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úvodník

v budúcom vydaní Malackého hlasu (vychádza 19. júna) prinesieme kalendár vývozu triedeného odpadu na druhý polrok 2019.

Športová aréna 
dostala zelenú

Ďalší vnútroblok
hotový

Budeme triediť 
odpad ešte lepšie?

Úspešná športovkyňa 
Veronika 
Longauer

v tomto čísle si prečítate:

2
2
3
6

Deň detí 
Nový mesiac priniesol priam 

ide álne počasie na oslavu v parku. 
V  priestore pred kaštieľom, kde bol 
situovaný program Dňa detí, bolo 
pre najmenších pripravené množ-
stvo prekvapení. Hneď po príchode 
čakal na oslávencov zdravý darček 
v podobe čerstvého ovocia a poriad-
na dávka zábavy, o ktorú sa postarali 
sokoliari, leteckí modelári, chodúlia-
ri, maskoti. 

Nechýbalo maľovanie na tvár, 
tvorivé dielne, roztomilé domáce 
zvieratká či voz s  konským zápra-
hom, na ktorom sa mohli previesť po 
parku. Nádvorie kaštieľa sa premeni-
lo na dopravné ihrisko so svetelnou 
križovatkou a železničným prieces-
tím. Malí „motoristi“ na kolobežkách 
mali tak možnosť vyskúšať si správa-
nie v  cestnej premávke. Veľkým lá-
kadlom pre všetky vekové kategórie 
boli vojenské autá, poľná kuchyňa 
a  nemocnica z  Klubu vojenskej his-
tórie Mor ho! 

Zvýšenú pozornosť pútalo pó-
dium, na ktorom ako prví vystúpili 
Hanička a Murko z divadla pre naj-
menších a neskôr talenty z  Centra 
voľného času. Veselý koncert skupi-
ny Pánko roztancoval deti i  rodičov 
a  folklórny súbor Juránek predvie-
dol opäť krásne vystúpenie plné tan-
ca a hudby. S veľkou netrpezlivosťou 
sa čakalo na raperku Simonu Hége-
rovú, alias Simu. Jej koncert bol spre-
vádzaný spoločným spievaním, tan-
covaním, nadšeným potleskom a ne-
konečným zástupom na autogramy. 
Záver patril parkúrovému vystúpe-
niu v podaní majstra sveta vo fitnes 
Michala Barbiera, ktorý predviedol 
dych vyrážajúce kúsky. 

Súčasťou tohtoročnej oslavy Me-
dzinárodného dňa detí v Malackách 
bola i charitatívna zbierka. „V zbierke 
nazvanej DETI DEŤOM pre občianske 
združenie AneMa sa v sobotu 1. júna 
podarilo vyzbierať 315,72 €,“ pove-
dala riaditeľka Centra voľného času 
Alžbeta Šurinová. 

Malacká šošovica 
Šošovicovú zónu vytvorilo na 

lúke pri kaštieli takmer 60 šikov-
ných remeselníkov predávajúcich 
svoje výnimočné výrobky. Príjemnú 
náladu dotvorila malacká folková 
speváčka Lýdia novotná, folkloris-
ti z Juránka a šikovné deti z Latino 
Scool, ktoré naučili pár latino krokov 
aj tanca chtivých návštevníkov. Pre 
záujemcov o  športové aktivity bola 
pripravená parkúrová zóna a svoje si 
našli aj milovníci zdravej stravy.

 
Malacký piknik 

Pre nadšencov piknikovania boli 
opäť pripravené pohodlné tuliva-
ky a deky, z ktorých si mohli pozrieť 
bábkové divadlo s  knižnými vílami 
alebo si prečítať zaujímavú knižku 
požičanú z knižnice priamo na pikni-
ku. Svoju šikovnosť predviedli deti zo 
Štúdia mladých divadla na ham-

bálku. Priaznivci aktívnejšej formy 
oddychu mohli využiť požičovňu 
športových potrieb. 

Tri tradičné podujatia mesta vy-
tvorili v Zámockom parku skvelú at
mosféru plnú pohody a oddychu pre 
rodiny s  deťmi i  bez detí. „Z  celého 
dňa máme veľmi dobrý pocit, parkom 
sa šírila výborná atmosféra a  prišlo 
omnoho viac ľudí ako po minulé roky 
na Deň detí a Malackú šošovicu. Náv
števníci si okrem programu mohli užiť 
aj oddych v tieni stromov, čím sa v par
ku zdržali dlhšie,“ zhodnotila za Mest-
ské centrum kultúry riaditeľka Jana 
Zetková.

Nakoniec spokojnosť s podujatia-
mi vyjadrili aj samotní návštevníci: 

dáša: Celkovo super, sme radi za 
každé príjemné podujatie v meste. Ďa
kujeme!

Pavol: Osobne som tam nebol, no 
úplne mi stačila dcérkina šťastná tvá
rička, keď sa odtiaľ vrátila! Ďakujem 
Malackám a všetkým, ktorí sa na tom 
podieľali! 

Jaroslav: Ďakujeme za ovocie za
darmo, potešilo. 

veronika: Nám sa páčilo. Deťom 
najviac Hanička a  Murko a  drevený 
kolotoč. 

Trojica podujatí prilákala
 tisíce návštevníkov

deň detí, Malacká šošovica a Malacký piknik ovládli 1. jún v Malac-
kách. Pestrý program a letné počasie prilákalo do Zámockého parku 
tisíce návštevníkov z mesta i okolia. Spojenie troch skvelých poduja-
tí, ktoré je výsledkom spolupráce viacerých mestských organizácií, sa 
ukázalo ako výborný nápad.

Pokračovanie na strane 2

Keď sa 
povie 
naše deti

„Ak odídu naše deti, odíde život  
z obce,“ povzdychla si pred pár rok mi 
pri plánovanom rušení malotriedok 
jedna zo starostiek na západnom  
Slovensku. Jej slová spočiatku vy znie
vali jednoducho, mali však hlbší vý
znam. „Školu máme peknú, moder nú 
a deti sú tu doma. Svoju rodnú vies
ku odhodlane reprezentujú. Navyše 
s  lás kou zastrešujú všetky kultúrne 
podujatia, udržiavajú tradície, pomá
hajú nám s  organizáciou mnohých 
akcií, pretože sa chcú predviesť, po
baviť, ro zosmiať vlastných, svojich, 
spolu nažívať...“ vysvetlila starostka. 

A  o  tom to je. 1. júna oslávili svoj 
sviatok všetky deti. Malí Malačania 
prišli s rodičmi, starými rodičmi, krst
nými rodičmi, súrodencami, tetami, 
strýkami, aby si užili deň plný zába
vy, radosti a  smiechu. A  ďalší menší  
či väčší obyvatelia nášho mesta sa  
o  to všetko výraznou mierou pričini
li. Nezavrhujeme skvelé vystúpenia 
hos tí a nevadí, že organizátormi bo
li do spelí, hlavnými protagonistami  
v mno hom zostávajú práve deti z Ma 
 laciek. 

Keď sa povie naše deti, nemusí to 
teda vždy byť len vyjadrenie rodičov 
o svojich potomkoch. 

Naše deti, malacké deti, do dôsled  
ku ukazujú význam a dôležitosť svo
jej prítomnosti v meste aj pri ďalších 
mestských akciách a  podujatiach, 
ktorých sú už neodmysliteľnou sú
časťou. A vždy sa blysnú v najlepšom 
svetle a tešia sa, že potešili. Naše deti 
sú tie najväčšie celebrity, ktoré bez 
nároku na honorár ročne pobavia 
tisíce ľudí. Ďakujeme im a sme na ne 
hrdí. 

1. jún je za nami, ale v tomto me
siaci ešte príde leto a na to sa asi naj
viac tešia znova práve deti. Najmä tie 
školopovinné. Doprajme im oddych, 
ale nikdy na naše deti nezabúdajme. 
Apropo, malotriedku v  spomínanej 
obci nezrušili. Úradníci prišli a pocho
pili, že deti majú svoje nenahraditeľné 
miesto nielen v meste, ale aj v tej naj
menšej dedinke na svete.

