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ÚVODNÍK

Zápas nie je
o šanciach,
ale o góloch

Zápisy detí do ZŠ
Zápisy detí do základných škôl
v Malackách pre školský rok 2017/2018
sa uskutočnia v dvoch termínoch.
Spojená škola sv. Františka
Assiského:
piatok 7. 4. 2017 14:00 – 18:00
sobota 8. 4. 2017
9:00 – 12:00
Základné školy Dr. J. Dérera,
Štúrova a Záhorácka:
piatok 21. 4. 2017 14:00 – 18:00
sobota 22. 4. 2017
9:00 – 12:00
-MsÚ-

Plaváreň v Maline je po rekonštrukcii opäť v prevádzke
Je skvelé, že na jednu z najčastejších otázok Malačanov v uplynulých dňoch – kedy otvoríte plaváreň? – už môžeme jednoznačne odpovedať: od
utorka 21. februára je bazén v športovej hale Malina opäť v prevádzke.

Žihadielko nebude
Nadšenie, s akým sme sa pustili do
hlasovania o detské ihrisko Žihadielko,
nám nevydržalo. Po asi troch týždňoch,
keď sme sa aj s Hlohovcom striedali na
čele rebríčka, sme stratili dych a začali
sme zaostávať. Hlasovanie sa skončilo
v utorok 28. februára. Aj keď už niekoľko dní predtým neboli k dispozícii
priebežné výsledky, isté je, že tento rok
u nás Žihadielko nevyrastie. „Ďakujem
všetkým, ktorí hlasovali a priniesli pre
Malacky tisíce hlasov,“ povedal primátor Juraj Říha. Hoci nám to nevyšlo, nie
sme odkázaní na jedno detské ihrisko
z externých zdrojov. „Naopak, pokračujeme v našej práci tak, aby sme zlepšovali
kvalitu života v našom meste: pripravujeme cyklochodníky a mestskú hromadnú dopravu, postupne rekonštruujeme
jednotlivé budovy škôlky či plánujeme
zatepľovanie verejných budov,“ doplnil
primátor. O Žihadielko sa budeme znovu uchádzať na budúci rok.
-lubi-

slávnostnom otvorení vynovených
priestorov primátor Juraj Říha.
Zmenila sa koncepcia celého prízemia
Práce na obnove plavárne trvali viac ako tri mesiace. Riaditeľ
AD HOC Malacky Dušan Rusňák
na pôdoryse rekonštruovaného
interiéru ukazuje, čo všetko sa
urobilo: „Scelili sme priestor šatní,
pričom sme riešili prepojenie s novovznikajúcim
wellnesscentrom.

Rozvody elektriny, vzduchotechniky a vody sú kompletne vymenené
– kanalizácia bola v havarijnom
stave. Nová je dlažba i obklady. Zrenovovali sme strop, vymenili osvetlenie a osadili šesť prezliekacích
kabín. Okrem vybudovania nových
WC sa vo vestibule podarilo vytvoriť
ďalší priestor na menšiu telocvičňu
pre skupinové cvičenia, napríklad
jogu, balet a podobne, a ešte jeden
priestor na komerčný prenájom.

Tieto chceme dokončiť v ďalšej fáze
spolu so vstupným vestibulom.“
Stavebné práce stáli 83 tisíc
eur, do interiérového vybavenia sa
investovalo 8 tisíc eur. Rekonštrukciu vykryli finančné prostriedky
z rozpočtu príspevkovej organizácie mesta AD HOC Malacky, odstránenie havarijného stavu
kanalizácie
zaplatil
mestský úrad.
Pokr. na
strane

„S priebehom prác som spokojný. Napriek tomu, že nám do ich termínu zasiahlo aj sviatočné obdobie,
dokončili sa včas. Po minuloročnej
rekonštrukcii ženských spŕch a šatní
sme sa rozhodli, že podporíme pokračovanie tohto diela, aby aj muži
dostali nové zázemie. Priestory hodnotím ako nádherné, aj kvalita práce je vysoká. Mesto Malacky sa môže
popýšiť, že ďalšiu etapu obnovy
plavárne má za sebou,“ povedal pri
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Zatvoria poštu na Juhu?

Pošta na Juhu slúži veľkému sídlisku, primátor
víta snahu Slovenskej pošty o kompromis
Tá správa prišla ako blesk z jasného neba. Slovenská pošta, a. s., (SP) oznámila vedeniu mesta,
že plánuje zrušiť pobočku na sídlisku Juh. Odôvodnila to ekonomickými dôvodmi (málo klientov,
klesajúce výnosy a ročná strata 12 tisíc eur). Primátor Juraj Říha za posledné dva týždne dvakrát
rokoval so zástupcami SP, pričom opakovane vyjadril nesúhlas s týmto krokom: „Ide o ucelenú
mestskú časť s dosahom 5 tisíc ľudí, pre ktorých by mala byť zabezpečená poštová služba ako súčasť
univerzálnych služieb.“
Dočasný kompromis v otváracích
hodinách
Obe strany napokon po druhom rokovaní pristúpili k dočasnému kompromisu: pobočka na
Štúrovej ulici bude mať upravené
otváracie hodiny tak, aby vyšla
v ústrety klientom, ktorí sa vracajú z práce podvečer, resp. večer.
V najbližších mesiacoch bude
otvorená od pondelka do piatku

v čase 12:00 - 19:00. Túto zmenu ešte musí schváliť regulačný
úrad. Jeho rozhodnutie sa očakáva približne o mesiac. Jozef Kiss,
riaditeľ úseku pobočkovej siete
a retailového predaja SP: „Počas
tohto prechodného obdobia budeme hľadať obchodného partnera,
ktorý by mohol prevádzkovať spomínanú poštovú pobočku ako Poštu Partner.“ Primátor po rokovaní

doplnil:„Pošta na Juhu obsluhuje
významnú spádovú oblasť. Jeho
obyvatelia si zaslúžia bývanie na
slušnej úrovni 3. tisícročia, k čomu
patria aj služby. Prípadným zatvorením pobočky SP by sa životný
komfort znížil. So zámerom zatvoriť
ju naďalej nesúhlasím, ale
vítam snahu Slovenskej pošty o stabilizáciu tejto prevádzky.“
Pokr. na
strane

