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Od 11. do 15. decem
bra privítali žiaci rôz
nych tried ZŠ Dr. J. Dé
rera v našom meste
školákov z Poľska, Ta
lianska, Španielska
a Slovinska.
13 detí a 13 učiteľov
sem prišlo spoznať via
nočné tradície v rámci
dvojročného projektu
školského partnerstva
s názvom Comenius.

úvodník

Moje
Vianoce
V duši mi stále znejú Vianoce
A mamin hlas sa mi prihovára
S nehou a láskou blkoce
A padá do mňa ako do pohára
Šťastné detstvo mojich rokov.
Napiť sa tých chvíľ, čo boli ako med
Natretý na oblátkach
Tichý zvuk ukrytý do našich krokov
A koledy, ktoré sme vedeli naspamäť
I spevy krásne polnočné.
Bolo nám vtedy sladko a milo
Keď sme pri stole sedeli spoločne
Skromne sa jedlo a málo pilo
Len slová ako anjeli lietali nad nami
Nádherné a múdre slová našej mamy
Vytiahnuté zo zlatej škrupinky
Maľovaného orecha na stromčeku
Ach, boli sme vtedy ako pinky
Čo nežné piesne nôtia o človeku
Ktorý ich v chladnom čase
kŕmi makom
Mama nám čelo značila
Božím znakom
A nám padali na líca jej slané slzy
I slová:
– Nech vás láska nikdy neomrzí
Nech Vianoce vám preniknú do žíl
A Božie dieťa nech vás
stále chráni.
Och, mama drahá, prečo nie si
stále s nami
Chceme počuť tvoj milý hlas
Prosíme ťa, mama, vstúp medzi nás
Daj sa nám napiť z pohára lásky
A zotri z našich tvárí vrásky
Ktoré nám život vtlačil na čelo
Veď Vianoce sú časťou tvojho tela
Oroduj za nás, mama,
u Spasiteľa.

20. 12. 2011

V znamení
vianočných
tradícií
Redakcia Malackého hlasu želá svojim čitateľom
požehnané prežitieVianoc, veľa sily a optimizmu
do prichádzajúceho nového roka 2012.
Nech sa Vám vyhýbajú nepríjemnosti
a sprevádza Vás zdravie, šťastie a spokojnosť.
Okrem príjemných sviatkov si želáme málo neposlušných
novinárskych škriatkov, aby sme mohli stále prinášať nové
presné informácie, ktoré Vás zaujímajú.

Projekty podobného
typu umožňujú učite
ľom a žiakom z rôz
nych krajín pracovať
spolu na témach spo
ločného záujmu. V po
zitívnom slova zmysle
ich nútia precvičiť si
cudzí jazyk a zvyšujú
motiváciu k učeniu.

Pokračovanie
na 5. strane

Za mnohé
vďačíme donorom

Rekonštrukcia fontány pri Malackom kaštieli v Zámockom parku je
poslednou z aktivít projektu mesta Malacky s názvom Mesto pre
ľudí, ľudia pre svojich obyvateľov, ktorý sa realizoval v Malackách
v období od novembra 2010 s finančnou podporou Nadácie SPP. Za
dlhoročnú pravidelnú finančnú podporu aktivít v prospech mesta
Malacky a jeho obyvateľov patrí vďaka Nadácii SPP a Nafta, a. s.

VOJTECH KÚKOĽ

20. narodeniny
ZŠ M. Olšovského
Cirkevná Základná škola M. Olšovského v Malackách oslavuje
v týchto dňoch už 20. výročie svojho založenia. 8. decembra sa na
túto počesť uskutočnila slávnostná akadémia, ktorej predchádza
la nemenej slávnostná svätá omša.

Cirkevná základná škola vznikla
v roku 1991, o čo sa zaslúžili aj ne
bohý vdp. Augustín Drška, ktorý bol
i správcom farnosti v Malackách,
a takisto aj rodičia a učitelia. K bu
dove, v ktorej už od začiatku sídlili
dve školy – cirkevná a štátna základ
ná škola, v roku 1996 pribudlo aj
Gymnázium sv. Františka z Assisi.
V bulletine školy, ktorý vydala práve
pri príležitosti osláv výročia založe
nia, uvádza aj bývalá riaditeľka Ľ. Háj
ková svoje dojmy.
„Pracovníci školy sa svojou prá
cou, prístupom k deťom a výsledka

mi snažili o to, aby rodičia a verejnosť
škole dôverovali a vedeli, že ich deti,
ktoré škole zverili, sú v dobrých ru

kách, vychované v kresťanskom du
chu a získavajú vedomosti, ktoré im
zaručia uplatnenie a štúdium v stred
ných školách.“
Vo vedení sa doposiaľ vystriedali
traja riaditelia. Od roku 1991–1994
bol hlavou školy Jaroslav Krchňák.
Pokračovanie na 10. strane

Zbierka pokračuje!
Prispejte na dobrú vec!
V dobrovoľnej zbierke na rekonštrukciu Malackého kaštieľa
sme do 13. 12. vyzbierali

Účet:

3278257023/5600

7770,33 €.

ZA NÁŠ KAŠTIEĽ VÁM
ĎAKUJEME.

Svoj finančný dar môžete vložiť aj osobne do pokladnice MsÚ.

Suma 60 000 €, ktorú sme na
tento projekt získali, sa zúročila v po
dobe štyroch aktivít (rekonštrukcia
fontány – 50 000 €, vydanie násten
ného kalendára s názvom Kaštieľ
v detailoch – 3000 €, výstava foto

grafií Premeny kaštieľa – 2000 €
a Adventné Malacky 2010 – 5000 €).
Pri príprave projektu sa oddelenie
marketingu MsÚ sústredilo na cieľ
podporiť cestovný ruch sústredením
pozornosti na propagáciu národnej
kultúrnej pamiatky Malackého kaš
tieľa po jeho čiastočnej rekonštruk
cii, zvýšenie informovanosti o ňom
a pozdvihnutie hrdosti Malačanov
na túto architektonickú pamiatku.
Vďaka projektu ožíva zabudnutá
fontána pri kaštieli, ktorá skrášli re

kreačnú zónu Zámockého parku už
na jar 2012 a priláka ku kaštieľu ove
ľa viac ľudí, najmä rodiny s deťmi.
Vďaka projektu Malacky poskytli
obyvateľom i návštevníkom kvalitné
kultúrne a spoločenské vyžitie po
čas Adventných Malaciek 2010, a to
aj s medzinárodnou účasťou z part
nerského mesta Sarvaš. Výstava foto
grafií s názvom Premeny kaštieľa pri
spela k informovanosti o etapách
rekonštrukcie kaštieľa a zároveň k tr
valému spríjemneniu interiéru kaš
tieľa. Mestský kalendár na rok 2011
s názvom Detaily kaštieľa takisto
splnil propagačnú, informatívnu aj
reprezentatívnu funkciu a dokonca
získal 3. miesto v súťaži Klubu foto
publicistov Slovenského syndikátu
novinárov Kalendár roka.

Tatiana Búbelová

Za celý rok 2011 Malačania na
Malacký kaštieľ prispeli sumou
2227,29 €.
Ďakujeme!

SAMOSPRÁVA • SPRAVODAJSTVO

Zmeny
v
káblovke

Mesto Malacky

v zmysle § 5 ods. 1 zákona NR
SR č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov
vyhlasuje

Od 1. 1. 2012 dochádza k zmene
prevádzkovateľa KDS a tým aj
ponúkaných služieb a cien. Pre
vádzkovateľom bude spoločnosť
PROGRES – TS, s. r. o.

VÝBEROVÉ
KONANIE
na obsadenie
pracovnej pozície

vedúci oddelenia
právneho
Zamestnávateľ: Mesto Malacky,
Radlinského 2751/1, 901 01 Malac
ky
Funkcia, ktorá sa obsadzuje vý
berovým konaním: vedúci od
delenia právneho
Kvalifikačné predpoklady a iné
podmienky prijatia:
• vysokoškolské vzdelanie II. stup
ňa v odbore právo
• osobitné kvalifikačné predpo
klady – nevyžadujú sa
• občianska bezúhonnosť
• prax s riadením kolektívu min.
2 roky
Výhodou sú:
• prax vo verejnej správe
• prax v oblasti súkromného a ve
rejného práva
• prax v oblasti riadenia projek
tov
• organizačné a komunikačné
schopnosti
• znalosť min. 1 svetového jazyka
• skúšky ECDL
• vodičský preukaz skupiny B
Požadované doklady na výbe
rové konanie:
• žiadosť o účasť na výberovom
konaní
• výpis registra trestov nie starší
ako 3 mesiace
• podpísaný štruktúrovaný živo
topis (uveďte aj telefonický kon
takt)
• overená fotokópia dokladu
o vzdelaní (najvyššom dosiahnu
tom)
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti
na právne úkony v plnom rozsa
hu
• čestné vyhlásenie o zdravotnej
spôsobilosti na prácu vedúceho
zamestnanca vo výkone práce vo
verejnom záujme
• písomný súhlas uchádzača so
spracúvaním jeho osobných úda
jov na účely výberového konania
Dátum a miesto podania žia
dosti o účasť na výberovom ko
naní: žiadosť o účasť na výbero
vom konaní s priloženými poža
dovanými dokladmi je potrebné
doručiť do 3. januára 2012 na ad
resu: Mesto Malacky, sekreta
riát úradu, Radlinského 2751/1,
901 01 Malacky. Rozhodujúci je
dátum na prezentačnej pečiatke.
Na obálke uveďte: „Vedúci odde
lenia právneho – výberové ko
nanie. N e o t v á r a ť.“
Termín a miesto výberového ko
nania budú uchádzačom, ktorí
splnili podmienky na účasť na vý
berovom konaní, oznámené pí
somne najneskôr 7 dní pred jeho
uskutočnením.
V Malackách 6. decembra 2011



Predvianočný zhon je tu.
Pozor na peňaženku!
Už len pár dní nám ostáva na vianočné nákupy, pri ktorých často
prichádzame nielen o peniaze, ale aj o platobné karty. Aby sme si
sviatky nepokazili, mali by sme si dávať väčší pozor na svoje veci.
Ľudia sú nepozorní, sústredia sa na nakupovanie alebo sa snažia
pri popíjaní vareného vína na vianočných trhoch nasávať vianočnú
náladu. Toto obdobie však ponúka veľa príležitostí pre zlodejov.
Preto polícia vyzýva k zvýšenej
opatrnosti, aby sa predišlo neprí
jemným situáciám:
• pri nákupnom ošiali si strážte
v každom prípade kabelku, nedávaj
te ju do nákupného vozíka, držte si
ju blízko pri tele,
• peňaženku alebo doklady nene
chávajte na miestach, odkiaľ je ich
možné ľahko vytiahnuť (v zadnom
vrecku nohavíc, vo vrecku kabáta,
na vrchu kabelky či nákupnej tašky),
• tašky a ruksaky, v ktorých máte
peniaze alebo doklady, nenoste na
chrbte,

• peňaženku, mobil, doklady si ne
nechávajte v odevoch, ktoré si pre
vesíte cez nákupný vozík,
• ak je to možné, nenoste so se
bou veľkú finančnú hotovosť a vy
užívajte možnosť bezpečnejšieho
platobného styku,
• peniaze a doklady noste odde
lene,
• platobnú kartu odporúčame no
siť oddelene od dokladov a peňazí,
v žiadnom prípade si nezapisujte PIN
v blízkosti karty.
Praktiky zlodejov sú rôzne. V dave
ľudí pozorujú, kto a ako platí, koľko

má peňazí, kam si dá po zaplatení
peňaženku. Potom už len čakajú na
vhodnú príležitosť. Môžu vás postrčiť
či sa na niečo popýtať, a tak rozptýliť
vašu pozornosť. Najväčší počet krá
deží na osobe či krádeží z osobných
motorových vozidiel je v blízkosti ná
kupných centier a na vianočných tr
hoch. Zlodeji sa zameriavajú aj na za
parkované autá, v ktorých si necháva
me svoje vianočné nákupy. V žiad
nom prípade preto z auta nerobte
výklad pre zlodeja, aj keď auto opus
títe len na pár minút. Prispejte aj vy
k vašej bezpečnosti!
❆ ❆ ❆

Okresné riaditeľstvo Policajného
zboru vMalackách želá občanom
mesta príjemný a ničím nerušený
predvianočný čas a pokojné strá
venie vianočných sviatkov.

Účastníci KDS Malacky budú mať
v sieti KDS spolu okrem analógovej
televízie aj digitálnu televíziu za
symbolickú cenu a možnosť pripo
jenia na internetové služby za po
merne znížené ceny. Služby sú na
vyše poskytované bez viazanosti
a oproti konkurencii postačuje na
príjem digitálnej televízie televízny
prijímač so zabudovaným digitál
nym tunerom alebo pre staršie te
levízne prijímače jednoduchý, lacný
a všade dostupný set-top-box.

