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Malé dobrodenia v pravej chvíli môžu byť tými najväčšími.

Máme za sebou rok 2013 a vkročili 
sme do roka 2014 s predsavzatiami, 
túžbami a očakávaniami. 
Bilancujeme, aký bol rok 2013 a či sa 
nám splnilo čo sme si priali.

Pre mňa sa uplynulý rok niesol 
v znamení zmien a hľadaní. Zmenila 
som prácu a spoznala veľa nových 
ľudí. Či už kolegov, spolupracovníkov, 
pracovných partnerov ale aj 
kamarátov. Ale hlavne sa už rok 
prihováram čitateľom nášho vášho 
mesačníka ProZáhorí. Ďakujem vám, 
milí čitatelia, za všetky vaše názory, 
kritické ale aj povzbudzujúce slová.

V roku 2013 naše združenie 
podporilo a poriadalo veľa aktivít 
pre deti, mládež aj dospelých na 
Záhorí, o ktorých sme vás pravidelne 
informovali na našich stránkach. 
Ďakujem všetkým partnerom 
za spoluprácu počas celého 
uplynulého roka. 

V týchto dňoch vrcholia naše 
prípravy na IV. Záhorácky republikový 
bál, na ktorý vás srdečne pozývame a 
na ktorom sa s vami radi stretneme. 
Bližšie informácie o bále nájdete na 
stránkach tohto vydania mesačníka.

Všetkým ľuďom s dobrým srdcom 
prajem do roku 2014 hlavne veľa 
zdravia, lásky, porozumenia a dobrej 
nálady.
          Veronika Dujsíková
          šéfredaktor
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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:
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*Kód banky:
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Objednávkový kupón zašlite na adresu : OZ Záhorí.sk Potočná 54, 909 01  Skalica
Číslo účtu: 2618238001/5600
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Démokritos

V dňoch 2. – 4. decembra 2013 som mala možnosť zú-
častniť sa, spolu s ďalšími zástupcami rôznych médií 
zo Slovenska, návštevy kancelárie europoslanca Eduar-
da Kukana v Bruseli.

Eduard Kukan je jeden z našich 13 europoslancov, ktorí repre-
zentujú a zastupujú záujmy Slovenska. Patrí medzi najaktív-
nejších politikov EP. Je predsedom Delegácie pre vzťahy s Al-
bánskom, Bosnou a Hercegovinou, Srbskom, Čiernou Horou 
a Kosovom.
Stretnutie s europo-
slancom sa uskutoč-
nilo v rámci projektu 
„Meet your MEP“ 
- Stretni  svojho eu-
roposlanca. Celková 
idea MYMEP progra-
mu, ktorý sponzoruje 
EPP (Európska ľudová strana), je osobný kontakt s poslancom. 
Oboznámili sme sa so zahraničnou politikou EÚ, rozširovacou a 
susedskou politikou EÚ a s pôsobením pána Kukana na Balká-
ne, a jeho významom pre nárast kredibility EÚ v integračných 
procesoch.
Počas týchto dní sme navštívili Európsky parlament, kde sme 
sa osobne stretli s Eduardom Kukanom. Eduard Kukan sa nám 
venoval intenzívne, ochotne nám odpovedal na všetky otázky, 
diskutoval s nami, spravil nám osobnú prednášku o EPP a o tla-
čovom oddelení EPP. Nechýbala ani prehliadka Európskeho par-
lamentu a návšteva Parlamentária.
Príjemným zakončením návštevy bola večera s pánom Kuka-
nom v reštaurácii na Grand Place.

Na návšteve v Bruseli

■ Veronika Dujsíková

Vzťahy mladšej a staršej generácie
V obci Hradište pod Vrátnom sa uskutočnila adventná 
beseda v nedeľu 8. decembra 2013 na tému:  Ako sa žilo 
v minulosti a ako je tomu v súčasnosti.

S prítomnými občanmi diskutovali o tejto zaujímavej téme:

Zuzana Dzurindová - scenáristka známych slovenských seriá-
lov (napr. Chlapi neplačú, Ordinácia v Ružovej záhrade)

Zita Furková - herečka a divadelníčka, majiteľka dabingového 
štúdia, rodáčka z Hradišťa pod Vrátnom

Anton Srholec - kňaz, predseda Konfederácie politických väz-
ňov, zakladateľ domova pre bezdomovcov “Resoty”

Besedy sa zúčastnil aj  člen OZ ProZáhorí p. Filip Lackovič.
■ Lukáš Piroha, starosta obce Hradište pod Vrátnom

Nové servisné a vývojové centrum 
v INA Skalica

INA Skalica otvorila vo svojich priestoroch v stredu 4. de-
cembra 2013 nové Servisné a vývojové centrum.

V novej hale spoloč-
nosť INA plánuje do 
roku 2017 zamestnať 
67 pracovníkov vývo-
ja. Slávnostného ot-
vorenia novej haly sa 
zúčastnil aj predseda 
OZ ProZáhorí.sk pán 
Milan Roman.
■ Veronika Dujsíková
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          Zoznam novozvolených poslancov:

Novozvolený župan Pavol Frešo 
a 43 poslancov zložili slávnostný sľub

Na ustanovujúcom zastupiteľstve Bratislavského 
samosprávneho kraja v decembri novozvolený žu-
pan Pavol Frešo a 43 zo 44 poslancov zložili sláv-
nostný sľub. Sľúbili riadne plnenie svojich povin-
ností, ochraňovanie záujmov kraja, dodržiavanie 
ústavy i zákonov a pri výkone svojej funkcie ich 
budú uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedo-
mia a svedomia.

„Verím že tieto štyri roky, kedy budeme pokračo-
vať spolu so zastupiteľstvom, budú najúspešnejšie 
v histórii Bratislavskej župy,“ povedal Pavol Frešo. Ako 
tiež uviedol, je to obrovský záväzok urobiť niečo, vyorať 
brázdu, aká tu ešte nebola, a odovzdať župu v lepšom 
stave, v akom je dnes. „Od tohto momentu to už nie je 
o stranách, o tom, kto koho volil, ani kto vôbec vo-
liť bol. Zastupujeme všetkých 613 000 obyvateľov 
Bratislavského kraja a všetkých tých, ktorí sem pri-

chádzajú. Musíme sa riadiť ich videním sveta,“ dodal 
Pavol Frešo. V nasledujúcom období chce vybudovať 
ďalší most cez rieku Morava do Angernu, dokončiť integ- 
rovanú dopravu, zachrániť osemročné gymnáziá, riešiť 
nemocnicu v Malackách, bude sa tiež uchádzať o väč-
šie zapojenie starostov či primátorov do rozhodovania 
v Bratislavskom samosprávnom kraji a chcel by posilniť 
kompetencie samosprávnych krajov.

Cesta na Pezinskej Babe 
je už plne prejazdná, 

obmedzenie pre nákladné 
autá platí naďalej

Cesta z Pezinka do Perneka, na ktorej 
Bratislavský kraj rekonštruoval tri 
havarijné úseky, je už plne prejazdná. 
Kolaudačné konanie je ukončené. 
Naďalej však bude platiť zákaz prejazdu 
nákladných vozidiel nad 7,5 tony. 
V roku 2013 to bola najnákladnejšia 
investícia, ktorej hodnota dosahuje cca 
2,3 mil. eur.

„Na ceste na Pezinskej Babe sme 
opravili tri najkritickejšie úseky. Keby 
sme tak neurobili, hrozil by úplný 
zosuv časti komunikácie. Išlo o náročnú 
rekonštrukciu, preto som rád, že sa nám 
ju podarilo sprejazdniť za pomerne 
krátky čas,“ povedal bratislavský župan 
Pavol Frešo.

Rekonštrukcia začala v júli, prebiehala podľa 
harmonogramu bez výrazného obmedzenia 
dopravy a kolaudáciou bola zavŕšená 
v decembri. Rekonštruovali sa tri havarijné 
úseky, kde bola doprava riadená svetelnou 
signalizáciou. Všetky tri úseky sa opravovali 
naraz v rámci jednej stavby.

„V uplynulých rokoch sme urobili 
geologické prieskumy, ktoré naznačili 
že dochádza k zosúvaniu celej cesty 
a môžeme mať veľké problémy,“ uviedol 
Pavol Frešo. Na Pezinskej Babe bola 
porušená stabilita, vytvárali sa pozdĺžne 
trhliny a zosúvali sa časti vozovky. Ak by kraj 
nepristúpil k rekonštrukcii, hrozil by úplný 
zosuv časti telesa. Havarijný stav cesty na 
Pezinskej Babe spôsobili vek cesty, vlhkosť 
a nerešpektovanie zákazu prejazdu ťažkých 
nákladných áut.

»  
Peter Ágoston

Pavol Baxa

Igor Bendík

Martin Berta

René Bílik

Jana Cigániková

Marta Černá

Richard Červienka

Eduard Demel

Oskar Dobrovodský

Ondrej Dostál

Gabriela Ferenčáková

Peter Fitz

Pavol Galamboš

Ladislav Gujber

Marián Haramia

Attila Horváth

Juraj Káčer

Juraj Kadnár

Rudolf Kusý

Juraj Lauko

Martin Macejka

Peter Mach

Roman Maroš

Tatiana Mikušová

Gabriella Németh

Ivo Nesrovnal

Alžbeta Ožvaldová

Elena Pätoprstá

Ivan Patoprstý

Dušan Pekár

Lukáš Pokorný

István Pomichal

Zuzana Schwartzová

Vladimír Sloboda

Oliver Solga

Ladislav Snopko

František Šebej

Peter Šramko

Peter Švaral

Ildikó Virágová

Martin Zaťovič

Anna Zemanová
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váš svet, vaše knihy

VRÁŤME KNIHY DO ŠKÔL
Je veľmi dôležité aby mladí
čítali, rozvíjali si predstavivosť, 
fantáziu a obohacovali svoj 
vnútorný svet.
Zuzana Šebová

Čítaj a vyhraj!

