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úvodník
Profesor Teodor Kollárik
ďakoval za podporu podobne
ako ďalší z laureátov
najmä svojim najbližším.

Veľká noc
na ľade
Koncentračný tábor pre ženy, niekde
na okraji Sibíri. Aj keď sa už podľa ka
lendára začala jar, tu mrzne, len tak
praští. Tam vonku, doma, ďaleko je veľ
konočný čas. O tom, že novému životu
neprekáža ani ostnatý drôt a izolácia
od vonkajšieho sveta, svedčí nasledujúca
udalosť.
Raňajší nástup v gulagu. Ženy – väzen
kyne sa pomaly zoraďujú do útvarov pod
ľa barakov. Už sú všetky na „apelplaci“. Ce
lý ceremoniál sa deje obyčajne v tichosti.
Aj dozorkyne sú už nachystané na svoj
„príhovor“. Gulag je riadne obohnaný dvo
jitým plotom z ostnatého drôtu.
Odrazu sa ponad hlavy mlčiacej masy
žien ozve jasné a prenikavé Christos
voskres!
„Kto to zakričal?“ zreve ešte silnejšie
veliaca dozorkyňa.
„Ja!“ povie jedna z väzenkýň a zdvih
ne ruku.
„Vystúpiť a vyzuť! Celkom vyzuť!“
spresní dozorkyňa. „A na ľad!“
Všetci vedia, že to znamená postaviť
sa bosá na zamrznutý rybník, ktorý je
akousi bizarnou súčasťou gulagu. Len
čo sa bosá žena ocitne na ľade, pretne
ticho tábora ďalší výkrik – Christos vos
kres! A ďalšia bosá ide na ľad. Vzápätí
ďalší a ďalší výkrik. Už kričia aj tie, ktoré
Boha možno ani nepoznajú. Neprejde
ani polhodina a všetky väzenkyne stoja
bosé na ľade rybníka. Do večera.
Tie, ktoré prežili tyraniu gulagu, potvr
dili – ani jedna z nich neochorela, ani ne
prechladla. Christos voskres! Kristus vstal
zmŕtvych! Aleluja!
Jozef Bulla
•
(podľa kázne vdp. Ireneja Ciuttiho, ktorá nie
kedy v roku 1988 – 1989 odznela vo františ
kánskom kostole v Malackách)

18. 3. 2008

14. marca sa po dvoch rokoch opäť
otvorili dvere pomyselnej siene urče
nej významným Malačanom, ktorí
svojím účinkovaním šíria dobré me
no Malaciek, aby do nej vstúpili ďalší
štrnásti laureáti Pálfiho srdca.
Každý z držiteľov tohto prestížneho
ocenenia, ktoré udeľuje primátor
mesta každé dva roky, dosiahol v ob
lasti svojho pôsobenia v rokoch 2006
–2007 mimoriadne úspechy. V koho
rukách sa teda právom ocitlo mýtmi
opradené Pálfiho srdce?
Čítajte na 3. strane.

S Eurovalley sa
nedohodli na cene
O budúcom Priemyselnom parku Malacky – východ, ktorý má vyrásť v lo
kalite Táborisko, sme informovali v minulom čísle. Ďalší pohľad na vý
stavbu priemyslu za diaľnicou prináša rozhovor s Ing. Vladimírom Tedlom
zo spoločnosti s r. o. HSF, ktorá kúpila časť pozemkov o rozlohe 11 hektá
rov od firmy Roflex. Firma Roflex kúpila pozemky o rozlohe 28 hektárov
od štátu v roku 2006 so zámerom premiestniť tam aj svoju výrobu. Do re
dakcie prišiel s JUDr. Róbertom Bátovským, konateľom spoločnosti s r. o.
LOMAL, ktorá vlastní 15 ha.
Prečo a odkedy firma HSF rieši zá
mer premiestnenia výroby z Jesen
ského ulice do inej časti mesta?

Svedectvo
z [malackého] Bronxu

V Malackách pôsobíme od roku 1994.
Z malej prevádzky s jednou desiatkou
Pokračovanie na . strane

Peter a Michal do školy radšej ne
chodia. Keď tam náhodou zaví
tajú, celé hodiny prespia, lebo po
nociach maľujú grafity. Reč je síce
o hlavných predstaviteľoch komé
die Tomáša Vorla Gympl, no po jej
uvedení v slovenských kinách sa
s podobnými „postavičkami“ stre
távame čoraz častejšie aj v Ma
lackách. Hanlivé nápisy, nezmy
selné podpisy, obľúbené prasatá
zízajú z kontajnerov, budov, smet
ných košov, výkladov, stien. Po
každom víkende sa objavujú no
vé dôkazy vyčíňania sprejerov.
Na bandy ozbrojené fixmi a sprej
mi zaostrila aj mestská polícia.
A v niektorých prípadoch úspeš
ne.

Na stope
sprejerov
„Šifrovali“
V podvečer 3. 3. zaregistrovala pri
obchôdzke hliadka MsP podozrivú trojicu – dvoch chlapcov a dievča pri kontajneroch pred MŠ na Bernolákovej ulici. Dvaja chlapci boli autormi niekoľkých nápisov a nezabudli pripísať aj
svoju „šifru“. „Predviedli sme ich na oddelenie, zistili ich totožnosť a vypočuli.
Dievča uviedlo, že popísalo s chlapcami
`iba` múr pri detskom ihrisku na VeľkoPokračovanie na . strane

Každý vie, že bývalá podniková ubytovňa bývalých Závodov ťažkého stro
járenstva v Malackách na sídlisku Juh (Skuteckého ul., č. 1650) je hnisavým
vredom Malaciek. Sedem poschodí vybitých okien a čiernych ohorených stien
zďaleka odstrašuje okoloidúcich od miesta, s ktorým nikto nechce mať nič
spoločné. 64 bytov (16 nájomných a 48 v osobnom vlastníctve) a niekoľko
násobne viac ľudských osudov. Čo o nich vieme? Zaujíma nás ten vred, ktorý
je nadutý až na prasknutie a hrozí, že všetok smradľavý hnis sa náhle vyvalí
a nedá sa z neho nezašpiniť? Alebo sa znova odvrátime a uchýlime sa do svo
jich bezpečných domovov a radšej zabudneme?

Garsónka za 300 000 Sk
deti do školy a sami nepracujú.
Mladý muž, ktorý si netrúfne
Kedysi najstráženejší činžiak
v Malackách s vlastnou vrátnibyť menovaný, no jeho meno
máme v redakcii, našiel pred
cou, cez ktorú sa nedostal nik,
pár rokmi inzerát. Túžba osa- KRITICKÝM kto tam nebýval, sa postupne
PEROM
mostatniť sa od rodičov ho dozmenil na zdevastovanú špinavú
hnala ku kúpe garsónky, kde sa chystal a nebezpečnú liaheň zla a problémov.
dočasne usadiť. Dnes je rukojemníkom Nestačí, že život v tejto diere si vyžaduje
pomerov, v ktorých sa ocitol nie vlastnou silný žalúdok. Situácia vrcholí hrozbou
vinou. Bytový dom obývajú sociálne sla- odstavenia teplej aj studenej vody, elekbé rodiny neraz s neprispôsobivým sprá- trickej energie a kúrenia v celom dome,
vaním, mnohí sú neplatiči, neposielajú
Pokračovanie na . strane
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SPRAVODAJSTVO
skrátka

• 20. 2. sa uskutočnilo zasadnutie Za

stupiteľstva Bratislavského samo
správneho kraja. Poslanci okrem iné
ho schválili Územný plán veľkého
územného celku Bratislavský kraj
v zmenách a doplnkoch, súhlasili s uza
tvorením zmluvy o strategickom part
nerstve medzi BSK a združením Envi
ropark Pomoravie, schválili dohodu
o spolupráci medzi BSK a Štátnou
správou Kyjevskej oblasti.
• Primátor Jozef Ondrejka rokoval
25. 2. s konateľmi Progresu Malacky,
s. r. o., o ďalšom rozvoji spoločnosti.
Na aprílovom valnom zhromaždení
má byť predložený návrh rozvoja za
meraný na rozšírenie poskytovaných
služieb.
• O deň neskôr zasadla správna
rada Inkubátora Malacky. Schválila
rozpočet na tento rok a odsúhlasila
uzatvorenie zmlúv s novými klientmi.
• Rokovanie o možnostiach čerpania
prostriedkov EÚ z programov cezhra
ničnej slovensko-rakúskej spolupráce
medzi Mestom Malacky a BSK sa usku
točnilo 28. 2.
• 4. 3. zasadalo Predsedníctvo a Rada
Združenia miest a obcí Slovenska (čle
nom oboch orgánov ZMOS je J. Ondrej
ka). Jedným z výstupov rokovania je
formulovanie pripomienok stavovskej
organizácie samosprávy k pripravova
nému školskému zákonu. Zasadnutia
boli venované aj príprave novely záko
na o obecnom zriadení a snemu ZMOS,
ktorý sa uskutoční 13. – 14. mája.
• O výsledkoch kontroly, zameranej
na vedenie centrálnej evidencie
zmluvných vzťahov mesta, informo
vala 5. 3. hlavná kontrolórka mesta
Ľubica Čikošová primátora Jozefa
Ondrejku.
• 6. 3. sa uskutočnilo ďalšie rokovanie
k príprave projektu odkanalizovania
mesta medzi zástupcami malackej sa
mosprávy a spoločností BVS a Hydro
coop. Úlohou pre mesto je zabezpeče
nie zamerania a vytýčenia inžinier
skych sietí v doplnených častiach ka
nalizačnej siete.
• V ten istý deň sa uskutočnilo ko
ordinačné stretnutie k pripravovanej
rekonštrukcii Pálfiovského kaštieľa za
účasti zástupcov Krajského pamiatko
vého úradu.
• 10. 3. sa uskutočnilo zasadnutie
mestskej rady – poradného orgánu pri
mátora, k materiálom pripraveným na
rokovanie MsZ (uskutočnilo sa 13. mar
ca – pozn. red.).
• Pracovníci samospráv Bratislavského
kraja, zodpovední za koordináciu akti
vít v cestovnom ruchu, sa zišli na pra
covnom stretnutí 13. 3. Hlavným cie
ľom stretnutia bola príprava spoločnej
účasti kraja na veľtrhu cestovného ru
chu v poľskej Poznani.
-ipo-

Následky kalamity odstraňuje
TERMMING, a. s.

Za Rudolfom
Čižmárikom
* 18. júl 1949, Šoporňa
† 10. marec 2008, Bratislava
slovenský básnik, prozaik,
publicista a prekladateľ
Keď pred siedmimi rokmi Ma
lacký hlas slávil desiate narodeni
ny, redakcia oslovila prvého šéf
redaktora novín Rudolfa Čižmári
ka so žiadosťou o úvodník. „Chytá
sa ma nostalgia, keď si spome
niem, ako to bolo
na začiatku. V re
dakcii sme mali
starý písací stroj
a zrkadlo – make
tu sme strihali
nožnicami. Po
zdravujem všet
kých prispievateľov a čitateľov, tie
spojené nádoby, a želám Malac
kému hlasu, aby ho čítali aj vaši
prapravnuci. A ich prapravnuci.
Potom bude všetko v poriadku.“
Nové témy, kolobeh redakč
ných povinností, hľadanie inšpi
rácie na rozvoj novín. Niť kontak
tu s prvým šéfredaktorom sa pre
trhla. Až odrazu prišla z Bratislavy
smutná správa. Rudolf Čižmárik
navždy odišiel. Odložil tvorivé pe
ro, no našim novinám, podobne
ako vlastným dielam, nechal pe
čať originality. Pamätníci, ktorí
mali česť počas jeho krátkeho pô
sobenia v Malackách s R. Čižmári
kom spolupracovať, svorne spo
mínajú:

TLAČOVÁ SPRÁVA
Prvý marcový víkend sa Záhorím
prehnala víchrica, ktorej následkom padali stromy v historickom
Zámockom parku v Malackách. Rekapitulácia škôd ukázala, že poškodených – vyvalených alebo zlomených – bolo 198 stromov na ploche
27 ha. Z tohto počtu bolo 76 % stromov vyvrátených s koreňmi a 24 %
polámaných v takom rozsahu, že sú
určené na výrub. Spoločenská hodnota škody je 8 miliónov Sk.
Po sumarizácii škôd mesto zabezpe
čilo vyčistenie chodníkov a vydalo zá
kaz odvážania kalamitného dreva. Zá
roveň oslovilo štyri dodávateľské firmy,
ktoré sa zaoberajú prácou s drevnou
hmotou, na predloženie podmienok, za
ktorých odstránia kalamitné drevo
v častiach parku s najväčším poškode
ním. Podľa slov Ing. Františka Klímu, ve

Po prvom marcovom víkende bol záujem celoslovenských médií o Malacky mimoriadny. Najväčšiu zásluhu má na tom víchrica Emma, ktorá sa prehnala Záhorím a zanechala za sebou viditeľné stopy.

dúceho oddelenia životného prostre
dia MsÚ v Malackách, pre mesto najvý
hodnejšiu ponuku predložila spoloč
nosť TERMMING, a. s.: „Mesto následne
s dodávateľom uzatvorilo zmluvu o lik
vidácii kalamitného dreva. S likvidačný
mi prácami dodávateľ začne 17. marca
a podľa zmluvy ich ukončí do 18. apríla.
Firma zabezpečí kompletnú likvidáciu
kalamitného dreva vrátane likvidácie ko
nárov a koreňov. Súčasťou zmluvy je aj
podmienka, že v prípade poškodenia trá
vy ťažkou technikou nad mieru poškode
nia následkom víchrice uvedie dodávateľ
trávnatý porast do pôvodného stavu.“
Ako protihodnotu za vykonané práce
si TERMMING, a. s., odoberie drevnú
hmotu a mestu bude kompenzovať ná
klady na vypracovanie projektu a reali
záciu náhradnej výsadby v Zámockom
parku.
V strednej časti Zámockého parku,

43 miliónov korún. Najviac postihnutá bola Bratislava, okre
sy Malacky, Senica, Trnava, Piešťany, Dunajská Streda, Mar
tin, Považská Bystrica, Žiar nad Hronom a oblasť Vysokých
Tatier.“
Záchranári z Malaciek priložili ruky k záchrane životov
Pravda 3. 3. opísala škody z pohľadu lesníkov a meteo a majetku až v Leviciach. Denník Plus jeden deň i ďalšie tla
rológov: „Horšie sú na tom Vojenské lesy okolo Malaciek. čené i elektronické médiá informovali 8. 3. o dramatickom
Tam popadalo 15- až 17-tisíc kubíkov dreva, čo je
priebehu požiara: „Centrum Levíc zostane počas ví
takmer štvrtina ročnej ťažby ihličnatých stromov.
kendu prázdne. Štipľavý dym z požiaru, ktorý vypu
Podľa lesníkov kalamita bola silná, lebo ľahké pie
kol na streche obchodného domu, môže totiž ob
sočnaté pôdy na Záhorí zmáčal silný dážď a korene
sahovať škodlivé látky. Úrady vydali varovanie, aby
sa ľahko vytrhávali zo zeme. Meteorológovia za ZAUJÍMAJÚ sa ľudia počas víkendu nezdržiavali na pešej zóne.
SA O NÁS
znamenali až 47 litrov zrážok na štvorcový meter.
Šľahajúce plamene sa totiž desiatkam hasičov z ce
lého kraja nedarilo skrotiť dlhé hodiny. Na mieste
Naposledy tak silno v marci pršalo pred 101 rokmi.
Navyše nárazy vetra dosiahli na Záhorí až 119 km/h, čo je zasahovalo minimálne 70 hasičov z celého Nitrianskeho
na hranici orkánu.“
kraja, posily dorazili dokonca až z Malaciek. Podmienky boli
Slovenský rozhlas sa 7. 3. v Rádiožurnále venoval ná veľmi ťažké, mužov museli striedať. Lekári museli ošetriť
sledným poistným udalostiam: „Poisťovniam sa zvyšuje po šiestich hasičov, dvaja sa priotrávili dymom, jeden skončil
čet nahlásených poistných udalostí po víkendovej víchrici s poškodenou rohovkou v nemocnici.“
Emma. Odhadovaná výška škôd by mala predstavovať asi
-mh-



Odišiel prvý šéfredaktor
Malackého hlasu

do ktorej je ľahší prístup, umožnilo mes
to individuálnym žiadateľom na zákla
de povolenia svojpomocne spracovať
a odviezť drevo. Samospracovanie sa
takisto začne 17. 3. Najväčší záujem žia
dateľov je o listnaté stromy – mesto
adresne pridelilo jednému žiadateľovi
jeden poškodený strom. Likvidáciu ka
lamitného dreva z ihličnatých stromov
zabezpečí samospráva a pre záujemcov
bude na predaj na odpadovom dvore
na Hlbokej ulici.
Ivana Potočňáková,
Foto: S. Osuský a Š. Sopóci

Stretnutie
poslancov
s občanmi
1. marca sa konalo stretnutie poslan
cov 6. volebného obvodu v Malackách
s občanmi. Viedol ho najmladší člen po
slaneckého zboru v meste Juraj Říha. Zú
častnil sa aj poslanec Vlado Zetek. Dušan
Galovič pozvanie na otvorenú diskusiu
neprijal. Medzi takmer sedemdesiatkou
prítomných obyvateľov nechýbal ani pri
mátor mesta J. Ondrejka s manželkou.
Okrem prezentácie vykonanej práce
v roku 2007 sa na stretnutí venovalo prio
ritným úlohám na rok 2008, plánom na
zlepšenie životných podmienok v 6. ob
vode a aktuálnym problémom.
-tabu-

Poznámka redakcie:
Téme zlepšenia osobnej komunikácie
medzi občanmi a predstaviteľmi samosprávy (poslancami i mestom) prostredníctvom organizovania verejných zhromaždení a vypočutí sa budeme venovať
v niektorom z budúcich čísel.

