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Sloboda znamená zodpovednosť - preto sa jej väčšina ľudí bojí.

George Bernard Shaw

Pod taktovkou Dana Dangla, ktorý je režisérom a 
zároveň aj moderátorom celého predstavenia, zná-
me tváre z televízie predvedú na javisku vydarené 
a najmä vtipné improvizácie, do ktorého sú často 
zatiahnutí aj samotní diváci.

Zohratá partia na javisku predvádza a 
zakaždým dokazuje, že nie sú len tele-
víznymi zabávačmi, ale hlavne talen-
tovanými hercami. V scénkach, ktoré 
vznikajú bez scenára a úspešne v nich 
sekundujú herci s pomocou divákov, si veľakrát vystačia 
len s prázdnou scénou bez kulís. Každé predstavenie je iné, 

nakoľko situácie sa zakaždým obmieňajú.

Hudobno-zábavné improvizačné posedenie „PARTIČKA“ sa 
v našich končinách predstaví 28. apríla 2013 o 17 hod. a 

o 19 hod. v Dome Kultúry Skalica. Vstu-
penky je možné zakúpiť si v TIK Skalica, 
cena jednej vstupenky je 14,- €.

Hrajú: Petra Polnišová, Roman Pomaj-
bo, Marián Miezga, Lukáš Latinák, Ró-
bert Jakab, Juraj Kemka, Richard Stan-
ke, Daniel Dangl, o hudobný doprovod 

sa postará Marián Čurko.

Podporte OZ Záhorí.sk
venovaním 2% zaplatenej dane, ktoré budú vyuzité v nasom regióne.

Na poukázanie 2% dane je potrebné potvrdenie o zaplatení dane, ktoré vám vystaví váš zamestnávateľ a na základe 
ktorého vyplníte Vyhlásenie o poukázaní 2% daní. Tlačivo je na str. 14 alebo si ho môžete stiahnuť 
na stránke www.prozahori.sk. Vypísané Vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane doručíte na váš Daňový úrad.

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

Deň narcisov
Blíži sa deň, keď vás dobrovoľníci Ligy 
proti rakovine oslovia a ponúknu vám 
narcis – kvietok nádeje.

Pripnúť na odev si ho môžete v piatok 12. apríla 2013, kedy sa 
uskutoční už 17-ty ročník verejnoprospešnej finančnej zbierky 
Ligy proti rakovine.

Vďaka vašej podpore počas tohto dňa môže Liga proti rakovine 
reálne pomáhať onkologickým pacientom bez ohľadu na vek a 
druh diagnózy, pôsobiť v oblasti prevencie či podporovať klinic-
ké a výskumné projekty.

I vy môžete podporiť zbierku a to:

■ dobrovoľným finančným príspevkom na účet zbierky 
č. 2629740400/1100

■ darovaním dobrovoľného finančného príspevku do 
pokladničiek nachádzajúcich sa v našich pobočkách v termíne 
od 2. apríla

■ zaslaním SMS* s ľubovoľným textom na číslo 848 v sieti všet-
kých mobilných operátorov v termíne od 1.4. - 20.4. 2013

■ prípadne 12.4. 2013, priamo v deň zbierky, do pokladničiek, 
s ktorými vás oslovia dobrovoľníci Ligy proti rakovine.

Vyzbierané peniaze budú zaslané na účet Ligy proti rakovine.

Ďakujeme!

Partička zavíta do Skalice

Karel Gott v Skalici!
Majiteľ 38 českých zlatých Slávikov. Takýto úspech sa 
spája v Čechách aj na Slovensku s menom Karel Gott. 
Hviezda populárnej hudby sa predstaví aj začiatkom 
júna v Skalickej Max aréne. Informuje o tom oficiálna 
webová stránka speváka ale aj ticketportal.sk.

Karel Gott sa predstaví v Skalici 3.6. 2013 v rámci turné Karel 
Gott 2013. Koncert bude začínať o 20:00 hod. Na koncerte sa 
predstavia aj hostia Karla Gotta – Monika Absolonová, Gabriela 
Gunčíková a Dasha + Boom!Band Jiřího Dvořáka. V rámci pro-

gramu odznejú okrem Gottových 
najväčších a najznámejších hitov 
aj piesne, ktoré ešte nikdy nespie-
val na koncertoch a tiež piesne z 
jeho posledných albumov Senti-
ment a Dotek lásky.

Počas svojej kariéry Karel Gott 
koncertoval v mnohých prestíž-
nych koncertných sálach ako napr. 
v Carnegie Hall v New Yorku, v 
Moskve, Pekingu, Las Vegas, At-

lantic City, Nashville a v mnohých iných.

Neoficiálna cena vstupeniek sa pohybuje v rozmedzí od 15 € do 
50 €, v závislosti od umiestnenia na štadióne.

■ Erik Formánek■ Slavo Brutovský

■ red

Minulý mesiac som 
označila ako mesiac 
zmien. Do mesiaca apríl 
vstupujeme s novým 
názvom ProZáhorí, čo 
určite neuniklo pozorné-
mu oku čitateľa.

Snažíme sa byť stále 
bližšie k vám a aj 
vďaka vašej spolupráci 
informujeme o čo naj- 
aktuálnejších a najza-
ujímavejších témach 
a udalostiach v regióne, 
čomu nasvedčuje aj 
množstvo článkov 
v tomto čísle mesačníka. 
Ten pocit vzájomnej 
pomoci a podpory 
je krásny, prajem ho 
každému zažiť.

Naďalej sa aj snažíme 
pomáhať v našom 
regióne cez projekty ori-
entované na regionálny 
rozvoj, kultúru, šport i 
prácu s mládežou. Túto 
podporu v značnej časti 
ovplyvňuje aj príjem 2% 
zaplatenej dane. Ak sa 
ich rozhodnete veno-
vať práve OZ Záhorí.sk 
a prispieť tak k zlepšeniu 
života v našom regióne, 
príslušné tlačivo nájdete 
na strane 14.

Spolu dokážeme určite 
oveľa viac!

 Ďakujeme!

          Veronika Dujsíková
          šéfredaktor



3Novinky z Bratislavskej župy

Bratislavský kraj prezentoval zástupcom Európ-
skej komisie Centrá odborného vzdelávania a 
prípravy, ktoré slúžia na vzdelávanie stredoško-
lákov, rekvalifikáciu uchádzačov o zamestnanie, 
celoživotné vzdelávanie, aj vzdelávanie pedagó-
gov z danej problematiky.

Nakoľko centrá majú nadregionálny charakter, kraj 
ich chce komplexne zmodernizovať. Župa však na to 
peniaze vo svojom rozpočte nemá, preto chce čerpať 
eurofondy v rámci Spoločného Regionálneho operač-
ného programu aj na investičné aktivity do základnej 
infraštruktúry v oblasti školstva. 

V roku 2012 už Bra-
tislavský kraj vytvoril  
dve centrá - pre oblasť 
elektrotechniky a infor-
mačných technológií na 
SOŠ Hlinícka a pre oblasť 
poľnohospodárstva a roz-
voja vidieka na Spojenej 
škole v Ivanke pri Dunaji.

V rámci školskej infraštruk-
túry je prioritou podpo-
ra odborného vzdelávania 
a prispôsobenie vzdelávacieho 
systému na požiadavky praxe a 
trhu práce. Kraj ako zriaďovateľ 
stredných odborných škôl založil 
aj centrá odborného vzdelávania 
a prípravy v jednotlivých odvet-
viach priemyslu, ktoré sú schopné 
pružne reagovať na potreby trhu 
práce v kontexte celoživotného vzde-
lávania. „Napriek snahe o koncentráciu odborného 
vzdelávania do novovznikajúcich centier existujú 
v odbornom školstve aj mnohé problémy štruktu-
rálneho charakteru. Ide predovšetkým o nedosta-
točné, prípadne zastarané vybavenie odborných 

učební, dielní a labora-
tórií. Rovnako dôležité 
je ďalšie vzdelávanie 
pedagógov a potreba 
prispôsobenia odbor-
nej výučby na aktuálny 
vývoj hospodárstva,“ 
zdôraznil Pavol Frešo. 
Ako tiež poznamenal, 
z vlastných zdrojov nedo-
kážu školy a centrá kom-
plexne zmodernizovať. 
Práve vďaka projektom 
na podporu centier by sa 
skvalitnila vybavenosť a 
tiež sa lepšie adaptujú 

študijné odbory na požiadavky praxe a trhu práce.

