
Moderná športová aréna vyrastie 
v areáli bývalej píly na Pezinskej ulici. 
Toto, ešte pred pár rokmi zanedbané 
miesto, postupne ožíva. Pred troma 
rokmi, v septembri 2019, tam vznik-
lo záchytné parkovisko, potom sa 
odstránili zvyšky starej haly a náleto-
vá zeleň, neskôr sa mesto dohodlo 
s majiteľom dvoch posledných dom - 
čekov v areáli na ich zachovaní, a te - 
raz sa v lokalite začína výstavba špor-

tovej arény. „Pamätám si ten moment,  
keď som u známych prvý raz vyslovil, 
že postavíme hokejovú halu. Neveri
li mi, lebo vraj takých už bolo, čo iba 
sľubovali. Dnes ju staviame, navyše 
spojenú aj s novou multifunkčnou ha
lou,” zdôraznil primátor J. Říha. Dopl-
nil ho predseda BSK J. Droba: „Zále
ží na tom, aby mladí ľudia športovali. 
Viac športu a pohybových aktivít vráti 
deťom opäť fyzickú a dušev nú poho

du. Je tiež východiskom z narastajúcej 
obezity. Teším sa, že miest na športo
vanie postupne pribúda.”

Aréna bude športovým tréningo-
vým komplexom, ktorého súčasťou 
bude okrem hokejovej haly aj mul-
tifunkčná hala pre kolektívne športy, 
silovo-kondičná príprava, priestory 
pre regeneráciu, hokejový trenažér, 
ubytovacie kapacity pre športovcov 
a potrebné technické zázemie. Bude 
slúžiť obyvateľom mesta i okresu, re-
kreačným športovcom i  športovým 
klubom na prípravu. „Ako pedagóg 
na strednej škole si uvedomujem vý
znam športu pre mladú generáciu. Aj 
ja osobne mám k  športu blízky a  ak
tívny vzťah, preto som veľmi rád, že 

nový, moderný športový stánok v Ma
lackách je už takmer realitou. Bude to 
dôležitý impulz pre amatérsky i  pro
fesionálny šport,” skonštatoval mest-
ský poslanec Pavol Tedla. „Slovenský 
zväz ľadového hokeja oceňuje každú 
investíciu do športovej infraštruktúry, 
zvlášť ak je jej súčasťou ľadová plo
cha. Budeme sa tešiť, keď v Malackách 
vznikne hokejový klub, kde v budúc
nosti vyrastú hokejisti a  hokejistky. 
Sme radi, že mesto ponúkne deťom 
možnosť všeobecnej pohybovej ak
tivity, ktorá je dôležitá pre ich rozvoj  
a zdravý životný štýl,” ocenil projekt 
prezident Slovenského zväzu ľado-
vého hokeja Miroslav Šatan.

Aréna by mala stáť o  dva roky. 
Jej financovanie (12 684 000 €) bude 
viac zdrojové: pôjde o kombináciu 
financií mesta, úveru a štátnej dotá-
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Malacký klub mažoretiek ELLA pokračoval v me-
dailovej žatve aj na majstrovstvách sveta. Tohto-
ročný úspešný príbeh sa akiste začal na tréningu 
krátko po skončení protipandemických opatrení, 
no až na súťaži o niekoľko mesiacov neskôr sa uká-
zalo odhodlanie klu bu ELLA aj tým, ktorí dovtedy 
o mažoretkovom športe možno ani netušili.

Že to bude mimoriadne úspešná sezóna, sme zistili už 
na majstrovstvách Slovenska, ktoré sa na prelome me-
siacov apríl a máj konali v Hlohovci. dievčatá si z Fraštá-
ku odniesli za šesť choreografií päť titulov majsteriek 
SR a jeden vicemajstrovský.

Päť zlatých a  jedna strieborná medaila z  majstrov-
stiev Slovenska znamenali účasť na majstrovstvách Eu-
rópy v chorvátskom Zadare na začiatku letných prázdnin. 
V silnej konkurencii získali jedno zlato, dve striebra, dve 
4. miesta a  jednu 6. priečku. Po majstrovstvách Európy 

Jesenný zber
objemného
odpadu
sobota 8. október – I. obvod
sobota 15. október – II. obvod
sobota 12. november – III. obvod
sobota 19. november – Iv. obvod

Podrobné informácie nájdete 
na strane 4.  -red-

 Rozlúčkové
zastupiteľstvo

Vo štvrtok 6. októbra o 14. hodi-
ne rokuje mestské zastupiteľstvo. 
Ide o  posledné zasadnutie v  tomto 
volebnom období. Po prerokovaní 
pracovných materiálov bude nasle-
dovať slávnostná rozlúčka vedenia  
mesta s poslancami. Program a ma-
teriály: www.malacky.sk, časť MES-
To – MESTSkÉ ZASTUPITEĽSTvo. 
Priebeh zastupiteľstva môžete sledo-
vať na www.zastupitelstvo.sk.

-red-

 Máme najlepšie mažoretky
 na svete

Pokračovanie na strane 8 Majsterky sveta – miniformácia baton kadet

Začína sa 
výstavba 
športovej 
arény

Začína sa 
výstavba 
športovej 
arény

Tak sme sa dočkali: naše mesto   a  región dostane najmodernejší 
športový stánok. Práve v týchto dňoch sa začína výstavba Šport aré-
ny Malacky. Symbolický základný kameň poklepali primátor mesta 
Juraj Říha, predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj dro-
ba, zástupca zhotoviteľa, generálny riaditeľ spoločnosti Sytiq Juraj 
kotúč a konateľ spoločnosti Šport aréna Malacky dušan Rusňák.

Pokračovanie na strane 2

Pohyb je
život

V  uplynulých dňoch sme privíta
li veľkú športovú osobnosť. Cirkevnú 
školu v  rámci projektu Európsky týž
deň športu navštívil šprintér Ján Volko. 
Na začiatok výstavby Šport arény mal 
prísť ďalší veľký športovec, hokejista 
Miroslav Šatan, avšak ospravedlnil 
sa. Hoci sú obaja veľkými hviezdami –  
Volko je halovým majstrom Európy 
a  Šatan majstrom sveta i  víťazom 
Stanley Cupu – nerobia okolo seba 
„vietor”. Naopak, správajú sa veľmi 
milo a  príjemne. Práve to z  nich robí 
veľké osobnosti a vzory pre deti či mlá
dež.

Keď už hovoríme o športovej aréne: 
myšlienka jej výstavby nie je nová. Dis
kusia o novom veľkom športovisku sa 
začala už pred niekoľkými rokmi. V mi
nulosti sa hovorilo o hokejovej hale pri 
ZŠ Záhorácka a o multifunkčnej špor
tovej hale na Štúrke. Zámer hokejovej 
haly však nevyšiel, pretože ho mestské 
zastupiteľstvo v júni 2017 neschválilo. 
Aktuálny projekt na bývalej píle je vý
sledkom širšej diskusie vedenia mes
ta so zástupcami športových klubov  
i športovou verejnosťou. Napriek tomu 
bola jeho príprava dlhá, náročná a pl
ná prekážok. Výstižne to okomentoval 
po slanec Štefan Hronček: „Nebyť špe
kulantov, už sme sa mohli korčuľovať.”

Možno raz aj u  nás vyrastú nasle
dovníci Volka a  Šatana, veď máme 
šikovných atlétov a  budúca aréna 
možno objaví nielen hokejové talenty. 
No ak by z nich aj neboli reprezentan
ti, neprekáža to. Z našich detí nemusí 
hneď vyrásť nová Rebecca Slezáková, 
Samo Mráz, Patrik Koch, Boris Boja
novský či Petr Michalovič. Stačí, ak sa 
budú hýbať, presnejšie povedané, ak 
sa budú rady hýbať. Pohyb je predsa 
radosť a radosť je život.

Ľ. Pilzová



2 17/2022

V  týchto dňoch sa rekonštruuje 
chodník na Kukučínovej 37–39 a za-
čala sa aj kompletná oprava chodní-
ka s vjazdami na ceste gen. M. R. Šte-
fánika v  úseku od Veľkomoravskej 
po Štúrovu. 

„Ulice obnovujeme podľa finanč
ných možností mesta a aktuálne uvoľ
ňujeme ďalší milión eur,” skonštato- 
val primátor Juraj Říha a doplnil: „Ak 

by bolo možné čerpať eurofondy na 
cesty, využili by sme ich. Žiaľ, nedá sa.”

