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Začína sa rekonštrukcia diaľničného privádzača
O nevyhovujúcom technickom stave diaľničného privádzača do Malaciek sa hovorí už dlhší čas. 21. júna sa začína rozsiahla rekonštrukcia tejto 
dôležitej dopravnej tepny. Už vopred prosíme vodičov o trpezlivosť a pochopenie. 

 Najväčšia časť stavebných prác 
je naplánovaná počas prázdnin, 
aby sa príliš nenarušil chod mesta. 
Primátor Malaciek Juraj Říha sa po-
ďakoval vedeniu Bratislavského sa-
mosprávneho kraja i spoločnosti Re-
gionálne cesty: „Som veľmi rád, že aj 
táto časť komunikácie prejde rozsiah-
lou obnovou. Za mesto sme upozornili 
dodávateľov, aby zladili maximum 
termínov na letné prázdniny z  dôvo-
du čo najmenšej dopravnej záťaže na 
obyvateľov. Aj tak však bude potrebná 
trpezlivosť vodičov, preto prosím všet-
kých o pochopenie. Na začiatku jesene 
budeme mať kompletne novú, stabil-
nú komunikáciu, na ktorú napojíme aj 
pripravované záchytné parkovisko.“ 
 Súčasťou rekonštrukcie bude 
kompletná obnova podložia.  
Okrem toho sa bude dávať nový 

asfaltový koberec, nové dopravné 
značenie a  vymenia sa aj mostné 
zábradlia. Vzhľadom na  rozsah prác 
budú potrebné aj dočasné dopravné 
obmedzenia. Stavba bude preto roz-
delená na niekoľko etáp. Prvá bude 
trvať od 21. júna do 15. júla a bude 
sa týkať úseku od kruhového ob-
jazdu Tesco po križovatku pri au-
tosalóne Hílek. Cesta bude úplne 
uzavretá, obchádzka povedie po 
Pezinskej. Na jeseň sa predpokladá 
kompletná výstavba nového mosta 
nad Malinou, ktorý už pomaly doslu-
huje. Financie zabezpečil Bratislav-
ský samosprávny kraj ako vlastník 
a správca komunikácie. 

Harmonogram prác 
 Po prvej etape (21. jún – 15. júl), 
keď sa opraví cesta od kruhového 

objazdu Tesco po križovatku pri au-
tosalóne Hílek, bude nasledovať ďal-
ší úsek, od vstupu do mesta (t. j. od 
tabule Malacky) po autosalón Hílek. 
Komunikácia sa bude rekonštruovať 
v  polovičnom profile a  obojsmernú 
dopravu v jednom pruhu bude riadiť 
dočasná svetelná signalizácia. Termín 
tejto etapy 16. – 31. júl sa prispôsobil 
celozávodnej dovolenke vo Volkswa-
gene, keďže cez tento úsek prechádza 
veľa subdodávateľských nákladných 
áut smerujúcich do/z priemyselné-
ho parku.  Tretia etapa, od Tesca po 
križovatku na úrovni tzv. slimáka, 
bude prebiehať v auguste. Ďalšie 
práce (od slimáka po križovatku pri 
Gajdárovi) sa predpokladajú až od 
1. septembra. Keďže v  tom čase už 
bude po letných prázdninách a  oča-
káva sa nárast dopravy, vedenie mes-

ta požiadalo, aby sa maximum prác 
z tohto úseku robilo súbežne s ostat-
nými už v  júli a  auguste. Poslednou 
etapou bude rekonštrukcia odbočo-
vacieho ramena od hasičov na Legi-
onárskej po nadjazd, v  rámci ktorej 
by mala vzniknúť aj nová prístupová 
komunikácia k  plánova-
nému záchytnému par-
kovisku. 
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V nedeľu 
piknikujeme 
 Čo plánujete robiť v  nedeľu 
24. júna popoludní? Veľa z  vás 
asi bude oslavovať frekventované 
meno Ján, ale my si vás dovolíme 
pozvať do Zámockého parku. Po 
roku znovu chystáme Malacký pik-
nik. Tí, ktorí ste boli vlani, sa určite 
pamätáte na pohodu, aká vtedy na 
lúke pri kaštieli vládla. Tento rok sa 
o to pokúsime znova. 
 Od 14. hodiny je pripravený 
program, ladený prevažne v komor-
nom duchu. Svoj talent predvedú 
šikovné deti a  mládež z  Divadla 
na hambálku. Jedným z  ich pred-
stavení bude aj Opletanček, ktorý 
nedávno získal ocenenie na celo-
slovenskej divadelnej prehliadke 
(píšeme o tom na strane 4).  Príde aj 
Braňo Jobus a predstaví sa v polo-
he, ktorú možno nepoznáte. Bude 
totiž čítať zo svojich knižiek a zahrá 
spolu so svojou skupinou Vrbovské 
vŕby. Priestor dostanú aj cyklisti, 
pretože vyhodnotíme výsledky sú-
ťaže Do práce na bicykli. 
 Kto sa rád hýbe, tomu požičia-
me badminton. Kto rád rozmýšľa, 
tomu požičiame spoločenské hry. 
Kto rád počúva, toho pozývame na 
stretnutie s  Pani Históriou. Kto má 
rád ticho, môže sa v piknikovej kniž-
nici začítať do knihy alebo relaxo-
vať v tuli vakoch.  Pre každého bude 
pripravené malé ovocné osvieženie.  
 Motto Malackého pikniku znie: 
Prineste si deky a  plné košíky, 
o  ostatné sa postaráme my.  Ak 
sa okrem dobrej nálady podelíte 
aj o  svoje koláčiky, môžeme hovo-
riť o  úspešnom podujatí. A  snáď aj 
o začiatku milej tradície malackého 
piknikovania.

Ľ. Pilzová

Vyše 800 tisíc z eurofondov na hlavnú mestskú cyklotrasu
Cyklisti a priaznivci dvojkolesových tátošov sa môžu tešiť, do mesta príde eurofondová finančná injekcia na cyklotrasu Družstevná - Radlinské-
ho. Úspešná žiadosť znamená dotáciu 862 434 €, pričom mesto sa na projekte bude podieľať spolufinancovaním vo výške 45 tisíc €. 

 Trasa Družstevná – Radlinského 
bude prvou a hlavnou cestou bu-
dúcej siete cyklotrás, ktorá prepojí 
Kostolište (obec sa na Malacky 
pripája už existujúcou cyklotrasou), 
hlavné verejné služby (ZŠ Záho-
rácka, Mestské centrum kultúry, 
Turistickú informačnú kanceláriu, 
Okresný úrad, Daňový úrad, Základ-
nú umeleckú školu, Mestský úrad), 
centrum obchodnej vybavenos-
ti na Záhoráckej a  Radlinského, 
prestupový terminál integrova-

nej dopravy na Nádražnej a prie-
myselný park. 
 Cyklotrasa v dĺžke 2 107 metrov 
je navrhnutá tak, aby bola čo naj-
priamejšia, aby sa minimálne križo-
vala s  cestami a  keďže pôjde o  sa-
mostatnú komunikáciu, bezpečne 
oddelí cyklistov od áut. Jej súčasťou 
bude úschovňa bicyklov pri ZŠ Zá-
horácka (s možnosťou uzamknu-
tia bicykla) a stojany na verejných 
priestranstvách (pri obchodoch, 
službách a  úradoch).  „Mesto chce 

vytvoriť také podmienky, aby bol bi-
cykel použiteľný bez obmedzení ako 
plnohodnotný dopravný prostriedok 
pri ceste do zamestnania a  škôl, za 
nákupmi, službami či voľnočasovými 
aktivitami,“ povedal zástupca pri-
mátora Milan Ondrovič.  Momen-
tálne sa už projektujú ďalšie časti 
cyklotrasy, ktoré povedú do priemy-
selného parku a cez Cestu mládeže, 
Veľkomoravskú a  Námestie SNP na 
Ulicu Ľuda Zúbka.  
 Mesto má vypracovaný gene-

rel cyklistickej dopravy, ktorý v  júni 
2016 schválilo mestské zastupiteľ-
stvo. Tento dokument definuje zá-
kladnú cyklistickú sieť v  Malackách 
ako súbor piatich hlavných trás 
v celkovej dĺžke takmer 15 kilomet-
rov: diagonála Kostolište – Pernek, 
radiála Juh – centrum, radiála 
Táborisko – centrum, radiála To-
várenská – Radlinského a  hlavný 
mestský okruh. 

-lp-

Prvá etapa rekonštrukcie 
diaľničného privádzača

Dátum: 21. jún – 15. júl 
Uzavretý úsek: od kruhového 
objazdu Tesco po križovatku pri 
autosalóne Hílek 
Obchádzka: po Pezinskej 

Nedeľa, 24. jún

14.00 – 19.00 h

Zámocký park
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Začína sa rekonštrukcia 
diaľničného privádzača
(pokračovanie zo str. 1)

Protihluková stena sa zatiaľ nepo-
darila
 Vedenie mesta sa snažilo presa-
diť aj výstavbu novej protihlukovej 
steny, avšak tá nateraz možná nie je. 
Dôvodom sú financie a  nevyporia-
dané pozemky. Ak BSK v budúcnosti 
vyčlení financie a dohodne sa s ma-

jiteľmi rodinných domov, ktorých 
pozemky zasahujú až pod nadjazd, 
bude téma protihlukovej steny zno-
vu aktuálna.  

