VAŠE NOVINY

DVOJTÝŽDENNÍK

6/XX

•

www.malacky.sk

30. 3. 2010

malackyhlas @malacky.sk

úvodník

So svedomím
Po dlhej zime sa usmialo aj na náš
kúsok Zeme slnko, čo zdvihlo náladu i se
bavedomie nejednému z nás. Žiarivé lúče
roztopili nielen ľadový sneh, ale i zmrz
nuté úsmevy.
Prebúdzajúca sa jar so sebou priniesla
dávku optimizmu a chuti do života pre
každého. Núti k vyvarovaniu sa tvrdosti
srdca, k obdivovaniu prírody, k vľúdnosti
a zahodeniu klapiek z očí. Veď svet okolo
nás sa oplatí vnímať.
Rovnako sa oplatí sledovať ľudí v na
šej blízkosti, pristupovať k nim otvorene
a bez strachu. S ochotou pomôcť pri ho
jení rán a s jedinou túžbou – správať sa
k všetkému živému i neživému tak, aby
sme sa neskôr za seba nemuseli hanbiť.
Prirodzene, každý krok je vedený dob
rým úmyslom, ktorý nie vždy vyjde podľa
našich predstáv a očakávaní iných. Ne
chajme však spolu s jarou rozkvitnúť aj
naše svedomie – vľúdnosťou, všímavos
ťou k detailom, odvahou k novému.
A hrajme fér! Oplatí sa nám to.
SIMONA ŠÍPOVÁ

Pozvánka
na bedminton
Počas veľkonočného víkendu organi
zuje bedmintonový oddiel TJ Strojár Ma
lacky ďalšiu várku turnajov v Sokolovni.
V piatok 2. apríla sa predstavia v dvoj
hrách ženy, v sobotu 3. apríla muži. Kto
bude mať v nedeľu chuť, môže skúsiť
šťastie v štvorhre bez rozdielu pohlavia.
Turnaje sa začínajú o 9.00 h (prezentácia
do 8.45 h). Prihlásiť sa treba čo najskôr
telefonicky na 0907 79 33 99 alebo mai
lom na bedminton@volleymalacky.sk.
Kapacita je obmedzená! Štartovné je 3 €
na osobu.		
-duš-

Biela brána
zvalená
V pondelok 22. marca ráno strhla „vývozka” na drevo bočnú bránu Zámockého parku. Bránu zachytila vo vrchnej
časti nakladacou rukou, pričom zvalilo aj stĺpy po oboch
stranách. Prišlo tiež k poškodeniu historických váz, ktoré sa
nachádzali ako uzávery po oboch stranách stĺpov, a časti pôvodného múru. Odhadovaná škoda je zatiaľ približne 17 000 €.

Nová linka zníži odpad o 80 %
19. marca sa za účasti primátora
Jozefa Ondrejku a obchodného
riaditeľa spoločnosti A.S.A. Sloven
sko, spol. s r. o., Petra Krasnenca
uskutočnila ukážka funkčnosti
v rámci spustenia skúšobnej prevádzky technologickej linky na
mechanické spracovanie komunálneho a zmesového odpadu s výsled
ným triedením v objekte A.S.A.
v obci Zohor.

Tento druh technologickej linky
umožňujúci ekologické narábanie a zú
ročovanie komunálneho odpadu je pr
vý na Slovensku. Finančné prostriedky
na projekt linky získali Malacky z Ko
hézneho fondu v rámci Operačného
programu životné prostredie, prioritná
os Odpadové hospodárstvo – cieľ Pod
pora aktivít separovaného zberu.
Na celkových nákladoch na projekt
vo výške 1 918 263,29 € sa mesto po
dieľa 5 % (95 913,16 €). Predmetom
projektu je technologická linka na me
chanické spracovanie (drvenie, triede
nie) komunálneho a zmesového komu
nálneho odpadu s jeho výsledným vy
triedením. Linka vytriedením surovín,
ktoré je možné ďalej využiť, zníži až

o 80 % odpad určený na skladovanie.
Mesto formou zmluvy o budúcej zmlu
ve zabezpečilo aj odber vyseparova
ných zložiek z komunálneho odpadu
a hala, v ktorej je linka umiestnená, je
mestom prenajatá na obdobie 31 ro
kov bez možnosti výpovede. Územne

projekt zasahuje za rámec okresu Ma
lacky a týka sa približne 78 000 obyva
teľov.
Ostrú prevádzku spustia začiatkom
leta a linka by mala ročne spracovať až
40 000 ton komunálneho odpadu.
-lm-; foto: -otano-

Spadnutá
brána a časť
múra poškodili aj dve autá, stojace na
priľahlom parkovisku. U vodiča nebolo
zistené požitie alkoholu, pokutu však

dostal. Drexan, s. r. o., ktorá kalamit
né drevo odkúpila, mala vozidlo vy
vážajúce drevo z parku v prenájme.
Mesto už za sebou má rokovanie so
zástupcom poisťovne Allianz, kde je
firma, ktorá vlastní a prenajíma „vývoz
ku”, poistená. Výber dodávateľa aj reali
záciu rekonštrukcie brány zabezpečí
práve poisťovňa. Obnova poškodenej
brány sa teda bude hradiť z poistky spo
ločnosti, ktorá práce vykonávala. Ter
mín možnej rekonštrukcie ešte nie je
známy, mestu však záleží na tom, aby
sa začalo v čo najskoršom termíne.
-iša/sisa-; foto: -otano-

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka (TnUAD), ktorá
má detašované pracovisko aj v Malackách, stratí približne
o mesiac odborného garanta predmetu politológia, čo teoreticky znamená ukončenie tohto pracoviska v našom meste.

Študenti bez školy

Technologická linka na mechanické
spracovanie odpadu s výsledným
triedením stála takmer 2 milióny €.

Podľa slov odchádzajúceho prof.
PhDr. Rastislava Tótha, CSc., má 227 ma
lackých študentov niekoľko možností:
„V tomto akademickom roku pôjde
všetko podľa pôvodného programu vrá
tane štátnic a obhajob prác. Ak škola ne
nájde garantov, tak má možnosť ešte
počas celého akademického roka 2010–
–2011 hľadať garanta, no nemôže prijí
mať nových študentov, a ak sa im to ne
podarí, tak o rok nemôžu ukončiť semes
tre skúškami a ministerstvo školstva im
zabezpečí prechod na inú vysokú školu.“
Druhou možnosťou je okamžitý pre
chod na inú vysokú školu, ktorú im vy
berie Ministerstvo školstva SR, hoci s ri
zikom, že študenti budú musieť niektoré
skúšky a zápočty absolvovať znovu za
iných podmienok. Taktiež si preberajúca

škola môže stanoviť svoje finančné kri
tériá. Od tohto kroku však odrádza teraj
šie vedenie Trenčianskej univerzity:
„V tejto etape nie je potrebné hľadať al
ternatívu na inej univerzite v spolupráci
s ministerstvom, pretože vedenie TnU
AD aktívne hľadá možnosti na vyriešenie
danej situácie. TnUAD vypísala podľa
štandardného postupu výberové kona
nie na obsadenie funkčného miesta pro
fesor v odbore politológia, príp. príbuz
nom odbore s podmienkou garantova
nia spomínaného študijného programu,
“ tvrdí prorektorka pre vzdelávanie Ing.
Katarína Jankacká, PhD. Zastupujúci rek
tor Ing. Ivan Kneppo, DrSc., prisľúbil zní
ženie, resp. odpustenie školného a lacné
internáty pre našich študentov, avšak
Pokračovanie na . strane

SPRAVODAJSTVO

Skončia
malacké deti
na ulici?

ale v tomto roku začala byť situácia kri
tická. Balík vybraných podielových daní
je na základe rozličných medzier a ne
dokonalostí v zákonoch čoraz nižší.
Počty detí navštevujúcich krúžky sa
takto umelo zvyšujú. Ak budeme deliť
čoraz menší balík peňazí čoraz vyšším
číslom, o nejaký čas sa dostaneme do
situácie, že pridelené financie nebudú
stačiť na nič. Momentálne je na ťahu
štát. Riešením by bolo buď ošetriť me
dzeru v zákone, ktorá umožňuje takéto
umelé zvyšovania počtov žiakov, alebo
zmeniť systém financovania centier voľ
ného času. Napríklad, aby boli financo
vané formou prenesených kompetencií
presne tak, ako sú základné školy – teda
rovno zo „štátnej kasy“ bez ohľadu na

Centrá voľného času sú organizácie zriadené samosprávou, to malacké nevynímajúc. Je síce na ne prenesený
tzv. výkon štátnej správy, teda vykonávajú edukačné
úlohy, ktorými ich poveril štát, ale ten sa k nim správa
macošsky. Finančné prostriedky, ktoré im poukazuje,
nestačia, v prípade malackého CVČ ani len na mzdové
prostriedky.

