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Predplatné mesačníka                              objednávkový kupón
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Meno a priezvisko:

Adresa:

Mesto:

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

ELÁN príde na Záhorie  » 11

sme tu vás

Ročník: VII.   Číslo: 1.  © Vydáva: OZ Záhorí.sk   www.prozahori.sk

Ocenený 

Grafobal»    » 14

Január 2015

V skalickej nemocnici 

uskutočnili 

unikátnu operáciu

Kolkové známky 

nahradí elektronický 

systém

»
»

» 2

» 2

bezplatný regionálny mesačník

Bratislavská župa

ocenila svoje osobnosti  » 3Záhorské múzeum

predstavilo novinky  » 10

Bez behu ani 

na Vianoce     » 13

»
»

www.prozahori.sk      noviny z vášho regiónu

»
Kopčianski dôchodcovia 
sa zabávali na maškarnom plese  » 10

sme tu vás
Ročník: VII.   Číslo: 2.  © Vydáva: OZ Záhorí.sk   www.prozahori.sk

Holíčski poslanci
chcú riešiť
dopravnú situáciu

»
   » 8

Február 2015

Úspešní ortopédi
zo skalickej 
nemocnice

Záhorácky detský 
bežecký pohár pozná 
svojich víťazov

»
»

» 8

» 13

bezplatný regionálny mesačník

Výhry si prevzali úspešní 
lúštitelia krížovky

p. Hlaváč z Kopčian   a   p. Gaša z Holíča

Na Cibula Fest príde
Arakain a Lucie Bílá  » 10

Úspešná maliarka

z P. Močidlian  » 15» »

podporte prozáhorí poukázaním 2% zaplatenej dane - podporte svoj región

»

Valentínska kvapka krvi a Deň zdravia v ZOC Max Skalica   » 14

sme tu vásRočník: VII.   Číslo: 3.  © Vydáva: OZ Záhorí.sk   www.prozahori.sk

Čo s budovou bývalej škôlky v Holíči?

»
   » 8

Marec 2015

Skalica má novú 

Malacky získali 
 

na 4 veľké projekty

»
»

» 11

» 9

bezplatný regionálny mesačník

Nová kniha povestí zo Záhoria   » 11

Náhlikova Senica zaknihovala svoj 55. ročník  » 10 Futbalový turnaj hasičov v Kopčanoch   » 13

»
»

podporte prozáhorí poukázaním 2% zaplatenej dane - podporte svoj región

»

ONLINE» www.prozahori.sk
www.facebook.com/prozahori

» V skratke
Senica

Prakovisko na kruháči

Voľné parkovacie miesto si nemusel dlho hľadať. 
Auto nechal priamo v strede kruhového objazdu. 
Podľa informácií od čitateľov auto tam zanechal 
človek, ponáhľajúci sa na pohotovosť alebo tam 
ostalo po nočnej policajnej naháňačke.

Záhorí
Hmla komplikovala dopravu

Počas prvého novembrového týždňa nielen vo-
dičom komplikovala dopravu hustá hmla.

Skalica

Šachový turnaj

V Hoteli sv. Ludmila sa konalo okresné kolo šacho-
vého turnaja žiakov základných škôl. Podporilo ho 
aj naše združenie. „My už tradične podporuje-
me takéto podujatia. Som rád, že dnes strá-
vili príjemný deň deti na šachovom turnaji a 
verím, že sa im páčilo.“ dodal Milan Roman.

Skaličania sa môžu tešiť na Vianoce na ľade!
Adventné obdobie v meste Skalica dostane novú tvár. 
Mesto Skalica v spolupráci s OZ ProZáhorí pre Vás pripra-
vili projekt Skalické Vianoce na ľade.

Mikuláš na koči príde na námestie v nedeľu 6. decembra 
o 17-tej hodine. Za doprovodu živej hudby sa k Mikulá-
šovi pridá sprievod čertov a anjelov, kde budú zapojené 
základné a stredné školy, ako aj široká verejnosť. Týmto 
Vás srdečne do sprievodu pozývame.

Mikuláš slávnostne otvorí syntetickú ľadovú plochu, 
ktorá bude pre verejnosť sprístupnená v období 6.12. 
– 20.12. 2015. Po zahájení ľadovej sezóny je priprave-
ný bohatý program Radujme sa, veselme sa – zábava, 
animácie pre deti, vozenie na poníkoch, skupiny TRIO 
IMAGINE a TIP TOP BAND.

„Cez týždeň bude plocha sprístupnená verejnosti 
od 14:00 hodiny, v blízkosti klziska je možnosť po-
žičania korčulí. Do obeda budú plochu využívať zá-
kladné a stredné školy zo Skalice. Veľmi nás teší, že 
sa nám poradilo zrealizovať takýto Vianočný darček 
pre Skaličanov“ dodal Milan Roman, predseda občian-

skeho združenia ProZáhorí.

V piatok 11.12. sa v Skalici pokúsime vytvoriť Slovenský 
rekord v hraní hokeja. Každý, kto má záujem sa môže 
zapojiť, alebo prísť podporiť rekordmanov. Športový deň 
bude zakončený Vianočným rockovaním.

V sobotu 12.12. si môžete odpočinúť od varenia a prísť 
na VIANOČNÉ HODOVANIE pri Cimbálke. O príjemnú at-
mosféru sa postarajú dychová hudba Májovanka a spe-
váčka zo Šlágr TV pani Oľga Baričičová a spol.

V nedeľu pozývame detičky na zábavno-animačný pro-
gram Radujme sa, veselme sa, ktorého súčasťou je Via-
nočná veselica, tvorivé dielničky, jazdenie na poníkoch 
a veľa zábavy. Nedeľnú pohodovú predvianočnú atmo-
sféru Vám prídu navodiť mužský spevácky zbor ECHO, 
Záhoráckí heligonkári a vianočné koledy.

Záujemcovia o vytvorenie rekordu sa môžu zaregistrovať 
na e-mailovej adrese sefredaktor@prozahori.sk alebo 
na fanpage Skalické Vianoce na ľade, kde nájdete bližšie 
informácie.



Dočasná vláda SR v Skalici
V piatok 6. 11. si Mesto Skalica pripomenulo 97 rokov od príchodu dočasnej vlády pre Slovensko. (6. 11. 1918) „Tu sa začali 
rodiť základy našej demokracie v súvislosti so začleňovaním Slovenska do Československa,“ uviedol pri spomienkovej 
oslave výročia pri Mestskom úrade v Skalici Milan Roman. Kladenia sa zúčastnil aj primátor mesta Skalica Ing. Ľudovít Barát.
Jedným zo štvorice členov dočasnej vlády bol popri Vavrovi Šrobárovi, Antonovi Štefánkovi a Ivanovi Dérerovi aj Skaličan 
Pavol Blaho. „Asi to nebola náhoda, že okrem Šrobára boli všetci členovia vlády zo Záhoria,“ podotkol Milan Roman. 
Podľa neho je Skalica hrdá, že sa stala prvým hlavným mestom Slovenska, hoci len na 10 dní.
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» Kúty majú nové Tesco!
Obyvatelia obce Kúty sa dočkali. Od prvé-
ho územného konania, ktoré začalo v ok-
tóbri 2011  sa v Kútoch otvoril supermar-
ket TESCO. Prvých zákazníkov obchodný 
reťazec privítal 11. novembra.

Nová predajňa Tesco Kúty bude otvorená 
denne od šiestej do dvadsiatej druhej 
hodiny a vďaka jej výhodnej polohe budú 

vaše nákupy ešte pohodlnejšie.

Tak, ako v ostatných supermar-
ketoch Tesco aj v  Kútoch nájde-
te široký sortiment pečiva, čerstvého 
ovocia a zeleniny, mliečnych výrobkov, 
ale aj tradičné mäsiarstvo Fabuš či 
štýlovú ponuku oblečenia v oddelení 
značky F&F.

V Malackách pribudnú nové parkovacie miesta
V Malackách sa začala rekonštrukcia dvoch parkovísk (na 
uliciach Veľkomoravská a Radlinského), vďaka čomu pri-
budnú takmer dve desiatky parkovacích miest. Rekon-
štrukcie povrchov parkovacích plôch financuje mesto 
Malacky.

