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Už sa blížia
Už sa blíži, už sa blíži
Veľkonočný pondelok,
už sa vajcia obliekajú
do farebných košieľok.
Ej, krúťte sa, kolovrátky,
ej, krúťte sa, praslice!
Už sa vajcia obliekajú,
by z nich boli kraslice.

Mestský úrad Malacky oznamuje
občanom a organizáciám, že z dô
vodu veľkonočných sviatkov dochá
dza k zmenám vo vývoze komunál
neho odpadu:
Komunálny odpad vyvážaný
v piatok bude vyvezený v sobotu
4. apríla.
Komunálny odpad vyvážaný
v pondelok bude vyvezený v utorok
7. apríla.
Komunálny odpad vyvážaný
v utorok bude vyvezený v stredu
8. apríla.

Druhý koncert 51. ročníka Malackej hudobnej jari patril zoskupeniu
Fragile, ktoré je veľmi obľúbené v Malackách i na celom Slovensku.
Dôkazom je aj ich úspech v ankete OTO 2015. Zlatú sošku získali tento rok už po druhý raz a ocenenie si veľmi vážia.
„Je to vaše ocenenie, vy ste za nás
hlasovali, a preto sme sa rozhodli, že
vám dovolíme sa s ním odfotiť,“ vy
hlásila s úsmevom speváčka Jana
Golis, ktorá v Malackách prebrala
úlohu šéfa a hlavného rozprávača
po tom, čo Braňo Kostka ochorel.
OTO sa tak dostal do publika a Ma
lačania sa s ním radi vyfotografo
vali.

Ešte nás čaká...
Po prvý raz sa v Malackách vo
veľkom štýle predstavia aj Kollárovci, ktorí si 12. apríla trúfajú zaplniť tribúnu Športovej
haly Malina.

Zoskupenie mladých talentova
ných hudobníkov svojimi vystúpe
niami zabáva a rozveseľuje poslu
cháčov doma i za hranicami Sloven
ska už od roku 1997. Kollárovci si
svojím goralským temperamentom
získali priazeň mnohých fanúšikov,
ktorí ich vystúpenia dobre poznajú
najmä z mimoriadne sledovanej te
levíznej stanice TV Šláger. Nosným
pilierom ich repertoáru je slovenská
ľudová pieseň, ale nevyhýbajú sa ani
štýlovým goralským úpravám skla
dieb z oblasti klasickej či populárnej
hudby.

Malačanom nie je neznáme ani
hudobné zoskupenie Funny Fellows. Dnes, keď retro fičí, je humor
ne okorenené koncertné prevedenie
najkrajších jazzových, swingových,
muzikálových a filmových skladieb
v štýle tridsiatych rokov ozajstným
pohladením pre oko i ucho vníma
vého poslucháča. Hosťom koncertu
s názvom Na ružiach ustlané..., kto
rý sa uskutoční 20. apríla o 19.00 h
v Kultúrním domečku v Malackách,

Vokálna skupina Fragile bez Zá
horáka Braňa Kostku nikdy pred
tým nekoncertovala a aj tým bolo

bude známa muzikálová herečka
a speváčka Katarína Hasprová. Na
neopakovateľný zážitok sa môže
te pripraviť vďaka piesňam, ktoré
preslávili Edit Piaf, Hanu Hegerovú,
Peggy Lee, Lizu Minnelli, ale odznejú
aj známe hity Voskovca a Wericha či
Františka Krištofa Veselého. Divákov
bezpochyby čaká večer plný hudob
nej elegancie, noblesy a romantiky.
Záverečný koncert Malackej hu
dobnej jari 2015 26. apríla o 16.00 h
v Kultúrním domečku organizáto
ri venujú klasickému baletu, aj keď
len na filmovom zázname. Labutie
jazero P. I. Čajkovského, ktoré pria
mo pred očami divákov odtancuje
Boľšoj balet, bude bezpochyby dôs
tojnou bodkou za tohtoročným 51.
ročníkom MHJ a uspokojí aj najná
ročnejších divákov.
Jarný hudobný sviatok Malača
nov je obohatený aj niekoľkými
sprievodnými podujatiami pre deti,

vystúpenie v Malackách špeciálne.
Na umeleckom zážitku prítomných
však táto skutočnosť vôbec neubra
la, ba práve naopak. Vtipné komen
táre sa striedali s brilantnou inter
pretáciou skladieb. Odmenou bol
neutíchajúci potlesk publika, ktorý
sa zopakoval hneď dvakrát po sebe.
Pretože po zverejnení programu
Malackej hudobnej jari zmizli lístky
na Fragile rýchlosťou blesku. K pô
vodne plánovanému koncertu teda
organizátori pridali aj ďalší. Oba sa
uskutočnili v pondelok 30. marca.

Učiteľom patrí
naša vďaka

Povolanie učiteľa je poslaním aj
veľkou zodpovednosťou, hoci v sú
časnosti sa stretáva s nedostatočným
spoločenským uznaním a finančným
ohodnotením. Pritom sú to práve
učitelia, kto má často zásadný vplyv
na profesionálnu orientá
ciu aj na hodnotový reb
ríček detí.
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Viac na
strane

Zmeny
vo vývoze
odpadu

Text, foto: N. Slobodová

zameranými aj na iné ako hudobné
múzy. MCK pripravilo pre školské
kluby a družiny detský tvorivý ateliér
s názvom Výtvarné „muzicírovanie“
s voľným vstupom pre objednané
skupiny. Jeden sa uskutočnil už 11.
marca a druhý sa chystá 15. apríla
o 14.00 h. Malacká hudobná jar de
ťom – pod takouto hlavičkou orga
nizátori pozývajú deti a ich rodičov
na Rozprávkovú nedeľu 19. apríla,
spojenú s tvorivou dielňou. Obe
censtvo uvidí rozprávku s názvom
Malá čarovná flauta. Okrem toho
sa uskutoční séria výchovných kon
certov pre materské školy, ale aj pre
deti základných škôl a pre študentov
gymnázií.
Lístky na jednotlivé koncerty si
môžete zabezpečiť v predpredaji
v kine a v MCK na Záhoráckej ulici
alebo online na
www.kinomalacky.sk.
T. Búbelová

Malacké brko
2015

Primátor J. Říha vyhlasuje súťaž li
terárnej tvorivosti Malacké brko. Do
súťaže sa môže zapojiť študujúca
mládež z Malaciek (študujúca v ma
lackých gymnáziách alebo v stred
ných a vysokých školách v iných mes
tách) od 15 do 20 rokov so
záujmom tvoriť originálne
literárne diela.
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Viac na
strane

želá redakcia mestských médií

Fragile vypredal
v Malackách
dva koncerty

Ocenení najlepší
športovci
Malackí športovci sú úspešní. Re
prezentujú seba, svoje kluby, naše
mesto a častokrát aj našu krajinu. Za
drinu a za výsledky, ktoré sú viditeľ
né, si zaslúžia ocenenie a poďakova
nie. A toho sa im dostalo 20. marca,
kedy sa uskutočnilo vyhlá
senie Športovca roka mes
ta Malacky za rok 2014.
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Viac na
strane

Nech s jarnou,
prebúdzajúcou sa prírodou
je Veľká noc i ďalšie dni
vo vašich rodinách
obdobím radosti,
zdravia a šťastia.
Sviatky plné milosti,
požehnania a hojnosti
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Rozkopávky
v meste
Obyvateľov Malaciek zrejme
prekvapili nemalé rozkopávky
častí ulíc J. Kubinu, Kukučíno
va, M. Rázusa a 1. mája. Príči
nou je nutná rekonštrukcia
elektrického vedenia.