Málokto z nás si uvedomuje, čo všet
ko CVČ pre deti v ich voľnom čase robí.
,,V priemere máme 47 krúžkov, ktoré sú
zamerané na výučbu jazykov, hudby,
tanca, výtvarného umenia cez počítače,
športové aktivity atď.,“ hovorí riaditeľka
Centra voľného času Alžbeta Šurinová.
Krúžky navštevujú aj deti z okolitých
dedín, pretože malacké CVČ je okresné
ho charakteru a taktiež jediné v okrese
Malacky. Záujmová činnosť je určená aj
pre deti z rodín s nižšími príjmami, pre
tože priemerne sa suma za 1 mesiac
v krúžku pohybuje na hranici 5 €, záleží
na materiálovej náročnosti krúžku.
O deti sa počas ich záujmovej činnosti
stará tím odborníkov a pedagógov, kto
rý zabezpečuje, aby to, čo deti robia,
malo aj iný ako len charakter „zabíjania
voľného času“. Dbá predovšetkým
o edukačnú a socializačnú rovinu ich
rozvoja. Okrem toho organizuje CVČ
voľnočasové podujatia. „Prostredníc
tvom nich sa snažíme odlákať deti od
televíznych obrazoviek a hravou for
mou na kamarátskej úrovni ich niečo
naučiť, spoznať, ale predovšetkým nie
čo zažiť,“ tvrdí riaditeľka A. Šurinová. Ide
napríklad o jesenné tvorivé dielne pod
názvom Dni tekvíc, Šarkaniádu, veľko
nočné podujatia zaoberajúce sa klasic
kými remeselníckymi zručnosťami, ne
spočetné množstvo športových tur
najov, do ktorých sa môžu zapojiť všet
ky deti, ktoré prídu. „Takéto aktivity ma
jú aj socializačný rozmer – dieťa sa do
stane do inej skupiny rovesníkov, k iným
pedagógom, do iného prostredia a má
tak možnosť naučiť sa zorientovať v inej
skupine, než na akú je zvyknuté z do
mu, zo školy,“ dodáva riaditeľka. Cen
trum pôsobí aj ako okresný koordinátor
všetkých vedomostných, športových,
umeleckých podujatí, na ktorých medzi
sebou súperia žiaci základných škôl. Ide
o 90 rozličných olympiád, pytagoriád,
pretekov v plávaní, šachových, futbalo
vých, florbalových a iných športových
turnajov, umeleckých prednesov poé
zie a prózy a nadnárodných projektov,
ako je napr. literárna a výtvarná súťaž
Európa v škole. ,,Táto činnosť si vyžadu
je nesmierne množstvo práce, keďže si
všetky podujatia robíme sami od vypí
sania propozícií, cez vyhlásenie, marke
ting, organizáciu až po vyhodnotenie,“
upresňuje riaditeľka. Momentálne má
centrum 4 pedagogických zamestnan
cov na plný úväzok a 14 lektorov a ve
dúcich ako externých pracovníkov.
Financie nestačia ani na mzdy
Centrá voľného času sú financované
prostredníctvom tzv. originálnych kom
petencií, teda z podielových daní, ktoré
vyberie štát a samospráva od ľudí. Ich
výška pre každé CVČ závisí od koefi
cientu, ktorým sa násobí počet detí na
vštevujúcich voľnočasové aktivity. Ko
eficient sa každoročne zložito vypočíta
va podľa rozličných kritérií – napr. poč
tu obyvateľov, počtu žiakov, podneb
ných propozícií a pod. A práve ten ko
eficient na tento rok pre centrá voľného
času je nešťastne nízky (3,7), čo spôso



Riaditeľka CVČ v Malackách Alžbeta Šurinová

bilo, že malacké centrum dostane od
štátu na svoju činnosť sumu 91000 €,
čo nepokrýva ani len mzdy. Náklady na
celú činnosť sú však na úrovni 181000 €.
„Rozdiel medzi týmito sumami nám po
skytuje mesto, pretože máme s ním
štandardný vzťah. Nebyť mesta, nie
sme tu,“ tvrdí A. Šurinová. A dodáva:
„Mal by nás financovať štát, pretože ten
nám ukladá, čo všetko máme vykonávať,
ako to máme vykonávať, aby sme nemu
seli byť odkázaní na milosť a nemilosť
mesta, ktoré – ak by prišlo k situácii, že by
sa koeficient ešte znížil a rozdiel by bol eš
te väčší, by si mohlo povedať, že nás zruší,
pretože na našu prevádzku jednoducho
nemá peniaze. To by bola zúfalá situácia,
pretože deti by zrazu zostali vo voľnom
čase len na ulici!“
S poctivosťou nezájdeš ďaleko
A čo túto krízovú situáciu spôsobilo?
Paradoxne platná legislatíva. Ako sme
spomenuli vyššie, koeficient, podľa kto
rého sa prideľujú finančné prostriedky
na činnosť, sa vypočítava aj z počtov
detí, ktoré navštevujú nejaký krúžok za
strešený pod CVČ. Niektoré mestá špe
kulatívne do týchto počtov zahrnuli aj
profesionálne a prvoligové športové
kluby, takmer profesionálne tanečné,
divadelné súbory, všetky krúžky pôso
biace pri základných školách. Stačilo na
to len jedno – vypísať žiadosť o začle
nenie pod miestne Centrum voľného

času a zaplatiť smiešne členské. Mesto
si tak mohlo potom vykázať kvantum
žiakov, ktorí navštevujú „akože ich“
krúžky a získať na nich zo štátnej po
kladnice podielové dane, z ktorých mož
no tieto „využité“ kluby neuvidia ani
cent. Hovoríte podvod? Nie, medzera
v zákone. Hovoríte šikovní? Nie, neetic
kí špekulanti. Prečo? Pretože na základe
týchto nahlásených počtov sa potom
znižuje spomínaný koeficient a mestá,
ktoré si poctivo nahlásili skutočné a re
álne počty žiakov, musia hľadať peniaze
na činnosť niekde inde. A možno aj na
úkor svojich školských zariadení, kto
rým nebudú môcť zabezpečiť napr. vý
menu okien alebo strechy. Staré známe
– s poctivosťou najďalej zájdeš – sa te
da v tomto prípade mení na – špeku
lanti majú zelenú!
Kto vyrieši záhadu znižujúceho sa
koeficientu
Takéto neetické zneužívanie legisla
tívnej medzery panuje už zopár rokov,

podielové dane. Združenie miest a obcí
Slovenska navrhlo vláde riešenie – po
čítať len deti v rozpätí 3–15 rokov a dru
hým krokom by bol príspevok od obcí,
ktorých deti navštevujú krúžkovú čin
nosť v susednom meste alebo obci.
V praxi by to znamenalo, že ak dieťa na
vštevuje napríklad krúžok v najbližšom
okresnom meste, obec, v ktorej má die
ťa trvalý pobyt, bude tomuto okresné
mu mestu platiť na toto dieťa príspevok
na jeho voľnočasovú aktivitu. Ak sa ale
tomuto problému štát venovať nebude,
hrozí likvidácia organizácií, ktoré sa sta
rajú o to, aby naše deti zmysluplne vy
užívali voľný čas – základné umelecké
školy, školské kluby, centrá voľného ča
su. Malacké nevynímajúc.

Upozornia ministrov
na likvidáciu centier
voľného času

Na situáciu a názor sme sa spýtali aj Asociácie centier voľného času. Odpovedala nám jeho predsedníčka PhDr. Marta Hanečáková.

Aký je postoj asociácie k medzere
v legislatíve, ktorá umožňuje nesprávne počítanie žiakov v rámci voľnočasových aktivít?
Ako asociácia sme niekoľkokrát navr
hovali MŠ SR hľadať riešenie. Po prvýkrát
sa to udialo 5.12. 2008 na rokovaní so štát
nou tajomníčkou MŠ SR Mgr. Bibiánou Ob
rimčákovou, kde v programe rokovania
bola aj príprava Nariadenia vlády SR. Po
tomto stretnutí sa neudialo nič a MŠ SR
dokonca neprijalo žiadne opatrenia, ako
danú problematiku riešiť, alebo ak prijalo,
neboli sme oboznámení, nič nám oficiál
ne nezaslali. Po tomto kroku nasledovala
zmena kompetencií týkajúcich sa meto
dického riadenia CVČ – boli sme „prevele

V centrách voľného času sa deti učia tvorivému prístupu k životu.

ní“ na sekciu regionálneho školstva MŠ
pod vedením PaedDr. Petra Juráša. Po tých
to neúspechoch vyvolať spoluprácu sme
27. 5. 2009 napísali oficiálny list o ochote
spolupodieľať sa na tvorbe Vyhlášky o CVČ
a ďalších novovznikajúcich legislatívnych
úprav. Na to sme dostali odpoveď: áno.
Ale jediné stretnutie, ktoré sa uskutočnilo,
bolo 28. 1. 2010, kde sa vlastne nedospelo
k žiadnemu návrhu. Vzhľadom na to, že
návrh na zmenu koeficientov a riešenie da
nej problematiky vypracovalo MŠ SR, hod
notíme ich postoj k asociácii ako nekorekt
ný, neodborný a neznalý vecí týkajúcich sa
činnosti CVČ, aj keď sme v Zákone o ško
lách a školských zariadeniach a poskytu
jeme výchovno-vzdelávaciu činnosť.
Bude Asociácia nejakým spôsobom
ovplyvňovať ďalší legislatívny proces,
aby sa táto situácia neopakovala?
V nasledujúcich dňoch sme zvolali mi
moriadne zasadnutie predsedníctva
A CVČ, kde vyberieme strategické kroky,
ako postupovať, aby sme sa mohli vyjadriť
aj k legislatíve. Prvé kroky boli realizované
22. 3. 2009, kedy sme oficiálnym listom
požiadali o informácie a o prijatie zástup
cov asociácie v MŠ SR. Túto informáciu
sme zaslali aj ZMOS a OZ Pracovníkov
školstva a vedy na Slovensku. V prípade, že
sa do nášho zasadnutia neuskutoční
a kompetentní nebudú mať záujem roko
vať, oslovíme ministra školstva a ministra
financií, aby sme ich informovali o situácii
a upozornili na to, že problém neriešime
a nehľadáme spoločné východiská, ale
likvidujeme zariadenia bez znalosti veci!
INGRID ŠRÁMKOVÁ
Foto: STANO OSUSKÝ