Na Veľkomoravskej ulici vyrastie 13 nových parkovacích 
miest. Upraví sa tiež časť chodníka, ktorá leží nepraktic-
ky medzi parkujúcimi autami a cestou, čo počas vjazdu a 
výjazdu áut spôsobuje nebezpečné situácie. Bezpečnosť 
pohybu v tejto lokalite zvýši aj nový priechod pre chod-
cov. Architekt Branislav Škopek: „Rád by som zdôraz-
nil, že práce na Veľkomoravskej sú naplánované 

bez výrubu čo i len jedného z existujúcich stromov. 
Okrem toho, všetku dlažbu z pôvodného chodníka 
použijeme na výstavbu nového.“ Rekonštrukcia par-
koviska na Veľkomoravskej sa začala v pondelok 9. no-
vembra a potrvá približne 3 týždne.

Práce na parkovisku vo vnútrobloku na Radlinského ulici 
sa začínajú v sobotu 7. novembra. Parkovacie plochy sú 
plné jám a na jednom mieste sa prepadla kanalizačná 
vpusť. Pribudne 6 nových parkovacích miest a stojisko 
na kontajnery. Novinkou bude úprava existujúcich bo-
xov: parkovacie miesta budú mierne odsunuté od obyt-
ných domov, takže autá nebudú ničiť fasádu.

Týždeň za toleranciu 
na ZŠ Strážnická

Sieť FARE bojuje prostredníctvom športu – futbalu, 
ktorý spája ľudí po celom svete, proti rasizmu v Eu-
rópe. Základná škola, Strážnická v Skalici sa pripísa-
la k mnohým európskym i svetovým organizáciám, 
ktoré dali najavo svoj nesúhlas s prejavmi rasizmu a 
diskriminácie vo futbale, ale i v spoločnosti vôbec. 
Akčné týždne 2015 nadväzovali na minulý úspešný 
ročník, ale aktivity boli rozšírené a uskutočňovali sa 
celý týždeň.

„Týždeň za toleranciu“ sa niesol v duchu diskusií so 
žiakmi, ktoré boli tematicky zamerané na podporu 
sociálnej inklúzie marginalizovaných skupín a rov-
nosti všetkých ľudí. Prostredníctvom spoločných zá-
žitkov, ktoré priniesol II. ročník futbalového turnaja 
„Za toleranciu“, sa nám podarilo spoločne bojovať 
proti diskriminácii a symbolicky ukázať rasizmu čer-
venú kartu. Futbalový turnaj, do ktorého sa zapojilo 
až 10 tímov, bol vyvrcholením celého týždňa, ktorý 
spestril každodenný školský život žiakom i učiteľom. 
Všetci sme (futbaloví) ľudia bez rozdielu, na to treba 
v živote pamätať a vštepovať to iným už od útleho 
veku. Zúčastneným veľmi pekne ďakujeme za nad-
šenie pre hru a podporenie dobrej myšlienky.

Štúrovci ožili na 
skalickom gymnáziu

Dňa 28. 10. 2015 si 200. výročie narodenia jedné-
ho z najväčších Slovákov pripomenulo i skalické 
Gymnázium F. V. Sasinka, a to konkrétne prostred-
níctvom pásma s príznačným titulom Štúrovci. Na 
javisku auly tak najmä vďaka už osvedčeným sextá-
nom a spolu s nimi aj novým talentom z radov gym-
nazistov ožili nielen Ľudovít Štúr a jeho najbližší 
druhovia, ale i Adela Ostrolúcka či Jonáš Záborský.

Poučné a súčasne pútavé, zábavné a vtipné pred-
stavenie s výjavmi z pamätného výletu na Devín 
či bálu v Grasalkovičovom paláci oživené tancom, 
recitáciou, spevom  a hudbou študenti odohrali 
v troch reprízach pre žiakov školy a pozvaných hostí. 
V najbližších dňoch pre veľký úspech pripravujeme 
ďalšie predstavenia pre rodičov gymnazistov a žia-
kov skalických základných škôl.
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Beatforum Gbely 2015
Už pravidelne sa v novembri koná tanečná súťaž Beatforum Gbely, ktorú pravidelne organizuje Základná ume-
lecká škola v Gbeloch. „V tomto roku sa nám zhruba predstavilo 500 tanečníkov v 70 choreografiách“ vyjadrila 
sa riaditeľka ZUŠ Magdaléna Rafaelisová. Súťažiacich hodnotila odborná porota, v ktorej zasadol aj člen najzná-
mejšej tanečnej skupiny The Pastels – Ondro Antálek. „Je to tu fajn, je tu super atmosféra a vidno, že to deti 
nerobia len pre to víťazstvo a že sa na choreografiách nadreli a chcú sa posunúť vyššie,“ povedal. „Takáto súťaž 
má význam pre tanečníkov taký, že sa aspoň zdokonaľujú každým rokom,“ dodal.

Český spevák, skladateľ a hudobný podnikateľ 
bude mať svoj megakoncert na Záhorí

» Vieme prví!

VIDEO U NÁS NA 
FB!

GRAFOBAL Skalica získal dve najvyššie ocenenia
Tretie desaťročie v Českej republike vyhodnocovaná me-
dzinárodná súťaž obalov priniesla tohto roku najvyššie 
ocenenia hneď pre dva výrobky spoločnosti GRAFOBAL 
Skalica (Grafobal). „Obalmi 
roku 2015“ sa stali darčeko-
vé kazety Grafobalu: jedna 
na víno a druhá na syry. 
Grafické stvárnenie oboch 
unikátnych obalov prezrád-
za, že sú určené pre rovnako 
výnimočné slovenské pro-
dukty: prvý na skalické vína 
a druhý na doma i v zahrani-
čí ocenené prírodné zrejúce 
syry spoločnosti LEONTEUS.

Ocenenia a certifikáty pre 
najlepšie a najpríťažlivejšie „Obaly roku 2015“ sa odo-
vzdávali 4. novembra 2015 v Prahe. Za prvý, takto oce-
nený produkt Grafobalu ich prevzali Ing. Tomáš Pekár, 
MBA (riaditeľ marketingu a rozvoja obchodu Grafobalu) 
a Ing. Marián Gaža (vedúci strategického marketingu 

Grafobalu). Za druhý víťazný obal zo Skalice ocenenie 
prevzali Ing. Dušan Polakovič (riaditeľ marketingu spo-
ločnosti LEONTEUS, zadávateľ obalu) a Ing. Igor Bartošík 

(obchodný zástupca Grafo-
balu).

Oba najnovšie skalické 
„Obaly roku“ majú právo zú-
častniť sa prestížnej celosve-
tovej obalovej súťaže World-
Star Packaging Awards. To je 
najvyššie možné ocenenie 
tohto druhu výrobkov na 
svete, vo všeobecnosti vní-
mané ako obalový Oscar. 
G r a f o -
b a l, 

ktorý si v novembri pripomína 
110 rokov nepretržitej vý-
roby, získal toto excelentné 
ocenenie pre obaly už osem-
krát.

Pyžamová párty na ZŠ 
Vajanského

V piatok 20. novembra sa deti z nášho školského 
klubu pri ZŠ na Vajanského ulici v Skalici zišli na 
„Pyžamovej párty“.

Čakal na nich večer plný prekvapení, prianí a 
zdolávania strachu. Po rozlúčení sa s rodičmi, 
nasledovalo prezlečenie sa do najkrajšieho py-
žamka. Hry, súťaže, tanec a zábava boli pre ne 
pekným prekvapením. Pochod tmou v školských 
priestoroch a hľadanie školských škriatkov, víl a 
strašidielok, preveril odvahu a nebojácnosť detí.  
Ich úlohou bolo nájsť v tme stratený poklad. Za 
to všetko boli odmenení diplomom a sladkosťou. 
Po dobrej večeri a peknej rozprávke sa deti uložili 
spať. Zažili niečo pre nich neobyčajné – „obyčajnú 
noc v škole.“

Celý 

článok 

u nás na
 

webe

Jediný Open Air Megakoncert jednej z najväčších hviezd 
česko-slovenskej hudobnej scény sa uskutoční dňa 25. 6. 
2016 na letisku v Holíči pod názvom MICHAL DAVID – 
Welcome Summer 2016!
Táto lokalita, ktorá sa nachádza priamo nahranici Česka a 

Slovenska je zárukou jedinečného podujatia na uvítanie let-
nej sezóny pre všetku vekovú kategóriu. Koncert s progra-
mom od 19:00 – 03:00 hod. Vstupenky už čoskoro v predaji.
Informáciu pre naše médium potvrdil organizátor podujatia 
pán Vladimír Chrenka.

