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» V skratke

Uctili sme si 71. výročie 
oslobodenia Skalice

Dňa 10. apríla 2016 sa v Parku oslobo-
denia pred Základnou školou Mallého 
v Skalici uskutočnilo pietne podujatie 
– kladenie vencov pri príležitosti 71. 
výročia oslobodenia Skalice v druhej 
svetovej vojne. Zúčastneným sa sláv-
nostným prejavom prihovoril predseda 
MO SZPB Jozef Kováč a primátor mesta 
Skalica Ľudovít Barát.

Vence k pamätníku oslobodenia položili 
predstavitelia mesta, členovia MO SZPB, 
poslanci mestského zastupiteľstva a zá-
stupcovia politických strán. Kladením 
vencov sme si uctili pamiatku tých, ktorí 
obetovali životy za našu slobodu. Piet-
neho aktu sa zúčastnili aj občania, žiaci 
základných a stredných škôl a zástupco-
via školských zariadení.

Pietny akt bol ukončený hymnami Rus-
kej federácie a Slovenskej republiky.

Bude v Skalici závod na spracovanie odpadu?
Vlastník bývalej spaľovne požiadal mesto o zmenu 
územného plánu Skalice, tak aby v bývalej spaľovni pri 
sídlisku Trávniky mohol vybudovať závod na spracovanie 
odpadu – odpadových pneumatík.

Odpad by bol do Skalice a cez Skalicu zvážaný cestnou 
nákladnou dopravou, mechanicky spracúvaný a výsled-
ky spracovania zasa nákladnou dopravou odvážené.

O zmene územného plánu mesta a teda o vybudovaní 
závodu na spracovanie odpadu rozhodnú poslanci mesta 
Skalica, ktorých sme sa spýtali na ich názor:

„Z môjho pohladu takáto aktivita do tej lokality nepa-
trí. Navyše ekonomicky prínos pre mesto Skalica nebu-
de žiaden,“ podotkol Milan Roman.

„Nepodporujem akúkoľvek zmenu, ktorej dôsledkom 
by bola výstavba závodu na spracovanie akéhokoľvek 
odpadu v Skalici. Mám za to, že Skaličania také pre-
vádzky v meste nechcú a každý je povinný tento ich 
názor rešpektovať. Akékoľvek zásadné zmeny vo veci 

životného prostredia by sa mali diať len so súhlasom 
občanov, najlepšie vyjadreným v mestskom referen-
de,“ vyjadruje svoj názor Lukáš Tisoň. 

„Nepodporujem zmenu územného plánu, som proti 
spracovaniu pneumatík akoukoľvek technológiou 
v meste Skalica,“ dodáva František Štefanec.

Medzi poslancov, ktorí túto zmenu nepodporia patria aj 
poslankyňa Anna Ozábalová, František Kadlečík, Daniel 
Vidovič, Michal Srholec, zástupca primátora Peter Pagáč, 
či Peter Hertl, ktorý dodáva: „Prezentácia spoločnosti 
bola len fraška. Nesúlasím aby sa odpad z celého Slo-
venska zvážal do Skalice,“ dodáva.

Podľa hlasovania v rade mesta by projektu povedali za 
Stanislav Chovanec, Rudolf Šantavý, Ľudovít Košík.

K nerozhodnutým poslancom patria Dušan Krivský, Mar-
tin Kojš, Peter Bartoš, Juraj Čunderlík, Alexander Tóth, 
Peter Košík či Jana Rekošová.

Pneumatiky už sú navezené na družstve!



3MÁJ 2016www.prozahori.sk

zdroj: Mesto Senica
Viac ako 550-tisíc EUR je dlh, ktorý dlžia daňoví 
neplatiči mestu. Najväčšie nedoplatky sa týkajú 
dane z nehnuteľnosti a poplatku za psa. Po vopred 
avizovanej správe o prípravách zverejnenia zoznamu 
daňových dlžníkov, bol tento v apríli sprístupnený. 
K uvedenému kroku mesto pristupuje v záujme zni-
žovania daňových nedoplatkov a transparentnosti 
pri správe daní.

Mesto Senica ako príslušný správca dane podľa § 4 

ods. 1 zák. č.563/2009 Z. z. o správe daní (daňový 
poriadok) a zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov s použitím § 52 ods. 2 
a 4 daňového poriadku zverejňuje na svojom webo-
vom sídle a na úradnej tabuli zoznam daňových dlž-
níkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho 
roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov 
presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej oso-
by 1 600 eur.

Zoznam daňových dlžníkov k 31. 12. 2015 je 
zverejnený:

1. na webovom sídle http://egov.senica.sk/ 
– Zoznam daňových dlžníkov,

2. k nahliadnutiu u informátora MsÚ, alebo na 
čísle dverí 410.

Mesto je správcom dane z nehnuteľnosti, za psa, za 
užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, za 
nevýherné hracie prístroje, za užívanie verejného 
priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verej-
nom priestranstve a poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady.

» Neplatiči dlhujú mestu Senica viac ako 550-tisíc EUR!

Výherca NAJ FOTO ZÁHORIA si prevzal svoju výhru!
Výherkyňa NAJ FOTO ZÁHORIA si prevzala ceny priamo z rúk predsedu združenia ProZáhorí.sk Milana Romana.

Najkrajšou knihou 
o Slovensku sa stala 
kniha Skalické búdy!

V 9. ročníku celoštátnej súťaže o najkrajšiu 
knihu a propagačný materiál o Slovensku 
2015 získala prvenstvo v kategórii Knihy o 
mestách (obrazové) kniha Skalické búdy 
– príbehy o vinohradníkoch a víne, ktorej 
autorom je pán Pavol Dinka.

Kniha Skalické búdy, ktorú vytvoril fotograf a 
grafik Eduard Timko obsahuje 570 strán, na 
ktorých je približne 1000 exkluzívnych foto-
grafií. Ako autor Pavol Dinka uvádza, knihu 
venuje všetkým pestovateľom, dorábateľom 
a vyznavačom Skalickej frankovky a Skalické-
ho rubína, ktorí, nadväzujúc na slávne tradí-
cie svojich predkov, vedia stvoriť zo skalickej 
zeme, slnka a vlastného potu čarovný vínny 
mok otvárajúci srdce a dušu človeka. A nielen 
im! Už dávno neplatí skalické „enem pro nás 
a pro naše deti,“ a preto nech je publikácia 
holdom všetkým slovenským vinohradníkom 
a vinárom, ľuďom, ktorí nachádzajú vo víne 
potešenie, radosť a inšpiratívneho ducha.

foto: Vínna cesta Záhorie

Deň Zeme v Šaštínskom Beťáriku
22. apríla si už tradične pripomíname DEŇ ZEME. Pote-
šujúce je, že sa do podujatí na ochranu prírody zapája 
čoraz viac ľudí i organizácií a dokonca celých miest. Je 
to vďaka tomu, že sa tejto problematike venujeme aj my 
v CVČ už od malých detí. Tak tomu bolo aj tento rok, CVČ 
Beťárik pripravilo viacero podujatí s témou ochrany a 
tvorby prírody.

Jeden deň sme vysadili ihličnaté stromče-
ky v areály CVČ, ktoré nám darovali ŠL SR 
Šaštín – Stráže. Ďalší deň sme v spoluprá-
ci s lesnými pedagógmi zo Šaštína pripra-
vili pre mladšie deti zábavné i vzdelávacie 
doobedie v RO Gazárka. Vyhlásili sme vý-
tvarnú súťaž.

Deti sa nielen hrali, ale poznávali i drevi-
ny, semená, učili sa maľovať prírodnými 
farbami, poznávali zvieratká a rastliny 
nášho regiónu, ale zmerali si i sily v rôz-
nych pohybových disciplínach. Učili sa, 
čo sa nesmie v lese robiť a čo naopak lesu 

prospieva, aký význam má les a príroda pre nás, ľudí.