Spoločnosť Západoslovenská
distribučná, a. s., požiadala mesto
Malacky na základe právoplatného
územného rozhodnutia o vydanie
rozkopávkového povolenia na spomínané ulice.
Rozkopávky sa začali realizovať
16. marca. Opravy a následné uve-

denie miest do pôvodného stavu
sú naplánované do 1. mája. V súvislosti s avizovanými prácami a rozkopávkami, ktoré s tým súvisia, prosíme dotknutých obyvateľov mesta
o zhovievavosť a toleranciu. V prípade akýchkoľvek problémov súvisiacich s uvedenými rozkopávkami
môžu občania kontaktovať mestský
úrad, oddelenie územného rozvoja a životného prostredia e-mailom:
viera.banovicova@malacky.sk alebo
telefonicky 034/79 66 143 (Viera Baňovičová).
Text: -red-, foto: -naty-

Foto: -tabu-

Okolie pomníka Červenej armády mesto v posledných dňoch zveľadilo.

Pripomenieme si 70. výročie
oslobodenia Malaciek
Vo štvrtok 2. apríla sa o 14.30 h pri príležitosti 70. výročia oslobodenia Malaciek uskutoční
slávnostné položenie vencov k pomníku Červenej armády na Kláštornom námestí.
Obyvatelia mesta sú srdečne pozvaní!
Mesto Malacky v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a škol
skej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1
zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo ve
rejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhla
suje výberové konanie na obsadenie miesta

riaditeľ ZUŠ
Záhorácka 1918, 901 01 Malacky.

Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné
kvalifikačné požiadavky:
• vyššie odborné vzdelanie alebo VŠ v súlade s časťou
X. v prílohe č. 1 Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou
sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
v znení neskorších predpisov,
• najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
Iné požadované predpoklady:
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka,
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
Ďalšie požiadavky a kritériá:
• predloženie návrhu koncepcie rozvoja Základnej
umeleckej školy, Záhorácka 1918 v Malackách,

• prehľad v školskej legislatíve,
• organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti,
• prax na riadiacej pozícii je výhodou,
Požadované doklady na výberové konanie:
• žiadosť o účasť na výberovom konaní,
• overená kópia dokladu o vzdelaní,
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
• podpísaný štruktúrovaný životopis (uveďte aj telefonický kontakt),
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti,
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
v plnom rozsahu,
• vlastný návrh koncepcie rozvoja školy (najviac v rozsahu štyroch strán).
Žiadosť o účasť na výberovom konaní s priloženými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do
10. apríla 2015 do 13.00 h na adresu Mesto Malacky,
Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky v obálke s označením Neotvárať – výberové konanie riaditeľ ZUŠ.
V prípade zasielania poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky.
Termín, miesto a hodina výberového konania budú
uchádzačom, ktorí splnili podmienky k účasti na výberovom konaní, oznámené najmenej 7 dní pred jeho začatím.
Termín nástupu na miesto riaditeľa je 1. júl 2015.

Deň otvorených
dverí na pracovisku
mestskej polície

Mestská polícia v Malackách od marca tohto roka organizuje raz do mesiaca Deň otvorených dverí náčelníka MsP. Verejnosť počas neho dostane príležitosť nazrieť na pracoviská
mestskej polície a osobne položiť otázky v súvislosti so systémom jej práce. Akcia sa koná pravidelne vždy druhú stredu
v mesiaci o 14.00 h na pracovisku Mestskej polície Malacky, teda nabudúce môžu občania mesta využiť príležitosť už
8. apríla!
Návštevníci Dňa otvorených dverí môžu osobne predložiť
pripomienky k činnosti mestskej polície, navrhnúť podnety,
prípadne sa spýtať na akúkoľvek jej činnosť. V prípade väčšieho počtu zúčastnených bude rezervovaná zasadacia miest-tabunosť na mestskom úrade.			

Mesto Malacky vyhlasuje prijímacie konanie
na obsadenie miesta –

obsluha kamerového systému
v MsP v Malackách
pre zdravotne ťažko postihnutých v rámci
projektu Chránenej dielne.
Začiatok prijímacieho konania je 22. apríla
o 9.00 h na pracovisku Mestskej polície na Radlinského 1 v Malackách. Záujemcovia, dostavte
sa v uvedený termín na pracovisko Mestskej
polície. Žiadosti a životopisy neposielajte.
Podmienky prijatia:
• pokles vykonávať zárobkovú činnosť 71 %
a viac,
• schopnosť vykonávať prácu so zobrazovacími
jednotkami a prácu v noci,
• bezúhonnosť.

Prerušenie distribúcie
elektriny
Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že z dôvo
du vykonávania plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sú
stavy budú v stredu 8. apríla bez dodávky elektriny tieto ulice:
V čase od 8.00 do 11.00 h
Pri Maline č. 1–6, 6/OP, 7–12, 27, 27/BL, 29, 31, 31–33, 35, 37, 3785/4,
3785/5
Štúrova č. 51–77, 77/Vl, 78–99, 101–111, 113–118, 118/ZA, 119–138, 140, 142
V čase od 11.30 h do 15.00 h
Duklianskych hrdinov č. 38, 40, 42, 42/VL, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 64,
66, 68, 70, 107, 109, 111, 113, 115, 119, 123, 125, 127, 133, 137, 139, 143,
147, 149, 151, 151/VP, 155, 159, 161, 163, 165, 167
Džbánkareň č. 1–4, 6, 8, 11–17, 19, 21, 23, 23/ZA
Písniky č. 1, 1/A, 2–34, 36–38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58
Rakárenská č. 1–7, 10–14, 16–19, 21, 21/VE, 22–29, 31, 33, 3654, 56, 58, 60
Táborisko č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25
Vo štvrtok 9. apríla budú bez dodávky elektriny v čase od 11.30 h
do 15.00 h tieto odberné miesta:
Cesta mládeže č. 18, 18/BL, 18/C, 18/CM, 18/VE, 18/ZA, 20, 20/BL, 22, 24, 26
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Novým riaditeľom
AD HOC je
Dušan Rusňák

Mestské zastupiteľstvo v Malackách na svojom zasadnutí 26. marca
vymenovalo nového riaditeľa príspevkovej organizácie mesta AD
HOC Malacky. Stal sa ním Dušan Rusňák. Tento 37-ročný ambiciózny mladý muž uspel vo výberovom konaní a vystrieda na riadiacom
poste Vladimíra Mihočka st., ktorý k 31. marcu odišiel do dôchodku.
Dušan Rusňák je v Malackách známy ako vášnivý volejbalista a dlhoročný predseda Volejbalového oddielu TJ Strojár.

Čo vás podnietilo prihlásiť sa
do výberového konania na riaditeľa príspevkovej organizácie AD
HOC?
Vždy som túžil pracovať v oblasti
športu na profesionálnej báze. Ako
hráčovi sa mi to už nepodarí a viac

Nové impulzy
pre región
Slovensko-rakúsky cezhraničný projekt ERRAM SK-AT vrcholí a v utorok 31. 3. sa stretli
jeho partneri v Inkubátore
v Malackách na svojom pracovnom stretnutí. V spolupráci
s rakúskymi partnermi ho pripravila nezisková organizácia
Inkubátor Malacky.

Kvalitnejší život mimo miest
Na záverečnom hodnotení vý
sledkov projektu, ktorý sa začal pri
pravovať v roku 2011 a trval od roku
2012 doteraz, sa zúčastnili aj zá
stupcovia strategických partnerov,
ktorými sú Bratislavský a Trnavský
samosprávny kraj a bez ktorých by
sa projekt nedal realizovať. Jedným
z dôležitých cieľov projektu bolo
nájsť model dostupnosti vzdelania,
práce, služieb či nákupov v mikro
regiónoch oboch krajín tak, aby
sa ľudia nepresídľovali za lepšími
podmienkami do blízkeho okolia
veľkých miest, kde hustota obyva
teľstva sústavne narastá. Prostred
níctvom zlepšovania mobility, budo
vania mostov a priamych spojení je
možné postupne dosiahnuť, že oby
vatelia mikroregiónov nebudú mať
potrebu sťahovať sa, pretože životný
štandard v ich bydlisku ovplyvňova
ním istých faktorov narastie a celko
vé podmienky na život sa zlepšia.
Na projekte Erram sa podieľa
lo veľa spracovateľov, ktorí využili

množstvo rôznorodých databáz tak,
aby mohol vzniknúť účinný nástroj
na analýzu, hodnotenie a modelova
nie situácií v procese územného plá
novania, ktorý umožňuje simulovať
dôsledky rôznych faktorov na široké
spektrum oblastí života v regióne.
ERRAM – rastová analýza
dostupnosti územia
„Podnetom k vzniku spoločné-

ho projektu bolo, že regióny Záhorie
a Weinviertel majú podobné priestorové a hospodárske predpoklady.
Obidva regióny sú nasmerované
na centrálne územia Viedne a Bratislavy. Chýbajúca priama dopravná
infraštruktúra cez rieku Moravu je
v súčasnosti stále prekážkou účinnej
hospodárskej spolupráce medzi obidvoma regiónmi. Okrem iného nás
inšpirovala skutočnosť, že v Dolnom
Rakúsku sa za účelom hodnotenia
kvality lokality využíva model ERRAM
(Model rastrovej analýzy dostupnosti
územia),“ vysvetlil svoje impulzy a in
špirácie riaditeľ Inkubátora Malacky
Valentín Magdolen.
Text, foto: T. Búbelová