Prečítaj knihy, registruj sa, napíš na

www.vratmeknihydoskol.sk

a vyhraj atraktívne ceny!

206x132_vratmeknihy.indd   1 17.12.2013   16:47:00

3. ročník projektu Vráťme knihy do škôl ponúka 
študentom stredných škôl možnosť vyhrať balíčky kníh 
aj elektronické čítačky.

■ Súťaže sa môže zúčastniť študent strednej školy, ktorý napí-
še krátky text o prečítanej knihe, vysvetlí, prečo si ju vybral a čo 
mu priniesla.

■ Súťaž trvá od 20.12.2013 do 15.3.2014.

Podrobnosti k súťaži nájdete na www.vratmeknihydoskol.sk 
a práve na tejto stránke sa budú môcť študenti zaregistrovať a za-
pojiť do súťaže svoje príspevky, z ktorých budú vyžrebovaní víťazi. 

      Príhovor župana:

Vážení priatelia, milí študenti,

každý, kto sa raz začítal do dobrej knihy, 
vie, akú neuveriteľnú moc má táto na 
prvý podhľad len kôpka papiera. Dokáže 
človeka pohltiť a je jedno či je to vrcholový 
manažér alebo znudený študent. 
Dobrá kniha dokáže vtiahnuť do deja 
kohokoľvek, a to až tak, že po pár kapitolách si uvedomíte, že sú 
4 hodiny ráno a vy ste namiesto niekoľkých stránok prečítali celú 
knihu. Každý by to mal niekedy zažiť, aby pochopil hodnotu knihy.

Aj preto sa už po tretíkrát podieľame na projekte Vráťme knihy 
do škôl. Na tomto projekte vás možno zaujme práve to, že vás 
nikoho nenúti čítať romány z roku 1800, ani ťažké filozofické diela. 
Výber knihy je len na vás. Na nás zasa bude odmeňovanie. Aj tento 
rok vám prečítanie knihy môže priniesť elektronickú čítačku alebo 
desiatky knižných cien.

Spolu s partnermi z internetového kníhkupectva ABC Knihy 
a vydavateľstva IKAR sa tešíme na vaše postrehy ku knižkám 
a prajeme vám príjemné čítanie.

Pavol Frešo

»  
Vráťme knihy do škôl!
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       Nové odbory 
na župných školách 
pre školský rok 2014/2015:

■ zaradenie študijných odborov obchodné 
a informačné služby – medzinárodné 
obchodné vzťahy a služby a súkromné 
podnikanie – marketing do siete pre Stred-
nú odbornú školu obchodu a služieb Samuela 
Jurkoviča, Sklenárova 1, 821 09 Bratislava 
k 1. septembru 2014

■ zaradenie študijných odborov propagačné 
výtvarníctvo a konzervátorstvo a reštau-
rátorstvo – drevorezby do siete pre Školu 
úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru, Dúbrav-
ská cesta 11, Bratislava k 1. septembru 2014

■ zaradenie študijného odboru obchodný 
pracovník do siete pre Strednú odbornú školu 
obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklená-
rova 1, Bratislava k 1. septembru 2014

■ zaradenie študijného odboru životné pro-
stredie do siete pre Strednú odbornú školu, 
Kysucká 14, Senec k 1. septembru 2014

Je veľmi dôležité aby mladí
čítali, rozvíjali si predstavivosť, 
fantáziu a obohacovali svoj 
vnútorný svet.
Zuzana Šebová

www.bratislavskykraj.sk

DEŇ ŽUPNÝCH
ŠKÔL V AVIONE

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

24. januára 2014 od 9.00 do 18.00 hod.

sa ti predstaví 45 stredných škôl v priestoroch 

nákupného centra AVION Shopping Park

v Bratislave.

206x132_denZS_avion.indd   1 17.12.2013   16:56:29

So začiatkom nového roka sa 
blíži termín podávania prihlá-
šok na stredné školy. Neroz-
hodnutým deviatakom pripra-
vil Bratislavský samosprávny 
kraj v poradí už  tretí ročník 
Dňa župných škôl v Avione, 
ktorý im ponúkne príležitosť 
získať informácie o 45 župných 
školách pod jednou strechou.

Budúci stredoškoláci sa v piatok 
24. januára môžu zoznámiť s po-
nukou jednotlivých stredných škôl, 

porozprávať sa s učiteľmi i študent-
mi. Na podujatí sa predstaví 45 
škôl v pôsobnosti Bratislavského 
samosprávneho kraja, ktoré sa 
budú prezentovať v stánkoch a aj 
vystúpením na pódiu. Záujemcov 
čakajú aj kvízové otázky, ktorých 
správne zodpovedanie im môže 
priniesť aj vecné ceny. Školy sa 
budú prezentovať od 9. Hodiny do 
18:00 v obchodnom centre Avion 
Shopping Park.

Župné školy v AVIONE
»  
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Po roku sa na úpätie Malých Karpát znovu vráti pelotón 
odvážlivcov, ktorí sa rozhodli vzdorovať chladu a doká-
zať, že aj v zime má bicyklovanie svoje čaro. Už šiesty 
ročník zimného MTB maratónu bude hostiť cyklistov – 
amatérov aj profesionálov z rôznych krajín Európy. Aj 
tento rok bude podujatie dvojdňové a zastreší nielen 
cyklomaratón, ale aj bežecké preteky.

V sobotu 18. januára o 11-tej hodine odštartujú cyklisti zo Sne-
žienky na  takmer 30-kilometrovú trasu lesmi okolo Železnej 
studničky. Na štart tejto disciplíny sa každoročne postaví zhru-
ba 400 cyklistov a cyklistiek. V nedeľu sa už tradične uskutoční 
bežecká časť, ktorá takisto odštartuje zo Snežienky na železnej 
Studničke o 11:00 a pretekárov prevedie 10-kilometrovým 
okruhom cez Kačín, Rotundu naspäť na Snežienku. 

Tí najodvážnejší sa samozrejme môžu zúčastniť aj oboch dis-
ciplín a uchádzať sa tak o víťazstvo v súťaži Kombinácia. Pre 
divákov aj pretekárov bude na podujatí pripravený vykurovaný 
veľkokapacitný stan, detský kútik a skákací hrad.

Úspešného minulého ročníka sa zúčastnilo dohromady okolo 
600 pretekárov, pre ktorých si príroda pripravila výzvu v podo-
be poriadnej snehovej nádielky. Vlaňajší Zimný MTB maratón 
teda nezostal svojmu názvu nič dlžný. Aký bude ten tohtoročný 
môžete vidieť alebo aj na vlastnej koži vyskúšať sami 18. – 19. 
januára.

Viac informácií a prihlasovací formulár nájdete 
na www.stupavskymaraton.sk.

Zimný MTB maratón

Bratislavský samosprávny kraj
praje čitateľom

veľa úspechov 
v novom roku 2014



Hotel Patriot Vás pozýva na den otvorených dverí
18. 1. 2014 od 10:00 do 15:00 hod.

Všetci návštevníci dostanú horúcu citronádu a dezert zadarmo.

Do rytmu vám bude hrať country skupina 
COUNTRIO z Hodonína

■ možnosť spoznať všetky pracoviská 
hotela

■ exkurzia areálom hotela, jeho 
izbami a priestormi

■ špeciálne ceny:
 horúca čokoláda  1,45 €
 horúce jabĺčko  1,15 €
 horúci javor   1,15 €

■ zvýhodnené obedové menu
(polievka, hl. jedlo, dezert) 3,10 €

Náš personál Vás caká s otvorenou nárucou, 
deti aj dospelí, kazdý je u nás vítaný.
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Vianočné posedenie 
s mentálne postihnutými 

v Skalici
Tak ako po minulé roky, tak i tento rok, sa 
stretli pri Vianočnom stromčeku členovia 
zo Združenia pre pomoc ľuďom s mentál-
nym postihnutím v Skalici. V piatok 13. de-
cembra sa zišli v budove ŠTÍBOR – Mestské 
centrum sociálnych služieb n.o., Skalica, 
kde si spoločne vytvorili vianočný čas, plný 
darčekov a prekvapení.
Chýbať nemohol ani pekne vyzdobený a vysvie- 
tený živý vianočný stromček, ktorý celú atmo-
sféru Vianoc dopĺňal.
Úvodného slova sa ujala pani Agnesa Appelová, 
predsedkyňa združenia, ktorá privítala všetkých 
členov združenia a prítomných hostí.  Toto stret-
nutie je dôležité pre rodičov mentálne postihnu-
tých detí, ktorí si medzi tým vymieňajú skúse-
nosti a postrehy pri výchove postihnutých detí 
a radia si navzájom. Pre obidve strany je tento 
deň odreagovaním sa od každodenných starostí 
a problémov.
Deti sa na tento deň veľmi tešia, roky sa už po-
znajú a majú sa radi. Počas celého slávnostné-

ho dňa prebiehali rôzne aktivity – tanec, spev 
– ktoré majú najradšej, nechýbalo ani hranie 
rôznych spoločenských hier, prezeranie kníh a 
časopisov. Najviac sa potešili Vianočným balíč-
kom, ktoré tento rok boli naozaj veľmi bohaté.
Tento projekt sa uskutočnil vďaka progra-
mu Daruje Vianoce nadácie Orange, ktorý 
podalo Združenie pre pomoc ľudom s men-
tálnym postihnutím v Skalici v spolupráci 
s OZ ProZáhorí.sk. ■ Veronika Dujsíková