Aj to je dôvod, pre ktorý sa zástupcovia Európskej komi-
sie Christopher Todd a Lýdia Agardi stretli s predsedom 
BSK Pavlom Frešom a podpredsedníčkou BSK Gabriellou 
Németh. V rámci stretnutia navštívili Spojenú školu 
a Centrum odborného vzdelávania v Ivanke pri Dunaji a 
SOŠ Farského v Bratislave. „Obe školy majú nielen re-
gionálny ale aj celoslovenský význam, nakoľko svo-
jim zameraním patria medzi jedinečné školy na Slo-
vensku. Sú to praktické školy a absolventi 

nemajú problém uplatniť sa,“ 
povedala podpredsedníčka BSK 
Gabriella Németh. Spojená 
škola v Ivanke pri Dunaji patrí 
medzi posledné školy na Slo-
vensku, ktorá sa zameriava 
na odbory ako rybárstvo, 
chov koní, kynológia či 
akvaristika. SOŠ Farské-
ho je jedinečnou školou 
v rámci Európy, ktorá 
zastrešuje agrohospo-
dárstvo, študentov učí 
praktickej príprave 
v odbore mäsiar, úde-
nár či lahôdkar. Am-
bíciou BSK je vytvoriť 
aj pre túto školu 
centrum odborného 
vzdelávania so za-

meraním na cukrárstvo 
a pekárstvo, aj to si však vyžaduje nemalú 

investíciu do modernizácie technológií. „Nemenej 
dôležité je aj to, že Centrá odborného vzdelávania 
slúžia na rekvalifikáciu uchádzačov o zamestnanie, 
celoživotné vzdelávanie, aj vzdelávanie pedagógov 
z danej problematiky,“ doplnila Gabriella Németh.

Centrá odborného vzdelávania si prišli 
pozrieť zástupcovia Európskej komisie

Sociálny program kraja 
ženám pomáha žiť 

bezpečne a slobodne

Bratislavský samosprávny kraj odštar-
toval tento rok sociálny program Pomoc 
ženám, na ktorých je páchané násilie.

Základným cieľom programu je prevencia a 
eliminácia násilia páchaného na ženách tak, 
aby nemuseli čeliť porušovaniu ich základ-
ných ľudských práv.

„Nie je prijateľné, aby v 21. storočí bola 
každá piata žena vystavená akémukoľvek 
druhu násilia – či už fyzickému, alebo psy-
chickému. Robíme všetko pre to, aby sme 
tento negatívny jav zmierňovali. Brati-
slavský kraj ako prvý zo všetkých ôsmich 
krajov vypracoval regionálny akčný plán 
na pomoc ženám, na ktorých je páchané 
násilie,“ povedala podpredsedníčka BSK Ga-
briella Németh.

Bratislavský samosprávny kraj v roku 2013 
finančne podporil subjekty, ktoré sa v rámci 
svojich projektov venujú aj pomoci ženám, 
na ktorých je páchané násilie. Bratislavská 
župa spolupracuje v oblasti pomoci ženám, 
na ktorých je páchané násilie s organizáciami 
Aliancia žien Slovenska, o. z., Pomoc ohro-
zeným deťom, o. z., Brána do života, o. z. a 
Domov Dúha, o. z., Unicef, o. z. Tento rok ich 
kraj podporil sumou 212 300 €.

S tvorbou Fera Guldana 
sa možno zoznámiť v Pezinku

Tvorbu uznávaného výtvarníka, publicis-
tu a sochára si pri príležitosti jeho šesť-
desiatky možno pozrieť do konca mája 
v Malokarpatskom múzeu v Pezinku.

Prvá výstava všetkých foriem umeleckej vý-
povede Fera Guldana ponúka pohľad na cestu 
jeho životom. Do 27. mája si v Pezinku možno 
pozrieť Guldanove obrazy na plátne, sololite, 
dreve, kresby, knižné ilustrácie, texty, fejtóny, 
rozhovory, objekty, sochy, fotografie z exterié-
rových realizácií s architektmi aj mozaiky.

Fero Guldan stál pri založení VPN, zakladal no-
viny Verejnosť, bol riaditeľom SNG. Má za se-
bou stovky výstav na Slovensku aj v zahraničí. 
Vystavoval v Paríži, Antverpách, New Yorku 
a ďalších svetových metropolách.

Viac informácií na www.feroguldan.sk a 
www.muzeumpezinok.sk
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Na bicykli deťom 2012

So začiatkom jari štartuje aj cyklistické sezóna. 
V Bratislavskom kraji budú označené desiatky 
kilometrov cyklotrás, tiež sa vybudujú nové cyk-

lotrasy a pre cyklistov 
sú až do konca augusta 
pripravené viaceré po-
dujatia.

Ako zdôraznil predseda 
BSK Pavol Frešo, župa 
aktívne podporuje rozvoj 
cyklistiky projektmi, ktoré 
zlepšujú podmienky cyk-
listickej verejnosti. „Vlani 
otvorené premostenie 
cez rieku Morava medzi 
Devínskou Novou Vsou 
a rakúskym Schlossho-
fom bol najväčší prie-

lom nielen v roku 2012, ale za celé volebné obdobie 
z hľadiska podpory cykloturistiky,“ povedal Pavol 
Frešo.

V súčasnosti prebieha obstarávanie na obnovu cca 
280 km cyklotrás v Malých Karpatoch od Bratislavy až po 
Pezinskú Babu, v rámci tohto sa vyznačí 25 km nových 
cyklotrás, ktoré vhodne doplnia už jestvujúcu sieť. Na 
Devínskej Kobyle bude vyznačených 37 km nových cy-
klotrás, ktoré spoja mestské časti Dúbravka, Karlova Ves, 
Dlhé Diely, Devín, Devínska Nová Ves s medzinárodnou 
cyklotrasou EuroVelo 13, s Cyklomostom v Devínskej 
Novej Vsi a dolnorakúskymi cyklotrasami. Financované 
budú z eurofondov - z projektu Perimost.

„Celý projekt v rámci Devínskej Kobyly je niečo, čo 
je práve blízko spomínaného cyklomosta, a oživu-
je severozápadnú časť mesta a Bratislavskej župy. 
Jedná sa tam aj o vybudovanie cyklocentier, ktoré 
sú na Záhorí.“ spresnil Pavol Frešo. Štyri cyklistické od-
počívadlá pribudnú na Bielom kríži, v Malých Levároch, 
v Devínskej Novej Vsi a vo Vysokej pri Morave. 

Medzi Bernolákovom a Novou Dedinkou pribudne úplne 
nová cyklotrasa, ktorá bude podľa župana vhodná pre 
rodiny s deťmi. Bude pokračovaním cyklotrasy z Ivanky 
pri Dunaji, čím sa vytvorí ucelené cyklistické prepojenie. 
Okrem toho v Bernolákove bude prepojená s cyklotrasou 
vedúcou do Slovenského Grobu a ďalej do Pezinka. Aj 
tento projekt je financovaný z eurofondov.

V spolupráci s obcou Marianka sa vyznačia tzv. Marian-
ské okruhy - 5 cyklistických okruhov rôznej náročnosti. 
Pribudne aj cyklistická infraštruktúra, najmä na medzi-
národnej cyklotrase EuroVelo 13 – Cesta železnej opony, 
ktorá bude mať dohromady až 10 400 km, pričom úze-
mím BSK ide 81 km.

„Povedzme si otvorene, petržalská hrádza je preťa-
žená a nevládze všetko zabsorbovať, preto to treba 
diverzifikovať. To, čo bolo v minulom období vybu-
dované z eurofondov, je trasa Dunajská Lužná – 
Kalinkovo. Chceme, aby sa to isté vybudovalo aj na 
Záhorí a most Angern tomu má napomôcť,“ uviedol 
Pavol Frešo. Cestný most, ktorý bude slúžiť aj cyklistom 
a peším bude stáť medzi Záhorskou Vsou a rakúskym 
Angernom na mieste bývalého dreveného mosta.

Pre cyklistov pribudnú nové cyklotrasy,
pripravené sú aj viaceré podujatia

Cyklomost slobody

Župná dvadsiatka 2011

otvorenie obnoveného cyklo značenia županom
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Piknik&Bike
Projekt Bratislavského kraja na podporu turizmu a cyklo-
turistiky v kraji.

■ Piknik&Bike je séria podujatí, ktoré návštevníkov počas cyk-
listickej sezóny prevedú zaujímavými miestami Bratislavského 
kraja.