Zastupiteľstvo rokovalo o zmene rozpočtu na rok 2010
Poslanci mestského zastupiteľstva prerokovali na svojom riadnom zasadnutí 18. marca spolu 25
bodov, z toho 14 rokovacích materiálov a 9 informácií.
Najdiskutovanejším bodom bola in
formácia o rekonštrukcii mostného te
lesa nadjazdu. Jednomyseľne a bez dis
kusie schválili poslanci návrhy na pre
vody parciel v prospech vlastníkov ne
hnuteľností a bytov na Ul. K. Orgoňa,
Záhoráckej ulici, Ul. Ľ. Fullu a na Ul.
D. Skuteckého.
Rozsiahlou diskusiou prešli dva bo
dy rokovania, a to návrh zmeny rozpoč
tu mesta na rok 2010 a Správa o výsled
ku následnej finančnej kontroly eviden
cie, spôsobu výberu dodávateľa a zúč
tovania kapitálových výdavkov v ob
lasti zabezpečovania projektových do

kumentácií za rok 2008. Otvorenie
schváleného rozpočtu na rok 2010 si
vyžiadalo niekoľko skutočností – výpa
dok podielových daní na príjmovej stra
ne a nadpráce spojené s rekonštrukciou
kaštieľa, neplánovaná rekonštrukcia
strechy Kultúrního domečka a prečer
panie vyčlenených finančných pro
striedkov na zimnú údržbu na strane
výdavkov. Rekonštrukcia kaštieľa si nad
rámec plánovaného rozpočtu vyžiadala
výdavky spojené s archeologickým vý
skumom v celkovej sume 194-tisíc €.
Vyrovnanie rozpočtu sa dosiahlo zní
žením investičných výdajov mesta.
Poslanci návrh nového rozpočtu
schválili.
Novinky vo vybavovaní sťažností
V prípade správy hlavnej kontrolór
ky za rok 2008 boli zistené pochybenia

v oblasti rozpočtovej disciplíny. Mest
ský úrad zaviedol nové opatrenia, ktoré
by mali opakovaniu sa situácie zabrániť,
a z danej situácie vyvodí dôsledky. Po
slanci zastupiteľstva odsúhlasili aj ko
financovanie rekonštrukcie detského
ihriska v oblúku na Štúrovej ulici na síd
lisku Juh a zásady o vybavovaní sťaž
ností. Nová legislatíva v oblasti uplat
ňovania si sťažností je zložitá, a preto
mestský úrad vypracuje a zverejní zjed
nodušený a prehľadný manuál, ktorý
občanom vysvetlí, akým spôsobom mô
žu sťažnosti podávať, aby bol zachova
ný legislatívny rámec a sťažnosť obsa
hovala všetky formálne náležitosti. Za
stupiteľstvo odhlasovalo aj návrh Vše
obecne záväzného nariadenia o zbere,
preprave a zneškodňovaní komunálne
ho odpadu. Zásadnou zmenou pred
metného VZN je vývoz tuhého komu

nálneho odpadu zo záhradkárskej osa
dy Nad výhonom, ktorý sa doteraz riešil
pristavovaním veľkokapacitného kon
tajnera na odpad. Kontajnery boli zne
užívané na vyhadzovanie objemného
odpadu, a tak mesto pristúpilo k rieše
niu vývozu komunálneho odpadu vre
covým systémom.
Záver rokovania bol venovaný inter
peláciám poslancov. Tie sa dotýkali vy
budovania chodníka na Ul. Ľ. Fullu 1–3,
riešenia parkovacích miest vo vnútro
blokoch na Ulici 1. mája, možnosti pre
vodu vojenských nehnuteľných majet
kov na obce, odvodnenia Stupavskej
ulice a progresu v sprístupňovaní areá
lov školských zariadení podľa koncep
cie rozvoja športu. Na predmetné inter
pelácie boli vyžiadané písomné odpo
vede.
INGRID ŠRÁMKOVÁ
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SAMOSPRÁVA

Sme tu pre vás
Kaverna je už vyše
roka prekrytá oceľovou
platňou. V jej okolí sa
však tvoria ďalšie
praskliny. Už niekoľko
týždňov platí znížená
rýchlosť nielen v jej
bezprostrednej
blízkosti, ale
na celom moste.

Trinásť zamestnancov ekonomického oddelenia mestského úradu vedie
manažér Ladislav Adamovič. Ekonomické oddelenie zastrešuje hneď
niekoľko referátov – finančný, majetkový, právny, referát daní a poplatkov a referát školstva.
Finančný referát
Finančný referát ekonomického od
delenia sa zaoberá tvorbou rozpočtu.
Jednotliví referenti tu pripravujú podkla
dy pre spracovanie rozpočtu mesta, kto
rý zostavuje vedúci oddelenia. Náplňou
práce zamestnancov tohto referátu je
spracovanie rôznych účtovných dokla
dov – faktúr či pokladničných dokladov,
spracovanie účtovnej závierky, príprava
podkladov pre audit či ratingové hod

Referát daní a poplatkov
Na úseku daní a poplatkov vedú re
ferenti ucelenú agendu miestnych daní,
akými sú napríklad daň za psa či daň
z nehnuteľnosti. Zaplatiť tu môžete
miestne poplatky za komunálny odpad
a drobné stavebné odpady. Na základe
sadzieb daní, každoročne schvaľova
ných poslancami mestského zastupiteľ
stva, vám tu pracovníci úradu vystavia
platobný výmer. Potom referenti sledu

V lete nás okrem horúčav a komárov bude trápiť
aj uzavretý most

Paralyzujúca
oprava mosta

Jedným z prvých bodov marcového rokovania mestského zastupiteľstva
bola informácia o stave mostnej konštrukcie nadjazdu. Pred viac ako rokom sa na moste vytvorila kaverna, ktorá ohrozuje stabilitu mosta. Ako
provizórne riešenie bola osadená železná platňa na predmetnú kavernu
a znížená rýchlosť. Momentálne je však situácia viac ako kritická. Cesta je
v správe Bratislavského samosprávneho kraja.

Ekonomické oddelenie v plnej zostave

notenie. Pracovníci tu sledujú finančné
prostriedky plynúce zo štátneho rozpoč
tu a kvartálne vyhodnocujú účtovné vý
kazy. Referát tiež spolupracuje s odde
lením projektového riadenia pri vyúčto
vaní prostriedkov z Európskej únie, po
skytnutých na rôzne projekty.
Majetkový referát
Majetkový referát vedie evidenciu
hmotného i nehmotného majetku vo
vlastníctve mesta. Stará sa o zaraďova
nie majetku do evidencie i o jeho vyra
ďovanie, pripravuje podklady k jeho in
ventarizácii, podklady pre škodovú ko
misiu a pre rozhodovanie o zverení ma
jetku mesta do správy príspevkových či
rozpočtových organizácií. Zabezpečuje
tiež agendu poistenia majetku mesta.
Okrem toho má na zreteli majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností. Za
bezpečuje kontakt s orgánmi štátnej
správy, napríklad s katastrálnym úra
dom. Úlohou referátu je príprava pod
kladov pre znalecké posudky týkajúce sa
odpredaja majetku mesta, prevodov ne
hnuteľného majetku, o ktorých je reč na
rokovaniach mestského zastupiteľstva,
a spolupracuje so správcom mestských
lesov pri ich užívaní a hospodárení.
Právny referát
Tento referát eviduje zmluvy, ktorých
je mesto účastníkom. Posudzuje tiež
zmluvy vypracované inými oddeleniami
úradu, ktoré ďalej pripomienkuje. Refe
rát pripravuje a pripomienkuje všeobec
ne záväzné nariadenia a zabezpečuje by
tovú politiku. Návrhy na pridelenie bytu
predkladá primátorovi mesta na schvá
lenie, ale eviduje aj žiadosti občanov tý
kajúce sa práve pridelenia či výmeny
mestských bytov. Tento úsek ekonomic
kého oddelenia zabezpečuje dokumen
táciu pre zmluvné prevody bytov do
osobného vlastníctva nájomníkov. Re
ferát je zodpovedný aj za vybavovanie
priestupkov. V spolupráci s exekútorský
mi úradmi zabezpečuje vymáhanie po
hľadávok.
MALACKÝ HLAS
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jú úhrady platieb, v prípade ich nezapla
tenia vám hrozí upomienkovanie a ne
skôr vymáhanie prostredníctvom exe
kučných titulov. Referát miestnych daní
a poplatkov preberá daňové priznania
k dani z nehnuteľnosti a v prípade zmien
vystavuje platobné výmery. Takéto pri
znanie môžete poslať poštou priamo
ekonomickému oddeleniu alebo ho
môžete osobne priniesť do klientskeho
centra. Ak platíte miestne poplatky a na
stane u vás zmena v adrese trvalého
bydliska, počtu osôb v byte a podobne,
zmeny musíte oznámiť práve referátu
miestnych daní a poplatkov. Ten na
zmeny zareaguje dodatočným platob
ným výmerom.
Referát školstva
„Činnosti referátu školstva môžeme
rozdeliť do dvoch častí. Jedna spočíva
vo financovaní škôl a školských zariade
ní, druhá v metodickom usmernení
v rámci výchovno-vzdelávacieho proce
su,“ vysvetlil L. Adamovič. Čo tu môžu
Malačania vybaviť? „Ak rodičia nesúhla
sia s rozhodnutím školy, môžu k nám
podať odvolanie, pretože sme odvola
cím orgánom. Ide napríklad o rozhod
nutie o prijatí žiaka do školy či odklad
jeho nástupu,“ priblížil vedúci oddele
nia. Kompetenciou oddelenia je kontro
la dodržiavania zásad výchovy a vzdelá
vania, ale aj vydávania organizačných
pokynov riaditeľom škôl a školských za
riadení. Náplňou referátu je tiež zabez
pečenie odbornej činnosti v základných
školách, napríklad príprava podkladov
vo veciach zaraďovania škôl a školských
zariadení do siete škôl a školských zaria
dení na Ministerstve školstva SR. Referát
zabezpečuje aj výberové konania na
miesta riaditeľov škôl. Čo sa týka finanč
nej oblasti, mesto finančné prostriedky
prerozdeľuje jednotlivým školám a škol
ským zariadeniam na základe schvále
ného rozpočtu. Referát samozrejme ve
die evidenciu o týchto dotáciách.
SIMONA ŠÍPOVÁ
Foto: -otano-

