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ÚVODNÍK

Voliť či
nevoliť?

Blížiace sa voľby hlavy štátu sa stá
vajú čoraz horúcejšou celospoločen
skou témou. Voľba prezidenta, ktorý
bude na nastávajúcich päť rokov re
prezentovať našu krajinu doma i vo
svete, nás čaká už o pár dní. Vďaka
rozsiahlym volebným kampaniam,
prieskumom preferencií či početným
diskusiám majú už poniektorí voliči
jasno, iní sa ešte len rozhodujú a po
daktorí rezignovali a voliť sa nechys
tajú. Volebné právo je pritom jedno
z práv umožňujúcich vyjadriť svoj ná
zor a spolupodieľať sa na chode kraji
ny. Dnes ho pokladáme za samozrej
mosť, nezabúdajme však, že nie vždy
bolo bežnou súčasťou základných ľud
ských práv a slobôd.
Možnosť po prvýkrát slobodne vo
liť a byť volený bez ohľadu na pohla
vie, sociálny pôvod či vzdelanie sme
mali krátko po vzniku Československej
republiky v roku 1920. Dovtedy mali
volebné právo len majetní občania,
šľachtici, zemania, ľudia s vyšším vzde
laním, vysokí svetskí a cirkevní hod
nostári. Obyčajní ľudia nemali dosah
na politiku.
Dnes je naše volebné právo garan
tované Ústavou SR a práve prostred
níctvom volieb, či už prezidentských,
parlamentných, župných, komunál
nych, alebo volieb do Európskeho par
lamentu, máme šancu podieľať sa na
dianí okolo nás, zahlasovať a zároveň
vyjadriť vďaku našim predkom za ob
čianske právo, ktoré pre nás v minulos
ti vybojovali. Preto je na mieste položiť
si otázku Voliť či nevoliť? a zvážiť účasť
na ktorýchkoľvek voľbách, ktoré nás
čakajú či už v blízkej, alebo vzdialenej
budúcnosti. O tých nadchádzajúcich
vás informujeme v pravidelnom voleb
nom servise na tretej strane novín, ale
aj na webovej stránke mesta.
N. Bednáriková

TEKOS informuje

o distribúcii nádob na BIO odpad
Nová sezóna zberu BIO odpadu v Malackách prináša novinku – 120-litrové nádoby na BIO odpad. Spoločnosť TEKOS ich bude distribuovať
rozvozom alebo priamo v centrále na Partizánskej ul., kde si ich občania budú môcť vyzdvihnúť osobne.

Termíny rozvozu BIO nádob
k rodinným domom
v jednotlivých obvodoch:

• Sobota 2. marec, 8.00–18.00 h,

I. obvod: Družstevná, Záhorácka, Poľ
ná, Kukučínova, Jozefa Kubinu, Pribi
nova, Mansueta Olšovského, Nová, Va
janského, Sládkovičova, Jána Kollára,
Na brehu, Ferdiša Kostku, Hviezdosla
vova, Pezinská, Dielenská, Továrenská,

Významný projekt
V januári 2017 uzatvorila obchodná spoločnosť TEKOS, spol. s r. o., s Mi
nisterstvom životného prostredia Slovenskej republiky Zmluvu o poskyt
nutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2016-11/15,
na ktorej základe sa zabezpečuje technické vybavenie nakladania so
zeleným a stavebným odpadom v meste Malacky a okolí. V rámci tohto
významného projektu sa postupne zakupujú viaceré moderné strojové
a technické zariadenia vrátane 120-litrových zberných nádob na biood
pad v počte 5000 ks. Celkový rozpočet projektu je plánovaný vo výške
1 127 887 €, z toho výška schváleného nenávratného príspevku predstavuje sumu 1 071 493 € a spolufinancovanie projektu predstavuje suma
56 394 € z vlastných zdrojov.
Projekt Zefektívnenie zberu BRO a DSO v okrese Malacky (kód pro
jektu 310011B483) je spolufinancovaný z Kohézneho fondu EÚ a uskutočňuje sa v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, prioritnej osi 1.
Mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní 21. februára schválilo spolu
financovanie tohto významného environmentálneho projektu z vlastných
zdrojov mesta ako jediného spoločníka obchodnej spoločnosti TEKOS,
spol. s r. o.						 -redEURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond

rová, Jelšová, Lipová, Agátová, Gašta
nová, Stromová, Stupavská, Pri Maline,
Štúrova, Boreckého, L. Novomeského,
Jánošíkova, Vinohrádok, V. Clementi
sa, Jozefa Gabčíka, Jozefa Murgaša,
Ľ. Kukorelliho, kpt. Miloša Uhra, arm.
gen. L. Svobodu, Kalista Orgoňa, Aloj
za Veselého, gen. M. R. Štefánika, Mi
chala Tillnera, Námestie SNP.
Sobota 23. marec, 8.00–18.00 h,
IV. obvod: Oslobodenia, Legionárska,
Nad výhonom, Rudolfa Dilonga, Hur
banova, Boženy Nemcovej, Janka Krá
ľa, Hodžova, Hlboká, Písniky, Džban
káreň, Vysoká, Duklianskych hrdinov,
Tichá, Lesná, Rakárenská, Táborisko,
Sadová, Dubovského, Jesenského, Na
majeri.
Pre občanov, ktorí nebudú v uve
dených termínoch zastihnutí doma,
má TEKOS operatívne riešenie – ná
dobu si môžu vyzdvihnúť osobne

•

Mlynská, Ota Kožucha, Partizánska,
Radlinského, Zámocká, Ul. 1. mája.
Sobota 9. marec, 8.00–18.00 h,
II. obvod: Kozia, Martina Benku, Ven
delína J. Kučeru, Veľkomoravská, Cesta
mládeže, Vševlada Gajdoša, Sloven
ská, Mirka Nešpora, Jána Hollého, Uli
ca Ludwiga Angerera, Pavla Hallona,
Ulica Ernsta Wiesnera, Ivana Dérera,
Petra Straku, Mojmírova, Rastislavo
va, Svätoplukova, Vlastenecká, Robot
nícka, Budovateľská, Príjazdná, Sama
Chalupku, Jána Kalinčiaka, Ľuda Zúb
ka, Petra Jilemnického, Štefana Čule
na, Pavla Blahu, Nádražná, Ulica Ka
rola Virsíka.
Sobota 16. marec, 8.00–18.00 h,
III. obvod: Záhradná, Brezová, Javo

•

•

Malacký hlas
vyjde skôr

V súvislosti s voľbami prezidenta
SR vyjde najbližšie číslo Malackého
hlasu skôr oproti plánovanému termí
nu. Noviny budú obsahovať bohatý
volebný infoservis, a preto je v našom
záujme, aby sa dostali včas ku všetkým
Malačanom. Dátum vydania bude
piatok 8. marca, uzávierka bude
v utorok 5. marca.		
-lp-

v centrále spoločnosti podľa jednot
livých obvodov.

