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úvodník

Primátor mesta Malacky
RNDr. Jozef Ondrejka

Víťazný február
alebo februárové víťazstvo pracujúceho
ľudu je názov komunistického prevratu
v Česko-Slovensku. Dnes je nekomunistami
vnímaný ako prechod od demokracie k totalite, pripojenie k sovietskemu mocenskému bloku, začiatok útlaku obyvateľstva
a ekonomického úpadku.
Nikomu z nás sa tieto udalosti nevy
javujú a komu sa vyjavia, ten ich rýchlo dokáže vymazať a žiť súčasnosť. Tá dokáže
poriadne zamestnať myseľ, lebo denno-denne súperíme s myšlienkou, čo všetko
treba stihnúť, kde čo spraviť, kde vziať peniaze na zaplatenie šekov, vyrovnanie účtov za bývanie...
Dnešný február – mesiac pravidelných
splátok pre blaho štátu. Blaho, ktoré si nikto
nevychutná a neteší sa z neho tak ako naši
zberatelia – finančné inštitúcie. Z tohto hľadiska by mohol tento mesiac byť zasvätený
mesiacu „platieb“ korešpondujúc s pôvodným názvom – víťazstvo pracujúceho ľudu.
Víťazstvo, že nám „exekučky“ nič nezobrali,
že sme to zvládli poplatiť, že nás neodpojili.
S úsmevom teda plaťme aj v tie nezasvätené mesiace a slávme, že sme to aj tentoraz
zvládli.
KATARÍNA TRENČANSKÁ

BUDÚCI
MALACKÝ HLAS,

ktorý vychádza 5. marca bude:
• s novým logom,
• s novými rubrikami,
• na rozšírených dvanástich stranách.
Téma čísla –  zmeny v územnom plá
ne mesta – lokalita Priemyselný park
Malacky – východ a zmena jeho využi
tia na územie komunálnej a stavebnej
výroby. Ak chcete k téme vyjadriť svoje
názory, posielajte ich na adresu redakcie,
mailujte (malackyhlas@malacky.sk) alebo
volajte (034/796 61 73) do 25. februára.
Pred pár týždňami do redakcie
prišiel list (uverejnený na 4. stra
ne, pozn. aut.), v ktorom čitateľ
opisuje svoju skúsenosť z pre
chádzky vo vojenských lesoch.
Keďže nemal povolenie na vstup,
po kontrole lesnej stráže musel
les opustiť. Za akých podmienok
môžu teda ľudia vstupovať do
týchto priestorov? Je náročné zís
kať povolenie alebo nie? Redakcia
navštívila riaditeľa VLM, š. p, OZ
Malacky Ing. Juraja Piecku a pred
nostu Obvodného úradu VO Zá
horie Pavla Škrhu.

Na vstup do vojenských
lesov treba povolenie

Nešikanujeme,
ale dbáme
na bezpečnosť
ľudí
Viac na . strane
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udelí 14. marca 2008 ocenenia

Pálfiho
srdce

osobnostiam za šírenie
dobrého mena nášho
mesta v rôznych sférach
spoločenského života

Na Pálfiho srdce môže byť
nominovaný ten:
kto žije v Malackách a dosiahol v rokoch 2006 a 2007 nespochybniteľný
úspech na poli vedy, kultúry, športu,
osvety, remeselnej zručnosti, v oblasti práce s mládežou alebo v iných
oblastiach pôsobenia.

Cez komédie k tragédii

Krvavá svadba v podaní
Divadla na hambálku

Divadlo na hambálku sa pod vedením svojho umeleckého vedúceho Vlada Zetka prekvapivo vžíva do novej polohy. Do
teraz úsmevne ladené komédie v podaní súboru, na ktoré si Malačania zvykli chodievať so širokým úsmevom, tentoraz
vystrieda tragédia španielskeho autora F. G. Lorcu Krvavá svadba. 8. 2. sa hľadisko Kultúrního domečka zaplnilo divák
mi naladenými na prvú divadelnú premiéru v zrenovovaných priestoroch. Krvavá svadba priniesla nový zážitok. Prostý
príbeh s obrovským citovým nábojom, v ktorom rezonuje najmä vnútorný boj hlavných postáv a ich balansovanie me
dzi tým, čo sa smie a nesmie, vyústi do krvavej tragédie. Príznačné pre nehostinné prostredie divokej španielskej An
dalúzie sú aj scény, ktorých autorkou je L. Čtveráková (ml.). Jednoduchý a jednotvárny život na pustatinách, medzi po
ľami a vinicami, kde domy sú od seba vzdialené a spoločnosť ľudí vzácna, kompenzuje bohatosť vnútorného prežívania
postáv. Do tradícií a strohých životných pravidiel sa však nevtesná všetka intenzita nenaplnenej lásky a dobrovoľne
Pokračovanie na . strane
odopretej vášne.

Ocenenie môže byť udelené aj posmrtne – in memoriam.

Poznáte vzácne osobnosti
nášho mesta?
Vaše návrhy čakáme
do 22. februára 2008
Návrhy osobností, ktoré si podľa
Vás zaslúžia Pálfiho srdce, očaká
vame:
• v recepcii MsÚ v Malackách v obálke s nápisom Pálfiho srdce
• v schránke Malackého hlasu a
eM TV (pred vchodom do budovy
MsÚ)
• na elektronickej adrese: media@
malacky.sk
• telefonicky alebo faxom v redakcii
eM TV (034/79 66 174)

Kedy
otvoria
Kaufland?
Na Brnianskej ulici sa začala vý
stavba obchodného centra Kauf
land. Podľa vedúceho úseku mar
ketingu spoločnosti Kaufland Mar
tina Gärtnera stavebné práce na
obchodnom dome Kaufland sa za
čali po ukončení projektovej prí
pravy. „Podľa aktuálneho rozsahu
súvisiacich povolení odhadujeme
ukončenie prác začiatkom jesene
2008,“ upresnil a dodal, že o pres
nejších termínoch spoločnosť bu
de verejnosť informovať.
Dňa 23. 7. 2007 podala spoločnosť
Fastav Development-SR zo Žiliny v zastúpení investora spoločnosti Kaufland
na stavebný úrad Mesta Malacky žiadosť o vydanie stavebného povolenia
Pokračovanie na . strane
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SPRAVODAJSTVO
JEDNOU VETOU

Poslanci sa pýtajú za vás

• 5. 2. sa primátor Jozef Ondrejka
stretol s riaditeľom Úradu Bratislavského samosprávneho kraja Vladislavom
Dzúrikom s cieľom pripraviť materiál
venovaný zriadeniu strednej odbornej
školy v Malackách, ktorým sa budú poslanci BSK zaoberať na aprílovom rokovaní.
• V ten istý deň navštívila primátora
mesta so žiadosťou o riešenie problému s príjazdovou cestou k pozemkom
skupina vlastníkov, ktorým stavebný
úrad nemôže vydať stavebné povolenie
na výstavbu práve pre nevyriešený príjazd.
• Finančná sekcia Rady Združenia
miest a obcí Slovenska – jej členom je
aj RNDr. Jozef Ondrejka – zasadala 7. 2.  
v Senici; na programe mala zmeny vo
financovaní školstva a nový spôsob účtovania a rozpočtovania samosprávy.
• V prvý februárový týždeň sa začali
jazykové kurzy pre dvanástich pracovníkov Mestského úradu v Malackách,
ktorí v dvoch skupinách denne až do
konca februára upevňujú svoje znalosti
anglického jazyka.
• 8. 2. rokoval primátor J. Ondrejka
so zástupcami Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s., o zriadení pracovnej skupiny na prípravu projektu odkanalizovania Malaciek (prvé zasadnutie
skupiny sa uskutoční 19. 2.).
• Nový riaditeľ Daňového úradu
v Malackách Mgr. Peter Kalivoda sa prišiel predstaviť primátorovi J. Ondrejkovi
11. 2.
• O deň neskôr navštívila mestský
úrad trénerka tanca Gabriela Csizma
ziová so žiadosťou o podporu zámeru
zorganizovať v Malackách celoslovenskú súťaž v amatérskom tanci.
• 13. 2. sa uskutočnilo stretnutie Jozefa Ondrejku s Ivanom Kočišom, poradcom podpredsedu vlády SR Dušana
Čaploviča, ktorého cieľom bolo predstaviť zámer vybudovania inovačného
centra v Malackách.
• V ten istý deň sa konalo rokovanie
medzi mestskou samosprávou a zástup
cami Eurovalley, a. s., o výstavbe kana
lizácie v Priemyselno-technologickom
parku Záhorie.
-ipo-

Poštové schránky
i priechody pre chodcov

Kedy otvoria Kaufland?
na stavbu Obchodného centra Fastav
Malacky. Rozhodnutie o umiestnení  
stavby nadobudlo právoplatnosť 21. 2.
2007.Obchodné centrum je situované
na severnom okraji mesta Malacky vedľa štátnej cesty.
Vstup aj výstup na pozemok je zo
štátnej cesty I/2. Hlavný vstup do obchodného centra je navrhnutý z východnej strany. V severnej časti pozemku má byť zásobovací dvor. Objekt ob-

Dokončenie z . strany
chodného centra má mať obdĺžnikový
pôdorys a má byť zastrešený sedlovou
strechou.
Plánovaná zastavaná plocha dosiahne rozlohu 4 822 m². Pred objektom má
byť  parkovisko pre zákazníkov celého
obchodného areálu. Zázemie budú tvoriť sklady, technické priestory, sociálne
a kancelárske  priestory

