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úvodník
V slovenských kinách je v týchto va
lentínskych dňoch film

Dokonalý
cit

Susan a Michael sa do seba za
ľúbia v čase, keď Zem zachváti ne
známa epidémia. Ja dúfam, že vy ste
prežili oveľa pokojnejší valentínsky
večer. Skúste si však ešte vo dvojici
nájsť čas aj na tento film. Neznáma
epidémia v ňom oberá ľudí o zmysly
– o čuch, chuť aj o sluch. Záhadná
choroba je metaforou na nedostatok
citlivosti v dnešnej spoločnosti. Film
nás núti zamyslieť sa nad tým, ako sa
správame k prírode, jeden k druhému
a v neposlednom rade aj sami k se
be, napríklad ku svojmu zdraviu. Mne
vyšiel práve na Valentína termín pre
ventívneho sonografického vyšetre
nia prsníkov. Celkom milá zhoda ná
hod. Nech je Valentín symbolom lás
ky ku všetkému. K našim blízkym,
k vlastnému zdraviu aj k prírode.
Do malackého útulku pribudli ďalšie
psíky, ktorým sa láska zo života vy
tratila.
MICHAELA JANOTOVÁ

Mesto Malacky
bude súťažiť
Malacky a Malačania dostali šancu ukázať, že príro
da nám nie je ľahostajná. 25. apríla si zmeriame sily
s mestami Kysucké Nové Mesto a Stará Ľubovňa.

Pomôžme recyklovať –
Recyklačný deň
s Rádiom Regina
životné prostredie. Vyzbieraný od
pad bude vyseparovaný a odvezený
do recyklačných liniek na ďalšie
spracovanie.
Organizátor súťaže vyberá každý
rok tri porovnateľne veľké mestá zo
západného, stredného a z východ
ného Slovenska. Víťazné mesto získa
999 €. V prípade, že by sa to podarilo
Malackám, mesto použije peniaze na
ekológiu, keďže ide o ekologickú sú
ťaž. V hre je skvalitnenie a propagácia
separovaného zberu či zakúpenie

Prípravy
na 1. máj

Jeden
svet

Koniec
jednej éry

Vonku je síce ešte hlboká zima,
ale v mnohých kanceláriách mest
ského úradu už rezonuje jar. Rozbie
hajú sa totiž prípravy na Prvomájové
Malacky. Mesto hľadá generálneho
partnera na spoluprácu pri zabezpe
čení podujatia. Záujemcovia môžu
predkladať svoje ponuky do 28. feb
ruára. Popremýšľať by mali aj umelci.
Mesto privíta každý dobrý nápad na
obohatenie tohto podujatia, kto
rým sa Malacky preslávili aj v širšom
okolí. Umelci, neváhajte a kontak
tujte Janu Zetkovú, riadi
teľku Mestského centra
kultúry.

Predvolebné sľuby, ktoré sa opa
kujú a zostávajú len sľubmi. Krčma
ako miesto, kde sa rodia inšpirácie
a vznikajú filmy. Homosexualita ako
podmienka získania vrcholového
postavenia. Chlapci, ktorí už vo veku
piatich rokov drú ako otroci v tkáč
skych dielňach. Rodičia predávajúci
svoje desaťročné dcéry starým mu
žom za 50 oviec. A chudoba a ne
vzdelanosť, ktoré za tým všetkým
stoja. Aj to sú témy a príbehy, ktoré
spôsobovali vrásky na čele divákom
v malackom kine. Na dva
dni tam totiž zavítal fes
tival Jeden svet.

V ZŠ na Záhoráckej ulici v Malac
kách pôsobila päť rokov. Za tento
čas sa jej podarilo dokázať pomerne
veľa. Škola sa môže pochváliť kvalit
nejším vzdelávaním, krajším a mo
dernejším prostredím a lepšími pod
mienkami na rozvíjanie športových
talentov. Napriek týmto dosiahnu
tým úspechom však v škole končí.
Neprešla totiž hlasovaním školskej
rady. Reč je o už bývalej riaditeľke
Mgr. Zuzane Jánošovej. Na päťroč
né obdobie v malackej škole, zná
mej športovými úspech
mi, spomínala v rozho
vore pre Malacký hlas.
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Viac na
strane

Viac na
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Viac na
strane

Spomínané tri mestá budú súťažiť
v tom, ktoré vyzbiera najviac odpadu
v komoditách papier, sklo, plast a
elektroodpad. Pomôcť mestu zvíťaziť
môžu jednotliví občania, školy aj
podnikatelia a firmy.
Malačania môžu v súťažný deň
25. 4. od 6.00 do 15.30 h priniesť vyse
parovaný odpad na stanovené mies
to – do Tekosu Malacky, Partizánska
1089. Hlavným cieľom súťaže je vy
zbierať čo najviac vyprodukovaného
odpadu a zmenšiť tak záťaž na
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kamier na monitorovanie nelegál
nych skládok.
Zápolenie bude vo všetkých troch
mestách sledovať a naživo vysielať
Rádio Regina. Nenechajme sa zahan
biť! Podporme dobré meno Mala
ciek! Do apríla je ešte času dosť, takže
zbierajme a odkladajme papier, sklo,
plasty a elektroodpad!
Súťaž je sprievodným programom
výstavy PRO EKO, najväčšej ekolo
gickej výstavy na Slovensku. Malača
nia majú na ňu tento rok vstup zadar
mo. Konať sa bude od 24. do 27. 4.
v Banskej Bystrici. Ponúka prezentá
ciu ekologických služieb, recyklova
ných produktov a výrobkov, prezen
tuje nové technológie, zariadenia

a stroje potrebné v odpadovom hos
podárstve.
Bohužiaľ, organizátor súťaže sta
novil súťažný dátum na pracovný
deň a navyše aj na pracovný čas. Vy
hovárať sa však nemôžeme, rovnako
zaťažkávacie podmienky majú všetci
traja súťažiaci. Mesto Malacky ešte
zvažuje možnosti, ako občanom
odovzdanie „súťažných materiálov“
uľahčiť. Viac informácií nájdete v ďal
ších číslach Malackého hlasu. V kaž
dom prípade, skúsme prekonať sú
ťažné prekážky a ukážme, že Malac
kám na životnom prostredí záleží. Bu
de nás sledovať celé Slovensko!
Doposiaľ si v súťaži
zmerali sily:
2008 – Nitra, Prešov, Banská Bys
trica – víťaz Nitra
2009 – Bojnice, Sliač, Vysoké Tatry
– víťaz Vysoké Tatry
2010 – Skalica, Levoča, Detva – ví
ťaz Skalica – 69 192 kg odpadu
2011 – Nemšová, Svit, Trstená – ví
ťaz Trstená – 37 920 kg odpadu
Michaela Janotová

Južania, je to aj na vás
Mesto Malacky sa chce uchádzať
o prostriedky z fondov EÚ na re
generáciu územia mestskej ob
lasti Malacky Juh. Predpokladom
na získanie financií je príprava
Integrovanej stratégie rozvoja
mestskej oblasti. Tej predchádza
spracovanie socio-ekonomickej
analýzy územia. Tá má preukázať,
že Malacky Juh je lokalita, ktorá
má oproti iným výrazné problé

my, preto je oprávnená na realizá
ciu investičných projektov obno
vy.
Obraciame sa na vás s prosbou
o spoluprácu pri vypracovaní tej
to analýzy. Bez nej sa nemôžeme
o projekt uchádzať. Pomôcť mô
žete vyplnením dotazníka, ktorý
nájdete pri vstupe do MsÚ a v elek
tronickej forme na www.malacky.
sk a www.malackyjuh.sk.

SPRAVODAJSTVO • PUBLICISTIKA

Dotazník
Družstevná

V druhej polovici januára sa mohli občania zapojiť do dotazníka
Družstevná a vyjadriť svoj názor na navrhované riešenia situácie.
Túto možnosť využilo celkovo 240 ľudí.

Všetkým zúčastneným veľmi pek ta (aby boli obyvatelia Družstevnej
ne ďakujeme za názory, pripomienky 25 ľuďom a policajtom na očiach),
a návrhy. Dúfame, že túto veľmi jed cez lokality na okraji mesta až po
noduchú a efektívnu formu komu lokality mimo mesta, republiky aj
nikácie medzi občanmi a pracovník planéty.
Alternatívu č. 2 si vybralo 25 ľu
mi MsÚ využijeme aj v budúcnosti.
dí. Alternatívu č. 3 si vy
Zároveň blahoželáme Deni
se Bilkovičovej, víťazke ná
bralo 17 ľudí.
kupnej poukážky v hod
34 ľudí sa priklonilo ku kom
note 60 €, ktorú venoval
binácii viacerých možností
malacký podnikateľ Dušan VRACIAME SA riešenia, čiže k alternatíve
K PROBLÉMU
Spuchlák.
č. 4.
Poukážka platí v Záhradnom Alternatívu č. 5 si vybralo 31 ľudí.
centre Slnečnica na Pezinskej
Najviac ľudí – 88 – si zvolilo al
ceste a v predajni Drogéria a ná ternatívu č. 6, čiže možnosť navrh
bytok na Sasinkovej ul.
núť vlastné riešenie. Niektorí skom
Tím MsÚ menovaný v súlade binovali nami ponúkané alternatívy
s uznesením MsZ č. 178/2011 na rie s vlastnými návrhmi, iní napísali vy
šenie situácie zapracoval výsledky slovene vlastné riešenie. Navrhujú
dotazníka do súhrnného materiálu, napr. prísne uplatňovanie zákonov,
ktorý bude 16. 2. predložený mest koncepčnú prípravu riešenia na všet
skému zastupiteľstvu.
kých úrovniach od vlády po obec,
Štatistické výsledky
vzdelávanie detí, prinútenie dospe
dotazníka:
lých k práci, aplikovanie riešenia zo
45 ľudí sa priklonilo k alter Švajčiarska, vymáhanie náhrady fy
natíve č.1. 29 z nich využilo možnosť zickej a psychickej ujmy na susedoch.
navrhnúť lokalitu na umiestnenie Objavili sa aj mnohé radikálne návr
kontajnerov. Vyskytuje sa tam celá hy riešenia situácie.
Michaela Janotová
škála návrhov od lokalít v strede mes

Ako hospodárime?