Dôležité upozornenie
Nádoba sa vydáva protokolár-
ne – t. j. na podpis, preto v prípade, že nádobu za občana príde vyzdvihnúť zastupujúca osoba, musí mať splnomocnenie.

Termíny osobného odberu
BIO nádob v TEKOSe
podľa obvodov:

4.–8. marca 16.00–19.00 h obyvatelia
ulíc I. obvodu;
11.–15. marca 16.00–19.00 h obyvate
lia ulíc II. obvodu;
18.–22. marca 16.00–19.00 h obyvate
lia ulíc III. obvodu;
25.–29. marca 16.00–19.00 h obyvate
lia ulíc IV. obvodu.
-is-/-otano-

Chrípka v meste je
pod kontrolou
Vzhľadom na zvýšený výskyt re
spiračných ochorení informujeme,
že situácia v Malackách je pod kon
trolou. Všetky základné i materské
školy v meste fungujú bez obme
dzení. „Na žiadnej škole v pôsobnosti
mesta nevznikla v súvislosti s chríp
kovou epidémiou mimoriadna situ
ácia a nemuselo sa pristúpiť k za
tvoreniu školského zariadenia. Cho
robnosť nedosiahla kritickú úroveň,”
informoval Blažej Pišoja zo školské
ho úradu MsÚ v Malackách a dodal:
„Mimo pôsobnosti mesta bola z dô

vodu zvýšenej chorobnosti uzatvo
rená len Spojená škola na Pribinovej
ulici.”
S príchodom jarných prázdnin sa
zhoršenie stavu nepredpokladá.
Aktuálne obmedzenia v súvislos
ti so zvýšeným výskytom respirač
ných ochorení sa týkajú Nemocni
ce Malacky, v ktorej bol na základe
odporúčania Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva vyhlásený
zákaz návštev na lôžkových odde
leniach od 9. februára do odvolania. 			
-nb-
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Novým konateľom

spoločnosti Tekos

bude Peter Bartošek
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili nomináciu Petra
Bartošeka ako zástupcu mesta
Malacky na post konateľa mest
skej obchodnej spoločnosti Te
kos.

Konateľa vymenúva valné zhro
maždenie, ale ešte predtým sa vy

žaduje jeho schválenie v zastupiteľ
stve. Peter Bartošek zvíťazil vo výbe
rovom konaní. Je absolventom Les
níckej fakulty Technickej univerzity
vo Zvolene a dlhoročne pôsobil vo
Vojenských lesoch a majetkoch SR,
odštepnom závode Malacky, napo
sledy na pozícii riaditeľa.
-red-

Z februárového rokovania
mestského zastupiteľstva
Poslanci mestského zastupiteľstva
na rokovaní 21. februára:
• schválili zástupcu mesta vo
funkcii konateľa obchodnej spoločnosti TEKOS (článok na tejto stra
ne),
• schválili spolufinancovanie
projektu Zefektívnenie zberu biologicky rozložiteľného odpadu
a drobného stavebného odpadu
v okrese Malacky (článok na str. 1),
• schválili návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný
prostriedok na výstavbu detských
jaslí (bližšie informácie prinesieme

v nasledujúcom vydaní Malackého
hlasu),
• schválili financovanie opravy
strechy na budove Mestského centra kultúry,
• vzali na vedomie správu o realizácii nadstavby Mestského centra sociálnych služieb vrátane dofinancovania projektu.
Videoarchív, zvukový záznam
a uznesenia sú zverejnené na
www.malacky.sk, časť MESTO –
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO.
Nasledujúce rokovanie MsZ bude
-lpvo štvrtok 28. marca.

Dotácie na podporu
reprezentácie mesta

Primátor v zmysle VZN č. 16/2016 o dotačnej a grantovej politike
mesta schválil pridelenie dotácií z rozpočtu mesta na podporu
reprezentácie mesta v oblasti športu na rok 2019. Ich celková
výška je 105-tisíc €.
Atletický klub AC Malacky			
5 000 €
TJ Strojár – hádzanársky oddiel 		
30 000 €
FC Malacky 				
35 000 €
ŠK Žolík Malacky 			
15 000 €
Mestský stolnotenisový klub 		
20 000 €
-red-

Zápisy do základných škôl
budú začiatkom apríla
Zápis detí do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Malacky (ZŠ Dr. J. Dérera, ZŠ Štúrova, ZŠ Záhorácka), ako aj do cirkevnej ZŠ Mansveta Olšovského (súčasť Spojenej školy sv. Františ
ka Assiského), sa uskutoční v týchto termínoch:
Piatok 5. apríl od 14.00 do 18.00 h
Sobota 6. apríl od 9.00 do 14.00 h

Základná škola pri zápise dieťaťa
vyžaduje meno, priezvisko, dátum
narodenia, rodné číslo, miesto na
rodenia, národnosť, štátne občian
stvo a trvalé bydlisko dieťaťa, ako aj
meno, priezvisko a trvalé bydlisko
rodičov či iných zákonných zástup
cov. Ak nebude možné zabezpečiť
prítomnosť druhého zákonného zá
stupcu pri zápise, podpíše zapisujúci
zákonný zástupca čestné vyhláse-

nie o súhlase druhého zákonného
zástupcu s výberom školy.
Žiak plní povinnú školskú do
chádzku v spádovej základnej škole (základná škola v školskom obvo
de, kde má trvalý pobyt). Rodič si mô
že vybrať aj inú školu, avšak riaditelia
ZŠ sú povinní prednostne prijímať
deti s trvalým pobytom v príslušnom
školskom obvode.
MsÚ
		

Upresnenie informácie
z MH 3/2019
Na základe poslaneckého návrhu upravilo mestské zastupiteľstvo plat
primátora Juraja Říhu. S účinnosťou od 1. februára bol zvýšený o 10 percent. Za vzniknuté nedorozumenie sa ospravedlňujeme.
-red-