„Bol to dobrý
človek.“
Česť jeho pamiatke.

Karol
Machata
v sieni slávy
Po veľkolepom galavečere OTO, kto
rý v priamom prenose 12. 3. odvysielala
verejnoprávna STV, poznáme víťazov
v 13 kategóriách. Zaslúžene najväčší
aplauz publika patril národnému
umelcovi Karolovi Machatovi, rodákovi z Malaciek, ktorého uviedli do
siene slávy.
Túto pre Záhorákov radostnú sprá
vu oznámil sám Záhorák a ďalší Mala
čan Ing. Jozef Mračna, súčasný štatu
tárny zástupca STV. Za herca, ktorý sa
z vážnych rodinných dôvodov odo
vzdávania nezúčastnil, cenu prevzal
herec Ľubo Roman, tiež rodák z Mala
ciek. 			
-lucyNA PRAVÚ MIERU
V ostanom čísle Malackého hlasu
sme v rubrike Skrátka nesprávne
uviedli, že novým riaditeľom Okresné
ho riaditeľstva Hasičského a záchran
ného zboru (HaZZ) v Malackách je mjr.
Ing. Emil Horváth. On je však novým
veliteľom Záchrannej brigády Hasič
ského a záchranného zboru v Malac
kách. Okresné riaditeľstvo HaZZ vedie
kpt. Mgr. Juraj Slovinský.
Za chybu sa ospravedlňujeme.
Redakcia
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Pálfiho srdce 2006 – 2007

Významní ľudia + významné
činy = Pálfiho srdce
VEDA
Dr. Zuzana Oberto
vá, PhD. – Pálfiho
srdce za vedeckú
prácu v oblasti an
tropológie
Špecializáciou mla
dej antropologičky
Zuzany Obertovej (28) je osteológia a bio
archeológia. Po absolvovaní Prírodove
deckej fakulty UK v Bratislave ju v roku
2002 prijali na Inštitút pre prehistóriu
a archeológiu stredoveku na Univerzite
v Tübingene. Tam sa oddala skúmaniu
kostrových pozostatkov dávnych civilizá
cií, z ktorých rekonštruuje životný štýl po
pulácií minulosti. V súčasnosti pôsobí ako
vedecká pracovníčka a spravuje Osteolo
gickú zbierku na Univerzite v Tübingene.
Predstavila sa na medzinárodných fórach
a spolupracuje na vedeckých projektoch
na Slovensku, v Nemecku, v Luxembur
sku a Bolívií. Popri vede a prednáškovej
činnosti z oblastí paleopatológie, osteo
lógie človeka a anatómie pre antropoló
gov často cestuje po Blízkom Východe
a Afrike. Obdivuhodná je aj jej charitatív
na činnosť v ugandskej dedine Bamuna
nika.
Dr. Martin Danišík –
Pálfiho srdce za ve
deckú prácu v oblas
ti výskumu Zeme
Martina Danišíka
(29) po skončení štú
dia geológie na Príro
dovedeckej fakulte UK
v Bratislave osud zavial do Nemecka. Od
roku 2002 pôsobí na Univerzite v Tübin
gene v Inštitúte pre výskum Zeme, kde
v roku 2005 získal doktorát ocenený Ce
nou rektora. V súčasnosti pracuje ako ve
decký asistent a vedúci Laboratória níz
koteplotnej termochronológie. Zaoberá
sa rádiometrickým datovaním minerálov.
Jeho nový koncept geodynamického vý
voja Západných Karpát v Terciéri si všimla
a ocenila v roku 2005 Slovenská geolo
gická spoločnosť. Martin Danišík publi
kuje vo svetových vedeckých časopisoch,
prednáša na medzinárodných fórach
a pravidelne absolvuje odborné stáže v
zahraničí. Spolupracuje na vedeckých
projektoch v Alpách, Karpatoch, západ
nej časti Stredozemného mora, Ukrajine,
Turecku, Grécku, Himalájach či v Austrá
lii.
Prof. PhDr. Teodor
Kollárik, DrSc. – Pál
fiho srdce za vedec
kú a pedagogickú
činnosť v oblasti so
ciálnej psychológie
Teodor Kollárik (62)
je jedným z mála občanov v Malackách
s najvyššou vedeckou hodnosťou profe
sora. Dopracoval sa k nej ruka v ruke
s rozvíjaním odboru sociálnej psycholó
gie, ktorá je jeho celoživotnou náplňou.
Takmer 30-ročná práca vedca a vysoko
školského pedagóga v oblasti, ktorej cen
trom je človek a jeho vzťahy, priniesla
ovocie v podobe 135 odborných kniž
ných, časopiseckých a iných príspevkov.
K najnovším patrí rozsiahla vysokoškol
ská učebnica Sociálna psychológia, ktorá
dostala prívlastky ako netradičná a veľmi
praktická publikácia, zaujímavá aj pre ne
odbornú verejnosť. Teodor Kollárik stál
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v roku 2002 ako spoluzakladateľ pri for
movaní 13. fakulty Univerzity Komenské
ho – Fakulty sociálnych a ekonomických
vied. Prvé štyri roky tam pôsobil ako pro
dekan a v roku 2006 sa stal jej dekanom.

Dr. Alexander Va
lent, PhD. – Pálfiho
srdce za významné
objavy v oblasti hu
mánnej onkologic
kej genetiky
Alexander Valent
(41) si ako celoživotnú odbornú orien
táciu vybral humánnu genetiku. Po skú
senostiach načerpaných v Národnom
onkologickom ústave v Bratislave ho
vedenie odporučilo na dvojročnú stáž
do Francúzska. Od roku 1993, keď sa na
plno začal venovať výskumu príčin vzni
ku rakoviny, sa odtiaľ však ešte nestihol
vrátiť. Pôsobí na genetickom oddelení
Inštitútu Gustava Roussyho vo Villejuif,
kde úspešne obhájil doktorát. Témou
jeho druhej dizertačnej práce bol jeden
z najčastejších detských nádorov – neu
roblastóm. Prínosom Dr. A. Valenta bolo
objasnenie genetického mechanizmu,
pri ktorom môže nádor vzniknúť a me
tastázovať. Svoje vedecké objavy pub
likoval v prestížnych svetových medi
cínskych časopisoch a je spoluautorom
37 odborných publikácií. Je členom Eu
rópskej komisie pre genetiku neuro
blastómu.

UMENIE

Klietka bláznov, Vlasy, Na skle maľova
né, Rebelové či Hello Dolly. V divadle
Aréna sa predstavila v hrách Pod cu
dzou vlajkou a Hriešny tanec. Aktuálne
sa pripravuje na nácvik nového muziká
lu West Side Story pod režijným vede
ním Jána Ďurovčíka.

ŠPORT
Sylvia Ofei-Kwatia,
rodená Salinková –
Pálfiho srdce za 2.
miesto na MS v bo
jovom umení taek
wondo
Sylvia Ofei-Kwatia,
rodená Salinková (31), žije od roku 1996
v Londýne, kde sa spoznala aj so svojím
manželom pochádzajúcim z africkej Gha
ny. Popri vysokoškolskom štúdiu infor
mačných a komunikačných technológií
a pedagogickej činnosti v oblasti infor
matiky aktívne športuje. Odmalička sa
venovala ľahkej atletike a hádzanej. V ro
ku 2000 jej však učarovalo taekwondo.
Záľuba prerástla do závodného športu
a už piaty rok trénuje pod vedením Ja
mesa Hogana. Vo februári 2006 sa stala
kvalifikovanou inštruktorkou taekwonda
a sústredila sa na vytúžený cieľ – zisk naj
vyššieho titulu z majstrovstiev sveta. Ten
to sen sa jej takmer splnil, keď jej na sve
tovom šampionáte v anglickom Bir
minghame v roku 2007 vo finále zlato
uniklo o jediný bod. Skvelú striebornú
medailu jej však už nikto nevezme.

PaedDr. Andrea Mu
rániová – Pálfiho srd
ce za prácu v oblasti
kultúry a tanca
Meno Andrey Mu
rániovej (31) sa v Ma
lackách spája s tan
com. V roku 2003 založila tanečné štú
dio Saltatrix, ktoré má dnes viac ako
dvestopäťdesiat členov všetkých veko
vých kategórií. Viac ako 50 vystúpení
v rokoch 2006 a 2007 bolo prípravou na
súťaže, z ktorých tanečníci priniesli spo
lu 17 ocenení. Vďaka Andrei Murániovej
sa meno Malaciek v tanečných kruhoch
začalo od roku 2007 skloňovať aj ako
dejisko celoslovenskej tanečnej súťaže
Saltare Orbis. Druhý ročník tejto súťaže
sa uskutočnil 8. marca tohto roka. Ako
sociálna pedagogička v súčasnosti do
končuje dizertačnú prácu na tému Diag
nostika emocionálnych narušení v škol
skom prostredí v Ústave humanitných
štúdií a vydáva metodickú príručku Vý
chova tancom.

Alexandra Štuková –
Pálfiho srdce za 3.
miesto na MS v atle
tike do 17 rokov
Alexandra Štuková
(17) je členkou Atletic
kého klubu AC Malac
ky, kde trénuje pod vedením PeadDr. Pet
ra Filipa. Jej favorizovanou disciplínou je
beh na 400 m. V roku 2006 sa stala maj
sterkou Spojeného kráľovstva Veľkej Bri
tánie a Severného Írska v behu na 300 m.
V tom istom roku zvíťazila na svetovej
gymnaziáde v behu na 400 m v Grécku
a zúčastnila sa na Majstrovstvách sveta
juniorov v Číne. Alexandra Štuková je nie
koľkonásobnou majsterkou Slovenska
v kategórii dorasteniek, junioriek a žien
v behu na 400 a 200 m. Suverénne naj
lepšou vo svojej kategórii bola vlani aj na
Európskom olympijskom festivale mlá
deže. Atletický svet však najvyššie hod
notí jej 3. miesto v behu na 400 m, ktoré
dosiahla na Majstrovstvách sveta doras
tencov v Ostrave v roku 2007.

Miroslava Partlová –
Pálfiho srdce za prá
cu v oblasti muziká
lového herectva
Miroslava Partlová
(22) je známou a ús
pešnou muzikálovou
herečkou a speváčkou. Napriek mladé
mu veku už zohrala desiatky pôsobi
vých rolí na doskách bratislavskej Novej
scény a úspešne účinkuje aj v divadle
Aréna. V roku 2007 jej Literárny fond
udelil ocenenie za hlavnú úlohu v mu
zikáli Neberte nám princeznú. Pod tak
tovkou režisérov Jozefa Bednárika, Jána
Ďurovčíka či Milana Lasicu si zahrala
v niekoľkých muzikáloch. Diváci Novej
scény ju poznajú z predstavení Hamlet,

Ing. Stanislav Haramia – Pálfiho srdce
za medzinárodné úspechy v športovej
streľbe
Stanislav Haramia
(43) sa už od stredo
školských čias venuje
športovej streľbe. Je
ho prvým väčším
úspechom bola strie
borná medaila z Akademických maj
strovstiev Slovenska v roku 1985. O rok
neskôr priniesol striebro aj z Českoslo
venskej univerziády v kategórii rýchlo
paľná pištoľ. Neskôr začal strieľať z veľko
rážnej pušky a v roku 2003 sa stal v tejto
kategórii majstrom Slovenska. Na maj
strovstvách Slovenska nenašiel premo
žiteľa ani raz za posledné štyri roky

a v uplynulých dvoch rokov kraľoval aj
v Lige Českej republiky. Ako tajomník
Športovo-streleckého klubu a predseda
Klubu vojakov v zálohe sa zaslúžil o orga
nizáciu mnohých súťaží v Malackách, naj
významnejšími z nich boli Majstrovstvá
SR v streľbe z historických zbraní v roku
2006 a Majstrovstvá SR v pištoľovom stre
leckom trojboji v roku 2007. Stanislav
Haramia je zároveň rozhodcom najvyššej
– 1. triedy.

Pavol Sedlák – Pálfi
ho srdce za 2. miesto
vo Svetovom pohári
vo volejbale telesne
postihnutých
Pavla Sedláka (31)
ani telesný hendikep,
keď v ôsmich rokoch následkom úrazu
prišiel o ľavé predkolenie, neodrádza od
pozitívneho prístupu k životu. Dnes sa
popri starostlivosti o rodinu stíha veno
vať volejbalu telesne postihnutých. Je
posilou družstva Zväzu telesne postihnu
tých športovcov v Bratislave, kam dochá
dza nielen ako ortopedický technik do
práce, ale aj na tréningy. Jeho volejbalo
vý oddiel patrí k absolútnej svetovej špič
ke. Dôkazom sú medailové umiestnenia
z Paralympijských hier v Atlante a v Syd
ney. Pavol Sedlák reprezentoval Sloven
sko aj v ďalších vrcholových súťažiach –
štyrikrát na majstrovstvách sveta a dva
krát na majstrovstvách Európy. Štyrikrát
spolu s tímom bojoval o Svetový pohár
a v rokoch 2001 a 2003 sa im ho dokonca
podarilo získať. Skvelým úspechom vla
ňajšieho roka je striebro zo Svetového
pohára v Kambodži.

