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» V skratke
Predskokanom
Cibula Festu bude
MAGIC ONION STORY
Jedno z najväčších hudobných open air
podujatí na Slovensku – Cibula Fest dostalo veľkého predskokana. Stal sa ním
nový projekt elektronickej hudby, ktorý
nesie názov MAGIC ONION STORY. Veľká
smršť elektronickej hudby vypukne vo
štvrtok 21. 7. 2016 na Letisku Holíč.
Konkrétnymi menami, ktoré už potvrdili účasť, sú svetoznámy český DJ a
producent Michal Poliak, tvorca hudby
pre najznámejší hit rapera Ega „Žijeme
len raz“ DJ Robert Burian, či Michael
Burian ktorý patrí v Európe medzi najvyhľadávanejších DJ-ov. Každý fanúšik
kvalitnej hudby sa už teraz má na čo
tešiť. Informácie o ďalších účinkujúcich,
či podrobnom line-upe budú organizátori dopĺňať na fanpage MAGIC ONION
STORY.

Predpredaj je v plnom prúde a prvých
1000 vstupeniek je dostupných už za
13 € v sieti eventim.

» ONLINE

mesačník

Mesiac ste hlasovali za NAJ FOTO ZÁHORIA! Dnes tu
máme výsledky.
Spolu prišlo 5035 hlasov. Ako najlepšiu fotografiu
Záhoria ste si zvolili fotografiu od Júlie Ngovej
– Vodná priahrada v Popudinských Močidľanoch, ktorá získala 14,4% hlasov.
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Prosíme výhercov aby nás kontaktovali v správe na našom facebookovom profile alebo
mailom na sefredaktor@prozahori.sk
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Na druhom mieste s podielom hlasov 10,52% skončil Jaroslav Čížek – Smolinské kone.
Tretie miesto získala fotografia Štefana Fluxa –
Na ceste z Chropova do Radošoviec s podielom
9,56%.
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Enďáci opäť bodovali!

Do ZŠ Záhorácka
v Malackách opäť zavítala
televízia Markíza

Tanečná skupina ENDY ZUŠ Gbely pod vedením Lukáša Jureňu sa v sobotu 12. 3. zúčastnila tanečnej súťaže v Považskej Bystrici. V silnej konkurencii bodovali a domov si nesú 7 pohárov.

3. miesto – disco duo (Eliška Molčanová, Linda Nemcová)
3. miesto – duo Uletený Úľ (Chiara Váleková, Natália Bolebruchová)
3. miesto – duo Pravá od matela (Adriana Došková, Kristína
Bolebruchová)

2. miesto – disco skupiny Action!
1. miesto – show skupiny Zákony džungle!
1. miesto – duo Bábka (Sandra Cintulová, Sára Valachovičová)
1. miesto mládež show dance – STROSKOTANEC

V mene celého ProZáhorí teamu gratulujeme tanečníkom Endy Gbely a choreografovi Lukášovi Jureňovi!

Zariadenie sociálnych služieb Senica, n. o.
oslávi 10. výročie vzniku
Zariadenie sociálnych služieb Senica je nezisková organizácia, poskytujúca sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách. Založená bola Mestom
Senica a od apríla 2006 poskytuje
sociálne služby obyvateľom mesta a tiež celého širokého okolia.
Sídli v trojposchodovej budove
bývalej Polikliniky v Senici, na
Štefánikovej ulici. Zariadenie od
svojho založenia prešlo niekoľkými zmenami.
Poslaním zariadenia je poskytnúť svojim klientom
dôstojnú „jeseň“ ich života. Starostlivosť je zabezpečovaná pobytovou formou nepretržite – 24 hodín denne. Zariadenie a jeho zamestnanci sú dôležitými sprostredkovateľmi kvality života, dbajú na dodržiavanie základných
ľudských práv a slobôd klientov, pričom sa riadia etickým

Dňa 2. marca 2016 našu školu opäť navštívila televízia Markíza s pani redaktorkou Andreou Šprochovou. Nakoľko je naša škola zapojená do prestížneho
programu Teach for Slovakia a televíziu Markíza
tento projekt zaujal, rozhodli sa natočiť v našej základnej škole krátku reportáž. Pozreli si hodinu matematiky u pani učiteľky Mgr. Solivarskej v 5. A.
V reportáži dala pani redaktorka priestor ako p. učiteľke Solivarskej, tak aj našim piatakom. Rozhovor
bol natočený s pani Kasalovou – marketingovou
manažérkou projektu TFS a samozrejme, aj s pani
riaditeľkou ZŠ PaedDr. G. Emrichovou.
Naša škola je hrdá
na to, že zapojenie do projektu
Teach for Slovakia
zaujíma
čoraz
viac odborníkov i
verejnosť. Je nám
cťou, že sme súčasťou tohto prestížneho projektu,
ktorý napomáha vylepšeniu podmienok vzdelávania našich detí, pretože sa snaží, aby každé dieťa
malo prístup k širokej škále skúseností a príležitostí,
aby malo možnosť objaviť svoje silné stránky, talenty, záľuby a rozhodovať o svojej budúcnosti.

Skaličanom pribudol
ďalší stacionár

kódexom, ktorý zariadenie stanovilo. V maximálnej
miere podporujú udržiavanie sociálnych kontaktov s rodinou, priateľmi a verejnosťou. Ku každému klientovi je
pristupované individuálne, podľa
jeho špecifických potrieb, vychádzajúcich z jeho predchádzajúceho životného štýlu. V príjemnom,
takmer rodinnom prostredí, prežívame s klientmi radosti aj strasti
„rodinného života“. Obyvatelia
zariadenia sú
v dobrých
Celý
rukách starostlivého personálu, ktorý je odborne zdatný a
článok
vyškolený pre potreby práce
nás na
u
s klientmi s ich špecifickými
webe
potrebami.

Denný stacionár Mikádo pre občanov so zdravotným
postihnutím začal oficiálne fungovať už 1. januára
tohto roku, ale slávnostne bol otvorený 9. marca.
Bolo to za účasti primátora Skalice Ľudovíta Baráta,
zástupcov sociálnych zariadení v meste, cirkvi, podnikateľov a priaznivcov občianskeho združenia.

Symbolickú pásku zariadenia prestrihli riaditeľka a
zakladateľka občianskeho združenia Mikádo i denného stacionára Mária Kubová a primátor Ľudovít
Barát.

» HANBA: HK36 Skalica zdiera svojich bývalých zamestnancov

V Skalici skončila hokejová sezóna už 16. februára z dôvodu chýbajúcich financií a dlhov krachujúceho klubu HK 36 Skalica. Ten teraz svojim
bývalým zamestnancom poslal faktúry so splatnosťou 4. apríla, v ktorých vymáha náhradu za
stravné, cestovné či kompenzáciu časti neodo-

vzdaného výstroja za nedokončenú sezónu.
Ak nezaplatia faktúru do 4. apríla, hrozí im
exekúcia. Zaujímavosťou je, že klub vymáha od
zamestnancov peniaze, pritom sám im stále nevyplatil výplaty od októbra. „Na základe Hráčskej zmluvy o výkone profesionálnej športovej

činnosti Vám fakturujeme náklady spojené
s organizáciou extraligových zápasov v sezóne
2015/2016,“ objavuje sa vo faktúrach, ktoré zamestnancom vystavila manželka Ivana Chovanca, prezidnta klubu HK 36 Skalica a brata Stanislava Chovanca, ex-primátora mesta Skalica.
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Projekt v Plaveckom Štvrtku
priniesol šancu pre rómske deti z osád

Najlepšia škola na
Záhorí je SOŠ Holíč!
Stredné odborné školy musia viac pracovať na
svojom imidži. Zamestnávatelia, u ktorých môžu
byť jej študenti v budúcnosti zamestnaní, ich totiž stále dostatočne nepoznajú.
Vyplýva to z výskumu, ktorý sa na konci roka 2015
realizoval v rámci projektu Odborné vzdelávanie a
príprava pre trh práce. Ten uskutočňuje Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) v spolupráci
so svojím švajčiarskym partnerom EHB.
Školy boli hodnotené podľa krajov, zo všetkých
škôl na Záhorí najlepšie skončila Stredná odborná škola Bernolákova 383/10 Holíč, ktorá sa
v rámci Trnavského kraja umiestnila na 3. mieste. Nakoľko ide o jedinú školu zo Záhoria umiestnenú v rebríčkoch Bratislavského a Trnavského
kraja, ide o najlepšiu školu Záhoria!