Sladkosti a prírodné drevené prívesky, ktoré deti na 
záver podujatia dostali od všetkých zainteresovaných, 
znásobili určite aj ich radosť. Čo je však dôležité, možno 
sme v ich dušičkách zasiali semienko lásky k prírode a 
jej ochrane.
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Veľký úspech 
informatikov 

Via Humana na SOČ
Študenti SSOŠ Via Humana sa aktívne zapájajú 
do rôznych súťaží. Jednou z nich je aj postupová 
súťaž pre talentovaných a nadaných žiakov Stre-
doškolská odborná činnosť (SOČ). Do krajského 
kola, ktoré sa konalo 8. apríla 2016 v Trnave, po-
stúpili práce v troch súťažných odboroch: 11 In-
formatika – Dobroslav Tokoš (III.C – Informatika 
a informačné systémy), Jakub Janičkovič (III.C 
– Informatika a informačné systémy), 14 Tvorba 
učebných pomôcok, didaktické technológie – Ga-
briela Pálková (III.B – Služby v cestovnom ruchu), 
Lenka Mihálová (III.E – Medzinárodné obchodné 
vzťahy), Michaela Vépyová (III.E – Medzinárodné 
obchodné vzťahy) a 15 Ekonomika a riadenie – 
Denisa Vaňková (III.E – Marketing).

V progresívnom odbore informatika je náročné sa 
umiestniť medzi prvými. O to väčší je úspech na-
šich dvoch študentov odboru Informatika a infor-
mačné systémy Dobroslava Tokoša a Jakuba 
Janičkoviča, ktorí to zvládli na výbornú a vo veľ-
kej konkurencii vybojovali 1. miesto. Zabezpečili 
si tak postup do celoslovenského kola, ktoré sa 
uskutoční v dňoch 26. – 29. apríla v Bratislave.

Študenti pracovali pod vedením Ing. Milana Mi-
kiča a vo svojej práci sa mohli oprieť o vedomos-
ti, ktoré získali na vyučovaní. Niektoré si museli 
doštudovať sami a vybrali si tému im blízku – Do-
chádzkový systém. Celý systém je postavený na 
mini počítači, na ktorom je umiestnená databáza 
a webová stránka s administráciou celého systé-
mu. Systém je doplnený o RFID čítačku, displej a 
kameru, ktorá sníma obraz pri dochádzke. Prístup 
je umožnený pomocou RFID čipu (kľúčenka, ISIC 
alebo iná čipová karta).

Toto študentské riešenie bolo odbornou poro-
tou veľmi kladne hodnotené aj z pohľadu ceny 
a spoľahlivosti. Študenti zvládli programovanie 
v Pythone a PHP, úlohy s databázou nad OS Linux, 
prácu s hardvérom a správu v počítačovej sieti.

Všetkým ďakujeme za reprezentáciu a našim in-
formatikom želáme veľa úspechov v Bratislave.

V mestskej časti Čáčov mesta Senica bude prebiehať 
označenie ulíc názvami a prečíslenie budov novými 
súpisnými a orientačnými číslami.

Z toho dôvodu budú musieť občania požiadať o vy-
danie nových občianskych preukazov a zbrojných 
preukazov. Polícia, s cieľom urýchliť vybavenie po-
trebných dokladov pre občanov mestskej časti Čá-
čov, rozšírila pre nich stránkové hodiny.

V mesiaci máj si teda obyvatelia Čáčova budú 

môcť prísť vybaviť svoje doklady na oddelenie do-
kladov odboru poriadkovej polície Okresného riadi-
teľstva Policajného zboru v Senici nasledovne:

– 03. 05. 2016 7.30h – 12.00h
– 10. 05. 2016 7.30h – 12.00h
– 17. 05. 2016 7.30h – 12.00h
– 24. 05. 2016 7.30h – 12.00h.

Pre ostatných občanov platia stránkové hodiny 
v štandardnom režime.

Čáčov s novými názvami ulíc 
a prečíslovanie budov

Američania bombardujú Záhorie počas 
každoročného cvičenia

zdroj: TASR

Americké vzdušné sily majú na Záhorí opäť kaž-
doročné cvičenia streľby a bombardovania, 
ktorého súčasťou je aj výcvik leteckých navádzačov 
Vzdušných síl Ozbrojených síl (OS) SR v navádzaní 
na pozemné ciele.

Spoločné cvičenie na Záhorí bude trvať s prestávka-
mi, ktoré budú najmä počas víkendov, do 7. mája. 
Prileteli naň stíhacie lietadlá F-16. Osem sloven-
ských leteckých navádzačov si obnoví platné cer-
tifikáty  na navádzanie lietadiel na ciele vo dne aj 
v noci. Zámerom cvičenia je aj zjednotenie postu-
pov krajín NATO pri vykonávaní priamej leteckej 
podpory.

Dovedna sa na výcviku zúčastní 31 stíhačiek, spo-
lu budú mať do 200 letov. Lietadlá, ktoré vzliet-
nu z Talianska budú po streľbách bez medzipristátia 
pokračovať späť na svoju základňu. Každý týždeň, 
od pondelka do štvrtka, urobia osem letov 
– štyri dopoludnia a štyri popoludní, v piatok 
to budú vždy len štyri stroje. Počas preletov lietadiel 
USAFE (US Air Force Europe) Američania precvičia 
aj dopĺňanie paliva za letu tankovacími lietadlami 
KC-135 vo vzdušnompriestore SR.

Počas cvičenia sa v priestoroch Dopravného krídla 
Kuchyňa nachádza len nevyhnutný personál zo 
strany USA, ktorý koordinuje činnosť pri riadení le-
tovej prevádzky a sú pripravení zabezpečiť lietadlá 
pri ich možnom núdzovom pristátí.



5MÁJ 2016www.prozahori.sk

Taxis úspešný aj za hranicami
V sobotu 23. apríla vycestovala tanečná skupina TAXIS Skalica na tanečnú súťaž do Čáslavi. Taxisáci z vzdialenej Čáslavi pri-
niesli do Skalice vzácne trofeje! Konkrétne 4x – 1. miesta, 3x – 2. miesta a 2x – 3. miesta. „V kategórii DETI získali 2. miesto 
za hiphop BOOM a tiež 2. miesto za showku ZDŠ. Mládežníci získali 1. miesta za tance: disko PRETTY, show CHARLIE 
CHAPLIN SHOW, show CIGÁNI IDÚ DO NEBA a hip hop BLA BLA; 2. miesto za tanec HAREM; 3. miesta za premiérové tance: 
show SNĚŽENKY A MACHŘI a hiphop ladies UNCHAINED,“ informuje skupina na svojej FB stránke.

» V skratke

Gbelské ENDY priniesli 
z Bojníc trofeje!

Tanečná skupina Endy ZUŠ Gbely pod 
vedením Lukáša Jureňu sa v piatok 
(15. 4.) úspešne zúčastnila na súťaži 
„Festival moderného tanca Bojnice 
2016“. Išlo o celoslovenský festival tan-
ca pre žiakov základných umeleckých 
škôl.

V silnej konkurencii tanečná skupina 
obstála skvelo a priniesla domov veľa 
úspechov. Štvrté miesto za Vianočnú 
náladu v kat. deti open, v tejto istej 
kategórii získali aj tretie miesto s cho-
reografiou Pomádička. Deti získali ešte 
4. miesto deti za choreo Uletený úľ, 
tretie v kategórii malé choreo Bábka a 
v kategórii show druhé miesto s choreo-
grafiou Zákony džungle. Druhé miesto 
získala choreografia Piráti v open juni-
ori. Mladežníci s choreografiou Strosko-
tanec získali druhé miesto.

GRATULUJEME!

