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Míľa

úvodník

Musíme to
lepšie
vymyslieť
Zas príde máj, ten lásky čas, každý z nás
ju bude chcieť, ale lásky je málo pre ten veľ
ký svet, musíme to lepšie vymyslieť. Spieva
sa v refréne notoricky známej piesne. Máj sa
bude pomaly končiť a mnohí z nás 11. mája
ďakovali všetkým mamičkám, babičkám či
iným vzácnym osobám, ktoré nám v živote
nahradili najmilovanejších. Deň predtým
sa na celom Slovensku v jednom čase roz
hýbalo niekoľko tisíc kočíkov s najvzácnej
ším pokladom, aby sa upriamila pozornosť
na hodnotu materstva a rodičovstva. 15.
mája sme oslavovali Medzinárodný deň ro
diny a v zbierke za úsmev a červené srdieč
ko podporili aktivity organizácie, ktorá sa
snaží o to, aby každé dieťa malo rodinu.
Raz som čítala, že rodina je miesto, kde
sa vždy rodí niečo nové. Je miesto, kde sa de
ti z internátu vracajú s nádejou, že mama
čosi dobré navarí. Kde sestra sestre požičia
obľúbené tričko na rande. Otec ochotne zre
paruje bicykel, aby sa na ňom mohli deti
bezpečne povoziť. Rodina je miesto, kde
v nedeľu rozvoniavajú tie najlepšie koláče
od babky... Vykreslená predstava je však
niekedy na míle vzdialená realite, pretože
vytvoriť zdravú rodinu – to je hotové ume
nie. Je ako obraz, ktorý si maľujeme, ale ne
správne ťahy štetcom razom pokazia žela
ný výsledok. „Maliarskym grifom“ sa však
môžeme priučiť napríklad aj v programe
PRIDE. Lebo lásky je málo pre ten veľký svet,
musíme to lepšie vymyslieť. Nezabudnite
1. júna na svoje detičky a 15. júna na otec
kov. Z osláv jednotlivých dní sa raz môže
stať oslava celoročná. Lebo lásky je málo....

20. 5. 2008

pre mamu
– väčší
úspech
ako vlani
10. mája sa Malacky pridali k 28 mes
tám a obciam na Slovensku, v kto
rých 7352 zaregistrovaných účast
níkov prešlo 1609 m – Míľu pre ma
mu. Materské centrum Vánok, ktoré
sústredilo akciu do Zámockého par
ku, sa môže pochváliť 438 zaregis
trovanými nadšencami. Malacky sa
tak v celoslovenskom meradle zara
dili po Bratislave, Banskej Bystrici,
Košiciach a Sabinove na 5. miesto.

1. júna sa na letnom kúpalisku na Jesenského ulici v Malackách uskutoční

Deň detskej
radosti
9.30 – 10.00 h – registrácia detí; 10.00
– 16. 00 – kultúrny program, športové
súťaže, Malacká star 2008 (12.00 –
12.30 h). Návštevníci si budú môcť
zahrať minigolf, ruské kolky, vyskúšať
streľbu na basketbalový kôš či zaskákať na trampolíne. Odvážlivci sa budú
môcť aj vykúpať.
Aktuálny kompletný program nájdete
na www.malacky.sk.

LUCIA VIDANOVÁ

Hlavnou kontrolórkou
ostáva Ľubica Čikošová

Letecké pohľady, 3D modelovanie
i suma informácií

Vymodelujte si
Záhorie

Ktosi raz povedal, že Slovensko by mohlo byť druhým Švajčiarskom. Pohľad
na prírodné bohatstvo dáva tomuto výroku jednoznačne za pravdu. Bolesťou
slovenských regiónov sú však služby a prezentácia. Nevieme sa predať. Urobiť
úvodný krok k jednotnej prezentácii Dolného Záhoria bolo aj cieľom jedného
z projektov, ktoré realizuje mesto Malacky. O projekte hovoríme s Ivanou Po
točňákovou, vedúcou oddelenia riadenia informácií Mestského úradu v Ma
lackách.

Projekt sa chýli ku koncu, aké sú
jeho konkrétne výstupy okrem účasti
na štyroch medzinárodných veľtr
hoch?

„Nosným produktom projektu Prezentácia Dolného Záhoria na veľtrhoch
cestovného ruchu je nepochybne mulPokračovanie na . strane

MC Vánok sa blyslo aj organizátorsky,
keď od 15.00 h až do 18.00 h zabezpečilo
pre malých aj veľkých pestrý sprievodný
program. Nechýbal šašo Pepe, tanečné
vystúpenia detí z CVeČka, Let´s Dance,
brušné tanečnice a folklórny súbor LeváPokračovanie na . strane
POZVÁNKA
Pozývame vás na riadne zasadnutie
mestského zastupiteľstva (MsZ), ktoré sa
uskutoční 22. mája o 15.00 h vo veľkej
zasadačke MsÚ na Radlinského ulici. Prerokované budú aj tieto body: návrhy –
VZN o riešení krízových situácií v zásobovaní pitnou vodou na území mesta Malacky; o odstavovaní a parkovaní vozidiel
na území mesta Malacky; o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb
na území mesta Malacky; prevody nehnuteľností; návrh za zvýšenie základného
imania spoločnosti PROGRES Malacky,
návrh zmeny rozpočtu mesta na rok 2008
a pod.
Kompletný program nájdete na www.
malacky.sk. Všetci ste srdečne vítaní.

Štrnásť poslancov Mest
ského zastupiteľstva
v Malackách 15. mája na
mimoriadnom zasadnutí
v tajnom hlasovaní roz
hodlo, kto bude v nasle
dujúcom šesťročnom ob
dobí (začínajúcim 1. 7.
2008) zastávať funkciu
hlavného kontrolóra
mesta. Trinásť poslancov
podporilo terajšiu kon
trolórku Ing. Ľubicu Či
košovú (vo funkcii od
9. 9. 1999, na fotografii).
Jeden hlasoval za jej
jedinú protikandidátku,
bývalú
prednostku
Obecného úradu vo Veľ
kých Levároch, Marcelu
Knotkovú.

Dve platné nominácie
Májovej voľbe predchádzalo jej
vyhlásenie a ustanovenie prípravnej
komisie na marcovom zasadnutí MsZ
(13. 3). Členmi komisie sa stali poslanci
MALACKÝ HLAS
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Ing. Jozef Bulla, Ing. Mária Tedlová a Juraj Říha. Uchádzači mali možnosť doručiť svoje prihlášky od 4. 4. do 30. 4. do
12.00 h. Ešte v ten deň sa stretla komiPokračovanie na . strane
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SAMOSPRÁVA
skrátka
• Pripravovaná zmena rozpočtu na
tento rok bola 2. 5. predmetom pracov
ného stretnutia primátora J. Ondrejku
s vedúcim oddelenia ekonomiky MsÚ
L. Adamovičom.
• Rada Združenia miest a obcí záhor
skej oblasti zasadala 5. 5. v Skalici. Jej
členovia prijali uznesenie k budúcoroč
nej účasti Záhoria na veľtrhu cestovné
ho ruchu ITF Slovakiatour, na ktorom sa
po prvý raz budú prezentovať okresné
mestá samostatne.
• O deň neskôr zasadal Klub staros
tov Malackého okresu. Účastníci zasad
nutia vyjadrili vážne výhrady k doprav
nej a bezpečnostnej situácii v okrese
a neskrývali nespokojnosť s nezáujmom
Bratislavského samosprávneho kraja
o riešenie týchto oblastí.
• Slovenská televízia nakrútila 6. 5.
krátku reportáž z diania na Ul. 1. mája
v Malackách, z ktorej sa pred vyše me
siacom v jednej časti stala jednosmerná
komunikácia. Svoje stanoviská v prí
spevku prezentovali zástupcovia mesta
i obyvatelia dotknutej lokality.
• Príprava projektu zateplenia Pál
fiovského kaštieľa v Malackách bola
12. 5. predmetom stretnutia primátora
Jozefa Ondrejku a zástupcov Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave.
• V ten istý deň rokoval J. Ondrejka
s hlavnou kontrolórkou mesta Ľ. Čiko
šovou a prednostom MsÚ D. Vavrincom
o zaujatí stanoviska mesta k petícii ob
čanov týkajúcej sa dopravnej situácie
na Ul. 1. mája. Dohodli sa na stretnutí
s petičným výborom, na ktorom bude
prezentované ďalšie riešenie dopravy
a parkovania v tejto lokalite.
• V dňoch 14. – 15. 5. sa v Bratislave
konal XVIII. snem Združenia miest a ob
cí Slovenska. Zúčastnili sa na ňom aj pri
mátori a starostovia z nášho regiónu,
ktorí dôrazne upozornili na diskriminá
ciu Bratislavského kraja pri čerpaní pro
striedkov z fondov EÚ.
-ipo-

Vymodelujte si Záhorie
Dokončenie z . strany
timediálna prezentácia regiónu na DVD
nosiči, s ktorou Záhorie oslovilo náv
števníkov medzinárodných veľtrhov ces
tovného ruchu. Malačania sa s ňou po
prvý raz stretli na tohtoročných Prvo
májových Malackách v Zámockom par
ku – bezplatne ju dostali v stánku Turis
ticko-informačnej kancelárie mesta. Kto
si ju už stihol pozrieť na svojom počítači,
zväčša užasol. Je informačne bohatá,
spracovaním nápaditá a tomu, kto je na
Záhorí doma, isto aj blízka.“
Najväčším problémom pri vzniku
takýchto produktov býva nedostatok
informácií. Stretli ste sa s ním?
„K tomu, aby sme nerušene s počíta
čovou myšou v ruke mohli „plávať“ Dol
ným Záhorím, viedla náročná cesta. Na
jej začiatku bol zber údajov a informácií,
intenzívna komunikácia s obcami a úrad
mi, kronikármi a archívmi. Súbežne sa
na základe námetu tvoril technický sce
nár prezentácie, systém ovládania pre
zentácie i scenár videosekvencií. Samo
statnou kapitolou práce bolo získanie
mapových podkladov, spracovanie pod
kladov z katastrov a ich digitalizácia. Púť
za informáciami bola skutočne náročná.
Snaha o jednotnú marketingovú komu
nikáciu predpokladala citlivé grafické
spracovanie obalovej
brožúry DVD
nosiča – pri
náša