Duálne vzdelávanie –
prezentácia pre žiakov
9. ročníka Malacky
Vo štvrtok 3. 3. 2016 poctil našu školu svojou návštevou člen predstavenstva ľudských zdrojov
firmy Volkswagen Slovakia, a. s. pán Eric Reuting
s asistentmi. Firma začala spolupracovať so SOŠ
automobilovou a ako jediná na Slovensku rozbieha
duálne vzdelávanie. V šk. roku 2016/2017 otvára
nové 4-ročné odbory s maturitou: mechanik –
mechatronik, mechanik – elektronik, mechanik
strojov a zariadení, mechanik nastavovač. Duálne
vzdelávanie = vzdelávanie priamo v podniku, podnikové štipendium, hmotné zabezpečenie zo strany
zamestnávateľa a začlenenie do budúceho pracovného kolektívu zamestnávateľa.
Žiakov 9. ročníka prezentácia veľmi zaujala. V prípade záujmu o viac informácií k priebehu a forme
výučby žiakov, organizuje Volkswagen Slovakia, a. s.
dňa 14. 3. 2016 od 16.00 hod. Deň otvorených dverí.
Keďže téma duálneho vzdelávania je momentálne
témou rôznych diskusií, sme veľmi radi, že práve
naši žiaci 9. ročníka mali možnosť zatiaľ ako jediní
na Slovensku počuť o ňom z úst autora projektu duálneho vzdelávania – p. Reutinga.

www.prozahori.sk

Deti z prostredia rómskych osád často čelia počas
školskej dochádzky neúspechu. Školy nie sú schopné reagovať na ich špeciálne vzdelávacie potreby
spôsobené nepripravenosťou a slabou podporou zo
strany rodiny. Organizácia Člověk v tísni zrealizovala
projekt, ktorý pomáha týmto deťom lepšie sa adaptovať v škole. Podarilo sa im to prostredníctvom
intenzívnej predškolskej prípravy, vzdelávaním učiteľov, doučovaním a kariérnym poradenstvom.
V priestoroch Základnej
školy v Plaveckom Štvrtku
vzniklo komunitné centrum,
ktoré poskytuje služby predškolského klubu pre deti,
individuálne doučovanie a
tútoring, voľnočasové aktivity a program kariérneho
poradenstva. „Predškolský
klub doteraz navštevovalo
21 detí. Časť detí, ktoré absolvovali klub v školskom roku 2014/2015 už nastúpila na základnú školu, kde zvládajú nároky bez väčších
ťažkostí,“ hodnotí úspechy projektu koordinátorka Miroslava Hapalová z organizácie Člověk v tísni. „Celý projekt
stojí na snahe o inklúziu detí z vylúčených rómskych
lokalít do spoločnosti prostredníctvom ich podpory
v škole,“ dodáva. Samostatnou časťou projektu bolo
vzdelávanie učiteľov a využitie nórskej metódy Grunnlaget (v slovenčine „Základ“) v predškolskej príprave detí.
Podstatou metódy je, že učí deti učiť sa a zlepšuje ich
prospievanie v škole.
Komunitné centrum Plavecký Štvrtok osobne navštívila veľvyslankyňa Nórska pani Inga Magistad v stredu
16. marca 2016. „V Nórsku veríme, že všetky snahy
o zlepšenie vzdelávania a učenia sa rómskych detí sú

viac ako dôležité pre vytváranie rovnakých príležitostí
všetkých sociálnych skupín a pre uľahčenie ich šance
zamestnať sa a začleniť sa do spoločnosti,” povedala
Magistad. Stretla sa s pracovníkmi centra a zástupcami
organizácie Člověk v tísni – pobočka Slovensko. Návštevy sa rovnako zúčastnil starosta obce Ivan Slezák,
zástupca splnomocnenca vlády pre rómske komunity
Ján Hero a Mariana Korbelová, riaditeľka základnej školy
v Plaveckom Štvrtku, ktorá je dôležitým partnerom komunitného centra.
Hlavným cieľom projektu
„Program podpory vzdelávania – Ideme ďalej!“ bolo
rozšíriť možnosti detí a mladých ľudí z málopodnetného
prostredia pri výbere školy
a povolania v budúcnosti.
Projekt sa zameriaval na odstraňovanie bariér na strane
dieťaťa a rodiny a bariér na
strane vzdelávacieho systému. Zámerom bolo poskytnúť
deťom ucelený systém podpory počas celej vzdelávacej
dráhy až po ukončenie strednej školy.
Projekt bol finančne podporený sumou 29 999 € z programu Aktívne občianstvo a inklúzia. Program je
súčasťou implementácie Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorého donormi
sú Nórsko, Island a Lichtenštajnsko a spravuje ho Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou pre deti Slovenska a Sociou – nadáciou na podporu sociálnych
zmien. „Bez prvotnej podpory zo zdrojov z „nórskych
fondov“ by sme aktivity v Plaveckom Štvrtku nemohli
vôbec spustiť, pretože zdroje, dostupné v BSK sú výrazne obmedzené oproti ostatným krajom,“ ocenila podporu koordinátorka projektu.

Novým šéftrénerom MHKM je Peter Oremus
Do Mestského hokejového klubu mládeže Skalica nastupuje nový šéftréner mládeže. Od 1. 4. sa ním stane Peter
Oremus. Nahradí na pozícii šéftrénera aktuálneho Martina
Hrnčára, ktorý končí k 31. 3. 2016.
„Ďalšia posila skalického mládežníckeho hokeja. Po odchode generálneho manažéra MHKM, n. o. Skalica Martina Hrnčára do reprezentácie Slovenska 20 sa dnešným

» Urológia v Skalici zostáva
Starostlivosť o urologických pacientov vo Fakultnej
nemocnici s poliklinikou Skalica, a. s., je plynule
zabezpečená v oblasti ambulantnej starostlivosti a
jednodňovej ambulantnej starostlivosti tak, ako doteraz, teda aj po 1. 4. 2016.
Lôžková časť urologického oddelenia bude od 1. 4.
2016 zabezpečovať starostlivosť o ordinovaných

pacientov podľa rozhodnutia ambulantného lekára
– urológa.
Po nástupe nového primára oddelenia bude možné
obnoviť komplexnú lôžkovú starostlivosť o urologických pacientov v našej nemocnici.
„Ubezpečujeme pacientov, že snahy nemocnice
o zachovanie urologického oddelenia v regióne

dňom novým generálnym manažérom skalického mládežníckeho hokeja stal Peter Oremus. Popri svojej manažérskej práci bude zároveň hlavným trénerom juniorov
MHKM Skalica,“ informuje stránka MHKM Skalica.
„Peter Oremus je po Žigovi ďalšia veľká posila Skalických
mládežníkov. Veľmi ma tento prínos pre MHKM teší,“ dodal poslanec mesta Skalica a revízor MHKM Milan Roman.

sú prioritou vedenia nemocnice i do budúcnosti. V prípade získania primára oddelenia bude
starostlivosť o pacientov plne aj na lôžkovej časti
zabezpečenám,“ informovala riaditeľka FNsP Skalica Renáta Kormanová. Poslanec MsZ Milan Roman
vyjadril spokojnosť s riešením a dúfa, že sa podarí
obsadiť aj primariát.

