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ÚVODNÍK

Nové
začiatky

Konečne je tu! Uplynulý týždeň sa
začala jar – symbol nových začiatkov
pre prírodu i pre ľudí. Obdobie plné fa
rieb a vôní, vďaka ktorému sa prebú
dza život vonku i v nás, je pre mnohých
jedno z najkrajších počas roka. Slnečné
lúče nahrádzajú pochmúrnosť zim
ných dní, lákajú k vyššej aktivite i k za
mysleniu a vnútornému upratovaniu
mysle. Dodávajú pozitívnu energiu
potrebnú pre využite nových možností
a výziev. Práve jar je ako stvorená pre
zmeny v rôznych oblastiach života.
Jedna zo zmien nás čaká už o pár
dní na domácej politickej scéne. V so
botu 30. marca si v druhom kole volieb
zvolíme novú hlavu štátu. Potrebné
informácie vám prinášame na štvrtej
a piatej strane novín, kde sa zároveň
dozviete, ako dopadlo prvé kolo pre
zidentských volieb v našom meste. Ne
zabúdajte, že aj tentokrát je dôležitý
každý odovzdaný hlas, a preto nevá
hajte a choďte voliť, aby ste uplatnili
volebné právo, ktoré vám patrí.
Nový začiatok čaká aj mnohých
predškolákov, preto prinášame pre
zentácie našich základných škôl a in
formáciu o zápisoch detí do prvých
ročníkov. A zmeny nastanú aj na vstup
nom moste do mesta od D2 a Perneka,
kde sa už pracuje na dlhoočakávanej
oprave, ktorá prinesie nový vstup do
Malaciek.
Prajeme príjemnú, voňavú jar
a veľa energie do nových začiatkov,
nech už sú akékoľvek.
N. Bednáriková

Rokovanie
zastupiteľstva
Vo štvrtok 28. marca o 15.00 h bu
de rokovať mestské zastupiteľstvo.
Program a materiály sú zverejnené
na webe mesta www.malacky.sk,
časť MESTO – MESTSKÉ ZASTUPITEĽ
STVO. Rokovanie bude možné sledo
vať naživo prostredníctvom stránky
-redwww.zastupitelstvo.sk.

Kráľovnou malackého
športu je atletika
Piatkový podvečer 22. marca patril v kine hodnoteniu športového
roka 2018. Spoznali sme najlepších jednotlivcov i kolektívy a do
Siene slávy pribudli tri mená. Tradične najúspešnejším športom
nášho mesta je atletika, ktorá mala opäť najviac ocenených (päť
mladých športovcov, prípravka medzi kolektívmi a Petr Filip v Sieni
slávy). Medzi najlepšími sa prvýkrát objavil bowling. Najmladšou
ocenenou je 7-ročná vodná motoristka Ella Jung, ktorá zdedila svoj
talent po starom otcovi a otcovi. Vodnému motorizmu sa venuje aj
so svojím 12-ročným bratom. „Mám rada rýchlosť aj vodu,“ spontán
ne a s úsmevom nám povedala Ella.

Najlepších športovcov roka kaž
doročne vyhlasuje Komisia pre šport
a mládež pri Mestskom zastupiteľ

Zápisy detí
do základných škôl
Zápis detí do základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Malacky (ZŠ Dr. J. Dére
ra, ZŠ Štúrova, ZŠ Záhorácka),
ako aj do cirkevnej ZŠ Mansve
ta Olšovského (súčasť Spojenej
školy sv. Františka Assiského)
sa uskutoční v termínoch:

Piatok 5. apríla od 14.00 do18.00 h
Sobota 6. apríla od 9.00 do 12.00 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 bydlis

ko rodičov či iných zákonných zá
stupcov. Ak nebude možné zabezpe
čiť prítomnosť druhého zákonného
zástupcu pri zápise, podpíše zapisu
júci zákonný zástupca čestné vyhlá
senie o súhlase druhého zákonného
zástupcu s výberom školy. Žiak plní
povinnú školskú dochádzku v spádo
vej základnej škole (škola v škol
skom obvode, kde má trvalý pobyt).
Rodič si môže vybrať aj inú školu, av
šak riaditelia ZŠ sú povinní prednost
ne prijímať deti s trvalým pobytom
v príslušnom školskom obvode.
Viac informácií o školách v meste
nájdete na strane 3.
MsÚ

stve Malacky. Ceny odovzdávali vice
primátor Milan Ondrovič, predseda
športovej komisie Anton Pašteka
a podpredseda športovej komisie
Ladislav Čas.
„Milí športovci, želám vám najmä
veľa zdravia a tiež aby vás šport bavil.
Možno ste už zachytili informácie, že
mesto pripravuje multifukčnú špor
tovú halu. Snáď môžem prezradiť, že

ak všetko pôjde podľa plánov, Ma
lacky by mohli byť jedným z desiatich
miest, ktoré budú podporované ako
republikové tréningové centrum,“ po
vedal viceprimátor. Predseda špor
tovej komisie A. Pašteka pripustil, že
rozhodovanie bolo ťažké: „Podstat
né je, aby boli ocenení tí, čo dosiahli
najlepšie úspechy vo svojom odvetví.
Prednosť sme dali mládeži, kde sme
ich ocenili desať v porovnaní s piatimi
dospelými.“ Dopĺňa ho podpredseda
komisie L. Čas, ktorý ešte ako junior
hral prvú futbalovú ligu a dnes je
majstrom republiky v tenise veterá
nov: „Vyberali sme podľa najlepšieho
vedomia a svedomia. Mimochodom,
pred pár hodinami som hovoril s na
ším rodákom, hokejovým reprezen
tantom Patrikom Kochom. Vraj ak mu
to na budúci rok povinnosti dovolia,

O prezidentovi
rozhodneme v 2. kole
Máme za sebou prvé kolo volieb
prezidenta republiky. Na základe je
ho výsledkov postúpili do druhé
ho kola Zuzana Čaputová (40,6 %,
870 415 hlasov) a Maroš Šefčovič
(18,7 %, 400 379 hlasov). Volebná
účasť za celé Slovensko bola 48,7 %,
v Malackách prišlo do volebných
miestností 51,1 % oprávnených voli

čov. Druhé kolo prezidentských vo
lieb bude v sobotu 30. marca.
Výsledky za mesto Malacky
Zuzana Čaputová 48,5 % 3748 hlasov
Maroš Šefčovič 18,2 % 1410 hlasov
Štefan Harabin 12,5 % 967 hlasov
Marian Kotleba
9,3 % 717 hlasov
Eduard Chmelár 3,2 % 246 hlasov

rád by prišiel na oceňovanie najlepších
malackých športovcov.“
Sieň slávy
Marián Haramia má za sebou 45
rokov aktívnej činnosti a ako hovorí,
každý kváder na malackej strelnici
prešiel jeho rukami. Ako tréner za
pojil do streleckého športu aj teles
ne postihnutých športovcov, takže
vďaka nemu máme majstrov sveta
a paraolympijských víťazov v streľbe
Veroniku Vadovičovú a Jozefa Široké
ho. „Vstup do Siene slávy vnímam ako
ocenenie celého športového strelecké
ho klubu v Malackách. Ako lekár vidím
s naším športom paralely, pretože chi
rurgia i streľba vyžadujú čistú hlavu,
presnú ruku a dobré oko. Jeden rozdiel
tu ale predsa len je: keď mám v terči
desiatku, som spokojný, ale oveľa viac
pre mňa znamená vyliečený pacient,“
dodal M. Haramia.
Ďalší ocenený, atletický tréner
Petr Filip, vychoval niekoľko repre
zentantov. Spred pár rokov spo
meňme Alexandru Štukovú a Jána
Beňu a aktuálne Mareka Havlíka.
Pokračovanie na strane 2

František Mikloško
Milan Krajniak
Béla Bugár
Juraj Zábojník
Martin Daňo
Róbert Švec
Ivan Zuzula
Bohumila
Tauchmannová
Robert Mistrík
József Menyhárt