Sú veci či udalosti, ktoré máme výsostne vo svojich rukách. Ich priebeh
a výsledok nedokáže ovplyvniť nikto
iný, žiadne náhodné okolnosti, ba ani
povestné šťastie, nič, len my sami. Prijať túto skutočnosť a konať podľa nej je
veľmi náročné, pretože je náročné niesť
zodpovednosť za čokoľvek. Vždy je však
lepšie chopiť sa činu, než neskôr plakať
nad rozliatym mliekom. O detské ihrisko
Žihadielko znovu zabojujeme aj budúci
rok. Dá sa to, lebo šanca tu stále je. Pamätajme však na to, že víťazia tí, ktorých neopustí nadšenie. To, ktoré tu bolo
na začiatku internetového hlasovania.
Malacky sa aktuálne musia popasovať aj so situáciou, v ktorej už ďalšie
šance nie sú celkom jednoznačné. Slovenská pošta je pripravenú zrušiť svoju
pobočku na sídlisku Juh. Stane sa tak
vtedy, ak sa nezlepšia jej ekonomické
výsledky a nenájde sa obchodný partner na jej prevádzkovanie. Preto ku
všetkým obyvateľom, najmä sídliska
Juh a spádovej oblasti, smeruje výzva:
„V maximálnej miere využívajte pracovisko pošty na Štúrovej ulici.“ Nielenže odľahčíte preťaženej pobočke na
Zámockej, no najmä sa bude napĺňať
požiadavka lepších ekonomických výsledkov. V opačnom prípade príde na
neželaný verdikt Slovenskej pošty – nekompromisný a ďalekosiahly. Jeden
z malackých trénerov sa pri nedávnom
hodnotení športového stretnutia vyjadril: „Šancí sme mali veľa. No zápas nie
je o šanciach, ale o góloch.“ Tieto slová
platia v každej oblasti nášho života.
Počnúc Popolcovou stredou, dňom,
keď vychádza toto číslo Malackého hlasu, nastalo pôstne obdobie. Nasýtiť sa
však môžeme aj duševne a duchovne.
Na bohatý program v rámci Mesiaca
knihy nás pozýva mestská knižnica.
Pripravila množstvo podnetných, zábavných a zaujímavých podujatí pre
všetky vekové kategórie. Duševnú
pohodu si môžeme utužiť aj zdravým
pohybom. Choďte sa na vlastné oči
presvedčiť, ako krásne je vynovená plaváreň v športovej hale Malina.
Aspoň v čase pôstu spomaľme,
máme naozaj privysokú rýchlosť. A pri
všetkých našich šanciach nezabudnime byť zodpovední.
I. Sochorová
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Plaváreň v Maline

je po rekonštrukcii opäť v prevádzke
(dokončenie zo str. 1)
Investície sa vrátia časom
Aj napriek ďalším investíciám zostáva vstupné na plaváreň rovnaké
ako po minuloročnej rekonštrukcii:
základný 1,5-hodinový vstup stojí pre
dospelých 2,50 €, pre študentov a dôchodcov 1,60 € a pre deti 1,30 €. Pri
nákupe viacvstupových permanentiek je cena jedného vstupu v prepočte ešte nižšia. „Veríme, že investície sa nám vrátia aj vďaka zvýšenej
návštevnosti,“ hovorí D. Rusňák.
Vedenie radnice sa k veci stavia v zmysle základnej úlohy mes-

ta, ktorou je všestranne sa starať
o svoj majetok. „Je to ako doma, kde
je tiež treba stále niečo obnovovať.
Ide aj o to, aby veci dostávali modernejšiu, zákaznícky prívetivejšiu tvár,“
povedal J. Říha. Podotkol však, že
vzhľadom na obmedzený rozpočet
nejde všetko urobiť naraz. Preto
ani aktuálna rekonštrukcia plavárne nie je konečná. Ideálne by bolo,
keby sa podarilo vypracovať projekt na kompletnú rekonštrukciu
bazénovej časti s pridaním toboganov, ktoré by boli lákavým oživením a novou možnosťou vyžitia.
Každopádne, už dnes na návštevní-

kov čaká zmodernizovaný interiér
v štýlovom dizajne.
Text: I. Sochorová, foto: Ľ. Pilzová

Otváracie hodiny

Pondelok – piatok
7:00 – 12:00
Pondelok – piatok
16:00 – 21:30
Sobota - nedeľa
13:00 – 21:30
Počas sviatkov
a školských prázdnin13:00 – 21:30

Základné vstupné

Dospelí
2,50 €/1,5 h
Dôchodcovia, študenti 1,60 €/1,5 h
Deti 4 - 15 rokov
1,30 €/1,5 h

Zatvoria poštu na Juhu?
(dokončenie zo str. 1)
Jedna pošta navyše
SP prevádzkuje v Malackách dve
pobočky – na Zámockej (Pošta 1)
a na Juhu (Pošta 3). Podľa aktuálne
platnej legislatívy je SP povinná v obciach do 20 tisíc obyvateľov prevádzkovať jednu pobočku, čo znamená,
že pracovisko na Juhu je nad rámec
ich povinností. Pobočka na Juhu sídli
v jednom z pavilónov materskej školy na Štúrovej ulici, ktorý patrí mestu.
Otvorili ju v roku 2007 a podľa informácií, ktoré vtedy priniesol Malacký
hlas, mesto financovalo rekonštrukciu tejto budovy vo výške 1,5 milióna slovenských korún, čo v prepočte
predstavuje takmer 50 tisíc eur. Okrem toho, ústretovým krokom mesta
je zvýhodnené nájomné vo výške
euro za štvorcový meter na rok.

Svojej pošte môžu pomôcť Južania
Ak sa ekonomické výsledky
pošty na Juhu nezlepšia ani po
úprave hodín a nenájde sa ani
nový obchodný partner, Slovenská pošta je pripravená požiadať
regulačný úrad o potvrdenie jej
zrušenia. Všetkých obyvateľov sídliska Juh a spádovej oblasti preto
vyzývame, aby v maximálnej miere využívali pracovisko na Štúrovej
ulici. Na jednej strane tak odľahčia
extrémne vyťaženej pobočke na
Zámockej a na strane druhej pomôžu zlepšiť ekonomické výsledky svojej pošty na Juhu, čo môže
v konečnom dôsledku znamenať
jej zachovanie.
Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský

Mesto vystúpilo z Eurovalley
Malacky ako minoritný akcionár v Eurovalley, a. s., prednedávnom predali svoj podiel
majoritnému akcionárovi, spoločnosti HB REAVIS GROUP B. V.
Predaj 100 kusov akcií za sumu
20 tisíc eur odsúhlasilo mestské
zastupiteľstvo vlani v decembri. Dôvodom boli dlhodobé
negatívne hospodárske výsledky Eurovalley, a. s. a tiež fakt, že

predajom posledných voľných
pozemkov v zóne C priemyselného parku sa naplnil pôvodný cieľ
mesta. Peniaze za túto transakciu
už mesto dostalo na svoj účet.
Mesto už predalo svoj menšinový podiel v UniCredit Bank
a rovnako chce v budúcnosti postupovať aj v Nemocničnej, a. s.
-lubi-