www.prozahori.sk

5

APRÍL 2016

Kniha je naša kamarátka
V súčasnej spoločnosti sa neustále apeluje na nízku
úroveň čitateľskej gramotnosti. Počúvame, ako deti
nečítajú, poznajú len počítače, mobily a tablety a pomaly nevedia, ako kniha vyzerá. A, samozrejme, ďalšie
„otrepané“ frázy a konštatovania…
Áno, je ľahké pridať sa k davu a zdieľať tieto názory, ale čo
tak vyčleniť sa a snažiť sa drobnými činmi a mravčou prácou
aspoň niečo zmeniť!? Zmeniť celú spoločnosť? Fuu, tak to
neviem, či zvládne jeden človek. To asi nie. Ale čo tak skúsiť zmeniť názor a zmýšľanie malej skupinky ľudí a ukázať
spoločnosti, že predsa existuje spôsob?
Asi podobné „INÉ“ zmýšľanie má Súkromná základná škola
Štvorlístok v Skalici a jej učitelia. Uvedomujú si skutočnosť
a realitu dnešnej doby a hľadajú spôsoby a možnosti, ako
vidieť veci inak, skúsiť to inak a nebyť pri tom „INÝ“.
Snažíme sa v deťoch pestovať myšlienku, že kniha je naša
dobrá kamarátka. Vždy má na nás čas, vždy nám dokáže
ponúknuť niečo nové. Deti sa učia s knihou pekne zaobchádzať, využívať ju pre svoj prospech a obohatenie. Tieto
myšlienky a postoje vštepujeme deťom prostredníctvom
nás samých.
Nemajte, prosím, pocit, že naša snaha a pokus niečo zmeniť
je nejaká ťažká veda. Je veľa možností a spôsobov, ako deti
ku knihe priviesť. My jednoducho tieto možnosti a príležitosti deťom rôznymi aktivitami len sprostredkúvame. Výsledkom sú naše čítajúce deti.
Niektoré pani učiteľky ráno v triedach pred vyučovaním
deťom čítajú z kníh. A to nielen malým deťom na prvom
stupni, ale oslovili i žiakov druhého stupňa. Je príjemné,
keď sa nájde niekto, kto je ochotný čítať druhým.
V škole mávame v rámci hodín čítania čitateľské dielničky,
kde si deti čítajú svoje knihy v príjemnom prostredí mimo
školských lavíc. V rámci tried celoročne súťažíme, kto prečíta najviac kníh. Víťazi sú odmenení peknou hodnotnou
knihou.
Svoje knihy si zamieňame na „Knižnej burze“, kde si deti
po vzájomnej dohode knihy vymieňajú. Verte, niekedy nie
je jednoduché dopracovať sa k vybranej knihe. Od detí sa
žiada, aby medzi sebou komunikovali, vedeli sa dohodnúť.

Takéto činnosti posúvajú deti ďalej a rozvíjajú si tak mnohé
životné zručnosti.
Do našej snahy zapájame i rodičov detí. Vždy sa nájdu
ochotní starí rodičia, mamičky a oteckovia, ktorí si nájdu
ráno čas a prídu prečítať deťom zo svojej obľúbenej knihy.
Je to zaujímavé pre deti i pre všetkých zúčastnených.
Veľkú oporu a podporu našej myšlienky máme v mestskej
knižnici. S deťmi ju pravidelne navštevujeme. Vedieme deti
k tomu, aby sa v knižnici zaregistrovali, a chodíme si spoločne požičiavať a vracať knihy. Pani knihovníčka M. Krištofíková má veľmi rada deti a knihy. Je vždy ochotná pomôcť,
kedykoľvek ju oslovíme. Pripravuje veľmi pekné netradičné
hodiny čítania v priestoroch knižnice. Občas príde i k nám
do školy, aby deťom prečítala peknú rozprávku či príbeh.
Veľmi milé a medzi deťmi obľúbené sú prázdninové akcie
v knižnici. Deti tu nielen čítajú, ale trávia medzi knihami
svoj voľný čas a pri tom sa naučia vyrobiť si nejaký šperk,
ozdobiť si pohár, vytvoriť pekný darček pre mamičku či kamarátov.
A aký je výsledok našej filozofie a snahy niečo málo zmeniť k lepšiemu? Jasné, že naše deti sa rady hrajú, pozerajú
televíziu, používajú technické výdobytky dnešnej doby,
stretávajú sa s kamarátmi vonku, chodia do kina… Je
však veľmi príjemný a hrejivý pocit, keď sa prechádzame
školou a nájdeme deti, ktoré dokážu samy od seba siahnuť
po knihe, dokážu si medzi knihami vyberať, rozprávať sa
o knihách. A toto sú tie drobné výsledky drobných činov a
mravčej práce. Drobné, ale hrejivé.

VÄČŠÍ ZÁBER VIAC ČLÁNKOV

» V skratke
Skalica

Úvod do
Psychosomatiky I.
Exkluzívny víkendový seminár na Hoteli
sv. Ludmila s MUDr. Jarmilou Klímovou a
Mgr. Michaelou Fialovou si nenechalo ujsť
niekoľko desiatok záujemcov zo širokej či
odbornej verejnosti.

Išlo o prvý a úvodný diel zo 6 dielov prednášok o Psychosomatike. To, že záujem
o seminár bol veľký, naznačuje aj to, že bol
už tri mesiace pred konaním vypredaný.
Návštevníci seminára prevažne z Prahy a
Bratislavy si mohli priamo z úst autoriek
knihy „Proč (a jak) psychosomatika funguje“ nechať vysvetliť, že psychosomatika je
náuka o vzájomnom pôsobení duševných
a telesných procesov pri liečení chorôb.

VIAC INFORMÁCIÍ VIAC PRE VÁS
SKALICA

20 000 VÝTLAČKOV
SENICA
MALACKY

SVOJE OBĽÚBENÉ NOVINY HĽADAJTE BEZPLATNE VO VŠETKÝCH DOBRÝCH OBCHODOCH PO CELOM ZÁHORÍ

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
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Veľký úspech skalických šachistiek

Jazykový kvet 2016 – úspech

pre SSOŠ Via Humana
v krajskom semifinále

SSOŠ Via Humana sa aj tento školský rok zapojila
do celoslovenskej akreditovanej postupovej súťaže v cudzích jazykoch Jazykový kvet. Talentovaní
študenti z 1., 2. a 3. ročníka sformovali divadelnú skupinu Terraria pod vedením prof. Mgr. Jany
Obuchovej a v angličtine nacvičili modernú verziu
známej anglickej divadelnej hry – Pygmalion s osobitým názvom Pygmalion – not another G. B. story
(Pygmalion – nie ďalší príbeh od G. B.-ho). Krajské

www.prozahori.sk

V sobotu sa v bratislavskom Centre pre nadané deti
uskutočnilo ďalšie podujatie GPX detí v šachu spojené
s Majstrovstvami bratislavského kraja. Súťaže sa zúčastnilo 68 detí, z toho tri zo Skalice a všetky uspeli.
V kategórii dievčat do 14 rokov zvíťazila Ema Romanová, v kategórii do 11 rokov skončila Ela Romanová
na 2. a Kristína Dubanová na 5. mieste. Všetko žiačky
ZŠ Štvorlístok.
Všetky dievčatá majú šancu postúpiť do semifinále Majstrovstiev Slovenska, ktoré sa uskutoční v Dubnici.

Študenti VIA HUMANA SKALICA obsluhovali
v Mirbachovom paláci

semifinálové kolo prebiehalo dištančnou formou.
Súťažiaci mali zaslať elektronickou formou videonahrávku svojho súťažného príspevku a pod drobnohľadom odbornej poroty boli vybraní najlepší
súťažiaci do krajského finálového kola. Študenti
SSOŠ Via Humana postúpili v kategórii anglický jazyk – dráma – vlastná tvorba a ďalej budú reprezentovať nielen svoju školu, ale aj mesto Skalica
v krajskom finálovom kole, ktoré sa bude konať už
štandardnou prezenčnou formou v krajskom meste
Trnava 8. apríla 2016. Našim výnimočným študentom úprimne blahoželáme a želáme im veľa úspechov v krajskom finálovom kole.
V hlavných úlohách: Kamil Ondráš, Michaela Vépyová, Jaroslav Beneš, Lukáš Nemečkay, Veronika Krištínová, Nina Michalidesová a Jakub Pail.

