
Mesto už má dodanú projektovú 
dokumentáciu na kompletnú obno-
vu a reštaurovanie kaplnky. Reštau-
rátori navrhujú obnoviť maľby v pô-
vodnom zelenom odtieni. V kaplnke 
budú pripravené siete a mobilný 
nábytok pre organizovanie komor-
nejších kultúrnych podujatí.

Plány rozsiahlej rekonštrukcie 
kaštieľa

Z  predchádzajúcich rokov je 
zrekonštruovaná Pálffyovská izba, 
výstavné miestnosti a kancelária. 
V  minulom volebnom období sa 
podarilo kompletne opraviť strechu 
s komínmi, vďaka čomu táto národ-
ná kultúrna pamiatka dostala ochra-
nu pred poveternostnými vplyvmi. 
Problémy historickej budovy sú te-
raz inde – kaštieľ má vlhké základy 
a nevyhovujúce staré okná, ktoré 
netesnia. 

Vedenie mesta by v najbližších ro- 
 koch okrem kaplnky, okien a zákla-
dov chcelo obnoviť aj reprezentačné 
priestory. Na toto všetko sa odhadu-

je viac ako 2,5 milióna €. „Vzhľadom 
na všetky priority v mnohých oblas
tiach nie sme schopní z  rozpočtu 
mesta financovať ďalšie etapy re

konštrukcie kaštieľa. Uchádzali sme 
sa preto opakovane o peniaze z via
cerých zdrojov. Treba si otvorene po
vedať, že podobných nezrekonštru
ovaných pamiatok je na Slovensku 
veľa a každý chce byť úspešný,“ pri-
znáva realisticky primátor Juraj Říha. 

Do úvahy prichádzajú dva exter-
né zdroje peňazí: ministerstvo kultú-
ry a nórske fondy. Na jar sa budeme 
uchádzať o dotáciu z rezortu kultúry 
na obnovu kaplnky a  reprezentač-

ných sál. O niečo neskôr v roku 2019 
sa očakáva vyhlásenie výziev aj z nór-
skych fondov, kde predložíme pro-
jekt rekonštrukcie fasády a  nádvo-
ria.  Konkurencia je ale veľká, a  tak 
nič nie je isté.  Ak budeme úspešní 
s kaplnkou, realizáciu môžeme spus-
tiť takmer okamžite. Ak sa to nepoda-
rí, pravdepodobne dostane prednosť 
rekonštrukcia fasády a  reprezentač-
ných priestorov.  
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úvodník

Zastupiteľstvo
už vo štvrtok

Vo štvrtok 31. januára o 15.00 h bu
de v  bývalej budove MsÚ na Radlin-
ského rokovať mestské zastupiteľstvo. 
Poslanci budú o. i. rozhodovať o zložení 
komisií MsZ na nové volebné obdo
bie či o  podaní eurofondových žia
dostí na rekonštrukciu MŠ Záhorác
ka a na výstavbu detských jaslí. na 
programe je aj správa o  kontrolnej 
činnosti hlavnej kontrolórky za rok 
2018, správa z  kontroly sprístup
ňovania infožiadostí a  informácia 
o  výsledku kontroly efektívnosti 
a účinnosti triedeného zberu komu
nálneho odpadu. návrh programu a 
materiály nájdete www.malacky.sk, 
časť MESTo – MESTSkÉ ZASTUPITEĽ
STvo. Rokovania bu de možné sledo
vať na www.zastupitelstvo.sk.        lp

V súvislosti s  blížiacim sa obdobím doručovania 
daňových rozhodnutí upozorňujeme podnikateľov, 
aby pozorne sledovali svoje elektronické schránky. 
Mesto Malacky ako správca dane bude rozhodnutia 
o vyrubení dane z nehnuteľností rozosielať elektro
nicky. Povinnosť elektronickej komunikácie s právnic-
kými osobami samospráve ukladá zákon o e-Govern-
mente (zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe 
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov).

V minulosti mesto prihliadalo na to, že ide o nové 
pravidlá, a podnikateľov opakovane upozorňovalo na 
povinnosť úhrady dane. Tento rok sa bude postupo

vať striktne podľa zákona, t. j. rozhodnutie sa po
važuje za doručené na 15. deň od jeho zaslania do 
elektronickej schránky, aj keď sa osoba o jeho do
ručení nedozvedela. V prípade, ak daňovník nezapla-
tí daň v určenom termíne, dopustí sa podľa daňového 
poriadku správneho deliktu a  môže mu byť uložená 
pokuta až do výšky vyrubenej dane (§ 154 zákona  
č. 563/2009 Z. z.  o správe daní a o zmene a doplnení nie
ktorých zákonov). 

Preto žiadame podnikateľov, aby kontrolovali svoje 
elektronické schránky. Plnením zákonných povinností 
sa vyhnú prípadným nepríjemnostiam vo forme penále 
či dokonca exekúcie.      Msú

Elektronické doručovanie 
daňových rozhodnutí –
upozornenie pre podnikateľov

Pálffyovská kaplnka
najstarší Malačania si ju možno ešte pamätajú, tí mladší ju pozna
jú z rozprávania. Minulý režim ju chcel vymazať zo spomienok i zo 
zemského povrchu, našťastie sa to nepodarilo. na Prvomájových 
Malackách v  roku 2016 sa dočkala opätovného otvorenia a  len za 
jediný deň ju navštívili tisícky ľudí. kaplnka sv. kríža v  kaštieli tr
pezlivo čaká na svoje znovuzrodenie. všetko závisí od toho, či sa  
podarí získať peniaze z externých zdrojov.

Pokračovanie na strane 2

čaká na svoje znovuzrodenie

Kde je chyba?
Určite mnohí poznajú rozprávkovú 

včielku Maju. Máme jej čo závidieť? Áno, 
výšku, z ktorej vidí svet. Aj my by sme sa 
mali a potrebovali na veci pozerať viac 
s nadhľadom. 

