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Dobré meno

Ľ. Pilzová
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Str. 8 Zlatý hattrick Borisa Pribila
na majstrovstvách SR

Druhá etapa rekonštrukcie strechy kaštieľa je v plnom prúde
Pohľad na malacký kaštieľ je opäť o niečo príjemnejší. Už v prvom momente si okoloidúci všimnú viditeľný postup prác pri oprave strechy. Aktuálny projekt rekonštrukcie s oficiálnym názvom Operatívna obnova strechy, krovu, komínov a klampiarskych prác kaštieľa v Malackách – južné
a západné krídlo sa začal 7. novembra a podľa plánu by mal trvať do júna tohto roka.
Prvá polovica strechy – severné
krídlo (od Ul. Duklianskych hrdinov)
a východné krídlo (od nemocnice) –
sa opravovala v období od októbra
2014 do decembra 2015. Okrem
výmeny krovov a strešnej krytiny
boli zrekonštruované komíny, na vikieroch pribudli nové okenice a na
rohu strechy replika historickej ko-

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.
14:00 – 18:00
sobota 8. 4.
9:00 – 12:00

ruhvy s Pálffyovským erbom a letopočtom 1664.
Súčasná etapa rekonštrukcie
zahŕňa zvyšné dve krídla: južné (od
fontány) a západné (čelné). Za viditeľnými zmenami sa skrýva obrovské množstvo prác rôzneho druhu.
„Súčasťou rekonštrukcie je aj oprava
zvyšných komínov na južnom kríd-

Základné školy Dr. J. Dérera,
Štúrova a Záhorácka:
piatok 21. 4.
14:00 – 18:00
sobota 22. 4.
9:00 – 12:00
Viac informácií o zápisoch
nájdete na strane 5.
-MsÚ-

Biologický zber z rodinných domov:
najbližší bude v utorok 28. marca
Zber biologického odpadu sa bude
vykonávať podľa harmonogramu zverejneného v kalendári zvozov pre rok
2017 aj na webovom portáli spoločnosti TEKOS www.tekosmalacky.sk.
Dátumy najbližších zberov:
• 28. marec (utorok)
• 11. apríl (utorok)
• 25. apríl (utorok)
Zber sa bude vykonávať formou
120-litrového vreca (1 kus), do
ktorého je potrebné ukladať trávu,
lístie a podrvený materiál (štiepku).
K tomu je možné priložiť snop, teda

konáre alebo haluzoviny zviazané
špagátom v maximálnej dĺžke 1 m
a priemere 0,5 m (1 kus).
Biologický zber sa zavádza pre občanov rodinných domov, ktorí nemajú
väčšie kapacity na kompostovanie
biologického materiálu. Komu zvoz
nestačí, má k dispozícii zberné dvory na Partizánskej a Hlbokej ulici.
V prípade otázok alebo nejasností môžete kontaktovať spoločnosť
TEKOS, tel. číslo 034/772 20 60,
mail tekos@tekosmalacky.sk.
TEKOS

le. Okrem toho sa vymenia porušené drevené prvky krovu, latovanie,
kompletne sa vymení strešná keramická krytina, pribudne nové medené oplechovanie, zrekonštruujú sa
strešné vikiere a doplní sa bleskozvod,“ vymenoval pre Malacký hlas
projektový manažér Matej Farkaš
a zdôraznil, že mesto úzko spolu-

pracuje s Krajským pamiatkovým
úradom. Financovanie rekonštrukcie je vo veľkej miere v réžii mesta.
Rozpočet Malaciek na tento rok má
na opravu kaštieľa vyčlenených
200 tisíc eur, k nim ešte pribudla dotácia 30 tisíc z Ministerstva kultúry SR.
Pokr. na
strane

Už o pár dní oceníme úspešných malackých športovcov za
ich individuálne i tímové výkony
v uplynulom roku. Na slávnostné
vyhlásenie najlepších športovcov
a kolektívov pozývame v piatok
24. marca do Spoločenského domu
širokú verejnosť. O ich úspechoch,
ktorými šíria dobré meno Malaciek, často a radi informujeme aj
v mestských médiách.
Je potešujúce, že tých, čo šíria
dobré meno nášho mesta, je veľa.
Medzi nich patria naši seniori,
ktorí sa úspešne zúčastňujú na
speváckych a športových súťažiach. Sú to aj naši šikovní mladí:
malackí žiaci a študenti, vzorne
reprezentujúci v športe či vedomostných olympiádach. O niektorých z nich píšeme aj v tomto čísle
Malackého hlasu.
Dobré meno Malaciek sa vďaka mladým stolným tenistom
momentálne šíri po Slovensku
a do 11 ďalších krajín. Pred pár
dňami sa totiž v športovej hale
Malina konal medzinárodný žiacky turnaj v stolnom tenise Slovak
Open Malacky za účasti takmer
200 detí. Koniec-koncov, dobré
meno Malackám robí aj korektná
spolupráca poslancov mestského
zastupiteľstva s vedením mesta –
tú si dokonca všimol a spomenul
pri nedávnej návšteve Malaciek aj
predseda vlády.
Na dobrom mene záleží a je
jedno, či ide o človeka, inštitúciu
alebo mesto. Dobré meno si vytvárame predovšetkým my sami:
svojím správaním k našim blízkym, kolegom, ale aj slabším či
starým. Platí to aj vo vzťahu k nášmu okoliu: či hodíme papierik
alebo žuvačku na chodník alebo
do odpadkového koša. Či fľašu od
minerálky, prípadne plechovku od
piva zahodíme v prírode, alebo ju
prázdnu prinesieme naspäť. Jednoducho, dobré meno sebe, svojej
rodine, svojmu mestu či zamestnávateľovi robíme v každej sekunde nášho života. Nech je vysvedčenie, ktoré takto vystavujeme, čo
najlepšie.
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Slávnostné vyhlásenie

najlepších športovcov
Komisia pre vzdelávanie, mládež
a šport Mestského zastupiteľstva
v Malackách v spolupráci s Centrom
voľného času pozýva na slávnostné
vyhlásenie najlepších športovcov
a športových kolektívov mesta Malacky za rok 2016. Bude sa konať

v piatok 24. marca o 18:00 v Spoločenskom dome MCK na Mierovom námestí v Malackách. Príďte
stráviť slávnostné chvíle s najlepšími
šampiónmi nášho mesta.
- red-

Ožíva Záhorácky slovník
Po 20 rokoch sa pripravuje reedícia knihy filológa a publicistu Konštantína
Palkoviča Záhorácky slovník. Znovuvydanie navrhla Komisia pre kultúru
a cestovný ruch pri MsZ Malacky. Projekt zastrešuje mesto Malacky, ktoré
získalo od dedičov K. Palkoviča autorské práva. Z prvého vydania sa nezachovala elektronická verzia, takže pôvodná kniha sa prácne skenuje a digitalizuje. Aktuálne sa už finalizuje proces digitalizácie a pripravuje sa vizuál,
ktorý pôjde do tlače. Nové vydanie bude oproti pôvodnému doplnené
o ilustrácie.
-lubi-
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Nová riaditeľka MŠ
Druhá etapa rekonštrukcie
Martina Novotová:
strechy kaštieľa je v plnom prúde
Malacky si zaslúžia
nadštandardnú škôlku
Primátor Juraj Říha vymenoval do funkcie riaditeľky Materskej školy
v Malackách Martinu Novotovú. Menovací dekrét na obdobie 5 rokov prevzala v stredu 8. marca.
M. Novotová zvíťazila v nedávnom výberovom konaní a doteraz
pôsobila ako zástupkyňa riaditeľky
pre elokované pracovisko na Bernolákovej ulici. „Moje úvodné pocity
sú zmesou obáv, vzrušenia i očakávania. Želám si, aby sa moja vízia a cieľ
stali víziou a cieľom aj pre ostatných
kolegov. Malacky ako okresné mesto
si zaslúžia materskú školu, ktorá rezonuje v povedomí ako nadštandardná.
A to je pre mňa najväčšou výzvou,“
povedala pri nástupe do funkcie
M. Novotová. Primátor novej riaditeľke zaželal veľa úspechov a zároveň
sa poďakoval A. Petrášovej a G. Šulovej, ktoré viedli materskú školu ako
poverené riaditeľky až do nástupu
M. Novotovej. Zdôraznil, že zamestnanci všetkých šiestich elokovaných
pracovísk MŠ musia tvoriť jeden tím:
„Z môjho pohľadu sú tímový duch
a atmosféra pre prácu najdôležitejšie.
Aj preto som vyjadril želanie, aby nová
riaditeľka takpovediac držala kormidlo pevne v rukách.“

Mesto pokračuje v obnove jednotlivých pracovísk materskej školy.
Čerstvo zrekonštruovaný pavilón
bývalých jaslí na Bernolákovej je už
skolaudovaný a v najbližších dňoch
v ňom začnú fungovať dve triedy.
„Zároveň sme prijali rozhodnutie, že
navyše prijmeme ešte 27 detí, ktoré
vek 3 roky dovŕšia až v júni,“ povedal
primátor. Aktuálne sa pripravuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu
MŠ Hviezdoslavova, cez letné prázdniny sa plánuje zateplenie budovy
na Rakárenskej a do konca tohto
roka by mala byť dokončená rekonštrukcia areálu na Bernolákovej. „Za
predchádzajúce dva roky sme investovali do materskej školy milión eur, čo je
historicky najvyššie číslo. Tento rok počítame so sumou okolo 450 tisíc. Splácame tak modernizačné dlhy, keďže
v tomto smere sa dlhé roky neinvestovalo, a navyše škôlka patrí medzi naše
priority,“ uzavrel primátor Malaciek.

