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úvodník

Vyčistime si
svoje okolie!

staré platia len do konca roka

Výmeny preukazov ŤZP a ŤZP/S
vykonávajú oddelenia posudkových činností úradov práce, sociál
nych vecí a rodiny v mieste trvalé
ho pobytu držiteľa na počkanie
a bezplatne. Preukazy občana s ťaž
kým zdravotným postihnutím (ŤZP)
a preukazy občana s ťažkým zdravot
ným postihnutím s potrebou sprie
vodcu (ŤZP/S) vydané podľa zá
kona účinného do 31. 12. 2008 platia
do 31. 12. 2013 aj vtedy, keď je v pre
ukaze uvedená platnosť Bez časového
obmedzenia. Na výmenu je potrebné
predložiť preukaz ŤZP alebo preukaz
ŤZP/S, identifikačný preukaz a foto
-redgrafiu 3x4 cm.

V stredu 10. marca začali pracovníci mesta s opravou nešťastných výtlkov, ktoré
spôsobujú už niekoľko mesiacov nepríjemnosti všetkým vodičom v Malackách.
Na paškál si zobrali hneď dve z najfrek-

Zožerú borovice
škodcovia?

Scenáre o konci sveta môžu mať rozličné podoby. Hrozba hromadného úhynu borovíc v dôsledku premnoženia nebezpečných podkôrnych škodcov v kraji, pre ktorý sú tieto dreviny typické, je jednou z nich. Nerobme však paniku. Ekológovia hovoria, že celý ekosystém sa postupne zmení spolu so zmenou klímy a človek i príroda
postupne budú musieť odolávať zmeneným podmienkam. Spôsoby
záchrany aspoň časti borovíc sa už pripravujú. V porastoch pribudnú lapače hmyzu, no nevyhneme sa ani výrubom.

Najlepší športovci
Malaciek

za rok 2012

V piatok 5. 4. sa v priestoroch Spoločenského domu MCK uskutočnilo vyhlasovanie najlepších športovcov Malaciek za uplynulý rok.
Hosťom podujatia bol člen Výkonného výboru Slovenského olympijského výboru Zdenko Kríž.

Na pódium postupne vystúpili
ocenení športovci a ceny im odo
vzdávali okrem spomenutého hos
ťa podujatia aj primátor mesta Jo
zef Ondrejka, predseda komisie pre
vzdelávanie, mládež a šport mestské
ho zastupiteľstva Pavol Tedla a pod
predseda tejto komisie Anton Pašte
ka. Vyhlasovanie najlepších športov
cov spestril i kultúrny program, ktorý
zabezpečilo CVČ Malacky. Vystúpila
skupina Ožvold band a speváčka Zuz
ka Pucherová.

ventovanejších ulíc – Sasinkovu (pri Bille)
a Nádražnú. ,,Ďalej budeme pokračovať
na Továrenskej, Veľkomoravskej i na Ceste Mládeže,” hovorí J. Bátory z MsÚ. Výtl
ky teda budú opravovať priebežne v zá

Ocenení – kategória mládež:
Elišká Chvílová (AC Malacky) –
1. na M-SR junioriek v trojskoku, 2.
na M-SR žien v trojskoku, 3. na M-SR
junioriek v diaľke, zverenkyňa Vladi
míra Handla
Mário Šišolák (Amateur Boxing
Club Malacky) – 2. na M-SR v boxe
staršieho dorastu do 64 kg, reprezen
toval SR na turnaji v Českom Krumlo
ve, kde obsadil 2. miesto, zvíťazil
na Európskom turnaji mládeže v Tře
Pokračovanie na 8. strane

Dlhá zima nám zahrala do karát
Keď pred niekoľkými týždňami
Vojenské lesy a majetky, š. p., od
štepný závod Malacky požiadali
Mesto Malacky o povolenie na výrub
225 napadnutých borovíc v lesíku
pri priemyselnej zóne v Malackách
z dôvodu premnoženia nebezpeč
ných podkôrnych škodcov, mesto
sa začalo o možné riziká a ochranu
pred nimi zaujímať hlbšie. Výrubom
sa nedá vyhnúť. Podkôrni škodcovia
sú v borovicových lesoch všade na
okolo. Stopy po nich, ale miestami

Opravy
chodníkov a ciest

Oddelenie územného rozvoja
a životného prostredia MsÚ v Ma
lackách má na rok 2013 na výstavbu
a rekonštrukcie miestnych komuni
kácií rozpočet vo výške 90 000 €. Ako
a na čo sa budú čerpať?
Ktoré miesta by tento rok
mali dostať nový šat?
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vis
losti od termínov dodávok asfaltu
z Moravského Sv. Jána a, samozrejme,
i od počasia. Dúfame však, že po lepších
cestách budeme jazdiť už skoro.
Text, foto: N. Slobodová

aj živé larvy sa našli dokonca aj pod
kôrou vyťaženého dreva pripravené
ho na spracovanie v drevospracujú
com podniku Swedspan. Šťastím je
pre nás dlhá zima, pretože o tomto
čase by už niektoré druhy týchto
chrobákov dávno vyleteli spod kôry
k vrcholcom stromov. Aby zosilneli,
s chuťou by sa pustili do šťavnatých
výhonkov, preliezli ich chodbičkami,
nakládli tam stovky vajíčok a cyklus
by sa opakoval. Teraz sa príroda ešte
nezobudila a máme ešte chvíľu čas
na elimináciu rizika. V tom mestu
kvalifikovaným poradenstvom po
máha Lesnícka ochranárska služba
(LOS) z Banskej Štiavnice. Jej vyslaní
odborníci vykonali obhliadku po
rastov vo vojenských lesoch, v areáli
Záchrannej brigády Hasičského a zá
chranného zboru na Továrenskej uli
ci, ale aj v spoločnosti Swedspan.
Pokračovanie na 6. strane

Malacký hlas finančne
podporuje

Mýty a fakty
o rebríčkoch

Hospodárske noviny zverejnili
rebríček nemocníc, na ktoré sa pa
cienti najčastejšie sťažujú. Na jeho
chvoste sme našli aj malackú nemoc
nicu. Podľa jej riaditeľa Petra Kalen
číka však rebríčky nemusia
odrážať celkovú kvalitu za
riadenia.

4

Malacké kino
má novú
webstránku

Zrejme ste aj vy boli doposiaľ
zvyknutí pri hľadaní programu
malackého kina klikať na stránku MCK alebo stránku mesta.
Dnes je už všetko inak.

Kino stránku spustilo 21. 3. a je sú
časťou poskytovaných služieb spo
ločnosťou Sollár a syn, s. r. o., od ktorej
má MCK v prenájme nový pokladnič
ný systém. Predchádzajúcich 5 rokov
bolo MCK zaviazané používať poklad
ničný softvér, ktorý kúpilo mesto pri
rekonštrukcii kina v roku 2007. Prená
jom nového softvéru stojí MCK ročne
550 €. Súčasťou stránky sú informácie
o filmových novinkách, premiérach
i pripravovaných snímkach. Nájde
te tu recenzie k jednotlivým filmom
aj ich ukážky a fotogalérie. Nechýba
kompletný program, pravidlá súvisia
ce s 3D premietaním. Prostredníc
tvom stránky si môžete vstupen
ky aj kúpiť. Tak neváhajte a klikajte
-natyna www.kinomalacky.sk.

Pomôžte školstvu
s koncepciou

Mesto Malacky pripravuje doku
ment Koncepcia rozvoja školstva
v Malackách na roky 2014–2020. Ná
zory verejnosti sú pri jeho vypracú
vaní dôležité, preto vám predkladá
me anketu, ktorá nám po
môže pri spracovaní tohto
dokumentu.

5

Viac na
strane

Výmena
preukazov ŤZP –

Výtlky konečne opravujú

Viac na
strane

-red-

Viac na
strane

Jar už tradične odkryla špinu a ne
poriadok. Všade sa povaľujú odpad
ky. A to nielen jednotlivé kúsky, ale
i celé hromady. Pri obhliadke mesta
sme opäť našli množstvo malých
i väčších skládok. Je až neuveriteľné,
že hoci obyvatelia Malaciek majú
možnosť priniesť odpad na zberný
dvor zadarmo, predsa volia možnosť
znečistenia prírody. Referentka odpa
dového hospodárstva MsÚ Božena
Orgoňová neskrýva sklamanie z tejto
situácie. „Každoročne čistíme veľké
množstvo skládok, no ľudia nielenže
opäť nosia na tieto miesta odpad, ale
vytvárajú i nové skládky,“ uviedla.
22. apríl je svetovým Dňom Zeme.
Mesto v tejto súvislosti vyzýva obča
nov na vyčistenie svojho okolia a pre
usilovných pripravil Malacký hlas
i súťaž. Ste zvedaví na jej podmien
ky? Podrobnosti si prečítajte na stra
ne 6.
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Najpotrebnejšie

opravy chodníkov
a ciest

Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia MsÚ v Malackách má na rok 2013 na výstavbu a rekonštrukcie miestnych
komunikácií 90 000 €. Ako a na čo sa budú čerpať?

Mestské komunikácie sú mno
hým obyvateľom nášho mesta tŕ
ňom v oku. Fakt, že Malacky nie sú
so svojimi starosťami jediné, je sla
bou náplasťou. Takmer denne sa
v médiách hovorí o výtlkoch na ces
tách a zlom stave chodníkov v mes
tách a obciach na Slovensku.
Prečo ich neopravujú?
Odpovede sa na seba podobajú.
Pre počasie a pre nedostatok finan
cií.
Ťažkosti majú nielen vodiči, ale aj
chodci. Keď je sucho, ešte sa to dá,
ale v daždi sa často brodia v kalu
žiach a právom poukazujú na dlho
zanedbaný stav niektorých chod
níkov. Jedným z nich je aj krátky
úsek zboku obchodného stredis
ka Vrablec – textil, popri stánkoch
občerstvenia k potravinám CBA až
po križovatku s Nádražnou ulicou.
Dočká sa tento chodník v krátkom
čase opravy?
„Môžeme uviesť len niekoľko kri
tických miest s hrubým odhadom
finančných nárokov na ich rekon
štrukciu,“ uviedol vedúci oddelenia
D. Prokop. Pri našom rozpočte však
z desiatich miest opravíme možno
štyri až päť. Podobných by sme však

vedeli nájsť aj ďalších pätnásť až
dvadsať. Potrebovali by sme na to
150–200-tisíc €.
Netreba však veľa, aby sme po
chopili, že na všetky potrebné re
konštrukce z finančných dôvodov
nedôjde. Čo z uvedeného zoznamu
dostane prednosť, zatiaľ nie je jas
né.
Text, foto: T. Búbelová

Ako je to u nás
s bezdomovcami?
Zima nie a nie zmiznúť. Nepriaznivé počasie trápi všetkých. Nás, čo máme vykúrené
domovy, ale viac tých, ktorí
nemajú kde skloniť hlavu. Koľko bezdomovcov sa pohybuje
na území mesta Malacky, sa vyčísliť nedá.