Štatistický úrad SR oznamuje,
že v roku 2012 uskutočňuje výbe
rové zisťovanie o výdavkoch a príj
moch súkromných domácností –
štatistiku rodinných účtov. Cieľom
tohto zisťovania je získať informácie
o hospodárení domácností. Takéto
informácie sú využívané predovšet
kým na analýzy životnej úrovne.
V roku 2012 je do zisťovania vy
braných 4704 domácností, medzi
nimi aj domácnosti v meste Ma
lacky. Vybrané domácnosti navštívi
počas roka 2012 zamestnanec Šta

tistického úradu SR z pracoviska
v Bratislave. Ten je povinný preuká
zať sa osobitným poverením a slu
žobným preukazom. Všetky infor
mácie, ktoré nám domácnosti v rám
ci tohto zisťovania poskytnú, budú
anonymné a použité výlučne na šta
tistické účely, v súlade s ochranou
dôverných údajov podľa zákona
č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
Za vašu ochotu, ústretovosť a po
rozumenie vám ďakujeme.
Silvia Szabová
ŠÚ SR, pracovisko v Bratislave

Západoslovenská energetika, a. s., Bratislava,
Správa energetických zariadení

vyzýva všetkých
vlastníkov, nájomcov
alebo správcov
(ďalej len vlastníkov) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné
a podzemné elektrické vedenia v správe ZSE, a. s., na odstránenie
a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť
alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy, a to v rozsahu
podľa § 36 Zákona NR SR č. 656/2004 Z. z. v platnom znení. Požadovaný
konečný termín vykonania prác je 30. 4. 2012.
V prípade nesplnenia tejto vý
zvy ZSE, a. s., vykoná odstránenie
a okliesnenie stromov a porastov
v zmysle oprávnenia vyplývajúce
ho z §10 Zákona NR SR č. 656/2004
Z. z. v platnom znení.
Využitie drevnej hmoty po ore
zaní alebo jej likvidácia je v plnej
kompetencii a zodpovednosti
vlastníka nehnuteľnosti.
O nevyhnutné vypnutie elek
trického vedenia pri výrube a ore
závaní porastov z bezpečnostných
dôvodov je nutné požiadať ZSE,
a. s., u príslušného špecialistu sprá



vy podľa obce, a to v lehote min.
25 dní pred plánovanou činnos
ťou.
Vlastníci majú povinnosť udržia
vať stromy a kríky v ochrannom
pásme vedení a pod vedením ma
ximálne do výšky 3 m od zeme.
Zároveň je potrebné udržiavať
bezlesie v šírke 4 m po oboch
stranách elektrického vedenia.
Včasné a správne orezanie stro
mov má zásadný vplyv na kvalitnú
a bezpečnú dodávku elektrickej
energie aj pre vaše odberné mies
ZSE, a. s.
to. 		

Zámocký park
v roku 2012
Silný vietor, ktorý zasiahol Malacky v roku 2009, sa nám stále pri
pomína aj v Zámockom parku. Niektoré zo škôd, ktoré tam napá
chal, sú stále viditeľné. Po odstránení kalamitného dreva sa podarilo
upraviť väčšinu trávnatých plôch do pôvodného stavu. Neupravené
zostali plochy, ktoré posledný projekt navrhoval ako extenzívne,
t. j. ponechané voľnému pôsobeniu prírody.
Pne po popadaných stromoch
však zostali aj na pôvodne kosených
plochách. Na odstránenie veľkých
pňov by bola potrebná ťažká tech
nika, ktorá by poškodila existujúce
chodníky. „Myslím si, že nie sú až ta
kou vážnou chybou krásy. Po čase sa
pne stanú útočiskom miestnej fau
ny, obrastú machom, brečtanom.
Park z hľadiska historického bol vy
sadený ako prírodno-krajinársky, tak
že dáva priestor aj takýmto možnos
tiam,“ uviedla Mária Gajdárová z od
delenia životného prostredia MsÚ.
V najbližšej budúcnosti čaká park
„veľká akcia“ v podobe nových vege
tačných výsadieb. Akcia sa začne
tento rok vypracovaním kompletnej
projektovej dokumentácie. Nový

Kto si
odnesie
Pálfiho
srdce?

Opäť vám pripomíname, že odo
vzdávanie Ceny primátora mesta
Malacky Pálfiho srdce sa blíži.
V týchto dňoch máte možnosť
ovplyvniť to, kto si
ho odnesie –
môžete no
minovať
osob
nosť,kto
rá by si
ho podľa
vás zaslú
žila. Pod
mienkou je
d o s i a h n u t i e
merateľného úspechu, ktorý
presiahol svojím významom hra
nicu Malaciek. Môže ísť o prácu
v oblasti športu, vedy, kultúry či
spoločenského života. Nominácie
osobností na ocenenie Pálfiho
srdca za roky 2010 a 2011 môžete
posielať na adresu media@ma
lacky.sk alebo vhodiť priamo do
schránky mestských médií pri
schodoch MsÚ na Radlinského
2751/1 v Malackách.
-red-

projekt bude riešiť park ako celok.
Predpokladá sa, že bude zahŕňať te
rénne prieskumy stavu porastov, re
víziu inventarizácie drevín, návrh do
sadenia drevín podľa celkovej kon
cepcie obnovy, návrhy ošetrenia

a asanácie drevín a obnovy trávna
tých plôch. Projekt bude zohľadňo
vať najaktuálnejšie potreby výsa
dieb a zmeny klimatických podmie
nok, ktoré sa v priebehu rokov od
založenia parku zmenili. Financie na
vypracovanie projektovej dokumen
tácie Zámocký park schválilo MsZ
v rozpočte na rok 2012. „Veľká akcia“
bude 3. fázou rekonštrukcie Zámoc
kého parku. Prvé dve sa uskutočnili
v rokoch 1999–2001 a 2005–2007.
-mija-, foto: -otano-

Povinnosť
držiteľov zbraní
1. mája 2011 vstúpila do plat
nosti novela zákona o zbra
niach a strelive, ktorá ukladá
držiteľom zbraní kategórie A –
samočinné zbrane a kategórie
B – samonabíjacie palné zbra
ne, ktoré boli konštrukčne od
vodené alebo upravené zo sa
močinnej zbrane, povinnosť
podrobiť sa posúdeniu psy
chickej spôsobilosti držať ale
bo nosiť zbraň a strelivo, a to
do 30. apríla 2012.

Držiteľ týchto zbraní je povinný
predložiť útvaru policajného zboru
na úseku zbraní a streliva psycholo
gický posudok o psychickej spôso
bilosti. Tento posudok na žiadosť dr
žiteľa zbrane vypracuje klinický psy
chológ na základe psychologického
vyšetrenia – kontakty nájdete na:

www.zoznam.sk/katalog/Zdraviekrasa/Ambulancie-lekari/
Psychologicke-ambulancieklinicki-psychologovia.
Nesplnenie si tejto povinnosti sa
považuje za stratu psychickej spô
sobilosti, čo bude mať za následok,
že policajný útvar rozhodne o od
ňatí zbrojného preukazu. Držitelia
týchto zbraní sú povinní mať pri ma
nipulácii so zbraňou pri sebe zbrojný
preukaz, preukaz zbrane a aj doklad
o psychickej spôsobilosti držať ale
bo nosiť zbraň a strelivo nie starší
ako desať rokov.
Platí to aj pre držiteľa zbrojného
preukazu skupiny C – držanie zbra
ne a streliva na výkon zamestnania,
avšak iba v prípade, ak pri výkone
zamestnania manipuluje s uvede
nými zbraňami.
OR PZ v Pezinku

Pozor na zlodejov
Prepadli staršiu ženu v obci
Kuchyňa.

Vyšetrovateľ PZ v Malackách za
čal trestné stíhanie za zločin lúpeže.
Neznámy muž vošiel do dvora ro
dinného domu 79-ročnej ženy v ob
ci Kuchyňa a požiadal ju o prázdne
sklenené fľaše. Keď ho žena pustila
do domu, udrel ju do hlavy. Odcudzil
jej retiazku, prsteň, mobilný telefón
a peňaženku. Polícia po páchateľovi
intenzívne pátra. Zároveň upozor
ňuje starších občanov, aby si dávali
POZOR NA RÔZNE PRAKTIKY ZLO
DEJOV, ktorí chcú ukoristiť majetok
a využívajú na to rôzne spôsoby.
V žiadnom prípade nikoho, kto sa
vám predstaví aj menom a povie, že
je zamestnancom nejakej spoloč
nosti, nevpúšťajte do domu či bytu.

Zlodeji sa vydávajú:
• za pracovníkov mestských úradov,
poisťovní, elektrární, plynární
a pod., ktorí vám prišli vrátiť pre
platok či zmerať nejaké hodnoty
• osobne žiadajú o pomoc (pri au
tonehode kamaráta, o pohár vody,
zbierky na pomoc)
• telefonicky žiadajú o finančnú po
moc vydávajúc sa za vášho príbuz
ného
• ponúkajú rôzny tovar
Ak vás oslovia cudzí ľudia a niečo
od vás žiadajú alebo vám chcú niečo
dať, v žiadnom prípade ich nevpúš
ťajte do bytu. Ani vtedy, keď pôsobia
veľmi milo a dôveryhodne. Snažte
sa zapamätať si ich popis, oblečenie,
prípadne vozidlo a ihneď to oznámte
na políciu na bezplatné číslo 158.
OR PZ v Pezinku
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Riaditeľka, ktorá
zanechala stopu

Mgr. Zuzana Jánošová pôsobila v ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách ako riaditeľka jedno
funkčné obdobie, teda päť rokov. Za tento čas sa jej podarilo veľa dokázať na poli
skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu, zveľaďovania prostredia školy
a zlepšovania podmienok na tréningové aktivity žiakov, ktorí školu už neraz posúvali na
prvé priečky v hodnoteniach športovej úspešnosti jej absolventov. Napriek všetkým
dosiahnutým úspechom sa hlasovanie školskej rady o novom riaditeľovi skončilo v jej
neprospech. Požiadali sme ju o rozlúčkový rozhovor, lebo sa patrí povšimnúť si vykonanú
prácu a poďakovať sa za kus životnej energie, ktorú škole venovala.