Zároveň popri športovom zážitku ponúkajú aj kultúrny a gast-
ronomický. Každé podujatie je totiž sprevádzané živou hudbou 
a skutočným piknikom plným zdravých pochúťok. 

■ Prvé zo série podujatí sa bude konať 27.4.2013 od 11:00 až 
17:00 v areáli Divoká voda. 

■ Viac na: www.facebook.com/PiknikBike

Cyklistické podujatia 
s podporou Bratislavského kraja:

Župný pohár

Na bicykli deťom 2013
Tento rok čaká cyklistických nadšencov už tretí ročník „Župného 
pohára – Na bicykli deťom“.
■ Populárny športovo – charitatívny projekt podporuje aj tento raz Bra-
tislavský samosprávny kraj. V rámci pohára bude tento rok 6 podujatí, 
všetky na území BSK:

20.4.2013 – Kaktus bike Svätojurský maratón
1.5.2013 – Račianska cykločasovka
25.5.2013 – Kaktus bike Bratislavský maratón
2.6.2013 – Novomestský pedál - Cross Country Cup pre všetkých
5.7.2013 – Kaktus bike Svätojurský blesk - cyklo časovka do vrchu
24.8.2013 – Green Bike Tour

■ Výťažok zo štartovného a dobrovoľného príspevku účastníkov pôjde na 
pomoc detským onkologickým pacientom –peniaze pôjdu primárne na 
ozdravné pobyty.

Letný MTB maratón
■ Na letnom MTB maratóne budú cez víkend 27.-
28.07.2013 účastníci súťažiť v štyroch disciplínach: MTB 
maratón, Beh, Junior Trophy a Detský maratónik. 
■ Návštevníkov čaká kultúrny a sprievodný program, animácie 
pre deti a  stan pre 800 účastníkov.
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Kraj ocenil 
20 pedagógov 

a päť knihovníčok

Pri príležitosti Dňa učiteľov Bratislavský 
kraj ocenil 20 stredoškolských pedagó-
gov. Ocenenie je vyjadrením vďaky, kto-
rým chce župa zvýrazniť zásluhy učiteľov 
na rozvoji vedomostných kvalít študen-
tov stredných škôl v regióne. 

„Nesmierne si vážim prácu učiteľov, ktorá 
je v dnešnej dobe nedostatočne ohodno-
tená a častokrát nedocenená. Vďaka kva-
litným učiteľom sú absolventi našich škôl 
plne pripravení zaradiť sa do pracovného 
života,“ povedal predseda BSK Pavol Frešo.

Ocenených vybrala komisia na základe no-
minácií riaditeľov stredných škôl v Bratislav-
skom kraji. Na Úrad BSK bolo doručených 28 
návrhov. Komisia prihliadala na výnimočne 
výsledky daných učiteľov aj školy, rovnako na 
pracovné úspechy aj životné jubileá.

V rámci mesiaca knihy si BSK uctil aj prácu 
žien, ktoré napriek dnešnej predigitalizovanej 
dobe robia prácu knihovníčok s nadšením.

Bratislavský župan odovzdal v Malokarpatskej 
knižnici v Pezinku ocenenia piatim zamest-
nankyniam knižníc nášho kraja: Silvii Mišúno-
vej zo šenkvickej knižnice, Zlatici Obadalovej 
zo Stupavy, Jane Ščepánkovej z knižnice v 
Zohori, Andrei Grebečiovej z bernolákovskej 
knižnice a Dane Poizlovej z Častej.

„Práca knihovníkov a knihovníčok je často 
zaznávaná a nedocenená, preto ma teší, 
že sme im aspoň prostredníctvom tohto 
ocenenia mohli dať najavo, že si ich sna-
hu vážime,“ povedala podpredsedníčka BSK 
Gabriella Németh.

Vyšetrenia zadarmo v Nemocnici Malacky
V dňoch 16., 17. a 18. apríla, v rámci podujatia 
Týždeň zdravia, ponúkne Nemocnica Malacky pre 
všetkých svojich návštevníkov vybrané vyšetre-
nia a konzultácie zadarmo. Zároveň všetkých čaká 
zvýhodnená cena 2 € za klientskú kartu, zľavy 
v lekárni a množstvo iných atraktívnych bonusov.
Je váš cholesterol v norme, alebo vás potichu a ne-
nápadne zabíja? Viete, či hladina vášho cukru v krvi 
kolíše v optimálnom intervale, alebo dosahuje kritickú 
hranicu? Ste jablko alebo hruška? Každý z nás má totiž 
geneticky nastavené to, kam ukladá tukové zásoby. Ak 
priberáte skôr v oblasti pása či hrudníka, ste v kategórii 
„jablko“, ak sú to stehná a boky, tak „hruška“. Podľa toh-
to rozdelenia na vás číhajú iné zdravotné riziká. Odborné 
štúdie ukázali, že jablká viac ohrozujú kardiovaskulárne 
choroby, cukrovka, depresie, či poruchy menštruačné-
ho cyklu. Hrušky si musia dávať 
pozor na osteoporózu, kŕčové žily, 
poruchy príjmu potravy alebo ce-
lulitídu. Aj keď to, samozrejme, ne-
musí platiť stopercentne, svoj typ 
postavy by ste mali poznať nielen 
v prípade, že trpíte nadváhou.
Toto všetko a ešte viac sa dozvie-
te, ak v dňoch 16., 17. a 18. apríla 
v čase od 7.00 do 12.00 hod. navštívite Nemocnicu Ma-
lacky. Pri klientskom centre, vo vestibule vedľa lekárne, 
sú pre vás pripravené zdravotné stánky s odborným per-
sonálom, kde si môžete nechať grátis urobiť jednotlivé 
vyšetrenia. Okrem toho budete mať možnosť získať kli-
entsku kartu za zvýhodnenú cenu 2 €, zľavy v lekárni na 
vybrané produkty a výživové doplnky alebo iné bonusy. 
Odborné vyšetrenia grátis pre svojich pacientov ponúka 
Nemocnica Malacky v rámci podujatia Týždeň zdravia. 
Tento rok je výnimočný i tým, že sa uskutoční aj originál-
ny krst novej webstránky nemocnice za účasti župana 
Pavla Freša a ďalších významných osobností. Netradičný 
krst sa bude konať 16. apríla o 10 hod. pri zdravotných 

stánkoch. Do krstu sa môže zapojiť každý návštevník 
nemocnice, na každého krstného rodiča čaká okrem ne-
tradičného spôsobu pokrstenia aj milý darček.
„Nájdite si čas na svoje zdravie a navštívte našu ne-
mocnicu počas Týždňa zdravia. Organizujeme ho už 
po tretíkrát. Našou filozofiou je poskytovať všetkým 
pacientom čo najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivo-
sť s dôrazom na prevenciu. A o tejto filozofii je práve 
Týždeň zdravia. Keďže mnohí prevenciu zanedbá-
vajú, chceme ju prinášať bližšie k ľuďom,“ hovorí Pe-
ter Kalenčík, výkonný riaditeľ Nemocnice Malacky.
Prehľad o dôležitých parametroch vášho zdravotného 
stavu by ste určite nemali podceňovať. Pri niektorých 
ochoreniach, ako je napríklad zvýšený cholesterol či 
tlak, nemusíte vôbec pociťovať žiadne ťažkosti. Vždy je 
lepšie investovať do prevencie ako neskôr do hasenia 

dôsledkov. Zaujímajte sa o to, čo 
môžete urobiť predtým, nie potom, 
kedy je často krát oveľa náročnejšie 
odstrániť alebo zmierniť vzniknuté 
ochorenie. Vysokému cholesterolu 
sa dá pomôcť úpravou stravy, zní-
žením spotreby živočíšnych tukov, 
pohybom, minimalizovaním si-
tuácií, ktoré vám spôsobujú stres. 

V opačnom prípade pracujete na potenciálnom infarkte. 
Rovnako nebolí ani zvýšený cukor, v každom prípade 
však pomaly a intenzívne vytvára priestor pre cukrovku 
a komplikácie cievnych ochorení či poškodenie obličiek. 
Aj tu však existujú opatrenia, ktorými sa dá cukor kont-
rolovať. 
Nemocnica Malacky ponúka pravidelne aj tzv. Deň 
zdravia. Vždy v jeden deň v mesiaci poskytuje všetkým 
pacientom vybrané vyšetrenie grátis. Samozrejmosťou 
je odborná konzultácia a rôzne ďalšie bonusy v lekárni 
i v rámci zdravotnej starostlivosti. 
Viac informácií nájdete na novej webovej stránke Ne-
mocnice Malacky www.casnazdravie.sk.