» Krimi

Študenti odboru Hotelierstvo a Služby v cestovnom ruchu
SSOŠ VIA HUMANA Skalica zabezpečovali dňa 18. februára 2016 v nádherných priestoroch Mirbachovho paláca
v Bratislave catering medzinárodne
významného podujatia – uvedenie
zborníka „Dva osudy z brehov Moravy“ do čitateľského života v rámci cezhraničnej spolupráce dvoch
obcí. Slovenskú obec Dubovce a
českú obec Starovičky spojila téma
mučeníctva, čestnosti, zásadovosti, zachovania ľudskosti a hlbokej
viery ich rodákov Janka Havlíka a Václava Drbolu. Akciu
zorganizovala starostka obce Dubovce Mgr. Dana Dorothea
Mikulová a vicestarostka obce Ing. Katarína Ondrušová,
ktoré študentom Via Humana zverili celú organizáciu cateringu – prípravu občerstvenia, prípravu slávnostnej tabule
a nastierania, obsluhu, nanosenie a spratanie inventáru.
Študenti svojím vystupovaním, odbornými zručnosťami na
úrovni reprezentovali služby spojené s gastronómiou a cestovným ruchom. Na akcii boli prítomní významní hostia na
čele s otcom arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským
za slovenskú stranu, generálnym vikárom Mons. Jiřím Mikuláškom za českú stranu. Študenti sa nezľakli ani ďalších

Mužovi za volantom
išlo o život, pomohli mu
policajti
Senickí dopravní policajti boli v pondelok (14. 3.) okolo
18.00 h privolaní ku škodovej udalosti dvoch áut. Vodič
osobného auta VW Caddy jazdil v smere od Senice na
Dojč. Z nezistených príčin prešiel do protismeru, kde
sa mu snažil vyhnúť oproti idúci ťahač Scania, pričom
autá sa vzájomne šuchli. Pri riešení škodovej udalosti si
policajti všimli spomalenú komunikáciu vodiča osobného auta. Dychová skúška na alkohol bola negatívna,
muž uviedol, že asi dostal mikrospánok. Po vyriešení
udalosti na mieste pokračovali vodiči v jazde. Policajti
si zakrátko všimli, že auto VW Caddy dvakrát vyšlo zo
svojho smeru a naspäť. Pokúšali sa preto vodiča zastaviť
pomocou majákov a zvukového zariadenia. No ten na
ich výzvy spočiatku vôbec nereagoval, len meravo pozeral vpred, čo videli počas súbežnej jazdy vedľa auta.

Až po chvíli sa spamätal a auto zastavil. Vtedy už bolo
policajtom zrejmé, že vodič potrebuje rýchlu lekársku
pomoc. Vďaka všímavosti a rýchlemu zákroku policajtov nedošlo k žiadnym zraneniam na ceste a lekári tak
mohli náhlu mozgovú príhodu 68-ročného muža z Gbelov zachytiť už v počiatku. Zároveň o udalosti vyrozumeli aj rodinných príslušníkov.

Peňaženka sa dostala
majiteľovi bez peňazí
Polícia v Holíči obvinila muža z prečinu zatajenia veci.
29. decembra okolo obeda našiel pri zaparkovanom
aute na zemi peňaženku. V nej bolo 250 Eur, 7-tisíc
Českých korún (v prepočte asi 260 Eur) a ešte rôzne
doklady. Peňaženku spolu s jej obsahom muž nevrátil
majiteľovi, ani neodovzdal polícii, ale ponechal si ju
pre seba. Asi po dvoch týždňoch ju prostredníctvom
inej osoby vrátil majiteľovi, avšak bez peňazí. Polícia
podozrivého muža mohla obviniť aj vďaka kamerovým

významných hostí cirkevného a spoločenského života, zástupcov Ministerstva školstva SR, Ministerstva kultúry SR,
médií a podobne a správali sa ako profesionáli. Kto? Erika
Balážová, Kristína Bendová, Dominika Danková, Dominik Hýroš, Jana
Kadlečíková, Eva Kodajová, Romana
Pakanová, Karolína Rybecká, Nikola Studená, Sabína Zlatohlávková.
Určite na tom má zásluhu garantka
odboru hotelierstva a uznávaná
odborníčka Mgr. Lucia Vávrová.
O tom, že na Via Humana študujú aj
skutočne nadaní mladí ľudia, svedčí aj fakt, že počas tohto
podujatia svoje umenie v speve ukázala Kamila Kozinová.
Piesne v jej podaní – jedna v slovenčine, druhá v angličtine
– sa stretli s veľkým uznaním prítomných hostí. Celým podujatím hovoreným slovom sprevádzala pedagogička Mgr.
Alena Bartalová a ďalší kolegovia – Mgr. Izabela Mikulová,
Mgr. Lenka Mikulová, Mgr. Pavol Tokoš – tvorili organizačný štáb.
Vždy, keď sa stretne odbornosť, ochota, priateľstvo, dobrá
nálada, tak sa dielo podarí. A toto všetko bolo prítomným
učiteľom i študentom vlastné. Je super patriť ku kolektívu
Via Humana.

záznamom, na ktorých bol zachytený.
Kto si prisvojí cudziu vec malej hodnoty, ktorá sa dostala do jeho moci nálezom, omylom alebo inak bez privolenia oprávnenej osoby, potrestá sa odňatím slobody až
na jeden rok. Za zatajenie veci môže teda obvinenému,
72-ročnému Holíčanovi, hroziť jednoročné väzenie.

23-ročný Skaličan nafúkal
vyše 2 promile!
Hliadka Obvodného oddelenia Policajného zboru v Skalici zastavila 16. marca o 03.00 h na Vinohradníckej ulici
v Skalici osobné auto Hyundai i 10. 23-ročného vodiča
zo Skalice podrobili policajti dychovej skúške, pri ktorej
mu namerali 0,98 mg alkoholu, čo je v prepočte 2,04
promile. Mladého vodiča polícia zadržala a umiestnila
do cely policajného zaistenia. Poverený príslušník mladého muža obvinil z prečinu ohrozenia pod vplyvom
návykovej látky. Za jazdu pod vplyvom alkoholu mu
hrozí jednoročné väzenie.
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Duálna akadémia už v septembri
Bratislavský samosprávny kraj spolu s najväčším
zamestnávateľom v regióne – automobilkou Volkswagen Slovakia, a. s., a s Matador Automotive, spustí
výučbu v Duálnej akadémii už v najbližšom školskom
roku.
„Projekt považujem za referenčný bod a je významným krokom k tomu, aby naši študenti po
absolvovaní tejto školy mali prácu nielen vo Volkswagene na Slovensku, ale po celej Európe. Zapadá
to aj do širšej stratégie župy, kde duálne vzdelávanie v menšom meradle beží aj v rámci ostatných
škôl v telekomunikačných či elektrotechnických
oblastiach. Je to príspevok bratislavskej župy,
Volkswagenu a ďalších partnerov k tomu, aby
úroveň vzdelávania na Slovensku bola rovnako
vysoká ako v Nemecku“, uviedol predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Poslanci zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja jednohlasne schválili zmenu zriaďovateľa SOŠ
automobilovej J. Jonáša 5 v Bratislave na záujmové
združenie právnických osôb Duálna akadémia, ktoré-

ho súčasťou je aj Volkswagen Slovakia, a. s., a Matador
Automotive. Od septembra tak budú študenti pripravovaní na výkon svojho povolania priamo u svojho
budúceho zamestnávateľa, ktorým bude už počas
štúdia samotná automobilka. Praktická výučba priamo v závode bude tvoriť viac ako polovicu výučbového
času študentov.
Duálna akadémia ponúkne štúdium v odboroch mechanik – mechatronik, mechanik
elektrotechnik, mechanik strojov a zariadení
a mechanik nastavovač.
Do prvého ročníka môže
nastúpiť takmer stovka
terajších deviatakov.
Štúdium na Duálnej
akadémii bude bezplatné a navyše ponúkne
študentom príspevok

na ubytovanie na internáte aj na dopravu. Okrem toho
budú študenti podporovaní aj štipendiom, odmenou
za produktívnu prácu a ďalšími benefitmi. Po ukončení štúdia získajú výučný list, maturitné vysvedčenie
aj medzinárodne platný certifikát, no najmä garanciu
pracovného miesta v automobilke.

