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ÚVODNÍK

Škola - základ života

I. Sochorová

Návštevy pacientov
sú opäť povolené
Nemocnica Malacky oznamuje,
že sú opäť povolené návštevy
pacientov na lôžkových oddeleniach. Zákaz návštev z dôvodu chrípkovej epidémie trval od
12. februára.
-red-

Naši najlepší športovci už majú ceny v rukách
Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport v spolupráci s Centrom voľného času ocenila najlepších športovcov nášho mesta za rok 2017. Medzi
držiteľmi cien boli známe tváre i úplní nováčikovia. Tradične sa opäť otvorila pomyselná brána do Siene slávy, kam tento rok vstúpili turista
František Slovík a futbalista Dušan Rupec. Okrem zvyčajných športov ako hádzaná a atletika si ocenenie domov odniesli aj lukostrelci či futsalisti. Športovcom i divákom spríjemňovali večer šarmantná moderátorka Jana Pagáčová a speváčka Ivana Regešová.
ska v cezpoľnom behu, trojica menovaných atlétov získala na majstrovstvách Slovenska množstvo pódiových
umiestnení vrátane zlatých medailí.
Ocenenie prevzali aj juniorský majster
Slovenska v boxe Marian Ružička, reprezentant a mládežnícky majster Európy v lukostreľbe Erik Rusnák a reprezentant v karate Lukáš Piffko.
Predseda komisie Pavol Tedla priznal, že vybrať najlepších malackých

športovcov je z roka na rok ťažšie, pretože máme veľa šikovných detí i dospelých.
Kriticky však dodal, že súčasný mládežnícky šport bojuje s viacerými ťažkosťami. „Pritiahnuť deti na športoviská je dnes
ťažké. Súpermi športu sú mobily a počítače, ktoré mladú generáciu lákajú viac a sú
veľkou konkurenciou pohybu. Ako pedagóg vidím aj na deťoch v škole, že často
hľadajú výhovorky, aby nemuseli cvičiť na
telesnej výchove,“ povedal P. Tedla.

Nie všetky deti sú však pohodlné. Dokázali to mladšie žiačky zo ZŠ Štúrova, ktoré si odniesli cenu za najväčší
úspech spomedzi školských súťaží.
Dievčatá vybojovali titul majsteriek Slovenska vo vybíjanej. Najaktívnejšou
školou (hodnotí sa účasť na športových podujatiach mesta počas
celého roka) sa stala ZŠ
Záhorácka pred ZŠ Štúrova a ZŠ Dr. J. Dérera.
Pokr. na
strane

Medzi juniormi dominovali atléti
Atletika je dlhodobo najúspešnejším malackým športom, čo sa potvrdilo
aj na hodnotení roka 2017. Spomedzi
siedmich ocenených mladých športovcov boli až štyria atléti. Malacky na
celoslovenských aj medzinárodných
pretekoch reprezentovali Marcel Žilavý, Zuzana Švejdová, Jakub Kopiar
a Marek Havlík. Zuzana Švejdová sa
stala juniorskou majsterkou Sloven-
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Mestskému zastupiteľstvu dominovala téma nemocnice
Vo štvrtok 22. marca rokovalo
mestské zastupiteľstvo. Okrem iných
materiálov schválilo tri všeobecne záväzné nariadenia: o nakladaní s komu-

nálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, o úhradách za sociálne
služby poskytované mestom Malacky
a o určení názvu ulíc na území mesta.

Budeme sa im venovať v budúcom
vydaní Malackého hlasu. Poslanci tiež
schválili dotácie pre športové kluby
na rok 2018 (píšeme o nich na strane 8).
Najdlhšia diskusia sa viedla okolo návrhu na odplatný prevod akcií mesta
v spoločnosti Nemocničná obchodnej
spoločnosti ZAR invest. Po vyše hodinovej rozprave zastupiteľstvo napokon návrh z rokovania stiahlo.
Diskusia o tejto téme sa však
rozprúdila ešte skôr, než sa oficiálne
začalo rokovanie poslancov. Na internete sa objavili rôzne podozrenia,
že mesto s pomocou poslancov ide
„predať“ nemocnicu súkromníkovi.
Pravdou ale je, že malackú nemocnicu už dnes prevádzkuje väčšinový vlastník akciovej spoločnosti
Nemocničná, ktorým je obchodná
spoločnosť ZAR invest. V nemocnici
má podiel 98,7 % a mesto Malacky
1,3 %. „V takejto pozícii nedokážeme
ovplyvniť ani len základné rozhodnutia. Preto sme v minulosti odpredali

menšinové podiely aj v iných spoločnostiach, napríklad v Eurovalley,“
uviedol materiál primátor Juraj Říha.
Ako zároveň informoval poslancov,
mesto ponúklo väčšinovému vlastníkovi svoj podiel za sumu 50 tisíc
eur, ten návrh akceptoval.
V rozprave zaznievali súhlasné
i odmietavé názory. Poslanec Marián
Haramia, ktorý v malackej nemocnici pracuje ako lekár od roku 1984,
porovnal jej stav vtedy a dnes. „Buďme radi, že ju máme a že funguje. Odmietnime, aby tento materiál sa stal
predvolebným bojom. Pseudoargumenty, ktoré niekto interpretuje na sociálnych sieťach, sa neopierajú o žiadnu podstatu,“ povedal okrem iného
M. Haramia. Bývalý primátor Jozef
Ondrejka vysvetlil genézu toho, ako
za ministra zdravotníctva Rudolfa
Zajaca a predsedu BSK Ľuba
Romana prešla nemocnica zo štátnych rúk do
župných.
Pokr. na
strane

Ani voda nevezme, ani oheň nespáli, čo sa človek naučí, hovorí staré
slovenské príslovie. Bohatstvo v podobe vzdelania má pre každého z nás
nevyčísliteľnú hodnotu. Škoda, že sme
si koľkokrát zo školy nevzali viac, než sa
nám núkalo, ale to už asi patrí k veku
školopovinných. Vety v zmysle „na čo
už mi len toto v živote bude“ počúvame
od svojich potomstiev rovnako, ako ich
počúvali naši rodičia od nás. Nemôžeme im len tak ledabolo pritakať, že to,
čo sme sa napokon rozhodli v živote
robiť, sme sa naučili vďaka ďalšiemu
vzdelávaniu, alebo rovno z toho života. Nakoniec, nebola by to ani pravda.
Čím sme a čo z nás vyrástlo, formovali
aj prvé dotyky so školou, prví učitelia.
Odhliadnuc od prirodzených daností,
s ktorými sme už prišli na svet.
Našim deťom vštepujeme, že je dobré poznávať, a preto sa musí chodiť do
školy. Dnešní žiaci sú však doslova v obkľúčení informácií, ktorým nerozumejú
a ktoré nevedia uplatniť v živote. Neľahkou úlohou učiteľa je nájsť cestu, ako
dať poznatkom zmysel. A preto šťastie
mal ten, kto na každom stupni vzdelávania stretol len skvelých pedagógov.
Profesia učiteľa je krásna i zaujímavá, ale zároveň mimoriadne náročná. Mladá generácia má prístup
k informáciám akéhokoľvek druhu, otvorene hovorí o hocijakom probléme
a výborne pozná svoje práva. Nebolo
by to prekážkou, keby rodina neprestávala plniť svoju výchovnú funkciu.
Výchova sa presúva do škôl a o to náročnejšia je profesia učiteľa. Všetkým,
ktorí pedagógom závidia prázdniny,
treba dopriať aspoň týždeň pred katedrou, hoci vytriezvenie by prišlo oveľa skôr.
Situácia v školstve rozhodne nie
je ideálna. Povinností pre učiteľa pribúda, vyzdvihujú sa práva žiakov
a zabúda sa na to, že práva aj povinnosti majú obidve strany. Žiaci sú stále
otvorenejší a učitelia musia byť pripravení dané situácie zvládnuť. Preto je
nesmierne dôležitá vzájomná opora
v učiteľskom kolektíve a v neposlednom rade pochopenie a pomocná
ruka zo strany rodičov, napokon - ide
o výchovu a vzdelávanie ich detí.
28. marca slávia učitelia svoj sviatok. Aj v uliciach nášho mesta budeme
stretať menšie či väčšie deti s kytičkami vďaky. A možno si na svojho obľúbeného kantora spomenú aj tí, ktorí
zo školských lavíc už dávno vyrástli.
Jedno je isté – každý jeden z nás prešiel školou. Poprajme učiteľom všetko
najlepšie, veľa pochopenia, podpory
a síl do ďalších dní.
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Naši najlepší športovci už majú ceny v rukách
Ján Beňa a Peter Hollý. Tí vyhrali majstrovstvá Slovenska juniorov a obsadili vynikajúce druhé a tretie miesto na
republikovom šampionáte dospelých.