IN MEMORIAM
Mgr. Zuzana Krajčíri
ková – Pálfiho srdce
in memoriam za prí
nos v oblasti kultúry
a umeleckého šper
kárstva
Pečať na životnom
smerovaní Zuzany Krajčírikovej (*3. 12.
1980 – † 7. 4. 2007) zanechali hodiny vý
tvarnej výchovy v Základnej umeleckej
škole v Malackách pod vedením Rozálie
Habovej. Po absolvovaní Školy umelec
kého priemyslu v Bratislave pokračovala
na Pedagogickej fakulte Univerzity Ko
menského v odbore výtvarná výchova.
Už počas štúdia začlenilo Považské mú
zeum v Žiline jedno z jej diel do svojej
stálej expozície drotárstva. Najväčšie
úspechy dosiahla v rokoch 2006 a 2007
v šperkárstve. Mladá autorka bola zapísa
ná do katalógu umelcov pracujúcich
s drôtom a jej šperky putovali na výstavy
do Bratislavy, Prahy, Viedne, ale aj do Hel
sínk, Varšavy či Lisabonu. Okrem umelec
kej činnosti mladej energickej žene uča
rili aj hory, turistika a horolezectvo. Jej
posledný výlet s batohom za pohľadmi
z výšok sa skončil tragicky 7. apríla minu
lého roka.
Ing. Alexander Bilko
vič, akademický so
chár – Pálfiho srdce
in memoriam za ná
vrh a realizáciu fon
tány pred novou bu
dovou SND
Akademický sochár Alexander Bilko

vič (* 13. 1. 1942- † 19. 12. 1995) ako tech
nický inžinier a zároveň absolvent Kated
ry dizajnu na Vysokej škole výtvarných
umení v Bratislave mal nielen chuť, ale aj
odborné predpoklady na riešenie tech
nicky náročných umeleckých diel. Svoj
prvý monument – sochu znázorňujúcu
plamene, lupene kvetu i holubicu, veno
val Malackám. Vytvoril mnohé ďalšie veľ
diela, plastiky a pôsobivé diela úžitkovej
architektúry. Jeho kariérny triumf pred
stavovalo víťazstvo v anonymnej súťaži
na reprezentatívne sochárske dielo, ktoré
malo byť umiestnené pred novostavbou
SND. Veľkolepá fontána Alexandra Bilko
viča, ktorú medzinárodná porota ohod
notila najvyššie, sa neskôr celá zrodila
v Malackách. Jej prvé vytrysknutie 14.
apríla 2007 očakával celý národ. Tento akt
sa zapísal do dejín slovenskej kultúry ako
otvorenie novostavby SND.
Štefan Daniel – Pálfi
ho srdce in memo
riam za prínos v ob
lasti kultúry a hudby
Štefan Daniel (* 4. 5.
1941 – † 16. 5. 2007)
sa v jedenástich ro
koch stal sirotou a vychovávala ho stará
mama. Od detstva túžil venovať sa hud
be. Sám sa naučil hrať na množstve
klávesových, sláčikových a dychových
nástrojov. Neskôr po skončení súkrom
nej hudobnej školy v Bratislave vyštu
doval aj hru na husliach na konzervató
riu. Výborne ovládal niekoľko cudzích
jazykov. Ako hudobník a pedagóg pô
sobil aj v Rakúsku, Holandsku a Nemec
ku. V roku 1993 sa jeho pôsobiskom sta
la Základná umelecká škola v Malac
kách. Od roku 1999 bol členom Zboru
pre občianske záležitosti. Stal sa jedným
zo skalných spolupracovníkov mesta.
Husle Štefana Daniela sa popri stovkách
podujatí rozozvučali aj pri udeľovaní
Zlatého Pálfiho srdca v roku 2006. Odi
šiel nečakane a bez rozlúčky, 16. mája
2007.
Ladislav Petrivalský
– Pálfiho srdce in
memoriam za záslu
hy o rozvoj tenisu
v Malackách
Ladislav Petrival
ský (*31. 10. 1950 –
† 3. 10. 2007) pozdvihol úroveň tenisu
v Malackách, keď z náhodných hier do
spelých vytvoril organizovanú oddielo
vú činnosť. V roku 1983 stál pri formo
vaní prvých mládežníckych družstiev
a stal sa predsedom tenisového oddie
lu Telovýchovnej jednoty STROJÁR Ma
lacky. Zaslúžil sa o skvalitnenie organi
zácie tréningov pod vedením kvalifiko
vaných trénerov, medzi ktorých patril aj
on sám. Stále však zostával stabilným
hráčom družstva dospelých. Neskôr za
ložil seniorské družstvo, ktoré – rovna
ko ako mládežnícke – funguje dodnes.
V roku 2001 zorganizoval prvý senior
ský Turnaj Slovenského tenisového zvä
zu v kategórii nad 35 rokov. Najcennej
šie z hľadiska celej histórie malackého
tenisu je jeho 4. miesto v Slovenskom
tenisovom rebríčku v kategórii nad 55
rokov, ktoré dosiahol v roku 2006.
Medailóny laureátov Pálfiho srdca
pripravila redakcia mestských médií
Foto: archív
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Realitný líder HB Reavis rozbehol Eurovalley golfom a logistikou

Majú byť základňou
pre priemysel a vedu
Keď sa pred takmer desiatimi rok
mi na Slovensku objavila podnika
teľská misia taiwanských investo
rov, jedným z bodov ich programu
bola aj návšteva vypáleného lesa
na Záhorí pozdĺž diaľnice medzi
Bratislavou a Malackami. Ponuka
znela – lokalita pre priemyselno-technologický park. „Na tomto
mieste vybudujeme technologic
ké centrum na úrovni vedeckých
parkov na západe. Bude to európ
ske Silicon Valley,“ vyhlasoval vte
dajší okresný prednosta v Malac
kách Milan Vaškor. V čase, keď už
ázijskí návštevníci pravdepodobne
dávno zabudli, že navštívili Sloven
sko.



nu, sme pochopili po návšteve parku
Sophia Antipolis vo Francúzsku,“ vy
svetľuje A. Rác. Jeho prvá etapa na roz
lohe 2 300 hektárov sa zapĺňala 26 ro
kov. Ide o obrovský areál medzi morom
a Alpami s rozsiahlymi továrňami, vý
skumnými centrami, univerzitnými pra
coviskami, ale i hotelmi, bývaním, ná
kupnými centrami a zábavnými parkmi.

Mapka PTPZ Euro
valley – zóna C – čer
venou je vyznačený
priestor, na ktorom
je už jasný investor.
Oranžovou sú zvýraz
nené miesta, o kto
rých sa s potenciál
nymi investormi ro
kuje a v blízkej bu
dúcnosti by mohli byť
uzatvorené zmluvy.

Každý niečo
K tomu smerujú aj plány na Záhorí.
Súčasná prvá etapa má slúžiť ako zá
zemie pre Innovation City. A developer
plánuje dotiahnuť do územia firmu, kto
rá bude ťahákom. Mal by to byť sveto
známy výrobca, ktorý Eurovalley na
štartuje. Na prípravu územia budúceho
Innovation City treba navyše nájsť nie
koľko sto miliónov korún, pričom deve
loper riskuje, že sa slovenský Antipolis
možno nikdy neuskutoční. „Kto nám

Srdcom technologickej časti
priemyselného parku bude objekt

Inovačno-technologického
centra (ITC)

Sny o obrovských investíciách a dvad
siatich tisícoch pracovných miest budili
v krajine s 20-percentnou nezamestna
nosťou veľkú pozornosť. Vízia dostala
meno Eurovalley. Iba zasvätení tušili, že
1 320 hektárov pozemkov, o ktorých sa
hovorí, je vojenský výcvikový priestor.
A že potrvá roky, kým armáda začne
uvažovať o ich „prepustení do civilu“.
Napriek tomu sa pred voľbami v roku
2002 klopalo po základnom kameni.
Výstavba priemyselného parku dodáva
teľov Volkswagenu pri Lozorne sa vy
hlasovala za prvý krôčik mamutieho
projektu.
Silný hráč
Základný kameň pri motoreste Ka
menný mlyn vedľa diaľnice bol odvtedy
dlho jediným hmatateľným plodom
chimér o európskom Silicon Valley. Pred
vyše troma rokmi do projektu vstúpila
najväčšia slovenská developerská spo
ločnosť HB Reavis Group. Bola to pred
zvesť rozhýbania projektu, aj keď iným
smerom oproti pôvodným plánom za
kladateľov. „Pred štyrmi rokmi sme vstú
pili do oblasti developovania logistic
kých projektov. V tom čase ľudia, ktorí
Eurovalley rozbiehali, nevedeli ako ďa
lej a hľadali záujemcov o vstup do pro
jektu,“ spomína predseda predstaven
stva Eurovalley, a. s., a šéf projektu za
HB Reavis Adrián Rác.
Developer získal majoritu v správ
covskej spoločnosti prostredníctvom
občianskeho združenia Eurovalley. A.
Rác rozpráva, ako nikto z iniciátorov ne
mal peniaze ani skúsenosti. Mali len
neuskutočniteľnú víziu. Podľa neho to
bola len „omaľovanka“ – príbeh v hla
vách ľudí, ktorý musel niekto dotiahnuť
do konca. Projekt nemal nič v majetku
ani v nájme, len zopár štúdií, ktoré sa
ukázali ako bezcenné. Jediným krokom
vpred bol zmenený územný plán Bra
tislavského samosprávneho kraja a ne
skôr územné plány obcí.
Súčasný šéf Eurovalley spomína, ako
krátko po vstupe do projektu sprevá
dzal po území nádejného investora. Ten
bol dosť zaskočený, keď na mieste ná
dejného závodu uvidel iba hustý les. HB
Reavis sa vtedy rozhodol zastaviť pro
pagáciu územia smerom k investorom i
médiám, kým ho neodlesní a nevybu
duje na ňom infraštruktúru.
Od minulého roka sa na ploche Eu
rovalley konečne stavajú nielen cesty
a inžinierske siete. Do zóny C, ktorá su
sedí s továrenskou časťou Malaciek, roz
šíril fabriku nábytkársky Swedwood,
zhruba hektárový pozemok odkúpila
talianska betonárska firma Basso. Slo

„Že sa projekt pohol, je naša zásluha.
Je prirodzené, že sme na tom aj zaro
bili,“ myslí si šéf HB Reavisu Ivan Valent.
„Bez zisku to nebude robiť nikto. Ak
niekto tvrdí, že motiváciou je iba za
mestnať ľudí, tak je neúprimný.“ Primá
tor Malaciek Jozef Ondrejka oceňuje,
že projekt sa vstupom silného develo
pera zmenil z akademického na reálny.

Z architektonického hľadiska je inovačné centrum pôdorysne tvorené
tromi krídlami vo výške piatich podlaží v tvare „Y“ s centrálnym komuni
kačným priestorom. Hlavný akcent v priestorovej kompozícii objektu je
daný na centrálnu hmotu, ktorá je vo svojej vertikále zakončená presklenou
kupolou. Bude tam umiestnená reštaurácia, veľká rokovacia miestnosť, sála
pre semináre a telekomunikačné priestory. Centrum je architektonicky na
vrhované tak, že v prípade potreby môžu k jeho severnej strane pristaviť
ďalšie dva príbuzné objekty. ITC poskytne kancelárske a laboratórne priestory pre
high tech firmy, ktoré sa zaoberajú prevažne výskumnou a vývojovou činnosťou.
Základná charakteristika objektu:
Zastavaná plocha
1 894 m2
Podlažná plocha
7 380 m2
Úžitková plocha 	5 506 m2
Parkoviská a vnútorné komunikácie: 4 231 m2 (170 parkovacích miest)
-mh-

venská spoločnosť Eco Springs si vyhra
dila šesť hektárov, na ktorých chystá
technologické centrum. Najväčší úlo
vok sa vlani HB Reavisu podaril, keď do
malackej časti Eurovalley vstúpila bel
gická logistická firma VGP. Odkúpila
225-tisíc štvorcových metrov pozem
kov, na ktorých plánuje vybudovať dis
tribučné centrum. Doteraz teda našlo
pána zhruba 35 zo 126 hektárov tejto
zóny.
Ďalšou reálnou aktivitou je výstavba
golfového ihriska v sekcii D pod Malac
kami v lokalite Vasková – často omieľa
nej ekológmi. Areál Turistické centrum
Záhorie na 100-hektárovej ploche má in
vestor Kamaro Trading dokončiť začiat
kom budúceho roka. Zóna E s 33-hektá
rovou rozlohou určená pre logistiku má
podľa šéfa Eurovalley skolaudované sie
te, takže je tiež pripravená na vstup in
vestora. Najrozsiahlejšiu zónu A nad Ma
lackami zhruba s 200 hektármi sa HB
Reavisu podarilo vyňať z lesného fondu,
pracuje na projektovaní infraštruktúry a
hál, rieši napojenie na diaľnicu.
V zóne D pripravuje aj 30-hektárovú
plochu, kde bude dočasné bývanie.

„Dnes je to stále les. Je to zhruba dvoj
ročný proces, kým sa to podarí,“ rozprá
va A. Rác. Rozlúskli aj získavanie po
zemkov od štátnych Vojenských lesov.
Časť z nich si developer prenajíma, ne
skôr ich pred výstavbou sietí alebo ob
jektov odkúpi a predá investorom, ktorí
na nich vystavajú svoje prevádzky. Ide
o štandardné nájomné zmluvy na 50
rokov bez garancie predĺženia.
Ide o peniaze
Na Záhorí sa už objavujú hlasy, ktoré
aktivity HB Reavisu označujú ako klasic
ký realitný biznis. Keď sa kupuje lacno
a predáva s mastným ziskom. „Ide aj
o speňaženie pozemkov, najprv však
do nich treba investovať a pripraviť
ich, podstúpiť riziko,“ bráni svoje A. Rác.
Podľa jeho slov pre neexistujúcu in
fraštruktúru pozemkov okolo diaľnice
prepáslo Eurovalley v posledných ro
koch viacero možných veľkoinvestorov.
Jedným bol oceliarsky gigant Arce
lor, ktorý nakoniec zakotvil v neďalekej
Senici. Druhým taliansky koncern Pi
relli. Výrobu káblov nasmeroval nako
niec do Maďarska.

Ako hovorí, napriek mnohým negatív
nym informáciám o HB Reavise z iných
miest – a hoci si mesto partnera nevy
beralo – je s vývojom projektu spokoj
ný. Jedinú výčitku má k nedostatočnej
informovanosti a práci s verejnosťou.
Malacky si od Eurovalley sľubujú
v prvom rade vytváranie nových pra
covných miest. Vo vyše 66-tisícovom
okrese Malacky je podľa primátora iba
čosi nad 10-tisíc pracovných miest. Se
demdesiat percent obyvateľov okresu
tak za prácou cestuje zväčša do Bratisla
vy.
J. Ondrejka zdôrazňuje záujem vrátiť
sa k pôvodnému zámeru – vybudovať
na Záhorí mekku vedy, výskumu a su
permodernej výroby. Že sa po rokoch
v myšlienkach vracia k pôvodnému zá
meru Eurovalley – technologickému
parku, neskrýva ani HB Reavis. Dotýka
sa územia po pravej strane diaľnice –
vyše tisíchektárového zväčša zalesne
ného územia od parku Volkswagenu
až takmer po Malacky. Developer tak
oprášil myšlienku Innovation City, ktoré
malo byť jadrom európskeho Silicon
Valley. „Prečo to smerovalo na túto stra

zaručí, že nepríde vyjadrenie, podľa
ktorého z 1700 hektárov možno zasta
vať iba sto?“ pýta sa zástupca HB Reavi
su. „Nemôžeme sa púšťať do projektu
bez podpory vlády, ministerstva obra
ny, Vojenských lesov.“
A. Rác hovorí, že v Eurovalley môže
vzniknúť 18- až 20-tisíc pracovných
miest v horizonte 20 rokov. No vývoj
nemožno umelo posunúť dopredu. Ne
treba čakať, že za rok-dva sa stanú zá
zraky, že bude obsadených 400 hek
tárov. Ak sa podľa neho podarí druhá
etapa, prvými viditeľnými výsledkami
bude výstavba infraštruktúry o päť ro
kov. Ekonomika by mohla pocítiť prínos
Innovation City o ďalšiu päťročnicu.
Príkladom pre Záhorie je viackroko
vý vstup Samsungu do Galanty a okolia.
Podobného investora by si HB Reavis
predstavoval aj na Záhorí. Pritiahol by
ďalších dodávateľov, partnerov, výskum
a vývoj.
PETER KREMSKÝ
Príspevok prevzatý so súhlasom
autora z týždenníka TREND.
www.trendreality.sk
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S Eurovalley sa
nedohodli na cene
Dokončenie z . strany
sme chceli rozširovať výrobu priamo na
zamestnancov sa postupne vybudovala Jesenského. Mali sme záujem o poze
firma, ktorá dnes zamestnáva do dvesto mok susediaci s OBUK-om (bývalá vo
ľudí. V roku 2005 sa zmenil majiteľ. Kúpil jenská píla). Neuspeli sme vo verejnej
nás rakúsky IFN Holding AG s víziou ďal súťaži. Voľakedy sa uvažovalo o tom, že
šieho rozvoja. Treba povedať, že HSF bo sa tu vybuduje mestské spoločenské
la vždy v prenajatých priestoroch spo centrum. Mala sa sem premiestniť aj au
ločnosti OBUK a perspektívne chcela tobusová stanica, vybudovať nový že
vlastné. Začali sme teda hľadať nové lezničný uzol. Reálne to môže byť, no
priestory.
ide o súkromné pozemky a mesto musí
Prečo ste nešli do Priemyselno- v spolupráci s ich vlastníkmi vypracovať
-technologického parku Eurovalley, zámer.
ktorý sa rozvíja v priemyselnej časti
Aké sú kontúry projektu budovania priemyselného parku v najbližna okraji mesta?
Chceli sme. S Eurovalley, a. s., a jej ších rokoch?
majoritným akcionárom HB Reavis sme
Výroba HSF z Jesenského prejde na
rokovali už v roku 2005. Rovnako aj s fir ulicu Na majeri. Park je dimenzovaný
mou LUGO, ktorá tam už nejaké pozem podľa prepočtov na viac ako 700 zamest
ky vlastnila. Nedohodli sme sa.
nancov. To je maximum. No
Naše rokovania stroskotali na
najbližších 4 až 5 rokov tam za
cene. Dlho sme patrili medzi
spoločnosť HSF nebude pra
prvých reálnych investorov. Ur
covať viac ako 200 súčasných
čite by pre nás bolo výhodné, PÝTAME SA zamestnancov. V tomto roku
ZA VÁS plánujeme realizovať technic
keby sme vstúpili do hotového
kú infraštruktúru. S premiest
priemyselného parku.
Ako ste prišli na lokalitu Na majeri, nením HSF počítame najskôr v prvej po
ktorá patrila do vojenského obvodu? lovici roka 2010. Všetko závisí aj od vý
Dopočuli sme sa, že priestor prechá voja trhu s komoditami, ktoré ponúka
dza do katastru Malaciek a je tam vyda me. V prípade nepriaznivej situácie sa
né územné rozhodnutie na infraštruktú sťahovať nebudeme.
ru. Pozemok sme potom kúpili priamo
To znamená, že by ste pozemky
od Vojenských lesov a majetkov. Za koľ odstúpili inej firme?
ko? Presné číslo vám nepoviem. Išlo o ce
K tomu sa neviem vyjadriť. O takých
nu stanovenú na základe znaleckých to záležitostiach rozhoduje rakúsky ma
posudkov.
jiteľ.
Pozemky kúpila firma ROFLEX, s. r. o.,
Občania sa obávajú znečistenia žia LOMAL, s. r. o., ich kúpila zase od nej. votného prostredia. Ako garantujete,
Dnes už ROFLEX, s. r. o., nevlastní ani že sa nezhorší kvalita života v tejto
hektár. Podiel na pozemkoch (uverej časti mesta?
nené v MH5/2008 na 6. strane, pozn.
HSF – to nie je žiadna znečisťujúca
red.) odpredala pred pár týždňami HSF. chemická výroba. Ide len o montáž die
Boli vo výhľade aj iné lokality?
lov. Do areálu prídu aj naši subdodáva
Ak zájdem do minulosti, pôvodne telia. Budú sa tam napríklad montovať