I. Sochorová
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„Medzi reprezentantmi miest sa 
otvorila otázka, či ZMOS dokáže zod
povedne zastupovať záujmy miest 
bez ohľadu na záujmy obcí. Vzhľa
dom na opakované výhrady primáto
rov k  spôsobu vedenia našej komory 
a zotrvačnosti kancelárie ZMOS, ktorá 
sa podľa prevládajúceho názoru sla
bo vymedzuje proti legislatívnym ná
vrhom, sa vynárajú ďalšie otázky k zo
trvaniu miest v ZMOS. Nechcem sa už 
vracať k  starým prehreškom. Ale pý
tam sa, prečo zase všetci mlčíme, keď 
sa tu v týchto dňoch otvorene presa
dzuje novela zákona o dani z príjmov 
s  významným negatívnym vplyvom 
na naše hospodárenie,“ povedal pri-
mátor Juraj Říha.

Súčasné vedenie Malaciek pod-
poruje výhrady reprezentantov 
miest k  činnosti ZMOS. Do budúc-
nosti je možné zvážiť členstvo v al-
ternatívnom združení – Únii miest 
Slovenska, ktorého členmi sú vý-
hradne mestá. Ako ďalej hovorí pri-
mátor Říha: „Bol som najskôr v  tejto 
otázke zdržanlivý. Veľmi ma však za
boleli slová odchádzajúceho pred
sedu združenia k  primátorovi Tren
čína, ktoré odmeraným spôsobom 
prezentoval v televízii. Veď to bolo 
predsa terajšie vedenie, ktoré v minu
losti šmahom ruky predložilo zmene

né stanovy a  vypustilo automatické 
striedanie sa primátorov a  starostov 
na mieste predsedu. Obavám sa, že aj 
nové vedenie bude mať pri takto na
stavených procesoch zviazané ruky 
k zmenám vo vnútri združenia. A je to 
škoda, pretože obce a mestá sa majú 
vzájomne dopĺňať a  učiť sa od seba. 
Pritom som presvedčený, že musíme 
spolupracovať, inak sa zmeny udejú  
na úkor nás všetkých.“

Členstvo v  ZMOS je dobrovoľné 
a spoplatnené ročným členským po-
platkom podľa počtu obyvateľov. 

Ľ. Pilzová

Financovanie stavby sa predpo-
kladá kombináciou viacerých zdro-
jov: vlastné financie, bankový úver 
a  dotácia od Slovenského olympij-
ského a športového výboru (SOŠV), 
o ktorú sa bude mesto uchádzať. 

Športový tréningový komplex 
predstavuje dvojpodlažnú samo-
statne stojacu budovu. Jej súčasťou 
bude hokejová hala, multifunkčná 
športová hala, gymnastická telo-
cvičňa, posilňovňa, atletické drá-
hy, lezecká stena a  zázemie (šatne, 
ošetrovňa, sociálne zariadenia, bu
fet, kancelárske priestory, technické 
príslušenstvo). Navrhovaná základ-
ná kapacita hľadiska je 216 miest 
v  športovej hale a  210 v  hokejovej 
časti. Vďaka špeciálnej konštrukcii  
a rezervám v obvodovom plášti bu  
dovy bude v budúcnosti možné do  
budovať riadne hľadisko.

Vedeniu mesta sa po niekoľko-
mesačných rokovaniach podarilo 
dosiahnuť dohodu s  vlastníkom 
areálu Píly na odkúpenie plochy  
7tisíc štvorcových metrov za 680ti-
síc eur. Mesto získa aj ďalších 1000 
štvorcových metrov za euro na vý-
stavbu potrebnej infraštruktúry.

Vznikne nová mestská 
spoločnosť

Poslanci poverili primátora, aby 
predložil oficiálnu žiadosť o  čer-
panie finančnej dotácie od SOŠV  
a schválili čerpanie investičného 
úve ru. Zároveň odsúhlasili založe-
nie mestskej obchodnej spoločnos-
ti Šport aréna Malacky. Jej hlavnou 
úlohou bude kúpa pozemku, za-
bezpečenie projektovej dokumen

tácie a  potrebných povolení k  vý-
stavbe a  tiež výber dodávateľa.  
„Ďakujem mestskému zastupiteľstvu 
za podporu a odhodlanie, je to náš 
spoločný cieľ. Otvorenie   novej mo
dernej arény bude nepochybne naj
väčším impulzom rozvoja športu na 
dlhé roky dopredu. Nehovorím, že 
to bude ľahké. Vôbec to nebude ľah
ké. Ale bez odvahy by sme aj ďalšie 
roky len diskutovali a nikam sa ne
pohli. Sám mám k tomuto projektu 
rešpekt, ale práve pre takéto odváž
ne kroky si nás budú ďalšie generá
cie pamätať,“ skonštatoval primátor  
Juraj Říha.

O novom športovisku 
sa diskutuje už dlho 

Mesto v  súčasnosti prevádzkuje 
športovú halu a krytú plaváreň Ma-
lina, futbalový štadión, tréningové 
futbalové ihrisko, tenisové kurty, 
multifunkčné ihrisko so šatňami, let-
né kúpalisko, stolnotenisovú halu 
a v zimných mesiacoch aj otvorenú 
ľadovú plochu. Okrem investícií do 
technického zhodnotenia športovej 
infraštruktúry v  uplynulých rokoch 
i v súčasnosti sa žiada impulz v roz-
voji výkonnostného i rekreačného 
športu. 

Diskusia o  novom veľkom špor-
tovisku prebieha už dlhší čas. V ne-
dávnej minulosti sa hovorilo o  vý-
stavbe hokejovej haly pri Základnej 
škole na Záhoráckej ulici a  o multi-
funkčnej športovej hale pri Základ-
nej škole na Štúrovej ulici. Hokejo-
vú halu mal stavať investor, avšak 
tento zámer mestské zastupiteľstvo 
v  júni 2017 neschválilo. Aktuálny 

pro jekt je výsledkom širšej diskusie  
vedenia mesta so zástupcami špor-
tových klubov i športovou verejnos-
ťou. 

V lokalite, kde má stáť nová špor-
tová aréna, mesto momentálne sta-
via záchytné parkovisko. Dobré na-
pojenie ponúka aj verejná doprava, 
pretože neďaleko stojí autobusová 
a  železničná stanica. Podľa vedenia 
mesta ide o najlepšiu dopravne do-
stupnú lokalitu, pričom jeho víziou 
do budúcnosti je pešie a  cyklistic
ké prepojenie Zámockého parku  
a centra mesta práve cez tento are-
ál. Pred navrhovanou stavbou sa má 
vybudovať verejné priestranstvo so 
stromoradím a  verejným osvetle-
ním. Navrhovaný pás zelene a chod-
níkov by stavbu odčlenil od budúcej 
okolitej zástavby.

Text: Ľ. Pilzová, 
vizualizácia: B. Škopek

Športová aréna 
dostala zelenú

Poslanci mestského 
zastupiteľstva schvá-
lili návrh zámeru vý-
stavby športového 
tréningového kom-
plexu. Mal by vyrásť 
v  areáli Píly a  pôjde 
o najväčšiu investí-
ciu mesta v  aktuál-
nom volebnom ob-
dobí, pričom nákla-
dy sa odhadujú na  
5 miliónov eur bez 
dPH.

Mesto pokračuje v  sľúbenej po-
stupnej revitalizácii vnútroblokov. 
Najviac sa pokročilo v 5. obvode, keď 
sa po vnútroblokoch na Ulici 1. mája, 
Ulici M. Rázusa, na rohu Pribinova –  
1. mája aktuálne dokončila rekon-
štrukcia priestoru pri rulete. Oby-
vatelia bytovky číslo 37–41 majú 
zrekonštruované chodníky i prístu-
povú cestu. Priestorovou úpravou 
parkovacích miest sa mierne zvýšil 
ich počet a zároveň vyzerajú krajšie. 
„Dúfam, že obyvatelia dotknutej by
tovky sú spokojní a verím, že aj týmto 
krokom prišlo ku skultúrneniu a skva
litneniu ich života. Mesto bude aj na
ďalej pokračovať v  rekonštrukciách 
chodníkov a  ciest – samozrejme, nie
len v našom obvode, ale podľa finanč
ných možností na celom území, za čo 

mu patrí vďaka,” povedal poslanec 
mestského zastupiteľstva za voleb-
ný obvod číslo 5 Pavol Tedla, ktorý 

bol jedným z iniciátorov revitalizácie 
vnútroblokov.

Text a foto: -lp-

Máme ďalší zrevitalizovaný priestor 

Azda žiadna akcia nie je bezchyb-
ná, preto vítame aj vaše postrehy 
a pri pomienky: 

Evka: Super, ale veľmi málo stán
kov s občerstvením, hlavne jedlo.

