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ÚVODNÍK

Slovo nás sprevádza celým životom. 
Veď už aj na počiatku bolo slovo. Slovo 
dokáže potešiť, rozosmiať, ale aj ublížiť. 
Slovom vieme vyjadriť radosť aj smútok. 
Slovo sa dá recitovať či spievať. Napo-
kon aj my sa vám na stránkach Malac-
kého hlasu prihovárame slovom. A pre-
čo táto úvaha? Nuž inšpiráciou bolo 
nedávne vyhlasovanie výsledkov lite-
rárnej súťaže Malacké brko. Je potešu-
júce, že naši mladí sa radi hrajú so slo-
víčkami a dokážu z nich vykúzliť krásne 
texty. Výsledky súťaže Malacké brko náj-
dete na www.malacky.sk. V ďalšom čís-
le Malackého hlasu vám prinesieme  aj 
dve víťazné ukážky. Milí priatelia, želá-
me vám dni plné pozitívnych slov a ne-
zabudnite aspoň raz denne povedať na-
hlas niečo milé – tým, ktorých máte radi 
alebo možno aj cudziemu človeku. Milé 
slovo totiž robí zázraky. -lup-

Slovo

Historické vozidlá spestrili  
Deň detí v centre mesta

Reštart vzťahov s partnerskými mestami

Ideálne slnečné počasie, balóny, cukrová vata a úsmevy na tvárach detí – také bolo podujatie Deň detí a Vete-
rán rallye, ktoré sa uskutočnilo poslednú májovú sobotu v centre mesta. Množstvo atrakcií, veselý program, 
ale aj klaun Pepele vyčarovali príjemnú náladu a Malačania mohli osláviť deň detí tak, ako sa patrí.

Primátor Malaciek Juraj Říha navštívil partnerské mestá v Maďarsku Albertirša a Sarvaš. Napriek tomu, že išlo 
o prvú, takpovediac „zoznamovaciu“ návštevu, hovorilo sa o konkrétnych projektoch.  „Mojou predstavou je, že 
partnerstvo nemá byť iba na papieri, ale má byť užitočné pre všetkých obyvateľov našich miest. To, že sme prišli do 
partnerských miest, je signálom dobrej vôle hľadať nové spôsoby a formy spolupráce,“  povedal J.Říha. 

Pozastavené práce v rámci re-
konštrukcie komínov a strechy 
Malackého kaštieľa pokračujú. 
Vedeniu mesta sa na konci aprí-
la podarilo uzatvoriť dôležitú 
dohodu s dodávateľom prác 
a v posledných dňoch už sa re-
konštrukcia strechy kaštieľa na 
severnom a východnom krídle 
rozbehla naplno.

Novou riaditeľkou Materskej ško-
ly na ulici Jána Kollára 896 v Malac-
kách bude PaedDr. Silvia Gabrielová. 
Zvíťazila vo výberovom konaní, kto-
ré sa konalo v piatok 5. júna. O po-
zíciu riaditeľky sa uchádzalo 6 kan-
didátov. Silvia Gabrielová bude do 
funkcie vymenovaná v  blízkej bu-
dúcnosti.   -lup-

Nová  
riaditeľka MŠ

Práce  
na kaštieli  
pokračujú

Malacké 
brko má 
svojich 
víťazov

Na severnom krídle sú už obnove-
né komíny a začalo sa s demontážou 
strešnej krytiny. Vymieňajú sa poru-
šené prvky krovu a onedlho sa začne 
s montážou novej strešnej krytiny.

Zhotoviteľ prerušil práce ešte  
v decembri minulého roka z dôvo-
du potreby dofinancovania prác 
navyše, ktoré boli vzhľadom na re-
álny stav kaštieľa nutné. Práce na zá-
padnom a južnom krídle pôvodná 
zhotoviteľská firma ukončila a pro-
tokolárne odovzdala mestu, ktoré 
zabezpečuje   projektovú dokumen-
táciu na túto časť kaštieľa. Mesto tiež 
vyhlási nové verejné obstarávanie 
na dodávateľa, ktorý zrekonštruuje 
spomínané dve krídla.  -naty-
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Pracovníci a žiaci z centra voľné-
ho času a základnej umeleckej ško-
ly sa vo veľkej miere podieľali na ta-
nečno-hudobnom programe, ktorý 
doplnila dychová hudba Malačané 
a speváci Matej Fischer, Gabika Peť-
ková a  Zuzana Pucherová Alenová 
zo zoskupenia Veselé melódie. Pri 
príležitosti 20. výročia Veterán rallye 
do Malaciek zavítalo 150 historic-

kých vozidiel. Možnosť poprezerať 
si ich zblízka využili predovšetkým 
deti a ich oteckovia. Po zhruba dvoj-

hodinovej návšteve Malaciek sa ve-
terány za veľkej pozornosti s  naším 
mestom rozlúčili. Kvalitnú hudbu, aj 
keď z  iného obdobia, priniesli v  zá-
vere podujatia rockeri Oldympic 
(Olympic revival). Na strane 5 vám 
ponúkame malú galériu fotogra-
fií. Viac nájdete na www.malacky.sk 
a na facebookovom profile malacky.sk.

 Text: -naty-, foto: -otano-

Kým ešte pred pár rokmi fungova-
li medzi našimi mestami aktívne vzťa-
hy (napríklad kultúrne či športové),  
v posledných rokoch sú skôr v útlme. 
Onedlho uplynie 15 rokov od podpi-
su vzájomnej zmluvy medzi Albertir-
šou a Malackami, a práve toto výročie 
je dobrou príležitosťou na „reštart“  

a vdýchnutie vzťahom nový, praktic-
ký rozmer. Primátor J. Říha preto na-
vrhol niekoľko spôsobov praktickej 
spolupráce: 
• aktívna vzájomná účasť na kultúr-
nych podujatiach (súbory, kapely atď.),
• autobus zadarmo pre Malačanov na 
výlety do partnerských miest (napr. pri 

príležitosti Dní Albertirše alebo Slivko-
vých dní v Sarvaši),
• informovanie prostredníctvom 
mestských médií o podujatiach  
v partnerských mestách.

Pozvanie na spoluprácu priš-
lo aj od slovenskej základnej školy 
v Sarvaši, ktorá by chcela nadviazať 

kontakty s našimi školákmi. Primá-
tor Malaciek zasa pozval zástupcov 
Albertirše a Sarvaša na návštevu  
k nám, pravdepodobne prídu na 
podujatie Adventné Malacky. 