V  plnom tempe je obnova ciest 
na Martina Rázusa, Jána Hollého, 
Du bovského a Štúrovej (úsek od 
Stu pavskej po základnú školu). Za-

čína sa tiež verejné obstarávanie na 
obnovu chodníka a cesty na Jesen-
ského v úseku od Pezinskej po Du-
bovského. V októbri plánuje mesto 

začať verejnú súťaž na kompletnú 
rekonštrukciu chodníkov a ciest na 
Partizánskej, Ľuda Zúbka, Námestí 
SNP, Veľkomoravskej a chodníkov na 
Mierovom námestí za ďalší milión 
eur.

Počas prác je na spomenutých 
uli ciach obmedzený pohyb chodcov 
i vozidiel a parkovanie. Ďakuje me 
preto všetkým za trpezlivosť a  po-
chopenie. 
  -lp-/-jh-

Nová škola je dlhodobým záme-
rom poslancov za 6. obvod. Diskusia 
k tejto téme sa začala pred takmer 
troma rokmi, keď pri prerokúvaní 
zmeny školských obvodov požiada-
li mestskí poslanci o preskúmanie 
možností, ako zabezpečiť deťom 
vzdelávanie v blízkosti bydliska. Ini-
ciátorom bol Marián Andil, poslanec 
za príslušný 6. mestský obvod Rádek  
a Padzelek: „Obe základné školy – 
Dé rerka aj Štúrka – sú totiž pomerne 
vzdialené od Rádku a Padzelku, a na
vyše, obe sa už blížia k hranici svojich 
kapacitných možností. Je preto žia
dúce, aby mali deti z Rádku a Padzel
ku svoju spádovú školu takpovediac 

v  pešom dosahu.” Z  dôvodu financií 
a času výstavby znela pôvodná po-
žiadavka na školu pre I. stupeň, av-
šak aktuálne sa otvorila možnosť jej 
rozšírenia. 

„Aby bolo možné financovať vý
stavbu z  Plánu obnovy, navrhli sme 
v  súlade s  výzvou plnohodnotnú de
väťtriednu školu pre oba stupne s telo
cvičňou a jedálňou. Takto budú vykryté 
požiadavky na školské kapacity na dl
hé obdobie dopredu a  Rádek, Majer 
a  Padzelek dostanú svoju spádovú 
školu. Škola bude spĺňať najmodernej
šie požiadavky na životné prostredie, 
zasadená bude do prírodného pro
stredia tak, aby rešpektovala okolitú 

zástavbu – napríklad te locvičňa bude 
polozapustená do zeme, ale rešpek
tovať bude aj okolité lesy – chceme 
zachovať maximum vzrastlých stro
mov, nachádzajúcich sa na pozemku. 
V rámci areálu bude dokonca osadený 
exteriérový ekopavilón, jazierko a  at
letický ovál,” vysvetľuje viceprimá-
tor Milan Ondrovič, ktorý je zároveň 
poslancom za tento mestský obvod.

Ďalším dôležitým krokom v  prí-
prave projektu bude názor poslan-
cov mestského zastupiteľstva, ktorí 
budú o  ňom diskutovať 6. októbra 
v rámci zmien a doplnkov územného 
plánu. Ak sa školu podarí zrealizovať, 
mesto by potom eventuálne mohlo 
vyhovieť požiadavke obce Kostolište 
o navrátenie spoločného školského 
obvodu pre ZŠ na Záhoráckej ulici.

Text: Ľ. Pilzová, 
vizualizácia: Mgr. art. B. Škopek

SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA

odkaz pre starostu: 
sme stále najlepší

desať rebríčkov, z toho deväť víťazstiev a jedno tretie miesto – taká 
je bilancia Malaciek v hodnotení samospráv, zapojených do odkazu 
pre starostu. Projekt je dielom Inštitútu pre dobre spravovanú spo-
ločnosť, ktorý každoročne hodnotí samosprávy v dvoch rebríčkoch: 
podľa riešenia podnetov a spôsobu komunikácie. Malacky sú hodno-
tené 5 rokov, čo znamená už spomínaných 10 rebríčkov zo začiatku 
tohto textu. Za rok 2021 sme obe hodnotenia znovu vyhrali, čiže sme 
kontinuálne najlepší medzi samosprávami do 20-tisíc obyvateľov 
v úrovni komunikácie aj v riešení podnetov.

Všimli ste si nejaký nedostatok vo 
verejnom priestore? Môže ísť o  po-
škodenú detskú preliezačku, smetný 
kôš či lavičku, prípadne výtlk na ces-
te alebo preplnený kontajner. Všet-
ky svoje postrehy môžete adresovať 
mestu cez portál Odkaz pre starostu. 
Zodpovední pracovníci mesta robia 
maximum pre to, aby sa nedostatky 
odstránili čo najskôr.

Prvým „na rane” v  Malackách je 
administrátor portálu za naše mes- 
to Matúš Gelinger: „Je mojou povin
nosťou pravidelne kontrolovať nové 
podnety a zabezpečiť ich skoré vyrie
šenie. Nie som na to sám, pretože spo
lupracujem s  kolegami z  mestského 
úradu aj s  pracovníkmi mestskej ko
munálnej spoločnosti Tekos.”

Nie každý podnet sa dá vyriešiť 
okamžite. Niektoré si vyžadujú roz-
siahle stavebné práce a vysoké inves-
tície. Zapracovaním týchto finančne 

a projekčne náročných podnetov 
do plánu realizácie sa zaoberá Útvar 
strategického rozvoja a Útvar výsta-
vy a životného prostredia. Takisto sa 
stáva, že sa podnety netýkajú iba sa-
mosprávy, ale iných subjektov.

Keď sa Malacky 1. februára 2016 
pripojili, boli jubilejnou 100. sa-
mosprávou v  Odkaze pre staros-
tu, dnes ich je zapojených vyše 170 
z celého Slovenska. Za takmer 6 ro-

kov sme vyriešili 1696 podnetov 
a  ďalších 286 je označených „v rie-
šení”. Ešte donedávna v  Malackách 
prevažovali požiadavky na opravy  
ciest a  chod níkov, avšak dominu-
júcim trendom z  posledného ob-
dobia je najmä ze leň a  životné 
pros tredie. Potom na sle dujú spomí-
nané cesty a  chodníky, dopravné 
značenie, mestský mobili ár a verej ný 
poriadok.                   Ľ. Pilzová

Hodnotenie Malaciek 
2017: komunikácia 1.
 riešenie podnetov 1. 
2018: komunikácia 1.
 riešenie podnetov 3.
2019: komunikácia 1. 
 riešenie podnetov 1. 
2020: komunikácia 1. 
 riešenie podnetov 1. 
2021: komunikácia 1.
 riešenie podnetov 1. 

Rok 2021 – samosprávy 
do 20-tisíc obyvateľov 
komunikácia: 
Malacky
Sabinov 
Stará Ľubovňa 

riešenie podnetov:
Malacky 
Púchov
Sabinov

 Pokračujú rekonštrukcie
 ciest a chodníkov HARMonoGRAM PRÁC

dubovského 
5. 10. frézovanie
10.–11. 10. asfaltovanie

Martina Rázusa
6.–7. 10. frézovanie
12.–13. 10. asfaltovanie

Štúrova 
14. a 17. 10. frézovanie
20.–21. 10. asfaltovanie 

Jána Hollého
18.–19. 10. frézovanie
24.–25. 10. asfaltovanie

V prípade nepriaznivého počasia 
sa môže harmonogram prác me-
niť.

Rekonštrukcia chodníka na Štefánikovej

 Pripravuje sa projekt
 základnej školy na Rádku

Už dlhší čas sa uvažuje o novej základnej škole v Malackách a v sú-
vislosti s tým už sa začala príprava projektu. Škola by mala vyrásť na 
Rakárenskej ulici. Prioritne by mala byť určená pre deti z rýchlo sa roz-
rastajúcich lokalít Rádek a Padzelek, ktoré momentálne patria pod zá-
kladné školy dr. J. dérera a na Štúrovej.

