Malacky (1. 3. 2013). Štyri zlaté, štyri strieborné 
a dve bronzové medaily vybehali a vyskákali at-
léti zo Záhoria na víkendových majstrovstvách 
Slovenska v hale Elán v atletike (23. – 24. febru-
ára). Najúspešnejší bol Martin Koch v kombinácii 
diaľka, trojskok. V oboch sa stal slovenským šam-
piónom.

Minuloročný účastník majstrovstiev sveta juniorov 
a odchovanec malackej atletiky M. Koch začiatkom se-
zóny bojoval so zranením nohy, ktoré ho limitovalo aj pri 
prvých halových štartoch. Ani v sobotu a nedeľu neboli 
ešte jeho výkony úplne stopercentné. Stačili však k bez-
pečnej ceste k zisku dvoch zlatých medailí. V trojskoku 
prekonal hranicu pätnásť a o deň v diaľke sedem metrov. 

Trio úspešných z Holíča

V skoku do výšky sa s podobnými problémami borila iná 
záhorácka atletická hviezda Matúš Bubeník. Pre zmenu 
odchovanec Juniora Holíč, ktorý si začiatkom roka na 
výškarskom mítingu v Ostrave vybojoval účasť na ha-
lových majstrovstvách Európy v Göteborgu výkonom 
226 cm, mal už pár dní pred slovenským šampionátom 
problémy s členkom. Na jeho výkone sa to v nedeľu od-
razilo, ale aj tak dokázal pokusom na 218 cm utrhnúť 

striebro. V tejto disciplíne sa 
v dobrom svetle presadili aj 
ďalší Holíčania Michal Ďurkáč 
(5. miesto, 210 cm) a Dominik 
Pavka (10. miesto, 190 cm). 

Boj bývalých kolegýň

V trojskoku tentoraz chýba-
la juniorka Eliška Chvílová, 
ktorá sa počas zimy sústredí 
na zdokonaľovanie skoku do 
diaľky. V súťaži narazila na 
svoju niekdajšiu kolegyňu 
z tréningovej skupiny v Malac-
kách Claudiu Hladíkovú (toho 

času Dukla B. Bystrica) 
a zviedla s ňou dra-
matický súboj o bronz. 
O zlato pravda bojovali 
dve účastníčky halových 
ME Velďáková s Medgy-
esovou. E. Chvílová po 
prvých nevydarených 
pokusoch vrhla všetky 
sily do posledného sko-
ku, ktorý znamenal jej 
nový osobný rekord 577 
cm. O šesť centimetrov 
zdolala C. Hladíkovú, 
ktorá si štvrtú priečku 
zaistila v druhej sérii skokom dlhým 571 cm. 

Štuková opäť druhá

V bežeckých disciplínach čakala náročná porcia Jána 
Beňu, ďalšieho bývalého pretekára AC Malacky. Okrem 
individuálnych štartov na 1500 m (3. miesto a nový 
osobný rekord 4:00,85 min) a 800 m (2. miesto, 1:59,93 
min) bojoval aj v štafete Slávie UK Bratislava na 4x400 
metrov a dopomohol jej k zlatým medailám. Podobný 

osud čakal aj na niekdajšiu 
kráľovnú ženskej štvorstovky 
Alexandru Štukovú. Malačanka 
v drese Slávie UK opäť našla 
v tehto disciplíne premožiteľ-
ku, tentoraz svoju tréningovú 
partnerku Ivetu Putalovú. Tešiť 
ju ale môže skalp minuloročnej 
halovej šampiónky Lucii Sla-
ničkovej. A. Štuková rozbiehala 
aj štafetu žien Slávie v ceste za 
ziskom zlatých medailí. 

Prekážkarské želiezko

Prechod z dorasteneckých na 
vysoké prekážky zvláda veľmi ■ AC Malacky

foto: Michal Lindner

hladko šprintérka AC Malacky Monika Baňovičo-
vá, ktorá si v sobotu vylepšila osobné maximum 
a navyše získala striebro za suverénkou tejto 
sezóny, Dubničankou Luciou Mokrášovou. Viac 
pokoja jej chýbalo k lepšej ako „zemiakovej“ me-
daile v behu na 60 m. Pre pokazený prvý štart, po 
ktorom rozhodcovia nikoho nevylúčili, si malacká 
juniorka dávala pozor a zaznamenala podprie-
mernú štartovú reakciu. 