V roku 2013 je v pláne i oprava chodníka
pri TEKOS-e na Partizánskej ulici.

Ktoré miesta sú teda vytipované do návrhu čerpania rozpočtu
na výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií v roku 2013?
Revitalizácia verejného priestranstva pri škôlke
na Rakárenskej ulici
Chodník na Družstevnej ulici
Križovatka pri čerpacej stanici Jurki
Rekonštrukcia príjazdovej komunikácie do vnútrobloku
Partizánska–Radlinského
Úprava miestnej komunikácie na Ul. J. Kubinu
Rekonštrukcia parkovacích plôch pri NsP Malacky
Rekonštrukcia chodníka pri TEKOS-e na Partizánskej ulici
Rekonštrukcia chodníka na Veľkomoravskej ulici
Rekonštrukcia príjazdovej komunikácie na Nám. SNP
Realizácia spomaľovačov na miestnych komunikáciách

veľa nebolo“, hovorí V. Kunák. „Ak by
bol život bezdomovcov ohrozený, k dis
pozícii sú dve miesta v útulku na Mie
rovom námestí, ktoré spravuje MsCSS,“
dodáva A. Kmecová.
Napriek tomu, že zima ešte nepo
vedala posledné slovo, na polícii ne
majú hlásený zvýšený počet ozna
mov týkajúcich sa bezdomovcov.
Podľa slov V. Kunáka ide o ich bežné
správanie, napríklad popíjanie alko
holických nápojov na verejnom prie
stranstve. To však už dnes, vďaka zru
šeniu VZN, nie je priestupkom, čiže
polícia ho nerieši. Ide tiež o žobrajú
ce osoby pred nákupnými strediska
mi a časté privodenie si takej opitosti,
že ležia na chodníku alebo na ceste.
Nie je žiadnym tajomstvom, že
bezdomovcov môžete vidieť či stret
núť aj v Zámockom parku. Dalo by sa
predpokladať, že sa tu uvedení ob
čania budú zdržiavať skôr v letných
mesiacoch. No miniskládka, na ktorú
nás upozornila zhrozená Malačianka,
je dôkazom, že útočisko tu hľadajú aj
počas zimy. „Podľa zloženia odpadu,
nachádzajúceho sa pri múre Zámoc
kého parku, usudzujeme, že skládky
vytvorili bezdomovci,“ uviedla refe

20 000 €
10 000 €
15 000 €
20 000 €
20 000 €
20 000 €
15 000 €
10 000 €
500 €
15 000 €

Tento chodník vedie do obchodu s potravinami a denne po ňom prejdú stovky ľudí
smerujúcich na železničnú stanicu či na trhovisko. S jeho opravou sa zatiaľ neráta.

Ubytovanie bezdomovcom s trva
lým pobytom v Malackách poskytuje
Azylové centrum Betánia na Ulici Ľ.
Fullu. Ku koncu marca ich tu bývalo
13. Z toho 7 s trvalým pobytom evido
vaným v Malackách (bez adresy) a 6
s trvalým pobytom s adresou. Mesto
Malacky v rámci rozpočtu poskytuje
pre klientov AC Betánia príspevok na
1 teplé jedlo v sume 0,50 € na osobu,
a to ako príspevok na stravu pre ob
čanov v núdzi. „Nevieme presne, koľko
bezdomovcov sa potuluje po meste,“
hovorí vedúca klientskeho centra
MsÚ A. Kmecová. Vedúci oddelenia
preventívnych aktivít V. Kunák v mi
nulosti vytvoril databázu s údajmi
a fotografiami bezdomovcov. „Mala
slúžiť na ich lepšiu identifikáciu. Porov
návali sme ich tiež s osobami, po kto
rých je vyhlásené pátranie, hľadanými
osobami a pod. Neskôr sa však odmie

tali fotografovať či poskytovať údaje
k vyplneniu identifikačnej karty, na čo
mali právo. Preto sme od aktualizácií
upustili,“ uviedol V. Kunák.
V zimných mesiacoch sa bezdo
movci väčšinou snažia prespávať
v spoločných priestoroch bytových
domov. „Obyvatelia sa naučili takéto
prespávanie nahlasovať MsP a úspeš
ne ich s takýchto priestorov vykazuje
me. Túto zimu takýchto oznamov už

rentka odpadového hospodárstva
MsÚ Božena Orgoňová. Podľa jej
slov išlo hlavne o plastové fľaše, ple
chovky, handry a molitany na spanie.
Túto a mnohé ďalšie skládky budú
v nasledujúcich týždňoch odstraňo
vať pracovníci, ktorí od 1. apríla na
stúpili na výkon verejnoprospešných
prác.
Text: N. Slobodová;
foto: M. Gajdárová/A. Krejčík (Praha)

Zisťovanie o príjmoch a životných
podmienkach domácností
Po vstupe do EÚ sa Slovenská re
publika prostredníctvom Štatistic
kého úradu SR zapojila do realizá
cie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností
(EU SILC) v rámci európskeho pro
jektu štatistiky chudoby a sociálneho
vylúčenia. Svojím obsahom a zame
raním nadväzuje na predchádzajúce
zisťovania vykonávané v domácnos
tiach v rokoch 2005 až 2012.
Jeho realizáciou sa získava har
monizovaný zdroj údajov o príjmoch,
úrovni a štruktúre chudoby a sociál
nom vylúčení v krajinách EÚ. Získané
údaje umožňujú nielen medzinárod
né porovnávanie Slovenska v rámci
EÚ, ale i analyzovanie životnej úrovne
domácností na Slovensku.
V Slovenskej republike bolo pre
rok 2013 do zisťovania vybraných

takmer 6 000 domácností vo viac ako
300 obciach, teda aj na území mesta Malacky. Zisťovanie sa uskutoční
od 1. apríla do 31. mája 2013.
Zisťovanie EU SILC sa uskutoční
prostredníctvom zamestnancov ŠÚ
SR – pracoviska ŠÚ SR v Bratislave. Tí
sú povinní preukázať sa osobitným
poverením a odovzdajú domácnos
tiam písomnú informáciu o účele zis
ťovania. Všetky informácie a názory,
ktoré nám v rámci tohto zisťovania
domácnosti poskytnú, budú ano
nymné a použité výlučne na štatistic
ké účely. Ochranu dôverných údajov
upravuje zákon NR SR č. 540/2001
Z. z. o štátnej štatistike v znení ne
skorších predpisov. Za ochranu dô
verných údajov zodpovedá ŠÚ SR.
Zisťovanie sa vykoná na základe vy
hlášky č. 358/2011 Z. z., ktorou sa vy

dáva Program štátnych štatistických
zisťovaní na roky 2012 až 2014.
Osoby, ktoré sa zúčastnia zberu
údajov a na spracovaní výsledkov
zisťovania, sú viazané mlčanlivosťou
o všetkých zistených skutočnostiach
aj po skončení zisťovania. Poskytnu
té údaje do dotazníka budú slúžiť pri
spracovávaní len ako štatistické pod
klady. Údaje, ktoré sú v nich uvede
né, sa nesmú zneužívať akýmkoľvek
spôsobom. V tejto súvislosti upozor
ňujeme obyvateľov mesta Malacky,
aby neposkytovali údaje žiadnym
osobám, ktoré sa nepreukážu prísluš
ným „Poverením opytovateľa“ a do
kladom totožnosti.
Bližšie informácie môžete získať
na telefónnych číslach 02/69 25 04 20,
69 25 04 11.
S. Szabová, ŠÚ SR
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Elektronizácia –
čo vybavíme
z domu?
V Malackom hlase č. 5 sme vás
informovali o tom, že Malacky
získali nenávratný finančný príspe
vok na elektronizáciu samosprávy.
Po zrealizovaní projektu vybavia ob
čania desiatky záležitostí z pohodlia
domova. Dnes vám ponúkame zo
znam týchto služieb. Zatiaľ ide iba
o plán, konečná podoba elektroni
zácie bude známa až po tom, ako
mesto nájde cez verejné obstaráva
nie dodávateľa tejto služby/softvé
ru. Každá IT firma to totiž môže zrea
lizovať iným spôsobom. Malacky idú
do tohto projektu spolu so Stupa
vou. Projekt by mal byť dokončený
koncom roka 2015. Zdrojom finan
covania je Operačný program Brati
slavský kraj.

Zoznam elektronických služieb:
(pozn. niektoré z týchto elektronických
služieb už Malacky v súčasnosti majú,
takže budú len pozmenené, resp. vylepšené)
• ohlasovanie porúch verejného
osvetlenia a cestnej svetelnej sig
nalizácie a oznámenie o odstránení
poruchy
• podávanie daňového priznania k da
ni z nehnuteľností (podanie DP a vy
danie potvrdenia o podaní DP, vyda
nie platobného výmeru, vydanie po
tvrdenia o oznámení vzniku, zániku
alebo zmene daňovej povinnosti)
• platenie miestnych daní
•p
 latenie miestneho poplatku za ko
munálne a drobné stavebné odpady
• oznamovanie o vzniku, zániku alebo
zmene daňovej povinnosti k dani
za užívanie verejného priestranstva,
za psa a za nehnuteľnosti
• ohlasovanie vzniku, zániku alebo
zmeny poplatkovej povinnosti za
komunálne odpady a drobné sta
vebné odpady
• vybavovanie sťažností a podnetov
• informovanie o územnom plá
ne (vrátane notifikácie o zmenách
a nadväzujúcich službách)
• určovanie, zmena alebo zrušenie sú
pisného a orientačného čísla (poda
nie žiadosti, vydanie rozhodnutia)
• vydávanie rybárskeho lístka
• poskytovanie súťažných podkladov
pre verejné obstarávanie
• elektronické verejné obstarávanie