História oboch našich partner-
ských miest je úzko spätá so Slo-
venskom. V Albertirši sa narodil 
agrárny reformátor Uhorska a zakla-
dateľ prvej poľnohospodárskej školy  
v Európe Samuel Tešedík a v Sarvaši 
zmaturoval Milan Rastislav Štefánik. 
 -lup-

Mládežníci vo veku od 15 do 20 
rokov každoročne tvoria poetické 
a prozaické diela, s ktorými sa uchá-
dzajú o  priazeň v  súťaži Malacké 
brko. Inak to nebolo ani tento rok. 
Poslať svoju tvorbu do súťaže sa síce 
odhodlala len dvadsiatka študentov, 
kvantitu však nahradila kvalita.
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Komunitný plán 
sociálnych služieb

Vážení obyvatelia Malaciek,

mesto Malacky v  súčasnosti pripravuje záväzný dokument Komunitný 
plán sociálnych služieb mesta Malacky na roky 2015 – 2020 v súlade so záko-
nom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 
455/1991Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, kto-
rého cieľom je zabezpečiť realizáciu práva občana na poskytovanie sociálnej 
služby a tiež zabezpečiť dostupnosť a rozvoj sociálnych služieb podľa potrieb 
obyvateľov mesta a predovšetkým skvalitniť poskytovanie sociálnych služieb. 

V súvislosti s prípravou Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Ma-
lacky na roky 2015 – 2020 sme pre vás občanov ako prijímateľov sociálnych 
služieb opäť pripravili prieskum formou dotazníka, v ktorom máte možnosť vy-
sloviť svoj názor na ďalší rozvoj mesta v oblasti poskytovania sociálnych slu-
žieb. Dotazník je anonymný a jeho výsledky budú použité na spracovanie cie-
ľov a  priorít komunitného plánovania sociálnych služieb v  našom mesta na 
ďalšie obdobie.

Na prieskume verejnej mienky sa môže zúčastniť každý občan s trvalým po-
bytom v meste Malacky. Vyplnený dotazník môžete doručiť e-mailom, poštou 
alebo osobne na adresu uvedenú v dotazníku najneskôr do 30. júna 2015.

Ďakujeme za spoluprácu.

Dotazník mesta Malacky pre prijímateľov sociálnych služieb nájdete na 
www.malacky.sk pri článku v aktualitách.

 MsÚ

Výzva pre poskytovateľov 
sociálnych služieb  
na území mesta Malacky

Mesto Malacky aktualizuje zoznam poskytovateľov sociálnych služieb s cie-
ľom informovať občanov mesta o rôznych formách sociálnej pomoci a služieb 
poskytovaných verejnými a neverejnými poskytovateľmi na území mesta Ma-
lacky a taktiež v súvislosti s prípravou Komunitného plánu sociálnych služieb 
mesta Malacky na roky 2015 - 2020.

Zoznam verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb pôso-
biacich v Malackách s uvedením základných kontaktných údajov a nevyhnut-
ných informácií o  subjekte má mesto zverejnené na svojej webovej stránke 
www.malacky.sk v sekcii občan pod činnosťou klientskeho centra v časti so-
ciálne služby.

Z tohto dôvodu sa obraciame s výzvou na všetkých poskytovateľov sociál-
nych služieb v meste Malacky, ktorí majú nielen záujem o aktívnu spoluprácu 
pri tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Malacky na roky 2015 
– 2020, ale aj o aktualizáciu údajov zverejnených v existujúcom zozname a tiež 
o zaevidovanie subjektu do zoznamu poskytovateľov sociálnych služieb. Vypl-
nený dotazník pošlite e-mailom, poštou alebo prineste osobne na adresu uve-
denú v dotazníku do 15. júna 2015.

Ďakujeme za spoluprácu.

Dotazník pre organizácie pôsobiace v sociálnej oblasti na území mesta 
Malacky nájdete na www.malacky.sk pri článku v aktualitách.

 MsÚ

Výberové konanie-  
konateľ spoločnosti TEKOS

Mesto Malacky vyhlasuje výberové 
konanie na obsadenie funkcie konate-
ľa v spoločnosti TEKOS. Ide o pozíciu, 
na ktorú sa nevyžaduje výberové ko-
nanie. „V tomto prípade ideme ešte ďa-
lej, ako nám prikazuje zákon. Naším zá-
ujmom je nájsť najvhodnejšieho človeka 
na post konateľa, a preto uvítam čo naj-
širšiu konkurenciu,“ hovorí primátor Ju-

raj Říha a dodáva: „Prácu aktuálneho 
konateľa TEKOS-u si vážime a jeho skú-
senosti chceme v budúcnosti využiť inou 
formou.“

Všetky informácie o výberovom ko-
naní sú uverejnené na stránke www.
malacky.sk v sekcii Úradná tabuľa. TE-
KOS Malacky, spol. s. r. o., je obchod-
nou spoločnosťou so 100-percentnou 

účasťou mesta. Medzi jej hlavné úlo-
hy patrí údržba miestnych komuni-
kácií, verejného osvetlenia a zelene, 
čistenie mesta a zber komunálneho 
odpadu. „Chcel by som, aby spoločnosť 
TEKOS chytila takpovediac druhý dych. 
Radi by sme zefektívnili jej výkon a ča-
som chceme rozšíriť jej činnosti,“ doplnil 
J. Říha. -lup-

Mesto Malacky vyhlasuje výberové 
konanie na obsadenie funkcie
konateľa v obchodnej spoločnosti 
TEKOS, spol. s r. o.
Informácie o obsadzovanej funkcii:
Miesto výkonu: TEKOS, spol. s r.o., Partizánska 1089/2, 901 01 Malacky
Druh práce: výkon funkcie konateľa, plný pracovný úväzok
Termín nástupu: podľa dohody
Spôsob obsadenia: vymenovanie valným zhromaždením spoločnosti

Rámcová náplň práce:
Komplexné riadenie a zodpovednosť za chod spoločnosti; zastupovanie spoločnosti navonok;
zodpovednosť za plnenie úloh v rámci predmetu podnikania spoločnosti a vyplývajúcich zo zasadnutí valného zhro-
maždenia; zodpovednosť za hospodárenie s majetkom mesta a spoločnosti.

Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Kritériá výberového konania:
• minimálne ročná prax v riadiacich pozíciách v oblasti odpadovej politiky alebo komunálnych služieb,
• vítaná znalosť právnych predpisov v oblasti odpadovej politiky, hospodárenia s majetkom mesta a obchodného práva,
• všeobecný prehľad v oblasti ekonomiky, účtovníctva a riadenia podnikov,
• bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a zdravotná spôsobilosť,
• znalosť MS Office,
• znalosť cudzieho jazyka výhodou,
• vodičský preukaz skupiny B.

