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ÚVODNÍK

Dôležitý pocit 
spolupatričnosti
 Sociálne siete boli donedávna 
plné fotiek rozmanitých západov 
slnka z  letných dovoleniek. Východ 
slnka nebol až takou častou témou 
napriek tomu, že ide o nemenej pekný 
a romantický fenomén. S prechodom 
na zimný čas akoby sa nám ho 
dostávalo skôr. A  spolu s  ním sú 
včaššie vidieť aj každodenné príbehy 
Malačanov. Za každou jednou 
ľudskou bytosťou sa odvíja originálny 
dej bytia. Za mužom nervózne 
čakajúcim na červenú, za študentmi, 
ktorí sa vzájomne predbiehajú v rade 
pri pokladni, za ženou, pri ktorej 
poslušne dupká ratolesť a  plače, že 
nechce ísť do škôlky. 
 Predlohou Knihy Záhoria 2016, 
ktorou sa stala Konvália autorky 
Denisy Fulmekovej, bol práve jeden 
z  tisícov malackých príbehov. 
Rozprávanie o  židovskom dievčati 
Vali Reiszovej, ktorá sa počas 
holokaustu stala matkou dieťaťa 
františkánskeho mnícha, básnika 
Rudolfa Dilonga, verejnosť zaujalo 
natoľko, že mu v 9. ročníku populárnej 
čitateľskej ankety nadelila najvyšší 
počet hlasov. Tešíme sa, že zvíťazil 
práve príbeh z  nášho mesta, 
a  autorke k  zaslúženému úspechu 
srdečne blahoželáme. S Denisou 
Fulmekovou budete mať možnosť 
osobne sa stretnúť v  pondelok 27. 
novembra o 17.00 v  galérii MCK, 
kde bude prezentovať knihu Môj 
sen o  láske. Jej autorkou je Ria 
Valé a za týmto pseudonymom 
sa neskrýva nik iný, než samotná 
Valéria Reiszová. Príďte sa dozvedieť 
nové tajomstvá a  zaujímavosti 
z  neobyčajne obyčajného ľudského 
príbehu.
 Malacká jeseň je veľmi štedrá 
a bohatá na udalosti z  rôznych 
spoločenských sfér. Tešíme sa 
aj z  početných úspechov našich 
športovcov. Mesto zaplavili desiatky 
nových stromov, nádej sa črtá 
v  súvislosti s  novou športovou halou. 
Súbežne s  mestom žijú Malačania 
stovky vlastných príbehov, ktoré 
neraz napĺňajú aktivitami v prospech 
všetkých. Občianske združenia, 
neziskové organizácie, združenia 
pri školách, škôlkach či iné inštitúcie 
s  dobrými nápadmi v oblasti 
kultúry si preto môžu podať žiadosti 
o poskytnutie dotácie z rozpočtu 
mesta na rok 2018. Nezabudnite, že 
tak treba učiniť do 30. novembra 2017.
 Možno sa niekomu zdá, že 
všetky rána sú rovnaké. Stereotypné, 
uponáhľané, chladné. Je to klam, 
pretože každý deň sa rodia nové 
príbehy. Nositeľmi tých z nášho mesta 
sme my všetci. S  každým východom 
slnka preto nezabúdajme na dôležitý 
pocit spolupatričnosti.

I. Sochorová   

Naše mesto krášli nová zeleň
Prišla jeseň, najvhodnejšie obdobie na výsadbu stromov. V Malackách bude celkovo vysadených 69 kusov drevín a založený ružový záhon. 

 Augustová víchrica v Zámockom 
parku vyvrátila a  polámala niekto-
ré staré dreviny. Pri kaštieli preto 
bude vysadených 36 stromov, pri-
čom pôjde o dub cerový, dub letný, 
lipu veľkolistú, brestovec západný, 
pagaštan pleťový a  liesku tureckú. 

„V  týchto dňoch začíname s  výsad-
bou vzrastlých drevín aj na ďalších 
verejných priestranstvách mesta. Na 
Malom námestí pribudne 16 stromov 
- lipa malolistá, smrek pichľavý, jase-
ňovec metlinatý a čerešňa pílkatá,“ 
informovala Jana Chválová z  Útva-

ru výstavby a  životného prostredia 
Mestského úradu v Malackách.
 Na Ulici 1. mája vysadíme 7 pla- 
tanov, ulicu Na brehu  obohatia 
4 kusy  stromov javora horského 
a pagaštana pleťového. Ďalšie drevi-
ny pribudnú na Štúrovej ul. 159. Pri 

križovatke Ulice 1. mája s Pribinovou 
sa do otvorov v  chodníku zasadia 
dve magnólie hviezdokveté. 
 Nová zeleň stojí takmer 10 tisíc 
eur a  financuje ju mesto z  vlastnej 
rozpočtovej kapitoly. 

  -is-/-otano-

Pripravujeme vianočné trhy 
 Ako sa už v našom meste stalo tra-
díciou, aj tento rok v decembri bude-
me organizovať vianočné trhy. Usku-
točnia sa od soboty 16. decembra do 
soboty 23. decembra. Na veľkom par-
kovisku v centre mesta znovu vyrastie 
vianočná dedinka so stánkami, kde sa 
budú dať zakúpiť rôzne výrobky so 
sviatočnou tematikou, ale aj nápoje 

a  gastro špeciality. Nebude chýbať 
mestský vianočný strom a vyrezávaný 
betlehem. Súčasťou vianočných trhov 
bude aj kultúrny program.
 V dňoch 16. – 17. decembra (sobo-
ta, nedeľa) a 22. – 23. decembra (pia-
tok, sobota) budú vianočné trhy rozší-
rené o stánky na Bernolákovej ulici. 

-red-

V župnom parlamente nás 
budú zastupovať Lucia 
Vidanová a Juraj Říha 
 V  sobotu 4. novembra sa v  na-
šej krajine konali voľby do orgánov 
vyšších územných celkov. Voliči svo-
jimi hlasmi zvolili predsedov ôsmich 
samosprávnych krajov a  poslancov 
jednotlivých župných parlamentov. 
Novým županom Bratislavského 
samosprávneho kraja (BSK) bude 
Juraj Droba a medzi 50 poslanca-
mi BSK budú aj dvaja Malačania – 
Juraj Říha a Lucia Vidanová. „Vždy 
pristupujem k výsledku volieb s plnou 
vážnosťou a najmä pokorou. Tieto voľ-
by však boli pre mňa aj prvým testom. 
Teším sa, že masívna podpora vo všet-
kých okrskoch Malaciek mi dala nielen 
silný mandát, ale aj signál, že obyva-
telia pozitívne vnímajú výsledky na-
šej práce. Napokon, v týchto voľbách 
zvíťazil zdravý rozum nad peniazmi. 
Preto ďakujem všetkým obyvateľom 
za neustálu podporu a za to, že prišli 
voliť. Zároveň ďakujem za reprezen-

táciu mesta aj všetkým trom doteraj-
ším poslancom zastupiteľstva BSK za 
náš obvod Oskarovi Dobrovodskému, 
Mariánovi Haramiovi a Martinovi Ma-
cejkovi. Veľmi si vážim ich prácu a bu-
dem rád, ak budeme môcť  využiť ich 
skúsenosti v ďalšej činnosti,“  uviedol 
k  výsledkom volieb primátor Mala-
ciek Juraj Říha. 
 Župné voľby priniesli v  rámci 
Slovenska niekoľko prekvapení: je 
to predovšetkým debakel strany 
SMER – sociálna demokracia a  kot-
lebovcov. Potešila pomerne vysoká 
volebná účasť: 29,95 %. Šesť krajov – 
Bratislavský, Trnavský, Žilinský, Ban-
skobystrický, Košický a Prešovský 
– bude mať nové vedenie. Pôvodní 
župani zostali iba v Trenčíne a Nitre.
Máme tiež prvú županku 
v  histórii: Erika Jurino-
vá bude viesť Žilinský 
samosprávny kraj. Po
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Budeme mať 
hádzanársku halu? 