(podanie ponuky VO, sprístupnenie
súťažných podkladov)
• informovanie o verejnom obstará
vaní (informovanie o VO, notifikácia
o zmenách, oznámenie o výsledku
vyhodnotenia ponúk)
• poskytovanie informácií podľa zá
kona o slobodnom prístupe k infor
máciám (podanie žiadosti a poskyt
nutie odpovede)
• povoľovanie ambulantného preda
ja (podanie žiadosti o povolenie AP,
vydanie povolenia)
• oznamovanie otváracích hodín pre
vádzkarne alebo ich zmeny
• pripomienkovanie návrhu rozpoč
tu obce (podanie pripomienky,
upovedomenie o (ne)akceptova
ní pripomienky, správa o rozpočte
podľa požiadaviek)
• potvrdzovanie výšky pohľadávok
voči obci (podanie žiadosti, vyda
nie výpisu)
• poskytovanie nenávratných dotácií
(podanie žiadosti o poskytnutie ne
návratnej dotácie, vydanie rozhod
nutia)
• podávanie žiadostí o vyhlásenie
v obecnom rozhlase
• oznamovanie malého zdroja
znečisťovania ovzdušia (podanie
oznámenia a vydanie rozhodnutia
o ročnom poplatku)
• prenájom bytových a nebytových
priestorov obce (podanie žiadosti
o prenájom, vydanie zmluvy o náj
me)
• predaj nebytových priestorov obce
(podanie žiadosti o predaj, vydanie
zmluvy o prevode)
• povoľovanie umiestnenia informač
ného, reklamného alebo propagač
ného zariadenia (podanie žiadosti,
vydanie povolenia)
• oznamovanie o konaní verejných,
telovýchovných, športových a tu
ristických podujatí a o konaní ve
rejného kultúrneho podujatia (po
danie oznámenia o konaní podu
jatia, vydanie potvrdenia o prijatí
oznámenia)
•o
 znamovanie strát a nálezov
• pripomienkovanie návrhov naria
dení (podanie pripomienky k návr
hu obce, upovedomenie o (ne)ak
ceptovaní pripomienky)

V programe sú aj tieto témy:
Správy o výsledkoch finančnej kon
troly tvorby a použitia vlastných príj
mov za roky 2011 a 2012 v ZŠ Dr. J.
Dérera a ZŠ Štúrova • Návrh na úpl
né znenie Protokolov o zverení ma
jetku mesta do správy rozpočtových
a príspevkových organizácií mesta
a návrh na zverenie majetku mesta
do správy MŠ J. Kollára • Návrh VZN
o verejnej zeleni • Návrh Zmien a do
plnkov územného plánu mesta Ma
lacky • Návrh VZN, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN č. 1/2012 o mestskej

JOB EXPO 2013

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pre vás už po tretí raz pri
pravuje najväčší veľtrh pracovných príležitostí na Slovensku Veľtrh
práce – Job Expo 2013. Tentokrát aj v spojení s XV. Medzinárodnou
burzou práce a XXI. ročníkom výstavy Mladý tvorca.

Veľtrh sa uskutoční 18.–19. apríla
2013 v priestoroch výstaviska Agro
komplex v Nitre pod záštitou pred
sedu vlády SR Roberta Fica a minis
tra práce, sociálnych vecí a rodiny
Jána Richtera. Na výstavnej ploche
vyše 11000 m2 ponúknu návštevní
kom vyše 10 000 pracovných miest
návatelia zo Slovenska aj
zamest
zahraničia, spoločnosti ponúkajúce
vzdelávanie, prípravu pre trh práce,
kariérne poradenstvo, sprostred
kovateľské agentúry, partneri siete
EURES, ako aj európske inštitúcie,
poskytujúce občanom poradenstvo
a pomoc v širokom rozsahu od štú
dia a prípravy na povolanie až po zís
kanie zamestnania. Priamo na podu
jatí bude možné absolvovať pracov

ný pohovor a dohodnúť si nástup
do zamestnania.
Vstup pre návštevníkov veľtrhu je
tak ako aj v predchádzajúcich rokoch
zdarma a jeho súčasťou bude takisto
aj bohatý sprievodný program.
Na veľtrhu JOB EXPO 2013 si
budú môcť návštevníci bezplatne
otestovať svoje jazykové, počítačo
vé a profesijné kvalifikačné predpo
klady a zúčastniť sa prezentačných
aktivít, seminárov a workshopov za
meraných na témy:
• čo je najdôležitejšie pre získanie
práce,
• ako osobnosť predurčuje voľbu
povolania,
• ako zistiť svoje najvýraznejšie
kvality,

• a ko sa správne pripraviť na prijí
mací pohovor,
• ako správne napísať žiadosť
o prijatie do zamestnania, moti
vačný list a životopis,
• ako uspieť na pracovnom poho
vore,
• podnikanie ako alternatíva za
mestnania,
• riešenie nezamestnanosti samo
zamestnaním,
• ako rozvíjať a riadiť vlastnú ka
riéru,
• ako si nájsť prácu v Európe,
• prepojenie škôl a trhu práce,
• očakávania škôl a možnosti za
mestnávateľov.
Súčasťou veľtrhu JOB EXPO 2013
bude aj odborná panelová konfe
rencia o trhu práce za účasti pre
miéra Roberta Fica, ministra práce,
sociálnych vecí a rodiny, Jána Rich
tera, ministra hospodárstva Tomáša
Malatinského, ministra pôdohospo
dárstva Ľubomíra Jahnátka, ministra
školstva vedy, výskumu a športu Du
šana Čaploviča, László Andora, komi
sára EK pre zamestnanosť, a ďalších
významných osobností politického
a ekonomického života. Hlavnými té
mami konferencie budú podnikateľ
ské prostredie a tvorba pracovných
miest, prechod zo školy na trh práce,
legislatívna podpora zamestnanosti
a sociálna zodpovednosť podnikov
na trhu práce.
Text, foto: www.jobexpo.sk

 iac informácií o veľtrhu práce
V
JOB EXPO 2013 nájdete aj na
www.jobexpo.sk

Mesto Malacky Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky vyhlasuje

výberové konanie
na obsadenie pozície:

referent oddelenia marketingu –
referent oddelenia ekonomiky –
útvar destinačného manažmentu referát finančný a správy daní –
a turisticko-informačná kancelária miestne dane

polícii • Návrh na rozhodnutie o pro
teste prokurátora proti VZN mesta
Malacky č. 7/2012 o pravidlách času
predaja v obchode a času prevádz
ky služieb na území mesta Malacky •
Návrhy prevodov, prenájmov nehnu
teľností a zmluvy • Čerpanie rozpočtu
mesta k 28. 2. 2013 a návrh na zmenu
rozpočtu mesta na rok 2013 • Návrh
na schválenie dotácií pre športové
kluby na rok 2013 • Informácie o rea
lizácii projektu Záhorie Malacky – od
kanalizovanie a o parkovacej politike
mesta • Návrh na dlhodobý prená
jom nebytových priestorov v objekte
letného kúpaliska.

Pracovná náplň:
• poskytovanie informácií a odborné poradenstvo ob
čanom a návštevníkom mesta, vyhľadávanie a aktualizá
cia informácií a databáz informácií • propagácia podujatí
a turistických atraktivít, spolupráca s TIK v regióne Záho
rie aj na celom Slovensku • tvorba a distribúcia propagač
ných materiálov, spolupráca s regionálnymi subjektmi
pôsobiacimi v oblasti cestovného ruchu
Pracovný úväzok: 18 a 3/4 h týždenne (úväzok 50 %)
Nástup: podľa dohody
Kvalifikačné predpoklady a iné podmienky prijatia:
• VŠ 1. stupňa v odbore cestovný ruch alebo marketing •
aktívna znalosť min. 1 svet. jazyka (AJ/NJ) slovom i písmom,
ďalší jazyk výhodou • občianska bezúhonnosť • proaktívny
a kreatívny prístup, flexibilita, vynikajúce komunikačné
schopnosti, profesionálne vystupovanie • ovládanie PC
na bežnej úrovni užívateľa • znalosť Malaciek a regiónu
Záhorie
Výhodou sú skúsenosti s prácou v oblasti cestovného ruchu
alebo marketingu a certifikát sprievodcu cestovného ruchu.
Požadované doklady na výberové konanie:
• žiadosť o účasť na výberovom konaní (uviesť aj tele
fonický kontakt) • štruktúrovaný životopis • kópia dokladu
o vzdelaní • súhlas so spracúvaním osobných údajov
uchádzača na účely výberového konania
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní: žiadosť o účasť na výberovom konaní s pri
loženými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť
najneskôr do 30. apríla 2013 na adresu: Mesto Malacky,
sekretariát úradu, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky.
Termín a miesto výberového konania: výberové ko
nanie sa uskutoční 9. mája 2013 o 15.00 h na Mestskom
úrade Malacky, Radlinského 2751/1, II. p., č. d. 318.

Pracovná náplň:
• vydávanie rozhodnutí k dani z nehnuteľností • sle
dovanie a vymáhanie pohľadávok za daň z nehnuteľ
ností • daňové a exekučné konanie v rámci agendy dane
z nehnuteľností
Pracovný úväzok: 37,5 h týždenne
Nástup: podľa dohody
Kvalifikačné predpoklady a iné podmienky
prijatia:
• úplné stredné odborné vzdelanie s ekonomickým
zameraním alebo vysokoškolské vzdelanie s ekonomic
kým alebo právnym zameraním • občianska bezúhon
nosť • komunikačné schopnosti, profesionálne vystupo
vanie • ovládanie PC na bežnej úrovni užívateľa
Výhodou je prax v oblasti spracovania agendy dane
z nehnuteľností, prípadne prax vo verejnej správe.
Požadované doklady na výberové konanie:
• žiadosť o účasť na výberovom konaní (uviesť aj tele
fonický kontakt) • štruktúrovaný životopis • kópia dokla
du o vzdelaní • súhlas so spracúvaním osobných údajov
uchádzača na účely výberového konania
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť
na výberovom konaní:
žiadosť o účasť na výberovom konaní s priloženými
požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr
do 26. apríla 2013 na adresu: Mesto Malacky, Radlinské
ho 2751/1, 901 01 Malacky.
Termín a miesto výberového konania:
Výberové konanie sa uskutoční 14. mája 2013
o 13.00 h, v prípade väčšieho počtu záujemcov bude vý
berové konanie pokračovať 15. mája 2013 o 13.00 h. Vý
berové konanie sa uskutoční v Mestskom úrade Malacky,
Radlinského 2751/1, II. poschodie, č. d. 318.

-red-

Jozef Ondrejka, primátor

Jozef Ondrejka, primátor

-mija-

26. zasadnutie MsZ
mesta Malacky
sa uskutoční vo štvrtok 18. apríla
o 15. hodine.