Včela ako taká je symbolom pracovi 
tosti a majiteľkou hneď niekoľkých pa
tentov na životu prospešné a  zdravé 
produkty. Nejde o žiadny otravný hmyz, 
ktorý by v ľuďoch evokoval nepríjemné 
pocity. Tak prečo sú Malačania aj tento 
rok naladení antižihadielkovsky? Nech 
už je príčina nezáujmu o detské ihrisko 
akákoľvek – nedostatok času hrať a hla
sovať, averzia na obchodný reťazec, pre 
ktorého výstavbu v minulosti padla jed
na z historických budov v meste, ľaho
stajnosť..., pointa zostáva jednoznačná 
– ide práve o to detské ihrisko. A tých nie 
je nikdy dosť. Hlasovaniu o  Žihadielko 
nedopomohla ani rozsiahla propagač
ná kampaň v  mestských médiách, vý
zvy v školách, všeobecné zdieľanie. Kde 
je chyba? Tak ako všetko je to celé 
o rozhodnutí človeka, jeho prioritách 
a postojoch.

„Nemôžeš zmeniť svet, ale mô
žeš zmeniť fakty. Keď zmeníš fakty, 
môžeš zmeniť uhol pohľadu. Keď 
zmeníš uhol pohľadu, môžeš zmeniť 
hlasovanie. A keď zmeníš hlasovanie, 
môžeš zmeniť svet,” spieva v jednej zo 
svojich piesní kapela Depeche Mode. 
Výstižný text, ktorý zďaleka nevypovedá 
len o hlasovaní za detské ihrisko Žiha
dielko. Možnosť hlasovať a  rozhodnúť 
má len človek, aj to nie každý. Vážme si 
toho. V tomto roku nás čaká minimál
ne ešte jedno dôležité hlasovanie. Prvé 
informácie k prezidentským voľbám pri
nášame na strane 3. Neberte toto hla
sovanie na ľahkú váhu. Laxným prístu
pom totiž môžeme prísť hneď o niekoľ
ko detských ihrísk. A nielen o ne.

So Žihadielkom sme sa teda aj pre 
tento rok rozlúčili? Čo my, ale naše deti, 
najmä tie, ktoré ešte nevedia čítať. Na
priek tomu – prepáčte, malí Malačania. 
Snáď vám tieto slová rodičia pretlmo
čia. A  v  budúcnosti sa k  veci postavia 
inak. Herná plocha plná veselých posta
vičiek a  prvkov môže naozaj vyrásť aj 
v našom meste. Len aby bola ešte šanca.

I. Sochorová



2 2/2019

Z histórie kaplnky
Kaplnka sv. Kríža je jednou z naj-

cennejších častí Pálffyovského kaštie-
ľa. Nachádza sa na rohu východného 
a severného krídla zámku (v smere 
od nemocnice a Ulice Duklianskych 
hrdinov). Vo svojej pôvodnej veľkos-
ti presahovala z prízemia na prvé 
poschodie, odkiaľ panstvo sledovalo 
bohoslužby a ďalšie obrady.  Počas II. 

svetovej vojny  slúžila kaplnka fran-
tiškánskemu gymnáziu. Študenti, kto-
rí bývali v  internáte v kaštieli, sa tam 
stretávali každé ráno o pol siedmej na 
svätej omši a večer o pol deviatej na 
modlitbách.

Koniec vojny priniesol zánik gym-
názia. Kaštieľ obsadili vojaci a neskôr 
sa z neho stala nemocnica. Vnútorné 
priestory vrátane  kaplnky sa mimo-
riadne necitlivo upravovali (maľov-
ka, kachličky, priečky atď). V pôvod-

nej kaplnke postavili medzi prízemím 
a prvým poschodím strop a niekoľko 
priečok, čím pôvodný priestor rozde-
lili na šesť miestností. Napriek týmto 
zásahom sa podarilo zachrániť oltár. 
Pár centimetrov pred ním stavební 
robotníci postavili stenu, čím ho celý 
zakryli, a práve vďaka tomu sa oltár 
čiastočne zachoval. 

Text: Ľ. Pilzová,  foto: archív,
vizualizácia: A. németh, nART

Pôvodná telocvičňa na Dérer ke 
je už ďaleko za zenitom a  kapacit-
ne dávno nepostačuje na množstvo 

žiakov, kto-
rí túto školu nav-

števujú. Mesto sa predtým 
už dvakrát uchádzalo o  dotáciu na 
novú telocvičňu. Záujemcov však 
bolo tak veľa, že úspešné bolo až na  
tretíkrát. Ministerstvo školstva po-
skytlo 150-tisíc €, čo je najvyššia 

mož ná suma. Celkové náklady na 
výstavbu telocvične sa odhadujú 
na 470-tisíc €. „Náklady nám začali  
stúpať, pretože sme sa rozhodli, že 
škole pristavíme aj nové spoločné šat
ne a  kúpeľne. Popasujeme sa s tým, 
pretože chceme, aby žiaci a špor tujúca 
verejnosť dostali vysnívanú telocvičňu 

čo najskôr,” uviedol pri mátor Juraj 
Říha.

Autorom projektu je mestský ar-
chitekt Branislav Škopek, ktorý na-
vrhol plochu ihriska 24 x 12 metrov, 
profesionálny povrch taraflex, zele-
nú strechu a samostatné vstupy. No - 
vá telocvičňa sa má postaviť ako prí-

stavba za tou súčasnou. Bude mať 
tiež ďalší samostatný vstup od parku 
na Námestí SNP, aby športujúca ve-
rejnosť nemusela chodiť cez školský 
dvor. Existujúce vonkajšie ihrisko za 
starou telocvičňou sa presunie na 
iné miesto v rámci areálu školy.

Dérerka sa v  oblasti športovísk 
posúva razantne vpred. Na začiatku 
aktuálneho školského roka dostali 
žiaci nové multifunkčné ihrisko, kto-
ré výrazne pomáha odbremeniť sta-
ručkú telocvičňu a ako sme sa často 
presvedčili aj na vlastné oči, v  prí-
pa  de priaznivého počasia je takmer 
stále obsadené. Objavujú sa aj oba-
vy, či sa výstavbou novej telocvič-
ne nezničí čerstvo zrekonštruovaný 
školský dvor. 