Výmena
uzáverov vody
Bratislavská vodárenská spoločnosť,
pobočka v Malackách v týchto dňoch vy
konáva v rámci plánovanej údržby výme
nu troch hlavných uzáverov vody. V sú
vislosti s prácami je nutná rozsiahla roz
kopávka v spojnici Kollárovej a Kukučíno
vej ul. pri železničnom priecestí. Pôvodné
uzávery pochádzajú z čias, keď sa v Ma
lackách v rokoch 1959 – 1963 zavádzal
tzv. skupinový záhorský vodovod. Boli už
značne skorodované a opotrebované.
V pondelok 12. 5. sa začalo s búracími
prácami, v utorok 13. 5. ráno pracovníci
BVS z opravovaného úseku potrubia vy
pustili vodu, čo mohli zaregistrovať najmä
obyvatelia Kukučínovej ulice. Odstávka
vody trvala od 7.00 do 11.00 h. V ďalších



dňoch budú
nasledovať do
končovacie práce, ktoré pre BVS vykoná
firma DOKARO z Lábu a potrvajú približ
ne 14 dní..
Počas stavebných prác na komuniká
cii budú osadené zábrany a miesto bude
tiež viditeľne označené. Podľa vedúceho
technickej skupiny divízie distribúcie vo
dy BVS Bratislava, pobočka Malacky Lud
víka Štajera Malacky majú 43 rovnakých
armatúrnych šácht, jedna sa práve rekon
štruuje, a asi 70 % z nich je ešte pôvod
ných. BVS plánuje postupne v priebehu
dvoch až troch rokov vymieňať ostatné
uzávery.
Text, foto: TATIANA BÚBELOVÁ

textové spracovanie základných infor
mácií o regióne, osídlení a architektúre,
možnostiach rekreácie i kultúrnych ak
tivitách. Ozvučenie v štúdiu, spracova
nie jazykových mutácií, animácie a 3D
modelovanie zabrali najväčšiu časť rea
lizačného času na pripravovanom DVD.“
Je možné si kúpiť DVD?
„Práce na produkte trvali viac ako
rok. Výsledok je na svete a komu sa DVD
neušlo na happeningu v Zámockom
parku, môže si ho bezplatne vyzdvihnúť
v turisticko-informačnej kancelárii (prí
zemie inkubátora). Spolu s multimediál
nou prezentáciou Dolné Záhorie – Kraj
medzi Moravou a Karpatami vydalo

mesto aj dva druhy pohľadníc s 3D
efektom. Dostanú sa aj do škôl, knižníc
a úradov v celom Malackom okrese.
Dodávateľom všetkých spomenutých
produktov je spoločnosť Hypermedia.
Pozorným užívateľom iste neunikne, že
do realizačného tímu patria aj Malača
nia Stano Bellan a Vladimir Yurkovic.
Odviedli kus profesionálnej práce.“
Jednou prezentáciou sa marketing
regiónu snáď neskončí...
„Pevne verím, že nie. V úvodných fá
zach projektu vznikla stratégia cestov
ného ruchu Dolného Záhoria. Prináša
prehľad obrovského potenciálu, ktorý
v sebe Dolné Záhorie má. Pri rozumnej

Deň
múzeí
V piatok 16. 5. sa Malacky zapojili
do osláv Dňa múzeí prostredníctvom Mestského centra kultúry,
ktoré zorganizovalo celodennú
akciu na Záhoráckej ulici vo svojich priestoroch.

Spoločnosť, prírodu, dopravnú dostupnosť, ale i letecký
pohľad na každú obec
v okrese nájdete na DVD
Srdce medzi Moravou a Karpatmi.

koordinácii síl, nevyhnutnom medzisek
torovom partnerstve v regióne, rešpek
tovaní tradícií a environmentálnych ob
medzení môže Dolné Záhorie skutočne
naplniť obsah sloganu z multimediálnej
prezentácie – byť srdcom medzi Mora
vou a Karpatami.“		
-mh-

Cestovnému ruchu
chýbajú kvalifikovaní
ľudia
V Starom Smokovci sa v dňoch 13. – 14. 5. uskutočnilo valné zhromaždenie Asociácie informačných centier Slovenska (AiCES). Členom asociácie
je od vlani aj Turisticko-informačná kancelária mesta Malacky, jej zriaďovateľom je Mesto Malacky.

Na seminári, ktorý predchádzal sa
motnému valnému zhromaždeniu, sa
riešili otázky financovania cestovné
ho ruchu, medzery v legislatíve, ktoré
brzdia jeho rozvoj i napĺňanie národ
ného informačného turistického por
tálu NUTIS. V diskusii rezonovala aj
nevyhnutnosť profesionalizácie re
gionálneho marketingu, ktorého úlo
hy často suplujú práve informačné
kancelárie. Takisto úroveň práce des
tinačného manažmentu je v rámci
Slovenska veľmi rozdielna.
Novinkou v prostredí AiCES je prí
prava kategorizácie a štandardizácie
informačných kancelárií. Tento pro
ces bude vychádzať z možností a po
trieb regiónov. Cieľom štandardizácie
je poskytnúť klientovi informáciu
o kvalite poskytovaných služieb v kaž
dom TIK-u. Asociácia bude v novom

Pred vstupom do budovy návštevní
kov po celý deň lákala ľudová hudba
v podaní Tria veterán z Marianky a šiatre,
pod ktorými predvádzali remeslá ume
leckí remeselníci. Dopoludnia MCK nav
štívili najmä školáci. Popoludní zavítali
aj klienti neziskovej organizácie Vstúpte
a z Domu Svitania v Jakubove.
Mohli si prezrieť výstavu techniky
spojenú s premietaním starých škol
ských filmov, výstavu krojov, na ktorej
sprevádzali členky Jednoty dôchodcov
a Klubu dôchodcov v Malackách. Hostí
núkali pravými záhoráckymi „pocheraj
mi“ rozličných druhov. Vo vestibule pred
knižnicou mnohých zaujala i výstava
z medzinárodného fotoprojektu škôl.
Jej názov Krajina za školou signali
zuje, že fotografovali deti. Ich výtvory
budú v MCK do konca mája, potom po
putujú do partnerských miest v Ra
kúsku. Akciu privítala i široká verejnosť,
návštevnosť MCK bola vysoká a poduja
tie prilákalo všetky vekové kategórie.
Text, foto: TATIANA BÚBELOVÁ

NA PRAVÚ MIERU
V predošlom čísle Malackého hlasu
sme na 2. strane v príspevku „Posvietili“
sme si na svetlá! nesprávne uviedli do
dávateľskú firmu osvetlenia na Záhorác
kej ulici v časti od AFK po svetelnú križo
vatku. Správne mala byť uvedená firma
ELViP, s. r. o. (nie Strabag).
Ďalší novinársky škriatok vystrájal aj
v príspevku Živió najstaršej Malačianke
uverejnenom na 1. strane. Zamenili sme
mená sestier. O storočnú mamičku sa
príkladne stará a bola s ňou aj na foto
grafii dcéra Štefánia (nie najstaršia Žofia).
Za chyby sa ospravedlňujeme.

programovacom období EÚ vypracú
vať projekty zamerané na vzdeláva
nie pracovníkov informačných kan
celárií, keďže cestovnému ruchu vo
všetkých regiónoch chýba kvalifiko
vaná pracovná sila. Vzdelávanie bude
zamerané na pracovné a komunikač
né zručnosti, marketing a cudzie ja
zyky.
Uznesením valného zhromaždenia
sa členská základňa asociácie rozrást
la o štyroch nových členov. V súčas
nosti tak AiCES združuje 63 informač
ných kancelárií.
Účastníci zasadnutia zvolili aj novú
správnu radu na ďalšie funkčné ob
dobie. Prezidentkou AiCES sa opätov
ne stala jej zakladateľka Ivona Fraňo
vá z Nitry.

Pracovníci Západoslovenskej energe
tiky vykonávajú v Malackách od 19. do
31. 5. odpočet elektromerov na uliciach:
Zámocká, Radlinského, Nádražná, Jilem
nického, M. Čulena, J. Blahu, Jesenského,
Sadová, Dubovského.

IVANA POTOČŇÁKOVÁ

Ing. Marián Danihelik
Info: tel. č. 0907 98 78 93

Redakcia

OZNAM

Odpočet
elektromerov
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SAMOSPRÁVA

Hlavnou kontrolórkou ostáva Ľubica Čikošová
Dokončenie z . strany
sia, ktorá v závere skonštatovala, že
z dvoch zaevidovaných prihlášok obe
kandidátky splnili kritériá. Ľ. Čikošovú
a M. Knotkovú pozvali na zasadnutie
MsZ 15. mája, kedy sa rozhodovalo o ví
ťazstve jednej z nich.
Päť minút na prezentáciu
V úvode zasadnutia MsZ primátor
RNDr. Jozef Ondrejka plénu navrhol taj
ný spôsob hlasovania (ZA: 11, PROTI: 2,
NEHLASOVAL: 1). Kandidátky, ktoré

predstupovali v abecednom poradí, do
stali päť minút na prezentáciu. Ľ. Čiko
šová vysvetlila, prečo chce po deviatich
rokoch pôsobenia na tomto poste zotr
vať. „Táto práca ma napĺňa. Robím ju so
záujmom a pristupovala som k nej zod
povedne. Vždy som sa snažila o vytvára
nie korektného a otvoreného dialógu
s poslancami aj s vedením mesta,“ po
vedala. M. Knotková vyhlásila, že je jej
dôverne známe prostredie samosprávy
a svoje skúsenosti z pozície prednostky
môže zúročiť aj na poste hlavnej kontro
lórky, keďže „čísla sú jej koníčkom“.

Ešte sa hlasuje...

Spoločná otázka
Poslanci mohli kandidátkam pred dô
ležitou voľbou v diskusii položiť otázky.
Urobil tak len jeden – Juraj Říha. Ľ. Čiko
šovej aj M. Knotkovej sa spýtal, ako by vo
funkcii vykonávali kontrolu nad hospo
dárnosťou a efektívnosťou pri nakladaní
s majetkom mesta. „Dôležité je stanoviť
si pravidlá kontroly, ktoré odsúhlasí mest
ské zastupiteľstvo. Pri nakladaní s mest
ským majetkom majú mať rozhodujúce
slovo poslanci. Isté kompetencie má zo

VGP na Slovensku
začala výstavbu
parku v Malackách

Malacky úsilie
o zriadenie strednej
školy nevzdávajú

priestory už v októbri 2008. Dokončenie
celého parku je potom naplánované na
rok 2012.
Špecifikácia VGP parku Malacky:
Veľkosť skladovej časti:
Budova A
12 600 m2
Budova B
18 000 m2
Budova C
14 400 m2
Budova D
21 600 m2
Budova E
21 600 m2
Administratívna časť bude realizovaná
na mieru podľa potrieb nájomníka.
Lokalita Malacky je veľmi atraktívnou
oblasťou a vyrastá v modernej priemysel
nej zóne. VGP park je situovaný v tesnej
blízkosti diaľničného ťahu D2 spájajúce
ho Bratislavu s Brnom a Prahou.
-ts-

Euro podporí
bezhotovostný
platobný styk
Na Slovensku sa bude od budúceho
roka platiť v eurách. Európska komisia (EK) totiž vo svojej konvergenčnej správe skonštatovala, že
krajina plní maastrichtské kritériá
udržateľne a odporučila Slovensko
ako 16. člena eurozóny od januára
2009. Túto správu priniesli tlačové
agentúry 7. 5.