Konečná bilancia Záhorákov na halovom šampio-
náte vyznieva ale veľmi priaznivo a dokazuje, že 
atletika má v tomto kúte Slovenska silné slovo.

Baňovičová 

Koch

Štuková
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 bedminton

Športové centrum BarBar v Skalici, ktoré ponúka 
možnosť zahrať si squash, stolný tenis a ďalšie 
športové hry, sa najnovšie rozrástlo o bedminto-
novú halu. Prečítajte si rozhovor s BarBaristom 
J. Spáčilom.

Krásny prírastok máme teda v športovom prostredí 
Skalice, ďakujeme zaň, ľudia môžu využívať bed-
mintonovú halu a hrať bedminton. Takže Juraj, 
ty ako jeden z aktivistov tohto milého športového 
daru, ako vnímaš túto skutočnosť?

Keď nad tým tak rozmýšľam, tak v Skalici sa dá hrať 
snáď úplne všetko. Len u nás v športovom centre sa dá 
hrať okrem bedmintonu 
aj squash, volejbal, stolný 
tenis, či florbal.

Poďme teraz pekne od 
začiatku. Ako vôbec 
vznikla myšlienka vy-
budovať bedmintonový 
stánok a naplnili sa oča-
kávania? 

V prvom rade, bedminton je vo svete mimoriadne popu-
lárny šport, čo sa u nás možno až tak nevie. V susedných 
Čechách a hlavne na Morave zažíva momentálne veľký 
boom a hrajú ho doslova celé rodiny. S myšlienkou vy-
budovať bedmintonovú halu v susedstve squash centra 
v Skalici prišiel Slavomír Svoboda. V decembri 2012 bolo 
všetko pripravené a mohli sme odštartovať. A musím 
povedať že si tento dynamický šport získal ihneď množ-
stvo priaznivcov zo Skalice i okolia. 

Čo je takým prísľubom do budúcnosti ohľadom ska-
lického bedmintonu?

Bedminton si môže zahrať úplne každý len tak pre zá-
bavu. Pre tých súťaživejších tu bude od septembra 2013 
Skalická amatérska liga, kde radi privítame ženy aj mu-
žov nielen zo Skalice. Samozrejmosťou budú víkendové 
turnaje v dvojhre, či štvorhre. O pripravovaných akciách 
sa možno dozvedieť viac na našom webe: barbarskalica.
sk. 

Ty sám si, Juri, aktívny hráč squashu, reprezentuješ 
spolu s ďalšími chlapcami a zanietencami vzorne 
mesto. Čo pre teba znamená bedminton a aké nové 

možnosti tebe i iným dáva v sebarealizácii?

Bedminton je výborná zábava, ale aj veľká drina. Na tej 
najvyššej úrovni vyžaduje po fyzickej stránke výbušnosť, 
rýchlosť, silu aj kondíciu. Ako doplnkový šport je vhodný 
naozaj snáď ku všetkému, navyše sa dá hrať celoročne. 
Na druhej strane prichádzajú k nám aj manželské páry, 
či celé rodinky a nepotrebujú hrať ani na body. Každo-
pádne sa pri hre musia hýbať a pritom sa dobre zabavia. 
Čo potrebuješ viac? :)

Bedminton teda už fachčí v Skalici naplno. Ako vní-
majú ľudia fakt, že tu niečo také je a ako sú podľa 
teba spokojní?

Samozrejme, je to nové športovisko a každá nová vec má 
svoje muchy. Stále je čo zlepšovať, ale snažíme sa, aby 
prostredie pre hráčov bolo príjemné a čisté. Keď si ľudia 
opäť prídu zahrať, teší nás to.  

Určite máte v klube vízie, plány a myslíte na per-
spektívu tejto hry. Aké sú tie ďalšie želania a priania 
v súvislosti so skalickým bedmintonom?

Nechceme sa porovnávať s kolektívnymi športami - 
hokejom alebo futbalom, ktoré majú v Skalici bohatú 

tradíciu. Nás inšpirujú 
skôr raketové športy - te-
nis, stolný tenis či squash, 
všetky majú v Skalici veľmi 
dobré zázemie. Čo sa týka 
tých mladších priaznivcov, 
pre nich sme vytvorili kr-
úžok centra voľného času, 
kde sa nám mladí bed-
mintonisti schádzajú kaž-

dý piatok. Teraz v marci usporiadame turnaj skalických 
základných škôl. Na júl je prichystaný projekt „Raketové 
prázdniny“, kde sa nám budú mladí hráči vo veku 8-18 
rokov stretávať počas jedného týždňa v našom športo-
vom centre. Radi by sme ich naučili základy bedmintonu 
a squashu. Našou prvoradou úlohou je momentálne 
rozšíriť mládežnícku základňu. Pevne verím, že sa nám 
podarí vybudovať v pribehu niekoľkých rokov družstvá 
dospelých i mládeže, ktoré by reprezentovali Skalicu 
v slovenských súťažiach. 