Budúci českí
architekti navrhujú
nové Malacky
Architektúra a urbanizmus sú každodennou a dôležitou súčasťou nášho života a treba im venovať patričnú pozornosť. Počas dvojdňového
workshopu navštívilo malackú radnicu desať študentov 5. ročníka katedry architektúry Vysokej školy banskej v Ostrave pod vedením svojho pedagóga, architekta Zdeňka Trefila. Do nášho mesta prišli práve
za architektonickými a urbanistickými výzvami, ktoré im na spoločnom stretnutí predostreli zástupca primátora mesta Milan Ondrovič
a mestský architekt Branislav Škopek.
Hosťom priblížili územný plán
a jeho najpodstatnejšie a významné
zmeny, ktoré úplne zmenili koncept
Malaciek. Vyvstalo hneď niekoľko
zaujímavých tém, väčšinou z centra
mesta a jeho blízkosti. Ostravskí štu
denti dostali odpovede na svoje
otázky a zo stretnutia si odniesli in
formácie dôležité pre ďalšiu prácu.
V závere si všetci spoločne prezreli
centrum Malaciek.
Prečo Z. Trefil priviedol svojich štu
dentov práve do nášho mesta? „Do
Malaciek sa od roku 2013 vraciam stá
le častejšie – z osobných i profesijných
dôvodov. Privádza ma sem predovšet
kým záujem o urbanizmus postsocia
listických miest, ktoré dodnes nesú
znaky necitlivých dopravných a sta
vebných zásahov. Malacky sú v tomto
smere skvelým laboratóriom, v ktorom
sa dá skúmať prístup k riešeniu týchto
problémov,” vysvetlil. Dodal, že výziev
je tu naozaj mnoho. „V každom prí
pade má toto mesto na poli architek
túry a urbanizmu obrovskú devízu vo
fungujúcom Útvare strategického roz
voja, ktorý pracuje s aktívnou podpo
rou vedenia mesta. A to v dnešnej dobe
vôbec nie je samozrejmosť,” vyzdvihol
Z. Trefil.
Výsledkom spolupráce budúcich
českých architektov s mestom Malac
ky bude niekoľko projektov. Študenti
sa budú zaoberať urbanistickým rie
šením niektorých, pre mesto strate
gických lokalít (brownfield na mieste
bývalej píly, centrum mesta, niektoré
voľné priestranstvá na okraji intravilá
nu) a následne sa budú venovať pro
jektom konkrétnych budov či území. Ďalšími témami sú bytová výstav
ba, športové a voľnočasové aktivity
a s nimi súvisiaca športaréna, parko
vanie, kultúrny dom atď. „Na záve
rečné práce študentov sa veľmi teším.

Môžu priniesť riešenia z úplne inej per
spektívy, ktoré nie sú zaťažené stereo
typmi každodenného života v Malac
kách. Ako vysokoškolského pedagóga
ma teší, že sa nám popri obrovskom
rozsahu agendy súvisiacej s prípravou
investícií darí udržiavať spoluprácu
s vysokými školami. Takáto spolupráca
je vždy obojstranne výhodná,” vyzdvi
hol zástupca primátora M. Ondrovič.

Český architekt a vysokoškolský
pedagóg v jednej osobe doložil, že
potenciál, podobne ako v prípade
mnohých ďalších postsocialistických
miest, aj v Malackách vidí predovšet
kým v zmysluplnej organizácii auto
mobilovej dopravy tak, aby v centre
mesta mali jednoznačne prednosť
chodci pred autami, v inteligentnom
zahustení centrálnej mestskej zóny
a v úpravách verejných priestranstiev.
Zástupcovi primátora M. Ondrovičo
vi a mestskému architektovi B. Škop
kovi poďakoval za ústretovosť a pre
cíznu prípravu podkladov a potreb
ných materiálov.
Z. Trefil sa okrem pedagogickej
činnosti venuje tiež vlastnej tvorbe.

Dobrou správou je, že od 14. mar
ca bude v Mestskom centre kultú
ry v Malackách prebiehať autorská
výstava, ktorá mapuje posledných
20 rokov projektovej činnosti jeho
ateliéru v Českej republike. Aj touto
cestou na ňu pozývame všetkých
záujemcov o modernú architektúru.
Text a foto: I. Sochorová

Právna poradňa
pre seniorov pokračuje
Termíny bezplatnej právnej po
moci pre seniorov v roku 2019:
1. marec
15. marec
5. apríl
26. apríl
od 10.00 h
Piatok
do 12.00 h
3. máj
17. máj
7. jún
21. jún

Bezplatná právna pomoc je určená pre seniorov s trvalým bydlis-

k om v Malackách. Na konzultáciu
s právnikom JUDr. Františkom Kur
notom sa netreba objednávať vo
pred, stačí prísť na Mestský úrad
v Malackách (1. poschodie, číslo
dverí 128). Prineste si so sebou ob
čiansky preukaz (na overenie byd
liska). Poradenstvo je diskrétne
a anonymné.
Poradenstvo neposkytujeme
v trestných veciach a nezastupujeme ani v konaniach na súdoch.
-red-
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Príďte
voliť
hlavu
štátu
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Určenie volebných okrskov
a volebných miestností
okrsok
číslo
1
2
3
4
5
6

Prvé kolo prezidentských volieb bude 16. marca.

Ak v prvom kole ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovič
nú väčšinu platných hlasov voličov, 30. marca sa bude konať
druhé kolo. Postupujú doň dvaja najúspešnejší kandidáti
z prvého kola.

7
8
9
10
11
12

Adresa okrsku
Základná škola Štúrova, Štúrova 142/A, družina č. 1, 901 01 Malacky
Základná škola Štúrova, Štúrova 142/A, družina č. 2, 901 01 Malacky
Základná škola Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7,
prízemie č. dv. 41, 901 01 Malacky
Základná umelecká škola, Záhorácka 1918,
prízemie č. dv. 1, 901 01 Malacky
Mestské centrum kultúry, knižnica, Záhorácka 1919, 901 01 Malacky
Sobášna sieň, Bernolákova 2954, 901 01 Malacky
Základná škola Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7,
prízemie č. dv. 60, 901 01 Malacky
Základná škola, Záhorácka 1941/95, II. B trieda, 901 01 Malacky
Materská škola, Jána Kollára 896/2, trieda č. 2, 901 01 Malacky
Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30,
1. pavilón, 901 01 Malacky
H S F, s. r. o., Jesenského 50, vestibul, 901 01 Malacky
Malacký kaštieľ, prízemie vľavo, Zámocká 932/14, 901 01 Malacky

Kandidáti
na prezidenta
Slovenskej
republiky

pre prvé kolo volieb, ktoré sa uskutoční
v sobotu 16. marca 2019 od 7.00 h do 22.00 h:

1. Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky,
Šamorín
2. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok
3. Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava
4. Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej re
publiky, Bratislava
5. Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r., vysokoškolský pedagóg, Ga
lanta
6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej
republiky, Banská Bystrica
7. Milan KRAJNIAK, Bc., 46 r., poslanec Národnej rady Slovenskej re
publiky, Bratislava
8. František MIKLOŠKO, RNDr., 71 r., publicista, Bratislava
9. Robert MISTRÍK, Dr. Ing., 52 r., vedec, Bratislava
10. József MENYHÁRT, PaedDr., PhD., 42 r., predseda politickej strany, Vrakúň
11. Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej komisie
pre energetickú úniu, Bratislava
12. Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r., politológ, Nitra
13. Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., 60 r., podnikateľka, Bratislava
14. Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., 56 r., bezpečnostný analytik, Bratislava
15. Ivan ZUZULA, RNDr., CSc., 64 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava

V stredu 20. februára zložili zapisovatelia a členovia okrskových volebných komisií sľub.

Volič, ktorý chce hlasovať mimo miesta svojho tr
valého pobytu, môže požiadať o vydanie hlaso
vacieho preukazu. Žiadosti o doručenie poštou sa
podávali do 25. februára. O hlasovací preukaz je
však možné požiadať aj osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred termínom volieb, t. j.
v piatok 15. marca v úradných hodinách MsÚ.
Kontakt: Andrea Baťková, sekretariát prednostky
MsÚ Malacky, 3. poschodie, Bernolákova 5188/1A,
pevná linka 034/79 66 111, mobil 0944 712 596,
mail: andrea.batkova@malacky.sk.