Na ostatnom rokovaní mestského
zastupiteľstva (uskutočnilo sa 31. 1.) in
terpelovali poslanci Mestský úrad s niekoľkými problémami. Podľa Alžbety Dubajovej (4. volebný obvod) je v centre
mesta málo poštových schránok. Poslankyňa žiada úrad, aby vyvinul iniciatívu na inštalovanie ďalších schránok. Pavel Spusta (3. volebný obvod) inicioval
prijatie uznesenia, ktoré ukladá MsÚ zosúladiť schválené zmeny v územnom
pláne so zámerom budovania cestného
obchvatu východne od diaľnice D2. Ob-

chvat by spojil štátnu cestu z  Rohožníka s cestou do Perneka a diaľničnou križovatkou.
Za bezpečnosť chodcov bojovali poslanci Mária Tedlová (2. volebný obvod)
a Jozef Mračna (1. volebný obvod). Na
základe tejto iniciatívy predložil mestský úrad dopravnému inšpektorátu návrh na vyznačenie nových priechodov
pre chodcov na Ul. gen. M. R. Štefánika
a Stupavskej ul. a žiada o povolenie realizácie.   
-ipo-

TATIANA BÚBELOVÁ, foto: S. Osuský

Svet na Štúrovej
Žiaci základných škôl z nášho okresu
a osemročného gymnázia, ktorých zaujíma zemepis, sa stretli 12. februára na
okresnom kole geografickej olympiády
v ZŠ na Štúrovej ulici v Malackách.
Otázky z geografie obsiahli celý svet
a úspech dosiahli len tí najlepší. V piatich
kategóriách súťažilo spolu 62 žiakov z 15
škôl.
V 5. a 6. ročníku boli úlohy pomerne
náročné, a tak u piatakov boli len 5
a u šiestakov len traja úspešní riešitelia.
Víťazkou 5. ročníka sa stala V. Hájovská
zo ZŠ M. Olšovského, na 2. m. skončil T.
Mucha zo ZŠ Záhorácka a G. Kandová zo
ZŠ Dr. J. Dérera skončila na 3. priečke.
V kategórii šiestakov boli len traja úspešní riešitelia, a to M. Adámek zo ZŠ Štúrova, K. Stehlíková zo ZŠ Kuchyňa a Monika
Blažíčková zo ZŠ Dr. J. Dérera.
Siedmaci mali 6 úspešných riešiteľov.

Na prvých troch miestach skončili S. Hollý zo ZŠ Záhorácka, M. Olexová zo ZŠ
M. Olšovského a K. Budajová zo ZŠ Kuchyňa. Víťaz získal najviac bodov zo
všetkých účastníkov okresného kola, 91
zo 100 možných bodov. U ôsmakov prvé
tri miesta patrili M. Koštialovi z gymnázia, V. Obselkovi zo ZŠ M. Olšovského
a A. Ritomskej zo ZŠ Sološnica.
Najvyššiu kategóriu tvorili deviataci
(8 úspešných riešiteľov). Prvenstvo patrilo M. Kopčovej z Rohožníka za 90 bodov,
druhý skončil Ľ. Janotka zo ZŠ Dr. J. Dérera (88 b) a tretie miesto získal M. Arpáš
zo ZŠ Záhorácka (78 b). Malačania z „dérerky“ mali úspešných riešiteľov vo všet
kých kategóriách. Najlepší v jednotlivých
kategóriách budú reprezentovať náš
okres v krajskom kole geografickej olympiády.

Ohliadku piatich miest so zámerom konzultovať vhodnosť umiestnenia nových
priechodov pre chodcov na frekventovaných miestach v Malackách vykonali
12. februára Ing. Viliam Konček z oddelenia dopravy a stavebného poriadku MsÚ,
ktorý prezentoval pripravené a zakreslené návrhy, a dopravný inžinier pre Brati
slavu a okolie z Okresného riaditeľstva Policajného zboru so sídlom v Pezinku kpt.
Ing. Radim Kubaljak.
Po zohľadnení pripomienok a nutných doplnkových opatrení sa zhodli na umiest
není priechodu pre chodcov na Záhoráckej ulici neďaleko školy pri dolnom kostole.
Ďalšie dva priechody pribudnú na Ul. gen. M. R. Štefánika pri vyústení Nádražnej
ulice a medzi autobusovou zastávkou v smere do mesta a reštauráciou Tabarín.
Pri nemocnici sa pôvodný priechod posunie od autobusovej zastávky k začiatku
parkoviska a ďalší vznikne na jeho konci. Oddelenie dopravy a územného rozvoja
MsÚ pripraví zakreslený návrh riešenia priechodu aj na Stupavskej ulici a bude
ho konzultovať s odborníkmi.

Anton Pašteka

Text, foto: T. Búbelová

O čom rokovali poslanci na zasadnutí 31. 1.?
MsZ schválilo
• zmeny a doplnky ÚP č. l/ 2007 a VZN
č.1/2008 o záväzných častiach zmien
a doplnkov ÚPD č. 1,
• koncepciu rozvoja školstva v Malackách do roku 2010,
• správu hlavného kontrolóra mesta
o vybavovaní sťažností a petícií fyzických a právnických osôb za rok 2007
v podmienkach samosprávy,
• správu hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra za rok 2007,
• uzatvorenie nájomnej zmluvy na ne
bytové priestory nachádzajúce sa na Mie
rovom námestí 2545/12 v Malackách
medzi Mestom Malacky a MUDr. E. Rybjanskou a Mestom Malacky a obch. spol.
s r. o. ZDRAVA na dobu neurčitú,
• postup pri riešení nájomného vzťahu medzi Mestom Malacky a Vojtechom
Kubinom, týkajúceho sa časti parcely
č. 3639, k. ú. Malacky o rozmere 410 m²,
• vedúcich a členov kontrolných skupín pre výkon protipožiarnych kontrol na
území mesta Malacky v rokoch 2008 –
– 2009.
MsZ zrušilo
• uznesenie č.   88/2007, týkajúce sa
nájomného vzťahu na nehnuteľnosť me
dzi Mestom Malacky a Vojtechom Kubinom zo dňa 6. 9. 2007.
MsZ zobralo na vedomie



• dôvodové správy k jednotlivým bodom rokovania,
• ústnu informáciu zástupcu Bratislav
skej vodárenskej spoločnosti, a. s., Ing.
Martina Tegelhoffa, vedúceho odboru in
vestícií BVS, a. s., v ktorej oboznámil prí
tomných okrem iného o prioritách BVS
a možnom strategickom postupe pri
uplatňovaní požiadaviek na podporu investičných projektov z eurofondov v pro
gramovacom období 2007 – 2013,
• ústnu informáciu Ing. Juraja Lettricha, výkonného riaditeľ a. s. Eurovalley,
v rámci ktorej oboznámil prítomných
okrem iného s prípravou a aktuálnym
stavom využívania územia PTPZ Eurovalley,
• správu Najvyššieho kontrolného úra
du SR o výsledku kontroly hospodárenia
s finančnými prostriedkami a nakladaním s majetkom Mesta Malacky za rok
2006,
• informáciu po prijatí Stratégie rozvo
ja cestovného ruchu Dolného Záhoria,
• informáciu o činnosti Mestskej polície v Malackách za rok 2007.
MsZ uložilo mestskému úradu
• opakovane vybaviť interpeláciu poslanca Juraja Říhu ohľadom zmeny a dikcie kúpnej zmluvy, ktorú Ing. P. Sečkár
podpísal s Mestom Malacky,
• zabezpečiť čistopisy schválených
Zmien a doplnkov územného plánu

mesta Malacky č. 1/2007 a ich uloženie
v súlade s platnými predpismi do jedného mesiaca od ich schválenia,
• vybaviť interpeláciu poslankyne Má
rie Tedlovej a zaoberať sa podnetmi poslancov Alžbety Dubajovej, Pavla Spustu
a Jozefa Mračnu.
MsZ odporučilo primátorovi
• aktívne spolupracovať s BVS, a. s.,
pri príprave projektu odkanalizovania
mesta a usilovať sa o to, aby žiadateľom
finančných prostriedkov z eurofondov
bolo Mesto Malacky,   pritom odborný
dohľad nad realizáciou zabezpečiť pro
stredníctvom BVS, a. s.,
• udeliť výnimku zo sadzieb za nájom
nom v nebytových priestoroch na Mierovom námestí 12.
MsZ žiada
Predstavenstvo a. s. Eurovalley
• dvakrát do roka, napríklad v apríli
a októbri, predložiť Mestskému zastupiteľstvu v Malackách písomnú správu
o postupe umiestňovania investorov
v zóne PTPZ, nachádzajúcej sa v blízkosti mesta, MsZ uložilo zástupcovi primátora,
• predložiť primátorovi mesta na podpis poverenia vedúcich a členov kontrolných skupín pre výkon protipožiarnych
kontrol na území mesta Malacky v rokoch 2008 – 2009.
ANTON PAŠTEKA

Detský domov hľadá domov
Detský domov na Rakárenskej ulici
v Malackách hľadá ľudí s voľným miestom v srdci, ktorí chcú pomôcť opusteným deťom, ponúknuť im domov a stať
sa profesionálnymi rodičmi. V marci sa
začína akreditovaný kurz, ktorý sa organizuje v rozsahu 30 hodín. Prihlásiť sa
doň môže každý, kto uvažuje, že sa stane
profesionálnym rodičom a má minimál-

ne stredoškolské vzdelanie. Každý účastník kurzu získa okrem množstva vedomostí a zručností, ktoré možno uplatniť
pri výchove detí, aj certifikát. Prihlásiť
zasielajte na adresu Detský domov Ma
cejko, Rakárenská 50, 901 01 Malacky,
informácie: 034/772 24 46, 0902 12 92 31,
detsky_domov_malacky@stonline.  
-mh-
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SAMOSPRÁVA