Čo s  rozbitou cestou Rohožník – 
Malacky? 
 Cesta pripomína tankodrom 
a  po jej oprave sa volá už roky. 
Bratislavský samosprávny kraj už 

má vysúťaženého dodávateľa na 
rekonštrukciu a  čaká na potvrde-
nie výsledkov verejnej súťaže od 
úradu pre verejné obstarávanie. 
V  prípade priaznivých okolností 
by sa prípravné práce mohli začať 
ešte tento rok. 

Text: Ľ. Pilzová, 
foto a vizualizácia: S. Osuský

Z júnového rokovania MsZ
 Mestské zastupiteľstvo na jú-
novom rokovaní okrem iného 
schválilo návrhy štyroch všeobec-
ne záväzných nariadení (podrob-
nejšie informácie prinesieme v na-
sledujúcom vydaní MH), správu 
z  kontroly poskytnutých dotácií, 
zmenu rozpočtu mesta či aktu-
alizáciu Komunitného plánu so-
ciálnych služieb mesta. Poslanci 
vzali na vedomie ústnu informáciu 
primátora o  súťaži na revitalizáciu 
Mierového a Kláštorného námestia 
a  o  rekonštrukcii diaľničného pri-
vádzača (o týchto témach píšeme 
na str. 1 a 2).
  V  rámci zmien rozpočtu zastu-
piteľstvo schválilo použitie rezerv-
ného fondu vo výške 550 tisíc € 
na rekonštrukciu miestnych ko-
munikácií (250 tisíc €) a  odkúpe-

nie pozemku na Píle pre výstavbu 
záchytného parkoviska (300 tisíc 
€). Okrem toho poslanci odsúhla-
sili navýšenie rozpočtu o  granty 
a dary v celkovej výške takmer 90 
tisíc €, účelovo viazané na rekon-
štrukciu športového areálu v  Zá-
mockom parku. Ďalšou zmenou 
je transfer z ministerstva pôdo-
hospodárstva 72  390 € na výkup 
pozemku pre záchytné parkovisko 
na Píle.
 Materiály z  rokovania, uznese-
nia, prehľad jednotlivých hlasovaní, 
videozáznam aj audiozáznam z  ro-
kovania sú zverejnené na webovej 
stránke mesta www.malacky.sk, 
časť MESTO – MESTSKÉ ZASTUPI-
TEĽSTVO. 

-lp-/-otano-

Na mestskom zastupiteľstve sa hovorilo aj o projekte Severín 
Na júnovom rokovaní MsZ dostali poslanci informácie od primátora k revitalizácii centra Malaciek. Mesto v apríli vyhlásilo dvojkolovú architektonickú súťaž na budúcu podobu 
Mierového a Kláštorného námestia. Víťazný návrh by sme mali spoznať na jeseň, avšak už o pár dní, 27. júna, sa končí lehota na odovzdanie návrhov v 1. kole. Medzinárodná porota 
ich bude hodnotiť 2. júla. 

 Pri budúcom mestskom pešom 
priestore na Mierovom námestí sa 
plánuje aj výstavba polyfunkčného 
objektu. Hovorí sa o ňom už niekoľko 
rokov. Po tom, čo investori nedávno 
predstavili projekt Severín, rozpútala 
sa vášnivá diskusia. Drvivá väčšina 
názorov bola kritická a diskutéri plá-
novanú polyfunkčnú budovu nazý-
vali výrazmi ako opacha, katastrofa, 
gýč či nevkus.  

Severín vyrastie na súkromnom po-
zemku, nie na mestskom
 „Tento priestor v centre mesta po-
važujeme za vzácny, a  preto k  nemu 
pristupujeme citlivo. Zároveň sa sna-
žíme o maximálne korektnú komuni-
káciu s investorom,“ priblížil situáciu 
poslancom MsZ primátor Juraj Říha 

a  upozornil, že pozemok, na kto-
rom by mal vyrásť objekt Severín, 
predalo mestské zastupiteľstvo do 
súkromných rúk ešte v  roku 2004. 
Bude sa teda stavať na súkromnom 
pozemku, nie na mestskom. Vede-
nie mesta aj napriek tomu dosiahlo 
dohodu s investorom o tom, že na-
vrhovaná stavba neprekročí výšku 
hotela Tatra, že pozemok nebude 
zastavaný v objeme 100 %, budova 
nebude zasahovať do plánovanej 
cyklotrasy a  urobí sa jeden spoloč-
ný vjazd do budúcej podzemnej 
garáže – ten bude slúžiť pre obyva-
teľov objektu, zákazníkov budúcich 
prevádzok aj pre verejnosť. V ďalšej 
fáze rokovaní sa bude hľadať spô-
sob úpravy vonkajšej fasády časti 
stavby vedľa hotela Tatra. 

O  podobe polyfunkčnej budovy 
ešte nie je rozhodnuté
 Ešte nedávno chceli pozemky 
pozdĺž veľkého mestského parkoviska 
zastavať dvaja investori, pričom každý 
z  nich chcel postaviť niečo iné. Napo-
kon ale dospeli k  dohode, že stavať 
bude jeden a na mieste vznikne poly-
funkčný komplex, ktorý prepojí Záho-
rácku ulicu s  Hviezdoslavovou. Z poh-
ľadu verejného priestoru je to zásadný 
posun. „O konečnej podobe Severína 
ešte nie je rozhodnuté. Rovnako nie je de-

finitívne uzatvorená ani otázka statickej 
dopravy v  tejto lokalite. Nie sú pravdou 
fámy, že pod bytovkou na Bernolákovej 
ideme stavať parkovisko. Áno, chceme 
tam zachovať obojsmernú premávku aj 
súčasné parkovanie, avšak budeme mu-
sieť zrušiť z  jednej strany chodník. Záro-
veň sa na základe podnetov obyvateľov 
a rodičov škôlkarov zaoberáme parkova-
ním v celej zóne,“ vysvetlil primátor.
 Treba zdôrazniť, že stavebný 
úrad nemá zákonné nástroje na 
zastavenie, prípadne zrušenie vý-

stavby na súkromnom pozemku, ak 
stavba spĺňa predpísané náležitosti 
a  majiteľ má súhlasné stanoviská 
dotknutých orgánov a  subjektov. 
Možno práve zverejnený návrh bu-
dovy Severín bude začiatkom no-
vej úrovne komunikácie investorov 
s  obyvateľmi. Aj preto primátor vy-
zval stavebníka a architekta, aby svoj 
zámer odprezentovali verejnosti 
a vypočuli si aj kritické názory. 

Text: Ľ. Pilzová,
vizualizácia: AR Amedial 
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Právna poradňa: domáce násilie – právne prostriedky ochrany
Pojem domáce násilie zahŕňa všetky formy fyzického, sexuálneho, psychického, sociálneho alebo ekonomického násilia páchaného v domácnosti alebo v rámci rodiny. Najčastejšími obeťa-
mi domáceho násilia sú ženy, avšak ohrozenými skupinami sú aj deti či osoby vyššieho veku. Obete domáceho násilia vzhľadom na jeho špecifický charakter z rôznych dôvodov nevyužívajú 
existujúce občianskoprávne či verejnoprávne prostriedky ochrany, prípadne o nich ani nevedia.

 Ako by teda mali obete domá-
ceho násilia postupovať a  aké sú 
ich právne možnosti? V prvom rade 
je podstatné, aby sa odhodlali vy-
hľadať pomoc. Dôležitú úlohu pri 
pomoci obetiam domáceho násilia 
zohrávajú občianske združenia po-
skytujúce bezplatné psychologic-
ké, právne a sociálne poradenstvo 
(kontakt na viaceré z nich sú zverej-
nené na stránke Ministerstva vnútra 
SR www.minv.sk/?nasilie). 
 Proti domácemu násiliu môže 
najúčinnejšie a  najrýchlejšie za-
siahnuť polícia, ktorá je povinná 
reagovať na každé núdzové volanie 
o pomoc na linku 158, resp. 112. 
Polícia môže vstúpiť do bytu, ak sú 
ohrozené životy a zdravie, ak hrozí 
závažná škoda a vec neznesie od-
klad. Súhlas násilníka so vstupom do 
bytu, ktorý vlastní či inak užíva, nie 
je potrebný. Príslušník policajného 
zboru je oprávnený vykázať oso-
bu zo spoločného obydlia, a  to aj 
počas jej neprítomnosti, ak možno 
na základe zistených skutočností 
očakávať útok na život, zdravie, slo-
bodu alebo zvlášť závažný útok na 
ľudskú dôstojnosť ohrozenej osoby, 

