vaše noviny • malackyhlas@malacky.sk • www.malacky.sk • 0 €

dvojtýždenník • 10/XXIX • 22. 5. 2019

ÚVODNÍK

Súdržne
a spoločne
Máj by sme pokojne mohli nazvať
mesiacom súdržnosti. Vďaka maj
strovstvám sveta v ľadovom hokeji
sa každoročne spájame pre podporu
našich hráčov. Spoločne sledujeme
zápasy, pravidelne fandíme a citli
vo prežívame úspechy i neúspechy
reprezentácie. Je až obdivuhodné,
ako sa vieme spojiť pre spoločnú
vec a prejaviť spolupatričnosť, ktorá
sa v bežné dni len tak nevidí. Pritom
práve schopnosť držať spolu je po
trebná pre zvyšovanie kvality živo
ta, pre dosiahnutie spoločných cie
ľov či utužovanie vzťahov.
Súdržnosť si vyžadujú i mnohé
projekty mesta. Aktuálne predovšet
kým rekonštrukcia mosta pri vjazde
do Malaciek od diaľnice D2. Plynu
losť premávky cez dočasný obchádz
kový most závisí totiž aj od správa
nia sa vodičov. Vzájomná tolerancia
a ohľaduplnosť sú nevyhnutnosťou
aj na ceste k novej a bezpečnej ko
munikácii.
Držať spolu je však dôležité i pre
tú najmenšiu inštanciu v našich ži
votoch – rodinu, ktorá by bez súdrž
ného prístupu stratila význam. Pri
márna inštitúcia, ktorá je založená
na dôvere a istote, je nenahraditeľ
nou súčasťou každého z nás. Preto
je priam nevyhnutné neustále pra
covať na pozitívnom vývoji a utu
žovaní vzájomných vzťahov. Skvelou
príležitosťou je čas strávený spoloč
ne, čo ponúka napríklad i blížiace
sa mestské podujatie ku Dňu detí,
ktoré sa uskutoční spolu s Malackou
šošovicou a Malackým piknikom
už 1. júna v Zámockom parku. Žiť
súdržne a spoločne zvyšuje kvalitu
života všetkých rodinných prísluš
níkov, preto vás srdečne pozývame
na deň plný pohody a zábavy.
N. Bednáriková

Májové
zastupiteľstvo
V utorok 28. mája o 16. hodine bu
de rokovať mestské zastupiteľstvo.
Poslanci budú okrem iného hovo
riť o zámere výstavby športového
tréningového komplexu, o projek
te komunitného centra či rekon
štrukcii a prístavbe rehabilitačné
ho strediska Vstúpte. Na programe
bude aj návrh o vystúpení mesta
zo Združenia miest a obcí Sloven
ska.
Zastupiteľstvo bude rokovať
na novom mieste, na 5. poschodí
budovy mestského úradu na Ber
nolákovej ulici. Kompletný program
a materiály sú zverejnené na webe
mesta www.malacky.sk, časť MES
TO – MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO.
Rokovanie bude možné sledovať na
živo prostredníctvom stránky www.
zastupitelstvo.sk.
-red-

Do mesta od diaľnice
sa už jazdí
po dočasnom moste
Cez dočasný most ponad Malinu, ktorý vyrástol pri vjazde do
Malaciek od diaľnice D2 a Perneka, prešli v pondelok ráno 20.
mája prvé autá. Začala tak naplno fungovať náhradná obchádz
ková trasa. Jej výstavbu si vyžiadala rekonštrukcia pôvodného
mosta, ktorý je jediným priamym napojením Malaciek na diaľnič
nú sieť.
Diaľničný most slúži vodičom
od roku 1976 a napriek pravidelnej
údržbe je už na hranici svojej život
nosti. Podľa posledných oficiálnych
údajov z roku 2015 po ňom denne
prešlo 15-tisíc vozidiel. Je teda cel
kom reálne, že ich aktuálny počet
sa blíži k číslu 20-tisíc. „Regionálne cesty Bratislava ako správca ciest
II. a III. triedy v Bratislavskom kraji
pravidelne vykonávajú prehliadky
ciest a mostov. Na tomto moste sa
robili bežné opravy a údržba. Keďže
ide o dopravne najzaťaženejší vstup
do okresného mesta Malacky, dozrel
čas na jeho opravu,“ vysvetlil pred
seda Bratislavského samosprávne
ho kraja (BSK) Juraj Droba.
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Koľko a čo za to
Vlastníkom komunikácie je BSK,
ktorý opravu financuje zo svojho rozpočtu. Náklady sú približne 1,4 mi
lióna €. Rekonštrukcia bude v praxi
znamenať kompletnú výmenu nos
nej konštrukcie a zvršku mosta vrá
tane vytvorenia mostných uzáverov,
úpravy záverových múrikov a pre
chodových dosiek na koncoch mos
ta. Okrem toho sa opravia aj priľahlé
úseky vozovky. Pôvodné piliere zo
stanú čiastočne zachované a po urči
tých stavebných úpravách budú po
dopierať nový most. „Väčšinu prác by
sme chceli urobiť počas letných prázd
nin. Predpokladaný termín ukončenia
rekonštrukcie je 31. august. Potom by
sa doprava mala vrátiť na pôvodnú

trasu, časť obchádzky sa rozoberie
a okolie sa upraví do pôvodného stavu,“
informoval Martin Samek zo spoloč
nosti Regionálne cesty Bratislava.
„Malacky sú ťažko skúšané. Vlani sa
kompletne rekonštruoval diaľničný
privádzač v meste, ešte predtým sa
opravoval nadjazd do centra. Doprav
ných obmedzení sme si teda užili veľa,
avšak všetko sa robí pre bezpečnosť
dopravy. Navrhované riešenie dopra
vy počas rekonštrukcie považujem za
optimálne a verím, že vozidlá budú
týmto úsekom prechádzať bez kom
plikácií,“ povedal viceprimátor Milan
Ondrovič.
Pomohol starý klenbový most
O rekonštrukcii mosta ponad
Malinu sa začalo uvažovať približ
ne pred štyrmi rokmi. Bolo niekoľ
ko možností, ako ju zrealizovať, na
príklad opravovaním po častiach
a striedavým presmerovaním dopra
vy do jedného pruhu. Tu ale hrozilo
riziko, že pri červenej na vstupe do
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mesta by sa mohli tvoriť kolóny až
na diaľnicu. Vylúčená bola i možnosť,
že by sa táto časť Malaciek úplne
uzavrela pre dopravu. Ide totiž o jedi
né priame napojenie mesta na diaľ
ničnú sieť a okrem toho jeden vjazd
do mesta je uzavretý kvôli rekon
štrukcii cesty na Rohožník. Ako optimálne riešenie sa preto zvolilo posta
venie dočasného obchádzkového
mosta v tesnej blízkosti vjazdu do
mesta. Ako základ poslúžil starý
a nevyužívaný klenbový most, kto
rý spájal Malacky a Pernek ešte pred
postavením diaľnice.
Všetky dopravné smery zostali
zachované, avšak vodiči musia byť
pripravení aj na prípadný mierne pomalší prejazd. Za prvé dva dni, t. j. od
presmerovania dopravy po uzávier
ku tohto vydania Malackého hlasu,
bola doprava pomerne plynulá. Veľa
závisí od správania sa vodičov, preto
všetkých prosíme o vzájomnú ohľa
duplnosť.
Text: Ľ. Pilzová/BSK, foto: S. Osuský
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VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO

samostatný odborný referent výstavby
a spoločného stavebného úradu MsÚ
Malacky
Rámcová náplň práce:
• vedenie územných konaní a prí
prava a vydávanie územných roz
hodnutí,
• vedenie stavebných konaní a prí
prava a vydávanie stavebných roz
hodnutí,
• vedenie kolaudačných konaní a vy
dávanie kolaudačných rozhodnutí,
•
zabezpečenie výkonu štátneho
stavebného dohľadu,
• vykonávanie pôsobnosti špeciál
neho stavebného úradu pre
miestne komunikácie a účelové
komunikácie podľa zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných ko
munikáciách (cestný zákon) v plat
nom znení.
Miesto výkonu práce: Malacky

Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie druhého
stupňa stavebného zamerania
Iné kritériá a požiadavky:
• občianska bezúhonnosť,
• odborná spôsobilosť pre výkon
činnosti stavebného úradu výho
dou,
• prax v oblasti činností uvedených
v rámcovej náplni práce výhodou,
• znalosť stavebného zákona, správ
neho zákona a zákona o pozem
ných komunikáciách výhodou,
• znalosť práce s PC (MS OFFICE, IN
TERNET),
• samostatnosť, komunikatívnosť,
flexibilnosť, zodpovednosť,
• vodičský preukaz skupiny B.

Termín nástupu: dohodou

Požadované doklady:
•
žiadosť o zaradenie do výberu
uchádzača,
• štruktúrovaný profesijný životopis
s uvedením telefonického a e-mai
lového kontaktu,
• kópia dokladu o vzdelaní.

Platové podmienky:
funkčný plat je určený v zmysle zá
kona č. 553/2003 Z. z. o odmeňo
vaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

Žiadosť spolu s požadovanými do
kladmi je potrebné doručiť najneskôr
do stredy 5. júna na adresu: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A,
901 01 Malacky (neakceptuje sa po
sledný deň lehoty ako dátum odos
lania na podacom lístku pošty).

Druh pracovného pomeru:
plný pracovný úväzok, pracovný
pomer na dobu určitú na jeden rok
s možnosťou predĺženia pracovné
ho pomeru na dobu neurčitú

VÝBEROVÉ KONANIE

opatrovateľ/opatrovateľka v zariadení
opatrovateľskej služby
Zamestnávateľ:
Mestské centrum sociálnych
služieb Malacky
Ulica 1. mája 9, 901 01 Malacky

nie zdravotnej starostlivosti alebo
stredné vzdelanie a absolvovanie
akreditovaného kurzu opatrovania
najmenej v rozsahu 220 hodín

Funkcia:
opatrovateľ/opatrovateľka

Ďalšie požiadavky:
zodpovednosť, spoľahlivosť, samo
statnosť, komunikatívnosť, flexibi
lita, profesionalita, empatia, ochota
pomáhať, trpezlivosť, pozornosť,
vnútorná stabilita

Charakteristika:
rutinná, fyzicky namáhavá pomoc
ná manipulačná alebo obslužná
práca pri vytváraní, prehlbovaní
a upevňovaní hygienických a spo
ločenských návykov klientov v za
riadení sociálnych služieb.
Termín nástupu: dohodou
Pracovný úväzok:
35 hodín týždenne (12-hodinové
zmeny v nepretržitej prevádzke)
Nástupný plat:
556,50–663 € podľa počtu rokov
praxe + príplatky za víkendy, sviat
ky a nočné zmeny (po uplynutí skú
šobnej doby osobný príplatok)
Kvalifikačné predpoklady:
stredné odborné vzdelanie v od
bore vzdelávania so zameraním na
opatrovanie alebo na poskytova

Požadované doklady:
žiadosť o prijatie do pracovného
pomeru (s uvedením telefonického
kontaktu), profesijný životopis, kó
pia dokladu o dosiahnutom vzde
laní.
Písomnú žiadosť spolu s požado
vanými dokladmi je potrebné do
ručiť do sídla zamestnávateľa naj
neskôr do utorka 28. mája. Na
oneskorene podané žiadosti, ako aj
žiadosti, ku ktorým nebudú pripo
jené požadované doklady, sa nebu
de prihliadať. Uchádzači, ktorí spl
nia požiadavky, budú pozvaní na
výberové konanie.

Záchytné parkovisko
sa už stavia
Okolo Pezinskej ulice sa pohybujú staveb
né mechanizmy a na mieste starej Píly je
už čulý ruch – to sú neklamné znaky, že sa
začala výstavba záchytného parkoviska.
Prvým krokom je príprava a spevnenie podlo
žia, súbežne s tým energetici pripravujú chránič
ku na káble vysokého napätia, ktoré je vedené
cez areál. Zabezpečenie kabeláže je nevyhnut
nou podmienkou na začatie vlastných prác. Ako
nás informoval zástupca dodávateľskej spoloč
nosti MBM-GROUP Jaroslav Macoszek, ani súčas
né dažde neovplyvňujú harmonogram: „Práce
budeme prispôsobovať počasiu. Na budúci týždeň
začneme výkop kanalizácie. Pôjdeme postupne
a opatrne: koľko potrubia položíme, toľko musíme
zasypať.”
Projekt Zvýšenie kapacity prestupného ter
minálu IDS v meste Malacky prostredníctvom
vybudovania záchytného parkoviska P&R je
financovaný z Integrovaného regionálneho ope
račného programu v celkovej sume 818 548,82 €.
Mesto Malacky projekt spolufinancuje vo výške
5 %, čo predstavuje sumu 43 081,52 €. Záchytné
parkovisko by malo byť hotové v lete.
Text a foto: -lp-

Podporte Malacky
v projekte Ahoj,

krásne Slovensko
V každom meste sa nájdu mies
ta, ktoré by potrebovali vyčistiť
a zrenovovať. Vďaka projektu
Ahoj, krásne Slovensko dosta
nú šancu na zmenu tri lokality
s najväčším počtom hlasov.