 Začína sa výstavba
 športovej arény
cie vo výške 1,5 milióna €. „Malacky 
po tridsiatich rokoch stavajú svoj ďalší 
športový stánok.  Je to najrozsiahlejší 
projekt za naše dve funkčné obdobia 
vo vedení samosprávy. Aréna bude 
vizuálne i funkčne zodpovedať úrovni 
21. storočia. Ďakujem všetkým, ktorí sa  
o to pričinili a pomohli nám. Je to veľká 
vec,” uzavrel primátor.

Z histórie lokality Píla
Malackú pílu neďaleko Zámoc-

kého parku založili Pálffyovci v 19. 
storočí (predtým bola píla na Rakár-
ni). Keď bola koncom 19. storočia vy - 
budovaná pozdĺž píly železnica, Pálf-
fyovci nechali vybudovať vlastnú les-
nú železničku – štrečku, pomocou 
ktorej sa zvážalo drevo z Karpát pria-
mo na pílu. Správcom píly v pálffyov-
skom období bol František Hanuš, 
ktorého sem povolali z Moravy. Jeho 
syn Fridrich dlhé roky učil telocvik na 
tunajšom františkánskom gymnáziu.

Píla fungovala ďalej aj po odcho-
de Pálffyovcov. S jej prevádzkou sa 
skončilo na prelome 20. a 21. storo- 
čia.

Text: Ľ. Pilzová, foto: S. osuský

Dokončenie zo strany 1 otázky a odpovede
dokáže mesto splácať úver?
Dlh mesta je vo výške 29,48 %,  

čo je hlboko pod povoleným zá-
konným maximom 60 %. Splát-
ky mestských úverov sú vo výške 
3,41 %, k bežným príjmom, pričom 
podľa zákona je strop 25 %.

Ako si mesto poradí s vysoký-
mi cenami energií pri prevádz-
kovaní arény?

Aktuálny projekt ráta s kombi-
náciou vykurovania na plyn a zvyš - 
kovým teplom z výroby ľadu. 
Vzhľa dom na aktuálne dianie vo 
svete sa začalo prehodnocovať 
od pojenie arény od plynu a  jeho 
nahradenie tepelným čerpadlom. 
Na výrobu elektrickej energie by 
mohli slúžiť fotovoltaické panely 
na streche arény, k čomu aktuálne 
statik pripravuje výpočty.

Čo bude s budovou bývalého 
sila, ktoré z diaľky pripomína si-
luety dvoch postáv?

O jeho budúcnosti sa ešte de-
finitívne nerozhodlo. Mesto by ho 
chcelo zachovať a  využiť v rámci 
zóny.
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1. Ladislav Čas, 71 r., obchodný kon-
zultant, nezávislý
2. Štefan Hronček, Ing., 43 r., pro-
cesný inžinier, nezávislý
3. Simon Michálek, 24 r., živnostník, 
nezávislý
4. Jozef Mračna, Ing., 67 r., technik, 
Smer – sociálna demokracia, Sloven-
ská národná strana
5. Róbert Peťko, Mgr., 47 r., náčelník 
obecnej polície, Hlas – sociálna de-
mokracia

1. František Friala, 67 r., podnikateľ, 
Smer – sociálna demokracia, Sloven-
ská národná strana
2. Marián Haramia, MUDr., 63 r., le-
kár – chirurg, nezávislý
3. Peter kováč, 42 r., invalidný dô-
chodca, Kotlebovci – ľudová strana 
naše Slovensko
4. daniel Masarovič, Mgr., 47 r., ria-
diteľ cirkevnej školy, nezávislý
5. david Michálek, 24 r., nezamest-
naný, nezávislý
6. Lucia vidanová, PhDr. Ing., 41 r., 
projektová manažérka, nezávislá

1. viera Mária Adamovičová, Paed-
Dr., 40 r., pedagogička, nezávislá
2. Tomáš Beňo, Bc., 23 r., študent 
tech nickej univerzity, nezávislý
3. Lukáš Glesk, Mgr., 35 r., historik, 
občiansky aktivista, Sloboda a solida-
rita, Občianska konzervatívna stra- 
na
4. Ladislav Horáček, Ing., 64 r., eko-
nóm, Smer – sociálna demokracia, 
Slovenská národná strana
5. Pavel Spusta, Ing., 64 r., počítačo-
vý špecialista, nezávislý

1. Zuzana Baligová, Ing. Mgr., 50 r., 
prednostka mestského úradu, nezá-
vislá

2. Martin Macejka, Mgr., 40 r., histo-
rik, učiteľ, Sloboda a  solidarita, Ob-
čianska konzervatívna strana
3. Anton Pašteka, Mgr., 73 r., peda-
góg, Smer – sociálna demokracia, 
Slovenská národná strana

1. Ľuboslava Čechová, 66 r., dô-
chodkyňa, nezávislá
2. Marcel Hladík, 47 r., manager, ne-
závislý
3. Silvia Chrupková, 42 r., poštová 
doručovateľka, Kotlebovci – ľudová 
strana naše Slovensko
4. Adam Janík, Ing., PhD., 31 r., projek-
tant vodohospodárskych stavieb, ne - 
závislý
5. dominika Mihálová, Ing., 37 r., 
prevádzkarka reštaurácie, nezávislá
6. Marian novota, Ing., PhD., 54 r., kan- 
celária ministra – poradca, nezávislý
7. Peter Rusňák, Ing., PhD., 41 r., hlav - 
ný kontrolór, nezávislý
8. Jaroslav Sedlák, 54 r., informátor, 
Ná rodná koalícia/nezávislí kandidáti
9. Mária Ščepánková, 49 r., podni-
kateľ ka, nezávislá
10. Pavol Tedla, RNDr., 50 r., zástup-
ca ria diteľa gymnázia, nezávislý
11. katarína Trenčanská, MgA. Mgr.,  
43 r., manažérka, nezávislá

1. Marián Andil, Ing., 45 r., vedúci 
tímu programátorov, nezávislý 
2. Richard Hájek, Ing., 46 r., lesný in-
žinier, nezávislý
3. Anežka kujanová, 66 r., ekonóm-
ka, Smer – sociálna demokracia, Slo-
venská národná strana
4. Juraj németh, Ing., 30 r., inžinier 
kvality, nezávislý
5. Milan ondrovič, Ing., PhD., 43 r., 
zástupca primátora mesta, nezávislý 
6. Jana Paičková, 31 r., vychováva-
teľka, nezávislá
7. Martin Šimek, Mgr., 34 r., neza-
mestnaný, nezávislý

SPOJENÉ VOĽBY 2022

Zaregistrovaní 
kandidáti na 
poslancov
Bratislavského 
samosprávneho 
kraja
volebný obvod č. 12
Počet volených poslancov vo voleb-
nom obvode – 2

1. František Friala, 67 r., podnikateľ, 
SMER – sociálna demokracia, Sloven-
ská národná strana
2. Lukáš Glesk, Mgr., 35 r., historik, 
NO VA, Občianska konzervatívna stra-
na, Zmena zdola, Demokratická únia 
Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé 
osobnosti (OĽaNO), NOVA, Kresťan-
ská únia (KÚ)
3. Marián Haramia, MUDr., 63 r., le-
kár, SMER – sociálna demokracia, Slo-
venská národná strana
4. Peter kováč, 42 r., invalidný dô-
chodca, Kotlebovci – Ľudová strana 
Naše Slovensko
5. Juraj Říha, JUDr. Ing., PhD., 37 r., 
primátor mesta, nezávislý 
6. Jaroslav Sedlák, 54 r., informátor, 
Národná koalícia/nezávislí kandidáti
7. Lucia vidanová, PhDr. Ing., 41 r., 
projektová manažérka, nezávislá

Zaregistrovaní 
kandidáti na 
predsedu
Bratislavského 
samosprávneho 
kraja
1. Ivan Bošňák, Ing., 53 r., finančný 
ma nažér, Demokratická strana, ODS –  
Občianski demokrati Slovenska, SPO-
LU – občianska demokracia, ŠAN CA
2. Juraj droba, Mgr., MBA, MA, 51 r., 
predseda samosprávneho kraja, Slo-
boda a Solidarita, Progresívne Sloven-
sko, Team Bratislava
3. Milan Lopašovský, PharmDr., 59 r.,  
diplomat, Strana moderného Sloven-
ska (SMS)
4. Ján Mažgút, Mgr., 40 r., hovorca, 
SMER – sociálna demokracia, Sloven-
ská národná strana
5. Magdaléna Sulanová, Ing., 70 r., 
po slankyňa národnej rady, Kotlebov-
ci – Ľudová strana Naše Slovensko
6. Andrej Trnovec, RNDr., 59 r., mana-
žér, Slovenská ľudová strana Andreja 
Hlin ku
7. dušan velič, prof.,  Ing., DrSc., 56 r., 
štátny tajomník, Za ľudí, Sme rodi-
na, Kresťanskodemokratické hnutie, 
Magyar Fórum – Maďarské fórum
8. Štefan Zima, Mgr. art., 73 r., dô-
chodca, REPUBLIKA