A už je rozhodnuté. Anton Pašteka asi 40 minút po otvorení zasadnutia MsZ oznamuje
výsledok tajnej voľby – 13 za Ľubicu Čikošovú, 1 za Marcelu Knotkovú.

21. apríla začala investorská spoločnosť VGP Slovakia, a. s., výstavbu industriálneho parku v Malackách. VGP Slovakia, a. s., je jednou
zo spoločností v skupine VGP, prevádzkujúcou industriálne parky po
celej Českej republike. Od minulého
roka skupina vyvíja činnosť i v ďalších krajinách Stredoeurópskeho
regiónu.
Celková rozloha parku v Malackách
predstavuje viac ako 220 000 m2 a spoloč
nosť tu do budúcnosti plánuje realizovať
päť objektov s celkovou rozlohou cca
88 000 m2. Výstavba začala realizáciou ha
ly o veľkosti viac ako 12 600 m2. Prví ná
jomníci by tak mohli začať využívať

Euroinfo

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja vypracoval na žiadosť
Mesta Malacky projekt zriadenia
Združenej strednej školy v Malackách so zameraním na odborné vzdelávanie a prípravu pre
strojárstvo a elektrotechnický
priemysel pre potreby Priemyselno-technologického parku Záhorie. Komisia školstva, kultúry,
mládeže a športu Zastupiteľstva
BSK pozvala primátora a poslanca BSK Jozefa Ondrejku na svoje
mimoriadne zasadnutie 5. 5., aby
obhájil opodstatnenosť výstavby novej strednej školy v Malackách.

zákona aj primátor,“ reagovala Ľ. Čikošo
vá. M. Knotková reagovala podobne
v tom, že dodržiavanie zákonov je pred
pokladom efektívneho hospodárenia sa
mosprávy a o majetku mesta by sa malo
rozhodovať na rokovaniach mestského
zastupiteľstva. Azda „rozstrelová“ otázka
či miera skúseností s kontrolnou činnos
ťou napokon rozhodli o suverénnom ví
ťazstve súčasnej (aj budúcej) hlavnej
kontrolórky Malaciek – Ľubice Čikošovej.
Text, foto: LUCIA VIDANOVÁ

Podľa projektu vypracovaného BSK
by škola vývojom odborov reagovala na
potreby trhu práce, mala 12 tried, 300
žiakov a 35 pedagogických pracovní
kov. Rozpočet výstavby školy zahŕňajúci
vysporiadanie vlastníckych vzťahov
k pozemkom je odhadnutý na 122 mi
liónov korún.
Napriek argumentácii o nevyhnut
nosti optimalizácie siete stredných škôl
v kraji s možnosťou premiestnenia nie
ktorej z bratislavských stredných škôl
do 35 km vzdialených Malaciek nezískal
projekt zriadenia strednej školy v Malac
kách podporné stanovisko komisie škol
stva, kultúry, mládeže a športu Zastupi
teľstva BSK.
„Aktivity smerujúce ku vzniku alebo
premiestneniu strednej školy do Mala
ciek však mesto nevzdáva,“ uzatvára Jo
zef Ondrejka. „Keďže zlyhali vecné argu
menty, obrátime sa na politické strany,
ktoré majú silnú pozíciu v Zastupiteľstve
Bratislavského samosprávneho kraja.
Verím, že získame ich podporu.“
-ts-

Ak Slováci nebudú chcieť nosiť meš
ce na euromince, začnú vo veľkom vyu
žívať platobné karty. Podľa údajov, ktoré
na tlačovej konferencii poskytla Sloven
ská sporiteľňa (SP), sa na Slovensku po
užíva 4,9 milióna platobných kariet. Po
prechode na euro záujem
vzrastie. Napríklad klienti
SP využívajú viac ako 1,26
mil. platobných kariet, čo
je medziročný nárast o 11 %. Bratislav
ský región eviduje 170-tisíc platobných
kariet (medziročný nárast o 6 %).
Na Slovensku sa za posledných päť
rokov zdvojnásobil počet platobných
terminálov na viac ako 26-tisíc. „Ešte má
me v oblasti pokrytia POS terminálmi
a bankomatmi rezervy. Zavedenie eura
by malo prispieť k zvýšenému záujmu
podnikateľov o ich inštaláciu. POS ter
minál sa stane konkurenčnou výhodou.
Časom nebude zriedkavosťou platiť kar
tou ani za noviny či za lístok do kina,“
hovorí Martin Juran, riaditeľ regionálne
ho riaditeľstva Slovenskej sporiteľne
v Bratislave.
V minulom roku napríklad v Malac
kách pribudol bankomat v areáli nemoc
nice. Predstavitelia Slovenskej sporiteľne
naznačili, že je záujem o POS terminál aj
zo strany mesta. Nie je teda vylúčené, že
občania budú môcť v budúcnosti na úra
de pri platení miestnych poplatkov a da
ní využívať platobné karty.
K zvýšeniu záujmu o platobné karty
prispieva aj zatraktívňovanie ich dizaj
nu. Slovenská sporiteľňa ponúka klien
tom od konca minulého roka možnosť
pripraviť si vlastný dizajn platobnej kar
ty. Vlastný obrázok na karte má v súčas
nosti takmer 10-tisíc klientov. Medzi vy
branými motívmi prevládajú fotografie
detí, domácich miláčikov, automobilov
a zábery z dovoleniek.
text: -ts-, -lucy-, foto: L. Vidanová

Máte postreh alebo informáciu, ktorá
môže zaujímať viacerých Malačanov?
Vášmu mailu sa potešíme na adrese:

@

malackyhlas@malacky.sk

Míľa pre mamu –
väčší úspech ako vlani
Dokončenie z . strany

VGP park Malacky je situovaný v zóne C PTP Záhorie.
MALACKÝ HLAS
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Zdroj: Propagačný materiál VGP

ranek. Na slávnostný štart Míle pre mamu
nastúpili do čela malí folkloristi a za zvuku
harmoniky sa po 16.00 h dav
pohol ku kaštieľu a oblúkom
cez park späť do cieľa pri Zá
mockej reštaurácii.
V propagačnom stánku Ván
ku každá rodina po absolvovaní
míľového okruhu získala výmenou za
„účastnícky štipec“ balíček s darčekmi.„Mí

ľa pre mamu bola príležitosťou pre ma
terské centrá ukázať, čo je ich hlavným
poslaním. Vytvárať mamám a ich deťom
bezpečný a podnetný priestor, v ktorom
je materstvo a rodičovstvo cen
nou hodnotou,“ zhodnotila ak
ciu Elena Bakošová z Únie ma
terských centier. O tom, že po
pularita podujatia rastie, svedčí
aj to, že sa podujatia celkovo zú
častnilo o 2165 ľudí viac ako vlani.
Text, foto: LUCIA Vidanová



PUBLICISTIKA  •  OZNAMY
tváre – Katarína Brychtová a Bibiána On
drejková. Obidve chcú deťom z detských
domovov pomáhať na poli medializácie
tém, ktoré sa života v detských domovoch
či náhradných rodinách dotýkajú.
Úžasný slávnostný podvečer, ktorého
sa zúčastnili aj rodinní príslušníci účastní
čok, vyvrcholil malým kultúrnym progra
mom. Pripravili si ho deti z detského do
mova. Vystúpili aj brušné tanečnice. O zá
bavu sa postarali Katka Brychtová a Bibi
„Škorica“ Ondrejková. Zo stretnutia si hos
tia odnášali nielen „hmotné“ darčeky, ale
hlavne hlboké poznanie o tom, aké dôle
žité sú zdravé medziľudské vzťahy a po
kojný život v rodine vlastnej, náhradnej
alebo „domováckej“.
Text, foto: LUCIA VIDANOVÁ

Deti sú zrkadlá...
„Deti sú zrkadlá. Ak sú obklopované láskou, potom ju tiež odrážajú.
Ak okolo nich láska chýba, nemajú
čo odrážať ”.
Zamyslením nad citátom kňaza, jezui
tu, psychoterapeuta a spisovateľa Antho
nyho de Mella sa začalo slávnostné stret
nutie, ktorým v priestoroch DD Macejko
na Rakárenskej ulici v Malackách 7. mája
vyvrcholil špeciálny výcvikový program
PRIDE. Ten zastrešuje Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev
ako dar. 12 žien, z toho 6 vychovávateliek
z „domova“ predtým absolvovalo osem
stretnutí. Vďaka nim spoznali svoje schop
nosti, aby mohli účinne pomáhať deťom
či už vlastným, osvojeným, alebo umiest
neným v detskom domove. Program vie
dol skúsený psychológ, biologický otec
šiestich detí a náhradný rodič ďalších šesť
Jozef Pápay a vychováteľka z DD Alexan
dra Miklošková, ktorá tiež vyšla z tohto
prostredia. „Toto bola moja dvadsiata sku
pina, ale najúžasnejšia. Účastníčky sa do
kázali perfektným spôsobom otvoriť a ťa
hať za jeden povraz,“ prezradil J. Pápay.
Základným princípom programu je

presvedčenie o tom, aká vysoká je hod
nota rodinného života pre deti. Dieťa sa
môže plnohodnotne rozvíjať len v úprim
nom a hlbokom vzťahu s dospelým – ro
dičom. Zaujímavosťou je, že PRIDE v Ma
lackách absolvovali aj mediálne známe

Mimo vlast. biologickej
rodiny žije na Slovenku

13 608 detí

V detských domovoch
žije

4 709 detí

V inej forme ústavnej
starostlivosti žije

1 274 detí

Až 56 % týchto detí má šancu vrátiť sa
do pôvodnej rodiny.

Červené srdiečko s úsmevom
V Deň rodiny – 15. mája
sa vo viacerých mestách
na Slovensku uskutočnil
6. ročník celoslovenskej
verejnej finančnej zbierky

s názvom 1 deň úsmevu.
Dobrovoľníkmi, ktorí v uli
ciach Malaciek zbierali ko
runky na zlepšenie kvality
života detí, podporu ná

hradného rodičovstva a
anjelský program, boli štu
denti z Gymnázia sv. Fran
tiška Assiského. „Šestnásť
študentov vytvorilo se
dem skupín. Najviac sa da
rilo trojici pred poštou –
Monika Kocáková, Eva Prie
hradníková a Katarína Lon
gová – získali 4 700 Sk. Cel
kovo sa v Malackách za pár
hodín vyzbieralo 18 381,50
korún, čo je krásny výsle
dok,“ prezradila koordiná
torka zbierky z organizácie
Úsmev ako dar Jana Pará
ková (na fotografii).