Právna poradňa: Osobný bankrot po novom
V deň, keď vychádza toto vydanie Malackého hlasu, teda v stredu 1. marca 2017, nadobudne účinnosť novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá zásadným spôsobom mení
spôsob oddlženia (zbavenia sa dlhov) fyzických osôb, tzv. osobný bankrot. Domáhať sa oddlženia bude oprávnený každý platobne neschopný dlžník, ktorý je fyzickou osobou, a to
buď prostredníctvom konkurzu alebo splátkovým kalendárom.
Fyzická osoba je platobne neschopná, ak nie je schopná plniť
180 dní po lehote splatnosti aspoň
jeden peňažný záväzok. Ak peňažnú
pohľadávku nemožno voči dlžníkovi
vymôcť exekúciou, predpokladá sa,
že je platobne neschopný. Zákon
nerozlišuje medzi dlžníkom, ktorý
je fyzickou osobou podnikateľom
a fyzickou osobou nepodnikateľom.
Podmienkou pre oprávnenosť dlžníka podať návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na určenie splátkového
kalendára bude skutočnosť, aby sa
voči nemu viedlo exekučné alebo
obdobné vykonávacie konanie.
Zákon zároveň taxatívne vymedzuje tzv. nedotknuteľné pohľadávky, t. j. pohľadávky, ktorých sa
nebude možné zbaviť ani prostredníctvom oddlženia (zabezpečená
pohľadávka, napr. hypotekárny úver,
pohľadávka dieťaťa na výživné atď.).

Dlžník musí mať pri oddlžení
poctivý zámer. Veriteľ bude mať
právo domáhať sa zrušenia oddlženia do 6 rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára, ak preukáže, že dlžník nemal
pri oddlžení poctivý zámer.
Návrh na vyhlásenie konkurzu
alebo na určenie splátkového kalendára sa bude podávať na predpísanom tlačive prostredníctvom
Centra právnej pomoci, resp. advokátom určeným Centrom. Preddavok
na náklady bude vo výške 500 €. Túto
sumu bude môcť poskytnúť dlžníkovi za stanovených podmienok aj
Centrum právnej pomoci.
Konkurz
Ak budú po podaní návrhu splnené podmienky, príslušný súd vyhlási konkurz a zároveň rozhodne
aj o oddlžení. Teda dlžník bude od-

dlžený momentom nadobudnutia
právoplatnosti uznesenia o vyhlásení
konkurzu. Pre dlžníka je podstatné,
že po vyhlásení konkurzu sa mu nebudú robiť žiadne zrážky zo mzdy ani
dôchodku, prípadne z iných príjmov.
Konania, kde sú uplatňované voči
dlžníkovi pohľadávky, ktoré môžu byť
uspokojované iba v konkurze, súd
bez zbytočného odkladu zastaví. Podobne to platí pri exekúciách.
Konkurzu bude podliehať iba majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu, okrem nepostihnuteľnej hodnoty obydlia dlžníka
(vo výške 10 000 €) a majetku dlžníka, ktorý nemožno postihnúť exekúciou. Uvedený majetok sa v konkurze
speňaží a budú sa z neho pomerne
uspokojovať dlžníkovi veritelia.
Splátkový kalendár
Oddlženie prostredníctvom splát-

kového kalendára budú využívať
najmä osoby, ktoré nebudú chcieť
prísť o svoj majetok jeho speňažením
v konkurze, avšak nedokážu v plnej
výške uhrádzať svoje dlhy. Ak budú
po podaní návrhu splnené podmienky, príslušný súd poskytne dlžníkovi
ochranu pred veriteľmi. Poskytnutím
ochrany sa odložia všetky exekúcie
vedené voči dlžníkovi ohľadom pohľadávok, ktoré môžu byť uspokojené iba
splátkovým kalendárom. Ak súd určí
splátkový kalendár, bude musieť byť
rozhodnuté o zastavení exekúcie.
Splátkový kalendár súd určí, ak
uspokojenie veriteľov bude minimálne 30 % z nezabezpečených pohľadávok a zároveň bude musieť byť
uspokojenie o 10 % vyššie, ako by sa
dosiahlo v konkurze. Ak pomery dlžníka neumožnia zostaviť splátkový
kalendár, správca odporučí dlžníkovi
podať návrh na vyhlásenie konkurzu.

Splátkový kalendár bude rozvrhnutý
na 5 rokov. O oddlžení súd rozhodne
v uznesení, ktorým určí splátkový kalendár. Vyhlásením konkurzu na majetok dlžníka sa splátkový kalendár
stáva neúčinný.
JUDr. František Kurnota,
advokát
Máte právny problém? V spolupráci
s advokátom F. Kurnotom odpovieme na vaše otázky, poradíme v zložitých situáciách. Právna poradňa je
bezplatná, diskrétnosť zaručujeme.
Kontaktovať nás môžete aj anonymne. Otázky na právnika posielajte na
mailovú adresu: poradna@malacky.
sk, prípadne na poštovú adresu:
Mestský úrad Malacky,
Bernolákova 5188/1A,
901 01 Malacky
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Inváziu neviest a ženíchov
očakávame aj v tomto roku

Počet sobášov na Slovensku je na vzostupe a tento trend neobchádza ani Malacky. Ľudia sa doslova hrnú do manželstiev a prognózy na rok 2017
vyznievajú rovnako priaznivo. „Berú sa v každom veku; za rok 2016 bol najstarší ženích narodený v roku 1932 a nevesta v roku 1937. A naopak –
najmladší pár tvorili ženích ročník 1994 a nevesta ročník 1995,“ priblížila matrikárka Annamária Horváthová z Mestského úradu v Malackách.