Zaregistrovaní kandidáti
na primátora mesta Malacky
1. otto Múčka, PhDr., 59 r., štátny zamestnanec, nezávislý
2. Juraj Říha, JUDr. Ing., PhD., 37 r., pri mátor mesta, nezávislý
3. Jaroslav Sedlák, 54 r., informátor, Národná koalícia/nezávislí kandidáti
4. Róbert Šegeda, JUDr., 46 r., advokát, nezávislý

kde budeme voliť?
okrsok č. 1  – Základná škola, Štúrova 142/A, Školský klub detí č. 1
okrsok č. 2  – Základná škola, Štúrova 142/A, Školský klub detí č. 2
okrsok č. 3  –  Základná škola Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7, prízemie 

č. dv. 41
okrsok č. 4  – Základná umelecká škola, Záhorácka 1918, prízemie č. dv. 1 
okrsok č. 5  – Mestské centrum kultúry, knižnica, Záhorácka 1919
okrsok č. 6  – Sobášna sieň, Bernolákova 2954
okrsok č. 7  –  Základná škola Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7, prízemie 

č. dv. 60 
okrsok č. 8  – Základná škola, Záhorácka 1941/95, II.B trieda
okrsok č. 9  – Materská škola, Jána Kollára 896/2, trieda č. 2
okrsok č. 10 – Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, 1. pavilón
okrsok č. 11 – H S F, s. r. o., Jesenského 50, vestibul 
okrsok č. 12 – Kaštieľ, Zámocká 932/14, prízemie vľavo

UPoZoRnEnIE:
obyvatelia, ktorí majú trvalý pobyt na adrese Mesto Malacky, čiže bez 
ulice a čísla, hlasujú v okrsku číslo 7, v Základnej škole dr. J. dérera.

voľby budú farebne odlíšené
keďže ide o spojené voľby, bude hlasovanie v každých voľbách zvlášť 
farebne rozlíšené.
koMUnÁLnE voĽBy 
budú mať biele hlasovacie lístky, biele obálky aj bielu schránku. 

kRAJSkÉ (žUPnÉ) voĽBy 
budú mať modré hlasovacie lístky, modré obálky aj modrú schránku.

Volič vkladá biely hlasovací lístok do bielej obálky a modrý hlaso-
vací lístok do modrej obálky. Ak vloží hlasovací lístok do nesprávnej 
obálky (biely lístok do modrej obálky alebo modrý lístok do bielej 
obálky), je takýto hlasovací lístok NEPLATNÝ. 

Volič vkladá bielu obálku do bielej schránky na hlasovanie a modrú 
obálku do modrej schránky. Ak vloží obálku do nesprávnej schrán-
ky (bielu obálku do modrej schránky alebo modrú obálku do bielej 
schránky), je takéto hlasovanie NEPLATNÉ.

Nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky je volič po-
vinný vložiť do osobitnej zapečatenej schránky. V opačnom prípade  
sa dopustí priestupku, za ktorý hrozí pokuta 33 €.

Zaregistrovaní kandidáti 
do mestského zastupiteľstva 

Mestské zastupiteľstvo v Malackách má 18 poslancov. v každom vo-
lebnom obvode sa volia 3 poslanci.

voLEBný oBvod č. 1

voLEBný oBvod č. 2

voLEBný oBvod č. 3

voLEBný oBvod č. 4

voLEBný oBvod č. 5

voLEBný oBvod č. 6

Ste zapísaní
v zozname
voličov?

Občania (voliči) si majú možnosť 
overiť, či sú zapísaní v stálom zozna-
me voličov a či sú údaje o nich úpl-
né a pravdivé. Do zoznamu je mož-
né nahliadnuť na MsÚ v Malackách 
(Bernolákova 1A, budova Inkubátora) 
v úradných hodinách. Kontakt: Jana 
Černovská – tel. 034/79 66 141, mail: 
jana.cernovska@malacky.sk

Stranu pripravila redakcia, foto: -jh-

 dôležité informácie 
•  Pred voľbami si treba skontrolovať platnosť občianskeho preukazu. Vo vo-

lebnej miestnosti ho budete potrebovať. Ak si budete v čase volieb vyba-
vovať nový občiansky preukaz, treba to preukázať (napríklad potvrdením).

•  Voliť možno iba v mieste trvalého bydliska. Hlasovacie preukazy nebudú.
•  V komunálnych voľbách môžu hlasovať aj cudzinci. Podmienkou je, rovna-

ko ako u občanov SR, plnoletosť a trvalý pobyt v danej obci. Zákon hovorí, 
že cudzinci sa volebnej komisii musia preukázať dokladom o pobyte pre 
cudzinca.

Sľub členov komisií
Členovia všetkých dvanástich okrskových volebných komisií v Malac-

kách zložili v stredu 28. septembra slávnostný sľub v znení: „Sľubujem na 
svoju česť, že budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a bu
dem sa pritom riadiť Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi.” Zároveň si 
zvolili predsedov a podpredsedov jednotlivých komisií.
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Základný kameň školy položili 5. 
ok tóbra 1930. O necelé dva roky, 25. 
septembra 1932, školu otvorili v prí-
tomnosti ministra školstva a národnej 
osvety Ivana Dérera. Ten sa poďako-
val za česť, že škola je pomenovaná 
po jeho otcovi-notárovi, politikovi  
a národovcovi Dr. Jozefovi Dérerovi.  
Na tú dobu išlo o modernú budo vu:  
mala školský rozhlas, moderné vyku-
rovanie a dokonca aj teplú vodu, kto-
rá bola v tom čase v domác nostiach 
i vo verejných budovách výnimočná. 
Disponovala aj kresliarňou, prírodo-
vednou miestnosťou a telocvičňou. 
Súčasťou školy sa na istý čas stalo 
i múzeum zamerané na pedagogiku.

Bránami školy prešli za deväť de-
siatok rokov stovky žiakov a  žiačok, 
svoje profesionálne životy tu preži-
li desiatky učiteľov.  „Dérerka sa stala  
sprievodkyňou i súčasťou života veľké

ho počtu obyvateľov Malaciek aj blíz
keho okolia. Každý sa usiloval a ďalšie 
generácie žiakov sa ďalej usilujú hľadať 
svoju cestu, napĺňať vlastné sny, túžby, 
očakávania. Nezáležalo na tom, či ško
la niesla názov Štátna meštianska a ľu
dová škola Dr. Jozefa Dérera, Štátna 
pokusná škola v Malackách, Osemroč
ná stredná škola, Základná deväťročná 
škola, I. ZDŠ či v roku 1970 opäť s čest
ným názvom s menom Dr. Jozefa Dére
ra. Pedagogický zbor sa vždy usiloval 
o to, aby žiaci z Dérerky odchádzali čo 
najlepšie pripravení do ďalšieho živo
ta s  odhodlaním prekonávať nejednu 
prekážku,” povedala na za čiatku tohto 
školského roka riadi teľka Katarína Ha-
bová.

A  čo želá škole do nasledujúcich  
rokov? „Mnoho jednoduchej detskej 
ra dos ti a úprim ného smiechu. Stále 
nám záleží na kvalitnom vzdelávaní, 

aby naši absolventi mali dobrý základ 
pri svojom ďalšom štúdiu a uplatnení. 
Našej škole tiež prajem zanietených, in
špiratívnych a ľud ských pedagogických 
zamestnancov.”

Dérerka bola v čase svojho vzni-
ku modernou školou. V  uplynulých 
dvoch dekádach sa vedeniu v spolu-
práci s mestom ako jej zriaďovateľom 
podarilo zrekonštruovať vnútorné 
i  vonkajšie priestory. Neprehliadnu-
teľné sú v posledných rokoch vybu-
dované krásne ihrisko na dvore školy 
a nová telocvičňa, ktoré slúžia žiakom 
aj viacerým športovým klubom. Tak 
sa škole darí byť modernou aj dnes.