Spoločnosť PROGRES
praje užívateľom KDS
príjemné prežitie
vianočných sviatkov
a do nového roku želá
pevné zdravie, veľa šťastia
a spokojnosť so službami
spoločnosti v mesteMalacky.
Spokojné prežitie vianočných
sviatkov, pohodu a lásku
v kruhu svojich najbližších,
pevné zdravie, veľa osobných
aj pracovných úspechov
v novom roku 2012
vám želá

redakcia portálu LPM.sk
a občianska iniciatíva
Ľudia pre Malacky

Poslanci vyzývajú riaditeľku MsCSS, aby odstúpila

Po približne jedenástich hodi
nách rokovania poslanci na 15. za
sadnutí MsZ 15. 12. schválili výzvu
na odstúpenie riaditeľky MsCSS
D. Mračnovej. Okrem toho odob
rili aj vyššie dane či návrh rozpoč
tu mesta na budúci rok.
V úvode bol na stole materiál ná
vrhu VZN o miestnych daniach a po
platkoch za komunálne a drobné
stavebné odpady. Zvýšenie sadzby
daní vyplýva z novelizácie zákona
o miestnych daniach a poplatkoch.
Schváleniu materiálu predchádzala
rozsiahla diskusia. Daň za psa cho

vaného v rodinnom dome sa bude
zvyšovať zo 7 na 10 €/rok. Ak chováte
psa v byte budúci rok zaň zaplatíte
40 € (predtým 37). O 20 % v priemere
sa zvyšujú i sadzby dane za verejné
priestranstvo. Prvý raz mesto zavá
dza i daň z ubytovania. Platiteľom je
prevádzkovateľ zariadenia. Túto daň
vyberajú aj v okolitých mestách
v Stupave, Senici i Pezinku. Poplatky
za komunálne a drobné stavebné
odpady stúpnu o 5–7 %.
Poslanci neschválili predložený
návrh zmeny rozpočtu Mestského
centra sociálnych služieb, pretože
zistili porušenie rozpočtovej discip

Mesto Malacky

v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení ne
skorších predpisov a podľa § 8 Všeobecného záväzného nariadenia
mesta Malacky č. 8/2011 o prenájme pozemkov, nebytových
priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky,
vyhlasuje

ponuku na prenájom
nebytového priestoru
miestnosti č. 37 na 3. nadzemnom podlaží
na Mierovom nám. č. 2545/12 v Malackách

„gynekologická ambulancia”.
Záujemcovia o prenájom môžu zasielať žiadosti MsÚ Malacky,
Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky, odd. právne do 21. 12. 2011.
Informácie na tel. čísle: 034/796 61 68, resp. 034/796 61 65

líny. Riaditeľka MsCSS D. Mračnová
spoločne s ekonómkou L. Matyio
vou, ktoré spracovali predkladanú
zmenu rozpočtu, v ňom neuvádzajú
všetky príjmy, ktoré následne podľa
slov riaditeľky použili na výdavky.
Konkrétne na úhradu dlhu v Sociál
nej poisťovni. Podľa hlavnej kontro
lórky mesta Ľ. Čikošovej musia byť
v rozpočte zahrnuté všetky príjmy
a výdavky organizácie. Poslanci do
speli k tomu, že návrh zmeny rozpoč
tu nevychádza z reality. Ďalší pred
ložený materiál Ekonomická analýza
stavu hospodárenia MsCSS poslanci
neodobrili a riaditeľke uložili predlo

ženie reálneho položkového rozpoč
tu príjmov a výdavkov a jeho čerpa
nie na rok 2011. Taktiež musí do 31. 1.
predložiť analýzu hospodárenia za
roky 2008–2011. Po prerokovaní listu
občana M. Teplického, ktorý hovorí
o poslaneckej zodpovednosti v sú
vislosti s neodvolaním riaditeľky
MsCSS, poslanec J. Říha navrhol vy
zvať D. Mračnovú, aby odstúpila zo
svojej funkcie. Tento návrh poslanci
podporili.
Naši volení zástupcovia schválili
aj návrh rozpočtu mesta Malacky na
rok 2012 vo výške 20 463 867 €.
N. Slobodová

ODPOVEĎ UVEREJNENÁ V ZMYSLE TLAČOVÉHO ZÁKONA
Odpoveď Lívie Spustovej, učiteľky ktorú s ňou nikto vopred nekonzultoval,
tanečného odboru ZUŠ v Malackách, čo je nepravdivé. Na propagáciu doda
na článok Médiá pod tlakom, uve točného zápisu sme využili aj plagáty.
rejnený v Malackom hlase č. 21/2011 Jeden z nich mala riaditeľka pred zve
zo dňa 6.12. 2011:
rejnením v novinách denne na očiach.
„V príspevku boli uvedené neúplné Keďže ZUŠ je rozpočtovou organizáciou
a pravdu skresľujúce tvrdenia, že som mesta nevynechali sme ani mestské mé
mala ako verejná činiteľka navštíviť re diá. Je štandardné, že poskytujú priestor
dakciu so žiadosťou o uverejnenie inzer na medializáciu a mestským organizá
cie, a že uvedený prípad je len jedným ciám dokonca bezplatne. Ak tu je nejaký
z množiacich sa pokusov o neprimera iný zaužívaný postup, tak ma naň mala
né zasahovanie do obsahu médií. Nie redaktorka T. Búbelová upozorniť. Nevy
som verejná činiteľka a redakciu som víjala som na ňu žiaden nátlak. To, že
nenavštívila ani ako členka komisie pre ma sprevádzala K. Trenčanská ako mo
kultúru a cestovný ruch. Do redakcie ja kolegyňa zo školy, neznamená, že
som prišla ako učiteľka ZUŠ. Od septem som si jej prítomnosťou vynucovala
bra prebieha v ZUŠ vzdelávanie pre špeciálne podmienky. Mrzí ma, ak to
3-ročné deti. Sama riaditeľka Mgr. E. Zai redakcia označila za pokus o neprime
cová podpisovala rozhodnutie o ich pri rané zasahovanie do obsahu médií, čo
jatí. V MH to však poprela a označila je nenáležité.
našu aktivitu za súkromnú iniciatívu,
Lívia Spustová
MALACKÝ HLAS
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AKTUALITY
OZNAM

Mesto
malacky
a riaditeľstvá
základných škôl
v Malackách
oznamujú, že

ZÁPIS

do 1. ročníka
základných
škôl
na šk. 2012/2013
sa bude konať v dňoch
20. januára 2012 (piatok)
od 14.00 h do 18.00 h,
21. januára 2012 (sobota)
od 9.00 h do 12.00 h.
1.	Zápis do 1. ročníka sa uskutoční
v budovách základných škôl
v Malackách:
• ZŠ Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R.
Štefánika 7
• ZŠ, Štúrova 142/A
• ZŠ, Záhorácka 95
• Spojená škola sv. F. Assiského
(s organizačnou zložkou Zá
kladná škola M. Olšovského),
Kláštorné nám. 1
2.	Na zápis sa dostavia deti naro
dené od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006
a deti, ktoré majú odklad začiat
ku plnenia povinnej školskej do
chádzky.
3.	Zákonný zástupca pri zápise
predloží svoj občiansky preukaz
a rodný list dieťaťa. Základná ško
la pri zápise vyžaduje osobné
údaje:
a) meno a priezvisko, dátum na
rodenia, rodné číslo, miesto na
rodenia, národnosť, štátne ob
čianstvo, trvalé bydlisko dieťa
ťa,
b) meno a priezvisko, adresa za
mestnávateľa, trvalé bydlisko
zákonných zástupcov.
4.	Žiak plní povinnú školskú do
chádzku prednostne v základnej
škole v školskom obvode, v kto
rom má trvalé bydlisko. Žiak mô
že plniť povinnú školskú do
chádzku v základnej škole mimo
školského obvodu, v ktorom má
trvalé bydlisko, so súhlasom ria
diteľa základnej školy, do ktorej
sa hlási. Školské obvody určuje
VZN mesta Malacky č. 13/2011
o školských obvodoch základ
ných škôl. Na zápis žiakov do cir
kevnej Základnej školy M. Olšov
ského sa VZN č. 13/2011 nevzťa
huje. Základná škola M. Olšovské
ho môže prijať žiakov z rôznych
školských obvodov (ulíc) v mes
te.
5.	O prijatí dieťaťa na základné
vzdelávanie rozhodne riaditeľ
školy do 31. mája 2012.
6.	VZN mesta Malacky č. 13/2011
o školských obvodoch základ
ných škôl je zverejnené v MsÚ
Malacky, na www.malacky.sk,
v jednotlivých budovách mater
skej školy a v základných ško
lách.
V Malackách 5. 12. 2011
RNDr. Jozef Ondrejka,
primátor

MALACKÝ HLAS

22/2011

Prinášame vám stručný prehľad základných škôl v meste, ktorý vám
a vašim deťom uľahčí výber vhodnej školy.

Čo čaká budúcich prváčikov?
Ul. gen. M. R. Štefánika 7
901 01 Malacky

Cirkevná
základná škola
M. Olšovského

Riaditeľka školy:
Mgr. Terézia Sopóciová
Kontakty: tel.: 034/772 22 81
e-mail: zsderera@szm.sk
www.dererka.edupage.org

Riaditeľ školy:
Mgr. Daniel Masarovič
Kontakty: tel./fax: 034/772 38 03
e–mail: czsmalacky@gmail.com
www.zsmomc.edu.sk

Zámerom školského vzdelávacie
ho programu je prispôsobiť obsah
a proces výchovy a vzdelávania no
vým spoločenským potrebám a pod
mienkam s cieľom pripraviť žiakov
školy na život v znalostnej (informač
nej, učiacej sa) spoločnosti.

Cirkevná ZŠ nedávno oslávila 20.
výročie svojej existencie a teší nás, že
sme sa postupom času stali rešpek
tovanou a oceňovanou školou s nad
štandardným kreditom a výbornými
výsledkami. Rad krásnych úspechov
vo vedomostných olympiádach či
umeleckých, športových súťažiach
dokumentujeme minuloročným 1.
miestom našej žiačky na celosloven
skom kole olympiády zo SJL či 1.
miestom v hodnotení malackých ZŠ
v testovaní deviatakov zo SJL a z MAT
v školskom roku 2010/2011. Usiluje
me sa v škole zviditeľňovať nenahra
diteľné hodnoty, ako sú rodina, zdra
vé sociálne vzťahy, konanie v láske,
spravodlivosti a pravde. Snažíme sa
deti viesť k pravému zmyslu života,
ktorým je pre nás sebarealizácia ako
služba pre iných ľudí – pre tých, s kto
rými nás spája rodinné či iné spoloč
né puto. Každé dieťa považujeme za
jedinečnú osobnosť nesúcu obrovský
potenciál v podobe talentov a schop
ností, ktoré mu má práve škola napo
môcť objaviť a rozvinúť.
Úspešnosť nášho pôsobenia od
vodzujeme od kvality vzájomných
vzťahov na všetkých úrovniach, kto
rých sa edukačný proces dotýka
(učiteľ–žiak, učiteľ–rodič, učiteľ–uči
teľ). Považujeme preto za nevyhnut
né, aby získavanie kompetencií, zruč
ností a rozvíjanie osobnosti žiaka
prebiehalo v atmosfére uvoľnenosti,
radosti, tvorivosti a kreatívnej spolu
práce spolu s chápaním odlišnosti
každého dieťaťa. Pozitívny a priateľ
ský prístup učiteľa k žiakovi, ktorý sa
prejavuje v otvorenej a nenásilnej ko
munikácii, empatii a  pozornosti voči
jeho potrebám, patria k základným
pilierom nášho výchovného pôsobe
nia.
Pre dosiahnutie uvedených cie
ľov zaraďujeme do školského pro
gramu aj rôznorodé umelecké hu
dobné či dramatické aktivity, na kto
rých realizácii sa žiaci i aktívne po
dieľajú. Dbáme o to, aby vyučovací
proces prebiehal v esteticky pôso
bivom prostredí s rozsiahlym využí
vaním moderných digitálnych za
riadení a inovatívnych vyučovacích
metód. Škola v poslednom období
prechádza rozsiahlymi zmenami
vonkajšieho i vnútorného vzhľadu,
čím historická budova získava dô
stojný a utešený šat.