Andrea: Za mňa palec hore. Do 
bu dúcna by som posilnila pitný re
žim. Stánok s ovocím by bol super, 
možno aj stánok so zmrzlinou. Som 
vďačná, že som nenašla žiaden stá
nok s  balónikmi, konečne. Privítala 
by som nejaké edukačné aktivity – 
strava, ekológia, triedenie odpadu.

Organizátori však vedia, čo robiť, 
aby pozitívnych reakcií pribúdalo. 
„Všetko sa dá samozrejme zlepšovať, 
takže my už teraz premýšľame, čo 
spraviť budúci rok inak, aby spokoj
ných návštevníkov pribúdalo,“ uistila 
J. Zetková. 

Veľká vďaka za sobotu plnú zába
vy patrí organizátorom všetkých 
troch podujatí: 

Mestu Malacky, Centru voľného 
času Malacky, Mestskému centru 
kultúry Malacky, Základnej ume-
leckej škole Malacky, Materskej 
škole Malacky, Mestskej polícii Ma-
lacky, TEKOSu a Malackej šošovici. 

Ďakujeme Malackým zberačom 
za zabezpečenie poriadku počas ce-
lého dňa, firme Dobré jablká za po-
skytnutie ovocia pre deti zadarmo 
a spoločnosti Maplan za sponzorský 
príspevok.

Text a foto: n. Bednáriková 

Trojica 
podujatí 
prilákala
tisíce 
návštevníkov
Dokončenie zo strany 1

koncom mája opäť rokovalo  
mestské zastupiteľstvo. Po-
slanci tentoraz vymenili staré 
priestory na Radlinského uli-
ci za nové v budove mestské-
ho úradu na Bernolá kovej. na 
programe rokovania bolo nie-
koľko zásadných projektov, 
ktoré mesto čakajú v  blízkej 
budúcnosti. 

O športovej aréne i  o vy stú pení 
mesta zo Združenia miest a  ob cí 
Slovenska píšeme na tejto strane.

Poslanci schválili projekt vý-
stavby komunitného centra, kto-
ré by malo vzniknúť rekonštruk-
ciou stredného pavilónu Centra 
voľného času. Vzniknú tak priesto  
ry na stretnutia, pohybové aktivi
ty či sociál ne služby pre deti, mlá
dež a  dospelých so zdravotným  
postihnutím, deti z  detského do
mova a  pre deti a  mládež zo so
ciálne vylúčených skupín. Financie 
mesto žiada z eurofon dov. Ostatné 
priestory CVČ chce samospráva zre-
konštruovať z  Enviro fondu, kde už 
má podanú žiadosť o dotáciu.

Zelenú dostal aj plán rekon-
štrukcie rehabilitačného stredis-

ka vstúpte, ktoré poskytuje so
ciálne služby ľuďom s mentálnym 
znevýhodnením z Malaciek i okolia. 
Mesto ako vlastník budovy zabez-
pečilo projektovú dokumentáciu 
i  potrebné povolenia k  územnému 
a  stavebnému procesu a  podalo aj 
žiadosť o  financie z  eurofondov. 
Dvor a  hlavná budova by sa podľa 
plánu mali kompletne rekonštruo-
vať a zatepliť. Keďže budova je ba-
riérová, pribudne v  nej výťah. Pro-
jekt počíta aj s prístavbou, kde bu  
dú dielne.

Zastupiteľstvo tiež súhlasilo 
s kú pou pozemkov pod plánova-
nú cyklotrasu Partizánska – Cesta 
mlá deže, ktorá sa napojí na hlav-
nú mestskú cyklodiagonálu (Druž-
stevná – železničná stanica) a spojí 
husto osídlené oblasti mesta (Cesta 
mládeže, Veľkomoravská. Nám. SNP, 
Ľ. Zúbka, Partizánska). 

Zvukový záznam, videozáznam, 
uznesenia a ďalšie informácie k  ro-
kovaniu MsZ sú dostupné na strán-
ke www.malacky.sk, časť MESTo – 
MESTSkÉ ZASTUPITEĽSTvo.

-lp-

Májové zastupiteľstvo 
v nových priestoroch 
o dôležitých projektoch

Malacky vystupujú
zo ZMoS

Poslanci mestského zastupiteľstva schválili návrh na vystúpenie zo 
Združenia miest a obcí Slovenska (ZMoS). dôvodom je dlhodobý ne-
súhlas vedenia mesta so slabou obhajobou záujmu miest zo strany 
vedenia ZMoS a s minimálnou aktivitou komory miest ZMoS.

č. 12 vyjde 19. júna
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V týchto súvislostiach je dôležité 
upozorniť na skutočnosti, ktoré le-
gálne systémy zberu obchádzajú. 

Pozor na Hlbokej ulici
Obzvlášť opatrní a  obozretní by 

mali byť ľudia, ktorí sa rozhodli vy-
viezť odpad do zberného dvora na 
Hlbokej ulici. Prichádzajúcim vo-
zidlám v blízkosti areálu sociálneho 
bývania doslova skáču do cesty pre-
važne malé deti. Po zastavení auta 
sa dožadujú odpadu s  tým, že sa 
s ro dičmi ešte pozrú, či sa im niečo 
nehodí. Občania im väčšinou odpad 
vydajú, najmä nábytok, šatstvo a po-
dobne. Ak si aj rodiny niečo vyberú, 
zostávajúci odpad nikdy neodvezú, 
kam patrí – teda na zberný dvor. Sta-
ré zariadenie, odevy, potreby pred 

domácnosť, elektro spotrebiče, pne-
umatiky a podobne končia v priľah-
lom lesíku, ktorý je permanentne 
znečistený. A tu už nejde len o eko-
logický a estetický, ale aj o hygienic-
ký problém. 

Do lokality pravidelne – raz týž-
denne – chodí kontrola, ktorá neraz 
bola priamym svedkom uvedenej 
činnosti. Mesto preto dôrazne upo-
zorňuje obyvateľov smerujúcich 
s  odpadom do zberného dvora na 

Hlbokej ulici, aby pri bývaní pre so-
ciálne slabšie rodiny nezastavovali 
a odpad vyložili až na mieste. V prí-
pade, že im cestu skrížia deti, aby im 
tento odpad nevydali.

„Podnikatelia” s odpadom
Niektorí Malačania nás upozor-

nili, že istí občania ponúkajú odvoz 
odpadu vlastným spôsobom.

Partia svalovcov je údajne neod-
bytná a operuje v rámci celého ma-
lackého okresu. 

Odpad odvážajú za nemalý po-
platok – ľudia si zrejme neuvedo-
mujú, že ide o viac peňazí, než keby 
požiadali o odvoz spoločnosť na to 
učenú, alebo si ho odviezli sami. Na  
vyše odpad rôzneho charakteru 
skon čí nevedno kde.

V tomto prípade už záleží na kaž-
dom jedincovi. Občania, ktorých 
ponuka dotyčných osôb obťažuje, 
môžu kontaktovať mestskú alebo 
štátnu políciu.

Profesionálny TEKOS
Dôsledkom ilegálnych činnos-

tí týkajúcich sa vývozu odpadu je 
znečisťovanie životného prostredia 
v  meste a  vznik čiernych skládok 
v jeho okolí. Radnica zdôrazňuje, že 
na nakladanie s odpadom v Malac-
kách je určená spoločnosť TEKOS.

Systém zberu komunálneho od-
padu je definovaný vo všeobecnom 
záväznom nariadení mesta a  treba 
ho dodržiavať. Občania tak zabránia 
tomu, že nepotrebné veci skončia 
nelegálne v lese alebo v inom opus-
tenom priestore. Zároveň prispejú 
k ďalším tonám riadne spracované-
ho komunálneho odpadu.

netreba totiž zabúdať na dô-
ležitú skutočnosť – poplatok, 
ktorý platí obec za uloženie 
odpadu na skládku, bude kaž-
doročne stúpať. v  Malackách 
máme úroveň 34 percent sepa-
rácie odpadu, pričom v  tejto 
kategórii je poplatok 8 € na rok 
2019, v  roku 2020 to bude 13  
a v roku 2021 22 €.

dosiahnutím vyššieho percen-
ta separácie poplatok môže 
klesnúť až na polovicu v  prí-
pade, ak by sa nám podarilo 
vyseparovať z  odpadu 60 per-
cent surovín – papiera, plas-
tov, kovov, skla a biologického 
odpadu zo záhrad. Aj preto by 
sme všetci mali naše úsilie pri 
triedení komunálneho odpadu 
znásobiť.