Pomôžte pri tvorbe

nového dokumentu PHSR

Vážení občania
a partneri Malaciek,
mesto pripravuje nový Program
hospodárskeho a sociálneho roz
voja mesta Ma
lacky na roky
2014–2020. Pro
síme vás o spo
luprácu pri zbe
re projektových
zámerov, ktoré
budú podkla
dom pre tvorbu dokumentu PHSR.
Využite možnosť vyjadriť konkrét
ne nápady na realizáciu aktivít, kto
ré majú za cieľ zlepšiť životnú úro
veň obyvateľov, zvýšiť konkuren
cieschopnosť a atraktivitu mesta či

skvalitniť životné prostredie. Sumár
navrhovaných projektov bude pred
ložený na ďalšom pracovnom stret
nutí v MsÚ.
Na zber projek
tových zámerov
využite pripra
vený internetový
zásobník, ktorý
nájdete na tom
to linku:
http://survey.centire.com/index.
php/247528/lang-sk.
Zber bude ukončený 2. apríla.
Ďakujeme za spoluprácu!
J. Říha

ako trénerstvo ma vždy lákali ma
nažérske pozície. Preto, keď som
sa dozvedel o výberovom konaní
na túto pozíciu, neváhal som ani se
kundu. Navyše ma v tom rozhodnutí
podporili aj ľudia, ktorí ma poznajú
a ktorých názor si vážim. Som rád,
že sa mi podarilo uspieť, a budem sa
svojou prácou snažiť presvedčiť na
ozaj všetkých – mesto, športovcov
i klientov.
Aké sú vaše doterajšie pracovné skúsenosti, vzdelanie a čomu
ste sa doteraz venovali?
Po úspešnom ukončení štúdia
na Fakulte elektrotechniky a infor
matiky STU v Bratislave v roku 2002
som päť rokov pracoval ako ob
chodný a technický manažér vo fir
me s prezentačnou technikou. Ďal
ších asi päť rokov som v tejto oblasti
podnikal samostatne a v roku 2012
som využil zaujímavú pracovnú po
nuku v Spojených arabských emi
rátoch. Tam som inštaloval a pre
vádzkoval veľkoplošné obrazovky
na rôznych podujatiach, naposledy
na januárových majstrovstvách sve

Členovia Rady seniorov a osôb
so zdravotným postihnutím sú známi
Primátor Juraj Říha zriadil Radu
seniorov a osôb so zdravotným po
stihnutím mesta Malacky ako svoj
stály poradný, koordinačný a inicia
tívny orgán ešte koncom februára.
V pondelok 16. marca vymenoval
jej členov na základe návrhov Klubu
dôchodcov, občianskych združení
a organizácií zastupujúcich záujmy
seniorov a osôb so zdravotným po
stihnutím v našom meste. Koordiná

torku rady je Alena Kmecová, vedúca
klientskeho centra v MsÚ.
Členovia rady
Elena Kopčová, predsedníčka
Jednoty dôchodcov Slovenska – ZO
Malacky
Viera Janečková, predsedníčka
Slovenského zväzu telesne postihnu
tých – ZO Malacky
Milan Kenda, člen Únie nevidia

cich a slabozrakých – ZO č. 52 Malac
ky, Pezinok, Senec
Alžbeta Dubajová, členka OZ
Zlatý vek
Eva Dunárová, predsedníčka ZZP
Viktória – ZO Malacky
Miroslav Zobok, predseda Zdru
ženia kresťanských seniorov Sloven
ska – Klub Malacky
Veronika Kunšteková, predsed
níčka OZ Kardioklub Malacky

Viera Šimeková, predsedníčka
Svitania – ZPMP v Malackách
Mária Trenčíková, podpredsed
níčka Klubu zdravotne postihnutej
mládeže a detí Malacky
Lucia Vidanová, zástupkyňa ria
diteľky Vstúpte, n. o.
Daniela Malinová, vedúca Klu
bu dôchodcov mesta Malacky – MsÚ
Malacky
-red-

ta v hádzanej v Katare. Ešte popri
štúdiu a neskôr popri práci som vše
tok svoj voľný čas venoval volejbalu.
Prešiel som všetkými úrovňami súťa
ží – od bratislavskej ligy po extraligu
– a všetkými funkciami od hráča až
po prezidenta klubu. Popritom som
organizoval turnaje v šestkovom aj
plážovom volejbale s medzinárod
nou účasťou. Bol som členom súťaž
nej komisie Slovenskej volejbalovej
federácie (SVF), členom komisie pre
vzdelávanie, mládež a šport pri MsZ
a založil som aj bedmintonový od
diel.
S príchodom na novú pozíciu
máte určite konkrétne plány a zámery. Sú veci, ktoré by ste chceli
robiť inak, než bolo zvykom? Ktoré a ako?
Nechcem nič meniť nasilu. Špor
tové zariadenia som doteraz poznal
hlavne ako klient, preto budem po
trebovať nejaký čas na to, aby som
ich spoznal aj zvnútra. Až potom
budem vedieť navrhnúť konkrétne
opatrenia na optimalizáciu a zefek
tívnenie ich prevádzky. Súčasťou
koncepcie, ktorú som vypracoval, je
napríklad sprevádzkovanie malého
wellness centra v Športovej hale Ma
lina či vybudovanie ďalšieho pies
kového ihriska na letnom kúpalisku.
Mám viac nápadov, medzi nimi na
príklad presun ľadovej plochy bližšie
do centra mesta.
Aké budú vaše prvé kroky
na poste riaditeľa AD HOC?
V prvom rade bude treba pripra
viť letné kúpalisko a areál v Zámoc
kom parku na letnú sezónu, pokra
čovať v rozbehnutej rekonštrukcii
futbalového štadióna a vyladiť pre
vádzku systému riadenia vykuro
vania ŠH Malina na diaľku, ktorý by
mal prinášať úsporu energií a zatiaľ
sa tak nedeje. Takisto sa mi v posled
ných dňoch ozvali niektorí občania
a informovali ma o probléme s bez
domovcami na plavárni, ktorí sa tam
chodia sprchovať. Toto budem mu
sieť tiež preveriť a vyriešiť.
Spomeňte niektoré zo svojich
strategických cieľov a vízií.
Doteraz bola funkcia riaditeľa AD
HOC najmä o správe a údržbe špor
tových zariadení. Ja by som rád túto
funkciu posunul do novej polohy,
kde by tento človek okrem správy
zariadení zastrešoval šport v meste
ako taký a bol prostredníkom medzi
športovými klubmi a primátorom
a pomáhal pri organizácii športo
vých podujatí. Nového primátora tá
to myšlienka zaujala a keďže šport je
jednou z jeho priorít, som optimista
a verím, že športu v Malackách sa
bude venovať pozornosť, akú si za
slúži.
Zhovárala sa: T. Búbelová
Foto: -tabu-
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Učiteľom patrí
naša vďaka

a n k eta
Žiakov malackých základných škôl
sme sa pýtali, aké vlastnosti by
podľa nich mal mať dobrý učiteľ
a naopak, aké by určite mať nemal. Oslovili sme deviatakov, ktorí
majú najbohatšiu osobnú skúsenosť a vedia učiteľov navzájom porovnať. Dali sme im možnosť dať
svoj hlas v pomyselnom hlasovaní
o najlepšieho učiteľa ich školy. Tu
sú ich odpovede:

Povolanie učiteľa je poslaním a veľkou zodpovednosťou,
hoci v súčasnosti sa stretáva s problémami nedostatočného spoločenského uznania a finančného ohodnotenia.
Pritom je to práve učiteľ, kto má často zásadný vplyv na
profesionálnu orientáciu aj na hodnotový rebríček detí.