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

Predám nové krasokorčule značka Jackson veľkosť 27,5, 
vhodné pre začiatočníkov, ale aj pre deti, ktoré sa učia skákať. 
Najľahšie na trhu. Sú v záruke. Cena 120€. tel. 0944164326
Predám Kia ceed 1.4 EX, rok výroby 2007, najazdených 85 
tis. km. Garážované, nebúrané, 1. majiteľ. Zdarma nové letné 
pneu. Cena 6400€. Tel. 0905 453 109

Dobročinná zbierka potravín, ktorú zorganizova-
lo 6 predajní METRO spolu s Potravinovou bankou 
Slovenska uplynulú sobotu, sa skončila veľkým 
úspechom. Zákazníci veľkoobchodu nešetrili a na 
štedrejšie Vianoce iným darovali takmer 1,5 tony 
potravín.
Podľa UNICEF-u pribúda na Slovensku chudobných ľudí, 
vrátane detí. Chudoba sa týka až 700 tisíc Slovákov a kaž-
dému 5.-temu dieťaťu nemôžu jeho rodičia kúpiť topánky, 
hračky, ale ani zeleninu či ovocie. Práve prostredníctvom 
potravinovej pomoci je možné ľuďom v núdzi poskytnúť 
veľmi adresne to, čo najviac potrebujú. V rámci vianočnej 
dobročinnej zbierky potravín preto zákazníci veľkoobchod-
nej siete METRO v sobotu 14. decembra mohli tovar do 
košíka vložiť nielen sebe, ale aj tým, ktorí si to sami dovoliť 
nemôžu.
„Milo nás prekvapilo, 
že ľudia na predvia-
nočných nákupoch 
skutočne ani na chvíľu 
nezaváhali a darovacie 
koše Potravinovej ban-
ky sa už od rána plnili veľmi rýchlo. Vyzbierali sa pre-
dovšetkým základné potraviny ako cestoviny, múka a 
cukor, ľudia však darovali aj kvalitné čaje, sladkosti či 
kompóty,“ hovorí manažér komunikácie METRO Martin 
Jaroš a dodáva: „Všetkým zákazníkom ešte raz srdečne 
ďakujeme.“
Spolu tak METRO na celom Slovensku vyzbieralo potravi-
nový tovar, ktorý sa z Potravinovej banky prostredníctvom 
siete charitatívnych organizácií, občianskych združení a 
domovov služieb dostane k sociálne slabším a odkázaným 
obyvateľom. Ducha solidarity Slovákov ukázal aj fakt, že 
najúspešnejšie zbierka dopadla v METRO Nitra a Košice, 
teda regiónoch, ktoré sú podľa štatistík chudobou ohroze-
né najviac.
Radosť z úspechu zbierky netají ani prezident Potravinovej 
banky Slovenska Marko Urdzík: „Chcel by som sa spoloč-
nosti METRO veľmi pekne poďakovať za skvelo zvlád-
nutú organizáciu a propagáciu akcie, ale, samozrej-
me, aj každému jednému darcovi za jeho príspevok. 
METRO je celoročne jedným z našich najväčších dodá-
vateľov a naša spolupráca má dlhú tradíciu. Vynikajú-
ca odozva ľudí na túto novú zbierku je pre mňa preto 
len ďalším utvrdením, že so správnymi partnermi 
a prístupom sa aj na Slovensku dá pomáhať naozaj 
zmysluplne.“

Vianoce otvárajú srdcia: za deň sa vyzbieralo 
1,5 tony potravín pre ľudí v núdzi

          METRO Cash & Carry má zastúpenie v 29 krajinách 
sveta s viac ako 750 veľkoobchodnými centrami typu cash&-
carry. Zamestnáva viac ako 120-tisíc ľudí a vo finančnom 
roku 2012/2013 dosiahlo tržby vo výške 32 miliárd eur (pro 
forma prepočet na obdobie 1.10.2012-30.9.2013 v dôsled-
ku skráteného finančného roka 2013). METRO Cash & Carry 
je predajná divízia METRO GROUP, jednej z najväčších medzi-
národných maloobchodných a veľkooobchodných spoloč-
ností. Vo finančnom roku 2012/2013 dosiahla skupina tržby 
vo výške približne 66 miliárd eur. Celkovo má spoločnosť viac 
ako 265-tisíc zamestnancov a prevádzkuje približne 2 200 
predajných centier v 32 krajinách. Výkonnosť celej skupiny 
je založená na sile jej jednotlivých obchodných divízií, ktoré 
pôsobia nezávisle v rámci ich trhového segmentu: METRO/
Makro Cash & Carry – medzinárodný líder v oblasti veľkoob-

chodných predajní typu 
cash&carry (samoobslu-
hy), Real hypermarkety, 
Media Markt a Saturn 
– európska jednotka na 
trhu v oblasti maloob-
chodov so spotrebnou 
elektronikou, a obchodné 

domy Galeria Kaufhof. Viac informácií nájdete na www.
metrogroup.de.
V Slovenskej republike patrí do siete METRO Cash & Carry SR 
šesť veľkoobchodných centier pre podnikateľov s predajnou 
plochou každého 7 500 m². Široká ponuka tovaru, prevádz- 
ková výkonnosť, vyspelá logistika a priame nákupy vo 
veľkých objemoch umožňujú spoločnosti METRO predávať 
tovar za najvýhodnejšie veľkoobchodné ceny. METRO sa 
na Slovensku orientuje predovšetkým na tri skupiny profe-
sionálnych zákazníkov – na oblasť HoReCa, maloobchod a 
malé až stredné firmy, ktoré podporuje okrem širokej ponu-
ky tovaru aj nadštandardnými službami na mieru. Viac na 
www.metro.sk alebo www.facebook.com/metro.sk.

       Potravinová banka Slovenska je občianske združenie 
s humanitárnym zameraním. Zadarmo zhromažďuje potraviny, 
skladuje a prideľuje ich humanitárnym alebo charitatívnym or-
ganizáciám, ktoré poskytujú potravinovú pomoc ľuďom v núdzi. 
Jej práca sa opiera o dobrovoľnú bezplatnú pomoc a darcovstvo.

»  

»  

staňte sa

REPORTÉROM
mesačníka

prozáhorí
■ 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 ProZáhorí?

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

alebo nás kontaktujte na tel. čísle 0948 155 158

bezplatná RIADKOVÁ INZERCIA 
v mesačníku prozáhorí

Text inzerátu môžete zaslať ■ na e-mail sefredaktor@
prozahori.sk ■ poštou na adresu OZ ProZáhorí.sk, 

Potočná 54, 909 01 Skalica
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 pocítace

S problémom vírusov v PC 
sa stretávame až dlhú dobu 
a som presvedčený, že s da-
nou problematikou sa bu-
deme ešte dlhšie stretávať 
naďalej.
Čo je to vlastne vírus?
Je to software ako každý iný 
s tým rozdielom, že autor tohto 

software ho zostrojil s priamym zámerom upozorniť na 
problém alebo škodiť užívateľom PC!

Prečo vznikli vírusy?
Pôvodne vírusy nevznikli za účelom škodenia, ale za 
účelom upozornenia na chyby softwaru a zo žartu! Pre 
konkrétnejšie vysvetlenie musím zájsť trocha do histó-
rie. Prvý vírus sa datuje niekde okolo roku 1970, a to na 
operačnom systéme (ďalej len „OS“) TENEX. V 80-tych 
rokoch sa datuje ďalší vírus bežiaci pod systémom MAC. 
Keď uzrel svetlo sveta Windows a iné  PLATENÉ OS, pro-
gramátori boli nespokojní, že tieto OS nemali voľne šíri-
teľný zdrojový kód. Zdrojový kód umožňuje daný systém 
upravovať podľa svojich potrieb, odstraňovať jeho chyby 
a podobne. Názor programátorov bol jednotný: „Ak si za 
to máme platiť, tak nech to funguje poriadne“. Vírusmi 
sa poukazovalo na chyby systémov. Až časom sa vírusy 
pretvorili do dnešnej podoby, keď PC napr. odošle vaše 
osobne údaje, heslá, mená, rozošle nevyžiadané e-maily 
a môže sledovať vaše bankové účty a pod., podľa potreby 
tvorcu vírusu.

Prečo nie je potrebné chrániť sa pred vírusmi v OS 
Linux?
OS Linux je voľne šíriteľný, jeho zdrojový kód je voľne 
prístupný a chyby v danom systéme sú vylepšované pro-
gramátormi z celého sveta tak ako to môžete urobiť aj 
vy, preto sa vírusy naň nevytvárajú (nie je to platený OS). 

V Centre softwaru pre Ubuntu (edícia Linuxu) nájdete 
aj antivírusový program, ale každý, kto používa Linux, 
vám povie, že je úplne zbytočné si ho vôbec inštalovať. 
Ak by sa však našiel niekto nedôverčivý, nech sa páči, je 
k dispozícii.

Vírusy sa dajú rozdeliť do viacerých skupín, no nebudem 
vás zaťažovať ich názvami a vysvetľovať čo je čo. Pre 
bežného užívateľa je aj tak táto informácia nepodstatná. 
Len spomeniem napríklad trójske kone, červy, malware 
atď.

Ako sa šíria vírusy?
Prvý vírus na svete sa šíril po sieti, ale zo začiatku to bol 
väčšinou prenos pomocou diskiet, USB kľúčov, napále-
ných CD, či v horšom prípade aj originál CD. V dnešnej 
dobe to už je prevažne po sieti a to otvorením nakazenej 
stránky, otvorením infikovaného e-mailu, stiahnutím si 
nakazeného filmu či kradnutého software a pod.