Lavičky, cyklostojany, oprava
detského ihriska alebo obnova pod
chodu. Aj menšie úpravy stačia na
vkusnú zmenu. Mesto Malacky sa

Mestská polícia hľadá posily
Mesto Malacky vyhlasuje prijíma
cie konanie na obsadenie miesta prí
slušník Mestskej polície (MsP) Malac
ky. Ide o zastupovanie počas mater
skej dovolenky. Prijímacie konanie sa
uskutoční v stredu 29. mája o 9.00 h

v priestoroch MsP Malacky (Berno
lákova 5188/1A, Malacky).
Záu
jemcovia nemusia posielať
žiadosti ani životopisy. Stačí, keď prí
du v uvedenom termíne na pracovis
ko MsP.

Podmienky prijatia:
Stredoškolské vzdelanie s matu
ritou, minimálny vek 21 rokov, bez
úhonnosť, telesná a duševná spôso
bilosť.
MsP

vďaka spolupráci s portálom Od
kaz pre starostu prihlásilo do pro

jektu Ahoj, krásne Slovensko, pričom
na revitalizáciu navrhlo priestor pod
nadjazdom v centre. Toto miesto
dnes slúži chodcom prevažne na
presun z jedného obchodného re
ťazca do druhého, avšak v budúc
nosti by sa mohlo stať príjemnou od
dychovou zónou. Stačí zahlasovať
na www.ahojkrasneslovensko.sk.
Hlasovanie potrvá do 31. mája. Ďa
kujeme za vaše hlasy.
-red-
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Po veľkolepých Prvomájkach
prichádzajú tri podujatia
v jeden deň na jednom mieste

Zámocký park

ponúkne

v sobotu 1. júna
bohatý program
pre celú rodinu
Deň detí
10.00 –15.00 h (priestor pred kaštie
ľom, multifunčné ihrisko)
10.30 h – HANIČKA A MURKO (divadlo pre naj
menších)
11.45 h – program CVČ
12.30 h – koncert PÁNKO (pesničky pre deti)
13.30 h – program ZUŠ
14.15 h – koncert SIMA (pesničky pre mládež)
14.30 h – Michal BARBIER (majster sveta vo fitnes) – parkúrové vystúpenie na multifunkčnom ihrisku
Sprievodný
program:
•p
 rehliadka kaštieľa
• v ojenské autá, 		
poľná kuchyňa, 		
nemocnica
•d
 opravné ihrisko
s MsP
•m
 aľovanie na tvár
• t vorivé dielne
• F arebné Malacky –
OZ Malacké pohľady
• s okoliari
•d
 omáce zvieratá
• c hodúliari
•m
 askoti

Malacký
piknik
10.00–15.00 h (lúka pod fontánou)
11.30 h Štúdio mladých Divadla na hambálku
Sprievodný program:
• k nižnica
•p
 ožičovňa športových potrieb
•b
 ábkové divadlo s knižnými vílami
• t ulivaky, deky, siete

Malacká
šošovica

9.00–15.00 h (priestor medzi kaštie
ľom a fontánou)
9.00 h – folková speváčka Lýdia Novotná
10.30 h – folklórny súbor JURÁNEK
– okolo poludnia vystúpi LatinoScool
Sprievodný program:
•d
 revený kolotoč
•p
 arkúrová zóna
• v ýrobky šikovných remeselníkov
• z dravá gastro zóna

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ. V prípade nepriaznivého počasia sa program Dňa detí a Malackého pikniku presunie do Kulúrního domečku a Spoločenského domu.

Míľová prechádzka v našom meste
Vyjadriť vďaku všetkým mamám za ich
lásku, obetavosť a podporu sa aj tento
rok rozhodlo viac ako 26-tisíc ľudí na ce
lom Slovensku, ktorí prešli symbolickú
míľovú prechádzku.

Míľa pre mamu sa koná od roku 2004 a za
strešuje ju Únia materských centier. K poduja
tiu sa Malacky zapojili vďaka dobrovoľníkom
z Materského centra Vánok. V Zámockom
parku spoločne pripravili popoludnie pre ve
rejnosť s tvorivými dielňami, maľovaním na
tvár, modelovaním balónov od kúzelníka či
elektrickými autíčkami. V programe vystúpili
malí kamaráti z Centra voľného času, ktorí sa
predviedli v speve, tanci aj gymnastike.
Úsmev všetkým vyčarilo Divadlo Žihadlo
s Ufúľanou rozprávkou a dospelým aj dar
čeky z bohatej tomboly. „Srdečne ďakujeme
všetkým, ktorí prišli a vychutnali si s nami toto
krásne podujatie. Najmä tým, čo prešli aj sa
motnú míľu. O to totiž ide – nájsť si čas a ďa
kovať za svoju i za ostatné mamy,“ zdôrazňujú

štatutárky Vánku Natália Jánošová a Mária
Slámová. Spoločne už teraz rozmýšľajú, ako
ďalej: „Uvažujeme, že v budúcom roku sa nevy
berieme cestou komerčných atrakcií, ale podu
jatie bude viac športové a rodinné.“
Text a foto: -red-

Zo srdca ďakujeme všetkým,
ktorí pomohli zorganizovať

Míľu pre mamu:
dobrovoľníkom,
mestu Malacky,
AD HOC,
Centru voľného času,
všetkým účinkujúcim,
sponzorom tomboly
a v neposlednom rade našim
rodinám, manželom,
mamám...