Text: I. Sochorová,
foto: S. osuský

SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA

Rámcová náplň práce: 
•  vydávanie rozhodnutí k dani z ne-

hnuteľnosti a poplatku za rozvoj,
•  sledovanie a vymáhanie pohľadá-

vok za daň z nehnuteľnosti a po-
platok za rozvoj v zmysle daňové-
ho poriadku,

•  daňové a  exekučné konanie pri 
vymáhaní pohľadávok.

Miesto výkonu práce: Malacky
Druh pracovného pomeru: plný 
pracovný úväzok, pracovný po-
mer na dobu určitú na zástup po-
čas materskej a rodičovskej dovo-
lenky
Termín nástupu: podľa dohody 
Platové podmienky: funkčný plat 
je určený v  zmysle zákona č. 
553/2003 Z. z. o odmeňovaní nie-
ktorých zamestnancov pri výko-
ne práce vo verejnom záujme 
a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov
Kvalifikačné predpoklady:
•  vysokoškolské vzdelanie II. stup

ňa ekonomického alebo právne-
ho zamerania; pozícia je vhodná 
aj pre absolventa VŠ

Iné kritériá a požiadavky:
•  znalosť zákona č. 582/2004 Z. z.   

o  miestnych daniach a  o  miest-
nom poplatku za komunálne od-
pady a  drobné stavebné odpa 
dy,

•  znalosť zákona č. 563/2009 Z. z.   
o správe daní (daňový poriadok),

•  občianska bezúhonnosť,
•  znalosť práce s PC – MS Office,
•  znalosť informačného systému 

samosprávy CORA GEO výhodou,
•  samostatnosť, komunikatívnosť, 

flexibilnosť, zodpovednosť.
Zoznam požadovaných 
dokladov:
•  žiadosť o  zaradenie do výberu 

uchádzača,
•  štruktúrovaný profesijný živo-

topis s uvedením telefonického  
a emailového kontaktu,

•  kópia dokladu o  dosiahnutom 
vzdelaní. 

Žiadosť spolu s požadovanými do-
kladmi je potrebné doručiť najne-
skôr do piatku 21. júna do 14.00 h  
na adresu: Mesto Malacky, Ber-
nolákova 5188/1A, 901 01 Malac-
ky (neakceptuje sa posledný deň 
lehoty ako dátum odoslania na po-
dacom lístku pošty).

Rámcová náplň práce:
•  riadiaca a koordinačná činnosť oddelenia ekonomiky 

(vedenie 12členného kolektívu),
•  komplexná správa miestnych daní a poplatkov,
•  dohľad a riadenie prác na úseku rozpočtovania a finan-

covania,
•  metodické usmerňovanie rozpočtového procesu a ve-

denia účtovníctva mesta, vrátane rozpočtových a prí-
spevkových organizácií zriadených mestom,

•  riadenie a  dohľad pri uplatňovaní právnych noriem 
v  oblasti financovania hospodárstva mesta počnúc 
procesom zostavovania rozpočtu, určovaním pravidiel 
rozpočtového hospodárenia, priebežným hodnote-
ním plnenia rozpočtu, finančným usporiadaním všet-
kých vzťahov k rozpočtu a končiac zostavením návrhu 
záverečného účtu mesta,

•  dohľad a riadenie na úseku spracovania účtovných zá-
vierok a výkazníctva,

•  styk s peňažnými ústavmi a poistenie majetku.
Miesto výkonu práce: Malacky
Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok, pra-
covný pomer na dobu určitú na jeden rok s možnosťou 
predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú 
Termín nástupu: podľa dohody
Platové podmienky: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. 
o  odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov 
Kvalifikačné predpoklady:
•  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomic-

kého zamerania,
•  prax v oblasti ekonomiky, rozpočtovníctva, financií mi

ni málne 5 rokov, prax vo verejnej správe výhodou,
•  riadiaca prax minimálne 3 roky.
Iné kritériá a požiadavky:
•  znalosti právnych predpisov v oblasti ekonomiky a fi-

nancií vo verejnej správe a súvisiacej legislatívy,
•  bezúhonnosť,
•  spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, zdra-

votná spôsobilosť,
•  znalosť práce s PC – MS Office,
•  organizačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, 

flexibilita,
•  vodičský preukaz skupiny B.
Zoznam požadovaných dokladov:
•  žiadosť o účasť na výberovom konaní,
•  podpísaný štruktúrovaný životopis s uvedením telefo-

nického a emailového kontaktu,
•  overená kópia dokladu o vzdelaní,
•  čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v pl

nom rozsahu a o zdravotnej spôsobilosti.

Žiadosť s priloženými požadovanými dokladmi je po-
trebné doručiť v zalepenej obálke s označením výbero-
vé konanie – vedúci oddelenia ekonomiky – neotvá-
rať najneskôr do piatku 21. júna do 14.00 h na adresu: 
Mestský úrad Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01  
Malacky. Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú 
zaradené do výberového konania (neakceptuje sa po-
sledný deň lehoty ako dátum odoslania na podacom 
lístku pošty). Termín, miesto a hodinu výberového ko-
nania oznámi vyhlasovateľ uchádzačom, ktorí splni-
li podmienky k účasti na výberovom konaní, písomne 
najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením.

výberové konanie: 

vedúci oddelenia ekonomiky, Msú Malacky
voľné pracovné miesto: 

Samostatný odborný referent 
miestnych daní, Msú Malacky

 Malacky sú úspešné v triedení  odpadu,
 mesto vyzýva  k jeho legálnemu zberu

Malacky získali za rok 2018 cer-
tifikát za množstvo triedeného 
zberu komunálneho odpadu  
v objeme 971  330 kg, čím pri-
spe li k  celkovej úspore emisií 
skleníkových plynov vo výške  
59 263  667 kg Co2. Certifikát 
mes tu udelila organizácia zod-
povednosti výrobcov EnvI –
PAk. Skvelý a zároveň zaväzu-
júci výsledok. Je zrejmé, že 
množ stvo vytriedeného odpa-
du sa môže zvyšovať len vďa-
ka obyvateľom, ktorí budú 
k  trie deniu pristupovať zod-
povedne. Preto je nevyhnut-
né, aby ľudia využívali legálne 
vytvorené systémy zberu pod-
ľa kalen dára (kalendár vývozu 
komunálneho odpadu na II. 
pol rok prinesieme v  budúcom 
čísle).
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voľné pracovné miesto: 

Učiteľ pre primárne 
vzdelávanie
Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola Dr. Jozefa Dérera, Ul. gen. 
M. R. Štefánika 7, 901 01 Malacky
Kvalifikačné predpoklady: 
v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o peda-
gogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov a v zmysle vyhlášky Mi-
nisterstva školstva Slovenskej republiky  
č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kva-
lifikačné predpoklady a osobitné kvalifi-
kačné požiadavky pre jednotlivé kategórie 
pedagogických zamestnancov a odbor-
ných zamestnancov v znení neskorších 
predpisov.
Zoznam požadovaných dokladov: 
doklady o ukončení štúdia v súlade s vyššie  
uvedenými kvalifikačnými predpokladmi, 
súhlas so spracovaním osobných údajov.
Predpokladaný nástup do zamestnania: 
26. 8. 2019
Pracovnú ponuku zasielajte do pondel-
ka 10. júna poštou alebo osobne na adre
su: ZŠ Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R. Šte fánika 
7, 901 01 Malacky, prípadne elektronicky: 
zsderera.riaditelka@dererka.sk.

voľné pracovné miesto: 

Učiteľ nemeckého jazyka 
v aprobácii s iným predmetom
Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola Dr. Jozefa Dérera, Ul. gen. M. 
R. Štefánika 7, 901 01 Malacky
Kvalifikačné predpoklady: 
v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o peda-
gogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a v  zmysle vyhlášky 
Ministerstva školstva Slovenskej republiky  
č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kva-
lifikačné predpoklady a osobitné kvalifikač-
né požiadavky pre jednotlivé kategórie pe-
dagogických zamestnancov a odborných 
zamestnancov v znení neskorších predpi-
sov.
Zoznam požadovaných dokladov: 
doklady o ukončení štúdia v súlade s vyššie  
uvedenými kvalifikačnými predpokladmi, 
súhlas so spracovaním osobných údajov.
Predpokladaný nástup do zamestnania: 
26. 8. 2019
Pracovnú ponuku zasielajte do pondel-
ka 10. júna poštou alebo osobne na adre
su: ZŠ Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R. Šte fánika 
7,  901 01 Malacky, prípadne elektronicky: 
zsderera.riaditelka@dererka.sk.

