
Zo žiakov 8. A  
sa za čas, ktorý spoločne trávia 
v  jednej triede, stal súdržný kolek
tív. Keďže sedem z  nich reprezen
tuje Malacky v  hádzanej, spája ich 
šport a v  poslednom čase i  tanec, 
ktorému venujú každú voľnú chví
ľu. Tanečnú scénku si pripravili aj na 
posledný deň v škole, čím pred od
chodom na prázdniny vytvorili vý
bornú atmosféru.

O  tom, že držia spolu, svedčí aj 
diplom za športové aktivity a triede
nie odpadu. Hanbiť sa nemusia ani 
za známky hodnotiace ich celoroč
né úsilie. 

„V triede prospeli všetci žiaci, z to
ho ôsmi skončili s  vyznamenaním,“ 
povedala triedna učiteľka Gabriela 
Krajčírová, ktorá stojí po ich boku 
už štyri roky. Spolu s  vysvedčením 
odovzdala svojim žiakom aj obľú
benú ročenku. Škola ju vydáva kaž

Pokračovanie na strane 2
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úvodník

Potrebujeme 
sa navzájom

Rímskokatolícky kňaz Anton Sr
holec po kázni v  jednom z  evanjelic
kých kostolov povedal ono dôležité, 
biblické: „Oko nemôže povedať ru
ke – nepotrebujem ťa, ani hlava 
no hám – nepotrebujem vás.” Spo
lu s  pani farárkou evanjelickej cirkvi  
augsburského vyznania tak v predsti
hu a  s  úsmevom odpovedali na oča
kávanú otázku, prečo? Vyzdvihli, že  
sa navzájom potrebujeme. Človek ako 
tvor spoločenský musí mať pocit vzá
jomnej podpory a  pomoci. Miestom, 
kde sa učí spolupatričnosti i toleran
cii, skúsenostiam iných, kde sa napĺ
ňa jeho potreba rozdávať svoje city,  
je okrem rodiny aj škola.

Posledné zvonenie školského roka 
2018/2019 je za nami. Vysvedčenia sú 
rozdané, avšak mnohé školy zatvore
né nie sú. Ruch školský vystrieda ruch 
pracovný. Bude sa upratovať, opravo
vať, vynovovať, zveľaďovať. Dva me
siace ubehnú veľmi rýchlo.

Deti sa na prázdniny tešili už dáv
no. Rozprávali sa, kam povedú ich let
né cesty, aké budú ich dobrodružstvá. 
Chceme veriť, že ani jedno dieťa nemá 
„zaracha” pre známky na vysvedčení. 
Citát o tom, ako oko nemôže povedať 
ruke, že ju nepotrebuje, sa dá para
frázovať aj tak, že každý je dôležitý 
pre niečo iné, rozumie tomu svojmu 
a  s ostatnými sa dopĺňa. Aby bol vý
sledok v rámci celku čo najlepší. Takto 
fungujú všetky inteligentné mecha
nizmy.

Trináste číslo Malackého hlasu je 
naším posledným zvonením pred let
nou redakčnou prestávkou. Nie, my 
prázdniny nemáme, pokojne s  nami 
zdieľajte vaše príspevky, ktoré zatiaľ 
môžeme publikovať v  elektronických 
médiách nášho mesta. Ani v čase do
voleniek nezabúdajte, že sa navzájom 
potrebujeme a dopĺňame. Štrnáste 
vydanie nášho dvojtýždenníka vyjde 
28. augusta. Dovtedy vám prajeme 
nádherné, oddychové leto.

I. Sochorová 

Spoločnosť IkEA Components 
venuje mestu 200-tisíc € na vy-
budo vanie verejného osvetle-
nia na To várenskej ulici. Infor-
moval o tom pri mátor mesta po-
čas mestského zastupiteľstva.

„Veľmi si vážime prístup spoloč
nosti IKEA Components. Suma je 
nad štandardná a práve vďaka nej 
môžeme vybudovať verejné osvet
lenie na Továrenskej, kde doteraz 
žiad ne nebolo. Zvýšenie bezpečnos
ti v tejto lokalite nepochybne pocí
tia aj zamestnanci, ktorí dochádzajú 
za prácou do priemyselného parku, 
bude to  teda dobre  využitá investí
cia. Veríme, že obojstranne korektná 
spolupráca medzi IKEA Components 
a mestom bude pokračovať aj v bu
dúcnosti,” zdôraznil  Juraj  Říha.