Vedenie mesta Malacky si zvykne
uctiť prácu pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov tradične – pozvánkou
na divadelné predstavenie. Inak to
nebolo ani tento rok. Primátor mesta Juraj Říha pozval na predstavenie
Divadla na hambálku s názvom Moja
fešná slečna aktívnych učiteľov malackých škôl, ale aj dôchodcov. Sálu
Kultúrního domečka zaplnilo 24.
marca večer asi 150 z nich. Pred predstavením im primátor zablahoželal
a pri odchode každý zo zúčastnených dostal z jeho rúk kvet. Oslavuje
sa Deň učiteľov aj v školách? Pokúsili sme sa zistiť, či áno a ako. Oslovili
sme riaditeľov niektorých malackých
škôl a z ich odpovedí vyberáme.
Dušan Šuster,
riaditeľ ZŠ Štúrova:
„Každoročne robíme spoločné po
sedenie, kde pozývame aj všetkých bý
valých kolegov penzistov. Keďže podľa
mňa si ocenenie zaslúžia všetci bez
rozdielu, osobitne ich úspechy pri tejto
príležitosti nevyzdvihujeme. Kvalitu ich
práce a aktivitu finančne zohľadňuje
me v polročných a koncoročných od
menách.“
Gabriela Emrichová,
riaditeľka ZŠ Záhorácka:
„Počas Dňa učiteľov mávam prí
hovor v školskom rozhlase a po ňom
nasleduje relácia učiteľom k sviatku
s programom v podaní našich žiakov.
Potom žiaci 9. ročníkov pochodia školu
a odovzdajú učiteľom kvet ako symbol
vďaky za ich obetavú prácu. Zvyčajne

Na obraze z dielne akad.
maliara Františka Šestáka
(uniba.sk) je učiteľ národov
Ján Amos Komenský. V deň
jeho narodenia, 28. mar
ca, každoročne vzdávame
hold všetkým učiteľom.
V Malackách máme spolu
310 pedagogických pra
covníkov.

máme skrátené vyučovanie. Popoludní
mávame slávnostné posedenie so zá
pisom do školskej kroniky. Každý učiteľ
dostane pri vstupe kvet, prípadne malú
pozornosť od vedenia školy, napr. sadu
pier v darčekovom balení či poukážku
pre dve osoby do niekorého z akvapar
kov. Posedenie nám vždy spríjemní aj
krátky program našich žiakov a po
kračujeme neformálne v rozhovoroch.
Zábavu nám spestria aj kolegovia s hu
dobným nadaním a prichádza na rad
aj gitara a spev. Samozrejme, že medzi
nás vždy pozývame aj bývalých kole
gov a pani učiteľky, ktoré sú na mater
skej dovolenke. Za úspechy žiakov pe
dagógov aktuálne ocením pochvalou
a na konci školského roka aj finančne.“
Daniel Masarovič,
riaditeľ SŠ sv. F. Assiského:
„Na cirkevnej škole oslavujeme Deň
učiteľov pri príležitosti sviatku sv. Tomá
ša Akvinského, tzv. anjelského učiteľa
a patróna všetkých katolíckych škôl.
Tento sviatok však máme už za sebou,
pretože sa slávi 28. januára. Zvyčajne
si ho pripomíname v posledný vyučo

Z konferencie

Učíme pre život

88 hodín programu, 67 prednášateľov a vyše 300 novátorských pedagógov sa stretlo na konferencii Učíme pre život, ktorej 7. ročník
zorganizovala 20. až 22. marca nezisková organizácia Indícia. O význame tohto podujatia svedčí aj skutočnosť, že ho osobnou návštevou podporil sám prezident SR Andrej Kiska. Medzi prednášateľmi
i účastníkmi, ktorí prišli za novými trendmi, boli aj Malačania – školská mediátorka Dušana Bieleszová, ale aj zástupcovia ZŠ Záhorácka
vrátane riaditeľky Gabriely Emrichovej.

Podnetné témy aj osobnosti
„Keď mi organizátori ponúkli
možnosť prednášať a uviedli hlavnú
tému Nedajme sa premôcť!, neváha
la som ani sekundu. Viem, aké dôleži
té je problémy v školách pomenovať
a nájsť z nich cestu von. V prezentácii
som sa sústredila na podporu vytrva
losti učiteľov pri práci s deťmi s prob
lémovým správaním, aj keď výsledky
prichádzajú pomaly a ťažko. Často
sa totiž problém netýka len dieťaťa,
ale aj jeho spolužiakov, učiteľov, rodi
čov, riaditeľa školy...“ uviedla školská
mediátorka z Malaciek Dušana Bieleszová, autorka odborných publikácií k danej téme.
Riaditeľka ZŠ Záhorácka ocenila prítomnosť inšpiratívnych pedagogických osobností a ľudí, ktorí
sa zveľaďovaniu systému školstva

venujú profesionálne a sú za nimi
konkrétne výsledky. Patria k nim
napríklad Milan Hejný – odborník
v didaktike matematiky, Roman Baranovič – odborník na využívanie
počítačovej techniky vo vzdelávaní,
Vladimír Burjan – vydavateľ a šéfredaktor mesačníka Dobrá škola,
Martin Kríž za oblasť tvorby vzdelávacích programov na školách, Peter Halák – predseda správnej rady
Indície, ale aj množstvo ďalších. „Tri
podnetné dni prednášok a debát
rozvíjali ústrednú tému konferencie
v piatich líniách − Nelámme palicu,
Cez prekážky na výslnie, Skúsme to
po novom, Príbehy škôl na dobrej ces
te a Zamyslime sa hlbšie. Mňa nadch
lo už úvodné slovo, ktoré patrilo pro
fesorovi Hejnému z Prahy, známemu
vďaka inovatívnemu a revolučnému

vací deň prvého polroka a stretáme sa
ako spoločenstvo učiteľov pri slávnost
nom obede na priateľskom posedení.
Stretnutie je spojené aj s krátkym a prí
jemným duchovným programom, kto
rý pripravuje náš školský kaplán páter
Gabriel. Na oslavu pozývame aj býva
lých pedagógov našej školy. Je to pre
jav našej spoločnej vďačnosti za dar
vyučovania a formovania mladých
ľudí, ktorý sme dostali. V dobe, ktorá
rôznym spôsobom vyjadruje neúctu
a dešpekt voči učiteľskej práci, je pre
nás vždy vzácnou príležitosťou oceniť
úsilie a službu, ktorú tento spoločensky
nedocenený post zabezpečuje. Pozícia
učiteľa je pritom nezastupiteľná, pre
tože sa cez ňu realizuje jedinečný akt
objavovania a spoznávania seba ako
osoby, ktorá je svojimi vlastnými darmi
a dispozíciami povolaná zviditeľňovať
krásu života. A preto je pre nás vzácny
a rešpektovaný každý učiteľ, ktorý si
svoju jedinečnú pozíciu nielen uvedo
muje, ale je aj ochotný a schopný ju
každodenne uskutočňovať v kontakte
s deťmi.“
prístupu k vyučovaniu matematiky,“
hovorí riaditeľka jednej zo štyroch
malackých škôl Gabriela Emrichová, ktorá verí, že získané vedomosti a kontakty škola využije na ďalšie
skvalitnenie jej práce.
Dobrá povesť školy nestačí
Zbierať skúsenosti aj mimo vlastných škôl je pre pedagógov podľa
mediátorky Dušany Bieleszovej veľmi dôležité. Dôsledky chýbajúceho
nadhľadu a najnovších poznatkov
o vzdelávaní môžu byť totiž pre školy obrovské. Spoliehanie sa na zotrvačnosť dobrej povesti, ale aj slepá
viera v to, že dnešní rodičia nesledujú trendy a nebudú ich pre svoje deti
chcieť, sa podľa nej môžu školám
vypomstiť. „Mali by sme si častejšie
klásť otázku: Čo budú naše deti potrebovať v budúcnosti? Aké zručnosti a aké hodnoty im pomôžu udržať
si vzťahy v rovnováhe? Rada sa inšpirujem ľuďmi, ktorí majú v sebe veľkú
dávku charizmy, ale aj pokory a úcty
k človeku. Jeden z prednášajúcich
Stanislav Boledovič, s ktorým som si
po konferencii písala, má za svojím
podpisom krásne motto: ...aby raz
na významných pozíciách boli sluš
ní a schopní ľudia. Potrebujeme naše
deti k týmto hodnotám vychovávať už
dnes, pre ich budúcnosť.“
T. Búbelová

