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ÚVODNÍK

Úsmev a čaj
Naši najmenší už rátajú, koľkokrát sa ešte vyspia, kým prídu Vianoce.
Na sviatky sa pripravuje aj naše mesto:
slávnostným koncertom sme otvorili
Adventné Malacky, máme za sebou Mikuláša a už o pár dní, v piatok 16. decembra, sa začínajú vianočné trhy. V centre
mesta okolo vianočného stromu znovu
vyrastie dedinka, kde sa opäť budeme
v dobrej nálade stretávať so svojimi blízkymi a priateľmi. Trhy potrvajú osem
dní a skončia sa tesne pred Vianocami,
23. decembra. Prvé tri dni, teda v piatok
16., sobotu 17. a nedeľu 18. budú trhy
rozšírené o stánky na Bernolákovej ulici.
Osemdňový kultúrny program vianočných trhov je mimoriadne bohatý
a určite si v ňom každý nájde „to svoje“. Verím, že centrum mesta opäť – tak
ako vlani – naplní pozitívna energia
a radosť zo stretnutí s priateľmi. Parafrázujúc pieseň Zuzky Smatanovej
a IMT Smile môžeme si navzájom darovať úsmev a čaj. Minulý rok mal u detí
úspech čaj s gumenými medvedíkmi,
no a my starší si ho pokojne môžeme dať aj s niečím ostrejším. Ťukaním
do klávesnice pri písaní tejto poslednej vety symbolicky pripíjam na zdravie, dobrú náladu a milé stretnutia.
Ľ. Pilzová

Základná škola Dr. Jozefa Dérera
v Malackách želá všetkým pracovníkom,
rodičom i žiakom príjemné prežitie
vianočných prázdnin a všetko
najlepšie v roku 2017.
„Urobiť radosť druhým, nemusí stáť veľa.“

Do mesta prišiel Mikuláš
Pred oknom, za oknom stojí Mikuláš.
Mikuláš, Mikuláš, čo v tom vreci máš?
A ja mám v tom vreci samé dobré veci.
Cukríky, jabĺčka, len pre dobré deti.

Pondelkový podvečer 5. decembra patril v Malackách všetkým deťom: prišiel za nimi Mikuláš. Čakať
ho prišlo množstvo detí a rodičov,
ktorí zaplnili priestor pri Inkubátore a na Mierovom námestí. Ešte než
prišiel, moderátori Kristína Šťastná

a Boris Bačík na pódiu privítali tancujúce čertice zo Saltatrixu, spevákov
– anjelikov z Cvečka Nikoletu Hýllovú, Viktóriu Krajčovičovú a Tomáša
Kapryša a Duo Aratron Aspis, ktoré
predviedlo magickú ohňovú šou.
A potom sa už všetci dočkali: zo strechy Inkubátora sa za deťmi po lane
postupne spustili čert, dvaja anjeli
a aj samotný Mikuláš.
Prítomné deti Mikulášovi pomohli rozsvietiť mestský vianočný

Sneh nás nezaskočil
Aj v našom okolí je veľa detí, pre ktoré dostávať hračky nie je
samozrejmosťou.
Ak máte doma hračku, ktorou chcete potešiť druhé deti, prineste ju
do Cvečka. Ježiškovi pomocníci sa postarajú o to, aby sa dostala do
správnych rúk.

Centrum voľného času v Malackách spolu so Slovenským
zväzom telesne postihnutých organizuje PREDVIANOČNÚ
ZBIERKU HRAČIEK.
Vyzbierané hračky poputujú deťom zo sociálne slabších rodín.

Hračky môžete priniesť do Centra voľného času v
Malackách, M. Rázusa 30 od 1. 12. do 14. 12. 2016.

Vo štvrtok 1. decembra sme sa
zobudili do bieleho zasneženého
rána. Mesto však nezažilo žiadny
dopravný kolaps, pretože už od
nočných hodín boli pracovníci Tekosu s mechanizmami v teréne,
aby boli do rána chodníky a cesty

bezpečné. Všimlo si to aj veľa Malačanov, ktorí Tekosákom adresovali
pochvalné reakcie.
Na zimnú údržbu má Tekos pripravených 12 mechanizmov a 120 ton
posypového materiálu.
Text: -lubi-, foto: TEKOS

strom. Je ním 18-metrový smrek,
ktorý vyrástol v Malackách a mestu ho daroval Anton Novota zo
spoločnosti NARSPETROL. Oproti
vlaňajšku má vianočný strom novú
výzdobu – 26 tisíc malých LED
žiaroviek, 15 svetelných gúľ a na
vrchole žiariacu hviezdu. Niekoľko
týždňov bude krásnou dominantou nášho mesta.
-lubi/otano-

Poslanci prerokujú

rozpočet mesta

Vo štvrtok 8. decembra od
9. hodiny bude rokovať Mestské
zastupiteľstvo. Na poslancov
čaká množstvo materiálov, vrátane dôležitých ekonomických
bodov (o. i. návrh rozpočtov
mesta, mestských rozpočtových
organizácií a mestských príspevkových organizácií).
Program rokovania nájdete
na strane 2.
Rokovanie
zastupiteľstva
bude možné naživo sledovať na
www.zastupitelstvo.sk.
-red-
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Mesto predkladá návrh rozpočtu na rok 2017 Návrh programu rokovania
Poslanci mestského zastupiteľstva budú na najbližšom zasadnutí 8. decembra rokovať aj o rozpočte mesta
Malacky na budúci rok. Príprava návrhu rozpočtu trvala niekoľko týždňov. „Predkladaný materiál sme zostavili na základe požiadaviek oddelení mestského úradu a mestských rozpočtových a príspevkových organizácií. Požiadavky boli prerokované s ich navrhovateľmi,“ informovala prednostka Mestského úradu Ľubica
Čikošová.
Návrh je koncipovaný ako vyrovnaný, s príjmami a výdavkami vo
výške 13 296 993 €. „Našimi prioritami v roku 2017 bude kaštieľ, materská
škola, miestne komunikácie a verejné
osvetlenie – práve do týchto oblastí
pôjde najviac financií,“ hovorí primátor Juraj Říha a vyratúva: „Z investičných výdavkov sa na pokračovanie rekonštrukcie kaštieľa navrhuje 200 tisíc
eur, na rekonštrukciu materskej školy
300 tisíc, na rekonštrukciu miestnych
komunikácií a verejných priestranstiev
500 tisíc a na rekonštrukciu verejného
osvetlenia 115 tisíc eur.“
Návrh rozpočtu počíta aj s navýšením financií pre mestské organizácie či
oblasť sociálnych vecí, školstva a športu.
Návrh rozpočtu 2017 je zverejnený na webovej stránke mesta, časť
Mesto - Mestské zastupiteľstvo – Materiály na rokovanie (číslo materiálu
Z 100/2016 vrátane troch príloh).