MC Vánok
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Voľby do Európskeho parlamentu
– sobota 25. máj od 7.00 do 22.00 h
V Európskom parlamente
pôsobí 751 poslancov,
z toho je 13 zo Slovenska

Ako postu
povať
vo volebnej
miestnosti

Európska rada prijala v júni 2018 rozhodnutie o zložení Európskeho
parlamentu. Stanovuje sa v ňom počet zástupcov v každom členskom
štáte, ktorí majú byť zvolení do Európskeho parlamentu na volebné
obdobie 2019–2024.
Najviac poslancov v EP má Ne
mecko – 96, nasleduje Francúzsko
– 74. Spojené kráľovstvo Veľkej Bri
tánie a Severného Írska i Taliansko
majú po 73 poslancov, Španielsko
54 a Poľsko 51poslancov. Podľa poč
tu poslancov potom nasledujú Ru
munsko – 32, Holandsko – 26, Bel
gicko, Grécko, Portugalsko, Česká
republika a Maďarsko – 21, Švédsko
20, Rakúsko – 18, Bulharsko –17.
Po 13 poslancov majú Sloven
sko, Fínsko a Dánsko. Írsko, Chor
vátsko a Litva majú po 11 poslancov,
Lotyšsko a Slovinsko 8 a napokon
Estónsko, Luxembursko a Malta 6.
Po odchode 73 poslancov Spo
jeného kráľovstva sa počet poslan

cov EP zníži zo 751 na 705. Týmto
znížením sa ponechá priestor na
možné budúce rozširovanie Únie.
Zo 73 kresiel uvoľnených po od
chode Spojeného kráľovstva sa na
novo prerozdelí 27 kresiel s cieľom
zohľadniť zásadu zostupnej propor
cionality.
27 kresiel sa rozdelí medzi Fran
cúzsko (+5), Španielsko (+5), Talian
sko (+3), Holandsko (+3), Írsko (+2),
Švédsko (+1), Rakúsko (+1), Dánsko
(+1), Fínsko (+1), Slovensko (+1),
Chorvátsko (+1), Estónsko (+1), Poľ
sko (+1) a Rumunsko (+1).
Po voľbách teda bude mať Slo
vensko v EP štrnásť poslancov.
www.europarl.europa.eu

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

Do zoznamu je možné na
hliadnuť na Mestskom úrade
v Malackách (Bernolákova
5188/1A, budova Inkubátora)
v úradných hodinách.
Kontaktujte naše kolegyne
Martu Ferenčákovú a Andreu
Baťkovú.

Marta Ferenčáková,
Klientske centrum,
evidencia obyvateľstva, prízemie MsÚ,
pevná linka 034/79 66 141,
e-mail: marta.ferencakova@malacky.sk
Andrea Baťková,
mobil: 0944 712 596,
e-mail: andrea.batkova@malacky.sk.

Hlasovací preukaz
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktorom
koľvek volebnom okrsku.
Požiadať o vydanie hlasovacieho
preukazu ešte stále môžete:
• osobne,
najneskôr v posledný pracov
ný deň predo dňom konania vo
lieb, t. j. najneskôr 24. 5. 2019,
v úradných hodinách Mestského
úradu Malacky, v Klientskom centre
(p. Marta Ferenčáková, prízemie
MsÚ, tel. 034/79 66 141);

• prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno po
žiadať o vydanie hlasovacieho preu
kazu takisto najneskôr v posledný
pracovný deň predo dňom ko
nania volieb, t. j. najneskôr 24. 5.
2019, v úradných hodinách Mest
ského úradu Malacky, v Klientskom
centre (p. Marta Ferenčáková, prí
zemie MsÚ, tel. 034/79 66 141).

Právo voliť

Právo voliť do Európskeho par
lamentu (EP) na území Slovenskej
republiky (SR) má občan SR, ktorý
má na území SR trvalý pobyt a naj
neskôr v deň konania volieb dovŕši
18 rokov veku, a občan iného člen
ského štátu Európskej únie (EÚ),
ktorý má na území SR trvalý pobyt
a najneskôr v deň konania volieb
dovŕši 18 rokov veku. Právo voliť do
EP na území SR má aj občan SR, kto
rý nemá na území SR trvalý pobyt

a ani na území iného členského štá
tu EÚ, najneskôr v deň konania vo
lieb dovŕši 18 rokov veku a v deň
konania volieb sa zdržiava na úze
mí SR.
Voliť do EP v tých istých voľbách
možno len v jednom členskom štá
te EÚ.
Prekážkou práva voliť je záko
nom ustanovené obmedzenie osob
nej slobody z dôvodov ochrany ve
rejného zdravia.

Volič so zdravotným
postihnutím
Volič, ktorý nemôže sám upra
viť hlasovací lístok pre zdravotné
postihnutie alebo preto, že nemôže
čítať alebo písať a oznámi pred hla
sovaním túto skutočnosť okrskovej
volebnej komisii, má právo vziať
so sebou do priestoru určeného
na úpravu hlasovacích lístkov inú
spôsobilú osobu, aby podľa jeho
pokynov a zákona upravila hlasova
cí lístok a vložila do obálky; takouto
osobou nemôže byť člen okrsko
vej volebnej komisie. Obidve oso

by pred vstupom do osobitného
priestoru na úpravu hlasovacích líst
kov člen okrskovej volebnej komisie
poučí o spôsobe hlasovania a o skut
kovej podstate trestného činu mare
nia prípravy a priebehu volieb.
Volič, ktorý nemôže pre zdra
votné postihnutie sám vložiť obál
ku do volebnej schránky, môže
požiadať, aby obálku do volebnej
schránky v jeho prítomnosti vloži
la iná osoba, nie však člen okrsko
vej volebnej komisie.

Prenosná volebná
schránka

Ak chcete zo závažných zdravotných dôvodov požiadať o hlasovanie
mimo volebnej miestnosti (prenosná volebná schránka), kontaktujte
Andreu Baťkovú, mobil 0944 712 596,
e-mail: andrea.batkova@malacky.sk.
V deň konania volieb 25. mája sa môžete s požiadavkou o prenosnú
volebnú schránku obrátiť aj na príslušnú okrskovú volebnú komisiu.

• po príchode do volebnej miest
nosti preukážte svoju totožnosť
predložením občianskeho preu
kazu alebo pobytového preukazu
občana Európskej únie; 		
(Ak bol voličovi na jeho žiadosť vy
daný hlasovací preukaz, predloží
spolu s občianskym preukazom
alebo pobytovým preukazom ob
čana Európskej únie hlasovací pre
ukaz, ktorý mu okrsková volebná
komisia odoberie.);
•
d ostanete hlasovacie lístky
a prázdnu obálku opatrenú od
tlačkom úradnej pečiatky obce,
čo potvrdíte vlastnoručným pod
pisom;
• jeden z hlasovacích lístkov bez
ďalšej úpravy vložte do obálky
alebo na jednom z hlasovacích
lístkov vyznačte odovzdanie
prednostného hlasu zakrúžko
vaním poradového čísla najviac
u dvoch kandidátov;
• hlasovací lístok vložíte do obálky
a následne do volebnej schránky;
• nepoužité alebo nesprávne upra
vené hlasovacie lístky odložíte do
schránky na to určenej.