najmä vzhľadom na predchádza-
júce útoky. Takto vykázaná osoba 
má zákaz vstupu do spoločného 
obydlia počas 10 dní od vykáza-
nia a k ohrozenej osobe sa nesmie 
priblížiť na vzdialenosť menšiu ako 
10 metrov. Policajt zároveň poučí 
ohrozenú osobu o organizáciách na 
podporu obetí domáceho násilia 
a o možnosti podať návrh na na-
riadenie neodkladného opatre-
nia. Doručením návrhu na naria-
denie neodkladného opatrenia na 
súd počas vykázania zo spoločného 
obydlia sa trvanie vykázania zo 
spoločného obydlia predlžuje až 
do nadobudnutia vykonateľnosti 
rozhodnutia súdu o tomto návrhu. 
Neodkladným opatrením možno ná-
silníkovi dočasne zakázať vstup do 
nehnuteľnosti, prípadne obmedziť 
alebo zakázať približovať sa k  obeti 
alebo ju kontaktovať. Ak je potrebné 
zabezpečiť ochranu maloletých detí, 
súd môže nariadiť, aby bol maloletý 
dočasne zverený do starostlivosti fy-
zickej osoby alebo právnickej osoby, 
ktorú v uznesení určí, pričom o ná-
vrhu na nariadenie neodkladného 
opatrenia rozhodne súd najneskôr 

do 24 hodín od jeho doručenia.
 Najčastejšie sa domáce násilie 
vníma ako trestný čin týrania blíz-
kej osoby a zverenej osoby, ktorý 
je jeho najzávažnejším prejavom. 
V praxi orgánov činných v trestnom 
konaní a súdov sú však prejavy do-
máceho násilia právne kvalifikované 
aj ako iné trestné činy (nebezpečné 
vyhrážanie, nebezpečné prenasle-
dovanie, ublíženie na zdraví, vydie-
ranie, znásilnenie, sexuálne násilie, 
sexuálne zneužívanie, pozbavenie 
osobnej slobody či obmedzovanie 
osobnej slobody). V  zmysle novo-
prijatého Zákona o obetiach trest-
ných činov, ktorý je účinný od janu-
ára tohto roku, sa trestným činom 
domáceho násilia rozumie trestný 
čin spáchaný násilím alebo hrozbou 
násilia na príbuznom v priamom 
rade, osvojiteľovi, osvojencovi, súro-
dencovi, manželovi, bývalom man-
želovi, druhovi, bývalom druhovi, 
rodičovi spoločného dieťaťa alebo 
inej osobe, ktorá s páchateľom žije 
alebo žila v spoločnej domácnosti. 
Spomenutý zákon tiež komplexne 
upravuje práva obetí trestných činov 
a ich odškodňovanie.

 Ak násilie nedosahuje intenzi-
tu trestného činu a polícia ho po-
súdi ako priestupok, postúpi ho 
príslušnému obvodnému úradu, 
ktorý môže uložiť peňažnú pokutu. 
Zároveň však platí, že ak bol tento 
akt kvalifikovaný ako priestupok, 
ďalšie domáce násilie spáchané 
rovnakým páchateľom v priebehu 
nasledujúcich 12 mesiacov sa už 
bude posudzovať ako trestný čin. 
Ak polícia vyhodnotí situáciu tak, 
že bol spáchaný trestný čin, z úrad-
nej povinnosti začne trestné stí-
hanie. Páchateľ môže byť zadržaný 
a následne aj vzatý do väzby napr. 
z  dôvodu zamedzenia pokračova-
nia v trestnej činnosti, o čom rozho-
duje súd.
 Ak sa násilia dopúšťa niektorý 
z  manželov, Občiansky zákonník 
upravuje možnosť podať na súd ná-
vrh na obmedzenie alebo úplné 
vylúčenie manžela, resp. bývalého 
manžela z  užívania spoločnej ne-
hnuteľnosti alebo nehnuteľnosti, 
ktorú majú spolu v prenájme. Je po-
trebné preukázať, že ďalšie spoluži-
tie sa stalo neznesiteľným z dôvodu 
fyzického alebo psychického násilia. 

 Zároveň dávame do pozornosti, 
že Generálna prokuratúra SR zriadila 
bezplatnú telefónnu linku pre tý-
rané osoby 0800 300 700 a e-mail 
tyranie@genpro.gov.sk. Násilie 
v  rodine v  žiadnom prípade nie 
je len súkromnou záležitosťou 
rodiny, a preto by ani širšie okolie 
nemalo byť voči nemu ľahostajné. 
Trestné oznámenie pri podozrení, že 
došlo k spáchaniu niektorého z trest-
ných činov domáceho násilia, môže 
podať ktokoľvek, nemusí to byť obeť 
samotná. 

JUDr. František Kurnota, advokát
mail: kurnota.f@gmail.com
mobil: 0908 332 960

Máte právny problém? V  spolupráci 
s advokátom F. Kurnotom odpovieme 
na vaše otázky, poradíme v  zložitých 
situáciách. Právna poradňa je bez-
platná, diskrétnosť zaručujeme. Kon-
taktovať nás môžete aj anonymne. 
Otázky na právnika posielajte na mai-
lovú adresu: poradna@malacky. sk, 
prípadne na poštovú adresu:
Mestský úrad, Bernolákova 
5188/1A, 901 01 Malacky.

Do škôlky nastúpi takmer 180 detí 
 V školskom roku 2018/2019 nastú-
pi do Materskej školy v Malackách 178 
novoprijatých detí, z nich 15 predško-
lákov. Zoznam prijatých/neprijatých 
detí na predprimárne vzdelávanie 
podľa identifikačných kódov zverej-
nila MŠ na svojej internetovej stránke 
https://msmalacky.edupage.org/.
 Najmladší škôlkar bude mať 
v  septembri 2 roky a  8 mesiacov. 
Keďže záujem presiahol kapacitu 
škôlky, miesto sa zatiaľ neušlo všet-
kým žiadateľom. „Rodičom neprija-
tých detí ponúkame možnosť poldňo-
vej dochádzky na Hviezdoslavovej 
ulici, bude to však možné až po rekon-
štrukcii pracoviska na Kollárovej,“ ho-
vorí riaditeľka Materskej školy Marti-
na Novotová. 
 Škôlka na Kollárovej je posled-
ným, šiestym elokovaným pracovis-
kom, ktoré bude zrekonštruované. 
Na tento účel odhlasovali v  mar-
ci poslanci MsZ navýšenie sumy 
o 223 tisíc € na aktuálnych 450 tisíc, 
pričom táto suma obsahuje aj dar 
33 tisíc od spoločnosti POZAGAS. 
Ako nás informovala M. Novotová, 
počas opravy budú deti rozdelené 
do ostatných elokovaných praco-
vísk: „Jedna trieda bude umiestnená 
na Bernolákovej a jedna na Hviezdo-
slavovej. Za pomoc ďakujem riaditeľke 

ZŠ Záhorácka Alene Číčelovej, ktorá 
nám poskytla dočasný priestor pre dve 
triedy predškolákov. Verím, že obdo-
bie rekonštrukcie  vďaka pochopeniu 
a podpore rodičov zvládneme.“
 V  aktuálnom volebnom ob-
dobí sa do šiestich pracovísk ma-
terskej školy preinvestujú takmer 
2 milióny eur. Odstraňovali sa, resp. 
odstraňujú sa modernizačné dlhy 
na budovách (zateplenie, okná, so-
ciálne zariadenia, opravy interiérov) 
a rozširovala sa kapacita. Vďaka tomu 
dnes Malacky môžu prijať do škôlky 
deti vo veku hlboko pod 3 roky, čo je 
v rámci Slovenska skôr výnimka. 

-red-/-otano-

Mestom sa prehnala silná búrka 
 Malacky zažili v stredu 6. júna po-
poludní silnú prietrž mračien. Dážď 
vytopil niekoľko dvorov a pivníc. V te-
réne zasahovali príslušníci Hasičské-
ho a záchranného zboru v Malackách 
- jednotky okresného riaditeľstva 
i záchrannej brigády a Dobrovoľného 
hasičského zboru Veľké Leváre, ktorí 
pomáhali pri odčerpávaní vody. Situ-
ácia vyzerala dramaticky, no po daždi 
sa stabilizovala. Všetkým, ktorí pomá-
hali, patrí veľké poďakovanie.  

-red-/-otano-
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Deň krivých 
zrkadiel 
 Sú talentovaní a  komunikatív-
ni. Sú iní, ale nie horší. Ak budeme 
počúvať srdcom, zistíme, že ľudia 
s  mentálnym znevýhodnením sú 
krásni, hoci niekedy na prvý pohľad 
fyzicky odlišní. Presvedčili sme sa 
o  tom počas Dňa krivých zrkadiel 
na Kláštornom námestí. Svoje ak-
tivity tam prezentovali neziskové 
organizácie, ktoré sa venujú ľuďom 
s mentálnym a kombinovaným zne-
výhodnením – Vstúpte z Malaciek 
a Dom Svitania z Jakubova spolu so 
svojou zakladateľskou organizáciou 
Svitanie ZPMP Malacky.  Ich klienti 
pootvorili verejnosti dvere do svoj-
ho sveta a  prezentovali sa peknými 
výrobkami vlastných šikovných rúk. 