3,1 % 237 hlasov
2,5 % 192 hlasov
1,1 % 85 hlasov
0,4 % 29 hlasov
0,4 % 28 hlasov
0,2 % 18 hlasov
0,2 % 17 hlasov
0,2 %
0,2 %
0,0 %

15 hlasov
14 hlasov
1 hlas

Volebný infoservis k voľbám preziden
ta nájdete na dvojstrane 4–5.
-lp-
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SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA

Pozvánka
na oslavu
oslobodenia

Pozývame širokú verejnosť na
oslavu 74. výročia oslobodenia
mesta Malacky Červenou armá
dou, spojenú s položením venca
k pamätníku na Kláštornom ná
mestí. Pietny akt sa uskutoční vo
štvrtok 4. apríla o 14.30 h.
MsÚ

Zber
drevného
odpadu je
aktuálne
v núdzovom
režime
Z dôvodu nečakanej zme
ny odberateľa na drevný odpad
sa ospravedlňujeme občanom,
ktorým dočasne nedokážeme
z ka
pacitných dôvodov prevziať drevo a haluzovinu.
Vzniknutú situáciu sa snažíme
riešiť a zabezpečiť plynulú pre
vádzku zberných dvorov (Hlboká
ulica, Partizánska ulica). Zberné
dvory momentálne preberajú
drevný odpad do naplnenia svo
jich voľných kapacít. Odporúča
me, aby ste sa o aktuálnych
možnostiach odberu odpadu
informovali priamo na zber
ných dvoroch alebo na telefón
nom čísle 034/7722 511. Za po
chopenie ďakujeme.
TEKOS

Plynári
dočasne
odstránia
kríky
Pracovníci spoločnosti SPP
– distribúcia kvôli oprave plyno
vodu dočasne odstránia kríky
na častiach ulíc M. R. Štefánika
a Stupavská. Kríky budú šetrne
uskladnené a po dokončení prác
sa vrátia na svoje pôvodné mies
ta. Dočasné odstránenie zelene
sa týka lokalít medzi Tabarínom,
Suzuki a ulicou Boreckého.
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Kráľovnou

malackého športu
je atletika

Dokončenie zo strany 1

Pridáva aj potešujúce informácie:
„Deti rady športujú. Podmienky, kto
ré má dnes atletika v Malackách, sú
priaznivé. Momentálne máme toľko
detí, že nestíhame trénovať. Ich motí
vom nie je byť olympijským víťazom,
ale hýbať sa.“
Najlepší športovec – mládež:
Sára Bilkovičová – stolný tenis
Jakub Kopiar – atletika
Michaela Salayová – atletika
Marek Havlík – atletika
Marek Ondrovič – atletika
Zuzana Švejdová – atletika
Lukáš Piffko – karate
David Cíbik – lukostreľba
Šimon Jung – vodný motorizmus
Ella Jung – vodný motorizmus
Najlepší športovec – dospelí:
Dávid Michálek – box
Rastislav Sarka – lukostreľba

Stanislav Krivák – automotošport
Vladimír Vaniš – kulturistika
Peter Jurkovič ml. – letecké mode
lárstvo
Najlepší športový kolektív:
MSK Malacky – družstvo mužov
v stolnom tenise
BBM Saturn Malacky – bowling
prípravka AC Malacky – atletika
Najaktívnejšia škola:
1. ZŠ Záhorácka
2. ZŠ Štúrova
3. ZŠ Dr. J. Dérera
Najlepší kolektív – školský šport:
ZŠ Štúrova – vybíjaná
Sieň slávy malackého športu:
Marián Haramia – športová streľba
Petr Filip – atletika
Marián Strelecký – karate
Text: Ľ. Pilzová,
foto: S. Osuský

Na pódiu sa predstavilo
spevácke aj športové umenie
Na oceňovanie najlepších malackých športovcov za rok 2018 prišiel
prítomných osobne pozdraviť boxer Tomi Kid Kovács, zaspieval Martin
Harich a svoje športové umenie predviedol majster sveta vo fitnes Michal
Barbier. „Ako správny Lipták fandím mojim rodákom Petre Vlhovej a Mišovi
Martikánovi. Som rád, že v Malackách vznikla gymnastická akadémia Sama
Piaseckého, pretože gymnastika je základom pre všetky športy,“ prezradil Mi
chal. Martin Harich o sebe tvrdí, že je športovým drevom, ale pripúšťa, že aj
koncert predstavuje športový výkon: „Je to pravda, lebo keď nekoncertujem,
priberám. Ako fanúšik rád sledujem hokej, preto sa teším na blížiace sa maj
strovstvá sveta.“
Tomi Kid pridal aj osobnú skúsenosť. „Cesta k úspechu je krásna a ťažká.
Potrebujete talent, športové šťastie a veľa práce. Výhovorky a lenivosť sú naj
-lpväčšími nepriateľmi úspechu.“					

Modernizácia
školských kuchýň

Stupavská
ulica je
čiastočne
uzavretá
Po modernizácii jednotlivých
pracovísk materskej školy sa mesto
sústredí na školské kuchyne. V tejto
oblasti sa v aktuálnom volebnom
období plánuje preinvestovať viac
ako 500-tisíc €. Podľa plánov by sa
mala každý rok zrekonštruovať as
poň jedna kuchyňa. Prvých 40-tisíc €
pôjde do ZŠ Štúrova. Túto sumu eš
te musia schváliť poslanci.
„Hoci školské kuchyne nie sú príliš
viditeľné, sú dôležité. Chceme zrekon
štruovať ich priestory vrátane výmeny

Pôvodne roztrieštený malacký futbal už dnes ťahá za jeden koniec
povrazu, futbalisti A tímu sa zo VI. ligy dostali do III. najvyššej súťaže,
za posledné dva roky sa investovalo do rekonštrukcie futbalového
štadióna okolo 160-tisíc €, pripravuje sa multifunkčná športová hala
– tak vyzeral stručný výpočet aktivít mesta smerom k futbalu a špor
tu všeobecne.

Informácie priamo od primátora
Juraja Říhu a viceprimátora Milana
Ondroviča si so záujmom vypočuli
prezident Slovenského futbalového
zväzu (SFZ) Ján Kováčik a predseda
Bratislavského futbalového zväzu Ju
raj Jánošík. Vedeniu mesta adresovali
pochvalu za pozornosť, akú venujú
futbalu, ale aj za prácu s mládežou,
keďže naši dorastenci hrajú II. ligu.
„Kde samospráva pomáha, tam sa
futbalu darí,“ skonštatoval J. Kováčik.
Ako ďalej informoval primátor, v Ma
lackách máme okolo 30 športových
klubov, pričom mesto sa snaží každé
mu z nich venovať svoju pozornosť:
„Chceme malacký šport posúvať ďalej.
Z hľadiska výsledkov i ambícií máme
zadefinované štyri tzv. reprezentačné
športy – futbal, hádzanú, stolný tenis
a atletiku. To však neznamená, že by
ostatné športy zostávali na okraji. Prá

ve naopak, v porovnaní s obdobím
pred pár rokmi sme ich podporu na
výšili.“
Mesto sa v minulosti úspešne
uchádzalo o dotácie z futbalového
zväzu a získalo 30-tisíc €. Tieto penia
ze boli investované do rekonštrukcie
malackého futbalového štadióna.
Prezident SFZ informoval, že aj
v tomto roku bude možnosť získať
dotácie od 10- do 50-tisíc. „Našou ambíciou je žiadať maximálnu výšku. Ak
budeme úspešní, radi by sme dokon
čili rekonštrukciu štadióna. Projekt
už máme pripravený, týka sa tribúny
a metodických miestností pre delegá
ta,“ doplnil J. Říha.
Už v najbližších týždňoch začne
mesto úpravu externých priestorov
štadióna, a to prístupových chodní
kov, detského ihriska a osvetlenia.

Do redakcie mestských médií sme
dostali viacero otázok v súvislosti
s výrubom stromov na Záhoráckej
ulici (oproti dolnému kostolu a okres
nému úradu). Podľa informácií Útvaru
výstavby a životného prostredia MsÚ
Malacky to súvisí s pripravovanou vý
stavbou hlavnej mestskej cyklotrasy,

ktorá povedie pozdĺž Záhoráckej uli
ce. Aj po odstránení stromov zosta
nú medzi cestou a obytným blokom
stromy v jednom, miestami v dvoch
radoch. Ubezpečujeme obyvateľov,
že po skončení výstavby cyklotrasy
bude v lokalite zasadená náhradná
-lp-/-otanovzrastlá zeleň.

Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský

Výrub na Záhoráckej
súvisí s cyklotrasou

-red-

V pondelok 25. marca sa zača
li práce na prekopávke štátnej
cesty na Stupavskej ulici. Čiastoč
ná uzávierka je povolená z dôvo
du prepojenia, odkanalizovania
a predĺženia kanalizácie. Uzávier
ka bude vyznačená dočasným dopravným značením, radnica sa
preto obracia na všetkých účastní
kov cestnej premávky, aby ho rešpektovali a v mieste prác boli obozretní. Práce potrvajú do 7. apríla.
			-red-

Kde samospráva
pomáha, tam sa
futbalu darí

inštalácií, vzduchotechniky, podláh či
obkladov. Zároveň by sa malo moder
nizovať vybavenie a spotrebiče. Od
budúceho roka by sme tiež radi začali
s postupným zvyšovaním platov ku
chárok a pomocného personálu,“ vy
menúva primátor Juraj Říha.
V súvislosti s obedmi zadarmo
dostane každá škola od mesta 5-ti
síc € na nákup drobného vybavenia
svojich kuchýň.
Text: -lp-/LPM,
foto: archív

ZÁPIS DETÍ DO ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

6/2019

Základná škola
Štúrova
Základná škola
Dr. Jozefa Dérera

sa aj v osemdesiatom siedmom roku
existencie usiluje o svoj neustály rozvoj.

Predpokladom na kvalitné vzdelávanie a podporu napredovania každého žiaka zostáva škol
ský vzdelávací program. V ňom kladieme dôraz
najmä na prehlbovanie čitateľskej gramotnosti,
neoddeliteľnej súčasti jednotlivých vyučova
cích predmetov. Rozvoj matematickej a príro
dovednej gramotnosti spájame s experimento
vaním, praktickým skúmaním okolitého sveta.
Na II. stupni vzostup kompetencií podporujeme
v jednotlivých ročníkoch aj individuálnym prístu
pom na delených vyučovacích hodinách litera
túry, matematiky, chémie, fyziky, biológie či geo
grafie. Usilujeme sa o kvalitné vyučovanie cu
dzích jazykov. Anglický jazyk sa deti začínajú učiť
od 2. ročníka, v 7. ročníku ponúkame vyučovanie
nemeckého alebo ruského jazyka. Sústreďujeme
sa na posilňovanie regionálnej výchovy, podpo
rujeme vytváranie historického povedomia žia
kov. Rozvíjame zážitkové vyučovanie.

Pre žiakov pripravujeme
• besedy;
• t vorivé dielne;
• z aujímavé exkurzie, návštevy divadelných,
filmových predstavení;
• spolupracujeme s ďalšími inštitúciami na reali
zácii edukačných programov.
Organizujeme
• š koly v prírode;
• lyžiarsky výcvikový kurz;
• plavecký výcvik s cieľom sprostredkovať jedi
nečné zážitky žiakom, rozvíjať ich sociálne kom
petencie a podnecovať ich k ďalšiemu učeniu
sa.
Školský klub detí poskytuje deťom I. stupňa
zmysluplné využitie voľného času:
• spoločné hry;
• športové aktivity;
• výtvarné tvorenie;
• návštevy kultúrnych podujatí;
• pre deti sa organizuje karneval;
• diskoopekačka;
• priazni sa tešia celoškolské programy Strašidel
ná Dérerka, Vianoce na Dérerke či slávnostná
školská akadémia v závere školského roka.

Najnovšia, najkrajšia a najmodernejšia
škola v meste i širokom okolí si za cieľ svoj
ho ďalšieho rozvoja dáva naplnenie novej
vízie existencie školy, v ktorej sa deti cítia
dobre a bezpečne, sú rešpektované a kde
vo výchovno-vzdelávacom procese preva
žujú aktívne činnosti, pri ktorých sa učia
navzájom spolupracovať. Každé dieťa je
jedinečné, a preto musí stáť v centre vzde
lávania jeho individuálny potenciál a jeho
vzdelávacie potreby.

Pri naplnení tejto vízie
k hlavným snahám školy patrí:
V neohrozenom a estetickom prostredí sa
snažíme o všestranný a harmonický rozvoj
osobnosti každého jedného dieťaťa.
Rolu učiteľa postupne meníme zo spro
stredkovateľa poznatkov na sprievodcu dieťa
ťa v procese učenia, ktorý okrem priateľského
prístupu rešpektuje i jeho jedinečnosť.
Tradičné vyučovanie nahrádzame zážit
kovými metódami, aby každý žiak bol aktívny,
aby sám pozoroval, kládol otázky, experimen
toval, aby sa mohol pomýliť, ale mal i priestor
napraviť svoje chyby.
Hodnotenie postupne plánujeme upraviť
tak, aby nebol najväčší dôraz kladený na jed
noduché kognitívne funkcie (napr. aktuálny
pamäťový výkon), ale aby bolo skôr oriento
vané na komplexnú spätnú väzbu, ktorá bu
de obsahovať dôležité informácie pre žiaka
i rodiča.
Pred deti zaručujeme:
Vo všetkých triedach i učebniach majú vy
učujúci k dispozícii dataprojektory a noteboo
ky vrátane šiestich interaktívnych tabúľ. Samo
zrejmosťou je najrýchlejšie optické pripojenie
na internet a wi-fi pripojenie v celej škole. Po
kračujeme v rozšírenom vyučovaní cudzích ja
zykov už od 1. ročníka.
Škola je maximálne otvorená zdravé
mu životnému štýlu a športovým aktivi
tám. Rozšírené vyučovanie športovej prípravy
máme už od 1. ročníka. Žiaci pravidelne do
sahujú úspechy v športových súťažiach, od
okresnej až po celoslovenskú úroveň. Naše
dievčatá sú aktuálne majsterky Slovenska vo
vybíjanej.

Nezanedbávame prácu s nadanými žiakmi.
Pripravujeme sa na predmetové olympiády, zúčastňujeme sa na rôznych súťažiach, športo
vých podujatiach, podieľame sa na príprave nie
ktorých z nich. Tešíme sa z výsledkov, ktoré naši
žiaci dosahujú pod vedením pedagógov. Medzi
ukazovatele kvality vzdelávania patria aj výsled
ky externých testovaní žiakov 5. a 9. ročníka. Dl
hodobo dosahujeme výsledky presahujúce celoslovenský priemer. O úsilí vzdelávať žiakov kva
litne svedčí aj vysoký počet našich absolventov
prijatých na 8-ročnú formu gymnaziálneho štú
dia, bilingválne štúdium, maturitné študijné od
bory i na duálne vzdelávanie.
Prostriedkom na dosahovanie vytýčených
cieľov školy je skvalitňujúce sa materiálno-tech
nické zázemie, vybavenosť školy rôznymi vzde
lávacími pomôckami, informačno-komunikač
nými technológiami či športovým náčiním.
Veríme, že Dérerka naďalej zostane správ
nym miestom na vzdelávanie. Chcete sa o nás
dozvedieť viac? Prijmite pozvanie na návštevu
27. marca (streda) o 15.30 h. Tešíme sa na vás.

Voľný čas detí zmysluplne využívame aj
mimo vyučovania. Organizujeme lyžiarske
kur
z y, plavecké kurzy, letné tábory, školu
v prírode, vianočný jarmok, školskú akadémiu,
návštevy kultúrnych podujatí, rôzne exkurzie
a výlety.

