
„Ak všetko pôjde podľa predpokla-
dov, v prvom májovom týždni v súčin-
nosti s Národnou diaľničnou spoloč-
nosťou upravíme križovatku na diaľni-
ci a presmerujeme dopravu obojsmer-
ne na obchádzkovú trasu,“ povedal 
Martin Samek zo spoločnosti Regio
nálne cesty Bratislava, ktorá dodáva 
práce pre vlastníka komunikácie, Bra
tislavský samosprávny kraj. 

Po presmerovaní dopravy sa zač
nú práce na pôvodnom moste, ktorý 
bude kompletne rozobratý. Stavební 
robotníci postupne odfrézujú vrstvy 
vozovky a odstránia jednotlivé nosní
ky. Pôvodné piliere po čiastočnej sta
vebnej úprave zostanú. Zvažovala sa 
aj postupná oprava mosta, teda strie
danie dopravy v jednom jazdnom 
pruhu pomocou mobilných semafo
rov. „V čase špičky by však hrozilo, že sa 
prípadne môže upchať výjazd z diaľni-
ce aj z mesta. Napokon sme rozhodli 
ponechať obojsmernú dopravu, hoci 

pravdepodobne bude spomalená. Ob-
chádzka je navrhnutá tak, aby po nej 
mohla jazdiť aj ťažká nákladná dopra-
va a aby fungovala aj čerpacia stanica 
TAM,“ vysvetlil M. Samek. 

Podľa viceprimátora Milana On
droviča, ktorý je odborníkom na do
pravné stavby, niet pochýb, že most 
treba opraviť. „Náhradné dopravné rie - 
šenie považujeme za jedinú racionálnu 
alternatívu, ktorá zabezpečí plynulosť 
dopravy. Bude sa síce jazdiť pomalšie, 
ale vždy je lepšie vyhnúť sa mobilným 
semaforom. Prosíme vodičov o maxi-
málnu trpezlivosť a vzájomnú ohľadu-
plnosť. Robí sa to pre nich, aby mohli 
ešte tento rok jazdiť po novom a bez-
pečnom moste,“ dodal. 

Nový most by mal byť hotový na 
jeseň. Časť náhradnej trasy zostane  
vyasfaltovaná a bude slúžiť iným sub  
jektom, časť sa nahradí novou zele
ňou.

-lp-
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Píše sa 20. október 1919 a česko
slovenský minister pre správu Slo ven
ska Vavro Šrobár podpisuje na  riade
nie pre vznik Vládneho komisariátu 
na ochranu pamiatok na Slo vensku. 
Jeho neodmysliteľnou súčas ťou sú aj 
prírodné pamiatky. Týmto dňom sa 
začína písať história štátnej ochrany 

prírody na Slo vensku, a tak si v tomto 
roku pri pomí name už jej 100. výročie.

Medzi sto stromov, ktoré u nás prí
značne pri príležitosti storočnice vy
sadia, patria aj dva duby letné a dve 
lipy veľkolisté z Malaciek. V areáli Zá
mockého parku začali rásť 16. apríla, 
kde ich spoločne zasadili zástupco

via samosprávy, Chránenej krajinnej 
ob lasti (CHKO) Záhorie a spoločnosti  
Tekos. Ešte predtým si silu svojich ra  
 mien a paží vyskúšali študenti zo Spo 
 jenej školy sv. F. Assiského, kto rí vyko
pali a pripravili potrebné jamy.

Koordinátorkou akcie bola Jana  
Bačová z Útvaru výstavby a životné ho 
prostredia MsÚ v Ma lackách. „Stro my 
budú zároveň ná hradnou výsadbou  
za poškodené staré dreviny, aj preto  
sme mladé lipky lokalizovali k lipám  

a duby k dubom,“ vysvetlila pri tom, 
ako hrab ľami urov ná vala zeminu. 
Ruku k dielu pri výsadbe nových ze 
 lených jedincov do Zámockého par
ku priložil aj zástupca primá tora 
mes ta Milan Ondrovič.

Práve 16. apríl sa javil ako vhodný  
termín na otvorenie osláv storočni

 Dočasný vjazd do mesta začne 
fungovať začiatkom mája

Príprava dočas-
nej obchádzkovej 
trasy pri vjazde 
do Malaciek od 
diaľnice a Per-
neka pokračuje. 
Koncom apríla sa 
bude asfaltovať 
a prvé autá by po  
náhradnom mos-
te mali jazdiť za-
čiatkom mája. Ob - 
chádzková trasa 
v tomto prípade 
pre motoristov 
na šťastie zname-
ná iba pár metrov 
navyše. Náhrad-
ný most ponad 
Ma linu totiž leží 
v tesnej blízkosti 
súčasného mosta, 
ktorý sa bude sta-
vať nanovo.

Do Zámockého parku 
pribudli ďalšie listnáče
Malacky ako sídlo Správy chránenej krajinnej oblasti Záhorie oslávili 
storočnicu vzniku štátnej ochrany prírody výsadbou stromov. Zámoc-
ký park sa rozrástol o dva duby a rovnaký počet líp.  

Pokračovanie na strane 2

Májové sviatky 
posunú termíny 
vývozu odpadu
• vývoz zo stredy 1. mája sa po
sú  va na štvrtok 2. mája.
• vývoz zo štvrtka 2. mája sa po
súva na piatok 3. mája. 
• vývoz z piatka 3. mája sa posú
va na sobotu 4. mája. 

• vývoz zo stredy 8. mája sa po
sú va na štvrtok 9. mája. 
• vývoz zo štvrtka 9. mája sa po
súva na piatok 10. mája. 
• vývoz z piatka 10. mája sa po
súva na sobotu 11. mája.

Zberný dvor na Hlbokej bude  
1. a 8. mája zatvorený.

TEKOS

 Tradične aj
 po sviatkoch

Maľované vajíčko, vianočný strom-
ček či zapaľovanie sviečok – aj to sú 
tradície, ktoré si spájame s najväčší-
mi sviatkami v roku. Zvyky a pravidlá 
zdedené z generácie na generáciu nás 
sprevádzajú podnes. Viažu sa ku kaž-
dému významnému obdobiu a vypo-
vedajú o našej kultúre. Pre ich zacho-
vanie dbáme na výzdobu, symboly, 
zvyky i pochúťky slávnostného stola. 

I keď sa poniektoré zvyky a tradície 
postupne vytrácajú, mnohé z nich sú 
stále medzi nami i so svojimi špecifika-
mi pre jednotlivé lokality. A prichádza-
jú aj nové, ktoré sa už nezmazateľne 
vpísali do histórie miest či obcí a zís-
kali nálepku obľúbenosti. Osobitosťou 
Malaciek sú rozhodne podujatia k vý-
znamným udalostiam, ktoré sa dnes 
už pokojne môžu nazývať tradičnými. 
Najbližšie nás čakajú Prvomájové Ma-
lacky a Deň detí. 