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

Malacky: Prvá pomoc pre dospelých 
opäť pomáha

Od prvého apríla 2016 začína prevádzkovať lekársku 
službu prvej pomoci pre dospelých nemocnica v Malac-
kách. Obyvatelia regiónu tak majú možnosť v nalieha-
vých prípadoch navštíviť slúžiacich lekárov priamo v ne-
mocnici. Povolenie vydal prevádzkovateľovi nemocnice 
Malacky Bratislavský samosprávny kraj.

„Sme veľmi radi, že po nepríjemnostiach, ktorých sme 
boli svedkami, sa nám podarilo v zrýchlenom režime 
sprevádzkovať lekársku službu prvej pomoci pre do-
spelých. Detská LSPP by mala spustiť prevádzku v naj-
bližších týždňoch,“ vyjadril sa lekár samosprávneho 
kraja Valerián Potičný.

Lekárska služba prvej pomoci pre dospelých bude pre 

obyvateľov malackého regiónu otvorená už dnes od 
16:00 a nepretržite celý víkend priamo v nemocnici 
v Malackách. Pacienti dostanú lekárske ošetrenie a v prí-
pade vážnejších stavov, vyžadujúcich si hospitalizáciu, 
ich prevezme Ústavná pohotovostná služba, ktorá je 
takisto priamo v nemocnici Malacky.

Lekárska služba prvej pomoci pre dospelých v nemocni-
ci v Malackách bude pre pacientov slúžiť v pracovných 
dňoch od 16:00 a počas víkendov nepretržite. Prevádz-
kovateľ nemocnice Malacky, Nemocničná a.s., dostal po-
volenie od Bratislavského samosprávneho kraja, ktorého 
dlhodobou prioritou je zdravotníctvo a riešenie spádovej 
oblasti Malacky.

VIDEO U NÁS NA webe!
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» Krimi
V Holíči zasiahol elektrický 
prúd mladíka (18)
V utorok večer prišlo k nešťastnej situácii kúsok od 
hranice s Českou republikou na železničnom moste 
v Holíči. Mladého muža (18) zasiahol elektrický prúd. 
Zraneného muža ratovali záchranári.

Nešťastie sa stalo na elektrifikovanom jednokoľajo-
vom železničnom moste Holíč – Hodonín (ČR), ktorý 
je ponad rieku Morava. „Mladík (18) po zásahu elek-
trickým prúdom ostal visieť na moste. Prišli po neho 
záchranári. Má popálených približne 40 percent tela,“ 
informoval portál čas.sk jeden z obyvatelov Holíča.

V rómskej osade v Plaveckom 
Štvrtku vznikajú nelegálne 
stavby! Obyvatelia napadli 
starostu obce!
V Plaveckom Štvrtku v okrese Malacky v osade, v kto-
rej žije približne 600 ľudí, nastal nelegálny stavebný 
boom. Buduje sa tu až sedem nových domov. Oby-
vateľov pri výstavbe doteraz nezastavili ani výzvy 
stavebného úradu a polície.

Počas kontroly dokonca napadali priamo starostu 
obce Ivana Slezáka. „V priebehu marca a apríla 
sme na mieste rómskej osady zaevidovali sedem 
základových dosiek pre domy, ktoré nemajú po-
volenie. Ohlásil som to na polícii, stavebný úrad 
začal správne konanie a nariadil štátny stavebný 
dohľad. Stavebníci však nerešpektujú žiadne výzvy 

úradu, nepreberajú si poštu,“ vyjadril sa pre čas.sk 
starosta.

Stavby však v osade pokračujú ďalej. Väčšina z nich 
je v ochrannom a bezpečnostnom pásme vysokotla-
kových plynárenských zariadení. Keď sa situáciu na 
mieste snažil vyriešiť sám starosta, osadníci ho na-
padli. „Jeden zo stavebníkov ma udrel, schytal som 
aj úder palicou od staršej ženy,“ opísal Slezák pre 
čas.sk. Tak ako v prípade nelegálnych stavieb, podal 
starosta aj po tomto incidente trestné oznámenie, 
tentoraz za napadnutie verejného činiteľa. „S listom 
som sa obrátil aj na nového rómskeho splnomoc-
nenca, aby sa so situáciou oboznámil osobne a po-
mohol hľadať riešenie,“ povedal Slezák.

Náhodné konotroly na 
Záhorí odhalili drogy!
Policajti z Holíča odhalili drogy pri bežnej kontrole 
osádky vozidla. Upozornili na seba potom, čo v uto-
rok, 19. 4. nerešpektovali dopravné značenie a s au-
tom WV Passat vošli do zákazu. Policajná hliadka ich 
následne podrobila kontrole na parkovisku pri ob-
chodnom dome v meste Holíč. Vo vozidle sa nachád-
zalo päť osôb, z toho štyria boli občania Českej repub-
liky. Policajtom dobrovoľne vydali jednorazové dávky 
konope a metamfetamínu, ktoré mali bezprostredne 
pri sebe. Pre podozrenie, že v aute prevážajú aj ďal-
šie drogy, policajti vyrozumeli prokurátora, ktorý dal 
súhlas na vykonanie prehliadky auta. Pod sedadlom 
zaistili policajti ďalších 7 zatavených striekačiek a 

podľa expertízy toto množstvo zodpovedalo mini-
málne 74 dávkam metamfetamínu. Bezprostredne 
po prehliadke vozidla zadržal vyšetrovateľ 2 ženy a 3 
mužov. Dvoch z nich po výsluchu prepustil na slobo-
du a ostatní boli naďalej zadržaní v cele policajného 
zaistenia. 28-ročnú ženu a 35-ročného muža obvinil 
vyšetrovateľ z prechovávania a distribúcie drog. Oba-
ja Česi ich mali dovážať cez hranice na územie Slo-
venskej republiky a tu ich predávať. Na základe príka-
zu súdu boli eskortovaní do výkonu väzby. Za predaj 
drog im hrozí trest odňatia slobody na 3 až 10 rokov.

Zvyšné dve osoby, ktoré si krátko pred tým od nich 
drogy zakúpili, obvinil vyšetrovateľ z prechovávania 
drog. Za konope a metamfetamín im hrozí strata slo-
body až na 3 roky.

O dva dni neskôr, vo štvrtok 21. 4. odhalili colníci 
ďalšie drogy a muža podozrivého z drogovej trest-
nej činnosti vzápätí odovzdali skalickým vyšetrova-
teľom. Na hraničnom priechode Brodské D2 v smere 
zo Slovenskej republiky upozornil colníkov na drogy 
služobný pes. Ten označil prítomnosť drog v dodáv-
kovom vozidle Mercedes Benz Sprinter. V batoži-
novom priestore sa nakoniec látky potvrdili a viac 
ako 32 gramov konope policajti zaistili a zaslali na 
expertízne skúmanie. Zo zaisteného množstva by 
sa dalo vyrobiť približne 150 jednorazových dávok 
marihuany. Vyšetrovateľ obvinil 22-ročného Čecha 
z prechovávania a distribúcie drog a spracoval návrh 
na jeho väzobné stíhanie. V prípade uznania viny mu 
hrozí rovnako strata slobody na 3 až 10 rokov.

PRÍBEH ĽUDÍ: Silná rana pre Seničanku Eriku: 
muž jej upadol pred svadbou do kómy!

zdroj: čas.sk

V týchto dňoch plánovali svadbu, no osud rozhodol 
inak! Erika (45) zo Senice našla pred 10 rokmi šťastie 
po boku svojho staršieho partnera Miroslava (55).  
Všetko sa to zmenilo, keď jej milovaný Miroslav zostal 
po mozgovej porážke nečakane v bdelej kóme. Zúfalá 
žena má teraz jediné želanie, bojuje o jeho záchranu!