Vladimír Tedla na dokumentácii ukazuje, ako bude vyriešená infraštruktúra
v priemyselnom parku.

sklá, opracovávať hliníkové profily a po
dobne. Týmto eliminujeme aj dopravu
tým, že sa veľa zabezpečí v rámci vnút
roareálových komunikácií. Spomínate,
že občania sa obávajú zápachu. No my
nič také nepredpokladáme. Ide o mon
tážne prevádzky, ktoré nemajú žiadne
bočné vplyvy. Každá jedna prevádzka,
čo tu vznikne, musí prejsť náročným
procesom schvaľovaní.
Trváte teda na tom, že cez Duklianskych hrdinov prejde do HSF rádovo štyri až päť nákladných áut denne?
Garantujeme to v prípade HSF.
A čo plánuje LOMAL?
(Otázka na jej konateľa JUDr. Róberta
Bátovského)
Budeme orientovaní na ľahký priemy
sel kombinovaný so skladovými a pre
vádzkovými priestormi. Plánujeme tu
prevádzky napr. ľahkej strojárskej výro
by, montážne prevádzky a iné, v žiad
nom prípade však nie s negatívnymi do
padmi na ekológiu. Napríklad podobné,
aké sem presunie HSF. Rokujeme s via
cerými investormi.

Fámy sa dokážu šíriť neuveriteľnou rýchlosťou. Stretávame sa s nimi každý deň. Veď koľkokrát ste počuli z úst ostatných: počula si, že... Je to pravda či nie je to pravda. Často sa však i s nepravdou stotožníme. Aj to bol jeden z podnetov, prečo sme uviedli do života rubriku s príznačným názvom
JEDNA PANI POVEDALA. Jej cieľom je vyvrátiť či potvrdiť to, čo sa dostalo
do našej redakcie alebo vám do uší.

čitateľský barometer
Tip, námet
na spracovanie:

Top príspevok:

Kapitola 8.
Koncepcia rozvoja technickej infraštruktúry je doplnená o novú kapitolu 8.1.5.4
Odvádzanie a čistenie odpadových vôd pre lokality Zmien a doplnkov č. 1/2007
Lokalita 3/2007 – Priemyselný park Malacky – východ:
Splašková odpadová voda z priemyselného parku bude kanalizáciou pritekať do na
vrhovanej areálovej čistiarne odpadových vôd a po vyčistení bude zaústená do areálo
vej dažďovej kanalizácie. (s. 20)
Riešenie odvádzania dažďových vôd sa navrhuje vsakovaním dažďovej vody
do pôdy za použitia vsakovacích a retenčných zariadení uložených v súbehu s komunikáciou pod cestný rigol. (s. 21)

Ak vám nie je ľahostajná tvár nášho mesta,
venujte svoje 2 % nadácii Pro Malacky.
Názov: Nadácia Pro Malacky	        IČO: 30798345	         č. účtu: 3269551001/5600

✃

Milí čitatelia,
ak nám napíšete, máte šancu získať hrnček s logom mesta.

KUPÓN
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Územný plán mesta Malacky Zmeny a doplnky č. 1/2007 – upravené na základe pripomienok (materiál predložený na schválenie MsZ 31. 1. 2008)

Nadácia vznikla v roku 2005 s cieľom podporovať rozvojové projekty s trvalým prínosom pre
mesto Malacky. Prioritné oblasti, na ktoré sú zamerané grantové kolá, sú: kultúra, športová
a spoločensko-záujmová činnosť, cezhraničná spolupráca, cestovný ruch. V minulom roku nadácia podporila deväť projektov celkovou čiastkou 240-tis. Sk. V tomto období sa pripravuje
vyhodnotenie druhého grantového kola – malacké neziskové organizácie pripravili opäť projekty, ktoré prispejú k lepšiemu životu v našom meste.
Podľa zákona č. 295/2003 o daniach z príjmov môžu fyzické i právnické osoby poskytnúť 2 %
z dane v prospech vybranej neziskovej organizácie. Daňovník musí daň z príjmu zaplatiť celú
a je na jeho slobodnej vôli, či dve percentá z nej pôjdu do štátneho rozpočtu alebo na podporu
ním vybranej neziskovej organizácie. Celý proces garantuje anonymitu a ochranu osobných údajov darcu. Práve možnosť získať tieto prostriedky od občanov, podnikateľov i firiem na podporu
činnosti neziskového sektora v meste Malacky bolo hlavným motívom na zloženie nadácie.

Svoje tipy otázky do rubriky JPP posielajte do redakcie
na malackyhlas@malacky.sk. Budeme sa im postupne venovať.

MALACKÝ HLAS

Výňatok zo záväzného
dokumentu

O 2 % z vašich daní sa uchádza

Mgr. Zuzana Jánošová, riaditeľka ZŠ Záhorácka

Prepadák:

Text, foto: LUCIA VIDANOVÁ

Nie je vám ľahostajná tvár nášho mesta?

Počul som, že na hádzanárskom ihrisku v ZŠ Záhorácka
sa bude robiť hokejbalové ihrisko. Je to pravda?
„Našou túžbou je vybudovať komplexný, bezprašný športový
areál pre našich žiakov, ale zároveň aj pre občanov mesta Ma
lacky. V novembri 2007 som dala vypracovať Projekt na rekonš
trukciu školského ihriska – viacúčelové ihrisko. Vzhľadom na to,
že nemáme schválené finančné prostriedky na jeho realizáciu (MŠ SR, Mesto Ma
lacky) budeme sa ich snažiť získať z nových Výziev o poskytnutie finančných
prostriedkov vyhlásených MŠ SR s podporou mesta Malacky. Súčasťou projektu
viacúčelového ihriska je skutočne aj hokejbalové ihrisko.“

Milí čitatelia,
hodnoťte príspevky z tohto čísla.

V čom konkrétne vidíte prínos váš
ho projektu pre mesto? (HSF)
Vybudovanie chodníka a verejného
osvetlenia dodržíme. Občania majera
budú mať možnosť napojiť sa na našu
čistiareň odpadových vôd. Zabránime
tak vypúšťaniu žúmp na pole, ktoré sa

roky dialo. Zavedieme tu plyn. Cez náš
pozemok vybudujeme cestu, ktorá sa
môže stať súčasťou budúceho obchva
tu. Zatiaľ mesto negarantovalo čas, za
ktorý sa to bude dať vyriešiť.
Cesta by viedla mimo územia európ
skeho významu súbežne s diaľnicou
s napojením priamo na Perneckú.
Vo vašej krátkej reakcii do minulého čísla novín ste uviedli, že na rokovaní mestského zastupiteľstva odzneli zavádzajúce informácie. Môžete
to konkretizovať?
Nikde nekonštatujeme a ani v pro
jektovej dokumentácii nefiguruje, že
budeme odvádzať dažďové vody vsa
kovaním do pôdy. Proti tomu boli hneď
v prvom kole aj ochranári, aj povodie
Dunaja a Moravy a zároveň to nie je
možné ani na základe geologických po
merov. Sú tam navrhnuté retenčné ná
drže pre každého investora. Každý areál
bude mať pridelený limit, ktorý bude
môcť do Maliny vypúšťať. V tom prípade
sa celé záplavové územie stabilizuje.
O tom, že dažďové a splaškové vody bu
deme po úprave odvádzať do Maliny, sa
hovorilo od začiatku.

Bližšie informácie:
Nadácia Pro Malacky, Radlinského 1, 901 01 Malacky, tel.: 034/79 66 100
www.malacky.sk, promalacky@malacky.sk
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Spoločné priestory
sa neupratujú od
roku 2002, keď sa
vlastníci rozhodli,
že si budú uprato
vať sami. Ale neu
pratujú. Pomedzi
„všeličo“ niektorí
denne prechádzajú
pešo na najvyššie
poschodia.

Svedectvo
z [malackého] Bronxu

Ako v zlom filme
Kúpil som si garsónku, bývam tu
už niekoľko rokov a poctivo platím. Tr
pím tunajšie pomery, lebo nemám na
výber. Dvadsaťdva štvorcových
metrov v malackom Bronxe je ne
predajných. Keby som za to aj vo
ľačo dostal, tak len toľko, že si za
to nič iné nezadovážim. V januári
sme navyše všetci dostali list od
Termmingu, že nás odpoja od teplej
a studenej vody, prestanú naplno kú
riť a prerušia dodávky elektrickej ener
gie, ak sa ihneď nezlepší platobná
disciplína v dome. Ak to urobia aj nám,
čo normálne platíme, podnikneme
právne kroky. Za garsónku platím 1925
Sk okrem elektriny. Miesta je málo. Va
rím si na dvojplatničke. WC je také ma
lé, že keď si sadnem, deriem si kolená.
Nechápem, ako v rovnakých priesto
roch žije aj 8 ľudí so psom. Bývajú tam
aj neprihlásení. Ja prispievam do fon
du opráv, no ako vlastník nemám ná
rok žiadať nijaké opravy. Všetko si za

Dokončenie z . strany
ak sa platobná disciplína nájomníkov ne
zlepší. Týka sa to všetkých nájomníkov
bez rozdielu, či sú alebo nie sú byty v ich
vlastníctve a bez rozdielu, či si pravidelne
a poctivo platia, alebo túto povinnosť
roky ignorujú, o tom listom z 23. 1. 2008
informoval správca domu spoločnosť
Termming, a. s.
Myslia to vážne?
„Áno, nemôžeme donekonečna tole
rovať nepretržité devastácie domu. Jeho
stav sa stále zhoršuje a my znášame stra
ty. V dome je 18 nájomných bytov, za
ktoré vlani dlh narástol do výšky 2 mil.
376-tisíc Sk. Za týchto neplatičov nám dlh
vyrovnal vlastník, teda mesto,“ povedala
Terézia Osuská zo správcovskej spoloč
nosti Termming, a. s. Zvyšných 48 bytov je
odkúpených do súkromného vlastníctva.
Medzi vlastníkmi je 34 platiacich a 14
neplatiacich vlastníkov. Tým dlh narástol
za vlaňajšok dovedna na 1 101 706 Sk.
K 31. 1. 2008 mal dom na účte 149 680 Sk.
Peniaze nestačia ani na pokrytie nákladov
na energie. „Listom sme upozornili oby
vateľov bytov na Skuteckého 1650 aj na
to, že hrozí veľké riziko spôsobenia váž
neho úrazu, ak vlastníci nezainvestujú do
opravy staticky narušených zábradlí na
balkónoch vo svojich bytoch, z ktorých už
vlani jedno spadlo. Cena opravy v jed
nom byte by sa pohybovala okolo 7000
Sk. Keby sa dohodli viacerí, vieme vybaviť
zľavu,“ povedala riaditeľka pobočky Term
mingu v Malackách. Vynára sa množstvo
otázok. Zo strany správcu pri dlhodobej
platobnej neschopnosti celého domu je

a súdne vymáhanie dlhov na nájom
nom.
Čo sa deje v noci
Je to nepredstaviteľné. Strach a hrô
za. Musíte sa báť prejsť po neosvetle
nom schodisku pomedzi odpadkami,
výkalmi psov a niekedy i ľudí, popri po
vybíjaných oknách vo výške kolien na
medziposchodiach. Pri siedmich po
schodiach to pre niekoho je permanent
ný stres. Nevidíte si pod nohy, počuť
ukričaných nervákov, hádky o peniaze.
Oslovujú vás, otvorene sa dohadujú, či
vám dajú bitku. Nevidíte im do tváre
a netušíte, čo sa vám stane. Nedajbože
zareagovať na ich vulgárne oslovenia.
Každý sa bojí a oni rátajú s tým, že proti
nim nikto nebude svedčiť. Toto bol ke
dysi najstráženejší činžiak v Malackách.
Všetci rešpektovali babky z vrátnice.
Dnes sa vysmievajú aj z policajtov. Poš
tárky sem nechcú chodiť. Schránky sú
zdevastované, vytrhané, byty nemajú
menovky, nie sú tam zvončeky, chodby
sú nepriechodné.
Kedy je to najhoršie?
Najviac lúpežných prepadnutí je
pred podporou. Po podpore sú zasa
asociáli agresívni, hluční, opijú sa do
bezvedomia, vracajú po schodoch a vy
konávajú tam aj osobnú potrebu. V lete
sa grupujú pri schránkach pred jediným
vstupom do bytovky. Röntgenujú oča
mi, či si na vás môžu niečo dovoliť, vedú
provokatívne reči, vyzývajú na bitku.
Cez víkend si treba dávať pozor, lebo sa
chcú ísť baviť, no nemajú za čo. Tak
striehnu, koho kde okradnúť. V okolí sa
vykrádajú aj autá a kvitne vandaliz
mus.

Ani jeden z výťahov nefunguje už vyše dvoch rokov. Opravené
nikdy nevydržali ani týždeň. Správca rezignuje...

jeho reakcia pochopiteľná, no kde zostá
va pôvodný vlastník budovy – mesto? Ak
je chyba v statike, pravdepodobne vznik
la už počas stavby a v čase uzatvárania
zmlúv dom tento nedostatok už mal. Ne
prenáša sa v tomto prípade na ľudí cu

Vypadnúť z nezasklených okien pri nočných potýčkach v neosvet
lených priestoroch nemusí byť problém.

dzie bremeno? Skúsme sa v pohodlí vlast
ných domovov pri kávičke na okamih vžiť
do kože obyvateľov Skuteckého 1650
a predstaviť si pocity tých pár poctivých,
čo za život v nepredstaviteľných pod
mienkach ešte aj platia.

bezpečujem sám. Neplatiaci nájomníci
sa však mlátia, demolujú si sanitu
a správca im to zo spoločného vymieňa
– za naše. Vo vyúčtovaní máme zaráta
né ešte aj správne poplatky, ktoré by
mal platiť Termming – na exekúcie

Kriminalita aj za bieleho dňa
Ľudia násilie nenahlásia, lebo sa bo
ja. Hneď by sa vedelo, kto žaloval. Neu
vedomujú si dôležitosť toho, aby to ne
nechali tak. Bežné je, že aj cez deň vám
niekto vykopne dvere, len tak vás dobije
a okradne hoci len o dvadsať korún či
nedopitú fľašu borovičky.
Okolie tiež nie je bezpečné. Vrecia
s odpadkami sa vyhadzujú rovno
z okien, a to buď na strechu susedného
azylového domu Betánia cez totálne
porozbíjané okná, alebo cez balkóny
na trávnik. Môžete počítať s tým, že vás
niekto zvrchu opľuje, ociká, spadne
vám na hlavu fľaša alebo balkón ako
pred rokom. Údajne statik nariadil opra
vy, no pretože na účte domu nie sú pe
niaze, podľa správcu si to máme platiť
sami. Komu z tých ľudí na tom záleží?
Kto bude zodpovedný, ak sa niečo nie
komu stane?