Úspešná bežecká štafeta.
(dokončenie zo str. 1)
Ocenené boli stálice aj nováčikovia
V kategórii dospelých sa medzi
ocenených dostal atlét Boris Pribil, pre ktorého to bolo vôbec prvé
umiestnenie medzi seniormi. Stal sa
viacnásobným majstrom Slovenska
a našu krajinu reprezentoval aj na medzinárodných pretekoch olympijských
nádejí. Cenu si prevzal aj lukostrelec
Rastislav Sárka, ktorý skončil druhý
v československej lige a siedmy na
majstrovstvách Európy. Treticu úspešných športovcov doplnil kulturista Jakub Vilímek, držiteľ štvrtého miesta
z majstrovstiev sveta amatérov.
Komisia okrem jednotlivcov oceňovala aj významné výsledky kolektívov. Už tradične si pohár odniesol
tím mladšieho dorastu hádzanárov
Strojára Malacky, ktorý skončil v prvej lige na striebornej priečke a vynikajúco reprezentoval Malacky aj v
Československom pohári, kde vybojoval bronz. K hádzanárom sa pridali

juniorskí futsalisti Canaria Team
Malacky, ktorí skončili na druhom
mieste v extralige juniorov a vyhrali
Slovenský pohár. Aj v kategórii kolektívov sa tešili atléti, konkrétne štafeta
šprintérov Michal Mecháček, Boris
Pribil, Marcel Žilavý, Marek Havlík,

Dvaja noví členovia Siene slávy
„Hneď, ako som sa dozvedel o zaradení do Siene slávy, mi napadli dve
veci. Že som definitívne starý, pretože
miesto v Sieni slávy dostanete, ak spravíte niečo výnimočné alebo dosiahnete veľký úspech, čo nie je môj prípad.
Prípadne sa nejakej činnosti venujete
veľmi dlho, pokiaľ možno až do staroby
ako ja. Tá druhá vec je, že by tu miesto
mňa mohli byť ďalší traja ľudia,“ prijal
s pokorou cenu z rúk primátora František Slovík - dlhoročný turista, ktorý
za svoj život s kolegami a kamarátmi
zdolal kopce nielen na Slovensku, ale
aj v Alpách či na ďalekom Kaukaze.
Aj ďalší nový člen Siene slávy, futba-

„Mojou zásadnou úlohou pri vedení mesta nie je hľadieť na voľby, ale rozvoj zdravotnej starostlivosti po roku 2035, keď sa
končí aktuálna nájomná zmluva medzi
prevádzkovateľom a BSK ako vlastníkom budovy nemocnice,“ povedal počas
rozpravy primátor s tým, že mesto už
na pôde kraja iniciovalo rokovania o poplatkoch a o financovaní pohotovosti:
„Hovorím veľmi otvorene, že chceme získať do majetku mesta budovy, pretože len
tak budeme môcť diktovať komukoľvek
podmienky a mať reálnu možnosť ovplyvniť rozhodnutia o rozvoji nemocnice.“
Poslanci sa zhodli, že nemocnica má v našom regióne historické
i strategické opodstatnenie, a preto
čokoľvek, čo s ňou súvisí, sa vníma
veľmi citlivo. Zuzana Baligová po

Člen Siene slávy František Slovík.

vyše hodinovej diskusii napokon
navrhla tento bod stiahnuť z rokovania. Zastupiteľstvo s jej návrhom
súhlasilo. „Návrh na stiahnutie materiálu z rokovania som nepodporila,
pretože môj postoj k odpredaju ani
čas nezmení. Chápem však okolnosti, ktoré k tomu väčšinu poslancov
viedli,“ vyhlásila Lucia Vidanová.
Rozhodnutie zastupiteľstva primátor akceptuje: „Stojím za poslancami a je mi smiešne, ak na nich kričia
všelijaké osoby, aj také, ktoré visia na
šnúrke oligarchov, čo sa roky usilujú
ovládnuť Bratislavskú vodárenskú
spoločnosť. Keďže som doteraz bránil predaju akcií vodární súkromným
firmám, buďte, prosím, vnímaví, akí
ľudia sa vám v týchto dňoch prihovárajú a s akým úmyslom.“
Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský

Prijímanie detí do materskej školy
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ
na školský rok 2018/2019 je k dispozícii na každom elokovanom pracovisku alebo na webovej stránke MŠ
msmalacky.edupage.org od 1. apríla do 29. apríla.
Vyplnené žiadosti o prijatie,
podpísané obidvoma zákonnými
zástupcami dieťaťa, sa odovzdávajú
v kancelárii riaditeľky MŠ od 30. apríla do 31. mája. Súčasťou žiadosti

NAJLEPŠÍ ŠPORTOVCI A ŠPORTOVÉ KOLEKTÍVY MALACIEK
ZA ROK 2017 (bez poradia)

Úcta, rešpekt a poďakovanie patrí
každému
Primátor Juraj Říha všetkým oceneným poďakoval a zablahoželal ku
skvelým výsledkom. Zároveň zdôraznil, že podpora športu zo strany
mesta je iba prvým krokom. „Všetky
peňažné dotácie z našej strany môžu
dodať len formu. Ten obsah športu
v Malackách dávate predovšetkým
vy, milé športovkyne a milí športovci. Vy dávate do toho svoju energiu
a svoje srdce. Preto vyjadrujem nielen
vo svojom mene, ale za všetkých kolegov poslancov a poslankýň mestského zastupiteľstva veľký rešpekt a úctu
k tomu, čo robíte,“ povedal primátor.
Slávnostný večer dokázal, že
malackému športu sa darí stúpať na
stále vyššie a vyššie priečky. Všetkým oceneným športovcom želáme
mnoho síl a energie do ďalšieho zápolenia a ďakujeme za vynikajúcu
reprezentáciu Malaciek.