Primátor oboznámil prítomných po
slancov so skutočnosťou, že rekonštruk
cia sa pripravuje a počas rekonštrukč
ných prác hrozí úplná uzávierka mosta,
ktorá prinesie zlú dopravnú situáciu
v meste. Okrem toho bude potrebná aj
výluka na železničnej trati, čo v praxi
znamená premávku len po jednej koľa
ji, a teda aj dlhšie intervaly pri zatvore
ných závorách na železničných prejaz
doch, čo opätovne sťaží nielen vjazd do
mesta, ale aj prejazd mestom. Pred po
slancov zastupiteľstva predstúpili aj zá
stupcovia BSK – riaditeľ odboru dopra
vy BSK Ing. Norbert Takács a vedúci od
boru pozemnej dopravy BSK Mgr. Miro
slav Mihók s informáciou o pri
pravovanej rekonštrukcii. Ako vyplynulo
z ich vystúpení, práce na rekonštrukcii
sú v procese príprav, pravdepodobný
termín začatia sa rekonštrukcie je síce
leto 2010, nevedia však povedať, ako dl
ho bude rekonštrukcia mostného telesa
trvať. Je niekoľko variánt, s ktorými sa
uvažuje. Jednou z nich je čiastočná uzá
vierka mosta so zachovaním obmedze
nej premávky. Tento variant však podľa
slov zástupcov BSK predraží celú rekon
štrukciu približne o 30 % a časovo sa

predĺži viac ako o polovicu. Ako ideálny
časovo aj finančne sa ukazuje variant
s úplnou uzávierkou a odklonom do
pravy po iných uliciach. Odklon dopra
vy by mal riešiť dopravný projekt, ktorý
tiež prináša niekoľko možností. Mesto
navrhovalo, aby sa dočasne otvoril pre
dopravu železničný priechod na Kollá
rovej ulici, ktorý bol pred viac ako 40

rokmi uzatvorený kvôli častým tragédi
ám. Polícia však trvá pri otvorení prie
chodu na svetelnej signalizácii, ktorá by
riadila nielen priecestie, ale predo
všetkým prichádzajúcu dopravu z obi
dvoch smerov. Železničný priechod po
ukončení rekonštrukcie bude musieť
dať BSK opäť do pôvodného stavu. Kraj
ešte stále pracuje v rozpočtovom provi
zóriu, avšak ako prisľúbil na stretnutí
s občanmi župan Frešo, finančné
prostriedky na rekonštrukciu budú v ná
vrhu rozpočtu na rok 2010 uplatnené.
Ako poslednú sumu uviedol BSK 1,5 mi
lióna eur. Faktom však zostáva, že cel
ková uzávierka mostného telesa na nie
koľko mesiacov ochromí i tak dosť zúfa
lú dopravnú situáciu v našom meste.
Preto primátor mesta vyzýva odbornú,
ale aj laickú verejnosť, aby prišla s ná
metmi a nápadmi na riešenia dopravnej
situácie počas odstávky mostu, ktoré by
mohli byť predložené pri príprave spo
menutého dopravného projektu.
-iša-, foto: –otano-

Mesto v tme

Odhliadnuc od nerovných komunikácií, ktoré nám
najmä v období lejakov kladú pod nohy hlboké
kaluže, prekážkou sú aj tmavé ulice.

Krikľavým prípadom je najmä Záho
rácka ulica. Svoj účel tu už dlhý čas ne
plnia nášľapné svetlá, z ktorých niekto
ré už vandali vytĺkli. „Niekoľkokrát sme
vymieňali kryty svetiel aj objímky na
žiarovky v ich vnútri, neviedlo to ale
k ničomu,“ skonštatoval Jozef Bátory
z oddelenia služieb a údržby mestské
ho úradu. Svetlá na Záhoráckej ulici síce
reklamované boli, ak sú však očividne
vybité vandalmi, reklamácia sa na ne
nevzťahuje. V prípade rozbitia jedného

svetla totiž môže vypadnúť celá fáza. To
znamená, že svietiť prestane hneď nie
koľko nášľapných svetiel.
Tma bije často do očí aj na Ul. J. Kost
ku. Napriek nezvyčajnému počtu lámp
na niekoľkých metroch v uličke spájajú
cej centrum s Kultúrním domečkom bo
la ešte nedávno situácia v noci doslova
temná. Z množstva pouličných lámp
nesvietila ani jedna. Aj to mala na rováši
väčšia porucha, svetlá však teraz svie
tia. 		
Text, foto: -nasi-

Opätovné štatistické zisťovanie
Po vstupe do Európskej únie sa Slovenská republika prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci európskeho projektu
štatistiky chudoby a sociálneho vylúčenia. Svojím obsahom a zameraním
nadväzuje na predchádzajúce zisťovania vykonávané v domácnostiach
v rokoch 2005 až 2009.
Jeho realizáciou sa získava harmoni
zovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni
a štruktúre chudoby a sociálnom vy
lúčení v krajinách Európskej únie, čo
umožňuje nielen medzinárodné porov
návanie Slovenska v rámci Európskej
únie, ale i analyzovanie životnej úrovne
domácností na Slovensku. V Slovenskej
republike bolo na rok 2010 do zisťova
nia vybraných takmer 6-tisíc domác
ností vo viac ako 300 obciach, teda aj
na území mesta Malacky a vo vybra
ných obciach okresu Malacky. Zisťovanie sa uskutoční od 1. do 30. apríla
prostredníctvom externých spolupra

covníkov, ktorí sú poverení funkciou
opytovateľa Štatistického úradu Slo
venskej republiky – pracoviska ŠÚ SR
v Bratislave. Opytovatelia sú povinní
sa preukázať osobitným poverením
a odovzdajú domácnostiam písomnú informáciu o účele zisťovania.
Všetky informácie a názory, ktoré nám
v rámci tohto zisťovania domácnosti
poskytnú, budú anonymné a použité
výlučne na štatistické účely. Ochranu
dôverných údajov upravuje zákon NR
SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
Za ochranu dôverných údajov zodpo
vedá Štatistický úrad Slovenskej repub

liky. Zisťovanie sa vykoná na základe
vyhlášky č. 416/2008 Z. z. Program štát
nych štatistických zisťovaní na roky
2009–2011.
Osoby, ktoré sa zúčastnia zberu úda
jov a na spracovaní výsledkov zisťova
nia, sú viazané mlčanlivosťou o všetkých
zistených skutočnostiach aj po skonče
ní zisťovania. Poskytnuté údaje do do
tazníka budú slúžiť pri spracovávaní len
ako štatistické podklady. Údaje, ktoré
sú v nich uvedené, sa nesmú zneužívať
akýmkoľvek spôsobom. V tejto súvislos
ti upozorňujeme obyvateľov mesta a vy
braných obcí do zisťovania, aby nepo
skytovali údaje žiadnym osobám, ktoré
sa nepreukážu príslušným Poverením
opytovateľa a dokladom totožnosti. Bliž
šie informácie môžete získať na telefón
nom čísle 02/69 250 410, 400.
MAGDALÉNA ŠIPKOVÁ,
riaditeľka Štatistického úradu SR
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Rekonštrukcia
finišuje
Dlho očakávaná rekonštrukcia šiestich miestností Pálfiovského kaštieľa
sa blíži ku koncu. Dnes sú izby ešte prázdne, už počas Prvomájových
Malaciek si však budete môcť prezrieť vynovené priestory aj so zaria
dením. Čiastočná rekonštrukcia sa začala v novembri minulého roka.
Svoje miesto tu nájde galéria so sympóziom, Regionálne centrum des
tinačného manažmentu a tzv. pálfiovská izba, zariadená originálnym
nábytkom požičaným zo štátneho depozitu.

Chodby sú čerstvo omietnuté, podlaha je tiež nová. Padajúca omiet
ka je už minulosťou.

Zbúraním priečok sa z troch malých izbičiek stala veľká miestnosť
so zachovaným štukovaním. Tu bude umiestnená historická expo
zícia v podobe pálfiovskej izby zariadenej dobovým nábytkom.

Priestory v historickej bu
dove vďaka rekonštrukcii
ožívajú.

MH 10 F9
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Paltour prináša výsledky
V poradí štvrtý
workshop, zorga
nizovaný v rámci
projektu cezhra
ničnej spolupráce
Paltour, osvetlil zú
častneným prob
lematiku cestov
ného ruchu v na
šom i v prihranič
nom regióne Dol
né Rakúsko.

mesiac dobrých olejov
545 druhov motorových olejov
a 530 druhov filtrov

pre všetky osobné
a ľahké úžitkové
vozidlá
Ak si kúpite

Pracovníci čistia studňu mechanicky pod dohľadom archeológov.