A ak by si teda mal ľuďom tento šport odporučiť, 
čo by si im povedal a ako by si ich navnadil, aby 
bedminton hrávali a našli v ňom príjemný pôžitok 
zo športovania?

Bedminton je šport, ktorý sa dá hrať veľmi zábavnou 
formou aj na tej najnižšej úrovni. Skutočne aj začiatoč-
níci dokážu udržať loptičku v hre pomerne dlho. Navyše 
stretneš množstvo nových ľudí. Som presvedčený, že 
v bedmintone drieme veľký potenciál a má nepochybne 
veľkú budúcnosť.

■ Monika Kušnierová

V Skalici sa hrá už aj bedminton

VIKTÓRIA CUP
Mládežnícke futbalové centrum Viktória 
usporiadalo ďalší zo série turnajov VIKTÓRIA 
CUP, tentoraz pre ročník 2005. Hralo sa 
v holíčskej hale na SOŠ J. Čabelku.
Najlepším hráčom turnaja bol vyhlásený To-
máš Ravas z MFK Skalica

    Konečné poradie:
1. FK Rača     9:1   13
2. MFK Skalica  8:4   8
3. Tatran Kohoutovice  7:7  7
4. Slovan Bratislava   5:8  7
5. Lokomotíva Trnava  6:6  6
6. TJ Gbely     1:13  0

Výsledky Skalice: - Kohoutovice  2:1, - 
Slovan  1:1, - Gbely  4:0, - Trnava  1:1, - Rača  0:1
Výsledky Gbelov: - Trnava  0:3, - Rača  0:2, 
- Skalica  0:4, - Slovan 1:3, - Kohoutovice  0:2

»

Prípravka MFK Skalica 
na turnaji AFC CUP 2013
V nedeľu 24. februára sa skalická futba-
lová prípravka, ročník 2004, zúčastnila 
halového futbalového turnaja AFC CUP 
2013 v Novom Meste nad Váhom.

V konkurencii ôsmich tímov sa rozhodne ne-
stratili. Po piatich výhrach, jednej remíze a 
jednej prehre vybojovali konečné 1. miesto so 
skóre 13:6.

Mužstvo MFK Skalica reprezentovali: Jakub 
Hazlinger, Michal Horváth, Lukáš Zafčík, 
Samo Kos, Tomáš Gutschnitz, Lukáš Kumpan, 
Tomáš Ravas a Tobias Hurban.

Týmto turnajom skalická prípravka U9 ukonči-
la svoju halovú sezónu.

        Výsledky:

Skalica – Uh. Brod 0:4, Skalica – FK Šamorín 3:0, 
Skalica – Partizánske 0:0, Skalica – Púchov 3:2, 
Skalica – Nové Mesto 2:0, Skalica – Bánovce 3:0, 
Skalica – Dubnica 2:0

        Konečné poradie:
1. MFK Skalica
2. Spartak Bánovce
3. Tempo Partizánske
4. ČSK Uh.Brod
5. AFC N.Mesto
6. FK Dubnica
7. FK Šamorín
8. FK Púchov

 mládeznícky futbal 

»

»

■ Vladimír Winkler
MFK Skalica

■ Vlado Winkler
organizátor



13MAREC 2013 Sportwww.prozahori.sk

 mládeznícky futbal 

V sobotu 16. februára sa najmladšia prípravka 
MFK Skalica, ročník 2004 zúčastnila halového fut-
balového turnaja SPARTAK 2004 CUP, ktorý orga-
nizoval Spartak Trnava.

Celok zo Skalice rozhodne nesklamal, zverenci trénerov 
Mira Krušinu a Vlada Winklera hrali vynikajúci futbal 
plný kombinácií a nádherných akcií. K celkovému pr-
venstvu na turnaji im to ale nestačilo, obsadili pekné 
3. miesto so skóre 16:5, kedy vyhrali 3 zápasy, 1 remi-
zovali a 1 prehrali.