ZUŠ-kári zbierajú 
ďalšie úspechy

Gymnázium sv. Františka Assiské
ho Malacky zorganizovalo VI. ročník  
Študentskej konferencie. 

Súčasní študenti prezentova-
li príspevky z  roční kových prác a zo 
stredoškolskej odbornej činnosti, 
zatiaľ čo úspešní ab solventi nášho 
gymnázia priniesli od borné postrehy 
z  profesionálnej praxe. Študentské 
príspevky hodno tila Rada tútorov, 
do ktorej pozvanie prijali poslankyňa 
mesta a BSK Lucia Vidanová, odbor-
ník na komunikáciu a  PR Stanislav 
Bellan a majiteľ spoločnosti Richter 
Rasen Alexander Richter.

Prezentácie našich študentov sa 
okrem iného venovali obsahu soli 
v  ľudskom organizme, čiernym die-

ram,  analýze hudobnej štruktúry 
skladieb Tomáša Klusa, ľahkým 
opev  neniam na Záhorí, dôležitosti 
strečingu pri silovom tréningu, ale 
vytvorili sme napríklad aj aplikáciu 
pre android. Absolventi sa venovali 
umelej inteligencii, motivácii, fyziote-
rapii i bezpečnosti používania mobil-
ného telefónu. Inšpiratívne bolo vy-
stúpenie A. Richtera, ktorý sa venoval 
100ročnej tradícii rodinnej firmy. 

Konferenciu opäť hodnotíme ako 
podnetnú a motivačnú pre budúce 
vzdelávanie i  realizáciu študentov. 
Okrem toho členovía školského Me-
diatímu majú ďalšiu skúsenosť z or-
ganizovania podujatia.

Študentský mediálny tím 

 Študentská konferencia 
na cirkevnom gymnáziu 

Divadelníci na Zlatej priadke.

dievčatá z literárno-dramatického odboru Zá klad-
nej umeleckej školy (Ldo ZUŠ) v Malackách sa spolu 
s peda gógmi Petrom Pavlíkom a Petrom Weincille-
rom zúčastnili v Ša li na celo štátnej prehliadke det-
skej dramatickej tvorivosti ZLATÁ PRIAdkA 2019.

Ich inscenácia ECO v réžii P. Wein
cillera mala pozitívnu divácku odoz
vu. Odborná porota vyzdvihla pre-
cíznu prácu s odpadovým materiá
lom (vrecká, plastové fľaše, fólia),  
z kto rého účinkujúci vytvárali rôzne 
obrazy. „Plastový odpad paradoxne 
fungoval ako niečo krásne a tvoriace 
naše okolie a krajinu. Postupne sa toto 
krásno premieňalo na odpad, ktorý ničí 
naše životné prostredie,“ napísal po
rotca Ján Hyža. Spomedzi 14 sú borov 

– výhercov krajských kôl – ocenila 
Bronzovým pásmom a špeciálnou 
cenou za precíznu prácu s materiá-
lom. Ocenenému súboru i režisérovi 
srdečne blahoželáme.

Žiačka LDO ZUŠ kristína Andi-
lová sa po víťazstve v  obvodnom 
a okresnom kole predstavila na kraj-
skom kole Hviezdoslavovho Kubína 
Bratislavské metamorfózy. Pod pe-
dagogickým vedením P. Weincille-
ra súťažila s prednesom poviedky 
A. P. Čechova neopatrnosť. Odbor-
ná porota vysoko  ocenila jej prácu  
s humorom, iróniou, sarkazmom, 
voľbu výrazových prostriedkov, pres-
nosť významov, kvalitne zvládnutý 
temporytmus, gradáciu a celkové vy
znenie a pointu, ako aj dramaturgic
ký výber či odborné pedagogické ve
denie. Hoci šlo o silnú kategóriu reci-
tátorov, Kristína získala veľmi cenné 
2. miesto s návrhom na postup na 
celoštátnu prehliadku Hviezdoslavov 
Kubín. Ako sme už v Malackom hla-
se informovali, Kristína bude od sep-
tembra študovať na Štátnom konzer-
vatóriu v Bratislave. K  úspechom jej 
sr dečne blahoželáme a želáme veľa 
elánu v ďalšom umeleckom napre-
dovaní.      Text: M. kojs/-red-, foto: ZUŠ

Kristína Andilová s moderátorom prehliadky Romanom Féderom. 
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Počet voličov zapísaných v zozname voličov 15223 100 %
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní (účasť) 3311 21,75 %
Počet platných odovzdaných hlasov 3251

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, 
politické hnutie alebo koalíciu:

  1. SMER  sociálna demokracia 550 16,92 %
  2. Kresťanská demokracia – Život a prosperita 45 1,38 %
  3. Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko 354 10,89 %
  4. KOREKTÚRA – Andrej Hryc 31 0,95 %
  5. Slovenská národná strana 147 4,52 %
  6. SME RODINA – Boris Kollár 168 5,17 %
  7. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) 171 5,26 %
  8. STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 12 0,37 %
  9. Strana práce 6 0,18 %
10. Strana tolerancie a spolunažívania 3 0,09 %
11. HLAS ĽUDU 6 0,18 %

12.  Maďarská kresťanskodemokratická aliancia – 
       Magyar Kereszténydemokrata Szövetség 0 0,00 %

13. DOPRAVA 8 0,25 %
14. Kresťanskodemokratické hnutie 227 6,98 %
15. Strana zelených Slovenska 38 1,17 %
16. MOSTHÍD 5 0,15 %
17. PRIAMA DEMOKRACIA 6 0,18 %
18. Strana rómskej koalície  SRK 2 0,06 %
19. SLOVENSKÁ KONZERVATÍVNA STRANA 1 0,03 %
20. SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA – strana vlastencov 2 0,06 %
21. Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja 4 0,12 %
22. DOMA DOBRE 5 0,15 %

23.  Koalícia Komunistická strana Slovenska, VZDOR –    
strana práce 14 0,43 %

24. EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA 3 0,09 %
25. Sloboda a Solidarita 422 12,98 %
26. Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku 12 0,37 %
27. NAJ – Nezávislosť a Jednota 3 0,09 %
28. Kresťanská únia 100 3,08 %

29.  Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska 
demokracia 882 27,13 %

30. Demokratická strana 2 0,06 %
31. NÁRODNÁ KOALÍCIA 11 0,34 %

 Sumarizácia výsledkov –
voľby do Európskeho parlamentu – 25. 5. 2019 za mesto Malacky

voľby do Európskeho parlamentu 2019
v sobotu 25. mája sme si zvolili zástupcov Slovenskej republiky do 
Európskeho parlamentu. Celoštátna účasť bola 22,74 %. v Malackách 
svoj hlas odovzdalo 21,75 % voličov, čo predstavuje 3311 ľudí. naj-
viac hlasov v  našom meste získala koalícia Progresívne Slovensko 
a SPoLU – občianska demokracia, za ňou skončili SMER – sociálna de-
mokracia a Sloboda a Solidarita. 
Priebeh volieb v Malackách sledovala aj televízia TA3, ktorá do svojho 
spravodajstva priniesla živý vstup z volebnej miestnosti v Pálffyov-
skom kaštieli. v živom vysielaní odpovedal predseda okrskovej vo-
lebnej komisie Štefan Sopóci.

novozvolení poslanci EP v SR
Michal Šimečka – Progresívne Slovensko / SPOLU 
vladimír Bilčík – Progresívne Slovensko / SPOLU
Martin Hojsík – Progresívne Slovensko / SPOLU
Michal Wiezik – Progresívne Slovensko / SPOLU
Monika Beňová – SMER – SD 
Miroslav Číž – SMER – SD
Robert Hajšel – SMER – SD
Milan Uhrík – Kotleba – ĽSNS
Miroslav Radačovský – Kotleba – ĽSNS
Ivan Štefanec – KDH 
Miriam Lexmann – KDH (mandátu sa ujme po vystúpení V. Británie z EÚ) 
Lucia Ďuriš nicholsonová – SaS
Eugen Jurzyca – SaS 
Peter Pollák – OĽaNO

ZAUJíMAvoSTI

volebný servis pripravila pred-
nostka Mestského úradu v Malac-
kách Ľubica Čikošová v spoluprá-
ci s redakciou Malacké ho hlasu.