Každý, kto chce spoznať atraktívne miesta bra-
tislavského regiónu a zároveň si zasúťažiť, sa 
môže zapojiť do projektu „Objavuj poklady bra-
tislavského regiónu“. Organizuje ho Bratislav-
ský samosprávny kraj v spolupráci s krajskou or-
ganizáciou cestovného ruchu Bratislava Region 
Tourism. Potrvá od 1. do 27. apríla.
Päťsto schránok s pokladmi je ukrytých v obciach Záho-
ria, Podunajska, Malokarpatska aj v Bratislave. Každý 
týždeň v pondelok dopoludnia, počínajúc 1. aprílom, 
odkryjú škriatkovia 125 súradníc, kde poklady ukryli. 
Každý, kto sa bude chcieť nájdeného pokladu zmoc-
niť, o svojom objave škriatkov oboznámi na adrese 
nasielsompoklad@tourismbratislava.com. Škriat-
kovia ho budú inštruovať, ako ďalej postupovať.
Na hľadačov čakajú dva typy pokladov – okamžité vý-
hry a zlosovateľné ceny. Medzi okamžité výhry patria 

napríklad voľné štarty na MTB maratón, zľavy do In-
tersportu, či lístky na koncert skupiny Elán. Zlosova-
teľnými cenami sú pobyty a večere v piatich rozličných 
hoteloch.
„Projekt považujem za veľmi tvorivý nápad, ktorý 
nás môže posunúť smerom vpred, kedy ľudí do-
stávame do aktívneho hľadania toho, čo je pekné 
v rámci Bratislavského samosprávneho kraja. 
V podstate sa opierame o hypotézu, že vtedy sa 
cestovný ruch dobre rozvíja, keď aj ľudia, ktorí tu 
žijú, dobre poznajú atraktivity v rámci vlastného 
kraja,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo.
Súťaž, pri ktorej možno spoznávať Bratislavskú župu, 
bude vyhodnotená 27. apríla na podujatí Piknik&Bike 
na Divokej vode.

Viac informácií je na www.objavujpoklady.sk

Škriatkovia po kraji ukryli 500 pokladov 
na nálezcov čakajú hodnotné ceny





8 APRÍL 2013 www.prozahori.sk

Rétorika pri verejnom 
vystupovaní

U politikov a iných verejných činiteľov 
nedostatky v rečovej oblasti a prednášanie 
málo zaujímavých prejavov vedú ľudí k záveru, 
že príslušný činiteľ nie je dostatočný schopný, 
i keď v skutočnosti je veľmi inteligentný.

Teraz sa dotkneme len jedného problému, 
ktorý znižuje dojem, a to hovorenie, pri 
ktorom slová z veľkej časti vychádzajú nosom. 
Že je to nedostatok možno usúdiť aj z toho, 
že v školách herectva sa herci so zápornými 
postavami učia hovoriť nosom.

Obyčajne sa tak deje, ak človek pri hovorení 
dostatočne neotvára ústa. Ak máte túto 
rečovú vadu, začnite ihneď pri vyslovovaní 
slov ústa viac otvárať. Možno sa skontrolovať 
v zrkadle. Pri vyslovovaní by mala byť medzi 
vašimi zubami medzera asi v šírke jeden a pol 
centimetra. Treba sa zbaviť trémy, škrekľavého 
hlasu, šepotu, mumlania, nesprávnej 
rýchlosti hlasu a nesprávneho dýchania, t.j. 
nedostatkov znižujúcich dojem z vystúpenia 
či prejavu na verejnosti.

Pôvodne sa rečníkom neodporúčalo 
pohybovať rukami, resp. používať mimiku 
tváre. Dnes naopak odborníci na rétoriku 
odporúčajú miernu gestikuláciu a aj mimiku.

Odporúča sa aj občasný mierny úsmev, 
lebo je prejavom úspešnosti muža či ženy, 
relaxovanej povahy, optimizmu a radosti 
zo života, tj. vlastností, ktoré sú v rozpore s 
tým, čo sa pripisuje neúspešným, stále sa 
strachujúcim a vynervovaným ľuďom. 

Mnohí americkí verejní činitelia, manažéri 
a pod. sa preto učia usmievať sa nasilu, 
až si na to zvyknú a stane sa im to trvalou 
súčasťou ich každodenného života. Prieskumy 
potvrdili, že sa to potom pozitívne odrazilo aj 
na ich vzhľade a povahe. Rečníkovi prirodzene 
pomáha ak má charizmu, šarm, dobrý vzhľad 
a ak sa solídne oblieka.

 Záhoráci v zahranicí

V minulom čísle som dá 
sa povedať stručne po-
písal môj príchod sem, 
do Dánskeho kráľovstva 
a všeobecne som premi-
etol systém vzdelávania 
na mojej škole, VIA Uni-
versity College, Campus 
Horsens. Tentokrát by 
som sa chcel trošku vrá-
tiť na úplný začiatok a 
chcel by som vám priblí-

žiť, čo ma primälo k rozhodnutiu odísť na pomerne dlhú 
dobu z tak krásnej krajiny, akou je Slovensko a vysvetliť 
prečo práve Dánsko.

Vraví sa, že najlepšie rozhodnutia sú tie spontánne 
a presne takto z ničoho nič prišlo aj moje rozhodnutie odísť 
po necelých 2 rokoch z Ekonomickej univerzity, konkrétne 
z Fakulty medzinárodných vzťahov a vybrať sa inou, úplne 
novou cestou. No medzi rozhodnutím odísť z inšti-
túcie EUBA a rozhodnúť sa pre dánsku univerzitu 
VIA University College prešlo pár dní, počas 
ktorých som každý deň rozmýšľal a s kama-
rátmi konzultoval to, čo bude pre mňa naj-
lepšie a najvýhodnejšie. A tak som postupne 
zavrhol možnosť ísť pracovať do UK a zarobiť 
si peniaze, odmietol som pozíciu stewarda pre 
spoločnosť Ryanair, na ktorú som bol prijatý po in-
terview, ktoré som absolvoval 3 dni po mojom rozhodnutí 
odísť zo školy, rovnako som odmietol krátkodobé riešenia 
akými boli Erazmus (teda možnosť stráviť semester alebo 
dva na zahraničnej škole), či možnosť ísť na stáž cez štu-
dentskú organizáciu AIESEC. Chcel som niečo veľké, dlho-
dobé, úplne nové. A tak som sa dopracoval ku kamarátom, 
ktorí študujú v zahraničí. Tí mi odporučili jednu konkrétnu 
agentúru, ktorá takúto možnosť štúdia v zahraničí spros-
tredkováva a ktorú som hneď kontaktoval.

Z možností Švajčiarsko, Dánsko, Veľká Británia a Holandsko 

som sa po pár dňoch strávených vyhľadávaním na inter-
nete rozhodol, že si prihlášky podám dve, a to do Dánska 
na VIA University College, konkrétne na jej campus v meste 
Horsens, odbor Medzinárodný obchod a marketing, a do 
Holandska na Hague University, odbor Medzinárodný 
obchod a manažment. Kritériá prijatia boli vcelku jedno-
duché. Maturitný priemer do 2,9 a disponovanie medziná-
rodne uznávaným certifikátom z anglického jazyka TOEFL 
alebo IELTS. Keďže som si prihlášku podával cez agentúru, 
mal som možnosť za niekoľkonásobne nižšiu cenu urobiť 
skúšku z angličtiny priamo prostredníctvom agentúry 
a rozhodol som sa pre túto možnosť. Potom som už len 
vyplnil prihlášky, dal som si vyhotoviť notársky overenú 
a úradne preloženú kópiu maturitného vyvedčenia do an-
gličtiny, priniesol som to do agentúry. Odtiaľ boli prihlášky 
odoslané a do 3 dní som obdržal email o prijatí z dánskej 
a do 7 dní aj z holandskej univerzity. Celkom rýchlosť, že? :) 

Dopredu som bol rozhodnutý pre Dánsko. Prečo? Obidve 
krajiny sú nesmierne vyspelé a disponujú vyspelým hos-

podárstvom a vysokou životnou úrovňou. Obidve 
školy sú medzinárodne uznávané a vyučuje sa 

na nich pokrokovým systémom a študenti sa 
stretávajú s profesionálnym a s rovnocen-
ným prístupom od vyučujúcich. Zavážil fakt, 
že štúdium v Dánsku je bezplatné, zatiaľ čo 

v Holandsku je ročné školné okolo 1700 € 
a tiež taká moja menšia náklonnosť k tejto 

najmenšej škandinávskej krajine po tom, čo som 
sa rozprával s niekoľkými ľudmi, ktorí túto rozprávkovú 
krajinu už navštívili. Keď som sem dorazil prvý raz, z auta 
som videl tú typickú tehlovú architektúru, plno zelených 
miest, veľa cyklochodníkov, následne keď som oslovil aj 
starších ochotných ľudí cez 60 rokov, ktorí bez problémov 
rozprávali anglicky a ktorí mi poradili cestu do banky a keď 
som si v banke zamenil moje prvé Dánske koruny a vzal 
som prvý raz do ruky tie prederavené historicky vyzerajúce 
mince, vedel som, že sa mi tu bude páčiť :) .