31. január bol vaším posled
ným dňom v škole, kam ste prišli
ako riaditeľka pred piatimi rokmi
a po dlhých rokoch ste na riadi
teľskej stoličke vystriedali Pavla
Škrabáka. S akými pocitmi ste od
chádzali?
Človek si pri takejto práci ani ne
uvedomí, ako ten čas letí. Moje po
city sú zmiešané, ale hlavne rezonu
jú vo mne tie krásne chvíle, ktoré
som v tomto kolose plnom detí den
ne zažívala.
Spomínate si na svoj príchod
do ZŠ Záhorácka? Prišli ste z Bra
tislavy a určite ste postupne zis
ťovali, čo funguje a kde sú rezer
vy. Pamätáte si na svoje dojmy
a prvé plány?
Moje príchody do školy boli vlast
ne dva. Prvý, keď som sa v decembri
2006 po výberovom konaní skon
taktovala s pánom riaditeľom Škra
bákom a dali sme si prvé stretnutie,
na ktorom sme sa dohodli, akým
spôsobom sa uskutoční preberanie
školy. Rozhovor bol milý a priateľský,
pretože ako poslucháčka V. ročníka
pedagogickej fakulty som bola na
súvislej praxi ešte vtedy v ZŠ na Ul.
1. mája v Malackách, takže niekto
rých kolegov a aj P. Škrabáka som
poznala. Počas dvoch mesiacov sme
prechádzali budovu, odovzdávali si
skúsenosti. Dôležitý bol kontakt so
zástupcami riaditeľa školy, ktorých
som oslovila, a pracovali sme na
rozvrhoch hodín a zmenách s tým
súvisiacich. Človek sa musí k takejto
veci stavať zodpovedne, veď škola
je živý organizmus. Moja devíza
bola v tom, že som pôsobila v Bra
tislave v škole s právnou subjekti
vitou ako zástupkyňa riaditeľky
školy. Ten druhý príchod bol 1. feb
ruára 2007 ráno, keď som chcela
vstúpiť do riaditeľne. Kľúče mi však
pán Škrabák nechal v uzamknutej
riaditeľni na stole. Deň sa začal

s úsmevom a verte mi, vždy keď sa
stretneme, radi na to spomíname.
Svoje plány som mala spracované
v koncepcii rozvoja školy. Dnes mô
žem povedať, že tie plány z papiera
sa zmenili na skutočnosť.
Vaše pôsobenie zostane na
vždy spojené aj s hmatateľnými
výsledkami. Čo pokladáte vy sa
ma za svoj osobný úspech a prínos
pre školu?
Človek musí reagovať vždy na to,
čo škola potrebuje, musí rešpekto
vať smerovanie školy a hlavne ino
vovať. Ako sama hovoríte, dôležité
sú aj tie hmatateľné výsledky, pre
mňa však popri rekonštrukcii školy
boli dôležité výsledky, ktoré do
sahovali žiaci, a tu sa priamo ponúka
položiť otázku – je možné, aby to
dosiahol riaditeľ sám? Preto musím
povedať, že to, čo sa vybudovalo, čo
sa dosiahlo, bola práca tímu a chuť
niektorých ľudí priložiť ruku k dielu.
Často aj nad rámec svojich pracov
ných povinností. To najdôležitejšie
sú úspechy našich žiakov a ich uplat
nenie v živote, ak sa radi vrátia do
školy a povedia, sme radi, že sme
boli žiakmi tejto školy.
Verejnosť určite nemá šancu
dozvedieť sa všetko, čo sa zmenilo
a urobilo v čase vášho pôsobenia,
teda v rokoch 2007–2012, na poli
skvalitnenia vyučovacieho a vý
chovného procesu.
Od septembra 2007 sme otvorili
prvý ročník s rozšíreným vyučova
ním cudzieho jazyka. Od druhého
ročníka sme zaviedli informatickú
výchovu. Pokračovali sme s triedami
s rozšíreným vyučovaním telesnej
výchovy od tretieho ročníka a špor
tovou prípravou zameranou na at
letiku, volejbal a pribudol futbal od
piateho ročníka. V oblasti výchov
no-vzdelávacieho procesu nenastali
zmeny len v našej škole. Rok 2008
bol prvým reformným rokom v ob

lasti celého školstva
na Slovensku, a to bola
výzva pre ďalšie sme
rovanie školy. Mali sme
veľmi dobré výsledky
v oblasti športu a mys
lím, že bolo rozhodnu Zuzana Jánošová s bývalým riaditeľom školy Pav
té. Posilnili sme však aj lom Škrabákom na oslave 20. výročia založenia
časovú dotáciu pri vý školy (16. december 2011)
učbe matematiky, slo
venského jazyka a literatúry. V oblas priestorov školy, vykonali sme povr
ti geografie a dejepisu sme sa zame chovú rekonštrukciu tabúľ v trie
rali na spoznávanie regiónu, jeho his dach, vymenili dvere v telocvičniach
tórie. Doba si vyžaduje svoje, okrem a šatniach za kovové, vo väčšine
toho, že naše deti športujú, učia sa aj tried sú nové lavice a stoličky, kúpili
cudzie jazyky a informatiku.
sme štyri bezprašné tabule, vybu
Je však známe, že škola bola dovali videoučebňu, kompletne sme
aktívna a úspešná aj na poli zís zrekonštruovali školský rozhlas, roz
kavania nenávratných financií. hlasovú ústredňu a zakúpili veľké
Pripomeňte niektoré z projektov, množstvo audioprehrávačov na vý
ktoré ste vďaka získaným penia učbu cudzích jazykov. Okrem toho
zom zrealizovali.
sa nám podarilo zmodernizovať
Získať financie z nenávratných priestory zborovne, riaditeľne, pra
zdrojov znamená v prvom rade vy covne zástupcov riaditeľky školy. Ne
pracovať projekt. Tých vypracova oddeliteľnou súčasťou školy je však
ných projektov bolo veľa, ale úsmev školská jedáleň a tu sme do jej stro
vám vyčaria len tie úspešné. Z nená jového vybavenia investovali značnú
vratných finančných zdrojov sme časť finančných prostriedkov, keďže
vybudovali atletickú dráhu s poly to dovtedy používané bolo zastarané
uretánovým povrchom a sektorom a poruchové. To, čo musím označiť
pre skok ďaleký, detské ihrisko, zre za moju Achillovu pätu počas pôso
konštruovali sme átrium školy, palu benia v škole, sú nevyhovujúce so
bovku v telocvični, vybudovali posil ciálne zariadenia a poškodené gu
ňovňu, opravili strechu, vymenilo sa molity. Aj napriek opakovaným žia
osvetlenie v telocvični a pri telocvič dostiam o finančnú dotáciu z minis
niach za úsporné, vybudovali sme ja terstva školstva na rekonštrukciu
zykové laboratórium. Škola má dnes spomínaných priestorov sme neboli
štyri učebne výpočtovej techniky, úspešní. Verím, že novému vedeniu
multimediálnu učebňu, učebňu ché školy sa to podarí.
V očiach malackej verejnosti
mie a biológie s interaktívnou tabu
ľou. V celej škole sú vymenené okná a predstaviteľov mesta ste vždy
za plastové. Treba však dodať, že nie pôsobili ako vyrovnaná, ambi
ktoré projekty bolo treba dofinanco ciózna, energická a úspešná ria
vať, preto chcem poďakovať mestu diteľka školy, ktorá presne vie, čo
Malacky ako zriaďovateľovi a Zdru chce dosiahnuť. Vzbudzujete pri
ženiu rodičov pri ZŠ Záhorácka.
rodzený rešpekt a dá sa predpo
Okrem toho sme v plnej miere vy kladať, že u kolegov ste mali au
užívali mimorozpočtové prostried toritu. Bol váš vzťah k nim číro
ky. Dnes sú vymaľované tri štvrtiny profesionálny?

Ďakujem, ale myslím si, že každý
z nás to pozná. V práci treba byť
profesionálny, ale treba aj kolegom
načúvať. Byť profesionálny zname
ná byť otvorený aj ľudský. Nie každý
však chcel túto moju stránku spo
znať.
Zaviedli ste nejaké novinky
pre učiteľov?
Už spomínaná reforma školstva
si vyžadovala veľa nového, čo bolo
treba zaviesť do praxe. Nie všetci sú
ochotní rešpektovať a prijať ihneď
nové. Menili sa zákony, nariadenia
vlády, vyhlášky, rezortné predpisy,
ale časom si kolegovia zvykli a dnes
môžem povedať, že veľa inovácií im
prácu uľahčuje. Citeľným problé
mom bolo zavedenie informačných
komunikačných technológií do bež
nej komunikácie a prenosu infor
mácií. Ale doba si túto modernizáciu
vyžaduje a v prvom rade pedagógo
via s ňou musia držať krok.
Aký ste mali vzťah so žiakmi? ZŠ
Záhorácka má dobré meno ako
škola s triedami so športovým za
meraním a vychovala veľa úspeš
ných športovcov. Na koho zo žia
kov nikdy nezabudnete?
Z môjho pohľadu som mala so
žiakmi dobrý vzťah, ale to môžu po
súdiť žiaci až s odstupom času, keď
budú vlastným deťom vštepovať tie
naše obľúbené slovíčka – uč sa, le
bo...
Každý žiak, každý športovec je
čímsi jedinečný, výnimočný a rada
budem spomínať na všetkých.
Často významné posty zastá
vajú ľudia, ktorí nie sú dobre vní
maní odborne ani ľudsky. Váš prí
pad to nebol. Ovplyvní váš ne
dobrovoľný odchod z práce, ktorej
ste dali svoju dušu, rozhodovanie
o profesionálnej budúcnosti?
Každá práca si vyžaduje svoje. Ra
da hovorím, že moja minulosť je bo
hatá na spomienky. Moja prítomnosť
je pre mňa výzvou, dobrodružstvom,
zábavou i povinnosťou, pretože svoj
čas môžem investovať do budúcnosti.
Čomu sa budem vyhýbať: krutosti,
namyslenosti, nevďaku.
Čo želám druhým aj sebe: zdra
vie, priateľov, radosť.
Zhovárala sa: TATIANA BÚBELOVÁ
Foto: archív Z. J.