Program workshopu sa krútil okolo
Regionálneho centra destinačného manažmentu, ktoré by malo sídliť v zrekonštruovaných priestoroch malackého kaštieľa. Centrum by malo zastrešovať cestovný ruch na Dolnom Záhorí.
Jeho úloha spočíva najmä v posilnení
rozvoja cestovného ruchu v našom regióne i priľahlých regiónoch.
Gro diskusie patrilo trojjazyčnému
portálu www.region-palffy.eu, na ktorom by turisti mali nájsť potrebné informácie o všetkých obciach Dolného
Záhoria. S prezentáciou tu vystúpila
Lenka Zlochová z Turisticko-informačnej kancelárie Devínska Nová Ves a Jozef Rajchl, ktorý sa zameral na možnosť
rozvoja spolupráce v cestovnom ruchu

v regióne Dolné Záhorie a Niederösterreich. O záver workshopu sa postaral
spoluautor zákona o cestovnom ruchu
Igor Kuhn, ktorý priblížil dôsledky nového zákona pre mestá, obce i podnikateľov. Výsledky projektu Paltour,
v ktorom Malacky vystupujú ako vedúci

4 litre
motorového oleja

partner, badať najmä v Pálfiovskom
kaštieli. Šesť miestností kaštieľa v Malackách prechádza rekonštrukciou, ktorej výsledky si návštevníci mesta môžu
prezrieť už počas prvomájového happeningu. V najväčšej z izieb bude
umiestnená historická expozícia zariadená dobovým nábytkom. Vďaka finančným prostriedkom poskytnutým
z Nadácie SPP sa začalo aj s čistením
studne na nádvorí kaštieľa. V studni
s priemerom 2 metre je voda v hĺbke
13,5 metra. Po jej vyčistení sa nad ňu
dostane replika sochy bronzového je
leňa, ktorá tu mala svoje miesto až do
roku 1918.
SIMONA ŠÍPOVÁ
Foto: STANO OSUSKÝ, PETRA ŠUŠOTOVÁ

dostanete olejový a vzduchový filter

len za 1 €!

Ponuka platí od 1. 4. do 30. 4. 2010. Cena je bez DPH.

Všetko, čo potrebujete
vedieť o
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Týždeň ZDRAVIA
s Kartami zdravia

s Nemocničnou a. s.
Ak patríte medzi tých, pre ktorých je ZDRAVIE vás a vašich
najbližších najväčšia hodnota,
zapojte sa spolu s Nemocničnou a. s. do celosvetovej kampane s názvom Svetový deň
zdravia.

Tohtoročná téma, ktorá sa každý rok
mení, upozorňuje na určité aspekty zdravia, ktorým treba venovať aktuálne zvýšenú pozornosť, sa nesie v duchu hesla:
Urbanizácia – šanca pre verejné zdravie alebo Globálne spojenie aktivít pre
vytvorenie zdravších miest. Výber témy
vychádza z uznania skutočnosti, že urbanizácia má všeobecne vplyv na zdravie
obyvateľstva ako celku a aj individuálne
– špeciﬁcký vplyv na zdravie konkrétneho jednotlivca.

Nemocničná a. s. sa rozhodla podporiť celosvetovú kampaň aj prostredníctvom svojich Kariet zdravia
a umožniť vám tak prístup k širokej
škále nadštandardných služieb.

�

�

Od 6. 4. do 13. 4. máte možnosť
získať 15% zľavu z nominálnej
hodnoty Karty zdravia, pričom
kredit na karte vám zostáva
v plnej výške.

Nemocnica v Malackách, Nemocničná a. s. sa zapojila do tejto celosvetovej
kampane „1 000 miest, 1 000 životov“,
ktorá sa bude konať v dňoch 6. – 9. apríla v priestoroch vestibulu nemocnice.
Pripravili sme pre vás STÁNOK ZDRAVIA, kde práve počas týchto dní v čase
od 7.00 – 15.00 hod. budete mať možnosť
získať viac informácií o vašom zdravotnom stave prostredníctvom týchto vyšetrení:
�
�
�

meranie tlaku
meranie tuku
meranie BMI (Body Mass Index).

Zároveň vám poskytneme poradenstvo
ohľadom nameraných hodnôt.

je naša adresa

1. mája 5470/46, Malacky, tel.: 034 772 4862
mobil: 0910 966 026, 0915 736 141, e-mail: info@akusat.sk

Týždeň ZDRAVIA

Od roku 1950 je 7. apríl v kalendári takmer všetkých krajín na svete, vrátane
Slovenska, zapísaný ako Svetový deň
zdravia. Tento deň je zároveň aj dňom
vzniku Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorá tak informuje svetové
spoločenstvo a snaží sa riešiť aktuálne
problémy, ktoré priamo súvisia so zdravím, alebo majú na zdravie negatívny
dopad.

autodieloch

�

AKO NA TO?

Karta Zdravia vám a vašej rodine zabezpečí:
�

Cieľom Nemocničnej a. s. je počas týchto
dní viac zdôrazniť dôležitosť prevencie,
ako aj smerovať obyvateľov nášho regiónu k väčšej zodpovednosti za svoje
zdravie a kvalitu svojho života.

�

300 €) alebo 5 % (pri karte s pôvodným
kreditom 500 €) na všetky služby poskytovaných pre držiteľov Karty zdravia
Karta zdravia je prenosná, teda využiteľná pre vás a vašich blízkych, jej platnosť je bez časových obmedzení, preto
sa nemusíte báť, že predplatený kredit
v stanovenom termíne nevyčerpáte
kredit čerpáte len v prípade reálneho
využitia služieb Nemocničnej a. s.
zasielanie notiﬁkačných mailov o čerpanom kredite, type využitej služby
a zostávajúcej výške vášho kreditu

prístup k širokej škále nadštandardných
služieb ponúkaných Nemocničnou a. s.
(telefonické konzultácie s praktickým
lekárom, garantované termíny vyšetrení na špecializovaných ambulanciách,
ﬂexibilné termíny zákrokov JZS, nadštandardné služby spojené s hospitalizáciou a veľa ďalších výhod)
zľavu 3 % (pri
karte s pôvodným kreditom

Postup, ako sa stať držiteľom Karty zdravia
je jednoduchý, stačí, ak budete kontaktovať asistenta pre VIP zdravotnú starostlivosť telefonicky na číslach 034/28 29 282,
0918 803 120 alebo mailom na adrese
vipzdravie@nemocnicna.sk. S ním môžete konzultovať svoje potreby a odpovie
vám na všetky otázky spojené s Kartou
zdravia. Zároveň sa postará o celý postup
vydania vašej Karty zdravia podľa vášho
výberu.

300

500

Bližšie informácie nájdete na: www.nemocnicna.sk, www.medirexgroup.sk alebo sa informujte na tel.: 034/ 28 29 111.
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V rozprávke
Tak sme sa dočkali. Pokročilá doba, pokročilé zákony. Niektorí ich
vítajú s náručou plnou ruží, iní zasa zúfalo a najmä bezmocne zalamujú rukami. A práve jedným z takýchto zákonov je kontroverzné
jedenáste prikázanie z dielne SNS
o vlastenectve. Koniec koncov,
prečo nie? A vlastne, prečo áno?

Študenti sa na maturitu poctivo pripravovali, zadania ich neprekvapili.

Skúška dospelosti

V utorok 16. marca sa pre študentov 756 stredných škôl začali písomné maturity. V tomto školskom roku sa skúšku dospelosti chystá zložiť 65 338 študentov.

Písomná časť maturitnej skúšky trva
la tri dni, začala sa slovenským jazykom
a literatúrou. V ďalšie dni študentov po
sledných ročníkov stredných škôl čakali
cudzie jazyky a matematika. Pri skúške
z cudzieho jazyka si mohli zvoliť z dvoch
úrovní náročnosti – B1 alebo B2 Spoloč
ného európskeho referenčného rámca
Rady Európy. V malackých gymnáziách
maturovalo dovedna 156 študentov. Pri
pravovali sa pod vedením vyučujúcich
na voliteľných seminároch, kde si vyskú
šali vedomosti aj v testoch z minulých
rokov. Študenti mali bezprostredne po
dopísaní testov dobrý pocit, podľa ich
slov čakali, že to bude horšie. Zhodli sa,
že slovenčina pre nich bola v porovnaní
s ostatnými predmetmi najmenším stra
šiakom. „Študenti sa určite na začiatku
báli, no len do chvíle, kým začali písať.
V triedach panovala pohodová atmosfé
ra,“ priblížila Viera Zaíčková, riaditeľka
Gymnázia sv. Františka Assiského. „Ide
o náročnú skúšku, ktorá v každom vyvo
láva stres. Ide však o skutočnú skúšku
dospelosti, ktorá preverí nielen vedo
mosti, ale aj psychickú dospelosť matu
rantov,“ myslí si Viera Mojžišová, zástup
kyňa riaditeľky Gymnázia Malacky a ko
ordinátorka maturít.
Test i slohová práca
Ako dnešná maturita vyzerá? Pozo
stáva z dvoch častí, externej a internej.
Interná časť sa pri vyučovacích a cudzích
jazykoch delí na písomnú formu a ústnu
formu. Externú časť predstavuje test so
64 úlohami, v ktorom museli študenti
správne odpovede vyberať (40 úloh)
i vypisovať (24 úloh). Od 11.15 h ich ča
kala približne hodinová prestávka, po
ktorej nasledovala písomná forma inter
nej časti, teda písanie slohovej práce.
Žrebovanie tém písomnej formy internej
časti maturitnej skúšky a ich vyhlásenie
bolo naživo odvysielané v Slovenskom
rozhlase o 12.20 h. Študenti mali pri slo