Navýšenie financií, návrh na rok 2017:
• dotácia pre šport na podporu reprezentácie mesta
• dotácia pre organizácie v sociálnom zabezpečení
• transfer pre školské kluby detí a školské jedálne
• transfer pre materskú školu
• transfer pre MsCSS – zvýšenie platov opatrovateliek
v domácnosti
• transfer MCK
• transfer AD HOC
• transfer CVČ
Prípravné práce a bežné výdavky, návrh na rok 2017:
• revitalizácia a údržba zelene
• údržba Zámockého parku
• oprava a údržba detských ihrísk
• cykloopatrenia
• údržba, čistenie a oprava komunikácií, dopr. značenie
• značenie parkovacích miest
• bežná údržba, havárie, revízie verejného osvetlenia
• čistenie odvodňovacích kanálov

Nová Rakárenská
Ak ste dlho neboli na Rakárenskej ulici, pravdepodobne ju takmer nespoznáte. Ešte pred časom
neupravená a hrboľatá cesta dostáva nový povrch. Rekonštrukciu
z väčšej časti financovalo mesto pre
obyvateľov ulice aj rodičov, ktorí
na Rakárenskú vozia svoje deti do
škôlky. Časť cesty opravila na vlastné náklady Bratislavská vodárenská spoločnosť po tom, ako v tejto
lokalite na jeseň vybudovala novú
kanalizáciu. Na Rakárenskej sú tiež
spevnené parkovacie miesta pri
škôlke a nové obrubníky. V najbližšom čase budú hotové všetky dokončovacie práce.
K Materskej škole na Rakárenskej vedie už aj nový chodník pozdĺž
zámockého múra (od Ulice Duklianskych hrdinov), o ktorom sme už
v Malackom hlase informovali.
-lubi/otano-

+ 28 000 €
+ 6 500 €
+ 31 272 €
+ 14 405 €
+ 30 569 €
+ 12 000 €
+ 7 078 €
+ 15 400 €

95 000 €
25 000 €
12 000 €
10 000 €
94 000 €
10 000 €
25 000 €
5 000 €
Ľ. Pilzová

Mestského zastupiteľstva
štvrtok 8. december od 9:00, Radlinského 2751/1 (stará budova MsÚ)
1) Otvorenie, určenie pracovných komisií a schválenie
programu
2) Správa o plnení uznesení MsZ
3) Správa z kontroly výdavkov
na rekonštrukciu strechy kaštieľa realizovaných v rokoch
2014-2015
4) Návrh VZN mesta Malacky
a interné právne normy:
a) Návrh VZN mesta Malacky o dotačnej a grantovej politike mesta
Malacky
b) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta
Malacky č. 13/2011 o školských
obvodoch základných škôl
c) Návrh VZN Mesta Malacky o výške dotácie na prevádzku a mzdy
žiaka základnej umeleckej školy,
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2017
d) Návrh VZN mesta Malacky o miestnom poplatku za rozvoj
e) Návrh zmeny zriaďovacej listiny
AD HOC Malacky
5) Návrh prevodov, prenájmov
nehnuteľností a zmluvy:
a) Návrh na bezodplatný prevod
technológie futbalového ihriska
s príslušenstvom (bývalé škvarové ihrisko) pri Zámockom parku
v prospech mesta Malacky
b) Návrh na odplatný prevod nehnuteľnosti - spoluvlastníckeho
podielu mesta Malacky na časti
pozemku reg. „E“ parc. č. 3272/3
v k.ú. Malacky v prospech Jaroslava Sýkoru, Bratislava
c) Návrh na odplatný prevod nehnuteľnosti pozemkov parcela
registra „E“ č. 671/2 a parcela registra „E“ parc. č. 3972/3 v k. ú. Malacky vo vlastníctva spoločnosti
Zentiva, a. s., v prospech mesta
Malacky
d) Návrh na dlhodobý odplatný
prenájom Domu smútku a súvisiacich priestorov za účelom
prevádzkovania a poskytovania
pohrebných služieb v prospech
obchodnej spoločnosti Pohrebníctvo ECKER s. r. o.
e) Návrh na uzatvorenie Zmluvy
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na časti pozemkov
registra „E“ p. č. 4332/1, p. č. 4511,
p. č. 4512 k. ú. Malacky v prospech
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., Bratislava
f ) Návrh na zriadenie vecného bremena na časti parciel registra „E“
parc. č. 4702/1, parc. č. 4699/57,
parc. č. 4700/1 a registra „C“ parc.
č. 4188/1 uzatvorením „Zmluvy o
budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ v prospech Západoslovenská distribučná, a. s.,
Bratislava
g) Návrh na odplatný prevod
spoluvlastníckeho podielu na
nehnuteľnosti parcely registra „E“
č. 5270/1 pod HBV ul. Pri Maline,
k. ú. Malacky v prospech mesta
Malacky
h) Návrh na odplatný prevod 100
akcií mesta Malacky v spoločnosti
Eurovalley, a. s., v prospech spo-