-red-/-otano-

Malí divadelníci zožali celoslovenský úspech  
Koncom mája sa v Šali uskutočnil 47. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka 2018. Svoj 
talent predviedlo 15 súborov z celého Slovenska vrátane malackých divadelníkov, ktorí si zo súťaže odniesli skvelé ocenenie.  

 Zlatá priadka je súťaž s dlhoroč-
nou tradíciou, na ktorej sa každý rok 
stretávajú najlepšie detské divadel-
né súbory zo Slovenska, aby pre-

zentovali svoju tvorivosť, fantáziu 
a  talent. Hlavným cieľom podujatia 
je nadobúdať vedomosti a zručnosti 
prostredníctvom umeleckej tvorby 

v  oblasti detskej dramatickej tvori-
vosti.  
 Deti z  Detského divadelného 
štúdia Divadla na hambálku vy-
stúpili s  predstavením Opletanček, 
za ktoré získali nielen skvelé slov-
né hodnotenie, ale aj zlaté pásmo 
a  diplom za najlepší scenár. Hlav-
nými aktérmi boli detské talenty Na-
tálka Glembusová a  Adam Albert. 
Opletanček je príbeh o  mladom 
manželskom páre tužiacom po die-
ťati. Keďže sa im sen nesplnil, potom-
ka si uplietli. Následnú výchovu však 
nezvládli a z Opletančeka, ktorý bol 
zahrňovaný prehnanou láskou, sa 
stal sebecký a pahltný pletenec, kto-
rý svojich rodičov prerástol a požral. 
Ide teda o  akési zrkadlo opičej lás-
ky.  Podobné situácie nastávajú čas-
to aj v reálnom živote, čo bolo impul-
zom pre vznik tohto predstavenia. 
„Doba sa mení a my, prirodzene, tiež, 
preto si dovolím apelovať na rodičov: 
menej úzkostlivosti a  strachu o  deti, 
tiež menej očakávaní, a  naopak, ur-
čenie hraníc a  zároveň priestor pre 
dobrodružné detstvo s  kamarátmi, 
s mastným chlebom v ruke, zväčšova-

cím sklíčkom a  inými prepotrebnými 
tajnosťami vo vreckách,“ vysvetlila 
režisérka Štúdia mladých Divadla na 
hambálku a autorka scenára Beáta 
Reifová. 
 Deti z  Divadla na hambálku 
zvládli svoje vystúpenie bravúrne, 
o  čom svedčí i  vysoké hodnotenie 
odbornej poroty. Za umiestnenie 
a  reprezentáciu je potrebné poďa-
kovať nielen účinkujúcim, ale aj ro-
dičom, bez ktorých by úspech nebol 
možný. „My môžeme robiť s deťmi veľ-
mi pekné veci, ale podstatné je to, aby 
som mala dobrých rodičov na spolu-
prácu. Bez ich porozumenia a  ústre-
tovosti by to nešlo,“ povedala B. Rei-
fová.  Úspech dosiahnutý na Zlatej 
priadke je výsledkom celého súboru 
a všetkých, ktorí sa na príprave pred-
stavenia podieľali. Režisérka zároveň 
ďakuje aj riaditeľke Mestského cen-
tra kultúry v Malackách Jane Zetko-
vej  za to, že divadelníkom umožňuje 
skúšať v  priestoroch centra i  mimo 
vyhradeného času. 

Text: N. Bednáriková, 
foto: B. Reifová

Pálffy nechal v Malackách srdce – doslova i obrazne
Vo vitríne sa vyníma najstaršia františkánska kronika, ktorá je otvorená práve na strane, kde sa píše: „Jeho srdce, teda srdce Pavla IV. Pálffyho, bolo vyrezané, prevezené do Malaciek 
a uložené pod Loretánskou kaplnkou v rodinnej krypte, v striebornej schránke v tvare srdca, z ktorého častejšie už predtým tiekla krv, význačnejšie však v roku 1716 za našej prítomnosti.“ 
Výstava Pálffyovci a rok 1918 prináša aj ďalšie artefakty, pri ktorých sú namieste zimomriavky. 

Rok 1918 si pri prebiehajúcej sto-
ročnici významných dejinných uda-
lostí pripomínajú mnohé pamäťové 
inštitúcie. Múzeá i archívy uspora-
dúvajú rôzne akcie a  podujatia, vý-
stavy, besedy či konferencie. K inicia-
tíve sa rozhodli pripojiť aj pracovníci 
z Múzea Michala Tillnera v Malackách.    
„Už minulý rok sme pri tvorbe vtedaj-
šej výstavy v  kaštieli spolupracovali 
so Štátnym archívom v  Bratislave. 
Stretli sme sa s ochotou a veľmi pozi-
tívnou odozvou, a tak sme ich oslovili 
aj tentoraz. Z archívu sme vybrali do-
kumenty, ktoré sa nejakým spôsobom 
dotýkajú Malaciek, Pálffyovcov a roku 
1918. Zároveň ide o  materiály, ktoré 
sú pre ľudí zaujímavé aj po vizuál-
nej stránke,“ priblížil historik Pavol 
Vrablec, ktorý sa na zrode výstavy 
spolupodieľal s  kolegom Martinom 
Macejkom. 

Nájdené „stratené“ pečatidlo
Výstava je rozdelená na dve časti. Vo 
vstupnej miestnosti sa nachádzajú 
predmety, ktoré poskytlo  Múzeum 
Michala Tillnera. Všetky fotografie na 
paneloch sa týkajú Pálffyovcov okolo 
roku 1918. Na veľkoformátovej mape 
je zachytené Plavecké panstvo v I. po-
lovici 19. storočia. Nepochybne zaují-
mavá je tiež veľkoformátová veduta 
s najstarším vizuálnym zobrazením 
Malaciek. Centrálnu časť výstavy tvorí 
model Zámockého parku, ktorý bol 
vytvorený podľa mapy z roku 1860. 
„Park vyzeral úplne inak ako dnes, pek-
ná línia z mesta od kláštora do zámku 
už neexistuje. Aj Rádek tvoril v minulos-
ti skutočne len jeden rad domov, v sú-
časnosti tu stojí dokonca niekoľko ulíc,“ 
priblížil P. Vrablec.  
Písomnosti a  dokumenty zo štát-
neho archívu sú vystavené v  ďalšej 

miestnosti. Tie najvzácnejšie je mož-
né vidieť len v presklených vitrínach. 
O pečatidle mesta Malacky zo začiat-
ku 20. storočia sa ešte v deväťdesia-
tych rokoch písalo ako o stratenom, 
pritom aj táto krásna vecička má svo-
je miesto v štátnom archíve.

Dve Pálffyho srdcia
Historicky jedinečná františkánska 
kronika, z  ktorej je úvodná citácia, 
obsahuje množstvo autentických 
informácií o Malackách. Preto po nej 
malackí historici siahnu vždy, keď sa 
pustia do bádania dejín. Tu nájdu 
všetko precízne a na jednej kope. 
A  kde je teda v súčasnosti ukry-
té Pálffyho srdce? „Na bezpečnom 
mieste. Srdce je uložené vo farskom 
úrade na Kláštornom námestí. Zaba-
lené v  režnom plátne je hermeticky 
uzavreté v  sklenenej kocke, uloženej 
v  originálnej striebornej schránke 
v  tvare srdca. A  táto schránka je vlo-
žená do  ďalšej sklenenej, hermeticky 
uzavretej kocky. Srdce sa verejnosti 
neukazuje, musí ísť skutočne o  výni-
močný prípad. Nemanipuluje sa s ním 
a na mieste musí byť udržiavaná stála 
teplota,“ odpovedal P. Vrablec a záro-
veň doložil veľmi dôležitú informá-
ciu: „Text o  krvácaní z  roku 1716 sa 
týka, ako sa v  ňom správne uvádza, 
srdca Pavla IV. Pálffyho. Kde je toto 
srdce dnes, nám nie je známe. Dodnes 
je však na fare uložené srdce Pavlovho 
syna Jána Antona Pálffyho.“

Kalich a meč
Pálffyovci si od 17. storočia ucho-
vávali dva predmety, ktoré mali pre 
rod mimoriadny význam. Prvým je 
zlatý kalich rábskeho hrdinu Mikulá-
ša II. Originál sa nachádza v jednom 
maďarskom múzeu, na výstave mô-
žeme vidieť jeho fotografiu. Mikuláš 

II. Pálffy ho získal ako odmenu za 
boje proti Turkom v  pätnásťročnej 
vojne. Druhým je jeho meč, ktoré-
ho osud nie je známy. Vyobrazený 
je napríklad na epitafoch tohto bo-
jovníka v  Bratislave. Náčrt cennej 
zbrane historici našli takpovediac 
náhodou. Podľa P. Vrableca by bolo 
dobré vytvoriť aspoň repliky oboch 
predmetov, celému procesu by však 
predchádzali náročné vyjednávania. 
Najstarším artefaktom na výstave 
je originál veterníka, ktorý môžeme 
v  podobe verných kópií vidieť na 
streche kaštieľa. 