Najlepším strelcom turnaja sa stal hráč MFK Skalica , Lu-
káš Kumpan, ktorý dal 6 gólov.

Víťazom turnaja sa stali chlapci z Levíc, druhí boli chlapci 
zo Spartaka Trnava a tretie miesto obsadili chlapci z MFK 
Skalica: Jakub Hazlinger, Tomáš Gutschnitz, Samko Kos, 

Výsledky Skalice v Trnave:

Skalica - Juventus Žilina  3:0, Skalica - Spartak 
Myjava  7:1, Skalica - FK Šamorín 4:1, Skalica - 
Spartak Trnava  2:3, Skalica - Slovan Levice  0:0.

Robo Koštuřík,Lukáš Kumpan, Ferko Kajánek, Denis Ur-
bánek, Marek Mikuš, Marek Nemec a Michal Horváth.

Už v nasledujúci deň MFK Skalica zorganizovali posledné 
5. kolo Halovej okresnej ligy mladších prípraviek okresu 
Hodonín. Turnaj sa hral v hale Želva v Dubňanoch.

Hráči MFK Skalica sa stali víťazom tohto 5. turnaja OHL, 
celkovo obsadili 2. miesto v celej sérii turnajov.

■ Vladimír Winkler
MFK Skalica

Výsledky Skalice v Dubňanoch:

Skalica - Vracov 1:3, Skalica - RSM Hodonín  
4:0, Skalica - Hovorany  3:0, Skalica - 
Ratiškovice  4:0.

Skalická prípravka v Trnave a v Dubňanoch

Malacky (20. 2.). V Malackách vyrastá ďalšia silná 
mládežnícka enkláva. V miestnom atletickom 
klube AC Malacky sa pod vedením trénerov 
Vladimíra Handla a Petra Filipa pripravujú aktuálne 
esá žiackej kategórie. A v duchu tradícií sa darí 
trénerom vychovávať najmä kvalitných šprintérov. 
Tí na majstrovstvách získali dovedna sedem medailí 
- tri zlaté, tri strieborné a jednu bronzovú.
Sobotňajšie majstrovstvá Slovenska 
(16. 2.) v hale Elán v Bratislave sa 
žiakom AC Malacky mimoriadne vy-
darili. Po predošlých dvoch rokoch, 
keď žiacka atletika v tomto záhorác-
kom meste stagnovala, dali pretekári 
v oranžových dresoch zaspomínať 
na výnimočné úspechy takých mien 
ako Baňovičová, Chvílová, Hladíková, Harculová, Hruščová, 
Koch alebo Drozda. Všetci menovaní sú v súčasnosti úspeš-
ní juniorskí atléti. Súčasná garnitúra vrhla do svojich radov 
po sobote lúče optimizmu. 

Michal Mecháček a Kristína Martinusová mali pred pre-
tekmi mnohé veci spoločné. Obaja sú narodení v roku 
1998, obaja nie sú členovia športových tried v ZŠ Záho-
rácka a predsa sa im významne darí. A obaja v tabuľkách 
výkonnosti figurovali vo svojich disciplínach na prvom 
mieste. M. Mecháček svoje kvality v behu na 60 m aj po-
tvrdil. Týždeň pred šampionátom si zbehol osobný rekord 
7,42 s a v sobotu rolu favorita zvládol, keď v rozbehu bežal 
za 7,51 a vo finále 7,49 s. Získal tak premiérový titul maj-
stra Slovenska v hale, dosiaľ má v talóne len titul v päťboji. 
Na šesťdesiatke mu veľmi zdarne sekundoval Boris Pribil, 
ktorý vo finále finišoval tretí za 7,57 s a taktiež ďalší člen AC 
Malacky Samuel Kollár, vo finále piaty (7,80 s). 

Očakávalo sa, že táto trojka zamieša karty aj v ďalších 
šprintérskych disciplínach. Stalo sa – v behu na 150 m 

azda prekvapivo zvíťazil B. Pribil (18,24 s), o štyri stotiny 
za ním dobehol M. Mecháček. Slovensko sledovalo úspe-
chy malackých šprintérov. S. Kollár na 150 m finišoval ako 
siedmy, ale jeho hlavná disciplína bol beh na 300 metrov, 
kde si s prehľadom dobehol po druhú priečku za rovných 
39 sekúnd. Posledný významný počin malackých šprinté-
rov prišiel podľa očakávaní v štafete na 4x200 metrov, kde 
ich rady vystužil ďalší veľký talent Marcel Žilavý. Suveréne 

najmladší člen, ročník 2000 rozbehol 
štafetu, ktorá už len zvyšovala svoj 
náskok pred ostatnými súpermi a za-
slúžene získala titul majstrov Sloven-
ska. Po dlhých rokoch v AC Malacky 
takýmto spôsobom zažiarili chlapci, 
dosiaľ sa darilo najmä dievčatám. 