Vzniklo ďalšie Centrum odborného vzdelávania
Bratislavský samosprávny kraj zriadil siedme centrum
odborného vzdelávania a prípravy (COVP). V regióne
ide o prvý projekt v oblasti osobných služieb v odboroch kaderník, vlasová kozmetika, kozmetička a vizážistka.
„Reagovanie na aktuálne potreby bratislavského
regiónu, vzájomné prepojenie potrieb trhu práce
a vzdelávania ako aj zlepšenie uplatniteľnosti absolventov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK
na trhu práce je nevyhnutné. Práve aj vo vytváraní centier odborného vzdelávania a prípravy pre
jednotlivé oblasti vidíme lepšie prepojenie vzde-

lávania a praxe,“ vysvetľuje potrebu nového COVP
bratislavský župan Pavol Frešo.
Bratislavský samosprávny kraj zriadil od 1. marca
2016 Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre
oblasť osobných služieb na Strednej odbornej škole,
Račianska 105, Bratislava. Škola pôsobí v oblasti odborného vzdelávania od roku 1958 a je považovaná za
školu s najdlhšou tradíciou vo vzdelávaní a výchove
odborníkov pre oblasť osobných služieb na Slovensku.
Škola vychovala celé generácie dnešných zamestnancov rôznych organizácií a firiem v oblasti služieb,
samostatne zárobkovo činných osôb – živnostníkov a

dnešných zamestnávateľov – majiteľov firiem poskytujúcich osobné služby. Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť osobných služieb má rozvíjať
také zručnosti žiakov, ktoré vedú k samostatnému
riešeniu problémov, pomáhať pri inovácii metodiky
vzdelávania a aplikovať rozvíjajúce sa technológie
v oblasti osobných služieb starostlivosti o človeka,
pomáhať rozvoju spolupráce škola – zamestnávatelia.
„V regióne ide o prvý projekt v oblasti osobných
služieb v odboroch kaderník, vlasová kozmetika, kozmetička a vizážistka. Prioritou je vytvoriť
účinný systém overovania teoretických poznatkov pri praktickej činnosti, flexibilne reagovať
na meniace sa hospodárske a technologické podmienky trhu práce,“ doplnil úlohu COVP Roman Csabay, riaditeľ Odboru školstva, mládeže a športu.
Škola ako centrum odborného vzdelávania a prípravy
bude partnerom pre všetky školy s obdobným zameraním v regióne.
V rámci Bratislavského samosprávneho kraja aktuálne
pôsobia od roku 2012 Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, Centrum odborného vzdelávania
a prípravy pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja
vidieka, od roku 2013 Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť potravinárstva, od roku
2015 Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre
oblasť stavebníctva, Centrum odborného vzdelávania
a prípravy pre oblasť polygrafie a médií a Centrum
odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť automobilového priemyslu.
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V Bruseli budú na jeseň variť študenti
Hotelovej akadémie Mikovíniho
Stredoškoláci z bratislavskej Hotelovej akadémie na
Mikovíniho prinesú do Bruselu počas „Týždňa slovenskej kuchyne“ svoje menu v rámci SK PRES 2016.
V kantínach Európskej komisie sa tak budú celý týždeň
podávať jedlá typické pre slovenskú kuchyňu. O víťazovi rozhodla súťaž, v ktorej sa popasovali tri župné
školy gastronomického zamerania.
„Určite im predvedú, ako sa pripravujú tradičné
slovenské jedlá, ale aj regionálne jedlá, nakoľko
popri tradičných slovenských budú variť aj jedlá
charakteristické pre región bratislavského kraja. Samozrejme si budú vzájomne vymieňať aj
skúsenosti,“ vyjadrila sa jedna z hodnotiteliek súťaže,
podpredsedníčka BSK Gabriella Németh.
Bratislavský samosprávny kraj pripravuje v Bruseli
spolu s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR „Týždeň slovenskej kuchyne“. Počas siedmich dní sa tak bude priamo v budovách Európskej
komisie v Bruseli podávať slovenské menu, o ktoré
sa postarajú študenti župnej školy. Podujatie „Týždeň
slovenskej kuchyne“ je súčasťou SK PRES 2016.
Víťazným menu sa stalo predjedlo Enciánová mozaika na rukolovej podstielke, Mrkvová polievka s bazalkovým olejom. Hlavnými jedlami, ktoré sa budú
podávať v Bruseli sú Zubáč so štuchanými zemiakmi,
zeleninou a citrónovou omáčkou a Kuracie prsia plne-

né špenátom a údeným korbáčikom, zemiaky s opečenou cibuľou. Ako dezert sa bude počas „Týždňa slovenskej kuchyne“ podávať Strúhaný tvarohový koláč
s broskyňou, jahodou a šľahačkou.
„Naše menu muselo spĺňať tie kritériá, aby bolo
najmä zo slovenských surovín, vychádzalo zo slovenských tradícií, aby vyplývalo z toho, čo niekedy jedli naši predkovia, a aj to aké suroviny sú na

Slovensku dostupné. A podľa toho sme zostavovali menu a vylepšovali a trénovali,“ doplnili študenti
Filip Hýl a Samuel Veselský.
Hodnotiteľmi bol Milan Zachar generálny riaditeľ sekcie pre prípravu predsedníctva z MZVaEZ SR, generálna tajomníčka Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov
Zuzana Dúžeková, dvaja certifikovaní kuchári a vicežupanka Gabriella Németh.

DARA ROLINS
KRISTÍNA
CELESTE BUCKINGHAM
GLADIATOR
SIMA MARTAUSOVÁ
POLEMIC
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Patrik Ratajský
fotograf

Novinky z Bratislavskej župy

Integrovaná doprava: Čo by ste
mali vedieť o cestovných lístkoch
Neviete si rady s integrovanou dopravou?
Pripravili sme pre vás jednoduchý prehľad
najčastejších otázok a odpovedí o integrovanej doprave.

Čo je to karnet?
Karnet je univerzálny cestovný lístok, na ktorom
je vyznačených 24 polí. Karnet je možné využiť
viackrát v neobmedzenom časovom rozsahu.
Môžem v integrovanej doprave neobmedzene Každá cesta má hodnotu nejakého počtu polí.
prestupovať z vlaku do prímestského autobu- Vy si pri svojej ceste označíte v označovači toľko
polí, koľko cesta „stojí“. Koľko polí stojí vaša cessu a potom ešte do električky?
V podstate áno. S cestovným lístkom môžete ta sa dozviete podľa tabuľky na lístku.
cestovať vo všetkých vozidlách integrovanej do- Prečo je výhodný?
pravy a v rámci jeho platnosti môžete ľubovoľne Cestujúci nemusí hľadať lístok na konkrétny poprestupovať. S predplatným cestovným lístkom čet zón, ale vďaka karnetu si dokáže na začiatku
(električenkou) môžete cestovať neobmedzene svojej cesty sám určiť jeho platnosť. Využiť ho je
vo vami vybraných zónach až do času, kým lís- možné na 2 až 8 ciest. Jedna cesta je oproti jedtok platí.
norazovému lístku až o 8 % lacnejšia. Zoženiete
Môžem teda prestupovať aj s jednorazovými ho v predajniach DPB a vo všetkých dobrých
stánkoch.
lístkami?
Každý jednorazový lístok je prestupný – od
15-minútového cez hodinový lístok až po zónové lístky.
Môžem ísť na regionálny autobus s 24-hodinovým lístkom?
Áno, aj 24-hodinové lístky platia u všetkých integrovaných dopravcov, no je potrebné zvážiť,
kam budete cestovať. 24-hodinový lístok v hodnote 3,50 € platí iba na území mesta Bratislava.
Ak potrebujete cestovať aj cez zóny mimo Bratislavy, zvoľte si 24-hodinový sieťový lístok, ten
platí vo všetkých zónach integrovanej dopravy,
a stojí 6,90€.
Ako mi platí cestovný lístok, keď mešká spoj
z prevádzkových dôvodov, alebo keď je zápcha?
V prípade meškania spoja, sa platnosť cestovného lístka riadi oficiálnym cestovným poriadkom dopravcu, a teda dobou trvania trasy uvedenej v cestovnom poriadku predmetnej linky.
Dôležité je však spätne preukázať platnosť cestovného lístka a meškanie spoja.
Platí mi SMS lístok pre integrovanú dopravu?
SMS lístky do integrovanej dopravy nepatria a
preto nie sú platné vo vlakoch ani v prímestských autobusoch. Cestovať s SMS lístkom môžete len mestskou hromadnou dopravou v Bratislave.