V roku 2014 bol celkový počet
uzatvorených manželstiev v našom
meste 95, v roku 2015 už to bolo 100.
V uplynulom roku sa počet sobášov
vyšplhal na 105. Civilné prevyšovali: bolo ich 73, zatiaľ čo cirkevných
bolo 32. V štyroch prípadoch išlo
o uzavretie manželstva s cudzincom.
Spoza hraníc prišli najmä ženísi, do
Malaciek sa priženili muži z Rakúska,
Nemecka i Srbska. Štatistiku dopĺňa
jedna nevesta z Českej republiky, odkiaľ vo všeobecnosti prichádza najviac zahraničných partnerov, mužov
i žien.
Mladá nevestička je vzácnosťou
V roku 2016 sme v meste nezaznamenali žiadny sobáš u maloletých. Naopak - vek novomanželov stúpa. „Mladá, 20- či 21-ročná
nevesta je dnes vzácnosťou,“ hovorí
A. Horváthová, ktorá prostredníctvom práce matrikárky sleduje
spoločnosť už dvadsaťosem rokov a tvrdí, že pomery sa veľmi
zmenili. Dokazujú to aj štatistiky:
znáhodne vybranej vzorky 26 ženíchov a rovnakého počtu neviest
zosobášených minulý rok v Malackách boli muži v priemere ročník
1976 (t. j. v čase sobáša mali 40

rokov) a ženy ročník 1981 (v čase
sobáša 35 rokov).
Spolužitie na „psiu knižku“ si mnohí rozmyslia
Súčasné trendy so sebou priniesli aj viac partnerstiev bez uzavretia sobáša. Áno, na lásku nepotrebujú „papier“, ale o to predsa nejde.
Mnohí partneri, ktorí spolu žijú

- ako sa ľudovo vraví - „na psiu knižku“, časom prehodnotia svoje rozhodnutie a zoberú sa, aby nemali
legislatívne problémy, napríklad
so spoločne nadobudnutým majetkom, s prístupom k informáciám
a podobne. A neraz je to v hodine
dvanástej. „Už som sobášila aj na
anesteziologicko-resuscitačnom
oddelení, oddelení pre dlhodobo
chorých či v byte, kde, žiaľ, ženích do
týždňa zomrel,“ hovorí ďalšia matrikárka Katarína Krišková.

tiev, čo je v pomere k uzavretým
manželstvám (105) necelá polovica. „Čo sa veku týka, je to v prípade
rozvodov podobné ako pri sobášoch: ľudia sa rozvádzajú v každom
veku a bez ohľadu na to, koľko rokov
sú spolu. Zažili sme manželov, ktorí
sa rozviedli po roku, z toho pol roka
trvalo rozvodové konanie, takže
povážte, koľko boli spolu? A žiť jeden bez druhého sa rozhodli aj muž
a žena, ktorí boli manželmi vyše 40
rokov,“ hovorí A. Horváthová.

Svadba ako z rýchlika
V prípade, že majú snúbenci
v poriadku všetky potrebné doklady k sobášu, môžu sa vziať prakticky hneď, keď je voľný termín. Alebo
okamžite. „Zažili sme aj super rýchlu
svadbu. Prišli dvaja, že sa chcú vziať,
predložili všetko, čo treba, priviedli
dvoch svedkov a do troch hodín sme
ich oddali,“ spomína na kuriózny prípad K. Krišková.

Vziať sa môžete prakticky kdekoľvek
V roku 2017 sme v Malackách
mali zatiaľ štyri sobáše, všetky boli
civilné. V meste sa oficiálne sobáši v sobášnej sieni Spoločenského
domu, ale snúbencov bežne oddávajú aj v kaštieli či v Zámockom parku.
Svadobných obradov z roka na rok
pribúda v neďalekom Hoteli M, ľudia sa brali aj v hoteli Átrium a jednu
svadbu zaznamenali i v mestskom
kine. Cirkevné svadobné obrady sa
spravidla uskutočňujú v Kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie
na Kláštornom námestí.

Radšej sobáše ako rozvody
Aj pre matrikárky je milšie evidovať, keď sa dvaja zaľúbenci berú,
než keď sa manželia rozvádzajú.
V minulom roku bolo v našom
meste rozvedených 45 manžels-

Text: I. Sochorová, foto: S. Osuský

Rodinný výlet:
Jakubovské rybníky

V sobotu 11. marca sa uskutoční
prvý tohtoročný rodinný výlet CVČ,
ktorého cieľom budú Jakubovské
rybníky. Na prvý pohľad možno nezaujímavá, ale pre ornitológov veľmi
známa lokalita. Jakubovské rybníky
ležia medzi Malackami a Jakubovom
a vyskytujú sa tu vzácne bahenné vtáky a taktiež migračné vtáctvo. Práve
v marci tu môžeme pozorovať kŕdle
husi divej, lysky čiernej, chochlačky
vrkočatej, čajok smejivých a ďalších.
Svoju krásu ukazujú aj nádherné vo-

lavky biele a popolavé alebo potápky
chochlaté. Preto ak chcete vidieť tieto
zaujímavé vodné vtáky v ich prirodzenom prostredí, pridajte sa k nám
v sobotu 11 marca. Budeme pozorovať prírodu, takže, ak máte možnosť,
zoberte si ďalekohľady.
ODCHOD Z MALACIEK:
Sobota 11. marca o 11:00 autobusom zo zastávky Slovakia do
Jakubova. V prípade dopravy
stretnutie na autobusovej zastávke Jakubov - MŠ o 11:45 (prvá zástavka od Malaciek).
NÁVRAT DO MALACIEK:
autobus 16:24 z Jakubova, príchod do Malaciek 16:45

Nádejní ornitológovia na Jakubovských rybníkoch

Text a foto: M. Mráz

Jakubovské rybníky navečer

Letiaca čajka

Kačica divá
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Zber
triedeného
biologického
a objemného
odpadu
papier rodinné domy
3. 3. piatok
plasty rodinné domy
8. 3. streda - I. a II. obvod
22. 3. streda - III. obvod
biologický odpad rodinné domy
14. 3. utorok
28. 3. utorok
objemný odpad
1. 4. sobota - bytovky
8. 4. sobota - rodinné domy
Zber objemného odpadu sa začína ráno o 6:00. Je
preto potrebné vyložiť ho
o niečo skôr, inak nebude
vyvezený. V takom prípade
môže občan objemný odpad odovzdať bezplatne na
zberných dvoroch (Partizánska, Hlboká).
Viac informácií na
www.tekosmalacky.sk
TEKOS

4

KULTÚRA

4/2017

Prečo je marec
mesiacom knihy
Prívlastok Marec – mesiac
knihy poznáme už od školských
lavíc. Zamysleli ste sa, prečo je to
tak? Odpoveď je vcelku jednoduchá a logická: v marci sa narodil
aj zomrel Matej Hrebenda (1796
– 1880), šíriteľ osvety a vzdelania prostredníctvom kníh. Hoci
bol slepý, neúnavne zbieral knihy
a kalendáre a roznášal ich po krajine. Práve vďaka nemu sa vzdelanie dostalo aj medzi chudobných
a nevzdelaných. Svoju súkromnú
zbierku kníh daroval Matici slovenskej a prvému slovenskému
gymnáziu v Revúcej.
Mesiac knihy si pripomína
aj naša knižnica: máme výstavu
o Vincentovi Šikulovi, budeme
mať besedy s Jozefom Banášom
a Martou Fartelovou, prváci sa
môžu bezplatne zapísať a oneskoreným čitateľom odpustíme pokuty. Mesiac knihy zakončíme Nocou
s Andersenom.
-lubi-