Malí cyklisti si zmerali sily
Okrem Behu oslobodenia patril 8. má
ja areál Zámockého parku aj cyklistickej
mládeži, ktorá si zmerala sily v okresnom
kole 6. ročníka národnej cyklistickej súťa
že pre deti základných a stredných škôl.
S nástrahami trate sa úspešne popasovali
tak najmenší účastníci v kategórii mikro
(5 až 6 rokov), ktorí absolvovali 600-met
rový okruh, ako aj dorastenci vo veku 15
až 16 rokov, na ktorých čakalo 6 600 m.
Odmenou pre víťazov okrem diplomu
a vecných cien je aj účasť v celoštátnom
kole Národnej cyklistickej súťaže.
Výsledková listina
Chlapci – mikro: 1. Marek Trnka, 2. Ján
Osadský; mili: 1. Adrián Hudáček, 2. Aleš
Bosák; 3. Michal Handl; mini: 1. Dominik
Beitl, 2. Lukáš Kramár, 3. David Masarovič;
dievčatá – mili: 1. Emma Slováčková, 2.
Vanesska Sojáková; mini: 1. Jarmila Pollá
ková; mladší žiaci: 1. Martin Pollák; 2. Lu
káš Smrtič; 3. Martin Masarovič; mladšie
žiačky: 1. Michaela Gašparová; starší žiaci: 1. Radovan Džurný; dorastenci: 1. Mi
chael Galica

Text, foto: -lucy-

Kto prispel vo verejnej zbierke
1. mája na Pálfiovský kaštieľ?
r. Pašteková, 200; r. Lisá, 100; Tibor Haniačik, 100;
r. Trenčanská, 100; Mária Vinceková, 100; Petra
Formanová, 200; Ing. Štefan Pavelka, 100; Ale
na Žilavá, 200; Ján Cabadaj, 20; Katarína Ko
peliovičová, 60; Zuzana Huňadyová, 100; Patrik
Mackovič, 100; Vladimír a Zlatica Veselí, 500; Mi
lan Ambra, 100; Tomáš Peller, 100; Ján Rybárik,
50; Miroslav Hurbanič (Lozorno), 100; Oľga Mly
náriková, 100; r. Kováriková, 100; Róbert Pre
lec, 40; Ing. Miloš Kuchárek, 50; r. Fuseková, 200;
Barbora Búbelová, 100; r. Haniačková, 500; Juraj
Danihel, 200; r. Slaninková, 100; Jarmila Antoší
ková, 100; Eduard Marek, 100; Jana Poliačiková,
100; Ján Poliačik, 100; Jozefa Makytová, 100; Vla
dimír Kratochvíl, 300; Andrea Langerová, 214;
Jana Rybárová, 20; Zuzana Stískalová, 100; Hu
bert Stískal, 100; Jozef Matúšek, 100; Marta Ma
túšková, 100; Rastislav Okrucký, 100; Lucia Hol
lá, 6; Petra Hájková, 20; Natália Obalová, 20; r. On
drejková, 1000; Jana Laceková, 20; Michaela Pal
kovičová, 20; Pavel Murányi, 500; Juraj Húšek,
100; Eva Žilavá, 200; Ladislava Wsólová, 200; Jo
zef Kubík, 200; Stanislav Okrucký, 50; Mário Cha
mraz, 200; Katarína Augustovičvá, 20; Milica Maš
ková, 200; Michal Plavčan, 60; Lukáš Vavrinec, 20;
Martin Benka, 500; Peter Lorencovič, 200; Andrej
Lačný, 200; Viliam Fiala, 100; Štefan Celárik, 100;
Mária Markovičová, 200; r. Nguyenová, 200; Teofil
Cauner, 100; Rudolf Bartek, 100; r. Tínesová, 200;
r. Paulíková, 200; r. Stískalová, 20; Gabriela Maxia
nová, 50; r. Eckerová, 200; Alžbeta Dubajová, 200;
Daniela Némethová, 200; Anna Koudelová, 200; r.
Čibrná, 200; Ladislav Adamovič, 100; Lenka Polia
čiková, 70; Emil Hubina, 200; Zuzana Bačová, 200;
Mária Bubeníčková, 300; Roman Mošovský, 50; Ji
řina Králová, 200; Katarína Kuchárková, 50; Fran
tišek Sečkár, 100; Milan Osuský, 100; Peter Matúšek, 100; Andrea Spustová, 100; Peter Spusta,
100; Michaela Kalivodová, 20; r. Čurková, 500; Mi
chal Jurkovič, 200; r. Vidanová, 1 100; Jana Šamul
ková, 200; Emília Gašparová, 200; r. Nováková,
200; Sára Urvová, 10; Bonaventúr Osuský, 20; Jo
zef Ivan, 200; Peter Danihel, 200; r. Leskovská, 200;
Eva Škodová, 100; Bibiána Havlíková, 100; Anežka
Kujanová, 100; Melánia Dudmentová, 200; Štefan
Ambra, 50; Anna Gajdárová, 200; r. Habová, 50;
Barbora Kožuchová, 20; Daniela Lorencovičová s
manželom, 200; Lenka Horilová, 20; r. Dudeková,
300; Mária Klímová, 100; Miroslav Sloboda, 100;
Peter Studenič, 100; Bronislava Chynoranská, 100;
r. Valachovičová, 50; Renáta Barteková, 100; Len
ka Barteková, 50; Jana Hindrová, 100; František
Hladký, 40; Silvia Adamczaková, 100; Marián Kla
čan, 20; Mária Rybárová, 30; Peter Žák, 100; Dag
mar Fojtíková, 50; Timotej Gavura, 500; Gabriela
Kunáková, 50; Mária Kršková, 50; Elena Tedlová,
100; r. Kuníková, 200; r. Šelcová, 200; Sára Urvová,
90; Drahomíra Kainová, 40; Jakub Mikletič, 20; r.
Adamovičová (Láb), 200; Andrej Bilkovič, 20; r.
Hrnková, 100; Zuzana Esterová, 100; Marta a Mi
lan Hollí, 200; r. Papánková, 500; r. Hrubošová, 20;
Anna Šimkovičová, 200; r. Simoníková, 300; He
lena Izakovičová, 50; Vladimír Ivor, 20; Lýdia Re

vúcka, 100; r. Kesanová, 100; r. Orgoňová, 500; Stanislav Osuský, 100; Stanislav Fronc, 100; Martin
Binčík, 60; r. Bernátová, 200; r. Trnková, 500; Emí
lia Karovičová, 20; Peter Kaňa, 60; Marie Lojková,
200; Jozefína Bencová, 200; Juraj Juhás, 20; Ro
mana Pullmannová, 20; Bernadeta Žilková, 20; Pe
ter Ďuriš, 70; Peter Veruzáb, 100; Eva Tomáková,
200; Ľubomír Tedla, 200; Jozef Mok s manželkou,
200; Adriana Spustová, 100; Mária Tedlová, 200;
Eva Marušková, 100; Dušan Vavrinec, 100; Mária
Vavrincová, 100; Renáta Šteffeková, 200; Denisa
Orthová, 200; Paulína Janíková, 100; Gabriela Ja
níková, 100; Slavomír Viktorín, 50; Miroslav Gallo,
100; Šimon Albert, 200; Pavol Weiss, 50; Marián
Kohút, 50; Jozef Matúšek, 50; Miroslav Konečný,
100; Ľubomír Vincek s manželkou, 200; Jaroslav
Kvaššay, 200; Alfréd Swan, 20; r. Lutzbauer, 200;
Katarína Hrušovská, 100; Silvia Mináriková, 50;
Róbert Őlvedy, 50; Michaela Kúciková, 20; Ema
Mária Gazdíková, 20; Pavol Angyal, 140; Ján Čer
mák, 100; Peter Benkovič, 200; Martin Brelovský,
50; Marián Šatan, 100; Boris Fošnár, 20; Peter Pull
man, 20; Alojz Kubinec, 90; 50 Kč; Viktor Horčičák,
200; Róbert Vávka, 200; Jozef Ježek, 100; Marián
Haramia, 50; Ida Vícenová, 20; Gabriela Kadná
rová, 100; Romana Štipanitzová, 20; Jana Mihá
lyová, 200; Maroš Turas, 50; Jaroslav Drozd, 200;
Marek Brna, 100; Rastislav Hlavenka, 200; Ľubica
Sedláková, 30; Veronika Pfundtnerová, 100; Ivana
Sedláková, 20; Linda Reháková, 40; Ľubomír Slá
dek, 50; Jana Sládeková, 20; Anna Lipová, 100; r.
Štofová, 400; Kornélia Vilemová, 100; Katarína Há
grová, 200; Milena Hágrová, 200; Štefan Hágr, 50;
Dominika Pavlíková, 60; Marína Mlynáriková, 50;
Veronika Antálková, 100; Hana Masrnová, 40; Ing
rid Kopčová, 60; Nikola Lalová, 20; Peter Gašparík,
200; Pavol Demjanič, 200; Patrícia Quatropanetti,
20; Jana Matúšková, 90; Lucia Hablovičová, 500; r.
Hoďovská, 40; Marcela Fischerová, 50; Dominika
Chmelová, 26; Martin Hurban, 300; Peter Živica,
30; Renáta Hurbanová, 100; Anna Vlková, 50; Ga
briela Jursová, 100; Vladimír Gašpar, 100; Elena
Novotová, 150; r. Potočňáková, 500; Oľga Struhá
rová, 10; Filip Sedláček, 100; Jozef Gelinger, 100;
Anna Balážová, 50; Gabriel Kardián, 50; r. Lepišo
vá, 100; Mária Nimschová, 100; r. Režná, 100; Mar
ta Hanzalíková a Róbert Sith, 200; Juraj Hurta,
130; Zuzana Hurbanová, 40; Petra Vrablicová, 20;
Nikola Hurtová, 20; Vladimír Hanzlík, 100; r. Beňo
vá, 50; Táňa Búbelová, 100; r. Buchtová (Kuchyňa),
100; Milan Štaffen, 100; Mária Cabadajová, 50;
Ján Tichý, 100; r. Pagáčová, 200; Dominik Gašpar
a Viki Juricová, 10; Radka Škutová, 5; Erik Jurica,
10; Hana Bobáková, 1000; Veronika Gajdošová,
30; Vladimír Lorenc, 50; Radka Košťálová, 40; Mar
ta Čermáková, 200; Irena Slaninková, 50; r. Šče
pánková, 200; Celestína Ščepánková, 100; Ján Sal
laj, 100; Mário Chrupka, 50; r. Kunšteková, 100; r.
Mareková, 20; Katarína Trenčanská, 100; Pálfiov
ského rodu známi, 1294.
Celková vyzbieraná suma – 37 305 Sk a 50 Kč.
Za NÁŠ kaštieľ Vám ĎAKUJEME.