Magdaléna (Cirkevná ZŠ)
Dobrá učiteľka by mala byť prísna,
mala by veľa vyžadovať, ale zároveň
si má byť vedomá, že toho máme veľa
a mala by sa s nami vedieť aj dohod
núť. Určite by mala byť aj milá a dôle
žité je, aby mala k deťom rovnaký prí
stup. Musí mať rada svoju prácu, lebo
sú aj takí, ktorí neviem prečo učia. V an
kete o najlepšiu učiteľku by som hlaso
vala za pani učiteľku Vieru Slezákovú.
Ondrej (Cirkevná ZŠ)
Dobrý učiteľ je prísny, ale má aj
správny humor. Ak je to žena, mohla
by byť aj pekná... J Je fajn, ak vie prijať
humor aj od žiakov, ale musí si pri tom
udržať aj autoritu. Nemala by byť po
žadovačná za každú cenu, nadradená
a preafektovaná. Podľa mňa je najlep
šia učiteľka Janka Neužilová.
Adam (ZŠ Záhorácka)
Dobrá učiteľka by mala byť príjem
ná na ľudí, vždy dobre naladená, pozi
tívna a mala by nás vedieť dobre nau
čiť. Nemala by po žiakoch kričať a byť
nespravodlivá. Najradšej zo všetkých
som mal pani učiteľku z 1. stupňa Da
nielu Malú.
Katarína (ZŠ Záhorácka)
Dobrá učiteľka je k nám priateľská,
nerobí medzi žiakmi rozdiely, nemá

svojich obľúbencov a vie sa s nami
o všeličom porozprávať aj mimo vyu
čovania. Hlasovala by som za Svetlanu
Tokárovú.
Martin (ZŠ Dr. J. Dérera)
Dobrý učiteľ má u žiakov veľký reš
pekt, ovláda svoj predmet a vie odpo
vedať na všetko, čo sa ho žiaci z jeho
predmetu opýtajú. Prísnosť a autorita
nie sú na škodu, ale musí byť aj spra
vodlivý a nemá nikoho zvýhodňovať.
Podľa mňa je najlepšia pani učiteľka
Zuzana Osuská, ale páči sa mi aj nový
pán učiteľ Dalibor Buran, pretože má
správny humor.
Sofia (ZŠ Dr. J. Dérera)
Dobrá učiteľka má byť prísna, lebo
inak by jej dobrotu žiaci začali využí
vať. Nemala by mať obľúbencov, kto
rých najčastejšie vyvoláva a robí im
výhody. Svoj predmet by mala ovládať
tak, že ju nezaskočí nijaká otázka. Pri
učení by mala mať systém, ktorý nám
pomáha lepšie učivu porozumieť. Ja
by som najlepšie ohodnotila Andreu
Cvečkovú a Katarínu Drimalovú.
Dominik (ZŠ Štúrova)
Dobrý učiteľ by mal byť dobrý, ve
selý, pokojný a nemal by po nás kričať.
Nemal by mávať zlú náladu, frflať a ne
mal by chodiť zamračený. Najlepšia
je naša triedna pani učiteľka Gabriela
Krajčírová.
Katarína (ZŠ Štúrova)
Dobrá učiteľka by sa mala ku každé
mu žiakovi správať rovnako, mala by
byť pokojná, trpezlivá a vedieť sa s na
mi aj zasmiať. Nemala by byť nervózna
a robiť medzi žiakmi rozdiely. Hlasova
la by som za našu triednu pani učiteľ
ku Gabrielu Krajčírovú, pretože je milá
a vždy pre nás chce len to najlepšie.
Tému spracovala T. Búbelová

Malačianky zahviezdili
v celoslovenskom kole
recitačnej súťaže
Celoslovenské kolo recitačnej súťaže v prednese kresťanskej poézie
a prózy s názvom a slovo bolo u Boha..., ktoré sa konalo 21. marca
v Spojenej škole Sv. Rodiny v Bratislave, sa skončilo excelentným
úspechom Spojenej školy sv. Františka Assiského z Malaciek.

Cirkevná škola sa stala najúspešnejšou školou 22. ročníka tejto prestížnej
umeleckej súťaže, ktorá je otvorená
pre všetky, nielen cirkevné školy. Študentka 1. ročníka gymnázia Isabel De
Pasquale sa s ukážkou Lýdia – obchod
níčka s purpurom stala víťazkou stredoškolskej kategórie v prednese prózy. Žiačka 3. ročníka ZŠ Karolínka Králová so svojou Líškou Eliškou obsadila
v kategórii žiakov I. stupňa v predne-

se poézie nádherné 2. miesto. Školu
reprezentovala aj Mirka Siváková,
ktorá napriek výbornému výkonu,
avšak v náročnej stredoškolskej konkurencii v prednese poézie skončila
bez umiestnenia. Všetkým dievčatám
ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy a mesta Malacky. Za výbornú
prípravu dievčat patrí naše poďakovanie aj vyučujúcej Vierke Slezákovej.
Text, foto: Spoločenstvo CŠ
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Pôstny koláč
v cirkevnej škole

Malacké brko 2015
Primátor Juraj Říha vyhlasuje sú
ťaž literárnej tvorivosti s názvom
Malacké brko. Do súťaže sa môže
zapojiť študujúca mládež z Malaciek
od 15 do 20 rokov. Nezáleží na tom,
či títo mladí ľudia študujú v malac
kých gymnáziách alebo v stredných
a vysokých školách v iných mestách.
Rozhodujúca je chuť tvoriť originál
ne literárne diela.
Primátor stanovil tieto témy:
Próza: Povolanie snov
Poézia: Večná téma
Súťažné práce posielajte do 18.

mája na adresu brko@malacky.sk
v štyroch vytlačených origináloch
s označením MALACKÉ BRKO na ad
resu Mesto Malacky, Radlinského
2751/1, 901 01 Malacky.
Práce je nutné poslať elektronic
ky i poštou (prípadne doručiť osob
ne do MsÚ – oddelenie marketingu).
Bližšie informácie i prihlášku do sú
ťaže nájdete na webovej stránke
mesta www.malacky.sk (Občan –
Vzdelávanie – Súťaže).
Text: N. Slobodová
Foto: S. Osuský

V stredu 25. marca v škole rozváňali koláčiky všetkých možných
chutí. Dôvodom
bol a
trad ičná
zbierka s názvom
Pôstny koláč, ktorú sme urobili na
oboch organizač
ných zložkách
školy za účelom
zozbierať preda
jom koláčikov čo
najviac peňazí
pre deti z Afriky
v rámci projektu
Tehlička organizovanej saleziánmi Dona Bosca.