KALENDÁR PODUJATÍ
MAREC 2017
KNIŽNICA
MCK, Záhorácka 1919
1. 3. – 31. 3.
1.3. o 10.00 h – otvorenie výstavy
AKTOVKA VINCENTA ŠIKULU
Výstava dokumentuje tvorivé a životné
zázemie spisovateľa V. Šikulu
– Exkurzie do knižnice , prednášky
o knižnici, bezplatný zápis pre žiakov
I.ročníkov ZŠ
– Zážitkové čítania
Pre deti z MŠ – Ako išlo vajce na
Vandrovku
Pre 1. a 2.ročník ZŠ – Marianna Grznárová
Maťko a Kubko
Pre 3. a 4.ročník ZŠ – Ján Uličiansky
Leonardo – kocúr z ulice
Pre 5. a 6.ročník ZŠ – Horororozprávky
Pre 7. a 8.ročník ZŠ – Denník Anny
Frankovej
13. 3. – 18. 3.
-–Týždeň slovenských knižníc
-–Týždeň bez pokút
Čitatelia majú možnosť vrátiť knihy po
termíne bez pokuty
14.3. o 9.00 h
Beseda pre ZŠ
Organizovaná beseda s Ivanom Lesayom o
Knihe A-ko-že-Lesankin fantastický svet
16. 3. o 18.00
Beseda s Martou Fartelovou – autorkou
románov pre ženy
Vyhlásenie čestného čitateľa

Otvorené:
po, ut, št, pia: 10.00 – 18.00 h
st : 10.00 – 16.00 so: 9.00 – 12.00 h

GALÉRIA
MCK, Záhorácka 1919, 1. poschodie
9. 2. – 5. 3. 2017
Ján Hladík: V PRIESTORE A ČASE
9. 3. – 2. 4. 2017
Ivan Trebula: HORIZONTY
Otvorené:
po – št: 9.00 – 17.00 h
pia : 9.00 – 20.00 h
so: 9.00 – 12.00 h
__________________________________
MÚZEUM MICHALA TILLNERA
MCK, Záhorácka 1919, 2. posch.
HISTORICKÉ PEČATE, PEČIATKY
A ERBY Z MALACIEK
Otvorené:
ut - pia: 9.00 –17.00 h
so: 9.00 – 12.00 h
Vstupné: dospelí 2,00 €; deti 1,00 €

Krypty pod františkánskym kostolom sú
otvorené na požiadanie aspoň deň vopred
na tel. č. 0347722110.
Z dôvodu rekonštrukcie striech a
komínov bude kaštieľ do odvolania pre
verejnosť uzatvorený.
__________________________________
CVEČKO
Martina Rázusa 2383/30
február – marec
Zázraky z odpadu – súťaž tvorivosti pre
MŠ a ZŠ

Turisticko-informačná kancelária mesta Malacky,
Info: +421 34 772 20 55, tik@malacky.sk, www.tik.malacky.sk
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...a Slovo bolo u Boha na Spojenej
škole sv. Františka Assiského
V stredu 15. februára 2017 sa
naša škola už tretíkrát v histórii stala
hostiteľom a organizátorom krajského kola recitačnej súťaže v prednese
kresťanskej poézie a prózy s názvom
...a Slovo bolo u Boha. V poradí XXIV.
ročník tejto obľúbenej a prestížnej
umeleckej súťaže sa začal rannou
svätou omšou v kaplnke, ktorú
celebroval školský kaplán páter
Gabriel. Po ňom sa v spoločenskej
miestnosti recitátorom a ostatným

účastníkom podujatia prihovoril
riaditeľ školy Daniel Masarovič. Slávnostný príhovor patril predsedovi
poroty, hercovi a elegánovi so životným putom k Malackám, Alfrédovi
Swanovi.
Pod starostlivým dohľadom
odbornej poroty, ktorú tvorilo viacero známych osobností z oblasti
kultúry z Malaciek i z Bratislavy,
súťažilo v piatich vekových kategóriách 53 žiakov zo 17 škôl. Vyh-

lásenie výsledkov nám prinieslo
veľkú radosť, pretože naša škola
získala 2 prvé, 1 druhé a 3 tretie
miesta. Našim víťazným recitátorkám Kláre Trnkovej, Miriam Sivákovej a Márii Huškovej držíme
palce v celoslovenskom kole, ktoré
sa uskutoční 18. marca v Spojenej
škole Svätej rodiny v Bratislave.
Text a foto: Spojená škola
sv. Františka Assiského

Historické potulky
Pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov sme napísali ďalšie pokračovanie obľúbených historických potuliek Malackami. Potešujúce bolo, že
napriek nepríjemnému počasiu prišli
asi tri desiatky ľudí. Tradičný začiatok
bol pri farskom kostole Najsvätejšej
trojice, odkiaľ viedli kroky zúčast-

nených na ďalšie historické miesta:
starý cintorín, františkánsky kostol,
krypty, synagóga.
Menšia verzia potuliek bude najbližšie v máji počas Malackej šošovice
a „veľké“ potulky budú opäť v lete.
-red-/foto: N. Hrebeňová

Táborníci v Cvečku nudu nezažili
„Všetky táborové aktivity išli podľa plánu, ešte aj počasie nám prialo,“ skonštatovala v piatok 24. februára
zástupkyňa riaditeľky Centra voľného času v Malackách Tatiana Salajová. Tento deň bol posledným v rámci tohtoročných jarných prázdnin v našom kraji, pričom v centre od ich začiatku - od pondelka 20. februára - prebiehal prímestský tábor pre školopovinné deti. Koná sa každoročne a tradične ponúka nevšedný
a bohatý celotýždenný program. Cvečko zároveň umožňuje prihlásiť sa len na ten-ktorý deň, podľa záujmu a potreby dieťaťa a rodičov. Väčšina prihlásených prázdninujúcich detí však využila celý turnus.
„V pondelok sme sa boli korčuľovať v Zámockom parku, popoludní
nasledovali športové hry v prírode.
V utorok sme si vyšliapli na Pezinskú
Babu, po turistike si táborníci oddýchli
pri filmovom predstavení v Kultúrním
domečku. V stredu sme išli vlakom do
Bratislavy, kde sme okrem iného navštívili galériu. Pre niektoré deti to bola
vôbec prvá cesta po železnici a nesmierne sa im páčila. Štvrtok priniesol
vychádzku na Plavecký hrad, po obede boli na programe tvorivé dielničky,“
vymenúva nosné aktivity z nabitého