ločnosti HB REAVIS GROUP B.V
i) Návrh na odplatný prevod nehnuteľností: parcely registra „C“
číslo 1412/34 v k. ú. Kostolište
do podielového spoluvlastníctva
v prospech Dušana Frýberta, Jozefa Dobrovodského a Igora Habdáka a parcely registra „C“ číslo
1412/35 v k. ú. Kostolište do podielového spoluvlastníctva Dušana Frýberta a Igora Habdáka
j) Návrh na zriadenie vecného
bremena na parcele registra „C“
číslo 806/5 uzatvorením Zmluvy o zriadení vecného bremena
v prospech SPP – distribúcia, a. s.,
Bratislava
6) Čerpanie rozpočtu Mesta Malacky k 30. 9. 2016 a návrh na IX.
zmenu rozpočtu mesta Malacky
na rok 2016
7) Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu mesta Malacky a rozpočtových organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Malacky na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 - 2019
8) Návrh rozpočtu mesta Malacky a rozpočtových organizácií
v zriaďovacej pôsobnosti mesta
Malacky na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019
9) Návrh rozpočtu príspevkovej
organizácie mesta na rok 2017
s výhľadom na roky 2018 a 2019
a) MsCSS Malacky
b) ADHOC Malacky
c) MCK Malacky
10) Návrh II. zmeny rozpočtu
príspevkovej organizácie mesta
Mestského centra kultúry Malacky na rok 2016
11) Návrh na trvalé upustenie
od vymáhania pohľadávok mesta Malacky a informácia o trvalom upustení od vymáhania pohľadávok primátorom mesta
12) Správa o príprave zadania
zmien a doplnkov územného
plánu mesta
13) Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavnej kontrolórky na I. polrok 2017
14) Návrh Rámcového plánu
činnosti MsZ na rok 2017
15) Informácia o vizuálnom zobrazení možnej rekonštrukcie
verejných toaliet na Kláštornom
námestí – ústna informácia
16) Hodnotenie prioritných cieľov za rok 2016 – ústna informácia
17) Rôzne
18) Interpelácie a podnety
Rokovanie zastupiteľstva bude možné naživo sledovať na www.zastupitelstvo.sk.
-MsÚ-
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Máte
radi
Adventné Malacky?

Na čo sa najviac tešíte?

Blížia sa vianočné trhy
V piatok 16. decembra sa začínajú vianočné trhy. Budú sa konať tak ako vlani na Mierovom námestí pri Inkubátore a potrvajú do piatku 23.
decembra. Prvé tri dni, teda od piatku 16. decembra do nedele 18. decembra, budú stánky aj na Bernolákovej ulici. „Srdečne pozývam všetkých
Malačanov i priateľov k nám, aby sme si pri mestskom vianočnom strome spolu užili príjemnú sviatočnú atmosféru,“ pozýva primátor Juraj Říha.
Vianočné trhy otvoria v piatok
16. decembra o 17.30 h Cigánski
diabli. Počas ôsmich dní sa na pódiu
postupne vystriedajú Miro Jaroš,
Janais, dychová hudba Malačané,
Mia, Jadranka, Ďuri a Stenly, Bukasový masív, Funny Fellows, Billy

Barman, folklórny súbor Macejko,
cimbalovka bratov Wimmerovcov, BL Gospel, Oldympic, Malackí fešáci, Darzoy, Bečkovi chlapci,
Mirka Partlová, Stano Král, Ján
Slezák, Základná umelecká škola,
Materská škola, základné školy,

Spojená škola sv. Františka Assiského, Spevokol Svätej rodiny,
Centrum voľného času, Klaudia
Říhová či Divadlo na hambálku.
Počas celých vianočných trhov
budú mať svoj vlastný spoločný stánok neziskové organizácie Dom Svi-

Mestský adventný veniec
symbolizuje nežnosť a čistotu
Krásny a majestátny, v bielom
prevedení - taký je mestský adventný veniec. Vidieť ho môžete pri vstupe do Mestského úradu na Bernolákovej ulici.
Symbol adventu sa zrodil pod
rukami zamestnankyne TEKOSu Júlie Frázovej. „Veniec som uvila tak,
ako som to cítila – mal byť jemný,
nežný, pričom biela farba symbolizuje
čistotu, ktorá týmto dňom prináleží,“
prezradila šikovná záhradníčka a my
môžeme konštatovať, že sa jej predstava naplnila do dôsledku.
Základ venca tvoria vetvičky stálozelených drevín – tuje, cyprušteka,
borovice a krušpánu.
J. Frázová ich natesno a v jednom smere naviazala na pevnú
konštrukciu, kým ju celkom nezakryla. Na rad prišlo upevnenie sviec
s trblietkami, umelých vianočných
ruží, mašlí a ďalších ozdôb, všetko
v jednotnom bielom tóne. Vďaka

tomu veniec pôsobí slávnostne, no
zároveň pokorne, veď práve o tom
by malo byť štvortýždňové liturgické
obdobie pred Vianocami.
Atmosférou najkrajších sviatkov v roku teda dýcha už aj malacká radnica. Ako prezradila Júlia

Frázová, tvorba vianočných dekorácií je pre ňu koníčkom a každoročne nimi poteší celú rodinu. Za
to, že urobila radosť aj všetkým na
malackej radnici a návštevníkom
úradu, jej srdečne ďakujeme.

Mobilná aplikácia
VIANOČNÉ TRHY
Vlastníci smartfónov s operačnými systémami ANDROID a iOS si
môžu stiahnuť mobilnú aplikáciu
VIANOČNÉ TRHY. Prostredníctvom
svojich mobilov tak budú mať poruke aktuálne informácie: rozostavenie
stánkov, sortiment, program atď.
Aplikácia umožní aj hodnotenie
jednotlivých predajcov – ich ochotu,
kvalitu a rozsah ponúkaného sortimentu, prípadne ceny.

Jozef
Moje vnúčatá za mnou donekonečna
behajú s tabletom, ukazujú mi všelijaké hračky a pre krikujú sa: dedo, toto
nám kúp, dedo, toto by sme chceli.
Nuž... určite ich vezmem za malackou
vianočnou atmosférou, pričom im
samozrejme niečo kúpim, veď čo by
sme neurobili pre radosť detí.