hu na výber z diskusného príspevku na
tému Úroveň spoločnosti sa posudzuje
podľa toho, ako sa dokáže správať voči
svojim najbezbrannejším, umeleckého
opisu školy Môj svet, úvahy Bol by Hol
den Caulfield prototyp mladého rebela
aj dnes? a mohli sa charakterizovať v té
me Hovoria o mne... Na test mali 90 mi
nút, na sloh 150 minút. Náhradný termín
externej časti a písomnej formy internej
časti maturitnej skúšky bude 27.–30.
apríla. Závisí od počtu prihlásených štu
dentov na náhradný termín. Skúška sa
potom bude konať v školách, ktoré určí
krajský školský úrad.
Dlhá cesta zadaní
Maturity sa pre študentov začínajú
tradične po ôsmej ráno, pre vyučujúcich
však oveľa skôr. „Zadania musíme pre
vziať na výdajnom mieste krajského
školského úradu. Škola je povinná tieto
zadania vyzdvihnúť, takže každý z troch
dní chodíme ráno do Bratislavy tak, aby
sme tam o 6.00 h už boli,“ vysvetľuje
V. Mojžišová. Testy má vyzdvihnúť riadi
teľ školy alebo osoba ním poverená,
v prípade našich gymnázií V. Mojžišová
a zástupca riaditeľky cirkevného gymná
zia Martin Macejka. Podľa Romany Ka
novskej, riaditeľky Národného ústavu
certifikovaných meraní vzdelávania, za
platí štát za maturitné skúšky približne
500-tisíc eur. Študenti sa výsledky skú
šok dozvedia najneskôr 10 dní pred úst
nou maturitnou skúškou.
Text: SIMONA ŠÍPOVÁ,
Zdroj: SITA, www.nucem.sk
Foto: PETRA ŠUŠOTOVÁ
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Pýtame sa za vás
Jany Zetkovej,
riaditeľky Mestského centra kultúry:
Prečo sa nedajú lístky
do malackého kina
kúpiť alebo rezervovať cez internet alebo
v turisticko-informač- NA
TEL O
nej kancelárii?
V záujme priblíženia sa k našim potenciálnym zákazníkom samozrejme uvažujeme nad možnosťou zakúpenia softvéru,
ktorý by umožňoval predaj lístkov z rôznych miest. V súčasnosti sa však v Kultúrním domečku na predaj lístkov používa
softvér kúpený z projektu Rekonštrukcia
kina. Na základe udržateľnosti projektu
máme povinnosť tento softvér používať
minimálne 5 rokov. Keďže rekonštrukcia
bola dokončená v máji 2007, nový softvér
by MCK mohlo kúpiť o 2 roky (pozn. red.).

MH 10B1

Príjemné prežitie sviatkov
jari želá svojim čitateľom
celá redakcia!

MH 10 B2

Krížovka

Pripravil: Vojtech Kúkoľ

Autorom výroku, ktorý je ukrytý
v tajničke krížovky, je český básnik
a prekladateľ Jaroslav Vrchlický
(1853–1912)

nie (kniž.) F priateľ Boleka – prístav na ju
hozápade Ruska na rieke Volga – patriaci
Lole G kameň – 2. časť tajničky – spoje

Vodorovne
A vápencová hornina – postupne pa
dá (lístie zo stromu) – odhadom B výras
tok na hlave jeleňa (jed. č.) – vyrúbaný
pás v lesnom poraste – slovenský jazy
kovedec C fínsky spisovateľ – produkt
včiel – domácke meno Ireny – chemická
zn. tália – buriči D 1. časť tajničky E pra
veké sídlo v Turecku – druhá dvojhláska
– časť tenisového zápasu – kosil – ume

RIADKOVÁ INZERCIA
• Kúpim srnčie trofeje.
Kontakt: 0915 83 21 86.
• Výhodne predám kvalitné a pekné pia
níno. Kontakt: 0903 19 63 67.
• Predám novú liaheň na 56 ks vajec, ce
na 129 €. Kontakt: 0914 29 12 65.
• Lacné autodiely, spojky, výfuky, rame
ná, brzdy, tlmiče a iné.
Kontakt: 0907 18 18 00.
• Dám do prenájmu 1-i byt vo Veľkých
Levároch, rekonštruovaný, plastové ok
ná+dlažba, kompletne zariadený, pre
1 alebo 2 osoby. Kontakt: 0907 47 03 59.

Zatiaľ jediný výrazný úspech, ktorý
zožal návrh zákona o vlastenectve, bolo
preplnenie námestia pred Prezident
ským palácom rozrušenými voličmi.
Pravda, ak by si tam niekto práve vtedy
otvoril bufet s vopcháčikmi (rozumej
hot-dogmi – ďakujeme vám, slovenskí
jazykovedci!), dalo by sa hovoriť o akom
si atypickom pozdvihnutí národnej eko
nomiky. Alebo to bol azda len šikovný
ťah nášho pána prezidenta, ako na seba
svojim právom veta upozorniť? Veď
uznajme – ani počas prezidentských vo
lieb nebol taký populárny, ako v týchto
dňoch. Pravdepodobne sa už dostal na
úroveň kolegu Obamu v USA – už aj na
pána Gašparoviča sa upierajú mnohé
(a pravdepodobne) márne nádeje jeho
ovečiek.  No kto by si to neužíval. Alebo
je novopečený návrh zákona skrátka
baranidlom Janka Slotu, ako opätovne

preraziť v médiách? Veľmi drahé dovo
lenky, súkromné lietadielko, viac áut,
než má hociktorá automobilka... všetko
veci, ktoré už jednoducho neupútajú.
Ale musíme sa na to pozerať pozitív
ne! Pavol Dobšinský by bol na súčasnú
vládnucu scénu určite hrdý – Divného
Janka máme, už len treba nájsť tú za
kliatu pannu vo Váhu.

1
A
B
C
D
E
F
G

2

3

4

5

6

7

8

Zvisle
1 padanie (odb.) – ako (nemecky) 2
sluha na gazdovstve (hist.) 3 spravila 4
pästiarska skratka – malý poľný hloda
vec – španielsky člen 5 ako hosť (skr.) –
Alžbeta (domácky) – EČV okr. Krupina 6
opica (zried.) – Demokratický svaz romů
(Česko) – svetový čas (skr.) 7 viatím od
niesol 8 sídlo vo Francúzsku – domácke
meno Ericha 9 medzinárodný kód ne
meckého štátu – Asociácia turistov Slo
9

venska (skr.) – značka abvoltu 10 starší
český duchovný – prijímate potravu 11
veľtok (česky) 12 keď – tyčinka na farbe
nie pier – skratka valuty 13 hriadeľ – má
meniny 24. 5. – MPZ Lotyšska 14 ruský
súhlas – existoval – plúž 15 postupne
navštevovala, obehla 16 farebnosť 17
arabské mužské meno – zaspí
Pomôcky:
AHO, ALIŠAR, ÁST, AIRE, SABOL, ARS
Kto chce súťažiť o sadu kníh do domácnosti, nech pošle kupón spolu so správnymi odpoveďami do 6. apríla a zaradíme
ho do žrebovania.

10 11 12 13 14 15 16 17

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie tajničky – Luhár
musí mať dobrú pamäť – sme vyžre
bovali Blaženu Kovárovú z Pribinovej
ul. v Malackách. Získava sadu kníh do
domácnosti. Žiadame výherkyňu, aby
sa do 26. apríla ohlásila v redakcii.

MALACKÝ
HLAS

KUPÓN

6
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SPEKTRUM
VYSYPANÉ Z OBÁLKY

Hambálkovci lákajú
milovníkov divadla
na detektívku.

Na článok o umiestnení sa mestského kalendára v súťaži Najkrajší kalen
dár Slovenska 2010 na 3. priečke, uverejnenom v minulom čísle Malacké
ho hlasu, zareagoval jeho spoluautor Stano Bellan. Fotografie Vladimíra
Yurkovica v kalendári zostavil a otextoval. Naráža však na klebety, ktoré
hovoria o tom, že obaja na vydaní kalendára dobre zarobili. Opak je prav
dou, ich práca pre mesto bola sponzorská.

Pravidla omúvaňá

Milí spoluobčané,
společnost sa pomály konsoliduje a aj
s boží pomocú Európskej únie už máme
normy skoro na šecko a nemosíme sa tak
trápit tápaním ve tmje. O to vjec nás zne
pkojuje, jak je možné, že sme po celý čas
našej histórie tolko vjecí robili špatne. Jed
nú z cest k budúcnosci je prevzat iniciatívu,
nečekat, kým za nás v Bratislavje alebo
v Bruseli dajú šecko do porádku. Začat sa
mosí od najdúležitejšího, co sa týká šec
kých – teda v našém mjestečku od omúva
ňá. Je na časi skončit se stavem, aby si kaž
dý omúval, jak sce, bez teho, aby informá
cie, keré získal, poskytel aj ostatným. Za
bránilo by sa tým výskytu všelijakých vý
kladú a nutnosci méň informovaných ob
čanú domýšlat si detaile podlá vlastných
predstav. Drby je treba zhromažďovat, re
gistrovat a spravovat s najvyšší pozor

noscú. Treba navázat na prirodzené cen
trá – ano, sú medzi nama objetaví jedinci,
kerí sa tejto činnosci vjenujú celý život dob
rovolne, bezplatne a s vynaložením šec
kých sil. Treba dat vjecám porádek a sys
tém. V tejto chvíli je v prípravje praktická
príručka s pravidlama. Dobrú správú je, že
ušetríme financie za tlač, protože počítá
me s tým, že sa ze spomínaných center roz
šírí spolem s pomluvama autora.
Vyzývám súčasne k vytvoreňú stránky
www.pravonainformacie.sk, alebo bych
si aj jak odporca fejsbuku dovolil navrhnút
založení diskusnej skupiny „já bych nerád
nekomu ublížil, ale co je pravda, je pravda“.
Milí omúvajúcí spoluobčané, vyzývám vás,
vystúpte z ilegality a odevzdajte společnos
ci svoje vjedomosci! Jak k temu dojdeme
my, kerí sa šecko dozvíme jak poslední?
STANO BELLAN

Študenti bez školy
Dokončenie z . strany
v stanovisku univerzity, ktoré sme získali,
nie sú tieto kroky konkretizované a ešte
stále sú v procese schvaľovania. Ide totiž
o to, že Malačania by semester a akade
mický rok museli ukončiť priamo v Tren
číne a taktiež ďalšia výučba by sa realizo
vala formou niekoľkodňových blokov
priamo na univerzite. To však študentom
nevyhovuje, pretože študujú popri za
mestnaní a nie každý zamestnávateľ bu
de ochotný tolerovať napr. týždenné vý
padky zamestnanca v mesiaci. Primátor
mesta Jozef Ondrejka rokoval s rekto
rom o probléme začiatkom marca, ktorý,

ako sa zdalo, jeho argumenty pochopil
a prisľúbil urobiť všetko pre  zachovanie
detašovaného pracoviska. Posledné kro
ky však dodržaniu tohto sľubu nenasved
čujú. Existuje ešte tretia možnosť. O štu
dentov počas posledných dní prejavili
záujem dve vysoké školy s veľmi konkrét
nymi ponukami. Je teda možné, že štu
denti prejdú za takmer rovnakých finanč
ných a vzdelávacích podmienok práve
pod jednu z nich a výučba bude pokra
čovať v našom meste alebo v Bratislave.
K tomuto variantu sa najviac prikláňa te
rajší garant štúdia R. Tóth aj primátor
mesta.			              -iša-

Kto vraždil?