Bezpečnosť detí 
v Skalici sa zvyšuje

Zvyšovanie bezpečnosti detí je v dnešnej dobe 
potrebné. Najmä v dobe keď sa každý neustále 
niekam ponáhľa. Mesto Skalica vybudovalo nové 
parkovacie miesta pri Základnej škole na Vajan-
ského ulici. „Je tu možnosť pre rodičov, ktorí 
privádzajú svoje deti na vyučovanie, bezpečne 
zaparkovať.“ povedal Lukáš Tisoň, poslanec MZ 
v Skalici.

Situácia pred Základnou školou na Vajanského uli-
ci bola v ranných hodinách, kedy deti prichádzali 
na vyučovanie kritická. „Už nám tu nevznikajú 
situácie ako doteraz, že sa stálo na ceste a deti 
cez ňu prebiehali. Teraz má každý z rodičov mož-
nosť pristaviť sa pri škole a deti môžu vyjsť pria- 
mo na chodník,“ hodnotí situáciu Lukáš Tisoň.
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» V skratke

Sme na Instagrame!
Od decembra začalo naše médium pôsobiť 
aj na instagrame, kde nájdete premiérový 
obsah z nášho média. Follownite si náš 
účet prozáhorí a označujte aktuality a 
fotky zo záhoria hashtagom #prozahori 
#smetuprovas

Workoutisti sa 
finalistami nestali 
Skalický súbor Street workout Skalica zažia-
rili aj v semifinálovom živom kole v ktorom 
stavami mrakodrap. Hlasy divákov im však 
na finále nestačilo, aj keď im chýbalo málo.  

Missky a FK Senica 
pre dobrú vec
Finalistky Miss Záhoria a FK Senica fotili 
charitatívny kalendár, ktorého výťažok po-
putuje na podporu obyvateľov Zeleného do- 
mu v Skalici. Reportáž nájdete u nás na FB.

Dopravná nehoda
20. novembra sa stala dopravná nehoda 
medzi dedinami Mokrý Háj a Radošovce. 
Cesta bola neprejazdná.

Uletení Anjeli od 
Sanchez Amsterdam
Gbelská hudobná skupina vydala klip 
k piesni Uletení Anjeli ktorú naspievali 
v spolupráci s  Jurajom Hnilicom, finalistom 
šou Česko Slovenko má TALENT.

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

Ľubomír Višňovský, ako prekvapenie pre chlapcov 
zo Zeleného Domu Skalica

Občianske združenie ProZáhorí si v utorok 24. novembra 
pripravilo pre chlapcov a fanúšikov ľadového hokeja zo 
Zeleného domu jedno veľké prekvapenie. Chlapci vyces-
tovali do Bratislavy na hokejový zápas KHL –  HC Slovan 
Bratislava vs. Dinamo Minsk.

Ešte pred začiatkom zápasu ich medzi sebou privítali 
najznámejší bradatí fanúšikovia HC Slovan Bratisla-
va. „Teší ma, že sme chalanom urobili radosť. Už len 

samotný príchod na štadión bol pre nich veľkým zá-
žitkom. To však ešte nevedeli, čo ich čaká po zápase“ 
povedal Milan Roman.

Po vyhratom zápase (4:1) navštívili zákulisie, kde ich 
čakalo ďalšie prekvapenie. Hokejová hviezda Ľubomír 
Višňovský ich prišiel pozdraviť, podpísať hokejové kar-
tičky a vyfotiť sa so svojimi fanúšikmi zo Zeleného domu 
v Skalici.
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Chcete sa stať policajtom?
Na základných útvaroch Policajného zbo-
ru v pôsobnosti Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru v Senici sú v súčasnej 
dobe voľné miesta. Z uvedeného dôvodu 
oslovujeme občanov, ktorí majú záujem 
o prácu v polícii, aby si zaslali svoje žia-
dosti spolu so životopisom na adresu:

Okresné riaditeľstvo PZ v Senici
Moyzesova 1, 905 01 Senica

Príslušníkom Policajného zboru môže byť štátny občan Slovenskej republiky, 
ktorý o prijatie požiada, pričom je bezúhonný, spoľahlivý, má minimálne úpl-
né stredné vzdelanie s maturitou, je zdravotne, telesne a duševne spôsobilý 
na výkon služby, ovláda štátny jazyk a má trvalý pobyt na území Slovenskej 
republiky.

plk. Mgr. Vladislav Jopek, riaditeľ OR PZ v Senici

80-ročný dôchodca strieľa po ľuďoch!
autor: Nový Čas

Reč je približne o 80-ročnom dôchodcovi, ktorý má po susedoch a autách strieľať zo 
vzduchovky diabolkami z balkóna. Sám o sebe podľa svedka Nového času hovorí ako 
o Harmanovi, ktorý má na svedomí brutálny masaker v bratislavskej Devínskej Novej 
Vsi. Takéto správanie by od starca nik nečakal, susedia sa však čoraz viac boja o život.

Posledný incident, ku ktorému došlo minulý štvrtok popoludní, mal podľa domácich 
trvať asi 20 minút a starý muž mal vystreliť aspoň 50-krát. „Mal zákerne vytrčenú 
hlaveň. Ľudia sa chytali za rôzne časti tela, bolo jasné, že do nich strelil. Trafil aj ma-
mičku s kočíkom. Kričal som na ňu, aby utiekla, a zastavoval som autá, aby nepre-
chádzali okolo,“ opisuje dramatické momenty Marián, ktorý býva priamo nad strelcom 
a roky trpí jeho vyčíňanie.

„Keď ma zbadal, povedal, že mi vystrelí oko, no trafil ma do kolena. Zavolal som po-
líciu, ale on stále pálil ako zmyslov zbavený,“ dodal Marián. Šialenú streľbu potvrdila 
aj hovorkyňa Malaciek Ľubica Pilzová. „Na miesto prišli policajti i sanitka s lekárom. 
Policajti zistili, že nestrieľal muž označený obyvateľmi, ale 15-ročný chlapec, ktoré-
mu požičal svoju vzduchovku,“ informovala hovorkyňa. Záležitosti sa venuje Obvodné 
oddelenie PZ v Malackách.

Ukradli 700 eur premyslenou taktikou
V Sobotu 7.11. približne o 14-tej hodine vo vinotéke Raj vína v priestoroch Tesco 
Skalica, dve ženy, ktoré rozprávali rómskym jazykom, vo veku 35 – 40 rokov ukradli 
finančnú hotovosť vo výške 700 eur. Nie je to prvý prípad, kedy tieto ženy kradli. 
Premyslenou taktikou: jedna baví predavačku výberom tovaru a odpútava pozor-
nosť, druhá medzitým pácha trestný čin.

Popis páchateliek: štíhle postavy, dlhé sukne, tmavé vlasy po ramená, len jedna 
z nich rozpráva po slovensky, medzi sebou komunikujú v rómskom jazyku. Ak by ste 
mali podobnú skúsenosť alebo podozrivé ženy ste zaregistrovali, volajte políciu 
na číslo 158!

Polícia pátra po zlodejovi 
zo Skalického elektra
Polícia vedie vyšetrovanie vo veci krádeže v predajni s elektronikou v Skalici. Do-
posiaľ neznámy muž odcudzil z predajne vo štvrtok, 17. 9. asi v čase o 17:20 h dve 
hracie konzoly zn. Sony a hru v hodnote takmer 800 eur. Tie si ukryl pod károvanú 
košeľu s krátkym rukávom a v spoločnosti druhého muža z predajne odišiel. Polícia 
začala trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže.

V prípade, že ste mužov na zábere spoznali, akékoľvek informácie o nich a ich po-
byte môžete polícii oznámiť na najbližší útvar polície alebo zavolať na číslo 158.