programu T. Salajová. Počas prázdninového tábora mali deti zabezpečený obed v neďalekom Mestskom
centre sociálnych služieb. Domáca
strava im veľmi chutila.
V piatok sme sa na vlastné oči
presvedčili, že slovo „nuda“ je všetkým táborníkom cudzie. Deti vlastnoručne vyrábali mydielka rôznych
tvarov, farieb i vôní, ktoré sa stali
súčasťou darčekového balíčka pre
rodičov. Po práci sa už tešili do novootvoreného bazéna v Maline. Na
otázku, či by prijali ešte aspoň týž-

deň jarných prázdnin v malackom
Cvečku, zaznelo zborové: „Ánooo!“
„Tábor splnil očakávania nielen
detí, ktoré využili jarné prázdniny v plnej miere, ale i rodičov. Tí sa vyjadrili,
že ich ratolesti prichádzali domov plné
zážitkov a po celodennej činnosti unavené tak, že bez problémov pospali,“
uzatvára s úsmevom T. Salajová. Zamestnanci Cvečka sa už spolu s deťmi tešia na letný prímestský tábor,
keď sa zasa spolu rozhodne nudiť
nebudú.
Text a foto: I. Sochorová

Kvapka krvi
SČK Miestny spolok Malacky pozýva na odber krvi,
ktorý sa uskutoční v pondelok 13. marca
v čase 8:00 – 11:00 v priestoroch Gymnázia Malacky, Ul. 1. mája.
Na odber si prineste občiansky preukaz,
kartu poistenca a preukaz darcu.
Info: www.ntssr.sk – darcovstvo krvi.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na tel. čísle 0949 12 33 62,
mail: klaudiakov@centrum.sk
DARUJ KRV- ZACHRÁNIŠ ŽIVOT!
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Stredná odborná škola
Komenského 27, Pezinok

V školskom roku 2017/2018 otvárame trojročné učebné odbory
• 6445 H kuchár
• 6456 H kaderník
Neponúkame „papier“, ale remeslo, odbornosť, základ
budúcej živnosti a samostatného podnikania
(nielen v SR).

PONUKA ŠTÚDIA

KUCHÁR

ŠTVORROČNÝ VZDELÁVACÍ
- VŠEOBECNÉ ZAMERANIE

Kto chce, naučí sa:
• všetky práce spojené
so samostatnou prípravou pokrmov,
• zásady uplatňovania gastronomických pravidiel,
• receptúry a technologické postupy,
• komunikáciu so zákazníkom i odbornou verejnosťou.

V školskom roku 2017/2018 otvárame
. Zámerom školy je vytvorenie tvorivého
a motivovaného kolektívu, ktorý umožní plnohodnotný osobnostný rast
študenta.

Kto chce, môže:
• pracovať v najlepších gastronomických zariadeniach,
• súťažiť s najlepšími kuchármi v Európe,
• získavať financie počas celého štúdia,
• cestovať,
• poznávať,
• stať sa odborníkom aj pre oblasť diétneho stravovania.

Školský vzdelávací program preferuje intenzívnu jazykovú prípravu
– angličtina, nemčina ako povinné jazyky; taliančina a latinčina ako
záujmové jazyky; rozvíjanie informatizačných, komunikačných
a vyučovanie predmetov prírodovedného a humanitného charakteru
so zámerom získania kvalitného všeobecného rozhľadu pre ďalšie
VŠ-štúdium.

KADERNÍK

Kto chce, naučí sa:
• všetky úkony spojené s úpravou vlasov,
• pánske, dámske a detské účesy,
• svadobné výčesy,
• odborné poradenstvo v starostlivosti o vlasy,
• komunikáciu  so zákazníkom i odbornou verejnosťou.

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
• Kvalitné a kvalifikované vzdelávanie spojené s komplexnou formáciou
študentov,
• cieľavedomá podpora rozvoja schopností a talentov ako aj charakteru
mladých ľudí,
• výborné materiálne podmienky a moderné, pôsobivé a digitalizované
učebne,
• zážitková výučba s bilingválnymi prvkami vzdelávania,
• individuálny a priateľský prístup – pomoc kariérneho a výchovného
poradcu, školského psychológa, duchovnej osoby, každého pedagóga,
• škola ako spoločenstvo - kultúra zameraná na vzájomné vzťahy,
• škola ako životný priestor – záujmová činnosť a mimovyučovacie aktivity,
• škola ako prostredie – autentická atmosféra dôvery, radosti a bezpečia,
• úspešní študenti a absolventi s perspektívnym uplatnením

Kto chce, môže:
• pracovať v renomovaných kaderníckych firmách,
• zúčastňovať sa na prestížnych súťaží doma i v zahraničí,
• stať sa odborníkom v oblasti účesovej tvorby a vizážistiky,
• získavať už počas štúdia klientov pre vlastné
budúce podnikanie.
Elena Jurčíková, riaditeľka SOŠ:
„Praktický život očakáva prakticky pripraveného absolventa. Preto
ponúkame odbory, ktorých vzdelávací program obsahuje teoretické
a praktické vyučovanie 1:1. Nedáme vám do rúk len „papier“, teda doklad
o vzdelaní, ale vložíme vám do rúk prácu.“

Bližšie informácie o škole a štúdiu
na webovej stránke školy
. www.csmalacky.sk
Žiak ZŠ podáva prihlášku na štúdium
na predpísanom tlačive do 20. apríla 2017
Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky
034 772 38 03; 0917 350 117
czsmalacky@gmail.com www.csmalacky.sk

Ponúkame klietky pre chov prepelíc a pasce na líšky a kuny, liahne na
vajíčka. Viac na www.123nakup.eu. Tel.: 0907 18 18 00
Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Dakujeme!

OBVODNÁ
POĽOVNÍCKA KOMORA
MALACKY
CHOVATEĽSKÁ PREHLIADKA
DOM KULTÚRY ZÁHORSKÁ VES
14-19.MAREC 2017

Výstava trofejí z poľovníckej
sezóny 2016/2017

www.vstupte.org

Vstúpte, n.o. - zariadenie sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím v Malackách

Názov:
Vstúpte, n.o.