Louise (E. Barteková, R. Osičková), mama (D. Škrhová, B. Kočnárová),
Catherine (S. Zetková, K. Vicenová), Chanel (M. Balúchová, R. Biksadská),
Augustine (M. Vinceková, Z. Chrústová), Gaby (B. Reifová, Z. Bezáková),
Suzon (R. Štipanitzová, M. Mihaličková), Pierrette (Z. Alenová, P. Barteko
vá) – 8 žien (16 herečiek DNH).

V ôsmej divadelnej sezóne uviedlo
počas premiérových večerov (19. a 20.
marca) v Kultúrním domečku malacké
Divadlo na hambálku už svoju deviatu
inscenáciu. Tentoraz s detektívnou zá
pletkou a nechýbali emócie a napätie
až do konca.
Hra z pera Roberta Thomasa v réžii
Vlada Zeteka divákov preniesla do 30.
rokov minulého storočia. Marcela, pána
francúzskej usadlosti, niekto zavraždil.
Zrejme jedna z ôsmich žien, ktoré sa tu
zišli. Ale ktorá? Mladá laškujúca komor
ná, lakomá mama, nezbedná mladšia
Marcelova dcéra, dobrosrdečná rodin
ná slúžka, zatrpknutá stará panna,
buržoázna manželka pána domáceho,  
jeho distingvovaná staršia dcéra či zvod
ná sestra Pierrette?
Počas slovných prestreliek vyprovo
kovaných absurdnou situáciou sa na

19. 3. sme si pripo
menuli nedožitých
85 rokov našej dra
hej mamičky, babič
ky, svokry Jozefy
Blažíčkovej.
S láskou v srdci spomínajú syn Milan,
dcéra Monika, Renáta, vnučky, vnuci
a ostatná rodina. Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.

Stavebné práce v centre mesta
vždy vzbudia pozornosť. Tá teraz
patrí dlho prázdnemu miestu v zá
stavbe domov na Mierovom ná
mestí.

Ak máte zaujímavé
fotografie, alebo vie
te o mieste, ktoré stojí
za to vyfotiť, pošlite
svoj námet do redak
OKOM
OBJEKTÍVU cie!

Peľové spravodajstvo
Mapa peľového spravodajstva Európy sa vývojom ľudstva mení. V dôsled
ku globalizácie a klimatických zmien sa na naše územie dostávajú pele
rastlín, ktoré naši predkovia nepoznali. V Európe dnes peľovou alergiou
trpí 40 % ľudí.
Vďaka kratším zimám nastupuje
kvitnutie bylín, tráv a drevín oveľa skôr
ako v minulosti a ich sezóna sa každým
rokom predlžuje. Za posledných 30 ro
kov sa peľová sezóna predĺžila o 10 až
11 dní, kedy jar nastupuje v priemere
o 6 dní skôr a jeseň sa končí o 5 dní ne
skôr. Extrémne výkyvy počasia, ako sú
víchrice či orkány, majú za následok
prenos peľov na veľké vzdialenosti
a potom ich výskyt aj v tých regiónoch,
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LUCIA VIDANOVÁ, foto: S. Osuský

SpomienkY

Medzera
sa vypĺňa
Na otázku, čo sa oproti zastávke
v smere do Stupavy stavia, nám neve
dela odpovedať ani Gabriela Reháková,
vedúca oddelenia územného rozvoja
a životného prostredia mestského úra
du. „Robili sa tu nejaké betonáže, no
stavebné práce sú zastavené. Vlastník
nám nepredložil nijaké podklady,“ in
formovala.  	            Text, foto: -mn-

povrch predierajú prekvapivé rodinné
tajomstvá. Odpoveď na otázku – ktorej
zo žien bol Marcel nepohodlný – vytr
valo hľadáte až do konca. Alebo...
Všetci, ktorí sa radi stávate detektív
mi a príbeh ôsmich žien vám nie je zná
my z filmového (Francois Ozon, 2002)
či divadelného (Roman Polák, Nová scé
na, 2003) spracovania, neváhajte a príď
te si overiť schopnosť odhaliť pravdu.
Ostatní znalí konca môžete zase po
rovnať, ako sa úloh zhostili malackí diva
delníci. Za svoje výkony si právom zaslú
žili aplauz. A vlastne každý, ktorý sa na
zrode inscenácie podieľal. Tak hor`sa do
divadla. Najbližšie predstavenie je na
plánované na 10. 4.
Bližšie informácie nájdete na www.
divadlonahambalku.sk.

kde tieto rastliny ešte nekvitnú, prípad
ne kde sa bežne nevyskytujú. Preto aler
gici môžu pociťovať príznaky skôr, než
v ich okolí skutočne nastane peľová se
zóna. Za posledných 30 rokov došlo
v Európe k poklesu rozlohy trávnatých
plôch až o 40 %. Napriek tomu je zazna
menaný čoraz väčší výskyt peľových
alergií. Vedci predpokladajú, že dôvo
dom je najmä zvýšená miera znečiste
nia ovzdušia, ktorá spôsobuje väčšiu

Miesto v centre mesta, ktoré bolo roky
prázdne a pôsobilo ako päsť na oko,
sa možno zaplní.

agresivitu peľov. Peľová alergia sa radí
medzi ochorenia, ktorým sa nedá vy
hnúť. Najlepšou možnosťou boja s tým
to celoživotným ochorením je preven
cia. Lieky predpísané lekárom by mal
pacient užívať pravidelne a nielen vte
dy, keď sa dostavia príznaky ochorenia.
Cieľom liečby nie je príznaky potláčať,
ale im predchádzať. Nové, moderné an
tihistaminiká fungujú na princípe blo
kátorov, ktoré sa snažia zablokovať ne
želanú reakciu organizmu, ku ktorej do
chádza pri kontakte s alergénnou lát
kou. Z tohto dôvodu je dôležité ich dl
hodobé a pravidelné užívanie.
Viac o peľovej alergii sa dozviete
prostredníctvom tzv. peľového spravo
dajstva www.alergia.sk.
		
-ts-

21. 3. uplynuli 2 roky,
čo nás nečakane a na
vždy opustila naša
Ruženka Blecho
vá.
Odišla potichučky, bez
slova, bez rozlúčky. Ži
vot jej nedoprial dlhšie s nami byť, no
v našich srdciach zostáva stále žiť. Po
zeráme hore ku hviezdam, vieme, že
naša Rúža je niekde tam. Pri tom po
hľade si slzy utierame a s láskou na ňu
spomíname.
S úctou spomína celá rodina.
Dotĺklo srdce, ktoré
sme tak milovali, klesli
ruky, čo pre nás praco
vali, zhasli oči, stíchol
hlas, vďakaTi, mama,
za všetkých nás.
27. 3. uplynie 25 ro
kov, čo nás navždy opustila naša ma
ma a starenka Ružena Smolinská
z Malaciek.
S láskou spomínajú dcéra Darina, zať
Peter a vnučky Miriam a Petra s rodi
nami. Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.

blahoželáme
Jindro Nivnický
K Tvojim narode
ninám krásnym
prajem Ti veľa
zdravíčka, nech
život Tvoj je na
plnený šťastím a máš ružové líčka. Čo
k sviatku Ti priať? Hádam zdravie, šťas
tie, lásku od svojich najbližších, veď to
je to najkrajšie, čo Ti život môže dať.
Všetko najlepšie k druhým narodeni
nám prajú krstná mama Simona s Ju
rajom a rodinou.
23. 3. sa dožila krás
neho životného jubi
lea 90 rokov naša dra
há a milovaná mamič
ka, babička, prababič
ka Mária Makyto
vá z Malaciek. Aj tou
to cestou jej srdečne blahoželáme,
prajeme ešte pevné zdravie. Dcéra
Jana s manželom a s deťmi Renátou
a Miladou s manželmi, syn Pavol
s manželkou a deťmi Petrom s man
želkou a Martinou s Vladom. Pravnú
čence Natálka, Riško, Erika a Veronika
posielajú pusu.
Spoločenská kronika
od 20. 2. do 22. 3. 2010
PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:
80 – Rozina Beitlová; Oľga Jur
kovičová; Rudolf Kolmos; Karol
Kudlička; 85 – Ján Adamovič;
Mária Janečková; Anna Košíková; Otília
Špelitzová; 102 – Alžbeta Slobodová

VÍTAME MEDZI NAMI:
Tamara Beerová, Nela Mikulčá
ková, Alexander Jurovatý

POVEDALI SI ÁNO:
Ivan Chmelík – Martina Ivano
vá; Oliver Stiel – Daniela Podmajerská

†

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Jozef Chochola, V. Leváre, *1948;
Peter Ort, Rohožník, *1950; Te
rézia Vrablecová, Závod, *1930; Mária
Hrubá, Gajary, *1937; Teofil Cauner,
Malacky, *1950; Sidónia Halásová, Ma
lacky, *1931; Helena Valentová, Pernek,
*1943; Mária Pribylová, Sekule, *1922;
Ján Černý, Malacky, *1949; Jozef Černý,
Lakšárska Nová Ves, *1948; Anna Bárto
vá, Malacky, *1923; Mária Krajčírová, Pl.
Štvrtok, *1925; Zuzana Hajnovičová,
Závod, *1928; Vendelín Klempa, Závod,
*1926; Roza Adamovičová, Gajary,
*1924; Antonín Divíšek, Malacky, *1930;
Terézia Boroňová, M. Leváre, *1942;
Štefánia Kubášová, Moravský Sv. Ján,
*1925; Alžbeta Knéblová, Malacky,
*1945); Viktor Zongor,  Holíč, *1927; He
lena Jurkáčková, Malacky, *1924; Hele
na Radičová, Malacky, *1910; Alžbeta
Mikuličová, V. Leváre, *1930; Terézia Ži
lavá, Studienka, *1940

Festival Mlyn

začal sa
predpredaj
Na 13. ročníku Festivalu Mlyn, ktorý
sa bude konať v dňoch 25.–26. 6. vy
stúpia spoločne bratia Nedvědovci, Věra
Martinová a Jamie Marshall Live, Fragile
pod vedením Braňa Kostku, Jana Kir
schner, Petr Spálený, Bukasový masív,
Sanyland a mnohí iní. V marci sa začal
predpredaj vstupeniek v cene 11 €. Táto
ponuka platí len do 31. marca.
Od 1. apríla bude cena v predpredaji
14 €, na mieste podujatia 18 €. Viac infor
mácií na www.festivalmlyn.sk.