Žigo s tým nič nemá
Prevratové udalosti z konca októbra 
a začiatku novembra  1918 spôsobili 
aj chaos, lebo mnohí ľudia ich poňali 
v  anarchistickom zmysle „robme si, 
čo chceme“. V uliciach úradovali po-
sádky maďarských četníkov, pričom 
ľudia boli naladení protimaďarsky, 
mali averziu voči šľachticom či vše-
obecne proti vtedajšiemu panstvu. 
Mikuláš XIII. utiekol z  Malaciek do 
Marcheggu na koči, a  tak zachrá-
nil holý život sebe aj  svojej rodine. 

Pálffyovci prišli o veľké majetky, lesy 
zabral štát, kaštieľ darovali františ-
kánom, ktorí ho využili ako internát 
pre gymnázium. V  roku 1923 získali 
povolenie na odvoz svojich vecí, no 
o tom, či sa im to podarilo, alebo nie, 
neexistujú žiadne záznamy. Pravde-
podobne však áno. Interiér kaštieľa 
dodnes zostáva veľkou neznámou.   
A čo potomkovia šľachtického rodu, 
nenárokujú si na niečo?, pýtame sa. 
„Nemá kto. Rod Pálffyovcov, ktorý žil 
v  Malackách, vymrel po meči v  roku 
1947 smrťou Ladislava Pálffyho. Náv-
števníci kaštieľa sa však dosť často pý-
tajú na známeho hokejistu Žigmunda 
Pálffyho, ten však s  malackým šľach-
tickým rodom naozaj nič nemá,“ uzat-
vára s úsmevom P. Vrablec. 
Nech už to bolo akokoľvek, jedno je 
isté – Pálffyovci nechali v Malackách 
srdce – doslova i  obrazne. Podľa 
dochovaných artefaktov tu žili radi 
a s  láskou vytvárali hmatateľné od-
kazy pre budúcnosť. Svedčí o  tom 
aj výstava v kaštieli, ktorú si môžete 
prísť pozrieť do konca septembra.

Text a foto: I. Sochorová 
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Veľký matematický talent  
reprezentoval Slovensko v USA

Blížiaci sa koniec školského roka znamená pre mnohých zároveň ukončenie životnej etapy.  Maturitnou 
skúškou zavŕšil tento rok štúdium  i Dušan Daniel - talentovaný študent, ktorý získal na Festivale vedy 
a techniky AMAVET prvenstvo a postup na prestížnu svetovú súťaž projektov stredoškolských vedeckých 
prác Intel ISEF (International Science and Engineering Fair) v Pittsburghu. Ako sa mu za veľkou mlákou 
darilo, nám prišiel do redakcie porozprávať už ako čerstvý absolvent Gymnázia sv. Františka Assiského. 
A neostalo len pri matematike.

„Súťaž v  Pittsburghu mi dala mnoho 
skúseností, zážitkov, ale aj veľa zábavy,“ 
povedal čerstvý maturant na úvod. 
Dušan Daniel prezentoval v Amerike 
svoju prácu v  kategórii matematika 
pod  názvom Levi-Civitov symbol 
v Hilbertovom priestore L2. Čo sa 
skrýva pod zložitým označením pro-
jektu, nám už vysvetlil sám autor: 
„Existuje taká teória, teória Hilberto-
vých priestorov, a tá vlastne dokáže 
zovšeobecniť skalárny súčin od vekto-
rov cez postupnosti až po funkcie. Čiže 
pre rôzne objekty dokáže zovšeobecniť 
jednu operáciu. A práve tento skalárny 
súčin je tou hlavnou definujúcou ope-
ráciou v celom Hilbertovom priestore. 
Jediná operácia, ktorá v tomto priesto-
re chýbala, bola  operácia vektorového 
súčinu zovšeobecnená pre postupnosti 
a funkcie.“ Výsledkom je všeobecný 
analytický nástroj na počítanie rôz-
nych, doteraz neriešiteľných úloh, 
ktoré možno uplatniť v  matematike, 
fyzike, ale aj v  bežnom živote. Po-
mocou neho je  možné matematické 
výpočty zvládnuť veľmi jednoducho 
v priebehu pár sekúnd len na základe 
geometrických vlastností v abstrakt-
nom priestore funkcií. Zaujímavosťou 
Dušanovho projektu je i  fakt, že ne-
riešil stanovený problém, ktorým by 
sa vedci už dlhšie zaoberali. „Ja som si 
sám v podstate vymyslel cieľ a sám som 
si ho aj splnil,“ vysvetlil D. Daniel.
Na súťaži Intel ISEF bolo cez 1800 sú-
ťažiacich z  celého sveta a  množstvo 
zaujímavých vedeckých projektov. 
Úspešné boli hlavne aplikačné práce 
z  informatiky týkajúce sa technoló-
gií, ktoré by mohli byť využiteľné pre 
spoločnosť. Dušan sa na súťaži síce 
neumiestnil, napriek tomu môžeme 
hovoriť o  veľkom úspechu a  skvelej 
reprezentácii. Účasť na medzinárod-

nej súťaži bola pre neho obrovskou 
skúsenosťou po osobnej i  odbornej 
stránke. „Najväčším zážitkom bola pre 
mňa prezentácia  pred odbornou po-
rotou a  prezentácia na Pittsburghskej 
univerzite. Tá sídli  v krásnej historickej 
budove, kde ma,  okrem iného, zaujali 
univerzitné učebne. Boli  zamerané  
na jednotlivé štáty sveta, pričom naša 
učebňa bola zariadená v  duchu Čes-
koslovenska s  fotografiami a  výrokmi 
osobností ako T. G. Masaryk alebo 
Ľ. Štúr,“ povedal D. Daniel a zároveň 
dodal, že veľkou výzvou bola anglič-
tina. „Vyjadrovať sa odborne a zároveň 
správne  v cudzom jazyku je dvakrát tak 
náročnejšie ako v  slovenčine.“ Ako sám 
hovorí, cesta do USA bola zážitkom, 
ktorý mu priniesol mnoho krásnych 
momentov, možnosť spoznať kultúru 
i mentalitu tamojších ľudí. Svoj úspech 
však ani zďaleka neprisudzuje len sebe. 
S nesmiernou  vďakou prízvukuje: „To, 
že som vyhral na Slovenskom festivale 
vedy a  techniky a  že som sa dostal do 
Ameriky, by sa nestalo, keby som okolo 
seba nemal ľudí ako je pán profesor Jozef 
Ondrejka, Michal Zajaček a ďalší, ktorí mi 
v tom pomohli a ktorí ma podporovali.“
Úspech, ktorý D. Daniel dosiahol 
v  takom mladom veku, sa nevidí 
často, pritom matematika nepatrila 
vždy k jeho obľúbeným predmetom. 
S  úsmevom sa priznáva, že na zá-
kladnej škole mával štvorky a päťky. 
„V deviatej triede sme začali brať Py-
tagorovu vetu a  mňa to fascinovalo. 
Začal som sa matikou viac zaoberať, 
a  keď som prišiel na strednú školu, 
dostal som vynikajúceho učiteľa ma-
tematiky a fyziky, pána profesora Šef-
číka, ktorý ma veľmi ovplyvnil. Spúšťa-
čom môjho záujmu o matematiku bol 
teda pán profesor Šefčík a Pytagorova 
veta.“  

Nadšenie, s  akým Dušan rozpráva 
o  matematike, sa nedá prehliadnuť. 
Zároveň hovorí veľmi pútavým a zro-
zumiteľným spôsobom, čím neustále 
udržuje pozornosť a  priam núti vní-
mať matematiku inak ako len vedu 
o  číslach. „Najviac ma fascinuje, že 
môžem matematicky popísať to, čo ne-
musím skúmať. Napríklad ja som nikdy 
nevidel čiernu dieru. Nikdy som sa v jej 
okolí nepohyboval a v podstate si ju 
neviem možno ani dobre predstaviť. 
Ale matematika je úžasná v tom, že si 
viem v pohodlí svojho domova vypo-
čítať, ako by som sa pohyboval v okolí 
tej čiernej diery, aj keď som ju v živote 
nevidel. To je to úžasné, že ja dokážem 
popísať niečo, čo si neviem predstaviť. 
Matematika nám vlastne dáva mož-
nosť prejsť cez absolútny vrchol ľudské-
ho myslenia. Dáva nám odpovede na 
to, čo si my ani nevieme predstaviť.“

S Dušanom sme sa rozprávali aj o te-
órii strún a paralelných svetoch, ale 
azda najväčší dojem zanechala od-
poveď na otázku, ako môže fungo-
vať spojenie vedy a viery. „Úplne jed-
noducho. Ja by som povedal, že tieto 
dve veci sa nevylučujú, ale sa dopĺňa-
jú. Jednoducho veda, či už je to fyzika, 
biológia alebo matematika, má po-
pisovať fungovanie nášho sveta. A čo 
sa Boha týka, tak ja by som povedal, 
že v  podstate to, ako funguje príroda 
a  všetko okolo nás, sú odtlačky Boha 
v tomto svete. To, čo tu Boh zanechal. 
Tieto dve veci jednoducho nie sú opí-
sateľné rovnakým spôsobom. To máte 
ako maliar, keď maľuje obraz. Je jasné, 
že maliar, ktorý obraz maľoval, musí 
byť oveľa zložitejší ako namaľovaný 
obraz. Dokonalejšia bytosť musí stvo-
riť menej dokonalú vec alebo aspoň 
tak dokonalú, ako je sama. A   tak to 
je aj s  nami. My ľudia sme vložení do 
sveta, ktorý nejako funguje, a  sme 
menej dokonalí ako je Boh. Nevieme 
si napríklad predstaviť život bez času 
a  priestoru, pretože  sme boli vložení 
do sveta, v ktorom plynie čas a existuje 
priestor,“ odpovedal Dušan. 