„Pred týždňom mi ráno Mirko z ničoho nič povedal, 
že mu tŕpne ľavá ruka. O pár minút si už necítil ani 

nohu a pomaly prestal rozprávať. Okamžite som za-
volala záchranku,“ opisuje okamihy hrôzy partnerka 
Erika (45). pre čas.sk „Lekár mi povedal, že som vo-
lala v hodine dvanástej, a ak by neprišli, nemusel to 
prežiť,“ dodáva s plačom.

Miroslava, ktorý bol až do osudného momentu zdravý, 
museli s prasknutou cievou na krku operovať v brati-
slavskej nemocnici. Odvtedy sa neprebral. Aktuálne 
sa nachádza na oddelení anestéziológie a intenzívnej 
medicíny v Skalickej nemocnici. „Želám si len jedno 
– vziať si ho, hoc aj na nemocničnom lôžku. Celé tie 
roky mi dával lásku a podporu, a ja mu to chcem vrá-
tiť – dám výpoveď v práci a budem sa o neho starať,“ 
vraví.

Teraz bojuje o polohovateľnú posteľ, aby mal Miroslav 
po návrate z nemocnice na čom ležať. „Moja láska už 
bude patriť do smrti len jemu, aj keby už nemal ni-
kdy otvoriť oči,“ dodáva.
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Počas druhého polroku 2016 bude Slovensko 
predsedať Rade EÚ a pri tej príležitosti sa na 
Slovensku  odohrá aj množstvo politických 
stretnutí a konferencií. Jedným z nich bude aj 
samit regiónov a miest, ktorý sa koná raz za dva 
roky a ktorý bude hostiť Bratislava v dňoch 8. 
– 9. júla.

Samit je diskusnou platformou Európskeho výboru 
regiónov, ktorý združuje 350 zástupcov miestnych a 
regionálnych samospráv. Toto politické zhromaždenie 
prerokúva aktuálne výzvy, ktorým čelí európska únia 
a prostredníctvom Výboru regiónov majú zástupcovia 
európskych regiónov možnosť vyjadrovať sa aj k tvor-
be nových právnych predpisov EÚ.

Samit organizuje Európsky výbor regiónov v spoluprá-
ci s hlavným mestom SR Bratislavou a Bratislavským 
samosprávnym krajom. Predseda Bratislavského sa-
mosprávneho kraja Pavol Frešo považuje samit za ob-
rovskú príležitosť ako sa zapojiť do debaty o európskej 
legislatíve: „Viac ako 70 % európskej legislatívy má 
priamy dopad na regióny a mestá, a preto je veľmi 

dôležité, aby sme neboli len pasívnym objektom 
rozhodnutí prijímaných na úrovni EÚ, ale aby sme 
aktívne formovali debatu o záležitostiach, ktoré sa 
nás týkajú. Júlový samit nám umožní pritiahnuť 
medzinárodnú pozornosť na problémy, ktoré trápia 
obyvateľov Bratislavského kraja a iniciovať témy, 
ktoré sú pre nás dôležité. Jednou z prioritných tém, 
ktoré chceme na samite jasne odkomunikovať, je ko-
hézna politika EÚ a jej význam pre Slovensko.”

Bratislava sa na 6 mesiacov stane dejiskom približne 
200 predsedníckych podujatí, v rámci ktorých do hlav-
ného mesta SR zavíta vyše 20-tisíc delegátov vrátane 
zástupcov zahraničných médií z celej EÚ a partner-
ských krajín.

„Po dvanástich rokoch členstva SR v EÚ sa naša kra-
jina prvýkrát stane predsedajúcou krajinou jednej 
z troch najdôležitejších inštitúcií ako je Rada EÚ. 
Zároveň je to mimoriadna príležitosť pre Bratislavu 
a Bratislavský kraj zviditeľniť sa, pretože ako hosti-
teľské mesto slovenského predsedníctva v Rade EÚ 
v druhom polroku 2016 sa stane doslova hlavným 

mestom Európy, čo so sebou prináša veľkú zodpo-
vednosť aj nároky na bezpečnosť,“ povedal primátor 
Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Ako sa vyjadril predseda Európskeho výboru regiónov 
Markku Markkula: „EÚ zaznamenáva vynikajúce vý-
sledky, čo sa týka zužovania ekonomickej medzery 
medzi regiónmi. V súčasnosti sa prejavuje potreba 
urýchliť ekonomický rast a vytvoriť ekologickejšiu, 
udržateľnejšiu, znalostnú ekonomiku, na ktorej do-
sahovaní sa bude výraznou mierou podieľať práve 
kohézna politika.“

Neoddeliteľnou súčasťou konferencií a seminárov 
budú sprievodné podujatia kultúrno-spoločenského 
charakteru, ktoré budú prispievať k prezentácii ako 
Slovenska, tak samotnej Bratislavy – jej histórie, kul-
túry, života v tomto modernom a dynamickom meste 
na rieke, ktoré má svojim obyvateľom aj návštevní-
kom čo ponúknuť.

V predvečer samitu je na 7. júla plánovaný otvárací 
koncert na hrade Devín, na ktorom sa predstaví to 
najlepšie zo slovenskej hudobnej scény v sprievode 
symfonického orchestra. Okrem toho organizátori pri-
pravujú pre verejnosť niekoľko sprievodných podujatí. 
Župa spolu s hlavným mestom pripravuje dvojdňové 
sprievodné podujatia pre verejnosť, ktoré sa budú ko-
nať na Námestí M. R. Štefánika pred Euroveou – DA-
NUBE UP 2016 a v priestoroch Starej tržnice v dňoch 
8. – 9. júla.

Samit otvorí koncert na Devíne

V Bratislave bude Európsky samit 
regiónov a miest

Hlavný otvárací koncert 7. Európskeho samitu regió-
nov a miest predstaví 7. júla na nádvorí hradu Devín to 
najlepšie zo slovenskej hudby vo výnimočnom žánro-
vom priereze. Program sa začne koncertom popových 
hviezd vystupujúcich v sprievode Slovenského sym-
fonického orchestra. Ten divákom prinesie aj zážitok 
zo zlatého fondu európskeho hudobného dedičstva 
– Hudbu k ohňostroju G. F. Händla. Program vyvrcholí 
dramatickou skladbou kapely Pink Floyd (Atom heart 
mother), ktorú zahrá kapela Talent Transport Vladisla-
va Šarišského v aranžmáne so symfonickým orches-
trom a speváckym zborom Lúčnica. Libreto otvára-
cieho podujatia pre Bratislavský samosprávny kraj 
autorsky pripravili Anton Popovič a Ladislav Snopko.

„Chceli sme dať najavo, keďže sa tu zídu všetky regi-
óny v rámci Európskej únie, že máme miesto, ktoré 
nás spája s celou Európu a to je práve Dunaj a sa-
mozrejme rieka Morava, to znamená voda, ako taká 
a zároveň predviesť priamo na Devíne svetovú kultú-
ru. Okrem kultúrnej prezentácie, sú to aj myšlienky, 
ktoré sa nám podarilo presadiť do samitu samotné-
ho. My sme sa snažili, aby sme dokázali na samite 

s ostatnými skoro štyristo regiónmi, ktoré sú v rámci 
Európske únie, predebatovať zjednodušené čerpanie 
eurofondov, ktoré trápi ľudí strednej, východnej Eu-
rópy a najmä vybudovanie infraštruktúry. Zároveň 
chceme ukázať aj to, že máme veľmi silnú spoločnú 
kultúrnu identitu,“ vyjadril sa predseda Bratislavské-
ho samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Otvárací koncert bude 
spojený s videoprojekciou, 
ktorá zobrazí najaktuál-
nejšie výzvy, pred ktorými 
dnes Európska únia stojí. 
Vstup na koncert je voľný.