Riaditeľkou ZŠ Záhorácka je od
1. februára 2012 PaedDr. Gabriela
Emrichová. Dúfame, že rozhovor
s ňou vám prinesieme v niektorom
z budúcich čísel Malackého hlasu.

Testovanie deviatakov
i maturity klopú na dvere
Už niekoľko rokov sme zvyknutí na
to, že v období februára a marca sa
veľa hovorí o testovaní deviatakov.
Navyše sa v tomto čase schyľuje aj
k písomným maturitám. V školách je
teda poriadne rušno.

9. ročník je pre žiakov základných škôl
výstupným. Približne v polovici marca vy
pĺňajú testy, ktoré sú dôležité pre ich pri
jatie na stredné školy. Práve výsledky tých
to testov dávajú stredným školám obraz
o žiakoch, ktorí sa k nim hlásia. Testy roz
deľujú žiakov podľa úspešnosti do poradia
vyjadreného v percentile. Termín testova
nia deviatakov sa neodvratne blíži (14. 3.
na celom Slovensku) a nečudo, že aj žiaci
malackých základných škôl na sebe usilov
ne pracujú. V škole trávia viac času a s uči
MALACKÝ HLAS            3/2012

teľmi sa pripravujú na testovanie z mate
matiky, zo slovenského jazyka a z literatú
ry. Organizáciu testovania majú pod tak
tovkou riaditelia jednotlivých základných
škôl. Za prípravu testov však zodpovedá
Národný ústav certifikovaných meraní
vzdelávania (NÚCEM).
V každej triede, kde sa bude testovanie
vykonávať, budú i dozerajúci učitelia. Tí
by mali byť len nestrannými pozorovateľ
mi, aby sa zabezpečila väčšia objektivita.
Testovanie je pre žiakov povinnou jazdou.
Ak sa žiak z nejakých príčin nedostaví, čo
samozrejme musí dokladovať napr. potvr
dením od lekára, je povinný prísť na tes
tovanie v náhradnom termíne. Ten stano
vil NÚCEM na 27. marec.
Dnes už nie sú prijímacie skúšky na
stredné školy také samozrejmé, ako to bo

lo v minulosti. Väčšinou si školy tvoria na
základe interného bodovania známok,
olympiád a výsledkov monitoru zoznam
prijatých žiakov. Tým, ktorí sa ocitnú pod
čiarou, po odvolaní zostáva len čakať, či sa
všetci prijatí žiaci rozhodnú nastúpiť. Ten
to rok však obe malacké gymnáziá „prijí
mačky“ organizovať budú.
V polovici marca (13., 14. a 15. 3.) sa bu
dú potiť aj tohtoroční maturanti. Všetci
maturanti skladajú písomnú skúšku zo
slovenského jazyka a literatúry a z niekto
rého cudzieho jazyka, dobrovoľná je ma
tematika.
V Malackách sa v týchto dňoch pripra
vuje na testy vedomostí 189 deviatakov
a 135 maturantov. To, ako svedomito, sa
ukáže tretí marcový týždeň.
Text, foto: N. Slobodová



ZDRAVOTNÍCTVO • INZERCIA
Raz v sobotu večer sa v sociálnej sieti objavila zúfalá
výzva mladej Malačianky:

cientov denne. Keď je chrípka, pri
chádza aj 70,“ dodáva skúsená det
ská lekárka. Prognózy RÚVZ však
predpokladajú, že epidemický vý
skyt chrípky sa môže objaviť na
prelome februára a marca.

„Neviete náhodou niekto,
kam by som mohla ísť
teraz na pohotovosť
k zubárovi?”

Predstava bolesti zuba bez mož
Hovorkyňa BSK Iveta Tyšlerová
nosti pomoci je hrozivá, preto som nám odpovedala takto:
sa neskôr zaujímala, či mala šťastie
V Malackách zubná pohotovosť
a podarilo sa jej vyhľadať pomoc. nie je. Podľa nariadenia vlády SR
Nebolo to tak. Nadopovaná liekmi č. 640/2008 Zbierky zákonov o ve
rejnej minimálnej sieti po
sa obracala na najbližšie ob
skytovateľov zdravotnej sta
ce, kde sa nachádzajú súk
rostlivosti § 9 ods. 3 je sto
romné zubné ambulancie.
matologická lekárska služ
Nepochodila v Moravskom
PÝTAME SA
Svätom Jáne, pretože tam
ZA VÁS ba prvej pomoci (LSPP)
sú cez víkend len do 12.00 h,
ustanovená najmenej jed
ani v Lábe, kam sa vôbec nedovo ným poskytovateľom na 400 000
lala.
obyvateľov.“ Malačania podľa nej
Naša redakcia pre vás v Úrade môžu navštíviť dve zubné ambu
Bratislavského samosprávneho kra lancie v Bratislave, z ktorých len jed
ja zisťovala, kam sa môžu obrátiť na má zmluvy s poisťovňami. Druhá
pacienti z Malaciek v prípade akút poskytuje služby na základe priamej
nej bolesti a potreby náhleho ošet finančnej úhrady.
renia.
T. Búbelová
1.

2.

Miesto výkonu:

Drieňová 38,
Bratislava

Kresánkova 20,
Bratislava-Dlhé Diely

Spádové územie LSPP:

Bratislavský kraj

neobmedzené

Prevádzkový čas:

Po–Pia: 18.30–7.00 h Po–Pia: 18.00–23.00 h

So–Ne a dni prac. pokoja:

nepretržite

Prevádzkovateľ:

Bez zmluvného vzťa
DENTA Group, s. r. o.,
hu so zdravotnými
Drieňová 38,
poisťovňami (priama
Bratislava-Ružinov
platba pacientom).

So–Ne: 7.00–22.00 h

Zopár rád na prevenciu
Odborníci pripomínajú, že pre
ventívne pôsobí otužovanie orga
nizmu, dostatočný prívod vitamínu
C, vhodné obliekanie, vetranie, hy
gienické správanie sa na verejnosti
pri kašľaní a kýchaní a umývanie rúk
mydlom. Pri prvých príznakoch
ochorenia treba zostať izolovaný
v domácom prostredí a nešíriť ocho
renia medzi ostatných ľudí. Najdô
ležitejšie je však predsa len očko
vanie, hoci pre túto sezónu sme ho
zmeškali, lebo najefektívnejšie je
v októbri či v novembri. Všetci dis
penzarizovaní pacienti (dospelí
i deti), deti do 12 rokov veku a osoby
staršie ako 59 rokov majú vakcínu
hradenú zo zdravotného poistenia.

Vyhne sa nám
chrípka?

Koncom januára muselo niekoľko škôl na celom Slovensku po
zatvárať svoje dvere pre chrípku. My sme zisťovali, ako to vyzerá
v Malackách. Daždivé januárové počasie sa síce medzitým zmenilo
na mrazivé februárové, ale aj to môže byť provokujúcim faktorom
pre vznik respiračných ochorení. Rizikové je napríklad podchla
denie či premrznutie pri nevhodnom oblečení. „Čo sa týka chorob
nosti na akútne respiračné ochorenia a chrípky, počas uplynulého
týždňa sme nezaznamenali väčšie výkyvy od dlhodobého priemeru
a nedošlo k vzostupu vo výskyte týchto ochorení,“ dozvedeli sme
sa v Regionálnom úrade verejného zdravotníctva Bratislava.

Záhorie zatiaľ odoláva
Podľa jeho hovorkyne K. Nosáľo
vej v okrese Malacky aj v iných okresoch kraja je výskyt ochorení v rámci
dlhodobého priemeru. Tento údaj
potvrdili aj riaditelia malackých škôl,

podľa ktorých chorobnosť vôbec
nie je mimoriadne vysoká. Rovnako
odpovedajú aj detskí lekári. „V čakár
ni máme prázdno,“ povedala MUDr.
M. Ondrovičová. „Bežné choroby
z prechladnutia privádzajú asi 35 pa

Antibiotiká chrípku
nepremôžu!
Chrípka je vírusové ochorenie,
a preto v žiadnom prípade na ňu
nezaberá antibiotická liečba. Anti
biotiká treba podávať až pri sekun
dárnej infekcii. Ľudia často považujú
za chrípku akékoľvek iné akútne res
piračné ochorenie a z tohto dôvodu
často poukazujú na neúčinnosť vak
cín proti chrípke. Chrípka je závažné
ochorenie, ktoré na rozdiel iných
chorôb postihuje nielen dýchacie
cesty, ale negatívne vplýva na celý
organizmus, vedie často ku kompli
káciám alebo úmrtiam.
TATIANA BÚBELOVÁ, foto: Anna S.

pre lepšiu
zdravotnú starostlivosť...
Požiadavky na kvalitu zdravotnej sta
rostlivosti neustále rastú. Každý z nás
pri návšteve lekára očakáva príjemné
prostredie, použitie moderných vyšet
rovacích a liečebných postupov, profe
sionalitu lekárov, pochopenie, ochotu
a ústretovosť sestier, ako i ostatného
personálu. Oprávnene. Veď všetci pla
tíme zdravotné poistenie. To je pohľad
pacienta. Aká je však realita, v ktorej
funguje nemocnica? Dajú sa očakáva
nia pacientov vôbec naplniť? Za akých
podmienok?
Nemocnica v Malackách je regionálnou
nemocnicou. Poskytuje zdravotnú starostli
vosť pre obyvateľov Záhoria od Bratislavy
až po Skalicu. Za ostatné roky sa nemalými
investíciami podarilo vybudovať zo starej
a nikým nechcenej nemocnice moderné
zdravotnícke zariadenie, zamestnať vysoko
kvalifikovaných odborníkov, zrekonštruovať
70 % priestorov, úplne vymeniť medicínske
technológie. Ľudia z Malaciek a okolia mô
žu chodiť do „svojej“ nemocnice. Zdravotná
starostlivosť je dostupná priamo v meste
a nie je potrebné cestovať za lekármi do
Bratislavy.
Zvonku sa zdá, že všetko funguje bez
problémov. Všeobecne známym faktom
však je, že slovenské zdravotníctvo trpí akút
nym nedostatkom financií. Napriek všetkej
snahe a maximálnej redukcii prevádzkových
nákladov súčasný systém úhrad výkonov
zdravotnej starostlivosti zdravotnými pois
ťovňami vonkoncom nepostačuje na po
krytie prevádzky nemocníc.