Spracovávanie osobných údajov voličov
Poskytovanie osobných údajov, najmä vo vzťahu k povinnosti voliča preukazovať svoju totožnosť občianskym preukazom alebo
iným úradným dokladom, ktorý obsahuje podobizeň voliča a všetky údaje uvedené o ňom v zozname voličov, je zákonnou po
žiadavkou v súlade so zákonom NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Spracúvanie osobných údajov
Mesto Malacky
Prevádzkovateľ
Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky
Zodp. osoba
e-mail: zodpovedna.osoba@malacky.sk
Práva dotknutej osoby
právo na prístup k osobným údajom
právo na opravu osobných údajov
právo na vymazanie osobných údajov
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
právo na prenosnosť osobných údajov
právo namietať spracúvanie osobných údajov
právo podať návrh na začatie konania podľa § 100
zákona NR SR č. 18/2018 Z. z.

áno
áno
nie
áno
nie
nie
áno

účel spracúvania

Informácie o spracúvaných údajoch
zabezpečenie priebehu volieb

právny základ
doba uchovávania
príjemcovia

zákon č. 180/2014 Z. z. o podmien
kach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
5 rokov
volebné orgány (mestská volebná
komisia, okrskové volebné komisie)
nie
nie

oprávnené záujmy
prenos do tretej krajiny
automatizované individuálne
nie
rozhodovanie vrátane profilovania

Prenosná volebná
schránka
Ak chcete zo závažných zdravotných dôvodov po
žiadať o hlasovanie mimo volebnej miestnosti
(prenosná volebná schránka), kontaktujte Andreu
Baťkovú zo sekretariátu prednostky mestského
úradu (3. poschodie), mobil 0944 71 2 596, telefón
034/79 66111, e-mail: andrea.batkova@malacky.sk.

Ste zapísaní
v zozname voličov?

Občania-voliči majú možnosť overiť si, či sú zapísaní v stálom zozname voličov a či sú údaje o nich
úplné a pravdivé.

Do zoznamu je možné nahliadnuť na Mestskom
úrade v Malackách (Bernolákova 5188/1A, budova
Inkubátora) v úradných hodinách. Kontaktujte naše
kolegyne:
Martu Ferenčákovú – Klientské centrum, evidencia
obyvateľstva, prízemie MsÚ, % 034/79 66 141,
e-mail: marta.ferencakova@malacky.sk
Andreu Baťkovú – sekretariát prednostky, 3. po
schodie MsÚ, mobil 0944 712 596, % 034/79 66 111,
e-mail: andrea.batkova@malacky.sk
Volebný servis pripravila redakcia Malackého hlasu
v spolupráci s prednostkou MsÚ v Malackách
Ľubicou Čikošovou.
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Dvoch umelcov
spája láska
k prírode
O čom spievajú stromy,
Ako letí čas,
Poľná cesta
či Chvojnica.
To je len zopár názvov
diel Mala
čianky Vlasty
Peltznerovej
a Skaličana
Petra Polláka.
Títo dvaja
umelci
predstavili
14. februára
svoju tvorbu
na vernisáži
výstavy
Cesty múz
v galérii
Mestského
centra kultúry
v Malackách.

Vlasta Peltznerová a Peter Pollák
sú členmi Klubu skalických výtvarní
kov a spája ich najmä láska k prírode
a stromom, čo možno vidieť aj na
ich tvorbe. V. Peltznerová sa venuje
olejomaľbe, maľbe akrylom, maľbe
na hodváb a ilustrovaniu (napr. v Ka
tolíckych novinách). Do svojich diel
častokrát pretavuje náboženské mo
tívy. Jeden z jej hodvábnych obrazov
prezentujúci Slovensko je dokonca
vystavený v bazilike minor Oratoire
Saint-Joseph v Montreale (Kanada).
Peter Pollák sa špecializuje hlavne
na keramiku, konkrétne holíčsku fa
jansu. Okrem toho vo svojej keramic
kej dielni vyrába aj dekoratívne kera
mické motýle, ktoré mali návštevníci

Noemova
archa
dorazila aj
do Malaciek

Deti si opäť prišli na svoje. V rámci
Rozprávkovej nedele si mohli 17. feb
ruára v malackom Kultúrním domeč
ku pozrieť rozprávku z repertoára
Teatra Colorata s názvom Noemova
archa alebo nezabudni na slona.
Humorné a dynamické predstave
nie bolo spracované na motívy biblického príbehu o Noemovi a potope
sveta. Išlo o divadlo jedného herca
(Peter Pavlík) za sprievodu akordeo
nistu (Jozef Chovanec). Réžie sa
zhostil učiteľ literárno-dramatického
odboru Základnej umeleckej školy
v Malackách Peter Weinciller.
Detskí diváci si predstavenie užili
a účinkujúcich odmenili úsmevom aj
potleskom.
Text: P. Arpášová, foto: MCK

V MŠ Štúrova si kreslili
deti z celého okresu
možnosť vidieť aj na výstave. Maľba
akrylom, tušom, suchým pastelom,
ceruzkou a fotografovanie patrí tiež
do jeho „repertoára”.
Otvorenie výstavy spríjemnili hu
dobníci Michal Mesjar a Peter Cveč
ka. Odznela aj báseň autorky Zden
ky Lacikovej inšpirovaná tvorbou V.
Peltznerovej a P. Polláka. Predniesla
ju Mária Hušková.
Výstava v galérii MCK potrvá do
10. marca. Pozývame na ňu všetkých
priaznivcov umenia. Otvorená bude
v utorok až piatok od deviatej do se
demnástej a v sobotu od deviatej do
dvanástej.
Text: P. Arpášová, foto: MCK

Záhorácky päťlístok je opäť tu. Celookresná
akcia, ktorá sa skladá z piatich podujatí, Kreslím, kreslím, maľujem, Mám básničku na jazýčku, Záhorácky sláviček, Tancuj, tancuj a Športová
olympiáda, prebieha v MŠ Malacky aj tento rok.
Po tancovaní prišlo na rad kreslenie a maľova
nie na ľubovoľnú tému.