Na zápis prišlo
202 detí
8. a 9. februára sa vo všetkých štyroch
malackých školách konali zápisy do
prvých ročníkov základných škôl. Pod
ľa vyjadrení odborníkov tento ročník
je po dlhom čase najslabší v počte evi
dovaných detí.
V Malackách sa podľa evidencie občanov
očakávalo 140 detí, no v skutočnosti prišlo až 202. Táto skutočnosť signalizuje, že
do malackých škôl sa hlásia aj prváci
z okolitých obcí.
Počas dvoch dní zápisu najviac detí navštívilo ZŠ Záhorácka (72). Pre 10 odkladov však napokon do prvej triedy nastúpi 62 žiakov. Druhou najvyhľadávanejšou
sa stala ZŠ Dr. J. Dérera, kam prišlo 63 detí a nastúpi 61. Treťou v poradí je cirkevná ZŠ M. Olšovského, ktorú bude v budúcom šk. roku navštevovať 35 prvákov.
Najmenej detí (29) sa prišlo zapísať do ZŠ
Štúrova. Nastúpi ich však iba 27.
Text, foto: T. Búbelová

Vzdelanie je prioritou

Už aj inžinierske
štúdium

Po Trenčianskej univerzite A. Dubčeka
(TU) v Trenčíne budú od budúceho roka
v Malackách ponúkať možnosť získať aj
na technické vysokoškolské vzdelanie
v spolupráci s Materiálovo-technologickou fakultou Slovenskej technickej univerzity. Pôjde o neplatené denné štúdium, kombinované s formou e-learningového štúdia. Zaujímavá je aj informácia o prijímaní bez pohovorov, len so zreteľom na výsledky zo strednej školy, najmä v predmetoch matematika a fyzika.
Bližšie informácie môžu budúci študenti
získať na webovej stránke školy www.
mtf.stuba.sk. O tom, či ročník napokon
v Malackách otvoria, rozhodne počet prihlásených.       
Politológia TU zmení systém prijímania oproti vlaňajšku, keď sa na externé
štúdium dalo dostať bez prijímacích pohovorov. Črtajú sa však veľké možnosti
štúdia čiastočne aj v zahraničí. Univerzita
chce využiť bohaté kontakty v USA a v zá
padnej Európe. Ráta sa s výmennými pobytmi študentov v zahraničí a s možnosťou ukončiť vzdelanie diplomami z oboch
krajín.			
           -tabu-

V posledný januárový deň schválili poslanci mestského zastupiteľstva Koncepciu rozvoja školstva do roku 2010.
Aktualizácia koncepcie z roku 2002 patrila medzi jedny z priorít mesta.

Graf 1
Deti do 16 rokov, t. j. do veku
povinnej školskej dochádzky

Tabuľka 1
Počet narodených detí
Rok nar.
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Tabuľka 2
Počet žiakov gymnázií
podľa jednotlivých ročníkov
sekunda

Vývoj počtu žiakov v ZŠ
Štyri základné školy na území mesta
v súčasnosti navštevuje 1955 žiakov,
z toho 23 % detí z okolitých obcí. Časť
detí populačného ročníka si plní povinnú školskú dochádzku na štátnom gymnáziu, kde boli v tomto školskom roku
zriadené prvýkrát až dve triedy prímy.
Priemerná naplnenosť malackých štátnych škôl je 24 žiakov/trieda. V školskom
roku 2008/2009 by mal do 1. ročníka nastúpiť početne najslabší ročník detí, pričom ZŠ v júni 2008 opustí silný populačný ročník. Napriek stúpajúcej tendencii
pôrodnosti v posledných rokoch do roku 2010 bude žiakov ZŠ ubúdať. Počet
žiakov pri optimistických predpokladoch poklesne o 220 detí.

Stredné školstvo
Mesto chce vytvoriť podmienky pre
etablovanie odbornej strednej školy v Ma
lackách. V súčasnosti sú jedinými stredný
mi školami v okrese len dve gymnáziá –
Gymnázium Malacky, Ul. 1. mája 8 a Gymnázium sv. Františka Assiského, Kláštorné
nám. V Malackom okrese žije pritom asi
10 % obyvateľstva a rozlohou predstavuje viac ako 40 % územia BSK. 	             -mh-

príma

Niekdajšie priestorové problémy základného školstva sa vyriešili otvorením
novej budovy školy – ZŠ Štúrova od septembra 2004. Racionálne opatrenia sa
v roku 2004 nevyhli ani oblasti materského školstva. Vznikol jeden právny
subjekt MŠ Kollárova č. 896, ktorá zastrešuje elokované triedy na Bernolákovej,
Hviezdoslavovej, Kollárovej a Štúrovej
ulici. V tomto roku je naplnenosť materských škôl na 95 %. Podmienky sa zlepšili aj pri poskytovaní mimoškolskej a záujmovej činnosti, a to skvalitnením
priestorových podmienok pre Základnú
umeleckú školu a Centrum voľného času
v Malackách.
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Aké sú strategické zámery
v oblasti školstva v Malackách
do roku 2010?
1. Skvalitňovanie materiálno-technických podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu vrátane modernizácie a rekonštrukcie objektov škôl a areálov škôl.
2. Podpora kariérového rastu a celoživotného vzdelávania učiteľov.
3. Uplatňovanie princípov tvorivo-humánnej výchovy v školách a školských zariadeniach.
4. Všestranná podpora talentovaných a nadaných žiakov.
5. Zlepšovanie starostlivosti o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami.
6. Vytváranie podmienok pre úspešnú školskú dochádzku detí zo sociálne zne
výhodneného prostredia.
7. Podpora zavádzania informačno-komunikačných technológií a vzdelávania
v tejto oblasti.
8. Rozširovanie cezhraničnej spolupráce so školami v susedných krajinách (Rakúsko, Česko) a spolupráce so školami v priateľských mestách mesta Malacky.
9.	 Zvyšovanie kvalifikovanosti výučby cudzích jazykov a informatiky.
10. Využívanie možností čerpania financií pre oblasť školstva z eurofondov, MŠ
SR, podnikov a organizácií.
11. Podpora zdravého životného štýlu a športu v školách.
12. Podpora aktivít v oblasti ochrany prírody a životného prostredia.
13. Rozširovanie preventívnej činnosti proti sociálno-patologickým javom, dro
govým závislostiam a kriminalite detí a mládeže v spolupráci s mestskou políciou.
14. Otvorenosť pozitívnym zmenám, podnetom a príležitostiam.
15. Iniciovanie zriadenia, resp. presídlenia ďalšej strednej školy.
16. Podpora otvárania ďalších odborov vysokoškolského štúdia.
Strategické zámery si školy a školské zariadenia môžu upraviť na svoje podmienky
a možnosti a zapracovať ich do vlastnej koncepcie rozvoja školy.

12. februára sa stretli zástupcovia oboch vysokých škôl, aby prezentovali budúcim ma
turantom, aké sú možnosti štúdia na vysokej škole v Malackách.

Politológia po 1. semestri
Študenti odboru politológia Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne
(vysunuté pracovisko v Malackách) zložili poslednú skúšku z úvodu do te
órie politiky. Zatiaľ je známe, že prvý semester úspešne zavŕšilo 91 frek
ventantov. Tento počet však nemusí byť konečný, pretože systém umož
ňuje preniesť si skúšku z jedného semestra do druhého. Našli sa aj takí, čo
neodhadli svoje sily a diaľkové vysokoškolské štúdium vzdali ešte pred za
čiatkom skúškového obdobia.
Na štúdium politológie v Malackách
sa prihlásilo takmer 150 študentov.
Aký bol ich prvý semester?
Prof. RNDr. Rastislav Tóth, CSc. (R. T.):
„Prvý semester je vždy poznávací, študen
ti poznávajú prostredie a učitelia študentov. Prváci si navyše musia zvyknúť na sebadisciplínu. Nikto ich nepoháňa a zdanlivo majú veľa času bez povinností. Pri
skúškach je to odrazu inak. Takmer všetci
sa však zžili s novým prostredím, magister
skí prváci lepšie, bakalárski trochu po
malšie.“
Ako hodnotíte úroveň prípravy a ve
domostné zvládnutie predpísaných
predmetov študentmi?  
R. T.: „Po malom zaváhaní sa študenti
pustili do práce a zvládajú povinnosti na
dobrej úrovni. Oproti trenčianskym prvákom majú vyššiu mieru zodpovednosti,
takže aj výsledky sú lepšie. Myslím si, že
všetci kolegovia majú z malackých študentov dobrý pocit.“
Očakávate aj v budúcom akademic
kom roku rovnako nadšený záujem
o štúdium politológie v Malackách?
R. T.: „Možno bude záujem o niečo nižší, ale zato s vyššou mierou uvedomenia