(dokončenie zo str. 1)
Ako povedal primátor mesta Juraj
Říha, používame „zdravý sedliacky
rozum“ – to znamená, že keď bude
hotová strecha, môžu sa začať práce
v interiéri: „V kaštieli chceme obnoviť
reprezentačné priestory a v strednodobom časovom horizonte aj nádvorie a fasádu. Máme pred sebou jasnú
víziu: zrekonštruovaný kaštieľ, slúžiaci
verejnosti, predovšetkým Malačanom
a Malackám.“ Reprezentačné priestory by v budúcnosti mali slúžiť ako
sobášna sieň a rokovacia miestnosť
mestského zastupiteľstva. Tu sa však
naše ambície rozhodne nekončia: počas nedávnej návštevy v Malackách
dostal premiér R. Fico od primátora
mesta pozvanie na prípadné budúce
výjazdové rokovanie vlády SR. Samozrejme, konalo by sa v novozrekonštruovaných reprezentačných priestoroch
kaštieľa. Predseda vlády tento návrh
prijal so záujmom a v prvej reakcii dokonca pripustil aj prípadné rokovanie
s predsedom vlády Českej republiky
práve v Malackách.
Text: Ľ. Pilzová, www.malacky.sk,
foto: S. Osuský

Text a foto: Ľ. Pilzová

Národná kultúrna pamiatka SR

Čím žil kaštieľ v roku 2016

• pôvodne barokové reprezentačné šľachtické sídlo (17. storočie)
• štvorkrídlový uzatvorený objekt
s vnútorným nádvorím
• začiatok 19. storočia: radikálna
prestavba v klasicistickom štýle
• park v anglickom štýle
• vzácne francúzske komíny, každý
z nich má iný tvar
• posledným zemepánom bol Mikuláš XIII. Pálffy (1861 Malacky –
1935 Marchegg)
• 1934: kaštieľ dostala rehoľa františkánov
• 1944 – 1945: sídlo gestapa po II.
svetovej vojne: kasárne pohraničnej stráže
• 1957 – 2003: nemocnica
• 2007: majiteľom kaštieľa sa stáva mesto
• 2012: čestné uznanie Ministerstva kultúry SR v súťaži Kultúrna
pamiatka roka

• voľby do NR SR – volebná
miestnosť
• Veľká noc v kaštieli – tvorivé
dielne, výstava tradičných veľkonočných výrobkov
• Prvomájové Malacky – znovuotvorená kaplnka, výstava prác žiakov ZUŠ, výstava
bonsajov na nádvorí
• festival Viva Musica! – vystúpenie víťazov súťaže slovenských
konzervatórií
• rozprávkové popoludnia
• výstava Remeslá v Malackách
• letný tábor MCK
• Historické potulky Malackami
• Kultúrne leto: koncerty
(Handl – Johanes, Geišbergovci, renesančné piesne),
divadelné predstavenie
Divadla na hambálku

Malacký kaštieľ: bohatá i pohnutá história
Počas štyroch storočí svojej existencie bol vznešeným sídlom urodzeného
rodu Pálffyovcov, františkánskym internátom, vojenským skladom, socialistickou nemocnicou i príbytkom pre bezdomovcov. Od roku 2007 patrí
mestu Malacky a je zapísaný v zozname kultúrnych pamiatok SR. Kaštieľ
má zrekonštruovanú časť predného krídla, kde vznikli výstavné a seminárne miestnosti a Pálffyovská izba s dobovým nábytkom. S pomocou sponzorov bola zrekonštruovaná studňa na nádvorí kaštieľa, vstupná brána,
podbránie, schodisko a fontána.

Právna poradňa: Nepriznaný invalidný dôchodok
Požiadal som Sociálnu poisťovňu o priznanie invalidného dôchodku. Posudkový lekár mi uznal mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na úrovni 35 %. Proti rozhodnutiu som podal odvolanie, ktoré ústredie Sociálnej poisťovne zamietlo a potvrdilo pôvodné rozhodnutie. V poučení rozhodnutia je uvedené, že sa voči nemu nedá odvolať a je ho
možné napadnúť už iba žalobou podanou do 2 mesiacov na súde. Ako mám ďalej postupovať?
V prvom rade je potrebné uviesť,
že bez náležitého zistenia rozhodujúcich skutočností (oboznámenie sa
s listinnými dokladmi) nie je možné
zaujať stanovisko k samotnému nároku na invalidný dôchodok, resp.
k percentuálnemu zhodnoteniu
miery poklesu schopnosti vykonávať
zárobkovú činnosť.
V prípade, ak ste toho názoru, že
posudkoví lekári Sociálnej poisťovne
nesprávne posúdili Váš zdravotný
stav, máte za danej situácie možnosť
podať v lehote dvoch mesiacov od
oznámenia rozhodnutia správnu
žalobu podľa § 199 a nasl. Správneho súdneho poriadku. Žalobu je
potrebné podať na vecne a miestne
príslušnom súde, ktorým je Krajský

súd v Bratislave.
V konaniach o správnych žalobách v sociálnych veciach zákon
uvádza výnimku z povinného zastúpenia. To znamená, že v predmetnom konaní žalobca nemusí byť zastúpený advokátom.
Súd žalobu podanú fyzickou
osobou posudzuje neformálne a nie
je viazaný žalobnými bodmi.
V žalobe je potrebné uviesť:
§ označenie súdu, ktorému je určené (Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, Bratislava),
§ označenie žalobcu (meno,
priezvisko, bydlisko, dátum narodenia),
§ označenie žalovaného (Sociál-

na poisťovňa - ústredie, so sídlom
Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava),
§ označenie druhu žaloby (Správna žaloba v sociálnych veciach),
§ označenie konania, v ktorom
sa žalobca domáha nápravy (číslo
konania),
§ deň vydania rozhodnutia a deň
jeho doručenia alebo iného oznámenia žalobcovi,
§ opísanie rozhodujúcich skutočností – dôvody žaloby,
§ označenie dôkazov,
§ podpis žalobcu.
K žalobe je potrebné priložiť kópiu napadnutého rozhodnutia,
prípadne ďalšie dôkazy.

V súdnom konaní začatom
na základe správnej žaloby budú
vznikať určité výdavky – trovy konania. Prvým výdavkom žalobcu
bude súdny poplatok za podanie
správnej žaloby, ktorý je v zmysle
zákona o súdnych poplatkoch vo
výške 70 €. Ak to odôvodňujú pomery účastníka konania, môže súd
na návrh priznať oslobodenie od
súdneho poplatku. Ďalšími výdavkami sú prípadné trovy právneho
zastúpenia, ak sa žalobca dá zastúpiť advokátom. Súd prizná žalobcovi voči žalovanému právo na úplnú
alebo čiastočnú náhradu dôvodne
vynaložených trov konania, ak mal
žalobca vo veci celkom alebo sčasti
úspech. Právo na náhradu dôvodne

vynaložených trov môže súd priznať aj žalovanému.
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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Zasadnutie Mestského
zastupiteľstva – návrh programu
štvrtok 23. marca 2017 o 15:00, zasadačka MsÚ, Radlinského ul.
1) Otvorenie, určenie pracovných
komisií a schválenie programu
2) Správa o plnení uznesení MsZ
3) Správa o kontrolnej činnosti
za rok 2016
4) Správa z kontroly hospodárenia a dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri
čerpaní výdavkov v rozpočtovej
organizácii mesta CVČ za rok 2015
5) Správa z kontroly výdavkov a dodržiavania legislatívnych postupov
pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
6) Správa z kontroly plnenia uznesení za II. polrok 2016
7) Návrh VZN mesta Malacky a interné právne normy:
a) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým

sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 2/2014 o úhradách za sociálne
služby poskytované mestom Malacky
v znení VZN mesta Malacky č. 8/2015
a v znení VZN mesta Malacky č. 6/2016
b) Návrh VZN mesta Malacky, ktorým
sa ruší VZN mesta Malacky č. 4/2012
o zásadách pre tvorbu a vydávanie
všeobecne záväzných nariadení mesta
c) Návrh VZN mesta Malacky o spôsobe náhradného zásobovania vodou,
náhradného odvádzania odpadových
vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
na území mesta Malacky
8) Návrh prevodov, prenájmov nehnuteľností a zmluvy:
a) Návrh na odplatný prevod verejného
osvetlenia s príslušenstvom v obytnej
zóne Padzelek v prospech mesta Malacky
b) Návrh na schválenie Dohody o urovnaní sporného vlastníctva k pozemku
C-KN 2108/3 v k. ú. Malacky v prospech
JUDr. Marty Vícenovej, Malacky
c) Návrh na doplnenie nadačného