„Nová telocvičňa bu de pristavo
vaná vzadu za tou pôvodnou. Sta
venisko bude prístupné od Námestia  
SNP, tak že nové multifunkčné ihris
ko ani školský dvor nebudú zaťažené 
pohybom stavebných mechanizmov,” 
vysvetlil viceprimátor M. Ondrovič.

Súbežne s novou telocvičňou na-
stanú zmeny aj v okolí školy. V rám ci 
revitalizácie Parku SNP mesto plá-
nuje uzavrieť hrboľatú cestičku pri  
pamätníku a  rozšíriť parkovisko 
oproti večierke.

Text: Ľ. Pilzová, vizualizácia: B. Škopek
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 Projekt novej telocvične na dérerke 
je už v rukách stavebného úradu

Projekt výstavby novej telocvične pre Základnú školu dr. J. dé
rera je znovu o kus ďalej. Po tom, čo mesto uspelo so žiadosťou 
na dotáciu od ministerstva školstva, čaká na stavebné povole
nie. Akonáhle bude právoplatné, môže sa začať proces verejné
ho obstarávania na dodávateľa stavebných prác.

Pálffyovská kaplnka čaká 
na svoje znovuzrodenie
Dokončenie zo strany 1

Návrh obnovy Pálffyovskej kaplnky v pôvodnej zelenej farbe – západná stena.

V  posledných dňoch Malac
ky niekoľkokrát zasypal sneh. 
Mnohým to kvôli pohybu po 
meste nevyhovuje a hnevajú sa. 
Aj zima však má svoje čaro. Do
kazujú to aj poetické pohľady na 
mesto prostredníctvom objektí
vu nášho kolegu Stana Osuské
ho. 

ĎAkujeMe VšetkýM, 
ktorí pomohli samospráve 

a  vyčistili si chodníky pred svo
jimi nehnuteľnosťami. 

lp/otano 

Zimná poézia v meste
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Dokončenie zo strany 3

voľby prezidenta SR sa konajú v  so botu 16. marca od 7.00 h do  
22.00 h. Ak v  prvom kole volieb ani jeden z  kandidátov nezíska 
nadpolo vičnú väčšinu platných hlasov voličov, druhé kolo volieb 
bude v sobotu 30. marca.

Právo voliť
Právo voliť prezidenta SR má ob čan SR republiky, ktorý najneskôr v deň 

ko nania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slo-

body z dôvodov ochrany verejného zdravia. 

Právo byť volený
Za prezidenta SR môže byť zvolený občan SR, ktorý je voliteľný za poslan-

ca Národnej rady SR a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.
Prekážkou práva byť volený je:
• výkon trestu odňatia slobody,
•  právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo 

zahladené,
• pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Hlasovací preukaz
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v deň konania volieb ne bude 

môcť voliť v mieste svojho tr valého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého 
zozname voličov je za písaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu 
o vydanie hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do 
zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Hlasovací preukaz je 
platný len spolu s občianskym preukazom.

Ďalšie informácie k voľbám prezi denta: 
www.malacky.sk – stránka mesta Malacky; 
www.minv.sk – stránka Ministerstva vnútra SR          red

 dátum a čas 
konania volieb

 Právnické osoby 
musia predkladať 
výpis z registra trestov

Od začiatku tohto roka platí zá-
kon proti byrokracii, ktorý zjedno-
dušuje komunikáciu občanov a  fi-
riem s orgánmi verejnej moci (celý 
názov je Zákon č. 177/2018 Z. z.  
o niektorých opatreniach na znižo-
vanie administratívnej záťaže vy-
užívaním informačných systémov 
verejnej správy). V  praxi to zname-
ná, že inštitúcia si prostredníctvom 
portálu oversi.gov.sk dohľadá po-
trebné doklady a  nebude požado-
vať ich dodanie od fyzickej či práv-
nickej osoby v  listinnej forme. Ide 
napríklad o  výpis z  katastra, výpis  
zo živnostenského registra, výpis 
z obchodného registra či výpis z re-
gistra trestov. 

Výpis z  registra trestov právnic-
kých osôb prostredníctvom portá-
lu oversi.gov.sk však momentálne 
nie je možné získať. Ako informu-
je ústredný portál verejnej sprá-
vy na stránke www.slovensko.sk: 

„Samot ný register trestov právnických 
osôb v  tomto čase neexistuje, preto  
z  tohto titulu portál oversi.gov.sk  
nemôže požadované výpisy získať.”

kým štát nevyrieši možnosť vy
generovať spomínaný doku
ment, právnické osoby musia 
predkladať výpisy z  registra 
trestov právnických osôb v  lis
tinnej podobe.

Zákon proti byrokracii hovorí: 
„Ak z technických dôvodov nie je 

možné získať údaje alebo výpisy z in
formačných systémov verejnej sprá
vy v rozsahu zdrojových registrov 
bezodkladne, orgány verejnej moci 
a právnické osoby (...) sú oprávnené 
požiadať (...) o predloženie výpisov 
z príslušných zdrojových registrov  
v listinnej podobe.” (§ 1 ods. 6 zákona 
č. 177/2018).

Msú

od najväčšieho leteckého nešťastia v dejinách Slovenska uplynulo 13 rokov. 
19. januára 2006 sa z  polročnej medzinárodnej vojenskej operácie kFoR  
v kosove vracali vojaci a zamestnanci ministerstva obrany. domovinu mali 
už takpovediac na dohľad, avšak pár kilometrov pred plánovaným pristá
tím v košiciach sa ich letecký špeciál neďaleko maďarskej obce Hejce zrútil.

 13 rokov od tragického letu  
       našich vojakov

Zo 43 ľudí na pa-
lube prežil jediný. 
Osem obetí pochá-
dzalo z do pravnej let-
ky v Kuchyni, pričom 
väčšina z nich bývala 
v Malackách. 

Bronislava Gre
gorovičová, Miro
slav no vák, Róbert 
Soľava, ondrej ke  
szi, Tomáš Žipaj,  
norbert ku mančík,  
Ján Hejduk a karol 
Malatin. 