Malacky by mohli mať v neďalekej budúcnosti novú športovú halu. 
Zatiaľ je síce ešte všetko otvorené a podmieňovací spôsob je namies-
te, avšak výsledok rokovania primátora mesta Juraja Říhu s vedením 
Slovenského zväzu hádzanej (SZH) a so zástupcami hádzanárskeho 
klubu TJ Strojár Malacky je nádejný.

 V meste je 36 športových klubov, 
ktoré boli v  minulosti financované 
so zameraním na podporu mládeže. 
Súčasné vedenie Malaciek pri svo-
jom nástupe pred troma rokmi zme-
nilo pravidlá a  vyčlenilo tzv. repre-
zentatívne športy s  top podporou: 
hádzaná, futbal, stolný tenis a  atle-
tika. „Vychádzali sme pritom z  nie-
koľkých kritérií - historická skúsenosť 
a  tradícia, podmienky práce s  deťmi 
a technické zázemie. Samozrejme, ne-
nechávame bokom ani ostatné športy 
a ponechali sme 80 tisíc ročne pre deti 
a mládež. Rovnako sa snažíme otvárať 
dvere podnikateľom, ktorí sú ochotní 
podporovať športové kluby,“ vysvetlil 
J. Říha. Zároveň informoval vedenie 
zväzu, že finančná podpora len pre 
hádzanú vzrástla v trojročnom obje-
me na zhruba 80 tisíc eur.
 Prezident SZH Jaroslav Holeša 
a viceprezident SZH Ernö Kelecsényi 
vyzdvihli postoj vedenia Malaciek 
za podporu  hádzanej v meste. Ako 
povedali, najvyšší hádzanársky zväz 
môže síce podporiť mládež a repre-
zentáciu, avšak fungovanie klubov 

je prevažne na pleciach samospráv 
a  ústretových podnikateľov. „Vzhľa-
dom k macošskému prístupu štátu za 
posledných 20 rokov voči hádzanej 
a  športu všeobecne považujeme exis-
tenciu hádzanárskeho klubu Strojár 
za malý zázrak,“ povedal J. Holeša. 
 Vedúci predstavitelia sloven-
skej hádzanej zároveň informova-
li, že pripravujú projekt výstavby 
multifunkčných športových hál po 
celom Slovensku. Inšpirovali sa v se-
verských krajinách a  svoj koncept 
ponúkli štátu. Malo by ísť o budovy 
určené primárne na hádzanú a ďalšie 
halové športy (basketbal, volejbal, 
futsal, florbal). 
 Primátor Juraj Říha za Malacky 
prejavil záujem a vedeniu slovenskej 
hádzanej ponúkol podporu: „Pri prí-
padnej realizácii športovej haly budú 
Malacky plne súčinné aj s  poskytnu-
tím pozemku.“ Projekt Slovenského 
zväzu hádzanej je zatiaľ v  štádiu 
rozpracovania a  bude sa postupne 
upresňovať. 

Ľ. PilzováDeň otvorených dverí v  MsCSS: 
seniori potrebujú zdravie a lásku

  
Zdravie, lásku od rodiny a dobrých ľudí okolo seba. Taká bola najčastejšia odpoveď na anketovú otázku Čo 
potrebujem ako senior?, ktorú položili návštevníkom dňa otvorených dverí v Mestskom centre sociálnych 
služieb (MsCSS) v Malackách. Uskutočnil sa 24. októbra a vo všetkých zanechal len tie najlepšie dojmy. 
Riaditeľky zariadenia Melánie Dujsíkovej sme sa opýtali:

Ako hodnotíte uplynulý deň otvore-
ných dverí v MsCSS?
Veľmi pozitívne. Zavítali k nám starí 
aj mladí, prišli ľudia nielen z  Mala-
ciek, ale napríklad aj naši kolegovia 
z  bratislavskej mestskej časti Rača. 
Deň sa niesol v  duchu potrieb se-
niorov. Som veľmi rada, že sa nám 
podarilo naplniť celý program. Úvo-
dom všetci pozorne počúvali rady 
psychologičky, ako udržať mozog 
v  dobrej kondícii. Potom nás milo 
prekvapila Alžbeta Dubajová, ktorá 
v  úlohe babičky od  Boženy Něm-
covej vystúpila so svojím krúžkom 
Majka. Seniorov asi najviac potešilo 
hudobné vystúpenie nášho „dvorné-
ho“ muzikanta Paliho Sýkoru a spe-
váckeho zboru Malinka. Najväčšie 
očakávania sme mali z anonymného 

prieskumu, v  ktorom seniori odpo-
vedali na otázku Čo potrebujem ako 
senior? A viete, čo bolo najčastejšou 
odpoveďou?  Zdravie, lásku od rodiny 
a  dobrých ľudí okolo seba. Zdravie 
ovplyvníme len do určitej miery, ale 
dve zostávajúce záležitosti sú na za-
myslenie.

Aká je aktuálna situácia v  mest-
skom centre? S  čím ste spokojná 
a  čo je pre vás výzvou do budúc-
nosti? 
MsCSS poskytuje ročne niektorú 
zo svojich služieb 750 klientom. 
Zabezpečujeme terénne, ambu-
lantné, ale aj pobytové formy so-
ciálnych služieb. Sú orientované 
na seniorov, na ľudí, ktorí sa ocitli 
v nepriaznivej sociálnej situácii, na 

zdravotne znevýhodnených. Našou 
devízou je, že ponúkame relatívne 
široké spektrum služieb na jednom 
mieste. Poskytujeme desať druhov 
služieb, no ich presný názov nie je 
dôležitý. Podstatné je, aby ľudia ve-
deli, že tu sme, aby sa nebáli prísť 
opýtať sa, lebo každý človek má 
iné potreby, iné nároky, iné mož-
nosti. Snažíme sa každému „ušiť 
službu na mieru“. Vieme si poradiť 
so stravovaním, praním, žehlením, 
hygienou, prepravou, starostlivos-
ťou doma, ale aj v zariadení, vieme 
riešiť samotu a voľný čas.
S čím som spokojná? So zamestnan-
cami. Som rada, že mám okolo seba 
ľudí, na ktorých sa môžem spoľahnúť 
a ktorí robia svoju prácu srdcom. 
Najbližšia výzva je pred nami, a  to 
nadstavba budovy MsCSS, ktorá by 
sa mala realizovať budúci rok. V spo-
lupráci s mestom sa snažíme naplá-
novať všetko tak, aby sme naplnili 
očakávania moderného seniora, aby 
boli priestory zariadenia funkčné, 
moderné a bezbariérové, ale záro-
veň útulné. No a  takú trvalú výzvu 
sme si nastavili našou víziou: „Chce-
me byť hrdí a  v regióne najlepší. 
Chceme inovovať veci s citom a ne-
ustále vnímať za sociálnou službou 
človeka.“

A  my dodávame – nech sa vám 
v Mestskom centre sociálnych slu-
žieb darí!

Text: I. Sochorová, foto: S. Osuský

Dušan Šuster: Chceme 
udržiavať dobré meno ZŠ Štúrova 

Na čele Základnej školy na Štúrovej ulici bude ďalších päť rokov 
Dušan Šuster. Po tom, čo uspel v nedávnom výberovom konaní, ho 
primátor mesta Juraj Říha oficiálne vymenoval do funkcie riaditeľa 
školy s platnosťou od 12. novembra. 