imania Nadácie Pro Malacky v súlade
so zákonom o nadáciách
d) Návrh na zriadenie vecného bremena na časti parciel registra C parc.
č. 3622/2, parc. č. 3630/1 a registra
E parc. č. 6527/1 v k. ú. Malacky, uzatvorením Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
9) Návrh na zverenie dlhodobého
hmotného majetku mesta Malacky
do správy rozpočtovým organizáciám MŠ Jána Kollára 896, Malacky,
ZŠ Štúrova ul. 142/A, Malacky, ZUŠ
Záhorácka ul. 1918, Malacky
10) Návrh na schválenie dotácií
pre športové kluby na rok 2017
11) Rôzne
12) Interpelácie a podnety
MsÚ
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Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste:
Samostatný odborný referent výstavby
a spoločného stavebného úradu
Rámcová náplň práce:
• vedenie územných konaní, príprava a vydávanie územných rozhodnutí,
• vedenie stavebných konaní, príprava a vydávanie stavebných rozhodnutí,
• vedenie kolaudačných konaní a vydávanie kolaudačných rozhodnutí,
• agenda priestupkov a správnych deliktov,
• zabezpečenie výkonu štátneho stavebného dohľadu,
• vedenie a vydávanie ďalších stavebných rozhodnutí podľa stavebného
zákona.
Druh pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu určitú na jeden rok
s možnosťou ďalšieho predĺženia pracovného pomeru
Pracovný úväzok: 100 %
Miesto výkonu práce: Malacky
Termín nástupu: podľa dohody
Kvalifikačné predpoklady:
• minimálne úplné stredné odborné vzdelanie stavebného zamerania,
• výhodou vysokoškolské vzdelanie stavebného alebo právneho zamerania.
Iné kritériá a požiadavky:
• odborná spôsobilosť na výkon činnosti stavebného úradu výhodou,
• prax v oblasti stavebného konania, prenesený výkon štátnej správy výhodou,
• občianska bezúhonnosť,
• znalosť práce s PC (MS OFFICE, INTERNET),
• komunikačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť, profesionálne
vystupovanie.

Nadácia PRO MALACKY
chytá druhý dych

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s uvedením telefonického a emailového kontaktu,
• štruktúrovaný životopis,
• kópia dokladu o vzdelaní.

Nadácia vznikla v roku 2005 s cieľom podporovať rozvojové projekty s
trvalým prínosom pre mesto. Nadačná listina hovorí o „podpore rozvoja
aktivít občanov mesta, združení a organizácií zameraných na kultúrnu,
športovú a spoločensko-záujmovú
činnosť, podpore rozvoja cezhraničnej spolupráce a cestovného ruchu,
ochrane a zlepšovaní životného prostredia mesta ako aj podpore rozvoja
aktivít zdravotne postihnutých občanov mesta.“ V období rokov 2012 –
2016 z dôvodu nedostatku finančných
zdrojov nevykonávala žiadne aktivity
ani činnosti a posledný príjem z 2%
z dane z príjmov získala naposledy

Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú zaradené do výberu uchádzačov.

Nie je vám ľahostajná tvár nášho mesta? O 2 % z vašich dani sa uchádza Nadácia Pro Malacky.
v roku 2011. Každoročne však bola zo
zákona povinná vypracovať účtovnú
závierku a výročnú správu, čo si vyžadovalo finančné náklady. V dôsledku
toho má aktuálne nadácia na účte
3835 eur, pričom táto suma je výrazne
nižšia ako stanovená hodnota nadačného imania (6 638,78 €).
Mesto Malacky ako zakladateľ
nadácie má záujem na jej oživení a opätovnom fungovaní tak,
aby mohli byť z jej prostriedkov
podporované verejnoprospešné
aktivity v našom meste. Správna
rada Nadácie Pro Malacky preto
požiada mesto o finančnú podporu 8200 € (2800 € na dofinancovanie

NADÁCIA PRO MALACKY
• založená: 2005
• pôvodný cieľ: podpora rozvoja aktivít občanov mesta, združení a organizácií zameraných na kultúrnu, športovú a spoločensko-záujmovú
činnosť, podpora rozvoja cezhraničnej spolupráce a cestovného ruchu,
ochrana a zlepšovanie životného prostredia mesta, podpora rozvoja aktivít zdravotne postihnutých občanov mesta
• nový cieľ: podpora a pomoc projektom jednotlivcov
Správna rada
Nadácie PRO MALACKY
• Juraj Říha – predseda
• Ivan Vaškor
• Katarína Trenčanská
• Lucia Vidanová
• Martin Macejka
Správca nadácie: Ľubica Čikošová
DÔLEŽITÉ TERMÍNY
• do 31. marca 2017 – podanie
daňových priznaní fyzických osôb,
ktoré podávajú daňové priznanie
+ podanie daňových priznaní právnických osôb. Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane
je súčasťou daňového priznania.

• do 30. apríla 2017 – zasielanie
vyhlásení zo strany daňovníkov,
za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (Zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj
Potvrdenie o zaplatení dane.)
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
Nadácia Pro Malacky
Radlinského 2751/1 901 01 Malacky
IČO: 30798345
č. účtu:
SK0356000000003269551001
www.malacky.sk
promalacky@malacky.sk

nadačného imania, 400 € na úhradu
za audit účtovnej závierky, bankové
a správne poplatky a 5000 € na financovanie činnosti nadácie). O návrhu
rozhodnú mestskí poslanci na rokovaní MsZ vo štvrtok 23. marca.
Členovia správnej rady podporujú myšlienku, aby sa nadácia zameriavala predovšetkým na podporu
a pomoc projektom jednotlivcov,
keďže pomoc a podporu právnickým osobám (napr. občianskym
združeniam, športovým klubom)
mesto poskytuje formou dotácií.
AKO DAROVAŤ 2% – krok za krokom
Zamestnanci:
1. požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov
a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane,
2. vyplňte Vyhlásenie o poukázaní
2% dane. Uveďte vaše meno, rodné
číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU
ZAPLATENEJ DANE Z PRÍJMOV
FYZICKEJ OSOBY nájdete na internetovej stránke mesta www.
malacky.sk,
3. najneskôr do 30. apríla 2017 pošlite/doručte formuláre daňovému
úradu v mieste vášho bydliska.
Fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie (živnostníci) a právnické osoby:
1. vyhlásenie o poukázaní sumy do
výšky 2% zaplatenej dane je súčasťou daňového priznania,
2. vyplnené daňové priznanie za rok
2016 doručte svojmu daňovému úradu.
Ľ. Pilzová, s využitím zdrojov:
Nadácia Pro Malacky
a www.dvepercenta.sk

Dátum a miesto podania žiadosti:
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť
do 24. marca 2017 na adresu: Mesto Malacky,
Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky.