Tvrdým zásahom do hospodárenia boli
niektoré legislatívne zmeny, najmä povinné
zvýšenie minimálnych platov lekárov a zdra
votných sestier, čo len pre Nemocnicu v Ma
lackách znamená ďalší nárast prevádzkových
nákladov takmer 70 000 € mesačne.
Aj keď chápeme oprávnenosť požiadaviek
zdravotníckeho personálu, naplnenie litery
zákona bez dodatočných finančných zdrojov
priamo ohrozí existenciu Nemocnice v Ma
lackách.
V záujme zachovania kvality služieb
je prevádzkovateľ Nemocnice v Ma
lackách – Nemocničná a. s., nútený
od 1. 3. 2012 zaviesť:
•	poplatok 1 € za nadštandardné služby
pre špecializovanú ambulantnú starost
livosť a rádiodiagnostické oddelenie
(platný 1 deň),
•	poplatok za KLIENTSKU KARTU v hod
note 3 € – do 30. 6. 2012 za zvýhodnenú
cenu 2 € (jednorazovo).

POPLATOK 1 € za nadštandardné
služby pre špecializovanú
ambulantnú starostlivosť
a rádiodiagnostické oddelenie
Tento poplatok za nadštandard platí pa
cient, ktorý príde na vyšetrenie do špeciali
zovanej ambulancie alebo na rádiodiagnos
tické oddelenie. Poplatok je možné uhradiť
v automate vo vestibule a na 1. poschodí ne
mocnice. Automat vydá potvrdenie s jedi
nečným čiarovým kódom. Potom sa treba ísť
registrovať do Klientskeho centra. Poplatok
1 € je platný jeden deň do konca pracovné
ho času v deň registrácie. Pri registrácii je po
trebné predložiť potvrdenie vydané automa
tom a svoju Klientsku kartu. Registrácia bez
zaplatenia 1 € poplatku a Klientskej karty ne
bude z technických príčin možná.
Poplatok nehradia:
Držitelia Karty ZDRAVIA, pacienti všeobecného 
lekára, stomatologickej ambulancie, ústavnej
pohotovostnej služby, hospitalizovaní pacienti,
prípadne pacienti, ktorí už uhradili iný poplatok
za nadštandard alebo prednostný termín.

Poplatky za vybrané nadštandardné služby poskytované Nemocničná, a. s.
1 € za nadštandardné služby
pre špecializovanú ambulantnú starostlivosť
a rádiodiagnostické oddelenie

KLIENTSKA KARTA
v hodnote 3 € – do 30. 6. 2012 za zvýhodnenú
cenu 2 €

• služby štyroch Klientskych centier

• prístup k rýchlej registrácii v nemocnici

• služby Call centra – 034/28 29 700

• zľava 20 % na kúpu Karty zdravia

• pitný režim v čakárni

• zľavy u partnerov Nemocničnej, a. s.

• WiFi a rádio v čakárňach

• SMS/e-mail notifikácia

Poplatok platný jeden deň, v deň registrácie

Jednorazový poplatok

KLIENTSKA KARTA
Od 1. 3. 2012 je každý klient Nemocnice
v Malackách povinný predložiť pred vstu
pom do akejkoľvek ambulancie alebo do
oddelenia svoju Klientsku kartu. Je potrebná
pre rýchlu a úspešnú registráciu do objed
návacieho systému nemocnice, zabezpeče
nie elektronickej komunikácie, SMS notifi
kácie a prístupu k niektorým nadštandard
ným službám nemocnice.
Klientsku kartu vydá za poplatok 3 € – do
30. 6. 2012 za zvýhodnenú cenu 2 € – Klient
ske centrum vo vestibule nemocnice.
Karta tiež umožní prístup k 20 % zľave na
nákup Karty zdravia a prístup k zľavám
u partnerov Nemocničnej, a. s. Všetky po
trebné informácie získate v Klientskom cen
tre Nemocnice v Malackách.

•••
Dúfame, že pre prežitie nemocnice veľmi
potrebné opatrenia pomôžu udržať nemoc
nicu v prevádzke, zabezpečiť zamestnanosť
a zachovať poskytovanie zdravotníckych slu
žieb pre takmer 80 000 obyvateľov v regióne
Záhoria.
Vďaka poplatku 1 € Vám dokážeme ga
rantovať istotu lepšej nemocnice vo Vašom
regióne bez nutnosti dochádzania do Bra
tislavy.

Podrobnejšie informácie
môžete získať

v Klientskom centre v nemocnici
alebo v Call centre

034/28 29 700

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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KULTÚRA

Mesto Malacky vyhlasuje

verejnú výzvu

na predloženie ponúk pri zabezpečení podujatia

Prvomájové
Malacky 2012

Mesto Malacky v zmysle § 4 ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje výzvu na výber gene
rálneho partnera na spoluprácu pri zabezpečení podujatia Prvomájové
Malacky 2012.

Od generálneho partnera sa požaduje v dňoch 29. apríla a 1. mája
2012 bez finančnej náhrady:
1. poskytnúť stan s kapacitou pre minimálne 1000 ľudí
a)	s potrebnou infraštruktúrou pre kultúrne akcie (t. j. osvetlenie sta
nu, možnosť pripojenia zariadení na elektrickú energiu a pod.);
b)	s potrebným vybavením (t. j. pódium, tanečný parket, stoly a sto
ličky alebo lavice podľa kapacity stanu a ďalší stan na prezliekanie
pre účinkujúcich);
c)	so zariadením pregastronómiu (t. j. predaj jedál a nápojov v stane);
d)	s garantovaním technickej bezpečnosti stanu a všetkých poskyt
nutých súčastí vybavenia;
ďalej len na deň 1. mája 2012:
2.	zabezpečiť jednotné stánky s gastronomickými službami v areáli Zá
mockého parku minimálne na 24 miestach (s ponukou a podmienka
mi aj pre 1/3 externých poskytovateľov);
3.	poskytnúť občerstvenie pre účinkujúcich a organizátorov;
4.	poskytnúť bonusy (napr. bezplatné atrakcie pre deti, kultúrny pro
gram aj v iný deň ako 1. mája 2012 atď.).
Záujemca o spoluprácu predloží vo svojej ponuke:
1. referencie o organizovaní podobných podujatí,
2. záväznú ponuku a podmienky spolupráce,
3. návrh zmluvy o spolupráci so zárukou splnenia ponuky,
4. návrh požiadaviek na mesto Malacky.
Termín a miesto doručenia ponuky:
do 28. 2. 2012 do MsÚ Malacky, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky
Kontaktná osoba: Ing. Dušan Vavrinec, prednosta MsÚ, tel.: 034/796 61 55
Mobil: 0903 753 795, e-mail: dusan.vavrinec@malacky.sk

MESTO MALACKY
MCK MALACKY

48.
I. koncert MHJ – 14. 3. o 20.00 h
v Kultúrním domečku
FRAGILE – Slovak a ´cappelle, vstup
né 10 €
II. koncert MHJ – 25. 3. o 17.00 h
v Kultúrním domečku
ALENA ČERMÁKOVÁ – kráľovná slo
venského šansónu – koncert spojený
s čítaním Žalmov kráľa Dávida, ktoré
prebásnil Milan Rúfus, s gitarovým
doprovodom I. Čermáka, vstupné 5 €
III. koncert MHJ – 15. 4. o 17.00 h
v Kultúrním domečku
ELIZABETH LOHNINGER QUARTET
– jazz, New York, USA, vstupné 6 €
IV. koncert MHJ – 22. 4. o 17.00 h
v Kultúrním domečku
DAVID HELBOCK a SIMON FRICK
– jazz, Rakúsko – David Helbock – ak.
piano, el. piano, elektronika, perkusie,
Simon Frick – ak. husle, el. husle, elek
tronika, vstupné 4 €
Opera – 28. 4. 2012 o 18.00 h
GIUSEPPE VERDI: AIDA v Kultúrním
domečku – záznam z Metropolitnej
opery v New Yorku v HD kvalite a pries
torom zvuku 5.1. v talianskom jazyku
s českými titulkami, vstupné 12 €
•••
Malacká hudobná jar DEŤOM –
1. 4. o 16.00 h v Kultúrním domečku
Divadlo Baretka: Najkrajšia pie
seň na svete, vstupné 2 €
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Jeden svet
v našom meste

Hnev, smútok, rozhorčenie, ľútosť, ale aj radosť a nádej. Tieto a mnohé
ďalšie pocity naplnili malacké kino 6. a 7. februára. Zavítal tam totiž
medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet. 12. ročník
festivalu odštartoval v novembri v Bratislave a odvtedy putuje po
slovenských mestách. Festival ponúka desiatky filmov s ľudskoprávnymi či environmentálnymi témami.