Najväčší veľtrh pracovných
príležitostí
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Mýty a fakty o rebríčkoch
Hospodárske noviny v spolupráci s Úradom pre dohľad nad zdravot
nou starostlivosťou (ÚDZS) zostavili a zverejnili rebríček desiatich
nemocníc, na ktoré sa pacienti najčastejšie sťažujú. Na 10. mieste sme
našli nemocnicu v Malackách. Aj keď vzhľadom na počet sťažnos
tí, výšku uvedených pokút a porovnanie s ostatnými toto umiest
nenie vyznieva skôr pozitívne, väčšmi by nás potešilo, keby sa naša
nemocnica v takomto rebríčku vôbec nenachádzala. Dá sa to do
siahnuť?

Štyri oprávnené sťažnosti
Podľa oficiálneho stanoviska
ÚDZS bolo v roku 2012 v súvislosti
s nesprávne poskytovanou zdravot
nou starostlivosťou prijatých sedem
podaní na Nemocničnú, a. s., Ma
lacky, z toho štyri boli opodstatne
né. Podľa hovorkyne S. Valášikovej
úrad momentálne rieši dva podne
ty. Na riešenie ďalších dvoch tohto
ročných sťažností nebol ÚDZS vec
ne príslušný, preto ich odstúpil VÚC.
Úrad zároveň potvrdil udelenie po
kuty vo výške 730 € v roku 2012 ma
lackej nemocnici, pretože „zdravot
ná starostlivosť nebola poskytnutá
správne, t. j. neboli vykonané všetky
zdravotné výkony na správne urče
nie choroby so zabezpečením včas
nej a účinnej liečby s cieľom uzdra
venia osoby alebo zlepšenia stavu
osoby pri zohľadnení súčasných po
znatkov lekárskej vedy,“ uvádza sa
v stanovisku pre Malacký hlas. Zau
jímalo nás, či nemocnica vyvodzuje
osobnú zodpovednosť za pochybe
nia personálu, ktoré sú uznané ako

opodstatnené, no odpoveď na túto
otázku sme nedostali.
Čo na to riaditeľ nemocnice
„Pri posudzovaní a vytváraní po
dobných rebríčkov je dôležité po
zrieť sa na konkrétne čísla a fakty.
Zverejniť počet sťažností bez ďal
ších ukazovateľov nepovažujeme
za relevantný údaj. Pri posudzova
ní objektivity je na mieste otázka:
Z koľkých ošetrených pacientov je
uvedený počet sťažovateľov?
V Nemocnici Malacky sme v roku
2012 ambulantne ošetrili 143 305
cientov, 4031 pacientov bolo
pa
hospitalizovaných a zrealizovaných
bolo 2834 chirurgických výkonov.
Štyri opodstatnené sťažnosti zo
siedmich podaných nepredstavujú
ani jedno promile.
U pacientov hrá rolu aj subjek
tívny faktor, no aj napriek tomu sa
vždy usilujeme, aby bola zdravot
ná starostlivosť u nás poskytovaná
v najvyššej možnej kvalite a v pl
nom rozsahu, čo sa nám ako regio

Neurologička končí!
Čo bude ďalej?

„Už dlhší čas je v nemocnici v Malackách len jedna neurologická am
bulancia. Okrem toho, že neprijímajú nových pacien
tov, teraz ambulancia oznámila, že lekárka končí. Pa
cienti v čakárni sú nervózni a bezradní. Čo bude ďalej?
Zoberú nás napr. na Kramároch?” pýta sa bezradný
Malačan. Na jeho podnet sme sa rozhodli zistiť situ PÝTAME SA
ZA VÁS
áciu s neurologickými ambulanciami v našom meste.

nálnej nemocnici darí,“ argumen
tuje riaditeľ nemocnice Peter Ka
lenčík. Ako ďalej uviedol, odborný
personál sa riadi etickým kódexom
zdravotníckeho pracovníka, ktorý je
súčasťou Zákona NR SR č. 578/2004
Z. z. v znení neskorších predpisov,
a ten je pre každého z nich záväz
ný. Nových pracovníkov nemocni
ca oboznamuje s etickým kódexom
na odborných seminároch.
Sťažnosťami sa zaoberajú
Podnety a sťažnosti sa okrem
spôsobu poskytnutia zdravotníckej
starostlivosti týkajú aj prístupu k pa
cientom, poplatkov za zdravotnícke
služby a ich výšky. Nemocnica ga
„Nemocnica v Malackách poskyto
vala niekoľko rokov zdravotnú starost
livosť pre pacientov v dvoch neurolo
gických ambulanciách, kde ordinovali
dvaja lekári, a to aj napriek tomu, že
za celé toto obdobie dostala zo strany
zdravotných poisťovní uhradené nákla
dy spojené s prevádzkou a fungovaním
iba jednej neurologickej ambulancie,“
uviedla manažérka marketingu a PR
MEDIREX GROUP Zuzana Kovaľová.
Podľa jej slov je na Slovensku
všeobecný a aj často medializovaný

rantuje, že sa zaoberá každou sťaž
nosťou, ak je doručená, podpísaná
a spĺňa všetky náležitosti. Sťažnosti
eviduje a vybavuje v zákonom sta
novenej lehote (do 60 dní od prija
tia). „Niektorí pacienti posielajú sťaž
nosti hneď na Úrad pre dohľad, pri
tom sú to záležitosti, ktoré by sme
mohli vyriešiť na našej úrovni,“ upo
zorňuje P. Kalenčík. „Keď sa pacient
sťažuje osobne, usilujeme sa pomôcť
a nájsť spoločné riešenie vzniknutej
situácie, ak je to možné, ihneď. Túto
skúsenosť potvrdia aj pacienti, s kto
rými sme sa osobne stretli. A tento
osobný prístup určite nie je v nemoc
niciach na Slovensku štandardný,“ vy
svetľuje riaditeľ nemocnice.
Hnevajú nás doplatky
Pacienti sa sťažujú napríklad na
doplatky za nadštandardný špeciál
ny zdravotnícky materiál. Riaditeľ
nemocnice pacientom odkazuje, že
podstata problému tkvie v systéme fi
nancovania zdravotnej starostlivosti,
kde úhrady zo strany zdravotných po
isťovní nepokrývajú všetky náklady
na liečbu pacienta. „Tak ako si pacienti
doplácajú za lieky, doplácajú aj za špe
ciálny zdravotnícky materiál, ak nie je
plne hradený zdravotnými poisťovňa
mi. Pacient je sám zodpovedný za to,
aby si informácie zistil u svojej zdravot
nej poisťovne, alebo u ošetrujúceho le
kára.“
Ľudia zabúdajú
Od roku 2004, keď Nemocničná,
a. s., prebrala do svojej správy ma
problém nedostatku lekárov (nielen
v regiónoch, ale aj vo väčších mes
tách) v niektorých odbornostiach,
pričom jednou z nich je práve neu
rológia.
„Napriek tomuto nepriaznivému
stavu vyvíja vedenie nemocnice v Ma
lackách nepretržite aktivity smerujúce
k tomu, aby bolo možné zabezpečiť
zdravotnú starostlivosť na neurologic
kej ambulancii bez toho, aby pacienti
museli cestovať do iných miest,“ uvied
la Z. Kovaľová.

lackú nemocnicu, uplynulo deväť
rokov. Odvtedy sa tam veľa zmeni
lo. Na túto skutočnosť upriamuje
pozornosť P. Kalenčík: „Od začiatku
sa usilujeme o spokojnosť pacien
tov. Keď sme nemocnicu prebrali, bo
la takmer na spadnutie. Pre pacien
tov sme zrenovovali ambulantné
story, čakárne, zmodernizovali
prie
prístrojové vybavenie, pripravili kom
fortnejšie ubytovanie a služby, vybu
dovali klientske centrá, call centrum,
nové operačné sály, centrálny prí
jem... U nás využívané nové trendy
v jednodňovej chirurgii nie sú inde
v našej krajine štandardom. Usiluje
me sa robiť všetko preto, aby pacienti
nemuseli cestovať za ošetrením do
iných miest. Ale na naše úsilie a takmer
spadnutú nemocnicu sa rýchlo zabud
lo.“
Dve strany mince
Nákladné rekonštrukcie, úpravy
a celkovú snahu o čoraz vyšší štan
dard nemocnici v Malackách ne
možno uprieť, s tým bude zrejme
každý súhlasiť. Je však v súkrom
ných rukách a ako podnikateľský
subjekt nemôže poprieť, že je zria
dená za účelom tvorby zisku. Aj to
je úplne v poriadku. Kameňom úra
zu sa stala nezvratná skutočnosť, že
nemocnica je v regióne jediná a pa
cient nemá na výber. Musí pristúpiť
na ponúkané podmienky, hoci by
sa niekedy radšej uskromnil. A keď
už musí platiť, tak očakáva, že sa
nebude musieť sťažovať na nič.
Text: T. Búbelová, foto: S. Osuský

Súčasná ordinujúca lekárka MUDr. Ja
na Surovcová bude ordinovať do 31. 5.
Od 1. 6. preberie pacientov nový lekár.
Táto informácia je od 1. 4. dostupná aj
v call centre a v klientskych centrách
v nemocnici. Z. Kovaľová tiež vysvet
lila, že vzhľadom na to, že lekárka or
dinuje len do 31. 5., nie je možné ob
jednávať pacientov napríklad na jún,
resp. noví pacienti sa neprijímajú. Tá
to skutočnosť sa, samozrejme, po ná
stupe nového lekára zmení.
N. Slobodová

Vyšetrenia zadarmo v Nemocnici Malacky
V dňoch 16., 17. a 18. apríla, v rámci podujatia Týždeň zdravia, ponúk
ne Nemocnica Malacky pre všetkých svojich návštevníkov vybrané
vyšetrenia a konzultácie zadarmo. Zároveň všetkých čaká zvýhod
nená cena 2 € za Klientsku kartu, zľavy v lekárni a množstvo iných
atraktívnych bonusov.

Je váš cholesterol v norme,
alebo vás potichu
a nenápadne zabíja?

Ste jablko alebo hruška?

vaskulárne choroby, cukrovka, depre
sie či poruchy menštruačného cyklu.
Hrušky si musia dávať pozor na oste
oporózu, kŕčové žily, poruchy príjmu
potravy alebo celulitídu. Aj keď to, sa
mozrejme, nemusí platiť stopercent
ne, svoj typ postavy by ste mali poznať
nielen v prípade, že trpíte nadváhou.
Toto všetko a ešte viac sa do
zviete, ak 16., 17. a 18. apríla
v čase od 7.00 do 12.00 hodiny
navštívite Nemocnicu Malacky.