Na veľkolepé Prvomájky sa môže-
me tešiť už o pár dní. I tento rok je v Zá-
mockom parku pripravený celodenný 
program rozdelený do niekoľkých zón, 
množstvo hostí, zábavy a chutné ob-
čerstvenie. Podrobnejšie informácie, 
ktoré budete potrebovať už najbližšiu 
stredu, vám prinášame na tretej strane 
novín.

Tradície sa chystáme dodržiavať aj 
na Deň detí. Tento rok bude jeho sú-
časťou nielen Malacká šošovica, ale 
aj Malacký piknik. Novinkou je dejisko 
konania, ktoré sa 1. júna presunie do 
Zámockého parku, pretože sa predpo-
kladá, že na pôvodnom mieste, v cen-
tre mesta, už budú prebiehať práce na 
podzemnej garáži. 

Srdečne vás pozývame na nadchá-
dzajúce mestské podujatia a tešíme sa 
na čas strávený s vami. 

N. Bednáriková 
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Dôvodom rekonštrukcie bolo 
opa kované zatekanie budovy. Lo
kálne opravy sa ukázali ako neúčin
né, pretože strecha vždy začala za
tekať znovu. Problém vyústil až do 
havarijného stavu, pričom bol po
škodzovaný interiér centra.

„Jestvujúca krytina – asfaltový šin-
deľ – bola zdegradovaná natoľko, že 
miesta zatekania ani nebolo možné 

určiť. Na základe tejto skutočnosti  
a cenovej dostupnosti sme zvolili rie-
šenie, pri ktorom sa na jestvujúcu 

kry tinu inštaluje nová krytina z as-
fal tového šindľa,“ prib lížil situáciu 
Marek Gašpar z Útvaru strategické
ho rozvoja Mestského úradu v Ma
lackách.

Strecha dostala novú krytinu po 
celej ploche. Okrem toho sa vymeni
lo oplechovanie a zatesnili sa miesta 
okolo strešných okien. Budova pô
sobí estetickejšie, pretože dažďové 

žľaby a zvody sú nielen vyčistené, 
ale aj novo natreté. 

-is-/-otano-

8/2019SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA

Pri obradnej (sobášnej) miestnosti –
bol revitalizovaný úsek, kde v mieste 
odobratej dlažby vznikol záhon z ti
sov, hortenzií a trvaliek do tieňa. Sú
časťou obnovy a celkového skrášle
nia vstupu bude nový náter zábradlia 
pri schodisku, na ktoré následne za
vesia kvetináče s výsadbou ďalších 
tieňomilných rastlín. O rastliny sa bu
dú starať zamestnanci Tekosu.
Hviezdoslavova ulica – po celej dĺž
ke ju lemuje záhon z trvaliek a okras
ných tráv.

Oba nové záhony budú mulčova
né kôrou pre udržanie vlahy a z este
tických dôvodov.

Cesta mládeže – vytvoriť trvalkový 
záhon nebolo jednoduché. Pod štr
kopieskom a burinou sa narazilo na 
hrubú vrstvu be tónu, ktorú bolo tre
ba odstrániť. Následne sa na hĺbku 
60 cm naviezla nová ornica, do ktorej 
boli zasadené trvalky. Ich maximálna 
výška bude cca 50 cm, aby nezakrý

vali dopravné znač ky. Záhon už je 
mulčovaný kôrou.

Kto sú Malackí zberači?
O zelené plochy sa okrem mesta  

starajú aj Malackí zberači. Je to sku
pina mladých ľudí, ktorí sa rozhodli 
vziať iniciatívu do vlastných rúk, čistia 
mesto a celkovo sa starajú o poriadok. 
Aktuálne komunikujú s radnicou, kto
rá pre nich dáva vyrobiť značky s lo
gom Malackí zberači a s nápisom Prí-
roda vaše činy ocení. Tie pribudnú na 
novovyčistených miestach.

Text: I. Sochorová, 
foto: N. Bednáriková, S. Osuský     

Zeleň pribudla aj v ďalších  lokalitách

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ 
na školský rok 2019/2020 je k dispo
zícii do 30. apríla na každom eloko
vanom pracovisku alebo na webo
vej stránke www.msmalacky.sk.

Vyplnené žiadosti o prijatie, pod
písané obidvoma zákonnými zá
stupcami dieťaťa, sa odovzdávajú 
v kancelárii riaditeľky od 2. do 31. 
mája. Súčasťou žiadosti musí byť 

potvrdenie od všeobecného lekára 
o spôsobilosti dieťaťa navštevovať 
materskú školu a absolvovaných po
vinných očkovaniach. Každá žiadosť 
dostane identifikač ný kód, pod kto
rým si zákonný zástupca overí prija
tie dieťaťa. Zoznam bude zverejne
ný na webovej stránke MŠ od 1. do 
8. júna.

Text a foto: -nb- 

 Deň otvorených 
dverí v škôlke

Deň otvorených dverí prilákal do malackej škôlky množstvo náv-
števníkov. Materská škola (MŠ) otvorila dvere pre verejnosť postup-
ne na všetkých šiestich elokovaných pracoviskách. Rodičia si tak 
moh li spolu so svojimi deťmi obzrieť priestory a dozvedieť sa infor-
mácie, ktoré pred zápisom dieťaťa potrebujú.

 Dodržiavate 
veľkonočné 
zvyky? 
Libuša 
Na sviatky chodie-
vam domov na 
stred né Slovensko, 
ale tradície veľmi  
nedodržiavame. Eš-
te nemám vnúčatá, 
tak si robievame  len veľkonočnú vý-
zdobu.

Dáša
Počas Veľkej noci  
k nám chodia vždy 
deti a vnú čatá, tak že 
ju trávime spoločne 
a navštevujeme rodi-
nu. Ve dieme vnúčatá 

as -poň k základným tradíciám ako ši-
banie a maľovanie vajíčok.

Viera 
Už som sama, ale 
chodievajú k nám 
deti a vnúčatá a tie, 
samozrejme, musia  
babku vyšibať, tak-
že tradície do držia-

vame, najmä s tými najmenšími.