Základná škola
Dr. J. Dérera

K prioritám patrí
• rozšírené vyučovanie cudzích
jazykov • prehlbovanie čitateľskej
gramotnosti • rozvoj matematickej
a prírodovednej gramotnosti • po
silnenie regionálnej výchovy • inova
tívnosť foriem a metód vyučovania.
Naďalej budeme poskytovať žia
kom rozširujúce a doplnkové aktivi
ty:
• plavecký kurz • lyžiarsky kurz •
školu v prírode • vzdelávacie exkur
zie • výchovné koncerty • záujmové
krúžky.
Ťažiskovou zostane príprava žia
kov na celoslovenské a medziná
rodné testovanie, práca s nadaný
mi a talentovanými žiakmi, aby do
kázali obstáť na okresnej, krajskej
aj celoslovenskej úrovni. Nástro
jom bude aj stále sa skvalitňujúce
materiálno-technické vybavenie
školy.
Ďalšie dôvody, prečo
si vybrať našu školu
Škola má dve jazykové učebne,
dve počítačové učebne, chemickobiologické laboratórium, učebňu
na vyučovanie fyziky. Všetky sú
vybavené interaktívnou tabuľou.
Škola má odbornú učebňu na vy
učovanie výtvarnej a hudobnej vý
chovy i technickej výchovy. Narastá
vybavenosť kvalitnými učebnými
pomôckami.
V tomto školskom roku škola zí
skala grant v rámci medzinárodného
projektu Comenius. Dva roky bude
spolupracovať so školami zo Slovin
ska, Poľska, Talianska a Španielska.
Počas trvania projektu budú žiaci
pracovať na stanovených úlohách
a aktivitách prostredníctvom pro
striedkov IKT a vybraní žiaci budú
na úlohách pracovať i priamo v ško
lách v partnerských krajinách.
Prevádzka ŠKD sa začína o 6.00 h
a končí sa o 17.00 h.
Škola má výhodnú polohu v stre
de mesta, s ľahkou dostupnosťou
na autobusové a vlakové spojenie.

Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky

Základná škola
Štúrova ul.

Štúrova ul. 142A, 901 01 Malacky
Riaditeľ školy:
Mgr. Dušan Šuster
Kontakty:
gsm 0918 38 26 11
tel.: 034/772 24 68,
fax: 034/773 12 91
e-mail: zssturma@pobox.sk
www.zssturova.szm.sk
Popri snahe o všestranný a harmo
nický rozvoj osobnosti dieťaťa sa vý
raznejšie zameriavame na rozvoj
schopností nadaných detí v oblasti
cudzích jazykov (AJ, NJ, prípadne po
dľa záujmu i RJ) a loptových hier (fut
bal, basketbal, hádzaná a vybíjaná).
Rozšírené vyučovanie cudzích ja
zykov je vo všetkých triedach od 1.
ročníka. Od 2. ročníka sa vždy z dvoch
tried ročníka deti nadané na cudzí ja
zyk zlúčia do jazykovej triedy a týž
denne budú mať postupne až 4 hodi
ny anglického jazyka. Od 6. triedy im
potom pribudnú ešte ďalšie 2 hodiny
nemeckého alebo ruského jazyka.
Už od 1. ročníka budú talentované
deti na loptové hry zo všetkých tried
vybraté do športovej triedy a v rámci
hodín športovej prípravy sa budú
venovať futbalu, basketbalu, hádza
nej a vybíjanej.
Nové predmety sú pripravené aj
pre deti, ktoré nebudú vo „výbero
vých“ triedach. Okrem cvičení zo SJ
budú mať v 1. až 4. ročníku dopravnú
výchovu a výchovu umením, v 5. a 6.
ročníku environmentálnu a regionál
nu výchovu a v najvyšších ročníkoch
finančnú a mediálnu výchovu.
Ďalej ponúkame:
• jednu z najkrajších a najmoder
nejších škôl na Slovensku • 18 kmeňo
vých tried a 5 odborných učební (che
mické, prírodopisné a fyzikálne labo
ratórium, učebňu s interaktívnou ta
buľou, počítačovú a jazykovú učebňu)
• špičkové vybavenie školy (všetky
kmeňové triedy I. stupňa i všetky špe
ciálne učebne sú vybavené datapro
jektormi a notebookmi, v dvoch sú in
teraktívne tabule) • rýchle optické
pripojenie na internet, v celej škole
wi-fi pripojenie • veľkú telocvičňu,
multifunkčné ihrisko s umelou trá
vou, asfaltové ihrisko, ihrisko s ume
lou trávou • rozsiahle spoločenské
priestory s nadštandardným hygienic
kým vybavením • atraktívnu mimo
školskú činnosť (lyžiarske a plavecké
kurzy, školu v prírode, návštevy diva
delných predstavení a koncertov, ex
kurzie a výlety) • program i v popo
ludňajších hodinách (príprava na po
hovory z matematiky i slovenského
jazyka) • pre každého žiaka každo
ročne spolu s vysvedčením plnofa
rebnú školskú ročenku • školský klub
detí už od 6.00 h až do 18.00 h • veľké
parkovisko a autobusovú zastávku
na spojenie s centrom mesta ráno aj
poobede priamo pri vstupe do školy.

Základná škola
Záhorácka ul.
Záhorácka 95, 901 01 Malacky

Riaditeľka školy:
Mgr. Zuzana Jánošová
Kontakty:
tel.: 034/772 38 62
e-mail: zsmalacky@centrum.

sk,
zs4malackyriaditel@centrum.sk
www.zs4malacky.edupage.org

Študijné zameranie vychádza zo
Školského vzdelávacieho programu
pre školský rok 2012/2013 pre 1.–9.
ročníky.
• ponúkame výučbu cudzích ja
zykov od I. ročníka
• výučbu informatickej výchovy
od II. ročníka
• výučbu informatiky od V. roční
ka
• v III. ročníku otvárame triedu
s vyššou dotáciou hodín na výučbu
telesnej a pohybovej výchovy
• od V. ročníka otvárame triedy
s vyššou dotáciou hodín na výučbu
športovej prípravy so zameraním na
atletiku, volejbal
• ponúkame 0. ročník pre deti so
sociálne znevýhodneného prostre
dia s jazykovými bariérami a vývino
vými poruchami učenia
Možnosti štúdia jazykov
• vo všetkých triedach I. stupňa
výučba ANJ
• vo všetkých triedach II. stupňa
možnosť výberu ANJ alebo NEJ
• záujmové útvary zamerané na
cudzie jazyky
IKT – vzdelávanie
• výučba informatiky od II. roční
ka základnej školy
Dôvody, prečo si vybrať
práve túto školu:
Dosahujeme výborné výsledky
v oblasti športu v rámci Slovenska.
Zapájame sa do mnohých pred
metových olympiád, súťaží.
Poskytujeme doplnkové aktivity
– LVK, plavecké kurzy, atletické sú
stredenia, volejbalové kempy, vzde
lávacie a poznávacie exkurzie, vý
chovné koncerty. Neoddeliteľnou
súčasťou našej práce je spolupráca
s CPPPaP a UNICEFOM.
Výchovne pôsobíme v oddele
niach ŠKD od 6.00 do 17.00 h, ponú
kame pestrú paletu krúžkov záujmo
vej činnosti. Škola disponuje tromi
učebňami informatiky s interaktív
nou tabuľou, moderným jazykovým
laboratóriom, učebňou HUV, video
učebňou, vybudovanou posilňov
ňou, tromi telocvičňami a vybudo
vaným atletickým oválom a sekto
rom na skok ďaleký s polyuretáno
vým povrchom.
Veríme, že aspoň jeden dôvod je
ten, pre ktorý ste povedali áno našej
škole. Ďakujeme.

STRAGEIRY:

Vzdelanie má trpké korienky, ale sladké ovocie.
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Riziká spojené s podomovým predajom elektriny
Slovenské mestá a obce sú už mesiace vystavené ofenzíve podomových predajcov
elektriny. Podnety od zákazníkov, prevažne starších občanov, ktorí boli uvedení
do omylu alebo museli čeliť neprimeranému nátlaku zástupcov alternatívnych
dodávateľov elektriny, denne zaznamenáva Západoslovenská energetika (ZSE)
na svojich kontaktných miestach a zákazníckej linke.
Spôsob ponuky, ktorý podomoví predajcovia používajú, nemá nič spoločné so slušnosťou, s poctivým
podnikaním a už vôbec nie s dobrými mravmi hospodárskej súťaže. „Za najväčší podvod týchto predajcov
možno považovať ich zavádzajúce a klamlivé vystupovanie v mene ZSE či konanie pod rúškom tvrdenia,
že sú nástupníckou firmou tradičného dodávateľa
elektriny,“ uviedol hovorca ZSE Ján Orlovský.

Skryté poplatky

Pani Ivona zo Šaštína-Strážov
Aj pri dverách pani Ivony sa raz objavil muž s ponukou
lacnejšej elektriny. „Začal tým, že Západoslovenské
elektrárne budú zdražovať energiu a vraj nám Nemci nebudú schopní dodávať elektrinu. On že ponúka
energiu o 10 % lacnejšiu. Stále chcel so mnou niečo
spisovať a vraj celá ulica už podpísala. Ja som ho, samozrejme, vyhodila, ale iní ľudia môžu ľahko naletieť,“
hovorí pani Ivona.

Prezentované výhody taktiež nikde nespomínajú poplatky, ktoré nové zmluvy v sebe skrývajú. Pre zákazníka môžu znamenať, že „úspora“ sa zmení na čistú
stratu. Ide napr. o poplatky za upomienky v prípade
omeškania platby, predčasné odstúpenie od zmluvy alebo tzv. energetické poradenstvo. Predajcovia
tiež tvrdia, že dokážu ponúknuť nižšiu cenu elektriny
od tej súčasnej na obdobie 2 až 5 rokov. Kto však trh
s elektrinou pozná, vie, že raz do roka určuje Úrad pre
reguláciu sieťových odvetví výšku ceny elektriny pre
domácnosti. Úradom stanovená cena preto záväzne
platí iba na 1 rok pre všetkých zákazníkov bez ohľadu
na to, akého majú dodávateľa.

Čo urobiť, ak vás navštívi podomový
predajca elektriny?
ZSE sa dištancuje od pochybných praktík podomových predajcov a odporúča svojim zákazníkom – odberateľom elektriny, aby si v súvislosti s návrhom
na zmenu dodávateľa elektriny podrobne preštudovali všeobecné obchodné podmienky na dodávku elektriny a zamerali sa aj na odkazy pod čiarou
a formulácie písané drobným písmom. Okrem toho
je dôležité preveriť, či nový dodávateľ elektriny nemá
v zmluve zohľadnené aj iné poplatky za uzatvorenie,
resp. vypovedanie zmluvy, a dôkladne si preštudovať
podmienky výpovede zmluvy. Na základe zákona č.
108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom
predaji a zásielkovom predaji je možné písomne odstúpiť od zmluvy uzatvorenej formou podomového
predaja do 7 pracovných dní od podpísania zmluvy,
a to aj bez uvedenia dôvodu.
Pre viac informácií alebo v prípade pochybností sa
odberatelia môžu obrátiť na Zákaznícku linku ZSE
0850 111 555.
Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Zdravé Vianoce
Vážení pacienti, kolegovia a obyvatelia regiónu Zahoria.
Opäť je tu ten čarovný čas Vianoc, keď sa stretávajú rodiny,
príbuzní a priatelia, keď si sadáme k spoločnému stolu,
aby sme si popriali vzájomnú úctu a lásku.
Tento čas je aj časom bilancovania. Pri tejto príležitosti sa spoločne pozrime na rok 2011.
Od leta prebieha v Nemocnici v Malackách v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom rozsiahla rekonštrukcia zahŕňajúca modernizáciu komplexu operačných sál, oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny a centrálneho príjmu.

12/8/11 4:14 PM

Pre našich pacientov
V záujme zjednodušenia a zrýchlenia administrácie niektorých platieb
budú pacientom v Nemocničnej a.s.
od januára 2012 k dispozícii dva platobné automaty.

Čo to bude pre pacienta
znamenať?
¯

¯

¯

Od januára 2012 bude mať Nemocnica v Malackách k dispozícií novú magnetickú rezonanciu, ktorá umožní realizovať vyšetrenia s vysokou rozlišovacou schopnosťou obrazu a prispeje k skráteniu čakacích dôb na vyšetrenie pre všetkých pacientov v regióne Záhorie.
Pri príležitostí Svetového dňa zdravia sme organizovali podujatia, ktoré priniesli obyvateľom Záhoria možnosť zamyslieť
sa nad zdravým životným štýlom. Počas Dňa otvorených dverí nemocnice sme privítali mladých medikov a nezabúdali sme
ani na spolupracujúcich lekárov regiónu.
Rád by som sa verejne poďakoval našim zamestnancom.
Ďakujem za ich úsilie a za to, že aj vďaka im môže nemocnica
neustále napredovať a plniť vytýčené ciele.
Vážení obyvatelia regiónu Zahoria, Vám a Vašim rodinám
v mene našej nemocnice prajem príjemné Vianoce, pokoj,
lásku, pevné zdravie, aby ste do roku 2012 vykročili šťastnou nohou a s optimizmom. Ešte raz všetkým šťastné,
veselé, a predovšetkým zdravé...