Odstávky elektriny
Západoslovenská distribučná, a.s., oznamuje, že z dôvodu plánovanej
práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú v najbližších dňoch bez
odstávky niektoré ulice v Malackách.
Piatok 17. marca, 07:45 - 15:15
VEĽKOMORAVSKÁ 9, 11, 13, 15, 9
Pondelok 20. marca, 07:45 - 15:15
VEĽKOMORAVSKÁ 13, 15
Utorok 21. marca, 07:45 - 15:15
M. RÁZUSA 25, 27
Štvrtok 23. marca, 07:45 - 17:15
DUKLIANSKYCH HRDINOV 38, 40, 40-87, 42, 42/VL, 44, 46, 48, 50, 52, 56,
58, 60, 64, 66, 68, 70, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 123, 125, 127, 133,
135, 137, 139, 143, 147, 149, 151, 151/VP, 155, 159, 161, 163, 165, 167
DŽBANKÁREŇ 1, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 23/ZA
HLBOKÁ 7, 9/VE, 11, 13, 15, 1573/6, 1573/9, 17, 19, 19/A, 21, 23, 25, 26,
27, 29, 30, 31, 32, 33, 33/VE, 34, 36, 38, 40, 5001, 5001/VP, 5365/12
HODŽOVA 5, 9, 15, 1573/19, 1573/20, 1573/21, 1573/22, 1573/23
J. KRÁĽA 5, 6, 6/VE, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 1548/8, 16, 1609/4, 17, 18,
19, 21, 22, 23, 25, 25/A, 26, 27, 28, 29, 30/VL, 31, 33, 36
LOKA BÍDAMAJÍR 27
LOKA PRI DIAĽNICI 9000, 9041 BL/TS
NA MAJERI 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30004/25, 30005/1, 32
PÍSNIKY 1, 1/A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 42, 44, 46, 48, 50,
52, 54, 56, 58
RAKÁRENSKÁ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 21/VE,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 36, 54, 56, 58, 60
TÁBORISKO 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25
ZÁHORIE 95/9
-zsdis-
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Aktovka Vincenta Šikulu – výstava Stretnutie s históriou
spontánnych fotiek prišla do Malaciek v Múzeu Michala Tillnera
„Aké to je písať knihy? Keď sa všetkému, čo máš rád, začneš venovať ako svojej práci,“ odpovedala na jednu
zo všetečných otázok malackých žiakov spisovateľka Veronika Šikulová. Beseda so školákmi sa uskutočnila počas vernisáže výstavy fotografií z rodinných albumov, ktorá je venovaná jej otcovi, známemu spisovateľovi, a nesie príznačný názov Aktovka Vincenta Šikulu.
Môj tato a naše detstvo
Spisovateľka, ktorá žije a tvorí
v Modre, otvorila výstavu a podala pútavý výklad ku každej fotke.
„Môj tato bol aj včelár. Raz sme so
sestrou skončili v nemocnici, pretože sme chceli vyskúšať, čo sa stane,
keď napcháme chlieb s maslom
a medom cez lietače, aby si včielky
pochutili,“ s úsmevom zaspomínala
pri jednom zábere.
Vincent Šikula s rodinou, s priateľmi i v kruhu ďalších spisovateľov
počas stretnutí, ktoré v minulosti
bývali samozrejmosťou. Fotky s krásnou výpovednou hodnotou vytvorili
v malackej knižnici spontánnu atmosféru. „Veronika, aké sú tvoje pocity
pri otvorení výstavy?“ vzniesla prvú
otázku spisovateľka Denisa Fulmeková, ktorá sa zhostila moderovania
besedy. Práve ona na sklonku minulého roka prezentovala v Malackách
svoju knihu Konvália, dej ktorej sa
odohráva v našom meste. S dcérou
známeho spisovateľa sa poznajú
od detstva. V. Šikulová odpovedala:
„Doma sme mali takú zásuvku, bol
v nej vždy veľký neporiadok. Tá zásuvka bola plná tatových fotografií,
to viete – spisovateľ – ľudia ho stále
fotili. Dnes ho môžu poznať nielen cez
jeho knihy, ale prostredníctvom týchto
fotografií precítiť aj jeho tvorivé a životné zázemie. Teším sa z tejto výstavy, na ktorej mi fotky rezonujú celkom
inak než v minulosti.“
A ktorú knihu svojho otca má
najradšej? „Vajíčko sliepky liliputánky.
Ten príbeh sa skutočne stal mne a mojej sestre Agátke. Dali sme liliputánkine vajíčko zožrať prasaťu a potom
sme si to chceli u starej mamy vyžehliť.
Tiež si pamätám, ako sa mi - čoby dieťaťu - veľmi páčil preklad názvu tatovej knihy Pán horár má za klobúkom
mydleničku do češtiny, ktorý znel Pan
lesní má za kloboukem mydlifouse,“
zaspomínala pokračovateľka spisovateľského rodu, ktorá priznala, že si
otcovu tvorbu vo vlastnom detskom
veku do dôsledku neuvedomovala.
„Často som chodievala recitovať.
Jeden chlapec, volal sa Ľudo Ružička,
prednášal vždy – na rozdiel odo mňa
- niečo od môjho tata a pravidelne sa
umiestňoval na prvom mieste, pričom
ja som končievala druhá. Nosil také
veľké gate, vzadu zopnuté zatváracím
špendlíkom, aby mu nepadli, a bol
veľmi šikovný. No a predstavte si, tento chlapec je dnes v Dubovej - rodisku
môjho tata – starostom,“ porozprávala V. Šikulová. Pripomenula, že dej
knihy O múdrom kohútikovi je situovaný do Perneka, teda na Záhorie,
kde mal V. Šikula veľa kamarátov.
Na besede zaznelo množstvo
ďalších príhod a zážitkov: o krásnom dome vo vinohradoch v Modre, okolo ktorého sa dalo prejsť až do
Harmónie, i o ďalšom dome v Bernolákove, blízko trate, kde vyrástla
Veronikina mama a bývala tam jej
babička, ktorá vedela rozprávať hrôzostrašné príbehy o železničných
nešťastiach a nazývala ich rozprávkami. „Keď sme prišli k babičke na

MCK Malacky - Múzeum Michala Tillnera pozýva na Stretnutie s históriou, ktorého témou bude prezentácia činnosti múzea v posledných rokoch.
Múzeum sa okrem činností
spojených so stálymi expozíciami
venuje digitalizácii obrazových a písomných prameňov. Dlhodobo tiež
skúma dejiny Malaciek. Vlani sa činnosť múzea preniesla aj do kaštieľa,
kde bola počas letnej sezóny okrem
Pálfiovskej izby otvorená výstava
Remeslá v Malackách. Na konci roka
vydalo múzeum deviaty zborník
s titulom Malacky a okolie - história,
venovaný najmä téme remesiel, živností a služieb. Je výsledkom spolupráce s viacerými inštitúciami, ale aj
s Malačanmi nadšenými pre históriu.

Na najbližšom stretnutí s históriou, ktoré sa bude konať v utorok
21. marca o 18:00 v galérii MCK na
Záhoráckej ulici, budú pracovníci
múzea prezentovať zaujímavé materiály z archívu a depozitára, predvedú aj ukážku digitalizácie vrátane
skenovania negatívov rôznych formátov. Pri tej príležitosti múzeum
ponúka možnosť bezplatne digitalizovať súkromné fotografie,
negatívy a dokumenty, ktoré si
záujemcovia prinesú.
MCK

Malacká hudobná jar
bude žánrovo veľmi pestrá

Vincent Šikula na archívnej fotografii.

53. ročník Malackej hudobnej jari je za dverami. V tomto roku sa môžeme tešiť naozaj na pestrú kyticu hudobných zážitkov.

prázdniny, priviezli sme si plný kufor
vecí, všelijakých blúzok a sukničiek,
že to budeme nosiť. Babička však
z kufra vytiahla jedno tričko a jedny
tepláky, zatvorila ho, dala pod posteľ s komentárom Kto by to pral a my
sme potom v tom tričku a teplákoch
behali celý čas. A dobre bolo,“ pridala
ďalší zo zážitkov spisovateľka.
V. Šikulová porozprávala o svojej
tvorbe i o tom, že v súčasnosti sa jej
žiada viac písať pre dospelých, pretože téma medziľudských vzťahov
a s nimi spätých problémov je nekonečná. Napísanie ďalšej knihy pre
deti však nevylučuje.
Úspešná putovná výstava
Výstavu Aktovka Vincenta Šikulu organizuje Malokarpatská
knižnica v Pezinku v spolupráci
s mestom Modra ako hlavným par-

tnerom. „Mnohí autori sú neznámi,
tých známych sme sa opýtali, či ich
fotografie môžeme zverejniť. Ide
o rodinnú spomienkovú výstavu,“
priblížila riaditeľka Malokarpatskej
knižnice v Pezinku Daniela Tóthová. Výstava mala premiéru v starej
radnici v Modre v septembri 2016,
potom putovala po obciach a mestách spätých so životom Vincenta
Šikulu – od rodnej Dubovej cez
Ivanku pri Dunaji, kde spisovateľ
pôsobil ako organista, do Pezinka,
kde často pobudol. „Vďaka našim
dobrým vzťahom s knižnicou v Malackách prišla táto neformálna výstava potešiť aj Záhorákov,“ povedala
D. Tóthová s tým, že všade mala veľký
úspech. Výstava v mestskej knižnici
bude otvorená do konca marca.
Text: I. Sochorová, foto: S. Osuský

Andrea Zimányiová v sprievode vynikajúcich muzikantov prinesie šansónové melódie, Ensamble
Musica per voi ponúkne zážitok
z klasickej hudby. Tradičným koncertom obohatí našu Jar skvelé vokálne
zoskupenie Fragile. Saxophone
Syncopators nás prevedú džezovým svetom a s nimi si vychutnáme
aj nemú grotesku Ch. Chaplina so
živým hudobným sprievodom. Prehliadka starodávneho záhoráckeho
folklóru pod názvom Prameňe nás
vráti do čias dávno minulých. Záver
Malackej hudobnej jari bude patriť

džezovej hudobnej legende Petrovi
Lipovi.
Hudobná jar bude patriť aj deťom.
V rámci Rozprávkovej nedele si môžu
pozrieť hudobné rozprávky Melódia
nad zlato a Rozprávku o sláčikovom kvartete. K sprievodným podujatiam bude patriť takisto Detský
tvorivý ateliér, výchovný koncert
pre školy Putovanie za Chaplinom
a koncert Smejko a Tanculienka.
Viac informácii na www.mckmalacky.sk alebo na facebooku Mestské
centrum kultúry Malacky.
MCK
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Zápis detí
do základnej
školy