Čelná zrážka skončila tragicky pre mladého vodiča
Polícia vyšetruje príčiny tragickej dopravnej nehody, ktorá sa stala včera v okrese 
Senica. Krátko po 18.00 h došlo v úseku cesty Šaštín Stráže a Čáry k čelnej zrážke medzi 
osobným autom Honda Civic a dodávkou Citroen Jumper. 18 ročný mladý vodič išiel 
v smere od obce Šaštín Stráže, keď z nezistených príčin prešiel na krajnicu vpravo. V 
snahe vyrovnať riadenie prešiel vzápätí do protismeru vľavo, kde zachytil zadnú stranu 
auta Hyundai Lantra a tam došlo k čelnej zrážke s oprotiidúcim autom Cintroen Jumper. 
Pri nehode utrpel mladý vodič vážne zranenia, ktorým na mieste nehody podľahol. 
Jeho 16 ročná spolujazdkyňa utrpela ťažké zranenia, s ktorými ju záchranári previezli 
do bratislavskej nemocnice. Obaja pochádzali z neďalekej obce. Dvaja Seničania vo 
veku 35 a 55 rokov z auta Citroen Jumper sa zranili ľahko. Polícia podrobila vodiča 
dychovej skúške na alkohol, ktorá bola negatívna. U mladého vodiča bude za týmto 
účelom vykonaný rozbor krvi a bola nariadená súdna pitva. Polícia z dôvodu dopravnej 
nehody uzavrela úsek cesty, a plne prejazdný bol krátko po polnoci. Obchádzková trasa 
smerovala cez obec Kuklov. Presné príčiny nehody polícia naďalej zisťuje. Na mieste bol 
za týmto účelom prizvaný aj znalec z odboru cestná doprava.

Aj keď okolnosti tejto dopravnej nehody nie sú presne známe, apelujeme na vodičov, 
aby jazdili opatrne. Riešenie krízových situácií na ceste, a najmä v zimnom období, 
si vyžaduje určité zručnosti. Jazdu treba prispôsobiť svojim schopnostiam a stavu 
vozovky.
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Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, IČO: 36 063 606

v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž s použitím systému elektronickej aukcie o najvhodnejší návrh na uzavretie

Kúpnej zmluvy za účelom predaja nehnuteľnosti:

1.	 Pozemky	a	stavby	v	areáli	bývalej	SPŠ	chemickej	na	Račianskej	ul.	78	a	80	v	BA	–	k.	ú.	BA	-	Nové	Mesto,	LV	č.	4196

2. Pozemky a stavby

–	parcela	č.	3675/13	zastavané	plochy	a	nádvoria	o	výmere	330	m2

–	parcela	č.	3675/14	zastavané	plochy	a	nádvoria	o	výmere			33	m2

–	parcela	č.	3675/15	zastavané	plochy	a	nádvoria	o	výmere	998	m2,	/dvor/

–	stavba	súp.	č.	1768	situovanej	na	parcele	č.	3675/13	/budova	praktického	vyučovania/

–	stavba	súp.	č.	4040	situovanej	na	parcele	č.	3675/14	/sklad/

vedených	v	registri	C	KN,	k.	ú.	Pezinok,	okres	Pezinok,	obec	PEZINOK,	na	LV	č.7965,	Okresným	úradom	Pezinok,	
odborom	katastrálnym,	v	prospech	BSK,	s	účelovým	určením	ako	budova	pre	školstvo,	vzdelávanie	a	výskum

3.	 Pozemky	a	stavby	vedené	Okresným	úradom	Bratislava,	katastrálnym	odborom	na		LV	č.	2863,	na	parcele	regis-
tra	„C“,	okres	Bratislava	II,	obec	BA	-	m.	č.	Ružinov,	k.ú.	Trnávka:	

–	parcela	č.	16934/6,	výmera	1631m2,	zastavané	plochy	a	nádvoria;

–	parcela	č.	16934/30,	výmera	100m2,	zastavané	plochy	a	nádvoria;

–	parcela	č.	16931/8,	výmera	1266	m2,	zastavané	plochy	a	nádvoria;

–	parcela	č.	16931/23,	výmera	566	m2,	ostatné	plochy;	

–	stavba	–	dielne,	súp.	č.	5315	na	pozemku	parc.č.	16934/6	

Návrhy môžu záujemcovia zaslať do 31.12.2015 do 12.00 hod.,	na	adresu:	Úrad	Bratislavského	samosprávneho	
kraja,	Sabinovská	16,	820	05	Bratislava.	Rozhodujúci	je	dátum	doručenia	návrhu	v	podateľni	Úradu	BSK.

Bližšie	informácie	a	podmienky	obchodných	verejných	súťaží	sú	zverejnené	na	internetovej	stránke 
www.bratislavskykraj.sk	a	na	úradnej	tabuli	BSK.

Pohotovosť v Malackách ostáva zachovaná
Poslanci bratislavskej župy schválili dotáciu pre mes-
to Malacky, ktorá bude smerovať na poskytovanie 
ústavnej pohotovostnej služby. Na Záhorí bude teda 
pohotovosť pre 80 000 ľudí pokračovať. Proces verej-
ného obstarávania, ktoré má nájsť no-
vého poskytovateľa tejto služby, je pred 
ukončením.

„Nemocnica s poliklinikou v Malackách 
je spádová oblasť pre 80 000 ľudí. A 
všetci títo ľudia si zaslúžia žiť v istote, 
že nech sa stane čokoľvek, ošetria ich 
v najbližšej nemocnici dvadsaťštyri 
hodín denne,“ vyjadril sa po hlasovaní 
predseda Bratislavského samosprávneho 
kraja Pavol Frešo.

Poslanci Bratislavského samosprávneho 
kraja na svojom XIII. pracovnom zasad-
nutí Zastupiteľstva BSK schválili dotáciu 
pre mesto Malacky, ktoré ju použije na 
dofinancovanie poskytovania ústav-
nej pohotovostnej služby za rok 2015 

v Nemocnici s poliklinikou v Malackách, vo výške 554 
844,59 eur. Táto nemocnica pokrýva spádovú oblasť 
80 000 ľudí. Ročne navštívi nemocnicu s poliklinikou 
v Malackách cca 180 000 pacientov.

Dofinancovanie poskytovania ústavnej pohotovosti 
v regióne je podľa odborného kolokvia službou vo 
verejnom záujme. Bratislavský samosprávny kraj re-
alizuje na základe uznesenia zastupiteľstva proces 

verejného obstarávania 
na poskytovanie Ústavnej 
pohotovostnej služby. 
Zmluva s novým poskyto-
vateľom by mala byť pod-
písaná koncom novembra 
2015.

„Aj napriek našej výzve 
Ministerstvo zdravotníc-
tva doteraz nereagovalo 
na našu žiadosť o rie-
šenie podfinancovania 
ústavných pohotovost-
ných služieb,“ povedal le-
kár samosprávneho kraja 
MUDr. Valerián Potičný, 
MPH.
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Župa oceňovala účastníkov a veteránov 
protikomunistického odboja

Na pôde Bratislavskej župy sa  konalo slávnostné odo-
vzdávanie dekrétov pre účastníkov a veteránov proti-
komunistického odboja z Bratislavského kraja. Dekréty 
odovzdal predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa 
Ondrej Krajňák, v prítomnosti podpredsedníčky Brati-
slavského samosprávneho kraja Gabrielly Németh, po-
slankyne NR SR Janky Šipošovej a najbližších príbuzných 
protikomunistických odbojárov a študentov bratislav-
ských stredných škôl.

„Bratislavská župa považuje za dôležité upozorňovať 
na toto dôležité obdobie našej histórie, aby si mla-
dá generácia mohla utvoriť obraz o našej histórii, 
aby mali vedomosti o tom, že žijeme v demokracii a 
máme možnosť slobodne prejaviť našu vôľu v oblasti 
vierovyznania, ľudských práv a slobôd. Takisto aj to, 

že sa to nezaobišlo bez obetí. Práve títo ľudia, ktorí sa 
zúčastnili protikomunistického odboja boli so svojimi 
rodinami prenasledovaní, boli väznení a veľa z nich 
zaplatilo za našu dnešnú slobodu tým najcennejším, 

svojím životom“, povedala podpredsedníčka Bratislav-
ského samosprávneho kraja, Gabriella Németh.