Základná škola Dr. Jozefa Dérera
Ul. gen. M. R. Štefánika 7
Riaditeľka: Mgr. Katarína Habová
Tel.: 034/772 22 81
e-mail: zsderera@gmail.com
www.dererka.edupage.org

Pri zlepšovaní vzdelávacích výsledkov
učiteľom pomáha tím zložený zo špeciálne
ho pedagóga a troch asistentov učiteľa.
V prípade záujmu plánujeme opäť v jednej
z tried 1. ročníka vyučovať systémom uplat
ňovania prvkov vysoko efektívneho učenia
a riadiť sa výchovným princípom Rešpektovať
a byť rešpektovaný.
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Základná škola
Záhorácka
Sme škola, ktorá sa snaží ma
ximálne podporovať a rozvíjať
potenciál svojich žiakov. Indi
viduálnym prístupom sa sna
žíme vytvárať optimálne pod
mienky pre efektívne učenie.
Od 1. ročníka ponúkame rodi
čom a žiakom vyučovanie ma
tematiky Hejného metódou,
ktorá v žiakoch rozvíja kreati
vitu a logické myslenie.
Snažíme sa:
• vytvárať inšpirujúce prostredie pre všetky deti;
• podporovať efektívne učenie sa;
• rozvíjať životné zručnosti – čitateľskú, finančnú
gramotnosť;
• prepájať školu so životom.
Naše pevné piliere:
• skúsený a zanietený pedagogický zbor otvore
ný novým vyučovacím metódam;
• zmysluplné hranice pravidiel správania sa;
• kvalitný školský vzdelávací program;
• preferovanie múdrosti a nie moci;
• tvorivo-humanistické vzdelávanie;
• vhodné podmienky na športové aktivity;
• zapájanie rodičov do života školy.
Čo ešte môžete očakávať?
Veľký dôraz kladieme na výučbu cudzích ja
zykov. Od 1. ročníka ponúkame žiakom vyučo
vanie anglického jazyka. Čitateľskú gramotnosť
zvyšujeme od 2. ročníka predmetom Tvorivé čítanie a písanie. Veľký dôraz kladieme i na vedo
mosti profilových predmetov matematika a slo
venský jazyk. V 9. ročníku sme preto zaviedli nové predmety, aby sme našim žiakom pomoh
li lepšie zvládnuť testovanie a zlepšili ich pri
pravenosť na stredné školy. Naši žiaci zazname
návajú popredné miesta nielen v okresných, no
i v krajských kolách predmetových olympiád.
Vyučovanie v našej škole prebieha v pekných
a svetlých triedach. Máme štyri počítačové učeb
ne, modernú knižnicu, jazykové učebne, multi
mediálnu učebňu, učebňu fyziky, chémie a veľké
priestory na vyučovanie telesnej a športovej vý
chovy. Od 5. ročníka ponúkame žiakom triedu so
športovou prípravou.
Okrem kvalitného výchovno-vzdelávacieho
procesu pripravujeme školu v prírode už od 1.
ročníka. Organizujeme zimnú i letnú školu v prí
rode, plavecký kurz pre žiakov 1. stupňa a lyžiarsky kurz pre žiakov 2. stupňa. Pedagógovia po
núkajú žiakom bohatú ponuku záujmových
útvarov. K veľmi obľúbeným aktivitám našej ško
ly patria už niekoľko rokov imatrikulácia prvákov
a pochod svetlonosov.
Našim žiakom tiež ponúkame poznávacie zá
jazdy do krajín EÚ, vydávame svoj vlastný časo
pis. Je samozrejmosťou, že sa snažíme i zmyslu
plne využiť voľnočasové aktivity v ŠKD – spoloč
né návštevy divadelných predstavení, žiaci nav
števujú tvorivé dielne, rôzne besedy a veľa času
trávia i pobytom na čerstvom vzduchu.
Vďaka sponzorstvu rodičov sme modernizo
vali tri počítačové učebne. Sme zapojení do pro
jektu modernizácie ďalších učební v spolupráci
s mestom Malacky.

Spojená škola sv.
Františka Assiského
Nechajte svoje dieťa chodiť do školy,
ktorá môže byť skutočne základom života.

Vaše dieťa prežije v škole, ktorú pre neho vy
beriete, väčšinu času počas nasledujúcich devia
tich rokov. Školské prostredie formuje človeka
v najdôležitejšej etape jeho života.
Bezpečná škola s vynikajúcou polohou,
tradíciou a povesťou je dobrým miestom pre
rast jeho osobnosti. Sme hrdí na to, že u nás je
každé dieťa prijímané a rešpektované vo svojej
jedinečnosti v každom zmysle týchto slov. Prá
vu každého dieťaťa na vzdelávanie napomá
ha stála prítomnosť vlastného psychológa
a špeciálneho pedagóga, ktorí sa venujú indi
viduálnej podpornej práci pre deti so špeciál
nymi edukačnými potrebami. V rámci projektu
Moderné vzdelávanie z operačného programu
Ľudské zdroje, podporeného Európskym sociál
nym fondom, pôsobí na škole päť asistentov
učiteľa, ktorí sprevádzajú znevýhodnené deti
a pomáhajú im. Deti sú zapojené do medziná
+
rodného projektu ERASMUS , v ktorom sa učia
mediačné techniky pre spolutvorbu konštruktív
nych debát a predchádzanie konfliktom. Veríme,
že ony môžu urobiť svet lepším.
Vytvorili sme prostredie inšpirujúce a pod
netné, ktoré rozvíja intelekt detí a súčasne
kultivuje charakter. Samozrejme, že poskytu
jeme vzdelanie v triedach a učebniach, vybave
ných modernými digitálnymi a informačnými
technológiami. Samozrejme, že kvalitne a zod
povedne pripravujeme žiakov na ich ďalšie štú
dium. To je naša dobrá práca. Naším cieľom však
nie je len dosiahnutie výsledkov, ktoré sa dajú
merať známkami či umiestnením na olympiá
dach a súťažiach. Dobré výsledky v testovaniach
a súťažiach sú zrkadlom našej spoločnej snahy
a porozumenia, no svoje úsilie zameriavame na
vytváranie prostredia, umožňujúceho rozvoj
schopností a talentov detí. Najdôležitejšou ví
ziou našej školy je zosúladenie kvalitného vzde
lávania s výchovným pôsobením, aby sme do
kázali spoznávať a napĺňať reálne potreby detí
a odovzdávať im overené morálne a ľudské
hodnoty, ktoré im pomôžu viesť zmysluplný a
zodpovedný život.

Naša škola:
• každoročne nadpriemerné výsledky Testova
nia žiakov 9. ročníka v rámci SR;
• anglický jazyk už od 1. ročníka;
• výnimočné rodinné zázemie v školskom klube
detí s uzavretým areálom;
• vynikajúca poloha v strede mesta blízko ZUŠ,
CVČ, Štúdia mladých DNH, Sokolovne, plavárne;
• spoločenské, cudzojazyčne orientované, vý
chovné či EKO – programy;
• dielne, ateliér remesiel, ručnej tvorby a školská
kuchynka;
• chutná, vyvážená a zdravá strava v jedálni;
• desiatky záujmových krúžkov;
• renovovaný historický interiér s jedinečnou
atmosférou;
• veľký športovo-relaxačný areál.

Školský klub detí ponúka mnoho možností
rozvoja individuality dieťaťa. Prevádzku ŠKD
máme už od 6.00 až do 18.00 h.

Vážení rodičia a milí budúci prváci,
budeme veľmi radi, ak naša škola sa stane i va
šou školou, v ktorej strávite krásne chvíle. Čaká
na vás svet objavovania prírody, pochopenia
zázrakov techniky, ale aj miesta človeka v ľudskej
spoločnosti cez krásu a poéziu materinského
jazyka, vyučovanie anglického jazyka zážitkovým
učením, spomienky na predkov a zvyky regiónu.

Ak chcete vedieť ešte viac, všetko nájdete
na stránke školy. Prijmite pozvanie a navštívte
nás i so svojimi deťmi počas dní otvorených
dverí 9.–13. apríla od 8.00 do 16.30 h (treba
priniesť rodný list dieťaťa), 9. apríla o 17.00 h
bude interaktívna prezentácia riaditeľa školy.