Ako sa chrániť pred vírusmi?
Pred vírusom sa dá chrániť jednoducho. Vychádzajme 
z OS Windows. Existuje tzv. antivírový software (antivi-
ráky). Je ich na trhu veľmi veľké množstvo. Bežný človek 
nevie, ako si z toho množstva má vybrať. Spomeniem 
aspoň tie najznámejšie: Eset, AVG, Panda atď. Všetky 
tieto antivírové programy si musíte zakúpiť a tak isto si 
vyžadujú obnovu platnosti každý rok či dva, podľa toho 
ako ktorá firma ponúka. Je to platba za neustále doplňo-
vanie databázy vírusov vo vašom PC (Upgrade).

Ako pracuje antivírusový program?
Každý vírus nesie svoj vlastný kód, ktorým je charakte- 
ristický. Antivírusový program podľa svojej databázy ví-
rusov prezerá a hľadá tieto kódy vo všetkých súboroch, 
na navštívených stránkach, v e-mailoch a pod.

Aké sú nevýhody antivírusových systémov?
Jedným z najhlavnejších dôvodov je spomalenie PC. 
V dnešnej dobe majú antivírusové programy tzv. rezident- 

nú ochranu (neustála kontrola PC počas vašej práce), 
ktorá spôsobuje spomalenie.
Nie všetky antivírusové programy sú schopné všetky ví-
rusy aj odstrániť. Stáva sa bežne, že si musíte z internetu 
stiahnuť rôzne doplňujúce súbory na odstránenie urči-
tých druhov vírusov.

Čoho sú také vírusy schopné?
To je veľmi záludná otázka. Dokážu poškodiť hardware, 
vybieliť bankové účty, vziať úvery a pod. Poškodenie 
hardwaru dnes už nie je také časté, no kedysi bolo bež-
né. V dnešnej dobe sú to hlavne krádeže údajov a to od 
vašich prístupových prihlasovacích údajov na Facebook 
až po meno a heslo k vášmu bankovému účtu. Momen-
tálne médiá rady označujú vírusom podvodné stránky, 
ktoré sa tvária povedzme ako stránka polície, ktorá vám 
dáva pokutu a žiada ju zaplatiť.

Ako sa chrániť proti podvodným stránkam?
V prvom rade by som povedal, že univerzálny kľúč na to 
neexistuje. Niektoré antivírusové spoločnosti vám dnes 
už aj ukážu, či je daná stránka preverená alebo nie. No 
každopádne by som povedal 2 také základné pravidlá:
1. Aj keď bude mať stránka podobu polície či čohokoľvek 
iného, nikdy na žiadosti o platbu nereagujte a neplaťte.
2. Nikto nikdy od vás nebude chcieť peniaze za používa-
nie povedzme nelicencovaného software a žiadať platbu 
ihneď po internete. Samozrejme pokiaľ si niečo neobjed-
návame my sami. Ak obdržíte podozrivý e-mail, ktorého 
odosielateľa nepoznáte, neotvárajte ho. S najväčšou 
pravdepodobnosťou ide o podvod.

Na záver by som asi len dodal, že ak sa chcete vyhnúť 
zbytočným poplatkom a problémom, odporúčam použí-
vať voľne šíriteľný software, na ktorý sa vírusy netvoria.

Ďalšie rady a návody a rady Vám sprostredkujem v ďal-
ších číslach Vášho obľúbeného časopisu.

Počítačové vírusy

■ Peter Priwitzer, redakčne upravené

Dnes Vám náš prinášame rozhovor s mladou ús- 
pešnou modelkou z Holíča Michaellou Chytilovou. 
Ako sa k modelingu dostala a aké sú jej ciele do 
budúcna sa dočítate v rozhovore pre náš mesačník
Ako hodnotíš svoj rok 2013?
Tento rok hodnotím na celkom úspešný, ale zato dosť 
náročný ohľadom školy a modelingu. Bolo toho dosť, ale 
mám rodinu, kamarátov a priateľa, ktorí ma podporujú, 
sú mi plne k dispozícii a za to im patrí veľké Ďakujem. Oni 
vedia, že to zvládnem a dúfam, že ďalší rok bude ešte 
lepší a úspešnejší.

Tvoja modelingová kariéra sa úspešne rozbehla, 
ako si sa k modelingu dostala?
K modelingu som sa dostala cez jednu, tiež z Holíča, 
veľmi úspešnú modelku Soňu Kovárikovu, ktorá ma tam 
„dokopala” a hovorila mi, že to mám skúsiť. Nebol to môj  
sen, ale som rada, že sa tomu venujem a že sa mi zatiaľ 
darí a dúfam, že aj do budúcna sa bude dariť.

Čo na tvoj úspech hovorí tvoje okolie?
Moje okolie je podľa mňa veľmi tolerantné, väčšina ľudí 

ma podporuje, ale sú aj takí, čo to nemôžu „prekúsnuť“, 
alebo neviem ako by som to opísala. Každopádne ma to 
ale veľmi mrzí, pretože neznášam tú najhoršiu ľudskú 

vlastnosť a to je závisť. Za tými fotografiami nie je všetko 
také jednoduché ako si mnohí myslia, je za tým kopec 
driny, málo času na spánok a celkovo sú to „veľké fofry”. 
Musím veľa obetovať a pritom stále musím vyzerať veľ-
mi „fresh” a sviežo, musím si udržiavať miery a zdravú a 
čistú pleť.

Ktorá z fotografií, na ktorých účinkuješ, ti je najbliž-

šia? S ktorou si osobne najspokojnejšia?
Moja najobľúbenejšia fotografia? Musím povedať, že 
všetky sú pre mňa najobľúbenejšie. Každé fotenie je nie-
čím iné a výnimočné. Odniesla som si odtiaľ veľa zážit-
kov a nových skúseností, spoznala som veľa nových ľudí 
a som z každej fotografie veľmi nadšená, takže všetky sú 
moje najobľúbenejšie.

Aké sú tvoje vyhliadky do budúcna v tvojej kariére?
Moje vyhliadky? Nechávam to na osud. Je to ťažko takto 
povedať, pretože nie vždy je v kurze typ baby ako som ja, 
trendy sa menia a tiež typy dievčat, takže určite chcem 
v tom pokračovať a chcem byť lepšia a lepšia ako dote-
raz.

Čo by si zaželala čitateľom ProZáhorí do nového roku? 
Čitateľom ProZáhorí prajem hlavne veľa úspechov v roku 
2014. Veľa zdravia a kopu priateľov okolo seba, lebo bez 
priateľov a rodiny sa to ozaj nedá. A ešte niečo - hlavne  
sa nikdy nevzdávajte a choďte za cieľom, ktorý chcete 
dosiahnuť. Keď v to budete veriť, tak to aj dosiahnete!!

Michaella Chytilová – Bez priateľov a rodiny sa to nedá

■ Erik Formánek
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4. Záhorácky Republikový Bál

SOBOTA 25. JANUÁRA 2014 
HOTEL PATRIOT SKALICA

vás pozýva na

caká vás bohatá tombola:

1. cena: zájazd
2. cena: televízor 3. cena: iPad

Áro
Na ÁRE sem krátko ležal, úsjmev sem mjel kyslý, 
telo bylo bezvládné, ale hlava myslí.

Kolem choďá pjekné ženy, každá sa mi lúbi, 
ale co ked moc hadiček mám já kolem huby.

Mjel bych myslet na iné vjeci, o život už ide, 
ja však v duši pevne vjerím - to sa vždycky zíde.

Že na konci človjek zúfá, to sú blbé kecy, 
len si trochu uvjedomí, jako ten čas lecí.

Každý ti však nepomože, ked si ťažko chorý, 
pomože ti dobrá sestra a dobrí doktori.

Bolesti ťa vjeďá zbavit, nechajú na živu, 
keď nemožeš hubú hltat, dajú ti výživu.

Všetci byli ke mne milí, usmjevavé tváre, 
sem rád ale, že už nejsem na skalickém ÁRE.

Velká vďaka, milí ludé, nech tam kdo co stvára, 
básničkú vás pozdravujem a hlavne primára.

Husle hraje, srdce taje, uspáva a budí, 
za to mu je velmi vďačných vela chorých ludí.

■ Michal Janota

ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých v Šaš-
tíne-Strážach pripravila už po 13. krát benefičný 
koncert, ktorého výťažok putuje každoročne do DSS 
v Rohove a deťom do MŠ v Šaštíne i v Strážach.
Bohatý slávnostný kultúrny program odštartoval v ne-
deľu 8. decembra moderátor Miroslav Fančovič zapále-
ním 2 sviec na adventnom venci a úvodnou piesňou. Po 
ňom vystúpili s krátkym programom deti z miestnych MŠ 
v kostýmoch anjelikov. Ukážku disko 
tancov predviedla úspešná reprezen-
tantka Slovenska Laura Šmidová. Pani 
Elena Ovečková podčiarkla slávnostnú 
atmosféru večera kytičkou poézie. 
Prednesom básní z vlastnej tvorby a 
vianočnými piesňami prispeli do pro-
gramu aj klientky z DSS Rohov. O tom, 
že aj z nich je každý deň iná žena, presvedčili publikum 
svojím temperamentným tancom. S kyticou krásnych srdcu 
lahodiacich ľudových piesní sa predstavil domáci spevokol 
JDS, ktorý doslova rozprúdil krv v žilách. Radosti a elánu 
majú títo seniori na rozdávanie.

Ako hosť programu vystúpil hudobník Jozef Bomboš (z 80. 
rokov známy zo skupiny Monte Rosa), ktorý roztancoval 

dievčatá z Ro-
hova v rytmoch 
„Repete“. Veľmi 
atraktívnym hos-
ťom bol určite aj 
fešný superstári-
sta Adam Ďurica 
s neodmysliteľnou gitarou. Ulahodil nielen uchu ale i oku. 
Slová piesne Mám ťa rád doznievali v mnohých ešte i po 

skončení koncertu. Zlatým klincom 
celého večera bola nestarnúca stálica 
našej populárnej hudby a šaštínska ro-
dáčka Janka Kocianová. Že jej ani roky 
neuberajú na temperamente, dokáza-
la svojim srdečným a roztancovaným 
podaním zmesi jej obľúbených piesní.