Projekt zahŕňa celú Továrenskú 
ulicu v  úseku od Dielenskej po jej 
koniec. V závislosti od výslednej vy
súťaženej sumy na dodávku staveb
ných prác by sa dokončila aj časť  
od Dielenskej  po Pezinskú.

-lp-

vďaka IkEA 
Components 
 vybudujeme 
verejné 
osvetlenie 
Továrenskej

od budúceho roka pravde-
podobne ubudne v  Malac-
kách niekoľko herní. Ich re-
gulácia súvisí s novoprijatým 
všeobecne záväzným naria-
dením (vZn) mesta o  pod-
mienkach prevádzkovania 
hazardných hier, ktorý vychá-
dza z  nového zákona o  ha-
zardných hrách.

Podľa VZN, ktoré začne platiť 
od začiatku budúceho roka, ne-
smie byť herňa vo vzdialenosti 
menej ako 200 metrov od školy, 
školského zariadenia, zariadenia 
sociálnych služieb pre deti a mlá-

dež, zariadenia sociálnoprávnej 
ochrany detí a  sociálnej kurate-
ly, zariadenia pre liečbu nelátko-
vých závislostí, ubytovne mláde-
že či inej herne. Zároveň musia 
byť herne v  Malackách zatvore-
né 1. januára (Deň vzniku SR), 6. 
januára (Traja králi), 1. mája (Svia
tok práce), 8. mája (Deň víťazstva 
nad fašizmom), veľkonočnú ne-
deľu, veľkonočný pondelok, 1. 
septem bra (Deň Ústavy), 15. sep-
tembra (Sviatok Sedembolestnej 
Panny Márie), 1. novembra (Svia
tok všetkých svätých) 2. novembra 
(Pamiatka zosnulých), 17. novem-
bra (Deň boja za slobodu a demok

raciu) a 26. decembra (Druhý svia
tok vianočný). 

Zákon okrem toho celoštát-
ne zakazuje prevádzku na veľký 
piatok, 24. decembra a  25. de-
cembra. Momentálne je v  Malac
kách povolených 12 herní. Pred
pokladá sa, že nové pravidlá budú 
mať vplyv na päť z nich, ktoré ne
spĺňajú požadovanú vzdialenosť 
minimálne 200 metrov od vybra
ných zariadení. 

Súhlas mestských poslancov 
s  novým vZn preto znamená 
podstatný a rozhodný krok k re-
gulácii herní v meste.

-lp-

Zastupiteľstvo: zásadný krok 
k obmedzeniu hazardu

Z obsahu:
Záhorácku 
oživí zeleň   s. 3
Malacké 
kultúrne leto  s. 6
Malacký horolezec 
na Elbruse  s. 7
Rozhovor s trénerom 
FC Malacky  s. 12

Posledný a zároveň najobľúbenejší školský deň všetkých školákov 
sme strávili spolu so žiakmi 8.A na ZŠ Štúrova. naše prvé spoločné 
stretnutie sa uskutočnilo už pred troma rokmi, keď sme s nimi ukon-
čili piaty ročník. Z malých prvostupniarov vyrástli šikovní ôsmaci.

Školský 
ruch strieda
 pracovné 
nasadenie

Tá istá trieda pred 3 rokmi.
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najbližšie týždne a  mesiace 
budú v našom meste v zname-
ní investícií. vďaka eurofon-
dom sa stavia záchytné parko-
visko na Píle, župa rekonštru-
uje vjazd od diaľnice a  školy 
využívajú čas prázdnin na zá-
sadné rekonštrukčné práce. 
Školské zariadenia dostanú 
v  najbližšom období investí-
cie v sume okolo 800-tisíc eur. 
o veľkej rekonštrukcii kuchyne 
v  ZŠ na Štúrovej ulici píšeme 
na strane 1, v  tomto článku sa  
preto budeme venovať ďalším 
školám a projektom. 

ZŠ Záhorácka 
Dlhodobo nevyhovujúci technic

ký stav toaliet bude už čoskoro mi
nulosťou. Už v prvý deň prázdnin sa 
začala rozsiahla rekonštrukcia všet
kých 15 blokov sociálnych zariadení 
(učiteľské, dievčenské, chlapčenské). 
Kompletne budú vymenené stúpač
ky i rozvody, vďaka čomu budú mať 
žiaci dokonca aj teplú vodu. Samo
zrejmosťou bude nová sanita a ob
klady.