Zápis detí do základných škôl
v meste Malacky sa uskutoční
v dňoch:
Spojená škola sv. Františka Assiského:
piatok 7. apríla
14:00 – 18:00
sobota 8. apríla
9:00 – 12:00
Základné školy Dr. J. Dérera,
Štúrova a Záhorácka:
piatok 21. apríla
14:00 – 18:00
sobota 22. apríla
9:00 – 12:00
Zápis dieťaťa sa koná vždy v budove príslušnej základnej školy.
Základná škola pri zápise dieťaťa
vyžaduje meno, priezvisko, dátum
narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa a tiež
meno, priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko rodičov či
iných zákonných zástupcov. Ak nebude možné zabezpečiť prítomnosť
druhého zákonného zástupcu pri
zápise, podpíše zapisujúci zákonný
zástupca čestné vyhlásenie o súhlase druhého zákonného zástupcu
s výberom školy.
Žiak plní povinnú školskú dochádzku v spádovej základnej škole (základná škola v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt),
pokiaľ si rodič nevyberie inú školu.
Riaditelia základných škôl sú však
povinní prednostne prijímať deti
s trvalým pobytom v danom školskom obvode.
Ako zápis prebieha
Počas zápisu na väčšine škôl
pedagóg chvíľu hravou formou pracuje s dieťaťom (či rozozná farby,
základné geometrické tvary, pomerové množstvo, veľkosť, prípadne kreslí obrázok, rozpráva podľa
obrázka, recituje básničku alebo
spieva pesničku). Ide o orientačné
posúdenie spôsobilosti dieťaťa na
školu. Rodič dostane základné informácie, čo je potrebné v septembri
prváčikovi zakúpiť, prípadne zaplatí
príspevok na učebné pomôcky.
Odklad začiatku plnenia povinnej
školskej dochádzky
Ak dieťa ešte nedosiahlo školskú spôsobilosť, môže riaditeľ základnej školy rozhodnúť o odklade
začiatku plnenia povinnej školskej
dochádzky o jeden školský rok. Týka
sa to prípadov, ak dieťa pochádza
zo sociálne znevýhodneného prostredia a rodič o to požiada, alebo
ak tento odklad navrhne materská
škola, ktorú dieťa navštevuje, alebo
na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie, a to vždy
s informovaným súhlasom rodiča.
Aj v prvom prípade musí byť
súčasťou žiadosti rodiča odporučenie všeobecného lekára pre deti
a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak riaditeľ
rozhodne o odklade, rodič si môže
vybrať, či jeho dieťa bude navštevovať materskú školu alebo nultý
ročník základnej školy.

ZŠ Dr. J. Dérera

Ul. gen. M. R. Štefánika 7
90101 Malacky
Riaditeľka: Mgr. Katarína Habová
Tel.: 034/772 22 81
E-mail: zsderera@gmail.com
Web: www.dererka.edupage.org
Základná škola Dr. J. Dérera je už
85 rokov sprievodcom Malačanov i detí
z okolia na ceste za poznávaním založenom na kvalitnom vzdelávaní v prosperujúcej škole.
Školský vzdelávací program sme zostavili tak, aby podporoval rozvoj osobnosti každého žiaka. Kladieme dôraz na
prehlbovanie čitateľskej gramotnosti,
integrálnej súčasti všetkých vyučovacích predmetov. Zameriavame sa na rozvíjanie matematickej a prírodovednej
gramotnosti, spojenej s objavovaním,
skúmaním okolitého sveta, experimentovaním v ňom. Vzostup kompetencií
podporujeme na II. stupni individuálnym prístupom na delených vyučovacích hodinách literatúry, matematiky,
chémie, fyziky, biológie či geografie. Usilujeme sa o kvalitné vyučovanie cudzích
jazykov. Anglický jazyk sa deti začínajú
učiť od 2. ročníka. Sústreďujeme sa na
posilňovanie regionálnej výchovy.
Jedným z ukazovateľov kvality vzdelávania zostávajú výsledky externých testovaní žiakov 5. a 9. ročníka. Dlhodobo
dosahujeme výsledky presahujúce celoslovenský priemer. V testovaní žiakov
9. ročníka v apríli 2016 naši žiaci v predmete slovenský jazyk a literatúra dosiahli priemer 71,7 % (národný priemer mal
hodnotu 62,6%), v matematike 65,8%
(celoslovenský priemer bol 52,8%). Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka
v novembri 2016 naši piataci vykonali
s úspešnosťou 70,1 % v matematike (národný priemer je 62,3%) a 67,1 % v slovenskom jazyku (celoslovenský priemer
má hodnotu 63,1 %).
Rozvíjame zážitkové vyučovanie.
Pripravujeme pre žiakov exkurzie,
besedy, návštevy divadelných predstavení, koncertov, spolupracujeme
s ďalšími inštitúciami na realizácii
edukačných programov. Zapájame sa
do realizácie viacerých projektov.
Skvalitňujeme materiálno-technické
zázemie. O úsilí a kvalite vzdelávania
žiakov svedčí aj vysoký počet prijatia
našich absolventov na bilingválnu
formu štúdia, maturitné študijné odbory i na duálne vzdelávanie.
Významné miesto tvorí práca s nadanými žiakmi. Zúčastňujeme sa na predmetových olympiádach, na rôznych
súťažiach i športových podujatiach,
kde dosahujeme vynikajúce výsledky.
Organizujeme školy v prírode, lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik. Ponuka
záujmových útvarov je bohatá. Obľúbenými zostávajú celoškolské programy Strašidelná Dérerka, Vianoce na
Dérerke či slávnostná školská akadémia v závere školského roka.
Školský klub detí poskytuje deťom
I. stupňa zmysluplné využitie voľného času: spoločne navštevujú divadelné i filmové predstavenia, pre
deti sa organizujú besedy, tvorivé
dielne, karneval, diskoopekačka.
Bude pre nás cťou i potešením, ak si na
vzdelávanie svojho dieťaťa vyberiete
práve našu školu. Dovoľujeme si vás
pozvať 7. apríla 2017 na deň otvorených dverí v čase od 8.15 hod. do 17.00
hod. O programe budete informovaní
na www.dererka.edupage.org.

Spojená škola sv.
Františka Assiského
Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky
Riaditeľ: Mgr. Daniel Masarovič
tel.: 034/772 38 03
mail: czsmalacky@gmail.com
Web: www.csmalacky.sk

• Najdôležitejšou víziou školy je zosúladenie kvalitného vzdelávania s výchovným pôsobením v snahe spoznávať
a napĺňať reálne potreby detí a odovzdávať im overené morálne a ľudské
hodnoty, ktoré im pomôžu viesť zmysluplný a zodpovedný život.
• Očakávaným výstupom nie sú len
dosiahnuté úspechy žiakov v olympiádach, súťažiach či na vysvedčení, ale aj
cielené úsilie o trvalé rozvíjanie ich vnútorného potenciálu a talentov.
• Zdôrazňujeme zážitkové, kooperatívne
a autentické vyučovanie ako cestu k získaniu dieťaťa pre jeho vlastné rozhodnutie byť plnohodnotne prospešnou
a uplatniteľnou súčasťou spoločnosti.
• Výučba anglického jazyka sa uskutočňuje už od 1. ročníka.
• Akcentujeme vzájomné vzťahy a pozitívne sociálne väzby, pri ktorých osobnosť učiteľa zohráva významnú úlohu,
lebo jeho osobnostné predpoklady
a priateľský prístup k dieťaťu predurčujú úspešnosť a kvalitu ďalšieho formačného progresu dieťaťa.
• Inkluzívnemu rozmeru školy napomáha prítomnosť psychológa a špeciálneho
pedagóga, ktorí sa venujú individuálnej
podpornej práci pre deti so špeciálnymi
edukačnými potrebami so zámerom
zvýšenia úspešnosti ich vzdelávania.
• Kvalitná a zodpovedná príprava žiakov
na ďalšie štúdium - škola dosahuje nadpriemerné výsledky Testovania žiakov
9. ročníkov v rámci SR.
• Atraktívne a motivačné aktivity rôzneho druhu (spoločenské, cudzojazyčne
orientované, výchovné či EKO - programy), ktoré podnecujú schopnosť detí
nadobudnúť správny a zodpovedný
postoj - k sebe samému, iným ľuďom,
prírode, ale aj k verejnému dianiu okolo
nás či k novodobým prostriedkom komunikácie (médiá, internet).
• Vyučovanie prebieha v esteticky príjemnom a podnetnom prostredí. Kmeňové triedy i multifunkčne zariadené
odborné učebne sú pôsobivo upravené
a vybavené pre využívanie moderných
informačných technológií.
• Plánovane rozvíjame praktické zručnosti detí, a to aj s využitím novozriadených
technických priestorov (dielne, ateliér
remesiel a ručnej tvorby a školská kuchynka) pre organizovanejšiu praktickú
výučbu premosťujúcu teóriu s praxou.
• Široká ponuka rôznych záujmových
útvarov a voľnočasových aktivít.
• Výnimočné rodinné zázemie v školskom klube detí s bohatým, atraktívnym programom (klub má k dispozícii
veľký dvor s preliezačkami, hojdačkami,
trampolínou a opičou dráhou). Školský
klub poskytuje veľa nielen tvorivých,
ale aj neustále sa obmieňajúcich záujmových príležitostí pre rast dieťaťa.
• Chutná, vyvážená a zdravá strava v jedálni.
• Interiér budovy je moderne renovovaný a spolu s veľkým športovo-relaxačným areálom a vhodnou polohou
v centre mesta ponúka výborné podmienky pre nadobudnutie schopnosti
mladého človeka správne myslieť, počúvať, vidieť a rozhodovať sa.