Na elokovanom pracovisku MŠ na Štúrovej sa zišlo
26 detí s učiteľkami všetkých elokovaných pracovísk
z Malaciek aj MŠ z okolitých obcí a miest – Zohor, Zá
horská Ves, Závod, Kostolište, Moravský Svätý Ján, Vy
soká pri Morave, Studienka. Po príchode a krátkom ob
čerstvení sa sedem chlapcov a devätnásť dievčat pusti
lo do práce. Výsledkom sústredeného maľovania bolo
množstvo krásnych diel zobrazujúcich rozprávkové
bytosti, zvieratká i zimnú tematiku, pričom deti použí
vali najrôznejšie techniky. Na stoloch nechýbali vodové
farby, pastelky, lepidlá, šnúrky a dekoračné drievka. Za
svoju snahu a šikovnosť bol ocenený každý malý vý
tvarník diplomom a drobným darčekom.
Po úspešnom Kreslím, kreslím, maľujem nasleduje

akcia Mám básničku na jazýčku, v ktorej škôlkari pred
vedú svoje recitačné schopnosti.
Text a foto: N. Bednáriková

V cirkevnej škole
sa hovorilo o mokradiach

Pri príležitosti Svetového dňa mokradí sa vďaka Správe Chránenej krajinnej
oblasti (CHKO) Záhorie konala v cirkevnej škole prednáška o mokradiach, ktoré
sa zvyknú často nazývať i močiarmi. Hovorilo sa o význame a funkciách, o potrebe ochrany týchto špecifických území aj o Ramsarskom dohovore.

Mokrade sú ekosystémy, ktoré sú mi
moriadne významné pre zachovanie rôz
nych živočíšnych a rastlinných druhov.
Ich ochrana je nesmierne dôležitá, preto
je potrebné o ich úlohe a funkciách hovo
riť. „Nedávno bolo výročie medzinárodného
Dohovoru o mokradiach a zároveň Svetový
deň mokradí. My sme si pri tejto príležitosti
pripravili krátku prezentáciu a premietanie
filmu o mokradiach na Záhorí,” povedal žia
kom na úvod Martin Mráz, ochranár CHKO.
Prostredníctvom filmu Oázy života, Ob
nova mokradí na Záhorí, ale aj následnej
prezentácie Martina Mráza sa žiaci dozve
deli, čo sú vlastne mokrade, prečo sú také
vzácne, akú majú úlohu a prečo je dôleži
tá ich ochrana, ktorá sa stala predmetom
medzinárodnej spolupráce. Slovensko je

totiž súčasťou Ramsarského dohovoru
o mokradiach majúcich medzinárodný vý
znam predovšetkým ako biotopy vodné
ho vtáctva. Tak ako ostatné členské kraji
ny, aj my sme sa zaviazali chrániť mokrade.
„V rámci Ramsarského dohovoru boli vyty
pované najvzácnejšie územia a na Záhorí
máme dve mokraďové ramsarské lokality.
Jedna je rieka Morava a druhá je riečka Ru
dava,” vysvetlil Martin Mráz.
Vďaka pozornosti, ktorej sa mokradiam
dostáva, môžeme dnes vidieť množstvo
vzácnych rastlín a živočíchov, pre ktoré sú
tieto ekosystémy domovom. A keďže sú
mokrade súčasťou nášho regiónu, pred
nášky budú pokračovať aj pre žiakov ďal
ších škôl.
N. Bednáriková
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„... a Slovo bolo u Boha...”

– kresťanská literatúra je
o dobre, pravde a láske

chytené kresťanské symboly a po
dobne. Usmernili ich slová D. Masaroviča: „Za kresťanskú poéziu a pró
zu považujeme literatúru, ktorej
hlavným posolstvom je myšlien
ka dobra, pravdy a lásky. Človek je
tvárna bytosť, ktorú počuté slovo
dokáže zu
šľachťovať a pobádať
k vyššej kvalite a hĺbke života. V živo
te sa učíme otvárať hodnotným slo

Rozvíjať záujem o hodnotnú literatúru a zároveň spoznať

krásu tej kresťanskej, prehlbovať vzťah a úctu k materinskej
reči, podporovať odborný rast
talentovaných žiakov a dať im
príležitosť spoznať kultivovaný
prejav, to všetko je poslaním
recitačnej súťaže v prednese
kresťanskej poézie a prózy
„... a Slovo bolo u Boha...”.

Hostiteľom a organizátorom kraj
ského kola XXVI. ročníka súťaže bola
Spojená škola sv. Františka Assiské
ho v Malackách.
Porota zložená z pedagógov,
umelcov a ďalších odborníkov, kto
rej predsedal predstaviteľ mnohých
divadelných, filmových a televíz
nych postáv Alfréd Swan, nemala
jednoduché rozhodovanie, keď mu
sela vybrať tých najlepších spome
dzi desiatok detí v piatich vekových
kategóriách. Aby bol jej verdikt ešte
spravodlivejší a objektívnejší, v pro
pozíciách nebolo uvedené, z ktorej
školy a mesta ten-ktorý recitátor či
recitátorka pochádza.
Žiaci zo Spojenej školy sv. Fran
tiška Assiského si vo všetkých ka
tegóriách viedli veľmi dobre. „Som
vďačný za to, že v cirkevnej škole
v Malackách rozvíjame umenie ako
jednu z dôležitých foriem spoločen
ského prežívania, čoho dokladom je
aj to, že sme sa opätovne stali naj
úspešnejšou školu spomedzi všet
kých škôl na krajskej úrovni. Za
úspechom je nielen znamenitá prá
ca našich pedagógov, ale aj dôvera
v to, že v každom z našich detí drieme

Mestské centrum kultúry
Malacky, Záhorácka 1919,
901 01 Malacky
ponúka pracovné miesto

uvádzačka,
uvádzač
miesto práce:
• kino Záhoran Malacky
druh pracovného pomeru:
• na dohodu (brigáda)
termín nástupu:
• ihneď
náplň práce:
• kontrola vstupeniek na kultúrne
podujatia,
• zabezpečovanie prevádzky šat
ne,
• uvádzanie divákov kultúrnych
podujatí,
• upratovanie medzi filmovými
premietaniami.
ponúkaná odmena:
• 3 €/h + príplatky

plejáda darov, ktorým môžeme ne
chať vyniknúť. Veríme, že tým najlep
šie prispievame k obrode kultúrnosti
národa, ako aj jeho tváre,” povedal
riaditeľ školy Daniel Masarovič.
Debata, ktorú po vyhlásení vý
sledkov medzi sebou viedli porot
covia a pedagógovia pripravujúci
deti na recitačné súťaže, bola veľmi
prínosná. Viacerí učitelia vyjadrili zá
ujem o odborný seminár, ktorého
predmetom by boli práve metodic
ké usmernenia formovania mladých

recitátorov. Veď v súčasnosti je ťažké
deti, ktoré neraz prioritne komuni
kujú cez rôzne technológie, primäť
čo i len k hovorenému slovu. Aj preto
je ďalším z poslaní súťaže prispievať
k účelnému a efektívnemu využíva
niu voľného času detí. Súťaž záro
veň umožnila výmenu skúseností aj
medzi učiteľmi a žiakmi.
Niektorí účastníci sa dožadovali
vysvetlenia, čo to vlastne je, ako
definovať kresťanskú literatúru,
do akej miery v nej musia byť za

Kristína Farkašová a Marcel
Ochránek v Letnej noci
Mestské centrum kultúry opäť poteší divadlachtivých
divákov, a to už v utorok 5. marca o 19.00 h v Kultúrním domečku v Malackách. Na doskách, ktoré znamenajú svet, sa predstaví DIVADLO KOMÉDIE a uvedie
veselohru s pesničkami z pera britskej autorskej dvojice David Greig – Gordon McIntyre Letná noc.