Dospelí (nad 18 rokov)
Boris Pribil – atletika
Rastislav Sárka – lukostreľba
Jakub Vilímek – kulturistika

Juniori (do 18 rokov)
Marian Ružička – box
Marcel Žilavý – atletika
Zuzana Švejdová – atletika
Marek Havlík – atletika
Jakub Kopiar – atletika
Lukáš Piffko – karate
Erik Rusnák – lukostreľba

Kolektívy
Štafeta AC Malacky – atletika
Juniori 1. SFC Canaria Team Malacky – futsal
Mladší dorastenci TJ Strojár Malacky – hádzaná
Sieň slávy
František Slovík – turistika
Dušan Rupec – futbal
Školský šport
Mladšie žiačky ZŠ Štúrova
vybíjaná
Najaktívnejšia škola
ZŠ Záhorácka
Text: M. Binčík, foto: Ľ. Pilzová

Zápisy do základných škôl

Mestskému zastupiteľstvu
dominovala téma nemocnice
(dokončenie zo str. 1)

lista Dušan Rupec, bol prekvapený.
„Nečakal som to a veľmi si to vážim.
Ďakujem svojmu otcovi, ktorý ma k futbalu priviedol a ktorý mi vštepoval, aby
som mal futbal rád, aby som ten šport
neoklamal. Celý život som sa snažil riadiť jeho slovami. Vo svojej kariére som
bojoval, drel a dosiahol som v nej všetky ciele, ktoré som chcel,“ priznal po
ocenení bývalý hráč Interu Bratislava,
Rimavskej Soboty a slovenský reprezentant Dušan Rupec.

musí byť potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú
školu a absolvovaných povinných
očkovaniach.
Každá žiadosť dostane identifikačný kód, pod ktorým si zákonný zástupca overí prijatie dieťaťa.
Zoznam bude zverejnený na webovej stránke MŠ v čase od 1. do
8. júna. Rozhodnutia o prijatí/

neprijatí dieťaťa na predprimárne
vzdelávanie sa osobne vydávajú
v dňoch 18. júna a 19. júna v kancelárii riaditeľky MŠ na elokovanom pracovisku Štúrova. Zákonný
zástupca pri preberaní rozhodnutia
predloží občiansky preukaz.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke msmalacky.edupage.
org.
MŠ Malacky

Zápis detí do 1. ročníka základných škôl
na území mesta sa uskutoční v dňoch:
PIATOK
13. 4. 14.00 - 18.00 h
SOBOTA
14. 4. 9.00 - 12.00 h
Mesto Malacky je zriaďovateľom
troch základných škôl: Základná škola Dr. J. Dérera (Ul. gen. M. R. Štefánika 1175/7), Základná škola, Štúrova
142/A a Základná škola, Záhorácka
95. V tom istom čase sa uskutoční aj
zápis na Spojenú školu sv. Františka
Assiského (Kláštorné nám. 1).
Základná škola pri zápise dieťaťa
vyžaduje meno, priezvisko, dátum
narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa, ako
aj meno, priezvisko, adresu zamestnávateľa a trvalé bydlisko rodičov
či iných zákonných zástupcov. Tieto
údaje rodičia predložia rodným listom
a občianskymi preukazmi. 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), avšak
rodič si môže vybrať inú školu. Riaditelia základných škôl sú povinní

prednostne prijímať deti s trvalým
pobytom v danom školskom obvode. Ak rodičia zapíšu dieťa na viac
škôl a v spádovej škole, do ktorej
dieťa patrí, už z kapacitných dôvodov nebude miesto, školu na plnenie povinnej školskej dochádzky
mu určí mesto Malacky.
Školské obvody v meste Malacky určuje Všeobecne záväzné
nariadenie (VZN) mesta Malacky
č. 14/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2011 o školských
obvodoch základných škôl, v znení VZN č. 12/2013.
Ako zápis prebieha
Počas zápisu pedagóg chvíľu hravou formou pracuje s dieťaťom (či rozozná farby, základné geometrické tvary, pomerové množstvo, veľkosť, prípadne kreslí obrázok, alebo rozpráva
podľa obrázku, 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.
PROFILY VŠETKÝCH ZÁKLADNÝCH
ŠKÔL NA ÚZEMÍ MESTA NÁJDETE
NA STRANE 3.
MsÚ

Zmeny v termínoch vývozov odpadu
• vývozy plánované na piatok
30. marca (Veľký piatok, deň pracovného pokoja) sa posúvajú na
sobotu 31. marca.
• vývozy plánované na pondelok 2. apríla (Veľkonočný pondelok, deň pracovného pokoja) sa
posúvajú na utorok 3. apríla.

Zberné dvory
• v piatok 30. marca a v sobotu 31. marca bude zatvorený
zberný dvor na Hlbokej ulici
• zberný dvor na Partizánskej
bude v sobotu 31. marca otvorený od 12.00 h do 16.00 h
TEKOS
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6/2018

ZŠ Dr. J. Dérera

Základná škola Štúrova

Ul. gen. M. R. Štefánika 7

Štúrova 142/A

Riaditeľka: Mgr. Katarína Habová
www.dererka.edupage.org
zsderera@gmail.com
Dérerka zostáva správnym miestom na základné vzdelávanie, veď
už osemdesiaty šiesty rok sprevádza
obyvateľov Malaciek i obcí z okolia
na ceste za poznávaním.
V Základnej škole Dr. Jozefa Dérera sa usilujeme o kvalitné vzdelávanie v neustále sa rozvíjajúcej
škole. Školský vzdelávací program
podporuje napredovanie každého
žiaka. Kladieme dôraz na prehlbovanie čitateľskej gramotnosti,
neoddeliteľnej súčasti vyučovacích
predmetov. Zameriavame sa na rozvíjanie matematickej a prírodovednej gramotnosti, spájame ich
s experimentovaním, objavovaním
i skúmaním okolitého sveta. Vzostup kompetencií podporujeme na
II. stupni v jednotlivých ročníkoch aj
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 a v 7. ročníku
ponúkame vyučovanie nemeckého
alebo ruského jazyka. Sústreďujeme sa na posilňovanie regionálnej
výchovy, rozvíjame zážitkové vyučovanie. Pripravujeme pre žiakov
besedy, tvorivé dielne, exkurzie,
návštevy divadelných, filmových
predstavení, koncertov, spolupra-

cujeme s ďalšími inštitúciami na realizácii edukačných programov, podporujeme vytváranie historického
vedomia žiakov.
Významné miesto tvorí práca
s nadanými žiakmi. Zapájame sa
do predmetových olympiád, zúčastňujeme sa na rôznych súťažiach
i športových podujatiach, podieľame sa na príprave niektorých
z nich. Naši žiaci pod vedením pedagógov dosahujú vynikajúce výsledky.
Organizujeme školy v prírode,
lyžiarsky výcvikový kurz, plavecký výcvik s cieľom sprostredkovať
jedinečné zážitky žiakom, rozvíjať
ich sociálne kompetencie a podnecovať ich k ďalšiemu učeniu sa. Žiaci
si môžu vybrať aj z ponuky záujmových útvarov. Obľúbenosti sa tešia
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: spoločné hry, návštevy divadelných i filmových predstavení,
besedy, tvorivé dielne, karneval,
športové aktivity, diskoopekačka...
Medzi ukazovatele kvality vzdelávania patria i výsledky externých testovaní žiakov 5. a 9. ročníka. Dlhodobo dosahujeme výsledky lepšie ako celoslovenský
priemer. V testovaní žiakov 9. ročníka v apríli 2017 sme v predmete
slovenský jazyk a literatúra dosiahli
priemer 68,3 % (národný priemer
61,2 %), v matematike 64,4 % (prie-

Riaditeľ: Mgr. Dušan Šuster
www.zssturovamalacky.edupage.org
zssturma@pobox.sk
Najnovšia, najkrajšia a najmodernejšia škola v Malackách i širokom okolí
si za cieľ svojho ďalšieho rozvoja
dáva naplnenie novej vízie existencie školy ako takej - vzdelávacej inštitúcie, v ktorej sa deti cítia dobre
a bezpečne, sú rešpektované a kde
vo výchovno-vzdelávacom procese
prevažujú aktívne činnosti, ktoré ich
bavia a pri ktorých sa učia navzájom
spolupracovať. Vízia vychádza z poznania, že každé dieťa je jedinečné,
a preto musí stáť v centre vzdelávania jeho individuálny potenciál
a jeho vzdelávacie potreby.
Pri naplnení tejto vízie k hlavným
snahám školy patrí:
• V neohrozenom a esteticky veľkomer 56,4 %). Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka zvládli naši
piataci na 70,8 % v matematike (priemer 64,7 %) a 70 % v slovenskom
jazyku (priemer 62,8 %). O kvalite
vzdelávania žiakov svedčí aj vysoký
počet našich absolventov prijatých
na osemročnú formu gymnaziálneho štúdia, bilingválne štúdium, maturitné študijné odbory i na duálne
vzdelávanie.
Dovoľujeme si vás pozvať na návštevu ZŠ Dr. Jozefa Dérera. Sme tu
pre vás v piatok 6. apríla o 10.00 h,
14.30 h a 16.00 h.