Ing. Peter Kalenčik
výkonný riaditeľ Nemocničná a.s., Malacky

¯

Predovšetkým zjednodušenie


a zrýchlenie vybavenia platieb
Minimalizovanie čakania
a možnosť vyhnúť sa radu
pri pokladnici.
Čiastkové zníženie ceny
za prednostný termín v prípade
úhrady prostredníctvom platobného automatu (9,90€).
Zjednotenie ceny za vydanie potvrdenia o návšteve lekára pre školu alebo zamestnávateľa
(od 1. 1. 2012 jednotná cenu 1€)

Kde sa nachádzajú platobné
automaty?

Aké poplatky bude možné uhradiť v platobnom automate?
V automatoch je možné realizovať tieto typy platieb:
¯ potvrdenie o návšteve lekára
pre školu alebo zamestnávateľa
¯ poplatok za prednostný termín
do ambulancie
¯ poplatok za ošetrenie na LSPP
ambulancii
¯ poplatok za prepadnutie termínu

Čo môžete urobiť sami pre
seba?
V ostatnom čase pociťujeme zvýšený
tlak na ambulancie odborných lekárov v Nemocničnej a.s. Trápia nás dlhé
čakacie lehoty a zo všetkých síl sa
snažíme zdokonaliť všetky procesy,
aby sa čo najviac skrátili čakacie lehoty
do špecializovaných ambulancií.

Pacient zvolí vybraný poplatok na tlačidlách automatu a vloží príslušnú
sumu v bankovkách alebo minciach.

Objednávanie pacientov na presný termín uľahčuje prácu lekárom a minimalizuje čakanie pacientov. Často sa nám
však stáva, že pacient na objednaný
termín nepríde. Pre ostatných pacientov to znamená zbytočné čakanie a pre
nemocnicu ekonomickú stratu. Ak by
sme boli o neprítomnosti pacienta včas
informovaní, mohli sme ponúknuť tento termín inému pacientovi.

Automat mu vydá lístok s potvrdením
o platbe a jedinečným čiarovým kódom. S týmto potvrdením sa príde nato
zaregistrovať na ktorýkoľvek pult v nemocnici. Potvrdenie o zaplatení poplatku po registrácii zostáva pacientovi.

Ak však túto informáciu
nemáme, termín prepadne a čakacie lehoty na vyšetrenia
sa neustále predlžujú.

¯
¯

vo vestibule polikliniky
na 1. poschodí

Aký postup treba dodržať?

Preto Vás, milí pacienti, veľmi prosíme, ak sa z akýchkoľvek dôvodov nemôžete dostaviť na vyšetrenie v objednanom termíne, informujte nás
o tejto skutočnosti čím skôr, najneskôr však v deň vyšetrenia do 7.45
hod. na tel. čísle: 034/ 282 97 00.
Ak svoju neprítomnosť na objednanom
vyšetrení včas neohlásite, pri ďalšej
návšteve Vám budeme nútení účtovať poplatok za prepadnutie termínu
vo výške 9,90€.
Nie je v našom záujme zarábať na prepadnutých termínoch. Úprimne si želáme, aby všetky termíny boli obsadené
a pacienti včas a kvalitne ošetrení.

Kontakt:

034/282 97 00

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Sociálne služby

Poskytované v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnosten
skom podnikaní v znení neskorších predpisov

Každý z nás sa
v živote môže ocitnúť
v situácii, ktorá je
nad naše sily

Zákon definuje sociálnu službu
ako odbornú činnosť, obslužnú čin
nosť alebo súbor týchto činností, cie
ľom poskytovania ktorých je:
• prevencia vzniku, riešenie alebo
zmiernenie vzniknutej nepriaznivej
sociálnej situácie
• podpora schopností fyzickej oso
by viesť samostatný život
• prevencia sociálneho vylúčenia
• zabezpečenie podmienok na
uspokojovanie základných životných
potrieb
• zotrvanie fyzickej osoby v priro
dzenom prostredí
Podľa novej právnej úpravy
rozlišujeme:
• sociálne služby na zabezpečenie
nevyhnutných podmienok na uspo
kojovanie základných životných po
trieb – nocľaháreň, útulok, domov na
pol ceste, nízkoprahové denné cen
trum, zariadenie núdzového bývania
• sociálne služby na podporu ro
diny s deťmi – najmä pomoc pri sta
rostlivosti o dieťa
• sociálne služby na riešenie ne
priaznivej sociálnej situácie z dôvodu
ťažkého zdravotného postihnutia,
z dôvodu nepriaznivého zdravotné
ho stavu alebo z dôvodu dovŕšenia
dôchodkového veku
• pobytové – poskytované fyzickej
osobe odkázanej na pomoc inej fyzic
kej osoby v zariadeniach podporova
ného bývania, pre seniorov, opatrova

teľskej služby, v rehabilitačnom stre
disku, v domove sociálnych služieb
alebo v špecializovanom zariadení
• terénne – opatrovateľská služba,
prepravná služba, sprievodcovská
služba a predčítateľská služba, tlmoč
nícka služba, sprostredkovanie osob
nej asistencie, požičiavanie pomôcok
• sociálne služby s použitím teleko
munikačných technológií
• podporné služby – odľahčovacia
služba, pomoc pri zabezpečení opat
rovníckych práv a povinností, posky
tovanie sociálnej služby v dennom
centre, v integračnom centre, v jedál
ni, v práčovni, v stredisku osobnej hy
gieny
Ste odkázaný na pomoc inej
osoby, prípadne na poskytovanie
sociálnej služby?
Kde vybaviť
Potrebné informácie získate
• v Mestskom úrade v Malackách,
Radlinského č. 1, v klientskom cen
tre – prízemie, číslo dverí 111 na
• telefónnom čísle 034/796 61 18
• internetovej adrese www.ma
lacky.sk – sekcia Občan – Ako vy
baviť – Klientske centrum – Sociál
na pomoc
Žiadosť o posúdenie odkázanosti
na sociálnu službu si fyzická osoba
podáva v mieste trvalého bydliska!
Ako vybaviť
Postup pri posúdení
odkázanosti na sociálnu službu
Vybavuje občan (žiadateľ):
1. tlačivo Žiadosť o posúdení od
kázanosti na sociálnu službu a prílohu

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny začnú od januára vyplácať vyš
šie rodičovské príspevky a vyššie prídavky na deti. Na druhej strane
však môžu výplatu týchto dávok zastaviť, ak ich o to požiada súd,
pretože rodič nedodržiava rozhodnutie súdu, napríklad o úpra
vách styku rodiča s dieťaťom.

Príspevky
pre rodičov
1. Rodičovský príspevok:
– suma do 31. 12. 2011: 190,10 €
– suma od 1. 1. 2012: 194,70 €

2. Prídavok na dieťa:
– suma do 31. 12. 2011: 22,01 €
– suma od 1. 1. 2012: 22,54 €

Ak rodič zabezpečuje starostlivosť
o 2 a viac súčasne narodené deti, ro
dičovský príspevok sa zvyšuje o 25 %
na každé ďalšie dieťa, ktoré sa naro
dilo súčasne.
Rodičia dvojičiek tak dostanú
od januára 2012 namiesto 237,60 €
rodičovský príspevok vo výške
243,40 €, rodičom trojičiek sa prí
spevok zvýši z 285,10 € na sumu
292,10 €.
Naďalej platí, že rodič môže po
pri poberaní rodičovského príspev
ku pracovať, pričom môže starost
livosť o dieťa zabezpečiť prostred
níctvom inej osoby, alebo môže die
ťa umiestniť v jasliach či škôlke.
Rodičovský príspevok vyplácajú
úrady práce, sociálnych vecí a ro
diny do času, kým dieťa nedovŕši
3, resp. 6 rokov (v prípade dlhodo
bo nepriaznivého zdravotného sta
vu).

3.	Príplatok k prídavku 		
na dieťa:
– suma do 31. 12. 2011: 10,32 €
– suma od 1. 1. 2012: 10,57 €
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Prídavky na deti vyplácajú úrady
práce rodičom nezaopatrených detí,
pri deťoch, ktoré už dosiahli vek 16
rokov, treba doložiť každý rok potvr
denie o návšteve školy. Najdlhšie je
možné vyplácať prídavok na dieťa
do 25 rokov veku dieťaťa, avšak len
vtedy, ak takéto dieťa pokračuje
v štúdiu na vysokej škole, a to len
v prípade, ak nepresiahne štandard
nú dĺžku štúdia prvého a druhého
stupňa.
Príplatok k prídavku na dieťa do
stávajú tí poberatelia, ktorí nevyko
návajú zárobkovú činnosť a nemajú
priznaný daňový bonus na dieťa a sú
poberateľmi starobného, predčasné
ho starobného, invalidného dôchod

k žiadosti, ktorou je tlačivo Lekársky
nález, si vyžiadate v MsÚ v Malackách,
prípadne si ich stiahnete na uvedenej
internetovej adrese
2. v žiadosti vyplníte vaše osobné
údaje (osobné údaje posudzovanej
osoby)
3. tlačivo Lekársky nález si dá po
sudzovaná osoba vyplniť a potvrdiť
u svojho zmluvného (obvodného)
lekára. V prípade, ak má posudzova
ná osoba k dispozícii prepúšťaciu
správu nie staršiu ako 6 mesiacov, tá
to plne nahrádza tlačivo Lekársky ná
lez a slúži ako príloha k žiadosti
na posúdenie odkázanosti
4. vyplnenú a podpísanú žiadosť
spolu s potrebnými prílohami do
ručíte do mestského úradu, prízemie,
číslo dverí 111– sociálna pomoc
Vybavuje mesto (soc. pracovník):
5. žiadosť spolu s prílohami slúži
ako podklad na vydanie lekárskeho
posudku posudzujúcim lekárom, sú
časne sociálny pracovník vykoná so
ciálne zisťovanie v domácnosti po
sudzovanej osoby, na základe ktoré
ho vypracuje sociálny posudok
6. oba posudky sú podkladom na
vydanie Posudku o odkázanosti na so
ciálnu službu, ktorý je prílohou Roz
hodnutia o odkázanosti na sociálnu
službu
7. na základe právoplatného roz
hodnutia sa potom uzatvára zmluva
o poskytovaní konkrétnej sociálnej
služby

Sociálne služby
v meste Malacky

Mesto Malacky v Mestskom centre
sociálnych služieb poskytuje tieto
sociálne služby:
• na základe právoplatného roz
hodnutia o odkázanosti na sociálnu
službu:
• opatrovateľská služba v domác
nosti – je terénna sociálna služba, kto
ku s viac ako 70 %, výsluhového dô
chodku po dovŕšení veku na starob
ný dôchodok alebo dôchodku v cu
dzine.
Rodičovský príspevok, ako aj prí
davky na dieťa vyplácajú úrady prá
ce, sociálnych vecí a rodiny mesačne
pozadu, to znamená, že vyššie prí
spevky za mesiac január dostanú
rodičia v priebehu februára.
Výšku rodičovského príspevku
môže od januára ovplyvniť to,
ako rodič plní rozhodnutie sú
du – najmä či nebráni stretnu
tiam dieťaťa s rodičom.
Od januára 2012 začne platiť no
vela Občianskeho súdneho poriadku,
ktorá dáva súdom do rúk nástroje na
zabezpečenie výkonu súdnych roz
hodnutí. Súd môže od januára vyzvať
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
aby zastavil výplatu rodičovského prí
spevku, prídavku na dieťa či príplatku
k prídavku na dieťa, ak rodič neplní
rozhodnutie súdu – napríklad nedo
držiava dohodu rodičov o výchove
detí, o úprave styku s dieťaťom a po
dobne. Ak rodič začne rozhodnutie
plniť, súd opätovne vyzve úrad prá
ce, sociálnych vecí a rodiny, aby vý
platu dávok obnovil. Toto opatrenie
môže súd použiť až potom, ako ro
diča vyzve, aby súdne rozhodnutie
dodržiaval (môže nariadiť aj pojed
návanie). Ak rodič výzvu neuposlúch
ne, môže mu súd udeliť pokutu
(200 €) a požiadať úrad práce o za
stavenie výplaty spomenutých dá
-tsvok.			