Text: n. Jánošová, 
foto: Malacké pohľady, archív MH

 dérerka jubiluje,
 má už 90 rokov

Základná škola dr. Jozefa dérera, ktorú v Malackách už nikto nena-
zve inak ako dérerka, si na konci septembra pripomenula 90. výročie 
svojho založenia.

V rámci jednotlivých obvodov sú 
určené miesta, kde sa pristavia veľ-
kokapacitné kontajnery a do ktorých 
môžu obyvatelia vyniesť odpad.

Ak kontajner z  akéhokoľvek 
dô vodu nie je možné pristaviť na 
určené miesto, pristaví sa na naj-
bližšie možné voľné miesto.

Veľkokapacitné kontajnery sú ur-
čené výlučne pre obyvateľov Mala-
ciek – fyzické osoby. Nie sú určené 
pre podnikateľov, aby sa zbavovali 
odpadu v rámci svojich podnikateľ-
ských aktivít (pri prerábkach bytov  
a pod.).

do kontajnerov PATRí: 
nábytok rozbitý na dosky, koberce, 
matrace a odpad, ktorý nepatrí do 
komunálneho odpadu ani do sepa-
rovaného zberu.

do kontajnerov nEPATRí: 
elektroodpad, pneumatiky, batérie 
a akumulátory, stavebný odpad, ne-
bezpečný odpad (farby, oleje a pod.) 
a biologicky rozložiteľný odpad. Sú 
ur čené len na objemný odpad z do-
mácností. 

Elektroodpad 
sa môže voziť na zberný dvor Parti-
zánska celoročne a zadarmo. Aj veľ-
koobjemový odpad sa môže voziť 
celoročne na zberné dvory.

Pristavené kontajnery
I. obvod, 8. október 
• Pezinská (pred kasárňami)
• Dielenská (pri odbočke na bazár)
•  Partizánska–Zámocká (križovatka 

pod nadjazdom)

•  Partizánska (stojisko kontajnerov)
• Hviezdoslavova (pri Agre)
• Družstevná (pri mlyne) 
•  Záhorácka (pri záložni, stojisko kon-

tajnerov)
• Jána Kollára (pri koľajniciach)
• Vajanského (pri koľajniciach)
•  križovatka Kukučínova–Mansueta 

Olšovského
•  Mansueta Olšovského (na konci, pri 

záhradách)
• Ul. 1. mája 35
• roh Ul. 1. mája–Pribinova 
• roh Ul. 1. mája–Martina Rázusa
• Kukučínova (pri vodároch)
• záhradkárska osada Prídavky 

Ulice I. obvodu: 
Družstevná, Záhorácka, Poľná, Kukučí
nova, Jozefa Kubinu, Prídavky, Pribino

va, Mansueta Olšovského, Nová, Va
janského, Sládkovičova, Jána Kollára, 
Na brehu, Ferdiša Kostku, Hviezdosla
vova, Pezinská, Dielenská, Továrenská, 
Partizánska, Radlinského, Zámocká, 
Ul. 1. mája, Ota Kožucha, Mlynská, Br
nianska, Mierové námestie, Priemysel
ná, Sasinkova.

II. obvod, 15. október 
•  Jána Hollého–2. časť Martina Benku
•  Nádražná– Štefana Čulena– Pavla 

Blahu (Pepsi Cola, zadná brána)
•  križovatka Petra Jilemnického–Ľu-

da Zúbka
• Kozia (ubytovňa Agra)
• Cesta mládeže–Veľkomoravská 
•  Cesta mládeže (modrý činžiak pri 

ceste)
• križovatka Vlastenecká–Príjazdná

•  križovatka Svätoplukova–Jána Hol-
lého

•  križovatka Bernolákova–Veľkomo-
ravská (trafostanica)

Ulice II. obvodu:
Kozia, Martina Benku, Vendelína J. Ku
čeru, Veľkomoravská, Cesta mládeže, 
Vševlada Gajdoša, Slovenská, Mirka 
Nešpora, Jána Hollého, Ulica Ludwiga 
Angerera, Pavla Hallona, Ulica Ernsta 
Wiesnera, Ivana Dérera, Petra Straku, 
Mojmírova, Rastislavova, Svätopluko
va, Vlastenecká, Robotnícka, Budova
teľská, Príjazdná, Sama Chalupku, Já  
na Kalinčiaka, Ľuda Zúbka, Petra Ji
lemnického, Štefana Čulena, Pavla 
Blahu, Nádražná, Ulica Karola Virsíka, 
Bernolákova, Šikmá.

TEkoS

Informácie k zberu pre III. a Iv. obvod 
prinesieme v MH 19.

Jesenný zber objemného odpadu

Na odber bolo vopred zaevidovaných 44 
darcov, z ktorých bolo až 16 prvodarcov. Cel-
kovo zdravotníci odobrali krv 35 darcom, z kto-
rých bolo 11 prvodarcov. Z Malaciek tak puto-
valo do našich nemocníc 15 750 ml krvi. 

„Chcem vám, darcom, touto cestou ešte raz 
poďakovať za váš šľachetný čin,” hovorí Klau-
dia Kovárová z Miestneho spolku Slovenského 
Čer veného kríža v Malackách. „Ďakujem tiež ko
lektívu NTS Ružinov sa výbornú spoluprácu a za 
super odvedenú prácu. Veľká vďaka patrí vedeniu 
gymnázia za poskytnuté priestory, všetkým spo
lupracovníkom z  Červeného kríža a  sponzorom 

odberu krvi, mestu Malacky a Medica Plus, s. r. o., 
za ob čerstvenie a náhradu krvných strát.”

Vďaka patrí prvodarcom, ktorých bolo až 
jedenásť, samozrejme, i pravidelným darcom 
a  tiež ďalším dvanástim záujemcom, ktorých 
už na odber nemohli vziať.

Ďalší odber bude v  našom meste na jar, 
presný termín sa dozvieme neskôr. Darcovia 
môžu vždy využiť odberné miesta v Ružinove  
a na Kramároch.

Viac informácií získate na www.ntssr.sk.

Text: -jh-, foto: k. kovárová 

 Malacká kvapka krvi opäť s výbornou účasťou
v stredu 28. septembra zavítala do Malaciek národná transfúzna služba a spolu s orga-
nizátormi z malackého Červeného kríža zorganizovali jesennú kvapku krvi. Po dvoch 
vydaniach kvapky krvi v ŠH Malina sa odbery presunuli späť do štátneho gymnázia.
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Futbalisti, florbalisti, hádzanári, 
basketbalisti, tenisti, stolní tenisti,  
klub krav maga, dievčatá so švihad-

lami (rope skipping), body fitness či  
pohybová príprava z Pohybovne. Títo 
všetci sa podieľali na športovom dni 
v cirkevnej škole. Po rozľahlom dvore 
školy boli rozmiestnené stanoviš-
tia jednotlivých športov a školáci so 
svojimi vyučujúcimi za asistencie 
športovcov z jednotlivých klubov 
prešli všetky ponúkané športy a vy-
skúšali si, čo by ich mohlo baviť, 
prí padne aký šport by vo voľnom 
čase mohli robiť. Deti boli nadšené. 
Krásnu akciu podporilo aj slnečné 
počasie. „Je to už tretí raz, čo sme sa 
rozhodli osloviť všetky športové klu  
by v  Malackách, aby nám pomohli  
pripraviť aktivity pre našich školákov. 
Zo srdca ďakujeme všetkým športo
vým klubom, ktoré sa zúčastnili na 
podujatí bez nároku na honorár, len 
tak z lásky k pohybu a športu. Veľmi si 
to vážime,” hodnotí jedna z organizá-

toriek Adriana Sniščáková. Celkovo 
sa po dujatie konalo štvrtýkrát.

Nesmiernu radosť mali organizá-
tori i  žiaci, keď sa dozvedeli, že po-
zvanie na podujatie prijal aj náš slo-

venský bežec a šprintér, halový maj-
ster Európy z  roku 2019 Ján Volko. 
Na atletickej dráhe sa striedali bežci 
z rôznych tried na štafetovom behu. 
Všetkých odštartoval práve náš vr-

cholový bežec. Po behu nasledova-
lo, samozrejme, fotenie, a kto chcel, 
mohol si domov odniesť Jankovu 
podpiskartu. „Som veľmi rád, že sa  
v školách konajú takéto podujatia  
a že deti majú o ne záujem. Bolo na
ozaj vidieť, že majú radosť z  pohybu 
a  aj z  toho, že si môžu vyskúšať rôz 
ne športy,” hovorí J. Volko a pokračuje: 
„S radosťou som prijal pozvanie a te
ším sa možno aj na ďalšie ročníky.”