 Pri preberaní menovacieho dek-
rétu D. Šuster zdôraznil význam dob-
rého tímu na pracovisku. „Bez spoľahli-
vých kolegov by nevzniklo dobré meno 
tejto školy. Chceme sa viac orientovať 
smerom k  individuálnym, resp. špeci-
fickým potrebám detí, a aj preto sme sa 
zapojili do projektu na vytvorenie pozí-
cie špeciálneho pedagóga a asistentov 
učiteľa. Verím, že budeme stále na jed-
nej lodi a  že budeme udržiavať dobré 
meno našej školy v Malackách i v okolí,“ 
povedal pri preberaní menovacieho 
dekrétu staronový riaditeľ, ktorý je na 
čele školy od jej založenia v roku 2004. 
Primátor vyzdvihol úspechy žiakov 
a pedagógov v športových súťažiach 
i  olympiádach: „Výsledky, ktoré škola 
dosahuje, sú výborné. Dôkazom toho je 
aj záujem detí a rodičov.“ Zároveň zdô-
raznil, že ak má byť škola dlhodobo 

úspešnou, kľúčovým faktorom je jej 
vedenie. „Je tu dobrý pedagogický zbor 
a tímová jednota – nech to takto pokra-
čuje aj ďalej,“ povedal J. Říha. 
 Hoci ide o  najmladšiu školu v  Ma-
lackách a relatívne novú budovu, mes-
to ako zriaďovateľ do nej v posledných 
troch rokoch investovalo nemalé penia-
ze. Zakúpilo tieniace rolety a chladiace 
zariadenie do preskleného átria, čím sa 
vyriešil dlhodobý problém s prehrieva-
ním. Zároveň zafinancovalo aj úpravu 
priestorov školského klubu, aby zodpo-
vedali hygienickým normám. Mesto sa 
tiež uchádza o príspevok z eurofondov 
pre „Štúrku“ vo výške 30 tisíc € na pro-
jekt  Vynovené  učebne – kvalitnejšia 
výučba. Jeho cieľom je modernizácia 
dvoch učební informatiky. 

Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský 

Získajte dotáciu z rozpočtu mesta!
 Komisia pre kultúru a  cestovný 
ruch pri MsZ vyzýva všetky aktív-
ne občianske združenia, neziskové 
organizácie, združenia pri školách, 
škôlkach či iné inštitúcie s  dobrý-
mi nápadmi v  oblasti kultúry, aby 

si podali žiadosti o  poskytnutie do-
tácie z rozpočtu mesta na rok 2018. 
Príspevok môžu dostať na pravidel-
né aktivity, usporiadanie poduja-
tí, edičnú činnosť a  pod. Formulár 
na žiadosť nájdete na webe mesta 

www.malacky.sk, časť MESTO – 
DOTÁCIE A GRANTY. Žiadosti je tre-
ba podať do 30. novembra 2017. 

Komisia pre kultúru 
a cestovný ruch pri MsZ

Základná organizácia 
Jednoty dôchodcov Slovenska 

v Malackách

P O Z V Á N K A
Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Malackách pozýva 

na pietnu spomienku k Pomníku padlých 
na Radlinského ulici v Malackách

v sobotu 11. novembra o 10.45 h
Na flámskych poliach kvitnú maky divé, 

rad za radom lemujú biele kríže clivé.
                                                                                                (úryvok z básne Na flámskych poliach)



19/2017 3ŽUPNÉ VOĽBY 2017

Volebná štatistika – 
mesto Malacky

Voľby poslancov 
zastupiteľstva BSK 
výsledky za obvod číslo 12 (Malacky, 
Závod, Studienka, vojenský obvod Záhorie) 
• poradie podľa počtu hlasov

Juraj Říha 2 721
Lucia Vidanová 1 520
Peter Hallon 1 499
Marián Haramia 992
Martin Macejka 870
Jozef Mračna 391
Oskar Dobrovodský 312
Anton Pašteka 312

Marian Novota 257
Stanislav Haramia 215
Vavrinec Studenič 154
Peter Kováč 153
Peter Stanek 86
Ján Kubinec 52
Vladimír Petráš 40 

Voľby predsedu BSK
výsledky za celý Bratislavský samosprávny kraj 
• poradie podľa získaných percent

Juraj Droba 20,4 %
Rudolf Kusý 18,6 %
Milan Ftáčnik 17,5%
Ján Mrva 16,0 %
Pavol Frešo 10,9 %
Daniel Krajcer 7,7 %
Ľubomír Huďo 3,4 %
Jozef Uhler 2,2 %
Natália Hanulíková 0,8 %

Martin Jakubec 0,7 %
Lukáš Parízek 0,4 %
Rastislav Blaško 0,3 %
Jalal Suleiman 0,3 %
Jozef Danko 0,3 %
Andrej Trnovec 0,3 %
Milan Lopašovský 0,1 %
Marián Leinerovič 0,1 %
Ľubomír Kolárik 0,1 %

Novozvolení poslanci 
zastupiteľstva BSK
• počet zvolených žien: 13
• počet zvolených mužov: 37 

Zuzana Aufrichtová
Martin Borguľa 
Barbora Oráčová
Dušan Pekár
Martin Chren
Ján Buocik
Martin Patoprstý
Igor Adamec
Marek Machata
Zuzana Schwartzová
Alžbeta Ožvaldová
Mikuláš Krippel
Katarína Augustinič
Martin Vlačiky
Zuzana Rattajová
Michal Drotován
Peter Pilinský

Jaromír Šíbl
Lívia Poláchová
Peter Buzáš
Andrej Kovarík
Martin Zaťovič
Juraj Káčer
Juraj Štekláč
Jozef Krúpa
Elena Pätoprstá
Peter Hochschorner
Lýdia Ovečková
Vladimír Dolinay
Marian Greksa
Vladimír Bajan
Jozef Uhler
Ján Karman
Jana Hrehorová

Juraj Říha 
Lucia Vidanová 
Peter Tydlitát
Dušan Dvoran
Peter Švaral
Martin Smeja
Oliver Solga
Juraj Pátek
Štefan Gašparovič
Peter Fitz
Ivan Patoprstý
Mária Hudáková
Ladislav Gujber
Mária Kisková
Juraj Jánošík 
István Pomichal 

Stranu pripravila Ľ. Pilzová, zdroj: Štatistický úrad SR

28,36 %

Volebná účasť:

15 704 4 455
Počet zapísaných voličov: Počet vydaných obálok:
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Zlet čarodejníc 
V  posledný októbrový deň opäť po 
roku prileteli do Jednoty dôchodcov 
na svoje stretnutie čarodejnice. Zišli 
sa na 2. zlete čarodejníc, aby bilanco-
vali uplynulý rok a posúdili dobré aj 
tie plané skutky, ktoré konali. Zhod-
notili, že všetky prítomné si vzorne 
plnili svoje čarodejnícke úlohy, ko-
nali skutky len dobré a  prospešné 
pre iných. Starali sa o blaho seba aj 
svojich blížnych, nepáchali zlo, ale 
pričarovali  len samé príjemné chvíle.
Pri veselej hudbe roztancovali svoje 
staré kosti, zabudli na choroby a ve-

selo sa zvŕtali. Posilnili sa dobrým 
gulášom a ešte lepším vínkom a ne-
zabudli vziať do kola prítomných pá-
nov. Vyhlásenú súťaž  O najškaredšie 
„dziňové strašidlo“ vyhrala bosorka 
Andula.
Všetkého dobrého stačí, a  tak sa 
všetky bosorky vrátili do svojich 
chalúp. Po celý nasledujúci rok budú 
zasa čarovať a konať dobré skutky 
v prospech svojich milých v blízkom 
aj ďalekom okolí.

Text a foto: JDS Malacky

Právna poradňa: podielové spoluvlastníctvo pozemku
Som podielovým spoluvlastníkom pozemku. Na mojej časti tohto pozemku by som si chcel postaviť rodinný dom. Ako mám postupovať vo vzťahu k ostatným spoluvlastníkom v prípade, 
že nebudú súhlasiť?