■ Peter Lukáč

Štúdium v Dánsku  (2. časť)

Tradičný Deň astronómie sa v Sobotišti konal 
v sobotu 16. marca 2013. Tentokrát bol zameraný 
monotematicky – na jasnú kométu tohto obdobia 
C/2011 L4 PanStarrs.

Prví návštevníci prišli do areálu hvezdárne už 
krátko pred 18:00 hod. Počítačové planetárium 
Stellarium nám síce nasimulovalo polohu ko-
méty voči západnému horizontu, obloha však 
bola ešte značne svetlá od práve zájdeného 
Slnka a tak sme aspoň vyhlásili tipovaciu sú-
ťaž na čas prvého spozorovania našej vlasati-
ce. Zatiaľ sme ďalekohľady namierili na tenký 
kosáčik Mesiaca a najväčšiu planétu slnečnej 
sústavy – Jupiter, aby sme priaznivcom astro-
nómie spríjemnili chvíle než sa objaví hlavná 
„hviezda“ večera.

Krátko pred 18:45 hod. 
sa konečne vo večer-
nom súmraku objavila 
kométa. Pohľad cez ďa-
lekohľad ukázal pomer-
ne jasnú hlavu (komu) 
a výrazný prachový 
chvost. Voľným okom 
ju však bolo veľmi ťažké 
identifikovať, výhodu mali mladší pozorovatelia s lep-
ším zrakom. Po 19:00 hod. však malá výška kométy nad 
horizontom znemožnila jej sledovanie a tak na záver po-
dujatia sa návštevníci presunuli do prednáškovej miest-
nosti, kde sa dozvedeli zaujímavosti o podstate týchto 
poslov zo vzdialených končín slnečnej sústavy.

■ RNDr. Svetozár Štefeček

Deň astronómie 2013

foto: RNDr. Svetozár Štefeček

■ Mária Mešťánková
FMK UCM v Trnave

foto: RNDr. Ľubica Krištofová
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Tešíme sa na Vás
tím Hotela Patriot

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

Túžite po vyčerpávajúcich 
zimných dňoch, niekedy plných 

stresov, starostí a námahy 
zabudnúť na každodenné 

povinnosti?

Hľadáte miesto, kde napätie 
a nepohoda nemajú prístup 

a strácajú dosah?

Na jarnú očistu 
nezabudol 
ani náš nový 
šéfkuchár, ktorý 
pre vás okrem 
iných noviniek 
pripravil aj jarné 
povzbudzujúce 
špeciality a to 
jarný šalát 

s mladým špenátom a  morčacím  mäsom, sladký dezert 
a osviežujúce nápoj.

Navštívte naše RELAX CENTRUM v Hoteli Patriot v Ska-
lici, miesto, kde napätie a nepohoda nemajú prístup.

Zažite pocit čistoty a úľavy, odovzdajte sa do rúk našich masérov, doprajte telu i mysli odpočinok v troch saunách: fínskej, parnej a soľnej. Nechajte, aby voda vo vírivke 
z vás odplavila všetko nepríjemné a ťaživé. Pripravte tak svoje telo na svieži vstup do jari.

Aj na vás padla jarná únava?

Ako „čerešničku na torte“ si od 
nás nechajte pripraviť lahodné 
kapučíno s hustou penou 
a obrázkom v nej.



10 APRÍL 2013Kultúra www.prozahori.sk

Pondelok 11. marec 2013 je 
iste dňom, na ktorý tak ľahko 
nezabudnú desiatky malých 
i veľkých návštevníkov bene-
fičného vystúpenia s názvom 
Silní pomáhajú maličkým alebo 
naopak?, ktoré zorganizovala 
Materská škola Skalica v spolu-
práci s viacerými partnermi a sponzormi. 
Úvodné slovo patrilo známym herečkám, zástupkyniam 
nadácie LINAJE, na konto ktorej putuje výťažok z dobro-
voľného vstupného, Zuzane Vačkovej a Bibiane Ondrej-
kovej. Tie najskôr predstavili projekt, s ktorým do Skalice 
zavítali už druhýkrát, 
a to snahu o vybudova-
nie centra pre deti i do-
spelých postihnutých 
autizmom. Po nich sa 
prítomným prihovorili 
prednosta MsÚ Skalica 
a riaditeľka MŠ Skalica.
Program svojím námor-
níckym tancom otvorili 
deti z Materskej školy 
Hviezdička, pracovisko Hviezdoslavova v Skalici, ktorého 
zástupkyňa Mgr. Mária Masárová výdatnou mierou s ob-
rovským nasadením a ochotou prispela k realizácii tohto 
ušľachtilého a zážitkami naplneného podujatia. 
V programe sa ďalej predstavili mnohí skvelí účinkujúci, 
zahraničných hostí zastupoval finalista súťaže Česko-
-Slovensko má talent, charizmatický kúzelník Magic 
Alex, ktorého skalickí škôlkári spoznali už doobeda 
v špeciálnom vystúpení na mieru šitom práve im. Ne-
chýbali ani klienti Zeleného domu v Skalici či taneč-

níčky zo skupiny Dady ZUŠ Skalica. 
Návštevníci akcie mali tiež možnosť 
oceniť nádherné ručné práce klien-
tov Zeleného Domu Skalica a chrá-
nenej dielne Mikádo kúpou rôznych 
dekoratívnych predmetov. Podobne 
bolo možné podporiť i samotnú na-
dáciu LINAJE nákupom kalendárov 

či kníh pre deti, ktoré im naviac spomínané herečky, am-
basádorky projektu a spoluautorky viacerých rozprávok 
v jednej osobe podpísali.
Záver ušľachtilého podujatia patril členom skalického 
zoskupenia Reminiscencie, ktorí v nádherných dobových 
kostýmoch predviedli historické tance v sprievode dnes 
už netradičných hudobných nástrojov.  
Kompletne naplnená sála skalického Domu kultúry, vý-
buchy smiechu v hľadisku i nadšené tváre návštevníkov 
benefičnej akcie boli najlepším svedectvom o tom, že sa 
akcia vydarila na výbornú a zároveň nepochybne splnila 
svoj účel, za čo ďakujeme všetkým jej organizátorom, 
partnerom i účinkujúcim. Poďakovanie patrí aj p. Emi-
lovi Krištofíkovi, ktorý svojimi svetelnými a zvukovými 
efektmi umocnil zážitok z tohto podujatia.

■ MŠ Skalica

Silní pomáhajú maličkým alebo naopak?

Ochotnícke divadlo Popudinské Močidľany 
nacvičilo a pre divákov si pripravilo hru Sta-
nislava Ščepku – Konečná stanica.

Korene divadla siahajú až do roku 1923, v roku 
1972 sa činnosť prerušila avšak v roku 2008 sa 
rozhodlo pár zanietencov obnoviť tradíciu ochot-
níckeho divadla.

Rozhodnutie to bolo nanajvýš dobré, o čom sved-
čí naštudovanie niekoľkých divadelných hier, s 
ktorými sa už úspešne predstavili pred širokým 
publikom. Obec môže byť právom hrdá na ochot-
níkov, ktorí aj týmto zvyšujú povedomie o svojej 
rodnej obci a môžu ísť príkladom pre ostatné de-
diny a mestá na Záhorí.

Hru môžete vidieť:

13.4.2013 o 18.00 v KD Popudinské Močidľany

20.4.2013 o 17.00 v KD Radošovce

Ochotníci v predstavení 
Konečná stanica

Zafúkané, Zbohem galánečko či Vizovice sú jed-
ny z mnohých piesní folkrockovej skupiny Fleret, 
ktorú sme na podnet mnohých fanúšikov pozva-
li opäť k nám do Gbelov. Jedinečná atmosféra, 
ktorú tu skupina Fleret vytvorila, prilákala do 
Gbelov ľudí z blízkeho aj vzdialenejšieho okolia.