Základná škola Štúrova
ZŠ Štúrova 142/A, 901 01 Malacky
Riaditeľ: Mgr. Dušan Šuster
Tel.: 034/772 24 68, 0918 382 611
e-mail: zssturma@zssturma.sk
www.zssturovamalacky.edupage.org

Základná škola Záhorácka
Záhorácka 95, 901 01 Malacky
Riaditeľka: Mgr. Alena Číčelová
Tel.: 034/772 38 62
e-mail: zs4malacky@zs4malacky.sk
www.zs4malacky.edupage.org

Spojená škola sv. Františka Assiského
Kláštorné nám. 1, Malacky
Riaditeľ: Mgr. Daniel Masarovič
Tel.: 034/772 38 03, 0917 350 117
e-mail: czsmalacky@gmail.com
www.csmalacky.sk

Nadštandardne každoročne vydávame pl
nofarebnú školskú ročenku, ktorú spolu s vy
svedčením dostáva na konci školského roka
každý žiak.
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Voľby prezidenta SR – 2. kolo –
Voľby prezidenta 2019
v Malackách –
zaujímavé čísla
a fakty

• 15260 oprávnených voličov
• 44 prvovoličov
• Najstaršími zapísanými
voličmi sú tri ženy: 		
98-, 99- a 100-ročná.

• Presne v deň volieb dovŕši
18 rokov jeden občan.

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 pravdi
vé. Do zoznamu je možné nahliadnuť na MsÚ v Malackách
(Bernolákova 5188/1A, budova Inkubátora) v úradných hodi
nách. Kontaktujte naše kolegyne Martu Ferenčákovú a Andreu
Baťkovú.
Marta Ferenčáková –
Klientske centrum, evidencia obyvateľstva, prízemie MsÚ,
% 034/79 66 141, e-mail: marta.ferencakova@malacky.sk
Andrea Baťková –
sekretariát prednostky, 3. poschodie MsÚ,
mobil 0944 712 596, % 034/79 66 111,
e-mail: andrea.batkova@malacky.sk

Kandidáti na prezidenta
Slovenskej republiky
2. KOLO

Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok
 aroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej komisie pre energetickú
M
úniu, Bratislava

Ako postupovať
vo volebnej miestnosti

• po vstupe do volebnej miestnosti sa preukážete občianskym
preukazom,
• dostanete hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú od

tlačkom úradnej pečiatky obce, čo potvrdíte vlastnoručným
podpisom,
• na hlasovacom lístku zakrúžkujete poradové číslo jedného
kandidáta, ktorému ste sa rozhodli odovzdať svoj hlas,
• upravený hlasovací lístok vložíte do obálky a následne do
volebnej schránky,
• nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky od
ložíte.

Prenosná volebná
schránka
Ak chcete zo závažných zdravotných dôvodov požiadať
o hlasovanie mimo volebnej miestnosti (prenosná voleb
ná schránka), kontaktujte Andreu Baťkovú zo sekretariátu
prednostky MsÚ (3. poschodie), mobil 0944 712 596, tel.
034/79 66 111, e-mail: andrea.batkova@malacky.sk.
V deň konania volieb 30. marca sa môžete s požiadavkou
o volebnú schránku obrátiť aj na príslušnú okrskovú volebnú
komisiu.

Zapisovateľky
okrskových volebných
komisií
budú na uvedených mobilných číslach (viď strana 5) v deň
volieb, teda 30. marca v čase od 7.00 do 22.00 hodiny. Môžete
ich kontaktovať v prípade akejkoľvek otázky súvisiacej s voľ
bami.

O hlasovací preukaz je stále možné požiadať osobne,
a to najneskôr posledný pracovný deň pred termínom
volieb, t. j. v piatok 29. marca v úradných hodinách
mestského úradu.
Kontakt:
Andrea Baťková,
sekretariát prednostky MsÚ Malacky, 3. poschodie,
Bernolákova 5188/1A, Malacky,
pevná linka 034/79 66 111, mobil 0944 712 596,
e-mail: andrea.batkova@malacky.sk.

Koľko ľudí
požiadalo
o hlasovací
preukaz
Na 2. kolo volieb slovenského prezi
denta prišlo ku dňu uzávierky Malackého
hlasu 190 žiadostí o vydanie hlasovacie
ho preukazu.
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sobota 30. marec od 7.00 do 22.00 h
Sumarizácia výsledkov – Voľby prezidenta, 1. kolo, 16. 3. 2019 za mesto Malacky podľa okrskov
Volebný okrsok

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Spolu

%

Počet oprávnených voličov

1207

1268

1198

1125

1012

1082

1589

1634

1276

1252

1248

1310

15201

100

Počet vydaných obálok

549

535

726

609

563

610

531

877

710

732

659

663

7764

51,08

Počet všetkých platných hlasov

546

535

722

599

556

606

529

874

705

728

659

663

7722

Kandidáti na prezidenta – počet platných hlasov:
8

9

7

12

4

3

6

5

10

9

8

4

85

1,10 %

232

217

362

257

277

286

244

460

391

334

325

363

3 748

48,54 %

Martin Daňo

2

4

0

0

2

4

3

1

4

3

3

2

28

0,36 %

Štefan Harabin

55

66

80

94

87

77

75

111

69

101

74

78

967

12,52 %

Eduard Chmelár

23

21

18

11

14

22

14

31

34

21

26

11

246

3,19 %

Marian Kotleba

62

73

64

69

48

44

42

79

37

48

64

87

717

9,29 %

Milan Krajniak

12

25

7

20

17

21

2

23

19

18

9

19

192

2,49 %

József Menyhárt

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0,01 %

František Mikloško

15

22

24

14

13

24

15

34

25

18

23

10

237

3,07 %

Robert Mistrík

0

2

1

1

1

2

2

0

3

1

0

1

14

0,18 %

Maroš Šefčovič

Béla Bugár
Zuzana Čaputová

132

93

153

109

89

122

120

120

107

162

121

82

1 410

18,26 %

Róbert Švec

0

0

1

8

1

1

1

1

0

4

0

1

18

0,23 %

Bohumila Tauchmannová

3

0

1

0

1

0

2

3

1

1

2

1

15

0,19 %

Juraj Zábojník

0

1

2

2

2

0

2

4

5

4

4

3

29

0,38 %

Ivan Zuzula

2

2

1

2

0

2

1

2

0

4

0

1

17

0,22 %

Prvé kolo:
okrsok č. 4
začal neskôr

V jednom z okrskov v Malackách (volebná
miestnosť v budove ZUŠ na Záhoráckej ulici) sa
začalo hlasovanie o 35 minút neskôr. Dôvodom
zdržania bolo, že neprišiel člen okrskovej voleb
nej komisie nominovaný za stranu Kotleba – Ľu
dová strana Naše Slovensko. Nereagoval na tele
fonáty ani sa neospravedlnil.
Prednostka MsÚ Ľubica Čikošová:
„V najkratšom možnom čase sme zabezpečili
náhradníka. Z tohto dôvodu sme jednu z 12 malac
kých volebných miestností otvorili o 35 minút ne
skôr, čo znamená, že hlasovanie v tomto okrsku sa
skončilo o 22.35 h. Okrem tejto nepríjemnosti voľby
v Malackách prebehli bezproblémovo.“

Okrsok č. 1

Okrsok č. 5

Okrsok č. 9

F. Malovaného, Michala Tillnera, Pri Maline, Stupavská, Štú
rova 141, 143, 144, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159

Brnianska, Břeclavská, Poľná, Pribinova, Záhorácka 21, 23, 25,
27, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 52, 54, 56, 58, 60, 85, 87, 89,
91

Jána Kollára, Kukučínova, Legionárska, Malé námestie, Man
sueta Olšovského, Na brehu, Nad výhonom, Nová, Oslobode
nia, Sládkovičova

Adresa volebnej miestnosti:
Mestské centrum kultúry, Záhorácka 1919, knižnica,
Malacky

Adresa volebnej miestnosti:
Materská škola, Jána Kollára 896/2,
trieda č. 2, Malacky

Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie:
Annamária Horváthová, kontakt – 0948 183 679

Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie:
Vilma Eva Horňáková, kontakt – 0948 183 683