Matej 
Veľkonočné sviat ky  
veľmi neslávim, ale 
mám dcéru a s ňou 
chodievame po prú-
tie a udržiavame zá-
kladné zvyky, ktoré 
už pozná aj zo škôlky.                    -nb-/-mb-

 Centrum kultúry je
 pod  novou strechou

Vďaka súhlasu mestských poslancov s financovaním opravy strechy 
Mestského centra kultúry na Záhoráckej vo výške 24  240 € sa po ro-
koch zlepšil stav budovy. Aktuálne sú strešné práce vo finále.

ce štátnej ochrany prírody. „V týchto 
dňoch sadia stromy aj v ostatných síd-
lach správ národných parkov a chráne-
ných krajinných oblastí. Správa CHKO 
Záhorie je v Plaveckom Štvrtku len do-
časne, naším oficiálnym domovským 
sídlom sú práve Malacky. V minulom 
roku sme oslávili tridsať rokov od vzniku 
or ganizácie. Zámocký park sme volili  
ako najvhodnejšie miesto v meste na 
výsadbu nových stromov, je výnimoč-
ný, má svoju históriu,“ priblížil Du  šan 
Valachovič, riaditeľ správy. Zamest
na nec CHKO Záhorie a zá roveň po sla  
nec MsZ Mar tin Mráz pripomína, že 
v parku bolo už nedávno vy sadených 
88 nových stro mov. „Vnímam veľmi 

po zitívne, že súčasné ve denie mesta 
Malacky myslí na postup nú obnovu 
drevín Zámockého parku. Staré stro-
my, žiaľ, odchádzajú. V dohľadnej do be  
bude prá ve aj jedna lipa, ktorej hro-
zí zrútenie, zrezaná. Niektoré oreza-
né drevi ny ponechávame v parku ako  
takzvané hmyzie hotely a ako útočis - 
ko pre rôzne dutinové hniezdiče,“ vy
svetlil prítomnosť niekoľkých torz 
stromov v parku. Kým vyrastie strom, 
trvá to celé ge nerácie. Ani čerstvo za
sadené du by a lipy v Zámockom par
ku neuvidia súčasníci v ich plnej krá
se. Môžeme však urobiť všetko preto, 
aby sa ich dočkali naši nasledovníci.

Text: I. Sochorová, 
foto: N. Bednáriková 

Do Zámockého parku pribudli 
ďalšie listnáče
Dokončenie zo strany 1

Peniaze
na novú
karanténnu 
stanicu
Súčasťou zmeny tohtoročné-
ho rozpočtu, ktorú odhlasovali 
poslan ci na marcovom zastupi-
teľ stve, je aj suma 30-tisíc € na 
no vú karanténnu stanicu. 

Hovorí sa o nej už dlhší čas, 
pre tože existujúce zariadenie na 
Hlbokej už nevyhovuje. Mesto 
v tej to súvislosti konalo a postup
ne vytipovalo nie koľko lokalít,  
avšak ani jedna ne vyhovovala. No  
vá stanica pre umiestnenie túla
vých a zabehnu tých psíkov zrej
me vyrastie pri Vampíli, pričom 
s jej výstavbou by sa mohlo začať 
ešte v tomto roku.                     -red-

Krátko pred zaslaním novín  
do tlače prišlo v Zámockom 
parku k zrúteniu dvoch stro-
mov. Akoby príroda chcela zdô 
razniť opodstatnenie výsadby 
nových drevín v tejto lokalite. 
Prvý je javor mliečny, ktorý síce 
nevykazoval žiadne vonkajšie 
znaky poškodenia, aj korunu 
mal zelenú, avšak v jeho útro-
bách bola skrytá hniloba. Ja-
vor pri páde poškodil lipu ma-
lolistú. Za futbalovou tribúnou 
sa zrútil dub letný. Ako infor-
movala Jana Bačová z Útva-
ru výstavby a životného pros-
tredia MsÚ v Malackách, pád 
oboch poškodených stromov 
spôsobil silný nárazový vietor. 
Zrezané budú na torzo, aby 
mohli naďalej slúžiť ako úto-
čisko pre drobných živočíchov 
z parku.               -is-

mesta

Redakčný dovetok
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Okrsok
číslo Adresa okrsku 

1 Základná škola Štúrova, Štúrova 142/A, družina č. 1 
2 Základná škola Štúrova, Štúrova 142/A, družina č. 2 

3 Základná škola Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7, 
prízemie č. dv. 41

4 Základná umelecká škola, Záhorácka 1918, prízemie č. dv. 1
5 Mestské centrum kultúry, knižnica, Záhorácka 1919
6 Sobášna sieň, Bernolákova 2954

7 Základná škola Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7, 
prízemie č. dv. 60

8 Základná škola, Záhorácka 1941/95, II. B trieda
9 Materská škola, Jána Kollára 896/2, trieda č. 2

10 Centrum voľného času, M. Rázusa 2383/30, 1. pavilón
11 H S F, s. r. o., Jesenského 50, vestibul
12 Kaštieľ, Zámocká 932/14, prízemie vľavo

Volebný servis pripravila prednostka Mestského úradu v Malackách 
Ľubica Čikošová 
v spolupráci s redaktorkou Malackého hlasu Ingrid Sochorovou.

 Právo voliť
Právo voliť do Európskeho parla

mentu (EP) na území Slovenskej re
publiky (SR) má občan SR, ktorý má 
na území SR trvalý pobyt a najneskôr 
v deň konania volieb dovŕši 18 rokov 
veku a občan iného členského štátu 
Európskej únie (EÚ), ktorý má na úze
mí SR trvalý pobyt a najneskôr v deň 
konania volieb dovŕši 18 rokov veku. 
Právo voliť do EP na území SR má aj ob
čan SR, ktorý nemá na území SR trva 
 lý pobyt a ani na území iného členské 
ho štátu EÚ, najneskôr v deň konania 
volieb dovŕši 18 rokov veku a v deň ko  
nania volieb sa zdržiava na území SR.

Voliť do EP v tých istých voľbách 
možno len v jednom členskom štáte 
EÚ. Prekážkou práva voliť je zákonom 
ustanovené obmedzenie osobnej slo  
body z dôvodov ochrany verejného 
zdravia.

Volebné okrsky 
a volebné miestnosti

Kandidujúce politické subjekty (vyžrebované poradie strán):

Výberové konanie:

opatrovateľ/
opatrovateľka
v zariadení opatrovateľskej služby

Zamestnávateľ: 
Mestské centrum sociálnych služieb Malacky
Sídlo: Ulica 1. mája 9, 901 01 Malacky
Charakteristika: rutinná, fyzicky namáhavá  
pomocná manipulačná alebo obslužná práca  
pri vytváraní, prehlbovaní a upevňovaní hy
gie nických a spoločenských návykov klien tov
Termín nástupu: dohodou
Pracovný úväzok: 35 hodín týždenne, 12ho   
dinové zmeny v nepretržitej prevádzke

Nástupný plat: 556,50–663 € podľa počtu 
ro kov praxe + príplatky za víkendy, sviatky 
a nočné zmeny (po uplynutí skúšobnej doby 
osobný príplatok)

Kvalifikačné predpoklady: 
•  stredné odbor né vzdelanie v odbore vzde

lávania so za me raním na opatrovanie alebo 
na posky tovanie zdravotnej starostlivosti 
alebo

•  stredné vzdelanie a absolvovanie akredi to
vaného kurzu opatrovania najmenej v roz
sahu 220 hodín

Ďalšie požiadavky: 
•  zodpovednosť, spoľahli vosť, samostatnosť,
•  komunikatívnosť, flexi bilita, 
•  profesionalita, empatia, 
•  ochota pomáhať, 
•  trpezlivosť, pozornosť,
•  vnútorná stabilita

Požadované doklady:
•  žiadosť o prijatie do pracovného pomeru  

(s uvedením telefonického kontaktu), 
•  profesijný životopis, 
•  kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní.