Skupina Fleret existuje už takmer 30 rokov a mnohí z nás 
ju poznajú najmä vďaka Country 
šope, ktorá sa ešte donedávna 
konala v neďalekej dedinke Radi-
mov. Ich vynikajúce texty, chytľa-
vé tóny a atmosféra, ktorú dokáže 
táto hudobná skupina vytvoriť, sú 
zárukou kvalitného kultúrneho 
zážitku, ktorý sa potvrdil aj tu v 
Gbeloch. Fleret u nás odohral sta-
ré aj nové hity a aj vďaka svojmu pevnému fanklubu, tzv. 
fleretomanov od nás z Gbelov, vytvoril neopakovateľnú 
atmosféru. Súčasťou koncertu bol aj krst nového CD, 

ktorého krstným otcom sa stal Ing. Jozef Hazlinger spo-
lu s dvorným “hospodským” Fleretu, pánom Mariánom 
Hrtúsom z Radimova. Krstilo sa „slivovicú“, ktorá, ako 
je známe, je najobľúbenejším nápojom týchto folkroc-
kerov, ktorej sa snažili pri krste minúť čo najmenej. Ako 
povedal sám kapelník skupiny Fleret Zdenek Hrachový: 
„Gbely a Váš region Záhorí je krásné místo plné vy-

nikajících lidí, kde se vždy moc 
rádi vracíme, no a vaše slivovi-
ce patří medzi nejlepší“.

Neskôr sa skupina presunula 
spolu s fanklubom na pár pív do 
R-ka, kde zaspievali pár pesničiek 
a neskôr sa odobrali na cestu späť 
do Vizovíc.

Dúfame, že k nám zavítajú opäť 
a budeme radi, ak nám znovu prispejete podnetmi na 
skupiny, ktoré by ste v našom mestečku radi videli.

Fleret skvelý aj v Gbeloch

■ Bc. Michal Bolebruch

■ red

Záhorácké divadlo
vás pozýva

na premiéru hry

Lýsistrata - vzbura žen
5.5.2013 o 19:00  DK Senica

autor: Aristofanes, scenár: Jozef Moravčík Jakubovec 
hrajú: Ľ. Pavesková, Z. Ceperková, M. Zuščíková a ďalší

Pretty Cool v Holíči
Dňa 16. marca 2013 sa predstavila v ho-
líčskom R-Classicu slovenská hudobná 
skupina Pretty Cool hrajúca Heavy Ener-
gy Pop.

Predstavili 
sa v rámci 
svojho tur-
né k albu-
mu Chémia. 
Počas turné navštívia aj mestá ako Žilina, Dol-
ný Kubín, Košice alebo Bratislava.

Počas koncertu sa predstavili aj hostia skupiny 
Pretty Cool a to kapely Everlong a The Reflex.

■ Erik Formánek
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Vyberte si k O2 Paušálu 
nový neblokovaný telefón
Bonus na nákup nového telefónu získate každých 18 mesiacov.

Samsung Galaxy Ace 2

Teraz2 €s Platinovým
O

2 Paušálom

Sony Xperia miro

Teraz2 €so Zlatým
O

2 Paušálom

LG Optimus L3

Teraz2 €so Strieborným
O

2 Paušálom

O2 predajòa
OD Tesco, Mallého 53
909 01 Skalica

Oslava svetového 
dňa vody

Bez vody sa nedá žiť. 22. marca si ju 
celý svet pripomenul, a ani my sme na 
ňu nezabudli a spoločne s deťmi sme ju 
oslávili. 

V tento deň si deti priniesli do škôlky vo fľaške 
čistú vodu, ktorú popíjali namiesto malino-
viek a iných sladkých tekutín. Malé deti - Žab-
ky zapúšťali do vody farby, veľké Včielky začali 
experiment s pitnou a úžitkovou vodou.  

Pri rybníku si porozprávali o vode, jej význa-
me, ktorú môžu piť a ktorú nie, ako ľudia 
vodu znečisťujú... Nabrali si ju do fliaš a počas 
niekoľkých týždňov ju budú pozorovať, ako 
sa pod rôznymi vplyvmi mení a aký je medzi 
nimi rozdiel. Než išli deti do postieľok, tak im 
pani učiteľka prečítala príbeh O kvapke vody, 
v ktorom im bližšie priblížila kolobeh vody.

Súčasná generácia si neuvedomuje, aká je  
voda vzácna tekutina a nedokáže s ňou šet-
riť. Preto pokladáme za dôležité už u malých 
detí rozvíjať ekologické myslenie a pozitívny 
postoj k prírode, ktorej je voda neoddeliteľnou 
súčasťou. 

V našich environmentálnych aktivitách bude-
me naďalej pokračovať a deti približovať viac 
k prírode a životu v nej. Nezabudnite ani vy na 
vodu a myslite na to, že tej pitnej vody, ktorou 
niekedy tak nešetrne plytváme je na našej 
Zemi málo a že niektorí ľudia na svete pre ne-
dostatok vody i zomierajú.

■ Denisa Remišová
MŠ Kátov

Gbely žili folklórom...
V Dome kultúry Gbely sa konala sú-
ťažná prehliadka detských folklór-
nych súborov, speváckych skupín a 
sólistov okresov Senica a Skalica.

Záhorské osvetové stredisko 
Senica v spolupráci s Tr-
navským samosprávnym 
krajom a mestom 
Gbely zorgani-
zovali podujatie, 
ktorého poslaním 
bolo uchovávanie 

tradícií a zvyklostí folklóru u detí a mládeže, 
podporovať lásku k folklóru, umožniť im pre-
zentovať výsledky svojej práce na verejnosti a 
konfrontovať ich s výsledkami iných. Súťaže sa 
zúčastnili súbory a sólisti z Kuklova, Skalice, 
Brodského a Gbelov. ■ Gbely

Kultúra



 í stolny tenis

Malacky (11. 3. 2013). Cez víkend 3. a 4. marca 
prebehli v Bratislave majstrovstvá Slovenska mu-
žov a žien v stolnom tenise. Malacký pingpong 
mal v talóne viacero žolíkov, z ktorých 
každý mohol utrhnúť v dvojhre alebo 
štvorhre jeden z cenných kovov. 

V kvalitne obsadenej mužskej dvojhre 
svoju púť dotiahol najďalej Jaromír Truk-
sa. Hlavný tréner mládeže v malac-
kom klube MSK je na hosťovaní v 
inom záhoráckom tíme Stavoimpex 
Holíč. Na šampionáte sa prepracoval do štvrťfinále, 
v ktorom sa proti nemu postavil jeden z top favoritov na 
zlato, naturalizovaný Slovák, rodák z Číny Bai He. Ten 
v súboji s J. Truksom nestratil ani set a vyradil Malačana 
v pomere 4:0. 

Bai He významným spôsobom ovplyvnil aj semifinále 
štvorhry, kde spolu Kristiánom Kobsom (obaja Havlíčkův 

Brod) opäť zdolal Jaromíra Truksu a jeho spoluhráča 
Jakuba Figeľa, ktorí na šampionáte obliekli dres 

Holíča. Zápas bol opäť jednoznačný, Záhoráci 
prehrali 0:4, ale bronz už im nik nevzal. 

Semifinálové brány zostali zakliate aj 
pre duo malackých junioriek Monika 

Haringová, Dominika Vizinová, ktoré 
v ženskej konkurencii narazili na duo 

Martina Adámeková, Lívia Drotárová 
(Lučenec/Valaliky). Malačanky po 

d r a m a - tickom prvom sete už nestačili na 
neskoršie vi- cemajsterky Slovenska, ale podobne ako 
muži, aj ony odchádzali s bronzovými medailami. 

Truksa dva razy skončil na rakete slovenského Číňana

         Výsledky

Bai He (STEN marketing HB Ostrov Havlíčkov Brod/ČR) - Jaromír Truksa (Stavoimpex Holíč) 4:0 (8,10,10,9) 
Bai He, Kristián Kobes (Havlíčkov Brod) - Jaromír Truksa, Jakub Figeľ (Stavoimpex Holíč) 3:1 (4,9,-8,6) 
Martina Adámeková, Lívia Drotárová (Lučenec/Valaliky) - Monika Haringová, Dominika Vizinová (MSK Malacky) sd3:0 (11,4,8)

»
■ AC Malacky
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Jedným zo športov, ktorým sa Skalica venu-
je je aj streľba zo vzduchovej pištole.