Zákonom stanovený počet 
mandátov pre Slovenskú repub-
liku v  Európskom parlamente je 
14. kandidátka za kresťanskode-
mokratické hnutie Miriam Lex-
mann, ktorá bola v sobotu 25. mája 
riadne zvolená za poslankyňu Európ-
skeho parlamentu, sa však na zák-
lade uznesenia Štátnej komisie pre 
voľby a kontrolu financovania politic-
kých strán a v zmysle zákona o pod-
mienkach výkonu volebného práva a 
o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v znení neskorších predpisov, 
ujme funkcie, až keď vystúpenie 
Spojeného kráľovstva veľkej Britá-
nie a Severného írska nadobudne 
právnu účinnosť. dovtedy bude 
Slovenskú republiku zastupovať 
zvyšných 13 poslancov.

Počet volebných okrskov v rámci SR 
bol 5 951.
Počet voličov zapísaných v zozna-
moch voličov bol 4 429 801.
Na hlasovaní sa zúčastnilo 1 007 398 
voličov.
Voličov, ktorí riadne odovzdali obál-
ku, bolo 1 006 351, čo je 99,89 %.
Počet odovzdaných platných hlasov 
bol 985 680, čo je 97,94 %.

minv.sk

volebná účasť v Malackách –
voľby do EP 

2004 – 12,29 %
2009 – 15,53 %
2014 – 10,91 %
2019 – 21,75 %
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n štvrtok 6. 6. o 17.00 h
Vernisáž výstavy Alena Šikulová, 
Mário Chamraz, Albert Cham raz, 
MCK – galéria, Záhorácka 1919, 1. po
schodie, vstup voľný

n štvrtok 6. 6. o 17.00 h 
n piatok 7. 6. o 17.00 h 
n nedeľa 9. 6. o 13.00 a o 15.30 h
Tanečné predstavenie SALTATRIX: 
Happy Birthday SALTATRIX organi-
zátor: SALTATRIX – Academy of Mo-
vement and Dance, MCK – Kultúrní 

domeček (kino), Hviezdoslavova 3, 
vstupné 5 €

n štvrtok 13. 6. o 18.00 h
ČARovŇA: Aromaterapia – oleje 
na posilnenie intuície s  Martinou 
Valničkovou, MCK – galéria, Záho-
rácka 1919, 1. poschodie, vstup voľ-
ný

n sobota 15. 6. o 19.00 h
SUMA SUMÁRUM, predstavenia 
Detského divadelného štúdia a Štú-
dia mladých DNH – prednesy poézie 
a prózy, MCK – Spoločenský dom, 
vstup voľný

n streda 26. 6. o 18.30 h
Arteterapia pre dospelých s Andre-
ou Záhradníkovou Krajčírovou, MCK 
– Tvorivý ateliér, Záhorácka 1919, 1. po
schodie, vstupné ľubovoľné

n PRIPRAvUJEME: 

kULTúRnE LETo 2019 
(júl–august)

„Fitnesu sa venujem už od svo
jich 16 rokov,“ povedala V. Longauer 
k svojim prvým stretnutiam s činka-

mi a fitnes. Cvičenie patrilo vždy k jej 
záľubám, ale pre súťaženie sa  roz-
hodla až pod vedením svojej vtedaj-
šej trénerky. „Keď išlo moje tretie  die
ťa do škôlky, začala som sa viacej ve
no vať sebe a našla som si trénerku. Až 
ne skôr som sa dozvedela, že súťažila  
v  Slovenskej asociácii naturálnej kul
turistiky. Vnukla mi myšlienku, že by 
som to mohla skúsiť aj ja,“ dodala. 

Každá účasť znamená úspech
V. Longauer je v  rámci Sloven-

skej asociácie naturálnej kulturisti
ky (SANK) aktívna od roku 2017. Pr

vou súťažou, na ktorej sa zúčastnila, 
bola Media4rent Natural Cup v Bra-
tislave, kde sa hneď umiestnila v ka-

tegórii Šport model nad 165 cm na 
2. mieste a v kategórii Šport model 
nad 35 rokov na 3. mieste. Ešte v tej 
istej sezóne sa stala majsterkou Slo-
venska v naturálnej kulturistike a fit
nes. Nasledovalo 1. miesto na maj-
strovstvách Nemecka, 3. miesto na 
majstrovstvách sveta a  nominácia 
na Natural Olympia v Las Vegas, od-
kiaľ sa vlani v  novembri vrátila so 
štyrmi zlatými medailami! „Tam som 
bola v troch kategóriách, v každej som 
získala zlatú medailu. Štvrtá bola za 
prvenstvo v  kategórii Overall winner,“ 
vysvetlila Veronika. Na súťaži Natural 
Olympia zároveň získala prokartu, 
vďaka ktorej sa môže posunúť ďalej 
na profesionálnu úroveň. „Profi liga 
zahŕňa svetové súťaže a teda i častejšie 
cestovanie, preto stále zvažujem, či sa 
vydať týmto smerom,“ ozrejmila svoje 
plány do budúcna i keď priznala, že 
účasť na septembrovom Svetovom 
pohári v Sydney je veľmi lákavá.

Pohyb je životným štýlom
Naturálna kulturistika učarovala 

Veronike najmä pre svoju prirodze
nosť. Už názov napovedá, že ide 
o prírodný prístup, založený na pra-
videlnom tréningu a  správnej živo-
tospráve. Cvičenie je nevyhnutnou 
súčasťou aj Veronikinho programu. 

„Za bežných okolností cvičím štyri až 
päťkrát do týždňa. Keď som v príprave, 
tak 6–7x do týždňa. Ráno mám trištvr
te hodinku kardio plus 15 minút stre
čing,  popoludní buď trailové bicyklo
vanie alebo iný druh športu a večer 
eš te silový, približne dvojhodinový 
tré ning,“ opísala svoj režim Veronika 
a zároveň dodala, že ju cvičenie baví, 
takže ho vôbec neberie zaťažujúco. 
Zvykla si aj na obmedzenia v strave. 
Jediným problémom je len počet je-
dál pred súťažou, ktorý sa šplhá až  
na šesťkrát denne, čo už je náročnej-
šie na čas i prípravu. 

Nebojte sa činiek 
Veronika získala za obdobie, ktoré 

sa venuje kulturistike, mnoho oce-
není, poznatkov a skúseností. Má aj 
pomerne čerstvý certifikát kondičné-
ho trénera, ktorý zatiaľ uplatňuje len 
v  kruhu rodiny a  známych. Ženám 
však radí: „Nebojte sa činiek a závaží. 
Väčšinou sa stretávam s tým, že ženy 
nechcú cvičiť s činkami zo strachu pred 
veľkými svalmi. Vôbec sa však nemusia 
báť, pretože ženy nemajú v  prirodze
nosti dosiahnuť veľké svalové prírastky. 
Navyše, samotné kardio cvičenie vám 
postavu nevyformuje.“

Text: n. Bednáriková,
foto: archív v. Longauer

 Malacká fitneska
 dosiahla 
 svetový úspech

Malačianka veronika Longauer sa úspešne zapísala do sveta natu-
rálnej kulturistiky. Popri pracovných a  rodinných povinnostiach 
zí skala 1. miesto na majstrovstvách Slovenska či 3. miesto na maj-
strovstvách sveta. To ani zďaleka nie je všetko, čo za obdobie, ktoré 
sa venuje kulturistike, dosiahla.

jún 2019
Zmena programu a  vstupného 
vyhradená. 
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27. mája uplynulo 18 rokov od úmr  
tia nášho tatka Ru dolfa Medle na 
a 7 rokov od odchodu našej ma
mičky oľgy Medlenovej. S láskou 
a úctou spomínajú dcéry Marcelka 
a Danka s rodinami. Kto ste ich po-
znali, venujte im tichú spomienku. 

2. júna sme si pri  
pomenuli 26. výro 
 čie úmrtia Štefa na 
viteka z Malaciek. 
S  láskou a  úc tou 
v srdci spo mí na 
dcéra s  rodinou. 
Kto ste ho poznali, venujte mu ti-
chú spomienku.