Prílohy žiadosti o účasť na výberovom konaní:
• profesijný štruktúrovaný životopis vrátane telefonického a e-mailového kontaktu,
• súhlas so spracovaním osobných údajov podľa § 11 ods. 4 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Poznámka: Pred schválením výsledného návrhu bude uchádzač vyzvaný na predloženie výpisu z registra trestov nie 
staršieho ako 3 mesiace, overenej kópie dokladu o vzdelaní a čestného vyhlásenia o spôsobilosti na právne úkony v 
plnom rozsahu a o zdravotnej spôsobilosti.

Dátumy a miesta k výberovému konaniu:
• Žiadosť je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením Výberové konanie – konateľ
spoločnosti - NEOTVÁRAŤ najneskôr do 15. júna 2015 do 12.00 h do podateľne Mestského
úradu v Malackách, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky (neakceptuje sa posledný deň lehoty ako dátum odoslania 
na podacom lístku pošty);
• Výberové konanie uchádzačov, ktorí splnili podmienky k účasti, sa uskutoční 18. júna 2015;
• Schválenie návrhu sa uskutoční na zasadnutí mestského zastupiteľstva 25. júna 2015.

Mesto Malacky vybralo v súťaži zhotoviteľa projektovej dokumentácie k modernizácii verejného osvetle-
nia. V najbližších dňoch podpíše s víťazom, firmou Ecologic, zmluvu. Projektová dokumentácia bude obsa-
hovať komplexný návrh modernizácie verejného osvetlenia v Malackách LED-technológiou. „Súčasný stav 
verejného osvetlenia už nespĺňa technické štandardy a nový systém by mal priniesť aj úsporu nákladov mesta 
na osvetlenie,“ povedal zástupca primátora Milan Ondrovič. 

Projekt modernizácie 
verejného osvetlenia

Mesto plánuje rozšíriť sieť verej-
ného osvetlenia, preto projektová 
dokumentácia okrem modernizácie 
súčasného stavu navrhne verejné 

osvetlenie aj tam, kde teraz chýba. 
Poslanci mestského zastupiteľstva 
rozhodnú o rozsahu modernizácie  
a o spôsobe financovania projek-

tu, na základe ich rozhodnutia sa 
projekt sfinalizuje tak, aby bol kva-
litným podkladom pre verejné ob-
starávanie na zhotoviteľa. -lup-

Voľné pracovné  
miesta v MsÚ

Samostatný odborný referent životného prostredia
Samostatný odborný referent školstva, telesnej kultúry a školského úradu 
Samostatný odborný referent urbanizmu, architektúry a realizácie stavieb

Kvalifikačné predpoklady, kritériá a  požiadavky, ktoré musia spĺňať 
uchádzači o  jednotlivé pracovné pozície, nájdete na www.malacky.sk 
(Mesto – Mestský úrad – Výberové konania a voľné pracovné miesta).

V  prípade, že spĺňate podmienky a  máte záujem zúčastniť sa osob-
ného pohovoru na uvedené pracovné pozície, doručte svoju žiadosť  
s požadovanými dokladmi do 19. júna 2015 na adresu: Mesto Malacky,  
Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky. -red-
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Malacky majú novú  
kontrolórku

Neziskovky  
nebudú platiť  
za užívanie  
techniky  
v budove MsÚ 

Primátor: Budeme 
rokovať o alternatívnych 
obchádzkových trasách 

Primátor Malaciek Juraj Říha v sprievode zástupcov BSK a generálneho riaditeľa akciovej spoločnosti Regionálne 
cesty Bratislava Milana Valašika skontroloval stav rekonštrukčných prác na nadjazde, ktorý patrí do správy BSK. Tie 
sa začali v pondelok 25. mája a mali by trvať do konca septembra.

Primátor Malaciek Juraj Říha 
už dlhší čas komunikuje so Že-
leznicami SR o  možnom spre-
jazdnení železničného prie-
cestia na Kollárovej ulici. Jeho 
prípadné okamžité otvorenie 
pre vozidlá komplikujú vysoké 
finančné náklady, potrebné na 
úpravu priecestia tak, aby spĺ-
ňalo bezpečnostné štandardy.

Neziskové organizácie, občianske združenia a  organizácie zriadené 
mestom už nebudú platiť za poskytnutie elektrických zariadení v budove 
Mestského úradu Malacky. 

Poslanci mestského zastupiteľstva na mimoriadnom rokovaní v  utorok  
2. júna volili hlavného kontrolóra mesta. Novou kontrolórkou sa stala Ing. 
Petra Kožuchová.

„Uvedomujeme si nevyhnutnosť 
opravy tejto dôležitej komunikácie,  
a tak investorovi, teda Bratislavskému 
samosprávnemu kraju, poskytujeme 
súčinnosť v maximálnej možnej mie-
re,“ povedal primátor J. Říha a dodal: 
„Ďakujem Malačanom za ich trpezli-

vosť. V najbližších dňoch budeme ro-
kovať o prípadnom otvorení alterna-
tívnych trás.“ 

Mesto Malacky chce využiť opravu 
mosta na dve ďalšie zmeny. Navrhu-
je zúžiť jazdné pruhy a zároveň predĺ-
ženie ľavého odbočovacieho pruhu 

smerom z mosta dolu, čo by pomohlo 
plynulosti dopravy v  smere do cen-
tra. „Radi by sme tiež osviežili vzhľad 
mosta, napríklad dali pilierom príjem-
ný zelený odtieň,“ uzavrel primátor  
Malaciek. 

 Text: -lup-, foto: -otano-

Cenník z roku 2008, podpísaný 
vtedajším primátorom Jozefom On-
drejkom, určoval za ozvučenie a po-
skytnutie videoprojektora sumu 
v  rozpätí 6,63 € - 33,19 € na deň. 
Svoj nesúhlas s vyberaním poplat-
kov tlmočili členovia Rady seniorov 
a  osôb so zdravotným postihnutím 
primátorovi Malaciek Jurajovi Řího-
vi na prvom pracovnom stretnutí  
21. mája 2015. 

„Považujem za nezmysel, aby tieto 
subjekty platili za technické zariade-
nia v mestskom úrade. Sľúbil som ná-
pravu v čo najkratšom čase a som rád, 
že sa podarila.“ povedal J. Říha. Od  
1. júna 2015 platí nový cenník, ktorý 
oslobodzuje neziskové organizácie, 
občianske združenia a  organizácie 
zriadené mestom od akýchkoľvek 
poplatkov za užívanie zasadacích 
priestorov a  elektrických zariadení 
v budove MsÚ Malacky. Podnikatelia 
a fyzické osoby naďalej platia podľa 
platného cenníka.  