ŠPORT

Bez rešpektu

Šachisti
bodovali

2. liga mužov, 20. 3.: TJ Strojár Ma
lacky–Lehota pod Vtáčnikom 39:36
(22:16)
Zostava:
M. Hollý, M. Kuklovský – brankári,
T. Stachovič 1, T. Stachovič ml. 2,
P. Bízek 4, S. Cabadaj 17, A. Dob
rocký 4, T. Baláž 1, R. Baláž 2,
V. Planka, D. Stachovič 8, T. Ku
klovský. Tréner: Milan Mikulčák

Malacky nastúpili proti tretiemu
družstvu 2. ligy. Začali bez rešpektu
a od úvodných minút si vytvárali ná
skok vďaka dobrej obrane a rýchlym
protiútokom. Hostia sa snažili dotiah
nuť na Malacky, ale v prvom polčase sa
im to nepodarilo, lebo polčasový vý
sledok bol 22:16. Pred prestávkou na
konci prvého polčasu si zranil koleno
domáci R. Baláž a zápas už nedohral.
V druhom polčase do 40. minúty zvy
šovali Malačania svoj náskok dokonca
už na 10 gólov. Hráči Lehoty však neve
šali hlavu a postupne začali ukrajovať
z náskoku domácich. Od tejto chvíle ne
pôsobila domáca obrana kompaktne
a v útoku sa začali kopiť nepremenené
šance. Malacky premrhali svoj náskok
a v 56. minúte vyhrávali už len o 1 gól.
Záver stretnutia patril domácim a vý
sledkom 39:36 si držia jarnú nepora
ziteľnosť. Vynikajúci zápas hral S. Ca
badaj, ktorý sa svojimi 17 gólmi stal jed
noznačnou hviezdou zápasu.
-zelo-

Komisia pre mládež, vzdelávanie
a voľnočasové aktivity vo Veľkých
Levároch a Centrum voľného času
Malacky usporiadali 24. marca tre
tí ročník predveľkonočného šacho
vého turnaja vo Veľkých Levároch.

Tak ako vlani,
aj tento rok sa
deti zabavili
na maškarnom
plese priamo
na ľade.

Ľad sme využili
Ľadová plocha v Zámockom parku
bola pripravená na zimnú sezónu
od 15. novembra, no vrtochy po
časia – vysoké nočné aj denné tep
loty ovzdušia umožnili jej prevádz
ku až od 21. decembra.

Plochu v dopoludňajších a večerných
hodinách využívali skupiny hlavne na

hokej, popoludní najmä deti na rekreač
né korčuľovanie. Čo sa týka prevádzky,
plocha bola otvorená s prestávkami
vzhľadom na počasie od 21. decembra
do 17. marca. Celkovo to bolo 73 pre
vádzkových dní. Plochu v týždni využí
valo od 8.00 h do 13.00 h a od 20.00 h
do 23.00 h 32 skupín. Verejnosť využíva
la klzisko od 14.00 h do 19.00 h – hlavne

počas prázdnin a víkendov. Celkovo
v rámci verejnosti využilo klzisko 4894
osôb. Počas tohtoročnej zimnej sezóny
sa konal 1. ročník turnaja v ľadovom
minihokeji žiakov o Pohár primátora
mesta Malacky a maškarný ples detí.
VLADIMÍR MIHOČKO,
riaditeľ AD HOC, p. o. m.
Foto: S. Osuský

V krásnom jarnom počasí sa stretlo
48 detí, žiaci základných škôl a predško
láci nášho okresu. Partie sa hrali tem
pom 2x10 minút na 7 kôl.
Na prvých troch miestach skončili:
1. miesto: Mink Dang Huy, žiak 1. C
šachovej triedy, ZŠ Dr. J. Dérera, odcho
vanec CVČ Malacky, 6 bodov;
2. miesto: Michal Jursa, žiak 6. A trie
dy, ZŠ Dr. J. Dérera, 6 bodov,
3. miesto: Roman Veltschmid, žiak 1.
C šachovej triedy, ZŠ Dr. J. Dérera, od
chovanec CVČ Malacky, 5,5 boda.
Najlepšie umiestnené dievča bola
Pavlína Janotková na 9. mieste, žiačka
9. A triedy, ZŠ Dr. J. Dérera, 5 bodov.
Najlepšie umiestnená škôlkarka bola
Emma Kríková, MŠ Kollárova, odchovan
kyňa CVČ Malacky, 2,5 boda. Najlepšie
umiestnený škôlkar bol Juraj Haberlant,
MŠ Bernolákova, odchovanec CVČ Ma
lacky, 2,5 boda. Prví traja dostali poháre,
vyhodnotení diplomy, školáci a škôlkari
malé darčeky.
Text, foto: TOMÁŠ CHABADA

Bronz pre malacký box
V komárňan
skej hale ur
čenej na box
sa od 12. do
14. marca us
kutočnili Maj
strovstvá Slo
venskej re
publiky mlad
šieho dorastu
(juniorov).
Medzi 57 naj
lepšími bo
xermi celého
Slovenska sa
v tejto veko
vej kategórii
predstavil aj
Jakub Belan
z BC RTJ Ma
lacky.

Jakub síce obsadil „iba” 3. miesto, no
s jeho skúsenosťami je to úspech viac
ako slušný. Do turnajového pavúka sa
zapísal medzi boxerov, ktorí majú väč
šie skúsenosti a v semifinálovom zápa
se prehral postup do finále s jedným
z nich. Súperom mu bol reprezentant
SR Mikuláš Ferdinand z OBKT Tomáši
kovo. S Mikulášom sa Kubo stretol už
pred dvomi týždňami a aj vtedy náš bo
xer prehral na body. Tentoraz však o me
dailu v hmotnostnej kategórii do 66 kg
predviedol úplne iný box. Dobre sa po
hyboval, pracoval trupom a udieral veľ
mi čisto. Po troch kolách prehral na bo
dy a získal teda „iba“ bronzovú medailu.
Brandejs, Kanďár – tréneri

Hádzanári v Levoči skórovali
1. liga mužov, 20. kolo 20. 3. (sobo
ta): Malacky–Levoča 35:24 (18:12)
Zostava a góly:
M. Kuklovský, M. Hollý – T. Stacho
vič 3, V. Pavlík 12, P. Stachovič 4,
I. Oslej 5, S. Cabadaj 5, D. Stachovič
3, T. Baláž, R. Baláž 1, R. Spuchlák
2, P. Bízek, tréner: V. Valachovič

NAJ
Úspešný Jakub Belan s trénerom Jánom Brandejsom.

Anketový lístok

Športovec (meno a priezvisko, klub, kategória)

vyhlasuje anketu

NAJ

obľúbenejší
športovec
a kolektív
roka 2009

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

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 19. 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.

✃



Najšikovnejšou škôlkarkou bola Emma Kríková.

Malacky nastúpili ako favorit. Svoj
zámer získať dva body sa im darilo spĺ
ňať od začiatku zápasu. V 12. min. viedli
domáci 7:1. Hostia sa nevedeli presadiť
cez kompaktnú obranu 1–5 a góly do
stávali najmä z rýchlych protiútokov. Po
malom poľavení domáceho družstva sa
hosťom podarilo zmierniť skóre a do
stať sa do zápasu. V 22. minúte bol stav
12:8 v prospech domácich. Presadzoval
sa najmä V. Pavlík a S. Cabadaj. Zlepšená
obrana a najmä pohyb v útoku zabez
pečili domácim pohodlné polčasové
vedenie 18:12. Druhý polčas sa začal

Kluby
1. Topoľčany
2. Prešov B
3. Malacky
4. Trebišov
5. Martin
6. Duslo Šaľa
7. Levoča
8. Modra
9. Pezinok
10. Bojnice
11. Dubnica
12. Piešťany

v podobnom duchu ako prvý. Malača
nia nemali problém s presadením sa
cez obranu Levoče a naopak – obrana
domácich nedovoľovala hosťom strie
ľať góly. Tento stav na ihrisku a stále sa
zväčšujúci náskok domácich niektorí
hráči hostí neuniesli a začali hrať záker
ne. Malačania sa správaním nenecha
li vyviesť z koncentrácie a namiesto
oplácania trestali hostí gólmi. Konečný
výsledok 35:24 bol zaslúžený, čo ocenili
aj diváci potleskom po záverečnom
hvizde.
-zelo-

Zápasy Víťazstvá Remízy Prehry Skóre
Body
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17
12
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5
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9
1
5
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6
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7
2
8
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7
1
9
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7
1
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7
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9
507:545 14
16
6
2
8
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5
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8
405:455 13
16
1
0
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