Ústav pamäti národa, ktorý dlhodobo spolupracuje s 
Bratislavským samosprávnym krajom, odovzdal dekréty 
pre 17 žijúcich účastníkov a veteránov protikomunistic-
kého odboja a 19 zosnulých in memoriam, ktoré prevzali 
ich blízke osoby.

Väčšina z nich si počas komunistickej totality ako poli-
ticky nespoľahliví občania Československa vyslúžila roky 
služby v takzvaných Pomocných technických práporoch 
vtedajšej Československej ľudovodemokratickej armády, 
alebo väzenie. Pre mnohých sa utrpenie neskončilo ani 
po prepustení do civilu, či na slobodu. Za svoje postoje 
mnohí trpeli spolu so svojimi rodinami až do pádu ko-
munizmu. Práve preto, ako malé zadosťučinenie a mo-
rálne ocenenie v mene spoločnosti ÚPN priznáva od roku 
2006 a 2009 postavenie účastníkom protikomunistické-
ho odboja a veteránom protikomunistického odboja.

Slávnostné podujatie v Bratislave bolo obohatené kul-
túrnym vystúpením študentov z Konzervatória na Tol-
stého ulici a bolo zakončené spoločnou diskusiou.

Ústav pamäti národa zorganizoval takéto podujatie na 
Slovensku už 21krát. Doteraz priznal postavenie účastní-
ka protikomunistického odboja 713 osobám, z toho 217 
in memoriam a postavenie veterána protikomunistické-
ho odboja 659 osobám, z toho 209 in memoriam.

» Medzi veteránov 
protikomunistického 
odboja sa zaradili:

Pavol	Ambruš

Vladimír	Balko

Ivan	Beržinec

Milan	Brišš

Alojz	Čermák

Stanislav	Demovič

František	Gažovič

Milan	Hajdin

Štefan	Locký

Bohumil	Macák

Kurt Prutzer

Anton	Selecký

Oskar	Slávik

Ján	Ščasný

Michal	Tirpák

Blažena	Vildomcová

Alojz	Vinklárek

Karol	Bláha

Dominik	Čambál

Mons.	Peter	Dubovský	SJ.

Kornel	Főldvári

František	Fumač

Eduard	Halenár.

Štefan	Hoťka

Vladimír	Jukl

Jozef	Juráš

Alexander	Juríček

Emil	Klačanský

Ján	Košút

Silvester	Krčméry

Štefan	Krištín

Rudolf	Nespala

Vladimír	Synak

Matej	Ščasný

Richard Škridla

Štefan	Šteffek
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Most v Malackách opäť prejazdný

Most v Malackách už môžu motoristi opäť využívať. 
Jeho rekonštrukciu ukončil Bratislavský samosprávny 
kraj 13. novembra po šiestich mesiacoch. Náklady na 
jeho opravu si vyžiadali takmer 900-tisíc eur.

„Pre nás to bolo veľmi dôležité, lebo je to asi naj-
zaťaženejší most, ktorý spravuje bratislavská župa 
a podarilo sa nám to stihnúť predtým ako začína 
zimná údržba. Chcel by som veľmi pekne poďakovať 
Regionálnym cestám Bratislava, všetkým ktorí sa 
podieľali na tom, že dnes tento most môžeme znova 
vrátiť do rúk tam kam patrí, Malačanom a ľudom 
ktorí prechádzajú cez Malacky,“ povedal Pavol Frešo, 
predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

Rekonštrukčné práce na stavbe 
„Oprava mosta ev. č. II/503-022B – 
Estakáda Malacky“ sa začali 25. mája. 
Obdobie rekonštrukcie, ktorej termín 
ukončenia bol pôvodne avizovaný 
na 31. septembra sa predĺžilo o šesť 
týždňov, pretože sa zistilo poškode-
nie prechodovej dosky v mostnom 
závere. Tá musela byť kompletne na-
hradená novou. Ďalším problémom 
boli aj vysoké teploty počas betonár-
skych prác v letných mesiacoch.

„Uvedomujeme si, že most je kľúčo-
vý z hľadiska dopravy v celom okrese Malacky. Ve-
rím, že bude bez vážneho poškodenia slúžiť ďalších 
40 rokov“, doplnil Pavol Frešo, predseda Bratislavské-
ho samosprávneho kraja.

Na moste pribudol dlhší odbočovací ľavý pruh, ktorým 
sa doprava smerom do mesta zrýchli. Nové sú aj zvodi-
dlové zábradlia, ktoré zvýšia bezpečnosť dopravy. Celá 
konštrukcia bola opatrená ochranným náterom, ktorý 
predĺži jej životnosť a poškodené mostné závery boli 
vymenené za nové.

Rekonštrukčné práce na moste Estakáda Malacky boli 
hradené z rozpočtu Bratislavskej župy.

Most bol zrekonštruovaný v súlade najnovšími pred-
pismi týkajúcimi sa technického stavu a bezpečnosti. 
Užívacie povolenie vydal okresný úrad v Malackách. 
Primátor Malaciek vyslovil spokojnosť, že po náročnej 
rekonštrukcii bol most daný do užívania verejnosti a 
uľahčí tak každodenné cestovanie obyvateľov Mala- 
ciek a okolia.

Držitelia župného pohára v Sieni slávy
Bratislavská župa ocenila seniorov z Mestského centra 
sociálnych služieb Modra, ktorí sa pravidelne zúčast-
ňujú podujatia Župná olympiáda seniorov. Odovzdá-
vania ocenení sa zúčastnili podpredsedníčka Brati-
slavského samosprávneho kraja Gabriella Németh, 
riaditeľka odboru sociálnych vecí Bratislavského sa-
mosprávneho kraja Michaela Šopová a zástupcovia 
seniorov z Mestského centra sociálnych služieb Modra.

„Veľmi ma teší, že naši seniori považujú za dôležité, 
aby sa starali o svoje zdravie aj takýmto spôsobom. 
Aby sa zapájali do spoločenského diania a venovali 
sa aj takýmto športovým aktivitám. Župná olympiá-
da sa stala tradíciou v živote našej župy a samozrej-
me vďaka patrí v prvom rade všetkým účastníkom. 
No nesmieme zabudnúť ani na organizátorov, na 
pani riaditeľku Michaelu Šopovú a celý jej tím, ktorý 
rok čo rok vynakladajú úsilie na to, aby toto podu-
jatie malo z roka na rok vyššiu úroveň,“ povedala na 
stretnutí podpredsedníčka Bratislavského samospráv-
neho kraja Gabriella Németh.

Družstvo seniorov Mestského centra sociálnych slu-
žieb Modra, ktoré trikrát získalo 1. miesto v Župnej 
olympiáde seniorov bolo v rámci V. ročníka Župnej 
olympiády seniorov uvedené do Siene slávy športov-
cov – seniorov. Ocenenie získali seniori za vynikajú-
ce úspechy, ktoré v župnej olympiáde dosiahli. Je to 

výsledok ich vytrvalosti, aktívneho prístupu k životu a 
športového zanietenia. Cenu prevzal vedúci družstva 
športovcov pán Vladimír Košnár.

Bratislavský samosprávny kraj plánuje aj naďalej 
podporovať športové aktivity, nielen organizovaním 
Župnej olympiády seniorov, ale i súťažami iného žán-
ru, aby sa zapájalo stále viac aktívnych seniorov a aby 
takto povzbudzovali nie len ostatných seniorov, ale aj 
mladšiu generáciu.