 Text: -lup-, foto: archívMesto žiada sprejazdniť 
železničné priecestie  
na Kollárovej ulici

Po tom, čo Bratislavský samo-
správny kraj začal  rekonštruovať 
nadjazd v Malackách, je však alterna-
tívna obchádzková trasa nevyhnut-
ná. Primátor preto listom požiadal 
vedenie ŽSR o pomoc pri sprejazdne-
ní spomínaného železničného prie-
cestia. „Nášmu mestu by veľmi po-
mohlo otvorenie nového železničného 
priecestia na Kollárovej ulici, ktoré by 
mohlo odľahčiť dopravu z  jednej časti 
Malaciek,“ uvádza v liste vedeniu Že-
lezníc SR primátor Malaciek. Ak by 
nebolo možné trvalé otvorenie toh-
to priecestia, primátor žiada aspoň 
o jeho dočasné otvorenie pre osobné 
autá do 31. decembra 2015.  

Mesto medzitým operatívne rea-
guje na situáciu v  súvislosti s  rekon-
štrukciou nadjazdu. S  cieľom zlepšiť 
plynulosť dopravy sa na obchádzko-
vej trase po uliciach Pezinská a Radlin-
ského už prijalo niekoľko rozhodnutí: 

zmenila sa časová frekvencia mobil-
ných semaforov, zaviedol sa víkendo-
vý a nočný režim svetelnej signalizácie 
a  na Radlinského v  smere do centra 
pribudol ľavý odbočovací pruh do uli-
ce Ľ. Zúbka.  Text: -lup-, foto: -tabu-

O  post mestského kontrolóra sa 
uchádzali - Ing. Pavel Spusta, Ing. 
Marián Kočíšek a Ing. Petra Kožu-
chová. Po individuálnom predstave-
ní jednotlivých uchádzačov pristú-
pili poslanci k  tajnému hlasovaniu. 
Pavel Spusta získal 3 hlasy, Marián 
Kočíšek žiaden hlas a Petra Kožucho-

vá získala 12 hlasov. Zvíťazila teda už 
v prvom kole. 

Nová kontrolórka nastúpi do úra-
du 15. júna. Jej prvou úlohou bude 
vypracovať stanovisko k záverečnému 
účtu mesta za rok 2014, ktoré predloží 
na najbližšom rokovaní MsZ 25. júna. 

 Text: -naty-, foto: -otano-
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Re-VÍZIA klimatických zmien  
v gymnáziu

Malackí študenti v Nórsku

V utorok 26.  mája sa v budove štátneho gymnázia konala interaktívna výstava s názvom re-VÍZIA, na ktorú prijali 
pozvanie aj klienti zariadenia Vstúpte, n. o. 

V dňoch 20. až 23. mája sa žiaci štátneho gymnázia Gabriela Kandová a Viliam Miklovič zúčastnili na štvordňovom 
študijnom pobyte v nórskej metropole Oslo.

Výstava prezentovala najzaujíma-
vejšie študentské i profesionálne prá-
ce z oblasti prispôsobenia sa  zmene 
klímy (prevencia povodní a sucha) a 
adaptačných   opatrení, ktoré gym-
nazisti pre návštevníkov pripravili v 
rámci grantového projektu Školské 
multifunkčné centrum.

Vizuálne prejavy žiakov sa týkali 
aktuálnych tém, využili široké spek-
trum výrazových a umeleckých pro-

striedkov aj umeleckých prístupov, 
prostredníctvom ktorých referovali o 
celej škále súčasných problémov ľudí 
žijúcich v informačnej spoločnosti 
globalizovaného sveta. Vystavované 
práce boli progresívnym prejavom 
súčasnej grafiky a predstavením ini-
ciatív na poli intermédií a digitálnych 
médií, kde patria hlavne interaktívne 
projekty, videoinštalácie, internetové 
práce a práce s modelmi. Súčasťou 

prezentácie bola aj kompilácia 12 ex-
perimentálnych posterov, interaktív-
nych a participatívnych projektov.

Výstava bola obohatená o odbor-
né sprievodné podujatia. Konferen-
cie a semináre sa týkali najaktuálnej-
ších tém v rámci klimatických zmien. 
Cieľom výstavy bolo prinavrátiť pôde 
a vode dôstojné miesto vo fungovaní 
našich ekosystémov. 

 Text, foto: -gym-

Zbavte sa bolesti 
kĺbov liečbou 
kmeňovými 
bunkami

Liečba kĺbov kmeňovými bunkami je jednou z najmodernejších liečeb-
ných metód v oblasti ortopédie. Vďaka nej už artróza kolenného či bed-
rového kĺbu nemusí ani pre slovenského pacienta znamenať neustály boj 
s bolesťou pri každom pohybe. Táto liečebná metóda pomáha obnoviť po-
škodenú chrupavku v kĺbe pomocou telu vlastných kmeňových buniek. 
Celá liečba trvá len pár hodín počas jedného dňa a jej priaznivé účinky po-
tvrdzujú tisícky úspešne liečených pacientov na celom svete. Na Sloven-
sku ako jediná zabezpečuje tento druh liečby Nemocnica Malacky.

Bolesť kĺbov už nie je problémom 
len starších ľudí a vrcholových špor-
tovcov. Opotrebovaním kĺbov – ar-
trózou - trpia aj mladí ľudia a  ľudia 
v  strednom veku. Okrem nadváhy 
totiž kĺby zaťažujeme aj intenzív-
nym športom, nosením ťažkých vecí, 
u žien dokonca aj nosením vysokých 
podpätkov, ktoré deformujú nielen 
kĺby, ale aj chodidlá. Rovnako rýchle 
životné tempo, stres a nesprávna ži-
votospráva pravdepodobnosť dege-
nerácie len zvyšujú. 

Bunky života
Moderná medicína prináša rie-

šenie v  podobe liečby kmeňovými 
bunkami. Tieto bunky by sme mohli 
nazvať aj bunkami života, pretože 

v ľudskom tele plnia nenahraditeľnú 
funkciu regenerácie poškodených či 
opotrebovaných buniek. Ich výho-
dou je, že sa relatívne jednoducho 
dajú získať z  vlastného tela, množiť 
v laboratórnych podmienkach, majú 
schopnosť sebaobnovy a sú takmer 
univerzálne pri regenerácii buniek  
v tele – kmeňová bunka sa pri delení 
vie zmeniť tak, aby dokázala zastú-
piť bunky kostí, kože, jednotlivých 
orgánov, svalov či dokonca chru-
paviek. Pre svoje jedinečné hojivé  
a regeneračné schopnosti sa kme-
ňové bunky stali súčasťou moderné-
ho spôsobu liečby mnohých ochore-
ní u nás i vo svete.