Mrežu na chodbo
vé okno zabezpečil
azylový dom Betá
nia na vlastné ná
klady. Nepomohlo
to a „susedia“ vyha
dzujú vrecia s od
padkami na stre
chu Betánie ďalej.
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Stav domu je alarmujúci!
Spoločné priestory sa neupratujú už
asi tri roky. Obetujú sa niektoré mladé

Kto myslí na to, že sme rukojemníkmi
grázlov a pomerov, ktoré na Skuteckého
vládnu? Ak mesto dopustí celkové odpo

Čo na to mesto?
„Za vzniknutú situáciu mesto
priamu zodpovednosť nenesie.
Súčasný stav je vizitkou spravo
vania tohto bytového domu a zlej
platobnej disciplíny a správania
nájomníkov,“ povedal prednosta
MsÚ v Malackách Ing. Dušan Vav
rinec.

Obyvatelia jedného poschodia sa snažili ochrániť pred kriminalitou. Oddeliť chodbu múrom
sa im nepodarilo. Denne mali rozkopané dvere. Ich „nadšenie“ rýchlo opadlo. MUSELO.

Najvyššie poschodie je ako undergroundový klub – čierne steny sú však výsledkom požiaru
zo zapálenej kabíny výťahu.

mamičky kvôli svojim deťom, no tá naj
horšia zberba sa im rehoce, má hlúpe po
známky a na druhý deň sú tam hŕby od
padkov znova. V dome nie je jediný
funkčný hydrant. Závesné hasiace prí
stroje sú vytrhnuté. Podmienky absolút
ne nevyhovujú bezpečnostným normám.
Obidva výťahy sú zničené, jedna kabína
horela. Teraz sú v nich odpadky do výšky
metra. Jedno schodisko je znefunkčne
né. Ľudia si na poschodiach vytvorili ste
ny a od schodiska sa „odrezali“. Schody
sú neosvetlené, elektrické káble visia vy
trhané kade-tade. Všetky okná na chod
bách sú vybité – pri bitkách možno aj vy
padnúť, radiátory zväčša nefunkčné.
Siedme poschodie je najhoršie. Steny sú
celé ohorené. Strecha je v dezolátnom
stave. Zateká cez stupačky aj cez poscho
dia zo 7. poschodia až na piate. V kúpeľ
ni mám sústavne plesnivý chumáč, veľký
asi meter štvorcový. Už ho ani nemaľu
jem, len zoškrabem pleseň, lebo vždy
keď zaprší, mám to tam znova. Do roka
nespočetne veľakrát. Celá bytovka je ex
trémne zamorená švábmi a iným para
zitným hmyzom. Vystriedalo sa tu už nie
koľko deratizačných firiem, no postreky
sú neúčinné. Návnady a otrávené krmi
vo nepomáhajú, pretože najväčší zne
čisťovatelia dlhoročne odmietajú vpustiť
deratizačných pracovníkov do svojich
bytov. Šváby určite preliezajú aj do Be
tánie. Dvere oproti vchodu sú teraz nie
koľko dní zamknuté. Bolo však verejným
tajomstvom, že tam „obyvatelia“ chodili
fetovať.
Bezmocná zlosť sa búri
Kto za tento stav môže? Podľa mňa
mesto, keď to nechalo dôjsť do takéhoto
stavu. Buď to tam vyčistí, alebo z toho
spraví geto. Ako k tomu však prídu tí, čo
tam bývajú a ako slušní ľudia aj platia?
MALACKÝ HLAS
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jenie od energií a vody, nech nájde ná
hradné bývanie poctivým!
Gól!
K prvému marcu 2008 v zmysle VZN
č. 9/2007 o úprave niektorých pomeroch
súvisiacich s nájmom bytov vo vlastníctve
Mesta Malacky boli priestory bývalého zdra
votníckeho strediska (tzv. holobyty) na Sku
teckého 1650 vo vykreslenom dome (hoci
so samostatným vchodom) prednostne
pridelené niektorým žiadateľom, ktorí sa
podieľajú na plnení úloh samosprávy, pod
podmienkou, že v permanentne vykráda
ných, devastovaných a odpudzujúcich
priestoroch do konca roka na vlastné nákla
dy vykonajú také zmeny, aby sa byt stal spô
sobilým na bývanie. Splnenie tohto záväzku
(bez garancie slušného života v prostredí
spoločenskej spodiny a bez istoty, že ich in
vestície nebudú priebežne ohrozované) je
podmienkou prevodu bytu do osobného
vlastníctva, ak oň nájomca požiada.
Interpelácie – vyriešia niečo?
Sčasti áno. Poslanec Ing. Jozef Mračna
interpeloval už začiatkom roka 2007 pred
nostu a náčelníka MsP vo veci zabezpeče
nia poriadku a riadneho spolunažívania
v ubytovni na sídlisku Juh (zvýšený dozor,
kamerový systém a pod.). Kamera je v tom
to čase už nainštalovaná a budovu moni
toruje MsP. Dosiahnuť zmenu v správaní
tamojších „domorodcov“ však nejde ľahko.
Odpoveď na interpeláciu z 25. 10. 2007
o rušení nočného pokoja, ktorá bola spo
jená so žiadosťou o častejšie hliadkovanie
mestskej i štátnej polície a upozornením
primátora na sťažnosti obyvateľov domu
na nefungujúce vybavenie domu, však už
menovaného poslanca neuspokojili. Pou
kázali iba na dôvody stavu, no neponúkali
nijaké návrhy riešení.

Na otázku, čo s tým mesto hodlá ro
biť, odpovedá: „Zámer mesta je čo
najskôr odpredať všetky byty ná
jomcom. Keď budú ich majetkom,
zmení sa aj ich vzťah k vlastníctvu.“
Lenže takéto pokusy z minulosti
nevyšli. Ani po odpredaji niektorí oby
vatelia domu neplatia úhrady správ
covi a zaťažujú ho dlhmi. Nasledu
jú upomienky a niekoľko rokov sa vle
čúce bezvýsledné súdne konania. Prí
kazy na exekúciu či súdne vypratania
sú napokon aj tak nevykonateľné, pre
tože v rodine sú deti a zákon stojí na
strane sociálne slabých – aj keď ide ne
raz o lenivcov, podvodníkov, alkoholi
kov a grázlov. Nejde v skutočnosti pri
odpredajoch bytov mestu o zbavenie
sa zodpovednosti vlastníka za stav bu
dovy? Odpredajom si uľahčí o povin
nosť uhrádzať dlhy a príspevky do fon
du opráv za nájomníkov – neplatičov
(v roku 2007 vyše 2 milióny Sk).
Keby sa naozaj podarilo všetky
byty predať, na čích pleciach zostane
ťarcha opravy zdevastovaných spo
ločných priestorov?

„Aj teraz je, ale aj po odpredaji bu
de povinnosťou správcu zabezpečo
vať základnú údržbu a podľa dohody
spoluvlastníkov investovať do hava
rijného stavu a najakútnejších opráv.
Podieloví vlastníci odkúpia byty za
zostatkové ceny a spolu s nimi aj spo
ločné priestory. Za ich stav budú aj
zodpovední. Náklady na rekonštruk
ciu im budú rozpočítané,“ dodáva D.
Vavrinec.
Jozef Tomaník, MsÚ: Práve sa chys
táme predvolávať ľudí zo Skuteckého
a pri vymáhaní dlhov budeme ne
kompromisní. Vo vzťahu k platiacim
nájomníkom môžeme odporúčať len
vystupňovať tlak na neplatičov z ich
strany. Môžu využiť zákonnú možnosť
rýchlej dražby (pozn. red: návrh môže
podať správca ako záložný veriteľ), na
ktorú stačí súhlas nadpolovičnej väč
šiny vlastníkov. Byt neplatiča sa vy
draží a suma sa použije na úhradu
vzniknutého dlhu.
Niekoľko faktov na záver
Sociálne slabí nie sú schopní platiť
tak ako priemerne zarábajúce rodiny.
Mesto Malacky nemá pre nich vyčle
nené osobitné sociálne byty ani iný
variant nízkonákladového bývania
okrem bytov na Hlbokej ulici, využi
tých po vysťahovaní z Partizánskej uli
ce. Nemá ani jasnú predstavu o tom,
kam vysťahuje neplatičov z nájom
ných bytov, ak súd nariadi ich vyprata

nie s povinnosťou nájsť im náhradné
ubytovanie. Posledná zmena organi
začnej štruktúry MsÚ v Malackách pri
niesla zrušenie sociálneho oddelenia.
Sociálnu prácu, ktorá by mala byť naj
mä prácou s ľuďmi v teréne, zabezpe
čujú dve pracovníčky z klientskeho
centra, zamestnané najmä korešpon
denciou, vyplácaním jednorazových
dávok a vykonávaním inštitútu osobit
ného príjemcu. A problémy platiacich
vlastníkov bytov na Skuteckého?
Mesto ich nerieši. Očividne necíti ani
morálnu zodpovednosť za sústavné
zhoršovanie ich životných podmienok,
ktoré ide ruka v ruke s tolerovaním
správania neprispôsobivých občanov.
Kompetentní poukazujú na vzťah
vlastník a správca, do ktorého niet dô
vodu vstupovať. Pri problémoch radia
volať políciu či podávať trestné ozná
menia.
Ako to robia iní?
Možností i príkladov je viac. V Ko
márne vyriešili problém neplatičov
v štyroch bytovkách obývaných pre
važne Rómami predajom tretej osobe
(viď Plus 7 dní zo 7. 3. 2008). Tá pô
vodných obyvateľov vysťahovala do
starých domov skúpených po dedi
nách. Jedna z bytoviek je dnes zre
konštruovaná na nepoznanie. Pod
mienkou mesta bolo, že tam viac ne
ubytuje tých, čo tam bývali a robili
problémy.

Názory nezávislých odborníkov
K nebezpečným
balkónom

K možnosti odpojenia aj
platiacich obyvateľov domu:

Platná legislatíva (Občiansky zákonník) je neúprosná.
Vlastníci bytov sú povinní udržiavať svoj majetok v stave,
aby zodpovedal účelu bývania a neohrozoval ostatných
obyvateľov (balkóny). Rozhodujúce je, aký obsah mala
zmluva o kúpe bytov. Ak bolo v zmluvách konštatovanie,
že byty, ktorých súčasťou sú aj balkóny a vonkajší plášť
domu, sú v dobrom stave, majú vlastníci smolu. Ak tam
však bol iný záväzok predávajúceho smerujúci k odstráne
niu nedostatkov existujúcich v čase kúpy a predaja bytu, tak
sa treba dovolávať splnenia tohto záväzku. Ak tam nebolo
nič o technickom stave domu, tak to bola zmluva zlá.
Iné je to samozrejme u nájomníkov, tam znáša nákla
dy na opravu vlastník, teda ten, kto byty prenajíma. Za
se je rozhodujúci obsah nájomnej zmluvy, pretože aj jej ces
tou sa dá preniesť určitá povinnosť vlastníka na nájomcu. Ak
si vlastníci vybrali správcu domu a bytov a vytvorili si fond
opráv, tak majú právo sa domáhať, aby boli poruchy odstrá
nené a finančne kryté prostriedkami z tohto fondu. Znovu
je dôležité, čo je obsahom zmluvy vlastníkov so správcom,
pretože ak existuje odborný posudok statika, že stav
balkónov ohrozuje ostatných obyvateľov mesta a vlast
níkov bytov, musí konať správca.

Ten, kto si plní povinnosti vlastníka alebo nájomcu, ne
môže byť postihnutý odpojením akýchkoľvek životne dôle
žitých médií (voda, plyn, elektrina). Čoraz viac však nadobú
dam presvedčenie, že do veci by sa malo veľmi intenzívne
zapojiť mesto Malacky prostredníctvom svojich odborných
orgánov – mestská polícia, poslanci MsZ za obvod Juh a po
dobne. Súčasná situácia v dome nevznikla z večera na ráno,
ale niekto problém dlhodobo toleroval. A to viedlo k dnešné
mu stavu. Obyvatelia sídliska Juh by nemali zostať v úzadí
a mali by sa domáhať ochrany svojich práv v mieste, ktoré je
ich životným priestorom.

JUDr. Marián Polakovič

JUDr. Marián Polakovič
právnik, zakladateľ a predseda
Prvého domkárskeho spoločenstva vlastníkov bytov
na Mierovom námestí v Malackách

Správca nesmie odstaviť
celý bytový dom
od dodávok teplej a studenej vody a elektriny. Uvedený
problém spôsobilo mesto, ktoré je vlastníkom objektu
a účinne nerieši problémy s neplatičmi. Týmto konaním
mesto finančne poškodzuje správcu, ktorý musí uhrádzať
faktúry za spotrebované médiá a služby. Preto sa musia
vlastníci bytov obrátiť na mesto, aby si tento svoj prob
lém riešilo. Zároveň nevieme, aké opatrenia už podnikol
správca voči mestu, či ho už predtým nevyzval na riešenie
tohto problému. Táto vyhrážka (o odpojení od energií) má
mesto prinútiť, aby v tejto veci účinne konalo.
Podstatné je: obytný dom je majetkom mesta, mesto
prenajalo byty, a teda mesto je plne zodpovedné za svo
jich nájomníkov a realizovanie ich platieb (pozn. red.:
Túto povinnosť si mesto plní). Ale iný problém je s vlast
níkmi bytov, ktorým môže správca po upozornení, že
neplatia nájomné, byt po súdnom konaní odpredať na
úhradu nákladov spojených s bývaním. (Pozn. red.: Ide
o tzv. inštitút rýchlej dražby, na ktorú stačí súhlas nadpolo
vičnej väčšiny vlastníkov).
Ing. Oliver Petrík
predseda Asociácie užívateľov služieb

Dvojstranu pripravila: TATIANA BÚBELOVÁ
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Na stope sprejerov
vali a zaregistrovali tri osoby. Na miesto
Dokončenie z . strany
moravskej ulici,“ hovorí Mgr. V. Kunák, sa ihneď presunula hliadka, ktorá po
vedúci oddelenia preventívnych aktivít dozrivých zadržala. Tí sa hneď k činu
MsP.
priznali a ukázali miesta, ktoré pospre
Chlapci sa priznali, že `skráš
jovali vulgárnymi kresbami
a slovami. Neďaleko miesta bol
lili` ešte ďalší kontajner na Ber
nolákovej pred budovou po
objavený aj odhodený už
travín siete CBA, ktorú takisto
prázdny sprej,“ opisuje situáciu
`označili` a nevynechali ani vý KRITICKÝM V. Kunák. Trojicu predviedli na
klad. Sprejerstvo je trestný čin, PEROM
mestskú políciu. Zistilo sa, že
a tak troch zadržaných odo
ide o dvoch maloletých a jed
ného mladistvého, ktorí išli poza školu.
vzdali na výsluch štátnej polícii.
Osoby podozrivé zo spáchania trest
„Na blici“ sprejovali
ného činu odovzdali oddeleniu skrá
zámocký múr
teného vyšetrovania Policajného zboru
Anonym zatelefonoval 10. 3. ráno v Malackách. Vzhľadom na vek podo
pred deviatou hodinou na bezplatnú zrivých a malú závažnosť skutku vec
linku mestskej polície 159, že na Sado posúdili ako priestupok proti majetku,
vej ulici sprejujú zámocký múr. „Kame ktorý bude ďalej riešiť mestská polí
rovým systémom sme priestor lokalizo cia.