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými do
kladmi je potrebné doručiť do sídla zamestná
vateľa najneskôr do utorka 30. apríla 2019.  
Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žia
dosti, ku ktorým nebudú pripojené požado
vané doklady, sa nebude prihliadať. Uchád
zači, ktorí splnia požiadavky, budú pozvaní 
na výberové konanie.

Výberové konanie: 

riaditeľ/riaditeľka 
Centra voľného času 
Malacky
Kvalifikačné predpoklady: 
•  vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa požadované podľa vyhlášky Minister

stva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z.,  
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné 
požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a od
borných zamestnancov, 

•  najmenej päť rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 písm. b) zá
kona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

•  vykonanie prvej atestácie podľa § 27 ods. 5 alebo jej získanie podľa § 61 
ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odbor
ných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Iné požadované predpoklady: 
•  občianska bezúhonnosť, 
•  zdravotná spôsobilosť, 
•  ovládanie štátneho jazyka slovom a písmom, 
•  znalosť a orientácia v školskej, ekonomickej a pracovnoprávnej legislatí

ve školského zariadenia, 
•  znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet, email), 
•  spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Ďalšie požiadavky a kritériá:
• predloženie návrhu koncepcie rozvoja Centra voľného času v Malackách,
• znalosť príslušnej legislatívy v oblasti školstva a samosprávy,
• organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti.

Požadované doklady na výberové konanie: 
• žiadosť o zaradenie do výberového konania, 
•  overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a o absolvo

vaní 1. atestácie, 
•  podpísaný profesijný štruktúrovaný životopis (aj tel. a emailový kontakt),
• potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
•  čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu 

a o zdravotnej spôsobilosti,
•  vypracovaný vlastný návrh koncepcie rozvoja CVČ Malacky.

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovaný
mi dokladmi je potrebné doručiť do utorka 7. mája 2019 do 14.00 h (roz 
ho duje dátum doručenia) na adresu zriaďovateľa: Mesto Malacky, Berno-
lákova 5188/1A, 901 01 Malacky v obálke s označením VÝBEROVÉ KO-
NANIE na riaditeľa Centrum voľného času Malacky – NEOTVÁRAŤ. Uchá 
dzačom, ktorí splnia uvedené podmienky, bude termín, miesto a čas vý
berového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho začatím.

Výberové konanie: 

riaditeľ/riaditeľka 
Základnej školy 
Dr. J. Dérera, Malacky
Kvalifikačné predpoklady: 
•  vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa požadované podľa vyhlášky Minister

stva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 437/2009  
Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikač
né požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov 
a odborných zamestnancov,

•  najmenej päť rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 písm. b) zá
kona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

•  vykonanie prvej atestácie podľa § 27 ods. 5 alebo jej získanie podľa § 61 
ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odbor
ných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Iné požadované predpoklady: 
•  občianska bezúhonnosť,
•  zdravotná spôsobilosť,
•  ovládanie štátneho jazyka,
•  znalosť a orientácia v školskej, ekonomickej a pracovnoprávnej legisla

tíve školy,
•  znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet, email),
•  spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Ďalšie požiadavky a kritériá:
•  predloženie návrhu koncepcie rozvoja ZŠ Dr. J. Dérera,
•  znalosť príslušnej legislatívy v oblasti školstva a samosprávy,
•  organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti.

Požadované doklady na výberové konanie: 
•  žiadosť o zaradenie do výberového konania,
•  overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a o absolvo

vaní 1. atestácie, 
•  podpísaný profesijný štruktúrovaný životopis (aj tel. a emailový kontakt),
•  potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
•  čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu 

a o zdravotnej spôsobilosti,
•  vypracovaný vlastný návrh koncepcie rozvoja ZŠ Dr. J. Dérera v Malackách.

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovaný
mi dokladmi je potrebné doručiť do utorka 7. mája 2019 do 14.00 h (roz
hoduje dátum doručenia) na adresu zriaďovateľa: Mesto Malacky, Berno-
lákova 5188/1A, 901 01 Malacky v obálke s označením VÝBEROVÉ KO-
NANIE na riaditeľa Základnej školy Dr. J. Dérera – NEOTVÁRAŤ. Uchá 
 dzačom, ktorí splnia uvedené podmienky, bude termín, miesto a čas vý
berového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho začatím.

  1.  SMER – sociálna demokracia
  2.  Kresťanská demokracia – Život a prosperita
  3.  Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko
  4.  KOREKTÚRA – Andrej Hryc
  5.  Slovenská národná strana
  6.  SME RODINA – Boris Kollár
  7.  Obyčajní ľudia a nezávislé osob nosti (OĽANO)
  8.  STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
  9.  Strana práce

10.  Strana tolerancie a spolunažívania
11.  HLAS ĽUDU
12.  Maďarská kresťanskodemokratická aliancia – 

Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
13.  DOPRAVA
14.  Kresťanskodemokratické hnutie
15.  Strana zelených Slovenska
16.  MOSTHÍD
17.  PRIAMA DEMOKRACIA

18.  Strana rómskej koalície – SRK
19.  SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA
20.  SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA – strana 

vlastencov
21.  Strana maďarskej komunity – Magyar  

Közösség Pártja
22.  DOMA DOBRE
23.  Koalícia Komunistická strana Slovenska, 

VZDOR – strana práce

24.  EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA 
25.  Sloboda a Solidarita
26.  Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
27.  NAJ – Nezávislosť a Jednota
28.  Kresťanská únia
29.  Koalícia Progresívne Slovensko   

a SPOLU – občianska demokracia
30.  Demokratická strana
31.  NÁRODNÁ KOALÍCIA
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Detská hviezda Tobias Král má 
osem rokov a navštevuje 2. ročník 
Spojenej školy sv. F. Assis kého v Ma
lackách. Zbožňuje mate matiku, ko
miksových hrdinov a ne má rád pr
vouku. Je neposedný ako všetky deti 
v jeho veku, ale zároveň veľmi bystrý 
a všímavý, o čom nás presvedčil od 
prvého momentu, keď jeho pozor
nosti neušli ani holuby na streche.