Lenže ani tie nezostali skrátka. Spo-
mínaná K. Martinusová, taktiež ako M. Žilavý, ale napríklad 
aj juniorská reprezentantka M. Baňovičová, pochádza zo 
Závodu. Trénuje od leta a za ten čas sa dokázala prepraco-
vať k medaile z národného šampionátu. Stalo sa tak v behu 
na 150 m, kde Kika dobehla druhá v osobnom rekorde 
19,81 s. Predtým stihla vo finále na 60 m dobehnúť štvrtá. 
Získala tak prvý cenný kov v živote.

Darilo sa aj iným, ako malackým atlétom. Významne sa 
ukázali chodci z MŠK Borský Mikuláš. Mário Nesnadný na 
2 kilometre chôdze celkom jasne zdolal dvojicu súperov 
z Bacúcha, mládežníckej mekky chôdze na Slovensku. V ci-
eli mal nový slovenský šampión čas 10:11,69 min. Medzi 
žiačkami ho napodobila Ema Hačundová, ktorá si tiež jasne 
dokráčala k zlatu za 10:34,56 min. Stojí za zmienku, že jej 
čas by stačil na tretie miesto aj medzi chlapcami! V drese 
AŠK Skalica si v skoku do výšky siahol na striebro Rudolf 
Bartal výkonom 160 cm. Medzi dievčatami zavesili bron-
zovú medailu na krk Melánii Beňkovej z MŠK B. Mikuláš 
v behu na 300 m, kde dosiahla čas 43,80 s.

Malacká atletika sa trbliece žiackymi šprintérmi

■ AC Malacky

 atletika

MSR žiakov v hale: 
Chlapci. 60 m: 1. Mecháček (AC Malacky) 
7,49 s,… 3. Pribil (Malacky) 7,57 s, 5. Kollár (Ma-
lacky) 7,80 s, 21. Laštic (AŠK Skalica) 8,32. 150 m: 
1. Pribil (Malacky) 18,24 s, 2. Mecháček (Malacky) 
18,28 s, … 7. Kollár (Malacky) 18,96 s. 300 m: 
1. Kučera (Kys. N. Mesto) 37,58 s, 2. Kollár (Ma-
lacky) 39,00 s, … 12. Ožvoldík (Skalica) 44,17 s. 
800 m: 1. Kučera (Kys. N. Mesto) 2:06,72 min, … 
9. Černý (Malacky) 2:26,13 min, 13. Turček (Ska-
lica) 2:37,45 min. 1500 m: 1. Krchňavý (N. Mesto 
n. V.) 4:34,36 min, … 7. Švejda (AK pri ZŠ B. Sv. 
Jur) 5:17,80 min. 60 m prek: 1. Žaludek (Trnava) 
8,89 s, … 12. Ožvoldík (Skalica) 10,74 s. Diaľka: 
1. Mráz (L. Mikuláš) 562 cm, … 4. Duroška (Skali-
ca) 512 cm. Výška: 1. Javorský (Sp. N. Ves) 173 cm, 
2. Bartal (Skalica) 160 cm.  Guľa (4 kg): 1. Bučko 
(Bojničky) 13,35 m, … 4. Šimo (Skalica) 11,94 m, 
7. Bartal (Skalica) 11,31 m. 2 km chôdza: 1. Ne-
snadný (MŠK B. Mikuláš) 10:11,69 min, … Černák 
(Skalica) diskval. 4x200 m: 1. AC Malacky (Žilavý, 
Pribil, Mecháček, Kollár) 1:42,96 min.