lepom prostredí sa pri odkrývaní jedinečného potenciálu detí snažíme
o všestranný a harmonický rozvoj
osobnosti každého jedného dieťaťa. Prispôsobujeme tomu i organizáciu, obsah a formy vzdelávania.
• Rolu učiteľa postupne meníme
zo sprostredkovateľa poznatkov
na sprievodcu dieťaťa v procese
učenia. Okrem priateľského a pozitívneho prístupu ho i rešpektuje
a uznáva jeho jedinečnosť.
• Tradičné odovzdávanie vedomostí nahrádzame novými, modernými a zážitkovými metódami vyučovania tak, aby každý žiak bol
aktívny, aby sám pozoroval, aby
kládol otázky, aby experimentoval,
aby sa mohol pomýliť, ale aby mal
aj priestor napraviť svoje chyby, aby
sa sám mohol dopracovať k novým
poznatkom.
• Hodnotenie postupne plánujeme upraviť tak, aby nebol najväčší dôraz kladený na jednoduché
kognitívne funkcie (napr. aktuálny
pamäťový výkon). Chceme, aby
hodnotenie bolo viac orientované
na komplexnú spätnú väzbu, ktorá
bude obsahovať dôležité informácie pre žiaka i rodiča.
Pre deti zaručujeme:
• Vyučovanie prebieha v nadštandardne vybavenom a architektonicky jedinečnom prostredí. Vo
všetkých triedach i učebniach majú
vyučujúci k dispozícii dataprojektory a notebooky, vrátane 6 interaktívnych tabúľ. Samozrejmosťou je wi-fi
pripojenie v celej škole.
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• Rozšírené vyučovanie cudzích
jazykov už od 1. ročníka.
• Škola je maximálne otvorená
zdravému životnému štýlu a športovým aktivitám. Rozšírené vyučovanie športovej prípravy zameranej na loptové hry máme už
od 1. ročníka. Naši žiaci pravidelne
dosahujú úspechy v športových
súťažiach od okresnej úrovne až
po celoslovenskú. Aktuálne máme
majsterky SR vo vybíjanej a bronzové medailistky z majstrovstiev SR
v hádzanej.
• Organizujeme lyžiarske i plavecké kurzy, letné tábory, školu
v prírode, vianočný jarmok, školskú akadémiu, návštevy kultúrnych predstavení a koncertov, rôzne exkurzie a výlety.
• Pri zlepšovaní vzdelávacích výsledkov formou individuálneho prístupu
pomáha učiteľom inkluzívny tím
zložený zo špeciálneho pedagóga
a troch asistentov učiteľa.
• Pre tvorivé, komunikatívne a  sociálne zručné deti
plánujeme
v prípade záujmu v jednej z tried
1. ročníka vyučovať systémom
uplatňovania prvkov vysoko efektívneho učenia a riadiť sa výchovným princípom REŠPEKTOVAŤ
A BYŤ REŠPEKTOVANÝ.
• Nadštandardne každoročne vydávame plnofarebnú školskú ročenku, ktorú spolu s vysvedčením
dostáva na konci školského roka
každý žiak.
• Školský klub detí funguje od 6.00
h až do 18.00 h a ponúka uvoľnenú
a tvorivú atmosféru.

Základná škola Záhorácka Spojená škola sv. Františka Assiského
Záhorácka 95
Riaditeľka:
Mgr. Alena Číčelová
www.zs4malacky.edupage.org
zs4malacky@zs4malacky.sk
Sme školou, ktorá sa snaží maximálne podporovať a rozvíjať potenciál
svojich žiakov. Individuálnym prístupom sa snažíme vytvárať optimálne
podmienky pre efektívne učenie.
Snažíme sa:
• vytvárať inšpirujúce prostredie,
• podporovať efektívne učenie sa,
• rozvíjať životné zručnosti – čitateľskú, finančnú gramotnosť,
• prepájať školu so životom, učiť deti
budovať vzťahy, podporovať emocionálnu inteligenciu, empatiu a optimizmus, učiť ich sebadisciplíne...
Naše pevné piliere:
• skúsený a zanietený pedagogický
zbor, otvorený novým vyučovacím
metódam,
• zmysluplné hranice pravidiel
správania sa, snaha o spravodlivé
a dôsledné riešenie problémov,
• kvalitný vzdelávací program,
• preferovanie múdrosti a nie moci,
• tvorivo-humanistické vzdelávanie,
• rozvoj vyšších poznávacích funkcií,
• vhodné podmienky pre šport,
• zapájanie rodičov do života školy.
Na 1. stupni ponúkame vyučovanie matematiky i Hejného metódou.

Veľký dôraz kladieme na cudzie jazyky. Od 1. ročníka ponúkame vyučovanie anglického jazyka a od
7. ročníka druhý cudzí jazyk. Čitateľskú gramotnosť od 2. ročníka zvyšuje
Tvorivé čítanie a písanie. Veľký dôraz
kladieme i na vedomosti z matematiky
a slovenského jazyka, preto sme deviatakom zaviedli Cvičenia zo slovenského jazyka a Cvičenia z matematiky. Od 5. ročníka ponúkame triedu so
športovou prípravou. Pravidelne sa
zapájame i do predmetových súťaží
a olympiád. Naši žiaci zaznamenávajú
popredné miesta v okresných i krajských kolách. Sme zapojení do Športovej akadémie Mateja Tótha.
Máme štyri počítačové učebne,
modernú knižnicu, jazykové učebne, multimediálnu učebňu, učebňu
fyziky, chémie a veľké priestory pre
telesnú a športovú výchovu. Sme
zapojení do projektu Nové učebne,
ktorý by pomohol ešte viac modernizovať priestory školy.
Organizujeme zimné aj letné
školy v prírode, plavecký kurz i
lyžiarsky kurz. K obľúbeným aktivitám patria 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 časopis. Snažíme sa zmysluplne využiť
čas v ŠKD (spoločné návštevy divadelných predstavení, tvorivé diel-

Kláštorné námestie 1
Riaditeľ: Mgr. Daniel Masarovič
www.csmalacky.edupage.org
czsmalacky@gmail.com
Vaše dieťa prežije v škole, ktorú
pre neho vyberiete, väčšinu času pone, besedy). ŠKD je k dispozícii od
6.00 do 17.00 h.
V minulom kalendárnom roku
škola prešla výraznými zmenami.
Okrem prvej fázy zateplenia, ktoré
sa uskutočnilo vďaka finančnej pomoci mesta Malacky, sa v kmeňových
učebniach vymenila nevyhovujúca
PVC krytina za modernú plávajúcu
podlahu. Tento rok sa v zatepľovaní
školy bude pokračovať a koncom leta
by celá škola mala mať novú peknú
fasádu. Mesto Malacky pomohlo zabezpečiť i modernizáciu osvetlenia
v malej a veľkej telocvični.
Vážení rodičia a milí budúci prváci,
budeme veľmi radi, ak sa naša škola
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 spôsobom, spomienky na predkov a zvyky regiónu.