Slová plné nadšenia a pokory vyvo-
lávajú zaslúžený obdiv. My ďakuje-
me za príjemný rozhovor, ktorý v nás 
zanechal silný dojem,  prajeme veľa 
šťastia pri skúškach na vysokú školu 
a skvelý štart do ďalšieho, „pomatu-
ritného“ života.

Text: N. Bednáriková, 
foto: S. Osuský, archív D. Daniela 

Cirkevná škola predstavila nové logo

 Areál Spojenej školy sv. Františka 
Assiského patril druhú júnovú nede-
ľu rodinám a  podujatiu Deň rodiny 
2018. Súčasťou bohatého programu 
bolo vystúpenie detí z Divadla na 
hambálku, žiakov školy a koncert 
gospelovej skupiny Lamačské chvá-

ly, nechýbal tanec, spev, maľovanie 
na tvár i tvorivé dielne. 
 Škola zároveň predstavila svoje 
nové logo. „Vyjadruje víziu našej školy: 
prostredníctvom výchovy a vzdelávania 
objaviť jedinečnosť každého z nás, preží-
vať s radosťou a nádejou svoj individuál-
ny životný príbeh, vnímať učenie sa ako 
hľadanie svojho šťastia a pravdy o sebe 
i  o  živote, byť vnímavý na znamenia 
ohlasujúce zmysel a cieľ našej cesty,“ vy-
svetlil riaditeľ školy Daniel Masarovič.  

-lp-/R. Trnka 

Malacké kúpalisko otvorilo sezónu 
Letná sezóna na malackom kúpa-
lisku sa oficiálne začala v  piatok 
8. júna. Osviežiť sa môžete počas 
otváracích hodín:

do 30. júna
po – pi 13.00 – 19.00 h
so – ne 10.00 – 19.00 h

1. júl – 3. september 
po – ne 10.00 – 19.00 h

4. september – 16. september 
po – pia 13.00 – 19.00 h
so – ne 10.00 – 19.00 h

Tešiť sa môžete aj na večerné plá-
vanie v  čase od 19.00 do 20.00 h. 
Ďalšie informácie nájdete na http://
www.adhocmalacky.sk/letne -
kupalisko/#  alebo na facebookovej 
stránke Letné kúpalisko Malacky.

-red-/-otano-

Bezplatná právna poradňa pre seniorov 
PIATOK 6. júl 10.00 – 12.00 h 
PIATOK 20. júl 10.00 – 12.00 h
PIATOK 3. august 10.00 – 12.00 h
PIATOK 17. august 10.00 – 12.00 h

Bezplatná právna pomoc je určená 
pre seniorov s  trvalým bydliskom 
v Malackách. Na konzultáciu s práv-
nikom Františkom Kurnotom sa ne-
treba objednávať vopred, stačí prísť 
na Mestský úrad v  Malackách (1. 
poschodie, číslo dverí 128). Prineste 
si so sebou občiansky preukaz (na 
overenie bydliska). Poradenstvo je 
diskrétne a anonymné. 

Seniori sa môžu na advokáta obrátiť 
v týchto oblastiach: 
•	 exekúcie, 
•	 rodinné	 vzťahy	 (rozvod, rozdele-
nie bezpodielového spoluvlastníc-

tva manželov), 
•	 dedičské	konanie, 
•	 zmluvné	vzťahy	(uzavretie kúpnej 
zmluvy, darovacej zmluvy, nájom-
nej zmluvy), 
•	 majetkové	záležitosti (vyporiada-
nie podielového spoluvlastníctva, 
predaj/kúpa nehnuteľností, vlastníc-
tvo nehnuteľností nezapísaných na 
liste vlastníctva, výpovede z nájmu), 
•	 spotrebiteľské	 problémy	 (rekla-
mácie tovaru/služieb), 
•	 právna	 ochrana	 (usmernenia 
v  súdnych sporoch a v  konaniach 
pred štátnymi orgánmi). 

Poradenstvo neposkytujeme v trest-
ných veciach a  nezastupujeme ani 
v konaniach na súdoch. 

-red-
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Váš špecialista 
na Last Minute

→ Tisíce zájazdov 
    na jednom mieste
→ Osobný prístup

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Volajte: 

KURZ SBS

(Evidovaní na Úrade práce
ZADARMO

 
majú kurz !)

BRATISLAVA

0904 001 475

Cena len 189 € 
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Volajte: 

KURZ SBS

(Evidovaní na Úrade práce
ZADARMO

 
majú kurz !)

BRATISLAVA

0904 001 475

Cena len 189 € 

CENA  len 

195 €

KURZ SBS 
BRATISLAVE

Volajte: 0904 001 475
Evidovaní na Úrade práce 

možu mať kurz ZADARMO!

Kultúrne leto 2018 v Malackách
 Malacky budú počas leta už tradič-
ne žiť kultúrou. Mestské centrum kul-
túry pripravilo pre obyvateľov mesta, 
ale i  pre návštevníkov mesta, naozaj 
bohatý program. Je žánrovo veľmi pes-
trý, preto každý by si v ňom mal nájsť 
niečo, čo ulahodí jeho dušičke. 
 Ako každý rok je program tema-
ticky rozdelený. Letné utorky budú 
venované stretnutiam so zaujíma-
vými ľuďmi, prednáškam o  histórii 
a  samozrejme historickým potulkám 
mestom. Streda je vyhradená premie-
taniu pod hviezdami a  milovníkom 
filmu ponúkneme pestrú paletu fil-
mových zážitkov. Letné štvrtky budú 
venované hudbe. Môžete sa tešiť na 
vystúpenia Los Brados, Medial Bana-
na, Katky Koščovej, Roc´hann, FS Le-
váranek, King Shaolin či Latino Scool. 
Rodinám s  deťmi nedeľu tradične 
spríjemní rozprávkové popoludnie, 
ktoré bude milou bodkou za uplynu-

lým týždňom. Za zmienku isto stojí aj 
Hviezdny večer v mobilnom planetá-
riu, spojený s  prednáškou a pozoro-
vaním hviezd. Takisto sa deti môžu 
tešiť na letné rozprávkové čítanie 
a tvorivý ateliér. Samozrejmosťou 
bude premietanie kina Záhoran, 
v  rámci ktorého nás čakajú naozaj 
zaujímavé filmové lahôdky. 
Ponúkli sme vám len letmý pohľad do 

programu Kultúrneho leta 2018 v Ma-
lackách. 
Viac informácií získate na www.mck-
malacky.sk. Podujatia sa budú konať 
prevažne na nádvorí kaštieľa a usku-
točnia sa  podporou mesta Malacky 
a Bratislavského samosprávneho kraja.

MCK

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Nemocničná, a.s., prijme 
do pracovného pomeru na pracovisko 

Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 34:
• vyučeného kuchára/kuchárku, ponúkaný plat 850 € brutto mesačne

• pomocného kuchára/kuchárku, ponúkaný plat 600 € brutto mesačne
• upratovačku, ponúkaný plat 500 € brutto mesačne

Nástup možný ihneď. 
Tel. č.: 034/282 91 38

e-mail: zamestnanec@medirexservis.sk

FC Malacky odohral exhibičný 
zápas s výberom Spartaka Trnava
 Malackí futbalisti si na oslavy pia-
teho výročia založenia klubu a  po-
stupu späť do tretej ligy zavolali vý-
ber Spartaka Trnava. Slovenský maj-
ster pricestoval do Malaciek v sobo-
tu 16. júna s aktívnymi hráčmi i tými 
bývalými, ktorí už sú na futbalovom 
dôchodku. Zápas, v  ktorom šlo viac 
o  oslavu než o  výsledok, Malačania 
vyhrali 7:3. Ešte pred úvodným hviz-
dom si cenu pre najlepšieho strelca 
IV. ligy z rúk predseda Bratislavského 
futbalového zväzu Miroslava Baxu 
prevzal Vladimír Ronec. Malackých 
futbalistov teraz čaká zaslúžený 
oddych a  následne príprava na na-

sledujúcu sezónu, ktorú strávia ako 
nováčik v tretej lige. 

Text: M. Binčík,  foto: FC Malacky

Posledná CHILL OUT 
diskusia bude s Bekimom 
Štúdio mladých Divadla na hambál-
ku pozýva na poslednú Chill Out dis-
kusiu v tejto sezóne, ktorá sa usku-
toční v piatok  22. júna o  18.00  h 
v  Kine Záhoran. Hosťom moderáto-

rov Barbory Vajglovej a Denisa Farka-
ša bude známy stand-up komik, ra-
per, vloger a motivátor Bekim Aziri. 