 V  prvom rade musíme upozor-
niť, že spoluvlastnícky podiel na 
spoločnej veci nemožno chápať 
ako určitú reálne určenú časť 
spoločnej veci, ktorá by bola vo 
výlučnom vlastníctve či užívaní 
niektorého zo spoluvlastníkov. 
Spoluvlastnícky podiel len vyjad-
ruje mieru, akou sa spoluvlastníci 
podieľajú na právach a povinnos-
tiach vyplývajúcich zo spoluvlast-
níctva k spoločnej veci. Znamená 
to, že v prípade pozemku v  podie-
lovom spoluvlastníctve má každý 
spoluvlastník práva vždy k  celému 
pozemku, nielen k  určitej presne 
vymedzenej časti. Nemožno teda 
hovoriť o  nejakej vašej konkrétnej 
časti pozemku, ale len o  určitom 

spoluvlastníckom podiele, ktorému 
zodpovedá určitá výmera pozemku. 
 Keďže plánujete na uvede-
nom pozemku výstavbu rodinného 
domu, je potrebné pristúpiť k zruše-
niu a vyporiadaniu vášho podielové-
ho spoluvlastníctva.
 Ako spoluvlastníci by ste sa 
mali najprv pokúsiť o zrušenie 
a vzájomné vyporiadanie podielo-
vého spoluvlastníctva dohodou. 
Pretože ide o  nehnuteľnosť, do-
hoda musí byť písomná. Zároveň 
bude potrebné podať po uzavretí 
dohody návrh na vklad do katastra 
nehnuteľností. Pokiaľ ide o spôsob 
vyporiadania, môžete sa dohodnúť 
na reálnom rozdelení pozemku 
podľa veľkosti podielov (pre ten-

to účel bude nutné dať vyhotoviť 
geodetovi geometrický plán) alebo 
na tom, že celý pozemok pripadne 
vám za náhradu vyplatenú ostat-
ným spoluvlastníkom. 
 Ak k  dohode z akýchkoľvek 
dôvodov nedôjde, môžete podať 
návrh na súd, aby rozhodol o zru-
šení a  vyporiadaní podielového 
spoluvlastníctva. Súd v prvom rade 
skúma, či je možné pozemok dobre 
rozdeliť medzi spoluvlastníkov.   Ak 
áno, musí vždy postupovať tak, že 
pozemok rozdelí, a  to aj v  prípade, 
že to žiaden zo spoluvlastníkov ne-
navrhuje. Ak rozdelenie možné nie 
je, súd prikáže pozemok za prime-
ranú náhradu najčastejšie jednému 
spoluvlastníkovi. V oboch prípadoch 

je súd povinný prihliadať na veľkosť 
podielov a na  účelné využitie veci. 
Len ak by pozemok žiaden zo spo-
luvlastníkov nechcel (čo nie je váš 
prípad), súd by nariadil jeho predaj 
a výťažok by rozdelil podľa podielov. 
Zároveň v určitých prípadoch súd pri 
zrušení a vyporiadaní spoluvlastníc-
tva rozdelením pozemku môže zria-
diť vecné bremeno k novovzniknutej 
nehnuteľnosti v prospech vlastníka 
inej novovzniknutej nehnuteľnosti.
 Odporúčame teda obrátiť sa 
najskôr na ostatných spoluvlastní-
kov s návrhom dohody na zrušenie 
a vyporiadanie podielového spo-
luvlastníctva. Ak sa nedohodnete, 
nemáte inú možnosť, než riešiť vec 
súdnou cestou.

JUDr. František Kurnota, advokát
mail: kurnota.f@gmail.com
mobil: 0908 332 960

Máte právny problém? V  spolupráci 
s advokátom F. Kurnotom odpovieme 
na vaše otázky, poradíme v  zložitých 
situáciách. Právna poradňa je bez-
platná, diskrétnosť zaručujeme. Kon-
taktovať nás môžete aj anonymne. 
Otázky na právnika posielajte na mai-
lovú adresu: poradna@malacky.sk, 
prípadne na poštovú adresu:

Mestský úrad
Bernolákova 5188/1A
901 01 Malacky

Poďakovanie
 Malacký hlas priniesol články 
o tom, že v Gymnáziu na Ul. 1. mája 
a  v  Gymnáziu sv. Františka Assiské-
ho na Kláštornom námestí v Malac-
kách sa konali oslavy pri príležitosti 
90. výročia založenia Rehoľného 
slovenského gymnázia františkánov 
(úradný názov). 
 Za všetkých vyše 500 absolven-
tov, v tomto roku za už iba desiatich 
„ešte“ žijúcich bývalých maturantov, 
si považujem za svätú povinnosť 
obidvom „pokračovateľom“ (vede-
ným pani riaditeľkou Elenou Krajčí-
rovou a pánom riaditeľom Danielom 
Masarovičom), teda gymnáziám, veľ-
mi pekne  poďakovať za ocenenie 
kultúrno-spoločenského a vzdela-
nostného prínosu františkánov nie-
len pre mesto Malacky, ale i Záhorie, 
ba aj pre Slovensko.
 Oslavy som vnímal ako spomien-
ku i pamiatku. Tieto sa však časom 

zvyknú úplne či čiastočne vytratiť. 
Ak sa však zhmotnia do písma, do 
kníh či inak, zostanú trvalé.
 V tomto zmysle vyslovujem ďal-
šiu vďaku tým vzácnym ľuďom, kto-
rí o františkánskom gymnáziu a jeho 
maturantoch písali (napr. in me-
moriam P. Hallon) či píšu. Obzvlášť 
úprimne ďakujem pánovi učiteľovi 
a historikovi Martinovi Macejkovi za 
vydanie troch kníh (v r. 2007, 2011 
a  2012) a študentom za zverejnenú 
pamiatku na 15 už odišlých matu-
rantov (Hľadanie svetla). 

Pax et bonum. 

Ivan Budinský
maturant z r.1944 

Riaditeľ jubilujúceho gymnázia: 
Reagujeme na dynamicky sa meniaci svet 

„Pozývame do priestoru, kde je najdôležitejší ľudský prvok so svojimi osobitosťami a začlenený do fungujú-
cich vzťahov spoločenstva,“ hovorí Daniel Masarovič, riaditeľ Spojenej školy sv. Františka Assiského v Ma-
lackách. O jeho slovách sme sa presvedčili na slávnostnej akadémii pri príležitosti 90. výročia založenia 
františkánskeho gymnázia. Riaditeľovi vzdelávacej inštitúcie, kde pomáhajú študentom predovšetkým 
spoznávať samých seba, sme položili niekoľko otázok. 

V  publikácii vydanej pri príležitos-
ti 90. výročia založenia Gymnázia 
sv. Františka Assiského vo svojom 
úvodnom slove uvádzate, že ste na 
začiatku. Aký teda bude štart novej 
dejinnej epochy jubilujúcej inštitúcie?  
V každej dejinnej epoche, i tej sú-
časnej, stojíme pred výzvami doby 
a  času. Tie nás pobádajú premýšľať, 
akým novým spôsobom uchopiť 
rozmer výchovy a vzdelávania. Po-
trebujeme reagovať na mnohé aktu-
álne podnety, ktoré súvisia s reáliami 
dnešného života a spoločnosti a kvôli 
ktorým je nevyhnutné konštruktívne 
modifikovať obsah i formu výučby. 
Deti si prirodzene osvojujú atribúty 
doby oveľa rýchlejšie ako my dospelí, 
preto je pre nás učiteľov tak podstat-
ná otvorenosť pre nové prístupy.
 
Za desiatky rokov histórie gym-
názia sa v  spomienkach vynárajú 
absolventi, ktorí prispeli k  jeho 
dobrému menu. Ako do budúcnosti 
vnímate dnešných študentov?
Predovšetkým apelujeme na zod-
povednosť každého jedného z  nich, 
akým spôsobom zhodnotí vlastnú 
výbavu talentu a kreativity. To naj- 
vzácnejšie v živote nepotrebujeme 
získať, ale v sebe objaviť a rozvinúť. 
Dovolím si tvrdiť, že to je zásadná 
úloha školy - napomôcť študentom k 
tomu, aby spoznali seba, svoje silné 
stránky a súčasne aby mali zvnútorne-
né uistenie o tom, ako ich správnym 
spôsobom využívať. V tomto smere 
je každá doba rovnaká. Úspešnosť 
študenta je vždy podmienená osob-
ným rozhodnutím nechať sa viesť a 
formovať týmto smerom. K špecifickej 
odbornosti a k pevnému charakteru.
 