SPoMIEnkYMALACkÁ MATRIkA
od 20. 5. do 3. 6. 2019

Júnoví jubilanti
80 rokov
Ilona Exlerová, Pavol Hrdlovič, Jo-
zefína Šípová
85 rokov
Bernardína Kainová, Marta Mar-
šálková
91 rokov
Juliana Červenková, Anton Oreský
92 rokov
Bernardína Veinrebová
93 rokov
Mária Bilkovičová
94 rokov
Cecília Maďaričová, Alžbeta Wala-
chová
101 rokov
Jozefa Ciganková

Blahoželáme!

vítame medzi nami
Martina Gedeľovská, * 19. 5.

Povedali si Áno
Nicole Ďurišová a Viktor Suchý 
Mariana Jovanovič a Štefan Buzek
Daniela Kršková a Marcel Lančarič  
Klára Strašková a Juraj Khola

opustili nás
Mária Matúšková, *1927

Hádzanárski dorastenci Strojá-
ra skončili sezónu vysokou prehrou 
19:42 v  Prešove. Zverenci Jána Kor-
doša v konečnej tabuľke 1. ligy star-
šieho dorastu obsadili 9. miesto, keď 
sa im podarilo nazbierať 16 bodov. 
Ligovým víťazom sa stal ŠKP Brati-
slava pred Tatranom Prešov. Niekoľ
kí dorastenci si už zahrali extraligu 
za mužov, čo znamená, že majú per-

spektívu aj do budúcnosti. Najlepším 
strelcom Strojára v sezóne bol Mário 
Prevaj so 109 gólmi, ktorý sa už adap-
toval aj do extraligového mužstva 
Malaciek. Sezóna sa skončila aj pre 
tím mladšieho dorastu, tomu sa však 
prí liš nedarilo. V 22 kolách získali iba 
štyri body a v prvoligovej tabuľke ob-
sadili posledné, 12. miesto.

M. Binčík 

Človek si veľakrát neuvedomuje, ako rýchlo letia 
roky. V  jednu májovú sobotu sa stretli absolventi III. 
Zá kladnej deväťročnej školy na Ul. 1. mája v Malac-
kách z roku 1969, žiaci IX. A a IX. B. V obradnej sieni 
mesta ich privítal primátor Juraj Říha, ktorý v príhovo-
re zdôraznil, že zo žiakov základnej školy navždy zostá-

vajú priatelia. Áno, je to skutočne tak. Pri spomienkach 
na školské lavice sa v nejednom oku objavili slzy dojatia.  
Do pamätnej knihy sa okrem bývalých žiakov podpísali 
aj učiteľky Júlia Slámová a Jana Čierna. 

Účastníci stretnutia ďakujú mestu Malacky za krásny 
a nezabudnuteľný obrad.                Text a foto: A. osuská

Členovia denného centra  pri 
Msú Malacky (klub dôchodcov) 
ukončili svoj prvý ročník BBM 
Saturn ligy v bowlingu priateľ-
ským turnajom. 

Hralo sa zábavnou formou a  o 
pekné čísla nebola núdza. Najvyšší 
výkon v  jednej hre – 244 bodov – 
dosiahla Veronika Jahodová, avšak v 
súčte všetkých hier jej to stačilo iba 
na zemiakovú medailu za konečné 4. 

miesto. Celkovo tretia skončila Gitka 
Maier, druhá bola Dáška Gulíšková  
a celý turnaj vyhral Ľubo Dúnar.

Za skvelé zápolenie počas celé-
ho ročníka všetkým zúčastneným zo 
srdca ďakujem. Presvedčili všetkých, 
že zdravotné problémy ani vek nie 
sú prekážkou v  nadšení a  radosti 
z  hry, veď najstaršia hrajúca členka 
má 82 rokov!

Text: J. Smolinský, 
foto: BBM Saturn

Stolnotenisová prípravka 
v rámci kraja strieborná

Seniori – odrastenci  
sa našli v bowlingu

Stolnotenisová prípravka diev-
čat a chlapcov urobila na konci 
sezóny radosť svojim trénerom 
Pavlíne Rajtokovej a  vladovi 
Jančimu. na majstrovstvách 
kraja tímov v  kategórii naj-
mladších žiakov obsadili krás-
ne 2. miesto. 

Dievčatá bojovali v  zlože-
ní Paulína Godányová a Erika  
a ve ronika Stúpalové, tím chlap-
cov tvorili Matej Teker a oliver Slo-
boda. Veľká gratulácia klubu a  ďa-
kujeme všetkým rodičom.

Text: P. Rajtoková, 
foto: MSk Malacky

Hádzanárski dorastenci
skončili sezónu

krásne spomienky po 50 rokoch 

Futbalisti FC Malacky v 28. a 29. 
ko le III. ligy vyhrali oba svoje zápasy.  
Naplno bodovali proti FK Vajnory 
a MFK Rusovce. Do konca sezóny zo-
stáva ešte jedno kolo, pričom majú 
šancu predstihnúť desiaty Pezinok, 
ktorý je pred nimi iba o  bod. Naši 
hráči sa so sezónou 2018/2019 roz-
lúčia v  sobotu 8. júna v  Devínskej 
Novej Vsi.

Fk vajnory – FC Malacky 1:4 (0:1)
Góly: 62. Matúš Genčúr – 3. Samu

el Vaniš, 54. Vladimír Ronec, 74. Jakub  
Hitmar, 90. Daniel Čeřovský

FC Malacky – MFk Rusovce 3:1 (0:1)
Góly: 56. Štefan Kovárik (PK), 58. 

Tomáš Mifkovič, 65. Denis Pecho – 73. 
Michal Dzvoník

M. Binčík 

 Futbalisti zaznamenali 
dve výhry

Malackým hádzanárom sa v  od-
vetnom stretnutí baráže o  extrali-
gu nepodarilo zvrátiť sedemgólovú 
prehru z Košíc. Naopak, východniari 
sa tešili z výhry 33:25 aj na Záhorí, čo 
znamená, že po jednoznačnom prie-
behu dvojzápasu postúpili do extra-
ligy. Na Malačanov teda v  budúcej 
sezóne čaká účasť v  nižšej súťaži,  
v prvej lige. 

Strojár, ktorý trápi kríza v  tíme 
mužov, poslal do dvojzápasu tím 
zlo žený z mužov i dorastencov bez 
jediného seniorského brankára. 
V bráne sa predstavili dorastenci Mi-
roslav Velebný a Juraj Rybár. Zázrak 
sa vzdialil už v prvom polčase, v kto-
rom bolo skóre vždy naklonené na 
stranu celku z východu. Malačanom 
nepomohla ani červená karta, ktorú 
v 15. minúte videl Košičan Alexander 
Ivanov. Východniari vyhrali prvý pol-
čas 13:10. V  druhom polčase diváci 
sledovali košickú exhibíciu a pohodl-
né kontrolovanie postupu medzi slo-
venskú elitu. Zápas sa už iba dohrá-
val a Malačania vyzerali byť zmierení 
s  koncom v  extralige. V  tíme Košíc 
excelovali bývalí reprezentanti a zná-
me mená ako Radoslav Antl či Vladi-
mír Guzy, vynikajúco im zachytal aj 
Filip Fabišík. Strojár sa teda po dvoch 
prehrách v baráži s Košicami lúči po 
troch sezónach s najvyššou súťažou. 
Na budúci rok zabojujú o návrat me-
dzi elitu v prvej lige.
Strojár Malacky – košice Crows 
25:33 (10:13)

Zostava Malaciek: Miroslav Veleb
ný (Juraj Rubár) – Jakub Krajčír, Tomáš 
Baláž (2), Robert Baláž (4), Anur Burna
zovič (6), Lukáš Konečný (3), Ján Jano
štiak, Roman Valachovič (3), Samuel 
Filípek, Mário Prevaj (2), Matej Adam
kovič (1), Derviš Birdahič (4).

M. Binčík 

Strojár 
vypadol 
z extraligy

Podu jatie spoluorganizujú nezis
kovky, ktoré sa venujú ľuďom s men 
tálnym a kombinovaným znevýhod

nením – Vstúpte z Malaciek a Dom 
Svitania z Jakubova. Súčasťou podu-
jatia bude prezentácia aktivít zdru-

žení, ale aj tvorivé dielničky. Deň 
krivých zrkadiel je osvetovou akciou  
s cieľom zblížiť zdanlivo odlišné sve-
ty, pretože ľudia s hendikepom sú 
rovnako talentovaní, komunikatívni 
a krásni, hoci niekedy na prvý po-

hľad fyzicky odlišní. Treba však mať 
srdce (a nielen oči) otvorené a pocí-
tite bezprostrednosť a nepodmie-
nenú lásku, ktorú dokážu rozdávať 
svojmu okoliu.