Originálna komédia o generácii
štyridsiatnikov – outsiderov, ktorí sa
uprostred jednej noci, ale aj upro
stred svojich životov a vzťahov vzá
jomne spoznávajú, strácajú, míňajú
a nachádzajú. Letná noc je mierne
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zamotaný príbeh o náhodnom stret
nutí nesúrodého páru, ktorý spája
životný pocit večnej nespokojnosti
a hľadania. Stretnutie dvoch zúfal
cov sa rozvinie do nezáväzného a od
všetkých stereotypov oslobodeného

dobrodružného flámu. Divadelná
hra v sebe spája dramatickú rovinu
i bizarnosť situácií príbehu s jej
stand-up rozmerom. Dopĺňa ju do
minantná hudobná zložka predsta
venia – v tomto prípade živá hudob
ná produkcia.
Nikdy nekončiaci žúr letnej noci.
Prudko dojímavá gangsterka! Jedi
nečný divadelný komiks! Inscenácia,
ktorá v jednotlivých scénach strie
da zábavné situácie, iskrivé dialógy,
nepredvídateľné pointy, dramatic
ké zvraty, romantické momenty...
Ľudskosť, sentimentalita aj ironický
cynizmus. A to všetko vytvára dyna
micky pulzujúci tok inscenácie. Na
vyše pripomenie divákom nejeden
povedomý moment z ich života.
V hlavných úlohách: Kristína Farkašová a Marcel Ochránek. Ďalej
hrajú a naživo muzicírujú Tomáš Michalčák a Štefan Tomko, réžia Svetozár Sprušanský.
Vstupenky si môžete zakúpiť
v pokladni kina alebo online na
www.mckmalacky.sk
MCK

vám, aby z nás vykresali pôvabný
drahokam.”
V Spojenej škole sv. Františka As
siského v Malackách môžu byť spo
kojní – z Krajského kola XXVI. roč
níka recitačnej súťaže v prednese
kresťanskej poézie a prózy „... a Slovo
bolo u Boha...” si všetci odniesli len
tie najlepšie dojmy. Ďakujeme a do
videnia pri jej ďalšom pokračovaní.
Text a foto: I. Sochorová

požiadavky na zamestnanca:
• dobrý vzťah ku kultúre,
• príjemné vystupovanie,
• schopnosť komunikovať s di
vákmi,
• časová flexibilita vo večerných
hodinách,
• zodpovedný prístup k práci,
• samostatnosť,
• spoľahlivosť,
• chuť pracovať...,
• minimálny vek uchádzača 17 ro
kov.
V prípade záujmu doručte žia
dosť aj so životopisom na
riaditel@mckmalacky.sk
alebo osobne do kancelárie MCK,
Záhorácka 1919, 901 01 Malacky.
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Okrem hlavného
programu
vás pozývame
aj na sprievodné
podujatia
Výtvarné muzicírovanie –
Detský tvorivý ateliér pre školské
kluby a družiny sa uskutoční 19.
marca a 16. apríla o 14.00 h v bu
dove Mestského centra kultúry.

Malacká hudobná jar
oslávi 55 rokov
Vyše polstoročia sa v Malackách organizuje podujatie
Malacká hudobná jar (MHJ)
plné zaujímavých kapiel, tento rok už 55. ročník. Hlavný
aj sprievodný program bude
prebiehať od 24. marca do
17. apríla.

Festival rozbehne 24. marca (ne
deľa) o 16.00 h v Kultúrním domečku
známa malacká kapela AC+. Skupi
nu založili spevák Juraj Ďuri Trebuľa
a gitarista Vlado Johny Novák v roku
1982 s pôvodným názvom Termix.
Názov na AC+ si kapela zmenila až
o dva roky neskôr (1984). V tom istom
roku sa tiež dostavil prvý významný
úspech s pesničkami Pacient a Role

ta (ocenenie na Hudobnom festivale
mladých v Bojniciach). Ich pravde
podobne najväčším hitom je pieseň
Klára (Na ulici stála, volala sa Klára...)
z roku 1986. Jej pôvodnú verziu rá
diá nikdy neodohrali, ale aj napriek
tomu videoklip trikrát zvíťazil vo vte
dy veľmi populárnej televíznej hu
dobnej hitparáde 5xP. V roku 1991
kapela vydala svoj prvý album s náz

vom Nemusíš sa tieňov báť. Počas
desiatok rokov na scéne sa síce čle
novia kapely pomenili, ale na tomto
ročníku MHJ ich máte možnosť vi
dieť v pôvodnom aj novšom zložení.
O týždeň neskôr (31. marca o 16.00 h)
do malackého kina zavíta Aimée Al
len Quartet. Speváčka Aimée Allen
pochádza z USA a jej súčasný reper
toár tvorí výber jazzových štandar
dov z „veľkého amerického spevníka”
(great american song book), brazíl
ska bossa nova a tiež lyrické piesne
po francúzsky. Skupina má medziná
rodné zloženie. Členovia pochádzajú
nielen z USA, ale aj z Nemecka a Čes
kej republiky.
V predveľkonočnom období (7.
apríla o 16.00 h) sa kostol Nepoškvr

neného počatia Panny Márie rozo
znie hudbou Katedrálneho zboru sv.
Martina z Bratislavy. Zbor vznikol
v roku 2011za účelom obnovenia viac
ako 600-ročnej tradície liturgického
spevu a hudby v Dóme sv. Martina
v Bratislave. Tam pravidelne účinkuje
na bohoslužbách a iných slávnost
ných príležitostiach. Repertoár zboru
je zameraný čisto na sakrálnu tvorbu,
keďže ich prioritou je vystupovanie
na sv. omšiach. Dirigentom je Ján
Miškovič a stálym organistom Daniel
Gabčo.
Hosť z Rakúska, Harald Kräuter,
Thomas Vigl a ich projekt Sax & Crime,
sa vám predstavia 18. apríla o 19.00 h
v Kultúrním domečku. Sax & Crime
je založený na fúzii neuveriteľného
koncertného nasadenia, rapu, jazzu,
reggae, funky, kabaretu, paródie
pop-kultúrnych ikon a asi desiatich
ďalších žánrov a štýlov. Ich originalita
spočíva v sebairónii, búraní všetkých
umelých bariér a predsudkov.

Prechádzka melódiami našej
mladosti s Libušou Kerakovou
v sprievode klaviristu Miloslava
Khuna sa bude konať 13. apríla
o 16.00 h v galérii MCK.
Domček, domček, kto v tebe
býva... Hudobno-divadelné pred
stavenie divadla Rozprávkovo
je pre deti pripravené 14. apríla
o 17.00 h v Kultúrním domečku
v rámci Rozprávkovej nedele.
Hudobný koncert žiakov
a učiteľov Základnej umeleckej školy v Malackách sa odohrá
v pondelok 15. apríla o 18.00 h
v Kultúrním domečku.
Predpredaj vstupeniek na všet
ky podujatia MHJ začína 1. marca
v Kultúrním domečku (pokladňa je
otvorená vždy hodinu pred akým
koľvek podujatím) alebo online na
www.mckmalacky.sk.
MCK

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Medailová žatva džudistov
Džudisti JUDOclubu TJ Strojár Malacky začali tento
rok úspešne.
Z dvoch februárových podujatí si

vo všetkých veko
vých kategóriách
– od žiakov až po
dospelých – pri
niesli 14 medailí.
Všetkým blahože
láme a do ďalších
súťaží želáme veľa
úspechov.