čas nasledujúcich deviatich rokov.
Školské prostredie formuje človeka
v najdôležitejšej etape jeho života.
Bezpečná škola s vynikajúcou polohou, tradíciou a povesťou je dobrým miestom pre rast jeho osobnosti.
Sme hrdí na to, že u nás je každé dieťa
prijímané a rešpektované vo svojej
jedinečnosti v každom zmysle týchto
slov. Právu každého dieťaťa na vzdelávanie napomáha stála prítomnosť
vlastného psychológa a špeciálneho pedagóga, ktorí sa venujú individuálnej podpornej práci pre deti so
špeciálnymi edukačnými potrebami,
ako aj päť asistentov učiteľa, ktorí
tieto deti sprevádzajú a napomáhajú
im. Deti sú zapojené do medzinárodného projektu ERASMUS +, v ktorom
sa učia mediačné techniky pre spolutvorbu konštruktívnych debát a predchádzanie konfliktom. Veríme, že ony
môžu urobiť svet lepším.
Vytvorili sme prostredie inšpirujúce a podnetné, ktoré rozvíja
intelekt detí a súčasne kultivuje
charakter. Samozrejme, že poskytujeme vzdelanie v triedach a učebniach,
vybavených modernými digitálnymi
a informačnými technológiami. Samozrejme, že kvalitne a zodpovedne
pripravujeme žiakov na ich ďalšie štúdium. To je naša dobrá práca. Naším
cieľom však nie je len dosiahnutie výsledkov, ktoré sa dajú merať známkami
či umiestnením na olympiádach a súťažiach. Dobré výsledky sú zrkadlom
našej spoločnej snahy a porozumenia,
no svoje úsilie zameriavame na vytváranie prostredia, úrodného pre

rozvoj schopností a talentov detí.
Najdôležitejšou víziou našej školy
je zosúladenie kvalitného vzdelávania s výchovným pôsobením, aby
sme dokázali spoznávať a napĺňať
reálne potreby detí a odovzdávať
im overené morálne a ľudské hodnoty, ktoré im pomôžu viesť zmysluplný a zodpovedný život.
Naša škola
• každoročne nadpriemerné výsledky testovania žiakov 9. ročníkov,
• anglický jazyk už od 1. ročníka,
• výnimočné rodinné zázemie
v školskom klube detí s uzavretým
areálom,
• vynikajúca poloha v strede mesta,
• spoločenské,
cudzojazyčne
orientované,
výchovné
či
ekoprogramy,
• dielne, ateliér remesiel a ručnej
tvorby a školská kuchynka,
• chutná, vyvážená a zdravá strava,
• desiatky záujmových krúžkov,
• renovovaný historický interiér
s jedinečnou atmosférou,
• veľký športovo-relaxačný areál.
Prijmite pozvanie a navštívte nás
i so svojimi deťmi počas dní otvorených dverí pred zápisom. Ste vítaní v dňoch 9. – 13. apríla v čase
od 8.00 h do 16.30 h. V utorok
3. apríla o 17.00 h bude interaktívna prezentácia riaditeľa školy.
Nechajte svoje dieťa chodiť do
školy, ktorá môže byť skutočne základom života.

Stranu pripravila redakcia Malackého hlasu v spolupráci s malackými základnými školami.
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Poslanecký odpočet: volebný obvod č. 1
Na jeseň tohto roka budú komunálne voľby. Skončí sa nimi volebné obdobie primátora a poslancov mestského zastupiteľstva, ktoré sa začalo v decembri 2015. Dnešným
vydaním Malackého hlasu začíname seriál odpočtov poslancov. Každého z nich sme požiadali o odpovede na 4 otázky, z nich tri sú spoločné a jedna individuálna.
Malacky majú 6 volebných obvodov a každý z nich má v zastupiteľstve troch poslancov. Dnes sa venujeme volebnému obvodu číslo 1, ktorý v mestskom zastupiteľstve
reprezentujú Jozef Halcin, Jozef Mračna a Peter Ondruš. Každý z nich využil priestor podľa vlastného uváženia, a preto rozsah jednotlivých odpovedí môže byť rozdielny.

Ing. Jozef MRAČNA

SMER - SD
prednosta Okresného úradu
Malacky
1. Ste dlhoročným poslancom
MsZ. Aké výzvy pre mesto vidíte
z vlastnej skúsenosti?
Výzvy pred nami boli a samozrejme aj sú, avšak vždy sme sa museli
vysporiadať s jedným mimoriadne
obmedzujúcim faktorom. Tým je doprava. Áno, pred nami je výzva na
komplexné riešenie rozvoja mesta,
ale s víziou nevyhnutného vylúčenia
obmedzujúcich dopravných trás a súčasne s tým doriešenia kolabujúcej
dopravy a parkovania v meste. Musím
povedať, že len toto riešenie má zmysel pre rozvoj mesta do budúcnosti. Je
to výzva, ktorej naplnenie zasiahne
mimoriadne pozitívne do života nás
všetkých. Vychádzajúc z tohto predpokladu ako reality chceme riešiť následne všetky súvisiace problematiky
mesta. Treba ich zadefinovať nielen
v novom územnom pláne, ale i vo viacerých čiastkových riešeniach.
Niektoré z nich považujem pre nasledujúce volebné obdobie za dôležité
a súčasne i zrealizovateľné - nie preto,
že ja to chcem, ale preto, že si myslím,
že sme ich tu už dávno mali mať! Podzemné parkovanie - áno, rozvoj automobilového priemyslu nás dobehol,

ba až predbehol. Pred mestom stojí
výzva, čo s tým. Riešenie sme našli vo
vybudovaní podzemného parkovania
priamo v centre mesta. Kultúrny dom
- som rád, že medzi vedením mesta
a zastupiteľstvom sa na túto tému
vedie vážna diskusia a hľadá sa najvhodnejšie možné riešenie. Verím, že
sa v nasledujúcom volebnom období
dočkáme i konkrétnej realizácie. Krytý hokejový štadión - priznávam, že
táto téma mi nedávala často spávať.
Teší ma, že teraz to už nie je moja výzva, ale je to naša výzva! Malačania
– a nielen oni, ale celý náš okres – si
zaslúžia mať krytý hokejový štadión.
Mesto sa nesmie báť isť do takýchto
projektov. Tvrdím, že práve ich neexistencia je najväčšou stratou, s ktorou sa
boria už celé generácie tohto mesta.
2. Ktoré doterajšie zmeny vo svojom obvode považujete za najdôležitejšie?
Ten, kto si sídlisko Juh pamätá
z nedávnej minulosti, musí určite
žasnúť, ako sa zmenilo k lepšiemu.
Je zložité povedať, čo je najdôležitejšie, pretože všetky zmeny, ktoré vidíte
dnes a ktoré ešte prídu, sú súčasťou
dlhodobej vízie. Jej záverečným posolstvom má byť hrdosť občanov na svoje sídlisko a túžba všetkých ostatných
bývať na sídlisku Juh!
Viete, všetky doterajšie zmeny – či
už veľké alebo menšie – mali pre nás
mimoriadny význam. Bolo totiž vždy
vidieť, že je tu snaha a záujem veci pohnúť dopredu, a ľudia to vnímali. Tiež
sa snažili svojou troškou prispieť k celkovému pozitívnemu obrazu sídliska.
Z každej ďalšej zmeny sme preto
mali a máme rovnakú radosť, či to bola
základná škola, pošta, zdravotné stredisko, zmodernizovaná škôlka, nové
parkoviská a chodníky, predajne, špor-

toviská, detské ihriská, ale i spomaľovače, bankomat, modernizácia osvetlenia,
nové fasády budov, vybudovanie kanalizácie a, samozrejme, miliónový projekt
ISRMO (integrované stratégie rozvoja
mestských oblastí) a mnohé ďalšie.
Ale tiež sme oživili tradície. Každý rok 30. apríla slávnostne staviame
máj, opätovne sme sa vrátili k oslavám Medzinárodného dňa detí,
k 6. decembru staviame a slávnostne
rozsvecujeme vianočný stromček, vo
veselej predvianočnej nálade prichádza
Mikuláš v sprievode čertíkov, anjelov
a detských spevákov. Čo však tiež považujem za mimoriadne dôležité, je to,
že sa stále rozširuje skupina nadšených
organizátorov týchto a ďalších akcií,
čo dáva veľký prísľub pokračovania do
budúcnosti. Verili by ste, že tento rok
to bude už 25 rokov, čo sme na sídlisku
prvýkrát zorganizovali oslavy MDD pre
všetky deti? Že tu, na Juhu, ako súčasť
MDD boli prvé súťaže v streetballe?
Želám si, aby sme v nasledujúcom
volebnom období dokončili naplánované chodníky a parkoviská spolu
s rekonštrukciou Štúrovej ulice a ciest
vo vnútri sídliska. Zároveň aby sme
nezabudli, že človek k životu potrebuje
i kultúrne tradície, o zachovanie ktorých sa musíme všetci snažiť.
3. Ako hodnotíte činnosť MsZ
a spoluprácu s vedením mesta?
Áno, v novembri je už koniec volebného obdobia a prichádza čas na
obzretie sa. Z môjho pohľadu musím
povedať, že úvod tohto funkčného obdobia bol dosť rozpačitý až konfliktný.
Nech slúži ku cti všetkých zainteresovaných, teda vedenia mesta a poslancov MsZ, že po istom tápaní sme pre
dobro mesta našli konsenzus spolupráce. Samozrejme, nič nie je ideálne.
Názorové rozdielnosti na riešenia sú