Vyučujúca Adriana Sniščáková do- 
 pĺňa: „Našu školu oslovuje myšlien
ka spojiť sa pre peknú a užitočnú vec, 
v tomto prípade spojenie špor tových 
klubov, ktoré si za bežných okolností 
žijú v Malackách svojím životom.”

Text a foto: n. Jánošová

„Štartuje Ján Volko!” – znelo niekoľkokrát na dvore cirkevnej školy  
z úst učiteľky telesnej výchovy v stredu 28. septembra. Tentoraz ne-
štartoval Ján volko svoj beh, ale štartoval iných. deti zo Základnej ško-
ly M. olšovského (2.–6. ročník) celý deň súťažili na podujatí Cirkevná  
v pohybe, ktoré sa uskutočnilo v rámci Európskeho týždňa športu.

Pri príležitosti 95. 
výročia vzniku gymná-
zia v Malackách sa na 
pracovných raňajkách 
stretli riaditelia oboch 
malackých gymnázií.  
Elena Krajčírová a Da-
niel Masarovič sa zhod-
li na prínose oboch škôl  
pre región – štátneho 
gymnázia ako kontinu-
álneho pokračovateľa 
a právneho nástupcu 
pôvodného františkán-
skeho gymnázia a teraj- 
 šieho cirkevného gym-
názia ako obno vi teľa  
a nositeľa duchov ných  
hodnôt, na kto rých 

gym názium v roku 1927 
 v Malackách vzniklo.

Text a foto: 
Gymnázium Malacky

SPEKTRUM

úväzok: 
100 % – hlavný pracovný pomer

dátum nástupu: 1. 11. 2022

Rámcová náplň práce, 
právomoci a zodpovednosti:
•  komplexné zabezpečovanie prác 

na úseku rozpočtovania a  finan-
covania,

•  zostavovanie rozpočtu podľa roz-
počtových pravidiel, vyhodnoco-
vanie plnenia rozpočtu,

•  styk s bankou, bankové operácie,
•  evidencia majetku školy. 

kvalifikačné predpoklady:
•  úplné stredoškolské vzdelanie 

ekonomického zamerania, resp. 
vysokoškolské vzdelanie ekono-
mického zamerania.

Iné požiadavky:
•  znalosť právnych predpisov v ob-

lasti ekonomiky a financií vo ve-
rejnej správe, 

•  bezúhonnosť,
•  spôsobilosť na právne úkony v pl-

nom rozsahu práce ekonóma,
•  zdravotná spôsobilosť,
•  znalosť práce s počítačom,
•  organizačné schopnosti, samo-

statnosť, spoľahlivosť, flexibilita.

Zoznam požadovaných 
dokladov:
•  žiadosť o prijatie do zamestnania, 
•  štruktúrovaný životopis s kontakt-

nými údajmi,
•  overený doklad o požadovanom 

vzdelaní,
•  čestné vyhlásenie o spôsobilosti 

na právne úkony v plnom rozsahu,
•  doklad o zdravotnej spôsobilosti,
•  písomný súhlas so spracúvaním 

osobných údajov.

Základná zložka funkčného 
platu: 
855,50 €

Zamestnávateľ: 
Materská škola, Jána Kollára 896, 
901 01 Malacky 

Termín nástupu: 11–12/2022

úväzok: 
100 % – hlavný pracovný pomer

Základná zložka funkčného 
platu: 
1064,50–1336,00 € (v závislosti 
od dosiahnutého vzdelania)

Požadované kvalifikačné 
predpoklady a podmienky 
prijatia:
•  vysokoškolské vzdelanie v zmysle 

zákona č. 138/2019 Z. z. o pedago-
gických zamestnancoch a odbor-
ných zamestnancoch a  o  zmene 

a  doplnení niektorých zákonov 
a  v  zmysle vyhlášky Ministerstva 
školstva, vedy výskumu a  športu  
SR č. 1/2020 o kvalifikačných pred-
pokladoch pedagogických a  od-
borných zamestnancov,

•  bezúhonnosť,
•  zdravotná spôsobilosť,
•  ovládanie štátneho jazyka.

Požadované doklady:
•  žiadosť o prijatie do zamestnania,
•  štruktúrovaný životopis s uvede-

ním telefonického a e-mailového 
kontaktu,

•  fotokópie dokladov o dosiahnu-
tom vzdelaní,

•  písomný súhlas so spracúvaním 
osobných údajov.

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 11. ok-
tóbra do 12.00 h na adresu: Základná škola dr. J. dérera, Ul. gen. M. R. 
Štefánika 7, 901 01 Malacky  alebo na mailovú adresu zsderera.riaditel-
ka@dererka.sk. Vybraní uchádzači budú pozvaní na pra covný pohovor.

ekonóm ZŠ dr. J. dérera
voĽnÉ PRACovnÉ MIESTo:

voĽnÉ PRACovnÉ MIESTo:

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 10. ok-
tóbra do 12.00 h na adresu: Materská škola, kancelária riaditeľky,  
Bernolákova 18, 901 01 Malacky alebo na mailovú adresu vladimira.
vargova@msmalacky.sk. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú po-
zvaní na pracovný pohovor. Bližšie informácie o pracovnom mieste po-
skytne riaditeľka materskej školy Martina Novotová na čísle 0907 864 432.

školský špeciálny pedagóg

Stretli sa riaditelia
oboch gymnázií

 Poďakovanie
kolegyniam –
 učiteľkám 
 materskej školy

Milé panie učiteľky mater-
ských škôl v Malackách, touto 
cestou vám ďakujeme za vašu 
prácu so všetkými deťmi, kto-
ré prešli vašimi rukami.

Sme učiteľky prvých ročníkov v Zá
kladnej škole na Záhoráckej v Malac
kách. Naša škola tento školský rok 
otvorila až štyri prvé ročníky. V každej 
triede máme viac ako 25 detí, dokonca  
v jednej triede je až 28. Práca s deťmi je 
náročná, ale nebyť vás a va šej skve
lej prípravy týchto žiačikovpr váčikov, 
bolo by to oveľa nároč nejšie. Preto vám 
vyslovujeme obrovské poďakovanie za 
to, ako úžasne ste tieto deti pripravili na 
školský režim. Odovzdali ste im veľmi 
dobré základy do prvej triedy.

Vieme, že vaša práca je nedocene
ná po finančnej i  spoločenskej strán
ke. Práve preto píšeme tieto riadky  
a uvedomujeme si, že nebyť vás, vašej 
trpezlivosti a „mravčej” práce s týmito  
detičkami, prežívali by sme v pr vých 
triedach oveľa zložitejšie okamihy. Bo
li by sme rady, ak by si nielen ro dičia, 
ale aj celá spoločnosť uvedomila, aká 
potrebná a neoceniteľná je vaša prá
ca. Skláňame sa pred vami a ďakuje
me za všetku vašu snahu, úsi lie a ná
mahu. Želáme vám veľa zdravia, síl, 
trpezlivosti a kreativity do ďalších dní 
a rokov vašej namáhavej, ale krásnej 
práce.

Jana Albrechtová, Petra kajošová, 
vlasta Pancáková a Miroslava Čutková

 Cirkevná v pohybe s Jánom Volkom
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Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

V  odvetnom bowlingovom 
stret nutí sme u nás do ma priví-
tali športovcov-seniorov z  bra-
tislavskej Dúbravky. V priateľ-
skej atmosfére súťa žili ženy aj 
muži. Za Malacky nastúpili An-
na Osuská, Lýdia Kolandrová,  
Margita Maier, Lu ja Makytová,  
Marta Havlíková, František Osus-
ký, Ľubomír Dúnar, Emil Jung, 
Miroslav Vereš a Pavol Škoda.

Ženám sa darilo a získali ví-
ťazný pohár. Za najlepší výkon 
získala trofej Margita Maier, kto-
rá zopakovala víťazstvo z pred-
chádzajúceho súboja. Najbližšie 
bude odveta v Dúbravke.