„Program koncertu má 
tri dramaturgické okru-
hy. Predstavia sa známe 
hviezdy populárnej hud-
by zo Slovenska, ale aj 
z Českej republiky. Usilo-
vali sme sa vytvoriť preh-
liadku toho, čím sloven-

ská populárna hudba a československá populárna 
hudba, pretože obe sú vzájomne zviazané, disponu-
je,“ predstavil koncert autor libreta Anton Popovič.

Na koncerte sa predstavia aj Mária Čírová, Janko Le-
hotský, Vladislav Šarišský, David Koller, vystúpi aj sku-
pina Tublatanka, Marián Varga či Collegium musicum.

ilustračné foto
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O tri mesiace bude mať Bratislava v rukách historické 
predsedníctvo SR v Rade EÚ a stane sa dejiskom 7. Eu-
rópskeho samitu regiónov a miest. Logo pre túto prí-
ležitosť vytvoril Jakub Mikula, študent 3. ročníka ŠÚV 
J. Vydru v Bratislave.

Logo samitu bolo predmetom polročnej klauzúrnej prá-
ce študentov tretieho ročníka „Propagačnej grafiky“ na 
Škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave a 
o víťazstvo bojovalo 
osem študentov. To 
nakoniec skončilo 
v rukách Jakuba 
Mikulu.

Pri svojej tvorbe si 
ako inšpiráciu vy-
bral most SNP, ktorý 
bol v roku 2001 vy-
hlásený za stavbu 
storočia a patrí do 
asociácie World Fe-
deration of Great 
Towers.

„Aplikoval som do neho geometrické tvary, do ktorých 
som použil päť základných farieb zo samitu, ktoré 
boli v predošlom samite v Aténach. Tieto geometrické 
tvary symbolizujú regióny svojou veľkosťou, rôznymi 
rozmermi a aj rôznymi tvarmi, symbolizujú mestá a 
regióny. Most je symbolom spájania a o to aj v tom 

Európskom samite ide, o spájanie regiónov, miest 
a vlastne o spájanie ľudí v celej Európe,“ povedal autor 
loga Jakub Mikula, študent ŠÚV J. Vydru v Bratislave.

„Zapojenie študentov župnej školy je súčasťou našej fi-
lozofie urobiť samit čo najviac verejným a ja si myslím, 
že je to špičková škola v rámci bratislavskej župy. Práve 
týmto spôsobom chceme zapájať aj ďalšie inštitúcie či 
už mestá, obce, mestské časti,“ dodal bratislavský žu-

pan Pavol Frešo.

BSK v rámci jednej 
zo svojich najdôle-
žitejších kompe-
tencií intenzívne 
podporuje stredné 
odborné školy – du-
álne vzdelávanie, 
zamestnateľnosť 
mladých a podporu 
mladých talentov. 
Už viac ako 6 rokov 
dáva župa príleži- 
tosť stredným ško-

lám, aby sa prezentovali aj na pôde Bruselu. V tomto 
duchu BSK oslovil vzdelávacie inštitúcie aj pre spoluprá-
cu na príprave 7. Európskeho samitu regiónov a miest a 
jeho sprievodných podujatí. Prierezovo sa budú podieľať 
na príprave občerstvenia, hostesingu a tiež samotnej 
tvorbe programu a prezentácii vlastnej tvorby.

Prvá pomoc pre 
dospelých opäť pomáha
Od prvého apríla 2016 prevádzkuje lekársku 
službu prvej pomoci pre dospelých nemocni-
ca v Malackách. Obyvatelia regiónu tak majú 
možnosť v naliehavých prípadoch navštíviť 
slúžiacich lekárov priamo v nemocnici. Povo-
lenie vydal prevádzkovateľovi nemocnice Ma-
lacky Bratislavský samosprávny kraj.

„Sme veľmi radi, že po nepríjemnostiach, 
ktorým sme boli svedkami, sa nám podarilo 
v zrýchlenom režime sprevádzkovať lekársku 
službu prvej pomoci pre dospelých. Detská 
LSPP by mala spustiť prevádzku v najbližších 
týždňoch,“ vyjadril sa lekár samosprávneho 
kraja Valerián Potičný.

Lekárska služba prvej pomoci pre dospelých 
v nemocnici v Malackách bude pre pacientov 
slúžiť v pracovných dňoch od 16:00 a počas 
víkendov nepretržite. Pacienti dostanú lekár-
ske ošetrenie a v prípade vážnejších stavov, 
vyžadujúcich si hospitalizáciu, ich prevezme 
Ústavná pohotovostná služba, ktorá je takisto 
priamo v nemocnici Malacky. Prevádzkovateľ 
nemocnice Malacky, Nemocničná a.s., dostal 
povolenie od Bratislavského samosprávneho 
kraja, ktorého dlhodobou prioritou je zdravot-
níctvo a riešenie spádovej oblasti Malacky.

Župa má prvú tabletovú triedu na hotelovej škole
Hotelová akadémia na Mikovíniho v Bratislave, ktorá 
je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samo-
správneho kraja, bola zaradená do projektu „Škola 
tretieho tisícročia – Vzdelávame pre budúcnosť“. Ako 
jedna z troch vybraných škôl v rámci Slovenska získala 
pre ukážkovú tabletovú triedu 22 tabletov.

„Počítačové technológie už dnes využívajú všetky 
vekové kategórie. Veľmi obľúbenými sa v posled-
nom čase stali tablety, preto je fajn ich zaradiť aj 
do vyučovacieho procesu, ktorý sa tak zatraktívni 

a skvalitní. Práca na tabletoch môže byť pre žiakov, 
ale aj pre učiteľov prínosom, pretože je atraktívna, 
moderná, rýchla, prehľadná,“ vyjadril sa k projektu 
bratislavský župan Pavol Frešo. 

Tabletovú triedu otvorili na bratislavskej Hotelovej 
akadémii, Mikovíniho 1, ktorá bola v rámci Slovenska 

vybraná ako jedna z troch 
škôl, kde sa projekt reali-
zuje. Počas otvorenia pre-
behla aj ukážka toho, ako 
by mohla v praxi vyzerať 
hodina s využitím tabletu. 

Projekt „Vzdelávame pre 
budúcnosť“ zorganizovala 
spoločnosť Microsoft spolu 
s ďalšími partnermi. Spo-
ločne vytvárajú ukážkové 
tabletové triedy postavené 
na technológii Windows 
8.1, ktoré v praxi testujú a 
overujú využitie tabletov 

pri práci učiteľa, žiaka alebo školy.

Projekt má prispieť k tomu, aby školy a žiaci využívali 
potenciál moderných technológií vo vyučovacom pro-

cese, lepšie sa orientovali pri narábaní a spracovávaní 
informácií a získali o nich lepší prehľad. Zároveň má 
projekt aj takouto modernou formou vzdelávania in-
špirovať žiakov k dosahovaniu lepších výsledkov.

Hotelová akadémia na Mikovíniho ulici v Bratislave 
má dlhoročnú tradíciu a skúsenosti vo vzdelávaní a 
príprave pracovníkov v oblasti hotelových a gastrono-
mických služieb. Ako jediná štátna hotelová akadémia 
v Bratislave poskytuje bezplatné stredoškolské štúdi-
um ukončené podľa jednotlivých odborov buď matu-
ritnou skúškou, výučným listom, alebo aj maturitnou 
skúškou s výučným listom.

Autor loga samitu je študent župnej školy

Autor loga Jakub Mikula

» Študijné a učebné odbory 
Hotelovej akadémie na 
Mikovíniho ulici v Bratislave:

6323 K hotelová akadémia – denné štúdium
6444 K čašník, servírka – denné štúdium
6445 K kuchár – denné štúdium
6444 H čašník, servírka – denné štúdium
6445 H kuchár – denné štúdium
6421 L spoločné stravovanie – nadstavbové 
štúdium
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Župa aj tento rok ocenila učiteľov

Bratislavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ škôl a 
školských zariadení si každoročne pripomína prácu 
učiteľov slávnostným stretnutím s pedagógmi bra-
tislavského kraja. Predseda BSK v koncertnej sieni 
Eugena Suchoňa na bratislavskom Konzervatóriu 
slávnostne ocenil učiteľov bratislavského regiónu.