Sídlo: 1. mája 15, 901 01Malacky
Právna forma: nezisková organizácia

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

IČO:
37924664

Slávnostné otvorenie výstavy
18. 3. 2017 o 10:00 hod.
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Škola na ľade
Základná škola Záhorácka v Malackách obnovila projekt Škola na
ľade, ktorý po prvý raz zrealizovala
pred štyrmi rokmi. Žiaci 5. – 9. ročníka vo februári nacvičovali a zdokonaľovali sa v korčuľovaní, krasokorčuľovaní a ľadovom hokeji. Aktivity
na ľade vyvrcholili karnevalom pre
3. – 6. ročník. Celé podujatie malo

Jubilanti

80 Františka Blažíčková
Štefania Danihelová
Anna Holubová
Jozef Königstein
Terézia Sedláčková
Mária Spustová
85 Ladislav Adamovič
Helena Hlavánová
Jaroslav Mrkvica
90 Mária Jurdáková
Jozef Nemček
97 Mária Makytová

v marci

hravú formu a viedli ho inštruktori
korčuľovania na ľadovej ploche v Zámockom parku.
Viac ako 150 žiakov ZŠ Záhorácka tak nielenže nadobudlo korčuliarsku gramotnosť, ale zároveň si upevnili pozitívny vzťah k športu.
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Text: P. Filip, foto: M. Jobb

Srdečne blahoželáme!

SPOMIENKY

Ľudia v núdzi opäť

dostanú potravinové balíčky
Slovenská katolícka charita
v spolupráci s mestom Malacky opäť poskytne ľuďom v núdzi
pomoc vo forme potravinového
balíčka. Pomoc - na základe predložených zoznamov - sa bude vydávať v stredu 8. marca v čase
od 8:00 do 17:00 v priestoroch na
parkovisku za bývalou budovou
Mestského úradu Malacky (cesta smerom od Radlinského ulice
k pošte na Zámockej ulici, na pravej strane - v garáži Mestského úradu Malacky).
Potravinové balíčky sú jednou
z foriem pomoci v hmotnej núdzi
Ústredím práce, sociálnych vecí
a rodiny a zároveň sú súčasťou
Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci na roky 2014 - 2020, Opatrenie
1. Poskytovanie potravinových balíčkov so sprievodnými opatrenia-

mi ako nástroja riešenia potravinovej deprivácie na základe Zmluvy
o partnerstve č. 375/OPERDFaFEAD/2016.
-red-

želá svojim členkám – marcovým
jubilantkám Františke Blažíčkovej, Anne Holubovej, a Vlaste
Studeničovej na tvári úsmev,
v srdci radosť, zdravie, šťastie
a spokojnosť do ďalších rokov.

10. februára sme si pripomenuli
1. výročie úmrtia našej
milovanej maminky a babičky
Viktorie Matúškovej z Malaciek.

Z Tvojich očí žiarila láska
a dobrota, budeš nám
chýbať do konca života.

Výročná schôdza

ZZP VIKTÓRA pozýva svojich
členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v piatok
10. marca o 14:00 v zasadačke
bývalého Mestského úradu na
Radlinského ul. v Malackách.
Vyberať sa bude členský
príspevok.
ZZP VIKTÓRIA

Jednota dôchodcov Malacky
pozýva svojich členov na výročnú
členskú schôdzu, ktorá sa bude
konať v utorok 7. marca o 14:00
v zasadačke bývalého Mestského úradu na Radlinského ulici v
Malackách.

Jednoty dôchodcov

JDS
MALACKÁ MATRIKA
od 13. 2. 2017
do 27. 2. 2017

Povedali si ÁNO:
Zuzana Hurtová a Mário Zongor

Vítame medzi nami:
Alex Šefčík, * 23. 11. 2016

Pán Ivan Šíra sa
8. marca dožíva 76 rokov.
Nech Ťa láska stále hreje,
nech Ti smutno nikdy nie je,
nech Ti zdravie dobre slúži
a máš všetko,po čom túžiš.

S úctou a láskou spomínajú
manželka, deti, vnúčatá
a pravnúčatá.

28. februára sme si pripomenuli
5. výročie úmrtia nášho drahého
manžela, otca a starého otca
Eduarda Peňašku.
S láskou v srdci spomínajú
manželka a deti s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.

17. februára sme si pripomenuli
1. výročie chvíle, keď nás navždy
opustila naša drahá milovaná
mama, babka a prababka
Anna Špelitzová.
S láskou a úctou
spomína celá rodina.

Blahoželajú manželka
Valika a deti s rodinami.
Vnúčatá posielajú dedkovi
veľkú pusu.

Opustili nás:
Ružena Ščepánová, Malacky, *1937
Anna Fedrová, Malacky, *1925
Štefánia Eliašová, Lozorno, 1925
Milan Taraba, Malacky, *1952
Eduard Roth, Malacky, *1933
Mária Slobodová, Jakubov, *1930
Gustáv Baláž, Malacky, *1942
Ladislav Harcula, Veľké Leváre, *1946
Jozef Fajták, Malé Leváre, *1954
Vincent Vícen, Studienka, *1924

Kto ho poznal a mal rád, nezabudne.
21. februára sme si pripomenuli
8. výročie úmrtia pána
Jozefa Blažka.

S láskou a úctou spomínajú dcéry
a synovia s rodinami, vnúčatá a rodina Žáčková. Kto ju ste poznali,
venujte jej tichú spomienku.

BLAHOŽELANIE

Členská schôdza
ZZP VIKTÓRIA

Najbližšie číslo vyjde v stredu
15. marca 2017.
Želáme vám príjemné dni.

Jednota dôchodcov
Malacky

S tichou spomienkou k hrobu
chodíme, pri plameni sviečok
na Teba myslíme.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie
byť, no v našich srdciach budeš
navždy žiť.

23. februára sme si pripomenuli
10. výročie, čo nás navždy opustila
Darinka Hulmanová z Malaciek.
S láskou spomínajú dcéra Martina,
vnúčik Romanko, neterka
Emmuška, rodičia, súrodenci
s rodinami, ostatná rodina
a kamaráti.

Srdce bolí, to nikto nezahojí.
8. marca si pripomíname
4. výročie, čo nás nečakane
navždy opustil syn a otec
Ivan Kučera z Malaciek.
Spomínajú mama, dcéra Ivana
a vnúčatá Peťko, Nikolka a Miška.
Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
Ďakujeme.

4. marca uplynie 40 rokov od smrti
nášho starečka Emanuela Brimicha,
ktorý prežil celý svoj život
v Malackách. Spomínajú vnučky
Janka a Gabika.
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Opäť budú súťažiť

stolnotenisové nádeje
Priaznivcov stolného tenisu srdečne pozývame na turnaj Slovak Open
Malacky 2017. Uskutoční sa od piatku 10. marca do nedele 12. marca
v ŠH Malina. Za zelenými stolmi budú
súťažiť deti v kategóriách mladší žiaci
a mladšie žiačky (narodení po 1. januári 2004) a najmladší žiaci a žiačky
(narodení po 1. januári 2006).