Župnú olympiádu seniorov o putovný pohár predsedu 
Bratislavského samosprávneho kraja zorganizovala 
Bratislavská župa už po piaty raz. Tento rok sa prihlási-
lo až 16 tímov, ktoré zápolili v siedmych disciplínach: 
petang, štafetová chôdza, hod kriketkou na cieľ, hod 
šípkami, florbalová streľba hokejkou na bránu, chôdza 
s loptičkou na lyžičke a hlavolam. Župná olympiáda 
tento rok privítala aj medzinárodných reprezentantov, 
zúčastnili sa jej aj družstvá z Českej republiky a Ma-
ďarska.
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Talent zo Záhoria: tréner a workoutista Michal Holaza

Počas jesene bola jednou z hlavných tém na Záhorí účasť Skalickej skupiny 
Street Workout v súťaži Česko Slovensko má Talent. Michal Holaza je jed-
ným z chalanov, ktorí predviedli úžasnú semifinálovú show. Okrem toho 
je aj osobným trénerom. Čo plánuje, ako sa k tomu dostal a čo mu Česko 
Slovensko má Talent dalo, sa dozviete v rozhovore s ním.

Ako si sa dostal k cvičeniu?

K cvičeniu som sa dostal tak nejako prirodzene, keďže od malička som hral ho-
kej. Začiatky boli v posilňovni, no časom som si našiel svoj smer a druh cvičenia, 
ktorý mi vyhovuje.

Aké sú tvoje najväčšie úspechy?

Úspechom je pre mňa každý jeden naplno odmakaný tréning. Medzi najväčšie 
súťažné úspechy by som asi zaradil titul majstra Slovenska vo weighted calis-
thenic v kategórii 85+ kg.

Čo ti dala skúsenosť v Česko Slovensko má talent?

Show Česko Slovensko má talent bola v prvom rade obrovským zážitkom, na 
ktorý určite nikdy nezabudnem. Vidieť a zažiť to všetko je výborná skúsenosť. 
Navyše sme spoznali veľa talentovaných ľudí a umelcov nielen zo Slovenska. Aj 

keď sa nám nepodarilo postúpiť do finále, talent nám určite otvoril nové mož-
nosti.

Čo plánuješ do budúcna?

V budúcnosti by som sa rád venoval športu. Či už ako tréner, športovec, alebo 
súťažiaci. Plánujem viacero zaujímavých projektov, ale o tom potom.

Čo by si poprial našim čitateľom do nového roka?

Čitateľom by som do nového roka poprial hlavne veľa zdravia, pretože to je 
to najcennejšie, čo máme. Taktiež by som im poprial čo najviac pozitívnych 
vecí, udalostí a ľudí, ktorých stretnú, a aj to, aby si v novom roku plnili svoje 
sny a ciele.
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» Podujatia

Skalica

Vianoce s TAXIS-om
Tanečná skupina TAXIS ZUŠ Skalica si ten-
to rok pre Vás pripravila tri predvianočné 
predstavnia. Vianočnú rozprávku pred-
stavia 10.12., Vianočná pricezná Frozen 
príde 14.12. Na ďalší deň 15.12 sa pred-
stavia s muzikálom Forest Gump. Vstupné 
je dobrovoľné.

Holíč

CoCo
V novom roku pripravuje podnik Coco Ho-
líč zaujímavé akcie. Medzi tie januárové 
patrí napríklad Retro alebo Filmová noc. 
V decembri sa môžete tešiť na Mikulášsku 
aj Vianočnú párty!

Gbely

Silvester
Silvester 2015 je v Gbeloch tradičnou spo-
ločenskou zábavou v Kultúrnom dome. 
Koná sa ako inak 31.12. a hrá skupina Duo 
Lux + Dj Flagus. Vstupné je 20 eur (veče-
ra, káva, minerálka, novoročný prípitok).

Malacky

Fragile a Vidiek
V rámci nových Vianočných trhov v Ma-
lackách sa predstavia aj skupiny Fragile a 
Vidiek. V sobotu 19. decembra 17:30 hod. 
sa predstavia Fragile, o 19:30 hod. začína 
Vidiek.

Kúty

Popoluška
17.12. sa uskutoční Vianočný koncert 
tanečného a literárno-dramatického od-
boru ZUŠ. Základná umelecká škola Vás 
pozýva na vianočnú rozprávku Popoluš-
ka, ktorá sa uskutoční v kinosále o 17:30.

Senica 

Honza Nedvěd
Koncert folkovej legendy sa uskutoční 
14.12.2015 od 19:00 v dome Kultúry 
v Senici. Cena vstupného v predpredaji je 
10 eur na mieste 12 eur.

8 rokov MAXu
Zábavno-obchodné centrum MAX v Skalici oslávilo 
dňa 22 .11.2015 už 8. narodeniny. Tentoraz bola oslava 
rozdelená na dve časti. Začalo sa programom pre deti 
o 16. hodine kedy sa predstavil Šašo Ľuboš, ten bavil 
deti celú hodinu. Pre starších bola pripravená zábavou 
s hudobnou skupinou DUO JAMAHA.

V tento slávnostný deň mala väčšina prevádzok aj na-
rodeninové zľavy vo výške 15% – 40%. Všetky ti-

eto prevádzky boli označené grafikou NARODENINO-
VÉ ZĽAVY. Nechýbala ani bločková tombola, v ktorej 
boli ceny ako napr. auto na víkend s plnou nádržou od 
spoločnosti TT – CAR Senica s.r.o., Let balónom od 
spoločnosti BALÓNY.SK, nábytok – komoda od spo-
ločnosti Nábytok Meuble a veľa iných zaujímavých 
cien, ktoré venovali prevádzky ZOC MAX Skalica a part-
neri akcie.

CIBULA FEST 2016
CIBULA FEST sa uskutoční v dňoch 21. 7. – 23. 7. 2016. 
Ako vždy miesto konania festivalu je letisko Holíč. Fes-
tival bude prechádzať zásadnou renováciou od tech-
nických vizuálov po celkovú dramaturgiu. V tejto chvíli 
sa rokuje so zahraničnými účinkujúcimi a samozrejme 
s poprednými hviezdami česko-slovenskej hudobnej 
scény. Udržíme si miesto medzi TOP slovenskými a čes-

kými festivalmi a chceme posúvať latku stále vyššie, 
o čom sa presvedčíte budúci rok. CIBULA FEST bude 
vstupovať do 8. ročníka s krédom festival pre každého 
a heslom „buď Forewer Young“. Tešte sa na leto 2016 
21. 7. – 23. 7. na letisku v Holíči, bude to VEĽKÉ (také 
to ešte nebolo). ProZáhorí informoval Vladimír Chren-
ka – riditeľ festivalu.
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» Basketbal

» Hokej

MŠK BO Holíč – BK Domov Topoľčany
77 : 48 (polčas 40 : 28)

Mário Jaborník

Holíč nastúpil na druhý domáci zápas proti súperovi 
z Topoľčian. Úvod zápasu vyšiel lepšie hosťujúcim 
hráčom, ktorí sa chopili vedenia a to až o 9 bodov. 
Holíčania postupne pritvrdzovali a zlepšovali obra-
nu a tým aj otočili vývoj stretnutia. Vďaka rýchlej a 
kolektívnej hre v útoku sa Holíčania pobrali o polča-
se do šatne s 12-bodovým náskokom. Do druhého 
polčasu nastúpili domáci hráči rázne a nedovolili 
hosťujúcim hráčom ani len pomyslieť na zdrama-
tizovanie zápasu. Rýchlou hrou a fungujúcou obra-
nou si Holíč vytvoril 20-bodový náskok, ktorý sa do 
konečného hvizdu rozhodcu podarilo natiahnuť na 
29 bodov. Holíčania teda potvrdili úlohu favorita a 
prvýkrát v tejto sezóne dopriali domácemu publiku 
radosť z domácej výhry. S bilanciou 2 prehry a 3 vý-
hry sa Holíčania usadia v strede tabuľky. Ďakujeme 
všetkým za podporu!!!

Zostava MŠK BO Holíč:
Halahija 2 b., Snopko 20 b., Malčic 4 b., Rypák 3 b., 
Došek 11 b., Bačík 8 b., Mihaliska, Jaborník 25 b., 
Kovárik 2 b., Hladký, Oliva 2 b.