Najviac kmeňových buniek sa 
v  tele dospelého človeka nachádza 

v kostnej dreni a v  tukovom tkani-
ve. Kmeňové bunky z kostnej drene, 
ktoré sa využívajú napríklad pri hoje-
ní chronických kožných rán, sú však 
ťažšie izolovateľné a ich odber je veľ-
mi bolestivý. Tukové tkanivo ponúka 
omnoho lepší zdroj, a to nielen vďa-
ka tomu, že v 1 ml tukového tkani-
va sa nachádza do pol milióna kme-
ňových buniek, ale dokonca ani vek 
pacienta nemá vplyv na ich kvalitu. 
Odber pomocou liposukcie je oproti 
odberu kostnej drene takmer nebo-

lestivý a  izolovanie kmeňových bu-
niek z tkaniva je veľmi jednoduché.

Riešenie pre kolenné 
a bedrové kĺby
„Kmeňové bunky sme začali po-

užívať v liečbe poškodených kolen-
ných a bedrových kĺbov. Liečba dosa-
huje v zahraničí vynikajúce výsledky 
a to bol dôvod, pre ktorý sme ju chce-
li priniesť aj na Slovensko,“ hovorí 
MUDr. Milan Hric, chirurg z Nemoc-
nice Malacky.

Pre liečbu kmeňovými bunkami 
sa rozhodla aj známa slovenská mo-
derátorka Ada Straková. „Moje prob-
lémy s kolenným kĺbom začali takmer 
pred štyridsiatimi rokmi, keď som pre-
konala reumatickú horúčku so zápa-
lom kĺbov. Po preliečení som dlho ne-
pociťovala žiadne bolesti, objavili sa až 
teraz, päť rokov dozadu. Po viacerých 
vyšetreniach mi zistili gonartrózu – ar-
trózu kolenného kĺbu. Bolesti sa stup-
ňovali s  úrovňou stupňa gonartrózy, 
preto som sa rozhodla pre liečbu kme-
ňovými bunkami. Som len pár dní po 
zákroku a cítim sa veľmi dobre,“ opisu-
je Ada Straková.

Samotná liečebná procedúra je 
jednorazová, prebieha ambulantne 
a  trvá približne len 4 hodiny. Proce-
dúra sa začína nebolestivým odsatím 
50 ml tukového tkaniva z oblasti bru-
cha, tam sa totiž nachádza najviac tu-
kových buniek. Špeciálnou metódou 
sa bunky izolujú v sterilných pod-
mienkach a následne sa aplikujú do 
poškodeného miesta tak, aby pôso-
bili priamo v mieste poškodenia.„Vý-
razné zlepšenie boľavých kĺbov pa-
cienti pociťujú už po dvoch týždňoch 
od aplikácie kmeňových buniek. Cel-
kový stav poškodenej chrupavky sa 
zlepšuje spravidla po 2 – 3 mesia-
coch. Liečba je tým trvalejšia, čím je 
aplikovaná v skoršom štádiu poško-
denia chrupavky v  kĺbe,“ vysvetľuje 
MUDr. Hric. „Všetky informácie ohľa-
dom liečby kĺbov kmeňovými bunkami 
pacienti nájdu na www.liecbaklbov.sk 
alebo na bezplatnom telefónnom čísle  
0800 30 00 30,“ dodáva. PR

Pobyt odštartoval návštevou  veľvy-
slanectva Slovenskej republiky v Nór-
sku, kde Malačanov prijal slovenský 
veľvyslanec František Kašický. Počas 
študijného pobytu navštívili aj Nan-
sen park, areál starého letiska v Osle, 
oblasť Ensjøbyen, kde sa uskutočňujú 
adaptačné opatrenia na prispôsobe-
nie sa klimatickým zmenám. Zároveň 
žiaci navštívili  aj historické pamiatky 
mesta a  známy areál zimných špor-

tov Holmenkollen. V  sídle organizá-
cie NVE/NorwegianWaterResources 
and Energy Directorate, ktorá všetky 
svoje aktivity zameriava na vytvára-
nie nových  technológií a  zdokona-
ľovanie prostriedkov na zadržiavanie 
dažďovej vody, prezentovali študen-
ti aktivity svojej školy v rámci projek-
tu Školské multifunkčné centrum. Po-
strehy a fotografie študentov nájdete 
na stránke www.maprojekt.net.

Študijný pobyt bol súčasťou 
programu Prispôsobenie sa zmene 
klímy – prevencia povodní a  sucha 
v rámci aktivity Modré školy. Program 
organizuje Úrad vlády SR v spoluprá-
ci s donorskými partnermi Nórskom, 
Islandom a  Lichtenštajnskom. Jeho 
cieľom bolo zvýšiť informovanosť 
žiakov a  pedagógov o adaptačných 
opatreniach na vybraných miestach 
v nórskom meste Oslo.  -ts-

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah
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Primátor Juraj Říha sa počas 
návštevy partnerského mesta Sar-
vaš v  Maďarsku stretol s  predsta-
viteľmi miestnej slovenskej samo-
správy. Doterajšiemu predsedovi 
Tiborovi Mótyánovi poďakoval za 
jeho prácu pri budovaní vzťahov 
medzi Sarvašom a  Malackami 
a  odovzdal mu pamätný list. No-
vej predsedníčke slovenskej sa-
mosprávy Anne Frankovej zaže-

lal primátor v  mene Malaciek veľa 
zdravia a úspechov.  

Tibor Mótyán bol v  Malackách 
niekoľkokrát a  prostredníctvom 
primátora poslal k  nám do mesta 
tento pozdrav: „S Malačanmi som 
prežil veľmi pekné chvíle a  rád na 
ne spomínam. Myslím na všetkých 
obyvateľov a  želám im veľa zdravia 
a síl, nech ich sprevádza všemohúci  
Boh.“  -lup-

Srdečné pozdravy 
z Dolnej zeme

Fotogaléria Dňa detí  
a Veterán rallye

Slnečný  
Deň rodiny 

Program sa začal predpoludňaj-
šou svätou omšou. Popoludní čakal 
na rodičov, starých rodičov, deti a 
vnúčatá bohatý program: športové a 
rodinné hry, tvorivé dielne, jazda na 
koni, maľovanie na tvár, vystúpenia 

detí z cirkevnej školy či ukážky histo-
rického šermu. Vďaka zaujímavému 
programu, ktorý sprevádzalo slnečné 
počasie, sa Deň rodiny v  Malackách 
vydaril. 