Dievčatá. 60 m: 1. Šimlovičová (N. Mesto n. V.) 8,03 
s, … 4. Martinusová (Malacky) 8,30 s, 6. Flajžíková 
(Skalica) 8,55 s, 7. Chlepková (Malacky) 8,59 s, 16. 
Smreková (Malacky) 8,74 s. 150 m: 1. Šimlovičová 
(N. Mesto. n. V.) 19,72 s, 2. Martinusová (Malacky) 
19,81 s, 6. Chlepková (Malacky) 21,14 s. 300 m: 
1. Cidoríková (Rača) 42,95 s, … 3. Beňková (B. Mi-
kuláš) 43,80 s. 60 m prek: 1. Takácsová (ŠOG Nitra) 
9,32 s, … 7. Smreková (Malacky) 10,79 s. Diaľka: 
1. Šimlovičová (N. Mesto n. V.) 521 cm, … 6. Flajží-
ková (Skalica) 468 cm. 2 km chôdza: 1. Hačundová 
(B. Mikuláš) 10:34,56 min, … 7. Fuksová (B. Sv. Jur) 
11:56,57 min, 8. Pavlíková (B. Sv. Jur) 12:19,81 min.
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podľ a otváracích hodín 
Záhorské múzeum v Skalici (TTSK)

Minerály sveta
Výstava

výstavné priestory 
Záhorského múzea 

v Skalici

1. - 29.3.2013
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vstup vo ľný
 

17:00  

SMER-SD

MDŽ
Spieva Robo Kazík

Dom kultúry
4.3.2013

vstup vo ľný
 

pondelok - piatok

Centrum voľ ného času

Jarné prázdniny v CV Č
 Hry, súťaže

Centrum vo ľného 
času, Mallého 24. - 8.3.2013
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vstupné:
 10 € za celý týžde ň

  

streda

Mestská knižnica Skalica

Národné parky Rakúska
Beseda pre verejnosť so sprievodcom Andym Popovičom

Dom kultúry13.3.2013
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sk vstup vo ľný

 16:30 hod

sobota

OZ Svetlá nad rampami

LA GIOIA
Koncert slovenského tria tenoristov

Dom kultúry23.3.2013 predpredaj TIK: 
13 €,

na mieste 15 €
 19:00 hod

Západosl. múzeum v Trnave (TTSK)

8:00-16:00 hod

pondelok

hod

14.4.2013             Šlágerparáda / skupina Progres a duo Sonet / Dom kultúry / predpredaj TIK Skalica
27.4.2013              Tradície Skalice ako ich nepoznáte / no čná prehliadka / informácie TIK Skalica
28.4.2013              Parti čka / Dom kultúry / predpredaj TIK Skalica  

Záhorské múzeum v Skalici (TTSK)

Koloman Lešša - Najmenší hrdinovia
 Výstava z animovanej tvorby K. Leššu

výstavné priestory 
Záhorského múzea 

v Skalici

do 29.3.2013 vstup vo ľný
 

podľ a otváracích hodín 

BIBIANA, Bratislava w
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PRIPRAVUJEME NA ĎALŠÍ MESIAC

Informácie o bezplatnom uverejňovaní podujatí poskytuje Oddelenie marketingu MsÚ Skalica ( tel.: +421 34 6903 241 ) a Turistická informačná kancelária mesta Skalica
 ( tel.: +421 34 664 53 41 ). Všetky informácie sú tiež uverejňované na www.skalica.sk, vo vysielaní  Záhoráckeho rádia a v týždenníku Senicko - Skalicko. 
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ZÍSKAJTE 
DARČEK

K PREDPLATNÉMU

Predplatné mesačníka                          objednávkový kupón

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

Adresa:

Mesto:

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

Číslo telefónu:

PSČ:

*Kód banky:

Email:

Objednávkový kupón zašlite na adresu : OZ Záhorí.sk Potočná 54, 909 01  Skalica
Číslo účtu: 2618238001/5600

Záhorí

Enem Já
Enem já a moje deti, 
ináč všeci ste tu smeti. 
Enem já su, moji ludé, 
navjeky to takto bude.

Sem Skaličan, kdo je víc? 
Snad ten, kdo letel na mjesíc. 
Na Kalvárce nemá místo, 
zato já ho tam mám isto.

Zaistí mi toto místo 
mojích predkú tuším tristo. 
Skaličan nech bars kde zašél, 
na Kalvárce místo našél.

Dobré víno - najlepší mám 
a že hubu vykrútí! 
Kdo ho nechce, nech nepije, 
svjet sa preto nezrútí.

Že má hnedku, oxidát? 
Na výstavu ho chcem dat. 
Nech im to tam huby krúti, 
nech im hlavy balamúti.