-red- 

Základná škola 
na Štúrovej ulici 
v Malackách hľadá: 

1) učiteľku primárneho vzdelávania 
s nástupom 25. augusta 2018
Požiadavky: 
•	 vzdelanie	podľa	zákona
•	 schopnosť	 práce	 s  počítačom	
na užívateľskej úrovni (Word, 
Excel, PowerPoint)
•	 schopnosť	 a  ochota	 pracovať	
v tíme
2) upratovačku s  nástupom 1. 7. 
2018 na zastupovanie počas PN
Kontaktujte nás: 034 772 2468
zssturma@pobox.sk



12/2018 7SPOLOČENSKÁ KRONIKA / ŠPORT

Dni a roky ubiehajú, no spomienky
v našich srdciach ostávajú. 

21. júna si pripomíname 6. výročie, 
čo nás navždy opustil 

Jozef Kollár.

S úctou s láskou spomínajú 
manželka Marta, synovia Dodi 

a Peťo s rodinami, vnúčatá Dodko, 
Jurko, Janka, Martuška 

a celá rodina. 

23. júna  si pripomíname 
17. výročie úmrtia nášho 
drahého manžela, tatka, 

dedka a pradedka
Františka Gegáňa.

Kto ste ho poznali, venujte mu 
s nami tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomínajú 
manželka, dve dcéry a syn 

s rodinami.

Sú kvety, ktoré im už nikdy nedáme, 
sú slová, ktoré im už nikdy nepovieme,
sú chvíle, na ktoré nikdy nezabudneme,
sú okamihy, na ktoré stále spomíname.
S hlbokým zármutkom oznamuje-
me všetkým, že 5. júna nás navždy 

opustila naša drahá mamička 
a stará mama Irena Ochodnícka.
Kto ste ju poznali, venujte jej, pro-

sím, tichú spomienku. 
S láskou spomínajú dcéry Mária 

a Viera s rodinami.

SPOMIENKY

  Povedali si ÁNO:
Miroslava Guthová a Lukáš Tomáš 
Michaela Adamovičová a Andrej Jankovič  
Kristína Knotková a Miloš Kajan 

Daniela Patrnčiaková a Martin Kovár
Soňa Hollá a Milan Válek
Silvia Obšivanová a Juraj Danihel
Alexandra Daníčková a Tomáš Kujan

  Opustili nás:
Vladimír Zelenský, Malacky, *1954
Emília Kočišová, Malacky, *1930
Jozefa Baričičová, Kuchyňa, *1943

MALACKÁ MATRIKA 
od 22. 5. do 18. 6. 2018

Júnoví jubilanti
92 rokov
Mária Bilkovičová 

93 rokov
Cecília Maďaričová 
Zdenka Práthová 
Alžbeta Walachová 

95 rokov
Anna Chabičovská 

80 rokov
Anna Hoďovská 
Melánia Kapryšová 
Eliška Klenová

85 rokov
Emil Kovarovič 
Alexander Matušek

90 rokov
Juliana Červenková 
Anton Oreský 

Športové hry malackej 
mládeže 2018   
Atletika chlapci 1. - 2. ročník
1. ZŠ Štúrova 
2. ZŠ Dr. J. Dérera  
3. ZŠ Záhorácka

Atletika dievčatá 1.- 2. ročník
1. ZŠ Štúrova
2. ZŠ Záhorácka 
3. ZŠ Dr. J. Dérera
         
Futbal chlapci 3. - 4. ročník
1. ZŠ Štúrova
2. ZŠ Dr. J. Dérera 
3. ZŠ Záhorácka  

Vybíjaná dievčatá 3. - 4. ročník
1. ZŠ Štúrova 
2. ZŠ Dr. J. Dérera 
3. ZŠ Záhorácka 

Basketbal dievčatá 5. - 7. ročník
1. ZŠ Štúrova
2. Gymnázium 
3. ZŠ Dr. J. Dérera 
4. ZŠ Záhorácka 

Florbal chlapci 5. - 7. ročník
1. ZŠ Dr. J. Dérera 
2. Gymnázium 
3. ZŠ Záhorácka
4. ZŠ Štúrova

Hádzaná chlapci 8.- 9. ročník 
1. ZŠ Dr. J. Dérera 
2. ZŠ Štúrova
3. Gymnázium 
4. ZŠ Záhorácka

Volejbal dievčatá 8.- 9. ročník
1. ZŠ Dr. J. Dérera 
2. ZŠ Záhorácka
3. ZŠ Štúrova

Putovný pohár primátora mesta 
2018 
1. ZŠ Štúrova            19 bodov
2. ZŠ Dr. J. Dérera  18 bodov 
3. ZŠ Záhorácka      11 bodov

Gymnázium o pohár nesúťažilo.
-ap-

Mládež súťažila 
o pohár primátora
 Medzinárodný deň detí v  Ma-
lackách bol zároveň olympijským 
dňom. V piatok 1. júna sa uskutočnil 
v  poradí už 47. ročník Športových 
hier malackej mládeže, v  ktorých 
školy súťažili o  Putovný pohár pri-
mátora mesta. Reprezentanti základ-
ných škôl a  štátneho gymnázia zá-
polili v ôsmich športoch na ihriskách 
jednotlivých škôl.
 Na športoviskách ZŠ Záhorácka 
bojovali chlapci a  dievčatá 1. a  2. 
ročníkov v atletike a najstaršie diev-
čatá z  8. a 9. ročníkov vo volejbale. 
Prvenstvá v atletike patrili chlapcom 
i dievčatám zo ZŠ Štúrova a volejbal 
vyhrali dievčatá zo ZŠ Dr. Dérera. 
V  telocvični gymnázia si prvenstvo 
medzi florbalistami 5. – 7. ročníkov 
vybojovali žiaci ZŠ Dr. Dérera. 
Na školskom dvore ZŠ Dr. Dérera 
sa stretli futbalisti 3. a 4. ročníkov 
a  najstarší žiaci - hádzanári. Prven-
stvá patrili malým futbalistom zo 
ZŠ Štúrova a  v hádzanej zvíťazili 
domáci. ZŠ Štúrova hostila dievčatá 
z 3. a 4. ročníkov vo vybíjanej a diev-
čatá z  5. - 7. ročníkov v  basketbale. 
Obe prvenstvá patrili domácim.
 Pri  celkovom hodnotení vznikla 
dramatická situácia, keď o  víťazovi 

rozhodol jeden bod. Putovný pohár 
nakoniec získala ZŠ Štúrova, ktorá 
ho obhájila so ziskom 19 bodov pred 
ZŠ Dr. Dérera s 18 bodmi na koneč-
nom konte. Tretie miesto zostalo 
ZŠ Záhorácka so ziskom 11 bodov. 
Gymnázium o pohár nesúťažilo, pre-
tože nemá žiakov 1. stupňa.
 Reprezentanti jednotlivých 
škôl dostali za odmenu sladkosti 
i diplomy a víťazné družstvá aj lop-
ty pre svoje školy a medaily olym-
pijského dňa 2018. Putovný pohár 
najlepším odovzdal primátor mes-
ta Juraj Říha. Podujatie organizač-
ne zabezpečovali jednotlivé školy, 
CVČ a,  samozrejme, Komisia pre 
vzdelávanie, mládež a  šport pri 
MsZ v Malackách. 

Text: A. Pašteka, foto: S. Osuský

Blížiaci sa jubilejný turnaj generácií 
prinesie okrem hádzanej aj koncerty
 Hádzanársky oddiel Strojár Ma-
lacky v spolupráci s mestom organi-
zuje už 20. ročník Turnaja generácií 
– každoročného stretnutia hádza-
nárskych nadšencov. Založili ho 
hráči, ktorí sa hádzanej venovali ako 
dorastenci a  chceli hrať aj naďalej, 
hoci nepokračovali medzi dospelý-
mi. Celodenné podujatie sa bude 
konať v  sobotu 30. júna na mul-
tifunkčnom ihrisku v  Zámockom 
parku. „V turnaji nejde o nejakú extra 

výhru. Víťazov ani neodmeňujeme, 
ide o  to stretnúť sa a  zahrať si šport, 
ktorý máme radi,“ komentoval podu-
jatie šéftréner mladých hádzanárov 
Strojára Tomáš Stachovič. A  odkiaľ 
sa vzal názov Turnaj generácií? „Toto 
podujatie sa stalo nielen športovým 
dňom, ale aj kultúrnou udalosťou pre 
ľudí zo Strojára, bývalých členov, deti, 
ktoré hrajú hádzanú, a  aj všetkých 
rodinných príslušníkov okolo malac-
kej hádzanej. Na turnaji sa stretávajú 

ľudia, ktorí zakladali oddiel s  deťmi. 
Niektorí zo zakladateľov majú už po 
osemdesiatke. Stretávajú sa, a  tak 
hrajú všetky generácie,“ vysvetlil 
T. Stachovič. 
 Na turnaji sa teda môžu zúčast-
niť všetci bývalí hádzanári. Pre všet-
kých o 19. hodine zahrajú skupiny 
Rebellant a Setback. Každý športový 
nadšenec je srdečne vítaný! 