rá je poskytovaná fyzickej osobe od
kázanej na pomoc inej fyzickej osoby
pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch
starostlivosti o domácnosť a pri zá
kladných sociálnych aktivitách. Je od
kázanej fyzickej osobe poskytovaná
v jej domácom prostredí.
• zariadenie opatrovateľskej
služby
• poskytuje sa pobytová sociálna
služba na určitý čas plnoletej fyzickej
osobe odkázanej na pomoc inej fy
zickej osoby v prípade, ak tejto nie je
možné poskytnúť opatrovateľskú
službu v domácnosti
• bez rozhodnutia o odkázanosti
na sociálnu službu:
• prepravná služba – je sociálna
služba, ktorá je poskytovaná fyzickej
osobe s ťažkým zdravotným postih
nutím odkázanej na individuálnu pre
pravu osobným motorovým vozidlom
alebo fyzickej osobe s nepriaznivým
zdravotným stavom s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie
• požičiavanie pomôcok – je so
ciálna služba, ktorá je poskytovaná
fyzickej osobe s ťažkým zdravotným
postihnutím a fyzickej osobe s ne
priaznivým zdravotným stavom od
kázaným na pomôcku
• útulok – osobe, ktorá nemá za
bezpečené nevyhnutné podmienky
na uspokojovanie základných život
ných potrieb a ktorá nemá zabezpe
čené ubytovanie alebo nemôže dote
rajšie bývanie užívať, sa poskytuje
ubytovanie na určitý čas
• podporné služby:
• odľahčovacia služba – je sociál
na služba, ktorá je poskytovaná fy
zickej osobe, ktorá opatruje fyzickú
osobu s ťažkým zdravotným postih
nutím, jej cieľom je umožniť fyzickej
osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný
odpočinok na účel udržania jej fy
zického a duševného zdravia
• jedáleň – poskytuje sa stravova
nie fyzickej osobe, ktorá nemá zabez

pečené nevyhnutné podmienky na
uspokojovanie základných životných
potrieb, má ťažké zdravotné postih
nutie alebo nepriaznivý zdravotný
stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek
• práčovňa – utvárajú sa podmien
ky na pranie, žehlenie a údržbu bie
lizne a šatstva fyzickej osobe, ktorá
nemá zabezpečené nevyhnutné pod
mienky na uspokojovanie základných
životných potrieb, má ťažké zdravot
né postihnutie alebo nepriaznivý
zdravotný stav, alebo dovŕšila dô
chodkový vek
• stredisko osobnej hygieny –
utvárajú sa podmienky na vykonáva
nie nevyhnutnej základnej osobnej
hygieny fyzickej osobe, ktorá nemá
zabezpečené nevyhnutné podmien
ky na uspokojovanie základných ži
votných potrieb, má ťažké zdravotné
postihnutie, nepriaznivý zdravotný
stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek
Poskytovanie podporných slu
žieb a sociálnych služieb, na po
skytovanie ktorých netreba roz
hodnutie o odkázanosti, je mož
né zabezpečiť priamo v Mest
skom centre sociálnych služieb na
Ul. 1. mája č. 9 v Malackách.
-msú-

Na Vianoce teplo domova,
láskavé slová, pekné spomienky.
V novom roku zdravie,
spokojnosť a vzájomnú úctu
milým členom, priateľom
a priaznivcom, ako aj
váženým občanom a mládeži
úprimne želá

výbor Zlatého veku

Príjemné prežitie vianočných
sviatkov v kruhu svojej rodiny,
pevné zdravie, veľa šťastia
a optimizmu do nového roka 2012
praje svojim členom

výbor Klubu dôchodcov
Nafta Gas Malacky

V znamení
vianočných
tradícií
Dokončenie z 1. strany

V pondelok učili Slováci zahra
ničných kamarátov piecť medovní
ky. Žiačka zo Španielska Amanda
prezradila, že u nich sa stretáva celá
rodina a pečú podobné koláče.
Okolo obeda ich privítal primátor
mesta J. Ondrejka a venoval im aj
milú pozornosť.
V utorok 13. 12. sa školáci obo
znamovali s tradičnými vianočnými
zvyklosťami. Dokonca varili aj so
známymi osobnosťami zo sveta gas
tronómie – s Branislavom Križanom,
Jozefom Klubníkom a Jaroslavom
Žídekom. S ich pomocou vznikli
dobroty, ako liptovská kapustnica,
hubová polievka, strapačky či haluš
ky. Zahraničej návšteve predstavili
i rôzne druhy syrov. Nesedeli však
len v kuchyni, ale spoznali aj Malac
ky prostredníctvom prehliadky všet
kých pamätihodností. V stredu nav
štívili Bratislavu a boli sa dokonca
pozrieť v slovenskom parlamente.
Okrem toho od začiatku školské
ho roka žiaci pripravovali i vypĺňali
dotazníky, ktoré si s partnerskými
mestami vymieňali, ale tvorili i pla
gáty či brožúry a powerpointové
prezentácie o našom meste a celej

krajine, aby ich tak zahraničným ka
marátom predstavili.
Za finančnou podporou tohto
projektu sa skrývajú Európska ko
misia pre vzdelávanie a Slovenská
akademická asociácia pre medziná
rodnú spoluprácu. Koordinátorka
projektu za Slovensko a zároveň uči
teľka ZŠ Dr. J. Dérera Milada Kris
tínová nešetrila chválou svojich zve
rencov. „Žiaci na projektových akti
vitách pracovali skutočne s veľkým
nasadením.“ Prajeme im teda i naďa
lej veľa nadšenia pre podobné akti
vity. Projekt školského partnerstva
bude pokračovať v máji budúceho
roka. Deti spoznajú stravovacie ná
vyky a jedlá v Taliansku.
Text, foto: N. Slobodová

Za obsah predmetného článku
zodpovedá autor.

Európska Komisia pre vzdeláva
nie, kultúru, viacjazyčnosť a mlá
dež a Národná agentúra Progra
mu celoživotného vzdelávania
nenesú zodpovednosť za použi
tie vyššie uvedených informácií.
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Spoločne sme
prežili ďalšie
Adventné
Malacky

1

1. Na mestskom advent
nom venci zapaľoval svieč
ku primátor Jozef Ondrej
ka.
2. Happeningové predsta
venie plné anjelov a čertov
spolu moderovali herci Zu
zana Haasová a Samuel
Spišák.
3. Svätý Mikuláš sa nako
niec zjavil na vysvietenom
balkóne Malackého kaštie
ľa.
4. Záujem malých drobcov
o rozprávky v Malackom
kaštieli bol naozaj veľký.
5. O príjemné prežitie ad
ventu sa postaral aj folklór
ny súbor Macejko.
6. Na večerný ohňostroj ča
kali v Zámockom parku de
siatky detí i dospelých.
7. Vianočné trhy a celý pro
gram Adventných Mala
ciek sa tento rok prvý raz
uskutočnili v Zámockom
parku.
8. Klzisko sa otváralo na
mikulášsku nedeľu 4. de
cembra.

7

Už jedenásty raz pre vás mesto Malacky
v spolupráci s Mestským centrom kultúry
pripravili podujatie s názvom Adventné
Malacky, ktoré sa už tradične začína
prvou adventnou nedeľou.
2

3

A

dvent je čas, keď by sme sa
mali duchovne pripravovať
na príchod Spasiteľa. V súčasnosti
je však ťažké vyhnúť sa predvia
nočnému stresu a možno práve
preto mnohí z vás našli uvoľnenie
na jednom z najväčších mestských
podujatí. 4. decembra sme spoloč
ne predčasne privítali svätého Miku
láša. Jeho príchod bol sprevádzaný
vystúpeniami umelcov rôzneho dru
hu. Predstavil sa spevák Denis La
cho, v čertovskom a anjelskom pre
strojení zatancovala tanečná skupi
na Saltatrix a čo-to zanôtili a zareci
tovali aj deti z Divadla na hambálku.

8

Ani pri zapaľovaní tretej sviečky
11.decembra v Zámockom parku ne
chýbali vianočné trhy, ktoré ponúkli
voňavé pečienky, varené vínko, ale
aj rôzne iné nejedlé výrobky. Náv
števníkov zabávala dychová hudba
Malačané, folklórny súbor Macejko,
Jendruchovci, ale aj Vianočné repe
te. O divadelné predstavenie pre de
ti bol veľký záujem, a preto divadlo
Beruška v zrekonštruovaných prie
storoch Malackého kaštieľa odohra
lo dve predstavenia a zožalo úspech.
Uzávierka Malackého hlasu nám ne
dovolila sprostredkovať vám aj štvr
tú adventnú nedeľu, no dúfame, že
ste sa zabávali a prežili ste krásny
čas v spoločnosti svojich blízkych.

4

Text: N. Slobodová, foto: S. Osuský

Na všetkých stretnutiach
panovala dobrá nálada,
ktorú svojím programom
spríjemňovali žiaci ZUŠ
alebo ZŠ M. Olšovského.
Členky a členovia výborov
klubov sa postarali o bohatú
tombolu a chutné občerstve
nie. Všetci si priali krásne
Vianoce a do nového roka
pevné zdravie.
To isté im želá aj redakcia
Malackého hlasu.

6

5

Predvianočné obdobie využili na
stretnutie aj malacké seniorské kluby
– Klub dôchodcov, Jednota dôchodcov
a Zlatý vek, ale aj Združenie
zdravotne postihnutých Viktória.
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ktorú svojím programom
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alebo ZŠ M. Olšovského.
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tombolu a chutné občerstve
nie. Všetci si priali krásne
Vianoce a do nového roka
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To isté im želá aj redakcia
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Od 11. 12. 2011
do 8. 12. 2012
platí nový tra
ťový cestovný
poriadok vla
kovej dopravy.
Uverejňujeme
trasu, ktorou
v oboch sme
roch denne
cestuje veľa
Malačanov.
Iste vám po
slúži ako
praktická
pomôcka.

Kedy vám ide vlak? Nový traťový poriadok je už v platnosti!

ČITATEĽSKÝ SERVIS • KULTÚRA

Výstava nám ponúka štyri rozdielne úvahy autorov v princípoch klasických,
neklasických, plošných a priestorových médií.

Mladí umelci
Záhoria sa
predstavujú
Hudba klavíra zaznela v podvečer 1. decembra v budove Záhorskej
galérie v Senici. Jej tóny sa odrážali od diel štyroch mladých au
torov: Andreja Wsóla, Ľuby Kainovej, Andreja Dieneša a Lukáša
Grohmanna. Exkurzia ich tvorbou sa konala na vernisáži sprevá
dzanej slovami kurátorky Dany Janáčkovej.

Počiatky ich tvorby, široká škála
námetových okruhov v oblasti gra
fiky a sochy sa u nich rodili hlavne
na akademickej pôde. Mladí umelci
sa prejavujú slobodne a neobme
dzene technikami či žánrom. Začína
jú aktívne komunikovať a dostávajú
sa do povedomia publika, ktoré bo
lo i tentoraz na vernisáži početné.

Z autorov sála originalita
Ako prvého predstavila kurátorka
výstavy Andreja Dieneša, ktorý v ob
lasti vizuálnej komunikácie pracuje
s tvarovo i farebne čistými líniami.
Divákovi ponúka kresbu, maľbu
a voľný výber z grafickej tvorby, kto
rú nezabúda okoreniť humorným
podtextom. Podobne ako Lukáša
Grohmanna podchytil na začiatku
jeho tvorby výtvarný pedagóg Šte
fan Orth. Lukáš Grohmann preferuje
moderné spôsoby vyjadrovania. In
špiráciu, ktorú pretavuje do sôch,
čerpá z prírody. Svoje tvorivé mysle
nie rozvíja vo viacerých polohách
grafiky. Ľuba Kainová upútala na vý
stave sochou Jesus Christ Consum
star na MDF doske, ktorou chcela vy

jadriť nespokojnosť s prejavmi a vý
vojom dnešnej konzumnej spoloč
nosti. Objavným bol aj maják, ktorý
bol video projekciou ako symbol hľa
dania a nájdenia správneho smeru.
Posledný zo štvorice umelcov An
drej Wsól svoje začiatky strávil v ma
lackom ateliéri v známej synagóge
u Ivana Dulanského a Libuše Čtve
rákovej, ktorá práve vystavuje v Ga
lérii MCK Malacky. Andrej sa venuje
nielen knižnej ilustrácii, ale aj ex lib
ru a návrhu známok. Svoju tvorbu
prezentuje aj v podobe menej tra
dičného komiksu.
Kreatívny potenciál každého
z týchto autorov dýchal zo všetkých
výstavných miestností. Cesta vizuál
nej komunikácie je jednou z ciest,
ako osloviť dnešné publikum. Do na
sledujúcej tvorby želáme, aby pre
zentovali svoje práce naďalej s chu
ťou a elánom odovzdať svetu vždy
niečo nové a zaujímavé.