Poďakovanie
Klienti, zamestnanci a členovia správnej rady rehabilitačného strediska pre ľudí
s mentálnym postihnutím Vstúpte, n. o., v Malackách ďakujú všetkým, ktorí
1. mája vo verejnej zbierke prispeli finančným príspevkom na činnosť a rekon
štrukciu centra Vstúpte, n. o., v Malackách. Vyzbieralo sa spolu 31 214 Sk. Uvedená
čiastka bude použitá na rekonštrukciu okien v podkroví budovy centra. Zo srdca
ďakujeme. Zároveň Vás pozývame na návštevu či prehliadku našich priestorov,
dielničiek. Všetci ste srdečne vítaní!
KONTAKT: VSTÚPTE, n. o., reh. stredisko pre ľudí s mentálnym postihnutím
Ul. 1. mája 15, 901 01 MALACKY
t. č.: 034/ 772 62 74, 0918 75 65 48, e-mail: vstupte@gmail.com
Klienti, zamestnanci a členovia správnej rady Vstúpte, n. o.

-sck-, -cvc-, foto: -sck-

Chcete vedieť viac o kozmetike Oriflame
alebo sa stať novým členom?

Navštívte servisný bod v Malackách.
Sídlo:

Mestský úrad Malacky, Radlinského ulica 1
Otváracie hodiny:

Pondelok 11.00 – 15.00 h • Streda 14.00 – 18.00 h
Kontakt:

Martina Červeňová • m.cervenova@inmail.sk • 0903 30 89 38 alebo 0905 40 36 77
MH 08 F9
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Tehlička k tehličke

Pomôžme nemému svedkovi minulosti

Pálfiovský rodový kaštieľ zažíval za štyri storočia svojej
existencie jednu skúšku za druhou. Bol vznešeným
sídlom urodzeného rodu, františkánskym internátom,
socialistickou nemocnicou,
vojenským skladom i príbytkom pre bezdomovcov. Od
minulého roka patrí mestu
a samospráva pripravuje
projekt jeho rekonštrukcie
a ďalšieho využitia. Odhadované náklady na rekonštrukciu hovoria o niekoľkých stovkách miliónov korún.

Vo vyspelých krajinách je znakom občianskeho postoja
i zdravého lokálpatriotizmu pomáhať nemým svedkom
minulosti. Urobme tak aj my, Malačania. Mesto vyhlásilo dobrovoľnú verejnú zbierku
na obnovu objektu, ktorej výťažok bude venovaný výlučne na
obnovu Pálfiovského kaštieľa.

Kaštieľ čaká rekonštrukcia

Ako možno prispieť?
Ak sa rozhodnete pomôcť nášmu kaštieľu, môžete využiť jednu z dvoch foriem:
• vklad v hotovosti do pokladnice MsÚ
(klientske centrum)
• vklad na špeciálne zriadený účet
č.

Nákladnú rekonštrukciu bude mesto financovať najmä
z týchto zdrojov:
• eurofondy (fasáda, strecha, interiér)
• mestský rozpočet (spolufinancovanie)
• súkromné zdroje (komerčné využitie priestorov)
Na zapožičanie inventára do kaštieľa, reštauračné práce
a obnovu studne na nádvorí kaštieľa však musí mesto
hľadať ďalšie financie. Národná kultúrna pamiatka sa
nezaobíde bez pomoci nás, obyvateľov mesta a regiónu.

3278257023/5600

Ako poďakovanie za každý finančný príspevok darca
dostane symbolickú tehličku s vyobrazením fragmentu
mestského erbu. Vkladatelia na účet si tehličku môžu
vyzdvihnúť v Turisticko–informačnej kancelárii v budove Inkubátora.

Aj Váš názor je dôležitý
Kaštieľ je už vyše polroka náš a nik nám ho nevezme.
Spolu s kľúčom od obrovskej brány prevzali Malacky
na seba aj zodpovednosť za jeho budúcnosť. V týchto
dňoch sa završujú práce na štúdii využitia objektu.
Prezentácia štúdie spojená s verejným vypočutím názorov obyvateľov mesta sa uskutoční vo veľkej rokovacej miestnosti Mestského úradu na Radlinského ul. 1
v dvoch termínoch:
• v piatok 13. júna o 17.00 h
• v nedeľu 15. júna o 15.00 h
Príďte povedať, aká je Vaša predstava o budúcnosti
kaštieľa. Aj Váš názor je dôležitý.

Za NÁŠ kaštieľ Vám ďakujeme.
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„Začalo sa to pálením pri močení. Postupne sa pridal neobvyklý výtok, bolesti sa stupňovali. Až v tomto štádiu som si uvedomil, že to sobotňajšie erotické dobrodružstvo za to ani kvalitatívne nestálo. V hlave mi blúdilo len pár
možností. Kvapavka? Syﬁlis?“
Takýmito slovami opísal mladý muž náhle zhoršovanie svojho zdravotného stavu
a vír myšlienok, ktorý ho prenasledoval,
až kým vyhľadal pomoc v urologickej ambulancii Nemocničnej, a. s. O pohlavných
ochoreniach sme sa porozprávali s lekárom urologickej ambulancie MUDr. Svetozárom Náterom.
„Aj napriek vysokej miere informovanosti medzi
časté pohlavné
ochorenia, ktoré
diagnostikujeme
v našej ambulancii, patria kvapavka a syﬁlis.
Obidve tieto civilizačné ochorenia
spôsobujú baktérie a prenášajú sa
takmer výlučne nechráneným pohlavným
stykom alebo úzkym telesným kontaktom. Samozrejme, možný je aj nepohlavný prenos krvnou transfúziou,“ vysvetľuje
MUDr. Svetozár Náter.
Kvapavka
Kvapavka sa prenáša nechráneným pohlavným stykom – vaginálnym, análnym
aj orálnym, po ktorom nasleduje inku-

bačná doba (48 až 100 hodín) a následne
sa prejavia klasické symptómy:
Ženy
� vaginálny výtok,
� pálenie pri močení, bolesť,
� bolesť v podbruší,
� bolesť pri pohlavnom styku,
� krvácanie.
Muži
� výtok z penisu (bielej až žltej farby),
� pálenie pri močení, bolesť,
� zvýšená intenzita močenia,
� problémy s udržaním moču,
� bolesť v semenníkoch.
Až 50 % žien a 10 % mužov nemá žiadne
príznaky ochorenia. Avšak v prípade, ak
trpíte akýmkoľvek z týchto príznakov, treba čo najskôr vyhľadať odbornú pomoc.
Dôležité je vedieť, že kvapavka je liečiteľná choroba. Urológovia sa často vo svojej ambulancii stretávajú so samoliečbou,
ktorá vedie len k vzniku odolnosti baktérií a nerieši zdravotný stav pacienta.
Syﬁlis
Je to infekčné ochorenie, ktoré prebieha
v niekoľkých fázach. Takisto ako pri kva-

1. štádium – primárny syﬁlis – prejavuje
sa obvykle po 3 – 4 týždňoch v mieste
prvého kontaktu s baktériou.
„Je možné, že v niektorých prípadoch
zostane toto štádium nerozpoznané.
Na sliznici alebo na koži vzniká tzv. tvrdý vred, ktorý sa môže nachádzať kdekoľvek na tele, ale najčastejšie je lokalizovaný na genitáliách, v ústnej dutine
a v okolí análneho otvoru. Vred väčšinou nebolí a po čase sa sám spontánne
zahojí,“ hovorí MUDr. Svetozár Náter.
„Zároveň sa môžu zduriť lymfatické uzliny, ktoré takisto nie sú bolestivé.“
2. štádium – sekundárny syﬁlis – sa prejavuje o niekoľko týždňov až mesiacov.
Najbežnejšie príznaky:
� vredy rozličných veľkostí,
� nesvrbiace vyrážky,
� ložiská v ústach,
� začervenanie hltana.
„V tomto štádiu je ochorenie vysoko nákazlivé, pretože baktérie sa nachádzajú
priamo vo vyrážkach. Zdurenie lymfatických uzlín už nie je iba lokálne, ale celotelové,“ vysvetľuje odborný lekár.
3. štádium vzniká postupne a môže trvať
roky až desaťročia. Vytvárajú sa závažné orgánové zmeny, ktoré môžu spôsobiť až smrť. Medzi najpostihnutejšie
orgány a tkanivá patria: koža, sliznice,

kosti, oči, dýchací systém, tráviaci trakt,
srdcovocievny systém a nervový systém.

Špeciálna ponuka
z lekárne NEMOCNIČNÁ

Dĺžka trvania liečby závisí od štádia ochorenia, počas ktorého pacient vyhľadá
odbornú pomoc. Pri trvaní choroby menej než jeden rok by liečba mala prebiehať 14 dní. Úspešnosť liečby sa overuje
v priebehu 18 mesiacov.

� Carex

Pri predchádzaní obidvom chorobám
a vôbec pri akejkoľvek pohlavnej chorobe platia jednoduché zásady:
� pri pohlavnom styku používať ochranu
(prezervatív),
� pri tetovaní a podobne používať sterilné injekčné striekačky a ihly,
� pri kontakte s krvou používať ochranné gumené rukavice.

– stimuluje mozgovú činnosť,
– potlačuje únavu a pocit vyčerpania,
– zvyšuje výdrž pri fyzickej záťaži,
– ovplyvňuje stres a schopnosť sústrediť sa,
– pôsobí proti starnutiu organizmu.

„Monogamia a obmedzenie promiskuity
poskytuje, samozrejme, najlepšie riešenie
a ochranu“ uzatvára tému urológ.
V rámci urologickej ambulancie Nemocnice v Malackách sa okrem diagnostiky
a liečby pohlavných chorôb vykonávajú
tieto výkony a vyšetrenia:
� základné urologické vyšetrenie,
� komplexné urologické vyšetrenie,
� samostatné ultrazvukové vyšetrenie pozostávajúce z vyšetrenia obličiek, močovodov, močového mechúra, prostaty a semenníkov,
� samostatné cystoskopické vyšetrenie
pozostávajúce z endoskopického vyšetrenia močového mechúra ﬂexibilným ﬁbrocystoskopom,

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

– prezervatív, 3 ks v balení
30,30 Sk

27,90 Sk

� Geriastim 100 tbl

389 Sk

788,60 Sk
�
�

�

�

diagnostika a liečba močových kameňov,
predoperačná a pooperačná starostlivosť v jednodňovej zdravotnej starostlivosti,
odborné konzultačné poradenstvo pri
urologických a sexuologických problémoch,
uroﬂowmetria a cystomanometria.
�

Sexi zážitok? Ale čo potom?

pavke, v počiatočných štádiách ochorenia nemusia byť zrejmé žiadne príznaky.