Škodu zaplatia rodičia
Mestská polícia kontaktovala riadite
ľov škôl, ktoré sprejeri navštevujú, rodi
čov aj sociálnu kurátorku.
Mesto musí vyčísliť škody na zámoc
kom múre. Pri ostatnom majetku (na
príklad kontajneroch) to bude jeho
vlastník. Následne v občiansko-práv
nom konaní pristúpia k vymáhaniu ško
dy od rodičov sprejerov.
Jeden z rodičov dal 14. 3. vymaľovať
tú časť múru, ktorú poškodil jeho syn.
V. Kunákovi sa nepáči klasifikácia uve
dených skutkov len ako priestupku.
„Odhaliť vandalov pri čine nie je jedno
duché. Za posledné obdobie sa to našej
hliadke podarilo dvakrát,“ dodal.
Až osem rokov za mrežami
Platná novela Trestného zákona totiž
sprejerstvo postihuje skutkovou pod
statou trestného činu poškodzovania
cudzej veci jej pomaľovaním, postrieka
ním či popísaním farbou alebo inou lát
kou. Trestná sadzba odňatia slobody je
do jedného roku alebo peňažný trest.
V prípade opakovania si môže sprejer
posedieť v chládku šesť mesiacov až tri
roky, no a od dvoch do ôsmich rokov
môže dostať ten, kto spôsobí škodu
značného rozsahu.

V súčasnosti sa koná súbor preventívnych besied s príslušníkmi mestskej polície na tému
Malacky – dobré miesto pre život so žiakmi ôsmych ročníkov. Operatívne policajti zaradili
aj tému sprejerstva a navštívili aj triedy šiestakov a siedmakov. Práve z týchto tried sú mladí sprejeri. Na fotografii vedúci oddelenia preventívnych aktivít Vladislav Kunák, ktorý besedoval aj s malými škôlkarmi. Veď s prevenciou treba začať už od útleho detstva.

LUCIA VIDANOVÁ
Foto: archív MsP a L. Vidanová

Z médií

Z 8. na 9. marca sa na fasádu bytovky na Ul. 1. mája nasťahovala viac ako 20-členná
prasacia rodinka. Prasatá sa po sprejerských nájazdoch v Malackách v poslednom
období rozmnožili vo viacerých častiach mesta.

Ako klasifikovala štátna polícia činy (sprejerstva – poškodzovania cudzieho majetku), ktoré
odhalila hliadka mestskej polície 3. 3. a 10. 3.
a následne podozrivé osoby odovzdala štátnej
polícii na vypočutie, keďže sprejerstvo je trestný
čin? Ak ich klasifikovala len ako priestupok, tak
prečo? Nebagatelizuje sa tak závažnosť skutkov?
Podozrivé osoby z prípadu z 3. 3. svoj skutok oľu
tovali a poškodené veci uviedli do pôvodného stavu.
Na základe toho, že sa pričinili o odstránenie škodli
vých následkov a aj skutočnosti, že doteraz sa ne
riešil s nimi priestupok alebo trestný čin, sa prísluš
ník PZ rozhodol, že ide v zmysle § 50 ods. 1 zákona č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov o priestupok proti majetku.

Zdroj: TASR

Rozhodnutie oprel aj o § 10 ods. 2 zákona č.
Rovnako sa rozhodlo aj v druhom prípade z 10.
300/2005 Trestného zákona v znení neskorších marca., keď po konzultácii s oddelením skráteného
predpisov, kde sa uvádza „Nejde o prečin, ak vyšetrovania PZ v Malackách zostal priestupok
vzhľadom na spôsob vykonania činu a jeho ná- na riešenie mestskej polícii.
sledky, okolnosti, za ktorých bol čin
Svoje rozhodnutie štátna polícia pod
spáchaný, mieru zavinenia a pohnútporila § 95 Trestného zákona. Aj
ku páchateľa je jeho závažnosť nepav zmysle už spomínaného ustanovenia
trná“, ako aj s poukázaním na § 95 ods.
§ 10 ods. 2 Trestného zákona nejde
2 zákona č. 300/2005 Trestného záko- PÝTAME SA
o prečin, ak vzhľadom na spôsob vyko
na v znení neskorších predpisov, kde
nania činu a jeho následky (kontajnery
ZA VÁS
sa uvádza „Prečin, ktorého znaky sú
sa dali umyť), okolnosti, za ktorých bol
uvedené v tomto zákone, nie je trestným činom, čin spáchaný, mieru zavinenia a pohnútku pá
ak ho spáchal mladistvý a ak je jeho závažnosť chateľa je jeho závažnosť nepatrná. Podozrivé oso
malá“.
by doteraz nikdy neboli za obdobný čin vyšetro
Podozrivým osobám bola uložená bloková po vané ani nemajú žiaden záznam. Po dohovore
o protiprávnosti ich konania a vyriešení blokovou
kuta celkovo vo výške 1000 Sk.

NA PRAVÚ MIERU
V ostatnom čísle MH sme na 10. strane
uverejnili zoznam organizácií, ktorým mô
žete poukázať 2 % z daní. Neboli v nich
však všetky inštitúcie z Malaciek, čo bolo
základným zámerom redakcie – poskyt
núť všetkým rovnaký priestor na prezen

MYJAVA – Novomestskí policajti začali
trestné stíhanie voči 23-ročnému spre
jerovi. Z prečinu poškodzovania cudzej
veci polícia obvinila Igora z Myjavy,
ktorý v septembri 2007 v Starej Turej
postriekal šesť budov. TASR o tom in
formoval Pavol Kudlička z trenčianskej
polície. „Na budovy nastriekal písme
ná BMC. Majiteľom budov vznikla cel
ková škoda vo výške 44 000 korún,“
uviedol Kudlička. Mužovi hrozí trest
odňatia slobody až na jeden rok.

táciu. Pri získavaní údajov z webovej
stránky www.dvepercenta.sk sa po zadaní filtra mesta – Malacky objavilo len
23 už prezentovaných organizácií. Dodatočne prinášame údaje tých, ktoré
sa v tabuľke v novinách nenašli:

pokutou prisľúbili, že predmetnú činnosť vyko
návať v budúcnosti nebudú.
•••
Viete uviesť príklad, kedy štátna polícia riešila,
usvedčila a uznala vinným z vandalizmu (sprejerstva, poškodzovania cudzieho majetku) niekoho v Malackách?
V roku 2005 bol odsúdený dospelý páchateľ za
opakovaný trestný čin poškodzovania cudzej veci
podľa § 257 ods.1 Trestného zákona č. 140/1961
Zb., ktorý sprejovou farbou postriekal 4 objekty
v Malackách a spôsobil škodu cca 50 000 Sk.
pplk. Mgr. Jozef BLAŽEK,
riaditeľ OR PZ Bratislava-okolie

Komu ešte môžete darovať 2 % v Malackách
O chybe v neúplnom zozname ma
lackých organizácií na www.dvepercenta.sk sme informovali aj Martinu
Tvrdoňovú z OZ WellGiving, ktoré sa na
tvorbe stránky podieľa. „Mohlo sa stať,
že pri prenose údajov prišlo k chybe.

Skúste pozrieť na www.rozhodni.sk,
kde sú aktuálne zoznamy z minister
stva. Spomínate, že väčšinou vypadli
občianske združenia škôl? Háčik bude
zrejme v tom, že sú zväčša zaregistrova
né pod jedným identifikačným číslom.

K nemu sa potom pridávajú podčísla,“
objasnila chybu M. Tvrdoňová.
A mala pravdu. Zo zoznamu vypadli
práve organizácie s takzvaným SID ved
ľa IČO.
-mh-

Názov

IČO

Adresa

Číslo účtu

Právna forma

Rodičovské združenie pri materskej škole

17319617/2332

Hviezdoslavova 1

181912796/0900 (Slovenská sporiteľňa , a. s.)

Občianske združenie

Rodičovské združenie pri materskej škole

17319617/652

Kollárova 896

3266270001/5600 (Dexia banka Slovensko, a. s.)

Občianske združenie

Rodičovské združenie pri Materskej škole, Štúrova 139, Malacky

17319617/2372

Štúrova 139

3252063001/5600 (Dexia banka Slovensko, a. s.)

Občianske združenie

Rodičovské združenie pri základnej škole

17319617/219

Štúrova 142/A

0019193447/0900 (Slovenská sporiteľňa, a. s.)

Občianske združenie

Rodičovské združenie pri základnej škole

17319617/742

Záhorácka 95

131034112/0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

Občianske združenie

Rodičovské združenie pri zaterskej škole s elokovanými triedami

17319617/651

Bernolákova 18

1460592005/1111 (UniCredit Bank Slovakia, a. s.)

Občianske združenie

Rodičovské združenie pri špeciálnej základnej škole a praktickej škole

17319617/499

Pribinova 16/1

0182453528/0900 (Slovenská sporiteľňa, a. s.)

Občianske združenie

ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých Malacky

12664979/006

Záhorácka 37

4420002203/3100 (VOLKSBANK Slovensko, a. s.)

Občianske združenie
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Čítajú najviac
Počas Týždňa slovenských knižníc,
od 10. do 16. 3., vyhodnotila Kniž
nica MCK najlepšieho detského či
tateľa za rok 2007.
Najčastejšie (30-krát) pre knihy cho
dila Laura Boďová, ktorá si v roku 2007
vypožičala 65 kníh. Veľa číta aj Mária

Pavol Dobšinský

Dvoranová, ktorá prišla do knižnice
28-krát a vypožičala si 90 kníh. Jednou
z „najčitateliek“ bola Petra Vrablicová,
ktorá navštívila knižnicu 15-krát a vy
požičala si 85 kníh. Vylepšila si tak skó
re, keďže predchádzajúci rok sa umiest
nila v trojici najlepších so 63 knihami.
-mck-

Preži Noc s Andersenom

Knižnica MCK pre malých nadšencov rozprávok pripravila, tak ako minulý rok, noc
s rozprávkovými bytosťami, ktorá sa uskutoční z piatka 28. 3. na sobotu 29. 3.
Ak chcete stráviť noc v knižnici plnú zábavy a hier s rozprávkovými bytosťami a roz
právkami od Pavla Dobšinského, prihláste sa v jej priestoroch do 20. marca v čase
od 10.00 do 18.00 h.
Noc s Andersenom je medzinárodné podujatie na podporu čítania, ktoré sa
uskutoční už po 8-krát. V minulom roku sa doň zapojilo vyše 17 000 detí zo
Slovenska, Česka, Poľska, Rakúska a Slovinska.

(* 16. marec 1828, Slavošovce
† 22. október 1885, Drienčany)
bol slovenský evanjelický kňaz, folklo
rista a zberateľ ľudovej slovesnosti,
ktorý sa radí do obdobia romantizmu
a je jedným zo spisovateľov štúrovskej
generácie. Venoval sa folkloristike a za
oberal sa problematikou ľudovej slo
vesnosti. Sústavne zbieral a zapisoval
piesne, príslovia, porekadlá, hádanky,
hry, obyčaje a povery. Pred publikova
ním ich zbavil pôvodného erotického
nádychu a šťavnatého humoru, vďaka
čomu sa ľudové diela (pôvodne urče
né dospelým) stali obľúbenými medzi
detskými čitateľmi. Spolu s A. H. Škul
tétym zostavili a v roku 1858 – 1961 vy
dali súbor 64 rozprávok v šiestich zoši
toch pod názvom Slovenské povesti.
Krátko pred smrťou vydal 90 rozprá
vok v ôsmich zošitoch pod názvom
Prostonárodné slovenské povesti
(1880 – 1883). V tomto roku si pripomí
name 180. výročie jeho narodenia.
Zdroj: www.ikipedia.sk
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Viac ako lekáreň
Lekáreň NEMOCNIČNÁ zavádza v Nemocnici v Malackách
vernostný systém zákazníckych kariet. Kartičky vznikli
s cieľom skvalitniť služby a udržať si priazeň pacientov, ktorí lekáreň pravidelne navštevujú.
Lekáreň Nemocničná je verejná lekáreň,
ktorá zabezpečuje výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok na lekársky predpis
a predaj liekov a doplnkového sortimentu bez lekárskeho predpisu. Nachádza sa
na prízemí vo vestibule polikliniky.

�
Nadštandardné ubytovanie

Nemocničná, a. s., ponúka možnosť výberu nadštandardného
ubytovania počas hospitalizácie
na chirurgickom oddelení.
K dispozícii pacientom je dvojlôžková izba ŠTANDARD – sociálne
zariadenie v izbe – 350 Sk/ noc.

Akcia z lekárne NEMOCNIČNÁ

Od 1. 3. ponúkame na chirurgickom oddelení, takisto ako na gynekologickom oddelení, alternatívu výberu operatéra.
Túto nadštandardnú službu poskytujeme za poplatok 3 500 Sk.
Informácie o operatéroch a ich
špecializáciách vám ochotne poskytne personál chirurgickej ambulancie.

karta
vernostná
omôcky
votnícke p
ra
zd
liečivá

lieky
Novinkou je, že hneď pri prv
om
návšteve lekárne NEMOCNIČN
bloku, ktorý dostane po nákudostanete zdarma vernostnú k a r - pe. Za nadobudnuté body následne získa
tu. Spolu s kartičkou tak získate beneﬁty zľavu z ceny nákupu v bodovej hodnote,
s každým nákupom vo forme získavania a to počas nákupu, pri ktorom sa sám rozbodov a s tým súvisiacich zliav.
hodne zľavu uplatniť.

Vernostná karta je plastová kartička, prostredníctvom ktorej sa zaznamenávajú
údaje o jednotlivých nákupoch pacienta
alebo príbuzného pacienta, pre ktorého
je karta vystavená. Karta je prenosná,
takže ju môže využívať naraz aj viac členov rodiny.
Za každý nákup sa na vernostnú kartu
pripisujú pacientovi body.
1 bod si môže pacient na vernostnú kartu pripísať takto:

�
Výber operatéra

OCNIČNÁ

EM
Lekáreň N

�

�

pri nákupe voľnopredajného tovaru
(za každých sto korún),
pri výdaji na lekársky predpis (za každých sto korún).

Výšku získaných bodov si klient lekárne
môže skontrolovať pri každej návšteve na

Vernostná karta platí nielen v lekárni Nemocničná, ale aj v zdravotníckych pomôckach spadajúcich pod lekáreň.
Okrem výhod vernostnej karty ponúkame pacientom široký sortiment liekov,
zdravotníckeho materiálu, pomôcok, liečebnej kozmetiky a doplnkového tovaru
za bezkonkurenčné ceny. Lekáreň Nemocničná ponúka každý mesiac pacientom za zvýhodnenú cenu voľnopredajné
lieky a výživové doplnky, ktoré pomáhajú
v liečbe aj v prevencii, v závislosti od sezónneho výskytu bežných ochorení.
Ďalšou prednosťou, na ktorej si zakladáme, je naša snaha pomôcť pacientovi
zvýšiť účinnosť jeho liečby. Radi ho teda
okrem vydania predpísaného lieku či pomôcky, vrátane inštrukcie o používaní,
poinformujeme aj o možnostiach ďalšej
doplnkovej liečby.

Pre váš organizmus
Evitea sun 30 cps
J-L. acidophilus 100 cps
Pangamin biﬁ plus
Zdravovit multivitamín
Zdravovit multivitamín
Acifein tbl 10 tlmí bolesť
Aspecton sirup 100 ml
Modafen FLM 12
Seleno precise tbl 60
Lumiskra citrón 8 g
Džús HAPPY grep
Melatonín 3 mg
Proti zápche
Agiolax GRA 100
Pre ženy
Lactacyd fem – intím.
pena
Tehotenský test First
Proti fajčeniu
Nicorette žuvačky 30 ks
Nicorette žuvačky 15 ks
Nicorette žuvačky 15 ks
Pre zdravú a peknú
pokožku
Derma sense sun. milk
AA oligo – nočný krém
Athletes foot krém 25 g
School intenz. nočná kúra

(Sk)
predtým
300,90
366,10
111,40
79,90
56,60
17,10
135,70
77,60
305,90
3,10
82,00
207,00
predtým
99,60
predtým
127,90

(Sk)
akcia
151,00
183,00
55,00
39,90
28,30
8,50
67,80
30,00
152,00
1,50
41,00
50,00
akcia
49,80
akcia
63,90

110,40
predtým
287,50
138,40
161,20
predtým

55,20
akcia
143,70
69,20
80,60
akcia

408,10
222,50
117,00
353,90

204,00
111,20
54,80
176,90

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

Apipanten gél + body
len za 120,20
milk
Repelent lot 120 ml
82,60
41,30
Pre športovcov
predtým
akcia
Reparil ICE spray 200 ml
99,60
49,80
Pre vaše detičky
predtým
akcia
Detská kaša nemliečna
93,70
46,80
ryžová
Detská krupica ryžová
44,70
22,30
Panthenol forte baby 3 % 158,70
79,30
Koalka baby – prsná masť 101,00
50,50
Altermed baby body crem 158,70
79,30
Proti parazitom
predtým
akcia
Delice šampón proti všiam 202,00
101,00
Akciové výrobky sú dostupné za zvýhodnenú cenu len do vyčerpania zásob. Všetky ceny sú uvedené v Sk vrátane DPH.