Koľko ľudí
požiadalo
o hlasovací
preukaz
Volič, ktorý má trvalý pobyt na
území Slovenskej republiky a v deň
konania volieb nebude môcť vo
liť v mieste svojho trvalého poby
tu vo volebnom okrsku, v ktorého
zozname voličov je zapísaný, môže
požiadať obec svojho trvalého
pobytu o vydanie hlasovacieho
preukazu.
Mesto Malacky (ku dňu uzá
vierky) vydalo 65 hlasovacích
preukazov.
Hlasovací preukaz oprávňuje
na zápis do zoznamu voličov v kto
romkoľvek volebnom okrsku.

Kandidujúce politické subjekty (vyžrebované poradie strán)
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 osobnosti (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. MOST-HÍD
17. PRIAMA DEMOKRACIA

18. Strana rómskej koalície – SRK
19. SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA
20. SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA – strana
vlastencov
21. Strana maďarskej komunity – Magyar Kö
zösség 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 – ob
čianska demokracia
30. Demokratická strana
31. NÁRODNÁ KOALÍCIA

VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU
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Voľby do Európskeho
parlamentu 2019
v Malackách –
zaujímavé fakty a čísla
Názvy volebných miestností budú aj v anglickom jazyku.
15249 oprávnených voličov, 33 prvovoličov
3 cudzinci (Poľsko, Taliansko, Dánsko) požiadali o zápis do zoznamu voličov.
Najstaršími zapísanými voličmi sú tri ženy: 98-, 99- a 100-ročná.
V deň volieb 25. mája dovŕši 18 rokov jeden prvovolič.

Je nás presne 28

Vedeli by ste vymenovať všetky štáty, s ktorými zdieľame spoločnú
vlajku Európskej únie?

Foto: S. Osuský

Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fín
sko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko,
Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slo
vensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo (Brexit – zatiaľ ostáva právoplatným
členom EÚ a aj naďalej sa naň a na jeho území v plnom rozsahu uplatňujú
práva a povinnosti), Španielsko, Švédsko, Taliansko.

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:
Denisa Šoóšová, 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:
Zdenka Bordáčová, 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:
Anežka Kujanová, 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 Černá, 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:
Anna Slezáková, 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
Zapisovateľky okrskových volebných komisií budú na
uvedených mobilných číslach v deň volieb, teda 25. má
ja v čase od 7.00 do 22.00 hodiny. Môžete ich kontakto
vať v prípade akejkoľvek otázky súvisiacej s voľbami.

Volebný servis pripravila prednostka Mestského úradu v Malackách Ľubica Čikošová v spolupráci s redaktorkou Malackého hlasu Ingrid Sochorovou.
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Študenti štátneho gymnázia
sú úspešní doma i v zahraničí
Gymnázium Ul. 1. mája žije bohatými ak
tivitami. Študenti ho reprezentujú v rôz
nych súťažiach, škola je úspešná v mno
hých projektoch.

Najlepšia v Európe
Laura Pochylá, študentka II. OB triedy, zvíťazila v medzinárodnej projektovej súťaži
Schülerwettbewerb s projektom Cesty bieleho
zlata. Prvé miesto získala v konkurencii takmer
dvoch tisíc projektov z celej Európy. Súťaž
Schülerwettbewerb – Stretnutie s východnou
Európou vyhlásili v jeseni 2018 v Nemecku –
Spolkovej republike Severné Porýnie – Vestfál
sko, pod záštitou tamojších ministerstiev kultú
ry, vedy, školstva a vzdelávania. Ide o medziná
rodnú súťaž so 66-ročnou tradíciou.
Hlavnou Laurinou úlohou bolo kryštalizá
ciou soli vytvoriť postavičku, ktorá virtuálne
poputuje z poľskej soľnej bane Wieliczka až do
nemeckého Münsteru k organizátorom súťaže.
Toto putovanie zdokumentovala tvorivým spô
sobom, ozvláštnila ho informáciami, ktoré zís
kala o stredovekých soľných cestách, baniach
či solivaroch na území, kadiaľ postavička pre
šla. Získané poznatky oživila príbehom a ďal
šími postavami. Zostavila samostatnú brožúru
s informáciami o najvýznamnejších náleziskách
soli zo Slovenska i z Nemecka. Vyrobila plagát
s dávnymi slovanskými tradíciami a poverami
spojenými so soľou. Využila aj priestor dopl
niť svoj súťažný exponát o ďalšie kúsky podľa
vlastnej fantázie – zostavila knižku slovenských
povestí a rozprávok o soli a nahrala k nim vlast
nú hudbu.

Úspech „dejepisárov”
V XXVIII. ročníku dejepisnej súťaže študen
tov gymnázií Českej a Slovenskej republiky sa
naši študenti umiestnili na 3. priečke. Úspešný
tím v zložení Ester Majzúnová, Timea Smut

Proti kriminalite na internete
Vo výzve Ministerstva vnútra SR získalo štát
ne gymnázium finančný grant vo výške 4000 €
na projekt Nebezpečné výzvy v online prostre
dí. Hlavným cieľom programu je šírenie osvety

ku
tovalo takmer 30 pedagógov. Odbornú
prednášku viedol riaditeľ odboru prevencie
kriminality Ministerstva vnútra SR Jozef Halcin.
Verejná prednáška zahŕňala fotografie a videá
skutočných príbehov. Výnimočnou príležitos
ťou pre pedagógov bola interaktívna diskusia.
Návšteva veľvyslanca USA
Škola na svojej pôde privítala veľvyslanca
Spojených štátov Adama Sterlinga, vojenského
pridelenca USA Jakuba Andrewsa a zástup
cov Ministerstva zahraničných vecí SR. V rám
ci workshopu, ktorý sa konal pri príležitosti
15. výročia nášho vstupu do Severoatlantickej
aliancie, diskutovali so študentmi školy o ak
tuálnych otázkach súvisiacich s NATO. Hostia
ocenili aktivitu našich študentov aj ich skvelú
angličtinu. Hovorilo sa tiež o vznikajúcej biling
válnej forme vzdelávania a možnosti študent
ských a učiteľských programov.
Text a foto: Gymnázium Malacky/-red-