Nech mudrujú dedináci, 
nech im steče bárs do gací. 
Nech ich dobre prežene 
víno trikrát zlomené.

Mám aj dobré bisťubohu, 
to mám bokem - doma v rohu. 
Pijem ho já, deti moje, 
dedináku, pi to tvoje.

Enem moje je to dobré, 
každý enem moje žobre. 
Vypit ho pri dobréj hudbje, 
urobit si dobré v hubje.

Enem já a enem moje, 
nije každý hodný ho je. 
Pijú ho len dobrí ludé, 
navjeky to takto bude.

■ Michal Janota - prišelec
korigoval Ivan Masaryk

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

Samolepky s 
motívom Skalice

Turistická informačná kancelária Mesta 
Skalica pripravila pre “MILOVNÍKOV SKALICE” 
samolepky s motívom mesta.

Kontakt:

Turistická informačná kancelária Mesta Skalica, 
Námestie slobody 10, 909 01 Skalica
tel.:+421 34 664 5341, +421 915 723 216
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Rezne naruby
POTREBUJEME:

6 ks hovädzie alebo bravčové rezne, 2-3 vajíčka, 
6 plátkov slaninky, 1-2 cibule podľa veľkosti, 0,5 
litra vývaur z masoxu, 2 stredne veľké uhorky zavá-
rané, strúhanka, olej

POSTUP:

Hovädzie mäso narežeme na plátky, naklepeme, 
obalíme v strúhanke, potom vo vajíčku a narýchlo  
opražíme na oleji na panvičke.

Mäso naukladáme na plech, na každý plátok dáme 
plátok slaninky a polovicu zavarenej uhorky – tiež 
nakrájaná na plátok.

Vo vode rozpustíme masox a nalejeme na mäso, tak 
aby asi polovica mäsa bola zaliata. Pečieme v rúre 
na 180°C, až kým sa masox nevypečie.

Podávame so zemiakovou kašou.

Mäso netreba soliť, nakoľko masox je slaný a mäso 
si slanosť natiahne práve z toho masoxu.

Dobrú chuť!
■ Lenka Čermáková, Kopčany

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

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

Vaše príspevky uvítame aj 
na www.facebook.com/prozahori

MPZ      
Islandu

1. as  
tajni ky

prejavená  
dobrá vô-  
a vyhovie

tlapa,      
dlaba

skratka    
súhvezdia  
Eridanus

glganím    
prijímame  
tekutinu

mužské    
meno

lepiaca    
páska

glycid,     
cukor

Pomôcky: 
orlon, te-   
nit, aloa,   

pedel

prestane   
bi         

nijako

Izidora     
(dom.)

3. as  
tajni ky

zna ka    
hliníka

nápev, 
melódia

Alžbeta    
(dom.)     
druh     

tkaniny    
bylina     

s drobný-  
mi žltými   
kvetmi

vymazal   
úradník    
na vyso-   
kej škole

existuje

základná   
zmena     
medzi     
(kniž.)

hrôzo-     
vláda

mesiac    
Urána

kovové    
vlákno     

prešujte

kúdol,     
kúr ava

latinský   
pozdrav    

tvrdá      
hmota

Pomôcky: 
iva, Mir,    
Eri, ave,   

Ariel

pokryl     
sa adom

druh    
zliatiny    
2. as     
tajni ky

zna ka    
erbia      

oplodnil   
pe om

obliekol

Svorad    
(dom.)     
puzdro    

na šab u   

zna ka    
ruských  
hodiniek

sýto-      
ervené    
farbivo     
hádam

solmi-     
za ná     
slabika

chôdzou   
vstúpi     
fosfid      
rénia

vzorec     
oxidu se-   
lénatého

Anastázia  
(dom.)

zmraštil    
sa

sta  sa    
erveným,  

s ervenie

chytia
ozdobný 
izbový    
kvet

Na ulici zastaví prostitútka 
dedka a hovorí mu:
- Dedko, chcete si so mnou 
trochu uži ?
- Dedko vytiahne desa  eur     
a podá ich diev ine.
- Dedko, ale ve  ešte ni  
nebolo.
(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 26.3.2013 na e-mailovú adresu 
sefredaktor@prozahori.sk alebo poštou na adresu OZ Záhorí.sk, Potočná 54, 909 01 Skalica. Správne 
vylúštenie z minulého čísla: „Bože, a kde mám rolexky?“ Výherca z minulého čísla: Mária Flajžíková, Holíč
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