Každý z nás má totiž geneticky na
stavené to, kam ukladá tukové záso
by. Ak priberáte skôr v oblasti pása či
hrudníka, ste v kategórii „jablko”, ak sú
to stehná a boky, tak „hruška”. Pod
ľa tohto rozdelenia na vás číhajú iné
zdravotné riziká. Odborné štúdie
ukázali, že jablká viac ohrozujú kardio

Pri klientskom centre vo vestibu
le vedľa lekárne sú pre vás pripra
vené zdravotné stánky s odborným
personálom, kde si môžete nechať
grátis urobiť jednotlivé vyšetrenia.
Okrem toho budete mať možnosť
získať Klientsku kartu za zvýhodne
nú cenu 2 €, zľavy v lekárni na vy

•

Viete, či hladina vášho cukru
v krvi kolíše v optimálnom
intervale, alebo dosahuje
kritickú hranicu?

•

brané produkty a výživové doplnky
alebo iné bonusy.
Odborné vyšetrenia grátis pre
svojich pacientov ponúka Nemoc
nica Malacky v rámci podujatia Týž

Do krstu sa môže zapojiť každý
návštevník nemocnice, na každého
krstného rodiča čaká okrem netra
dičného spôsobu pokrstenia aj milý
darček.

„Nájdite si čas na svoje zdravie a navštívte našu nemocnicu počas Týždňa
zdravia. Organizujeme ho už po tretíkrát. Našou filozofiou je poskytovať
všetkým pacientom čo najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť s dôrazom na prevenciu. A o tejto filozofii
je práve Týždeň zdravia. Keďže mnohí prevenciu zanedbávajú, chceme
ju prinášať bližšie k ľuďom.”
Peter Kalenčík, výkonný riaditeľ
Nemocnice Malacky

deň zdravia. Tento rok je výnimočný
i tým, že sa uskutoční aj originálny
krst novej webstránky nemocnice
za účasti župana Pavla Freša a ďal
ších významných osobností.
Netradičný krst sa bude konať
16. apríla o 10. hodine pri zdra
votných stánkoch.

Prehľad o dôležitých parametroch
vášho zdravotného stavu by ste urči
te nemali podceňovať. Pri niektorých
ochoreniach, ako je napríklad zvýše
ný cholesterol či tlak, nemusíte vôbec
pociťovať žiadne ťažkosti. Vždy je lep
šie investovať do prevencie ako ne
skôr do hasenia dôsledkov. Zaujímaj

te sa o to, čo môžete urobiť predtým,
nie potom, kedy je často oveľa nároč
nejšie odstrániť alebo zmierniť vznik
nuté ochorenie. Vysokému choleste
rolu sa dá pomôcť úpravou stravy,
znížením spotreby živočíšnych tukov,
pohybom, minimalizovaním situácií,
ktoré vám spôsobujú stres. V opač
nom prípade pracujete na potenciál
nom infarkte. Rovnako nebolí ani zvý
šený cukor, v každom prípade však
pomaly a intenzívne vytvára priestor
pre cukrovku a komplikácie cievnych
ochorení či poškodenie obličiek. Aj tu
však existujú opatrenia, ktorými sa dá
cukor kontrolovať.
Nemocnica Malacky pravidelne
ponúka aj Deň zdravia. Vždy v je
den deň v mesiaci poskytuje všet
kým pacientom vybrané vyšetre
nie grátis. Samozrejmosťou je od
borná konzultácia a rôzne ďalšie
bonusy v lekárni i v rámci zdravot
nej starostlivosti.
Viac informácií nájdete na webovej
stránke Nemocnice Malacky
www.nemocnicamalacky.sk aj na
-prwww.casnazdravie.sk.
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Malacky 2050
Druh vytvoreného diela je voľný.
Záujemcovia o súťaž môžu napríklad
napísať literárnu prácu, namaľovať
obraz, zložiť pesničku, vytvoriť konkrétnu hmotnú vec, navrhnúť alebo
vypracovať na zadanú tému nejaký
projekt, vytvoriť softvérovú aplikáciu
a podobne. Každý žiak má možnosť
vytvoriť svoje dielo na tému Aké
chcem Malacky v roku 2050 v tej
oblasti, ktorá mu je blízka.
Súťaž je rozdelená do 2 kategórií:
I. kategória:
žiaci 2. stupňa ZŠ a žiaci prímy až
kvarty osemročných gymnázií
II. kategória:
žiaci 1.–4. ročníka stredných odborných škôl a gymnázií, žiaci kvinty
až oktávy osemročných gymnázií

✃

Občianske združenie Ľudia pre Malacky vy
hlasuje tvorivú súťaž na tému Aké chcem Ma
lacky v roku 2050. Súťaž je určená pre žiakov
2. stupňa základných škôl a študentov stred
ných škôl, ktorí majú trvalý pobyt v Malac
kách alebo navštevujú niektorú zo základ
ných alebo stredných škôl v Malackách.

K odovzdanej práci treba uviesť
vek autora, školu a triedu, ktorú nav
števuje, kontaktné informácie a vyhlásenie o súhlase s podmienkami
súťaže.

Ocenené bude jedno najzaují
mavejšie dielo z každej kategórie.
Autor víťazného diela v každej ka
tegórii dostane finančnú prémiu
100 €. Hodnotiaca komisia sa bude
skladať z členov OZ Ľudia pre Malacky a prizvaných odborných konzultantov. Termín odovzdania prác je
do 15. júna 2013.
Kontaktná osoba:
Marián Andil, tel.: 0903 98 70 70,
e-mail: marian.andil@gmail.com
Diela treba doručiť:
• poštou na adresu Občianske
združenie Ľudia pre Malacky,
Družstevná 34, 901 01 Malacky,
• po telefonickom dohovore je
možné prácu odovzdať aj osobne.

Podmienky súťaže:
• účastník sa zapája do súťaže len
jednou prácou, ktorej je sám autorom.
• súťažná práca sa musí vzťahovať
k téme súťaže.
• trvanie súťaže a obdobie, počas
ktorého je možné posielať práce,
je definované v propozíciách sú
ťaže.
• víťazi budú organizátorom súťaže
oslovení do 14 dní od ukončenia
súťaže. Ceny budú odovzdané
po vzájomnej dohode.
• prihlásením sa do súťaže autor sú
hlasí s možným verejným vysta
vením svojej práce a zároveň vyjadruje súhlas aj s jej zverejnením
na www.ludiapremalacky.sk.
• prihlásením sa do súťaže autor
súhlasí so spracovaním zaslaných
iden
tifikačných údajov (meno,
priezvisko, adresa, telefón, e-mail)
za účelom realizácie súťaže a odo
vzdania výhry.		
-lpm-

Obvodné kolo
Zúbkových
prameňov

Skype beseda
s terénnym
pracovníkom v Keni
Študenti štátneho gymnázia uskutočnili koncom marca videobe
sedu cez skype s terénnym pracovníkom v Keni Lukášom Zorádom.
Videobeseda bola realizovaná v spolupráci s občianskym združe
ním Človek v ohrození. Jej cieľom bolo oboznámiť študentov s pro
jektmi a životom v Keni.

Terénny pracovník Lukáš sa študentom prihovoril, predstavil seba
i svoju činnosť v Keni. Žije tam už viac
ako 2 roky. Pracuje na dvoch líniách
projektov – poľnohospodársky projekt, ktorý je prepojený so sociálnymi
a ekonomickými aspektmi a environmentálny projekt – záchrana vzácnych mangrovníkových lesov.
Po úvodnom predstavení sa študenti pýtali Lukáša na rôzne oblasti
života v Keni. Zaujímali sa o obyvateľov, ich vedomosti, školstvo v Keni,
voľný čas, náboženstvá, možnosti
práce pre skončených stredoškolákov a mnoho ďalších. Lukáš veľmi pútavo a úprimne odpovedal aj
na otázky spojené s jeho osobou –
ako sa do Kene dostal, čo považuje

za najväčší problém v Keni a podobne.
Táto beseda je súčasťou globálneho vzdelávania našich študentov,
na ktorom sa viac dozvedajú o problémoch súčasného sveta, o rozvojových a humanitárnych projektoch,
o miléniových cieľoch a multikultu
ralizme. Forma aktívneho spojenia
s terénnym pracovníkom sa im veľmi
páčila, bolo pre nich zvláštne rozprávať sa s človekom, ktorý je vzdialený
stovky kilometrov a žije v úplne odlišných podmienkach. Napríklad kým
my bojujeme so snehom, v Keni je
33 stupňov Celzia. Po skončení spo
jenia, ktoré trvalo asi 60 minút, študenti ešte diskutovali medzi sebou.
Text, foto: J. Pagáčová

V stredu 27. 3. sa v CVČ v Malackách
uskutočnil 8. ročník súťaže Zúbkove
pramene – 59. ročník Hviezdoslavov
Kubín. Prednesu poézie a prózy sa
zúčastnilo 27 žiakov. Do obvodného
kola postúpili z predkôl v Malackách,
Stupave a Závode. Porotu tvorili A. Šu
rinová, J. Pagáčová a A. Swan.
Žiaci súťažili v 3 kategóriách. Je ob
divuhodné, koľko textu si deti doká
zali zapamätať, postaviť sa smelo
pred široké obecenstvo a s ľahkosťou
a citom recitovať. Všetci recitujúci boli
odmenení srdečným potleskom. Vďaka podpornej a priateľskej atmosfére,
známej z akcií CVČ, zo súťažiacich tréma a stres rýchlo opadli a sústredili sa
na svoj prednes, do ktorého niektorí
vložili aj výborný dramatický prejav.
Víťazi:
1. kategória: Stela Stupňanová,
Jakub Klas, 2. kategória: Barbora
Vajglová, Erik Hupka a 3. kategória:
Sára Stupňanová postupujú do krajského kola Bratislavské metamor
fózy, ktoré sa uskutoční v Bratislave-Ružinove 24.–26. 4. Deťom budeme
držaťpalce a veríme, že sa im podarí
uspieť aj v ďalšom kole.
Text, foto: -cvč-
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Vážení rodičia a priaznivci rozvoja malackého
školstva, mesto Malacky pripravuje dokument

Koncepcia
rozvoja školstva
v Malackách
na roky 2014–2020

Názory verejnosti sú pri jeho vypracúvaní dôležité, preto vám pred
kladáme anketu, ktorá nám pomôže pri spracovaní tohto dokumen
tu. Prosíme vás o jej vyplnenie a odovzdanie do škatúľ s označením
ANKETA – KONCEPCIA ROZVOJA ŠKOLSTVA, ktoré budú pripravené
v školách i v Klientskom centre mestského úradu do 30. apríla 2013.
Dotazník nájdete aj v elektronickej forme na www.malacky.sk. Mož
nosť, s ktorou súhlasíte, zakrúžkujte.