Parketové levy
zo Vstúpte

8. reprezentačný ples neziskovej organizácie Vstúpte, ktorý sa uskutočnil 9. februára v exkluzívnych priestoroch v Event hall v Malackách, bol opäť dôkazom bezprostrednej zábavy až do rána bieleho.
Dvestovka hostí podujatia s benefičným rozmerom sa nenechala
zahanbiť a na parkete predvádzala tanečné umenie na jednotku.
Hlavnými účastníkmi plesu boli bezpochyby klienti s mentálnym
znevýhodnením, ktorým sa neziskovka venuje. Pre nich je tento deň
jedným z naj v roku.

„Sme radi, že ples je už
tradičnou súčasťou našich
podujatí, vždy sa naň veľmi
tešíme,” povedala zastu
pujúca riaditeľka Katarína
Martincová. „Pre klientov
je to zážitok. Dievčatá celý
rok riešia, čo si oblečú, aký
slávnostný účes budú mať.
Najväčšou odmenou pre nás je, keď
sa hostia vždy dobre cítia a každý rok
sa vracajú tí istí. Aj preto sme vďační
konateľom spoločnosti Papa Grill Ma
lacky, ktorí nás pustili do svojich veľ
korysých priestorov a umožnili nám
tak organizovať ples pre väčší počet
ľudí.”
Ples má okrem spoločenského
hlavne charitatívny rozmer. Nezis
ková organizácia oslovuje firmy i fy
zické osoby, ktoré jej pomáhajú zo
zbierať ceny do tomboly, a výťažok

z nej – v tomto roku 1200 €
– je následne použitý na
úhradu terapeutických ak
tivít počas roka. Okrem
toho si neziskovka váži aj
dobrovoľnícku pomoc už
priateľov Vstúpte, ktorí
chodia pravidelne pomá
hať s obsluhou.
Vstúpte, n. o., môžete v tomto
čase podporiť aj darovaním dvoch
percent z daní z príjmov. „Je to vý
znamná položka, ktorá nás už veľa
krát zachránila v krízových situáciách,
keď objem finančných prostriedkov
na našom účte klesol,” vyjadrila sa
K. Martincová. Štát totiž stále v pl
nej miere nefinancuje chod zariade
nia, ktoré poskytuje sociálne služby
v Malackách už trinásty rok.
Text: L. Vidanová,
foto: D. Harmat Pospíšilová

Zubná ambulancia v Bratislave-Ružinove
prijíma

nových detských i dospelých
pacientov.
Telefonické kontakty: 02/43 42 00 49, 0915 825 873
Adresa ambulancie: Cambridge Clinic, Bachova 4, Bratislava-Ružinov
www.cambridgeclinic.eu

Zmluvy máme so všetkými zdravotnými poisťovňami.
Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

SPOMIENKY
Uplynulo 12 rokov,
čo nás 23. februá
ra opustila Darinka
Hulmanová z Ma
laciek.
S láskou spomína
jú dcéra Martina
s vnukom Romankom, sestra Mar
ta s rodinou, sestra Jana s rodinou,
mama s Michalom a ostatná rodina.
Prosím, venujte jej tichú spomien
ku.

Tak, ako voda tokom plynie,
spomienka na Teba
nikdy nepominie.
26. februára sme
si pripomenuli 40
rokov, kedy nás
náhle a bez rozlúč
ky opustil náš dra
hý otec Ján Ruža
z Malaciek.
S láskou spomína dcéra Eva s rodi
nou.

Majstrovstvá kraja
dorastencov, juniorov
a dospelých
Na majstrovstvách
Bratislavského kraja
v jude dorastencov, ju Medailisti z Ligy olympijských nádejí.
niorov, mužov a žien sa
v kategórii dorasteniek premiérovo ria Zuzicová. Medzi juniorkami bo
predstavili Kristína Vašková a Viktó- jovala skúsenejšia Denisa Cabada-

jová a mužov zastupoval Ján Matkovič. Z podujatia sme odchádzali so
štyrmi medailami.
• majsterka kraja v kategórii dorastenky – K. Vašková, V. Zuzicová
• majsterka kraja v kategórii ju
niorky – D. Cabadajová
• vicemajster kraja v kategórii mu
ži – J. Matkovič.
Olympijské nádeje
Medzi 137 účastníkmi Ligy olympijských nádejí Bratislavského kraj
ského zväzu v jude žiakov a žiačok
nás reprezentovalo 11 pretekárov v 4
vekových kategóriách. Všetci sa sna
žili a podali výborné výkony. Vďaka
tomu sme získali 10 medailí.
1. miesto – Tamara Binčíková,
Adam Leško, 2. miesto – Lucia Bre
zinová, Stanka Pullmannová, Jan
ka Kujanová, Katarína Okruhlicová, 3. miesto – Emma Matulová, Lucia Nerádová, Richard Slíva, Filip
Vanák.

Malackí medailisti z majstrovstiev kraja.

Historická medaila
pre Timeu Morávkovú
Na majstrovstvách SR v atletike dorastencov milo prekva
pili naše bežkyne na 400 m
Timea Morávková a Michaela
Salayová.

Timea si zlepšila svoj osobný re
kord na 1:02,01 min., vďaka čomu
obsadila 3. miesto a získala svoju
historicky prvú medailu z majstrov
stiev Slovenska. Tesne za ňou na
4. priečke skončila Miška.
Výborné taktické výkony a skve
lé časy predstavujú pre obe naše
talentované atlétky mimoriadne
vítaný psychologický doping. Naj
bližšie preteky ich čakajú už počas
prvého marcového víkendu.
Z www.ekipa.sk spracovala -lp-,
foto: www.ekipa.sk

MALACKÁ MATRIKA
OD 11. 2. DO 25. 2. 2019
Vítame medzi nami
Dorota Jánošová, *14. 1.
Marek Bartoň, *31. 1.

Text a foto: J. Kunštek
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Stolných tenistov čaká semifinále
Stolní tenisti MSK Malac
ky skončili v základnej časti
extraligy na druhom mieste,
čo im zaručilo automatickú
účasť v semifinále play
off.