Text a foto: v. Jahodová

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

 Bowlingové súboje 
s Dúbravkou pokračujú
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29. septembra 
sme si pripome-
nuli 17. výročie 
úmrtia našej dra-
hej manželky 
a  mamičky dag-
mar Halahijovej, 

rod. Ďurišovej. S  láskou spomí-
najú manžel Ondrej a synovia An-
drej a Radovan s rodinami. 

Kto ho poznal, spomenie si,
kto ho mal rád, nezabudne.
Žiješ v srdciach tých,
ktorí Ťa milovali.

8. októbra si pri-
pomíname 19. 
výročie úmrtia 
Jozefa Báchora. 
S  láskou a  úctou 
spomínajú man-
želka, deti s rodi-

nami a ostatná rodina.

Stíchol dom, záhrada, dvor, 
už nepočuť Tvoje kroky v ňom. 
Zostali len spomienky 
a odkaz jediný, 
chýbaš nám v kruhu našej rodiny. 
1. októbra sme si  
p r i p o m e n u l i 
smut né 11. výro-
čie úmrtia nášho 
milovaného vla-
dimíra Alenu. 
S láskou spomína-
jú manželka, syn a dcéry s rodina-
mi.

Klaudia Drahošová a Dušan Šmel-
cer
Lucia Gočálová a Michal Smolka 
Jana Prosňáková a Miroslav Ec- 
ker  
Monika Longauerová a František 
Lörinczi
Kristína Vicenová a Richard Vaček 
Frederika Horváthová a Miroslav 
Stašek
Lucia Sakalášová a Filip Ščepánek

Jasmína Juhasová

SPOLOČENSKÁ KRONIKA / SPEKTRUM / INZERCIA

SPoMIEnkyvíTAME MEdZI nAMI

PovEdALI SI Áno

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Štvrtok
6. október od 10.00 h

do 12.00 h20. október
Právna poradňa poskytuje bez-

platnú pomoc seniorom s trvalým 
bydliskom v Malackách. Na konzultá- 
 ciu s právnikom JUDr. Františkom Kur- 
 notom sa netreba objednávať, stačí 
prísť na MsÚ v Malackách (2. p., č. d. 
225). Prineste si so sebou občiansky 
preukaz (na overenie bydliska). Pora-
denstvo je diskrétne a anonymné.
Seniori sa môžu na poradňu obrá-
tiť v týchto oblastiach: 
• exekúcie, 
• rodinné vzťahy (rozvod, rozde-

lenie bezpodielového spoluvlastníc-
tva manželov),
• dedičské konanie,
• zmluvné vzťahy (uzavretie kúp-

nej zmluvy, darovacej zmluvy, nájom-
nej zmluvy),
• majetkové záležitosti (vyporia-

danie podielového spoluvlastníctva, 
predaj/kúpa nehnuteľností, vlastníc-
tvo nehnuteľností nezapísaných na 
liste vlastníctva, výpovede z nájmu), 
• spotrebiteľské problémy (re-

klamácie tovaru/služieb), 
• právna ochrana (usmernenia  

v súdnych sporoch a v konaniach 
pred štátnymi orgánmi). 

Poradenstvo neposkytujeme 
v trestných veciach a nezastupuje-
me ani v konaniach na súdoch.

         -red-

 Bezplatná
 právna
 poradňa  pre 
seniorov

Ján Kühtreiber, Malacky
Jozef Gašpar, Malacky
Peter Michalovič, Malacky
Nataša Poláková, Kostolište
František Mikulášek, Jakubov
Zuzana Luňáková, Malacky
Jozef Ležák, Malacky
Mária Hurbanová, rod. Obselková, 
Malacky
Eva Zimermanová, Lozorno
Anna Michalcová, rod. Chánová, 
Malacky
Ján Piško, Malacky
Martina Maszlagová, rod. Vallová, 
Rohožník
Valéria Kadlíčková, rod. Machová, 
Malacky
Hedviga Chamrazová, rod. Piru-
šová, Kuchyňa
Ľudmila Blažková, rod. Rybári ko-
vá, Rohožník
Fridrich Ebner, Devínska Nová Ves

oPUSTILI nÁS

Zamestnávateľ: 
AD HOC Malacky, 
Sasinkova 2, 901 01 Malacky

Miesto výkonu práce: 
športoviská v správe organizácie

Termín nástupu:  1. 11. 2022

Pracovný úväzok:  37,5 h (úväzok 
100 %, pružný pracovný čas)

nástupný plat: 
funkčný plat je určený v zmysle zá-
kona č. 553/2003 Z. z. o odmeňo-
vaní niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme 
a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov

náplň práce:
•  domovnícka práca vrátane údrž-

by objektu, drobná murárska, sto-
l árska, inštalatérska a záhradnícka 
práca s prípadným vykurovaním 
objektu, 

•  obsluha a bežná údržba strojo-
vých a rozvodných sústav plavec-
kého bazénu nad 20 m dĺžky, ob-
sluha a bežná údržba čerpacej, 
fil tračnej, výmenníkovej a klima-
tizačnej stanice vrátane rozboru  
a úpravy vody,

•  zabezpečovanie dodržiavania 
prevádzkového poriadku plavár-
ne alebo kúpaliska vrátane zá-
chrany a poskytovania prvej po-
moci topiacim sa, kontroly teplo-
ty vody, vzduchu, čistoty bazénu 
a hygienického stavu vody.

kvalifikačné predpoklady:  
•  stredné vzdelanie,
•  kuričský preukaz, odborná spô-

sobilosť v  elektrotechnike (§22) 
výhodou.

Ďalšie požiadavky: 
•  zodpovedný prístup k práci a fle-

xibilita, chuť učiť sa nové veci, sa-
mostatnosť, spoľahlivosť, 

•  zodpovednosť, komunikatívnosť, 
pozitívny vzťah k športu

Požadované doklady: 
•  žiadosť o prijatie do pracovného 

pomeru s uvedením telefonické-
ho kontaktu,

•  štruktúrovaný životopis, 
•  kópia dokladu o dosiahnutom 

vzdelaní,
•  kópie certifikátov odborných spô-

sobilostí.

Písomnú žiadosť spolu s požadova-
nými dokladmi je potrebné doručiť 
mailom alebo osobne do sídla za-
mestnávateľa najneskôr do 14. ok-
tóbra. Na oneskorene podané žia-
dosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie 
sú pripojené požadované doklady, 
sa nebude prihliadať. 
Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadav-
ky, budú pozvaní na osobný poho-
vor. 

Bližšie informácie poskytne riadi - 
teľ organizácie Ing. dušan Rusňák 
na čísle 0907 793 399.

správca krytej plavárne
a letného kúpaliska

voĽnÉ PRACovnÉ MIESTo:
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Preteky sú verejné. 
Pretekári štartujú na 
vlastné nebezpečen-
stvo. Za ich zdravotný 
stav zodpovedá vedúci 
pretekárov alebo rodič. 
Štartuje sa na vlastné 
náklady. Je potrebné, 
aby každý pretekár mal 
pri sebe kópiu alebo 
originál zdravotného 
preukazu. Pri dokáza-
ní falšovania dátumu 
narodenia je súťažiaci 
automaticky diskvalifi-
kovaný.

ŠPORT
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Judo-club TJ Strojár Malacky or-
ganizoval už 15. Memoriál Ja-
kuba Habudu a 14. veľkú cenu 
Malaciek. na turnaji sa zišlo 214  
judistov z celého Slovenska a je-
den z Českej republiky.

Náš oddiel a krúžok Judo pri CVČ 
reprezentovalo 13 pretekárov. Bojo-
vali zo všetkých síl, pre niektorých to 
bola prvá súťaž, pre niektorých re-
pete po dlhšej prestávke. Čo je však 
najdôležitejšie, zápasy si všetci užili  
a zabojo va li. Hoci sa veľmi snažili, nie 
vždy to stačilo na ví ťaz stvo. U niekto- 
rých boli aj slzičky, no to k športu pat-
rí. Deti sa musia naučiť aj prehrá vať. 
Ako im vždy prízvukujeme, dôležité 

je zabojovať, a ak aj napriek tomu ví-
ťazstvo nepríde, nič sa nedeje. Aj pre-
hra je istým spôsobom výhra, preto-
že zisťujeme svoje rezervy a to, na 
čom musíme potrénovať.
nakoniec si z domácej súťaže od-
nášame šesť medailových umiest-
není.
1. miesto: Adam kovár
2. miesto: Liliana Anderson
3. miesto:  Alžbetka Stránska, Ida 

Pullmanová, Alex dur-
čák, Emma Matulová

Bez medaily ostali: Damián Zajac, Se-
bastian Junas, Richard Slíva, Richard 
Ondrovič, Oliver Zádrapa, Jurko Noris 
a Gabko Gabriš.