často kreované za pochodu. V tejto
súvislosti chcem vyzdvihnúť prácu
komisií pri mestskom zastupiteľstve
a poďakovať sa všetkým ich členom
za vysoko odborný prínos do návrhov
materiálov predkladaných na MsZ.
Môj celkový názor na spoluprácu
MsZ s mestom Malacky? Myslím, že mnohí nám môžu závidieť. Kľúčom k vzájomnej úcte medzi poslancami a mestom sa
stala komunikácia. Riešenie vôbec nie
zložité, však? Stačí len chcieť!
4. Budete sa znovu uchádzať o poslanecky mandát? Ak áno, s akými
zámermi? Akým konkrétnym projektom by ste sa chceli venovať?
Na odpoveď je síce ešte čas, ale ja
mám v tejto veci jasno. Už keď som prvýkrát kandidoval do MsZ, vedel som,
čo chcem dosiahnuť u nás na sídlisku
i v meste. Za môj obvod som to pomenoval v odpovedi na otázku číslo 2.
Ak mi bude zdravie slúžiť, budem
sa znovu uchádzať o poslanecký mandát. Avšak skôr, než k tomu príde, musíme postaviť máj, pripraviť k tomu
so spoluobčanmi program, následne
zorganizovať MDD, na jeseň lampiónový sprievod a potom na záver roka
pripraviť oslavu Vianoc!
Čomu sa chcem venovať? Nuž

čomu sa chcem venovať ja, je jedna
vec, avšak čo je možné reálne dosiahnuť, je vec druhá. A to je možné len
vzájomným rešpektovaním sa a vzájomnou spoluprácou. Čo by náš obvod
(sídlisko Juh a ulice Stupavská a Štúrova) potreboval, som stručne vymenoval v odpovedi na otázku číslo 2.
Poslanca som vždy vnímal ako človeka, ktorého má zaujímať jeho obvod,
ale len a len v kontexte s celkovým rozvojom mesta. Vo svojom obvode poznáme nielen veľké problémy, tie však
vidia všetci, ale najmä tie malé, ktoré
vám dennodenne znepríjemňujú život.
Súčasne počúvate názory, vnímate pohľady okolia, počúvate hodnotenia na
činnosť vás a mesta! Toto sú naše osobné projekty za každý obvod a každý je
jedinečný. Projekty, ktoré by som rád
videl, ako sa dostávajú do života, som
vymenoval v odpovedi na prvú otázku.
Nemôžeme zabudnúť ani na spustenie
projektu cyklotrás a celomestského
riešenia stojísk na odpady.
Pozrime sa na skladbu rozpočtu.
Myslíte, že je možné, aby si poslanec
povedal, že sa bude venovať iba jednej
oblasti a inej nie? Takto to nefunguje.
Každý poslanec sa musí venovať všetkému, čo život prináša. S týmto ide do
volieb a tohto si musí byť vedomý.

Mgr. Peter ONDRUŠ
balu a športu, a hlavne rodine. Všetko ostatné je vedľajšie a nanešťastie
v tomto prípade aj funkcia poslanca.
Nedokážem sa jednoducho tváriť,
že je úplne v poriadku, že nemám na
niečo prakticky nijaký čas a prídem len
odhlasovať a hotovo. To určite nie je
v poriadku. Tušil som to aj pri svojom
vstupe na tento post v decembri 2014,
ale nedokázal som si to naplno uvedomiť, až v priebehu tohto obdobia
a teraz.
nezávislý poslanec
pedagóg, ZŠ Štúrova
1. Ste poslancom v prvom funkčnom období. Akú skúsenosť
a poznanie vám prinieslo?
Skúsenosť, že netreba sa angažovať vo viacerých sférach a robiť,
ako sa povie, veľa vecí naraz, pretože
potom ani jednu nerobíte poriadne.
To je presne môj prípad. Ak mám byť
konkrétnejší, tak mám na mysli to, že
popri svojej práci sa vo voľnom čase
budem vždy radšej venovať basket-

2. Ktoré doterajšie zmeny vo vašom obvode považujete za najdôležitejšie?
Po veľmi dlhom čase sa otočila
snaha pred pár rokmi niečo zmeniť
aj na tomto sídlisku. Je to pochopiteľne zásluha aj poslancov a primátora
predošlého funkčného obdobia. Kompletná rekonštrukcia okrajových častí
sídliska a škôlky, nový povrch na ihriskách, nové detské ihriská, dokončovanie kanalizácie na Stupavskej a ďalšie.
To všetko prispelo ku skvalitneniu života obyvateľov tohto sídliska a pri-

ľahlých ulíc. Najviac teda pre deti a ich
vyžitie vo voľnom čase. To je jedna
z vecí, ktorá mňa zaujíma najviac: vybudovať nielen na Juhu, ale kdekoľvek
v meste čo najviac ihrísk a športovísk
pre našu najmladšiu generáciu i pre
dospelých. Samozrejme, teším sa aj
veľmi smelým plánom postaviť novú
športovú halu na Juhu. To bol svojho
času (približne pred štyrmi rokmi) aj
môj plán, aby sme sa k tomu dopracovali. Fandím plánom rekonštrukcie
aj strednej časti sídliska Juh a samozrejme aj projektu zimného štadióna
v meste, cyklotrasy atď. Pre mňa sú
toto najdôležitejšie zmeny ku skvalitneniu života v meste.
Samozrejme, že sa netreba venovať len skvalitneniu športovísk, ale aj
ciest, chodníkov, osvetlenia a podobne. Čiže myslieť nielen na deti, ale aj
na našich starších spoluobčanov. Za
toto obdobie ma mrzí možno len fakt,
že sa mi nepodarilo docieliť prepojenie
časti pri Maline so sídliskom Juh chodníkom. Táto časť totiž patrí povodiu
Dunaja a jednoducho to nateraz nej-

de, pretože vodohospodári musia mať
prístup s ťažkou technikou ku korytu
Maliny.
3. Ako hodnotíte činnosť MsZ
a spoluprácu s vedením mesta?
Myslím, že až na začiatok tohto
funkčného obdobia postupne dokázali poslanci aj s primátorom, či už
na komisiách alebo na zastupiteľstve,
dosiahnuť spoločnú reč. Nie, samozrejme, vo všetkých prípadoch, ale myslím, že ak by zostala aj v ďalšom obdo-

bí skladba mestského zastupiteľstva
podobná, dokážu dotiahnuť veľa rozbehnutých projektov i ďalších zmien
v Malackách do zdarného konca.
4. Budete sa znovu uchádzať o poslanecky mandát? Ak áno, s akými zámermi? Akým konkrétnym
projektom by ste sa chceli venovať?
Nebudem sa uchádzať. Odpoveď prečo pochopíte z toho, čo som napísal
v odpovedi na prvú otázku.