Herecké začiatky už ako škôlkar
Prvú hereckú skúsenosť získal už  

ako 5ročný v seriáli Búrlivé víno, kde  
si zahral po boku hereckých hviezd 
ako Zdena Studenková, Emil Horváth 
či Monika Hilmerová. Rolu dostal po  
náročnom castingu, na ktorý ho pri
hlásila mama. „Na facebooku som vi - 
dela, že hľadajú 5–6-ročného chlap-

čeka, ale nevedela som, že do Búrlivé-
ho vína. Poslala som fotku, že vyskú-
šame, a vyšlo to,“ povedala k herec
kým začiatkom Tobiasova mama. 
Neskôr si zahral v seriáloch Rodin
né prípady, Susedské prípady 
a v ro ku 2017 prišli Oteckovia, kde  
získal rolu Maxa, syna právnika Alexa 
Beckera (hrá ho Branislav Deák). Di
vácky veľmi úspešný seriál je o šty
roch otcoch, ich rodinách, no pre
dovšetkým o deťoch a o zvláda ní či  
nezvlá da ní rodičov ských úloh. To
bias má v se riáli množ stvo det ských 
kolegov, s ktorými si výborne rozu
mie. Natáčanie ho baví a neprekáža  
mu ani množstvo textov, ktoré sa 
musí učiť. „Keď mám veľa obrazov, 
tak to učenie trvá trochu dlhšie, ale ak  
mám texty s deťmi a mám ich málo, 

tak sa ich naučím hneď,“ hovo rí To
bias. Občas kvôli nakrúcaniu vymeš
ká pár hodín v škole, ale napriek to
mu svoje povinnosti hravo zvláda. 
Práca na pľaci ho teší, dokonca nemá 
ani trému. „Iba naposledy, keď som 
 točil, som sa bál, lebo bola akcia. Oni 
sa rozprávali a my sme sa začali s Jul-
kou (Laura Gavaldová – herecká kole-
gyňa, pozn. autorky) smiať. Mal som 
strach, že nás vyhrešia, lebo musíme 
byť ticho,“ priznal čestne malý herec. 
Ako nám sám povedal, v skutočnosti 
vraj nie je až takým veľkým šibalom 
ako Max v seriáli.

Dabovanie rozprávky 
Okrem hereckých skúseností má 

už Tobias za sebou aj prácu v dabin
govom štúdiu. V animovanej roz

právke Smelé mačiatko prepožičal 
svoj hlas hlavnému hrdinovi, ktorým 
je nezbedné mačiatko Klbko. „Veľ-
mi ma to bavilo a bolo to aj smiešne, 
keď som to pozeral,“ povedal k svojej 
prvej dabingovej úlohe.

Aj detská hviezda má voľný čas 
Tobias je obľúbeným detským her  

com, o čom svedčí aj viac ako 50ti
síc sledovateľov na sociálnej sieti In  
stagram. Vo svojom voľnom čase je  

však obyčajným osemročným chlap
com, ktorý sa teší na stavebnicu 
Lego a počí tačovú hru Fortnite. Má 
rad Avangers – superhrdinov z ko
miksových príbehov, a keď vyrastie, 
chcel by byť jedným z nich, konkrét
ne Captain America. Okrem toho 
sa rád bicykluje, hrá sa s kamarátmi 
a prežíva detské radosti ako každý 
iný chlapec v jeho veku. 

Text: N. Bednáriková, 
foto: archív rodiny Králových 

SPEKTRUM

Malacký klub filatelistov patrí medzi najstaršie na 
Slovensku a práve tento rok uplynie 90 rokov od 
jeho vzniku. 

Od roku 2004 spolupracuje s klubom filatelistov v na
šom družobnom meste Žnin v Poľsku. Niekoľkokrát sa tam 
predstavili zbierky našich filatelistov a na opak, poľskí fila
telisti vystavovali v Malackách. Poliaci i  Malačania vydáva
jú rôz ne spoločné filatelistické materiály.

Už tradíciou sa stali zberateľské burzy  
v Malackách, ktoré majú za sebou 15ročnú 
históriu. V súčasnosti sa konajú v školskej je
dálni Základnej školy Dr. J. Dérera. Navšte 
vujú ich nielen filatelisti, numizmatici či 
zberatelia pohľadníc, ale priestor majú 
všetci zberatelia. Práve v rámci osláv ju - 
bilea sa uskutoční najbližšia burza. 
Bude v sobotu 27. apríla od 8.00 h do 
12.00 h. Ďalšie tohtoročné burzy budú 7. 
septembra a 7. decembra.

Členovia klubu i nečlenovia, ktorí  
sa zaslúžili o je ho prácu, dostali 37 čest
ných odznakov Zväzu slovenských  
filatelistov (ZSF), z toho 5 zlatých, 11  
strieborných a 21 bronzových. Šesť  
členov dostalo vyznamenanie pri príležitosti 60 ro 
kov československej známky a pri 10. výročí obnovenia 
ZSF dostalo 13 členov čestný odznak. Diplomom bol oce
nený Anton Pašteka, ktorý je členom ZSF od jeho vzniku. 
Pavol Hallon bol v roku 1999 vôbec prvým laureátom Ceny 
ZSF – ide o najvyššie filatelistické ocene nie.

 Počas svojej existencie zabezpečil klub pre malackú 
poštu 10 príležitostných pečiatok, vydanie troch oficiál

nych poštových lístkov a jednej obálky. Príležitostná pe-
čiatka bude vydaná i k 90. výročiu klubu filatelistov. 
Záujemcovia ju môžu získať na poštovom úrade Ma-
lacky 1 v sobotu 27. apríla 2019 od 8.00 do 11.00 h.

Do filatelistickej histórie vstúpila holubia pošta na trase 
Malacky–Vysoká pri Morave, ktorá bola prvá na Sloven
sku a tretia v bývalom Československu (po Prahe a Brne). 
Filatelisti okrem toho organizovali i cyklistickú či bežeckú 
poštu. Vydali viacero poštových lístkov k rôznym ďalším 

podujatiam a výročiam v našom meste, čím pro
pagujú naše mesto nielen vo filatelis
tickej, ale aj v širokej verejnosti. Klub 
doteraz vydal sériu 37 neoficiálnych 
prítlačí na poštových lístkoch Malacky 

dnes, ktoré zachytávajú budovy mesta  
v súčasnosti. Väčšinu z nich je možné  

zakúpiť v Turistickoinformačnej kan
celárii (Mestské centrum kultúry, Záho
rácka ul.) alebo na zberateľských bur

zách. Autorom myšlienky je podpredse
da klubu Dušan Pavlík a technickú reali  
záciu zabezpečuje Jaroslav Freund. 

Aj v rámci osláv vyjde poštový 
lístok k 90. výročiu klubu filate-

listov.
Pravidelné schôdze Klubu fila

telistov ZSF 5232 sa konajú vždy 
v predposledný štvrtok v mesiaci 

v čase 16.00–18.00 h v klubovni 
v budove bývalého Mestského úradu 

na Radlinského ulici. K jeho bohatej činnosti sa môžete 
pridať aj vy.

A. Pašteka

Herca Tobiasa Krála pozná celé 
Slovensko ako nezbedného Maxa 
z úspešného seriálu Oteckovia. Či je aj 
v skutočnosti taký šibal, nám prezradil 
v redakcii, kde nás navštívil aj so svo-
jou mamou Miriam Královou. Pýtali sme 
sa na účinkovanie v Oteckoch, ale aj na 
prvé herecké skúsenosti a záľuby, kto-
rými sa baví vo voľnom čase. 