 Text: -lup-, foto: -otano-

Týždeň po oslave Dňa detí sa v našom meste oslavovalo znovu. Poduja-
tie Deň rodiny s celoslovenským rozmerom zorganizovala Spojená škola 
sv. Františka Assiského a záštitu prebral primátor Juraj Říha. „Rodina je 
miestom, kde sa učíme milovať a komunikovať s druhými, kde nadobúda-
me schopnosť tvoriť pevné a trvalé vzťahy,“ povedal riaditeľ spojenej školy  
D. Masarovič. 

Foto: -otano-
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OD 11. JÚNA 2015

V BORY MALL

ZAŽITE

KROJOVANY�DEN
V

dňa 13. 6. 2015 o 15:00 hodine v obecnom parku
súčasťou programu je koncert DH Záhorienka 

a krst piesne o Lábe

dňa 13. 6. 2015

1. Zahájenie 15:00 
2. Detský folklórny súbor Macejko
3. Spevácky zbor Krédo z Lábu 
4. Folklórny súbor Lábjan
5. Krst piesne o Lábe (Krojovaná frajírečka)
6. DH Záhorienka - hraje do spevu a tanca
7. Skupina Šohaji - voľná tanečná zábava pre starších a mladých

OÚ Láb a Folklórna skupina Lábjan, 
pod záštitou starostu obce

Vás pozývajú na

súbežným podujatím je súťaž v príprave „Božích milostí“
o občerstvenie je postarané

I

Burza hračiek – dobrodružstvo  
pre každého

Tretia zastávka Fun rádio 
Dohody bude v Malackách!

Cvečkárska Burza hračiek sa stala 
obľúbeným a vyhľadávaným  poduja-
tím s nádychom dobrodružstva a pod-
nikateľského zážitku. Predávajúci sú 
spokojní s  atmosférou či zárobkom, 
ako aj  s  uvoľnením miesta v  detskej 

izbe, pivnici alebo na povale. Zákazníci 
si zasa pochvaľujú výhodný nákup za 
bezkonkurenčné ceny.

Pretrieďte doma hračky, knižky, 
športové či školské potreby a staré, ale 
čisté a  funkčné „poklady“ príďte pre-

dať do Cvečka! Burza hračiek a  det-
ských kníh sa uskutoční v rámci podu-
jatia Happy day – ukončenie krúžkovej 
činnosti v Cvečku v piatok 12. júna. Zá-
ujemcovia o  predaj sa môžu zaregis-
trovať v CVČ do 10. 6.  -cvč-

Malacký Zámocký park opäť po 
roku ožije vystúpeniami najlepších 
z najlepších v rámci slovenskej hu-
dobnej scény. Presne 8. augusta sa 
Záhorie bude môcť tešiť na festiva-
lové stálice Richarda Müllera, Maj-
ka Spirita, skupiny HEX, Polemic či 
speváčku Katku Knechtovú. 

Premiérovo si stage Fun rádio Do-
hody príde vyskúšať aj čerstvý drži-
teľ ocenenia OTO v kategórii spevák 
Adam Ďurica. Tohtoročný line-up, 
taktiež po prvýkrát, osvieži kapela 
Lavagance a ako už býva zvykom, 
začiatok Dohody otvoria mladé a ta-
lentované kapely Ranná nevoľnosť, 
Bod omylu a skupina Pandora.

Viac ako desaťhodinovým žúrom 
s fantastickou hudbou, zábavou a 
súťažami bude sprevádzať obľúbe-

ná moderátorská dvojica Fun rádia, 
ktorá rozcvičí nejednu bránicu. 

Fun rádio Dohoda sa začne o 14. 
hodine, no pre tých, ktorí si budú 
chcieť obsadiť tie najlepšie miesta 
pod slnečníkmi, sa brány otvoria už 
na pravé poludnie.

Vstupenky na Fun rádio Dohodu 
je možné kúpiť v sieti Ticketportal 

alebo na www.ticketportal.sk. Všetky 
potrebné informácie o projekte Fun 
rádio Dohoda nájdete na stránke  
www.funradio.sk/dohoda alebo na 
Facebooku.

 Text: -ts-, foto: -naty-

Poradie účinkujúcich na Fun rádio 
Dohode v Malackách:
Bod omylu
Ranná nevoľnosť
Pandora
Lavagance
HEX
Adam Ďurica
Katarína Knechtová
Richard Müller
Polemic
Majk Spirit

č. 12 výjde 24. júna

neprijíma inzeráty od 
nebankových subjektov
poskytujúcich pôžičky

Platená inzercia - redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Malacké brko má svojich víťazov
Pokračovanie zo strany 1

Tento rok príspevky hodnotila 
odborná porota v  zložení Katarína 
Habová – učiteľka slovenského jazy-
ka a literatúry a riaditeľka základnej 
školy, Silvia Antalíková – vychová-
vateľka a spisovateľka, ktorá napísa-
la tri knihy: Čo môžu muži, môžem 
aj ja, Racioláska a Miluj a rob si, čo 
chceš. Prvá menovaná kniha získala 
ocenenie Knižnej revue ako Debut 
roka 2012 v súťaži Kniha roka, Kris-
tína Mišovičová - pracuje v  samo-
správe a okrem toho je tiež spisova-
teľkou. Napísala romány Nezabudni 

milovať, Keď raz pochopíš, Len lás-
ka pozná odpoveď, Vráť mi moje sny 
a Čakanka. 

Súťaž Malacké brko každoročne 
vyhlasuje primátor mesta. Aktuálny 
ročník bol pre nového primátora Ju-
raja Říhu prvým a mal z neho úprim-
nú radosť. „Teším sa, že sa stále nájdu 
mladí ľudia, ktorí majú radi slovo. Slo-
vo je totiž dôležité. Dokáže pohladiť, 
ale aj ublížiť. A bez správne vyslovené-
ho slova sa nedá šíriť myšlienka,“ po-
vedal vo svojom príhovore k študen-
tom. Súťaž bola rozdelená do dvoch 
vekových kategórií. V  prvej tvorili 
študenti prvých a druhých ročníkov 

stredných škôl a  v  druhej kategórii 
študenti tretích a  štvrtých ročníkov 
stredných škôl, prípadne vysokých 
škôl. Súťažiť mohli len autori s  pô-
vodnou a  nepublikovanou tvorbou 
napísanou v slovenskom jazyku. 

Slávnostné vyhlásenie, ktoré sa 
uskutočnilo 4. júna v  priestoroch 
malackého kina, spríjemnil spevák 
František Beleš z triedy p. uč. Balayo-
vej z centra voľného času a tanečníč-
ky z Tanečného štúdia Saltatrix. 