Počas celého pôstu sa snažíme na
deti v Stredoafrickej republike mys
lieť v našich modlitbách a obetách,
no v tento deň sme sa rozhodli pod
poriť ich aj finančne. Vďaka ochot
ným mamám, babkám, študentom
a deťom, ktoré pomáhali pri pečení,

sa nám zozbieralo veľké množstvo
koláčikov, ktoré sme počas celého
dopoludnia predávali v našej spolo
čenskej miestnosti.
Predajom sme tak získali rekordnú sumu 500 €! Naša veľká
vďaka preto patrí všetkým, ktorí nám

pomohli v tomto pôstnom projekte
– či už prinesením vlastnoručne zho
tovených koláčikov alebo ich zakú
pením. Všetky finančné prostriedky
budú v najbližších dňoch poukázané
na účet saleziánov. Pán Boh zaplať!
Text, foto: -ts-

Výstava Denisy
Bogdalíkovej
Himajlon – takto pomenovala au
torka výstavy D. Bogdalíková svoj
pomyselný vnútorný svet, do ktoré
ho nás pozvala prostredníctvom jej
výtvarných diel doplnených texto
vými filozofickými úvahami o člove
ku, jeho vzťahu k ľuďom, k svetu aj

Hudobnú jar otvoril
koncert učiteľov ZUŠ
Koncert učiteľov Základnej
umeleckej školy v Malackách
sa uskutočnil v nedeľu 22. marca. Milovníci klasickej hudby
zaplnili sálu Kultúrního domečka takmer do posledného
miesta.
O príjemný podvečer sa postarali
najskôr tanečníčky, potom hudobní

ci, ktorých bolo viac ako vlani. Divá
ci sa mohli započúvať do viacerých
husľových skladieb v prevedení ria
diteľky ZUŠ Evy Zaicovej s klavírnym
sprievodom Barbory Šrámkovej ale
bo Petra Srvátku. Povznášajúci bol
aj spev Hany Stanekovej či komorná
hra dvoch huslí, ku ktorým sa pridal
Peter Muller (autor znelky mesta).
Zaujímavým spestrením bola aj

k sebe samému. Vernisáž výstavy
v Galérii MCK v Malackách 26. mar
ca bola aj jej otvorením a pozvánkou
na nevšedný, azda tak trocha aj me
ditačný umelecký zážitok. Výstava
potrvá do 3. mája.
Text, foto: -tabu-

Denisa Bogdalíková (vpravo) v debate s výtvarníčkou Vlastou Peltznerovou

klavírna interpretácia vlastnej tvor
by Tatiany Volárovej a saxofónové
vystúpenie Petra Krajčíra s klavír
nym sprievodom Petra Srvátku.
V každom ohľade išlo o umelecky
pôsobivý koncert plný emócií a kva
litnej hudby. O tom, čo nás v rámci
Malackej hudobnej jari ešte čaká,
píšeme na strane 1.
Text, foto: -tabu-
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So Španielskom
nás spája rytmus
Od septembra 2014 si môžete
vyskúšať a zatancovať vášnivé
flamenco aj v Malackách. Ta
nečnica a speváčka Renata Gi
tana otvorila kurzy tohto tan
ca v Mestskom centre kultúry
na Záhoráckej ulici.

tara, ktorá Španielov preslávila. Fla
menco poskytuje okrem veselej zá
bavy aj niečo iné, úľavu od životných

6/2015

trápení. Preto Andalúzania spievajú
tzv. cante jondo, kde si vyspievajú
dušu zo smútku, úmrtia príbuzného
a iných starostí.
Na Slovensku, v Bratislave, sa fla
menco udomácnilo koncom 80. ro
kov. Tradícia dnes umožňuje nie
ktorým Slovákom aj prednes veľmi
technicky, rytmicky a interpretačne
náročného flamencového spevu.

Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Celomestské
športové
podujatia
v 1. polroku

7 titulov pre malacké judo

JUDO-club TJ STROJÁR Malac
ky reprezentovalo deväť pretekárov
– Barbora Rovná, Matúš Nehyba, Si
mon Stašo, Martin Bartošek, Maroš
Janovič, Robert Kiripolský, Michal
Nehyba, Denisa Cabadajová a Lenka
Zieglerová. Trénerka Soňa Kunšteko
vá sledovala výkony našich džudis
tov v úlohe rozhodcu. Po odvážení
boli všetci pretekári rozlosovaní pod
ľa vekových a váhových kategórií.

www.skzolikmalacky.sk

Text: R. Gitana, foto: archív R. G.

Tanec, ktorý preslávil Španielsko
po celom svete, súvisí aj s bývalým
Uhorskom. Jedna vlna migrácie Ró
mov do Španielska išla z Blízkeho Vý
chodu cez Balkán a Uhorsko. Zmieša
ním s maurskou, židovskou a španiel
skou kultúrou vzniklo na juhu Iber
ského polostrova to, čo dnes všetci
obdivujú, unikátne spojenie spevu,
tanca, gitary, potleskov, rytmu, im
provizácie, bujarej zábavy a dobrej
spoločnosti – flamenco.
Flamenco ako štýl nesie rómske
prvky, hudobne je však nezastupi
teľne spojený so starou španielskou
kultúrou, sefardskými a maurskými
melódiami. Orientálne stupnice tam
sídlia už od staroveku a 800-ročná
prítomnosť Arabov ich len utvrdila.
Polyrytmické postupy prevzalo fla
menco od Maurov, ale neskôr aj z la
tinskoamerickej hudby, kde perkusie
zväčša hrávali černosi. Preto sú ako
sprievod tanca a spevu dôležitejšie
tlieskanie a cajón ako samotná gi

V sobotu 28. marca sa kona
li v Pezinku Majstrovstvá BSK
v judo – supermini, mini, mlad
ších a starších žiakov a žiačok.
Na súťaž sa dostavilo 116 mla
dých džudistov z oddielov z Tr
navy, Hlohovca, Nového Mesta
nad Váhom, Nových Zámkov,
Galanty, Kolárova, Pezinka,
Bratislavy.

Aj tento rok môžete finančne pomôcť klubu ŠK Žolík
Malacky poukázaním 2 % dane z príjmu. Poskytnuté 2 % z
vašich daní, budú použité výlučne pre športovú činnosť
klubu a pomôžu mladým futbalistom vo veku 5 až 16 rokov!
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 %
nájdete na stránke

Naši pretekári sa ocitli v skupinách,
kde každého čakali minimálne štyri
zápasy. Vo svojich skupinách pred
viedli pekné súboje. Napriek veľkej
bojovnosti našich mladých džudis
tov sme sa nevyhli smole, keď po zle
prevedenom chvate súpera museli
Robert Kiripolský a Lenka Zieglerová
odstúpiť.

Pre všetkých znamená tento vybo
jovaný úspech postup na majstrov
stvá Slovenska. Veríme, že na M SR si
taktiež povedú veľmi dobre a podarí
sa im získať medailové priečky.
Želáme veľa šťastia!
Text, foto: J. Kunštek

8. máj – 43. ročník Behu oslobo
denia
26. máj – 40. ročník Putovného
pohára MDD v šachu – ZŠ Dr. J. Dé
rera Malacky
29. máj – Športové hry malackej
mládeže o Putovný pohár primátora
mesta
20. jún – 20. ročník medzinárod
ného turnaja Pohár Záhoria v boxe –
BC RTJ Malacky
24. jún – 1. ročník korčuľovania
Buď inline – CVČ, ZŠ Záhorácka Ma
lacky
26. jún – 5. ročník Memoriálu P.
Patscha v cyklistike – CVČ, Cykloklub
Záhorák Malacky
riadková inzercia
• Predám rodinný dom v tichej lo
kalite Malaciek. Tel.: 0905 46 78 85.

Všetci dokázali, že majú dobrú prí
pravu – odniesli si tieto ocenenia:
2 tituly Majster BSK – Martin
Bartošek v kat. ml. žiaci, Denisa Ca
badajová v kategórii st. žiačky,
3 tituly Vicemajster BSK – Barbo
ra Rovná v kat. mini žiačky, Maroš
Janovič v kat. ml. žiaci, Michal Nehy
ba v kat. ml. žiaci,
2 tituly Druhý vicemajster BSK
– Matúš Nehyba v kat. mini žiaci,Si
mon Stašo v kat. mini žiaci.

Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

MÁTE BOLESTI?
Zažívacie, kožné,
dýchacie, kĺbové a iné?
Ponúkame novú pomoc –
biorezonančné vyšetrenie

DIACOM

odhalí príčinu vášho problému
(mikroorganizmy, parazity,
chemické látky). Navrhneme
vám terapiu novými
účinnými biopreparátmi.
Odborné vyšetrenie v cene 15 €
je vhodné aj pre deti.