Príďte povzbudiť naše športové
nádeje, možno medzi nimi vyrastá
stolnotenisová osobnosť, akou je riaditeľ turnaja a bývalý reprezentant
Jaromír Truksa.
Viac informácií: www.malackyopen2017.webnode.sk
-lubi-

Hádzaná: máme zastúpenie
v reprezentačných výberoch
Pohľad do zoznamov reprezentačných výberov je pre Malacky lichotivý. Tréneri si totiž vybrali aj v našich tímoch.
Ženy:
Mária Olšovská (SHK Veselí nad Moravou), odchovankyňa ŠKH Rohožník

Kadeti:
Roman Valachovič (Stavmat Strojár
Malacky/Tatran Stupava)

Juniorky:
Vanessa Raffasederová, Lucia Kováčová ( obe Tatran Stupava/Strojár
Malacky)

Predkadeti:
Daniel Polák, Martin Hýravý, Samuel Fusek (všetci Stavmat Strojár
Malacky/Tatran Stupava)

Kadetky:
Lucia Poláková (AS Trenčín), Melani Jagodič (HC Zlín), obe odchovankyne Malaciek
Nikol Vačková, Diana Michálková
(obe Tatran Stupava/Strojár Malacky)

Našim hráčom, hráčkam a odchovankyniam želáme veľa športových
úspechov.
-lubi-, spracované podľa
www.handballmalacky.sk

Halový šampionát dospelých
v atletike: striebro a bronz pre Malacky
Z halových Majstrovstiev SR v atletike mužov a žien, ktoré sa uskutočnili v dňoch 18. – 19. februára v ŠH
Elán v Bratislave, priviezli členovia Atletického klubu AC Malacky striebro a bronz.
O prvý, bronzový medailový zápis sa zaslúžila štafeta AC Malacky na
4 x 200 m mužov. Naša štvorica Marek Havlík, Ján Beňa, Boris Pribil
a Marcel Žilavý nestačila iba na bežcov Slávie UK Bratislava a VŠC Banská
Bystrica. Aj o druhý cenný kov, tentoraz strieborný, sa postaralo kvarteto AC Malacky. Štafetu 4 x 400 m
mužov v zložení Ján Beňa, Peter
Hollý, Marek Havlík a Boris Pribil
zdolala iba Slávia UK Bratislava.
V najkratšom halovom šprinte sa
darilo Marcelovi Žilavému, ktorý si
v rozbehu na 60 m vylepšil svoj halový osobný rekord na 7,14 s. Vo finále
tento výkon potvrdil časom 7,15 s
a v kvalitnej mužskej konkurencii
obsadil 8. priečku. Osobný rekord
na 200 m si vylepšil aj Marek Havlík, ktorého výkon 23,90 s znamenal
7. najrýchlejší čas v celkovom poradí.
V behu na 400 m tesne ušiel postup
do finále Borisovi Pribilovi, ktorý si za
účasti kompletnej slovenskej špičky
v tejto disciplíne vybojoval časom
51,12 s 6. miesto. O dve 7. priečky sa
postarala Kristína Martinusová, ktorá
v skoku do diaľky dosiahla 532 cm
a v trojskoku 10,62 m. V behu na
3000 m mužov si nový osobný re-

kord výkonom 9:19,32 min. utvoril
Jakub Kopiar a v celkovom hodnotení obsadil 13. miesto.
Pre väčšinu pretekárov AC Malacky bol halový šampionát v atletike dospelých tou najlepšou
prí-pravou pred blížiacimi sa majstrovstvami republiky dorastencov
a juniorov. O to viac tešia predvedené výkony, osobné rekordy a samozrejme, aj zisk dvoch „dospeláckych“ medailí.
Z výsledkov:
60 m
1. Ján Volko (BK HNTN Bratislava) –
6,67 s
8. Marcel Žilavý (AC Malacky) –
7,16 s
200 m
1. Jakub Matúš (AO Slávia STU Bratislava) – 21,68 s
7. Marek Havlík (AC Malacky) –
23,90 s
400 m
1. Denis Danáč (AC Stavbár Nitra) –
48,00 s
6. Boris Pribil (Atletický klub AC
Malacky) – 51,12 s

3000 m
1. Peter Ďurec (AK ŠK UMB B. Bystrica) – 8:25,62 min.
13. Jakub Kopiar (Atletický klub
AC Malacky) – 9:19,32 min.
4 x 200 m
1. AK Slávia UK Bratislava – 1:31,08
min.
3. AC Malacky (Havlík, Beňa, Pribil,
Žilavý) – 1:33,40 min.
4 x 400 m
1. AK Slávia UK Bratislava – 3:27,59
min.
2. AC Malacky (Beňa, Hollý, Havlík,
Pribil) – 3:29,79 min.
Skok do diaľky
1. Jana Velďáková (VŠC Dukla B. Bystrica) – 630 cm
7. Kristína Martinusová (AC Malacky) – 532 cm
Trojskok
1. Dana Velďáková (VŠC Dukla B. Bystrica) – 13,37 cm
7. Kristína Martinusová (AC Malacky) – 10,62 cm
Text a foto: P. Filip

Naši úspešní borci s trénerom, zľava: M. Krajčírová, S. Michálek, N. Janiuková,
J. Krajčovič, M. Strelecký, L. Piffko

Medailový zber

Strieborná štafeta AC Malacky

pre FDM Combat Team
V priestoroch ZK DUNAJPLAVBA
v Bratislave sa za účasti takmer stovky reprezentantov Slovenska, ČR a
Maďarska konalo ďalšie kolo NO GI
CUPu 2017 v grapplingu. Z tohto
podujatia sme si priniesli 6 medailí:
Natália Janiuková v kat. ženy
-60kg získala striebornú medailu,
Lukáš Piffko v spojenej kat. juniori -80 kg obsadil 2. miesto
a v kat. muži -88kg 3. miesto,
Ján Krajčovič vo svojej premiére
v kat. -88 kg muži získal 2. miesto,
Simon Michálek zvíťazil v dvoch
kategóriách: muži -99 kg pokročilí a
+99 kg.
Šesť cenných kovov z Bratislavy
sme pridali k trom ďalším zo začiatku

tohto roka, z medzinárodnej ligy
MMA prebiehajúcej v ČR (2x Praha
– WMMA aj IMMAF), kde Simon Michálek získal zlato v kat. muži +99kg,
Lukáš Piffko v kat. muži -84kg
striebro a Natália Janiuková v kat.
ženy -60kg bronz. Plynule tak naviazali na minuloročné mimoriadne
úspechy, keď sme sezónu 2016 uzavreli s celkovým počtom 30 medailí!
Byť 30-krát na stupni víťazov – to
bola odmena za drinu a odriekanie
mojich zverencov.
Viac informácií: www.facebook.com/
FDMCombatteam.
Text a foto: M. Strelecký,
tréner FDM Combat Team

Bronzová štafeta AC Malacky
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