SAMOSPRÁVA
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Ing. Jozef HALCIN

Projekty

nezávislý poslanec
riaditeľ Odboru prevencie kriminality
Ministerstvo vnútra SR

• zavedenie linky A mestskej hromadnej dopravy na Juh
• budovanie kanalizácie na Stupavskej
• revitalizácia zóny Pri Maline
• revitalizácia zóny pri ZŠ Štúrova
• zachránená pobočka Slovenskej
pošty na Štúrovej
• mesto poskytlo súčinnosť pri revitalizácii bytového domu na Skuteckého 1650
• modernizácia verejného osvetlenia
• nadstavba MŠ Štúrova
• ZŠ Štúrova: úprava parkovacej
plochy pred školou, odstránenie
prehrievania átria, úprava priestorov školského klubu, podaná žiadosť z eurofondov na modernizáciu dvoch učební informatiky
• pripravuje sa kompletná rekonštrukcia chodníka na Skuteckého po
Ulicu Ľ. Fullu

Jozef Halcin nevyužil možnosť poskytnutého priestoru.
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Máj na Juhu.

Revitalizovaná zóna pri Maline.

Nové detské ihrisko.

Volebný obvod č. 1:
• F. Malovaného,
• Michala Tillnera,
• Pri Maline,
• Stupavská,
• Štúrova 141, 143, 144, 145, 147,
149, 151, 153, 15, 5, 157, 159,

• D. Skuteckého,
• Ľudovita Fullu,
• Štúrova 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 75, 75A, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 92A,

93, 94, 95, 96, 96A, 97, 98, 99, 100, 101,
102,103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 114A, 115, 117,
118, 118A, 119, 120, 121, 123, 124, 125,
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133,
134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142.

Bytový dom na Skuteckého 1650.
Dvojstranu pripravila redakcia Malackého hlasu.
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LEN 3 % ĽUDÍ
VEDIA, AKOU HRUBOU IHLOU SA PRIŠÍVAJÚ
PERLY NA MORUŠOVÝ HODVÁB

LÁ
S
E
M
E
R
J
U
ŠTUD
A STAŇ SA !
U
AJ TY ELITO

Spojená škola

Tokajícka 24, Bratislava

SUŠ scénického
výtvarníctva

Sklenárova 7, Bratislava

www.strednapremna.sk
Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Apríloví

jubilanti

80 rokov
Stanislav Dávid
Róbert Kujan
Anna Lučeničová
Anton Nemeček
Antónia Olexová
Etela Prášilová
85 rokov
Štefánia Bilkovičová
Marta Ferenčíková
Oľga Kadlecová
Mária Staráčková
90 rokov
Ernestína Gábrišová
91 rokov
Anna Králová
Mária Linderová
Mária Matúšková
96 rokov
Mária Greifová
Srdečne blahoželáme!

MALACKÁ MATRIKA od 12. 3. do 26. 3. 2018
Eduard Mihály, Malacky, *1953
Povedali si ÁNO:
Mária Haferová, Malacky, *1931
Zuzana Zemánková – Vladimír Babinec
Jaroslav Bilka, Bílkove Humence, *1932
Eva Slážiková, Plav. Podhradie, *1951
Irena Wirthová, Gajary, *1941
Mária Mihályová, Malacky, *1941
Opustili nás:
Leokádia Valentovičová, Malacky, *1923
Jozefína Soókyová, Gajary, *1943

Žihadielko nemáme, mesto
nezabúda na detské ihriská
Ďalší ročník súťaže o výstavbu
detského ihriska Žihadielko sa skončil. Ani na tretí pokus sa nám nepodarilo získať dostatočný počet hlasov na to, aby sme boli úspešní.
Tento rok trvalo internetové hlasovanie od 15. januára do
28. februára. V rámci našej kategórie,
teda miest od 12 000 do 19 999 obyvateľov, zvíťazil Senec pred Levočou,
ktoré sa môžu spolu s ďalšími ôsmimi mestami z iných kategórií tešiť na
nové detské ihrisko. Malacky s počtom hlasov 36 477 skončili na 4. priečke. V prospech mesta sa do hlasovania

zapojilo 2 402 ľudí. Ďakujeme za všetky vaše hlasy a za váš čas.
Mesto však nie je odkázané iba
na hlasovanie. Naopak, na detské ihriská nezabúda. Pripravuje sa kompletná obnova detského ihriska
v Zámockom parku za 100 tisíc €.
Jej súčasťou bude aj zrušenie oplotenia, takže preliezky a hojdačky už
nebudú v areáli futbalového štadióna, ale stanú sa súčasťou parku. Počas roka sa počíta s opravou ďalších
detských ihrísk a s vybudovaním jedného nového na sídlisku Domky.
N. Bednáriková
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SPOMIENKY

2. apríla si pripomíname 5. výročie
úmrtia nášho drahého manžela,
otca, brata, deda a syna
Štefana Žáčka z Malaciek.
S láskou a úctou v srdci spomínajú
manželka, deti s rodinami,
súrodenci s rodinami, maminka
a svatovci. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

24. marca uplynulo 5 rokov, čo si
Pán k sebe povolal nášho drahého
Ľubomíra Holeša.
S láskou spomínajú manželka, deti
s rodinami a sestra s rodinou.

Mestské centrum kultúry Malacky
Múzeum Michala Tillnera
pozýva na Stretnutie s históriou
prednáška
etnologičky Mgr. Dity Csütörtökyovej, PhD.
a historika PhDr. Richarda Dršku

ĽUDOVÝ ODEV NA ZÁHORÍ

To, že sa rana zahojí,
je len klamné zdanie.
V srdci nám bolesť zostáva
a tiché spomínanie.
24. marca uplynie 30 rokov od chvíle,
keď nás vo veku 50 rokov náhle opustil
manžel, otec, starý otec, krstný, brat
a švagor František Kleinedler.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku. S láskou naňho spomínajú
manželka Mária, syn Jozef, Ladislav,
František, Jaroslav s manželkou,
6 vnúčat a ostatná rodina.

utorok 10. apríla 2018 o 18.00 h
MCK-galéria, 1. poschodie
(Záhorácka 1919, Malacky)
vstup voľný

www.mckmalacky.sk; 0347722110; muzeum@mckmalacky.sk

27. marca uplynulo 15 rokov, čo
nás navždy opustila naša maminka
Cecília Kučerová.
Kto ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku. Spomínajú syn
Ján a dcéra Hana s rodinou.

Tíško a náhle odišiel spať,
zaplakal každý, kto ho mal rád.
Tá rana v srdci bolí
a na ten deň zabudnúť nedovolí.
22. marca sme si pripomenuli 5. výročie, čo nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec, dedo, brat, švagor a
kamarát Bohumil Žilavý z Malaciek.
Spomínajú manželka, syn, dcéra
s rodinou, Valika, Ivan
a ostatná rodina.
Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Jakub Vilímek:
nenápadný silák

ZŠ Štúrova má športovú Sieň slávy

V civile pôsobí skromne až placho, avšak na súťažnom pódiu srší sebavedomím. Pochádza z Jakubova a najväčší úspech svojej kariéry dosiahol ako reprezentant malackej kulturistiky. Vlani na majstrovstvách
sveta v kategórii do 180 cm obsadil skvelé 4. miesto. Jakub Vilímek.