1.	Mali by byť v materskej škole
vytvorené podmienky pre šir
šie zaškolenie detí od dvoch
do troch rokov?
a)	áno, treba rozšíriť kapacity, aby
sa pokryl záujem o umiestnenie detí do 3 rokov v MŠ
b)	nie, súčasný stav vyhovuje, materská škola je určená najmä
pre deti troj až šesťročné
c)	túto starostlivosť môžu pokrývať spolu s MŠ aj iné, súkromné
zariadenia
d)	neviem
2.	Pri výbere ZŠ bolo (bude) pre
vás ako rodičov budúceho prvá
ka podstatné (vyberte najviac tri
odpovede):
a)	tradícia školy
b) osobnosť riaditeľa
c) zloženie pedagogického zboru
d) obraz školy v médiách
e) odporúčanie rodiny a známych
f)	výsledky celoštátnych testovaní (Testovanie 9 – Monitor)
g)	dĺžka prevádzky školského klubu detí
h) materiálne vybavenie školy
i)	vonkajší areál školy (športoviská, ihriská)
j) blízkosť školy a bydliska
k) kvalita školskej jedálne
l)	iné: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..........................................
..........................................

3.	Súhlasili by ste v záujme ra
cionalizácie s dovozom stravy
do školskej jedálne (ŠJ) z cen
trálnej školskej kuchyne?
a) áno
b) nie
c) neviem
4.	So stravovaním dieťaťa v ŠJ
a) som spokojný
b) som čiastočne spokojný
c)	som nespokojný, najmä s (vy
značte 1 možnosť):
		 – pestrosťou stravy
		 – kvalitou stravy
		 – hygienickými podmienkami
		 – kultúrnosťou prostredia jedálne
		 – prístupom personálu
d) neviem posúdiť
5.	Mali by byť v čase pobytu detí
v škole zabezpečené stravova
nie a pitný režim i inou formou
než v školskej jedálni?
a) áno – v školskom bufete
b)	áno – z automatov na nápoje
a potraviny
c) nie
d) neviem
6.	Poznáte kompetencie rady ško
ly?

a) áno
b) nie
7.	Aký typ záujmových aktivít pre
deti a mládež v Malackách chý
ba?
a) športové zameranie
b) umelecké zameranie
c) prírodovedné zameranie
d) zameranie na výučbu jazykov
e) spoločenskovedné zameranie
f) tanečné zameranie
g)	iné: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........................................

8.	Štúdium na ZUŠ by malo byť
rozšírené
a)	
v hudobnom odbore (hra
na bicích, basovej gitare, cimbale)
b)	vo výtvarnom odbore (fotografia a film, počítačová grafika)
c)	v tanečnom odbore a literárno-dramatickom odbore (muzikálové herectvo)
d) súčasná ponuka postačuje
e) neviem sa vyjadriť
9.	Zriadenie strednej odbornej
školy v Malackách
a)	je potrebné, so zameraním (vy
značte 1 možnosť):
		 – technické
		 – poľnohospodárske
		 – ekonomické
		 – na služby a cestovný ruch
		 – zdravotnícke
		iné: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..........................................
..........................................

b) nie je potrebné
c) neviem sa vyjadriť
10.	
Akou formou spolupracujete
so školou?
a)	
podporujem školu finančne
(2 %, sponzorstvo)
b)	podporujem školu materiálne
(papier, hračky, učebné pomôc
ky, iné vybavenie)
c) aktívnou účasťou
d)	otázka sa ma netýka, nemám
dieťa v malackej škole
Pracovná skupina vymenovaná
na vypracovanie koncepcie rozvo
ja školstva v Malackách vám ďaku
je za vaše názory a čas, ktorý ste
venovali odpovediam na otázky.
Anketu je možné odovzdať v tých
to malackých školách:
• všetky základné školy,
• materská škola (vo všetkých objektoch),
• základná umelecká škola (v oboch
objektoch),
• Centrum voľného času,
• Spojená škola (Pribinova ul.),
• Spojená škola sv. F. Assiského.
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Pod kôrou bo
ro
víc sa našli
huby, larvy aj
chrobáky. Via
ceré skončili
v skúmavkách
lesných inšpek
torov.

Zožerú borovice
škodcovia?
Dokončenie z 1. strany

Prečo sa škodcovia
premnožili
Vlani bolo veľké sucho, ktoré ne
prospelo ani takým odolným ihlič
natým stromom, ako sú borovice.
„Borovice sú fyziologicky oslabené
vplyvom sucha z roku 2012. Takto
oslabené stromy sa stávajú ľahkou korisťou pre mnohé druhy podkôrnych
a drevokazných škodcov vyskytujúcich sa na boroviciach v tejto oblasti.
V normálnych, štandardných podmienkach pre zdravé stromy nepredstavujú hrozbu,“ povedal špecialista
na podkôrny hmyz a inšpektor LOS
Juraj Galko. Vôňa živice po naruše
ní kôry je pre škodcov obrovským
lákadlom a na napadnutý strom sa
tak okamžite zlietajú ďalšie a ďalšie
chrobáky, ktoré sú navyše priťaho

vané aj vlastnými feromónmi. Strom
je odsúdený na zánik a pre záchranu
ostatného borovicového porastu je
potrebné vyrúbať ho, kým nevyletia
nové chrobáky, a okamžite zlikvido
vať. Drevo sa musí asanovať (napr.
odkôrniť, štiepkovať, chemicky ošet
riť).
Zanedbaná porastová
hygiena
Podľa odborníkov spúšťačom
problému bolo sucho, no k rozmno
ženiu škodcov prispieva aj zlá poras
tová hygiena v lesoch. „Dôležité je aj
po ťažbe starostlivo vyčistiť les od zvyškov. Konáre, ktoré sa povaľujú, vysielajú voňavé primárne atraktanty a sú
len zbytočným lákadlom pre škodlivý
hmyz,“ vysvetlil Juraj Galko. Z tohto
pohľadu je za súčasný stav sčasti
zodpovedná aj kalamita po víchrici

Pomôžte a vyhrajte
Jar už tradične odokryla špinu
a neporiadok. Sneh sa roztopil a ukázal, akí sme. Všade sa
povaľujú odpadky. A to nielen jednotlivé kúsky, ale celé
hromady. Odľahlé časti mesta,
kríky, parky sú plné divokých
nelegálnych skládok. V našom
meste máme možnosť odvážať
odpad zadarmo na odpadový
dvor. Napriek tomu si niektorí
z nepochopiteľných dôvodov
stále vyberajú možnosť vyviezť
odpad do lesa a znepríjemniť
tak život všetkým svojim spoluobčanom. Tí, ktorí chodíme
na prechádzky napríklad do Zámockého parku, k Trom dubom
alebo do lesa za sídliskom Juh,
vieme, o čom je reč.

22. apríl je svetovým Dňom
Zeme. Mesto Malacky v tejto súvislosti vyzýva svojich občanov
na vyčistenie si svojho okolia
a Malacký hlas pripravil pre usilovných SÚŤAŽ, ktorá potrvá do
15. mája.
Dajte nám vedieť, kedy a kde
budete čistiť Malacky. My vás prí
deme odfotografovať a z fotogra
fií potom vyžrebujeme šťastlivcov.

Získajú atraktívne ceny od spon
zorov. V hre je okrem iného aj
chutný obed, masáž, vstup do
wellness centra, parmanentka do
plavárne, najlepšia pizza v meste,
plná taška chovateľských potrieb či
vstup na bowling. Akcia je zamera
ná najmä na upratovanie a čistenie
verejných priestranstiev, brehov

Ema z roku 2007 a orkán z leta 2009.
Po nich v štátnych aj vojenských le
soch zostali narušené stromy, ktoré
potokov, parkov, ciest, odstraňova
nie čiernych skládok odpadov, ale aj
jednoduché čistenie pred školou či
vlastným blokom. Zapojiť sa môžu
jednotlivci, školy aj podnikatelia.
Každý, kto má záujem mestu v tom
to pomôcť, je vítaný. O svojej akcii
nás informujte na media@malacky.
sk. V prípade, že potrebujete po
môcť s odvozom vyzbieraného od
padu, dajte nám vedieť.
Text, foto: M. Janotová

sa stali zdrojom potravy a miestom
rozmnožovania nežiaducich chro
bákov.
Zachráňme zdravé stromy
„Včasné výruby sú nevyhnutné.
Nerobíte ich kvôli odstráneniu napadnutých stromov, ale pre záchranu tých ostatných,“ povedal Andrej
Kunca z LOS Banská Štiavnica.
Stromy sa na prvý pohľad
môžu zdať zdravé, no
už sú napadnuté
a nemajú nijakú
šancu na záchra
nu. Nebezpečné
sú najmä pre
ostatný porast.
Keď sú preja
vy navonok vi
diteľné, je už
zle. Spoznáme
to tak, že ihličie
v korunách boro
víc hnedne, kôra je
popraskaná, opadaná
a sú v nej malé dieročky
– výletové otvory, cez ktoré
mladé chrobáky vylietajú.
Čo s tým urobíme
Mesto Malacky v týchto dňoch
očakáva správu z obhliadky stavu
borovicových porastov, ktorú vyko
nali v Malackách inšpektori Lesníc
kej ochranárskej služby z Banskej
Štiavnice. Centrálne situáciu moni
torujú aj príslušné obvodné lesné
úrady, ktoré nariadili viacerým les
níckym subjektom opatrenia na eli
mináciu ohrozenia borovicových
porastov škodcami.
„Očakávame návrh konkrétnych
opatrení v našom regióne. Hovorili
sme napríklad o inštalovaní lapačov
na škodcov, ktoré pripraví LOS, ale
počkáme si na odporúčania a priebežne budeme o situácii informovať,“
hovorí M. Gajdárová, správkyňa ze
lene z MsÚ Malacky. V každom prí
pade treba konať rýchlo.
Text, foto: T. Búbelová

Akciu podporili:

ŠPORTOVÁ HALA

ponúka
spektrum
víkendových
terapií
Asociácia tuberkulóznej sklerózy
(ASTUS) je občianske združenie
s administratívnym sídlom na Záhoráckej ulici 5272/21A v Malackách, pričom priebeh terapií a činnosti ASTUS sa bude uskutočňovať
zatiaľ počas víkendov v budove rehabilitačného strediska VSTÚPTE,
n. o., na Ulici 1. mája 15.
Združenie oficiálne vzniklo v de
cembri 2012 (formovalo sa však už
od roku 2010) s cieľom zastupovať
a pomáhať deťom, mládeži, dospelým
a ich rodinám postihnutým primárne
neurokutánnym ochorením tuberóz
na skleróza a pacientom pridružených
ochorení ako napríklad epilepsia, au
tizmus, poruchy koncentrácie, poru
chy reči, rôzne stupne mentálneho
i telesného postihnutia, poruchy sprá
vania a pod. Združenie si určilo za svo
je ciele presadzovať a realizovať opat
renia na zlepšenie kvality života rodín
týchto pacientov v kľúčových oblas
tiach ich životov: zdravotníctva, škol
stva a sociálnej oblasti i kultúry.
Združenie poskytuje poradenské
služby, realizuje osvetové kampane,
pripravuje prvé benefičné podujatia,
zúčastňuje sa na odborných konferen
ciách, spolupracuje s terapeutickými
centrami na celom Slovensku. V tých
to dňoch spúšťa svoj pilotný projekt
v Malackách v podobe podporných
liečebných terapií určený najmä de
ťom predškolského veku, ale aj žia
kom, dospievajúcim a dospelým s tý
mito zdravotnými problémami:
•p
 oruchy autistického spektra
•p
 oruchy koncentrácie (AD-HD)
• r ôzne stupne mentálnej retardácie
• r ôzne druhy telesného postihnutia
•D
 ownov syndróm
•p
 oruchami reči, oneskorený vývin reči
• deti (i dospelí) emocionálne či sociál
ne narušené (emočné, neurotické po
ruchy)
• poruchy správania a ochorenia neu
rologického charakteru (epilepsia,
TSC, a ďalšie) u niektorých psychiat
rických diagnóz (úzkosť, depresia, fó
bia) a iné.
Pri svojich prvých krokoch združenie
ASTUS bojuje najmä s problematikou
priestorov a získavania financií na rea
lizáciu svojich projektov a plánov. Za
kladateľka združenia Barbora Zajačko
vá preto oslovila rehabilatačné stre
disko VSTÚPTE, n. o., a vďaka ochote
jeho riaditeľky Martiny Ambrušovej
podať pomocnú ruku v podobe prie
storov sa prvé stretnutie uskutoční
už 27. apríla. Je potrebné sa na tento
termín vopred prihlásiť. Úvodnou tera
piou projektu bude v tento deň canisterapia pre deti i dospelých, čiže te
rapia s pomocou našich štvornohých
miláčikov-psích terapeutov, ktorí sú
na tento druh špeciálne cvičení a ve
dení certifikovanou canisterapeutkou.
Viac informácií získate na www.astus.
sk alebo na 0948 38 48 86, prípadne
barbora@astus.sk.
ASTUS
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Filatelistické
aktivity

2 0 1 3

HORTIFARM
JARNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY

25. – 28. dubna 2013
9−18 HODIN / VÝSTAVIŠTĚ FLORA OLOMOUC
www.flora-ol.cz

PŘIJĎTE SE POTĚŠIT KRÁSOU JARNÍCH KVĚTIN!

BLAHOŽELanie

Malackí filatelisti pripravili v spolupráci s mestom Malacky pre verejnosť propagačnú výstavu poštových známok. Výstava sa uskutoční
v priestoroch Malackého kaštieľa od 4. apríla do 1. mája. Na výstave
budú ukážky zo zbierok známok Uhorska, Československa, Slovenského štátu i terajšej Slovenskej republiky. Nebudú chýbať ani ukáž
ky z aerofilatelistickej zbierky, námetových zbierok, ako aj špeciál
nych filatelistických zbierok.
Záujemcovia si môžu prezrieť aj
ukážky z filatelistických materiálov,
ktoré vydal Klub filatelistov ZSF 52-32
Malacky. Nebudú chýbať ani ukážky
zo zbierky starších i novších pohľad
níc Malaciek. Ide len o zbierky členov
klubu, a preto nie je výstava súťažná,
ale len propagačná. K dispozícii budú
aj propagačné materiály či plagáty
propagujúce slovenské známky. Vý
stavu obohatia i návrhy slovenských
známok od akademického maliara
Ivana Schurmanna, autora mnohých
československých i slovenských zná
mok. V prípade záujmu škôl bude
možné navštíviť výstavu aj mimo
otváracích hodín.
Počas konania výstavy – v sobotu
20. apríla od 8. do 12. hodiny v prie
storoch Školskej jedálne ZŠ Dr. J. Dé
rera – sa uskutoční i Jarná zberateľ

ská burza. Vstupné je 0,50 €, deti
majú vstup zdarma. Burza je určená
nielen pre filatelistov, ale i pre ďalšie
zberateľské odbory – mince, bankov
ky, pohľadnice, atď.
Počas výstavy vyjdú dva nové
korešpondenčné lístky s prítlačou
v rámci série Malacky dnes. 20. aprí
la to bude záber Sokolovne a 1. mája
futbalový štadión. Všetky doteraz vy
dané korešpondenčné lístky si mož
no zakúpiť v turisticko-informačnej
kancelárii v budove Inkubátora Ma
lacky.
Zberatelia tak budú mať možnosť
pozrieť si i doplniť svoje zbierky. Fila
telisti veria, že výstava prispeje k pro
pagácii klubu, ktorý bude mať o rok
85. výročie a patrí medzi najstaršie
na Slovensku.
A. Pašteka

Vyhrajte vstupenky

Flora Olomouc a Malacký hlas vám prinášajú súťaž o vstupenky.
Do malackyhlas@malacky.sk nám pošlite fotografiu vášho tohtoročného jarného záhona. Napíšte, kde a kedy bola fotografia vyhotovená.

Majiteľov 3 najkrajších fotografií odmeníme 2 vstupenkami na jarnú etapu
Flory Olomouc. Fotografie posielajte do 21. apríla. Ku kontaktným údajom pri
píšte aj telefónne číslo, aby sme výhercov mohli čo najskôr kontaktovať. -red-

kde poklady ukryli. Nálezca o objave
musí škriatkov oboznámiť na adrese
nasielsompok lad@tourismbratislava.com. Hľadačov čakajú okamži
té výhry (voľné štarty na MTB mara
tón či lístky na koncert skupiny Elán)
a žrebovateľné ceny (pobyty a veče
re v piatich rozličných hoteloch).
Súťaž bude vyhodnotená 27. 4. na
podujatí Picnic&Bike na Divokej vode.
Viac informácií nájdete na
www.objavujpoklady.sk

MALACKÁ MATRIKA
od 25. 3. do 8. 4. 2013
Vítame medzi nami
Barbara Brandisová *15. 3.,
Andrea Florina Maghiar
*23. 3.
Nie sú medzi nami
Valeria Škrabáková, Ma
lacky, *1933; Jaromír Fi
cek, Rohožník, *1960; Ján
Radič, Rohožník, *1937; Ladislav
Glembus, Malacky, *1931; Monika
Mecháčková, Malacky, *1939
SPOMIENKY
Keby ľudské slzy
kriesili a láska divy
robila, nikdy by Ťa,
starký náš, čierna
zem nekryla.
5. 4. uplynul 1 rok,
čo od nás navždy
odišiel náš drahý manžel, tata
a starký František Hanzlovič
z Malaciek. S láskou spomínajú
manželka Renáta, syn Feri, dcéra
Darinka s manželom Petrom, vnú
čatá Reninka, Deniska, Peťko a Ja
kub s partnermi, rodina Boroňová,
svatovci Kočišovci, celá ostatná
rodina a známi.

12. 4. si pripomí
name 20. výročie
úmrtia našej mi
lovanej mamičky,
babky a prabab
ky Márie Ondrejkovej.
S láskou a úctou spomína syn Jož
ko s rodinou, syn Marián s rodi
nou a ostatná rodina.

Malacký hlas
môžete čítať

aj v pohodlí a príjemnej atmosfére
kaviarní a reštaurácií

Deti maľujú vojakov
Máte záujem ponúknuť Malacký hlas aj vo vašej reštaurácii,
kaviarni či kaderníckom salóne a získať za to u nás propagáciu?
Kontaktujte nás na malackyhlas@malacky.sk.

Priatelia sa u vás
stretajú, šťastnú
budúcnosť Ti žela
jú. Pevné zdravie,
milý Pištík (Róbert
Kalina), želáme Ti
ozaj všetko, po čom Tvoje srdce túži,
dobrého si veľa uži!
Pusu na líčko posiela Lacike s rodi
nou.

6. 4. by sa dožil 90
rokov Jozef Michálek z Veľkých
Levár.
Kto ste ho pozna
li, venujte mu ti
chú spomienku.
Za spomienku ďakuje zať Milan.

Objavuj poklady
bratislavského regiónu
Kto chce spoznať atraktívne mies
ta bratislavského regiónu a zasúťa
žiť si, môže sa zapojiť do projektu
Objavuj poklady bratislavského
regiónu. Organizuje ho BSK a kraj
ská organizácia cestovného ruchu
Bratislava Region Tourism. Potrvá do
27. 4. Päťsto schránok s pokladmi je
ukrytých v obciach Podunajska, Ma
lokarpatska, Záhoria a v Bratislave.
Každý týždeň v pondelok (od 1. 4.)
odkrývajú škriatkovia 125 súradníc,

7

Náčelník Generálneho štábu
Ozbrojených síl SR genmjr. Peter Voj
tek a mesačník Ministerstva obrany
SR OBRANA vyhlasujú pre žiakov
základných škôl 12. ročník výtvarnej
súťaže Deti maľujú vojakov.
Účastníci súťaže zašlú svoje prá
ce spolu so spiatočnou adresou, te
lefónnym kontaktom a dátumom
narodenia najneskôr do 17. mája na

adresu: Redakcia OBRANA, Kutuzo
vova 8, 832 47 Bratislava.
Autori najlepších prác v kategó
rii mladších a starších žiakov získajú
hodnotné ceny. Ich práce budú uve
rejnené na internetovej stránke Mi
nisterstva obrany SR. Zároveň budú
pozvaní na oslavy Dňa detí s Ozbro
jenými silami SR, ktorý sa uskutoční
-ts1. júna v Giraltovciach.