Aj po trinástich 
rokoch sú spomien-
ky stále živé a  stále 
bolia. Výročie tragé-
die si – tak ako každý 
rok – pripomenulo 
smútočné zhromaž-
denie pri pamätníku 
v priestore doprav-
ného krídla Kuchy-
ňa. Ich pamiatku 
pri po  mína aj troska 
Anto nova-24, nezha-
sínajúci plameň 
svieč ky v tamojšej ka-
plnke a  hlina priamo 
z miesta tragédie ulo-
žená v nábojnici. 

Česť ich pamiatke. 
Nikdy nezabudne me. 

Text: Ľ. Pilzová, 
foto: S. osuský

voľné pracovné miesto:
samostatný odborný referent právny 
a správy majetku
Rámcová náplň práce:
•  správa nehnuteľného majetku mesta (pozemky, nebytové prie story, byty),
•  vedenie komplexnej agendy pohľadávok mesta,
•  vedenie agendy dotácií poskytovaných mestom pre športové kluby a orga-

nizácie pôsobiace v športe.
Miesto výkonu práce: Malacky
druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok, pracovný pomer na 
dobu určitú (zástup počas materskej a rodičovskej dovolenky)
Termín nástupu: dohodou
Platové podmienky: funkčný plat je určený v zmysle zákona č. 553/2003 Z. 
z. o odmeňovaní nie ktorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
kvalifikačné predpoklady: 
•  vysokoškolské právnické alebo ekonomické vzdelanie druhého stupňa,
•  pozícia je vhodná aj pre absolventa.
Iné kritériá a  požiadavky: občianska bezúhonnosť, znalosť práce s  PC  
(MS Office, internet), samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, zodpo-
vednosť
Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o zaradenie do výberu uchá-
dzača, štruktúrovaný profesijný životo pis s uvedením telefonického  
a e-mai lového kontaktu, kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
dátum a miesto podania žiadosti: 
Žiadosť spolu s požadovanými do  kladmi je potrebné doručiť do piatka 15. 
februára do 14.00 h na adresu: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 
901 01 Malacky. Žiadosti doručené po tomto ter míne nebudú zaradené do 
výberu uchádzača.

Pripájanie sa 
na novú 
kanalizáciu – 
Rakárenská 
a duklianskych 
hrdinov
obyvatelia ulíc Rakárenská 
a  duklianskych hrdinov sa po 
splnení stanovených podmie
nok môžu pripájať na novú 
kanalizáciu. 

Technické podmienky (odvá - 
dzanie odpadových vôd, kana-
lizačná prípojka, revízna šachta 
atď.), stanovené Bratislavskou 
vodárenskou spoločnosťou, sú  
zverejnené na webstránke mes
ta Malacky www.malacky.sk, 
časť oZnAMY PRE oBČAnov. 
Ďalšie informácie: www.bvsas.sk 
alebo kontaktné centrum BvS 
Malacky (Malé námestie). V prí-
pade nejasností môžete kontak-
tovať  Ing. Janu Ježkovú z  Msú 
Malacky na telefónnom čísle 
034/7966 181.                         red



4 2/2019SPEKTRUM



2/2019 5

Pálffyovci – dejiny šľachtického 
rodu od 17. po 20. storočie

Zborník obsahuje príspev-
ky, ktoré odzneli v  septembri 
minulého roka na konferencii 
o Pálffyovcoch. Na jeho verej-
nej prezentácii sa zúčastnili 
aj niektorí z autorov jednot-
livých prednášok – Lucia 
Szőcsová (Plavecké pan
stvo ako súčasť fideikomisu 
v  roku 1879), Martin Švec 
(Stavebné dejiny kostola 
Nepoškvrneného počatia 
Panny Márie v Malackách) 
a Marek Gilányi (Pálffy
ovské hroby vo Viedni). 
Prezentáciu zborníka 
pripravil jeho zostavo-
vateľ Martin Macejka. 
„Zaujímavé je pre mňa mapo
vanie pohrebísk. Jednak tých vo 
Viedni, ale aj tých, na ktoré sa 
väčšinou sústredíme my, malac
kých krýpt. Zaujímavý je určite 
aj podrobný inventár malacké
ho zámku z rokov 1923–1925, 
čo si človek možno ani ne
dokáže predstaviť, ak nemá 
dobrú fantáziu,“ navnadil prí-
tomných na prečítanie pub-
likácie M. Macejka.

Malacky a okolie 11
Už jedenáste pokračo-

vanie série zborníkov pod 
názvom Malacky a okolie 
je zostavený z  príspev-
kov zo seminára Vita in  
certa, mors certissima 
(Život je neistý, smrť 
naj istejšia). Venujú sa smrti a  po-
chovávaniu z  rôznych uhlov pohľa-
du: archeologického či kresťanského, 
obsahuje aj informácie o malackých 
cintorínoch a o pohrebných zvykoch 
na Záhorí. V  zborníku majú svoje 
miesto aj príspevky so série stretnu-
tí s históriou, ktoré pre verejnosť or-
ganizuje Múzeum Michala Tillnera. 
Rozsah je 160 strán formátu A5, cena 
5 € a  rovnako ako publikácie Vône, 
chute Dolného Záhoria a Pálffyovci 
– dejiny šľachtického rodu od 17. po 
20. storočie sa dá kúpiť v Turisticko-

informačnej kan ce - 
lá rii mesta Malacky (Záhorácka 1919). 