Text: N. Slobodová, 
foto: S.Osuský

SPOMIENKY

BLAHOŽELANIEJUBILANTI

MALACKÁ MATRIKA OD  25. DO  31. 05.2015DROBNÁ INZERCIA

Vyvaruj sa rán, čo 
sa ťažko hoja, mi-
luj ľudí, čo pri Tebe 
stoja. Dosiahni 
v živote všetko, čo 
chceš, ži tak, nech 
nič neľutuješ. 

Všetko najlepšie k  85. narodeni-
nám Jozefíne Valachovičovej pra-
je vnučka Ivana s manželom Petrom, 
pravnúčatá Peťko, Nikolka, Miška.

Povedali si áno
Erik Eliáš a Simona Kočíšková, Ľubo-
mír Palkovič a Silvia Vavreková

Nie sú medzi nami
Alena Kleinedlerová, Malacky, *1970; 
Zoltán Boťanský, Bratislava I, *1939; 
Vilma Pokrivková, Malacky, *1939;  
Juraj Kerepecký, Malacky, *1952;  
Agneša Bilková, Malacky, *1929

• Predám nové dojenie pre kozy 
a ovce, cena 650 €, tel. 0907 181 800.

• Predám novú dvojkomorovú pascu 
na kuny, tchory, lasice - 100 cm, cena 

38 € a tiež pascu na líšky, psov - 140 
cm, cena 50 €. Kontakt: 0907 181 800

80 - Anna Bartošová, Robert Kuk-
lovský, Anna Vallová 
85 - Otília Nemčovičová, Jozefína 
Valovičová 
90 - Anna Kadrabová, Cecília Ma-
ďaričová, Zdenka Práthová, Alžbeta 
Walachová 
92 - Anna Chabičovská, Leokádia 
Valentovičová 
93 - Július Sikula 
97 - Jozefa Ciganková

Smútok v  srdci stá-
le máme, s  láskou 
spomíname...

31. mája sme si 
pripomenuli ne-
dožitých 90 rokov 
maminky, babin-

ky Anny Uhrincovej. S láskou a úc-
tou spomína celá rodina.

Kto ho poznal, spo-
menie si, kto ho mal 
rád, nezabudne. Ži-
ješ v  srdciach tých, 
ktorí Ťa milovali.

7. júna sme si 
pripomenuli 3. vý-

ročie úmrtia manžela, otca, deda Fran-
tiška Ščepána z Malaciek. S láskou na 
neho spomína smútiaca rodina.

27. mája sme si pripomenuli 3. výročie 
úmrtia našej mamičky, babičky a pra-
babičky Oľgy Medlenovej a  14. vý-
ročie úmrtia tatka a  dedka Rudolfa 

Medlena. S  láskou spomínajú dcéry 
Danka a Marcelka s rodinami.

Kto ste ich, poznali venujte im tichú 
spomienku.

25. mája uplynu-
lo 17 rokov, kedy 
navždy odišiel syn, 
brat, strýko, švagor 
Stanislav Kúra 
u Malaciek.
Osud je občas kru-

tý, nevráti, čo raz vzal, zostanú iba spo-
mienky a žiaľ.

Spomína mama a  sestry s  rodina-
mi. Odpočívaj v pokoji.
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Odchovanci ŠK Žolík vo futbalových  
reprezentáciách Slovenska

Žiačky zo Štúrovej druhé 
na majstrovstvách 
Slovenska vo vybíjanej

Futbalový klub ŠK Žolík bol zalo-
žený v roku 2002 a jeho hlavným 
cieľom je výchova hráčov v  re-
gióne Záhorie. Tréneri zverencov 
vychovávajú v duchu fair-play, 
vedú ich k zdravému životnému 
štýlu, zmyslu pre povinnosť a 
tréningom im vypĺňajú voľný čas. 
Hráči a odchovanci sa dokážu 
presadiť nielen v mládežníckych 
kategóriách, ale aj v mužskom 
futbale. 

Účasť na Majstrovstvách  Slovenska vo vybíjanej žiačok základných škôl, ktoré sa konali 3. – 4. júna v Trnave, bola 
krásnym vyústením celoročnej snahy žiačok zo Základnej školy Štúrova v Malackách. Už len prejsť cez všetky po-
stupové kolá a postúpiť na tento záverečný turnaj je veľký úspech. Na Štúrovej už sa to stáva skoro tradíciou, preto-
že za posledných päť školských rokov sme boli na majstrovstvách Slovenska vo vybíjanej už tretíkrát. 

Ciele, ktoré sme si v klube pred 12 
rokmi stanovili, dnes naberajú reálne 
kontúry. ŠK Žolík je stabilným účast-
níkom mládežníckych súťaží a hrdým 
reprezentantom regiónu Malaciek 
a  Záhoria. Vybudovaním vlastného 
futbalového ihriska sme dokázali vy-
tvoriť čo najlepšie podmienky pre 
výkonnostný rast detí a mládeže. Vy-
tvorili sme silnú trénerskú skupinu 
a  štruktúru výchovy od mini prípra-
viek až po starší dorast. Sedem veko-
vých kategórií pravidelne hráva súťa-
že organizované BFZ.

Čerešničkou na torte je fakt, že sme 
dokázali vychovať viacero hráčov pre 
slovenský futbal a  reprezentáciu SR. 
Naši futbalisti sú pravidelne povoláva-
ní do výberov BFZ v  jednotlivých ka-
tegóriách, kde vzorne reprezentujú 
klub a mesto Malacky. Tí najlepší majú 
šancu zahrať si aj za výber slovenskej 
reprezentácie. Malačanom a  odcho-
vancom ŠK Žolík Samuelovi Mrázo-
vi a Patrikovi Haramiovi sa to podarilo. 
Svojimi výkonmi len potvrdili, že v klu-
be ŠK Žolík sa pracuje na veľmi vysokej 
úrovni a  klub dokáže deťom vytvoriť 
vhodné podmienky pre ich ďalší futba-
lový rast.

Samuel Mráz 
(reprezentant SR do 19 rokov)
Začal hrávať ako 6-ročný v  regio-

nálnych žiackych súťažiach, kde sa mu 
veľmi darilo. Od kategórie U13 už na-
stupoval v drese FK Senica a v senic-
kých tímoch U14 a U15 sa vypracoval 
na reprezentačnú úroveň. Slovenský 
dres si obliekol už v najnižšej vekovej 
kategórii U15, kde odohral šesť zápa-
sov a  strelil dva góly. Ďalej pokračo-
val v reprezentačných štartoch za U16  
a U17. Mladý útočník absolvoval aj nie-
koľko zahraničných stáží. Čerpal skú-
senosti v  holandskom FC Twente En-
schede aj v  slávnom škótskom klube 
FC Celtic Glasgow. Dnes je stabilným 
členom mužov FK Senica a slovenskej 
reprezentácie do 18 aj 19 rokov. 