Priblížte nám systém výučby na 
gymnáziu. V  čom ste originálni 
oproti iným školám?
  Zdôrazňujeme celostnú formáciu štu-
denta a individualizované postupy vo 
výučbe s aktívnym prejavom študenta. 
Výstupným produktom školy nemôže 

byť žiak, ktorý má podľa „osvedčeného“ 
modelu školského systému obšírne ve-
domosti a informácie z každého vyučo-
vacieho predmetu a navyše získané „lie-
vikovitým“, teda pasívnym spôsobom. 
Toto v neskoršom živote vedie k prie-
mernosti a k povrchnosti. Naším cieľom 
po ukončení štúdia je mladý človek, 
ktorý spoznal vlastnú hodnotu a jedi-
nečný zmysel svojej životnej cesty. Vie, 
že v ňom je sila a moc tvoriť, ovplyvňo-
vať a prinášať nové idey. Študent, ktorý 
sa naučil učiť sa, adaptovať na zmenu 
a má kvalitné komunikačné, prezen-
tačné a socializačné zručnosti. 
Tomuto cieľu efektívne prispôsobuje-
me náš školský program. Ide nám pre-
dovšetkým o to, aby školské prostredie 
cez rôzne zážitkové programy a aktivity 
generovalo pozitívne impulzy pre rast 
každého študenta v závislosti od jeho 
individuálnych potrieb. Aby sa rozširo-
valo nielen poznanie žiaka, ale aj jeho 
videnie, myslenie a vnímanie.
 
Na čo ste vy sám mimoriadne hrdý?
Na to, že prechádzame vývojom, vďa-
ka ktorému sme presvedčivejší. Ne-
ponúkame žiadnu lacnú cestu vedú-
cu k rýchlemu úspechu založenom na 
osobnom prospechu. Pozývame do 

priestoru, kde je najdôležitejší ľudský 
prvok so svojimi osobitosťami a za-
členený do fungujúcich vzťahov spo-
ločenstva. Teší ma, že rastie kvalita 
nami poskytovaných služieb v oblasti 
starostlivosti o rôzne potreby žiakov 
i ostatných aktérov vzdelávania. Sme 
školou silného ducha, prajnej atmo-
sféry a energického úsilia napredovať 
na ceste vlastného zdokonaľovania.   

Čo by ste pri krásnej príležitosti 
okrúhleho jubilea gymnázia odká-
zali jeho študentom, pedagógom, 
ale i rodičom a širokej verejnosti?
Aby sme na jednotlivých úrovniach 
spoločenského života a v rámci 
svojich osobných možností využili 
všetky príležitosti k tomu, aby svet, 
ktorého sme súčasťou, bol lepší 
a spravodlivejší. Nech je našou spo-
ločnou vierou to, že môžeme byť 
tvorcami novej kultúry ľudskosti, 
dialógu a nádeje. Zväčša pre to stačí 
tak málo: mať dobrú vôľu a nadšenie 
pre to, čo robíme. A samozrejme, čer-
pať zo správneho zdroja. 

Za rozhovor ďakuje 
Ingrid Sochorová. 

Foto: Ľ. Pilzová 

Maturant z r. 1944 Ivan Budinský počas slávnosti na cirkevnom gymnáziu.
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Konvália od Denisy Fulmekovej sa stala Knihou Záhoria 2016
V 9. ročníku populárnej ankety čitateľov najviac zaujal ľúbostný príbeh, ktorého dej sa odohráva v Malackách. 

 Hlavnými hrdinami diela spiso-
vateľky Denisy Fulmekovej sú fran-
tiškánsky mních, slovenský básnik 
Rudolf Dilong a židovské dievča Vali 
Reiszová, ktorá mu počas holokaus-
tu porodila dcéru. Deportácii sa vy-
hla najmä zásluhou svojho milenca, 
ktorý však po skončení vojny tajne 
emigroval do zámoria a šokovaná 
Valéria ostala s dieťaťom sama. Ne-
ľahký osud slobodnej matky pod-
čiarkla skutočnosť, že ako bývalá 
družka básnika Slovenského štátu 
musela znášať perzekúcie vládnej 
moci. Valéria a  Rudolf spolu začali 
znovu komunikovať až v 60. rokoch 
a v júli 1969 sa stretli vo Viedni. Ich 
osudový vzťah je zároveň aj rodin-
ným príbehom autorky víťaznej kni-
hy Denisy Fulmekovej, keďže spomí-
nanou dcérou hlavných hrdinov je 
jej mama. 
 Konvália s podtitulom Zakáza-
ná láska Rudolfa Dilonga obstála 
v  konkurencii 53 titulov, ktoré mu-
seli mať pridelené medzinárodné 
číslo ISBN, vyjsť v roku 2016 a s regi-
ónom Záhoria byť späté tematicky, 

autorom textovej či obrazovej časti 
alebo inak. Od čitateľov získala 282 
hlasov. Na 2. mieste skončila kni-
ha senického evanjelického farára 
Petra Macu Dejiny ev. a. v.  Cirkev-
ného zboru v Moravskom Liesko-
vom, tretie miesto patrí publikácii 
Odklínanie Vajanského k 100. vý-
ročiu úmrtia osobnosti, autorkou 
ktorej je literárna vedkyňa a  vyso-
koškolská profesorka zo Skalice Eva 
Fordinálová.
 Rodáčky z Bratislavy Denisy 
Fulmekovej sme sa opýtali, aký je 
jej vzťah k  Záhoriu. „Moja babička 
Valéria, o  ktorej je kniha Konvália, 
pochádzala z  Malaciek a  na svet tu 
prišla i moja mama. Na Záhorie som 
sa v  detstve vracala s  babičkou, keď 
chodila navštevovať do Malaciek 
svoju kamarátku z  mladosti Irenku 
Mládkovú a  v  čase môjho dospieva-
nia mali zasa rodičia chalupu v Lábe. 
Takže sme tu trávievali pomerne dosť 
času. Potom prešli desaťročia a  ja 
som sa na Záhorie vrátila pri písaní 
Konválie. Tento návrat ma až dojal 
a bol tiež zdrojom novej inšpirácie. Pri 

ocenení Kniha Záhoria 2016, ktoré je 
pre mňa mimoriadnou poctou, ma 
teda mrzí,  že sa ho nedožila moja 
stará mama Valéria,“ odpovedala 
autorka víťaznej Konválie. 

 Anketu spoločne vyhlásili Zá-
horská knižnica v Senici, Záhor-
ská galéria Jána Mudrocha v Se-
nici, Záhorské múzeum v Skalici 
a Mestské centrum kultúry Malac-

ky. Všetkým oceneným srdečne 
blahoželáme.   

Text: -is-/-ts-, 
foto: Záhorská knižnica v Senici 

10. 
november

PIATOK 1700

18. 
november

SOBOTA  
1100 – 2200

21. 
november

UTOROK  1800

13. 
november

PONDELOK 1700

14. 
november

UTOROK 1900

22. 
november

STREDA 1800
15. 

november
STREDA  1900

19. 
november

NEDEĽA 1700

25. 
november

SOBOTA 1800

16. 
november

ŠTVRTOK 1800

20. 
november

PONDELOK 1700

27. 
november

PONDELOK 1700

27. 
november

PONDELOK 1800

Zámocký park
SVÄTOMARTINSKÝ LAMPÁŠIKOVÝ 
SPRIEVOD
organizátori: OZ Malacké pohľady, OZ 
DaR, CVČ, Vstúpte, MCK Malacky, OZ LPM
vstup voľný

1100 – 2200 NOC DIVADIEL 2017
MCK – Kultúrní domeček (kino), 
Hviezdoslavova 3

1100 – 1600 HAMBÁLKOVANIE s Det-
ským divadelným štúdiom a Štúdiom 
mladých DNH
vstup voľný

1900 – DIVADLO NA HAMBÁLKU
Miro Gavran: MUŽ MOJEJ ŽENY
vstupné: 5 €

MCK – knižnica, Záhorácka 1919
STAŇ SA ANJELOM
výstava spojená s benefičnou dražbou 
diel slovenských umelcov, ktorá vyvrcholí 
benefičným koncertom 17. 12. v Kultúr-
ním domečku. Výstava potrvá do 15. 12. 
vstup voľný