Karnet je univerzálny papierový lístok s možnosťou viacnásobného využitia. Lístok má 24 políčok (z každej strany 12) pre označenie, z ktorých
si podľa návodu, ktorý je
súčasťou lístka, označíte
toľko polí, koľko práve
potrebujete. Karnet tak
môžete využiť na 2 až
8 ciest.
Postup je jednoduchý.
Z tabuľky zistíte počet
políčok
potrebných
pre vašu cestu, ktorý
odrátate od políčka
číslo 1, alebo od posledného označeného políčka. Lístok na
tomto mieste zohnete
a vložíte do označovača. Nie je teda potrebné označovať každé jedno pole, ale stačí
len posledné. Ak cestujete viacerí, zopakujte
tento postup pre každú
jednu osobu. Ak vám
počet políčok nestačí,
môžete skombinovať
dva Karnety súčasne.
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Novinka pre
cestujúcich:
Kalkulačka na cestovné
lístky
Integrovaný dopravný systém v našom kraji
je pilotným projektom, ktorý doposiaľ nikde inde na Slovensku nebol, a postupne sa
rozvíja a zdokonaľuje.
V súčasnosti prináša novinku v podobe kalkulačky na výpočet ceny cestovného, ktorá cestujúcim
zobrazí podľa zadanej trasy možné alternatívy
druhov cestovných lístkov a zároveň vypočíta ich
cenu. Vďaka kalkulačke na cestovné lístky môžu
občania cestovať v IDS BK výhodnejšie a lepšie sa
orientovať v palete druhov cestovných lístkov.
Kalkulačka je dostupná na webovej stránke IDS
BK www.idsbk.sk, pričom sa zvažuje aj jej zabudovanie do mobilnej aplikácie.
Kalkulačka sa používa jednoducho
Z ponuky vyberiete jednorazový alebo predplatný cestovný lístok a zadáte, odkiaľ kam cestujete.
Kalkulačka vám následne vypočíta cenu cestovného pri najkratšej logickej trase a zobrazí tiež cenu
sieťového lístka (platného v celej sieti IDS BK).
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Eurofondy na opravu ciest
Bratislavský samosprávny kraj po prvý raz získal
finančnú podporu z eurofondov aj pre rekonštrukciu ciest II. a III. triedy na svojom území, čím aspoň
čiastočne znížil svoje znevýhodnenie oproti ostatným
regiónom Slovenska. Prvou zrekonštruovanou cestou
by mala byť spojnica Rohožník – Malacky.
„My sme dnes prišli do Rohožníka oznámiť, že
začíname verejné obstarávanie na
tendrovú dokumentáciu, ktorá je nevyhnutná na to, aby sa opravila táto
cesta, ktorá nás vlastne spája s Malackami samotnými, aby sa urobil
obchvat Rohožníka a popri tej ceste
sa zároveň ako tretia etapa obstarajú aj takzvané cyklochodníky, ako
je to napríklad v Rakúsku,“ vyjadril sa
predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Komunikácia III. triedy 50310 (Rohožník – Malacky) si vyžaduje kompletnú
rekonštrukciu, nakoľko má nevyhovujúci stav, k čomu prispieva aj intenzita
dopravy ťažkými nákladnými vozidlami
z priemyselných závodov v Rohožníku. Cieľom rekonštrukcie je zabezpečiť plynulú a bezpečnú dopravu,
vybudovať kvalitnú a kapacitne vyhovujúcu cestu
pre potreby regionálnej, najmä nákladnej dopravy. Existujúca cesta III. triedy 50310 už nevyhovuje

dnešnému dopravnému zaťaženiu. Spojnica Rohožník – Malacky je strategickým napojením na ostatnú
cestnú sieť pre viaceré výrobné závody a spoločnosti
pôsobiace v oblasti.
Rekonštruovať sa bude približne 8-kilometrový úsek
komunikácie. Šírka zrekonštruovanej cesty bude
9,5 m. V projekte sa uvažuje s priamym napojením

na diaľničnú sieť (D2), z čoho vyplýva odľahčenie
prejazdu ťažkých nákladných vozidiel cez mesto Malacky (cesty II/590 a II/503) a v smere Rohožník – Pernek – Lozorno (II/501). Súčasťou rekonštrukčných prác
bude úprava smerového a výškového vedenia cestnej

5. ročník

Knihy sú ako tajomné
dobrodružstvo, v ktorom
nikdy neviete čo Vás
postretne na začiatku
a čo na konci.
Evelyn

Čítaj a vyhraj!
Prečítaj knihy, registruj sa, napíš na
www.vratmeknihydoskol.sk
a vyhraj atraktívne ceny!

komunikácie a šírkového usporiadania na 9,5 m, čím
bude nová komunikácia kategorizovaná ako komunikácia II. triedy.
Projekt Modernizácia cesty III. triedy 50310 medzi
obcou Rohožník a mestom Malacky je aj projektom
Akčného plánu BSK pre roky 2014 – 2020. V rámci
Integrovaného regionálneho operačného programu
(IROP) v rámci prioritnej osi č. 1 Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch je
cieľom zabezpečiť kvalitné pripojenie
znevýhodnených miest a vidieckych regiónov ako aj prepojenie lokálnej siete
na infraštruktúru TEN-T a cesty I. triedy.
„Predpokladám, že do Malaciek
budeme musieť chodiť cez obec Kuchyňa a Pernek. Cesta do Malaciek
sa predĺži asi o 13 km. Všetci sú nejakým spôsobom zmierení, že takéto
obmedzenia budú, a dokonca by
som povedal, že keď tie obmedzenia
nastanú, tak bude to znak, že cesta,
o ktorej sa hovorí dlhé roky, je v stave
výstavby,“ dodal Peter Švaral, starosta
obce Rohožník a poslanec BSK.
Bratislavský samosprávny kraj vykonal majetkovoprávne usporiadanie a predloženie samotného projektu bude schvaľovať Zastupiteľstvo Bratislavského
samosprávneho kraja v júni.

Zdravo jesť
je ľahké
Beseda s MUDr. Igorom
Bukovským PhD.
17. mája 2016 o 18.00 hod. Vstupné 8 €
Vstupenky je možné zakúpiť na recepcii hotela.
Počet miest je obmedzený.
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TALENT ZO ZÁHORIA:
skateboardista RENÉ FIŠER
Žije v Prahe, ale pochádza zo Záhoria. Miluje skateboarding, ktorému venuje väčšinu svojho voľného
času. Reč je o Skaličanovi Renkovi Fišerovi. Prečítajte si náš rozhovor s ním. Natočil prezentačné
video, ktoré neprezentuje len skateboarding, ale
aj Skalicu a Záhorie.
René, ako si sa ku skateboardingu dostal?
Ahoj všetci, ku skateboardingu som sa dostal tak, že
spolužiaci na základnej išli jazdiť po škole a ja som šiel
s nimi, pozičali mi vtedy plastovú rybičku, no a odvtedy sa ma to drží až do dnes.
Vieme, že Skatepark Skalica bol zrekonštruovaný vďaka tebe.
No takto, keď som mal 17 a už pomaly kamaráti nejazdili tak ako kedysi, nemali už čas keďže boli na vysokých školách atď., tak som sa pustil do zrealizovania
projektu Skateparku v Skalici, pretože som chcel mať
miesto, kde môžem jazdiť. Zásluha NEPATRÍ LEN MNE,
ale aj Martinovi Pokovičovi a Gabike Mackaničovej