Po spoločne odspievanej Tichej noci poďakoval s kytičkou 
v ruke všetkým účinkujúcim a riaditeľke DSS Rohov osobne 
primátor mesta Ing. R. Prstek. Nezabudol však ani na dušu 
celej akcie, predsedníčku miestnej organizácie SZTP pani 
Lujzu Kuníkovú, ktorej spolu s kytičkou odovzdal i cenu 
mesta Šaštín-Stráže za každoročné organizovanie tejto 
krásnej akcie.

13. benefičný koncert 
pre mentálne postihnuté dievčatá

■ Ľudmila Machová

Počas celého bálu bude do tanca a na počúvanie hrať Ľudová hudba Pláňava a hudobná skupina 
Four Glasses. Hosťami na bále budú Janko Slezák a Nela Pocisková. 

Pripravené je bohaté občerstvenie a nebude chýbať ani bohatá tombola, kde hlavná cena je 
zájazd v hodnote 1 500 € a veľa iných lákavých cien.

Tešíme sa na Vás.

OZ ProZáhorí.sk pod záštitou ZSSR - Záhoráckej sebjestační svojpomocní republiky poriada v poradí už 4. Záhorácky republikový bál, 
ktorý sa uskutoční 25. januára 2014 v Hoteli Patriot so začiatkom o 19. hodine.

Vstupenky si môžte zakúpiť:

■ Kancelária ProZáhorí, Potočná 54, Skalica, tel. 0948 155 158,
■ Hotel Patriot Skalica, tel. 034 6977777,
■ Stredoeurópska vysoká škola Skalica, tel. 0346965228.



11JANUÁR 2014www.prozahori.sk kultúra

Vianočný koncert 
firmy Didaktik

V prekrásnych priestoroch Jezuitského 
kostola v Skalici sa 20. decembra 2013 
konal v poradí už 23. Vianočný koncert 
firmy Didaktik, ktorý každoročne firma 
poriada pre svojich partnerov, pria-
teľov a pracovníkov spoločnosti.

Medzi pozvanými a zúčastnenými bol aj 
predseda OZ ProZáhorí.sk pán Milan Roman, 
ktorý sa na koncerte osobne stretol a preho-
dil pár slov so zakladateľom firmy Didaktik 
a hlavným organizátorom vianočného kon-
certu pánom Klemonom. Počas celého via-
nočného koncertu zneli tóny Rozhlasového 
big bandu Gustava Broma, pod taktovkou 
Vlada Valoviča. Nádherné piesne odzneli 
z úst Evy Hornákyovej a Mira Dvorského. 
Programom sprevádzala konferencierka 
Jana Koutná. Prítomní účinkujúci i hostia si 
piesňou My Way uctili pamiatku zakladateľa 
Prothermu a dlhoročného priateľa Didaktiku 
pánoa Ing. Petra Vlacha, ktorý nás za tragic-
kých okolností opustil tento rok.

Odmenou pre všetkých účinkujúcich bol 
neutíchajúci potlesk divákov po skončení 
koncertu.

Janko Slezák je 
muzikálový herec, 
spevák a tanečník 
pochádzajúci zo Zá-
horia. Na Janáčko-
vej akadémii múzic-
kých umení v Brne, 
v ateliéri Jany Jane-

kovej, vyštudoval odbor muzikálové herectvo.
Jednou z jeho prvých muzikálových úloh bol Dany 
v Pomáde, ktorá sa hrala v Bratislave. Po pár rokoch 
na slovenskej scéne ho pozná už pomaly každý. 
Veď stvárnil Jánošíka v muzikáli Na skle maľované, 
Tonnyho v Hriešnom tanci, Šimona z Rebelov a veľa 
iných krásnych postáv. Mnohí ho poznajú aj ako čle-
na tanečnej skupiny SCREAM.
Po roku opäť prijal pozvanie účinkovať na 4. Záho-
ráckom republikovom bále, ktorý sa bude už tra-
dične konať v priestoroch Hotela Patriot v Skalici. 
Položili sme mu preto zopár otázok, na ktoré ochot-
ne s úsmevom na tvári odpovedal.

Po roku budete opäť účinkovať na Záhoráckom re-
publikovom bále v Skalici. Je to iný pocit, ako keď ste 
vystupovali prvý krát?
Po pravde, nie je to pre mňa iný pocit, ja svoju prácu pova-
žujem za úplne normálne povolanie. Iné to bude pre mňa 
tým, že teraz bude pre mňa partnerka Nelka, ale opäť je 
to len tento daný moment, lebo s Nelkou spolupracujeme 
často a naviac sme kamaráti. A nie je iný ani pocit, že sa 
teším, Skalica je jedno z mojich najobľúbenejších miest a 
hotel Patriot je naozaj krásne miesto. 

Pochádzate zo Záhoria, konkrétne zo Senice. Čo pre vás 
znamená vystupovať na Záhorí pred svojimi rodákmi?
Raz mi jedna moja kolegyňa, známa herečka, povedala, 
že „komu máš ty len čo už dokazovať...“ Napriek tomu, že 
ja som sebadeštruktívny typ, čo sa týka tohto druhu zod-
povednosti, tak keď som doma, vnímam to intenzívnejšie. 
Doma nikdy nikto nebude kráľom, aj keby vás vo svete 
akokoľvek adorovali. Vraj je to rýdzo slovenská vlastnosť. 
Ja si myslím, že to je o jednotlivcoch, pseudoodborníkov a 

mudrlantov nájdeme všade na svete. :)

Máme za sebou čas Vianoc, ako si spomínate na Viano-
ce z čias, keď ste boli ešte dieťa?
Veľmi detsky romanticky... stromček, koláče, kapustnica, 
darčeky, rozprávky... v podsate sa nič nezmenilo, len som 
starší. Dnes by som sa však vedel zaobísť bez darčekov, ne-
príde mi to nijako potrebné, tradíciou je pre mňa pohodová 
atmosféra, nič viac mi netreba.

Kde vás budeme vidieť a počuť v blízkej dobe?
Momentálne hráme na Novej scéne Ôsmy svetadiel, ďalej 
krásny francúzsky muzikál Rómeo a Júlia, kde hrám jednu 
z najťažších postáv s akými som sa kedy stretol a dostal 
som za ňu aj ocenenie, dokonca ma pán Gerard Presgurvic, 
autor, označil za najlepšieho Tybalta v Európe a sólistu na 
svetové pódiá, čo je pre mňa obrovská umelecká satisfak-
cia. Potom rockovú operu Rent so živou kapelou v divad- 
le Aréna, kde hrám tiež jednu z hlavných postáv, v Brne 
v Mahenovom divadle neoklasické predstavenie Edith Piaf 
a v marci obnovujeme u Janka Ďurovčíka v divadle Heinec-
ken Tower Stage Na skle maľované. Inak sa ešte chystám 
uviesť svoj koncert s kapelou v ďalších mestách.

Určite máte plány a tajné sny na rok 2014, čo by ste 
chceli stihnúť a spraviť, môžte nám tie plány prezra-
diť?
Tajné pláy vám neprezradím, lebo už by neboli tajné. :) Čo 
sa týka profesného života, to som už prezradil a čo sa týka 
súkromného, to si nechám pre seba a mojich kamarátov. 
Ale prezradím, že budem stále viac a viac na sebe pracovať.

Čo by ste odkázali našim čitateľom mesačníka ProZá-
horí?
Okrem zdravia a šťastia by som všetko ostatné povedal 
citátom Rhondy Byrne: „Keď sa pokúšate druhého človeka 
zmeniť, nedávate mu lásku. Keď si namýšľate, že viete, čo 
je pre druhého najlepšie, nedávate mu lásku. Keď si mys-
líte, že len vy máte pravdu a druhý sa mýli, nedávate mu 
lásku.“ Tak nám prajem samých dobrých ľudí, ohľaduplnos-
ti, pokory, veľkorysosti, slušnosti, slobody, nadhľadu... a tej 
lásky, lebo tam to všetko pramení.

Tajné plány neprezradím, 
lebo už by neboli tajné
rozhovor s Jankom Slezákom

■ Veronika Dujsíková

foto: Stanislav Klačanský

■ Veronika Dujsíková

Reštaurácia Luna v Kopčanoch pripravila pre ob-
čanov ďalšiu zaujímavú akciu – Tradičnú domácu 
zabíjačku.

V piatok 6. decembra 2013 
skupina domácich odborníkov 
na zabíjačku pod vedením ma-
jiteľa reštaurácie Jozefa Bitalu, 
začala so zabíjaním ošípaných. 
Každý pár rúk bol vítaný. A ve-
ruže nikto nemal čas sa zastaviť. 
Sekalo sa, krájalo, vykosťovalo, porcovalo, čistilo, mlelo, 

varilo, škvarilo... Do večera bolo roboty vyše hlavy, ale 
výsledok stál za to. Stôl sa prehýbal pod čerstvými do-

mácimi výrobkami z prasaťa. 
Na druhý deň 7. decembra si 
mohli občania od ranných hodín 
zakúpiť všetky výrobky, ktoré sa 
spravili. Záujem bol obrovský, 
veď v dnešnej dobe už málokto 
robí doma zabíjačku. Dvojdňová 
akcia bola ukončená Mikuláš-

skou zábavou v priestoroch Luny.

Tradičná zabíjačka v Kopčanoch

■ Veronika Dujsíková
Milan Roman s pánom Klemonom
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Partner pre revitalizáciu Vašich bytových domov
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0800 500 144
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Zimný výlet za kultúrou

Dňa 6. 12. 2013 boli žiaci Súkromnej 
základnej školy Štvorlístok v Bratisla-
ve, v Slovenskom národnom divadle na 
predstavení Vejár.