Malačania si mohli pozrieť 7 fil
mov, z toho 2 slovenské. „Zámerne
sme vybrali témy, ktoré sú Slovákom
blízke. Podľa reakcií divákov sme tra
fili správne,“ povedala za MCK
D. Bogdalíková. Veľa emócií a ko
mentárov vyvolal hneď prvý pre
mietaný dokument o slovenských

parlamentných voľbách 2010. Bol
ako inak o predvolebných sľuboch,
ktoré počúvame aj v týchto dňoch.
Veľmi silné emócie, hoci iného dru
hu, vyvolal aj film Ukradnuté det
stvo z prostredia Etiópie. Otroctvo
tam bolo síce oficiálne zrušené v 30.
rokoch minulého storočia, ale v rea

lite existuje dodnes. A nevyhýba sa
ani 10-ročným deťom. S vidinou lep
šieho života a za tichého súhlasu ex
trémne chudobnej rodiny, ktorá je
v bezvýchodiskovej životnej situácii,
končia deti v tkáčskych dielňach či
na ulici, kde sú nútené predávať svo
je telo. Podobná problematika rezo
novala malackým kinom aj v utorok.
Dokument z Afganistanu Manželka
za päťdesiat oviec je príbehom
Sabere, ktorú ako desaťročnú pre
dali za manželku o 40 rokov star
šiemu mužovi, ktorý s ňou zaobchá
dzal horšie ako so psom. Ako pove
dala D. Bogdalíková: „Keď prišlo na
ťažšie témy, publikum zvážnelo. Ale
presne o tom je festival Jeden svet.
O zamyslení sa nad náročnými té
mami, informovaní a vnímaní.“ Ná
ročné témy však v utorok vystriedali
aj témy optimistickejšie. Švéd Jacob
Andrén si spomenul na zbierku na
záchranu dažďového pralesa, ktorú
mali kedysi dávno v základnej škole.
Zmyslel si, že zistí, či naozaj nejaký
prales zachránili. Spočiatku všetko
nasvedčovalo tomu, že peniaze
„zmizli“. Chodil po Strednej Amerike
a videl, ako lesy ničia – často bez po
volení – ťažobné spoločnosti. Napo
kon však svoj prales našiel. Doku
ment Kúpil som dažďový prales za
ujal aj staršie deti zo základných škôl
a gymnazistov, ktoré zavítali do Kul
túrního domečku v utorok ráno. Po
projekcii vášnivo diskutovali. „Je dô
ležité spracovať s mladými ľuďmi
to, čo videli, pretože hľadajú svoj
postoj k danej téme,“ povedala
D. Bogdalíková. Divákov zaujal aj
film Solartaxi, v ktorom si Louis Pal
mer splnil detský sen – prešiel svet
na aute na slnečný pohon.
Text, foto: M. Janotová

Historické Malacky na fotografiách V kine
Zaujímavú výstavu Detaily historických
prvýkrát
Malaciek si môžete vychutnať od 9. feb

„super
zvuk”

ruára v priestoroch Galérie MCK. Na vysta
vovaných kúskoch možno nájdete i svo
jich príbuzných, pretože fotografie pochá
dzajú nielen z archívu Múzea M. Tillnera,
ale priniesli ich aj obyvatelia nášho mesta.
„Ak majú občania doma staré fotografie
Malaciek, môžu nám ich priniesť, alebo as
poň zapožičať na preskenovanie,“ povedal
nám malacký kronikár a historik M. Macej
ka. Najstaršia vystavovaná fotografia je
približne z prelomu 19. a 20. storočia. Ak
máte chuť vrátiť sa o pár rokov späť, ne
váhajte a navštívte priestory MCK na Zá
horáckej ulici. Výstava potrvá do 4. marca.

Digitalizované 3D kino začína
s Alternatívnym programom.
A prvý raz využije naplno svoj
modernýzvukovýformát.Divá
kom ponúkne 23. 3. o 21.30 h
koncertný film elektronickej
kapely Chemical Brothers.

Text, foto: N. Slobodová

CVeČkokarneval roztancoval
malacké deti

V piatok 3. 2. sa uskutočnil karne
val, na ktorom sa vybláznili deti
z celých Malaciek. CVČ a MCK pri
pravili pre malých drobcov prí
jemné popoludnie plné zábavy.
Karneval sa ešte ani nezačal
a v priestoroch SD MCK to žilo. De
tičky pobehovali a tešili sa z karne
valovej výzdoby. O program sa po
starali deti navštevujúce krúžky
CVeČka. Predstavili sa napríklad ma
žoretky, ale aj tanečnice.
Moderátorské žezlo prebrali dve
čarodejnice z modrej krajiny, ktoré
otvorili aj prvé tanečné kolo. Malí
huncúti si mohli zasúťažiť alebo vy
hrať niečo pekné v tombole. Nefal
šovanú zábavu obďaleč sledovali aj
fotoaparátmi vyzbrojení rodičia, kto
rí ich poctivo dokumentovali.
Text, foto: N. Slobodová

Don‘t Think (Nemysli) je vôbec
prvý projekt, ktorý zachytil celé ži
vé vystúpenie Chemical Brothers
vo filmovej podobe.
Ide o koncert na Fujirock Festi
vale, prezývanom „japonský Glas
tonbury”, z 31. júla 2011. Podľa
distribučnej spoločnosti Aero
films nejde o klasický koncertný
záznam. Nadštandardná bude
nielen vizuálna stránka snímky,
ale i zvuk. „Režisér rozmiestnil na
pódium i do davu dvadsať ka
mier, film nahral v špičkovom
zvuku 7.1 Dolby Surround a ne
bál sa zakomponovať vizuálne
výlety mimo časopriestoru kon
certu.”
Zdigitalizované kino v Malac
kách je prvé kamenné jednosálo
vé kino na Slovensku vybavené
zvukovým formátom Dolby Sur
round 7.1. Zatiaľ ho však využíva
iba pri úvodných znelkách pred
filmami. Snímky sa v tomto for
máte totiž ešte nedistribuujú.
-mck-



SPEKTRUM
7. 12. prišiel na svet Krištof
Pavlík. Z nového prírastku
sa teší celá rodina.
MALACká MATRika
od 23. 1. do 6. 2. 2012
POVEDALI SI ÁNO:
Ivan Baláž a Anna Pössová
NIE SÚ MEDZI NAMI:
Ludviga Tichá, Malacky,
*1922; Anna Grujbárová,
Suchohrad, *1941; Mária Šulcová,
Gajary, *1922; Vladimír Matuško
vič, Malacky, *1933; Michal Kim
lička, Malacky, *1950; Ján Ondris
ka, Jakubov, *1940; Ľudmila Kren
číková, Gajary, *1930; Štefan Ho
rínek, Malacky, *1934; Ján Greššák, Plavecký Štvrtok, *1934
V hlbokom zármutku oznamuje
me známym i priateľom, že 27. ja
nuára nás vo veku 85 rokov na
vždy opustila mamička a babička
Amália Hnilicová, r. Reisenauero
vá. Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku. Dcéry Elena
a Gabriela s rodinami.
SpomienkY
Očiam si odišiel,
v srdciach si zostal.
27. 1. sme si pripo
menuli 4. výročie
úmrtia nášho dra
hého syna Ľudo
víta Špelitza z Ma
laciek. S láskou a úctou spomínajú
rodičia, sestry a priateľka Marta.

4. 2. sme si pripomenuli 10. výročie
úmrtia nášho drahého otecka Ľu
dovíta Andila a 15. 2. zase 5. vý
ročie úmrtia našej mamičky He
leny Andilovej. S láskou v srdci
spomínajú synovia Ladislav, Pavol
a Marián s rodinami. Kto ste ich po
znali, venujte im tichú spomienku.
Dotĺklo srdce, odi
šlo v diaľ, dalo
nám radosť aj
žiaľ. Chýbaš nám
denne, ťažko je
nám bez Teba,
venujeme Ti tichú
spomienku až k Tebe do neba...
11. 2. sme si pripomenuli 3. výro
čie úmrtia nášho drahého man
žela, otca a dedka Jána Kučeru.
S láskou spomínajú manželka Luj
za a dcéry s rodinami. Kto ste ho
poznali a mali radi, venujte mu
spomienku s nami.
S tichou spomien
kou k Tvojmu hro
bu chodíme, pri
plamienkoch svie
čok sa za Teba
modlíme. Život Ti
nedoprial s nami
dlhšie byť, ale v našich srdciach
zostávaš stále žiť. 21. 2. 2012 uply
nú 3 roky, čo nás opustil vo veku
84 rokov Jozef Blažek z Malaciek.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku. S láskou a úctou
spomínajú manželka, dcéry, syn,
zaťovia, nevesta, vnúčence a pra
vnúčence.



Poznáme víťaza valentínskej súťaže
Pri príležitosti Sviatku zamilovaných pre vás redakcia mestských médií
pripravila zaujímavú súťaž. Od 31. 1. ste mali možnosť zabojovať o va
lentínsku luxusnú 6-chodovú večeru pre dve osoby v reštaurácii FINE na
Štefánikovej ul. v Malackách. Stačilo napísať a poslať váš príbeh lásky.
Jediným pravidlom bolo dodržať 2000 znakov. To viacerí súťažiaci ne
splnili, a preto boli zo súťaže vyradení. Po dlhom rozhodovaní sme sa v re
dakcii zhodli na víťazovi – Jane Kopčovej, ktorá sa s nami podelila o svoj
-redpríbeh lásky, ktorý trvá dodnes. A my sa oň podelíme s vami.