„V zásade tým dávame najavo obrovskú 
úctu a rešpekt tej všetkej práci, ktorú uči-
teľky a učitelia odovzdávajú svojím študen-
tom. Vždy sa tu stretávame každý rok, toto 
samozrejme nie je jediné stretnutie, máme 
ja pracovné stretnutia dvakrát ročne, kedy 
debatujeme o tom ako prakticky pozdvih-
núť školstvo, stredoškolské, ktoré v rámci 
župy máme. Ale tu je to skôr také slávnost-
né, aby sme ocenili a dali najavo aj formou 
odmeny, ale aj takého spoločenského 
uznania, čo všetko pre nás spravili, čo spra-
vili pre výchovu ďalšej generácie a svojím spôso-
bom aj povzbudili tých ostatných, ktorí sem dnes 
neprišli,“ prihovoril sa učiteľom Pavol Frešo.

Slávnostné oceňovanie pedagógov sa v Bratislav-
skom samosprávnom kraji koná každoročne. Ná-
vrhy na ocenených zasielajú jednotlivé školy a sa-
motný výber robí výberová komisia, ktorú menuje 
predseda Bratislavského samosprávneho kraja. Aj 
tento rok bratislavský župan osobne ocenil 20 vy-

braných pedagógov, ktorí za svoju prácu, nasadenie 
a osobnú zanietenosť získali Ďakovný list a finančnú 
odmenu. Slávnostné oceňovanie sprevádzal kultúr-

ny program, ktorý pripravili študenti 
rôznych odborov konzervatória. 

„Výberová komisia je zložená z po-
slancov a zástupcu Úradu Bratislav-
ského samosprávneho kraja a vždy 
posudzujeme na základe návrhov zo 
škôl, čiže každá škola navrhne ocene-
ného zo svojich zamestnancov, svojich 
pedagógov a my potom vyberieme 
tých ktorých oceníme,“ vysvetlil riadi-
teľ Odboru školstva, mládeže a športu 
BSK Roman Csabay.

Župa dokončila 
značenie cyklotrás 

v malokarpatskej oblasti

Bratislavský samosprávny kraj vyznačil v rám-
ci projektu „Bránami mesta Modry“ celkovo 
83,7 km cyklotrás v okolí Modry. Zvýšila sa 
tak úroveň cyklodopravného vybavenia a 
sprístupnilo sa viac ako 20 malokarpatských 
prírodných a kultúrnych turistických atraktivít. 

„Je dôležité, aby sme všetkým návštevní-
kom, či už domácim alebo zahraničným, 
mohli poskytnúť čo najväčší prehľad a 
zlepšovať ich orientáciu v bratislavskom 
regióne. Posledné štatistiky ukázali, že 
záujem o tento región rastie a veríme, že 
sa cykloturistika bude aj vďaka lepšiemu 
označeniu tešiť veľkej obľube,“ vyjadril sa 
Pavol Frešo, predseda Bratislavského samo-
správneho kraja.

V rámci projektu bolo realizované maľované 
značenie na 83,7 kilometroch, pribudlo 51 no-
vých cyklosmerovníkov, 23 bolardových stĺpi-
kov, 124 veľkých cyklosmeroviek, 49 tabuliek 
miestneho názvu, 16 donorských tabuliek, 
5 emblémových cyklotabuliek a 11 významo-
vých tabuliek.

Väčšia časť vyznačených cyklotrás je situova-
ná v pohorí Malých Karpát v blízkosti mesta 
Modra a niektoré z nich sú vyvedené až na 
hrebeň Malých Karpát do sedla Hubalová a 
Čermáková lúka. Na cyklotrasách v okolí Mod-
ranskej kalvárie bolo značenie prispôsobené 
existujúcemu mobiliáru a plánovanému cyk-
loodpočívadlu. Vyznačovať sa bude dreveným 
prevedením a súčasťou jeho špecifického di-
zajnu budú orientačné prvky na kalvárií.

Na projekte „Bránami mesta Modry“ spolu-
pracoval Bratislavský samosprávny kraj s mes-
tom Modra a na financovanie projektu využil 
dotáciu poskytnutú Ministerstvom dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja na pod-
poru regionálneho rozvoja v celkovej výške 
21 894,72 eur. Celkové náklady na realizáciu 
projektu boli vo výške 23 557,08 eur, z toho 
spolufinancovanie BSK bolo vo výške 1 662,36 
eur.

ilustračné foto
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Domovy sociálnych služieb pred transformáciou
Zástupcovia bratislavskej župy v apríli navštívili dve 
zariadenia sociálnych služieb v bratislavskej Rači 
a v Modre, ktoré prechádzajú procesom transfor-
mácie a deinštitucionalizácie sociálnych služieb na 
Slovensku. Cieľom je vytvorenie a rozšírenie siete 
komunitných služieb, ktoré vytvárajú podmienky pre 
dôstojný život prijímateľov sociálnych služieb v pri-
rodzenom sociálnom prostredí.

„Chceme získať pre podporu vlastné poslankyne a 
poslancov, aby uverili, že to je vyššia kvalita po-
skytovania sociálnych služieb. Samozrejme, chce-
me na svoju stranu získať aj príslušnú verejnosť. 
Bohužiaľ sa stávali prípady, keď už takýto proces 
bežal, najmä v menších obciach, ľudia povedali, 
že našich klientov v obci nechcú. Príkladom je pre 
nás Bezpečný ženský domov, na ktorý sa tiež ľudia 
najprv pozerali cez prsty a teraz nám chodia z kaž-
dej strany pozitívne ohlasy a pýtajú sa, kedy bude 
aj v iných mestách. Chceme sa teda aj teraz zastať 
slabších. Ale nie v uzavretom priestore, ale priamo 
medzi ľuďmi v otvorenom priestore. O tom je celý 
tento proces pod názvom deinštitucionalizácia. 
Inak povedané, privedenie ľudí späť do spoločnosti 
s našou podporou, aby mohli viesť kvalitný život,“ 
vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho 
kraja Pavol Frešo.

Zástupcovia župy navštívili dve zariadenia sociálnych 
služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK – Domov 
sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača a 
Domov sociálnych služieb a zariadenie podporova-
ného bývania Merema v Modre. Obe zariadenia sa 
stali súčasťou procesu transformácie a deinštituci-
onalizácie sociálnych služieb na Slovensku, ktorého 
cieľom  je začlenenie ľudí so zdravotným znevý-
hodneným do komunity, vytvorenie domáceho 
prostredia, rozvíjanie a rešpektovanie ich individu-
álnych potrieb, ako aj citového života a umožnenie 
nadväzovania priateľských medziľudských vzťahov 
v prirodzenom sociálnom prostredí. Takýto prístup 
podporuje samostatnosť a ich integráciu do bežnej 
komunity tým, že ku každému prijímateľovi sociálnej 
služby pristupuje ako k plnohodnotnému jedincovi, 
ktorý má vlastné potreby, preferencie, silné a slabé 
stránky. Zmena v prístupe k poskytovaniu sociálnej 
služby poskytne človeku so zdravotným znevýhod-
nením viac súkromia a možnosť voľby. Prijímateľ so-
ciálnej služby sa bude môcť, s podporou a pomocou 
pracovníkov, v rámci svojich možností starať o svoju 
domácnosť a tráviť voľný čas podľa svojich predstáv.