Ako prvé navštívili zábavné centrum iHRYsko. 
Tam sa mohli zahrať rôzne zaujímavé spo-
ločenské hry, či už zábavné, kreatívne alebo 
strategické, a ak nerozumeli zadaniu alebo 
pravidlám hry, dobrovoľníci z centra im to 
ochotne vysvetlili. Ale najväčší úspech mala 
hra Aktivity. Ešte predtým, než sa začalo pred-
stavenie, sa boli pozrieť v nákupnom centre 
Eurovea  a na vianočne vyzdobenom námestí. 

Predvianočnú atmosféru umocnilo očakávané 
divadelné predstavenie. Vypovedalo príbeh 
o tom, ako jeden vejár môže zmeniť osudy 
ľudí. V komédii hrali herci ako Diana Mórová, 
Ján Koleník, Gabriela Dzuríková  a ďalší. Bolo 
úžasné vidieť herecké výkony v divadle a po-
rovnať výkony umelcov v televíznych seriá-
loch.

I takto sa dá využiť voľný čas, či už formou 
hier, umeleckého zážitku, spoznávania či ko-
munikácie. Treba spoznávať nielen zrakom, 
ale i duchom, a to sa v plnej miere podarilo. 
A že práve na Mikuláša? I to malo svoje čaro, 
o ktorom vedia iba deti.

■ Tatiana Turisová
Súkr. ZŠ Štvorlístok Skalica

„Čože je to päťdesiatka?“ sa spieva pri narodeni-
nách človeka v jednej známej slovenskej pesnič-
ke. Život človeka možno prirovnať k životu školy. 
A práve takúto päťdesiatku slávila aj Základná 
škola na Sasinkovej ulici v Kopčanoch.

Pri tejto príležitosti pripravila Základná škola 19. decem-
bra 2013 v priestoroch vynoveného kultúrneho domu 
v Kopčanoch školskú akadémiu. Na túto slávnosť bola 
prizvaná súčasná riaditeľka školy ako i riaditelia školy, 
ktorí v minulosti zastávali túto funkciu. Taktiež nechýbali 
súčasní i minulí pedagogickí i nepedagogickí pracovníci, 
sponzori, starosta obce, poslanci OZ, členovia Rady školy 
a Rodičovského združenia a priatelia školy.

Úvodného slova sa ujala riaditeľka školy Mgr. Jana Jur-
číková a starosta obce Ing. Dušan Dubecký, ktorí v ne-
poslednom rade zaželali škole, aby sa i naďalej vyvíjala 
minimálne takým tempom ako doteraz.

Žiaci zo školy pripravili pre zúčastnených bohatý a zaují-
mavý ale aj vtipný program, v ktorom oni sami  vystúpi-
li. Príjemným spestrením, a pre mnohých vybavením si 
spomienok na školské roky, bola obrazová prezentácia  
vývoja školstva v Kopčanoch sprevádzaná hovoreným 
slovom. 

Vyvrcholením akadémie bolo slávnostné imatrikulova-
nie súčasných prváčikov Základnej školy a prvých prvá-
kov tejto školy súčasnou riaditeľkou školy Mgr. Janou 
Jurčíkovou.

Celý program k výročiu školy trval dve hodiny a bolo vid-
no, že bol starostlivo pripravovaný.

Školská akadémia dokázala zaplniť kultúrny dom do po-
sledného miesta, čo svedčí o kvalite ale aj obľúbenosti 
Základnej školy v Kopčanoch. Veď škola je zapojená 
do niekoľkých projektov, vďaka ktorým zveľadila svoje 
priestory a zriadila mnohé učebne. Žiaci školy sa úspeš-
ne zúčastňujú súťaží a olympiád, na ktorých sa umiest-
ňujú na krásnych miestach. A za tým všetkým je vidno 
kus práce, nadšenia a snaženia žiakov a pedagógov.

Do ďalšej päťdesiatky prajeme škole hlavne čo najkvali-
fikovanejších učiteľov a šikovné deti, vďaka ktorým bude 
život na škole napredovať stále ďalej a ďalej.

50. výročie Základnej školy v Kopčanoch

■ Veronika Dujsíková

RK :  GRAND-REALITY Skalica 
www.grand-reality.sk
 0903 473 262 Bc. Dáša Vlková
*NAJLECNEJŠIE BYTY V SKALICI  2 – izbový v Skalici 
64 m2 za cenu 27.900 euro
 2 – izbový v Holíči na SNP za cenu 20.900 euro 
Chata so záhradkou v Holíči za cenu: 7.900 euro
*Na predaj zabehnutá štýlová krčma s terasou,vlastným 
bytom a športovým areálom v Kopčanoch cena 199.000€ 

*Novostvba - RD 4+kuchyňa, jedáleň s garážou a šatníkom
v Skalica Cena domu :  112.800€  Filušová tel.: 0905496941 
*Pozemok vo vinohradoch  2900 m2 na stavbu 
vinohradníckeho domu - v Skalici  Cena 3,- € /m2

*Novostavba domu 4+1 v Skalici Krivé Kúty  za 85.300 euro
*Hľadáme do zamestnania realitného makléra pre Holíč* 
Kancelária RK zo zadu Mestského úradu v Skalici 
e.mail.:    grandreality@centrum.sk

kultúra
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 moravsko-slovensky bezecky pohár

 sportová strel ba
,

Žiaci boli v streľbe opäť úspešní
Po dlhom čase sa naše deti zo Športovo-streleckého 
klubu polície Skalica znovu vybrali na súťaž. Tento 
krát to však nebola len taká všelijaká súťaž... Naj-
prv sa museli prebojovať cez súperov v kraji a potom 
postúpili do finále, čiže celoštátneho kola, ktoré sa 
konalo 6.12. 2013 v Šali.
Zo Skalice postúpili traja reprezentanti:
Patrik Stojka – kategória žiaci do 16 rokov
Adela Dujsíková – kategória žiačky do 14 rokov
Ondrej Gross – kategória žiaci do 14 rokov

Oproti minulému 
roku sa im darilo 
perfektne. Patrik sa 
umiestnil na vynikaj-
úcom prvom mieste 
(370 bodov), Adela na 
treťom (310 bodov) a 
Ondrej na desiatom 

mieste (298 bodov). Týmto dňom sa však súťaž neskončila. 
V sobotu pokračovala a z našich detí sa tam ukázal už len 
Patrik a Adela. Darilo sa im o trochu viac, no neznamenalo 
to pokrok v umiestnení. Patrik skončil prvý (376 bodov) a 
Adela tretia (330 bodov). Takže celkovo si zo Šale odniesli 
4 poháre.

Gratulujeme!
■ Adela Dujsíková

Súkr. ZŠ Štvorlístok Skalica

Skalická športová akadémia

Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport 
MsZ Skalica a členovia TJ Sokol Skalica 
si na prvú decembrovú sobotu pripra-
vili športovú akadémiu, ktorá sa usku-
točnila v priestoroch Kultúrneho domu 
v Skalici.

V programe sa predstavili účinkujúci od naj-
mladších po najstarších. Predstavili sa deti 
materských škôl s tanečnými a športovými 

choreografiami. Taktiež sa predstavili taneč-
níci zo skupiny EXTRAVAGANZA a tanečníci 
z MUZIKÁL DANCE GROUP zo Základnej ume-
leckej školy v Skalici. Nechýbala ani ZUMBA a 
tiež ukážka jedného z najnovších cvičení jum-
ping žien. Ako hostia sa na podujatí predsta-
vili mažoretky Srdiečka zo Sokola Veselí nad 
Moravou.

Foto: Miroslav Mindáš

■ Erik Formánek

28. ročník Silvestrovského behu v Senici

Silvestrovský beh v Senici, tak ako každý rok, ukončil 
5. ročník Moravsko-Slovenského be-
žeckého pohára. Napriak daždivému 
počasiu sa zúčastnil rekordný počet 
bežcov – 271. Po závodoch detských 
kategórií sa postavili na štart 5,4 km 
dlhého závodu veteránske kategórie: 
M50, M60, M65, M70, Ž35, Ž45 a na 
druhýkrát hlavné kategórie mužov a 
žien a muži nad 40.

Nový traťový rekord na trati pozostá- 
vajúcej zo 6 kôl bol ustanovený aj me-
dzi mužmi (F. Sasínek, AK Hodonín: 
16:41) aj medzi ženami (T. Korvasová, 
AK Hodonín: 19:09). Zo Záhorákov bol najrýchleší druhý 

Jakub Valachovič z AC Malacky a domáca Erika Farkšová, 
ktorá skončila tretia medzi ženami.

Výsledky pohára

V MSBP tentokrát vyhrali Moraváci 
6 z deviatich kategórií. Na slovenskú 
stranu prinášajú pohár Erika Farkašová 
v kategórii žien do 34 rokov, Miroslava 
Zíšková v kategórii žian nad 35 rokov a 
Ján Kocák v kategórii nad muži 70 ro-
kov. Títo boli zároveň prví vo svojich ka-
tegóriách aj v GP Záhoria, ktorá sa behá 
v rámci MSBP. V ostatných kategóriách 
boli v GP Záhoria prví Anna Portášiková 
(Ž45), Ondrej Tirpák (M65), Miroslav 
Kresánek (M60), Peter Portášik (M50), 

Roman Trnka (M40) a Marek Polakovič (M39-). ■ red

Záver pohára

Strelci vo Vištuku
Po vianočnom odpočinku sa 5.1.2014 deti zo ŠSKP Skali-
ca opäť vybrali na súťaž. Tentokrát do Vištuku. Strieľanie 
vo Vištuku je iné najmä v tom, že sú tu elektronické terče. 
Naše deti a tréner mali nasledovné výsledky: O. Gross – 
306; J. Smyk – 276; A. Dujsíková – 334 a T. Zabadal (ka-
tegória muži) – 497 bodov. Keďže deti boli jediné vo svojej 
kategórii, tak sa to ani nedá nazvať súťažou. No dôležité je, 
že každý z nich si dnes spravil svoj osobný rekord.
Gratulujeme!