Text: k. kittnerová, n. Bednáriková, 
foto: MCk

KULTÚRA

n nedeľa 3. 2. o 16.00 h
Pesničkovo-divadelné predstavenie 
pre malé deti HAnIČkA a  MURko,  
organizátor MC Vánok, kino, Hviez-
doslavova 3, vstupné 3 € 

n utorok 5. 2. o 19.00 h
Standup comedy show SILnÉ REČI 
– M. Hatala, G. Žifčák, docent, J. 
Zit ron Ťapák, kino, Hviezdoslavova 
3, vstupné 12 € 

n pondelok 11. 2. o 19.00 h
dIvAdLo GUnAGU: HEREČkY, ki  no,  
Hviezdoslavova 3, vstup né 17 €

n utorok 12. 2. o 17.00 h
prednáška a  beseda – vít Syrový:  
Tajomstvo výrobcov potravín ale
bo Ako sa vyznať v éčkach, kino, 
Hviez doslavova 3, vstupné 9 €

n štvrtok 14. 2. o 17.00 h
vernisáž výstavy vlasta Peltznero
vá, Peter Pollák: CESTY MúZ, Galé-
ria MCK, Záhorácka 1919, vstup voľný

n nedeľa 17. 2. o 17.00 h
rozprávková nedeľa spojená s  tvori-
vou dielňou dIvAdLo CoLoRATo: 
noEMovA ARCHA, kino, Hviezdo-
slavova 3, vstupné 4 € 

n štvrtok 21. 2. o 17.00 h
ČARovŇA: ARoMATERAPIA s Mar-
tinou Valničkovou, Galéria MCK, Zá-
horácka 1919, vstup voľný

n sobota 23. 2. od 14.00 h
SvETovÝ dEŇ SPRIEvodCov CES
TovnÉHo RUCHU, prechádzka Ma-
lackami so sprievodcom (farský kos-
tol, františkánsky kostol, krypty, kaš-

tieľ) Stretnutie vo farskom kostole 
Najsv. Trojice (na dolnom konci)

n sobota 23. 2. o 17.00 h
divadlo na hambálku: TRI LETUŠ
kY v PARíŽI, kino, Hviezdoslavova 3, 
vstupné: 5 €

n nedeľa 24. 2. o 16.00 h
AndRÉ RIEU – záznam koncertu, ki-
no, Hviezdoslavova 3, vstupné 10 € 

n utorok 26. 2. o 18.00 h
Klub cestovateľov – O. Z. Zenit, Slavo 
Gżondrej: krajiny Strednej Ame
riky, Galéria MCK, Záhorácka 1919, 
vstup voľný

n streda 27. 2. o 18.30 h
Arteterapia pre dospelých s Andre-
ou Záhradníkovou Krajčírovou, MCK 
– tvorivý ateliér, Záhorácka 1919
vstupné dobrovoľné

február 
2019

MCk Malacky je poberateľom 
kULTúRnYCH PoUkAZov.

Zmena programu a  vstupného 
vyhradená. 

v stredu 6. februára zavíta me
dzinárodný festival Jeden svet 
v  rámci svojej púte po regió
noch tradične aj do Mala ciek!

Cez kvalitné snímky a silne spraco-
vané témy dokumentuje, pozoruje, 
ukazuje, poukazuje, učí a možno aj 
mení svet. Predpoludním sa bude 

žiakom malackých 
a okolitých škôl pre-
mietať špeciálna 
kolekcia filmov zo 
sekcie Jeden svet 
deťom. Pre širokú 

verejnosť sa začína premietať od 
18.00 h v kine. Po dujatie organizu-
je OZ Človek v ohrození v spolupráci 
s MCK Malacky.         MCk

Priestory Galérie MCk ožili  
spomienkami. Časy minulé aj 
tie nedávne pripomína výsta
va bábik a kočíkov zo zbierky 
Márie orgoňovej z veľkých Le
vár. „Mám už 301 bábik, z nich 
tu vystavujeme 120. K  tomu 
sme pridali aj desať kočíkov,” 
hovorí  ma jiteľka.

Na prvý pohľad to možno vyze-
rá, že ich zbiera už roky, ale nie je to 
tak. Kedy sa to teda začalo? „To viem 
absolútne presne. Bolo to 23. decem
bra 2016, keď sme boli na návšteve 
u známych, ktorí mali pri vianočnom 
strome postavenú veľkú bábiku. Vte
dy som sa rozhodla. Začali sme hľa
dať po internete, na burzách, niektoré 
sme dokonca zachránili aj zo zber
ného dvora,” s  úsmevom spomína  
M. Orgoňová. 

Chýr o  zberateľke sa rýchlo roz-
šíril: „Ľudia od nás z Levár nachádzali 
pri rekonštrukciách domov staré bá
biky a kočíky, a tak nám ich postupne 
začali nosiť.” Po necelom roku zbie-
rania už mali prvú výstavu. Najstar-
šia bábika pochádza z  roku 1918. 
„Mám ju od jednej panej vrátane ša
točiek, ktoré mal v  tom istom roku 

na sebe jej otec, keď ho ako bábätko  
krstili.”

Pani Orgoňová šije na svoje bá-
biky šaty, a ak treba, na starých ko-
číkoch vie opraviť čalúnenie. „Od 
detstva ma zaujímali staré veci. U sta

renky som rada ňúrala na povale.  
Ako 9ročná som priniesla domov  
starý kolovrátok a  sama som si ho 
opravila,” hovorí. 

Vďaka výstave sa mnohí možno 
po prvýkrát dozvedia, že aj v Malac-
kách sa kedysi vyrábali kočíky. Bolo 
to na Stupavskej ulici vo firme Svo-
boda, ktorú neskôr štát znárodnil.

výstava kočíkov a  bábik v  Ga
lérii MCk potrvá do 9. februára.

Text: n. Bednáriková, 
foto: Ľ. Pilzová 

výstava bábik 
a kočíkov

Pani Orgoňová ako 6ročné dievčatko a dnes. V oboch prípadoch drží na rukách rovnakú bábiku.

Filmový 
festival 
Jeden svet

 nové zborníky Múzea 
 Michala Tillnera

v Mestskom centre kultúry Malacky a Múzeu Michala Tillnera je ruš
no. Po nedávnom vydaní knihy receptov Vône, chute Dolného Záhoria 
uzreli svetlo sveta ďalšie dve nové publikácie, zborníky Pálffyovci – 
dejiny šľachtického rodu od 17. po 20. storočie a  Malacky a okolie 11.
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Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Technika a prevádzka dopravy
4ročný študijný odbor s maturitou:
•  moderná výučba v predmetoch logistika, cestné vo-

zidlá, prevádzka servisov a komunikácia, alternatív-
ne pohony, diagnostika...,

•  odborná prax vo vlastných moderných dielňach  
a vo firmách, 

•  kurzy: zvárač, vysokozdvižné vozíky, vodičské 
oprávnenie, drony, 3D aplikácie, 

•  otvárame aj športovú triedu, športovú prípravu 
v NOVEJ TELOCVIČNI. 