Alena a Eva
Adventné Malacky máme rady a tešíme sa najmä na kultúrny program.
Určite navštívime vystúpenie Cigánskych diablov, Funny Fellows a ďalších.
Máme radosť aj z toho, že vianočné
trhy budú trvať dlhšie než v minulosti.

Adventný koncert
Príchod adventu sme v našom
meste tradične privítali koncertom
v Kostole Nepoškvrneného počatia
Panny Márie. Chrámom zneli diela
slovenskej i svetovej klasiky (P. Martinček, J. S. Bach, G. F. Händl, A. Vival-

tania a Vstúpte. O ďalší stánok sa postupne rozdelia Jednota dôchodcov
Slovenska, Klub dôchodcov, Základná umelecká škola, Mestské centrum
sociálnych služieb, Spojená škola
sv. Františka, Centrum voľného času
a Rotary Klub Stupava Záhorie.

Adrián
Mestské podujatia, pri príležitosti
akýchkoľvek sviatkov, navštevujem pravidelne. Výnimkou nie sú ani Adventné
Malacky. Teším sa najmä na trhy.

di) v podaní husľového virtuóza Petra Michalicu, klaviristky Viery Bartošovej, barytonistu Ľubomíra Popika
a huslistu Farhada Ašumovova.
Súčasťou slávnostného otvorenia adventu v Malackách bolo po-

žehnanie mestského adventného
venca farárom Milošom Kohútkom.
Prvú sviečku na ňom zažal primátor
Juraj Říha pomocou svetla z farského adventného venca.
-lubi/otano-

Prídu aj Máša
a medveď
Pozývame všetky deti, aby sa
počas vianočných trhov prišli potešiť
s rozprávkovými maskotmi a odfotiť
sa s nimi na vianočných saniach. Vo
vianočnej dedinke bude pripravená
fotostena s možnosťou tlače fotografií a fotopohľadníc priamo na
mieste.
Fotografovanie s maskotmi
PIATOK 16.12. 14.00 – 19.30 h
SOBOTA 17.12. 11.30 – 19.30 h
NEDEĽA 18.12. 11.30 – 19.30 h
PIATOK 23.12. 14.00 – 19.30 h

Obľúbení rozprávkoví hrdinovia
snehuliak Olaf, Máša a medveď sa už
tešia na všetky deti!

Samuel
Teším sa predovšetkým na stromček,
ale aj na cigánske pečienky – pri jednej určite nezostanem. Na vianočných trhoch investujem do nejakých
pekných, tradičných vianočných
ozdôb a sladkostí.

Matúš
Advent v Malackách mám rád, tieto
dni sú bohaté na podujatia a atmosféra je veľmi pekná.

Peter
Teším sa, že konečne budem so svojimi
deťmi a spoločne strávime predvianočný sviatočný čas. Určite navštívime vianočné trhy a niečo pekné si kúpime.

Stranu pripravili Ľ. Pilzová, I. Sochorová a S. Osuský
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Duálne vzdelávanie alebo –

aby každý absolvent mal uplatnenie

Systém duálneho vzdelávania prichádza aj do Malaciek. V stredu 30. novembra sa uskutočnilo pilotné stretnutie, na ktorom sa zúčastnili SOŠ elektrotechnická Gbely a SOŠ technická
na Vranovskej ulici v Bratislave, ako aj zástupcovia zamestnávateľov - HSF, IKEA Industry a IKEA Components. Pozvanie mesta prijali niekoľkí žiaci, rodičia, pedagógovia a ďalší zainteresovaní v projekte - Slovenský plastikársky klaster a Regionálna rozvojová agentúra Záhorie.

Cieľom stretnutia bolo objasniť
aktuálnu problematiku a možnosti
predovšetkým rodičom a žiakom
končiacim povinnú školskú dochádzku. V úvode vystúpil primátor
mesta Juraj Říha, ktorý systém duálneho vzdelávania v regióne víta
a podporuje. „To, čo chýba dnešným
absolventom, je potrebná prax. Možnosti riešenia prináša práve duálne
vzdelávanie,“ povedal.
Nutný návrat po dvadsiatich rokoch
„Systém duálneho vzdelávania
u nás fungoval do roku 1992, potom
sa naň na dvadsať rokov zabudlo.
Dôsledkom je situácia na trhu práce,
keď školy nedokážu vychovať dostatočný počet absolventov pre profesie,
ktoré sú žiadané. A naopak – pribúda
nezamestnaných stredoškolákov, ktorí so svojím zameraním nenájdu uplatnenie,“ zdôraznil v úvode prezentácie
riaditeľ SOŠ technickej v Bratislave
Zdenek Rada.
Duálne vzdelávanie znamená
pripravovať sa na svoje povolanie
vo firmách priamo v našom regióne,
zarábať už počas štúdia a predovšetkým mať záruku, že po skončení školy budú mať absolventi zamestnanie.
Princípom systému je skutočnosť,
že žiaci absolvujú časť vyučovania
v triedach a časť priamo v praxi u zamestnávateľov.
Duálne vzdelávanie v Malackách
už budúci školský rok
Mať výučný list a maturitné
vysvedčenie zo školy, ktorá vďaka
spolupráci s podnikom zabezpečuje

uplatnenie hneď po ukončení stredoškolského štúdia, môže byť vynikajúcou motiváciou. V tomto zmysle
sa do spolupráce v rámci duálneho
vzdelávania - počnúc školským rokom 2017/2018 - púšťajú SOŠ elektrotechnická Gbely a spoločnosti
IKEA Components a IKEA Industry,
ako aj SOŠ technická, Vranovská 4,
Bratislava a spoločnosť HSF.
Podobnou formou sa predstavia
aj ďalší zamestnávatelia, čo dáva - už
na prahu budovania duálneho systému v našom regióne – veľkú šancu na
úspešnosť. V závere stretnutia ochotne odpovedali na početné otázky
prítomných žiakov i rodičov. Ďalšie
akcie k systému duálneho vzdelávania budú začiatkom budúceho roka.