■ Adela Dujsíková, Súkr. ZŠ Štvorlístok Skalica

 stolny tenis
Cez prázdniny sa nenudili

Deti zo stolnotenisového klubu Sokol Skalica nevá-
hali ani cez prázdniny ísť na nie jednu, ale hneď dve 
súťaže.
Prvá bola O pohár starostu Moravského sv. Jána 28. 12. 
2013 na Základnej škole v Sekuliach, kde sme mali veľký 
úspech. V kategórii najmladších žiakov sa na 2. mies-
te umiestnil Juraj Budinský a na 3. mieste Radoslav 
Dujsík. V kategórii dorast sa na 3. mieste umiestnil De-
nis Hnát a na 4. mieste Miroslav Kovaříček. Z dievčat 
milo prekvapila Barborka Prokešová, keď postúpila zo 
základnej skupiny kategórie najmladšie žiačky. Všetkým 
srdečne gratulujeme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu!

Spomínaná druhá súťaž sa uskutočnila 30. 12. 2013 u nás 
v Skalici. V tejto súťaži však súťažili dvojice. Kto iný by mal 
byť s deťmi vo dvojici, než ich rodičia. Táto súťaž sa u nás 
konala po prvýkrát a vďaka vysokej účasti sa bude konať 
aj na budúci rok.

Tu sú výsledky: 1. D. Hnát s otcom, 2. M. Kovaříček s otcom, 3. 
M. Pňaček s otcom, 4. J. Jurčík s otcom, 5. – 8. R. Dujsík so sest-
rou, F. Gondár s otcom, O. Šantavý a Jankovičová, L. Krakovský a 
J. Budinský, 9. – 16. S. Kovaříčková s mamou, P. Kováč s otcom, 
D. Masaryk s otcom, K. Jurčíková a Pňačková, T. Horička a Puna, 
R. Hanic s otcom, Schneider a Jarábek, M. Vašečka s otcom

■ Adela Dujsíková, Súkr. ZŠ Štvorlístok Skalica

 beh
12,5 km zo Skalice 

do Hodonína
Medzinárodný cestný beh Skalica – Holíč – 
Hodonín napísal 14. decembra už svoj 23. 
ročník.
Na túto ročnú dobu v príjemnom počasí vyhral 
medzi mužmi Keňan Joel Maina Mwangi (0:37:44) 
a medzi ženami Maďarka Tunde Szabó (0:45:14).

Najrýchlejší zo Záhorákov boli 15. Ján Križák 
(0:42:15), 17. Michal Luhový (0:42:52) a 33. Eduard 
Králik (0:46:07), zo žien absolvovala trať najrých-
lejšie 9. zo žien Erika Frakašová (0:55:13), druhá 
najrýchlejšia, 14. zo žien bola Blažena Kocúriková 
(0:59:10), hneď za ňou Anna Portášiková (0:59:26). 
Tradičným účastníkom závodu bol aj Poliak Zbyg-
niew Stefaniak, ktorý trať absolvoval o barlách 
v čase 2:10:51. ■ red

ilustračné foto
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ZOC MAX Skalica 
ďakuje svojim návš- 
tevníkom za pria-
zeň, ktorú prejavili 
návštevou obchod-

ného centra počas celého roka 
2013.

V novom roku 2014 úprimne želá-
me všetkým svojim návštevníkom 
a čitateľom tohto mesačníka veľa 
osobných a pracovných úspechov, 
zdravie, šťastie a spokojnosť. Nech 
rok 2014 je pre Vás rokom Vašich 
splnených prianí.

Tešíme sa na Vašu návštevu pri vý-
hodných a pohodlných nákupoch 
aj v novom roku 2014.

Cibula Fest 2014 hlási prvé mená, spustil sa pred-
predaj. Najväčší česko-slovenský hudobný festival 
Cibula Fest, ktorý každý 
rok navštívi stále viac a 
viac ľudí, oznámil svojich 
prvých headlinerov. Čes-
ká a slovenská hudobná 
špička sa pravidelne 
stretáva na hraniciach 
medzi oboma republika-
mi, na letisku v Holíči a 
každý rok spája oba národy tým najlepším z hudob-
nej scény. V budúcom roku sa tak počas posledného 
júlového víkendu na Záhorí predstavia napríklad Tři 
sestry, No Name, IneKafe alebo aj Chinaski. 6. ročník 
bude znova trojdňový, termín je stanovený na 24. 7. 
– 26. 7. 2014 a miesto konania bude opäť letisko 
Holíč.
Počas uplynulých ročníkov sa na letisku v Holíči predsta-
vili hviezdy českej a slovenskej hudobnej scény ako Kabát, 
Desmod, Tomáš Klus, Kryštof, Olympic a desiatky ďalších. 
Rok 2014 bude už šiestym ročníkom a okrem Chinaski, 
No Name a kapely Tři sestry sú už potvrdení aj slovenský 
Polemic, IneKafe, Děda Mládek Ilegal Band a, prvýkrát aj 
zahraničná kapela, powermetalový Pathfinder z Poľska. 
„S ďalšími zahraničnými hosťami prebiehajú jedna-
nia. Podujatie je primárne zamerané na prezentáciu 
Českej a Slovenskej hudobnej scény. Tento prioritný 
smer je doplnený o hosťujúce žánre z celého sveta,“ 
povedal organizátor festivalu Vladimír Chrenka. Cibula Fest 
má v návštevnosti každoročne stúpajúcu tendenciu, kým 
vroku 2011 prišlo na letisko v Holíči 6400 ľudí, o rok neskôr 
o približne dve tisícky viac a v tomto roku prekročil magic-
kých 10-tisíc. Organizátori sa každoročne snažia zvyšovať 
úroveň a kvalitu, a preto si na budúci rok dali za cieľ dosiah- 
nuť hranicu 15-tisíc návštevníkov. Aj v roku 2014 nebude 
chýbať už tradičná Moto –Zóna (medzinárodné stretnutie 
mororkárov). Na Cibula Feste bude pripravená nekomerč-

ná, bezplatná zóna Cibula City, kam sa každý dostane úpl-
ne zadarmo. „Bude tu pripravený kultúrny program, 

atrakcie pre deti, ukážky 
dobových a umeleckých 
remesiel. Vo „free zóne“ 
sa prezentujú remeselní-
ci, občianske združenia, 
nadácie, neziskové a 
charitatívne organizácie 
poskytujúce všeobecne 
prospešné služby,“ dodal 

organizátor. Vstupenky je možné zakúpiť v sieti Ticket-
portal a na vybraných miestach.

Viac informácií, ktoré sú pravidelne dopĺňané, sa dozviete 
na www.cibulafest.eu

Cibula Fest 2014 hlási prvé mená, 
spustil sa predpredaj

Sladká ňedzela na Záhorí

V nedeľu 8. decembra 2013 usporia-
dala Okresná únia žien a Mesto Gbely 
ďalší ročník hlavne medzi ženami obľú- 
beného podujatia Sladká ňedzela na 
Záhorí.

K nedeľnému obedu patrí aj zákusok a tu, 
v dome kultúry v Gbeloch, ste si mohli vy-
berať z rôznych druhov. Slonie slzy, šamrole, 
metrový koláč, parížske rohlíčky, ananásové 

rezy, veterníky... Výstava zákuskov bola spo-
jená s miniveľtrhom, zakúpiť ste si mohli zá-
kuskov, koľko ste len vládali. O tom svedčí aj 
fakt, že za maškrtami sa len tak zaprášilo. Na 
zahájenie predaja zákuskov čakali väčšinou 
ženy, ale našlo sa aj zopár mužov. Veď kto by 
odolal maškrteniu?!

Svoje maškrty na ochutnávku dodalo 18 or-
ganizácií Únie žien Slovenska a Jednoty 
dôchodcov Slovenska z celého Skalického 
okresu, každá organizácia dodala po 3-4 
druhoch zákuskov, niektoré dodali dokonca 
6 -7 druhov.

Akcia sa opäť zaradila medzi vydarené a 
nám ostáva len tešiť sa na ďalší ročník.

■ Veronika Dujsíková

Netrpezlivé deti sa dočkali svojho obľúbeného 
sviatku a s radosťou očakávali na námestí v Šaští-
ne-Strážach Mikuláša aj s jeho sprievodom.

V sobotu 7. decembra po 14. hodine vyrazil do ulíc s vet- 
rom opreteky koč s koníkmi, ktorý 
viezol mestom Mikuláša i s jeho 
družinou. Po dlhej ceste zastali na 
námestí, kde ich už netrpezlivo oča-
kávali najmä najmenší obyvatelia 
mesta i okolia. Neodradilo ich ani sil-
né vetrisko a čakať sa naozaj vyplati-
lo! Program začali deti zo speváckeho 
súboru Rozmarínek z domáceho CVČ 
Beťárik. Po vianočných piesňach a 
koledách zarecitovali aj krásne básne.  Potom sa prida-
li ostatné deti, ktoré štedrý Mikuláš odmenil sladkou 

odmenou z plného koša dobrôt. Zatiaľ stihli čerti a an-
jelici poobchádzať ostatných prizerajúcich sa, aby ich 
vyobšívali metlami, či odmenili cukríkmi a orieškami. 
Každý si mohol zakúpiť tombolu, ktorá bola mimoriad- 

ne bohatá a pestrá. Malá cena 
útechy sa však ušla každému. 
Kto vymrzol, mohol sa zahriať 
aj teplými nápojmi, či sa posil-
niť malým občerstvením. Keď 
sa už rozdala posledná odmena 
z tomboly a dozneli piesne DJ-a, 
nastal túžobne očakávaný oka-
mih a nad hlavami sme mohli 
sledovať pestrý ohňostroj. Akciu 

zabezpečilo a pripravilo mesto Šaštín-Stráže spoločne 
s kultúrnou komisiou. Medzi prítomných prišiel osobne 
aj primátor mesta Ing. R. Prstek.