Prihláste sa
do speváckej súťaže

ková a Marek Benkovič si zmeral sily so svo
jimi kolegami z gymnázií Bratislavského kraja
v súťažných otázkach na tému Československo
v rokoch 1978–1992. Študenti sa pripravovali
pod vedením svojho učiteľa dejepisu Martina
Čižmára.

o zodpovednom používaní internetu, mobilnej
komunikácie a nových technológií, prevencia
pred trestnými činmi vo vzťahu k učiteľom, žia
kom aj rodičom.
O kriminalite páchanej prostredníctvom in
ternetu, obchodovaní s ľuďmi, zneužití osob
ných údajov či problematike extrémizmu dis

Baví ťa hudba, rada/rád spievaš a vystu
puješ? Prihlás sa do súťaže SPEVÁCKY
TALENT CVČ!
Súťažná prehliadka mladých spevákov
sa uskutoční v pondelok 10. júna o 16.15 h
v Centre voľného času v Malackách. Do sú
ťaže sa môžete prihlásiť do 3. júna osob
ne v CVČ (Ul. Martina Rázusa 30) alebo te
lefonicky na čísle 034/772 22 28.
Vítaní sú predškoláci a žiaci základných
škôl. Každý účastník si pripraví jednu pes
ničku podľa vlastného výberu. Môže pou
žiť hudobný podklad na CD/USB, hudobný
nástroj, alebo môže spievať bez podkladu.
CVČ
Tešíme sa na vás!			
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Mažoretky postúpili
na majstrovstvá Európy
Malacké mažoretky ELLA sa úspešne zúčastnili na majstrovstvách
Slovenska. Bojovali nielen o republikové tituly, ale aj o postup na
európsky šampionát, ktorý sa bude konať v júli v chorvátskom Zá
hrebe. Medzi 27 súbormi sa rozhodne nestratili a v šiestich disciplí
nach sa nominovali na majstrovstvá Európy.

Hneď prvý deň sme získali zlato
a titul majsteriek Slovenska záslu
hou troch najmenších Sáry Marti
nusovej, Evičky Németovej a Ti
mejky Rusňákovej v kategórii trio
baton deti. Po oficiálnom otvorení
a tradičnom nástupe pretekárok
i porotkýň, medzi ktorými bola aj
naša vedúca a trénerka Danka Bu
kovská, sa predstavili malé formácie.
Kadetky v zložení Natálka Bukov
ská, Dorotka Danihelová, Timejka
Polovková, Tamarka Ehrmannová,
Sabínka Jurkáčková, Nikolka Naj
virt a Lili Chlepková získali bronz
a postup na ME, a to aj napriek tomu,
že v tejto kategórii súťažili prvý rok
a vekový rozdiel oproti starším sú
perkám bol viditeľný.
Svoju veľkú premiéru ako sólistka
zažila Julka Baťková, ktorá skončila
na krásnom 4. mieste. Ostrieľané trio
junioriek Alicka Blažková, Eliška
Bačová a Julka Baťková si vytanco
valo striebro, a teda titul I. vicemaj
steriek Slovenska a postup do Zá
hrebu. Miniformácia junioriek Eliš
ka Bačová, Alicka Blažková, Julka
Baťková, Peťka Ehrmannová, Ka
rolínka Hrebeňová, Miška Bolfo

vá a Julka Kovárová získala krásne
3. miesto, titul II. vicemajsteriek Slo
venka a nomináciu na majstrovstvá
Európy.
Mažoretky Ella sa predstavili aj
s tromi veľkými formáciami, pričom
všetky postúpili aj do Záhrebu. Po
chodové defilé baton junioriek Retro

získalo 1. miesto, kadetky s témou
Afrika vybojovali 5. priečku a veľká
formácia junioriek Level Up získala
3. miesto.
Našim mažoretkám srdečne bla
hoželáme a držíme palce v júli na Eu
rópe. Ešte predtým sa predstavia na
domácej pôde. V sobotu 8. júna sa
v športovej hale Malina uskutoč
ní 1. ročník nepostupovej medzi
národnej súťaže v mažoretkovom
športe ELLA CUP 2019. Srdečne
vás pozývame!
Text a foto: K. Horecká
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Občianske združenie ZENIT SK
a Slovenský cykloklub Záhorák Malacky

pozývajú priateľov bicykla na

9. ročník Memoriálu
Petra Patscha
(cyklomaratón na bicykli okolo Bratislavského kraja za 13,5 hodiny)
Dátum:
sobota 25. máj
Prezentácia: 6.30 h, parkovisko pred ŠH Malina v Malackách
Štart:
7.00 h
Trasa:	Malacky–Gajary–Malé Leváre–Závod–Studienka–Plavecký
Mikuláš–Sološnica–Doľany–Senec–Hamuliakovo–Bratisla
va–Most Slobody (Devínska Nová Ves)–Vysoká pri Morave–
–Jakubov–Malacky (spolu cca 220 km)

• pridružená Malokarpatská etapa: 					
Sološnica–Sklená Huta a späť (štart o 10.00 h)
• pridružená etapa BSK: 						
Hamuliakovo–Most Slobody (štart o 15.00 h)
• pridružená etapa SCK Záhorák: 					
Most Slobody–Malacky (štart o 18.00 h)

Záverečné vyhodnotenie, odovzdávanie účastníckych tričiek, žrebova
nie cien a večera budú v reštaurácii Illy´s v Malackách (pri dolnom kos
tole) od 20.30 h. Žrebovanie účastníckej tomboly o 21.00 h.

Sila myšlienky nás ženie dopredu!
Podujatie podporili:

Informácie: Milan Merc, 0903 459 463, mercmila322@gmail.com
Marcel Bulla, 0903 196 021, sckzahorak@gmail.com

Chcete zverejniť informáciu

o narodení, sobáši alebo úmrtí
v Malackom hlase?

Ľudia sa na nás opakovane obracajú s otázkami, prečo nebola in
formácia o narodení dieťaťa, sobáši či úmrtí príbuzného uverejne
ná v Malackom hlase. O nutnosti nahlasovania týchto skutočností
sme už informovali.