Ich súperom bude MSK Čad
ca, ktorý vo štvrťfinále zdolal
STK Rybník. Zápasy sa budú
hrať v utorok 12. marca
v Čadci a v piatok 15. mar-

ca v Malackách o 18.00 h.
Ak bude po piatku stav 1:1,
bude sa hrať aj v sobotu
16. marca.
-mb-

Malačianky sú bližšie k extralige

Mini ľadový hokej má
svojich víťazov

Víťazom jubilejného 10. ročníka Mini ľadového hokeja žiakov o pohár primátora mesta
Malacky sa stalo družstvo ZŠ Zohor A pred ZŠ Záhorácka Malacky A a výberom Detskej
organizácie Záhorácky Fénix. Turnaj mal vysokú športovú úroveň, zúčastnilo sa ho rekordných 13 družstiev, viacerí hráči predviedli mimoriadne korčuliarske schopnosti
a hokejové zručnosti.

Najúspešnejší tím sa prezentoval kolektív
nym a vyrovnaným výkonom, na ktorého vr
chole bol Víťazoslav Orth. Najlepším strelcom
turnaja sa stal Kevin Horváth (ZŠ Záhorácka
Malacky A), najproduktívnejším hráčom Alex
Zelka (Detská organizácia Záhorácky Fénix).
Prvenstvo v turnaji žiačok úspešne obhájili
hráčky Gymnázia Malacky. Ústrednou posta
vou víťazného tímu bola Simona Kuchyňko
vá, ktorá vsietila najviac gólov a dominovala
aj v súťaži produktivity. Na druhej priečke sa
umiestnili dievčatá zo ZŠ Zohor a na tretej
žiačky ZŠ Záhorácka Malacky A.
Putovný pohár Centra voľného času štu
dentov vybojovalo družstvo SOŠ podnikania
Strečnianska z Bratislavy. Striebro si vybojo
vali hráči Detskej organizácie Záhorácky Fé
nix a bronz študenti Gymnázia Malacky. Trofej
pre najlepšieho strelca si odniesol Jerguš Ku
kučka a cenu pre najproduktívnejšieho hráča
turnaja Matej Šalka (obaja SOŠ Strečnianska,
Bratislava).

Podujatie zorganizovalo s podporou Ko
misie pre mládež a šport pri MsZ v Malackách
Centrum voľného času v spolupráci so ZŠ
Záhorácka a príspevkovou organizáciou AD
HOC.
Poradie najúspešnejších družstiev
v Mini ľadovom hokeji 2019:

• žiaci o pohár primátora mesta Malacky
1. ZŠ Zohor A
2. ZŠ Záhorácka Malacky A
3. Detská organizácia Záhorácky Fénix

• žiačky o pohár CVČ Malacky
1. Gymnázium Malacky
2. ZŠ Zohor
3. ZŠ Záhorácka Malacky A

• študenti o pohár CVČ Malacky

1. SOŠ podnikania Strečnianska, Bratislava
2. Detská organizácia Záhorácky Fénix
3. Gymnázium Malacky
Text: P. Filip, foto: CVČ

V sobotu 23. feb
ruára sa v Považ
skej Bystrici konal ďalší turnaj
1. ligy žien v stolnom tenise. Malačianky v zložení
Natália Kosová,
Nikoleta Petra
Tančiboková, Sá
ra Bilkovičová
a Pavlína Rajto
ková úspešne
zvládli ďalší trojzápas a výrazne
sa približujú k postupu do extraligy.

MSK Malacky – Pezinok
9:1
Body: Rajtoková 3,5, Bilko
vičová 3, Tančiboková 2, Koso
vá 0,5

Považská Bystrica – MSK
Malacky 0:10
Body: Tančiboková 3,5, Ko
sová 3, Bilkovičová 3, Rajtoko
vá 0,5

MSK Malacky – Prievidza
8:2
Body: Rajtoková 3,5, Tan
čiboková 2,5, Kosová 2
Text a foto: -pr-

Strojár prehral s ŠKP Bratislava
Malackí hádzanári v sobotu 23. februára odohrali prvý zápas v skupine o zotrvanie v extralige proti ŠKP Bratislava.
Domáci Bratislavčania
zvíťazili 30:20, a keďže
Modra remizovala v Hlohovci 18:18, Malačania
strácajú na predposlednú priečku po prvom
kole skupiny o záchranu
bod.
V prvom polčase bola hra
veľmi vyrovnaná a nepadalo
príliš veľa gólov. Domáci ne
hrali ideálne a často Malača
nov púšťali ľahko do zakon
čenia, čo Záhoráci využili na

vedenie 10:9 po tridsiatich
minútach. V druhom polča
se však prišla z pohľadu hostí
katastrofa.
Prvých desať minút bol
stav ešte vyrovnaný, ale po
tom domáci vzali zápas do
svojich rúk a od asi 40. minú
ty svoj náskok zvyšovali. Ten
sa do konca stretnutia po ne
zvládnutom druhom polčase
Malačanov vyšplhal na desať
gólov.
Strojár naďalej zostáva
na poslednej priečke tabuľ
ky s troma bodmi. Pred ním
je Modra, ktorá má o bod
viac. Ďalší zápas v skupine
o záchranu odohrajú v nede
ľu 3. marca o 18.00 h na do

mácej palubovke. Ich súpe
rom bude práve Slovan Mod
ra, čiže v prípade víťazstva sa
posunú v tabuľke vyššie.
ŠKP Bratislava – TJ Strojár
Malacky 30:20 (9:10)
Zostava Malaciek:
Dušan Roško (Miroslav Ve
lebný) – Jakub Krajčír (2), To
máš Baláž, Pavol Bízek, Martin
Hlaváč, Robert Baláž (1), Da
vid Stachovič, Anur Burnazo
vič (5), Ján Janoštiak, Tomáš
Stachovič (1), Roman Vala
chovič (2), Matej Adamkovič
(2), Derviš Birdahič (7).
M. Binčík

Lukostreľba – hrdosť,
vášeň i vnútorný pokoj
Aj vy ste ako deti túžili strieľať z luku a hrali ste sa na indiánov? Chceli ste sa vyrov
nať hrdinom z filmov? Svoje sny si môžete naplniť v 3D lukostreleckom klube Sa
gittarius v Malackách.
Zažijete chvíle vnútorné
ho pokoja a stíšenia mysle v
okamihu vypustenia tetivy
a zapichnutia šípu v terči. Na
stáva súzvuk: iba strelec, luk,
šíp a terč. Harmónia pohybu
do posledného momentu.
Chvíle radosti, keď sa luko
strelec stále častejšie triafa do
stredu. Hrdosť pri reprezen
tovaní klubu. Povzbudenie

od kamaráta spoza palebnej
čiary. Tieto skúsenosti formu
jú nielen deti a mládež, ale
aj dospelých.
Pridajte sa k malackým
lukostrelcom!
V aktuálnej zimnej sezóne
trénujeme raz týždenne. Od
1. apríla sa začne letná sezó
na, počas ktorej bývajú tré
ningy trikrát do týždňa.

Záujemcovia nás môžu
navštíviť počas tréningu každú sobotu v čase od 14.00
h do 16.00 h v telocvični
vojenského objektu na síd
lisku Juh.
Informovať sa možno aj
mailom: sagittarius.klub@
gmail.com.
Text: R. Svetlíková,
foto: LK Sagittarius
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