Vítame ťa, Mikuláš, že si prišiel medzi nás!

■ Ľudmila Machová



15JANUÁR 2014www.prozahori.sk oddych

BECHER PUNČ
40 ml Becherovka Original
100 ml jablkový džús 
1 čajová lyžička medu
2 ks krúžok citróna
1 ks celá škorica
50 ml  voda
Všetky suroviny okrem škorice nadávkujte do nádoby a 
zohrejte na teplotu približne 80°C. Pozor, zmes nesmie 
zovrieť, pretože by sa z nej vyparil alkohol! Podávajte 
v pohári s objemom 2 dcl s kúskom celej škorice a dbaj-
te na to, aby sa do pohára dostali aj citróny. Esteticky 
môžete drink priviesť k dokonalosti ešte plátkami 
sušeného jablka a hviezdičkou anízu. Šťastný nový rok!

SLADKÉ SPOMIENKY
40 ml Becherovka Original
10 ml medový siriup /med s horúcou vodou 
2:1/
2 ks krúžok citróna
100 ml ananásový džús
50 ml horúca voda
Ozdoba:
1 ks sušený ananás
1 ks hviezdicový aníz
Nechajte sa v studenej 
zime zohriať horúcimi 
spomienkami na leto. Všetky suroviny okrem 
vody a anízu nadávkujte do nádoby a zohrejte 
približne na teplotu 80°C. Vyhnite sa varu, aby 
sa neodparil alkohol! Následne všetko vrátane 
citróna prelejte do vyhriateho pohára na ho- 
rúce drinky, zalejte horúcou vodou a ozdobte 
ananásom a anízom. To je atmosféra!

Zimný čas prináša dlhé večery, ku ktorým neoddeliteľne patrí aj dobrý punč. Vyskúšajte originálne horúce drinky 
s bylinnou arómou Becherovky vytvorené na mieru Ľubošom Ráczom, barmanom ambasádorom a mentorom bar-
manskej komunity na Slovensku! Či už v kruhu priateľov a rodiny, alebo útulnej domáckej atmosfére zimného večera  
-  so šálkou tejto horúcej mágie sa každý okamih stane nezabudnuteľným a neodmietnuteľným.

BAZOVÝ SEN
20 ml bazový sirup 
40 ml Becherovka Original
130 ml horúca voda
2 ks krúžok citróna
Prepadla Vás nostalgia za čas-
mi, ktoré ste ako dieťa trávili 
u babičky? Pripomeňte si ich s týmto sladkým 
horúcim drinkom. Bazový sirup, Becherovku a 
vodu v nádobe zohrejte približne na 80°C - zmes 
nesmie vrieť, pretože by sa z nej odparil alkohol. 
Následne podávajte vo vyhriatych pohároch na 
horúce drinky, ozdobené krúžkami citróna. Cel-
kom ako od starej mamy!

Hrejivé chvíle s chuťou Becherovky

Večerná vychádzka
Čaro prekrásnej vianočnej výzdoby, 
ktorá je viditeľná hlavne v tme, sme 
obdivovali s našimi klientmi v uliciach 
nášho mesta Skalica. Túto večernú 
prechádzku sme ukončili príjemným 
posedením v reštaurácii sv. Michal pri 
čajíku, kávičke a výbornej štrúdli.
Vystúpenia detí

V rámci adventného a 
predvianočného obdobia  
našich klientov potešili svo-
jím vystúpením deti z MŠ 
z Oreského a stredoškoláci 
z Holíča.

Deň otvorených dverí
17.12.2013 sme mali Deň otvorených 
dverí, súčasťou ktorého bola prehlia-
dka zrekonštruovaných priestorov za-
riadenia, novovybudovaného zariade-
nia JESÉNIA SKALICA a soľnej jaskyne 
(haloterapia).
Pozvaným hosťom a všetkým prítom-

ným sa prihovorila riaditeľka zariadení Jolana Straková 
a primátor mesta Skalica Ing. Stanislav Chovanec. Nové 
zariadenie JESÉNIA SKALICA bolo otvorené prestrih-
nutím pásky a požehnaním budovy prostredníctvom 
rímskokatolíckeho p. dekana a evanjelického p.farára. 
Príjemným spestrením bolo aj vystúpenie klientov – 
speváckeho zboru zariadenia. ■ ZpS Skalica

Predvianočný čas v zariadení pre seniorov v Skalici
Najlepšou školou 

v okrese je Via Humana!

Denník SME v spolupráci s Inštitútom pre eko-
nomické a sociálne reformy zverejnili rebríček 
najlepších základných a stredných škôl podľa 
nasledujúcich kritérií:

Kritériá pre SŠ:
■ Maturita – slovenský jazyk
■ Maturita – matematika
■ Maturita – cudzí jazyk
■ Mimoriadne výsledky žiakov
■ Nezamestnanosť absolventov oproti miere 
evidovanej nezamestnanosti v okrese.

Do samostatného hodnotenia sa nedostalo 
veľa škôl zo Skalického okresu. Portál www.
sme.sk informuje: “Ak ste nejakú školu 
v rebríčku nenašli, pravdepodobne bude 
v druhej polovici, alebo nesplnila kritériá 
pre zaradenie do hodnotenia.”

Najlepšie hodnotenou školou zo Skalického 
okresu sa stala Súkromná stredná odborná 
škola Via Humana. S počtom 62,6% skončila 
v Skalickom okrese škola na prvom mieste. 
V tabuľke najlepších škôl v Trnavskom kraji 
získala 9. miesto, a celoslovensky sa škola 
umiestnila na 95. mieste!

■ Erik Formánek
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Horoskop
BARAN
Chcete sa pracovne presadiť a prvé týždne 
sa na to naozaj oplatí zamerať. Potom si ale 

opäť uvedomíte, že život je aj o inom, než len o kariére.
BÝK
Popri množstve každodenných povinností 
rastie vaša túžba po dobrodružstve a pozná-

vaní. Preto si všemožne rozširujete obzory. To, čo ste sa 
naučili, plánujete vo svojej ďalšej práci aj zúročiť.

BLÍŽENCI
Tento mesiac popustíte uzdu tvorivosti 
a hravosti. Popritom musíte riešiť aj isté 

majetkové záležitosti. Ale posledný týždeň dostanete 
možnosť uniknúť a objaviť nové zážitky a nové obzory.

RAK
Rodinné hodnoty a partnerské záležitosti - 
to sú tento mesiac vaše témy. Aj keď koncom 

januára vám začne v hlave strašiť aj čosi ďalšie: majetok 
a peniaze...

LEV
Január bude rušný, plný vybavovačiek. Ne-
zabúdajte ani na kondíciu - na konci mesiaca 

bude dobré byť fit. Čaká vás totiž láska...
PANNA
Tento mesiac budete mať do činenia s ne-
zvyčajne vysokými sumami. A konečne si 

začnete naplno užívať. Novoročné plánovanie vás na-
vyše podnieti k pozitívnym zmenám v životnom štýle.

VÁHY
Prvé týždne patria rodine a otázkam býva-
nia. Druhá polovica mesiaca prinesie navyše 

veľa tvorivosti, vzrušenia a potešenia a to presne podľa 
vašich predstáv.

ŠKORPIÓN
Témou mesiaca je komunikácia. Čaká vás 
rekordné množstvo dôležitých aj nezáväz-

ných stretnutí a rozhovorov, ale mnohé významné veci 
sa tento mesiac udejú aj v samote za zatvorenými dve-
rami. Záver mesiaca prinesie zmeny, ktoré ovplyvnia 
rodinný život.

STRELEC
Finančné záležitosti a formálne spoločenské 
akcie - to je to, čo vás bude tento mesiac 

zamestnávať. Koncom januára sa od nich čiastočne od-
pútate a nájdete si viac času aj pre ľudí, ktorí sú vám 
najbližší.

KOZOROŽEC
Začiatkom januára intenzívne pracujete na 
svojej premene. Každým dňom rastie vaše 

sebavedomie a aj vaše ambície. Patrí k tomu aj túžba po 
absolútnej finančnej nezávislosti.

VODNÁR
Ak budete počas prvých troch týždňov do-
volenkovať, rekapitulovať, alebo plánovať, 

tak to bude to najlepšie, čo môžete urobiť. Druhá časť 
mesiaca už bude akčnejšia.

RYBY
Prvé týždne budú mimoriadne spoločenské. 
Tie ďalšie vo vás prebudia túžbu spomaliť, 

rozjímať a pomáhať tým menej šťastným. 
■ www.astrotouch.com 
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Po Štefanskej zábave budí mama syna:
- Vstávaj do kostola!
- Mama, ja nejdem!
- Hovorím ti, vstávaj!
- Joj, mamo, mne sa nechce,... kamaráti nejdú       
a ja musím?
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

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

Krížovky s úsmevom

krížovka: www.scalpermedia.sk
Hrajte o CD23 - 23 piesní skupín Trnavského kraja. Správnu odpoveď pošlite do 26.1.2014 na 
e-mailovú adresu sefredaktor@prozahori.sk (prosíme uviesť kontakt) alebo poštou na adresu OZ Záhorí.sk, 
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