Informačné systémy a služby
4ročný študijný odbor s maturitou:
•  výučba pomocou NTB a modernej techniky (napr: 

3D tlačiareň, 3D aplikácie, drony...), 
•  v  predmetoch programovanie, výpočtová techni-

ka, počítačové siete, multimédiá, grafické systémy, 
angličtina v praxi informačné fondy a služby, CNC 
zariadenie.

Hotelová akadémia
5ročný študijný odbor s maturitou:
•  rozšírená výučba jazykov – anglický, nemecký, rus-

ký, taliansky jazyk, netradičná výučba v predmetoch 
podnikanie v cestovnom ruchu, služby cestovného 
ruchu, marketing a manažment, účtovníctvo, 

• hotelová prevádzka, animácie, 
•  študent absolvuje kurzy a získava certifikát – baris-

ta, barman, sprievodcovstvo, vodičské oprávnenie, 
multimédiá, mediálna výchova,

•  absolventi sú tiež pripravení na ďalšie štúdium na 
vysokej škole.

 
Autoopravár, autoelektrikár, kuchár a čašník 
3ročné odbory s výučným listom: 
•  odborná prax v  moderných školských dielňach  

a vo firmách Volkswagen Slovakia, SKAND Skalica, 
Hílek a spol., a iných autorizovaných servisoch, 

• v reštauráciách a hoteloch, 
• v regióne, v školskej reštaurácii Collegium.

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Stredná odborná škola, Hotelová akadémia, dopravná priemyslovka
námestie sv. Martina 5, Holíč, www.sosholic.sk, 034/6682446

Urob správne 
rozhodnutie!
Ponúkame vám atraktívne štúdium
s výbornou perspektívou uplatniť sa!

vo všetkých odboroch môže žiak získať odmeny za produktívne práce. 
Po získaní výučného listu môžu pokračovať v 2ročnom maturitnom štúdiu – denne, externe.

Ponúkame aj duálne vzdelávanie
v učebných odboroch kuchár, čašník, autoopravár, au toelektrikár a v študijnom odbore hotelová aka démia.

dni otvorených dverí 6.–8. februára 2019 od 8.00–15.00 h. Srdečne vás pozývame!

Čím je systém výučby na vašej 
škole taký jedinečný?

Snažíme sa uplatňovať model 
štúdia, pri ktorom sa študent ak
tívnym prístupom podieľa na svo
jom osobnostnom a  vzdelávacom 
vývoji. Tomu zodpovedajú indivi
dualizované 
postupy vo 
výučbe. Uči
teľ je v po zícii 
toho, kto štu
dentovi odo  
vzdáva správ
ne impulzy 
a dôvody, pre  
čo sa vzdelávať oplatí. Naším cie
ľom je mladý človek, ktorý po ukon
čení štúdia pozná svoj potenciál  
i zmysel svojej životnej cesty a má 
kvalitné komunikačné, prezentač
né a socializačné zručnosti. Zdô
razňujeme nielen odbornosť, ale aj 
pevný charakter mladého človeka. 

Iné školy o  sebe hovoria pre
dovšetkým ako o zoznamoch vy
bavenia, pobytov, programov. 
Váš slovník je celkom iný.

Aj my sme modernou školou so 
špičkovým zariadením odbor ných 
učební, poznávacími jazykovými 
pobytmi, kurzami atď. Máme šti
pendijný fond na podporu talen
tov a naši študenti sú mimoriadne 
úspešní aj na celoštátnej úrovni. 
Tá úspešnosť však nie je samozrej
má, je predovšetkým výsledkom 
poctivej prípravy študenta na via
cerých úrovniach. Napríklad cez 
tzv. ročníkové projekty, keď študent 
pod patronátom skúseného kon
zultanta vypracováva akúsi malú 
diplomovú prácu. Pre nás je však 
škola predovšetkým o  zdravých 
a  priateľských vzťahoch, otváraní 
sa novým veciam, schopnosti roz
lišovať a kriticky posudzovať in
formácie, no predovšetkým spo
znať samého seba. 

Volíte v  škole s  takýmito pi
liermi vlastné cesty výučby?

Jedinečný systém môže fungo
vať len  v   jedinečnej  atmosfé re. 
Tú vytvárajú študenti, pedagógo

via, rodičia, ale i celé školské spo
ločenstvo a inšpiratívne zá zemie. 
Budujeme Centrum kultúrnosti 
a  vzdelanosti, ktoré prepájame 
s  ďalším projektom Kláštorná zá
hrada. Táto exkluzívna vonkajšia 
uzavretá zóna v blízkej budúc nosti 

ponúkne oje
dinelý pries
tor s  miesta
mi na deba ty 
a  relax. 
Tiež dokon
ču jeme mu zi
ká lovú učeb
ňu a priestory 

na zria denie posil ňovne. 
Starostlivosť o štúdium študen

ta zabezpečuje kvalitný podporný 
tím vynikajúcich pedagógov, ale 
aj odborných konzultantov, ako 
je kariérny a  výchovný poradca 
či školská psychologička. 

Novinkou pre budúci rok je in  
dividuálne sprevádzanie študen
ta pri príprave na vysoko rešpek
tované SCIOtesty, ktoré na mno
hých VŠ na Slovensku i  v  Českej 
republike nahrádzajú prijímacie 
skúšky. Rozširujeme aj spoluprá
cu s  Oxford Univer sity Press za po
jením študentov do medziná rodne 
uznávaných testovaní podľa eu
rópskych požiadaviek.

Akú úlohu zohráva to, že ste 
cirkevné gymnázium s  kresťan
ským zameraním?

