PUBLICISTIKA • INZERCIA

Týždeň vedy v gymnáziu

V 9. ročníku súťaže Podnikateľka Slovenska,
ktorúorganizuje
Národná agen
túra pre rozvoj
malého a stredného podnikania v spolupráci
s občianskym
združením Top
Centrum Podnikateliek (TPC),
triumfovala Ma
lačianka. Jana
Klúčiková, majiteľka kvetinárskej dielne Jasminum, získala
s t r i e b o r n ú
priečku v jednej
z troch hlavných
kategórií – Ús
pešná živnostníčka. Výsledky
vyhlásili 19. novembra v brati
slavskom Parku
kultúry a od
dychu.
Jana Klúčiková so zaslúženým ocenením v rukách

V Gymnáziu na Ul. 1. mája v Malackách sa 24. – 28. 11. konal Týždeň vedy na gymnáziu, ktorý bol
súčasťou celoslovenského podujatia Týždeň vedy a techniky na
Slovensku. Záštitu nad ním prevzalo Ministerstvo školstva SR.
Malacké štátne gymnázium pripravilo pri tejto príležitosti cyklus aktivít, ktoré sa začali Medzinárodnou študentskou vedeckou
konferenciou za účasti partnerských gymnázií z Břeclavi a Nových Zámkov.

Úspešná podnikateľka
z Malaciek
Podnikanie majú
v malíčku
Zaujímavosťou je, že desať vybra
ných úspešných podnikateliek získalo
ocenenia, ktoré vyrobila chránená diel
ňa Evy Režnej z Malaciek. Súťaž pr
výkrát vyhlásili v roku 1999. Má byť
ocenením práce žien, ktoré dosahujú
výborné výsledky pri riadení firiem.
Vďaka publicite víťaziek sa organizáto
ri snažia motivovať ostatné ženy, aby
sa podľa príkladu najlepších usilovali
o ďalšie zlepšenie alebo začatie svojej
podnikateľskej činnosti.
Spontánny smiech
J. Klúčiková si po štyroch rokoch
podnikania popri zamestnaní otvorila

Projekty a úspechy
Maďarské gymnázium v Nových
Zámkoch je rovnako ako malacké
partnerom v projekte MultikulturART
občianskeho združenia Človek v ohro
zení. Žiaci i učitelia zo slovenského ju
hu krátkym filmom predstavili svoju
školu a zúčastnili sa prezentácií ma
lých vedcov z Malaciek, ktorí pred
viedli niektoré zo svojich úspešných
projektov. Medzi ne patria okrem
iných funkčné modely elektrární a ví
ťazné práce medzinárodnej súťaže YO
UNG ENERGY, vystavené a ocenené na
medzinárodnom energetickom kon
grese v Ríme.

vlastný obchodík. Aká bola jej reakcia
na úspech v silnej konkurencii? „Ťažko
povedať, či som to čakala alebo nie.
Milo ma to prekvapilo a reagovala som
spontánnym smiechom,“ priznáva
úspešná živnostníčka. Práca ju aj po
rokoch stále baví a je najmä jej záľu
bou. „Najdôležitejšie je skĺbenie práce
a koníčka. Je úžasné, ak sa to podarí.
Kým som sa odhodlala na podnikanie,
venovala som sa administratívnym
prácam a až teraz som si uvedomila,
ako dlho som sa hľadala,“ dodáva. Zá
visť sa snaží nevnímať a obklopuje sa
priateľmi, ktorí sa z jej úspechov úprim
ne tešia.

Nový predmet –
Človek v ohrození
Spolupráca malackého štátneho
gymnázia s občianskym združením Člo
vek v ohrození sa odzrkadlila aj v zave
dení nového učebného predmetu s ná
zvom Človek v ohrození. Podľa slov ria
diteľky gymnázia Eleny Krajčírovej je za

meraný „na všetky otázky, ktoré pália
tento svet”, teda od problémov hladu,
diskriminácie až po výchovu k tolerancii
iných názorov a kultúr. Gymnázium na
Ul. 1. mája v Malackách je prvou školou
na Slovensku, kde sa podobný predmet
vyučuje.
Text, foto: TATIANA BÚBELOVÁ

Kinosála pri projekciách praskala vo švíkoch.
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Keby všetko bolo dôkladné ako Kia cee´d - auto so 7 ročnou zárukou.
Popri modernom dizajne, 7 ročnej záruke, vysokom štandarde vybavenia,
vyspelej technike a komforte vám KIA cee´d ponúka aj vysoký stupeň
bezpečnosti. Dôkazom je zisk 5 hviezdičiek v testoch Euro NCAP.

Text: -lucy-/-sisaFoto: J. Klúčiková

Tri ceny pre Saltatrix

Tanečníčky sa radujú z každého víťazstva.

Tanečné štúdio Saltatrix reprezentovalo svoje rodné mesto Malacky
na celoslovenskej tanečnej súťaži
Beatfórum Gbely.
Vyše 60 tanečníkov tanečného štú
dia MCK vo vekových kategóriách detí,
juniorov a mládeže sa predstavilo
s najnovšími tanečnými choreografia
mi.
Deti súťažili s Bambuľkou, juniori



TERAZ ZA 7 000,- SK** MESAČNE
S KOMPLETNÝM POISTENÍM!

s choreografiou Step by step. Na plnej
čiare vyhrali juniorky s hip-hopom
a neubránili sa slzám šťastia, ktoré
kompletne rozmazali ich make-up. Veľ
kým prekvapením bolo získanie prvé
ho aj druhého miesta v jednej taneč
nej kategórii pre „veľké baby“ zo Sal
tatrixu. Skóre je teda dve prvé, jedno
druhé miesto a ďalšie ocenenia pre Ta
nečné štúdio Saltatrix.
-andymur-

*7 rokov/150 000 km na pohonné ústrojenstvo a 5 rokov/150 000 km na celý automobil. Platí pre KIA cee ‘d vo všetkých krajinách EU (+ Nórsko, Švajčiarsko, Island a Gibraltár) Kombinovaná spotreba: 4,7 – 7,4 l/100 km, emisie CO2: 125 – 174 g/km
**Platí pri nákupe cez KIA FINANCE, akontácii 48 935,- Sk a 84 splátkach. Mesačná splátka zahŕňa DPH, havarijné poistenie aj povinné zmluvné poistenie. Platí pre základnú cenu pro_cee´d 414 700,- Sk R.P.M.N.: 8,0%
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