Urologická ambulancia
Ordinaþné hodiny

Po

8.00 – 15.00

MUDr. S. Náter

Ut

8.00 – 14.00

MUDr. M. Šobek

St

8.00 – 15.00

MUDr. S. Náter

Št

8.00 – 15.00

MUDr. S. Náter

Pi

8.00 – 15.00

MUDr. S. Náter
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SERVIS ČITATEĽOM • INZERCIA

Kde ho nájdete:
Na Úrade práce, sociálnych vecí a rodi
ny v Malackách, Záhorácka ul. 2942/60 A
(na prízemí č. dverí 30 a 30/1).
Čo Vám môžeme poskytnúť:
• základné informácie o podmienkach
zaradenia občana do evidencie uchádza
čov o zamestnanie, záujemcov o zamest
nanie a poučenie o právach a povinnos
tiach, ktoré vyplývajú z evidencie;
• základné informácie o podmienkach
vzniku nároku na dávku v nezamestna
nosti a sprostredkovanie jej uplatnenia
v Sociálnej poisťovni;
• informácie o voľných pracovných
miestach v rámci Slovenskej republiky
a v zahraničí a tiež o možnostiach ich vy
hľadávania;
• informačné a poradenské služby sú
visiace s komplexnou charakteristikou
povolaní a zamestnaní, s požiadavkami
na výkon určitého povolania;
• prípravu na výberové konanie, prijí
mací pohovor u zamestnávateľa;
• preventívne poradenstvo pre zamest
návateľov a študentov stredných škôl;
• poradenstvo pre uchádzačov o za
mestnanie pri výbere zamestnania;
• informácie o možnostiach účasti na
vzdelávaní a príprave pre trh práce, akti
vačnej činnosti, projektoch a programoch
realizovaných úradom;
• informácie o učebných a študijných
odboroch v Slovenskej republike a infor
mácie o požiadavkách na jednotlivé pro
fesie.
Klientom je k dispozícii:
• voľný prístup na internet;
• prehľad voľných pracovných miest
a zamestnávateľov;

ktoré sa uskutočnia v priebehu
letných prázdnin v týchto
4 turnusoch:
Dúhové farbičky
(30. 6. – 4. 7.)
• Ilko a Ilenka – práca s hlinou
• Théby – Bratislava
• prehliadka žrebčinca – Stupava
• Bibiána – Bratislava
• varenie v prírode
Vtedy na Západe
(14. 7. – 18. 7.)
• táborové hry
• celodenný výlet k Rudave – Studien
ka
• country tance
• táborové piesne s gitarou
• plaváreň Malina
Veľké letné dobrodružstvá
(21. – 25. 7.)
• jazda na koni – ranč Gajary
• celodenný výlet do Bratislavy – hrad
a okolie
• celodenný výlet do Skalice – múze
um, rotunda
• návšteva knižnice, múzeum, krypty
• plávanie, hry a súťaže
Rozprávkové prázdniny
(28. 7. – 1. 8.)
• celodenný výlet do Šaštína-Stráží
• opekanie na Včelnici, športové hry
• maľovanie na sklo
• Z rozprávky do rozprávky – výroba
rozprávkovej knihy
Poplatok za tábor: 1000 Sk
(V poplatku je zahrnuté poistné, obedy,
výlety, vstupenky, materiál, pedagogický
dozor.)
Maximálny počet účastníkov v tábore je 20 detí.
Informácie a prihlášky získate v Centre
voľného času na Ul. M. Rázusa 30 v Ma
lackách alebo na tel. č. 034/772 22 28.
Dieťa bude zaevidované do tábora
až po zaplatení poplatku.
Posledný termín odovzdania prihlášky: 19. 6.

• vzory životopisov, motivačných listov,
žiadostí o prijatie do zamestnania a po
moc pri ich vypracovaní;
• informačné letáky a literatúra o jed
notlivých povolaniach a školách;
• odborná literatúra a propagačné ma
teriály;
• zoznam stredných a vysokých škôl;
• prehľad o podmienkach prijatia na
stredoškolské a vysokoškolské štúdium;
• pomoc pri voľbe povolania a informá
cie o požiadavkách na výkon jednotlivých
profesií (www.istp.sk);
• zoznam sprostredkovateľov zamest
nania za úhradu, zoznam agentúr pod
porovaného zamestnávania a dočasného
zamestnávania;
• zoznam najpoužívanejších stránok
pre vyhľadávanie voľných pracovných
miest;
• informačný portál pre občanov so
zdravotným postihnutím www.rehis.
sk.
Tieto služby Vám môžeme poskytnúť denne v čase úradných hodín:
Pondelok:
8.00 h – 15.00 h
Utorok:
8.00 h – 15.00 h
Streda:		
8.00 h – 17.00 h
Piatok:		
8.00 h – 12.00 h
Informácie poskytujeme aj telefonicky na tel. čísle: 034/ 244 43 13.
Informačno-poradenské stredisko na
úrade je zmodernizované v rámci aktivít
regionálneho projektu NP VII A Moderni
zácia služieb zamestnanosti podporou
rozvoja nástrojov a foriem informačných
a poradenských služieb, ktorý sa realizuje
v rámci JPD NUTS II – Bratislava Cieľ 3 a je
financovaný z prostriedkov ESF a štátne
ho rozpočtu SR.
Všetky služby poskytuje Informačno-poradenské stredisko bezplatne.

• Hľadáme spoľahlivú pani na upratovanie
rodinného domu v Stupave. Rozloha do
mu cca 250 m2. Upratovanie raz do týž
dňa na cca 8 hodín. Cena za upratovanie
a výber dňa – dohodou.
Kontakt: 0903 70 82 10
• Predám skriňovú, 5-rýchl. Aviu 31L, cena
dohodou. Kontakt: 0902 74 34 01.

ČASOPIS DO KAŽDEJ KABELKY
MÁJ 2008

NOVÝ
SERIÁL

Návod
na dlhovekosť

SVADOBNÉ
INŠPIRÁCIE

POZOR, POZOR!

Nové pracovné miesta – ANGLICKO!
Práca v novootvorených 24-hodino
vých TESCO skladoch pre mužov aj že
ny. AJ nie je potrebný.
Plat: 7,15 libier/h. Ubytovanie, odvoz
a dovoz do práce zabezpečený.
Kontakt: 0044 7512915287,
		
0044 7599641304.
Hovoríme po slovensky.
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Firma v Bratislave hľadá

izolatérov,
brigádnikov aj partie.
Tel. : 0907 98 95 17.
MH 08 F19

ZÁZRAČNÁ
RYBACIA DIÉTA

Všetko pre váš

ZVIERA V NÁS
Zábavné sexuálne
praktiky živočíchov

VEĽKÝ DEŇ
05

DENNÉ LETNÉ
TÁBORY
pre deti
1. stupňa ZŠ,

– 400 g krupicovej múky, 100 g
masla, 120 g práš. cukru, 30 g droždia, 2
žĺtky, 2 dl mlieka, 20 g kakaa, soľ, citróno
vá kôra, 20 g práš. cukru na posypanie
POSTUP – Maslo vymiešame s cukrom, pri
dáme žĺtky a spolu dobre zamiešame. Pri
dáme droždie rozpustené v mlieku, múku,
soľ, postrúhanú citrónovú kôru a vypracuje
me cesto, ktoré rozdelíme na polovice. Do
jednej zamiešame kakao a obe cestá nechá
me na teplom mieste vykysnúť. Potom ich
na pomúčenej doske vyvaľkáme na obdĺž
niky, na biele cesto položíme kakaové, zvi
nieme a vložíme do vymastenej bábovkovej
formy a necháme znovu nakysnúť. Bábov
ku pečieme asi 3/4 hodiny. Upečenú vyklo
píme a posypeme cukrom.

www.modernazena.sk

Navštívte Informačno-poradenské stredisko v Malackách.

Bábovka s kakaom
SPOTREBA

drobná inzercia

22,– Sk

ponúka

RECEPT PANI VOZÁROVEJ

METRO MEDIA

Centrum voľného času Malacky
na Ul. M. Rázusa 30 v Malackách

9 771336 991003

Chcete pomôcť
pri hľadaní zamestnania?

DRACULA

Krvilačná beštia alebo vlastenec?

Katka BRYCHTOVÁ

FASCINUJÚ MA ĽUDSKÉ OSUDY

9Chce sa Katka Brychtová vzdať relácie Pošta pre teba?
9Vychutnajte si svadbu bez stresu a námahy!
9Mylná diagnóza lekára jej takmer zabila dieťa... skutočný
príbeh jednej z vás
9Návod na dlhovekosť odhalený!
9Úžasná rybacia diéta vás dostane do formy!
9Spoznajte aj vy liečivé účinky zázračnej buriny,
ktorá rastie všade okolo vás!

Metro Media, s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava.
Tel.: 02/49 20 74 36, fax: 02/49 20 74 38,
e-mail:marketing@metromedia.sk, www.modernazena.sk
MH 07B3
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COOP Jednota Senica, SD, Námestie oslobodenia 12, 905 47 Senica
prijme s nástupom ihneď:

zástupkyňu vedúcej predajne
na sídlisku Juh v Malackách

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

Opravujem chladničky
a mrazničky,
MONTUJEM KLIMATIZÁCIE

Informácie na telefónnom čísle

Pavol Šišolák, Závod 663
tel.: 034/779 94 35, 0903/75 06 12

034/690 90 26, 27.
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obrátene E medzinárodné označenie
spojených národov; obaja; meno plav
kyne Moravcovej; odporovacia spojka;
spoluhlásky slova tade F Jozef; firma
pri Zohore likvidujúca odpad; výbe
žok; polovica; východ po nemecky;
omotaj; MPZ Španielska G domácke
meno Eriky; obec pri Čadci; mäkká spo

luhláska; v Čechách ho volajú kos; aker
po česky.