Základná
škola
Záhorácka
Záhorácka 95, 901 01 Malacky
Poverená riadením:
Mgr. Alena Číčelová
tel: 034/772 38 62
mail: zs4malacky@zs4malacky.sk
www: zs4malacky.edupage.org
Sme škola, ktorá sa snaží maximálne podporovať a rozvíjať potenciál svojich žiakov. Individuálnym
prístupom sa snažíme vytvárať
optimálne podmienky pre efektívne učenie.
Veľký dôraz kladieme na výučbu
cudzích jazykov. Od prvého ročníka
ponúkame žiakom vyučovanie anglického jazyka a v šiestom ročníku
je žiakom ponúknutý druhý cudzí
jazyk. Sme školou tretieho tisícročia. Pravidelne sa zapájame i do
predmetových súťaží a olympiád.
Naši žiaci zaznamenávajú popredné miesta nielen v okresných, ale
aj v krajských kolách.
Vyučovanie v našej škole prebieha v pekných a svetlých triedach.
Okrem toho máme vybudované
odborné učebne, ktoré sa snažíme
prostredníctvom rôznych projektov sústavne modernizovať. Máme
štyri počítačové učebne, tabletovú
učebňu, modernú knižnicu, jazykové učebne, multimediálnu učebňu,
učebňu fyziky, chémie a veľké priestory na vyučovanie telesnej a športovej výchovy. Od piateho ročníka
ponúkame žiakom triedu so športovou prípravou. Našimi žiakmi boli
i reprezentanti Slovenska v atletike
ako Marek Havlík a Saška Štuková.
Okrem kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu pripravujeme už
od 1. ročníka školu v prírode, organizujeme plavecký a lyžiarsky kurz.
Pedagógovia ponúkajú žiakom
bohatú škálu záujmových útvarov.
K veľmi obľúbeným aktivitám našej
školy patria už niekoľko rokov: Malá
škola veľkého škôlkara, imatrikulácia prvákov, pochod svetlonosov,
vianočné trhy, karneval, karneval
na ľade, Škola na ľade, súťaž o najkrajšiu veľkonočnú kraslicu, Oteckovia čítajú deťom, Rozprávková noc,
Jablko & citrón, Deň matiek. Našim
žiakom tiež ponúkame poznávacie
zájazdy do krajín EÚ, vydávame svoj
vlastný časopis, zapájame sa do celosvetovej aktivity – HOUR OF CODE.
Je samozrejmosťou, že sa snažíme
i zmysluplne využiť voľnočasové
aktivity v ŠKD – spoločné návštevy
divadelných predstavení, žiaci navštevujú tvorivé dielne, rôzne besedy
a veľa času trávia i pobytom na čerstvom vzduchu. ŠKD je k dispozícii
rodičom v ranných hodinách, a to
od 6:00 do 7:40, a v poobedňajších
hodinách do 17: 00.
Vážení rodičia a milí budúci prváci,
budeme veľmi radi, ak naša škola sa
stane i vašou školou, v ktorej strávite krásne chvíle. Čaká na vás svet
objavovania prírody, pochopenia
zázrakov techniky, ale aj miesta človeka v ľudskej spoločnosti cez krásu
a poéziu materinského jazyka, vyučovanie anglického jazyka zážitkovým učením, spomienky na predkov
a zvyky regiónu.

Základná škola
Štúrova

Štúrova 142/A, 901 01 Malacky
Riaditeľ: Mgr. Dušan Šuster
tel.: 034/772 24 68, 0918 38 26 11
fax: 034/773 12 91
mail: zssturma@pobox.sk
www.zssturovamalacky.edupage.org
V najnovšej, najkrajšej a najmodernejšej škole v Malackách i širokom okolí vzdelávame a vychovávame podľa školského vzdelávacieho programu zameraného
najmä na rozvoj schopností detí
v oblasti cudzích jazykov (anglický a nemecký jazyk) a loptových
hier (futbal, basketbal, hádzaná,
volejbal a vybíjaná).
Ponúkame:
Kvalitný
výchovno-vzdelávací
proces zameraný na všestranný
rozvoj osobnosti dieťaťa, pozitívny prístup k žiakom i rodičom,
širokú záujmovú činnosť žiakov,
prezentáciu talentovaných detí
v súťažiach aj mimo školy.
Neohrozené prostredie, v ktorom
žiaci môžu uplatniť svoje nadanie
a zažiť pocit úspechu.
Progresívne vyučovacie postupy,
založené na využívaní najnovších
digitálnych technológií. Vo všetkých kmeňových triedach vrátane
štyroch odborných učební majú
vyučujúci k dispozícii dataprojektory a notebooky. Samozrejmosťou je optické pripojenie na internet a wifi pripojenie v celej škole.
V školskom roku 2017/2018 plánujeme opäť v jednej z tried prvého ročníka vyučovať systémom
uplatňovania prvkov najmodernejšieho vysoko efektívneho učenia a riadiť sa výchovným princípom Rešpektovať a byť rešpektovaný.
Mimoriadny dôraz kladieme na
výučbu cudzích jazykov, umožňujeme žiakom získať jazykové
zručnosti z dvoch cudzích jazykov.
Rozšírené vyučovanie cudzích jazykov máme vo všetkých triedach
už od 1. ročníka.
Prostredníctvom telesnej a športovej výchovy sa snažíme priviesť žiakov k zdravému spôsobu
života a k získaniu potreby pravidelne športovať. Rozšírené
vyučovanie športovej prípravy
zameranej na loptové hry máme
už od 1. ročníka.
Neustále pre deti vytvárame estetické, čisté a zdraviu prospešné
prostredie.
Ponúkame deťom atraktívnu
mimoškolskú činnosť. Organizujeme lyžiarsky kurz, plavecké kurzy v ŠH Malina i 5-dňový
plavecký kurz v Štúrove, letný
tábor, školu v prírode, vianočný
jarmok, školskú akadémiu, návštevy divadelných predstavení a koncertov, rôzne exkurzie
a výlety. Nadštandardne spolu
s vysvedčením dostávajú každoročne všetci žiaci plnofarebnú školskú ročenku. Prevádzku
školského klubu detí máme od
6. do 18. hodiny.
Pripravili: I. Sochorová, B. Pišoja
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Dakujeme!

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

IČO:
37924664

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

MsCSS vyhlasuje III. ročník súťaže

Najkrajšia kraslica

Prvý rodinný výlet dopadol na výbornú

V sobotu 11. marca sa konal prvý
rodinný výlet Centra voľného času
v Malackách v spolupráci so správou
CHKO Záhorie. Počasie vyšlo takmer
„na objednávku“: bolo krásne slnečno, aj keď trochu fúkalo. Cieľom výletu bola známa ornitologická lokalita
v okolí Malaciek – Jakubovské rybníky.
Pozorovali sme obrovský kŕdeľ husi
siatinnej (cca 3 tisíc kusov). Obdivovali
sme volavky biele i popolavé, bociana čierneho, myšiaka lesného, čajky,
hrdzavky potápavé. Po ceste do Malaciek i cicavce – zajaca poľného i stádo
srniek. Vidieť všetko v ich prirodzenom prostredí bolo najmä pre mladších účastníkov veľkým zážitkom.
Všetkým zúčastneným ďakujem za
účasť, ornitológom Rudovi Jurečkovi a Tomášovi Tedlovi za požičanie
monokulárnych ďalekohľadov a odborný výklad. Verím, že prvý rodinný
výlet sa páčil a čoskoro sa uvidíme
na ďalšom.
Text a foto: M. Mráz

Centrum voľného času v Malackách
hľadá

Súťažná prehliadka mladých umelcov sa uskutoční
vo štvrtok

Klub filatelistov ZSF 52 – 32 ,
Mestské centrum kultúry, Centrum voľného času,
Základná škola Dr. J. Dérera Malacky
vás pozývajú na

JARNÚ ZBERATEĽSKÚ BURZU
stretnutie zberateľov všetkých zberateľských
odborovznámky, mince, bankovky, pohľadnice,
telefónne karty, kalendáriky, pivné, suveníry,
starožitnosti, figúrky z kinder vajíčok, hokejové
kartičky, odznaky a pod.
v sobotu

1. apríla 2017

od 8.00 do 12.00 h
v školskej jedálni ZŠ Dr. J. Dérera,
Ul. gen. M. R. Štefánika 7, Malacky
(parkovisko na školskom dvore)
vstupné 0,50 € , mládež do 15 rokov zdarma

23. 3. 2017 o 16.15 h v CVČ.

Prihlásiť sa môžu všetci, ktorí radi spievajú a chcú si porovnať svoje
spevácke umenie s ďalšími.
Prihlasovanie prebieha v CVČ do 16. 3. 2017 osobne, alebo
telefonicky na tel. č. 034/772 22 28.
Každý účastník si pripraví 1 pesničku podľa vlastného výberu.
Spevák môže použiť hudobný podklad na CD/USB, hudobný nástroj,
alebo môže spievať bez podkladu.