MCK – Kultúrní domeček (kino), 
Hviezdoslavova 3
AFRIKA NA PIONIERI s Marekom Slo-
bodníkom
vstupné: 5 € v predpredaji / 6 € na mieste

MCK – Kultúrní domeček (kino), 
Hviezdoslavova 3
19. MEDZINÁRODNÝ FILMOVÝ 
FESTIVAL BRATISLAVA
vstupné: 3,50 €

MCK – galéria, Záhorácka 1919, 
1. poschodie
ČAROVŇA: Homeopatia so Zuzkou 
Zieglerovou
vstup voľný

MCK – Kultúrní domeček (kino), 
Hviezdoslavova 3
KATARÍNSKY KONCERT DH ZÁHORIEN-
KA, hostia: Jirka Helán a Libor Pantůček
vstupné: 7 €

MCK – Kultúrní domeček (kino), 
Hviezdoslavova 3
SNOW FILM FEST – celovečerné premieta-
nie špičkových filmov plných extrémneho 
lyžovania, zimného lezenia a skialpinizmu 
vstupné: 4 €

MCK – Kultúrní domeček (kino), 
Hviezdoslavova 3
Rozprávková nedeľa: DIVADLO ŽIHADLO 
- ZAJKO LAJKO (premiéra)
vstupné: 4 €

MCK – Kultúrní domeček (kino), 
Hviezdoslavova 3
DIVADLO NA HAMBÁLKU
M. Camoletti: TRI LETUŠKY V PARÍŽI
vstupné: 5 €

MCK – Spoločenský dom
CHILL OUT by ŠM DNH s Danielom 
„Gogo“ Štrauchom
Diskusná platforma mladých o svete youtu-
berov, o hodnote súkromia a vlastnej identity
vstupné dobrovoľné

MESTSKÉ CENTRUM KULTÚRY MALACKY
NOVEMBER 2017   •   www.mckmalacky.sk

ZMENA PROGRAMU A VSTUPNÉHO VYHRADENÁ.

MESTSKÉ CENTRUM KULTúRY MALACKY
JE POBERATEľOM KULTúRNYCH POUKAZOV.

28. 
november

UTOROK 1800

28. 
november

UTOROK 1900

29. 
november

STREDA 1830

30. 
november

ŠTVRTOK 1700

MCK – galéria, Záhorácka 1919, 1. poschodie
RIA VALÉ: Môj sen o láske. Z poézie 
múzy Rudolfa Dilonga
Beseda so zostavovateľkou 
reedície Denisou Fulmekovou
vstup voľný

MCK – Kultúrní domeček (kino), 
Hviezdoslavova 3
Motivačná prednáška 
PAVEL „HIRAX“ BARIČÁK
vstupné: 6 € v predpredaji / 7 € na mieste 

MCK – galéria, Záhorácka 1919, 
1. poschodie
Cestovateľský klub: 
Miloš Kuchárek - ETIÓPIA
vstup voľný

MCK – Kultúrní domeček (kino), 
Hviezdoslavova 3
SILNÉ REČI – Stand-up comedy
vstupné: 14 €

MCK – Tvorivý ateliér, Záhorácka 1919, 
1. poschodie
ARTETERAPIA PRE DOSPELÝCH 
s Andreou Záhradníkovou Krajčírovou
vstupné dobrovoľné

MCK – galéria, Záhorácka 1919, 
1. poschodie
ART CLUB 2002 
Vernisáž 16. vianočnej výstavy
vstup voľný
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Do hotela 
Eminent v Stupave 
hľadáme šikovných 
a pracovitých ľudí 
na tieto pozície:

 • recepčná
 • kuchár (vhodné 
pre absolventa),
 • pomocná sila 

do kuchyne
 • chyžná

 • čašník do bowlingu 
počas večerov 

(brigádne),
 • čašník na akcie 

(brigádne)

Svoje životopisy 
posielajte na 

info@hotel-eminent.sk. 

Viac informácií 
na telefónnom 

čísle 0907 16 33 61.

www.hotel-eminent.sk

SNOW FILM FEST 2017 
Máte radi dobrodružstvo, adrenalín 
a zimné športy? Pozývame vás v stredu 
22. novembra do kina v Malackách. 
Od 18.00 h na vás čaká premietanie 
špičkových filmov plných 
extrémneho lyžovania, 
zimného lezenia 
a skialpinizmu. 
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14. novembra si pripomíname 
nedožitých 50 rokov nášho 
drahého syna, otca a brata 

Ľubomíra Schreibera.

S láskou spomína celá rodina, 
rodina Škodová a kamaráti.

8. novembra sme si pripomenuli 
19 rokov od úmrtia nášho drahého 

manžela, otca, deda a pradeda 
Mikuláša Schreibera.

S úctou a láskou spomínajú dcéra 
Viera, manželka a ostatná rodina.

1. novembra sme si s úctou 
pripomenuli nedožité 

100. výročie narodenia nášho 
otca, starého a prastarého 
otca pána Karola Tarabu.

Synovia s rodinami.

Ťažko je bez Teba, 
dcéra naša, mamička a babka, 

smutno je nám všetkým. 
Už niet návratu ani nádeje,

len cesta k hrobu nás k Tebe zavedie. 

10. novembra uplynie rok, čo nás 
navždy opustila naša milovaná 

dcéra, mamička a babka 
Jarmila Adamovičová – 

Michalovičová z Malaciek. 

S láskou spomínajú rodičia, dcéra 
Barbora, syn Tomáš a ostatná 

rodina. Kto ste ju poznali, venujte 
jej, prosím, tichú spomienku. 

Ďakujeme všetkým, ktorí 
nezabúdajú a spomínajú s nami. 

3. novembra sme si pripomenuli 
nedožitých 58 rokov našej 

milovanej matky, dcéry a sestry 
Janky Schreiberovej.

S láskou a úctou v srdci spomínajú 
dcéra Lenka, mama, sestra Vierka 

s rodinou, rodina Škodová 
a ostatná rodina.

SPOMIENKY

Štúrka kraľuje nášmu 
okresu vo vybíjanej 
V  utorok 24. októbra sa na ZŠ Štú-
rova konal turnaj vo vybíjanej naj-
mladších žiačok a žiakov. Štúrka po 
skvelých výkonoch znovu obhájila 
titul a už 5 rokov kraľuje vo vybíjanej 
v našom okrese. Tento rok sa na tur-
naji zúčastnilo desať družstiev z pô-
vodne trinástich prihlásených. Žiaci 
zo Štúrovej prešli turnajom s  piati-
mi víťazstvami a  zaslúžene vyhrali. 
Zároveň po tretíkrát postúpili aj do 
krajského kola. Tam si môžu zmerať 
sily aj s ďalšími súpermi a zabojovať 
o postup na majstrovstvá Slovenska, 

kam sa im podarilo postúpiť aj pred 
dvoma rokmi. 
ZŠ Štúrova Malacky reprezento-
vali Juraj Móro, Dominik Vranek, 
Adam Kozár, Soňa Fajtáková, Ka-
rin Mangerová, Gabriel Török, 
Tomáš Húšek, Matúš Stachovič, 
Veronika Šišoláková, Viktória Slá-
mová, Alexandra Klenová a Timea 
Gerbáčová. K úspechu im blahože-
láme a  držíme palce na  ďalších tur-
najoch.

Text a foto: P. Ondruš

  Povedali si ÁNO:
Michaela Miholeková a Frederik Iring
Klaudia Karasová a Rastislav Haramia

  Vítame medzi nami:
Richard Paníček * 11. 8.
Zuzana Dojčáková * 11. 10.