Výstavu Mladí umelci Záhoria
si môžete pozrieť v Záhorskej
galérii v Senici do 15. 1. 2012.

Text, foto: N. Chabadová

❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆

Svojim členom šťastné a pokojné prežitie vianočných sviatkov
v kruhu rodiny a všetko dobré v roku 2012 želá

Klub filatelistov ZSF 52-32

Ďakujeme všetkým športovcom za reprezentáciu nášho mesta v roku
2011 a želáme im veľa športových úspechov v novom roku.

Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport

Všetkým pracovníkom škôl a školských zariadení v Malackách
príjemné prežitie Vianoc a veľa pracovných úspechov v roku 2012
želá

Mestská školská rada

Všetkým pracovníkom školy i žiakom veľa pohody
počas vianočných prázdnin a v roku 2012 pevné zdravie,
veľa šťastia a pokojnosti v práci i v rodine želá

Základná škola Dr. J. Dérera

MALACKÝ HLAS
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PUBLICISTIKA • INZERCIA

1. film v 3D už 13. januára!

V poslednom čísle Malackého
hlasu (č. 21/2011) sme vás informo
vali, že digitalizácia malackého kina
sa stane realitou. Najprv však len
inštalovanie 2D systému. No v týchto
dňoch je už pravdou, že na začiatku
roka budeme mať v Malackách aj 3D.
Spoločnosť Nafta, a. s., sa totiž roz
hodla dofinancovať chýbajúce pro
striedky, a to vo výške 8875 €.

Sponzori svojimi príspevkami
pokryjú celkové náklady na
digitalizáciu. Venujú 109 875 €.

Zdigitalizovanie finančne pod
porili Audiovizuálny fond sumou
34 000 €, Bratislavský samosprávny
kraj sumou 2000 €, spoločnosť Poza
gas 35 000 € a Nafta, a. s., 38 875 €.
Slávnostné otvorenie staronové

ho kina sa uskutoční 12. januára, keď
sa budú púšťať aj ukážky filmov.
Premietať v 2D sa však začne už 5. 1.
a prvý film v 3D si bude verejnosť
môcť pozrieť 13. 1. Ceny lístkov urču
jú filmové spoločnosti a kino má
možnosť si ceny zvyšovať. Riaditeľ
ka MCK však ubezpečuje, že mar
kantne stúpať nebudú. Lístok na
premietanie filmu v 2 D bude stáť

približne 3 € a v 3D 6 €. Digitálny
obraz bude zobrazovať digitálny
projektor Christie CP2210, 3D ob
raz sprostredkuje aktívny systém
Xpand s okuliarmi Xpand X101,
ktoré sú aj v detských veľkostiach,
a o zvuk sa postará systém Dolby
digital surround EX. Ten je v kine
už od roku 2010. V Malackách bu
de naďalej možné premietanie aj
35 mm kinofilmov.
NATÁLIA Slobodová
Foto: S. Osuský

Glosa

Čo si skutočne želáme
pod stromček?

za ktoré ochotne mobilným korporá
ciám zaplatia, aby tie zasa mohli pla
tiť svojmu komerčnému profilu. Ne
zľaknite sa, ak jedného dňa uvidíte
v reklame na najvýhodnejší paušál

Po ročnej správe znepokojivých udalostí doma i v zahraničí prichá
dzajú opäť Vianoce. Čas pokoja, rodinného súladu, tradícií a pokiaľ
možno štedrosti. Čas, keď zažneme v kruhu najbližších sviečku, po
modlíme sa a pri jednom stole sa budeme opäť správať ako rodina.
Čas dávno odviaty vetrom tohto storočia.
Tradičný koncept Vianoc, ako ho
poznáme, milujeme a pochovávame,
je už skôr obrazom, ktorého miesto
sa časom presunulo z nočného stolí
ka na prašnú rímsu kozuba. Dnes
sme s ním už na polceste k povale.
Zabudnite na zasnežené ulice,
v ktorých počuť len praskanie snehu
pod nohami a radšej si vezmite dážd
nik. Jediné praskanie (a to vo šví
koch) vám doprajú obchody, v kto
rých sa tlačia ľudia ako vy. Z ich tvárí
sa na vás nebude usmievať tá pravá
vianočná nálada, ale konzum, ktorý
ako všežravý červ prevŕtal každé jed
no krásne jabĺčko, ktoré si mienite po
MALACKÝ HLAS
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vzore tradícií rozkrojiť na polovicu
a vyveštiť z neho, čo vás čaká. Útechu
nehľadajte ani v televízii. Kvantum
vianočných reklám od mobilných
operátorov sem-tam vkusne dopĺňa
jú rozprávky, na ktoré ste sa kedysi
vedeli dívať celé hodiny a nikdy vás
neomrzeli. Vďaka, že Popoluška sa ko
nečne skončila. Isto bude nasledovať
pán Lasica, ktorý svojho času kritizo
val súčasnú spoločnosť a napríklad aj
reklamy mobilných operátorov, kto
rých je dnes, mimochodom, súčas
ťou. Niektorí z vás rozposielajú svo
jim známym chutné vianočné pria
nia, najlepšie tie už s predtlačeným

Terapeuticko-regeneračné
centrum
v Malackách

Centrum sa zameriava na čin
nosť, terapiu a regeneráciu moz
gu využívaním neinvazívnych
terapií, bez vedľajších negatív
nych účinkov a s výnimočnými
pozitívnymi účinkami.

Prostredníctvom nich si môžete
posilniť zdravie, výkonnosť mozgu,
vyliečiť chorobu, znížiť alebo od
strániť užívanie liekov, odstrániť psy
chické ochorenia, závislosti, násled
ky chorôb, úrazov, stresu alebo iné
ťažkosti, ktoré vám prekážajú, sťažu
jú život a potrebujete sa ich zbaviť.
To všetko môžete zmeniť pro
stredníctvom príjemných, nebolesti
vých a zároveň uvoľňujúcich terapií:
• cranio-sakrálnej terapie,
• neurofeedback terapie,
• oxygenoterapie,
ktoré máte možnosť absolvovať
v Terapeuticko-regeneračnom cen
tre v Malackách na Radlinského ul.
v budove mestského úradu na 4. po
schodí. Bližšie informácie: Kveta
Bujnová, tel. č. 0908 71 13 70.
Využite možnosť vianočnej darče
kovej poukážky so zľavou pre svojich
blízkych alebo zamestnancov.
Naším cieľom sú

textom, do ktorého si autor vylial srd
ce, aby ste sa vy neskôr nemuseli na
máhať. Mnohí vyjadrujú svoju lásku
k blížnym pomocou textových správ,

práve svoju tvár. Šťastné a utešené
Vianoce.		

MÁRIO LORENC
foto: obrazky.vychytene.sk

• zdravie • vitalita • výkon
nosť • úspech • sebavedo
mie • radosť • spokojnosť.
Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.



RELAX
Čítajte a vyhrajte

Ježiško a hlavne kníhkupectvo Ľubica boli štedrí, a tak môžete
vyhrať hneď tri knihy. Neváhajte a posielajte vystrihnuté ku
póny.
Patricia Cornwellová, bývalá re
portérka denníka Charlotte Ob
server pracovala
pre Úrad súdnej
patológie vo Vir
gínii a tiež ako
dobrovoľná po
licajtka. Jej prvý
román Post
mortem získal
päť najdôleži
tejších literár
nych ocenení
za najlepšiu
knihu s krimi
nálnou zá
pletkou.
Román Predná línia
je pokračovaním série s hlavnou
postavou Winom Garanom.
Druhou kni
hou je publi
kácia menšieho
formátu Brati
slava. Obsahuje
fotografie krása
vice na Dunaji aj
CD s množstvom
skvostov a pamä
tihodností hlavné
ho mesta Slovenska.
A do tretice všetko dobré. Môžete
získať súbor poviedok z pera au
tora Juraja Kollára, ktoré vyšli pod
názvom Konina. Všetky príbehy
sa v skutočnosti stali. Väčšina próz
je ladená humorne, je pravdivá
a dobre padne pousmiať sa na prí
behoch, ktoré aj keď odvial neú

prosný čas, v mnohom pripomí
najú tie, ktoré zažil každý z nás.

Ak chcete
súťažiť o zaujímavé
knižné publikácie, po
šlite do 9.1. nalepený
kupón a možno sa
práve na vás usmeje
šťastie.
Knihy Vykúp moje
srdce a Nemohúc
nosť vyhráva Má
ria Stehlíková
z Kuchyne. Žiadame výherkyňu,
aby sa do 10. 1. ohlásila v redakcii.
Kníhkupectvo Ľubica
OC hotela Atrium, tel.: 772 67 34
Po–Pia 9.00–17.30 h
So 9.00–12.00 h
Kníhkupectvo

ĽUBICA

KUPÓN
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20. narodeniny
ZŠ M. Olšovského
sa vzácnym hosťom prihováral ria
diteľ D. Masarovič.
„20 rokov tejto školy sprevádza
úsilie nás všetkých, učiteľov, vycho
vávateľov, všetkých zamestnancov,
kňazov či rodičov,“ povedal vo svo
jom prejave súčasný riaditeľ.
Ďalšiu približne pol druha hodi
nu boli prítomní svedkami ukážky
talentu školopovinnej mládeže, kto
rá recitovala, tancovala a spievala.
Na pódiu spoločenskej miestnosti
základnej školy sa vystriedali žiaci
všetkých tried a dokonca i tí, ktorí už

Dokončenie z . strany

Po ňom žezlo prebrala Ľudmila Háj
ková, ktorá školu viedla 15 rokov.
V súčasnosti je od roku 2009 riadi
teľom Daniel Masarovič.
Svätú omšu, ktorá sa uskutočnila
v dopoludňajších hodinách, celeb
roval vdp. M. Pokopec, ktorý v na
šom meste pôsobil dlhé roky a Ma
lačania ho majú dodnes veľmi radi.
Jeho pôsobenie je späté s fungova
ním základnej školy aj gymnázia.
Na úvod slávnostnej akadémie

Betlehemy

1

patria k tradíciám Vianoc. Dotvárajú atmosféru vianočnej radosti a zhmot
ňujú krásnu myšlienku: Pokoj ľuďom dobrej vôle. Iste už mnohí z vás toto
dielko umných rúk videli. A ako vznikol? Betlehemy, ktoré vznikali ako
výraz túžby po sprítomnení Kristovho narodenia, prešli dlhým historickým
vývojom. Traduje sa, že už v roku 1223 postavil (1. časť tajničky) pomocou
svojich priateľov v lesnej jaskyni neďaleko obce Greccie v talianskom
Umbrii jednoduché jasličky. Dal ich vystlať senom a okolo nich postavil dve
živé zvieratá – osla a vola. Pri jasličkách – podobne ako pri oltári, slúžil po
čas štedrovečernej noci omšu, na ktorej sa zúčastnili okrem jeho priateľov
aj jednoduchí ľudia z okolia so svetlom v rukách. Zvyk stavať jasličky aj
s ostatnými postavami Svätej rodiny – s Máriou a Jozefom, sa šíril z Talian
ska do celej Európy. Na územie dnešného Slovenska prišiel koncom 13. sto
ročia. Určitú úlohu zohrali pri vzniku betlehemov aj stredoveké cirkevné
hry. Významným stupňom v historickom vývoji betlehemov boli (2. časť
tajničky), patriace na Slovensku k vrcholom stredovekého umenia. Ako prí
klad možno uviesť slávnu skupinu Narodenia Krista z okruhu Majstra Pav
la z Levoče z obdobia okolo roku 1500. V životnej veľkosti boli spočiatku
i honosné barokové betlehemy, ktoré začali v 16. storočí stavať na našom
území jezuiti v kostoloch. Zásadný prelom v chápaní betlehemov nastáva
u nás až v 18. storočí, keď prenikajú aj do širokých ľudových vrstiev. Roz
kvet pretrvával v 19. a 20. storočí. Najrozšírenejšie boli v baníckych ob
lastiach v okolí Banskej Štiavnice.
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Text, foto:
NATÁLIA SLOBODOVÁ

riadková inzercia
Glazúrovanie vaní, tel.: 0905 98 36 02
Pripravil: Vojtech Kúkoľ

Krížovka

VODOROVNE
A náterová látka – oker po česky – ju
dejský kráľ – ruský fyzik (1846–1915) –
nenavlhči B 1. časť tajničky C bývalý
slovenský prezident (1887–1945) – ryt
mický prejav s hovoreným sekaným
slovom – volant – bočná os rastliny, po
plaz D rádioaktívny odpad (skr.) – navi
gačná sústava – orgán čuchu – krátka
čiara – lalok po anglicky E druh palmy
– meno Yvety (dom.) – strážne zviera
– rovné, priamočiare – ohýbaj – chem.
značka hliníka F consignet (angl. pošt.
skratka) – jedovatá rastlina – sibírsky
veľtok – jed – stelivo G syr v slanom ná
leve – podvádzal – kým – plačem (bás.)

rady žiakov dávno opustili. Pozvanie
osláviť 20. narodeniny neodmietli
primátor Malaciek Jozef Ondrejka,
riaditeľka arcibiskupského školské
ho úradu Viera Kyselicová, dôstojní
otcovia v kňazskej službe, riaditelia
cirkevných škôl v diecéze, pracovníci
školských organizácií mesta a peda
gógovia základnej školy. Pri závereč
nom ďakovaní sa nejednému z nich
objavila na tvári aj slza dojatia.
Významným bodom programu
bolo posvätenie obrazu Nepoškvr
nenej Panny Márie z dielne Vlasty
Peltznerovej.