Okrsok č. 6

Okrsok č. 10

Budovateľská, Ferdiša Kostku, Jána Hollého, Jána Kalinčiaka,
Jánošíkova, Kláštorné námestie, Mierové námestie, Mirka
Nešpora, Mojmírova, Príjazdná, Rastislavova, Robotnícka,
Sama Chalupku, Slovenská, Svätoplukova, Vlastenecká, Ulica
Karola Virsíka

1. mája, Martina Rázusa, Sasinkova, Vajanského, Jozefa Kubinu,
časť obce ZO Prídavky, časť obce Malacky 4411, 4427, 4465,
4491, 4521,4543, 4621, 4624, 4635, 4636, 4637, 4638, 4639,
4640, 4641, 4643, 4645, 4646, 4649, 4650, 4652

Adresa volebnej miestnosti:
ZŠ Štúrova, Štúrova 142/A, družina č. 1,
Malacky
Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie:
Adriana Novotná, kontakt – 0948 183 675

Okrsok č. 2
D. Skuteckého, Ľudovíta Fullu, Štúrova súp. č. 5959, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 75, 75A, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 92A, 93, 94, 95, 96, 96A, 97, 98,
99, 100, 101, 102,103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
114, 114A, 115, 117, 118, 118A, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126,
127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
142
Adresa volebnej miestnosti:
ZŠ Štúrova, Štúrova 142/A, družina č. 2, Malacky
Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie:
Denisa Šoóšová, kontakt – 0948 183 676

Okrsok č. 3

Adresa volebnej miestnosti:
Sobášna sieň, Bernolákova 2954, Malacky

Adresa volebnej miestnosti:
Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30,
1. pavilón, Malacky

Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie:
Jana Bačová, kontakt – 0948 183 680

Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie:
Denisa Bebčáková, kontakt – 0948 183 684

Okrsok č. 7

Okrsok č. 11

Bez ulice, Bernolákova 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, Veľkomoravská
1, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39A, 39B, 39C, 39D

Agátová, Brezová, Dielenská, Dubovského, Gaštanová, Javoro
vá, Jelšová, Jesenského, Lipová, Ota Kožucha, Partizánska, Pe
zinská, Priemyselná, Sadová, Stromová, Továrenská, Záhradná,
Zámocká, časť obce Malacky 4008, 4021, 4026, 4622, 4625, 4627

Adresa volebnej miestnosti:
ZŠ Dr. J. Dérera, Ul. gen M. R. Štefánika 7,
prízemie č. dv. 60, Malacky

Adresa volebnej miestnosti:
H S F, s. r. o., Jesenského 50, vestibul, Malacky

Alojza Veselého, arm. gen. L. Svobodu, Boreckého, gen. M. R.
Štefánika, Jozefa Gabčíka, Jozefa Murgaša, Kalista Orgoňa,
kpt. Miloša Uhra, L. Novomeského, Ľ. Kukorelliho, Ľuda Zúb
ka, Nádražná, Námestie SNP, Pavla Blahu, Petra Jilemnického,
Radlinského, Štefana Čulena, Štúrova 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, V. Clementisa

Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie:
Monika Gajarová, kontakt – 0948 183 681

Adresa volebnej miestnosti:
ZŠ Dr. J. Dérera, Ul. gen M. R. Štefánika 7,
prízemie č. dv. 41, Malacky

Okrsok č. 8

Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie:
Jana Černovská, kontakt – 0948 183 677

Záhorácka 7, 8, 11, 11A, 13, 15A, 15B, 17A, 17B, 17C, 17D, 18, 33, 35,
37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71,
73, 75, 77, 79, 81, 83

Cesta mládeže, Družstevná, Hviezdoslavova, Ivana Dérera, Ko
zia, Martina Benku, Mlynská, Pavla Hallona, Petra Straku, Ulica
Ernsta Weisnera, Ulica Ludwiga Angerera, Veľkomoravská 22, 24,
26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38A, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47A,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, Vendelína J. Kučeru, Vi
nohrádok, Vševlada Gajdoša, Záhorácka 22, 62, 62A, 64, 66, 66A,
68,70,72, 76, 78, 78A, 80, 80A, 82, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99,
99A, 100, 101, 102, 103,104, 105, 106, 108, 110, 112, 114, 116A

Adresa volebnej miestnosti:
Základná umelecká škola, Záhorácka 1918,
prízemie č. dv. 1, Malacky

Adresa volebnej miestnosti:
Základná škola, Záhorácka 1941/95, II. B trieda,
Malacky

Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie:
Alexandra Halinárová, kontakt – 0948 183 678

Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie:
Veronika Kamenistá, kontakt – 0948 183 682

Okrsok č. 4

Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie:
Viera Baňovičová, kontakt – 0948 183 685

Okrsok č. 12
Boženy Nemcovej, Duklianskych hrdinov, Džbankáreň, Hlbo
ká, Hodžova, Hurbanova, Janka Kráľa, Lesná, Na majeri, Písni
ky, Rakárenská, Rudolfa Dilonga, Táborisko, Tichá, Vysoká, časť
obce Malacky 2890, 4362, 4630
Adresa volebnej miestnosti:
Malacký kaštieľ, prízemie vľavo, Zámocká 932/14,
Malacky
Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie:
Darina Andelová, kontakt – 0948 183 686
Volebný servis pripravila prednostka Mestského úradu
v Malackách Ľubica Čikošová v spolupráci
s redaktorkou Malackého hlasu Ingrid Sochorovou.
Foto: S. Osuský
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Agáta Hlavenková –
spevácky talent z Malaciek
Pozornosť
upútala v šou
Československo
má talent 2018,
spevu sa však
venuje
od malička.
Mladá talento
vaná speváčka
Agáta Hlavenko
vá nám
porozprávala
o účasti
v televíznej
súťaži a o svojej
láske k hudbe,
ktorej sa venuje
čoraz viac.

„Mama hovorí, že som skôr spie
vala ako rozprávala,“ odpovedá Agá
ta s úsmevom na otázku, ako sa do
stala k hudbe. Jej doterajšia hudob
ná cesta sa vyvíjala celkom prirodze
ne. Záľuba v speve ju sprevádzala
od detstva. V školskom veku ju do
viedla do Základnej umeleckej ško
ly v Malackách, kde sa okrem spevu
venovala aj hre na klavíri. Neskôr za
čala navštevovať hudobné tábory,
ktorým vďačí za džez. „Jedna vedú
ca mi povedala, že by sa jej môj hlas
hodil na džez, a tak ma zaviedla na
džezové akcie. Tam som začala chodiť
od 15 rokov,“ spomína Agáta. Džez ju
oslovil a začala sa oň zaujímať viac.
Počas štúdia na bilingválnom
gymnáziu v Bratislave mala už mož
nosť spievať na rôznych poduja
tiach. Predstavila sa aj na jesennej
Malackej šošovici. V maturitnom
ročníku začala vystupovať s kapelou
Beyond, v ktorej ale nezotrvala dlho, pretože sa chcela venovať pre

Vlastná tvorba je ťažšia cesta
Dnes sa Agáta venuje štúdiu hu
manitných vied v Prahe, ktoré ju pri
tvorbe hudby mnohokrát inšpiruje.
Zároveň pôsobí v hudobnom tábo
re Tomorrowband a od júna 2018
aj v kapele Agi Hlavenková band,
v rámci ktorej sa venuje najmä tvor
be vlastných piesní. „Myslím, že sme
sa našli a veľmi nám to klape po hu
dobnej i ľudskej stránke,“ spokojne
uznáva Agáta na adresu vlastnej
skupiny.
Hrávajú spoločne autorské a za
tiaľ i prevzaté skladby v štýle pop,
soul a jazz. Vidieť ich môžete v klu
boch v rámci celého Slovenska. „Pre
sadiť sa s vlastnou tvorbou je ťažké,
ale uvidíme. A možno sa ešte prihlá
sim na nejakú ďalšiu, tentoraz vyslo
vene spevácku súťaž...“
My držíme palce a veríme, že
o Agáte budeme počuť vďaka jej
obrovskému talentu čoraz viac.
Text: N. Bednáriková,
foto: A. Hlavenková

dovšetkým tvorbe vlastných pesni
čiek.
Úspech v talentovej súťaži
Skúsenosti a pozitívne ohlasy po
stupne pribúdali. Veľa ľudí z okolia
ju nabádalo skúsiť šťastie v jednej
z talentových súťaží. „Dlhšie som nad
tým rozmýšľala, a keď prišla súťaž
Československo má talent, tak som si
povedala: Kedy, keď nie teraz?“