si o čo ide, vlani sme začínali s informáciami až v lete, takže mnoho času na rozmýš
ľanie nebolo. V tomto roku začíname
v riadnom termíne, takže si prípadní záujemcovia môžu porovnať naše a iné ponuky. Okrem toho pripravujeme niekoľko
atraktívnych variantov, o tých však až neskôr.“
Sú výučbové priestory v inkubátore
vyhovujúce?
R. T.: „Technické zabezpečenie je na
nadštandardnej úrovni, v učebniach sú
počítačové projektory, diaprojektory,
chystáme inštalovanie interaktívnych tabúľ a chceme založiť vlastnú knižnicu.
Prostredie je veľmi príjemné, rovnako ako
ľudia zodpovední za organizáciu.“
Čo odporúčate tým, ktorí sa chysta
jú prihlásiť na štúdium v nasledujúcom
roku?
Treba si vytvoriť predstavu o vlastnej
budúcnosti a potom získavať informácie,
napr. na internetovej stránke Trenčianskej
univerzity A. Dubčeka alebo priamo na se
kretariáte Inkubátora v Malackách (tel. č.:
034/774 12 84).
Text, foto: T. Búbelová
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VYSYPANÉ Z OBÁLKY
26. januára sme sa s manželkou
a dcérou chceli prejsť hodinku-dve
v borovicovom lese k jazierku za diaľnicou ohraničenou hradskými cestami v smere na Rohožník a Pernek. Od
Malaciek je toto miesto vzdialené asi
kilometer či dva. Už na začiatku pri
bývalom družstve pri nás zastavilo
terénne auto s nápisom VLM – Lesná
stráž. Jej osadenstvo si od nás pýtalo

povolenie
na vstup
do lesa,
inak zaplatíme pokutu. Boli sme
pešo. Nemali sme ani sekery, ani udice, dokonca ani batohy, kde by sme
ich mohli mať ukryté. Keďže bolo zima, nemohli sme byť na hubách.
Chceli sme sa len chvíľku prejsť, oddýchnuť si, zrelaxovať, ako sme sa
tam prechádzali inokedy a robili to aj
iní ľudia.
Je zakázané chodiť do lesa na prechádzky a kam vlastne Malačania
majú ísť? Malacky sú obkolesené
vojenskými lesmi – v podstate sú to
už posledné lesy v ich okolí. Aký zmysel majú povolenia – okrem šikany
miestnych obyvateľov? Kedy si ich
mám vybavovať, keď v Malackách
nepracujem, odchádzam z domu ráno o šiestej a vraciam sa večer o piatej. Prečo máme za ne platiť? Keď mi
príde raz za rok návšteva a chcem ju
zobrať do lesa, tak aj pre ňu mám vybavovať povolenie? Veď je to choré.
Ako sa dá za týchto podmienok vôbec uvažovať o akomkoľvek rozvoji
cestovného ruchu v okolí Malaciek?
Navyše, tí páni z auta nemajú na
práci nič lepšie ako kontrolu byrokratických povolení a buzeráciu miestnych ľudí? Určite by mali sledovať,
či niekto neničí prírodu. No oni so svojím „tereňákom“ narobia viac škody
ako naša rodina, ktorá sa chce raz
za mesiac peši prejsť po lese. Para
doxom je, že my im na to, že nás vyho
dia z lesa a zakážu nám doň chodiť,
z našich daní ešte zaplatíme. Naozaj
pekne a rozumne využité peniaze.
Pred časom bola snaha Vojenských lesov ohradiť celé územie plotom. Po príspevkoch v novinách prišlo z ich strany k útlmu. O čo sa snažia
teraz? Stanú sa Malacky asfaltovým
väzením, z ktorého sa dá dostať len
autom, prípadne autobusom, a to len
po asfaltovej ceste? Myslím si, že logo
mesta Malacky – dobré miesto pre život je veľmi ďaleko od pravdy a bolo
by ho treba zmeniť.
S. D.
(podpis autora máme v redakcii)

Pre pracovisko v lokalite Z. Bystrica–
Stupava hľadáme spolupracovníka
so stavebným vzdelaním (SŠ/VŠ, odbor KPS so živnosťou) na digitalizovanie PD. CAD podmienkou, Revit
výhodou. Kontakt: 02/65 93 32 55
MH 08 F12

1. februára po 19.00 h vo foyeri hotela Atrium vítal hostí 3. ročníka reprezentačného Plesu primátora Malaciek Jozef Ondrejka s manželkou, medzi nimi aj poslanca
MsZ Jozefa Moravčíka s manželkou a priateľmi. Tradične nechýbala ruža pre dámu
a peniaze do mobilného kasína pre pánov. Na prípitok bolo pripravené Martini
s olivou.

Po polnoci prišla na rad tombola. Medzi cenami iste zaujal diviak z erbu mesta či
1 euro na každý deň až do vstupu Slovenska do menovej únie (333 eur), ktoré odovzdával primátor výhercovi v štýlovom mešci. Tí, ktorí nevyhrali v tombole, no darilo sa im v mobilnom kasíne, mohli pred druhou vydražiť aj napríklad neobmedzený pobyt v (K)kanade pre dve osoby či odhalenú pannu.

Plesové reminiscencie

Počas sprievodného programu sa hosťom postupne
predstavili orientálne tanečnice, členky TŠ Saltatrix
a pred polnocou nechýbala UV SHOW Dua Aratron Aspis. Hviezdou večera však bola muzikálová speváčka,
malacká rodáčka Mirka Partlová. Dozvedeli sme sa
od nej, že vyhrala konkurz na hlavnú rolu v muzikáli
West Side Story, ktorú pripravuje Nová scéna.

Po 20.00 h zazneli
prvé tóny hudby
skupiny VESELANKA & BLACK BAND.
Po prvých tanečných krokoch primátorského páru
sa pridali aj ostatní. A plesalo sa až
do brieždenia.

-lucy-, foto: S. Osuský

Ples finančne podporili:  

Nešikanujeme, ale dbáme na bezpečnosť ľudí
Dokončenie z . strany
Lesy v okolí sú roky vojenským výcvikovým priestorom
Predstavitelia VLM tvrdia, že lesy, ktoré patria do Vojenského obvodu Záhorie, nikdy neboli bez povolenia prístupné bežným občanom. „Malacky patria
spolu s Pliešovcami, Lešťou a Kamenicou nad Cirochou do štvorice najväčších
vojenských výcvikových priestorov na
Slovensku,“ hovorí J. Piecka. „To, že tu
môžu občania vstupovať len s povolením a tých, ktorí ho nemajú, vyzveme
na opustenie lesa, nie je šikana. Je to
v záujme ich bezpečnosti,“ dodáva. V teréne tak môžu stretnúť členov lesnej
stráže, ktorí musia rovnako žiadať o vydanie povolenia na pohyb po lese. Ich
povinnosti a oprávnenia presne vymedzuje zákon o lesoch č. 326/2005 Z. z.
Pavel Čaniga, ktorý túto činnosť vykonáva, si spomína na situácie, keď sa hubári ocitli v priestore, kde práve vojaci
strieľali. O cvičiská na Záhorí je veľký záujem aj zo zahraničia, lesy sú teda
takmer denne využívané ako simulované „bojiská“ a mohlo by tu prísť k zraneniu civilných osôb.
Chcem povolenie. Ako na to?
Kto ho získa?
Každý, kto disponuje povolením na

správny poplatok 150 Sk v kolkoch.
Podľa zákona NR SR č. 281/1997 Z. z.
sa podľa vojenského predpisu vydáva
povolenie profesionálnym vojakom, zamestnancom vojenskej správy, VTSÚ
Záhorie, VLM, o. z., Malacky, obyvateľom
VO, generálom, dôstojníkom, práporčíkom v zálohe. Ale aj organizáciám vykonávajúcim povolenú činnosť vo VO,
osobám s povolením na poľovačku a ry-

bolov v revíroch VLM SR, orgánom Vojenskej polície, orgánom Policajného
zboru SR a pod. Povolenie sa vydáva do
konca kalendárneho roka. V minulom
roku ObÚ VO Záhorie vydal 2048 povolení.
Text, foto: LUCIA VIDANOVÁ

Juraj Piecka tvrdí, že nešikanujú občanov, ale chránia ich bezpečnosť a zdravie.

vstup do vojenského priestoru, je poučený, kedy sa môže a kedy nie pohybovať v určitej oblasti. Povolenie vydáva
ministerstvo obrany – Obvodný úrad
VO Záhorie so sídlom na Pezinskej ulici
v Malackách. Najskôr treba vyplniť žiadosť o vydanie povolenia a v zmysle zákona NR SR č. 232/1999 Z. z. zaplatiť

Toto nie sú huby, ale pozostatky munície, ktorej je v okolitých lesoch ešte dosť. Tie
menšie kusy má Pavol Čaniga vystavené v kancelárii. Podľa neho môže pri nekoordinovanom pohybe civilných osôb bez povolenia v týchto priestoroch prísť k vážnym tragédiám.

MH 08 F9



MALACKÝ HLAS

4/2008

KULTÚRA • INZERCIA

Krvavá svadba v podaní
Divadla na hambálku
Dokončenie z . strany

Prečo práve F. G. Lorca a jeho Kr
vavá svadba?
Vlado Zetek (V. Z.), režisér: „Lorcu
mám rád a mám ho doma v knižnici.
Nikam som nemusel chodiť, v lete som
sa doňho začítal a zamiloval som sa do
textu. Je to krásny poetický príbeh zo
španielskej Andalúzie, v ktorom rezonuje to, čo hýbe svetom – vzťah muža a ženy, láska.“
A čo tá náhla zmena od komediál
neho repertoáru divadla k tragédii?
V. Z.: „Zmena je život a platí to aj v divadle. Divadlo je živý organizmus a nerád by som zostal pri jedinom žánri.