– starší slovenský textár H iniciály
spisovateľa Kukučína – plytká
pobrežná pláž – patriaci Arabovi – esá
po česky – Strana maďarskej koalície
(skr.) – skr. bývalého okresného
národného výboru I árie po česky –
mäkké nerasty s obsahom vanádu –
mliečny výrobok – starší belgický spe
vák (Salvatore) – spoločná televízna
anténa (skr.) J najstarší člen nejakého
spoločenstva, senior – opätovné vyda
nie knihy – Rhein-Main-Donau (skr.) –
hádka, zvada K 2. časť tajničky – L zn.
kozmetických výrobkov – značka
dámskych mikín – tón A zvýšený o pol
tón – osobné zámeno – dôveroval

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
ZVISLE
1 menej hodnotná tráva – plod man
govníka 2 sviatočný deň – človek tmav
šej pleti 3 druh potraviny – kronikár – 4
koralové ostrovy – vydávam svetlo 5
podobná lýre – meno herečky Rapaičo
vej – otec (dom.) 6 milodar v kostole –
EČ vozidiel Ružomberka – otravné lát
ky (skr.) – redakcia Katolíckych novín
(skr.) 7 hlinená nádoba na vodu po
dobná krčahu – polovica – aromatický
uhľovodík 8 vodný živočích – neplače
– 9 tropický plod – EČ vozidiel Sobra
niec – matky (hovor.) 10 povala – staré
ženy – diel po česky 11 český zbormaj
ster a skladateľ – skratka Slovenského
rozhlasu – severské zviera – hora na
Kréte 12 orgány sluchu – mesto v Rus

ku – vymeraj clo, precli 13 meno člove
ka pracujúceho s meďou – vetná spoj
ka, častica – starší čílsky tenista (1975)
14 sklamal sa, pomýlil sa – menová jed
notka Macaa 15 predloha – Evička – od
vodňovací kanálik 16 nasalis (lek. skr.
nosový) – EČ vozidiel Kežmarku – cito
sl. bolesti – dnešný názov Plaveckých
ostrovov 17 Estónec po česky – umenie
(kniž.) – rímskych 3555 18 ochutili soľou
– žnite 19 ľúbilo – spoj do páru 20 per
sona – mravokarcovia/vychovávatelia
(pejor.) – 21 bicie hudobné nástroje –
obraz maľovaný vodovými farbami
Pomôcky:
OSMAL, UMOV, AIM, Asa, ita, lobe, alai
ty, NAEL, OLIMOL, krpa, arén, Ída, drén,
Est, ars, stolon, avo, Samoa, Tiso

Kto chce súťažiť o ďalšiu zaujímavú
knižnú publikáciu, nech pošle riešenie
tajničky s nalepeným kupónom do
9. 1. a zaradíme ho do žrebovania.
Spomedzi čitateľov, ktorí nám
poslali správne vylúštenie tajnič
ky – Zo všetkého, čo je večné, je
láska najkrajšia – sme vyžrebo
vali Františku Hoďovú z Malaciek.
Získava knihu Rok v ovocnej zá
hrade. Žiadame výherkyňu, aby
sa do 15. 1. ohlásila v redakcii.

MALACKÝ
HLAS
MALACKÝ HLAS
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SPEKTRUM
MALACká MATRika
od 28.11. do 12. 12. 2011

blahoželáme

VÍTAME MEDZI NAMI:
Sebastián Šablica, *21. 11.;
Alžbeta Kronauerová,
*29. 11.; Kristína Kunšteková, *29. 11.

NIE SÚ MEDZI NAMI:
Irena Letková, Malacky,
*1937; Štefan Baláž, Veľké
Leváre, *1931; František Osuský,
Malacky, *1925; Eva Bišťanová,
Tupá, *1950; Peter Velšmid, Lo
zorno, *1956; Marta Cabadajová,
Zohor, *1940; Jozef Počuch, Stu
pava, *1931; Fana Kendová, Ma
lacky, *1936; Emil Kršek, Malacky
*1947; Magdaléna Dovičičová,
Stupava *1936; Michal Gajdoš,
Plavecký Štvrtok *1934; Pavel Ma
rek, Malacky *1935; Jaroslav Pro
kop, Malacky *1932; Anna Štep
sová, Bratislava II *1945

Jozef Matúšek

AKREDITOVANÝ MPSVaR, platný v SR a EU

OPATROVATEĽSKY´
KURZ VaV od 179 €
KVALITNE a RÝCHLO (do 24 dní)
ZADARMO:
KNIHA NEMČINYpre opatrovateľky
CD + certifikát SJ/NJ alebo v inom jazyku

NOVÉ KURZY KAŽDÝ MESIAC!
Forma:
Získajte
denná
ZĽAVY
večerná
teraz!
VaV

KURZY NEMČINY pre opatrovateľky, 79€
PRÁCA pre opatrovateľky (Rakúsko, Nemecko)

www.VaVslovakia.sk
0907 035 335 0911 996 639
Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Pri Tvojom krás
nom výročí slzy sa
tisnú do očí, srdce
sa láskou rozbúši,
radosť nám vchá
dza do duší.
Bozky sa snúbia
s objatím a pery šepcú dojatím:
Ži dlho, mama, medzi nami,
kým Teba máme, nie sme samy.
Boženke Markovej k 70. narode
ninám prajú deti s rodinami.
Ako rýchlo to pre
letelo nad Tvojou
hlavou, nebadá
me. Jarčeky vrások
zdobia čelo, strie
borný sniežik krášli
vlásky Tvoje. A zra
kom duše pátraš v diali, spomienky
sa Ti roja v mysli aj tie, čo radosť pri
nášali, aj tie, čo smútok v dušu vtisli.
Oľge Ifkovej k 80. narodeninám
všetko najlepšie zo srdca prajú
dcéra Mária, zať Marián, vnuci Ma
rián a Martin. K blahoželaniu sa
pripájajú dcéra Oľga, synovia Edu
ard a Vladimír s rodinami.
Všetko najlepšie
k 70. narodeni
nám našej drahej
maminke Anne
Vi š vá d e rove j ,
pevné zdravie, ve
ľa šťastia a božie
ho požehnania zo srdca prajú dcé
ra, syn a priateľ Jožko.

Františkánske
gymnázium v obrazoch

V týchto dňoch uzrela svetlo sveta publikácia Malacké františkánske
gymnázium v obrazoch 1927–2011. Vydalo ju Gymnázium sv. F. Assiského
z vďaky za 15 rokov pôsobenia Gymnázia sv. Františka Assiského, ako aj k bu
dúcoročnému 85. výročiu otvorenia pôvodného gymnázia. Publikácia obsa
huje množstvo farebných fotografií zo života súčasnej školy, ale aj z obdobia
-gfamcpôvodného františkánskeho gymnázia (1927–1945). 		

Vydanie
knihy
finančne
podporila
spoločnosť
Pozagas,
a. s.,
občianske
združenie
FORNIX
a prof. Dr.
Ján Ležovič,
absolvent
gymnázia
z roku 1940.
MALACKÝ HLAS

22/2011

Z úprimného srd
ca ďakujeme všet
kým, ktorí prišli od
prevadiť nášho
drahého manžela,
otca, dedka a pra
dedka Františka
Osuského na poslednej ceste. Za
prejavy sústrasti a kvetinové dary
ďakujeme.
SpomienkY
Kto ju poznal, spo
menie si. Kto ju mal
rád, nezabudne.
9. 12. sme si pripo
menuli 10. výročie
úmrtia našej mi
lovanej mamičky
Anny Reháčkovej. S láskou spo
mínajú tri dcéry, zať, vnúčence
a pravnúčence.
13. 12. sme si pri
pomenuli 7. výro
čie úmrtia nášho
drahého manžela,
dedka a pradedka
Pavla Lisého.
S láskou v srdci
spomínajú manželka, deti, nevesty,
zať, vnúčence a pravnúčence. Veľmi
nám všetkým chýbaš. Kto ste ho po
znali, venujte mu tichú spomienku.

✃

POĎAKOVANIE
Začiatkom decembra som bol hos
pitalizovaný na geriatrickom odde
lení v malackej nemocnici. Touto
cestou sa chcem poďakovať perso
nálu lekárov a sestier za vzornú,
ľudskú a odbornú starostlivosť. Upú
tala ma aj čistota a dobrá strava.
Želám všetkým zamestnancom ne
mocnice, hlavne personálu geriat
rického oddelenia do nového roka
zdravie a minimálne taký ľudský prí
stup k pacientom, ako to bolo počas
mojej hospitalizácie.

2. 12. si Augustín a Janka Blažíč
kovci pripomenuli 50. výročie
svadby. Všetko najlepšie k Vašej
zlatej svadbe, pevné zdravie, veľa
šťastia na spoločnej ceste životom
Vám zo srdca prajú syn Miro s ro
dinou a Adamko posiela veľkú pu
su.

poďakovanie

Klesli ruky, dotĺklo
srdce, stíchol dom,
záhrada, dvor, už
nepočuť jej kroky
v ňom. 16. 12. sme
si pripomenuli 1.
výročie odchodu
do večnosti našej drahej mamičky,
babičky a prababičky Márie Bilko
vičovej z Malaciek, ktorej srdce do
tĺklo vo veku 85 rokov. S úctou a lás
kou spomínajú deti s rodinami. Od
počívaj v pokoji.
24.12. si pripomína
me 20. výročie, čo
nás navždy opustil
náš otec, dedko Ma
rek Višváder. S lás
kou a úctou spomí
najú manželka, dcé
ra a syn s rodinou. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

Už je to dlhý čas, čo tu nie je s nami.
Ubehlo už veľa dní, no máme ho stále
radi.
25. 12. by sa dožil
Pavol Gašpar
z Kostolišťa 59 ro
kov. S láskou naňho
spomínajú syn Pa
vol, nevesta Elena
a vnučky Tamarka, Ninka a Laurinka.
Pred 20 rokmi 28.
12. odišiel do več
nosti náš drahý
otec a láskavý star
ček Anton Tren
čanský. Spomínajú
Tono, Elena, Andrej
s rodinami.

28. 12. uplynie 10
rokov, čo nás opus
til náš otec Jozef
Oslej. S úctou
a láskou spomína
jú dcéry a synovia
s rodinami. Kto ste
ho poznali, venujte mu tichú spo
mienku.

Harmonogram zberu
separovaného papiera

v rodinných domoch v roku 2012 v meste Malacky.
Obvody
I.

II.

III.

13.

20.

27.

Február

–

–

–

Marec

2.

9.

16.

Apríl

20.

27.

–

Január

Máj

–

–

18.

Jún

1.

8.

29.

Júl

13.

20.

–

August

–

10.

24.

September

–

7.

21.

Október

5.

26.

–

November

9.

23.

–

December

–

7.

21.