(papierovačky, organizácie sútaží atď.). Ako som Skalicu opustil, tak to trochu spadlo (mladí ľudia sú leniví
sa starať o niečo zadarmo, baví ich to len chvíľu, nemajú k tomu cit, takže to aj tak dopadlo. Plus si myslím od začiatku, že to bolo postavené na zlom mieste,
samé problémy tam, a to som upozorňoval, než sa to
stavalo, že to je nevhodné miesto), a skatepark je teraz rozobraný a mal by stáť dalšie leto na inom mieste.
Necháme sa prekvapiť.
Je skateboarding rozšírený medzi ľuďmi?
V EU je skateboarding podporovaný, ale nie tak ako
v Amerike. Začína jazdiť viac a viac ľudí, čo je celkom
fajn, a skateboarding bude už aj na letných olympijských hrách.
Vieme, že žiješ v Prahe, popíš nám skateboarding tam a tu v Skalici.
Haha, no to sa nedá porovnať, jedno mesto má 1 a pol
milióna a druhé necelých 20-tisíc obyvateľov, takže si
výsledok spravte sami ;-)

Prečo si sa rozhodol točiť v Skalici?
Rozhodol som sa preto, lebo Skalica je „pjekné mjesto“. Rád sa vraciam na víkend do Skalice si oddýchnuť
trochu od veľkého rušného zasmogoveného mesta. Vo
videu mi išlo hlavne o zábery. Chcel som spojiť jazdu
na skateboarde s takou ako keby malou prezentáciou
svojho rodného mesta (kostol, námestie, kultúrny
dom, alej, Potočná ulica, Rotunda). Video má pripomínať také to pokojné pohodové leto, čo si myslím že
sa nám podarilo. Video mi točil Erik Čermák, ktorý má
kameramanské oko, takže mu patrí odo mňa veľké
ĎAKUJEM za jeho voľný čas a pomoc na tomto projekte. Hlavne som rád, že sa našiel
v Skalici niekto, kto má
vzťah k multimédiám. Aj
ja som sa začal venovať
kamere, takže tento rok U NÁS N
A
môžete od nás čakať
webe!
nové projekty.

VIDEO

Mediálny deň študentov Via Humana v novinách SME a Televízii Markíza
Práca v médiách nie je pre každého a vyžaduje rozsiahle znalosti a zanietenie pre vec. A samozrejme
kvalitnú prípravu na takéto zamestnanie. O práci
v médiách sa na vlastnej koži boli presvedčiť študenti SSOŠ Via Humana dňa 10. 3., keď navštívili
Televíziu Markíza a redakciu novín SME.
Táto návšteva bola pre nich určite veľmi podnetná,
lebo práca v médiách je jednou z možností uplatnenia
študentov marketingu na tejto škole. Na vlastné oči
mohli vidieť prostredie televízie, štúdiá, kde sa natáčajú naše obľúbené relácie, redaktorov. Veľmi ochotní
pracovníci televízie študentom umožnili nahliadnuť
do sveta výroby relácií a mohli si vyskúšať aj prácu
s kamerou.

V redakcii novín SME ich prijala sama šéfredaktorka
Beata Balogová a formou prehliadky a diskusie im
umožnila nahliadnuť do každodenného života novín,
práce novinárov, ale zároveň upozornila aj na úskalia,
ktoré na novinára čakajú. Otvorená diskusia o nárokoch na vedomosti a pripravenosť novinárov bude ur-

čite motiváciou pre študentov do ďalších štúdií. Takéto
zaujímavé akcie majú dlhodobý pozitívny vplyv na ich
prácu a preto sú veľmi dôležité. Duálne vzdelávanie je
dlhodobo súčasťou vyučovania na tejto škole a návšteva médií je jeho priamou časťou pre študentov marketingu, ktorí takto môžu poznať realitu pracovného
trhu v mediálnej oblasti. Veľmi priateľské privítanie
a milý prístup zo strany šéfredaktorky a pracovníkov
novín ocenili všetci študenti a niektorí z nich podľa ich
slov budú chcieť prácu v médiách aj vyskúšať.
Celkovo bol tento deň zážitkom a je potrebné, aby študenti počas štúdia získali podnety, ktoré by ich motivovali a poučili o možnostiach a požiadavkách, ktoré
vyžadujú jednotlivé profesie a pracoviská.

www.prozahori.sk
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CIBULA FEST hlási najsilnejší ročník!
Svetové legendy SCOOTER a MODERN TALKING prídu do Holíča

Najväčší česko-slovenský multižánrový a multigeneračný festival Cibula Fest, ktorý sa každoročne koná
v pohraničnom pásme na letisku v Holíči, posúva
svoju latku opäť o niečo vyššie. Posledné dva ročníky
priniesol okrem českej a slovenskej hudobnej špičky
vždy aj zahraničnú hviezdu a tento rok to bude ešte
o niečo viac.
Do Holíča mieri legenda SCOOTER, ktorá predala po
celom svete 30 miliónov nosičov a získala 90 zlatých
a platinových dosiek za predaj a uskutočnila tisíce
koncertov po celom svete.
Ďalšia legenda MODERN TALKING na čele s charizmatickým Thomasom Andersom, ktorá príde na festival
Cibula Fest, zaručuje impozantnú šou. Táto kapela sa
radila v 80. – 90. rokoch medzi najlepšie na svete, o čom svedčí tento šokujúci fakt: Predali viac než 450 miliónov
platní, v niektorých európskych štátoch dokonca desaťkrát viac albumov
ako Whitney Houston, päťkrát viac
ako Michael Jackson a viac ako ABBA
a Beatles dokopy.
Predposledný júlový víkend patrí na
Záhorí pravidelne sviatku českej a
slovenskej špičky, ktorá sa každoročne
zíde na hranici medzi oboma republikami. Za uplynulé ročníky vystúpil na
festivale Cibula Fest v Holíči takmer
každý, kto na domácej hudobnej scéne niečo znamená. Organizátori sa
pred dvomi rokmi rozhodli prinášať
návštevníkom festivalu aj zahraničné
mená, a tak mali možnosť zažiť aj koncerty kapiel Alphaville či Bell, Book and
Candle. V tom aktuálnom sa v termíne

22. – 23. júla 2016 predstavia dve legendárne formácie z Nemecka. Scooter, ktorý v deväťdesiatych rokoch
valcoval hitparády a ešte úspešnejší Modern Talking
s charizmatickým Thomasom Andersom. „Dohode
predchádzali dlhé rokovania, aj preto spúšťame predaj vstupeniek o niečo neskôr, ako v minulosti. Chceli
sme našim návštevníkom priniesť opäť o niečo viac a
veríme, že sa nám to podarilo. Scooter ešte stále vypredáva väčšinu svojich koncertov a Modern Talking
ešte stále milujú na celom svete. V každom prípade
očakávame najsilnejší ročník v histórii festivalu,“
povedal organizátor Cibula Festu Vladimír Chrenka.
V Holíči tak odznejú všetky najväčšie hity oboch kapiel
ako Hyper, Hyper!, How Much Is Your Fish či Move Your

Ass na jednej strane a You´re My Heart You´re My Soul,
You Can Win If You Want, Cheri, Cheri, Lady, Brother
Louie či Geronimo´s Cadillac a mnoho ďalších. Česká
a slovenská hudobná scéna však tiež nezostane pozadu. Organizátori majú zatiaľ potvrdených napríklad
Chinaski, No Name, Iné Kafe, Support Lesbiens, Buty,
Hex, Škwor a ďalších. Zoznam účinkujúcich sa však
ešte rozrastie a okrem nich chystajú aj ďalšie novinky,
o ktorých budú informovať neskôr.
Vstupenky v sieti Eventim budú v predaji už od 16. 3.
2016.
V predaji bude limitovaná edícia vstupeniek za 30 € na
dva festivalové dni.
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» Atletika