„Osobne som veľmi rada, že naši poslanci aj celé 
vedenie župy sa postavilo za tento proces a podpo-
ruje ho od začiatku. Naši poslanci nás podporovali 
aj v tom, aby sme tieto dve zariadenia zaradili aj do 

procesu deinšitucionalizácie. Nám ide o to, aby sme 
našim klientom, ktorých máme v našich zariade- 
niach, zlepšili ich kvalitu života, aby sme ich za-
členili do spoločenského života, do sociálneho 
prostredia, aby sme im pomohli vytvoriť prostre-
die, ktoré sa čo najviac podobá prirodzenému ro-
dinnému prostrediu. Veď napokon to, že majú isté 
zdravotné postihnutie a hendikepy, alebo to, že 
sú to starší ľudia, neznamená, že sú odkázaní vo 
všetkom a celodenne len na pomoc iných,” zhrnu-
la podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho 
kraja Gabriella Németh, ktorá na župe zodpovedá 
práve za oblasť sociálnych vecí. 

„Človek, ktorý nie je priamo, či už rodinne alebo 
pracovne, zapojený do procesu nutnosti riešiť 
v živote takéto okolnosti, ten si ani neuvedomuje 
všetky zákulisné kroky. Myslím si, že do tohto pro-
cesu treba ísť. Je to naozaj posunutie kvalitatívne 
vyššie, v ľuďoch tak nájdeme rezervy a môžeme 
ich integrovať,“ podporila proces transformácie a 
deinštitucionalizácie poslankyňa Zastupiteľstva BSK 
Anna Zemanová.

Do projektu, podporeného z Integrovaného regi-
onálneho operačného programu 2014 – 2020, sú 
zapojené najväčšie domovy sociálnych služieb v zria- 
ďovateľskej pôsobnosti BSK. So samotnými staveb-

nými úpravami by mala župa začať v prvom kvartáli 
2017.

„Celkovo hovoríme o preinvestovaní viac ako 4 mi-
liónov eur do našich zariadení. Spolufinancovanie 
BSK je 5%, 10% zo štátu a 85 % zo zdrojov Inte-
grovaného regionálneho operačného programu 
2014 – 2020. Z každého toho projektu sa budeme 

uchádzať v dvoch várkach o dva projekty. V prvom 
projekte bude objekt Strelková plus dvojdom na 
Račianskej a druhý projekt bude v podobe nájde-
nia podporovaného bývania Meremy. To znamená 
oprávnené výdavky nielen na rekonštrukciu sa-
motných budov, ale aj výstavba dvojdomov, vý-
stavba domov, dokonca nákup pozemkov, nákup 
bytov a potom ich následná rekonštrukcia,” objas-
nila systém financovania riaditeľka Odboru stratégie 
územného rozvoja a riadenia projektov BSK Barbora 
Lukáčová.

V minulosti bola inštitucionálna starostlivosť pova-
žovaná za najlepší a adekvátny spôsob starostlivosti 
o ľudí s rôznymi potrebami podpory. Rôzne medzi-
národné štúdie jasne dokázali, že inštitucionálna 
starostlivosť vykazuje horšie výsledky z hľadiska kva-
lity života v porovnaní so službami poskytovanými 
v komunite (v domácnostiach a v bytoch v bežnom 
prostredí). Inštitucionálna starostlivosť sa často stá-
va celoživotným sociálnym vylúčením a segregáciou,  
nakoľko vytvára pevné, hierarchizované štruktúry a 
vedie klientov k tomu, aby dodržiavali stanovenú 
rutinu bez ohľadu na ich záujmy a potreby.

„Veľmi dôležité je začať už odmalička. Jedným z na-
šich hlavných cieľov je aj podporovať služby včasnej 
intervencie, práve pre rodičov, ktorým sa narodilo 

dieťatko so zdravotným postihnutím alebo s rizi-
kovým vývojom. Bratislavský samosprávny kraj 
v rámci komunitných služieb podporuje aj služby 
včasnej intervencie a v tomto prípade máme v bra-
tislavskom kraji prvé centrum včasnej intervencie 
pre deti od 0 do 7 rokov,“ dodala na záver riaditeľka 
Odboru sociálnych vecí BSK Michaela Šopová.



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.

Zdravo  jesť 
 je ľahkéPredstavenie 
novej knihy.
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TALENT ZO ZÁHORIA: speváčka Lillyem

Lillyem je 19-ročná speváčka pochádzajúca zo Ska-
lice. Okrem spevu sa venuje tiež klavíru, gitare a 
foteniu. Môžete ju poznať z videí na Youtube ale-
bo z koncertov, ktoré hráva spoločne s gitaristom 
Zdenkom Juríčkom.

Ako vzniklo tvoje umelecké meno Lillyem?
Lillyem je spojenie môjho mena Lilly a priezviska Mi-
chálková. Nevolám sa skutočne Lilly (čo málo ľudí vie).

Ako si sa dostala k spevu a celkovo k hudbe?
K spevu ma viedla už od malička hlavne rodina. V na-
šej rodine je nám všetkým hudba veľmi blízka a ja nie 

som výnimka. Skúsenosti z vy-
stúpení som nadobudla najmä 
vďaka hudobnej škole. Vystu-
povala som na rôznych poduja-
tiach a súťažiach a vďaka tomu 
už nemám z vystúpení skoro 
žiadnu trému. Stále chodím na 
hodiny spevu. Rada rozvíjam 
svoje hudobné schopnosti, či 
už spev alebo hru na klavír, gi-
taru a na rôzne ďalšie nástroje.

Veľa ľudí ťa pozná vďaka 
tvojim videám, ktoré pri-
dávaš na Youtube, povieš 
nám o tom niečo viac?

Na Youtube pridávam covery od roku 2013. Zapáčil sa 
mi nápad nahrávať doma a následne to publikovať. 
Postupne som si kupovala nahrávaciu techniku a učila 
som sa narábať s programami, v ktorých pracujem. 
Stále sa snažím kvalitu zvuku a techniky zlepšovať. 
Okrem coverov pridávam na Youtube aj svoje klavírne 
skladby a rôzne vtipné videá.

Plánuješ spievať len covery alebo sa dočkáme aj 
vlastnej tvorby so spevom?
Na coveroch začínam ale určite nekončím. Vlastnú 
hudbu tvorím rôznymi spôsobmi. Buď cez spomínané 

klavírne piesne, MIDI ovládače alebo spolu s gitaris-
tom Zdenkom Juríčkom. Nuž, zatiaľ si môžete vypo-
čuť len klavírne skladby a ostatných vecí sa dočkáte 
neskôr :).

Aké sú tvoje TOP 3 slovenské kapely?
King Shaolin, Billy Barman, Medial Banana.

Aké máš iné záľuby okrem hudby?
Veľmi rada fotím, natáčam rôzne videá a zo športu to 
je longboarding a jazda na koni.

Máš nejaké plány ohľadom videí na Youtube?
Video, na ktoré sa momentálne najviac teším a na 
ktorom sa už pracuje, je spolupráca s talentovaným 
beatboxerom Adamom Lastovičkom. Máte sa na čo 
tešiť!

Kde si ťa ľudia môžu najbližšie vypočuť naživo?
Najbližší koncert sa uskutoční 7. mája v Senickej ča-
jovni Pohoda. Okrem nás zahrá tiež veľmi nadaný spe-
vák Marek Nemec z Hornej Stredy.

Na akých internetových stránkach ľudia nájdu 
tvoje videá a novinky?
Moje videá nájdeš na mojom Youtube kanále tu: 
https://goo.gl/T1Lezm alebo sa 
staň fanúšikom mojej stránky 
tu: https://www.facebook.
com/lillymsongs/.

VIDEO U NÁS NA 
webe!
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» Podujatia

21. 5. 2016

Rozprávkový pochod 
v Zlatníckej doline
Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport pri 
Mestskom zastupiteľstve v Skalici oznamu-
je, že dňa 21.05.2016 (sobota) sa uskutoční 
31. ročník Rozprávkového pochodu so štar-
tom (aj cieľ) pred chatou AMOR v Zlatníckej 
doline.