MHKM Skalica: Prvý cieľ 
sezóny splnený

zdroj: MKHK 

Vo štvrtok 29. októbra sa na skalickom zimnom šta-
dióne hral mimoriadne dôležitý zápas. Hokejisti 9. 
ŠHT hrali svoj posledný zápas základnej časti proti 
Ružinovu Bratislava. V čom bol dôležitý? V prípade 
výhry by Skaličania obsadili tretie miesto v skupine 
B a v ďalšom pokračovaní by hrali v elitnej skupine 
šiestich najlepších celkov západného Slovenska. 
Duel to bol veľmi ťažký, mimoriadne emotívny a 

miestami ostrý, ale dôležité je, že sa našim chlap-
com podaril. Vyhrali 6:3 (2:0, 1:2, 3:1) a obsadili 
tretiu priečku, ktorá im zaručuje účasť v spomínanej 
skupine s celkami Nitra, Trenčín, Topoľčany, Slovan 
BA a St. Pölten (Rak.). Podľa platných predpisov 
SZĽH sa s deviatakmi posúvajú do tejto elitnej sku-
piny tímov aj ôsmaci, siedmaci a šiestaci. Pripomeň-
me aj ich dnešné výsledky s Ružinovom. Nedarilo sa 
iba šiestakom – prehrali 1:7. Siedmaci vyhrali 8:1 a 
ôsmaci 9:3.

Pálffy: Poslednou sirénou sa život nekončí
zdroj: Denník Šport, Milan Čupka, foto: TASR

Žigmund Pálffy (43) sa pred touto sezónou podujal na 
sizyfovskú robotu. Ako šéf všetkých mladých hráčov 
v Skalici si majster sveta z roku 2002 zaumienil, že 
časom sa z liahne hokeja v tomto meste znova vyroja 
hokejisti, na ktorých budeme môcť byť hrdí.
Keď ste mali štrnásť či pätnásť rokov, jeden z mlá-
dežníckych trénerov mi povedal: V Skalici je jeden ši-
kovný útočník Pálffy, raz bude z neho superhviezda. 
Korčuľujú v Skalici ešte ďalší takí, o ktorých by sa to 
dalo predpokladať?
Ani netuším, kto to mohol vtedy o mne povedať. Je teraz 
ťažké vyjadriť sa, či v našom meste hrá taký, z ktorého by sa 
mohol stať druhý Žigo. Ako im budú rôčky pribúdať, musia 
neustále napredovať, nie sa na to v sedemnástich či osemná-
stich rokoch vykašľať. Príklad: máme v našich mládežníckych 
tímoch veľmi talentovaného útočníka Sebastiana Čederleho, 
má len pätnásť, ale je to talent a ja dúfam, že sa časom po-
sunie dopredu. V našich družstvách sú viacerí takí, ktorí majú 
šancu hrať veľký hokej.
Len šanca však nestačí…
Veď o to ide. Ak sa mladý chalanisko aj pri veľkých predpokla-
doch rozhodne trebárs v sedemnástich rokoch, že hokej mu je 
ukradnutý, s tým už väčšinou nenarobíte nič.
Aj vy ste boli mladý. Čo vás pri tomto športe držalo?
Chcel som čosi dokázať a hrať so srdcom. Dať hokeju všetko. 
Keď pred sezónou príde rodič a povie, že pre jeho syna je škola 
prvoradá, dopredu viem, že z jeho potomka nič nebude. Žiaľ, 
aj u nás je takých viac, ktorí berú šport ako zábavku, ale neu-
vedomujú si, že sa ním môžu po čase solídne živiť.
Dali ste sa na dráhu, ktorá si vyžaduje trpezlivosť a 
kopu roboty. Ako vnímate prvé mesiace na vašom 
novom poste?
Skalica nie je mesto, ktoré 
má toľko stredných škôl ako 
trebárs Bratislava, Trenčín, 
Košice. O to ťažšie sa nám darí 
udržať talenty doma. Sna-
žíme sa všetkým aj v tomto 
smere pomôcť, ale je jasné, 
že rodičia chlapca radšej 
pošlú tam, kde je o neho vo 
všetkom postarané a má viac 
možností. Mne sa nepáči, že 
do všetkého zasahujú rodičia. 
Nech to nechajú na tréneroch, 
ľuďoch, ktorí tomu rozumejú. 
Ak sa chlapec rozhodne, že chce byť raz špičkovým hráčom 
v NHL, tak nech mu neradia, čo a ako. A mali by si uvedomiť, 
že do ich ratolestí investujeme dosť veľké peniaze. Už čiast-
kové výsledky vidíme a pozorne ich sledujeme. Myslím si, že 
sme na dobrej ceste.
V minulosti sa aj v Skalici presadili hráči zo skrom-
nejších pomerov. Nie je to aj teraz vaša výhoda?
Lenže my nechceme, aby talentovaní chalani skončili v našej 
najvyššej súťaži. Naozaj sme sa do roboty pustili preto, aby 
sme mladým chlapcom otvorili dvere do vyšších sfér. Pre nás 
je priorita, aby stále išli ďalej, za vyššími cieľmi. Vtedy bude 

mať naša práca zmysel. Nie aby sa hráč staral iba o to, či 
dostal výplatu. Našou snahou je, aby trebárs osemnásťroč-
ný hráč bol už v áčku. Nikoho nebudem kritizovať, čo sa tu 
v minulosti zanedbalo, čo sa nespravilo a mohlo. Prebrali 
sme mládež a chceme pre ňu urobiť to najlepšie, čo vieme. 
A myslím si, že v tomto ohľade vôbec nezáleží na tom, či máte 
trénerskú prvú triedu. Ak dáte do toho srdce a všetky vaše 
skúsenosti, tak nejaký papier nehrá žiadnu úlohu.
Čo je vlastne v klube vaším poslaním?
Keď som zobral funkciu šéfa mládeže, išlo mi o jedno. Sta-
bilizovať situáciu v mládežníckom hokeji v Skalici. A hlavne 
získať pre náš šport čo najviac mladých. Ako sa s tým v na-
sledujúcom období vyrovnáme, to je už na mne a mojom 
tíme. V neposlednom rade túžime po tom, aby deti chodili na 
ľad s radosťou. Aby sme mali v budúcnosti z čoho vyberať. 
Trénerom do koncepcie prípravy nehovorím nič, ale kont-
rolujem ich prácu a čakám od jednotlivých tímov výsledky. 
Nehovorím, že by sa zázraky mali udiať hneď v tejto sezóne, 
ale progres musíme predsa postupom času vidieť a aj poslan-
com mesta, ktorí nám odklepli dotácie, dokázať, že to neboli 
peniaze vyhodené do vetra. Nič neskrývame, na internete si 
môžete nájsť sumy za čo a kedy sme zaplatili. Vo všetkom 
máme čistý stôl.
Ako vyzerá vaša spolupráca so Slovenským zväzom 
ľadového hokeja?
Som členom mládežníckej komisie a všetci, ktorí v nej pracu-
jeme, vieme, o čo ide.
Malé mesto ako Skalica má kluby medzi elitou 
v dvoch najpopulárnejších športoch na Slovensku. 
Nie je to príliš veľké sústo?
Ak chce niekto hrať futbal, tak nech ho hráva s láskou. Ja som 
si v mladosti s loptou tiež potykal, ale v ranom veku som sa 
rozhodol pre hokej. Pre šport, ktorý mal i má veľkú tradíciu. 