L. vidanová

deň krivých zrkadiel v parku na kláštornom námestí
v stredu 12. júna od 10.00 do 15.30 h sa na kláštornom námestí 
uskutoční deň krivých zrkadiel. 
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Krajské kolo vo vybíjanej bolo pre  
naše dievčatá, tak ako vždy, veľmi 
očakávanou udalosťou. Netajili sa 
tým, že túžia postúpiť ďalej – rovna-
ko ako v minulých rokoch, keď sa im 
vlani i predvlani podarilo vybojovať 
celoslovenské zlato. Z minuloročné-
ho majstrovského tímu zostalo v zo-
stave päť dievčat a  spoločne s  no-
vými hráčkami sa netajili ambíciou 
znovu vyhrať krajské kolo a okúsiť 
atmosféru majstrovstiev. 

Dievčatá vyhrali svoju základnú 
skupinu, keď postupne porazili ZŠ 
Mierová Bratislava 9:7, remizovali so  
ZŠ Na bielenisku z  Pezinka 12:12 
a zví ťazili nad ZŠ Vazovova Bratislava 
11:3. V semifinále so ZŠ Ivana Bukov-
čana zvíťazili kontumačne, pretože 
súper odišiel domov. Skvelý výkon 
si naše baby nechali na finále znovu 
so ZŠ Mierová. Prvý polčas súper-
kám nedali žiadnu šancu sa priblížiť 
a  ukončili ho ešte pred uplynutím 
času 10:4. V druhom polčase už ne-
riskovali a po hodlne doviedli zápas 
do víťazného konca s  výsledkom 
17:11. V najdôležitejšom zápase tur-
naja predviedli prakticky bezchybný 
kolektívny výkon a predviedli zatiaľ 

najlepší zápas sezóny. To najlepšie si 
nechala na finále kapitánka Anetka, 
ktorá sama vyprevadila z  ihriska 12 

hráčok. Keby sa vyhlasovala najlep-
šia hráčka turnaja, určite by nebolo 
pochýb, kto sa ňou stane.

Po finálovom víťazstve mohli 
naše dievčatá znova oslavovať po-
stup na majstrovstvá Slovenska, čo 
sa im podarilo za posledných deväť 
rokov už šiestykrát. Teraz sa môžu 
dokonca pokúsiť vybojovať zlato 
tretí raz po sebe.

Našu školu reprezentovali: Soňa 
Fajtáková (5. A), Aneta vanišová,  
vanesa Horváthová, nikol Jurkovi-
čová, Timea Michalovičová, Sofia 
Adamovičová, natália kolandrová 
(7. A), Magdaléna Mrázová (7. B), 
Tereza Jursová (6. A), Cyntia Chme-
lová, Pavlína ort-Mertlová (6. B), 
So ňa Fajtáková (5. A) a  viktória 
Slá mová (5. B). 

Dievčatám srdečne blahoželáme 
a budeme im držať palce.

Text a foto: P. ondruš 

Súťažný ročník 2018/2019 Škol-
skej basketbalovej ligy – VISTA real 
Cupu sa skončil odohratím piateho 
turnaja v športovej hale SOŠ Ko-
menského v Pezinku. Atraktívny 
hrací systém ešte dával šancu tí-
mom na 1. až 4. mieste zabojovať  
o konečné prvenstvo. Základná 
škola Štúrova sa z  3. miesta po zá

kladnej časti stretla v prvom semifi-
nále s Gymnáziom A. Bernoláka zo 
Senca a po víťazstve 22:14 si druhý 
rok po sebe vybojovala postup do 
finále. 

Finálové stretnutie proti ZŠ Ku-
peckého Pezinok odštartovali lepšie 
domáci, keď začali šnúrou 8:0. Ma-

lacky mali problémy vysporiadať sa 
s obranou súpera, ale postupne na 
ňu našli recept a bodovo sa približo-
vali. Pezinok však bol lepším tímom 
a  svoj náskok zvyšoval až na koneč-
ných 36:23. Žiaci zo ZŠ Štúrova tak 
po minuloročnom víťazstve vybojo-
vali veľmi cenné strieborné medaily. 

V školskej basketbalovej lige hra-

li: Marek Polák, david Brandejs, 
Juraj Boka, Zlatko Štvrtecký, vác-
lav Ferenčík, vladimír Škuta, da-
niel Benkovič, Matej Jusko (9. A) 
a Jakub Ševera (9. B). Teší nás, že Ma-
rek Polák a david Brandejs sa do-
stali do All Starss tímu. 

Text: P. ondruš,  foto: ZŠ Štúrova
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dievčatá zo ZŠ Štúrova 
idú znovu na majstrovstvá 
Slovenska vo vybíjanej

Striebro v školskej 
basketbalovej lige

Školská liga má  
za sebou prvý turnaj

Mestský stolnotenisový klub Ma-
lacky pripravil v  spolupráci so zá-
kladnými školami v  meste školskú 
ligu pre žiakov I. stupňa. Jej cieľom je 
podchytiť nové talenty. Prvý z troch 
plánovaných turnajov otvoril vo 
štvrtok 23. mája Bronislav Vosátko. 
Na celý priebeh dozeral hlavný roz-
hodca Dušan Janči, domáci tréneri 
Vladimír Janči a Pavlina Rajtoková 
a domáca hráčka Sára Bilkovičová. 
Ďalší turnaj bude 18. júna.

1. ročník:
1. Adam Ondriáš, ZŠ Štúrova
2. Filip Sivák, ZŠ Dr. J. Dérera
3. Ferko Čermák, ZŠ Štúrova 
2. ročník:
1. Lukáš Noris, ZŠ Dr. J. Dérera

2. Karin Koreničová, ZŠ Štúrova
3.  Viktória Vozárová, ZŠ sv. F. Assiské

ho
3. ročník:
1. Kristína Hanzalíková, ZŠ Štúrova
2. Richard Topor, ZŠ Štúrova
3. Martin Chamraz, ZŠ Dr. J. Dérera
4. ročník
1. Adam Boškovič, ZŠ Dr. J. Dérera
2. Patrik Lúčan, ZŠ Štúrova
3. Dominik Dóczi, ZŠ Dr. J. Dérera

Turnaj registrovaných hráčov 
MSK Malacky – deti: 
1. Erika Stúpalová 
2. Matej Teker
3.–4. Veronika Stúpalová a Tobiáš 
Dobrovodský

Text a foto: P. Rajtoková

 Mažoretky pozývajú 
 na ELLA CUP

Malacké mažoretky ELLA sa vďaka úspešným majstrovstvám Slovenska 
prebojovali so šiestimi choreografiami na majstrovstvá Európy. Ešte predtým, 
než sa začiatkom júla predstavia na kontinentálnom šampionáte v chorvát-
skom Záhrebe, ich čaká súťaž na domácej pôde. Mažoretky ELLA Malacky 
v spolupráci s Asociáciou mažoretkové ho športu Slovensko a mestom 
Ma lacky srdečne pozývajú širokú verejnosť na 1. ročník nepostupovej 
medzinárodnej súťaže ELLA CUP. Uskutoční sa v sobotu 8. júna v špor-
tovej hale Malina. Do Malaciek pricestuje až 22 súborov z celého Slovenska  
i Česka. Súťažiť sa bude od rána do večera v  malých i  veľkých formáciách 
všetkých vekových kate górií. Príďte podporiť domáce mažoretky z Malaciek.  
Bude sa na čo poze rať!            ELLA MALACkY

naše atletické 
talenty medzi 
hviezdami 
P-T-S 

V sobotu 15. júna budeme držať 
palce našim atletickým talentom 
z  prípravky AC Malacky, ktoré sa 
predstavia v  Šamoríne na celoslo-
venskom finále súťaže Detská PTS. 
Štafeta v  zložení Michaela kováči-
ková, Lea Pauková, Hana Zálesňá-
ková, Boris Belica, Alex Houndjo 
a Teodor volek sa do prestížnej sú-
ťaže prebojovala svojimi výbornými 
výkonmi. 

Svoju účasť v Šamoríne už potvr  
dila naša najväčšia atletická hviez 
 da Ján volko a legendárna českoslo
venská guliarka Helena Fibingero-
vá.             -lp-