Cieľ duálneho vzdelávania
Cieľ spoločnej cesty štátu, zamestnávateľov,
stredných odborných škôl, žiakov a ich rodičov,
ktorý sleduje aj nový zákon o odbornom vzdelávaní
a príprave, vyjadruje citát:
„... aby každý absolvent mal uplatnenie.“
Vyriešiť nedostatok kvalitných a kvalifikovaných
zamestnancov je v našom spoločnom
záujme.

Systém duálneho vzdelávania
Systémom duálneho vzdelávania (SDV) je súčasť systému odborného vzdelávania a prípravy žiaka založenom na:
ü zmluvnom vzťahu,
ü výkone praktického vyučovania (PV) žiaka priamo u zamestnávateľa, na pracovisku praktického vyučovania,
ü financovaní praktického vyučovania zamestnávateľom.
V systéme duálneho vzdelávania žiak vykonáva praktické
vyučovanie
priamo u zamestnávateľa na pracovisku praktického vyučovania (PPV) podľa vzorových učebných plánov a vzorových
učebných osnov.
Žiak môže vykonávať praktické vyučovanie aj v dielni,
ak počet vyučovacích hodín praktického vyučovania vykonávaného v dielni školy neprekročí 40 % z celkového
počtu hodín praktického vyučovania žiaka počas celej dĺžky štúdia žiaka.
Žiak môže vykonávať praktické vyučovanie aj u iného zamestnávateľa, ktorý získal osvedčenie pre výkon PV v SDV, ak
počet vyučovacích hodín praktického vyučovania vykonávaného na PPV iného zamestnávateľa neprekročí 40 % z celkového počtu hodín praktického vyučovania žiaka počas celej
dĺžky štúdia žiaka.

Benefity žiaka z duálneho vzdelávania
ü Príprava na povolanie v reálnych podmienkach u zamestnávateľa. Získavanie pracovných
návykov priamo počas štúdia.
ü Odborné vzdelávanie s použitím najnovších technológií, zariadení
a materiálov. Zlepšenie finančného statusu rodiny prostredníctvom
motivačného štipendia, podnikového štipendia, odmeny za produktívnu prácu a iného hmotného zabezpečenia žiaka.
ü Možnosť rozšíriť učebnú zmluvu o zmluvu o budúcej pracovnej zmluve alebo o pracovnú zmluvu so zamestnávateľom.
Začlenenie žiaka do pracovného kolektívu budúceho zamestnávateľa. Skrátenie adaptačnej fázy pri nástupe do pracovného
pomeru a rýchlejšie dosiahnutie pracovného výkonu s lepším
mzdovým ohodnotením.
ü Vyššia konkurenčná výhoda pre uplatnenie sa na trhu práce.

Stranu pripravili I. Sochorová a B. Pišoja

KULTÚRA
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Tretia kniha počas desiatich
rokov Malackých pohľadov
10. výročie fungovania webstránky malackepohlady.sk si jej
tvorcovia pripomenuli počas slávnostného večera 24. novembra.
Súčasťou takmer dvojhodinového
programu bol nielen koncert autorských piesní Vlada Handla v klavírnom sprievode Maťa Johanesa, ale aj
rekapitulácia pôsobenia Malackých
pohľadov a prezentácia novej knihy
Malacké pohľady (výber z článkov
2013-2016).

Nová kniha pozostáva z 37 článkov od šiestich autorov. Má rozsah
160 strán vrátane množstva súčasných aj historických obrázkov Malaciek. Vydanie knihy finančne podporil aj Bratislavský samosprávny kraj
z Bratislavskej regionálnej dotačnej
schémy na podporu kultúry. Kniha je
dostupná v MCK na Záhoráckej ulici
a je možné objednať si ju aj na stránke Malackých pohľadov.
Text a foto: -mp-

Divadlo

Žihadlo

uvádza divadelnú rozprávku
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Alena Čermáková v knižnici
o osudovom stretnutí s Antonom Srholcom

„Všetci sme hľadajúci, nie každý nachádza.“ Spisovateľka a režisérka Alena
Čermáková mala to šťastie, a preto slová kňaza, saleziána, charitatívneho pracovníka, ale najmä láskavého človeka Antona Srholca mohla pretlmočiť všetkým účastníkom besedy v malackej knižnici, na ktorú prišla
spolu so svojím manželom, hudobným skladateľom, Ivanom Čermákom.
Režisérka filmu a autorka knihy
s rovnomenným názvom Anton Srholec otvorene vyrozprávala svoj životný príbeh, ktorý ju priviedol k hlbokému poznaniu a viere. Prítomní
ho prijímali doslova so zatajeným
dychom. V čase ťažkej životnej skúšky spoznala vzácneho človeka, ktorý
jej pomohol nájsť cestu a po zázračnom uzdravení – ako ho sama nazvala – jej dodával silu do ďalších dní.
Alena Čermáková prvýkrát stretla
Antona Srholca na odovzdávaní cien
Slovenskej humanitnej rady. Nasledovalo niekoľkoročné načúvanie vyrovnanému človeku, ktorého príbeh zachytila
ako vzácnu výpoveď a silný odkaz pre
všetkých, čo sa nevzdávajú. „Nikdy nezabudnem, ako sme pri nakrúcaní navštívili jeho celu číslo 121 v Leopoldove.
Mala som veľký problém ustáť väzenskú
atmosféru, on však tento priestor doslova roztancoval. Všetko je pochované,
odpustené, za nami. Zobral som si z toho
silu k životu, povedal. Šírku cely s rozpaženými rukami ukazoval s úsmevom,
bolo to obdivuhodné,“ priblížila jeden zo