27. apríl – malackí filatelisti jubilujú

8.00–11.00 h pošta Malacky 1 – príležitostná poštová pečiatka
8.00–12.00 hZŠ Dr. J. Dérera – zberateľská burza 

Jubileum filatelistov [2]

Do okresného kola postúpilo 24 
naj lepších zo 100 súťa žiacich v ob
vodnom kole, ktorému predchádzali 
tri predkolá: v ZŠ Stu pava – 29 súťa
žiacich, v ZŠ Závod – 28 a v ZŠ Dr. J. Dé
rera Malacky – 43 recitátorov.

Porotu tvorili traja členovia, peda
gogička Jana Pagáčová, herec a re ci
tátor Alfréd Swan a herec Michal Já  

noš. Súťažilo sa v troch vekových ka
tegóriách, pričom výber textov bol 
primeraný veku súťažiacich a pred
nes mal vo viacerých prípadoch vyni
kajúcu úroveň.

Najúspešnejším držíme palce 
v krajskom kole Bratislavské meta
morfózy, ktoré sa uskutoční začiat
kom mája.

Zúbkove pramene
  boli plné talentov

V piatok 29. marca sa v Centre voľného času v Malackách uskutočnilo 
okresné kolo 14. ročníka súťaže v prednese poézie a prózy Zúbkove 
pramene (65. ročník Hviezdosla vovho Kubína). 

Kategória

Poézia I. Katarína Klamová

Próza I. Adela Kupecká

Poézia II. Šimon Nimsch

Próza II. Gloria Novotná

Čestné uznanie Simona Cabanová

Poézia III. Karolína Králová

Čestné uznanie Aneta Izakovičová

Próza III. Kristína Andilová

Strieborné pásmo Stella Stupňanová

Čestné uznanie Vanessa Bazalová

Text a foto: -is-

Víťazi jednotlivých kategórií:

Tobias sa venuje  herectvu  už od škôlky

So seriálovým oteckom B. Deákom



6 8/2019

Žiaci literárno-
-dramatického 
odboru (LDO)
Základnej 
umeleckej školy 
v Malackách 
zaznamenali 
v poslednom 
období výrazné 
úspechy v súťažiach, 
prehliadkach 
i v oblasti štúdia. 

Cieľom finančného vzdelávania 
je zvýšiť základné vedomosti zo 

sveta financií, rozumieť toku peňazí 

a rozpočtu, uvedomovať si hodnotu 
peňazí a a myslieť na potrebu spo
renia. Peniaze nie sú iba nástrojom 

na okamžitú spotrebu, ale majú veľ
ký význam pre zabezpečenie bu
dúcnosti. Ak naši žiaci budú lepšie 
ro zumieť peniazom, budú si vedieť 
lepšie zorganizovať svoj život.

Text a foto: ZŠ Záhorácka 

Hviezdoslavov Kubín 
Žiaci z triedy Petra Weincillera sa úspešne zúčastnili 

na krajskej prehliadke umeleckého prednesu a divadiel 
poézie Štúrova Modra (65. Hviezdoslavov Kubín). Vystúpi
li s divadlom poézie, ktorého predlohu tvorí báseň Pavla 
Országha Hviezdoslava Krivoprísažník. Inscenácia získala 
1. miesto a bude Bratislavský kraj aj našu ZUŠ v Malackách 
reprezentovať na celoštátnej prehliadke Hviezdoslavov 
Kubín v júni tohto roku v Dolnom Kubíne.

Nikoleta Palkovičová s prednesom Hviezdoslavo
vej básne Nový svet získala rovnako 1. miesto a v júni tiež  
poputuje do Kubína. Filip Prášil s poviedkou A. P. Če
chova Aňuta sa v silnej konkurencii umiestnil na peknom 
3. mieste. Michaela Slobodová s prednesom textu Iva
ny Sajko Žena bomba prejavom, zjavom a interpretáciou  
veľmi očarila porotu, ale vzhľadom na to, že sa text  
žán rovo radí skôr do dramatickej literatúry, nezapadá do 
propozícií súťaže prednesu poézie a prózy.

Stretnutie s malou Táliou
Žiaci z triedy Petra Pavlíka sa zúčastnili na krajskej pre

hliadke detskej dramatickej tvorivosti Stretnutie s malou 
Táliou v Senci, kde sa predstavili s inscenáciou ECO. In
scenácia sa stretla s veľmi pozitívnym ohlasom odbornej 
poroty a získala 1. miesto. Porota vysoko ocenila výber 
námetu, prácu s materiálom a celkové spracovanie témy. 
Žiaci budú koncom mája reprezentovať Bratislavský kraj 
na 48. ročníku celoštátnej postupovej súťaže a prehliadke 
detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka v Šali.

Kristína Andilová sa dostala na konzervatórium 
Žiačka LDO Kristína Andilová bola prijatá na štátne 

Konzervatórium v Bratislave, odbor hudobnodramatic
ké umenie. Na prijímacie pohovory ju pripravoval Peter 
Weinciller.

Našim úspešným žiakom srdečne blahoželáme  
a dr žíme palce v ďalšej reprezentácii a v šírení dob-
rého mena Základnej umeleckej školy v Malackách!

Text a foto: ZUŠ

SPEKTRUM / INZERCIA

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

V delegácii Bratislavského samo
správneho kraja bol aj župan Juraj 
Droba, ktorý vystúpil v panelovej 
diskusii o budúcnosti kohéznej po
litiky a jej význame pre regióny. 

„Požadujem silnejšie slovo v roz-
hodovaní o eurofondoch pre regió-
ny, aby sa fondy menežovali čo naj-
bližšie k občanom. Silná kohézna  
politika pre všetky slovenské regióny, 
ale férová aj pre Bratislavský kraj –  
za to budem ako šéf slovenskej de-
legácie v Európskom výbore regió-
nov v Bruseli naďalej bojovať. Ko-
héznu politi ku považujem za jeden   
z najdôležitejších pilierov, vďaka  
ktorému ľudia vidia, že Európska 

únia má  zmysel,” uviedol J. Droba. 
Text: L. Vidanová, foto: BSK

Lucia Vidanová s predsedom BSK Jurajom Drobom a poslaneckým kolegom Marekom 
Machatom.

 Malacky mali zastúpenie
 na európskom summite

V marci sa mestská a župná poslankyňa Lucia Vidanová zúčast nila 
na Európskom summite regiónov a miest v Bukurešti. Viac ako 100 
mladých politikov diskutovalo o definovaní novej vízie Európskej 
únie.

Žiaci sa učia finančnej gramotnosti
Žiaci ZŠ Záhorácka si vyskúšali svoje vedomosti z oblasti financií  
a digitálnej bezpečnosti. Dvadsaťdva z nich sa zapojilo do národné-
ho kola Európskeho kvízu o peniazoch EUROPEAN MONEY QUIZ.EU 
a skončili na 4. mieste.

Tešíme sa z úspechov  našich

Štúrova Modra – divadlo poé-
zie Krivoprísažník. 

ZUŠ-károv

Súbor na Stretnutí s malou Táliou.