Láska cez inernet
Nie, nehovorím o filme s Tomom
Hanksom a Meg Ryan v hlavnej úlohe.
Ruku na srdce, veríte na ňu? Existuje?
Sympatia, kamarátstvo či dokonca lás
ka cez monitor? Ja nie. Teda, neverila
som. Tak ako skoro každý z nás využí
vam služby internetu. Chatujem, čítam,
posielam. Nepatrím medzi fanúšikov
internetových „zoznamiek“, napriek
tomu som sa však i ja na jednu z nich
dala nahovoriť. Nehľadala som tam
priateľa. Nehľadala som tam vlastne
vôbec nič. Skôr som komunikovala
s ľuďmi, ktorých poznám už dlhšie ob
dobie a predovšetkým osobne. Časom
som sedela pri PC čoraz častejšie. Stále
mi vypisoval jeden chalan. Písali sme
si dosť neutrálne, nijako extra ma neu
pútal, jeho gramatika bola hrozná (až
neskôr som sa dozvedela, že bol ma
ďarskej národnosti a slovenský pra
vopis mu robil problémy). Raz som ma

MsÚ s novou
štruktúrou

Javisko života

Mestský úrad v Malackách fungu
je od 1. februára s novou štruktúrou.
Podstatou vykonaných zmien nie je
zníženie alebo zvýšenie počtu funkč
ných miest, ale zefektívnenie niekto
rých riadiacich procesov prostredníc
tvom ich presunutia na oddelenie,
ktoré je k nim svojou agendou bliž
šie. „Išlo teda o presun procesov
a funkčných miest v rámci existujú
cich oddelení MsÚ,“ povedal pred
nosta MsÚ D. Vavrinec.
Hlavnou zmenou podľa neho je
presunutie referátu projektového
riadenia z právneho oddelenia na od
delenie územného rozvoja a životného prostredia, kde môže plynulo
Mesto Malacky prijme do trva
lého pracovného pomeru za
mestnanca na pracovnú pozíciu

referent
všeobecnej
učtárne
Podmienky prijatia:
• SŠ vzdelanie ekonomického
smeru ukončené maturitou
• minimálne 2-ročná prax v ob
lasti vedenia podvojného úč
tovníctva
• zručnosť pri práci s PC
• občianska bezúhonnosť
Výhodou sú:
• prax vo verejnej správe
• vodičský preukaz skupiny B
• samostatnosť
Nástup:
podľa dohody
Žiadosti s profesijným životopisom,
dokladom o dosiahnutom vzdelaní
a písomným súhlasom uchádzača
so spracúvaním osobných údajov
na účely obsadenia pracovnej po
zície zasielajte na adresu:
Mesto Malacky,
Mestský úrad Malacky,
Radlinského 2751/1,
901 01 Malacky
v termíne do 21. 2. 2012.
Bližšie informácie:
telefón č. 034/796 61 60, e-mail:
ladislav.adamovic@malacky.sk

Slovenský zväz telesne postihnutých – Okresné centrum Malacky
získalo v roku 2011 grant Ceny Holcim na projekt Javisko života.

vychádzať z činnosti stavebného
úradu a investičných zámerov reali
zovaných pre mesto prostredníc
tvom tohto oddelenia. O zmene or
ganizačného poriadku rozhodol pri
mátor mesta J. Ondrejka na základe
kompetencií, ktoré mu vyplývajú zo
zákona o obecnom zriadení.
K zásadnej zmene prišlo i na práv
nom oddelení. Po dlhých mesiacoch
hľadania si 1. februára na stoličku ve
dúceho zasadol JUDr. Erik Dóczi. Ab
solvoval Akadémiu Policajného zbo
ru v Bratislave, študijný odbor bez
pečnostné služby, kde mu bol ude
lený aj titul doktor práv. V minulosti
pôsobil napríklad na krajskom riadi
teľstve ministerstva vnútra.
Kompletnú agendu jednotlivých
oddelení MsÚ nájdete na www.ma
lacky.sk – Občan – Ako vybaviť
-red-

Cieľom projektu je umožniť de
ťom a mládeži so zdravotným po
stihnutím zvládnutie
rôznych výtvarných
techník a ručných prác
primerane svojim mož
nostiam a vyjadrenie
ich pocitov, prežívania, postojov
a túžob dramatickými prostriedka
mi. Na záver budú prezentované
tvorivé schopnosti detí a mládeže
s hendikepom širokej verejnosti pre
lepšie vzájomné porozumenie
a zlepšenie ich sociálneho začlene
nia sa do života komunity. Projekt
sa realizuje v spolupráci s CVČ až do
konca školského roka 2011/2012.
Stretnutia skupiny sú každý pia
tok o 15.30 h v CVeČku na Ul. Martina
Rázusa 30 v Malackách.
Pozývame všetky deti a mladých
ľudí so zdravotným postihnutím, ale

riadková inzercia
• Prenajmem 3-i byt po rekonštrukcii v centre MA (sčasti zariadený). Kontakt:
0907 48 35 63 od 14.00–21.00 h
• Prenajmem 3-i RD po kompletnej rekonštrukcii, rozloha 88 m2, ihneď
voľný. Kontakt: 0905 51 03 02 alebo 0910 88 70 15.
Krížovka
VODOROVNE
A menšia hudobná skupina – kód
ukrajinskej meny (karbovanec) – ele
fant B obrobil motykou – 1. časť taj
ničky – 2. časť tajničky C EČ vozidiel
Partizánskeho – slanina po taliansky
– atlét, ktorý hádže kladivom – osob
né zámeno D chemická značka ar
gónu – skratka celosvetovej organi
zácie – a podobne (skr.) – lepšie po
česky – Európska atletická asociácia
– rímska dvojka – čínske ženské me
no E rekontra – 3. časť tajničky – 4.
časť tajničky – lebo (bás.) F kocka
po latinsky – citoslovce trúbenia – ly
1
A
B
C
D
E
F
G

2

3

la dobrý deň, darilo sa mi a on mi opäť
napísal. Som človek, ktorý koná impul
zívne. Pozvala som ho na kávu. Ne
viem, čo mi to napadlo. Najprv bol pre
kvapený, no dohodli sme sa na stret
nutí v jednom nákupnom centre. Išla
som tam úplne bez emócií, žiaden
stres, ktorý je pri takýchto situáciách
bežný. Nečakala som nič extra, maxi
málne hodinku „pokecám“ a utekám
domov. Teraz sa na tom len smejem.
Na dohovorenom mieste ma čakal
dosť dobre vyzerajúci chlapík. A na
moje prekvapenie bol aj inteligentný,
vtipný a charizmatický. Káva sa skon
čila o 23.00 a stále bolo o čom rozprá
vať. Pred pár mesiacmi sme oslávili
naše piate výročie zoznámenia sa, pol
roka spolu bývame a plánujeme svad
bu. Našla som v ňom presne to, čo som
hľadala, aj keď mi ani vo sne nena
padlo, že „toho pravého“ nájdem prá
Jana Kopčová
ve na internete.

4

5

6

7

8

tiež ich zdravých priateľov so záuj
mom o umelecké sebavyjadrenie
sa a ochotou pomáhať
a spoznávať „trochu
iných“ rovesníkov, aby
sa k nám pripojili. Nie
koľko voľných miest by
sa ešte našlo a spoločnú tvorbu by
to zaiste obohatilo.
Mária Chaloupková

CVČ v Malackách vás pozýva na

Burzu hračiek
a detských kníh,

ktorá sa uskutoční v sobotu 25. 2.
od 9.30 h v CVČ.
Neváhajte a príďte si vybrať z je
dinečnej ponuky za bezkonku
renčné ceny. „Kto sa hrá, nehnevá.“
Záujemcovia o predaj, predajte
hračky, knižky, športové či školské
potreby, ktoré nepotrebujete, a za
robte si! Neváhajte a zaregistruj
te sa do 17. 2. v CVČ alebo na tel.
034/772 22 28. Príchod predajcov
a rozkladanie tovaru je o 9.00 h.
Pripravil: Vojtech Kúkoľ

žiarska vetrovka G vtip – úhor po ne
mecky – obraz – portlandský slinok
– hĺbilo jamu
ZVISLE
1 hromada – žito (nár.) 2 stará poľ
ná miera – ženské meno (24. 5.) 3 be
nátsky cestovateľ – kriaky 4 Európsky
parlament (skr.) – astát po česky 5
gibon bieloruký (opica) – grafický
znak tónu 6 meno herca Pacina –
dozvuky 7 Katolícke noviny (skr.) –
praním zbavil nečistoty 8 hrdina
(bás.) – nekvalitné víno z výliskov 9
pooblizoval 10 mydlo po anglicky –
9

10 11 12 13 14 15 16 17

obyvatelia Írska 11 nenápadne zmiz
nem – chemická značka astátu 12 ci
toslovne skoku pri tanci 15 pestro
farebný austrálsky papagáj – hranica
(lek.) 16 skrivil – ples 17 citoslovce
pohrozenia – orgán zraku
Pomôcky:
UAK, alea, alit, Polo, lora, soap,
ihop, ora, lardo, rek
Kto chce súťažiť o ďalšiu zaujímavú
knižnú publikáciu, nech pošle riešenie
tajničky s nalepeným kupónom do
20. 2. a zaradíme ho do žrebovania.
Spomedzi čitateľov, ktorí nám po
slali správne vylúštenie tajničky –
Chytrý všade dostane a lenivý
žiada – sme vyžrebovali Máriu
Belešovú z Malaciek. Získava bás
nickú zbierku Šepotom. Žiadame
výherkyňu, aby sa do 28. 2. ohlá
sila v redakcii.
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INZERCIA

Posledná rozlúčka

s drahým
internetom
a televíziou

Oznamujeme vám, že vás navždy opustil drahý internet
a televízia. Ich miesto vo vašich domácnostiach teraz môže nahradiť

MAX multimedia – super rýchly internet 100/1 Mbit/s
a digitálna televízia so 44 kanálmi
len za 9,90 EUR/mes.