  Opustili nás:
Oliva Illýová, Malacky, *1939
Júlia Žondová, Malacky, *1928
Eduard Pavlík, Malacky, *1942
Anton Frühauf, Sološnica, *1943

Mária Sláviková, BA - Ružinov, *1922
Paulína Ondrejková, Jakubov, *1928
Júlia Vápeníková, Malacky, *1940
Cecilie Danihelová, Malacky, *1956
Milan Kožuch, Malacky, *1951
Viera Putíková, Lozorno, *1953
Anna Kainráthová, Malacky, *1924
Vladimír Kašpárek, Malacky, *1973
Anna Zetková, Malacky, *1936
Vladimír Košický, Kečovo, *1952
Ivana Siposová, Malacky, *1964
Arnold Hrdina, Stupava, *1952
Antonia Gállová, Záhorská Ves, *1932
Jozef Horák, Malacky, *1959
Ladislav Buraj, Malacky, *1942
Jaroslav Kadluba, Malacky, *1927

MALACKÁ MATRIKA od 9. 10. do 6. 11. 2017Jubilanti 
v novembri 
80 Alžbeta Kovačovská
 Oto Štetina
85 Anna Bencová
 Margita Králová
90 Štefánia Poláková

Srdečne 
blahoželáme!

V školskom basketbale naďalej 
najlepší ZŠ Štúrova a Gymnázium 
 V posledných rokoch majú tur-
naje v školskom basketbale tradič-
né finále, v ktorom o víťazstvo vždy 
bojujú ZŠ Štúrova a  Gymnázium 
Malacky. Tretí októbrový týždeň 
sa na Štúrke odohrali dva okresné 
turnaje v  basketbale starších žia-
kov a žiačok a tradícia sa potvrdila. 
 Medzi dievčatami boli najús-
pešnejšie domáce žiačky, ktoré si 
postupne poradili so všetkými sú-
perkami a hladko si vybojovali po-
stup do krajského kola. Na druhom 
mieste skončili študentky gymná-
zia. Turnaj chlapcov bol o niečo vy-
rovnanejší. Vyvrcholením bol finá-
lový zápas s  rovnakým obsadením 
ako u  dievčat: ZŠ Štúrova – gym-
názium. V  ňom sa prejavili väčšie 
skúsenosti gymnazistov, ktorí sa 
na turnaji predstavili s komplet-
nou základnou zostavou zloženou 
z basketbalistov. 
 Vo víťazných tímoch hrali za 
ZŠ Štúrova Ivana Velická, Kris-
tína Ambrová, Karolína Slo-
bodová, Lea Kučerová, Nikola 
Tomanová, Barbora Šmahlíko-
vá, Vanessa Kimličková, Nico-
la Novotná, Sarah Kujanová 

a Laura Walterová a za Gymná-
zium Malacky Tomáš Bernhau-
ser, Martin Bolf, Filip Brunčák, 
Filip Jurkáček, Matúš Mladý, 
Richard Repaský, Samuel Sed-
lák, Enrique Spišiak, Simon 
Špergl, Adam Zelínka, Michal 

Zethaml a Patrik Rychtarčík. 
 Dievčatám zo Štúrky a chlapcom 
z gympla k úspechu a postupu gra-
tulujeme a  držíme im palce v kraj-
skom kole.  

Text a foto: P. Ondruš

Mladšie žiačky vyhrali 
hádzanársky turnaj v Prahe
 Spojené hádzanárske družstvo 
mladších dievčat TJ Strojár Malacky/
ŠKH Rohožník sa na pozvanie DHC 
Slavia Praha zúčastnilo na kvalitne 
obsadenom turnaji Memoriál Radky 
Holečkové. 
 Družstvo mladších žiačok moh-
li podľa pravidiel posilniť i  štyri 
hráčky o  rok staršie, a  tak okrem 
dvoch najmladších (M. Mrázo-
vá a  S. Nemcová) boli v  zostave 
takmer všetky z  minuloročného 
úspešného kolektívu. Dievčatá 
po výborných výkonoch zvíťazi-
li vo všetkých štyroch zápasoch 
a  celý turnaj vyhrali. Okrem 
toho, Sarah Kujanovú vyhlásili 
za najlepšiu hráčku turnaja. 

Výsledky nášho tímu:
TJ Strojár Malacky/ŠHK Rohožník –  
DHC Slavia Praha (ČR) 19:13
TJ Strojár Malacky/ŠHK Rohožník – 
Sokol Kobylisy II (ČR) 18:11
TJ Strojár Malacky/ŠHK Rohožník – 
CSS6 Bukurešť B (Rumunsko) 22:8

TJ Strojár Malacky/ŠHK Rohožník – 
CSS6 Bukurešť A (Rumunsko) 16:11

Celkové poradie: 
1. TJ Strojár Malacky/ŠHK Rohožník
2.  DHC Slavia Praha
3.  CSS6 Bukurešť A
4.  Sokol Kobylisy II
5.  CSS6 Bukurešť B
V  spoločnom družstve hrali: Sa-

rah Kujanová, Vanda Kuračková, 
Linda Olivová, Lea Kolandrová, 
Vanessa Kimličková, Eva Balaščí-
ková, Laura Walterová, Karolína 
Šperglová, Nikola Nemcová, Natá-
lia Tomaškovičová, Aneta Mrázo-
vá, Adriana Vozárová, Magdaléna 
Mrázová a Sofia Nemcová.

Text: D. Šuster, foto: Slavia Praha
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Malacky mali zastúpenie na 
majstrovstvách sveta v cyklistike 

Malačianka Ivana Prokopová nám napísala, ako absolvovala majstrovstvá sveta amatérov v cestnej cyklis-
tike. Jej zážitky sú zároveň výzvou, aby sa budúci rok postavilo na štart viac cyklistov zo Slovenska. 

 Keď som v lete stála na štarte 
svojich prvých cestných pretekov, 
Tour of Cambridgeshire v anglickom 
Peterborough, ešte som netušila, čo 
všetko bude nasledovať. V náročných 
127-kilometrových pretekoch som 
prešla cieľom v čase 3 hodiny 35 mi-
nút a umiestnila sa na 10. mieste zo 
102 účastníčok v kategórii, čím som 
sa kvalifikovala na majstrovstvá sveta 
Masters vo francúzskom Albi. Dlho 
som zvažovala, či ísť alebo nie. Či mi 
za to všetky tie náklady na štartovné, 
leteckú dopravu aj s bicyklom a uby-
tovanie stoja. Napokon som si pove-
dala, že takúto šancu už nemusím do-
stať, tak som sa rozhodla ísť do toho.
 V deň majstrovstiev to pri prí-
chode do centra Albi vyzeralo ako 
na festivale britských cyklistov, keď-
že ich tam bola drvivá väčšina. Slo-
vensko sme na cestných pretekoch 
reprezentovali len štyria, ja som bola 
jediná žena. Štartovala som spolu 
s dvoma kamarátkami z anglického 
klubu, ktorého som členkou. Kaž-
dá sme však boli z inej krajiny. Trať 
pretekov bola dlhá takmer 100 km. 
Ráno bolo ešte pod mrakom, za čo 
sme však boli vďačné, keďže podľa 
predpovede malo byť až 36 °C. Po 
čase sa však mraky rozplynuli a ná-
ročné preteky nám ešte viac sťažili 
horúčavy. Bolo pre mňa veľmi ob-
tiažne niečo zjesť a vypiť. To zrejme 
spôsobilo dve menšie krízy v druhej 

polovici pretekov. No podarilo sa mi 
do seba niečo dostať a po doplnení 
kalórií sa mi vrátili sily a dostala som 
sa do tempa. Cieľom som prešla 
v čase  2 hodiny a 51 minút. Umiest-
nila som sa na 34. priečke zo 62 pre-
tekárok v mojej vekovej kategórii. 
Bola som úplne prehriata a vyčerpa-
ná, no aj šťastná, že som to zvládla.

 Tieto majstrovstvá sveta boli pre 
mňa obrovským zážitkom a veľkou 
skúsenosťou. Pokúsim sa zopakovať 
si to znova o rok. Bolo by úžasné, 
keby nás na budúcoročných maj-
strovstvách reprezentovalo viac cyk-
listov zo Slovenska.