Prevádzkové hodiny
lekárne NEMOCNIÿNÁ
Po ndelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

7.30 – 15.30
7.30 – 15.30
7.30 – 15.30
7.30 – 15.30
7.30 – 15.30
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Podnikateľský servis Bratislavskej regionálnej komory SOPK
akciová spoločnosť,
autobusová stanica, Mlynské Nivy 31,
820 04 Bratislava 24, P. O. BOX 35

Semináre, workshopy a tréningy
pre podnikateľov
28. 3.

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

31. 3.

Účasť vo verejnom obstarávaní a príprava ponuky do súťaže
pri verejnom obstarávaní
Ing. Oľga Markovičová, Ing. Anton Bobrík

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, od
meny za beznehodovosť
•	cestovné náhrady (diéty) a príplatky
v zmysle legislatívy
• ubytovanie zdarma
• nový vozový park
•	kondičné jazdy na autobuse pre vo
dičov bez praxe
TERAZ MIMORIADNA PONUKA –
možnosť bezplatného získania vodič
ského oprávnenia sk. „D” pre záujem
cov o prácu vodiča v Slovak Lines!!!

Kontakt:
tel.: 02 55 64 01 82, 0905 57 12 21,
e-mail: pers@slovaklines.sk

1. 4.

Vydávanie cenných papierov a obchodovanie
na Burze cenných papierov v Bratislave
Ing. Marián Sásik, Ing. Peter Šály

3. 4.

INCOTERMS 2000
Ing. Ľubor Kostelný

9. 4.

Záväzkové právne vzťahy v podnikateľskej praxi. POZOR!
Miesto konania: INKUBÁTOR MALACKY
JUDr. Peter Bizub

15. 4.

Ekonómia pre neekonómov – základné ekonomické zručnosti
pre manažérov
Ing. Milan Oreský

17. 4.

Základné manažérske procesy vedenia a riadenia zamestnancov
RNDr. Marta Krajčíová

23. 4.

Ako mať spokojných zamestnancov – stabilizácia, výkonnosť
kontra mobing na pracovisku
PhDr. Katarína Ikrényiová

28. 4.

Pracovné pohovory – PhDr. Viera Trnková

4. 4.

Figy pomelieme na mäsovom mlyn
čeku. Zmiešame ich s nahrubo poseka
nými olúpanými mandľami. Pridáme cu
kor, pomleté orechy, pokrájané kandizo
vané ovocie a žĺtky. Vypracovanú masu
na doske sformujeme do tvaru salámy
a obalíme v práškovom cukre, zabalíme
do pergamenového papiera a uložíme
do chladu. Pred podávaním krájame na
kolieska.

	Darovaním 2 % z daní

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!

Kooperačné stretnutie rakúskych a slovenských podnikateliek v Piešťanoch

8. 4.
marec/
/apríl

Obchodný deň chorvátskych podnikateľov v SR
Obchodovanie s Bulharskom – stretnutie slovenských podnikateľov s bul
harským obchodným radcom
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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

COOP Jednota Senica, SD, Námestie oslobodenia 12, 905 47 Senica

Bližšie informácie: www.basopk.sk, tel. 02/48 29 12 57 alebo sopkrkbl@sopk.sk

prijme s nástupom ihneď:
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DROBNÁ INZERCIA

SPOTREBA

POSTUP

AKO NÁM MÔŽETE POMÔCŤ?

21. – 24. 4. Obchodná misia Linz-Passau

RECEPT PANI VOZÁROVEJ

200 g fíg, 180 g práškového cukru, 200
g orechov, 50 g mandlí, 30 g kandizova
ného ovocia, 2 žĺtky

Bez Vašej pomoci to nedokážu

Zahraničné ektivity
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Figová
saláma

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.

• Hľadám na prenájom nezariadenú
izbu s príslušenstvom v RD alebo malý
byt, prípadne chatu v Jakubove alebo
v Kostolišti na 1/2 roka.
Kontakt: 0905 64 86 51.
• Kúpim 1- alebo 2-izbový byt s bal
kónom v Malackách.
Kontakt: 0905 30 38 98, 0902 5118 99.

predavačky
pokladníčky

Opravujem chladničky
a mrazničky,
MONTUJEM KLIMATIZÁCIE
Pavol Šišolák, Závod 663
tel.: 034/779 94 35, 0903/75 06 12

pre svoje prevádzky v okrese Malacky
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Požiadavky:
SOU, vyučený v odbore, prípadne príbuznom odbore, prax vítaná,
komunikatívnosť, organizačné schopnosti, zodpovednosť,
vysoké pracovné nasadenie.

Absolventka VŠ TU doučí ma
tematiku a nemecký jazyk,
všetky stupne.
Cena: 100 Sk/h. Kontakt:
0910 66 94 68 (volať po 18.00 h)

Bližšie informácie získate na telefónnom čísle

034/690 90 26, 27.
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jenské zoskupenie; vnímal sluchom; ha
zardná hra.
ZVISLE
1 najväčšie šelmy našich hôr 2 liečivá
rastlina; zbavuj vody 3 nosič dedičnosti;
sicílska sopka 4 koncovka ruských prie
zvisk; stred slova RAGUZA; čln na Rýne
5 črieda; český súhlas 6 teraz; princezná
so zlatou hviezdou na čele; dusík 7 rím

skych 500; rímskych 52; kosák v Pardu
biciach 8 utešujme; tak po nemecky 9
hodová atrakcia 10 mesto na východe
SR; čínske ženské meno 11 MPZ Španiel
ska; meno boxera Claya; prežúval 12 le
bo básnicky; biblická postava; polomer
13 časti stromov obrátene; rozprávko
vý macko 14 citoslovce pobádania; pred
ložka s 3. p.; polovica 15 ženský hlas; do

Krížovka
Cudzie slová začínajúce
písmenom E:
enfant terrible – nevydarený potomok;
ekrazit
– trhavina;
ebur
– slonová kosť;
ekvita
– rovnosť;
edém
– vodnatý opuch,		
elefant
– slon;
tajnička č. 1 – prchavá vec;		
elevácia
– zdvihnutie ;
efuzérny
– márnotratný;		
tajnička č. 3 – žiak;
egoteizmus – zbožňovanie samého
seba;
embolus
– krvná zrazenina;
ekistika
– veda o ľudských síd
lach;		
extrovný
– samostatný;
ekofarma
– výroba bioproduktov;
tajnička č. 4 – tropické drevo;
ekológia
– náuka o vzťahoch or
ganizmov;

10

entita
ekvátor
ex lex
tajnička č. 2

– podstata;
– rovník;			
– mimo zákona;
– úsilie o šťastie ako pre
jav mravnosti;

VODOROVNE
A iluzionista; predurčenie; spoluhlá
sky v slove TEKOS; tajnička č. 4; odporo
vacia spojka B tajnička č. 3; slovo tiež
bez dvojhlásky; meno českej speváčky
Machálkovej; osobné zámeno; severské
mužské meno C ruská rieka; príslušníci
gálskeho národa; kráčali; medikament;
rúbe D vodná elektráreň; tajnička č. 2;
rieka pri Omsku E domácke meno Estery;
česká politická strana; značka elektro
spotrebičov; žiak po česky; jeden z vý
tlačkov listiny F európsky veľtok; umenie
po latinsky; nič; staroveká zbraň; ozna
čenie úrovne ponorenej časti lode G vo

1
A
B
C
D
E
F
G

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17

pravný prostriedok 16 povraz; červený
po nemecky 17 tajnička č. 1.
Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

Kto chce súťažiť o predplatné magazínu
žena, nech pošle kupón spolu so správ
nymi odpoveďami do 25. marca a za
radíme ho do žrebovania.
Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie tajničky – 1. Dra
bár, 2. Daltonizmus, 3. Dogs, 4. Dok
– sme vyžrebovali Máriu Cvečkovú
z Bernolákovej ulice v Malackách,
ktorá získava poukážku na procedúry
fyziatricko-rehabilitačného oddelenia
v hodnote 250 Sk.

MALACKÝ
HLAS
MALACKÝ HLAS

KUPÓN
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Saltare Orbis 2008

385 tanečníkov z viac ako 11 slovenských miest bojovalo 8. marca v ŠH
Malina o umiestnenie v 1. ročníku celoštátnej tanečnej súťaže Saltare
Orbis 2008.

Podujatie organizovalo Tanečné štú
dio Saltatrix MCK v Malackách pod zášti
tou mesta Malacky s podporou nadácie
Pro Malacky a poisťovne Generali.
Porota zo Slovenskej tanečnej organi
zácie disciplín IDO hodnotila 66 choreo
grafií v rôznych disciplínach (scénické
tance, show, disco a hip hop tance) v po
daní tanečných súborov z Revúcej, Ko
márna, Nových Zámkov, Serede, Bratisla
vy, Brezovej pod Bradlom, Myjavy, Starej
Turej, Gbiel aj domácich Malaciek.
Publikum, ktoré tvorilo viac ako 250
divákov, videlo mnoho choreografií
a bolo aj svedkom úspechu domáceho
Saltatrixu. Ten obsadil 2. miesto v det
skej vekovej kategórii show dance s Prí
behom hračiek a 1. miesto v kategó
rii mládeže v malých choreografiách
s Babskou jazdou v podaní Lucie Nem
čekovej a Adriany Moserovej.
Veľkým prekvapením súťaže bol sú
bor Taxis zo Skalice, ktorý si odniesol 18
ocenení z 26 prihlásených choreografií.
-andymur-, foto: S. Osuský

Príchod regrútov do Malaciek. Veľká noc 1942.

POZVÁNKA
CVeČko vás pozýva na akciu

Šibi-ryby –
veľkonočné
tvorivé
dielne,
20. marca o 10.00 h v areáli CVČ.

Vyskúšate si zručnosť a tvorivosť pri
vytváraní kraslíc, korbáčov a veľko
nočných ozdôb. Nezabudnite si pri
niesť vyfúknuté vajíčka.
Všetci ste srdečne vítaní.

Skauting nás baví
„Ľudia v našom meste skauting po
znajú, máme medzi nimi podporova
teľov, na ktorých sa môžeme obrátiť.
Skauting nám ukázal, ako začať život
v skupinke priateľov, na ktorých sa mô
žeme spoľahnúť, ako môžeme zo seba
vytvoriť osobnosti, ktoré sa vedia o se
ba postarať. Máme pocit, že niekam
patríme, a to, čo robíme, má skutočný

44. malacká
hudobná jar
I. koncert MHJ – 30. marec o 17.00 h
vo františkánskom kostole:
Malacký spevácky zbor – Vox hu
mana
Slávnostné otvorenie Malackej hudob
nej jari v podaní malackého chrámové
ho zboru. Diriguje Gabriela Peťková.
Vstupné – dobrovoľné
II. koncert MHJ – 5. apríl o 19.00 h
v Kultúrním domečku:
Martin Bies & Flamenco clan – Reina
de Saba tour 2008
Koncert španielskeho flamenca v štýle
svetoznámeho španielskeho gitaristu
Paca de Luciu. Účinkuje Martin Bies, au
tor hudby nového predstavenia DNH – Kr
vavá svadba, a 7-členný flamenco clan.
Vstupné – 70 Sk
III. koncert MHJ – 13. apríl o 17.00 h
v Kultúrním domečku:
Ema Márová (CZ) – šansón – piesne
Jakuba Nvotu a Kamila Žišku (Túla
vé divadlo)
Rozpráva po česky, spieva po sloven
sky, žije kozmopolitne. Speváčka, pre
ktorú hranice nikdy neexistovali. Ak je
Hana Hegerová kráľovnou, Ema Máro
vá je minimálne princeznou šansónu.
Príďte sa pozrieť a nebudete sklamaní.
Vstupné – 70 Sk

ktorá sa uskutoční vo štvrtok

„Radi chodíme na skauting. Sú
tam naši kamaráti. Rodičia, miest
ne autority aj médiá nás vyhľa
dávajú.

SpomienkY

zmysel a význam. To nám dáva radosť
a energiu do života,“ tvrdia členovia
69. zboru generála M. R. Štefánika v Ma
lackách. Chceš to všetko zažiť? Príď
medzi nich.

Foto: zbierka A. Pašteku

Skauting – kontakt:
Telefón: 034/772 45 28 alebo osob
ne utorok a štvrtok 15.30 – 17.00 h
v suteréne budovy mestského úra
du (bočný vchod od mestskej polí
cie).

IV. koncert MHJ – 20. apríl o 16.00 h
v Kultúrním domečku:
MHJ DEŤOM – Hudobná rozprávka
Cirkus Musicus – Rozprávková ne
deľa
V cirkuse bývajú rôzne atrakcie, ale v Cir
cuse Musicus je hudba jedinou a najväč
šou atrakciou. Žonglovanie a kúzlenie
s hudbou. Profesionálny mím, hudobník
– inštrumentalista (džezmen) a spievajú
ca herečka spolu s detskými zástupcami
publika oživia postavičky a pesničky Ju
raja Hatríka. Pelle Otvorušká, motýlik
Eliška a slon Makarón spoločne ukážu,
aká dokáže byť hudba veselá, ale aj zá
zračná a tajomná. Vstupné – 40 Sk
V. koncert MHJ – 27. apríl o 17.00 h
v synagóge: Hudobný koktail
Záverečný koncert hudobnej jari bude
opäť patriť Malačanom, Michal Slezák –
klasická gitara, Monika Masarovičová –
spev a špeciálny hosť Eduard Lenner –
klavír. Vstupné – 50 Sk
Permanentka na všetky koncerty –
120 Sk

ČASOPIS DO KAŽDEJ KABELKY
Som
POSADNUTÁ

Spoločenská kronika

SEXOM!
SVIEŽI JARNÝ

VÍTAME MEDZI NAMI:
Alexandra Horváthová
nar. 26. 2. 2008, Malacky

Styling
NOVÝ SERIÁL
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ALKOHOL ničí hviezdy

9Známe ženské celebrity podliehajú alkoholu.
Ktoré z nich padajú na dno?