Uchopil som to ako výzvu pre seba, pre
hercov i pre divákov. Navyše ide o prvú
premiéru v Kultúrním domečku a povedal som si, že do nového treba priniesť
niečo nové.“
Ako sa herci zžili s novým žán
rom?
V. Z.: „Výber ich prekvapil, no ako som
povedal, aj oni zmenu uchopili ako príležitosť ukázať, že je v nich ešte aj niečo
iné. A ja klopem na drevo – zhostili sa jej
veľmi dobre. Najskôr sme analyzovali
text, mali sme aj sústredenie, kde sme
rozoberali vetu po vete – veď každá má
veľa významov.“

Na čo sa diváci môžu špeciálne te
šiť?
V. Z.: „Na pôsobivý príbeh, nový temperament a flamenco gitaristov naživo.
Hosťujú u nás profesionáli z Bratislavy –
Martin Bies, ktorý je aj autorom hudby
k predstaveniu, a Marco de Judía. Patria
k európskej špičke. A ja tak, ako som pri
komédiách čakal na prvý smiech, som
dúfal, že na Krvavej svadbe sa nik nezasmeje. Ba čo viac, že na konci ani jedno
oko nezostane suché. Prvá repríza pre
verejnosť sa uskutoční 1. marca.“
TATIANA BÚBELOVÁ,
foto: S. Osuský; T. Búbelová
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Chirurgia s novým
operačným tímom
Chirurgické oddelenie malackej nemocnice prešlo ako jedno
z ďalších lôžkových oddelení celkovou rekonštrukciou, ale aj
personálnymi zmenami. V nasledujúcich riadkoch vám predstavíme nového primára chirurgických disciplín MUDr. Vladimíra Daviniča, rozsah operačných výkonov a s tým spojené novinky na chirurgickom oddelení malackej nemocnicne.

Zmeny ordinačných hodín:
�
Diabetologická ambulancia
MUDr. Ľubica Pleváková
Utorok
8.00 – 15.00
Streda
8.00 – 15.00
Štvrtok
11.00 – 15.00
Piatok
8.00 – 15.00
�
Ortopedická ambulancia

MUDr. Juraj Lukáč
Pondelok
7.30 – 15.00
Utorok
7.30 – 15.00
Streda
operačný deň
Štvrtok
7.30 – 15.00
Piatok
7.30–15.00
Noví lekári v gynekologických
ambulanciách:
MUDr. Erika Stanislavová
MUDr. Matej Böhmer
Dlhodobá neprítomnosť v ORL ambulancii: MUDr. Darina Golembiovská
– od 1. februára. Predpokladaný návrat – apríl 2008.

Novo zrekonštruované chirurgické oddelenie je rozdelené na dve časti a nachádza sa na 3. poschodí traktov A a B.
Oddelenie disponuje 18 lôžkami (trakt B)
a 17 lôžkami (trakt A), ktorých súčasťou je
nadštandardná izba so samostatným sociálnym zariadením a nadštandardným
vybavením za poplatok, a jednotkou intenzívnej starostlivosti (JIS) so štyrmi
lôžkami.
Oddelenie je vybavené modernou technikou, ktorá umožňuje kvalitné chirurgické zákroky, a to nielen klasickým
spôsobom, ale aj laparoskopicky a endoskopicky. Spôsob operácie (klasicky,
laparoskopicky) závisí od zdravotného
stavu pacienta a od naliehavosti a závažnosti ochorenia, resp. od komplikovanosti zákroku.
Od 1. decembra 2007 je primárom chirurgických disciplín MUDr. Vladimír Davinič,
ktorý je novou tvárou Nemocničnej, a. s.
MUDr. Davinič promoval na Karlovej uni-

verzite v Prahe. Má bohaté skúsenosti
z 22-ročnej nepretržitej praxe a 12-ročnej praxe vo funkcii primára chirurgického oddelenia z iného nemocničného
zariadenia.

kého čreva,“ vysvetľuje primár MUDr. Vladimír Davinič.

Hlavnou úlohou chirurgického oddelenia Nemocnice v Malackách je poskytovanie kvalitnej chirurgickej starostlivosti.
Rozsah výkonov sa dá rozdeliť na oblasť
endokrinochirugie, všeobecnej a abdominálnej chirurgie a traumatológie.

– akútne operácie žalúdka a dvanástnika
pre perforovaný alebo krvácajúci vred,
– resekčné a iné výkony na tenkom čreve (napr. operácie pre nepriechodnosť
čriev),
– kompletné resekčné výkony na hrubom čreve, buď pre zhubné, alebo
nezhubné ochorenia hrubého čreva
a konečníka (rakovina hrubého čreva,
hemoroidy – tzv. zlatá žila),
– operácie všetkých brušných prietrží
s následnými plastikami,
– všetky náhle príhody brušné.

„V oblasti endokrinochirurgie vykonávame kompletné operácie na štítnej žľaze (aj
nádory). Do abdominálnej chirurgie patrí množstvo operačných výkonov, ako laparoskopické a klasické operácie žlčníka,
plastiky žlčových ciest pre nádorové alebo nezhubné ochorenia, operácie slinivky
brušnej pre ťažké zápaly alebo pseudocysty. Ďalej sú tu zahrnuté resekčné výkony
na celom zažívacom trakte, ako napríklad
úplné alebo čiastočné odstránenie žalúdka (najčastejšie pre nádorové ochorenia)
s vytvorením náhradného žalúdka z ten-

Medzi ďalšie výkony chirurgického oddelenia patria:

„Operujeme takisto kŕčové žily,“ dodal
MUDr. V. Davinič.
V rámci traumatológie sa operujú zlomeniny dlhých kostí, členkov, malých
kostí, rúk a nôh podľa aktuálnych dostupných moderných metód.
K traumatologickým výkonom sa priraďujú aj endoskopické výkony kolenného kĺbu.
Snahou nemocnice bude
v blízkej budúcnosti rozšíriť
spektrum výkonov v rámci
traumatológie.
„Jednotka intenzívnej starostlivosti spĺňa všetky požiadavky kladené na zariadenie
tohto druhu. Je zameraná na

Bližšie informácie nájdete na: www.nemocnicna.sk, www.medirexgoup.sk alebo sa informujte na tel.: 034/ 28 29 111.

poskytovanie komplexnej intenzívnej starostlivosti pacientom po ťažších operačných výkonoch a pacientom, ktorí si intenzívnu starostlivosť vyžadujú. Tak ako interná
JIS aj chirurgická je vybavená modernou
technikou a špičkovým monitorovacím
systémom,“ podotkol MUDr. V. Davinič.
Novo zrekonštruované chirurgické oddelenie bolo uvedené do užívania v prvých
februárových dňoch, samostatná chirurgická JIS bude uvedená do prevádzky až
po získaní povolení na jej prevádzku.

Špeciálna ponuka
z lekárne NEMOCNIČNÁ
MODAFEN tbl
Filmom obalené tablety pre dospelých
a deti od 12 rokov.
Vhodný pri chrípke na
� zníženie horúčky,
� tlmenie bolesti,
� uľahčenie dýchania nosom,
� potlačenie pocitu bolesti a tlaku
v uchu.

77,60 Sk

30 Sk

NASIVIN SINUS tbl
Čisto bylinný prípravok, ktorý pomáha
uvoľňovať nos a prínosové dutiny.
Vhodný pri nádche, pretože
� uľahčí vysmrkanie sa,
� rozpúšťa hlien,
� priaznivo vplýva na regeneráciu
slizníc.

201,80 Sk

100,90 Sk
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SAD, a. s.,

autobusová stanica
Mlynské Nivy 31, 820 04 Bratislava
24, P. O. BOX 35

prijme do zamestnania

vodičov
autobusov

Požadujeme:
• vodičské oprávnenie skupiny „D“
• slušné a zdvorilé vystupovanie
• profesionálny prístup k práci
• bezúhonnosť
• psychická a zdravotná spôsobilosť
Ponúkame:
• prácu v ambicióznej spoločnosti
• stabilné finančné ohodnotenie
•	možnosť odborného rastu formou
školení
• zamestnanecké cestovné výhody
•	stabilizačný príspevok 24 tis. Sk po
skúšobnej lehote
•	jubilejné a vernostné odmeny, odmeny za beznehodovosť
•	cestovné náhrady (diéty) a príplatky
v zmysle legislatívy
• ubytovanie zdarma
• nový vozový park
•	kondičné jazdy na autobuse pre vodičov bez praxe
TERAZ MIMORIADNA PONUKA –
možnosť bezplatného získania vodičského oprávnenia sk. „D” pre záujemcov o prácu vodiča v Slovak Lines!!!
Kontakt:
tel.: 02 55 64 01 82, 0905 57 12 21,
e-mail: pers@slovaklines.sk

„Strechárske” remeslo
má budúcnosť
V minulom roku sme splnili zákonné povinnosti pre získanie
akreditačného osvedčenia a lektorského zboru na rekvalifikáciu
pre profesiu tesár, klampiar a pokrývač, ako i priestory na výučbu
a dielne na praktickú časť výučby.
Našli sme ochotu i podporu na úrade práce, nepodarilo sa nám však získať
5 až 8 záujemcov, aby mohol byť rekva
lifikačný kurz otvorený. V tomto roku sa
preto chceme so záujemcami osobne
stretnúť, oboznámiť ich s podmienkami
a poukázať na perspektívu, ktoré toto
„strechárske” remeslo má.
Akreditačné osvedčenie je vydané
na môjho vnuka Martina Kvaššaya, lektormi sú môj syn Jaroslav Kvaššay a ďalší skúsení a významní remeselníci v odbore schválení ministerstvom školstva.
Ako najstarší v tejto profesii robím hlavného lektora a verím, že odovzdanie
svojich celoživotných skúseností o práci na strechách bude pre mladých ľudí
zaujímavé a lákavé. Nie každému sa to
v 77 rokoch podarí. Záujem máme o
mladých ľudí od 18 rokov, ktorým to
doteraz v živote nevyšlo z akýchkoľvek
príčin. Chceme im pomôcť na životnej

ČASOPIS DO KAŽDEJ KABELKY
NOVÁ SÚŤAŽ

ŠÉFKUCHÁR
DO POLICE

Umenie
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!