Info: 0911 94 18 87
www.novaterapia.sk
Platená inzercia – redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Združenie vlastníkov podielov
Urbárskej a želiarskej spoloč
nosti v Malackách oznamuje, že
má novú internetovú stránku

www.urbarmalacky.eu
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Marcelin kľúč ku šťastiu
Usmievať sa, byť vľúdny, no zároveň vedieť povedať nie a nedať
sa využívať, mať rád sám seba, tešiť sa z maličkostí a robiť si plány
– aj to sú niektoré z rád, ktoré v Babinci vo štvrtok 19. marca v Malackách ponúkla známa speváčka, lekárka a astrologička Marcela
Laiferová.

Polohovateľná elektrická posteľ Arminia je určená na každodennú starostlivosť
o imobilného človeka. Posteľ je výškovo nastaviteľná, vybavená dreveným roštom,
ktorý zvyšuje komfort pobytu na lôžku a bráni vzniku preležanín. Pri tomto type postele môžete využiť i kompresorový antidekubitný matrac a vyhnúť sa tým nepríjemným komplikáciám, ktoré môžu vzniknúť pri dlhodobom pobyte na lôžku.

MsCSS Malacky
požičiava zdravotné
pomôcky

Text, foto: T. Búbelová

blahoželania
Všetko najlepšie,
veľa zdravia k ži
votnému jubileu
95 rokov zo srdca
praje Márii Makytovej rodina Pavla
Makytu, Janky Čier
nej a veľkú pusu posielajú pravnú
čatá Natália, Erika, Veronika, Radko
a Riško.

Požičiavanie pomôcok podľa zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku.

MsCSS požičiava pomôcky, ktoré
môžu pomôcť k:
• lepšej mobilite,
• lepšej manipulácii,
• prevencii dekubitov a imobili
začného syndrómu,
• celkovému bezpečiu a pohode
pri starostlivosti o osoby, ktoré
ich budú využívať.
K dispozícii sú:
• pomôcky na chodenie – pevné,
s kolieskami,
• invalidné vozíky,
• G – aparáty,
• kompresorové antidekubitné
matrace,
• WC kreslá,
• sprchovacia stolička do vane,
• polohovateľná elektrická posteľ.
Pomôcky je možné požičať na do
hodnutý čas, najdlhšie do zabezpe
čenia pomôcky na základe verejné

ho zdravotného poistenia alebo do
doby trvania podmienok pre poskyt
nutie pomôcky.
Požičanie jednej pomôcky stojí
0,33 €/deň podľa VZN mesta Malac
ky č. 2/2014 o úhradách za sociálne
služby poskytované mestom Malac
ky.
V MsCSS vám radi poradia pri
vý
bere vhodnej rehabilitačnokompenzačnej pomôcky. Obozná
mia vás s nárokmi v rámci verejné
ho zdravotného poistenia a nárok
mi na príspevok na kúpu pomôcky
z úradu práce, sociálnych vecí a ro
diny. Neváhajte sa informovať osob
ne, telefonicky, e-mailom:
Mestské centrum
sociálnych služieb Malacky
1. mája č. 7
Tel.: 034/ 774 93 43, 0911 53 72 30
www.mscss.sk

SPOMIENKY
Čas plynie a nevráti, čo vzal, zostali len
spomienky a žiaľ.
21. marca uplynulo
dlhých 15 rokov od
vtedy, čo nás opus
tila bez rozlúčky
moja matka a bab
ka Irena Hajdinová. S láskou a úctou
spomína dcéra s rodinou.

ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku. S láskou na neho spo
mínajú manželka Mária, syn Jozef,
Ladislav, František s manželkou, Ja
roslav s manželkou, 6 vnúčat a ostat
ná rodina. To, že sa rana zahojí, je len
klamné zdanie, v srdci nám bolesť
zostáva a tiché spomínanie.

Odišiel si od nás ako tichý sen, nepo
vedal si ani zbohom, už neprídem. Už
len kyticu z lásky na hrob môžeme
dať, zapáliť sviečku a tíško spomínať.
22. marca uplynuli
2 roky, čo nás na
vždy opustil Bohumil Žilavý z Mala
ciek. S láskou spo
mína manželka,
dcéra s rodinou, syn,
Valika, Ivan a ostatná rodina.
24. marca uply
nulo 27 rokov od
chvíle, keď nás vo
veku 50 rokov
náhle opustil môj
manžel, otec, starý
otec, krstný, brat
a švagor František Kleinedler. Kto

23. marca sme si
pripomenuli 2. vý
ročie, kedy navždy
odišiel brat, strý
ko Emil Hittmar
z Malaciek. Spo
mína sestra s rodi
nou. Odpočívaj v pokoji. Kto ste ho
poznali, venujte mu tichú spomien
ku.
Kto ho poznal, spomenie si, kto ho
mal rád, nezabudne. Žije v srdciach
tých, čo ho milovali.
24. marca sme si
pripomenuli 1.
smutné výročie
úmrtia nášho dra
hého manžela, ot
ca a dedka Pavla
Vavricu z Mala
ciek. S láskou na neho spomína
smútiaca rodina.

Jej prednáška prilákala množ
stvo dychtivých poslucháčok, z kto
rých viaceré si prišli aj po autogram
do knihy. Hovorilo sa aj o publikáci
ách autorky, ktorá tento rok v lete
oslávi neuveriteľné 70. výročie na
rodenia. Jej ostatná kniha Kľúč ku
šťastiu je dostupná na knižnom trhu
a chce čitateľom ponúknuť zopár
užitočných návodov na krajší život,
pretože v skutočnosti podľa slov au
torky naše šťastie a radosť nezávisia
od konkrétnych okolností a udalos
tí, ale od nášho prístupu k nim. Po
čas tejto besedy pracovníčka kniž
nice MCK Mária Knotková vyhlásila
výsledky celoročnej súťaže Čitateľ
roka a ocenila výherkyne diploma
mi a knihou.

Stretnutie Zlatého veku
V utorok 17. marca sa v MsÚ
uskutočnila výročná členská
schôdza občianskeho združenia Zlatý vek, ktorej sa zúčastnil aj primátor mesta J. Říha.
Po programe, o ktorý sa postarala základná umelecká škola,
si členovia Zlatého veku uctili
minútou ticha členov združenia, ktorí už nie sú medzi nami.

Prítomní si vypočuli správu o čin
nosti a hospodárení v minulom roku.
Zaujímavé bolo aj hodnotenie po
dujatia Babičkina čajovňa osobnos
Ak zomrieš, do roka na Teba všetci za
budnú, ale ľudia, s ktorými si žil, Tvo
ji najbližší na Teba nezabudnú, kým
sami nezomrú.
24. marca uplynuli
2 roky od odcho
du do večnosti
nášho drahého
Ľubomíra Holeša. Spomína man
želka, deti s rodi
nami, rodičia, sestra s rodinou.
Dotĺklo srdce, ktoré sme tak milovali,
klesli ruky, čo pre nás pracovali, zhas
li oči, stíchol hlas, vďaka Ti, mama, za
všetkých nás.
27. marca uply
nulo 30 rokov od
vtedy, čo nás na
vždy opustila naša
mama a starenka
Ružena Smolinská z Malaciek.
S láskou spomínajú dcéra Darina, zať
Peter a vnučky Miriam a Petra s rodi
nami. Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.

ťami mesta, ktorým aj touto cestou
vyslovujeme poďakovanie. V roku
2015 pokračuje združenie v organi
zovaní podujatí, ktoré budú dopĺňa
né návrhmi členov.
Predseda združenia J. Balogh
oboznámil členov so zriadením po
radného orgánu primátora – Rady
seniorov a osôb so zdravotným po
stihnutím. Za Zlatý vek sa jej člen
kou stala A. Dubajová. Primátor na
stretnutí prisľúbil riešenie problé
mov seniorov práve prostredníc
tvom tejto rady.
A. Dubajová

To, že sa rana zahojí,
je len klamné zdanie.
V srdci bolesť zostáva
a tiché spomínanie.
31. marca sme si
pripomenuli 19. vý
ročie úmrtia man
žela, otca a starého otca Huberta
Kaffela. Spomína manželka Anna,
dcéra Katarína a Daniela s rodinami.
1. apríla uplynul rok,
čo nás opustila naša
drahá mama, sta
rá mama, prastará
mama Rozália Kalanková. S láskou
a úctou spomínajú
dcéra a syn s rodinami. Kto ste ju po
znali, venujte jej tichú spomienku.
5. apríla si pripomí
name 12. výročie
úmrtia našej drahej
mamičky a babičky
Otílie Klamovej.
S láskou v srdci spo
mína dcéra Alica,
syn Vlado, Janko a nevesta Alica s ro
dinami. Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.