spoločných momentov A. Čermáková.
Autorom hudby do filmu, z ktorého na
besede premietali úryvky, je jej manžel
Ivan. Rozhovory a okamihy s Antonom
Srholcom zachytila po filmovom spracovaní aj v spomínanej knižnej podobe.
Život otca Srholca bol symbolom
zápasu o vieru, slobodu a ľudskosť. A.
Čermáková svojím rozprávaním zaujala
návštevníkov knižnice natoľko, že bolo
ťažké sa rozísť. I. Čermák, autor hudby
Piesne o slobode na slová A. Srholca,
ktorá je hymnou Konfederácie politických väzňov, spolu s manželkou pretkali stretnutie hudobnými vsuvkami.
Záverečné slová Zuzany Chrustovej z MCK, ktorá besedou sprevádzala, hovoria za všetko: „Prostredníctvom Alenky a Ivana Čermákovcov sme
sa preniesli do iného sveta. Ich rozprávanie bolo natoľko autentické, že sme
mali pocit, ako keby pán Srholec zavítal k nám do knižnice. Strávili sme spolu s prítomnými pekný podvečer v príjemnej atmosfére, pri spomienkach na
výnimočného človeka.“
Text a foto: I. Sochorová
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Predstavenie
vzniklo s podporou:

11. 12. 2016 o 17:00 h | Kulturní domeček | Malacky
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Spoznávame
Záhorie s Martinom
V sobotu 3. decembra sa deti
z krúžku Spoznávame Záhorie
s Martinom vybrali na výlet do Rohožníka k známym rybníkom Rašelina. Deti neodradil ani mráz, rybníky
boli všetky zamrznuté. Na výlete
sa venovali pozorovaniu a spoznávaniu vodného vtáctva pomocou
určovacieho kľúča. Dozvedeli sa,
ako rozoznať vtákov podľa poznávacích znakov – tvar tela, spôsob
letu, zobák, nohy. Dostali informácie
aj o význame i o význame podob-

ných rybníkov v krajine (chov rýb,
protipovodňová ochrana, rekreácia,
biotop pre živočíchy a rastliny).
Krúžok organizuje Centrum voľného času v Malackách, na výletoch
sprevádza ochranár Martin Mráz. Deti
postupne spoznajú zaujímavé lokality
Záhoria, ako sú lužné lesy pri Morave,
mokrade či Malé Karpaty, kde budú
pozorovať živočíchy a rastliny. Záujemcovia o tento krúžok sa môžu prihlásiť
v Centre voľného času v Malackách.
Text a foto: M. Mráz

Mišpuľa – po prvých
mrazoch chutí najlepšie
Viete, čo je mišpuľa obyčajná? Pani
Eva Čulenová z Perneka má vo svojej
starej ovocnej záhrade rovnomenný
strom, ktorý rodí toto blahodarné
ovocie. Ide o teplomilný strom, asi štyri metre vysoký, nenáročný na pôdu
a ošetrovanie. Na jar kvitne neskoršie,
má biele kvety. Plody dozrievajú v novembri, sú hnedé a tvrdé. Najlepšie
je zbierať ich po prvom mraze, keď
zmäknú. Sú veľmi chutné a v domác-

nostiach majú mnohoraké využitie:
možno z nich variť džem či lekvár, ale
aj vyrábať vynikajúcu pálenku. Pre vysoký obsah vitamínov B a C, horčíka,
sodíka a draslíka ide doslova o vzácne
ovocie. Konzumácia mišpúľ blahodarne pôsobí na obehový systém, znižuje
hladinu cholesterolu a podporne dokáže liečiť zápaly dýchacích ciest.
Text: K. Čulen, -ingfoto: I. Sochorová

očnécentrum
NEMOCNICA MALACKY

Súťaž vo varení
vianočnej kapustnice

Od ostrého videnia
Vás delí 30 minút

Máte radi tradičné jedlá? A úplne
najradšej kapustnicu? Ak áno, pozývame vás v sobotu 17. decembra
do Občerstvenia u Ivana (Na brehu), kde bude 9 dvojíc súťažiť vo
varení vianočnej kapustnice. Príďte
povzbudzovať a ochutnávať.
-red-

Šedý zákal

Katarakta

Opýtajte sa na túto možnosť svojho lekára
alebo získajte viac informácií na:

034/28 29 700

www.nemocnicamalacky.sk
Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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ZŠ Štúrova tretia v krajskom kole vo vybíjanej
Na krajské kolo vo vybíjanej sa naši žiaci z 1. stupňa veľmi tešili. Niektorí z nich sa v tejto kategórii minulý
rok prebojovali až na majstrovstvá Slovenska. Netajili sa tým, že by aj tentoraz radi vyhrali a postúpili ďalej.
Na naše potešenie, dievčatá
a chlapci v skupinovej fáze svojimi
výkonmi nenechali nikoho na pochybách, kto postúpi v turnaji ďalej.
V semifinále sa im však nedarilo podľa predstáv a aj keď boli favoritmi
a bojovali do posledného hvizdu,
nakoniec nečakane prehrali. Treba

však vyzdvihnúť aj výkon súperov,
ktorí hrali naozaj výborne. V zápase
o 3. miesto sme ale znovu ukázali
väčší hlad po víťazstve ako súperi
a vybojovali sme bronzové medaily.
O tento úspech sa zaslúžili Juraj
Móro (3. A), Tomáš Húšek, Matúš
Stachovič, Veronika Šišoláková,

Viktória Slámová (3. B), Artur Haba,
Dominik Marek, Natália Ďurechová
(4. A), Branislav Balaščík, Juraj Kubišta, Jakub Šmida, Vivien Vitteková, Cyntia Chmelová, Pavlína OrtMertlová a Karin Škopíková (4. B).
K úspechu im srdečne blahoželáme.
Text a foto: P. Ondruš
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Klub filatelistov ZSF 52 –
Malacky želá svojim členom
veľa zdravia, rodinnej
i pracovnej pohody, ako aj
veľa zberateľských úspechov
v roku 2017.