PREČ

povedať

NIE

drobná inzercia

S JAZVAMI

PRIZNANIE

Môj manžel
HOMOSEXUÁL

test

redizajn internetovej stránky

MAFIÁNSKE
HISTORKY

MÁTE ŠTÝL
Naučte sa to
FEBRUÁR 2008
22,– Sk

02

METRO MEDIA

9 771336 991003

Mesto Malacky vypísalo výzvu na

MUŽ
MOJICH
SNOV

Dara
ROLINS a iné...
CELEBRITY ZARODILI

Alojz Kvaššay
-pr-

9 Slávnych detičiek pribúda!
9 Valentínske pátranie po šťastí – otestujte sa
a nájdite muža svojich snov!
9 Ponúkame návod ako zvíťaziť nad jazvami
9 Kopia sa vám pracovné povinnosti a doma
kopy bielizne? Naučte sa povedať NIE!
9 Dobré rady do domu a záhrady
9 Predplatiteľská kampaň pokračuje – každý
nový predplatiteľ automaticky získava darček!

na portál služieb.  
Podmienky zverejnené
na www.malacky.sk.
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Prihlásiť sa môžete
v akomkoľvek čase na t. č.
772 26 29 alebo 0907/29 86 59
a dohodneme si
ďalší postup a stretnutie.

Februárová MODERNÁ ŽENA vám prináša:

mesta a jej funkčnú zmenu
z klasickej webstránky na

Oprávnené subjekty môžu na výzvu za
reagovať do 28. 2. 2008 (do 10.00 h)!   

www.modernazena.sk

• Kúpim 1- alebo 2-izbový byt s balkónom
v Malackách.
Kontakt: 0905 30 38 98, 0902 51 18 99.
• Predám nepoužitý el. bojler Tatramat 120 l
380 V, celoliatinovú piecku na tuhé palivo,
kufríkový šijací stroj Lucznik a dva on-line
záložné zdroje el. energie.
Kontakt: 0905 64 54 50.

ceste a po ročnom rekvalifikačnom
kurze po úspešnom absolvovaní
záverečných skúšok získajú akreditačné osvedčenie platné na území
celej republiky. Prihlásiť sa môžu i zacvičení pracovníci týchto profesií na získanie dokladu o spôsobilosti na toto
remeslo, aby ho mohli oficiálne prevádz
kovať, hoci aj na živnostenský list.
Naším cieľom bude naučiť záujemcov „strechárskemu” remeslu na pro
fesionálnej úrovni, aby práca bola kvalitná a vopred bola záruka slušného zárobku. Je to remeslo veľmi vyhľadávané
a nedostatkové, teda o umiestnenie sa
nemusíte obávať – môžete zostať pracovať hneď vo firme syna Jaroslava
Kvaššaya, s. r. o., alebo u vnuka Martina
Kvaššaya, pretože staré bude treba
opravovať a nové budovy sa bez striech
stavať určite nebudú.
Vieme, že vaše rozhodnutie bude
ťažké, pretože toto remeslo okrem práce vo výškach je odkázané na počasie
počas jednotlivých ročných období.
Keďže sme to všetci prežili, určite si to
pri osobných stretnutiach budeme vedieť vysvetliť.
Tiež budeme dbať na poriadok so
zákazom fajčenia v pracovnom čase, na
morálny profil, slušnosť a úctu medzi
sebou, k starším a zákazníkom, aby ste
mohli dôstojne reprezentovať toto vyhľadávané remeslo. S vami budem spolupracovať a spoliehať sa na rodičov
a úrad práce.
Vyučovať sa budú aj základy nemčiny, aby sme mohli využívať aj rozšírený
európsky priestor, pretože akreditant
Martin Kvaššay sa vyučil v Nemecku
a po piatich rokoch sa vrátil a prebral
moju firmu, bola by škoda nevyužiť to,
na čo som ho pripravoval.

Podnikateľský servis Bratislavskej regionálnej komory SOPK

Semináre, workshopy a tréningy
pre podnikateľov
5. 3.

Elektronická komunikácia pri vývoze (Ing. Peter Harach)

6. 3.

Energetické dane (Peter Šubík)

11. 3.

Záväzkové právne vzťahy v podnikateľskej praxi (JUDr. Peter Bizub)

13. 3.

Analýza a zlepšovanie procesov (RNDr. Marta Krajčíová)

18. 3.

Motivácia pracovníkov (PhDr. Viera Trnková)

28. 3.

Stavebný zákon v praxi
(Mgr. Mária Zászlósová, Ing. arch. Želmíra Kalinová)

1. 4.

Vydávanie cenných papierov a obchodovanie na BCPB (BCPB)

3. 4.

INCOTERM 2000
(Ing. Ľubor Kostelný)

Záhraničné aktivity
4. 4.

Kooperačné stretnutie rakúskych a slovenských podnikateliek v Piešťanoch

21. – 24. 4. Obchodná misia Linz-Passau
8. 4.
marec/
/apríl

Obchodný deň chorvátskych podnikateľov v SR
Obchodovanie s Bulharskom – stretnutie slovenských podnikatelov s bulharskym obchodným radcom

Iné aktuálne ponuky
Projekt RATING – nezávislé hodnotenie ekonomického zdravia firmy
Vystavovanie ATA karnetov – unifikovaný colný dokument pre tranzit
a dočasný dovoz tovarov do tretích krajín bez cla
Osvedčovanie o pôvode tovaru – služby pre zjednodušenie
Vášho zahraničného obchodu
Bližšie informácie: www.basopk.sk, tel. 02/48 29 12 57 alebo sopkrkbl@sopk.sk
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RECEPT PANI VOZÁROVEJ

Tvarohový koláč
Cesto: 250 g hladkej múky, 125 g masla, 40 g cukru, 1 žĺtok, soľ
Náplň: 2 citróny, 2 vajcia, 750 g tučného tvarohu, 250 g kyslej smotany, 100 g cukru,
1 vanilkový cukor, 50 g škrobovej múčky
POSTUP:
Múku s maslom, cukrom a štipkou soli premiešame, podľa potreby môžeme pridať
1 – 2 lyžice studenej vody. Cesto zabalíme do mikroténovej fólie a hodinu necháme
v chlade odpočinúť. Medzitým si pripravíme náplň. Citróny umyjeme, osušíme, nastrúhame z nich kôrku a vytlačíme šťavu. Vajcia rozbijeme a oddelíme žĺtky a bielky. Tvaroh
premiešame s citrónovou kôrou a šťavou, kyslou smotanou a vmiešame žĺtky, cukor
a vanilkový cukor. Z bielkov ušľaháme tuhý sneh a rozložíme ho na tvarohový krém. Prisypeme škrobovú múčku a premiešame. Rúru predhrejeme na 180°C. Vychladnuté cesto rozvaľkáme do kruhu a vložíme do guľatej koláčovej formy. Okraje zdvihneme do
výšky 3 cm. Tvarohovú masu nanesieme na cesto a povrch urovnáme. Pečieme cca
50 minút.

Malackých hasičov hostili v Angerne
25. januára sa delegácia členov Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) z Malaciek – Ivan Šíra (predseda DHZ), Stanislav Fupšo, František Šimoník, Valéria Šírová,
Ján Horváth a viceprimátor Ing. Jozef Bulla zúčastnili výročnej členskej schôdze
dobrovoľných hasičov v rakúskom Angerne. Slovenským hosťom udelili hasičské
vyznamenania. J. Bullovi a I. Šírovi strieborné medaily 2. stupňa. Medaily 3. stupňa
získali F. Šimoník, S. Fupšo, V. Šírová a J. Horváth. Predseda malackých hasičov odovzdal zase medailu Kurtovi Kruzikovi a starostovi Angernu Robertovi Meislovi
zvláštny odznak sv. Floriána – patróna hasičov. V srdečnej atmosfére prijali rakúski
susedia vecné dary.

www.modernazena.sk , e-mail: marketing@metromedia.sk

tel.: 02/49 20 74 36, fax: 02/49 20 74 38

Ivan Šíra, predseda DHZ
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Krížovka
Metromedia 53x110 f.indd 1

Cudzie slová začínajúce písmenom C:
- calta
- druh koláča;
- cícer
- bôbovitá rastlina;
- camorra
- neapolská mafia;
- cirka
- asi, približne;
- tajnička č. 1 - ponuka, výber;
- tajnička č. 2 - kovotepec;
- causa
- dôvod. príčina;
- cor
- srdce;
- celibát
- bezženstvo;
- cviker
- okuliare na nos;
- cenobita - pustovník;
- culpa
- previnenie;
- cereálie
- obilniny;
- tajnička č. 3 - váčok, mechúr;
- cézia
- postúpenie pohľadávky;
- cynik
- bezcitný človek;
- cigája
- druh plemennej ovce;
- cyklóna
- tlaková níž;
- cigória
- náhrada kávy z čakanky;
- tajnička č. 4 - rakúsky dub;
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VODOROVNE
A čajka po česky; lodenica; prvá spoluhláska abecedy; dôveruj; zdomácnený vták B somár po česky; výrastok na
tele; citoslovce buchnutia – detsky; vyhynutý párnokopytník; dobrá je nad
zlato C ojedinelé pomenovanie boro
vicového lesa; kypria pôdu; strážna veža; sila; pohrebná hostina D pretlač na
bývalých čs. poštových známkach; pracuje na krosnách; tajnička č. 1; kód letiska Dyart Airport; popevok E čas vo
fyzike; chemický prvok (Ce); kroky po
rusky; spojka; obyvateľ Arabského polostrova; časť názvu bývalého Cejlónu;
dusík F tajnička č. 2; meno speváčky
Fitzgeraldovej; mliečny výrobok G kozácky náčelník; vlasy na konskom krku;
malý Adam.