M. Binčík

96 rokov
Július Sikula 

100 rokov
Jozefa Cigánková 

Srdečne blahoželáme!
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Futsalová reprezentácia akademikov trénovala v Malackách
 Keďže realizačný tím reprezen-
tačného výberu futsalistov tvoria aj 
ľudia úzko spätí s malackým športom,  
slovenská futsalová reprezentácia 
akademikov (študentov vysokých 
škôl) si za svoje tréningové miesto vy-
brala ŠH Malina. Počas troch dní (16. 
- 18. jún) sa u nás intenzívne pripravo-
vali na augustové majstrovstvá sveta 
v Kazachstane. V  rámci tréningové-
ho programu odohrali reprezentanti 
v nedeľu 17. júna modelový zápas 
proti výberu 2. slovenskej futsalovej 
ligy, ktorý slovenskí reprezentanti vy-
hrali v pomere 8:1.  

Text a foto: M. Binčík 
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Basketbalistky zo Štúrovej bronzové v kraji 

 Dievčatá zo ZŠ Štúrova sa spolu 
s ďalšími šiestimi tímami zúčastnili 
na krajskom kole v  basketbale zák-
ladných škôl. Súperky, s  ktorými sa 

na turnaji v  Bratislave stretli, boli 
veľkou neznámou, a preto naše diev-
čatá išli do každého zápasu s  maxi-
málnym nasadením. V prvom zápase 

skupiny B porazili ZŠ Fándlyho z Pe-
zinka 32:10. Basketbalistky z Gymná-
zia Metodova však boli nad naše sily 
a  zaslúžene vyhrali 36:20. Do ďalšej 
fázy turnaja postúpili z  2. miesta 
v skupine a hrali o bronzové medaily. 
 V súboji o 3. miesto so ZŠ Vazovo-
va z Bratislavy dievčatá zo Štúrky ne-
dali svojim  súperkám žiadnu šancu 
a po hladkom víťazstve 38:13 si vybo-
jovali pekné 3. miesto v krajskom kole. 
 ZŠ Štúrova Malacky reprezen-
tovali Ivana Velická, Kristína Am-
brová, Karolína Slobodová, Ni-
kola Tomanová, Lea Kučerová (9. 
A), Barbora Šmahlíková, Veronika 
Jurkovičová (8. B), Sarah Kujanová, 
Laura Walterová, Aylin Eginová 
a Aneta Mrázová (7. A). 

Text a foto: P. Ondruš 

Malacký kulturista Daniel Nemec 
získal cenné slovenské prvenstvo 
Na majstrovstvách Slovenska v naturálnej kulturistike a fitness v Michalovciach mali svoje úspešné zastúpenie 
i Malacky. Daniel Nemec získal v kategórii  classic physique zlato. Stal sa tak prvým majstrom Slovenska v tejto 
kategórii v rámci Slovenskej asociácie naturálnej kulturistiky a zároveň postúpil na majstrovstvá sveta.  

 „Je to pre mňa úspech a veľmi si 
to vážim. No ak mám byť úprimný, 
spočiatku mi to akosi nedochádzalo 
a stále nedochádza. Atmosféra bola 
príjemná, bolo skvelé, ako sme sa 
navzájom povzbudzovali a podporo-
vali, čo je podľa mňa na športe jedna 
z najkrajších vecí,“ popísal Daniel Ne-
mec svoje dojmy zo súťaže.
 Daniel, rodák z  Malaciek, sa ve-
nuje cvičeniu už 10 rokov. Zameral 
sa na naturálnu kulturistiku, ktorá je 
založená na zdravom životnom štýle 
bez dopingu. „Rozdiel medzi natu-
rálnou a „normálnou“ kulturistikou 
vidím predovšetkým v myšlienke robiť 
tento šport čo najzdravšie a samozrej-
me čisto. Takisto je rozdiel aj v rozme-
roch a proporciách pretekárov. Kon-
krétne v kategórii classic physique ide 
skôr o návrat zlatej éry bodybuildingu, 
kde najväčšiu rolu zohráva symetria 
a estetické pózovanie namiesto pre-
hnanej vyrysovanosti pretekárov. 
Osobne mi je táto kategória srdcu naj-
bližšia a myslím, že ju oceňujú aj bežní 
diváci,“ vysvetlil D. Nemec.
 Na súťaže sa čerstvý majster Slo-
venska pripravuje v  Malackách, kde 
zároveň pôsobí aj ako osobný tréner. 
V tréningoch sa rovnako ako v stra-

ve riadi prevažne intuíciou. Nemá 
presne stanovený koncept jednot-
livých cvikov. Skôr sa snaží počúvať 
svoje telo a byť s ním v súlade. A ako 
sám hovorí: „Z ničoho si nerobím príliš 
veľkú hlavu a snažím sa mať zo všet-
kého najmä radosť. To je pre mňa pod-
statné.“
 Týždeň po úspešnom republiko-
vom šampionáte sa Daniel predsta-
vil v  Brne na majstrovstvách sveta. 
Vo svojej kategórii, teda classic phy-
sique, skončil na 11. mieste.   „Roz-

hodcovia tentoraz preferovali o  dosť 
vyrysovanejších pretekárov. Nič sa 
však nedeje, bola to pekná skúsenosť 
a  ide sa ďalej,“ uviedol D. Nemec. 
K jeho ďalším plánom patrí príprava 
na jesenné súťaže a  kvalifikácia na 
majstrovstvá Európy, ktoré sa  budú 
konať v októbri v maďarskej Tatabá-
nyi. Držíme palce a želáme mu ešte 
veľa športových úspechov.

Text: N. Bednáriková, 
foto: archív D. Nemca 

Hádzanári Strojára Malacky 
vybojovali na majstrovstvách Európy bronz
 Malackí hádzanári sa zúčastnili 
na Majstrovstvách Európy hráčov 
nad 35 rokov (2018 European Mas-
ters Handball Championships) v  ra-
kúskom Innsbrucku. Turnaj sa konal 
v  olympijskom areáli 7. až 10. júna. 
Strojár Malacky sa v ťažkej medziná-
rodnej konkurencií nestratil, malackí 
hádzanári si z Rakúska odniesli bron-
zové medaily. V  základnej skupine 
prehrali len s výberom Ruska, súperi 
UnionEdelweiss Linz z Rakúska, špa-
nielsky CB Mostoles a dánsky FIF na 
Strojár Malacky nestačili. V semifiná-
le Malačania narazili na portugalský 
tím Master Porto, ktorému podľahli 
9:14. Chuť si však napravili v  súboji 
o  bronz, v  ktorom zdolali Rakúša-
nov z Achensee 14:10 a zaslúžene sa 

tešili z  výborného tretieho miesta. 
Celkovým víťazom turnaja sa stal vý-
ber Ruska. Tím Strojára Malacky pod 
vedením trénerov Milana Mikulčáka 
a  Viliama Končeka na šampionáte 
tvorili brankári Dušan Roško a René 
Ofčarovič. O góly sa v poli starali Vla-
dimír Pavlík, Tomáš Laho, Martin Hla-
váč, Peter Lužák, Milan Čermák, Ma-
rián Šupík, Peter Stachovič, Vladimír 
Nižňanský, Peter Živica a  Stanislav 
Demovič. Najlepšími strelcami Stro-
jára boli Vladimír Pavlík s  20 gólmi, 
Tomáš Laho s 18 presnými zásahmi, 
strelecky sa darilo aj Petrovi Živicovi 
a Stanislavovi Demovičovi. 

Text: M. Binčík,
foto: D. Roško

Naši juniorskí džudisti 
sa na republikovom šampionáte nestratili
 Na majstrovstvách republiky 
džudistov v peknom prostredí teni-
sového klubu Lieskovec pri Zvolene 
sa premiérovo predstavili Martina 
Moravčíková a Michal Bartošek 
z JUDO-club TJ Strojár Malacky. O ti-
tuly bojovalo takmer 300 súťažiacich.
 Martina mala 7 súperiek a Mi-
chal 13 súperov. Súťaž prebiehala 
na štyroch zápasových tatami. Oba-
ja naši reprezentanti vydali zo seba 
maximum a podali výborné výkony. 
Michal prehral jediný zápas so súpe-
rom z Pezinka, s ktorým sú dlhodobí 

rivali. Táto prehra znamenala bron-
zovú priečku a  zároveň titul druhý 
vicemajster SR v kategórii mladší 
žiaci. Menej športového šťastia mala 
Martina, ktorá sa síce vyhla zápasu 
s obávanou súperkou z Judo club STU 
Bratislava, ale v poslednom zápase 
o medailovú pozíciu podľahla sú-
perke zo ŠK Kráľovce. V mladších 
žiačkach síce získala nepopulárnu 
zemiakovú medailu, ale obom patrí 
veľká gratulácia. Do ďalších súťaží im 
želáme veľa úspechov.

Text a foto: J. Kunštek