Prijímame žiakov bez rozdielu  
vierovyznania, pretože každý člo
vek má rovnakú hodnotu. To je 
hlavný znak nášho zamerania. 
Vnímame, že v dnešnej dobe, tak 
poznačenej relativizáciou pravdy, 
hodnôt a  princípov, je osobitne 
dôležité aj zameranie na schop
nosť rozlišovania, hľadania pravdy 
a  správnej názorovej orientácie.  
Cítime ako povinnosť učiť našich 
študentov tvoriť si názory v  dialó
gu, na základe vecných argumen
tácií a zdravého rozumu. Podnecu
jeme študentov prevziať svoj podiel 
zodpovednosti za seba samého i za 
budúcnosť tejto kra jiny.

Škola môže 
vyzerať aj inak...
22. februára privíta malacké Gymnázium sv. Františka Assis ké
ho v  rámci Dňa otvorených dverí nových záujemcov o štúdium. 
Medzi tými, pre ktorých sa tu maturita stala štartom, je mnoho  
úspešných osobností, ktoré ďalej ovplyvňujú svoje okolie a  nesú 
odkaz tejto školy vo svojej práci. V rozhovore s riaditeľom gymnázia 
Danielom Masarovičom sa zoznámime so školou, kto rá si v povrch
nom, zložitom a neistom svete materiálnych hodnôt vytý čila  vlastnú 
úspešnú  cestu.

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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SPoMIEnkY

MALACkÁ MATRIkA
od 15. do 28. 1. 2019

Povedali si 
ÁNO

Monika Borosová a Stanislav Galba
Nikoleta Rádiová a Michal Kuník

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Všetko len to naj-
lepšie Alžbete Ge  
gáňovej k  88. na-
ro deninám žela jú  
dve dcéry a syn s ro- 
 dinami.
Za všetkých oslá-
venkyňu bozkávajú pravnúčatá 
Branko, Alexík, Veronika, Sofinka, 
Miško, Paťko, Martinko a Lenka.
K blahoželaniu sa pripája aj ostat-
ná rodina, priatelia a známi.

Klesli ruky, ktoré 
pre nás pracovali.
Dotĺklo srdce, 
ktoré sme milovali.
Zhasli oči, 
utíchol hlas,
mal rád život 
a všetkých nás.
21. januára sme si pripomenuli 13. 
výročie úmrtia nášho drahého ot-
ca, brata, manžela a dedka Miro
slava Binčíka z Malaciek.
S  láskou spomínajú mama, man-
želka a synovia. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku.

More lásky si 
so sebou vzal,
hory bolesti 
zanechal.
Prázdno je tam, 
kde znel Tvoj hlas,
spomienka na Teba 
zostáva v nás.
2. februára si pripomíname smut-
né 3. výročie úmrtia nášho milo
vaného Radovana Ružu.
S láskou a úctou spomínajú man-
želka Andrea, dcéry Simonka a Na-
tálka, otec, brat s rodinou a ostat-
ná rodina.

BLAHoŽELAnIE

denné centrum – klub dôchodcov
pozýva na 

tanečné popoludnie
v pondelok 11. februára o 14.00 h v Spoločenskom dome MCK (vedľa  
In kubátora). Hudba: 1 €

 Roztancovaný Cvečkokarneval
V posledný januárový piatok sa spoločenský dom zaplnil do posledného 

miestečka. Prišli princezné, víly, piráti a ďalšie rozprávkové postavičky. Prečo 
práve vtedy a prečo práve tam? No predsa kvôli Cvečkokarnevalu! Deti sa hrali 
a súťažili, tancovali a spievali s Miou. Nechýbali koláčiky, tombola a vyhláse-
nie najkrajších či najoriginálnejších masiek. Ocenené boli Snehulienka a traja 
trpaslíci, Shrek, autíčko, nevesta, jednorožec, Kráľovná sŕdc, upírka a  ľudová 
tanečnica.        nb/lp

Termíny bezplatnej 
právnej pomoci 
pre seniorov

Piatok

1. február

od 10.00 h
do 12.00 h

15. február
1. marec
15. marec
5. apríl
26. apríl
3. máj
17. máj
7. jún
21. jún
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V športovej hale Malina sa zišla sil-
ná konkurencia. Okrem našich diev-
čat prišlo ďalších osem tímov z Čes-
ka, Rakúska i Slovenska, ktoré patria 
vo svojich krajinách v tejto vekovej 
kategórii medzi špičku: dHC Slavia 
Praha, SHk veselí nad Moravou, 
TJ Jiskra otrokovice, WAT Atz
gersdorf, MŠk dunajská Streda, 
MŠk Čadca, MHk Bytča a ŠŠk SLŠ 
Prešov.   

Zápasy mali mimoriadne dobrú 
úroveň, turnaj bol veľmi vyrovnaný. 
Každé družstvo prehralo aspoň je-
den zápas a až do posledných chvíľ 
nebolo zrejmé, kto získa medailu. 
víťazkami sa nakoniec stali hráčky 
Slavie Praha, ktoré podávali počas 
všetkých troch dní najvyrovnanejšie 
výkony. naše dievčatá skončili pia
te, ale tešiť ich môže fakt, že ako jedi-
né porazili neskoršie víťazky turnaja.

V  spoločnom družstve Strojár 
Ma lacky/ŠKH Rohožník hrali: Sarah 
Kujanová, Vanda Kuračková, Lin

da Olivová, Lea Kolandrová, Eva 
Balaščíková, Laura Walterová, Ka
rolína Šperglová, Nikola Nemco
vá, Natália Tomaškovičová, Aneta 
Mrázová, Adriana Vozárová, Mirka 
Pavlačičová, Adela Králiková, Lin da 
Sojáková, Vanda Petrivalská a Aylin 
Eginová.