ZVISLE
1 umelý človek; vápnik 2 armádna
súťaž umeleckej tvorivosti; jemnosť
3 tajnička č. 4; hlavná myšlienka  4 arab
ský vetný člen; mimo 5 draslík; zabáva;
išla 6 ťažko pracujú; mesto vo Francúzsku 7 sibírsky veľtok; bager v Brne; vodík 8 iniciálka mena nebohého speváka
1
A
B
C

D
E
F
G

2

3

4

5

6

7

8

Duchoňa; hudobný nástroj; on po nemecky 9 chutne jedli 10 rímskych 5;
vzdávajú úctu; abvolt 11 latinská spojka; lesné zviera obrátene; spojka 12 nevyhnutný pri pečení; grécke písmeno
13 iniciálka mena speváčky Zagorovej;
pokolenie; geometrický útvar 14 po
užívaj pluh; tajnička č. 3; 15 náter; me9

10 11 12 13 14 15 16 17

no Chačaturiana 16 oznámil úradom;
praobyvateľ Peru 17 samec ovce; samohlásky v mene Samo.
NA POMOC: D DYA
Pripravil:
JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie tajničky – 1. Balotáž,
2. Bidon, 3. Borta – sme vyžrebovali Rada Spustu z Ul. L. Fullu 8 z Malaciek,
ktorý získava predplatné magazínu Žena. Kto chce súťažiť o rovnakú cenu,
nech pošle kupón spolu so správnymi
odpoveďami do 26. februára a zaradíme ho do žrebovania.

MALACKÝ
HLAS
MALACKÝ HLAS

KUPÓN

4
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Na pohľadnicu
prispejte dvadsiatkou
„Kúpou pohľadnice prispejete
na pomoc ľuďom s onkologickými ochoreniami,“ oslovujú aktivisti
o b č i a n s ke h o
združenia Slovenská ľudová
pomoc (SĽP)
okoloidúcich
najčastejšie pri
OD Stred a pred
poštou v Malackách.

Členovi vydáme určitý počet pohľad
níc, každú s hodnotou dvadsať korún.
Podľa toho, koľko pohľadníc predá, toľ
ko odvedie na účet združenia. Ľudia by
nemali platiť viac,“ hovorí I. Valúch. „Ak
chcú dať napríklad stokorunáčku a zo
brať si len jednu pohľadnicu, nech dajú
radšej dvadsať korún za pohľadnicu
a osemdesiat odvedú priamo na účet
SĽP,“ odporúča predseda.
OZ bolo založené v roku 2004. Sídli
v Partizánskom. Má 510 členov, no ich
počet sa stále zvyšuje, a 18 dobrovoľ
ných aktivistov. Ako sa píše na webovej
stránke združenia web.stonline.sk/slo
vzdruzenie/ hlavná myšlienka je, aby si
ľudia pomáhali navzájom. Veď nikto ne
vie, ako sa vaše zdravie môže zmeniť
z jedného dňa na druhý a pomoc bu
deme potrebovať. V minulom roku vy
zbierali v čistom 730 000 Sk a pomohli
asi 200 žiadateľom, pri ktorých sú upred
nostnené deti s onkologickými choro
bami. „Výška pomoci pre ľudí z Malaciek
a okolia iste nedosiahla vyzbieranú su
mu, ale ak by bolo viac žiadostí z tohto
regiónu, tak ich vybavíme,“ podotkol I.
Valúch. Aj o tom je Slovenská ľudová po
moc, že Malačan pomôže Košičanovi
a naopak.

Podľa predsedu OZ Ivana Valúcha
zbierka, ktorú povolilo ministerstvo
vnútra, trvá celý rok – od 1. 1. do 31. 12.
2008. Každý aktivista by sa mal pritom
preukázať dokladom s fotografiou
a poverením na vykonávanie zbierky.
Ich činnosť môžu v zmysle zákona kon
trolovať aj príslušníci mestskej alebo
štátnej polície. Podľa jeho slov však ak
tivisti nechodia do Malaciek častejšie
ako raz do mesiaca. Väčšinou v trojici.
Dvaja sú pri „červenom obchoďáku“
a jeden pred poštou.
Viacerí sa pýtajú, prečo aktivisti ne
majú zapečatené „urničky“, aké vídať
napríklad pri zbierke Ligy proti rakovi
ne. „Máme presný systém evidencie.

SpomienkY
14. 2. sme si pripo
menuli nedožitých
70 rokov manžela,
otca a starého otca
Františka
Kleinedlera.
S láskou spomínajú manželka Mária
a štyria synovia s rodinami. Kto ste ho
poznali, venujte mu tichú spomienku.
10. 2. uplynuli 2 ro
ky, čo nás opustil vo
veku 63 rokov man
žel, otec, starký
Ing. Jozef Šišolák.
S láskou spomínajú
manželka, dcéra Ja
na, syn Rastislav, vnuk Lukáš a zať Mi
lan. Kto ste ho poznali, venujte mu ti
chú spomienku.
11. 2. sme si pripomenuli nedožitých
70 rokov našej drahej manželky, ma
mičky, babičky a pra
babičky
Štefánie Trubovej.
S láskou v srdci spo
mínajú manžel a de
ti s rodinami.
Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.

LUCIA VIDANOVÁ

23. 2. uplynie rok, čo
nás tíško a bez roz
lúčky opustila
Darinka
Hulmanová.
S láskou na ňu spo
mínajú dcéra Marti
na, vnúčik Romanko, neter Emmuška,
rodičia, súrodenci s rodinami, kamaráti
a kamarátky.
Nikdy na Teba nezabudneme.
Spoločenská kronika
VÍTAME MEDZI NAMI:
Zuzana Rybáriková, nar.
11. 1., Malacky; Ema Žingorová, nar. 26. 1., Malacky; Terezka Slobodová, nar. 1. 2., Malacky

Pracovno-rehabilitačné stredisko pre ľudí s mentálnym postihnutím
Vstúpte, n. o., v Malackách prosí o pomoc
pri nutnej rekonštrukcii podkrovia.
Podkrovie je v zlom stave, no klienti Vstúpte, n. o., už teraz pracujú na tom,
aby v ňom raz mali peknú pracovnú dielničku, v ktorej sa budú tvoriť
krásne výrobky z textilu i prírodnín.

POVEDALI SI ÁNO:
Od 26. 1. do 4. 2.
Martina Daňková a Vladimír Safian; Iva
na Zetková a Mário Tomeček;

AKO NÁM MÔŽETE POMÔCŤ?

†

Kontakt:
Vstúpte – nezisková organizácia
Ul. 1. mája 15, 901 01 Malacky
IČO: 37924664, číslo účtu: 0189346266/0900
Bližšie informácie o organizácii priamo na uvedenej adrese alebo
na tel. čísle: 0918 75 65 48, 034/772 62 74	                        ĎAKUJEME!

Riadkovú občiansku inzerciu prijímame na e-adrese:
malackyhlas@malacky.sk

Bez Vašej pomoci to nedokážu

Ľudovít Špelitz, 1950, Malac
ky;  Radoslav Stach, 1956, Zá
horská Ves; Rozália Martincová, 1932,
Jakubov; František Kršek, 1916, Kos
tolište; Anna Kučerová, 1924, Kosto
lište; Adela Repaská, 1922, Kuchyňa;
Alojz Špergl, 1934, Sološnica;

Vzájomné meranie síl
Za účasti dvoch slovenských družstiev a troch družstiev z Českej repub
liky sa uskutočnil v strede februára v športovej hale turnaj dorastencov
v hádzanej. Bol súčasťou prípravy mladých hádzanárov na jarnú časť
majstrovských súťaží.
Naše mesto reprezentovali zverenci
trénera Ľudovíta Osleja, ktorí sa pred
stavili v zložení: M. Kuklovský, Hollý, D.
Stachovič, I. Oslej, T. Kuklovský, Baláž,
Kurka, A. Pernecký, Viktorín, Bízek, D.
Oslej, Krajčír, T. Stachovič a Dobrocký.
Malačanom sa darilo a po výsledkoch
s Hustopečami 22:16, Uničovom 14:9,
Dunajskou Stredou14:8 a Novým Vese
lím 14:13 sa stali víťazmi turnaja. V ich
drese hral i najlepší hráč turnaja Ivan
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Oslej a najmladší hráč turnaja Tomáš
Stachovič.
Druhé miesto patrilo chlapcom zo
Sokola Nové Veselí, ktorí porazili Uničov
15:9, Dunajskú Stredu 27:15, Hustopeče
16:10, tretie miesto obsadilo družstvo
Házená Uničov, ktoré vyhralo nad Hus
topečami 19:15 a remizovalo s Dunaj
skou Stredou 8:8. Štvrtí boli hádzanári
z Legato Házená Hustopeče po víťaz
stve nad DAC Dunajská Streda 23:11.

Anton Pašteka
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Darovaním 2 % z daní

Najlepším strelcom turnaja s 21 gólmi
bol Pavel Najman z Nového Veselí a naj
lepším brankárom István Lelkes z DAC
Dunajská Streda.
K dobrému priebehu prispeli i roz
hodcovia A. Pašteka, J. Hacaj a M. Míz
ner s Ľ. Oslejom. Pre dvojicu Oslej – Paš
teka to bola príprava na medzinárodný
mládežnícky turnaj v Prahe.
Najlepšie družstvá i jednotlivci boli
odmenení športovými pohármi a vec
nými cenami. Organizátori by i touto
cestou chceli poďakovať sponzorom po
dujatia, ktorými boli P. Pernecký, P. Sta
chovič, I. Oslej, J. Sedlák, V. Ecker, P. Rei
senauer, Ing. V. Tedla, Ing. F. Burian, F. Bu
zek, J. Marek a V. Bečár.