Nech to neznie príkro, ale vo 
futbale v našom meste dlho-
dobejšiu perspektívu nevidím. 
Ale ak mám čas, na chalanov 
– futbalistov sa vždy rád prí-
dem pozrieť.
Skalický hokej bol pred 
pár rokmi na výslní, teraz 
sa potáca na konci tabu-
ľky najvyššej ligy. V čom 
hľadať príčinu?
Tých príčin je veľmi veľa. Byť 
za každú cenu múdry, a ta-
kých je v našom hokeji haba-

dej, to nie je moja parketa. Keď som sa vrátil do Skalice z NHL, 
jedinou mojou métou bolo vytvoriť tím. Prvé tri päťky mu-
seli byť stabilné. Herne i ľudsky. Teraz sa v našej lige niektorí 
vlastne ani nepoznajú. Prečo sú na spodku tabuľky Skalica či 
Žilina? Lebo toľko letných prestupov, ak to môžem tak nazvať, 
neurobili žiadne iné kluby. Ak sa udejú také zmeny v klube, 
signalizuje to, že niečo sa robí zle. O tomto, že tento môj názor 
neplatí, ma nikto nepresvedčí.
Chodievate občas do hľadiska na zápasy seniorov 
HK 36?
Iste. Ale keď vidím, že v hľadisku je možno osemsto divákov, 
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tak ako sa má niekto vybičovať k maximálnemu výkonu? 
Ako hokejista som miloval atmosféru, keď na naše domá-
ce zápasy prišli tri tisícky fanúšikov, mnohých z nich som 
poznal osobne, aj a som im neraz z ľadu zamával. Po víťaz-
stve som si z duše užíval, keď tlieskali postojačky.
V minulých dňoch naša oklieštená reprezentácia 
odohrala tri zápasy na Nemeckom pohári. Ako ste 
ich vnímali?
Mnohí z chlapcov v reprezentácii len začínajú. Keď som ja a 
mnohí ďalší debutovali v roku 1993 v slovenskej trikolóre, 
naozaj to nebolo jednoduché. Ja som si síce zahral aj za 
Československo, ale keď som nastúpil v drese s dvojkrížom 
na prsiach, doteraz si spomínam, aký som bol vyplašený. 
A podobne aj moji spoluhráči. Veľmi, veľmi chceli, ale ne-
šlo to. Tak to už v športe chodí, každý by to mal pochopiť. 
Nabehnúť do rýchlika nie je jednoduché. Hovoriť v dnešnej 
dobe o nejakých slabých mužstvách je nezmysel. Pripusť-
me si predovšetkým to, že my sme zaspali dobu a iní nás 
predbiehajú.
Mladým sa venujú aj ďalší výborní bývalí hokejis-
ti. Liba, Cíger, Jaško a ďalší vrátane vás. Môže to 
byť vklad do budúcnosti?
Určite dá viac mladíkom bývalý výborný hokejista, ako 
ten, čo náš šport nikdy nehrával a ani v ňom nič nedo-
siahol. Bez nádychu namyslenosti, asi je pre deti krásne, 
keď sa vedľa nich pohybujú hráči ozdobení triumfami, 
medailami.

Na rovinu. Pozná vás povedzme osemročný hoke-
jista?
Ale áno. Ale nemôžem nikomu vytýkať, že si nemôže z roku 
2002 pamätať, ako sme s Bondrom sto sekúnd pred kon-
com MS vo finále s Ruskom zariadili majstrovský titul. Ani 
ja si nepamätám detaily z roku 1985, keď ČSSR vyhrala 
titul v Prahe.
Nemali ste chuť po skončení aktívnej činnosti ro-
biť trénera?
Trénerstvo je veľmi veľká zodpovednosť a keď vidím niekto-
rých koučov, ako sú z toho svojho stresového života strhaní, 
tak im naozaj nezávidím. Navyše, dostať sa ako tréner do 
tímu, v ktorom chceš dosiahnuť úspech a urobiť si mužstvo 
podľa vlastného gusta, tak táto kombinácia je mnohokrát 
nereálna. Aby sme v našej najvyššej súťaži budovali stabil-
né kádre len z našich zdrojov, to je čosi neuskutočniteľné.
Vylučujete teda, aby ste v budúcnosti nasledovali 
napríklad Zdena Cígera?
Nikdy nehovor nikdy, ale v reprezentácii asi nie. Každý bý-
valý hráč túži po tom, aby videl rásť svojich nasledovníkov. 
U mňa by rozhodovala stopercentná profesionalita. A tú sa 
v dnešnom svete dosiahnuť dá len niekedy. A už vonkon-
com nie v našich podmienkach.
Bez korčúľ a hokejky sa len tak ľahko vydržať 
nedá. Kedy ste si naposledy zahrali hoci len „ho-
dový“ zápas?

Už dlhšie som už na ľade nebol. V živote existujú aj iné veci, 
ktorým sa človek musí venovať.
Nie je tajomstvom, že vrúcny vzťah máte aj k fut-
balu. Pôjdete sa pozrieť aj na nejaký duel našej 
reprezentácie na ME vo Francúzsku?
To je ešte ďaleko. Ale skôr nie ako áno. Futbal si v televízii 
pozriem veľmi rád a najmä zápasy nemeckej ligy. Cením 
si na tamojších futbalistoch to, že odovzdajú na trávniku 
všetko.
Mnohí hovoria, že by ste mohli hrať ešte doteraz. 
Čo vy na to?
Či by som mohol v mojom veku hrať a neznemožniť sa, je 
otázka. Ale už by som sa na to nedal. Aj sa niekedy čudu-
jem chalanom, ktorí majú vyše štyridsať. Človek by mal 
vedieť odhadnúť, kedy sa posunúť inam. Lebo poslednou 
sirénou sa život nekončí.

» Pálffy: Poslednou sirénou sa život nekončí
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Chcem sa Vám 
srdečne poďa-
kovať v mene 
celého tímu, 
ktorý vytvá-
ra ProZáhorí, 
za podporu 
v roku 2015. 
Bol to pre nás 
rok plný zmien 
a silného rastu.

V tomto roku sme podporili znovu kopu 
zaujímavých projektov. Vytlačili sme 
charitatívny kalendár pre psí útulok 
v Skalici, zafinancovali dresy tímom 
na Záhorí, podporili sme nielen športo-
vé podujatia venovaním vecných cien 
a veľa ďalších aktivít.

Po dvoch rokoch stoličku šéfredaktora 
nášho média v júli opustila Veronika 
Dujsíková, ktorej sa touto cestou chce-
me poďakovať za dva roky kvalitnej 
práce odvedenej hlavne vo sfére komu-
nikácie s prispievateľmi a čitateľmi.

V druhom polroku sme sa vybrali a boli 
sme bližšie k Vám – našim čitateľom. 
Stretli sme sa počas propagácie nášho 
média v stánku ProZáhorí v septembri 
na podujatí Skalické dni. Náš mesačník 
dostal redizajn, ktorého vývoj ste mohli 
pozorovať od Augusta a taktiež začala 
fungovať online ProZáhorí TV.

Verím, že s mnohými z vás sa uvidíme 
na námestí v Skalici počas akcie „Via-
noce na ľade“. Nezabúdajte ani na náš 
Facebook, kde budete môcť denne vy-
hrať veľmi zaujímavé ceny.

Na záver Vám prajem pokojné prežitie 
Vianočných sviatkov. Nenadarmo sa 
hovorí, že sú to tie najkrajšie sviatky 
v roku. Strávme ich v kruhu svojich blíz-
kych a dajme im pocítiť, že nám na nich 
záleží a vážime si ich. V novom roku 
2016 najmä splnenie všetkých záväz-
kov, s ktorými doň vstupujete.

Neprežeňte to s oslavami Nového roku ;)

Erik Formánek
šéfredaktor
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Ba a sa ráno zobudí a hovorí 
honelníkovi:
- Jano, zohrej vodu v kotle, idem             
na medvede!
Asi o hodinu vidí Jano ako ba a beží      
zo svahu rovno ku kolibe, za ním 
medve  a ba a na neho kri í:
- Jano, otvor dvere na kolibe!...
Jano vlezie do koliby a otvorí dvere 
dokorán. Ako tak ba a beží, tak pred 
kolibou prudko zabo í a medve  
vbehne do koliby. Ba a zvonka zatvorí 
dvere, podvihne si nohavice a hovorí:
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

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

Krížovky s úsmevom

Krížovku dodala redakcia časopisu Krížovky s úsmevom.

Hrajte o lístky na KHL. Správnu odpoveď pošlite do 26. 12. 2015 na e-mailovú adresu 
sefredaktor@prozahori.sk (prosíme uviesť kontakt) alebo poštou na adresu OZ Záhorí.sk, Potočná 54, 
909 01 Skalica. Tajnička z minulého čísla: „... medzi cestujúcimi nejaký pilot?“ Výherca z minulého čísla: 
Ján Jánošík, Vrádište. Výherca získal kalendár skalického útulku.

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

1 3 6
4

3 8 7 2 9 1
1 9 6

2 7 5
6 8
8 3 2 5 6
5 6 2 1

7 6 4 8 2 9

2 8 9
1

1 2 8
9 6 8 2 3

8 7 3 4 9
2 8

7 4 8 2 9 5 6 3
9 7 4

5 2 3 8 4 1

sudoku