Text a foto: I. Prokopová

Obrovský úspech 
malackej kulturistiky: 
Jakub Vilímek štvrtý na svete! 
 Začiatkom novembra sa v špa-
nielskom Benidorme uskutočnili 
71. majstrovstvá sveta mužov 
v kulturistike, klasickej kulturisti-
ke, „games“ klasickej kulturistike 
a men‘s  physique federácie IFBB.
 Malacky reprezentoval člen 
KuO TJ Strojár Malacky Jakub 
Vilímek, ktorý sa predstavil 
v kategórii klasická kulturistika 
mužov do 180 cm. V  konkuren-
cii 17 pretekárov sa dostal do 
6-členného finále, kde napo-
kon obsadil skvelé 4. miesto. 
Tento úspech znásobuje aj fakt, 
že to bola Jakubova prvá me-
dzinárodná súťaž medzi mužmi. 
Veríme, že sa mu bude dariť aj 
v  budúcnosti na majstrovstvách 
Európy alebo sveta.
 Kulturistický oddiel ďakuje TJ 
Strojár Malacky, mestu Malacky, 
Slovenskej asociácii fitness, kultu-
ristiky a silového trojboja, sponzo-
rom Jakuba a všetkým podporova-
teľom a fanúšikom oddielu.

Text: D. Krajčír, 
predseda KuO TJ Strojár Malacky, 

foto: I. Kopcek, EastLabs Team

Naši krosári sa slušne rozbehli 
Krosová sezóna je v plnom prúde a naši mladí reprezentanti dávajú o sebe vedieť. Striedavo úspešní boli 
na školských majstrovstvách SR, avšak v pretekoch Grand Prix v Cabaji-Čápore stáli všetci na stupňoch 
víťazov. Okrem toho Jakub Kopiar si vybojoval miestenku na decembrové majstrovstvá Európy. 

Školské majstrovstvá SR 
Na jednej strane krásny úspech, na 
druhej sklamanie z individuálnych 
umiestnení – tak sa pre nás skončili 
školské majstrovstvá SR v cezpoľnom 
behu. V kúpeľnom centre Červený 
Kláštor – Smerdžonka nás reprezento-
vali Jakub Kopiar a Marek Ondrovič 
z  Gymnázia Malacky. Na pravé po-
ludnie sa na trať vybralo 24 študentov 
stredných škôl a  medzi nimi aj Kubo 
a  Marek. Ich postup na republikový 
šampionát cez okresné a krajské kolo 
bol pomerne náročný, avšak zaslúži-
li si ho predovšetkým za medailové 
umiestnenia v  krajských pretekoch 
(Kopiar 1., Ondrovič 3.). Na štvorki-
lometrovej trati nezvládol Kubo 
záverečné dva okruhy a skončil na 
4. mieste, Marek dobehol na 7. prieč-
ke.  Tieto dve umiestnenia rozhodli, 
že Gymnázium Malacky vyhralo sú-
ťaž tímov. Dá sa povedať, že na kaž-
dých pretekoch sa z  nášho družstva 
zaskvel niekto iný: v  okresnom kole 
Matúš Kuma, v krajskom Jakub Kopiar 
a  v republikovom Marek Ondrovič. 
V súťaži tímov za nami skončilo špor-
tové gymnázium v  Banskej Bystrici 
a Gymnázium Párovská z Nitry. 

Kubo Kopiar si vybehal miestenku 
na Európu 
Junior Jakub Kopiar pretavil svoje 

snaženie do úspešného výsledku kvali-
fikácie na majstrovstvá Európy v krose. 
V  krásnom prostredí lesíka pri Cabaji-
Čápore nenašiel premožiteľa medzi 
súpermi, ale našťastie ani medzi inými 
faktormi, ako bolo počasie či klzká trať. 
Náš bežec podal veľmi zodpovedný 
a takticky bezchybný výkon. Svoje sily 
výborne rozložil a zhruba 300 metrov 
pred cieľom bolo zrejmé, že si beží po 
jasné prvenstvo. Kubo sa tak v  pokoji 
môže pripravovať na svoj hlavný vrchol 
sezóny - majstrovstvá Slovenska, ktoré 
sa uskutočnia 19. novembra v Šamorí-
ne a  kde určite bude chcieť potvrdiť, 
že si miestenku na ME zaslúži. Európ-
sky krosový šampionát sa uskutoční 

10. decembra taktiež v Šamoríne. 
Účasť na majstrovstvách Európy je do-
teraz najväčším Kubovým úspechom. 

Každý s medailou 
Všetci naši mládežníci sa v Cabaji-
Čápore postavili na stupne víťazov. 
V bilancii klubov získal AC Malacky 
dve zlaté a dve bronzové medaily. 
Okrem už spomínaného Jakuba Ko-
piara vybojovala zlato aj žiačka Zuz-
ka Švejdová. Bronz za tretie miesto 
získala mladšia žiačka Miška Salay-
ová a dorastenec Marek Ondrovič. 

Spracované z informácií 
www.ekipa.sk

FC Malacky zdolal 
Kalinkovo 3:1
 Futbalisti FC Malacky si pred 
dohrávkou a zároveň posledným 
zápasom jesennej časti v  Čuno-
ve dokázali poradiť s  druhým 
tímom tabuľky SFC Kalinkovo 
pohodlne 3:1. Naši ovládali so-
botňajší zápas už od jeho úvodu. 
V 4. minúte sa do vynikajúcej prí-
ležitosti po centri z  ľavej strany 
dostal Denis Michalek, ale svoj 
pokus nasmeroval iba do dobre 
postaveného brankára Kalinko-
va. O  ďalšie štyri minúty sa po-
núkol do úniku Tomáš Mifkovič, 
ani ten však šancu na vedúci gól 
nepremenil. Malacky šli do ve-
denia v 11. minúte, keď sa k od-
razenej lopte v šestnástke dostal 
Juraj Miklušičák. Hostia sa do 
prvého náznaku šance dostali až 
v 17. minúte, avšak obrana i bran-
kár Martin Preis akciu súpera bez 
väčších problémov zneškodnili. 
Prvý polčas priniesol len jeden 
presný zásah, ale zato viacero 
nešetrných zákrokov, za ktoré 
rozhodcovia udeľovali žlté karty. 
 Malačania, konkrétne Jakub 
Hitmar a Denis Michalek, mali vý-
borné šance aj v  úvode druhého 
polčasu. Rozhodujúci sa ukázal 
byť zásah domáceho trénera Mi-
roslava Kéryho, ktorý v 65. minú-
te poslal na ihrisko najlepšieho 
strelca FC Malacky v tejto sezóne 
Vladimíra Ronca. Ten už zakrátko 
prekonal prudkou strelou branká-

ra hostí a  zvýšil na 2:0. Ronec sa 
presadil v  rýchlom slede aj dru-
hýkrát, v 73. minúte dokončil vy-
nikajúco zahraný útok dorážkou 
do odkrytej brány a  domáci po-
hodlne viedli 3:0. Domácich môže 
mrzieť len fakt, že si Martin Preis 
čisté konto neudržal, v 87. minúte 
Kalinkovo znížilo zásluhou Miku-
láša Mikundu. 
 Malačanov čaká v  jesennej 
časti ešte jeden zápas, v sobotu 
11. novembra o  13.30 h budú jas-
ným favoritom na ihrisku Čunova. 
Po jesennej fáze IV. ligy sú naši fut-
balisti na prvej priečke s náskokom 
9 bodov pred Slovenským Grobom 
a  istým krokom smerujú za návra-
tom do III. ligy. 

FC Malacky – SFC Kalinkovo 3:1 
(1:0)

Góly: 11. Juraj Miklušičák, 70., 73. 
Vladimír Ronec – 87. Mikuláš Mi-
kunda 

Zostava Malaciek: Martin Preis – Ja-
roslav Zváč, Martin Sloboda (Adam 
Velický), Pavol Uhrinec (C), Lukáš 
Rupec (Peter Mikula) – Jakub Mráz 
(Daniel Sakar), Jakub Hitmar, Daniel 
Čeřovský – Juraj Miklušičák, Denis 
Michalek, Tomáš Mifkovič (Vladimír 
Ronec)

M. Binčík