Rozhodla sa správne, pretože
porotu i publikum doslova ohúrila
s pesničkou Valerie od Amy Wine
house. Ako sprievodný nástroj si
zvolila gitaru. „Bol to super pocit stáť
na pódiu, spievať a vidieť, že sa to di
vákom a porote páči,“ priznala Agáta.
Porotcovia ju v súťaži posunuli jed
nohlasne ďalej. Jeden z nich, Jaro
slav Slávik, sa dokonca vyjadril, že
Agáta spĺňa kritériá víťaza šou. Hoci
sa tak nakoniec nestalo, atmosféru
a pocit z vystúpenia považuje za
svoju obrovskú skúsenosť.
V ambícii spievať sa Agáta utvrdi
la a na svojej hudobnej ceste pokra
čuje s radosťou a odhodlaním ďalej:
„Pre mňa je spev skvelým sebavyjad
rením. Keď spievam, cítim sa prirodze
ne, uvoľnene a sebavedomejšie.“
Každý, kto ju počul spievať, musí
súhlasiť. Na pohľad veľmi jemná
a krehká dievčina sa počas spevu
mení na silnú a sebavedomú ženu
s prekvapujúcim hlasom a emóciou
vyvolávajúcou zimomriavky po ce
lom tele.

Žihadielko
má svojich
víťazov

Súťaž o výstavbu detského ihriska
Žihadielko je pre tento rok ukon
čená. Medzi výhernou desiatkou
miest sa opäť nenachádzame.
Internetové hlasovanie trvalo od
14. januára do 28. februára. V rámci
kategórie miest od 12 000 do 19 999
obyvateľov, kde sa nachádzajú aj
Malacky, zvíťazila Revúca pred Bá
novcami nad Bebravou. Malacky
s počtom hlasov 30 222 skončili na
6. priečke. Hoci sa nám ani na štvrtý
pokus nepodarilo získať dostatočný
počet hlasov, ďakujeme všetkým,
čo sa do súťaže zapojili a podpori
li mesto. Na mieste, ktoré sme mali
vytipované pre Žihadielko, už vy
rástlo nové detské ihrisko. Budeme
o ňom informovať v budúcom vy
daní Malackého hlasu.
-nb-

is looking for

An English Teacher
: ASAP
: Malacky

English language teaching, for both pre-school and elementary school
children

• pedagogical education (or currently studying),
• English language level B2 or higher,
• French and German language knowledge is a plus.
• friendly, patient, creative and passionate about teaching,
• enthusiastic, respectful, professional and responsible,
• flexible, independent, punctual.
• teaching in small groups,
• professional training offered,
• bonus for extra hours.
Private language school
JAZYČNICE is looking for an En
glish teacher who enjoys work
ing with children from 4 to 13
years old. Someone who prefers creative teaching methods and un
derstands children´s individuality would enjoy this position.
jazycnice@jazycnice.sk
Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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BLAHOŽELANIE
Pevné zdravie,
veľa lásky,
spokojnosť
a pohodu,
šťastný život
bez starostí
a vždy dobrú náladu.

Všetko najlepšie k 85. narodeni
nám pani Márii Kozlovej zo srd
ca želajú dcéra Mária a syn Dušan
s rodinami, vnučka Mária, Zuzana
a vnuk Michal. Pravnuci Majko
a Paľko posielajú starkej sladký
bozk.
MALACKÁ MATRIKA
OD 6. 3. DO 25. 3. 2019
Vítame
medzi nami
Jakub Kimlička, *28. 1.
Lukáš Dojčák, *8. 3.
Ela Šefčíková, *8. 2.
Matúš Knebl, *26. 2.
Povedali si ÁNO
Renáta Škopková a Martin Ončo
Opustili nás
Anna Vilemová, *1947
Zdenka Holičová, *1950

č. 7 vyjde 10. apríla
SPOMIENKY
Roky ubehli ako voda,
nemôžeme Ti ruku podať,
ani pár pekných slov povedať,
len s láskou spomínať.
22. marca sme si
pripomenuli 6. výročie, čo nás opus
til náš drahý Bohu
mil Žilavý z Malaciek.
S láskou a úctou
spomínajú manželka, dcéra Mirka
s rodinou, syn Stanislav s Ivkou,
Valika, Ivo a ostatná rodina.
24. marca 2013 sa
skončil pozemský
život a začal sa ži
vot večný pre náš
ho drahého Ľubo
míra Holeša.
S úctou spomína
jú manželka, detí s rodinami a ses
tra s rodinou.
To, že sa rana zahojí,
je len klamné zdanie.
V srdci nám bolesť zostáva
a tiché spomínanie.
24. marca uplynulo
31 rokov od chvíle,
keď nás vo veku 50
rokov náhle opus
til manžel, otec,
starý otec, brat
a švagor Franti
šek Kleinedler z Malaciek.
Kto ste ho poznali, venujte mu ti
chú spomienku. S láskou spomí
najú manželka Mária, syn Jozef,
Ladislav, František a Jaroslav
s manželkou, 6 vnúčat a ostatná
rodina.

Poďakovanie
Ivanovi Šírovi

S Dobrovoľným hasičským zborom (DHZ) v Malackách sa neodmys
liteľne spája meno Ivan Šíra. Po neuveriteľných 38 rokoch končí ako
jeho predseda, avšak členom zostáva aj naďalej. Predsednícku štafetu prevzala Ivana Odumorková.

Za svedomitú a obetavú prácu
v prospech mesta mu osobne po
ďakoval primátor Juraj Říha. „Boli to
krásne roky, ale boli aj chvíle, keď som
chcel skončiť,“ zaspomínal pán Šíra.
Počas prijatia na mestskom úra
de primátora zaujímalo technické
a personálne zabezpečenie dobro
voľných hasičov, ale aj to, či majú
o túto aktivitu záujem mladí ľudia.
„Pre mladých to nie je príliš atraktív
ne. Najradšej by len chodili k zása
hom, hoci to znamená, že niekde do
chádza ku škodám. Ale aj my sme boli ako mladí rovnakí: najradšej by
sme vtedy boli, keby stále niekde

horelo,“ s úsmevom vysvetlil pán Šíra.
Primátor zároveň informoval, že
mesto hľadá vhodný pozemok pre
výstavbu novej zbrojnice, kde by
mali dobrovoľní hasiči vyhovujúce
priestory aj so zázemím.
Členovia DHZ vykonávajú čin
nosť bez nároku na odmenu a vo
svojom voľnom čase. Pomáhajú predovšetkým pri odstraňovaní násled
kov mimoriadnych udalostí ako na
príklad prívalových dažďov. Dob
rovoľný hasičský zbor v Malackách
oslávi na budúci rok 145. výročie svo
jej existencie.
-lp-/-otano-

Právna poradňa
pre seniorov pokračuje
Termíny bezplatnej právnej po
moci pre seniorov:
5. apríl
26. apríl
Piatok

3. máj
17. máj

od 10.00 h
do 12.00 h

7. jún
21. jún
Bezplatná právna pomoc je urče
ná pre seniorov s trvalým bydliskom

v Malackách. Na konzultáciu s práv
nikom JUDr. Františkom Kurnotom
sa netreba objednávať vopred, stačí
prísť na Mestský úrad v Malackách
(1. poschodie, číslo dverí 128). Prines
te si so sebou občiansky preukaz (na
overenie bydliska). Poradenstvo je
diskrétne a anonymné.
Poradenstvo neposkytujeme
v trestných veciach a nezastu
pujeme ani v konaniach na sú
doch.
-red-