Súťažné kategórie: I. 1.-4. ročník ZŠ
II. 5.-9. ročník ZŠ

Vstup na podujatie je voľný.
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Jednota dôchodcov bilancovala i plánovala
Šport, kultúra, ručné práce, vzdelávanie sa – aj takto v kocke vyzerajú aktivity Základnej organizácie
Jednoty dôchodcov (ZO JDS) v Malackách. Na nedávnej výročnej členskej schôdzi bilancovali rok 2016
a schválili plán činnosti na tento rok.
Vlaňajší rok priniesol do života
JDS dve zásadné novinky: prvou bola
výmena na čele ZO, keď po Elene
Kopčovej prevzala vedenie Daniela
Bukovská. Nová predsedníčka má
za sebou prvý rok, a preto sme ju pri
tejto príležitosti požiadali o krátke
zhodnotenie. „Veľmi dobre sa mi pracuje s celým výborom našej základnej
organizácie aj s jednotlivými členmi.
Prijali moju aktivitu, podarilo sa mi vy-

tvoriť dobrý kolektív žien, ktoré mi veľmi pomáhajú napĺňať moje predstavy
o trávení voľného času v seniorskom
veku,“ povedala pre Malacký hlas
D. Bukovská. Druhou minuloročnou
novinkou bolo založenie speváckeho zboru, ktorý má 10 členov a pod
vedením O. Balajovej sa už úspešne
predstavil na niekoľkých prehliadkach i súťažiach.
Naši seniori žijú veľmi aktivne,

čoho dôkazom je aj stručný výpočet
ich činností za minulý rok: športové
aktivity (Včelnica, Zámecký park),
spoločensko–tanečné podujatia
(Vysoká pri Morave, Plavecký Mikuláš, Veľké Leváre, Závod, Bratislava),
účasť na celoslovenskej výstave
ručných prác (Bardejov), pečenie
medovníkov na malacké Vianočné
trhy, účasť na divadelných predstaveniach (Malacky, Bratislava),
cyklovýlety (okolie Malaciek), turistika (Plavecký hrad), výlety mimo
nášho regiónu (Banská Bystrica,
Zvolen, Trnava, Dolná Krupá, Vysoké
Tatry, Levoča, Spišský hrad), prednášky o zdraví, rekondičné pobyty
(Tatranská Lomnica, Štúrovo, Lipót),
vzdelávanie sa v rámci Univerzity tretieho veku. Traja členovia
ZO - Anna Kaffelová, Jozef Kopča
a Ivan Vince – úspešne reprezentujú
Malacky v športových súťažiach.
Rovnako bohaté a rôznorodé sú
ich plány aj na tento rok. Želáme im
veľa zdravia a radosti zo „seniorskej
partie“.
Text: -lubi-/foto: -otano-

Máme úspešného nemčinára
Žiak ZŠ Záhorácka Matej Kovalík sa predstaví v celoslovenskom
kole olympiády v nemeckom jazyku.
O jeho účasti medzi najlepšími nemčinármi Slovenska rozhodol triumf
v krajskom kole súťaže, ktoré sa uskutočnilo v Gymnáziu Bilíkova v Bra-

tislave. V kategórii 1 A (žiaci 5. – 7.
ročníka) sa umiestnil – podobne ako
v okresnom kole – na 1. priečke, čím
si zabezpečil postup do celoštátneho kola.
V konkurencii dvanástich veľmi
dobre pripravených súťažiacich (víťazov obvodných kôl) zvládol riešenie jednotlivých úloh na najvyššej
úrovni. Najskôr preukázal svoje vedomosti v písomnej časti, ktorá pozostávala z počúvania s porozumením, čítania s porozumením a gramatického testu. Po jej úspešnom
absolvovaní preverili členovia poroty jeho jazykové schopnosti v ústnej

časti. V rozhovore na vyžrebovanú
tému obstál zo všetkých zúčastnených najlepšie a pohotovo reagoval
aj pri opise obrázkov.
Podobný výsledok v oblasti cudzích jazykov sa počas existencie
základnej školy na Záhoráckej ulici
doposiaľ nepodaril žiadnemu inému
žiakovi, a aj preto mu môžeme dať
prívlastok - historický. Veríme, že
Matejovi sa bude dariť aj v celorepublikovom kole, ktoré sa uskutoční 20. marca v Gymnáziu sv. Uršule
v Bratislave.
Držíme mu palce!
Text a foto: P. Filip

Basketbalistky zo Štúrovej
v krajskom kole strieborné
Dievčatá zo ZŠ Štúrova v Malackách sa zúčastnili v krajskom kole
v basketbale základných škôl v Bratislave. V turnaji súťažilo 7 tímov. Školy, s ktorými sme hrali, boli veľkou
neznámou, a preto naše dievčatá išli
do každého zápasu s maximálnym
nasadením. V základnej skupine sa
im darilo nad očakávania, keď ani raz
neokúsili trpkosť prehry. Postupne
dokázali poraziť žiačky z Gymnázia
Metodova 18:5, ZŠ Mudroňovu 30:10
a ZŠ Karloveskú 33:4. S pozitívnym
skóre 81:19 jednoznačne ovládli svoju skupinu B, čím si zároveň zaručili
priamy postup do finále.
Vo finálovom zápase však narazili
na družstvo zo ZŠ Ivanka pri Dunaji,
ktoré bolo zložené len z basketbalistiek. Dievčatá zo Štúrky sa veľmi
snažili a bojovali, lenže basketbalové
skúsenosti proti našim hádzanárkam
boli jednoducho cítiť na obidvoch
stranách ihriska. Po finálovej prehre

7:29 sa však aj tak tešili zo zisku strieborných medailí, čo sa im podarilo už
dva roky po sebe. S celkovou bilanciou
tri víťazstvá a jedna prehra si na tomto
turnaji viedli nad očakávania a dosiahli pre svoju školu ďalší krásny úspech.
ZŠ na Štúrovej reprezentovali:
Ivana Velická, Kristína Ambrová,

Nikola Tomanová, Karolína Slobodová, Nicol Hladíková, Denisa
Cabadajová, Tamara Hricová, Viktória Voržáčková, Vanda Wunderlichová, Terézia Sakarová, Vivien
Lukšová a Simona Siváková.
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Výročná členská
schôdza SZTP

MALACKÁ MATRIKA
od 27. 2. 2017 do 13. 3. 2017

Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých v Malackách pozýva svojich členov na výročnú členskú
schôdzu spojenú s MDŽ. Bude
sa konať v piatok 17. marca
v zasadačke bývalého MsÚ na
Radlinského ulici o 14:30.
Prineste si členské preukazy, budú
sa vyberať členské príspevky.
Rada ZO SZTP

Povedali si ÁNO:
Dominika Osuská a Vladimir Zavaroš

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

Vítame medzi nami:
Damián Hoďovský * 24. 1. 2017
Adela Brandejsová * 2. 3. 2017
Opustili nás:
Alojz Radocha, Rohožník, *1939
Vincencia Zemanová, Stupava, *1945
Anton Kočiš, Malacky, *1934
Alojz Hudec, Kuchyňa, *1924
Liber Haberl, Malacky,*1938
Mária Lániová, Malacky, *1942
Božena Chmelíková, Závod, *1935

SPOMIENKY

24. marca si pripomíname
4. výročie od smrti nášho drahého
Ľubomíra Holeša.

16. marca si pripomíname
20. výročie úmrtia nášho drahého
Dušana Rupca.

S láskou a úctou naňho spomínajú
manželka, deti s rodinami, otec
a sestra s rodinou.

S láskou spomínajú manželka
a synovia Dušan a Richard s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.

Osud je veľmi krutý, nevráti, čo raz vzal ,
zostanú iba spomienky a v srdci žiaľ.
Nepočuť už Tvoje slová ani žiaden hlas,
ale v našich srdciach zostávaš vždy
pri nás.
12. marca sme si so žiaľom v srdci
pripomenuli 9. výročie úmrtia
nášho drahého manžela, otca
a dedka Maximiliána Muchu.
S láskou spomínajú manželka
Helena, syn Roman, vnučky
Romanka a Danielka a Vierka
s rodinou.

Čas plynie ako tichej rieky prúd,
kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť.
S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu
kvety položíme
a pri plamienku sviečky sa tíško pomodlíme.
11. marca to bude 8 rokov, čo nás
opustila naša manželka, mamička
a stará mamička Mária Vinceová.
S láskou spomínajú manžel Ivan,
dcéra Denisa s rodinou a syn Ivan
s deťmi.

Text a foto: P. Ondruš

Z Tvojich očí žiarila láska a dobrota,
budeš nám chýbať do konca života.
22. marca si pripomíname
4. výročie úmrtia nášho drahého
Bohumila Žilavého z Malaciek.
S láskou spomínajú manželka, syn,
dcéra s rodinou, Valika, Ivan
a ostatná rodina.