Obvod č. 1:
Nádražná, Petra Jilemnického, Námestie SNP, Štefana Čulena, Pavla Blahu,
gen. M. R. Štefánika, Stupavská, Štúrova, Pri Maline, D. Skuteckého, F. Malo
vaného, Ľudovíta Fullu, Michala Tillnera, Boreckého, L. Novomeského, V. Cle
mentisa, Jozefa Gabčíka, Jozefa Murgaša, Ľ. Kukorelliho, arm. gen. L. Svobo
du, Alojza Veselého, Kalista Orgoňa, kpt. Miloša Uhra, Jánošíkova, Príjazdná,
Budovateľská, Robotnícka, Vlastenecká, Rastislavova, Mojmírova, Svätoplu
kova, Bernolákova, Kláštorné námestie, Padzelek.
Obvod č. 2:
Ľuda Zúbka, Partizánska, Radlinského, Zámocká, Na brehu, Jána Kollára,
1. mája, Pribinova, Břeclavská, Brnianska, Martina Rázusa, Kukučínova, Poľ
ná, Jozefa Kubinu, M. Olšovského, Sládkovičova, Záhorácka, Mlynská, Druž
stevná, Hviezdoslavova, Martina Benku, Vševlada Gajdoša, Veľkomoravská,
Kozia, Vendelína J. Kučeru, Cesta mládeže, Slovenská, Mirka Nešpora, Jána
Hollého, Jána Kalinčiaka, Ferdiša Kostku, Mierové námestie.
Obvod č. 3:
Továrenská, Dielenská, Pezinská, Jesenského, Záhradná, Dubovského, Sa
dová, Duklianskych hrdinov, Tichá, Rakárenská, Táborisko, Vajanského, No
vá, Sasinkova, Legionárska, Oslobodenia, Nad výhonom, Hurbanova, Ru
dolfa Dilonga, Lesná, Boženy Němcovej, Janka Kráľa, Hlboká, Vysoká, Džban
káreň, Písniky, Malé námestie.

Zvoz objemného odpadu v roku 2012
Jarný zvoz
Pondelok
Pondelok
Jesenný zvoz
Pondelok
Pondelok

19. 3.
26. 3.

KBV – bytové domy
IBV – rodinné domy

8. 10.
15. 10.

KBV – bytové domy
IBV – rodinné domy

Čo možno nosiť na odpadové dvory

na Hlbokej ul. a Partizánskej ul. (Tekos):
• nebezpečné odpady (napr. autobatérie, zvyšky oleja a farieb)
• ostatný odpad (napr. starý nábytok, koberce, umývadlá, kovy, pneumatiky,
biologický odpad, odpadové jedlé oleje)
• elektronický odpad (chladničky, televízory, rádiá, počítače, malé spo
trebiče – sušiče na vlasy a pod.)

Prevádzkové hodiny
na odpadových dvoroch
1. Odpadový dvor na Partizánskej ul. (v sídle spoločnosti TEKOS)
Obdobie:

1. 4.–30. 9.

1. 10.–31. 3.

Po–Pia:

16.00–19.00 h

16.00–17.00 h

So:

12.00–16.00 h

12.00–16.00 h

POZOR:
Na tento odpadový dvor z prevádzkových dôvodov možno privážať
odpad len na kárach či na bicykli, nie autami!
2. Odpadový dvor na Hlbokej ul.
Obdobie:

1. 4.–30. 9.

1. 10.–31. 3.

Pondelok

voľno

voľno

Utorok

9.00–17.00 h

9.00–17.00 h

Streda

9.00–17.00 h

9.00–17.00 h

Štvrtok

11.00–19.00 h

9.00–17.00 h

Piatok

9.00–17.00 h

9.00–17.00 h

Sobota

9.00–17.00 h

9.00–17.00 h
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V Malackách hrali kluby
zvučných mien

V sobotu 3. 12. sa v športovej hale Malina uskutočnil medzinárodný mikulášsky futbalový turnaj detí.
Pozvanie Česko-Slovenskej futbalovej akadémie (ČSFA) na čele s prezidentom Jánom Kubovičom prijali
kluby zvučných mien SK Rapid Viedeň a SK Slávia Praha.

Hádzanárky
bojovali o Pohár
mesta Hodonín

V dňoch od 2. do 4. 12. sa mladšie
žiačky hádzanárskeho oddielu TJ
Strojár Malacky zúčastnili medziná
rodného turnaja O pohár mesta Ho
donín. Zúčastnilo sa ho osem druž
stiev zo štyroch krajín Višegrádskej
štvorky. Okrem našich žiačok Sloven
sko reprezentovali dievčatá z Nitry
a Prešova, ale aj z Čiech, Poľska a Ma
ďarska. Turnaj mal veľmi vysokú úro
veň, najmä víťazky turnaja – dievčatá
z Maďarska predvádzali špičkovú

hádzanú. Naše žiačky na turnaji na
brali najmä nové skúsenosti, keďže
od takmer všetkých družstiev boli
o rok až dva mladšie. Napriek fyzic
kej prevahe súperiek bojovali. V ko
nečnom poradí obsadili 7. miesto.
Suverénne zvíťazili maďarské diev
čatá Delfin Sportiskola Szombathely
pred domácimi HK Hodonín a me
daily za tretie miesto putovali do Poľ
ska družstvu UKS PR Ruch Chorzów.
Text, foto: D. Šuster/-red-

Päťdesiata sezóna
opäť víťazná
Už 50. sezónu
medzi vodný
mi motorista
mi a 51. medzi
motoristami
má za sebou
Emil Jung, pre
tekár oddielu
vodného mo
torizmu v Ma
lackách.

váciou, ale aj víziou do budúcnosti,”
povedal J. Kubovič.
Za najlepšieho brankára turnaja
vyhlásili Davida Tomasa (Slávia) a za
najlepšieho hráča Zinedina Hamzica
(Rapid). So 7 gólmi sa najlepším strel
com stal Schinischa Kubovič (ČSFA
„B“)
Po slávnostnom vyhodnotení tur
naja už prišlo na rad to, na čo sa deti
tešili asi najviac. Príchod svätého Mi
kuláša rozžiaril všetky tváre a balíček
sladkostí sa ušiel každému malému

futbalistovi bez ohľadu na to, koľko
strelil gólov.
Konečné poradie:
1. SK Slávia Praha “A”
2. ČSFA Malacky “C”
3. ČSFA Malacky “A”
4. ČSFA Malacky “B”
5. ČSFA Malacky r. 2004
6. SK Rapid Viedeň “A”
7. SK Slávia Praha “B”
8. SK Rapid Viedeň „B“

Text, foto: Tomáš Gelinger

Malačania mali navrch
Volejbalisti Strojára získali 6 bo
dov, keď porazili Skalicu 3:1 a 3:0.

Hosťom nepomohol ani Roman
Špaček, v minulej sezóne hráč a teraz
tréner extraligovej Myjavy. Malačania
dominovali vo všetkých herných čin
nostiach okrem 2. setu 1. zápasu, keď
dovolili Skaličanom vyrovnať. Dôle
žitý pre ďalší vývoj súťaže bol posled

Vicemajster SR
Michal Ichmann

18. novembra sa zúčastnil na vy
hlasovaní výsledkov Castrol Cupu
2011 v Jasnej, v ktorom obsadil v cel
kovom poradí 2. miesto za Martinom
Koišom, pretekárom v jazde automo
bilov do vrchu, a 1. miesto medzi vod
nými motoristami. Toto ocenenie
predchádzalo oficiálnemu vyhodno
teniu vodných motoristov na Sloven
sku, ktoré sa uskutočnilo 26. novem
bra v Bratislave. Tu si prebral Emil
Jung ocenenie za titul majstra Slo
venska a víťazstvo v Slovenskom po
hári v kategórii 500 ccm V. Sympa
tické boli jeho slová pre moderátora
podujatia: „Keď chcete vyhrať súťaž,
musíte mať šťastie, a ak chcete zo
starnúť a zostať mladým, musíte mať
tiež šťastie.“ Ocenenie za titul vice

ný zápas v tomto kalendárnom roku
na palubovke druhého Volley Teamu,
ktorý sa uskutočnil 18. 12. (Uzávierka
MH bola 12. 12. – pozn. red.). Veríme,
že Záhoráci v ňom bodovali.

Kadeti porazili Púchov 3:2 a 3:1
Mladí strojári podali asi najlepší
výkon sezóny. V priamom súboji o 4.
miesto v oboch zápasoch porazili Pú

Text, foto: -duš- (upravené)

5. ročník tradičného
vianočného
volejbalového
kolotoča
Uskutoční sa deň pred Viano
cami o 18.00 h v ŠH Malina.
Prihlásiť sa dá vopred na volley
malacky@volleymalacky.sk, na
t. č. 0907 79 33 99 alebo v deň
konania akcie od 17.00 h vo fit
centre ŠH Malina.
Akcia je určená aj pre nevolejba
listov. Pravidlá nájdete na webo
vej a facebookovej stránke volley
malacky.sk.

ANTON PAŠTEKA
Foto: archív E. J.

V sobotu 3. decembra sa v Kultúrnom dome v Dubodiele konal už
5. ročník súťaže v tlaku na lavičke žien, dorastencov, juniorov, mu
žov, masters a telesne postihnutých športovcov o Inovecký pohár.
Oddiel kulturistiky a silového trojboja TJ Strojár Malacky repre
zentovali dvaja pretekári. V kategórii juniori do 83 kg Jakub Vilímek
a v kategórii muži do 105 kg Lukáš Krajčír.

chov. Za víťazstvá si pripísali 5 bodov
a o skóre preskočili práve nedeľného
súpera. Na finálový turnaj M SR po
stupujú z oblasti BA+Západ štyri
najlepšie družstvá. Prvá trojka (Žilina,
Nitra, Nové Mesto) je pravdepodob
ne jasná, o 4. postupové miesto sa na
ši mladí volejbalisti v jarnej časti po
bijú s Púchovom a Komárnom.

Fanúšikov volejbalu
pozývame na

majstra Slovenska v kategórii For
mule FUTURE žiakov získal v tomto
roku Malačan Michal Ichmann, kto
rému titul unikol len o vlások.
Začiatkom budúceho roka obaja
začnú prípravu na M SR, ktoré budú
v máji, a Michal aj na majstrovstvá
sveta, ktoré budú v auguste v Prahe.
Verme, že nádejný pretekár bude
kráčať v šľapajach Emilovho syna
Mariána Junga, ktorý vyrástol v Ma
lackách a ako reprezentant Slovenska
v triedach 500 ccm a 700 ccm získal
titul majstra Európy a majstra sveta
pre rok 2011 v seriálových pretekoch
i v jednorazových pretekoch týchto
kategórií.

Medzi konkurenciou
sa nestratili
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V kategórii U7 (7-roční) si sily zme
ralo vyše sto detí v ôsmich druž
stvách. Tie boli rozdelené do dvoch
4-členných skupín, v ktorých sa hralo
systémom každý s každým. Dvaja
najúspešnejší z každej skupiny po
stúpili do semifinále, celky na 3. a 4.
mieste sa stretli v dueloch o umiest
nenie. Chlapci a dievčatá z ČSFA uká
zali šikovnosť a bojovné srdce, keď
boli slávnym klubom viac ako vyrov
naným súperom. Veď v semifinále
mali domáci až trojnásobné zastú
penie. Obedňajšiu prestávku spestrili
exhibičné zápasy výberov žien ČSFA
Malacky, SK Rapid Viedeň a SK Slávia
Praha. Ako najtalentovanejšie futba
listky sa napokon ukázali domáce
mamičky.
Potvrdiť úspešnú bilanciu sa v roz
hodujúcich zápasoch snažili aj ich
ratolesti, pohár pre víťazov však na
koniec putoval do Prahy. Vo vyrovna
nom finále porazila Slávia družstvo
ČSFA „C“ najtesnejším rozdielom 1:0.
V súboji o 3. miesto medzi dvomi
domácimi kolektívmi bolo v penal
tovom rozstrele úspešnejše „ačko“
ČSFA. Dôležité však je, že konfrontá
ciou s takýmito kvalitnými klubmi
rastú aj individuálne herné schop
nosti mladých futbalistov.„Pre našich
chlapcov sú tieto zápasy nielen moti

Pre Jakuba to bola prvá súťaž
medzi špecialistami v tlaku na la
vičke, no napriek tomu na základe
tréningových výsledkov nastupoval
s nádejou na medailové umiest
nenie. Zranenie pri základnom po
kuse na 160 kg, ktorý mu v pomere
2:1 neuznali, bolo veľmi vážne. Roz
hodnutím trénera v záujme prete
kára Jakub už v súťaži nepokračo
val.

Skúsenejší borec Lukáš Krajčír
s prehľadom zvládol základný po
kus na 170 kg a dokonca ešte lepšie
aj druhý na 175 kg. Oba výkony boli
jeho osobnými rekordmi a škoda,
že sa mu nepodaril osobný výkon
zlepšiť až na 180 kg.
Teší nás, že na doterajšie úspe
chy pretekárov oddielu Jozefa Peš
tu, Vladimíra Vaniša, Zdenka Krajčí
ra a Denisa Tangelmayera v tlaku

na lavičke nadväzujú aj ďalší a naj
mä, že sa vo veľmi silnej konkuren
cii nestratia a šíria dobré meno ma
lackých silákov.
Vďaka patrí aj celému realizač
nému tímu v zložení Štefan Hrebík,
Zdenko Krajčír, Richard Krajčír a Dá
vid Krajčír, ktorí poskytli preteká
rom komplexnú starostlivosť.
Z. Krajčír
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