Nové knihy v knižnici
Naši čitatelia sa už od leta ne
dočkavo vypytujú na knižné
novinky. Využili sme, že Kniž
nica MCK Malacky získala dotá
ciu na zakúpenie nových kníh,
a nakúpili sme tituly za 2 500 €.
Pri výbere sme sa riadili dlhodo
bými požiadavkami čitateľov, séria
mi a obľúbenými autormi, ktorých
už v knižnici máme a chceme ich do
plniť. Čitatelia sa môžu tešiť na rôz
ne žánre a témy v krásnej i náučnej
literatúre: dejiny módy, architektúry,

starovekého Egypta, ale i Slovenska,
aktuálne výchovné témy, príručky
pre výtvarníkov aj pre malých tvor
cov slizu. Na milovníkov detektívok
čakajú autori Dán, Läckberg a Con
nelly, pre romantikov zasa romány
o láske. Školákom pribudol známy
Tom Gates, kamoši zo Slávnej päť
ky, slečny možno poteší kompletné
vydanie Džínsového denníka a pre
drsnejšie povahy máme mysteriózne
a fantasy romány. Akvizíciu podporil
z verejných zdrojov Fond na podpo
ru umenia.		
MCK

Stolní tenisti

na víťaznej vlne
Malackí reprezentanti v stol
nom tenise zažívajú skvelú se
zónu. Muži sa prebojovali do
finále extraligy, ženy sú na naj
lepšej ceste do extraligy postú
piť. Obom tímom držíme palce!

Stolné tenistky vstúpili úspešne
do baráže o extraligu
Prvý zápas baráže o postup do
extraligy žien v sezóne 2019/2020
zvládli stolné tenistky MSK Malacky
výborne. Belú nad Cirochou porazili
v jej domácom prostredí 6:1.
Dievčatám blahoželáme a držíme
palce do odvety, ktorá sa bude hrať
v sobotu 6. apríla o 11.00 h v Ma
lackách.

Muži MSK Malacky
sú vo finále extraligy
Kvarteto Jaromír Truksa, Braňo
Kalužný, Erik Illáš a Vladimír Jan
či zdolalo v druhom semifinálovom
zápase MSK Čadca 5:2, vďaka čomu
postúpili do finále extraligy. O 5 malackých bodov sa zaslúžili: E. Illáš (3),
B. Kalužný (1) a J. Truksa (1). K úspe
chu im srdečne blahoželáme. Ďa
kujeme všetkým fanúšikom, ktorí
nás prišli na tento dôležitý zápas
povzbudiť a vytvorili výbornú at
mosféru.
Prvý finálový zápas sa hrá v uto
rok 2. apríla v Malackách.
Text: -pr-,
foto: MSK Malacky
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Futbalisti rozdrvili Tomášov
Futbalisti FC Malacky pod ve
dením nového trénera Štefana
Horného vstúpili do jarnej fázy
III. ligy Bratislavského futba
lového zväzu vysokým víťaz
stvom 6:0 nad ŠK Tomášov, pre
hrou v Báhoni 1:2 a výhrou nad
Dunajskou Lužnou 2:1.

Momentálne sú s 25 bodmi na 9.
mieste ligovej tabuľky. Najbližší zá
pas odohrajú Malačania v nedeľu 31.
marca v Ivanke pri Dunaji.

Mladé judistky
boli úspešné
na majstrovstvách
kraja
V sobotu 9. marca sa v Pezinku
konali Majstrovstvá Bratislav
ského kraja v jude žiakov a žia
čok. Medzi 166 pretekármi vo
veku 7–14 rokov bolo aj sedem
reprezentantov JUDO-club TJ
Strojár Malacky.

V kategórii mladší žiaci a žiačky
sa premiérovo predstavili Lucia Bre
zinová, Lucia Nerádová a Edvards
Marks Zaharovs, ostatní naši prete
kári už prišli so skúsenosťami z pred
chádzajúcich súťaží. Videli sme pek
né zápasy, a hoci sa našim chlapcom

nepodarilo získať medailu, dievčatá
vybojovali päť cenných kovov.
• majsterka kraja – staršie žiačky
– Katarína Okruhlicová
• majsterka kraja – mladšie žiač
ky – Tamara Binčíková
• vicemajsterka kraja – mladšie
žiačky – Lucia Brezinová
• druhá vicemajsterka kraja –
mladšie žiačky – Lucia Nerádová
• druhá vicemajsterka kraja –
mini žiačky – Emma Matulová
Všetkým blahoželáme a do ďal
ších súťaží želáme veľa úspechov.

FC Malacky – ŠK Tomášov 6:0 (2:0)
Góly: 5. a 69. Tomáš Mifkovič, 16. Samu
el Livora, 48. Juraj Miklušičák, 67. a 86.
Vladimír Ronec
Báhoň – FC Malacky 2:1 (2:1)
Góly: 3. Peter Maršovský, 22. Ivan Lieta
va – 20. Daniel Čeřovský
FC Malacky – OFK Dunajská Lužná
2:1 (1:1)
Góly: 42. Štefan Kovárik, 63. Vladimír
Ronec (11 m) – 38. František Lády (11 m)
Text a foto: M. Binčík

Priaznivcov basketbalu – špor
tu, ktorý má v Malackách dlho
ročnú tradíciu – pozývame na

Veľkonočný
basketbalový
turnaj

Hádzaná: po prehre
nečakaná výhra

Uskutoční sa v sobotu 20. apríla
od 10.00 h do 18.00 h v ŠH Ma
lina.

Na turnaji pod záštitou primáto
ra mesta Juraja Říhu sa zúčastní
šesť mužských tímov. Vstup je
voľný. Tešíme sa na hráčov i fanú
šikov, dospelých i deti. Všetci ste
srdečne vítaní.
K. Ivančík

Text a foto: JK

Zimná halová liga mladších prípraviek
Centrum voľného času v spolupráci s futbalovým klubom ŠK Žolík každoročne počas zimy orga
nizuje CVČ Žolík zimnú halovú ligu futbalových prípraviek (ročníky 2010 a 2011).

Víťazmi sa stali mladí futbalisti z FKP Dúbrav
ka. ŠK Žolík Malacky je mládežnícky futbalový
klub zameraný na výchovu mladých futbalistov,
ktorí hrávajú pravidelne súťaže svojich kategórií. Je zaradený do organizačných štruktúr Sloven

ského futbalového zväzu. Hlavnou filozofiou klu
bu je vychovávať deti v duchu fair-play a k zmyslu
pre povinnosť. Tréningový proces im zmysluplne
a hodnotne vyplní voľný čas. Chlapci a dievčatá
z Malaciek a okolia majú u nás dvere otvorené.

Výsledky finálového turnaja:
ŠK Závod – ŠK Žolík (2011)
4:7
Záhorská Bystrica (2011) – ŠK Žolík (2010) 0:17
FK TJ Kúty – OŠK Láb
5:17
Záhorská Bystrica (2010) – FKP Dúbravka 10: 0
TJ Jakubov – FKP Dúbravka (2010)
1:12
Text a foto: F. Hlavatý

Hádzanárom Strojára Malacky
sa aj napriek výborne rozohranému
zápasu nepodarilo uspieť v 3. kole
skupiny o záchranu v Hlohovci.
Malačania ešte síce po prvom pol
čase vyhrávali 16:12, ale v druhom
dejstve domáca Sporta stretnutie
otočila a zvíťazila 31:28. V ďalšom
zápase nečakane zdolali ŠKP Bra
tislava 28:23. Pripísali si vôbec prvú
výhru proti Bratislavčanom v naj
vyššej súťaži a vďaka získaným
dvom bodom si udržali kontakt na
predposlednú Modru.
HC Sporta Hlohovec – TJ Strojár
31:28 (12:16)
TJ Strojár – ŠKP Bratislava
28:23 (12:10)
Najdôležitejší zápas sezóny
o únik z poslednej priečky proti
Slovanu Modra odohrajú Mala
čania v piatok 29. marca o 19.00 h
v Modre. Ak sa im stretnutie poda
rí vyhrať, odlepia sa z dna tabuľky
a v baráži o udržanie ich bude ča
kať ľahší súper.

ŠK Žolík, ročník 2010

ŠK Žolík, ročník 2011

Text a foto: M. Binčík
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