Kto ju poznal, spomenie si.
Kto ju mal rád, nezabudne.
Žije v srdciach tých, ktorí ju milovali.
24. marca si pripomenieme 5. výročie úmrtia našej drahej Kataríny
Slobodovej z Malaciek.
S láskou spomínajú mama, sestra
Dáška a brat Peťo s rodinami.
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Zlatý hattrick Borisa Pribila
Štyri zlaté, dve strieborné a jedna bronzová medaila - to je bilancia pretekárov Atletického klubu AC Malacky
z halových Majstrovstiev SR v atletike juniorov, ktoré sa uskutočnili v nedeľu 5. marca v bratislavskej hale
Elán. Ziskom siedmich cenných kovov sa Malacky stali druhým najúspešnejším oddielom celého podujatia.
Trojnásobným halovým majstrom
SR v atletike juniorov sa stal Boris Pribil. Najskôr zvíťazil v behu na 400 m
v sezónnom maxime 50,39 s a o pár
hodín neskôr aj v šprintérskom súboji
na 200 m, v ktorom si výkonom 22,93 s
vytvoril nový halový osobný rekord.
Zlatý hattrick skompletizoval ako finišman štafety AC Malacky na 4 x 200 m
a stal sa vôbec najúspešnejším
účastníkom šampionátu.
Darilo sa aj Marcelovi Žilavému,
ktorému sa takmer podaril rovnaký
úspech ako jeho oddielovému kolegovi. Marcel výkonom 8,45 s dominoval v prekážkovom behu na 60 m
a za ďalším prvenstvom, tentoraz
v najkratšom halovom šprinte 60 m,
tesne zaostal. Napriek tomu si časom
7,10 s utvoril nový halový osobný rekord. K zlatu a striebru pridal ešte jeden najcennejší kov ako člen štafety
AC Malacky na 4 x 200 m.
O triumf juniorského kvarteta AC
Malacky na 4 x 200 m vo víťaznom
čase 1:33,23 min. sa zaslúžili aj Marek Havlík a Michal Mecháček.

V trojskoku junioriek si výkonom
11,32 m zabezpečila striebro Kristína Martinusová a v behu na 1500 m
juniorov si v novom osobnom rekorde 4:10,90 min. vybojoval bronzovú
medailu Jakub Kopiar.

2. Richard Duška (AK Inter-SC Bratislava) – 4:10,67 min.
3. Jakub Kopiar (AC Malacky) –
4:10,90 min.
...5. Marek Ondrovič (AC Malacky)
– 4:30,01 min.

Z výsledkov halových Majstrovstiev SR v atletike juniorov:
60 m
1. Matúš Opavský (ŠK ŠOG Nitra) –
7,09 s
2. Marcel Žilavý (AC Malacky) –
7,10 s

4 x 200 m
1. AC Malacky (M. Žilavý, M.
Havlík, M. Mecháček, B. Pribil) –
1:33,23 min.

60 m prek.
1. Marcel Žilavý (AC Malacky) – 8,45 s
200 m
1. Boris Pribil (AC Malacky) – 22,93 s

Trojskok
1. Hana Vanovčanová (AK Slávia UK
Bratislava) – 11,44 m
2. Kristína Martinusová (AC Malacky) – 11,32 m
Text: P. Filip, foto: M. Havlík

400 m
1. Boris Pribil (AC Malacky) – 50,39 s
1500 m
1. Miroslav Borovka (ŠK ŠOG Nitra) –
4:09,10 min

Hádzanári Strojára
vyhrali v Pezinku 30:25
Malackí hádzanári sa v druhom kole skupiny o záchranu extraligy
mužov tešili z víťazstva v Pezinku. Strojár si pripísal do tabuľky dva
body po výhre 30:25 nad domácim tímom Agrokarpaty Pezinok.
Našim dokonale vyšiel vstup do
zápasu. Hráči Pezinka sa po prvý raz
strelecky presadili až v 9. minúte, keď
na tabuli svietil stav 5:0 v prospech
Malaciek. Obranná hra Strojára i brankár Dušan Roško fungovali na sto percent aj po zvyšok polčasu. Až na zopár
faulov a žltých kariet mali Malačania
zápas výborne rozbehnutý, do šatní sa
išlo za stavu 18:12 pre Strojár Malacky.
Druhý polčas priniesol mierne
komplikácie pre zverencov trénera
Jána Kordoša, pretože Pezinčania sa
snažili niečo urobiť s nepriaznivým
stavom a nútili Malačanov k chybám,
ktoré vyústili do oslabení. Malacky
síce ešte v štyridsiatej minúte viedli
23:16, no o 10 minút neskôr sa už Pezinok dokázal priblížiť na rozdiel troch
gólov. Hráči Strojára ale záverečné vyrovnanie nedopustili a v Pezinku porazili domáce ŠHK Agrokarpaty 30:25.

Najlepším strelcom Strojára bol
Robert Baláž do 6 gólmi. Malacky po
prvý raz zvíťazili v skupine porazených, dovedna s Pezinkom vyhrali už
po tretí raz. Do tabuľky si pred ďalším
zápasom (ŠKP, piatok 17. marca) pripísali dva body, spolu ich majú sedem
a nachádzajú sa na 3. mieste minitabuľky pred posledným Pezinkom.
ŠKH Agrokarpaty Pezinok – Strojár
Malacky 25:30 (12:18)
Zostava Malaciek: Dušan Roško
(Roman Piaček) – Tomáš Stachovič
(3), Robert Baláž (6), Tomáš Baláž
(6), Ivan Oslej (5), David Stachovič
(4), Martin Sedláček (4), Marek Kuklovský, Tomáš Stachovič (1), Michal
Ichman, Roman Valachovič (2), Dušan Frýbert, Peter Stachovič, Andrej
Dobrocký
M. Binčík

Futbalový Žolík hľadá posily
Radi privítame nové deti do starších prípraviek (roky narodenia
2006 – 2007) a mladších prípraviek (2008 – 2011). Taktiež hľadáme
a radi medzi sebou privítame nových trénerov mládeže.

Medailisti a tréneri. Zľava: V. Handl, J. Kopiar, M. Žilavý, B. Pribil, M. Mecháček,
P. Filip. Dolu: M. Havlík

Trikrát zlatý B. Pribil

Čo môžeme ponúknuť? Deti,
ktoré pred 14 rokmi začínali v Žolíku, dnes hrajú zápasy v 3. lige Bratislavského futbalového zväzu FZ za
mužov FC Malacky. Tí mladší pravidelne nastupujú v zápasoch v II. dorasteneckej lige Západoslovenského
futbalového zväzu. Každé dieťa má
zabezpečený plynulý prechod cez
jednotlivé kategórie od mini prípravky až po mužov. V spolupráci
s FC Malacky bolo založené družstvo
FC Malacky B, do ktorého plynulo

prechádzajú hráči z dorastu. Súťažné
zápasy a turnaje hrávame v blízkom
okolí, preto sú finančne nenáročné.
Kontakty:
František Lörinczi, 0905 22 44 95
lorinczi@centrum.sk
Matúš Kuma, 0905 41 61 32
kumamatus@pobox.sk
Bližšie informácie:
www.skzolikmalacky.sk

ŠK Žolík

Víkend v znamení Slovak Open Malacky 2017
V dňoch 10. až 12. marca sa v športovej hale Malina konal turnaj v stolnom tenise kadetov a minikadetov s medzinárodnou účasťou Malacky Slovak Open 2017. Počas troch dní sa
v dvanástich kategóriách stretlo takmer dvesto stolnotenisových nádejí. Účastníci boli nielen zo Slovenska, ale aj z ďalších jedenástich krajín. Svoje zastúpenie v turnaji mal aj malacký stolný tenis.
Turnaj bol rozdelený do kategórií
minikadetov (ročník 2004/2005)
a kadetov (2006 a mladších). Celkovo
sa v chlapčenskej i dievčenskej časti
odohralo dvanásť „pavúkov“, keďže sa súťažilo v tímoch, dvojhrách
a zastúpenie mali aj jednotlivci. Vo
väčšine súťaží dokázali svoju kvalitu
zahraniční hráči, ktorí rozhodovali
finálové zápasy vo svoj prospech.
Zo slovenských stolných tenistov sa
najďalej prebojovali v tímovej súťaži
minikadetov Samuel Palúšek a Kristián Uherík, ktorí svoju púť skončili
vo finále, kde prehrali so španielskou
dvojicou.
Riaditeľom podujatia bol Jaromír
Truksa, ktorý počas svojej bohatej
stolnotenisovej kariéry získal bronzovú medailu na majstrovstvách Európy
a niekoľkokrát sa zúčastnil na majstrovstvách sveta. V súčasnosti trénuje stolných tenistov v MSK Malacky.
„Bola to pre nás veľká výzva. Prekva-

pilo nás množstvo prihlásených detí
a urobili sme všetko preto, aby mohli
všetci hrať,“ povedal riaditeľ turnaja.
Primátor Juraj Říha vníma turnaj ako
veľkú česť pre mesto: Z týchto detí je
cítiť, že majú zápal pre šport, že v srdci majú vášeň pre stolný tenis. To je to
najkrajšie, čo si môžem ako primátor
mesta želať, aby dobrá reprezentácia
mesta nezostala iba na Slovensku, ale
išla s nimi aj do ich domovských krajín.“
Športovci aj ich tréneri si pochvaľovali športovú úroveň i atmosféru v Malackách. Turnaj bol podľa J. Truksu
jedinečnou príležitosťou pre mladé
nádeje: „Veľmi im v dobrom závidím,
že 10 až 12-ročné deti hrajú na vysokej úrovni. Ja som začínal ako 9-ročný
a nemal som možnosť takýto turnaj si
zahrať. Niekedy by som rád vrátil svoj
čas, aby som si ako chlapec mohol
zmerať sily s najlepšími v Európe.“
Text: M. Binčík, foto: S. Osuský
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