Filatelisti k Vianociam
Tak ako každý rok, aj tentoraz sa pred Vianocami uskutoční tradičná
Zimná zberateľská burza všetkých zberateľských odborov. Burzu organizuje Klub filatelistov ZSF 52 – 32 v Malackách v spolupráci so ZŠ
Dr. J. Dérera, CVČ a MCK.
Na svoje si môžu prísť zberatelia známok, pohľadníc, mincí,
bankoviek, odznakov, minerálov,
starožitností a podobne. Burza je
zaradená ako sprievodné podujatie
tohtoročných Adventných Malaciek
počas vianočných trhov a uskutoční
sa v sobotu 17. decembra v čase
od 8. do 12. hodiny v priestoroch
školskej jedálne ZŠ Dr. J. Dérera
(Ul. gen. M. R. Štefánika 7). Je tu aj
možnosť parkovania.
Burza bude znovu obohatená
o vydanie ďalšieho korešponden-

Úspešní mladí šachisti

V novembri sa uskutočnili krajské majstrovstvá žiakov v šachu a Malačanom sa darilo. V súťaži dievčat obsadili Malačianky prvé tri miesta, čo pre ne znamenalo postup do celoslovenského finále v Topoľčanoch.
O výsledkoch sa rozhodovalo do posledného kola, pretože prvé tri dievčatá získali po 6 bodov, a tak o poradí rozhodovali pomocné body.

Majsterkou kraja sa stala napokon Adriana Vozárová zo ZŠ Dr. J.
Dérera, druhé miesto patrilo Silvii
Fajtákovej zo ZŠ Štúrova a tretia
skončila Adela Sobeková zo SŠ sv.
Františka Assiského. Dobre nás reprezentovali aj Adela Osadská zo
SŠ sv. Františka (10. miesto), Natália Kleštincová zo ZŠ Dr. Dérera
(13. miesto) a Ema Čermáková zo
ZŠ Štúrova (17. miesto). Spolu štartovalo 28 dievčat.
U chlapcov sa víťazom turnaja
stal Adrian Zetocha zo ZŠ A. Dubčeka v Bratislave. Najlepší z Malačanov bol Michal Sobek zo SŠ sv.
Františka, ktorý skončil na 7. mieste.
Norbert Filípek zo ZŠ Dr. Dérera
obsadil konečné 10. miesto. Michal
Valigurský z Gymnázia bol na 14.
mieste a Juraj Bača zo ZŠ Štúrova
skončil na 18. mieste. U chlapcov bojovalo v súťaži 30 hráčov.

Jubilanti v decembri
80
85

92
93
97

Jozef Mráz
Helena Tovaryšová
Margita Valentová
Oľga Ifková
Emília Kojnoková
Gertrúda Kožuchová
Michal Mízner
Ján Nejezchleba
Július Peťko
Jozefa Sedláčková
Róbert Tomek
Anna Trenčanská
Vlasta Nemečková
Helena Pullmannová
Mária Švecová
Cecília Blažíčková

SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

Medzi zmiešanými družstvami
vyhrala ZŠ A. Dubčeka z Bratislavy.
Na druhom mieste skončila ZŠ Dr.
J. Dérera z Malaciek v zložení Adriana Vozárová a Norbert Filípek.
Našim talentovaným šachistom ďa-

BLAHOŽELANIA

3. decembra sa dožil 77 rokov
Michal Mráz
z Gajar.
Všetko najlepšie,
najmä zdravie do ďalších rokov,
želajú manželka a deti
s rodinami.

čného lístka s prítlačou. Tentoraz
bude zobrazovať sochu v Malackách
Sv. Anna s Máriou, ktorá sa nachádza
pred františkánskym kostolom a je
dielom P. Štefana Mušku. Autorom
fotografie je Jaroslav Freund. Bude
to už v poradí 29. korešpondenčný
lístok zo série Malacky dnes. Väčšinu
z nich si môžete kúpiť v Turisticko
– informačnej kancelárii v MCK na
Záhoráckej ulici a tie novšie budú
k dispozícii aj priamo na burze.
A. Pašteka,
predseda Klubu filatelistov

Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport Mestského zastupiteľstva
v Malackách ďakuje všetkým športovcom za reprezentáciu
nášho mesta v roku 2016.
Zároveň im želá veľa športových úspechov v roku 2017.

kujeme za výbornú reprezentáciu
mesta i okresu a dievčatám želáme
úspešné celoslovenské finále, ktoré
sa uskutoční 15. decembra v Topoľčanoch.
Text a foto: A. Pašteka

SPOMIENKY

Odišla si od nás ako tichý sen,
nepovedala si ani ZBOHOM,
UŽ NEPRÍDEM. Už len kyticu z lásky
na hrob Ti môžeme dať, zapáliť
sviečku a tíško spomínať.
21. novembra uplynulo päť
rokov, čo nás navždy opustila naša
najdrahšia Mária Duchoňová (rod.
Kurová). S láskou a úctou spomínajú
manžel, dcéra a ostatná rodina.

12. decembra si pripomíname
2. výročie úmrtia našej drahej
zosnulej Evy Sajkovej.
S úctou spomínajú manžel Ján
a synovia Ľubomír, Dušan a Peter
s rodinami, ako aj ostatná rodina.
Odpočívaj v pokoji.
Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.