Mládež z klubu ŠSKP Skalica sa zúčastnila v po-
slednom čase niekoľkých súťaží. Dňa 16. – 17. 3. 
2013 sa zverenci pána Zabadala zúčastnili Maj-
strovstiev kraja Nitra žiakov v Šali. Výsledky nás 
všetkých milo potešili. V kategórii chlapcov do 14 
rokov sa na vynikajúcom prvom mieste umiestnil 
Patrik Stojka s počtom bodov 371, Martin Vlček 
na siedmom mieste s počtom bodov 320 a Adam 
Urík na deviatom mieste s počtom bodov 286. 
V kategórii dievčat do 14 rokov sa na druhom 
mieste umiestnila Adela Dujsíková s počtom bo-
dov 314. Všetkým gratulujeme!

■ Adela Dujsíková

 sportová strelba

Mladí strelci na krajských 
majstrovstvách

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

► Chcete si zlepšiť známku, 
 či pripraviť sa na písomku?

► Potrebujete sa pripraviť 
 na MONITOR, MATURITU,
 PRIJÍMACIE SKÚŠKY 
 na SŠ, VŠ či 8-ročné gymnázium?

► Chcete, aby Vaše deti lepšie pochopili učivo?

Individuálne a skupinové doučovanie

z matematiky a chémie
v Skalici

Tel. 0948 / 224 669
Trigon +, s.r.o.

Doučovanie vedú lektori s vysokoškolským vzdelaním, 
ktorí majú skúsenosti s vyučovaním na SŠ i ZŠ.

Výsledky
CHLAPCI do 14 rokov: 1. P. Stojka, ŠSKP Skali-
ca, 371 b., 2. M. Kovács, Jarovce 370 b., 3. L. Bu-
koven, Jarovce 351 b., 4. O. Lichvar, ŠSK Príbelce 
347 b., 5. M. Olas, Jarovce 344 b., 6. R. Daňhel, ŠSK 
Príbelce 332 b., 7. M. Vlček, ŠSKP Skalica 320 b., 
8. O. Tóth, Jarovce 300 b., 9. A. Urík, ŠSKP Skalica 
286 b.
DIEVČATÁ do 14 rokov: 1. N. Opálková, ŠSK Vištuk 
355 b., 2. A. Dujsíková, ŠSKP Skalica 314 b., 
3. A. Brunnerová, SAV-BA 313 b., 4. D. Jakušová, 
ŠSK Príbelce 250 b.

»

,
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 mládeznícky futbal 

MFK SKALICA
víťazom Okresnej halovej 
ligy mladších prípraviek 

okresu Hodonín

Chlapci ročníka 2004 MFK Skalica vyhra-
li finálový turnaj Okresnej halovej ligy 
v neďalekých Lužiciach.

Na finálovom turnaji dokonca nedostali ani 
gól a so skóre 15:0 obsadili prvé miesto.

Výsledky
vo finálovom turnaji

Skalica - Kyjov  4:0
Kajánek, Kos, Hazlinger, Kumpan

Skalica - Strážnice  8:0
Kumpan 3, Kos, Kajánek, Mikuš, Gutschnitz, 
Zafčík

Skalica - Ratiškovice  3:0
Kos, Kumpan, Horváth

Celkové poradie
1. Skalica

2. Ratiškovice
3. Kyjov

4. Strážnice

»

»

Turnaj O záhorácky pohár
V nedeľu 24. marca sa v Holíči konal futbalový 
halový turnaj ročníka 2005 a mladší - O Záhorácky 
pohár.

Usporiadateľom tohto turnaja bolo Mládežnícke futba-
lové centrum Viktória v spolupráci s OZ Záhorí.sk.

Záhorie v ňom zastupovalo mužstvo z Gbelov.

Na turnaji sa predstavilo 42 detí, ktoré uká-
zali svoje futbalové umenie. Najlepšie sa da-
rilo chlapcom od rieky Váh. Chlapci pod ve-
dením bývalého ligového futbalistu Róberta 
Hanka ukázali pekný a technický futbal. Na 
turnaji sa nestratili ani chlapci z TJ Gbely, 
ktorí obsadili štvrté miesto, keď dokázali 
zdolať chlapcov z Petržalky.

Ceny pre najlepších hráčov odovzdával pod-
predseda OZ Záhorí.sk Lukáš Tisoň. ■ fcv

najlepší hráč turnaja: Adam Varga (Šamorín)
najlepší brankár turnaja: Sebastian Toman (Ratiškovice)
najlepší strelec turnaja: Samo Kollár (Šamorín) - 7 gólov

Výsledky turnaja:
Moravany - Petržalka  5:0  Bakita, Ištok, Gurek, Petráš, 
Svorc
Ratiškovice - Šamorín  0:3 Šipoš, Šarkozy, Kollár
Gbely - Petržalka  1:0  Petránek
Ratiškovice - Moravany  1:4  Pospíšil - Bakita, Ištok, 
Gorek, Petráš
Šamorín - Gbely  5:0  Kollár 5
Ratiškovice - Petržalka  5:0  Pospíšil 2, Kundrata, Beneš, 
Luža
Gbely - Moravany  1:5  Nemec - Noskovič 4, Gorek
Petržalka - Šamorín  1:1  Roman - Kollár
Gbely - Ratiškovice  1:4  Nemec - Kundrata, Beneš, 
Procházka, Pospíšil
Moravany - Šamorín  2:3  Paulech, Noskovič - Jurička, 
Varga, Šarkozy
o 3.miesto: Gbely - Ratiškovice  0:5  
Kundrata 3, Procházka 2
finále: Moravany - Šamorín  3:0  
Ištok, Paulech, Noskovič

Celkové poradie:
1. FŠRH Moravany

2. ŠTK Šamorín
3. Ratiškovice

4. Gbely
5. FC Petržalka

»

»

%

Pozývame Vás na ďalší ročník Otvorenia plaveb-
nej sezóny na Baťovom kanáli, v sobotu 27. apríla 
2013 od 10:00 h v prístave Skalica.
Tešiť sa môžete na slovenskú country-rockovú skupinu 
Blue Star, speváčku Katarínu Caletkovú, animátorov 
zo strednej odbornej školy Via Humana, tanečnú show 
Zumba s Diankou a tanečnú skupinu Extravaganza. 
Slávnostné otvorenie sezóny bude o 12:00 h. Počas dňa 
budú v areáli prístavu pripravené zábavné hry a súťaže 

pre deti. Okrem plavieb a bohatého občerstvenia na Vás 
čaká Ovocinár, u ktorého návštevníci môžu ochutnať 
ovocné produkty a obdivovať jeho krásny kroj. Vstup na 
podujatie je zdarma!
Kyvadlová doprava pre návštevníkov podujatia je zabez-
pečená od parkoviska pri skate parku od 9:00 h.
Na vašu účasť sa tešia organizátori podujatia. Viac infor-
mácií získate na stránke prístavu www.prvaplavebna.sk.

■ fcv

Sport



V Y H L Á S E N I E
o poukázaní sumy do výšky 2% (3 %) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 

podľa § 50 zákona č . 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za 
zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

Rok : 2012 
Uvádza sa zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň

I.  ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI 
Priezvisko a titul
01

Meno                                                                  Rodné číslo (U cudzích št. príslušníkov dátum narodenia.) 
02     03                              /     

Adresa 
trvalého pobytu alebo 
pobytu na území SR, kde sa daňovník obvykle zdržiaval 

Ulica a číslo
04
PSČ                                                               Názov obce
05   06
Štát
07
Číslo telefónu 
08 

Suma do výšky 2 % alebo 3 %1) zaplatenej dane 
09 Zaplatená daň, z ktorej sa vypočíta suma do výšky 2 %, alebo 3 % 1) zaplatenej dane
10 Suma do výšky 2 %, alebo 3 %1)zo zaplatenej dane z r. 09 (min. 3,32 eura)  

1)podiel do výšky 3 % zaplatenej dane môže prijímateľovi poukáza  fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala 
dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z.z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré 
je prílohou tohto vyhlásenia. 
Na r. 09 sa uvádza daňová povinnosť daňovníka, znížená o daňový bonus, vypočítaná v  roku (nie daň na úhradu), v ktorom 
sa podáva toto vyhlásenie; uvádza sa  riadok 03 z potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou tohto vyhlásenia. 
Na r. 10 sa uvádza suma zaokrúhlená s presnosťou na dve desatinné miesta, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3,32 
eura.  