 Do práce
 na bicykli –
stále sa môžete
registrovať

Národná kampaň pre podporu 
cyklistickej dopravy Do práce 
na bicykli 2019 je v plnom prú-
de. Keďže Malacky sú zaregis-
trované, môžu opäť súťažiť aj 
obyvatelia nášho mesta. Stačí 
sa do 5. mája oficiálne zaregis-
trovať na internetovej stránke 
www.dopracenabicykli.eu.

Súťažiť môžu 2 až 4členné tímy 
vytvorené zo zamestnancov firiem, 
inštitúcií a organizácií, ktoré budú 
po čas mája dochádzať do zamestna
nia na bicykli. Odmenou bude pevné 
zdravie, úspora financií a podpora 
životného prostredia. Pripravené sú 
však aj vecné ceny. Viac podrobností 
nájdete na www.dopracenabicykli.
eu v sekcii Informácie. 

Minulý rok sa do súťaže prihlásilo 
45 tímov (149 súťažiacich) z Malaciek 
s rôznymi kreatívnymi názvami ako 
napríklad Draci z Malacek, Frišké kú
by či Dzífčence s dúhýma jazykama. 
Nechajte sa inšpirovať a pridajte sa 
k nadšeným cyklistom, ktorí radi cho
dia do práce na bicykli!        -red-



8/2019 7

Mestské centrum sociál-
nych služieb opäť otvo-
rilo svoje dvere pre ši ro-
kú verejnosť. Deň otvo-
rených dverí sa za čal 
dis kusiou s historikom 
Martinom Macejkom na 
tému Malacky na starých po-
hľadniciach.

Verejnosť sa mohla pria mo na 
mieste do zvedieť o poskytovaných  
službách a prezrieť si priestory den
ného stacionára i novozrekonštruo
vanú hlavnú bu dovu. Do toho har
monika Pavla Sýkoru, spev v podaní 
Adama Martinca zo Vstúpte, všade
prítomná dobrá nálada a úsmevy. 
Návštevníci mali možnosť kúpiť si 
mi lé drobnosti, ktoré vytvorili šikov
né ru ky klientov centra i Vstúpte. Sú 

 časťou dňa otvorených dverí bola aj 
súťaž o najkrajšiu kraslicu. Spome
dzi 42 prác vyhrala pani Horní ko vá, 
druhé miesto obsadila pani Šláv ková 
a tretia skončila pani Zaťková.

-lp-/-otano-

Hračky, deti, veselá výzdoba, dobrá nálada – jedným 
slovom pohoda. Takto to vyzerá v Materskom centre 
Vánok. Presvedčil sa o tom aj primátor Juraj Říha, kto-
rý prijal pozvanie na neformálnu diskusiu. 

Mamičky a oteckovia počúvali a pýtali sa, zatiaľ čo Natál
ka, Dorotka, Tadeáško, Lukáško, Paľko, Damianko a ďalší 
drob ci striedavo spinkali, hrali sa a papali. 

Primátor potvrdil, že mesto chce zrekonštruovať budovu 
Centra voľného času na Ulici Martina Rázusa, kde má svo
je priestory aj Vánok. „Žiaľ, nevyhnutný dočasný diskomfort 
postihne aj vás, ale mesto zabezpečí náhradné priestory. Bu-
dem rád, ak si spolu sadneme za jeden stôl a poviete si svoje 
požiadavky,“ uviedol J. Ří ha. Prítomných rodičov zaujíma
la ka paci ta materskej školy, stav detských ihrísk aj bezba
riérovosť základných škôl. Dozvedeli sa, že mesto plánuje 
výstavbu detských jaslí, že chce rozšíriť kapacitu škôlky na 
Záhoráckej a že zriadiť škôlku plánuje aj cirkevná škola.  
Ako informoval primátor, detské ihriská sa postupne – podľa 
finančných možností mesta – rekonštruujú. „Aktuálne má - 
me pripravenú obnovu hracích prvkov v Zámockom parku za 
130-tisíc €. Žiaľ, predlžuje sa proces verejného obsta rávania, 
avšak verím, že to stihneme ešte počas toh to leta,“  informoval.

Primátor prijal záštitu nad tradič ným podujatím Míľa pre 
mamu. Uskutoční sa v sobotu 11. mája v Zámockom parku, 
všetci ste srdečne po zvaní a vítaní.

Text a foto: Ľ. Pilzová 

SPEKTRUM / SPOLOČENSKÁ KRONIKA 

11. apríla uplynul 
rok, odkedy sa na 
vždy zastavilo Tvo 
je vrúcne srdce  
a utíchli slová pod 
pory a pochope
nia. Okrem smút
ku si v nás ale zanechal veľké more 
lásky sily a úcty, a na to nezabúda
me, tak ako nikdy nezabudneme 
na Teba.
Do neba Ťa s láskou pozdravuje 
babinka, Elenka s Vierkou a Emi
lom, vnúčatá Dávid s Editkou, Len
ka s Majkom, Tomi, Natálka s Rad
kom a pravnúčik Oliverko.
Kto ste poznali Františka Kopču, 
venujte mu s nami krátku spo
mienku, najlepšie pri štamplíku.

22. apríla sme si 
pri pomenuli 4. vý
ročie úmrtia našej 
drahej mamky, 
bab ky a prababky 
Márie  Osuskej.
Kto ste ju poznali, 
venujte jej s nami tichú spomien
ku. S láskou a úctou spomínajú 
dvaja synovia a dcéra s rodinami.

Kto raz miloval, 
nikdy nezabudne.

24. sme si pripo
menuli 3. výročie, 
keď od nás navždy 
odišiel milovaný 
manžel a otec Pe-
ter Furian z Mala
ciek.
S láskou spomínajú manželka Eva, 
dcéra Erika a syn Rastislav s man
želkou. Za tichú spomienku ďaku
jeme.

SPOMIENKY

Tak, ako ruža pekne kvitne,
nech kvitne i život Tvoj,
nech Ti šťastie s láskou svieti
po celý život Tvoj.

24. apríla sa doží
va krásneho život
ného jubilea 65 
rokov naša drahá 
Anna Lichnov-
ská.
Za lásku, ktorú roz
dáva, želajú veľa zdravíčka a šťas
tíčka manžel Anton, sestry Iveta 
Rigáňová, Mária Karasová a Vierka 
Trávničková a brat Ali Vrbovský. 
K blahoželaniu sa pripájajú priate
lia a známi.

27. apríla sa dožíva 
92 rokov naša dra
há mamička, ba
bička a prababič
ka Mária Matúš-
ková.
Všetko najlepšie, 
predovšetkým veľa zdravia a ro
dinnej pohody želajú syn Dušan 
s manželkou Oľgou, syn Peter  
s manželkou Danou, vnuci Dušan, 
Ľubomír s partnerkou, Peťko, Pe
ter s manželkou Mirkou, vnučka 
Erika s partnerom a pravnuci Ma
tiasko, Davidko a Maťko.