Krížovka
Cudzie slová začínajúce písmenom I:

- identita
- totožnosť;		
- ineditum 	- neuverejnený spis;
- idiograf	- vlastnoručný podpis;
- inhalácia
- vdychovanie;
- idiolatria 	- sebaláska;		
- inkarnácia - prevtelenie;
- iglu
- eskimácke obydlie;
- tajnička č. 1 	- nerozumný;
- ilúzia	- klamná predstava;
- irelevantný - nepodstatný;
- imigrácia - prisťahovalectvo;		
- tajnička č. 2 	- odliatok kovu;
- impérium - svetovládna veľmoc;
- iritácia
- podráždenie;
- import
- dovoz;			
- intráda
- úvodná znelka;
- impresário	- umelecký podnikateľ;
- tajnička č. 3 	- eskimácky lovec;
- incentíva - motivácia;		
- intoxikovaný - otrávený;



VODOROVNE
A „pri“ po nemecky; súboj; draslík;
zemina; Port Interface Moduly B nočná
mora „puberťákov“; metropola Talian
ska; povrchová baňa; jeden z fiatov;
dravé vtáky C skupina; vážne nervo
vo chorá; písmeno gréckej abecedy
D spiatočník; tajnička č. 1; časť tváre
1
A
B
C
D
E
F
G

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17

ZVISLE
1 pracuje s bagrom 2 filmový časo
pis; podmienková spojka 3 tajnička
č. 3; bodavý hmyz 4 predložka s 2. p.;
druhá časť drepu; len; rímskych 1000
5 plošná miera; papagáj; vápnik 6 dá
vaj myšlienky na papier; prezývka
Američana 7 amerícium; domácke me
no Marice; potom 8 síra; želal obrá
tene; rímskych 5 9 hodová atrakcia
10 vodík; zamieňal; rímskych 500 11
čínske ženské meno; stred slova „ba
nánky“, kypri pôdu 12 druhá; pracovný
nástroj kovboja 13 pobádanie; osobné
zámeno; traťové zabezpečenie 14 spoj
ka; dĺžková miera; druh slona; iniciála
krstného mena herca Jamricha 15 in
dický tenista; prvá žena sveta 16 taj-

nička č. 2; koncovka zdrobnenín
17 zákruta vodného toku.
Na pomoc: 15 Paes
		
Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

Kto chce súťažiť o predplatné magazínu Že
na, nech pošle kupón spolu so správnymi
odpoveďami do 28. mája a zaradíme ho do
žrebovania o rovnakú cenu.
Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie tajničky – 1. hucul, 2. hyenizmus, 3. HDL – sme vy
žrebovali Máriu Hozovú z Veľko
moravskej ulice v Malackách, ktorá
získava predplatné magazínu Žena.

MALACKÝ
HLAS
MALACKÝ HLAS
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Gymnazisti oslávili Deň Európy

Spoločenská kronika
POVEDALI SI ÁNO:
Od 19. 4. do 5. 5.
Lívia Kozlová a Miroslav Stašek;

Desať škôl v zriaďovateľskej pô
sobnosti Bratislavského samo
správneho kraja sa 9. mája zapoji
lo do osláv Dňa Európy, ktorý sa
viaže k prijatiu Schumanovej de
klarácie v roku 1950 – významné
mu míľniku európskeho integrač
ného procesu. Vo veľkom štýle a so
vzácnym hosťom – zástupcom Eu
rópskej komisie Bryanom Forna
nim z EuropeAid oslavovali aj štu
denti Gymnázia na Ul. 1. mája v Ma
lackách.
B. Fornani si najskôr prezrel výstavu
Euro – naša mena. Na rovnomennú té
mu si študenti pripravili aj počítačové
prezentácie. Euro – pre a proti bolo tiež
témou exhibičnej debaty, ktorú si prišli
vypočuť politológ J. Lysý, celoslovenská
koordinátorka Európy v škole N. Ondru
šovská a riaditeľ pobočky Slovenskej
sporiteľne v Malackách J. Konečný.
Školský projekt študentov tretích
ročníkov Problémy Kene sú i probléma
mi EÚ vyvrcholil napoludnie výstavou
prác a prezentáciou žiakov. Študenti sa
na slávnosť pripravovali pod vedením Ľ.
Vajarskej dva týždne. Zostavili zaujíma
vé prezentačné panely, na ktorých pou
kázali na najväčšie problémy tejto afric
kej rozvojovej krajiny. Počas besedy ma
li možnosť skonfrontovať svoje závery
s B. Fornanim, ktorý je zástupcom Úradu
Európskej komisie pre spoluprácu. Ten
je zodpovedný za implementáciu pro
jektov v rozvojových krajinách.
Súčasťou osláv bola aj výtvarná ex
hibícia žiakov mladších ročníkov. Tí do

†

Mária Cigáňová, 1925, Malac
ky; Ľubica Šefčíková, 1960, Malacky;
Mária Kuračková, 1929, Malacky; An
na Studeničová, 1923, Borský Sv. Jur
– Húšky.
SpomienkY
10. 5. uplynulo 20
rokov, čo nás na
vždy opustil náš
drahý manžel, otec
a dedko
Ján
Janeček.
S láskou v srdci spomína celá rodina.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
13. 5. sme si pripo
menuli 2. výročie
úmrtia nášho otca,
svokra, dedka a pra
dedka
Jozefa Prášila
z Malaciek.
Spomína celá rodina.

poludnia tvorili plagáty dvadsiatich
siedmich krajín EÚ, ktoré popoludní vy
stavili v areáli školy. Z celého priebehu
akcie bol nadšený aj európsky konzul,
ktorý v pamätnej knihe vyjadril svoj
obdiv nad prácou študentov a zaželal
im úspešnú budúcnosť v Európe.

16. 5. sme si pripo
menuli druhé vý
ročie úmrtia našej
drahej manželky,
mamičky a babičky
Ruženy
Mládkovej.
S láskou v srdci spomínajú manžel
a deti s rodinami. Kto ste ju poznali, ve
nujte jej tichú spomienku.

Text, foto: Lucia Vidanová

TK Grande Malacky a TŠ Gala Bratislava
pozývajú všetkých priaznivcov spoločenských tancov na tanečnú súťaž

Cena primátora mesta
a Gala Cup 2008,

ktoré sa uskutočnia v sobotu 24. mája v ŠH Malina.
Začiatok súťaží Ceny primátora mesta je o 10.00 h a tancovať sa bude
v týchto kategóriách: hobby deti, hobby juniori, hobby dospelí ŠTT, hobby
dospelí LAT, hobby seniori ŠTT, hobby seniori LAT.
Gala Cup pokračuje v kategóriách: seniori II D ŠTT a LAT, seniori I C ŠTT a LAT,
dospelí D ŠTT a LAT, dospelí B ŠTT a LAT, dospelí A ŠTT a LAT.
Ďalšie informácie
na www.tkgrandemalacky.sk alebo gabika@tkgrandemalacky.sk.
Vstupné pre divákov je 60 Sk.
Podujatie finančne
podporila nadácia

Úspechy Divadla
na hambálku
Apríl bol pre malackých di
vadelníkov veľmi hektický a
rozcestovaný. Koncom marca
sa Divadlo na hambálku s ins
cenáciou F. G. Lorcu Krvavá svadba zú
častnilo Divadelných konfrontácií v Pe
zinku, odkiaľ si cenu za kostýmy a scéno
grafiu odniesla dvorná výtvarníčka DNH
Libuška Čtveráková. V dňoch 15. – 16. 4. di
vadlo cestovalo s Krvavou svadbou ďalej.
Získalo nomináciu na celoslovenský Di
vadelný festival A. Jurkovičovej do Nové
ho Mesta n/Váhom, odkiaľ si odnieslo naj
viac ocenení spomedzi všetkých zúčast
nených súborov – dve ceny za flamengo
gitaru – Martin Bies a Marco de Judia, ce
nu za ženský herecký výkon (postava mat
ky – Zuzana Bezáková) a cenu za úpravu
textu a réžiu hry Krvavá svadba – Vlado
Zetek.
Cestovateľský maratón pokračoval
o týždeň predstavením J. Moravčíka. Jeho

Rajda Majda sa dostala až na
Kysuce. Hra bola nominovaná
z 15 inscenácií medzi 5, ktoré
sa zúčastnili celoslovenskej
prehliadky Palárikova Raková, kde si cenu
za stvárnenie postavy richtára odniesol
Pavol Škrha. DNH poslalo DVD s predsta
vením Krvavá svadba na výber na celoslo
venský festival divadiel s dedinskou te
matikou do Trebišova a teraz čakajú, či do
stanú nomináciu.		
-mck-

Divadlo hľadá
sponzorov
Malacké ochotnícke Divadlo na
hambálku hľadá sponzorov, ktorí by
vedeli a mohli pomôcť pri prevoze
divadla na festivaly.
Kontakt:
034/772 21 55; 0903 80 12 14

Patrik Lapin vo štvrťfinále
na majstrovstvách regiónu
9. – 12. mája sa na dvorcoch AŠK Inter
Bratislava uskutočnili letné Majstrovstvá
Bratislavského regiónu v tenise jednotliv
cov pre rok 2008 vo vekovej kategórii do
rastenci.
9. 5. sa odohrala kvalifikácia. Cez ňu sa
dostal zástupca malackého TK Strojár Pat
rik Lapin do hlavnej súťaže potom, ako
porazil Michala Grófa 6:0, 6:0.
V hlavnej súťaži štartovalo 32 hráčov.
V prvom kole malackému tenistovi súper
nenastúpil pre bolesti brucha. V druhom
kole bojoval o víťazstvo s Martinom
Cséfalvayom zo Slávie Právnik Bratislava
a vyhral presvedčivo 6:3, 6:0. V treťom ko
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NIE SÚ MEDZI NAMI:
Od 19. 4. do 5. 5.

le – vo štvrťfinále nastúpil proti majstrovi
SR starších žiakov Adriánovi Partlovi z STU
Bratislava. Hra bola kvalitná a vyrovnaná,
malacký reprezentant po vyrovnanom
a ťažkom boji napokon prehral 4:6, 3:6.
Jeho premožiteľ sa neskôr stal celkovým
víťazom tohto turnaja.
Vo štvorhre hral Patrik spolu s Mate
jom Zemanom zo Slovana Bratislava – pr
vé kolo proti páru Vanček/Polívka vyhrali
2:6, 6:2, 6:1, v druhom kole (štvrťfinále)
mali za súperov pár Mikula/Ákos, s týmito
v dramatickom zápase prehrali 1:6, 7:5,
2:6.

29. 5. si pripomína
me 10. výročie úmr
tia nášho milované
ho syna, manžela,
otca a brata
Pavla Žáčka.
Spomínajú matka,
brat a synovia Patrik, Lukáš a Veronika
s rodinou.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.