Dátum zaplatenia dane
11
Z riadku 05 potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou vyhlásenia. V prípade daňového preplatku z ročného zúčtovania 
preddavkov na daň sa uvedie dátum 31. marec zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa toto vyhlásenie podáva. 

II.  ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Obchodné meno alebo názov 
12 záhorí.sk
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo                                                                                 
13 90901 Skalica, Potočná 54
Právna forma                                                                      Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID)
14 Občianske združenie 15 42159075
Vyhlasujem, že uvedené údaje v tomto vyhlásení sú pravdivé.  

V................................................   dňa...................................               .......................................................                                     
                                                                                                      Podpis daňovníka 
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Kebych byla jahodú
Stokilová Beta

Kebych bola jahodú, to by bolo džemu, 
mohla bych dat každému, aj temu aj temu.

Chudery ty štíhlé, je to pravda hrozná, 
ked ňekomu dajú, hneď to každý pozná.

Ked ňekomu dajú, hneď sa červenajú, 
jak malé jahody, ked ich oberajú.

Velkú možeš obrat, a aj takú bledú, 
oni nám v košíčku, oni nám dojedú.

Červenat sa budú, ale až po čase, 
tak jak ty baculky, co nejsú tenké v páse.

Baculky sú kludné - majú to v povahe, 
vzrušá sa len vtedy, ked stoja na váhe.

Vzrušená je velmi stokilová Beta, 
protože jí hrozí redukčná dijéta.

„Ked mám redukovať svú telesnú hmotu, 
to já radši hodím tú váhu do šrotu.

Dáky groš dostanem, do cukrárne zajdem, 
tam já potešení pre sebja si najdem.

Komu sa nelúbim, nech si trhne nohú, 
já sa sebje páčim, chvála pánu Bohu.“

■ Michal Janota

„Hodinovka“ vo výrobe 
papierových lodičiek

Prvá marcová nedeľa bola pre deti MŠ Skalica, 
pracovisko Hviezdoslavova, nielen plná zába-
vy, ale aj skúškou pracovných zručností, pretože 
sme sa rozhodli počas svojho detského karnevalu 
uskutočniť pokus o vytvorenie rekordu v skladaní 
papierových lodičiek.
Zámer vychádza z projektu „ Hviezdička – kamarátka 
Zeme“, v rámci ktorého deti získavajú poznatky o dôle-
žitosti separovania odpadu a jeho význame pre životné 
prostredie.
Ako každý pokus o vytvorenie rekordu, tak aj náš musel 
prebiehať podľa stanovených pravidiel. V čase od 15:00 
do 16:00 hod. návštevníci podujatia, ktorých bolo 300, 
z toho 70 detí vo veku do šesť rokov, skladali v určenom 
priestore z pripravených letákov lodičky. 
Po ukončení skladania deti a zabávajúci sa v sále netr-
pezlivo očakávali verdikt poroty, ktorý znel: „Za hodinu 
sa nám podarilo vytvoriť 1388 lodičiek“. 
Z výsledku sme mali veľkú radosť nielen my, ale aj pi-
rátka Dajana, ktorá so svojou družinou, ako odmenu pre 
deti, otvorila čarovnú truhlicu s tombolou.
Veríme, že aj toto podujatie prispelo k utváraniu envi-
ronmentálneho cíte- nia detí predškolského veku, tak-
tiež poslúžilo ako základ utvárania pozitívneho vzťahu 
k prírode. A ako 
skončili vytvorené 
lodičky? Tie využije-
me v rámci výtvar-
ných a pracovných 
činností, kde ich 
prostredníc t vom 
metódy výroby re-
cyklovaného papie-
ra spracujeme a po-
užijeme na ďalšie 
aktivity.

■ Mgr. M. Masárová
MŠ Skalica

Ako sme strávili 
popoludnie s knihou

Nielen záujem o anglické knihy iste prilákal v so-
botu 16. marca prevažne detskú časť populácie do 
kultúrneho domu v Kútoch, kde organizovala rada 
školy pri príležitosti marca - mesiaca knihy tvorivé 
popoludnie.

Záujemcovia o 
anglické čítanie 
si mohli zakúpiť 
knihy z bohatej 
ponuky vydava-
teľstva Usborne 
Publishing, od 
tých najjedno-
duchších pre batoľatá až po romány, encyklopédie, obráz-
kové slovníky a ďalšie.

V tvorivej dielni si mohli deti vyrobiť záložky do kníh, ktoré 
sú pre mnohých inšpiráciou k samotnému čítaniu. Ume-
leckou vložkou tohto príjemného popoludnia bol prednes 
výhercov školského kola Hurbanovho pamätníka.

Aj vďaka možnosti zakúpiť si malé občerstvenie bola na 
akcii vytvorená skutočne pohodová a príjemná atmosféra.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa na akcii zúčastnili a predovšet-
kým tým, ktorí si aj nejakú knihu zakúpili. Výťažok z preda-
ja bude venovaný školskej knižnici na nákup kníh.

■ www.kuty.sk

Jarné 
osvieženie

v ZOC MAX Skalica
Zábavno obchodné centrum MAX Skalica a Tesco Skalica pripravilo pre 
svojich návštevníkov a zákazníkov zľavovú akciu pod názvom Jarné 
osvieženie.
Princíp získania zľavového kupónu je jednoduchý. Za nákup nad 10 € v Tesco Ska-
lica dostanete pri pokladni zľavový kupón, ktorý môžete použiť vo vyznačených 
prevádzkach. Získate tak v určených pracovných dňoch a vymedzenom čase, 
uvedenom na kupóne, zľavu 10 % na občerstvenie v kaviarňach Café sv. Michal 
a Gallery café. Zľava na pizzu v Pizzérii Pacchia sa vzťahuje na celú ponuku pizze, 
taktiež podľa vymedzeného času a určitých podmienok, uvedených na kupóne.
Všetky prevádzky sa nachádzajú na prízemí ZOC MAX Skalica.
Spojte nákupy v Tesco Skalica a ZOC MAX Skalica s príjemným oddychom a ob-
čerstvením. Akcia potrvá do 30.4.2013. Každý mesiac sa do zľavovej akcie po-
stupne zapoja viaceré prevádzky ZOC MAX.

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na Vás.

Oddych
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ZÍSKAJTE 
DARČEK

K PREDPLATNÉMU

Predplatné mesačníka                          objednávkový kupón

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

Adresa:

Mesto:

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

Číslo telefónu:

PSČ:

*Kód banky:

Email:

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

Záhorí
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Rozprávajú sa dve babky:
- Vieš o tom, že dnes zrazilo auto 
nášho kominára?
Druhá babka hovorí:
- To je strašné, ako tí vodi i jazdia. 

lovek ...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

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

Krížovky s úsmevom

krížovka: www.scalpermedia.sk

Hrajte o CD23 - 23 piesní skupín Trnavského kraja. Správnu odpoveď pošlite do 26.4.2013 na e-mailovú 
adresu sefredaktor@prozahori.sk alebo poštou na adresu OZ Záhorí.sk, Potočná 54, 909 01 Skalica.
Správne vylúštenie z minulého čísla: „Za dôveru, dievča, za dôveru“. Výherca z minulého čísla: Oľga 
Kalamenová, Skalica

Obzerance
Keďže ešte stále zúri kríza a navyše rastie nezamest-
nanosť, mnoho domácností je nútených šetriť, kde sa 
dá. Preto vám dnes prinášame recept, ktorý nezaťaží 
váš rozpočet. Jeho ďalšou výhodou je, že je milosrdný 
k vašej postave, nie sú tam žiadne alergény či che-
mické prísady.

SUROVINY:

Na prípravu 
tohto jedla 
nepotrebujeme 
nič.

POSTUP:

Akonáhle sa rozhodneme ukuchtiť túto dobrotu, 
jedlo je vlastne hotové. Servírujeme potichu a hostí 
k stolu zavoláme až vtedy, keď sme pripravení rýchlo 
zdrhnúť.

Ak máte zaujímavý recept, o ktorý sa chcete podeliť 
s čitateľmi, zašlite ho s aspoň jednou fotkou jedla na e-mail: 
sefredaktor@prozahori.sk alebo poštou na adresu 
OZ Záhorí.sk, Potočná 54, 909 01 Skalica

Dobrú (aprílovú) chuť!

sudoku
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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