„K Dnes je to na deň presne desať
rokov, čo som sa začal venovať kulturistike,“ začal svoje rozprávanie sympatický Jakub a spomína, ako sa to
všetko začalo: „Chodil som na atletiku
a so spolužiakmi sme sa hecovali, akú
váhu zdvihneme v drepe. Trúfal som
si na 130 kíl. O tri mesiace som už absolvoval svoju prvú súťaž, kde som na
chrbte zdvihol 142-kilové závažie.“ Zároveň s úsmevom dodáva, že on sám
vtedy vážil 52 kilogramov. A tak sa
z atletickej liahne Petra Filipa dostal
do kulturistickej skupiny Zdena Krajčíra. Keďže o Jakubovej skromnosti už
bola reč, nepochválil sa, že kedysi bol
majstrom Slovenska žiakov v behu na
60 metrov. Prezradil nám to už spomínaný jeho prvý tréner P. Filip.
Pre Jakuba sa už začína ďalšia sezóna. Prvé súťaže bude mať v apríli
a v máji, avšak tá najväčšia tohtoročná výzva ho čaká na jeseň. Čitateľom
snáď môžeme prezradiť, že ide o zá-

sadný životný krok. Takže na záver už
iba srdečné prianie: Veľa šťastia!
Text: Ľ. Pilzová,
foto: I. Kopcek, EastLabs Team

Štúrka v Malackách píše svoju
históriu od septembra 2004. Za tento relatívne krátky čas dosiahli jej
žiaci výborné výkony a umiestnenia
v rámci celého Slovenska. 13 rokov
školy znamená aj to, že sa podarilo
veľakrát ovládnuť okresné aj krajské súťaže a postúpiť v súťažiach či
olympiádach až na majstrovstvá Slovenska. Úspechov na úrovni najlepších škôl z celej krajiny bolo za trinásť
sezón naozaj veľa.
Žiaci zo Štúrovej boli osemkrát
na stupňoch víťazov. Futbalisti a atléti 2013, hádzanárky 2016 a 2017
a šprintér Tomáš Rišo vybojovali
bronzové medaily. Na strieborné
priečky dosiahli hádzanárky 2011
a dievčatá vo vybíjanej 2015. Štyrikrát sme dokázali majstrovstvá
Slovenska aj vyhrať. Zlaté medaily
si zavesili na krk dievčatá vo vybíjanej 2011 a 2017. Asi najúspešnejším žiakom je zatiaľ Erik Miklu-

šičák, ktorý si v roku 2013 odniesol
dokonca dvakrát zlato, keď na majstrovstvách SR v atletike ovládol
skok do výšky aj do diaľky.
Aj preto sme sa rozhodli vzdať
hold len tým najlepším z najlepších
a zaradiť ich do symbolickej Siene

Ak máte radi basketbal, srdečne
vás pozývame na veľkonočný turnaj
pod deravými košmi. Bude sa konať
v sobotu 31. marca od 11. hodiny
v telocvični Základnej školy na Štúrovej ulici. Tímy sú mužské a zmiešané, zložené z neregistrovaných hrá-

čov, nadšencov, rodičov a fanúšikov
basketbalu. Hrať sa bude systémom 5
na 5. O medaily a vecné ceny budú
súperiť tímy Borský Svätý Jur, Závod,
Moravský Svätý Ján, Hrdličky Stupava,
Basket Malacky a Malackí Dzivočáci.
Veríme, že záujem o basketbal

Medzinárodný turnaj Bocskai István Memorial v Maďarsku hostil
tento rok 122 boxerov z 23 krajín. Medzi nimi bol aj Malačan Dávid
Michálek v reprezentačnom drese. Pri svojom debute na medzinárodnom turnaji AIBA A kategórie sa postaral o obrovské prekvapenie a získal striebornú medailu.

Malacké góly a body
Góly: 28.,70. Vladimír Ronec, 87.
František Lörinczi
Zostava Malaciek: Ondrej Klempa –
Lukáš Rupec (Peter Mikula), Štefan Kovárik, Pavol Uhrinec (C), Adam Velický
– Daniel Čeřovský (Denis Michalek),
Martin Sloboda (Jakub Hitmar), Juraj
Miklušičák – Michal Prečuch (Tomáš
Mifkovič), Vladimír Ronec, Rastislav
Havlík (František Lörinczi)
HÁDZANÁ: Strojár podľahol Novým
Zámkom
4. kolo skupiny o záchranu v extralige
TJ Strojár Malacky – HC Štart Nové
Zámky 21:26 (9:15)

Text a foto: ZŠ Štúrova

Veľkonočný basketbalový turnaj 2018

Úspech mladého
malackého boxera

FUTBAL: FC Malacky ďalej valcuje
súperov
18. kolo IV. ligy BFZ
FKM Karlova Ves Bratislava – FC
Malacky 0:3 (0:1)

slávy. Fotografie pripomínajú športové úspechy a vzbudzujú už navždy
obdiv. Za tieto úspechy všetkým ďakujeme a tešíme sa na ďalších úspešných, ktorí do Siene slávy pribudnú.

Zostava Malaciek: Dušan Roško
(Marek Kuklovský) – Jakub Krajčír
(1), Pavol Bízek (1), Martin Hlaváč,
Robert Baláž (ČK), Ivan Oslej (3), Anur
Burnazovič (9), Lukáš Konečný (1),
Tomáš Stachovič (1), Vladimír Pavlík,
Mário Prevaj (4), Marijo Grab (1), David Rybjanský, Andrej Dobrocký.
STOLNÝ TENIS: naši budú hrať
o 3. miesto
Malackí stolní tenisti podľahli v semifinálovej sérii s Vydranmi 0:3 na
zápasy. Posledný súboj tejto série
sa odohral v pondelok 26. marca
v Malackách a skončil sa víťazstvom
hostí 5:0. Znamená to, že Vydrany
postupujú do finále. Našich stolných
tenistov čaká séria o 3. miesto, prvý
zápas bude 17. apríla vo Vranove
nad Topľou.
-mb-

V prvom zápase o postup do
štvrťfinále zdolal Poliaka Soczyńského po obrovskej bitke vo veľmi vysokom tempe. V druhom zápase sa postavil v boji o medailu proti Čechovi
Jirkovi Havlovi, ktorému už predtým
dvakrát podľahol. Tentoraz bol však
zápas v jeho réžii a zaslúžene zvíťazil.
Do tretieho zápasu proti dvojmetrovému Chorvátovi Pratijacicovi nastúpil so silno narazenou rukou, napriek
tomu opäť nechal v ringu všetko,

bojoval ako lev, plnil taktické pokyny
a tesne na body dokázal zvíťaziť.
Fantastické tri výhry vo veľmi
ťažkých zápasoch si však vyžiadali
svoju daň a do finále ho už nepustil lekár. K boľavej ruke sa totiž pridal hematóm pod okom. Napriek
tomu Dávid dosiahol veľký úspech
a k striebru mu blahoželáme.
Text: ABC Malacky,
foto: Boxing.hu

bude veľký. Pozývame všetkých fanúšikov stráviť veľkonočnú sobotu
pri športe a dobrej nálade. Organizátori ďakujú spoluorganizátorom
a partnerom turnaja.
K. Ivančík/-red-

Dotácie pre
športové kluby
Mestské zastupiteľstvo schválilo
dotácie pre športové kluby na rok
2018. Ich výšku navrhuje komisia
pre vzdelávanie, mládež a šport, pričom poslanci musia odobriť dotácie
nad 3 319 € (VZN č. 16/2016 o dotačnej a grantovej politike mesta).
Ostatné sumy do tejto výšky odsúhlasuje komisia.
-lpTJ Strojár
20 253,LK Sagittarius
2 351,TK Tie break
1 139,SPZ - klub streleckých nádejí
473,1. SC Malacky florbal
1 193,Žolík
3 627,1. SFC Canaria Team
1 193,leteckí modelári - RC LMK
1 819,Alfa Boxing Club
3 639,ŠK Buldoci
191,ČSFA
2 770,Boxingclub RTJ
1 800,Synchro plávanie
685,Benzinol VOMO
2 860,Športovo-strelecký klub ZTŠČ 2 205,SCK Záhorák
379,TK Grande
1 663,FC Malacky
2 465,Mažoretky ELLA
1 056,Klub vojakov v zálohe
1 567,Mestský stolnotenisový klub 4 562,Klub VOMO MA-JAK
2 612,Auto klub Malacky
577,AC Malacky
7 324,Kynologický klub
912,SJ Sport, o.z.
1 085,SPOLU
70 400,-
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