NIE SÚ MEDZI NAMI:

@

STREETFEST MALACKY 2008

20. a 21. 6. je termín tohtoročného StreetFestu Malacky 2008. Podujatia,
ktoré má už v Malackách svoje neodmysliteľné miesto a na ktoré sa všetci
už netrpezlivo tešia. StreetFest sa prehupol do 11. ročníka a natrvalo sa usadil do prostredia Zámockého parku, kde bude aj tohtoročný festival.

StreetFest pripravuje viacero novi
niek. Najväčšou budú tri samostatné pó
diá. Na hlavnom ihrisku bude rockovopopový stage, hip-hop bude mať samo
statné pódium, tanečná scéna bude mať
veľký tanečný stan. Obsadenie kapiel za
tiaľ neprezradíme, ale tohtoročným obsa
dením môže StreetFest konkurovať naj
väčším festivalom na Slovensku. Novinky
sú postupne zverejňované na stránke fes
tivalu www.streetfest.sk a od 10. 1. sa
začal predpredaj permanentiek v sieti

ticketportal. Predpredaj je do 1. 3. za tak
mer polovičnú cenu permanentky, a to
preto, aby mali šancu sa zúčastniť festi
valu všetci. Súčasťou festivalu bude aj ce
loslovenská Streetball tour a v sobotu sa
bude na niekoľkých ihriskách odohrávať
jeden z najväčších streetbalových turna
jov na Slovensku. Celý Streetball a vy
stúpenia na hip-hope bude moderovať
Johny Mečoch a vystúpi aj jeho tanečná
škola. Viac o kapelách a vystúpeniach na
www.streetfest.sk.
               -bo-



ŠPORT

Prečo
zvíťazili?

Malacký volejbal oslavuje sedemdesiatku. Tvrdí predseda volejbalového oddielu TJ Strojár
Ing. Dušan Rusňák. Jeho história
sa údajne začala v roku 1938 na
gajarskom vŕšku. Do novodobej
kroniky tohto športu sa zapíše
aj 2. február 2008, kedy v Spoločenskom dome MCK vyhlásili me
ná najlepších volejbalistov pre
rok 2007.
Ceny brali aj súrodenci
Medzi dievčatami do 18 rokov zvíťa
zila Miroslava Reháková. Medzi chlapca
mi sa na prvú priečku prebojoval Filip
Polák. V plážovom volejbale boli ocene
ní súrodenci Lucia a Peter Michalovičov
ci. Zmiešaný beachvolejbalový tím zatiaľ
netvoria, ale nič nie je vylúčené. Najlep
šou volejbalistkou sa stala Denisa Dor
ková, ktorá sa teraz už viac venuje uči
teľskému povolaniu. Jedna kapitola his
tórie malackého ženského volejbalu
v extralige sa skončila v minulom roku,
keď Malacky odpredali licenciu Bratisla
ve. Za najlepšieho volejbalistu vyhlásili
Martina Janíka.

Sprava: Milan Hric (moderátor), Filip Polák, Miroslava Reháková, Denisa Dorková, Milan Haba, Lucia Michalovičová, Martin Janík, Jozef Ondrejka, Dušan Rusňák, Tomáš Šamulka a Tomáš Rehák.

Volejbal so sedemdesiatkou na krku
pozná „najhráčov” roka 2007
Arny to vyhral
Absolútnym víťazom ankety sa stal
Milan Haba alias „Arny“. Ten na seba pre
zradil, že po takmer štvrťstoročí zavesí
volejbal na klinec a z extraligovej súťaže
ako hráč odchádza. M. Habu na ďalšie
účinkovanie už neprehovorili ani tréneri,
ktorých prácu takisto počas večera sym
bolicky ocenili spoločným titulom „naj
tréner“. Dušan Rusňák bol svojimi špor
tovými kolegami vyhlásený za najlepšie
ho prezidenta VO TJ Strojár.

CHLAPCI U18:
Filip Polák
Je členom družstva žiakov a ocenenie
si zaslúžil svojím prístupom k tréningu
a tým, ako žije volejbalom.
BEACHVOLEJBAL ŽENY:
Lucia Michalovičová
Nezopakovala svoj úspech z roku
2006, keď bola tretia na M SR a 9. – 12.
na ME do 23 rokov, ale 4. miesto na M SR,
ktoré získala so spoluhráčkou Katarínou
Pozorovou, je stále významným ocene
ním.

Volejbal hrával aj primátor
Víťazom osobne zablahoželal aj pri
mátor Jozef Ondrejka, ktorý na seba
prezradil, že volejbal sám ako doraste
nec za Malacky hral. „Je môjmu srdcu
najbližší. Považujem ho za najinteligent
nejší šport,“ odpovedal na otázku Mila
na Hricu, ktorý zostal verný svojmu mo
derátorskému umeniu. Dvojhodinové
vyhlasovanie spestrili tanečnice z TŠ Sal
tatrix, hudobné vystúpenie Setback
a v úlohe gitaristu a speváka sa predsta
vil Vlado Handl, tréner atlétov z AC Ma
lacky.
Text, foto: LUCIA VIDANOVÁ

BEACHVOLEJBAL MUŽI:
Peter Michalovič
Momentálne hosťuje v Trenčíne, kde
chodí na športové gymnázium. V roku
2007 sa stal majstrom SR do 18 rokov
spolu s Matejom Herichom, na základe
toho štartoval na ME U18 (13. miesto)
a MS U19 (25. miesto).

Lucia Michalovičová

Milan Haba

Malacká atlétka štartovala v Belfaste
Ponuku štartu na otvorených halových Majstrovstvách Severného Írska v atletike dospelých, ktoré sa
uskutočnili 26. – 27. januára v Belfaste, využila aj v súčasnosti najúspešnejšia pretekárka atletického
klubu AC Malacky Alexandra Štuková. V belfastskej Odyssei Arene
sa predstavili viaceré osobnosti súčasnej atletiky. Nechýbal ani svetový rekordér, olympijský víťaz a majster sveta v desaťboji Roman Šebrle, súťažiaci vo vrhu guľou (na fotografii s Alexandrou Štukovou).
Alexandra Štuková v severoírskej me
tropole neštartovala vo svojej hlavnej
disciplíne, v behu na 400 m, ale v dvoj
stovke a šesťdesiatke. Podobne ako väč
šina špičkových atlétov, ktorí sa zameria
vajú najmä na letnú časť sezóny, sa ani
17-ročná študentka malackého gymná
zia na severoírsky halový atletický šam
pionát zvlášť nepripravovala. Výkonom
8,27 s, ktorý dosiahla v najkratšom ha
lovom šprinte sa do ďalších bojov nepre



DIEVČATÁ U18:
Miroslava Reháková
Vo svojich 13 rokoch je oporou druž
stva žiačok a dokonca aj junioriek, zú
častnila sa aj na celoslovenskom výbere
a v hodnotení dievčat, ročník 1994 skon
čila na 1. mieste.

bojovala, ale na 200-metrovej trati si ča
som 26,47 s zabezpečila postup do ne
deľňajšieho B-finále.
Výkon 26,28 s jej v kvalitnej konku
rencii „ostrovaniek“ napokon stačil na
celkové 6. miesto. Svoju účasť zhodno
tila slovami: „Moje výkony ešte zďaleka
nie sú také, aké sa odo mňa očakávajú,
no sú odrazom obdobia prípravy. Vrcho
lom zimnej časti sezóny pre mňa budú
halové M SR v atletike juniorov a dospe
lých, ktoré sa uskutočnia koncom februá
ra. Skutočná forma by sa mala dostaviť
v polovici júla na majstrovstvách sveta
v atletike do 19 rokov.“
Zoltán Barski

Z výsledkov:
60 m  
1. Anyika Onuora (Veľká Británia) –
7,38 ...19. Alexandra Štuková (Slovensko) – 8,27
Alexandra Štuková má na konte ďalší úspech. 10. 2. na halovom mítingu seriálu Mládežnícka atletika – brána k olympiáde, ktorý je určený pre mládež stredoeurópskeho regiónu, zlomila jeden z dvoch slovenských rekordov. Na 200 m jej namerali čas 25,74 sekundy. V skoku o žrdi zdolal Tomáš Čekan (Akademik TU Košice) 495 cm a posunul sa na
piatu priečku slovenských historických tabuliek. Rovnaký výkon dosiahol aj jeho klubo-mhvý kolega Tomáš Krajňák. 						

ŽENY:
Denisa Dorková
Bola stabilnou oporou družstva žien,
ktoré skončilo v extralige na 6. mieste.
Na začiatku sezóny 2007/2008 mala po
nuku z majstrovskej Senice, no odmietla
ju pre pracovné a trénerské povinnosti
(mladšie žiačky).
MUŽI:
Martin Janík
V posledných sezónach sa vďaka svo
jej povahe vypracoval na oporu malac
kých extraligistov  (6. miesto 2006/2007),
k jeho výške 202 cm pridal aj kvalitný
servis.
ABSOLÚTNY VÍŤAZ:
Milan Haba
Čoskoro 38-ročný veterán s neuveri
teľnou charizmou (pracuje ako vycho
vávateľ v reedukačnom ústave), ktoré
ho rešpektujú všetci v tíme, síce nebol
nikdy v reprezentácii ani nebol majster
SR, ale vždy, keď bolo treba, prišiel a po
mohol.
-duš-

200 m  
1. Niamh Whelan (Severné Írsko) –
24,69 ...6. Štuková (Slovensko) –
26,27
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