25. 6. 2016

Michal David na 
holíčskom letisku
Český spevák a autor mnohých legendár-
nych piesní a hitov Michal David sa v júni 
predstaví na letisku v Holíči vo veľkom štýle. 

Pil C, označovaný nie len ako najlepší nováčik, ale aj ako špička súčasneho rapu na SK/CZ scéne sa predstavil v klube R-Classic 
Holíč v piatok 15. apríla. Špecifický účes, špecifické vystupovanie, špecifický hlas, no proste celý imidž robí tohto hudobníka 
výnimočným. A záujem o neho zdá sa bude veľký, už teraz je na svete pár sólových singlov, ktoré doslova opantali rapovú 
mládež. Lost, Pompeje, Faded, Peroxid a ďalšie tracky sa tešia popularite. 

MICHAL
DAVID

GRAND OPEN AIR

Summer 2016

rgos duct ionr t P r o
O

25/6/2016
LETISKO HOLÍC

19:00  otváranie brány DJ Martin Hájek
21:00  koncert Michal David

HOLÍČ / Farby Laky Paint - Bernolákova 7/
SKALICA / TIK, Námestie slobody 10, Predajňa O2, Mallého 2607/53 – TESCO/

SENICA / INFOSEN, Námestie oslobodenia 17 - KD/

VSTUPENKY V SIETI
www.eventim.sk

18 €
CENA SA BUDE OD 1.5. 

2015 NAVYŠOVAŤ
VIP
30 €

Pil C oživil R-Classic

iMove v ZOC MAX
V nedeľu 24. 4. sa konala 4-hodino-
vá akcia s profesionálnymi lektormi 
spoločnosti iMove.

Prostredníctvom moderných pomô-
cok a uvoľnenej atmosféry garan-
tovala nezabudnuteľnú zábavu pre 
deti, ktoré prišli do ZOC MAX Ska-
lica. Na jednotlivých stanovištiach 
si osvojovali motorické zručnosti a 
zároveň tak spoznávali rôzne športy. 
Programy okrem objavenia talentu 

na šport garantujú aj zdravý vše-
stranný motorický rozvoj dieťaťa.

Všetci naši malí účastníci – postup-
ne prišlo vyše 100 detí – sa mohli 
občerstviť nápojom, ktorý pripravila 
prevádzka DOMOSS – EURONICS a 
taktiež získali malú sladkosť a 4€ 
lístok na plavbu po Baťovom kanáli 
od spoločnosti Prvá plavebná, ktorej 
ĎAKUJEME.
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» Hokejbal

» Futbal

» Golf» Hokej

Tibor Martinčič 
generálym manažérom 
HC Dukla Senica

Bývalí hráči krachujúceho klubu HK 36 
Skalica, ktorým klub prednedávnom po-
slal faktúry za stravné a cestovné náklady 
nedostávajú žiadnu odpoveď z vedenia 
klubu. Taktiež ešte ani jeden z hráčov ne-
videli svoje výplaty.

Nekomunikuje ani generálny manažér 
Tibor Martinčič, ktorý sa proti tvrdeniu 
ohradil, že už nemá nič spoločné so ska-
lickým hokejom od februára tohto roku. 
Ten už pracuje ako generálny manažér 
Senickéj HC Dukla.

„Nie je pravda, že nekomunikujem. Ne-
mám problém hovoriť s médiami ani 
s hráčmi, no ja som v Skalici skončil už 
vo februári a neviem, čo sa v klube deje. 
Takže nemám čo povedať. Viac bude 
zrejme jasné po valnom zhromaždení, 
ktoré by malo byť v priebehu apríla,“ vy-
jadril sa pre čas.sk Tibor Martinčič.

HK36 Skalica ide 
do likvidácie!

V pondelok 18. apríla zasadalo valné 
zhromaždenie Skalického HK 36. Na tom-
to zhromaždení sa rozhodovalo o bud-
úcnosti a existencii hokejového klubu HK 
36 Skalica. Podľa informácií nášho portá-
lu sa na valnom zhromaždení rozhodlo, že 
HK 36 s.r.o. ide do likvidácie.

Skalica hosťuje golfový turnaj olympijských nádejí
V stredu 20. apríla privítala Skalica na golfovom ihrisku hráčov golfu z rôznych krajín. Koná sa tu totiž European Olympic 
Hopes Trophy. Ide o medzinárodný turnaj hráčov do 16 rokov. Ten sa začal v stredu otváracou ceremóniou.
Do turnaja nastúpili dievčenské a chlapčenské tímy z Rakúska, Česka, Maďarska, Poľska, Slovinska a samozrejme Slovenska. 
Turnaj trval do nedele 24. 4., kedy prebehlo slávnostné vyhlásenie výsledkov.

Skaličania sa prebojovali do finále hokejbalovej extraligy. S jasným víťazstvom 3:0 na série porazili Pruské na ich domácej 
pôde. Finálové zápasy štartujú doma a to: » Sobota 07.05.2016 o 13:00 hod. THE PALETY ARÉNA! » Nedeľa 08.05.2016 o 
13:00 hod. THE PALETY ARÉNA!
Sleduj fanpage ProZáhorí! Budeme pri tom!

FC Spartak Trnava – MFK Skalica 5 : 1 (2:1)
FK Senica – MFK Skalica 2 : 2 (0:0)
MFK Skalica – FC ViOn Zlaté Moravce 1 : 0 (0:0)foto: Monika Sopóciová
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Mocný feudál cestuje po svojich 
pozemkoch a zrazu zbadá v dave 
loveka, ktorý mu je ve mi podobný. 

Kývne na neho a pýta sa ho:
- Neslúžila niekedy tvoja matka               
na mojom zámku?
(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 ročné predplatné mesačníka ProZáhorí. Správnu odpoveď pošlite do 26. 5. 
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: „... je pôvodnou majiteľkou 
toho auta.“ Výherca z minulého čísla: Hana Franková, Malacky. Výherca získal ročné predplatné 
mesačníka ProZáhorí.

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

Slávny antický filozof Sokrates kedysi 
povedal: „Čo robíš rob s najväčšou 
zodpovednosťou a nadšením.“ Práve 
nadšenie je to, čo vedie naše spravo-
dajstvo dopredu a zodpovednosť za 
každé napísané slovo a vyjadrenú 
myšlienku redakcie. Verím, že to má aj 
u Vás kladnú odozvu.

Veľmi sa teším, že máme spoločnú vá-
šeň pre kultúru. Kultúrnych podujatí 
bude na Záhorí neúrekom, a to počí-
najúc prvým májom.

Malacky pripravili pre návštevníkov 
vynovené Prvomájové Malacky, Se-
ničania oslávia príchod Mája na ná-
mestí a v Skalici tradične na Baťovom 
kanáli počas Otvárania plavebnej 
sezóny v prístave Skalica. Verím, že 
okrem návštevníkov podporí tieto po-
dujatia aj pekné počasie.

Týmito podujatiami začínajú víken-
dové outdoorové podujatia na Zá-
horí. V máji sa môžme tešiť ešte na 
Kvetinové dni v Kátove, Rozprávkový 
pochod v Zlatníckej doline. K televíz-
nej obrazovke nás však určite prilá-
kajú Majstrovstvá sveta v ľadovom 
hokeji, ktoré začínajú 6. mája.

ProZáhorí nie je však len o kultúre 
a spravodajstve, ale aj o pomáhaní 
a podpore zaujímavých projektov na 
Záhorí. Ak o nejakom projekte viete, 
alebo niečo pripravujete, dajte nám 
o tom vedieť mailom. 

Užite si máj!

Erik Formánek
šéfredaktor

» Slovo 
šéfredaktora