Celkové poradie turnaja:
1. DHC Slavia Praha
2. TJ Jiskra Otrokovice
3. ŠŠK SLŠ Prešov
4. MŠK Dunajská Streda
5. Strojár Malacky/ŠkH Rohožník
6. WAT Atzgersdorf
7. SHK Veselí nad Moravou
8. MHK Bytča
9. MŠK Čadca

Celý turnaj prebehol vo výbornej 
atmosfére, čo potvrdili aj tréneri všet-
kých zúčastnených tímov. Veľké po-
ďakovanie patrí všetkým organizáto-
rom a rodičom, ktorí odviedli skvelú 

prácu a do organizovania i povzbu-
dzovania vložili obrovskú chuť i ener-
giu. Ďakujeme mestu Malacky a všet-
kým sponzorom, najmä EHR STAV  
a TEXPRINT Malacky. 

Text: d. Šuster, foto: Ľ. Pilzová 
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Futbalisti FC Malacky sa už pripravujú na jarnú 
časť tretej ligy Bratislavského futbalového zväzu. 
okrem intenzívnych tréningov pod vedením no
vého trénera Štefana Horného pomôžu aj priateľ
ské zápasy. 

sobota 26. 1., Mikulov 
FC Malacky – TJ Sokol Lanžhot (1:5)

sobota 2. 2., 14.00 h, umelé ihrisko Plavecký Štvrtok
FC Malacky – ŠK Bratislava 1928 J. Bohunice 

streda 6. 2., 18.00 h, umelé ihrisko Plavecký Štvrtok 
FC Malacky – FK Senica U19

nedeľa 10. 2., 14.00 h, umelé ihrisko Plavecký Štvrtok
FC Malacky – SC Acetlon (AUT)

streda 13. 2., 18.30 h, umelé ihrisko Plavecký Štvrtok
FC Malacky – MŠK Senec

nedeľa 24. 2., 14.00 h, umelé ihrisko Senica
FC Malacky – TJ Radimov

sobota 2. 3., 12.00 h, Strážnice (CZ)
FC Malacky – TJ Slovan Bzenec

Jarná časť sezóny sa začína 10. mar ca. V prvom jarnom 
kole privítame v Zámockom parku Tomášov.

M. Binčík 

január   – 10. ročník turnaja v ľadovom hokeji ZŠ a SŠ
22. marec  –  vyhlásenie najlepšieho športovca    

a najšportovejšej školy 2018
8. máj  – 47. ročník Behu oslobodenia
28. máj  – 44. ročník Putovného pohára MDD v šachu
31. máj  –  športové hry malackej mládeže o Putovný pohár   

primátora mesta
27. jún  – 9. ročník Memoriálu P. Patscha v cyklistike
18. august  – 12. ročník Záhoráckeho výstupu na Vysokú
august  – športový deň zdravotne postihnutej mládeže
6. september  – 36. ročník Večerného behu zdravia  Behu vďaky SNP
september  – 12. ročník Regionálneho šachového festivalu
21. september – 36. ročník behu Malacká desiatka;
 – 14. ročník behu Malacký kilometer

komisia pre šport a mládež pri MsZ Malacky

Mladí futbalisti ŠK Žolík Malacky 
(ročník narodenia 2008) zaznamenali 
začiatkom roka skvelý úspech. Zvíťa-
zili na halovom turnaji v moravskom 
Rousínove v konkurencii siedmich tí-
mov. Malacky reprezentovali: denis 
Šimek, Tomáš valent, Stefan Jo
simović, david Sedlák, Matúš vo
pěnka, Filip veisman, Jonáš vicen, 
Richard Švec a brankár Richard ko
várik. Tréner: Branislav Sedlák.

výsledky zápasov:
Žolík – Šumperk A 1:0
Žolík – Šumperk B 0:0
Žolík – Líšeň  4:2
Žolík – V. Meziříčí 2:0
Žolík – Vyškov 2:1
Žolík – Prostějov 3:2

V rámci prípravy na jarnú časť se-
zóny odohrali v ŠH Malina prípravný 
zápas aj najmladší futbalisti toho klu-
bu (ročník narodenia 2011 a mladší).  
V derby s Kostolišťom vyhrali 4:0, keď 
po dva góly strelili Tedla a Kvaššay.

Mládežnícke tímy pokračujú v prí-
prave zápasmi v rámci CVČ Žolík zim-
nej halovej ligy. Rozpis a výsledky sú 

zverejnené na  webovej stránke ŠK 
Žolík www.skzolikmalacky.sk. 

Text a foto: F. Hlavatý

Šk Žolík víťazne na Morave

 Futbalisti pod vedením nového trénera

Plán mestských športových 
podujatí na rok 2019

V 7. kole extraligy mužov v  stol-
nom tenise (11.–12. januára) MSK 
Malacky nedovolil žiadne prekvape-
nie a na domácej pôde s prehľadom 
vyhral oba zápasy. 

MSk Malacky–STk Rybník 6:3
Body: Illáš 3, Truksa 2, Kalužný 1
MSk Malacky–ŠkST Ružombe
rok 6:2
Body: Illáš 2, Truksa 2, Kalužný 2

Malackí stolní tenisti hrajúci v pr-
vej šestke družstiev extraligy sú aj  

po základnej časti súťaže na výbor-
nom 2. mieste. Zápas v Čadci (25. ja-
nuára) im síce nevyšiel, keďže v sa-
mom závere podľahli výborne hrajú-
cej dvojici Blažek – Petráš, ale všetko 
napravili vo Vranove nad Topľou (26. 
januára).

MSk Čadca–MSk Malacky 6:4
Body: Illáš 2, Jančí 1, Kalužný 1
MŠk vSTk vranov–MSk Malacky 
2:6
Body: Illáš 3, Truksa 2, Kalužný 1

Posledný zápas z  prvej šestky 
odohrajú Malačania doma v  sobo
tu 9. februára s aktuálne vedúcimi 
vydranmi. 

Text a foto: P. Rajtoková

 Medzinárodný turnaj 
v hádzanej starších žiačok 

Počas posledného januárového víkendu usporiadal hádzanársky  
oddiel TJ Strojár Malacky v spolupráci s ŠkH Rohožník a ZŠ Štúrova  
v Malackách trojdňový medzinárodný turnaj v hádzanej starších žia
čok ICE WInTER EHR STAv CUP MALACkY 2019. 

Stolní tenisti majú za sebou 
ďalšie extraligové zápasy