MALACKÁ MATRIKA
od 21. 11. do 5. 12. 2016

Opustili nás:
Rudolf Leskovský, Malacky,*1926
Dezider Danihel, Kuchyňa,*1937
Pavel Havlík, Plavecký Štvrtok,*1938
Milan Tvrdík, Malacky,*1948
Vilma Kopčová, Kostolište,*1945
Vendelín Studenič, Bratislava –
Ružinov,*1939
Janka Čermáková, Malacky,*1931

Najbližšie číslo Malackého hlasu
vyjde 21. decembra. Želáme vám
príjemné predvianočné dni.
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Futsalová reprezentácia
Slovenska U-19 aj s Malačanmi
V novembri sa v Piešťanoch konalo 3-dňové reprezentačné sústredenie futsalistov v kategórii U-19,
na ktorom naplno zarezávali aj Malačania. Išlo o troch hráčov vedúceho
tímu Slovenskej futsalovej extraligy,
klubu 1. SFC Canaria Team Malacky
Daniela Čeřovského, Jakuba Hitmara
a Samuela Foltýna. Sústredenie bolo
prípravou na blížiaci sa vrchol tejto
vekovej kategórie, decembrový Turnaj V4 v Ostrave.
Prvé dva tréningy si nenechali ujsť
ani tréneri 1.SFC Canaria Team Malacky Pavol Michalovič a Lukáš Višváder.
Zároveň sa zúčastnili na seminári, kde
bol hlavným prednášajúcim reprezentačný tréner SR Marián Berky.
Text a foto:
1.SFC Canaria Team Malacky

Zľava: asistent trénera Lukáš Višváder, hráči Daniel Čeřovský, Samuel Foltýn
a Jakub Hitmar, tréner Pavol Michalovič

Ľadová plocha už čoskoro

Ešte tento týždeň začne pre verejnosť fungovať klzisko. Po ročnej
prestávke sa znovu vracia na svoje
tradičné miesto – do Zámockého
parku. V čase uzávierky tohto vydania Malackého hlasu bola v plnom
prúde výroba ľadu na ploche. Zároveň finišuje rekonštrukcia starej hádzanárskej tribúny, ktorá poskytne
zázemie pre korčuliarov. „Verejnosť
bude mať možnosť korčuľovať denne
od 14. do 18. hodiny, ostatné časy sú
záujemcom k dispozícii na objednávku – školy, skupiny atď. Podmienkou
bezproblémovej prevádzky ľadovej
plochy je, aby teplota vzduchu nebola
vyššia ako +8 stupňov Celzia,“ povedal riaditeľ AD HOC Dušan Rusňák.
Pravidelne aktualizované informácie nájdete na www.adhocmalacky.sk.

Úspech Dávida Michálka
V druhej polovici novembra sa v ruskom Petrohrade konal svetový
šampionát v boxe dorastencov. Medzi 351 športovcami zo 63 krajín
malo zastúpenie aj Slovensko. Reprezentačný tréner Pavol Hlavačka
a jeho asistent Tomáš „Kid“ Kovács mali k dispozícii troch boxerov
– Filipa Meszárosa, Andreja Czemeza (obaja KO Galanta) a Dávida
Micháleka (ABC Malacky).
Dávid štartoval v hmotnosti do
91 kg, kde sa zaregistrovalo 22 boxerov. Postupový pavúk, ako sa zdalo
zo začiatku, nebol nášmu boxerovi
príliš naklonený, hoci do šestnástky
postúpil voľným žrebom, kde mal
čeliť majstrovi Kazachstanu. Dávid
po vynikajúco zvládnutom prvom
kole, ktoré vyhral na body, nastúpil
do druhého, kde ho súper natlačil do povrazov a začal útok. Dávid
niekoľko úderov vyblokoval a údery
opätoval. Posledný úder kombinácie
zastavil ringový rozhodca a potácajúceho sa Kazacha musel počítať.
Slovenský reprezentant v pokoji poslúchal rady trénera z bieleho rohu
a po spustení zápasu začal tlakom
na otraseného súpera. V protiľahlom
rohu, kam si ho Dávid nasmeroval,
vyslal ťažký úder z pravej ruky, ktorý Kazachom opäť otriasol. Ringový
rozhodca zápas ukončil verdiktom
TKO v druhom kole a Dávid postúpil medzi osem najlepších boxerov
celého sveta. Jeho výkon bol na webovej stránke AIBA (Medzinárodnej
boxerskej asociácie) označený ako
najväčšie prekvapenie turnaja.
V boji o medailu sa Dávid stretol s aktuálnym majstrom Európy
a majstrom Ruskej federácie. Súper

bol pohyblivejší, technicky vyspelejší a Dávida v troch 3-minútových
kolách vybodoval. Hoci sa skúsený
súper nepúšťal do zbytočnej bitky, z ktorej by nevyšiel víťazne, náš
borec bojoval do poslednej chvíle
a Rus zvíťazil zaslúžene a nášmu borcovi za predvedené výkony osobne
zablahoželal aj generálny konzul SR
v Petrohrade Augustín Čisár.
Tento šampionát bol Dávidovým posledným v ochrannej prilbe,
keďže od budúceho roka prechádza
do kategórie seniorov, kde sa boxuje bez prílb. Svoju kariéru dorastenca teda Dávid Michálek ukončil
vynikajúcim 5. miestom na majstrovstvách sveta.
Text a foto: J. Brandejs

Náš tím s generálnym konzulom SR
A. Čisárom (v strede)

Hádzanársky oddiel TJ Strojár Malacky
želá všetkým hráčom, funkcionárom,
sponzorom i priaznivcom šťastné a pokojné
Vianoce. Športovcom ďakuje za výkony
a sponzorom i priaznivcom za podporu
v roku 2016. Všetkým želá veľa úspechov
a spokojnosti v roku 2017.

VSTUPNÉ 2 EUR

-lubi/otano-

Multifunkčné ihrisko je už pokryté vrstvou ľadu.

2016 / 2017

STROJÁR
MALACKY

SOBOTA 10.12.2016

EXTRALIGA MUŽI

ŠH MALINA MALACKY

TATRAN STUPAVA /
STROJÁR MALACKY

HC ŠTART NOVÉ
ZÁMKY
EXTRALIGA MUŽI

NEDELA 11.12.2016

14:30 HOD

UDHK ŠG NITRA

1.LIGA MLADŠIE DORASTENKY

ŠH MALINA MALACKY

TATRAN STUPAVA /
STROJÁR MALACKY

18:00 HOD

1.LIGA MLADŠIE
DORASTENKY

NEDELA 11.12.2016

1.LIGA STARŠIE DORASTENKY

ŠH MALINA MALACKY

16:30 HOD

UDHK ŠG NITRA
1.LIGA STARŠIE
DORASTENKY

Staručká hádzanárska tribúna dostáva nový šat.
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