9 Ukážeme vám ako prestrieť veľkonočný stôl a ktoré
dobroty by na ňom nemali chýbať

9 Kyslá kapusta – jedlo i liek zároveň

9 Nový seriál o mylných diagnózach. Staňte sa jeho
spolutvorcami!
9 Poradíme vám dobré rady do vašej záhrady
9 Dovolenka na Jadrane s oddelenou stravou
a prof. Horákovou

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

tel.: 02/49 20 74 30, fax: 02/49 20 74 38

Zahrajme sa s pesničkami
Detské centrum Vánok pozýva záujemcov na cvičenie s deťmi pri veselých
pesničkách.
Cyklus piatich pondelkových cvičení na fitloptách sa začal 17. marca
a časovo je rozdelený do dvoch kategórií podľa veku detí:
– o 16.00 h pre deti od 6 do 15 mesiacov,
– o 17.00 h pre deti od 15 mesiacov do 3 rokov.
Pre obmedzenú kapacitu potvrďte svoj záujem osobne v DC Vánok na Ul. M.
Rázusa 30, telefonicky či zaslaním sms na číslo 0905/23 15 20 (Broňa). Uveďte
svoje meno a meno a vek dieťaťa.
Na cvičenie si treba priniesť pohodlné oblečenie a teplé ponožky.
Poplatok za cyklus je 250 Sk. V prípade odôvodneného vymeškania bude
po skončení cyklu nasledovať náhradné cvičenie.		
-vanok-
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NIE SÚ MEDZI NAMI:
Od 25. 2. do 10. 3.
NIE SÚ MEDZI NAMI:
Marta Násadová, 1939, Stupava;
Květoslav Matalík, 1950, Malacky;
Jozefa Ambrová, 1909, Kuchyňa; Jo
zef Mračna, 1924, Moravský Svätý
Ján; Emília Ščepková, 1927, Plavec
ký Peter; Ing. Milan Gulíšek, 1941,
Malacky; Monika Orthová, 1953, Ga
jary; Emília Frühaufová, 1923, Sološ
nica; Františka Bilková, 1920, Bílko
ve Humence; Lídia Slobodová, 1921,
Malacky; Rudolf Hnátay, 1931, Ma
lacky; Matej Šišulák, 1928, Lakšárska
Nová Ves; Jozef Šišolák, 1927, Plavec
ké Podhradie

9. 3. sme si pripome
nuli 1. výročie úmrtia
nášho drahého man
žela, otca
Alberta
Bobáka.
S láskou v srdci spomínajú manželka
a dcéra. Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
9. 3. sme si pripome
nuli nedožitých 80
rokov nášho drahého
manžela a starého
otca
Františka
Havlíka z Malaciek.
S láskou v srdci spomínajú manželka,
vnúčatá a celá rodina. Kto ste ho po
znali, venujte mu tichú spomienku.
11. 3. sme si pripome
nuli 1. výročie úmrtia
nášho drahého man
žela, otca, syna a brata
Viliama Kaina.
S láskou v srdci spo
mína celá rodina.
S bolesťou v srdci
sme si 17. marca pri
pomenuli deviate vý
ročie úmrtia nášho
milovaného manžela
a otca
Jozefa Kováľa.
S láskou a úctou spomínajú manželka
Vlasta a dcéry Daška a Andrea.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
18. 3. si pripomenuli
1. výročie úmrtia na
šej drahej manželky,
mamičky a babičky
Žofie
Hurbanovej.
S láskou v srdci spo
mínajú manžel, syn a dcéra s rodina
mi.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spo
mienku.
blahoželáme
11. marca oslávil krás
ne 64. narodeniny
František
Lonček
z Malaciek.
Všetko najlepšie, pev
né zdravie, šťastie
a Božské požehnanie mu zo srdca pra
jú manželka, svokra, dcéry Janka a Zuz
ka s manželmi, vnučky Mirka, Petruš
ka, Nikolka, Zuzka a celá rodina.
20. marca oslávi 16.
narodeniny
Petruška Krchňáko
vá z Malaciek.
Všetko najlepšie, pev
né zdravie, šťastie, ve
ľa lásky, úspechov
v škole a vždy dobrú náladu jej prajú
tatko, maminka, sestra Mirka, babka,
dedo, stará mama, krstní rodičia, ses
ternice Nikolka, Zuzka a celá rodina.
20. 3. oslávi jubileum,
40. narodeniny
Jana Krchňáková
z Malaciek.
Všetko najlepšie, hlav
ne pevné zdravie,
šťastie a veľa lásky
v kruhu rodiny jej z celého srdca prajú
manžel, rodičia, babka, svokra, dcéry
Mirka a Petruška, sestra Zuzka s man
želom. Krstné deti Nikolka a Zuzka po
sielajú za všetkých veľkú pusinku.
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Vladimír Mihočko, riaditeľ príspevkovej organizácie AD HOC, sa ako zá
stupca Slovenského tenisového zväzu zúčastnil Majstrovstiev sveta v stol
nom tenise družstiev mužov a žien. Podujatie sa uskutočnilo 24. 2. – 2. 3.
v čínskom Guangzhou. V. Mihočko bol technickým vedúcim slovenskej vý
pravy. 28. 2. sa v Číne za Slovensko zúčastnil spolu s predsedom Slovenské
ho stolnotenisového zväzu PhDr. Zdenkom Krížom kongresu Medzinárod
nej stolnotenisovej federácie (ITTF) a Európskej stolnotenisovej federácie
(ETTU). Viac o pobyte v Číne v rozhovore.

Malačan v Číne
Ženy nabudúce
v elitnej kategórii
„Od nášho času je čínsky posunutý
o sedem hodín. Leteli sme tam cez Helsin
ky. Z Viedne do Fínska trval let 2,5 h a od
tiaľ 10,5 h. Majstrovstiev sveta sa zúčast
nilo 143 štátov. Naši muži hrali v elitnej
skupine v prvej `dvadsaťštvorke` a obsa

dili 21. miesto. Za ženský omladený ko
lektív štartovali so slovenskou jednotkou
Evou Ódorovou najlepšia juniorka Bar
bora Balážová, Jana Medžíková a Lenka
Kmotorková. Súťažili v B skupine a vybo
jovali si postup na budúce majstrovstvá
sveta do elitnej kategórie. Bol to veľký
úspech,“ rozhovorí sa V. Mihočko. V ko

nečnom poradí k prekvapeniam nepriš
lo. Prvé miesta v oboch kategóriách si
rozdelili ázijské štáty. Muži: 1. Čína, 2. Kó
rejská republika, 3. Hongkong; ženy: 1.
Čína, 2. Singapur, 3. Hongkong.

vozili mikrobusmi. Ako sa dorozumeli?
„Ľudia v meste väčšinou angličtine ne
rozumejú. Až keď sme napríklad taxiká
rovi ukázali názov v čínštine, doviezol
nás do cieľa. Inak by mal problém.“

Organizácia na 100 %
Malačan sa zúčastnil spolu so Zden
kom Krížom kongresu ITTF a ETTU.
ITTF združuje 205 národných federá
cií a ETTU 47 národných federácií v rám
ci Európy. „Všetkých nás prekvapil veľ
kolepý otvárací banket, ktorého sa zú
častnilo asi 2 500 hostí, a odhadujem, že
ich obsluhoval asi 1500-členný perso
nál. Číňania sa perfektne postarali o po
hodlie a bezpečnosť účastníkov. Bývali
sme v kongresovom a výstavnom cen
tre Guangzhou. Tvorilo ho päť dvanásť
poschodových budov, ktoré sú medzi
sebou prepojené. V prízemných čas
tiach boli výstavné pavilóny. Na dru
hých poschodiach reštaurácie a od 3.
poschodia už bolo ubytovanie. Pre zau
jímavosť – toto mesto má 11 miliónov
obyvateľov a s predmestiami až 18 mili
ónov,“ spomína riaditeľ AD HOC.

Výlet do Hongkongu
V. Mihočko si nenechal ujsť príležitosť
pozrieť sa do 250 kilometrov vzdialené
ho Hongkongu. „Cestovali sme mimo
riadne pohodlným rýchlovlakom 2,5 ho
diny. Cítil som sa ako v lietadle,“ dodáva.
Po príchode do Hongkongu musel kaž
dý prejsť okolo psa cvičeného na hľada
nie drog. Platia tam teda prísne bezpeč
nostné opatrenia. Malačan obdivoval aj
to, aký majú všade poriadok. Čína je naj
ľudnatejšia krajina, v ktorej si všetci mu
sia nájsť zamestnanie. Obrazne poveda
né, to, čo u nás robí jeden, v Číne môžu aj
desiati, a tak sú pri plnení úloh mimo
riadne precízni. „Po veľkomeste jazdí veľa
taxíkov. Križovatky dirigujú policajti, le
bo pri tej sile ľudí by sa to nedalo zvlád
nuť. Ale žiadnu kolíziu sme nevideli. Čí
ňania sú veľmi ohľaduplní,“ hovorí.

Dbali na bezpečnosť
„Šampionát sa hral v dvoch halách
(v jednej na 6 stolov a v druhej až na ne
uveriteľných 27 stolov) a tretia hala bola
tréningová s 20 stolmi. Všetci museli
prechádzať cez detektor kovov. Keď
som za päť minút išiel trikrát, tak mi tri
krát pozreli aj do tašky. Organizačne
mali šampionát prepracovaný do kraj
nosti. Zapojených bolo veľmi veľa ľudí,
čo u nás nie je zvykom. Každá výprava
mala prideleného jedného sprievodcu.
Boli to väčšinou študenti – dobrovoľní
ci,“ opisuje dianie V. Mihočko a dodáva,
že hoci herné haly boli od ubytovania
v blízkosti asi 10 minút peši, aj tak ich

Dramatický návrat
Na let späť na Slovensko budú sloven
skí stolnotenisti dlho spomínať. „Vracali
sme sa 2. marca, to doma zúrila víchrica
Emma. Najskôr malo poruchu lietadlo.
Potom zahlásili, že pre nepriaznivé pove
ternostné podmienky Viedeň neprijíma
lety. Nakoniec sme mali problémy s pri
stávaním. Keď poviem, že jazda v `rebri
ňáku` by bola proti tomu pohodlná, tak si
viete predstaviť. Do Viedne sme meškali
dve a pol hodiny.“ Po návrate domov ča
kal výpravu nepríjemný pohľad. „Vedeli
sme, že sa Slovenskom prehnala víchrica,
ale že napáchala škody takéhoto rozsa
hu, tak to sme si nepredstavovali.“
LUCIA VIDANOVÁ, foto: archív V. M.

Žiacka atletika
na vzostupe
Halové Majstrovstvá SR žiakov v atletike 1. marca
v bratislavskej ŠH Elán ukončili zimnú časť súťažnej
sezóny. Na základe hodnotenia pódiových umiest
není sa s počtom deviatich cenných kovov (4 – 2 – 3)
stali žiaci zo ZŠ Záhorácka, štartujúci za AC Malac
ky, najúspešnejšími na Slovensku.

NAJ
Hongkong uchvacuje aj množstvom mrakodrapov.

Anketový lístok

Športovec (meno a priezvisko, klub, kategória)

...........................................................................................................................

NAJ

obľúbenejší
športovec
a kolektív
roka 2007

...........................................................................................................................

Kolektív (názov klubu, kategória)

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Hlasujúci (meno a priezvisko, adresa)

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Hlas môžete dať športovcovi alebo športovému kolektívu Malaciek, ktorý je vám najsympatickejší, resp. výkony koho oceňujete v rámci malackého športu a reprezentácie Malaciek. Vystrihnite anketový lístok a do 1. apríla ho pošlite na adresu
redakcie, prineste osobne do klientskeho centra MsÚ M. Jurdákovej alebo vhoďte do schránky mestských médií pri schodisku do MsÚ. Spomedzi tých, ktorí sa do ankety zapoja, bude vyžrebovaných desať šťastlivcov – výhercov vecných cien.

✃
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O prvú medailu sa zaslúžila C. Hladíková vo finále na 60
m prekážok žiačok. Druhý medailový zápis – bronzový
pridala V. Harculová v behu žiačok na 300 m. Vo finále
najkratšieho šprintu dievčat zažiarila M. Baňovičová,
ktorá vybojovala striebro. V skoku do diaľky žiakov zví
ťazil Martin Koch. V dievčenskej 150-ke si pre svoju dru
hú medailu, zlatú, dobehla Baňovičová. V diaľke žiačok
bola po druhý raz úspešná Hladíková, ktorá si doskoči
la pre striebro. Do Malaciek v tejto disciplíne putoval
i bronz, a to zásluhou V. Harculovej. Pre ďalší bronz do
finišoval v behu žiakov na 600 m M. A. Drozda. Zlato
v štafete na 4 x 200 vybojovali C. Hladíková, E. Eliášová,
V. Harculová a M. Baňovičová v štafete na 4 x 200.
Zoltán Bárski

Malí potápači
Žiaci 3. a 4. triedy s rozšíreným vyučovaním teles
nej výchovy zo ZŠ Záhorácka v Malackách sa pod
vedením učiteliek K. Poláčkovej a Malej už po dru
hýkrát v tomto školskom roku 3. – 7. 3. zúčastnili
plaveckého výcviku.
Všetci, ktorí nazbierali odvahu a zvládli základy
plaveckých štýlov, boli odmenení diplomami a slad
kou medailou. Dve hodiny plávania počas celého týž
dňa ukončilo prekvapenie od členov z potápačského
klubu THETIS z Malaciek. Tí im predviedli praktické
ukážky potápačských techník, základný potápačský
výstroj a vyskúšali každého žiaka pod vodou. Svoj
ským spôsobom tak vyhlásili vojnu fajčeniu a dro
gám. Chcú deti pritiahnuť k športu a odstrániť z ich
myšlienok novodobé trendy, ako byť IN.
-kp-

Malackí boxeri
v Těmiciach
Boxing Club sa 2. marca zúčastnil
v Těmiciach (ČR) na oblastnom kole
v boxe.
O umiestnenie bojovalo 46 boxerov
z 13 oddielov Moravy a Slovensko malo
zastúpenie len oddielom BC RTJ Malac
ky, ktoré viedol tréner Ali Reisenauer.
K dispozícii mal piatich boxerov, medzi
nimi aj jednu ženu. Dominika Mislovičo
vá boxovala s veľkým nasadením a ob
rovskou chuťou po víťazstve. Bol to jej
prvý duel, boxoval sa v hmotnosti 57 kg
na 3 x 2 min. Za súperku mala favorizo
vanú majsterku ČR Janu Juranovú z Lady
box Brno, s ktorou napokon prehrala.
V hmotnosti do 64 kg štartoval aj Domi
nikin brat Michal, ktorý podal skvelý vý
kon. V kategórii juniorov deklasoval sú
pera Jiřího Krausa z oddielu Nový Lísko
vec Brno už v druhom kole verdiktom
R.S.C. II.
V ďalšom dueli sa v tej istej vekovej
kategórii predstavil Tomáš Lučkai. Proti
Erikovi Brodlovi zo Svitav prehral už v pr
vom kole verdiktom R.S.C. I. Hoci začal
s prehľadom a súpera chytal peknými ľa
vými direktmi, pre náhlu bolesť v chrbtici
musel duel ukončil.
V súčasnosti najúspešnejší boxer BC
RTJ Dávid Klíma sa stretol v hmotnosti
do 60 kg s favorizovaným borcom z Kro
měříža Mirkom Šerbanom. Spolu vybojo
vali divácky najkrajšie stretnutie nedeľ
ného poobedia. V cudzom prostredí však
Dávid duel prehral.
Posledná malacká nádej na víťazstvo
vstúpila do ringu v podaní Igora Bakana
v hmotnosti do 64 kg. Tomu určil žreb
borca z Kroměříža Lukáša Kopeckého,
taktiež veľmi talentovaného a húževna
tého boxera. Igor doslova zaspal na vav
rínoch. Jeho súper ho predchádzal po
všetkých stránkach, čo mu prinieslo za
slúžené víťazstvo pre ČR. Igor obsadil 2.
miesto.
ALI REISENAUER, tréner

„Štúrova“
dvojnásobným
majstrom
V malackej športovej hale sa 6. mar
ca uskutočnili okresné majstrov
stvá v hádzanej žiakov a žiačok. Po
dlhšom čase sa stalo, že majstrov
ský titul získala medzi chlapcami
i dievčatami tá istá škola – ZŠ Štú
rova. Z úspechu sa tešili aj ich tré
neri Mgr. Dušan Šuster a Mgr. Peter
Ondruš.
Chlapci porazili ZŠ Dr. J. Dérera 14:5
(6:3) a ZŠ Záhorácka 12:6 (6:2). Druhé
miesto si vo vyrovnanom zápase vybojo
vali chlapci zo Záhoráckej ulice po víťaz
stve nad „dérerkou“ 4 :3 (0:0). Stupavča
nia sa na turnaj nedostavili.
Turnaj dievčat bol vyrovnanejší. Diev
čatá zo Štúrovej prehrali s Rohožníkom
1:3 (0:3), porazili Záhorácku 6:0 (3:0) a ZŠ
Dr. J. Dérera 5:1 (2:1). Na druhom mieste
sa umiestnili dievčatá z Rohožníka, ktoré
podľahli ZŠ Dr. J. Dérera 0:1 (0:1) a porazi
li Záhorácku 6:1 (4:0). Tretia skončila „dé
rerka“ – vyhrala nad dievčatami zo Zá
horáckej ulice 10:3 (5:0). O poradí na pr
vých troch miestach rozhodlo skóre zo
vzájomných stretnutí.
Časomeračom podujatia bol jeden
z nestorov malackej hádzanej – Jozef
Pullman, ktorý oslávil práve v týchto
dňoch svoju sedemdesiatku. Rozhodo
val Mgr. Anton Pašteka. Víťazné družstvá
postúpili do krajského kola, kde budú re
prezentovať nielen naše mesto, ale
i okres Malacky.		
-ap-
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