Záhoráčky brali medaily
i z premiérových
majstrovstiev Slovenska
V sobotu piateho marca sa konali v Bratislave historicky prvé majstrovstvá Slovenska
mladších žiakov a žiačok v hale. Zo Záhoria
okorenili tento sviatok mladých pretekárov aj
Malačanky Mária Šimeková s Gabrielou Juríčkovou a tiež Skaličanka Radka Mixová, ktoré
získali cenné kovy.
Zaujímavých výkonov ale bolo viac. V tejto kategórii
viac ako kdekoľvek inde platí, že ani talent u pretekára nemusí stačiť na súperov, ktorým príroda
dožičila skoršieho telesného vývinu, a tým im dala
značnú výhodu proti menším a slabším rovesníkom.
Aj preto treba na výsledky v tejto kategórii hľadieť
veľmi miernou optikou. Spomínaný fyzický fond
využila malacká pretekárka Mária Šimeková, ktorá
však k vysokej postave pridala aj kus bežeckej techniky. V behu na 600 m sa dokázala postarať o prvý
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Marek Havlík z Malaciek dvojnásobným
halovým majstrom SR v atletike žiakov
Na halových M-SR v atletike žiakov a žiačok, ktoré
sa uskutočnili 20. februára v ŠH Elán v Bratislave,
vybojovali pretekári Atletického klubu AC Malacky štyri pódiové umiestnenia s bilanciou (2 – 0
– 2). Dvojnásobným halovým majstrom SR žiakov
sa stal Marek Havlík, ktorý najskôr
suverénne zvíťazil v šprinte na 300
m a následne taktickým výkonom
v behu na 800 m obhájil titul na tejto trati z minulého roka.
Ďalšie úspechy AC Malacky sa zrodili
v behoch na stredné trate, kde najskôr
Matúš Kuma finišoval v novom osobnom
rekorde tretí v behu na 1500 m žiakov
a na bronzovú medailu dosiahla aj Zuzana Švejdová v behu na 800 m žiačok.
Výrazným zlepšením osobného maxima
a 5. miestom potešila na 1500 m v kategórii žiačok Emma Hubeková. Pochvalu

si zaslúži aj Vivien Hurbanová, ktorá vekom ešte len ako
mladšia žiačka vylepšila svoj osobný rekord vo vrhu guľou na 8,42 m a obsadila veľmi pekné 11. miesto.
Najvyťaženejšou pretekárkou AC bola Pavlína Zechelová,
ktorá súťažila v behu na 60 m, 300 m aj 800 m.

» Moto

kov pre svoj klub, keď zaostala iba za podobne vyspelou pretekárkou Andreou Švecovou z Nitry v čase
1:51,50 min. Mária sa v ten deň dostala aj do finále
behu na 60 m prekážok, v ktorom obsadila piate
miesto časom 11,22 s. V sektore skoku do výšky
podľa očakávania získala bronzovú medailu nádejná Gabriela Juríčková, ktorá si vylepšila osobný
rekord na 140 cm. Vrh guľou sa vydaril Skaličanke
Radke Mixovej, ktorá poslala svoje trojkilové náčinie
za 8,66 m. Ostatní pretekári dosiahli aj niekoľko finálových umiestnení.

Motorkár počas pretekov na Záhorí nabúral
do stromu, zasahoval vrtuľník!
www.cas.sk

Počas motocyklových pretekov na Záhorí v sobotu
jeden z pretekárov (30) narazil do stromu a zranil sa. Do nemocnice zraneného previezli leteckí
záchranári.
Privolaní leteckí záchranári pristáli v blízkosti miesta

úrazu – v katastri Borského Mikuláša (okres Senica).
Zranený motorkár bol pri vedomí.
„Muža s poranením hrudníka posádka vrtuľníka
previezla do Univerzitnej nemocnice Bratislava na
Kramáre,“ informovala hovorkyňa leteckých záchranárov Zuzana Turočeková.

» iMove

s novým dokumentárnym filmom

V Skalici vznikol prvý dokumentárny film
o rozvoji motorickej inteligencie detí a moderných spôsoboch športového rozvoja.
Vychutnajte si tento zážitok v podaní členov
iMove. iMove je profesionálna
hra, ktorá sa zoberá rozvojom motorickej inteligencie a objavovaním talenU NÁS
NA tu. Čo presne je iMove
a čo projekt zahŕňa, sa
webe!
dozviete v krátkom filme.

VIDEO

Motorkára (30), ktorý na Záhorí narazil do stromu, do nemocnice previezli záchranári, foto: pz/Čas.sk
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» Horoskop
BARAN
Intenzívne pracujete na svojom sebazdokonaľovaní. Koncom mesiaca sa začnete aktívne snažiť aj o zlepšenie finančnej situácie.
BÝK
Zo začiatku ste v ústraní a k aktivite vás nútia
len isté finančné záležitosti, ktoré musíte neodkladne vybaviť. Ale rozjímanie pomaly končí. Koniec
apríla vyústi do ambicióznych osobných rozhodnutí.
BLÍŽENCI
Prvá polovica apríla bude pomerne rušná.
Koncom mesiaca – naopak – zatúžite po
samote. To, čo následne zažijete, bude trochu zvláštne
a tajomné a predznamená to udalosti ďalších mesiacov.
RAK
Chcete sa presadiť a prvé týždne budete len
pracovať. Potom ale precitnete a spomeniete
si, že život je aj o inom... Napokon prežijete skvelé chvíle
v spoločnosti najlepších priateľov.
LEV
Ostatní vám môžu len závidieť. Tešíte sa zo
života a užívate si vo veľkom štýle. Koncom
mesiaca dostanete šancu aj v kariére. Ale chuť baviť sa
bude zrejme silnejšia.
PANNA
Tento mesiac musíte zariadiť isté majetkové
záležitosti a aj rodina vás bude potrebovať.
Až v druhej polovici apríla dostanete možnosť uniknúť
do iného sveta.
VÁHY
Prvé týždne sa budete opájať intenzívnym
pocitom lásky. Neskôr bude nevyhnutné naplno sa sústrediť na finančné záležitosti.
ŠKORPIÓN
Zarobiť sa dá aj prácou a práve tak to budete
teraz skúšať aj vy. Len pozor, aby to neskončilo prepracovanosťou. Našťastie, zo všetkého vás koncom
mesiaca vylieči láska.
STRELEC
Tento mesiac vás čakajú úlohy, ktoré musíte
zvládnuť za zatvorenými dverami. Až posledný týždeň sa vám podarí dostať konečne aj medzi ľudí.
KOZOROŽEC
Zdá sa, že v apríli budete rozdvojenou osobnosťou. Na jednej strane samotárom a tajnostkárom, v druhej polovici mesiaca aj extrovertom a
pôžitkárom. Čomu dáte väčší priestor?
VODNÁR
Prežijete aktívne týždne. Najprv vás čaká rekordné množstvo dôležitých, aj nezáväzných
stretnutí a rozhovorov. Neskôr prídu zmeny a rozhodnutia, ktoré pozitívne ovplyvnia rodinný život.
RYBY
Peniaze sú teraz pre vás všetkým. Až koncom
apríla sa od nich konečne odpútate a všimnete si svojich blízkych, ktorí už netrpezlivo čakajú na váš
návrat.

■ www.astrotouch.com

Krížovky s úsmevom
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Pomôcky:
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Stretnú sa dvaja kamaráti a jeden sa pýta:
- Tak o, ako dopadlo to tvoje rande naslepo?
- Ani sa nepýtaj!... Tá ženská prišla na rande
na Mercedese, rok výroby 1937...
- No, ve to je fajn!... Drahé, luxusné auto,
dokonca veterán, ve to je perfektné! V om je
problém?...
- Problém je v tom, že ona...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
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africká
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zdanlivo

Krížovku
dodala redakcia časopisu Krížovky s úsmevom.
www.scalpermedia.sk

www.facebook.com/krizovkysusmevom

Hrajte o ročné predplatné mesačníka ProZáhorí. Správnu odpoveď pošlite do 26. 4.
2016 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: „... No, ja som to už mal!“ Výherca
z minulého čísla: Jozef Pavelka, Senica. Výherca získal lístky na Michala Davida v Holíči.
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v riadku, v stĺpci ani v hrubo vyznačenom štvorci.
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