Patrik Haramia 
(reprezentant SR do 15 rokov)
S futbalom začínal ako 5-ročný 

v kategórii  mini prípravky pod do-
hľadom svojho otca, ktorý pracuje 
v  štruktúre klubu ako tréner doras-
tu. Až do kategórie U14 pravidelne 

nastupoval za ŠK Žolík. Patrik bol no-
minovaný do výberu U15, kde odo-
hral svoje prvé dva reprezentačné zá-
pasy proti rovesníkom zo Severného 
Írska. V tomto roku je od jarnej časti 
na hosťovaní v klube ŠK Slovan Brati-
slava, kde pravidelne nastupuje v zá- 
kladnej zostave. Za tri mesiace doká-
zal v novom drese streliť deväť gólov. 
Aj Patrikovou zásluhou sa stal ŠK Slo-
van víťazom 1. ligy západného Slo-
venska a  klubu zabezpečil účasť na 
finálovom turnaji o  majstra SR v  ka-

tegórii U15, ktorý sa uskutoční 12. až 
14. júna. 

Aj naďalej platí naša pozvánka 
pre nové deti do kategórií prípraviek 
a  mini prípraviek ročníka narodenia 
2004 až 2010. Bližšie informácie o tré-
ningoch, tréneroch, činnosti a  fungo-
vaní klubu nájdete na webovej stránke 
www.skzolikmalacky.sk.  

 Text, foto: ŠK Žolík

Najúspešnejšia bola generácia 
dievčat 2011, ktoré si vtedy odniesli 
domov zlaté medaily. Tento raz sme 
mali možno ešte lepšie zložené druž-
stvo a  jednoznačne sme túžili takýto 
úspech zopakovať. Dievčatá nenecha-
li od prvého momentu na turnaji niko-
ho na pochybách a  všetkých svojimi 
výkonmi presvedčovali, že sú v Trna-
ve zaslúžene. Prvé dva výsledky 16:5 
a  19:9 vyzerali až príliš jednoznačne, 
ale družstvá, s ktorými sme hrali, mali 
svoju kvalitu. 

V závere skupiny sme sa však stre-
tli s  minuloročnými finalistkami, a  to 
už bol úplne iný zápas, ktorý sme na-
koniec nezvládli pre veľké množstvo 
stratených lôpt, a  prehrali sme 15:16. 
Napriek tejto prehre sme však postúpili 
do semifinále, kde sme sa stretli s druž-
stvom z Košického kraja, ktoré vyhralo 
skupinu A. V prvom polčase sme sa tro-
chu trápili, no konečný výsledok 13:7 
a postup do finále patril našim dievča-
tám. Vo finále nás čakali dievčatá z Nit-
rianskeho Rudna, ktorým sme podľahli 
o jeden bod v skupine. 

Vedeli sme, že uspieť môžeme 
iba vtedy, ak sa vyvarujeme strate-
ných lôpt. Od prvého hvizdu rozhod-

cu bolo jasné, že to bude veľmi vyrov-
nané stretnutie, ktoré nemá favorita. 
Vedenie v zápase sme si vystrieda-
li osemkrát, maximálny rozdiel bol 
o dva body a rozhodovalo sa až v dru-
hom predĺžení. V  tom sme dokonca 
spravili trojbodovú šnúru a  približne 
minútu a pol pred koncom sme viedli 
o dva body, lenže tú istú šnúru doká-
zali spraviť aj súperky. Na to sme však 
už nedokázali zareagovať a  prehrali 
sme o jeden bod výsledkom 21:22. 

O jeden jediný bod vo finále maj-
strovstiev Slovenska. Byť druhý na Slo-
vensku je nádherný úspech a  aj keď 
po zápase tiekli slzy potokom, tak pri 

vyhlasovaní výsledkov už boli baby 
usmiate od ucha k  uchu. Pomaly im 
dochádzalo, čo sa im vlastne podarilo 
dosiahnuť. „Veľmi im gratulujem, bolo 
mi cťou ich tento školský rok viesť a zís-
kať s nimi krásnu striebornú medailu,“ 
povedal tréner dievčat Peter Ondruš.

O tento úspech ZŠ Štúrova Malac-
ky sa zaslúžili Hana Sedláčková, Kris-
tína Ambrová, Ivana Velická, Karolí-
na Slobodová, Lea Kučerová, Viktória 
Horváthová, Nicol Hladíková, Micha-
ela Habová, Vanda Wunderlichová, 
Terézia Sakarová, Viktória Voržáčková 
a Vivien Lukšová. 

 Text, foto: P. Ondruš

Pohár nezmenil majiteľa
ZŠ Štúrova obhájila svoje vlaňaj-
šie víťazstvo v Putovnom pohári 
primátora mesta. Športové hry 
malackej mládeže, ktoré pri prí-
ležitosti Dňa detí každoročne 
spoluorganizujú CVČ, gymná-
zium a malacké základné školy, 
sa tentoraz uskutočnili v piatok 
29. mája. 

Žiaci malackých základných škôl 
a gymnázia súťažili v ôsmich športových 
disciplínach. V atletike chlapcov 1. - 2. 
ročníka, vo futbale chlapcov 3. - 4. roční-
ka, vybíjanej dievčat 3. - 4. ročníka a bas-
ketbale dievčat 5. - 7. ročníka si prven-
stvo vybojovali práve žiaci víťaznej školy. 
Hádzanú chlapcov 8. - 9. ročníka a volej-
bal dievčat 8. - 9. ročníka vyhrali žiaci zo 
ZŠ Dr. J. Dérera a po jednom víťazstve 

získalo Gymnázium Malacky (chlapci 
basketbal 5. -7 . ročník) a ZŠ Záhorácka 
(atletika dievčat 1. - 2. ročník).

Podujatie sa uskutočnilo pod zášti-
tou Komisie pre vzdelávanie, mládež 
a šport pri MsZ v Malackách. Reprezen-
tanti škôl súťažili v priestoroch škôl, CVČ 
a v športovej hale Malina. Víťazné druž-
stvo zo ZŠ Štúrova získalo v celkovom 
hodnotení 19 bodov, na druhom mies-
te skončila ZŠ Dr. J. Dérera so ziskom 17 
bodov a tretie miesto s počtom bodov 
12 sa ušlo ZŠ Záhorácka. Gymnázium 
o pohár nesúťažilo. Zástupcom víťaznej 
školy odovzdal putovný pohár primátor 
mesta Juraj Říha. 

Výsledkovú listinu nájdete na 
www.malacky.sk pri článku o akcii.

Text: A. Pašteka/redakcia 
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