SWAN, a.s., Pribinova 2, 901 01 Malacky, email: malacky@max.sk, Po – Pi: 09:30 – 18:00

Objednávajte na
tel.č. 0650 123 456
www.poslednarozlucka.sk
a.s
sk

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.
256x355 malacky
CB.indd 1
MALACKÝ
HLAS            3/2012
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Tae bo v Malackách
oslavuje 10. narodeniny

smierne baví a ženie dopredu, keď vi
dím, ako ľudia na sebe počas tréningu
‘makajú‘. Je to veľmi motivujúce,“ ho
vorí nadšený predcvičovateľ. Opýtali
sme sa tiež, či nechcel, aby ho niekto
počas tých rokov vystriedal. Nad po

V Malackách len málokto nepozná meno
Ali Reiseauer. Vždy usmiaty a dobre nala
dený Ali v sebe nezaprie vášeň pre box,
ktorú doňho vštepoval otec Ali Resenauer
starší už od detstva. Sám však pred pár
rokmi objavil aj inú vášeň, ktorou sa stalo
tae bo. Nedávno sme dostali do redakcie
nadšenú správu o tom, že práve v týchto
dňoch tae bo v Malackách oslavuje už
neuveriteľných 10 rokov. A tak sme nevá
hali a spýtali sme sa zarytého boxera, aké
boli začiatky a ako sa tae bo do nášho
mesta vôbec dostalo.
Ako sa to začalo
Prvotná myšlienka pritiahnuť aj
do Malaciek tae bo skrsla v hlave
Kataríny Gajarskej, kamarátky Aliho
priateľky Silvie. Spoločne sa dohodli
na „presviedčacej“ fáze. Vedeli, že Ali
má skúsenosti s vedením tréningov
boxu, ale tae bo nepozná. „Zo začiat
ku som sa tomu bránil, pretože som
nevedel, čo to vlastne tae bo je,“ pri
znáva Ali. No slovo dalo slovo a vo
februári 2002 boli v Malackách prvé
tréningy športu, ktorý z USA do Eu
rópy ešte len prenikal. Jeho zaklada
teľom je akčný herec Billy Blanks.
Prvé hodiny v telocvični BC RTJ nav
števovalo 8 až 10 dievčat.
Čo je tae bo? Tae bo je druhom ae

robikového cvičenia, pri ktorom sa
využívajú rôzne bojové prvky, kopy,
údery, ale aj obranné prvky ako úklo
ny alebo bloky. Tento nekontaktný
bojový šport je spoločne s hudbou
výborným relaxom pre mnohé dámy
aj pre pánov. Pri cvičení sú do činnos
ti zapojené všetky svalové partie
a kardiovaskulárny systém. Cvičiaci
pri skákaní súčasne udiera rukami,

Sen hokejbalistov
realitou

kope a do toho zaraďuje rôzne obran
né prvky. Ali nás ubezpečil, že pri tae
bo sa nemusíme obávať náročnosti
precvičovaných choreografií. „Ja to
mám rozdelené na ľahšie cvičenia,
ktoré zvládajú aj začiatočníci, a po
tom na cvičenia pre mierne pokro
čilých a pokročilých. Tréningy sú 3x
do týždňa, čo je minimum.“
10 rokov takmer bez prestávky
Ali je zjavne človek, ktorý ide do
všetkého naplno, a tak je to samozrej
me aj s precvičovaním tae bo. Za 10
rokov vynechal tréningy len asi 5x,
čo je neuveriteľné. „Cvičenie ma ne

tenciálnym nástupcom však ešte ne
uvažoval, no dnes hodiny tae bo nav
števujú aj inštruktorky fitnesu či aero
biku. „Takže, ak jedného dňa ukončím

BASKETBALOVÝ ODDIEL TJ STROJÁR MALACKY

organizuje nábor chlapcov a dievčat
(ročníky 1998–2004)
Ak sa chceš stať basketbalistom, naším spoluhráčom, tak neváhaj a príď!
So sebou si prines športové oblečenie, tenisky a nápoj. Počas školského
roka vždy v stredu 17.30–19.00 h a vo štvrtok 16.00–17.30 h v telocvični
Gymnázia Malacky na Ul. 1. mája.
Info: Peter Ondruš, tréner, t. č. 0907 32 86 77, ondrus16@gmail.com

Neďaleko Malaciek vyrástla ho
kejbalová hala európskych kvalít.
Podobnú by ste hľadali márne nie
len v okolí, ale aj v celej republike.
Aréna 71 v Gajaroch je prvá krytá ho
kejbalová hala na Slovensku. Stre
chu dokončili v januári a už 11.–12.
februára hostila veľké medzinárod
né stretnutie hokejbalových klubov.
Hoci v aréne dominuje práve ho
kejbal, toto moderné športové cen
trum je vhodné aj pre inlinistov,

florbalistov, milovníkov bedminto
nu, paintballu a nadšencov aerobi
ku. Ako povedal manažér Arény 71
Stanislav Libo, „na projekte Arény 71
sme pracovali od roku 2010 a od za
čiatku sme mali v pláne vybudovať
celoročné centrum pre netradičné
-mija-, foto: Arena 71
športy“.
Viac o Aréne 71 sa dočítate v rozhovore
so Stanislavom Libom v nasledujúcom
čísle Malackého hlasu.

moju trénerskú dráhu, verím, že ná
stupkyne, ktoré budú napredovať
a pokračovať v dobre našliapnutom
tempe, budem mať.“
Koľko Malačanov už podľahlo
cvičeniu?
Telocvičňa BC RTJ každý ponde
lok, stredu a piatok doslova praská
vo švíkoch. Niet sa čomu diviť, tae bo
naozaj pobláznilo množstvo ľudí.
V zimných mesiacoch sa v telocvični
stretáva 25–35 cvičiacich. Od mája
do októbra sa cvičí v Letnom ringu
Aliho Reisenauera, kam neraz príde
aj 40–70 ľudí. Medzi nimi sú aj stálice,
ktorým neprekážajú ani mrazy a cvi
čiť chodia naozaj pravidelne. „Na tré
ning chodia aj nové tváre. Niektoré
zostanú dlhšie, iné odídu po 1–2 hodi
nách, pretože cvičenie sa im zdá byť
náročné. Je však viac takých, ktoré zo
stanú,“ prezradil A. Reisenauer.
Pocit, filozofia, umenie, ale aj
omnoho viac
Okolo boxu sa Ali „motá“ už 39 ro
kov, s tréningmi začínal v základnej
škole. Neskôr odišiel do Dubnice nad
Váhom, kde sa stal reprezentantom
SSR a ČSSR. Od roku 1993 je tréne
rom boxerov v BC RTJ. Oddiel sa pýši
32 majstrami Slovenska a množ
stvom medzinárodných úspechov.
Tae bo má podľa Aliho veľmi blízko
k boxu a aj to je jeden z dôvodov,
prečo s ním začal. „Tae bo je pocit, fi
lozofia a umenie, ale môže znamenať
aj omnoho viac. Tae bo je určené pre
všetky vekové kategórie nielen žien,
ale aj mužov. U nás sa však asi muži
ostýchajú cvičiť spolu so ženami. Tou
to cestou musím pochváliť mojich
zverencov cvičiacich tae bo za to, že
‘makajú‘ na tréningoch viac ako nie
ktorí moji boxeri.“
Členovia tae bo tímu si Aliho po
čas rokov veľmi obľúbili, a tak nevá
hali a k 10. výročiu mu na pamiatku
darovali sklenenú trofej (na obrázku).
Oslavu výročia spojili s oslavou Aliho
narodenín, ktoré mal v ten deň.
Alimu a celému tae bo tímu že
láme pevné zdravie, aby sa ešte
veľmi dlho mohli venovať ich spo
ločnej vášni.
Text: N. Slobodová;
foto: R. Beňová

Malacky majú sieň športu
V Malackách sa organizuje veľké
množstvo celoslovenských a nieke
dy aj medzinárodných turnajov či
súťaží. Neraz sú to halové športy,
v ktorých súťažiaci zápolia v pries
toroch ŠH Malina. Vytvoriť miesto,
ktoré bude mať športového ducha
a kde sa budú môcť športovci istým
spôsobom prezentovať, skrslo v hla
ve správcovi športovej haly V. Mi
hočkovi. Svoje nadšenie konzultoval

s členmi Komisie pre vzdelávanie,
mládež a šport MsÚ, ale aj s vede
ním niektorých klubov. Tí dali tejto
myšlienke jednoznačne zelenú, a tak
sa v januári v Maline priestor pri hra

klubov, ale aj na tzv. V.I.P. schôdze
počas rôznych podujatí či ako pri
vítacia miestnosť pre dôležitých hos
tí. Rekonštrukciu miestnosti hradila
príspevková organizácia mesta AD

cej palubovke (bývalé solárium) pre
robil na historicky prvú sieň športu
v Malackách. Miestnosť je vymaľo
vaná symbolicky farbami mesta
(modrá, zelená). Sieň športu je urče
ná nielen na výstavu trofejí rôznych

HOC. Vrátane zariadenia sa suma vy
šplhala na 1450 €. V sieni športovcov
už stihla zasadať aj komisia pre vzde
lávanie, mládež a šport (6. 2.), ktorá
ju tým uviedla do života.

Malacký pohár vyhral
1. SFC Canaria
Súťaž má už svoje meno, každý
sa chcel ukázať a prekonať dru
holigovú Canariu. Nepodarilo
sa.

O pohár bojovalo 8 mužstiev.
V základnej skupine hral každý
s každým. Canaria si vydobyla 7 ví
ťazstiev so skóre 48:9. Zvládla aj vy
raďovaciu fázu, no a potom už na
sledovalo semifinále, ktoré ponúklo
skutočné súboje. Stretli sa tam na



ozaj vyrovnaní súperi.
Canaria nastúpila proti Kliktrave
lu, v bráne ktorého sa vo výbornom
svetle ukazoval druhý brankár 1. SFC
Canaria Team Malacky Ondrej Klem
pa. Prvý zápas sme vyhrali my, dru
hý súper a fanúšikovia sa tak tešili
na rozhodujúci tretí. Ten dostal na
pokon prívlastok najlepší zápas ce
lého pohára a predčasné finále. Ca
naria vyhrávala hrozivým skóre 6:0,
ale Kliktravel sa nevzdával. Zápas

dramatizoval až do záverečných mi
nút. Konečný stav 6:4 pre Canariu
hovorí sám za seba. Do finále sa spo
lu s nami prebojovalo prekvapenie
celého turnaja Žolík Ewals, v ktorom
obliekal dres ďalší hráč 1. SFC David
Lapin. Finále sa hralo len na jeden zá
pas a druholigová Canaria nič nene
chala na náhodu. Svojho súpera pus
tila len k ojedinelým výpadom, a tak
zaslúžene získala prvenstvo po víťaz
P. Nerád (krátené)
stve 9:3.

Text: N. Slobodová; foto: S. Osuský
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