Už len kytičku kve
tov na Tvoj
hrob môžeme dať a v modlitbách
na Teba spomínať.
15. 4. si pripomí
name 1. výročie
úmrtia našej dra
hej a milovanej
krstnej mamy, te
ty, sesternice Mgr.
Márie Šelbickej z Malaciek. Kto ste
ju poznali, venujte jej, prosím, ti
chú spomienku. Smútiaca rodina.
Drobná inzercia
• Predáme pekný, útulný tehlový
1-i. byt (32 m2) vrátane zariadenia
v rekonštruovanom bytovom do
me na Ul. 1. mája – 1/3 (zvýšené
prízemie), čiastočná rekonštrukcia,
nízke náklady, k dispozícii je spo
ločný balkón. Cena: 46 000 €. Kom
pletné info a foto: www.bestservis.sk/byt. Kontakt: 0905 96 73 79
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Najlepší športovci
Malaciek za rok 2012
Dokončenie z 1. strany

boni a na medzinárodných turnajoch v Maďarsku, zverenec trénerov Jana Brandejsa a Milana
Rybára
František Lörinczi (AC Malacky) – školské
M-SR žiakov v behu na 300 m – 1. miesto
a v behu na 60 m – 3. miesto, M-SR žiakov
v behu na 150 a 300 m – 3. miesto, zverenec
Františka Lörincziho st..
Jaroslav Hanúsek (Boxing Club RTJ Malac
ky) – 1. na M-SR mladšieho dorastu v boxe
do 52 kg, reprezentoval na turnajoch vo švajčiarskom Sant Galene a v rakúskych mestách
Innsbruck a Dornbirn. Zverenec Roberta a Aliho
Reisenauera.
Monika Baňovičová (AC Malacky) – 2.
na M-SR dorasteniek v diaľke, trojskoku a sedemboji. Reprezentovala na medzištátnom
stretnutí Česko–Slovensko–Maďarsko, kde obsadila v trojskoku 2. miesto. Zverenkyňa Františka Handla.
Kategória dospelých:
Michal Kain (Karate klub Malacky) – 1. mies
to na M-SR v MMA (Mixed Martial Arts – zmiešané bojové umenie) do 84 kg, vicemajster v súťaži Open. Víťaz kola medzinárodnej ligy nových talentov v bojových odvetviach MMA a K1
v Piešťanoch. Trénerom je Marián Strelecký.
Emil Jung (Klub vodného motorizmu VOMO
Malacky) – vicemajster Európy a vicemajster SR
v kategórii FV 500 veteránov, víťaz medzinárodných pretekov motorových člnov v kategórii veteránov v českých Jedovniciach.
Denis Tangelmayer (Kulturistický oddiel
Strojár Malacky) – 1. na M-SR v tlaku na lavičke do 105 kg s výkonom 280 kg. Na MS v tlaku na lavičke v rovnakej kategórii obsadil
8. miesto. Trénerom je Zdenko Krajčír.
Peter Jurkovič (RC LMK Malacky) – 1.
na M-SR v kategórii F5J 400 outrunner, rádiom
riadené letecké modely – elektrovetrone. V rovnakej kategórii obsadil 7. miesto v medzinárodnom seriáli EURO CUP.
Norbert Studenič (Amateur Boxing Club
Malacky) – 3. na M-SR v boxe mužov do 75 kg,

Jaroslav Hanúsek
z Boxing Club RTJ Malacky
pri preberaní ocenenia
z rúk Antona Pašteku

víťaz medzinárodných turnajov v Maďarsku.
Trénermi sú Milan Rybár a Ján Brandejs.

Kategória kolektívy:
Ženy MSK Malacky (stolný tenis) – družstvo
v zložení Simona Lazarčíková, Ivana Krchňavá,
Monika Haringová a Natália Kosová obsadilo
3. miesto v extralige žien pod vedením trénera
Vladimíra Mihočka ml..
Dorastenky MSK Malacky (stolný tenis) –
družstvo v zložení Lucia Truksová, Monika Haringová, Dominika Vizinová, Erika Šrámková obsadilo 2. miesto v extralige junioriek pod vedením trénera Jaromíra Truksu.
Žiaci AC Malacky (atletika) – družstvo v zložení Boris Pribil, Michal Mecháček, Samuel Kolár
a František Lörinczi obsadilo 1. miesto na M-SR
v atletike žiakov v štafete na 4x60 m. Trénerom
je Petr Filip.
Cenu komisie pre vzdelávanie, mládež
a šport na základe návrhov klubov si
za dlhoročné zásluhy o rozvoj športu v Malackách prevzali:
Pavol Petrakovič (hádzaná) – v roku 1966
bol pri zakladaní hádzanárskeho oddielu a hádzanej sa venuje už 47 rokov. Ako hráč pôsobil
na poste brankára v drese Malaciek, hrával Slovenskú národnú ligu v rámci Československa.
Ako tréner viedol žiakov v krajskej súťaži a dorastencov v II. dorasteneckej lige v rámci Československa. Pôsobí v hádzanárskom oddieli TJ
Strojár ako tajomník a hospodár.
Ladislav Csillaghy (stolný tenis) – dlhoročný vedúci v školskom stredisku stolného tenisu
v ZŠ Záhorácka. Ako tréner mládeže sa podieľal
na výchove viacerých úspešných reprezentantov ČSSR v stolnom tenise. Najviac cenil kolektív
vlastných odchovancov, ktorí pod aj v skromných podmienkach dokázali obstáť i v medzinárodnej konkurencii.
Róbert Reisenauer (box) – od roku 2004 za
čal pôsobiť v BC RTJ Malacky ako tréner. Podieľal sa na výchove a príprave Jaroslava Hanúska,
majstra SR v boxe žiakov, ako aj ďalších mladých
adeptov boxu. Podieľa sa na organizácii významných boxerských turnajov v našom meste.

Predseda komisie vyhlásil i výsledky
o najaktívnejšiu školu
v oblasti športu v meste.
V tejto súťaži sa nehodnotia výsledky, ale
množstvo zapojených žiakov do športových aktivít v meste. Prvé miesto získala ZŠ Záhorácka,
2. miesto ZŠ Dr. J. Dérera a 3. miesto ZŠ Štúrova.
Riaditelia škôl si prevzali symbolické šeky na zakúpenie športových potrieb.
Za mimoriadny výkon v oblasti
školského športu
si prevzali ďakovný list členovia družstva zo
ZŠ z Malaciek, ktoré vyhralo medzinárodné preteky v Odznaku všestrannosti olympijských víťazov v Prahe. Členmi družstva boli Karšayová,
Raffasederová, Straková, Blažíčková, Kolár, Pribil,
Hitmar a Mecháček.
Michaela Janotová, vedúca oddelenia marketingu MsÚ Malacky na záver vyhlásila výsledky ankety Malackého hlasu o najobľúbenejšieho športovca roka. Medzi jednotlivcami získal
najviac hlasov basketbalista Boris Bojanovský
a medzi kolektívmi mladí futbalisti zo Žolíka
Malacky.

Veľkonočný šachový turnaj
CVČ Malacky v spolupráci so ZŠ
s MŠ Veľké Leváre usporiadalo
v priestoroch ZŠ Dr. J. Dérera veľkonočný šachový turnaj.
Hlavnou časťou podujatia bol
turnaj detí do 14 rokov, ktorý
prilákal 57 nádejných šachistov
z Malaciek, z Veľkých Levár, zo
Senice, zo Skalice, z Bratislavy,
zo Senca, z Dunajskej Stredy
a Trnavy.

Valigurský, ktorý je členom šachového krúžku v CVČ Malacky. Miško
prehral iba s víťazom turnaja, ostatné partie vyhral a potvrdil tak svoj

veľký talent aj pracovitosť v tréningu. Ak nepoľaví, bude z neho veľmi
dobrý šachista. Bronzový stupienok
patril Rudolfovi Antálkovi zo Skali-

Text: A. Pašteka
Foto: M. Janotová

Vynikajúce
športové
výsledky

Žiaci ZŠ Štúrova si už stihli v tomto roku
pripísať na konto niekoľko športových
úspechov. Vo februári a v marci sa zúčastnili viacerých športových aktivít a z každej súťaže odchádzali ako jednoznační
víťazi!

Vo februári v okresnom kole najmladších žiačok vo vybíjanej si naše žiačky vybojovali vynikajúce 1. miesto. Rovnako úspešné boli aj naše
mladšie žiačky, ktoré si z okresného kola odniesli 1. miesto. Svojím víťazstvom si zabezpečili postup do krajského kola. Rovnako úspešní
boli v marci aj naši starší žiaci v okresnom kole
v basketbale. Získali 1. miesto a postup do krajského kola. A mimoriadne úspešní boli naši
žiaci aj v minihádzanej. Jednotlivé družstvá si
odniesli 1., 2. aj 3. miesto. Našim žiakom sa v poslednom čase vynikajúco darí a my im držíme aj
ZŠ Štúrova
naďalej palce!		

ce. Výborný výkon podal Miško Sobek z CVČ Malacky, ktorý so ziskom
6 bodov obsadil celkové 11. miesto,
v kategórii chlapcov do 8 rokov však
skončil druhý. Miško hrá šach len pol
roka, vďaka svojej obrovskej vôli, pracovitosti a veľkému talentu je však
schopný poraziť aj omnoho skúse-

nejších súperov. V turnaji dobre bojovali aj ďalší hráči z CVČ Malacky: Ján
Osadský, Adriana Vozárová, Silvia Fajtáková a Daniela Osadská.
Sprievodný turnaj, na ktorom sa
mohli zúčastniť aj rodičia a tréneri
detí, vyhral najmladší účastník Lukáš
Bango z Modranky. Lukáš by mohol
vekovo súťažiť aj v GPX, výkonnostne však už túto súťaž dávno prerástol.
Aj v Malackách potvrdil, že si na neho
súperi musia dávať pozor.
Text, foto: -cvc-

Tento turnaj je súčasťou série
Grand prix mládeže (GPX), do ktorej
sa započítavajú výsledky podobných
turnajov z celého Slovenska. Cieľom
GPX je v prvom rade umožniť deťom,
ktoré nemajú veľa skúseností, aby
odohrali čo najviac partií a motivovať
ich k ďalšiemu zlepšovaniu výkonnosti. V tomto ročníku sa už do GPX
zapojilo viac ako 1200 detí.
Víťazom turnaja sa po 9 kolách
úporného boja stal favorizovaný Do
minik Bango z Modranky, ktorý svo
jim súperom povolil iba jednu remízu. Výborné 2. miesto obsadil Michal
Dvojtýždenník Malacký hlas vydáva mesto Malacky, Mestský úrad, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky, IČO: 00304913 • Vedúca redaktorka: Mgr. Michaela Janotová, redaktorky: Bc. Natália Slobodová, Mgr. Tatiana Búbelová • Jazyková
redaktorka: Mgr. Gabriela Krajčírová • Redakčné uzávierky na www.malackyhlas.sk • Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme a nevraciame, vyhradzujeme si právo na úpravu a krátenie rukopisov • Grafika a polygrafická príprava: max 15,
s. r. o. • Tlač: Petit Press, a. s. • Adresa redakcie: Malacký hlas, Mestský úrad, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky, tel.: 034 796 61 73, malackyhlas@malacky.sk, www.malackyhlas.sk • Registrácia: MK SR, EV 3278/09 • ISSN 1338-967X