Pri narodení dieťaťa príde do
miesta bydliska na evidenciu oby
vateľstva oznámenie výlučne pre
potreby zaevidovania nového oby
vateľa. Keďže v Malackách nie je
pôrodnica, rodičia si na matričný
úrad po rodné listy nechodia (na
mesto príde len kópia rodného lis
tu), a tak sa tam túto skutočnosť ne
dozvedia. Preto je nevyhnutné, aby
rodičia, ktorí chcú mať narodenie
dieťatka zverejnené v mestských
novinách, prišli na matriku a túto
skutočnosť nahlásili. Podmienkou je

Právna poradňa pre seniorov
Termíny bezplatnej právnej po
moci pre seniorov:
Piatok

7. jún
21. jún

od 10.00 h
do 12.00 h

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
-reddiskrétne a anonymné.

zároveň písomný súhlas aspoň jed
ného z nich.
Pri uzavretí manželstva je to jed
noduchšie v prípade, že sa budúci
novomanželia berú v Malackách.
Pri civilnom i cirkevnom sobáši si na
matričný úrad prídu po vystavený
sobášny list, kde sa ich pracovníčky
rovno opýtajú, či chcú informáciu
o manželstve zverejniť v novinách.
Pokiaľ však snúbenci nemajú sobáš
v Malackách, znova príde na eviden
ciu obyvateľstva len oznámenie
o zmene stavu a kópia sobášneho
listu, o čom sa na matrike nedozve
dia. V prípade záujmu o zverejnenie
treba prísť osobne.
Pri úmrtí skoro všetky pohrebné
služby v Malackách a okolí v rámci
svojej ponuky vybavujú aj úmrtné
listy, pokiaľ im dajú pozostalí splno
mocnenie. Zamestnanec pohrebnej
služby však nie je oprávnený dať
súhlas aj na zverejnenie oznamu
o úmrtí v novinách, musí prísť osob
ne niekto z pozostalých.
Ak niekto zomrie napríklad v Bra
tislave, malacká matrika sa o tom už
vôbec nedozvie, oznámenie príde
znova len na evidenciu obyvateľstva.
Preto v prípade záujmu publikova
nia informácie o úmrtí v novinách
treba prísť túto skutočnosť nahlá-

siť a podpísať súhlas so zverejnením.
Na matričnom úrade majú k dis
pozícii všetky potrebné tlačivá.
I. Sochorová

MALACKÁ MATRIKA
OD 5. DO 20. 5. 2019
Vítame medzi nami
Natália Mrázová, * 3. 5.
Povedali si ÁNO
Mária Briestenská a Michal
Kovár
Andrea Násadová a Ján Brandejs
Armine Kimličková a Andrej Gaš
parovič
SPOMIENKA
Navždy prestali pre Teba
hviezdy svietiť,
navždy prestalo
pre Teba slnko hriať,
ale tí, čo Ťa mali radi,
nikdy neprestanú spomínať.
17. mája sme si pripomenuli nedoži
tých 66 rokov náš
ho drahého man
žela, otca a deda
Miloša Skokánka
z Malaciek.
S láskou a úctou spomínajú man
želka, dcéra Jarmila s rodinou
a dcéra Zuzka s rodinou.
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Veľmi pekné
počasie
sprevádzalo
v poradí už
47. ročník Behu
oslobodenia
v Zámockom
parku.
K výbornej
atmosfére
prispela
i zaplnená
tribúna, odkiaľ
fandili
predovšetkým
rodičia a starí
rodičia
najmenších
pretekárov.

47. ročník Behu oslobodenia a 13. ročník
Pohára Centra voľného času – výsledky
Predškoláčky
1. Tina Bačová, Malacky
2. Stela Čahojová, Gajary
3. Romanka Habová, Malacky
Predškoláci
1. Jakub Pauko, Stupava
2. Juraj Ambruš, Malacky
3. Juraj Mecháček, Malacky
Najmladšie žiačky (1. a 2. roč.)
1. Viktória Pauková, ZŠ Félix Petržalka
2. Viktória Koporcová, ZŠ Štúrova
3. Tamarka Kožuchová, ZŠ Záhorácka

Beh oslobodenia napísal
ďalší úspešný ročník
Usporiadateľmi boli už tradične
mesto Malacky, CVČ, Strojár, AC a AD
HOC Malacky, záštitu prevzala Komi
sia pre šport a mládež pri MsZ v Ma
lackách. Usporiadateľskú službu na
trati zabezpečovali členovia DHZ
Malacky.
Celkovo na pretekoch štartovalo
263 bežcov. Boli to najmä pretekári
z Malaciek, žiaci základných škôl aj
z okolitých obcí. Pre zaujímavosť:
najvyššia účasť bola v roku 1992
(364 pretekárov) a najslabší bol roč
ník 2011 (82 účastníkov).

Prví traja v každej kategórii získali
diplomy a vecné ceny, ktoré im odo
vzdával podpredseda komisie pre
šport a mládež Ladislav Čas spolu so
zástupcami jednotlivých spoluorga
nizátorov podujatia.
Po prvý raz bol súčasťou progra
mu aj Beh predškolákov, o ktorý
bol veľký záujem. Štyridsať malých
bežcov absolvovalo 60-metrovú
trať pred zrakmi rodičov a starých
rodičov. Zúčastnení žiaci bojovali už
po trinástykrát o Pohár Centra voľ
ného času v Malackách. V tomto roč

níku bodovalo 10 škôl. Pohár víťaz
nej škole – ZŠ Záhorácka – odovzda
la riaditeľka CVČ Alžbeta Šurinová.
Za toto vydarené podujatie ďa
kujeme obetavým organizátorom
a všetci sa už tešia na ďalší ročník.
Záujemcov o beh čakajú v tomto
roku ešte ďalšie bežecké podujatia:
Večerný beh zdravia (september)
a Malacká desiatka s Malackým kilo
metrom (október).
Text: A. Pašteka (riaditeľ pretekov),
foto: M. Binčík

M. Binčík

Mladšie žiačky II. (5.–7. roč.)
1. Karen Grígelová, ZŠ Záhorácka
2. Laura Sedláková, ZŠ Záhorácka
3. Tereza Oravcová, ZŠ Záhorácka
Mladší žiaci II. (5.–7. roč.)
1. Šimon Pullmann, Gymnázium
2. Enrique Spišiak, Gymnázium
3. Miroslav Frývaldský, ZŠ Závod

Na majstrovstvách Slovenska
v klasickom (RAW) silovom trojboji
dorastencov, juniorov a masters, kto
ré sa konali v Žiline, reprezentovali
Strojár Malacky dvaja juniori.
Filip Kujan s trojbojom 487,5 kg
(185–100–212,5 kg) získal 3. miesto
v kategórii do 120 kg. Jakub Štubňa
sa stal s výkonom 620 kg (230–155–

Futbalisti FC Malacky po sérii
siedmich zápasov bez výhry
získali tri body na domácom
ihrisku proti Rovinke. V chlad
nom počasí v nedeľu 12. mája
ich k víťazstvu nasmeroval v pr
vom polčase Daniel Čeřovský.