Celému okoliu na
známosť chceme
dať, že s Máriou
Matúškovou
osemdesiatku bu
deme oslavovať.
Veľa ďalších rokov,
veľa šťastných krokov, veľa dobrých
vecí želáme Ti všetci.
Kolegyne z Klubu dôchodcov Malacky

MALACKÁ MATRIKA
od 16. do 30. 3. 2015
Naši jubilanti
80 – Anastázia Dobro
vodská, Jozefa Dzurillo
vá; 85 –Karol Kudlička;
90 – Otília Špelitzová; 91 – Valeria
Lošotová; 92 – Mária Bujnovská,
Adam Hafera, Paulína Jursová; 93
– Mária Greifová
Vítame medzi nami
Samuel Nemec, *17. 2.
Povedali si áno
Erik Daniel a Viera Krišto
fová, Martin Tománek a Božena
Ružovičová
Nie sú medzi nami
Beáta Školnikovičová,
Rohožník, *1959; Ľuboš
Ožvold, Malacky, *1981;
Augustín Nuhál, Malacky, *1957;
Otília Hamarová, Malacky, *1938;
Július Čabala, Rohožník, *1931;
Jana Koporcová, Studienka,
*1933; Rastislav Letovanec, Gaja
ry, *1967; Mária Hasová, Rohož
ník, *1926; Mária Vrablecová, Veľ
ké Leváre, *1932; Vlasta Arztová,
Bratislava II, *1926; Milan Doležal,
Malacky, *1946; Marta Čermáko
vá, Malacky, *1952

Máte tip

na zaujímavý rozhovor?

Kontaktujte media@malacky.sk
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Oceňovanie

najlepších

športovcov

Malackí športovci sú nesporne úspešní. Reprezentujú seba, svoje klu
by, naše mesto a častokrát aj našu krajinu. Za drinu, ktorú počas roka
odvádzajú, a za výsledky, ktoré sú viditeľné, si zaslúžia ocenenie a poďakovanie na domácej pôde. A toho sa im dostalo práve v piatok 20.
marca, kedy sa uskutočnilo vyhlásenie Športovca roka mesta Malacky
za rok 2014.

Organizácia podujatia bola v ré
žii Komisie pre vzdelávanie, mládež
a šport, ktorá pôsobí pri mestskom
zastupiteľstve. Slávnostného veče
ra, ktorým prítomných sprevádzala
Jana Pagáčová, sa zúčastnili predsta
vitelia samosprávy, zástupcovia škôl,

Sofia Vrabčeková (tenis; 2x 1. m.
na celoslovenskom turnaji, 6x 2. m.,
8x 3. m.)
Marian Ružička (box; majster SR
st. žiaci)
Marcel Žilavý (atletika; halové
M SR 1., 1., 2. m., MSR 3. m.)

Jakub Vilímek (kulturistika; 3.
m. M SR, 6. m. ME juniorov, 7. m. MS
juniorov)
Kolektívy
Kolár, Mecháček, Pribil, Žilavý,
Jurovatý – atletika (M SR dorasten
cov, štafeta 4x 100 m – 1. m. + 100,
200, 300, 400 m – 1. m.; M SR junio
rov, štafeta 4x 100 m – 2. m., 4x 400 m
– 2. m.; halové M SR dorastencov,
štafeta 4x 200 m – 1. m.; halové M SR
juniorov, štafeta 4x 200 m. 3. m)
Ženy A, stolný tenis; 2. m. v ex
tralige)
žiacke družstvo ČSFA U11 (fut
bal; víťazstvá na prestížnych turna
joch)
Sieň slávy
Jozef Blažo – bývalý boxer, úspeš
ný tréner a funkcionár, rozvoj boxu
v Malackách
športovci, športoví nadšenci a ďal
šia verejnosť. Vyhlasovanie jednotli
vých kategórií spestrilo vystúpenie
hudobníkov Rasťa a Mie Královcov.

Ocenenia

Kategória do 18 rokov
Felix Ivančo (stolný tenis; 2. m.
MSR, 1. m. štvorhra)
Denisa Cabadajová (judo; me
dzinárodné turnaje 4x 1. m., 2x 2. m.,
3x 3. m.)

Nikola Vačková (hádzaná; vybra
ná do All stars tímu na M SR mladších
žiačok)
Dospelí
Monika Baňovičová (atletika; MS
23. m., halové M SR 2. m., M SR 1. m.
–100 m prekážky, 1. m. – trojskok)
Marián Foltýn (športová streľba
– 1. m. medzinárodná súťaž Poľsko)
Jakub Valachovič (atletika; 1. m.
MSR 3000 m prekážkový beh)

Tenisový klub Strojár Malacky,
klub s 85-ročnou tradíciou, srdečne pozýva na výber do tenisovej prípravky všetky deti
narodené v rokoch 2008–2010,
výnimočne aj staršie.

Tento rok hrá v malackom teniso
vom klube súťažne 25 detí a mnoho
ďalších sa na súťaže systematicky pri
pravuje. Všetci záujemcovia sú srdeč
ne vítaní!

Školský šport
Adriana Vozárová (ZŠ Dr. J. Dére
ra) je majsterkou SR v šachu, v dňoch
17.–29. októbra 2014 sa zúčastnila
na medzinárodnej šachovej súťaži –
Majstrovstvá Európy v šachu v meste
Batumi (Gruzínsko), súťažila s diev
čatami z celej Európy vo vekovej ka
tegórií do 10 rokov
Ocenenie škôl
zapájajúcich sa do celomestských
podujatí
1. miesto – ZŠ Záhorácka
2. miesto – ZŠ Dr. J. Dérera
3. miesto – ZŠ Štúrova
Text: N. Slobodová, foto: S. Osuský

Csizmaziovci sú bronzoví
V sobotu 14. marca sa v Trnave
uskutočnili Majstrovstvá Slovenska v desiatich tancoch. Aj
Malacky tu mali svoje zastúpenie. Z Tanečného klubu Grande Malacky sa kvalifikoval pár
Jozef a Gabriela Csizmaziovci,
ktorým sa podarilo vytancovať
bronzové medaily.

Stretneme sa 11. apríla o 10.30 h
na tenisových kurtoch v areáli Zámockého parku.
Prosíme účastníkov, aby prišli
v športovom oblečení a v športovej
obuvi. V prípade potreby doplňujú
cich informácií sa neváhajte obrátiť
na trénerov zastrešujúcich tento pro
jekt (Michal Gelinger, 0903 24 10 86;
Alžbeta Gelingerová, 0910 25 76 52).

Manželia Csizmaziovci súťažili
v kategórii Senior I+II (nad 30 rokov),
kde sa zúčastnilo 5 párov. V tejto ve
kovej kategórii už veľa párov nezvlá
da všetkých 10 tancov, preto nebol
počet súťažiacich veľký. V iných ka
tegóriách sa však počas dňa vystrie
dali desiatky tanečníkov od 10 do 60
rokov. Účasti na samotných maj
strovstvách predchádza niekoľko
ročná tréningová príprava. Deťom sa
teda odporúča začať už od 5 rokov.
V Tanečnom klube Grande v Malac
kách sú všetci vítaní.

TK Strojár Malacky

Text: -natyFoto: archív GC

Tenisový výber

Vladimír Gembeš – medzinárod
né vysokohorské výstupy v Himalá
jach a Severnej Amerike
Stanislav Fronc – rozvoj basket
balu v Malackách
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