PRÍLEŽITOSŤ
PRE VAŠE
DIEŤA
Riaditeľstvo ZŠ Záhorácka 95 v Ma
lackách oznamuje rodičom a verej
nosti, že v školskom roku 2008/2009
otvára pre žiakov, ktorí nastupujú
do 3. ročníka, triedu

s rozšíreným
vyučovaním
telesnej výchovy.
V učebnom pláne bude mať trieda 4
hodiny telesnej výchovy, v rámci vy
učovania plaveckú prípravu, futbalo
vú, atletickú, gymnastickú predprípra
vu, minivolejbal, minibasketbal.
Podmienky prijatia:
súhlas rodičov, záujem dieťaťa
o šport, dobrý zdravotný stav, úspeš
né absolvovanie pohybových testov.
Pohybové testy, na základe ktorých
budú žiaci zaradení do triedy s roz
šíreným vyučovaním TV, sa uskutoč
nia 26. a 29. mája o 14.00 h v ZŠ Zá
horácka 95.
Bližšie informácie: t. č. 772 38 62.

-jg-
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Trojbojári
bronzoví
3. mája sa v neďalekej Častej konali
Majstrovstvá Slovenska v silovom
trojboji dorastencov a juniorov, na
ktorých nechýbali ani malackí re
prezentanti.
V kategórii dorastencov súťažil Mi
chal Marko (v kategórii do 67,5 kg) a v ka
tegórii juniorov Roman Krajčír (v kategó
rii do 82,5 kg). Michal Marko výkonmi
170 kg v drepe, 95 kg v tlaku a 172,5 kg
v mŕtvom ťahu a celkovým súčtom v troj

Beh
oslobodenia
2008
8. mája sa v Zámockom parku usku
točnil 36. ročník behu oslobodenia
a 2. ročník pohára Centra voľného ča
su, ktorý organizovala Komisia škol
stva a sociálnych vecí MsZ, Strojár,
ŠK, AC a CVČ v Malackách. Na štart
sa postavilo 150 pretekárov v 12 ka
tegóriách. Organizátori od tohto roč
níka skrátili trať pre najmladšie
žiactvo zo 400 na 200 m a u mlad
ších žiakov I. zo 400 na 300 m, aby
prilákali na štart čo najviac záujem
cov o beh. O Pohár CVeČka súperilo
5 škôl. Suverénne vyhrala ZŠ Záho
rácka (85 b) pred ZŠ Štúrova (29 b).

36. ročník
behu oslobodenia
a 2. ročník pohára
Centra voľného času
Výsledková listina
Najmladší žiaci (1. a 2. roč.) 1. J. Čer
ný, ZŠ Záhorácka, 0:38,45 min.; 2. K. Pro
chyra, ZŠ Štúrova; 3. D. Gašpar, ZŠ Štúro
va; 4. A. Štora, ZŠ Záhorácka; 5. A. Kopec
ký, ZŠ Štúrova;

najmladšie žiačky (1. a 2. roč.) 1. A.
Kurtíková, ZŠ Záhorácka, 0:41,92 min.;
2. V. Bogdalíková, ZŠ Štúrova; 3. K. Besseo
vá, ZŠ Záhorácka; 4. M. Pírová, ZŠ Záho
rácka; 5. D. Mošovská, ZŠ Dr. J. Dérera;
mladší žiaci I. (3. a 4. roč.) 1. D. Michá
lek, 0:56,83 min.; 2. S. Kolár; 3. J. Hitmar;
4. J. Štubňa; 5. A. Havlík, všetci ZŠ Záho
rácka;
mladšie žiačky I. (3. a 4. roč.) 1. K.
Zváčová, ZŠ Záhorácka, 0:58,86 min.; 2. S.
Stupňanová, ZŠ Záhorácka; 3. S. Danihe
lová, ZŠ Štúrova; 4. M. Gašparová, ZŠ Zá
horácka; 5. K. Pšenicová, ZŠ Štúrova;
mladší žiaci (5. – 7. roč.) 1. J. Vašek, ZŠ
Záhorácka, 1:05,45 min.; 2. T. Gábriš, ZŠ
Štúrova; 3. D. Lukáček, ZŠ Záhorácka; 4. D.
Rupec, ZŠ Záhorácka; 5. M. Mládek, ZŠ Zá
horácka;
mladšie žiačky (5. – 7. roč.) 1. M. Be
ňovičová, 1:04,45 min.; 2. E. Chvílová; 3. R.
Sekáčová; 4. L. Kavečankyová; 5. P. Palko
vá, všetky ZŠ Záhorácka;
starší žiaci (8. a 9. roč.) 1. M. A. Droz
da, ZŠ Záhorácka, 2:17,51 min.; 2. V. Pše
nica, ZŠ Štúrova; 3. M. Koch, ZŠ Záhorác
ka; 4. I. Kubík, RDDM Sološnica; 5. L. An
drla, ZŠ Závod;
staršie žiačky (8. a 9. roč.) 1. S. Lapino

Grand Prix Slovakia
v stolnom tenise
V ŠH Malina sa 2. - 4. mája uskutoč
nili už 14. medzinárodné Majstrov
stvá Slovenska v stolnom tenise ju
niorov. Agilný stolnotenisový klub
MSK Malacky v spolupráci so Slo
venským stolnotenisovým zväzom
ho v srdci Záhoria usporiadali už po
deviaty raz.
Turnaj, na ktorom štartovali mladí stol
ní tenisti z Českej republiky, Fínska, Ne
mecka, Maďarska, Izraela, Poľska, Rumun
ska, Srbska, Slovinska a Slovenska, sláv
nostne otvoril primátor mesta Jozef On
drejka.
Turnaj bol pre účastníkov prípravou na
Majstrovstvá Európy v Terni. V kategórii
družstiev juniorov zvíťazilo vo finále Ma
ďarsko A (Daniel Kosiba, Peter Sebestyen,
Gergely Perei) nad Srbskom 3:2, tretie
miesto obsadili družstvá Maďarsko B
a Nemecko A. U junioriek vo finále vyhra
lo Nemecko A (Kathrin Mühlbach, Petrissa
Solja, Theresa Adams) nad Maďarskom
A 3:1. Bronz patril družstvám Poľska A
a Nemecka B.
V nedeľu turnaj vyvrcholili finálovými



vá, ZŠ Štúrova, 1:54,51 min.; 2. C. Hladíko
vá, ZŠ Záhorácka, 1:56,73 min.; 3. M. Kun
šteková, ZŠ Záhorácka; 4. A. Jursová, ZŠ
Dr. J. Dérera; 5. E. Beňová, ZŠ Záhorácka;
dorastenci 1. J. Beňa, AC, 7:15,92 min.;
2. D. Šimek, AC; 3. R. Gajdoš, RDDM Sološ
nica;
dorastenky 1. A. Štuková, AC, 3:34,02
min.; 2. A. Mackovichová, AC, 3:46,73 min.;
3. A. Gelingerová, AC;
ženy 1. A. Hollá, AC, 3:34,01 min.; 2. M.
Sršňová, AC; 3. M. Pašteková;
muži 1. J. Valachovič, AC, 9:33,44 min.;
2. P. Ševčík, 3. I. Beklemdžiev, AC;
najmladší účastník A. Miklovičová,
MŠ Bernolákova, nar. 17. 7. 2003;
najstarší účastník E. Jung, OVM, nar.
23. 4. 1944.
Celkovo štartovalo 150 účastníkov.

Pohár Centra
voľného času
1. ZŠ Záhorácka
2. ZŠ Štúrova
3. ZŠ Dr. J. Dérera
4. RDDM Sološnica
5. ZŠ Závod

85 b
29 b
3b
2b
1b

boji 437,5 kg obsadil 3. miesto. Roman
Krajčír s výkonmi 160 kg v drepe (2-krát
mu nebol uznaný výkon so 170 kg), 105
kg v tlaku a 185 kg v mŕtvom ťahu si vy
bojoval tiež bronz.
Pretekárov podporoval realizačný
tím v zložení Lukáš Krajčír – fyziotera
peut, Richard Krajčír – asistent trénera,
Dávid Krajčír – technické zabezpečenie
a Mgr. Zdenko Krajčír – tréner.
Zdenko Krajčír
Foto: archív

Boxing Club RTJ Malacky
usporiada 14. – 15. júna v Letnom ringu Aliho Reisenauera na Ul. 1. mája

Medzinárodný turnaj
o Putovný pohár Záhoria
v boxe kadetov a juniorov.
V sobotu 14. júna sa súboje v ringu začnú o 15.00 h
a v nedeľu o 8.45 h.
Účastníci z ČR, SR a Ukrajiny budú súťažiť o pohár, ktorý do
súťaže venoval primátor mesta Jozef Ondrejka. Podrobnej
šiu pozvánku na podujatie prinesieme v budúcom čísle
Malackého hlasu (3. 6.).

Anton Pašteka, foto: S. Osuský

zápasmi súťaže jednotlivcov. Vo štvorhre
juniorov v dramatickom finále podľahla
dvojica Marek Obeslo (ČR) a Filip Ježo (SR)
nemeckej dvojici Christoph Schmiedl
a Philipp Floritz 2:3. Filip Ježo je zveren

com trénera Jaromíra Truksu z Malaciek.
Bronz patril Nemcom Vu Tran Le a Arne
mu Holterovi, ako aj Srbom Lorenciovi Lu
pulescovi a Dáriovi Ardeljanovi.
V dievčenskej štvorhre si prvenstvo vy

bojovala dvojica z Nemecka Anna Kathrin
Herges a Petrissa Solja, ktorá porazila vo
finále ďalšiu nemeckú dvojicu Kathrin
Mühlbach, Theresa Adams 3:1. Na treťom
stupienku stáli dvojice z Maďarska Zsu
zsana Vegh, Alexa Szvitacs a Edina Toth,
Adrienn Kovacs.
V dvojhre dievčat si prvenstvo z Mala
ciek odnášala Nemka Petrissa Solja, ktorá
vo finále porazila reprezentantku Poľska
Magdalenu Szczerkowsku 3:0, na treťom
mieste skončili porazené semifinalistky
Monika Molnarová zo Srbska a Anna
Kathrin Hergesová z Nemecka.
Dvojhru chlapcov vyhral Maďar Daniel
Kosiba, ktorý porazil Nemca Christopha
Schmiedla 3:2, na treťom stupienku u jed
notlivcov v dvojhre stáli pri vyhlasovaní
výsledkov Peter Sebestyen z Maďarska
a Bojan Crepulja zo Srbska. Za stolmi sa
predstavili i Malačania Simona Lazarčíko
vá, Lucia Truksová, Samuel Novota. Okrem
víťazných pohárov si najlepší odnášali do
mov i medaily a vecné ceny. Christoph
Schmiedl z Nemecka získal cenu fair play,
ktorú mu odovzdal predseda SSTZ PhDr.
Zdenko Kríž.
Turnaj je najväčším športovým podu
jatím s medzinárodnou účasťou v našom
meste a patrí medzi popredné mládež
nícke stolnotenisové podujatia v strednej
Európe.
Anton Pašteka, foto: S. Osuský
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