FC Malacky – Slovan Bratislava B
1:1 (0:1)
Gól: 59. Vladimír Ronec

Mladší žiaci I. (3. a 4. roč.)
1. Matúš Bachratý, ZŠ Závod
2. Jakub Čahoj, ZŠ Štúrova
3. Richard Slovinský, ZŠ Závod

Dorastenci
1. Dominik Žiga, RC Sološnica
2. Gabriel Dudič, RC Sološnica
3. Martin Bajanovič, RC Sološnica
Ženy
1. Ivana Penciaková, ZŠ Štúrova
2. Jana Čahojová, Gajary
3. Andrea Mrázová, ZŠ Štúrova
Muži
1. Michal Havlík, Malacky
2. Stanislav Majerovič, Malacky
3. Pavol Petrovič, Malacky
Najmladší účastník:
Alfréd Šulík
Najstarší účastník:
Jaroslav Strunga
Pohár CVČ Malacky:
1. ZŠ Záhorácka
2. ZŠ Štúrova
3. Gymnázium

v silovom trojboji

s lídrom

FC Malacky – TJ Rovinka 2:0 (1:0)
Góly: 35. Daniel Čeřovský, 90. Tomáš
Mifkovič

Mladšie žiačky I. (3. a 4. roč.)
1. Jasmína Csefalvayová, ZŠ Štúrova
2. Lea Pauková, ZŠ Félix Petržalka
3. Vanda Vodáková, ZŠ Záhorácka

Starší žiaci (8. a 9. roč.)
1. Ivan Sedlák, ZŠ Dr. J. Dérera
2. Matúš Klas, ZŠ Záhorácka
3. Dávid Facuna, ZŠ pri RC Sološnica

Máme majstra

Futbalisti
prekvapili
remízou

Rovinka živila nádej na body zo
Záhoria do úplného konca stretnu
tia, avšak v 90. minúte pridal poistku
domácich Tomáš Mifkovič. V nedeľu
19. mája privítali doma lídra tabuľky
Slovan Bratislava B a milo prekvapili
remízou, ku ktorej prispel Vladimír
Ronec.
Zverenci trénera Štefana Horného
sú po 27 kolách na 11. mieste tabuľ
ky III. ligy Bratislavského futbalového
zväzu. Do konca sezóny ich čakajú
ešte tri zápasy, ten najbližší odohrajú
v sobotu 25. mája vo Vajnoroch.

Najmladší žiaci (1. a 2. roč.)
1. Matias Michalovič, ZŠ Štúrova
2. Marek Išunin, ZŠ Štúrova
3. Richard Mráz, ZŠ Štúrova

Staršie žiačky (8. a 9. roč.)
1. Nikola Brandisová, ZŠ Záhorácka
2. Lenka Šimková, Gymnázium
3. Simona Kordošová, SŠ sv. Františ
ka Assiského

235 kg) majstrom Slovenska v kate
górii do 93 kg, zároveň aj absolútnym
majstrom republiky medzi juniormi
a s výkonom 155 kg v tlaku na lavič
ke aj držiteľom slovenského rekordu
v juniorskej kategórii do 93 kg.
Ďakujeme za reprezentáciu a drží
me palce v ďalších súťažíach.
D. Krajčír

Oslabený Strojár
prehral v Košiciach
Talentovaná Bilkovičová
s ďalšou medailou

Hádzanári Strojára Malacky
prehrali v úvodnom zápase
baráže o zotrvanie v extralige
v Košiciach s domácimi Crows
o sedem gólov 23:30.

Počas druhého májového víkendu sa konali Majstrovstvá Slovenskej
republiky jednotlivcov dorastu 2019 v Čadci. Mestský stolnotenisový klub
Malacky reprezentovala Sára Bilkovičová (ešte len prvý rok staršia žiačka),
ktorá už dokázala po boku Ivany Hudákovej (Vranov) vybojovať bronzo
vú medailu, keď zdolali nasadený reprezentačný pár dorasteniek Peková –
Divinská 3:1.				 Text a foto: P. Rajtoková

Náš tím zmietaný krízou odces
toval len s deviatimi hráčmi, dvomi
brankármi a s niekoľkými dorasten
cami. Aj napriek tomu držal s ví
ťazom prvej ligy krok, prvý polčas
prehrali len o gól. V druhej polovici

Sústredenie stolnotenisových talentov
Stolnotenisový klub MSK Malacky hostil v rámci pro
jektu Podpora krajského mládežníckeho výberu predpo
sledné herné sústredenie v sezóne 2018/2019. Tréningo
vé jednotky viedli tréneri Branislav Kalužný, Valentína Po

povová, Milan Novák a Pavlína Rajtoková. Deti mali mož
nosť zahrať si aj s domácimi hráčmi Patrikom Fusekom,
Julom Schreinerom či Ivanom Josimovičom. Ďakujeme
PR
všetkým za príjemný športový víkend. 		

zápasu však východniari zlepšili svoj
výkon a našim dochádzali sily.
Ak si chcú Malačania udržať ex
traligovú príslušnosť aj pre sezónu
2019/2020, budú musieť v domácej
odvete zvíťaziť minimálne o osem
gólov.
Odvetný barážový zápas bude
v sobotu 25. mája o 18.00 v ŠH Mali
na. Príďte povzbudiť Malačanov!
Košice Crows – Strojár Malacky
30:23 (13:12)
Zostava Malaciek: Juraj Rybár (Miro
slav Velebný) – Tomáš Baláž (1), Mário
Prevaj (1), Martin Jurík, Matej Adam
kovič (2), Robert Baláž (3), Derviš Bir
dahič (5), Anur Burnazovič (8), Ján Ja
noštiak, Roman Valachovič (3).
M. Binčík
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