Na súťaži boli prítomní aj nový 

predseda Slovenského zväzu judo 
(SZJ) Pavol Krejčí a no vý podpredse-
da Jozef Tománek, ktorí našej tréner-
ke Soni Zajacovej Kunštekovej odo-
vzdali ocenenie, plaketu SZJ za 
úspeš nú prácu v prospech rozvoja a 
propagácie slovenského juda. Okrem 
trénovania v malackom klube je už 
15 rokov aktívnou rozhodkyňou.

Veľmi pekne ďakujeme všetkým 
zúčastneným pretekárom, trénerom 
a rozhodcom. Tak isto ďakujeme všet-
kým zúčastneným rodičom za po-
moc pri príprave súťaže a tiež mes tu 
Malacky za podporu. Už teraz sa teší-
me na našu súťaž v septembri 2023.

Text: J. kunštek, 
foto: F. Horváth

 Malacká desiatka
 propozície 39. ročníka
Organizátori: Komisia pre  šport a mládež pri MsZ Malacky 
 Centrum voľného času Malacky
Spoluorganizátori:  AC Malacky, Klub zdravotne postihnutých detí a mládeže, 

Slovenský zväz telesne postihnutých, Dobrovoľný hasičský 
zbor, AD HOC

Riaditeľ pretekov: Ladislav Čas
Prihlášky:  tel. 034/772 22 28, cvcmalacky.zborovna@gmail.com, poš-

tou na adresu CVČ, Martina Rázusa 30, 901 01 Malacky 
Termín prihlášok: najneskôr 12. október 2022
Informácie: Alžbeta Šurinová, 0915 513 713
Protesty:  Podať protest možno do 10 minút po zverejnení výsledkov 

hlavnému rozhodcovi s vkladom 2 €. Pri neopodstatnenom 
proteste vklad prepadá v prospech organizátora.

Upozornenie:  Každý účastník štartuje na vlastné nebezpečenstvo. Preteká-
ri sú povinní riadiť sa pokynmi riaditeľa pretekov a hlavného 
rozhodcu. Preteky sa riadia pravidlami Moravsko-slovenské-
ho bežeckého pohára a Grand Prix Záhoria.

Termín: sobota 15. októbra 2022
Miesto: Malacky, areál futbalového štadióna, Zámocký park
Prezentácia: 9.00–11.45 h
Kategórie:  dorastenky, juniorky, ženy do 34 rokov, ženy 35+, ženy 45+, 

ženy 55+, dorastenci, juniori, muži do 39 rokov, muži 40+, 
mu ži 50+, muži 60+, muži 65+, muži 70+ (rozhodujúci je rok 
narodenia)

Štart:  atletická dráha futbalového štadióna. O 12.00 h štart hlav-
ných pretekov na 10 km (3 okruhy). Ženy a muži 70+ pobežia 
6 km (2 okruhy). Juniorské a dorastenecké kategórie pobežia 
3 km (1 okruh)

Trasa a povrch:  atletická dráha, chodníky Zámockého parku, okruhy, prevaž-
ne jemný štrk, škvara, zámková dlažba (nevhodný na tretry)

Parkovanie: parkovisko oproti hasičom, Legionárska ul.
Štartovné:  4 €/100 Kč. Juniorky, juniori, dorastenky a dorastenci nepla-

tia. 
Vyhodnotenie:  30 minút po skončení hlavných pretekov v areáli futbalové-

ho štadióna. Prví traja v každej kategórii získajú pohár. Oce-
není budú aj najrýchlejšia žena a najrýchlejší muž. 

Šatne sú v objekte futbalového štadióna a hádzanárskeho ihriska.
Pre každého účastníka je zabezpečené občerstvenie.
Preteky sú súčasťou seriálu Grand Prix Záhoria a Moravsko-slovenského 
bežeckého pohára 2022. Súčasťou Malackej desiatky je Malacký kilome-
ter, zaradený do Záhoráckeho detského bežeckého pohára 2022. 

Organizátori: CVČ Malacky, AC Malacky
Termín: sobota 15. októbra 2022
Miesto: areál futbalového štadióna, Zámocký park, Malacky
Hlavný rozhodca: Vladimír Handl, Bežecký klub Hodonín - Pavel Bíla
Prezentácia: 8.30–9.40 h
Preteky sú súčasťou Záhoráckeho detského bežeckého pohára 2022.

prišla ešte vyššia méta: majstrovstvá 
sveta, ktoré sa koncom septembra  
konali opäť v  Chorvátsku, tentoraz 
v hlavnom meste Záhrebe.

Tam sa úspešný príbeh zopako-
val, pretože mažoretky ELLA získa-
li fantastický titul majsteriek sveta 
v kategórii Mini baton kadet. V kate-

góriách Trio baton kadet, Mini baton 
junior, Trio baton senior a VF baton 
junior získali malacké mažoretky titul 
1. vicemajster sveta. Po jednej zlatej 
a štyroch strieborných medailách im 
len tesne ušiel posledný bronzový 
kov do zbierky, avšak aj tak to bolo 
vynikajúce 4. miesto v kategórii Trio 
baton junior.

Mažoretky ELLA v kategóriách, 
v  ktorých sa zúčastnili na majstrov-
stvách sveta, porazili všetku sloven-

skú konkurenciu, čím opäť potvrdili 
to, čo sme sa dozvedeli už v máji: že 
na Slovensku sú jednoznačne naj-
lepšie. Dnes si dievčatá s  trénerkou 
Danielou Bukovskou a  manažérkou 
Martinou Danihelovou môžu pove-
dať, že patria medzi úplnú svetovú 
elitu v  mažoretkovom športe. Bla-
hoželáme a ďakujeme za vynikajúcu 
reprezentáciu Slovenska i Malaciek.

Text: -jh-, 
foto: Mažoretky ELLA 

 Máme najlepšie mažoretky

 do Malaciek sa vrátilo súťažné judo

 na svete
Dokončenie zo strany 1

Štart Kategórie Rok nar. Trať
10.00 h najmladšie žiačky 2011–2012 400 m
10.05 h najmladší žiaci 2011–2012 400 m
10.10 h mladšie žiačky 2009–2010 600 m
10.20 h mladší žiaci 2009–2010 600 m
10.30 h staršie žiačky 2007–2008 800 m
10.40 h starší žiaci 2007–2008 800 m
10.50 h prípravka dievčatá 2013–2014 300 m
10.55 h prípravka chlapci 2013–2014 300 m
11.00 h ml. prípravka dievčatá 2015–2016 200 m
11.05 h ml. prípravka chlapci 2015–2016 200 m
11.10 h predškoláci dievčatá 2017–2018 100 m
11.15 h predškoláci chlapci 2017–2018 100 m
11.20 h benjamínkovia chlapci 2019 a mladší 70 m
11.25 h benjamínkovia dievčatá 2019 a mladší 70 m

 Malacký kilometer

Trať: prírodný povrch
 elektronická časomiera
Obuv: je možné použiť tretry
Ceny:  prví traja v každej kategórii  

získajú medailu a vecnú cenu
Protesty:  Podávajú sa písomne hlav-

nému rozhodcovi s vkladom 
2 €/50 Kč. Pri neopodstatne-
nom proteste vklad prepadá 
v prospech organizátora.

Občerstvenie je pripravené pre každé
ho účastníka pretekov v  cieli. Šatne 
a  sprchy sú v  priestoroch športového 

areálu. Neodporúčame nosiť cenné 
predmety a  väčšie množstvo peňazí. 
Usporiadateľ nezodpovedá za prípad
né straty  a  iné škody.
Prihlášky:  do 12. októbra na e-mail 

cvcmalacky.zborovna@
gmail.com, v krajnom prí-
pade je možné prihlásiť sa 
aj  na mieste

Informácie: 034/77 22 228
Vyhodnotenie: po odbehnutí  každej 
    ka tegórie a spra covaní vý-

sledkov

ELLA výprava v Záhrebe