BLAHOŽELANIA

Široko otvorené 
dvere v MsCSS

 Primátor vo Vánku

Denné centrum – 
Klub dôchodcov
pozýva na

tanečné 
popoludnie
v pondelok 29. apríla
o 14.00 hodine v Spoločenskom 
dome MCK (vedľa Inkubátora)
Hudba: 1 €

Termíny bezplatnej právnej po-
mo ci pre seniorov:

Piatok

3. máj
od 10.00 h
do 12.00 h

17. máj
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).      -red-

 Právna 
 poradňa 
 pre seniorov
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Medzi 104 chlapcami a 59 dievča
tami na 4. ročníku Slovenského po
hára mládeže v stolnom tenise, ka
tegória mladší žiaci, nechýbali ani 
malacké talenty. Z chlapcov sa na 
tur naji premiérovo zúčastnili Matej 
Te ker a Oliver Sloboda a z dievčat  

už o niečo skúsenejšie dvojičky Eri
ka a Veronika Stúpalové. Najlepšie sa 
darilo Erike, ktorá obsadila spoločné  
17.–20. miesto. 

Ďakujeme všetkým deťom za re
prezentáciu klubu.

Text a foto: P. Rajtoková 

Slovenský pohár aj
s malackými talentami

 Futbalisti
 štvrtýkrát
 v rade
 prehrali

Hráči FC Malacky ťahajú v III. lige 
Bratislavského futbalového zväzu ne  
príjemnú šnúru štyroch prehier po se  
be. V 21. kole, ktoré sa hralo 14. apríla, 
prehrali na ihrisku Mosta pri Bratisla
ve a na Veľký piatok 19. apríla nestači li 
doma na súperov z Rače. Po 22 odo
hratých zápasoch sú s bilanciou 7 vý  
hier, 4 remízy a 11 prehier na 11. mie
ste tabuľky spomedzi 16 účastníkov. 
Najbližší zápas ich čaká 28. apríla v Lo  
zorne.
FK Slovan Most pri Bratislave – FC 
Malacky 2:1 (1:1)
Gól Malaciek: 19. Štefan Kovárik
FC Malacky – FK Rača 0:2 (0:1) 

-mb- 

Organizácia Výška 
dotácie

TJ Strojár 26 134 €
LK Sagittarius  2 113 €
TK Tie break    885 €

SPZ – klub streleckých 
nádejí   378 €

1. SC Malacky florbal 1 769 €
ŠK Žolík 3 498 €

Leteckí modelári –  
RC LMK 1 920 €

Alfa Boxing Club 3 711 €
ČSFA 2 715 €
Boxing Club RTJ 1 129 €

Synchronizované 
plávanie    584 €

Benzinol VOMO 2 735 €

Športovostrelecký  
klub ZTŠČ 1 956 €

SCK Záhorák    546 €
TK Grande 1 447 €
FC Malacky 1 837 €
Mažoretky ELLA 1 099 €
Klub vojakov v zálohe 1 574 €

Mestský  
stolnotenisový klub 4 734 €

Auto klub Malacky    681 €
AC Malacky 7 148 €
SJ Sport, o. z. 1 030 €

Záhorácky 
šachový klub    631 €

OZ Pohybovňa    721 €
Záhorácky letecký klub   505 €

71 480 €

-red-

Usporiadatelia: Mesto Malacky, CVČ, TJ Strojár, AC Malacky, AD HOC 
Záštita:  Komisia MsZ pre šport a mládež 
Termín:  streda 8. máj 2019
Miesto:  futbalový štadión v Zámockom parku
Funkcionári pretekov: riaditeľ Anton Pašteka, tajomník Alžbeta Šurinová,
 hlavný rozhodca Vladimír Handl
Program: 8.00–9.00 h –  prezentácia, nástup, otvorenie
 9.00–10.15 h –  súťaže žiakov
 10.15–10.30 h –  beh predškolákov
 10.30–10.45 h –  1. časť vyhlasovania výsledkov
 10.45–11.15 h –  súťaže dorastu a dospelých
 11.30 h –  2. časť vyhlasovania výsledkov
Vekové kategórie a dĺžka tratí:
 predškoláci   60 m
 najmladší žiaci, 1. a 2. ročník ZŠ 200 m
 najmladšie žiačky, 1. a 2. ročník ZŠ 200 m
 mladší žiaci I., 3. a 4. ročník ZŠ 300 m
 mladšie žiačky I., 3. a 4. ročník ZŠ 300 m
 mladší žiaci II., 5.–7. ročník ZŠ 400 m
 mladšie žiačky II., 5.–7. ročník ZŠ 400 m
 starší žiaci, 8. a 9. ročník ZŠ 800 m
 staršie žiačky, 8. a 9. ročník ZŠ 600 m
 (bez žiakov, ktorí opakujú ročník)
 dorastenky, 15–18 rokov 1000 m
 dorastenci, 15–18 rokov 2000 m
 ženy od 19 rokov 1000 m
 muži od 19 rokov 3000 m 

•  Žiaci budú bojovať o Pohár Centra voľného času. Prvých päť pretekárov 
v každej kategórii dostane body (5, 4, 3, 2, 1), ich súčet stanoví víťaznú školu. 

•  Podujatie je zaradené do hodnotenia o najaktívnejšiu školu v zapojení sa 
do celomestských športových akcií v Malackách.

•  Prví traja v každej kategórii získajú vecnú cenu a diplom. Vecnú cenu získa 
i najmladší a najstarší účastník. 

•  Pretekár môže štartovať len v svojej vekovej kategórii. 
•  Štart je na vlastné riziko. 
•  Protest možno podať u hlavného rozhodcu do 15 minút po skončení prete

ku príslušnej kategórie s vkladom 2 €.
•  K dispozícii sú neuzamykateľné šatne, slúžia iba na prezlečenie. Za odlože

né veci sa neručíme.
Komisia MsZ pre šport a mládež 

Dotácie 
pre 
športové 
kluby

Mestské zastupiteľstvo schvá-
lilo na svojom marcovom roko - 
vaní dotácie pre športové klu-
by na rok 2019.

 PROPOZÍCIE – 
47. ročníka 
 Behu oslobodenia
 13. ročníka Pohára 
Centra voľného času

 Hádzanári sa
 budú 
zachraňovať
 proti 
Košiciam

Hádzanári TJ Strojár skončili v ak
tuálnej sezóne extraligy na posled
nom, 10. mieste. Toto umiestnenie 
znamená účasť v baráži o zotrvanie 
v našej najvyššej súťaži, v ktorej sa 
stretnú s víťazom 1. ligy. Tým sa sta
li zatiaľ bez jedinej prehry s predsti
hom hádzanári Košíc. V tíme Košice 
Crows pôsobia okrem iných aj býva lí 
reprezentanti a hráči s medzinárod
nými skúsenosťami ako Radoslav An
tl či Vladimír Guzy, takže našich ne
čaká v boji o záchranu nič jednodu
ché. Prvý barážový zápas sa odo-
hrá v sobotu 18. mája v Košiciach, 
odveta bude o týždeň neskôr 25. 
mája v Malackách. 

M. Binčík 