Vďaka dotácii z  Úradu vlády SR 
sa bude v areáli školy rekonštruovať 
atletická dráha, na ktorej už vyrástlo 
množstvo športových talentov.

ZŠ dr. J. dérera 
Ako píšeme v článku o znovuvy

menovaní riaditeľky tejto školy Ka
taríny Habovej, Dérerka netrpezlivo 
očakáva jeseň, keď by sa mala začať 

výstavba novej, modernej telocvič
ne. Škola ju potrebuje ako soľ, pre
tože staručká telocvičňa už nestačí 
ani kapacitne, ani vybavením. Zme
ny cez prázdniny čakajú školskú 
ku chyňu, kde pribudne nové vyba
venie, a  jedáleň, kde sa bude čias
točne upravovať priestor. V Dérerke 
a na Štúrke by počas leta mala byť 
dokončená aj modernizácia učební, 
financovaná z  Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja. Rovnaký pro
jekt je pripravený aj pre školu na Zá
horáckej, avšak tam sa zatiaľ čaká na 
súhlas riadiaceho orgánu. 

Materská škola 
V  predchádzajúcom volebnom 

období mesto investovalo do mater
skej školy historicky najvyššiu sumu, 
ktorá presiahla 2 milióny €. Takýto 

balík peňazí bol nevyhnutný, preto
že jednotlivé pracoviská škôlky mali 
obrovské modernizačné dlhy. Vďa

ka spomínaným investíciám máme 
dostatok miest, a tak dnes môžeme 
prijímať 2,5-ročné deti. Investície sú 
ešte potrebné pre škôlku na Štúrovej  
ulici, kde sa budú rekonštruovať uči
teľské priestory, toalety a kabinety. 

Cyklotrasa 
Hlavná mestská cyklodiagonála 

družstevná–železničná stanica je  
tesne pred spustením verejného ob
starávania na dodávateľa. Výstavba 
sa zdržala kvôli doplneniu zelene na 
Radlinského do projektu a čaká sa,  
kým plynári zrekonštruujú svoje roz
vody. Súbežne s tým sa ale pripravu jú 
ďalšie trasy, ktoré sa napoja na hlav
nú diagonálu. Časť Pezinská–prie-
myselný park sa uchádza o  euro
fondy a už ju má v hodnotení minis
terstvo. Na ňu by mohla nadväzovať 

spojnica Padzelek–Pezinská, kde už  
mesto získalo súhlas a podporu spo
ločnosti Tesco. Ďalšia navrhovaná  
vetva cyklotrasy, Partizánska–Cesta  
mládeže, spojí husto osídle né oblas
ti mesta (Cesta mládeže, Veľkomorav
ská. Nám. SNP, Ľ. Zúbka, Partizánska) 
a  vďaka súhlasu poslancov môže 
mesto začať vysporadúvať pozemky.

Text: Ľ. Pilzová, 
foto: n. Bednáriková 

Centrum voľného času čakajú 
veľké zmeny: prestavbou stredné
ho pavilónu by v  jeho areáli malo 
vzniknúť komunitné centrum, a ak 
bude úspešná žiadosť mesta o do
táciu z  Environmentálneho fondu, 
ostatné pavilóny dostanú zateple

nie. Cvečko však žije aj intenzívnou 
prítomnosťou, pretože hneď v prvý 
prázdni nový deň sa začali denné 
letné tábory. V  štyroch tur nusoch 
počas ce lého júla sa deti môžu tešiť 
na kúpanie, výlety i turistiku.

Dérerka žije v  očakávaní novej,  

modernej telocvične, ktorá už má  
vydané stavebné povolenie a v naj
bližších dňoch sa spustí proces ve
rejného obstarávania na dodávate
ľa prác. Výstavba by sa podľa pred
pokladov mohla začať na jeseň. Po
čas letných prázdnin pribudne do 
kuchyne veľkokapacitná umývačka 
ria du a v súvislosti s pripravovanými 
obedmi zadarmo prejde priestor je
dálne čiastočnými úpravami.

Text a foto: -lp-

SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA

Dokončenie zo strany 1

Program júnového rokovania mest
ského zastupiteľstva bol mimoriad
ne bohatý. Medzi piatimi desiatkami  
bodov boli okrem iného návrhy vše
obecne záväzných nariadení (o jed
nom z nich – o hazarde – píšeme po 
 drobnejšie na titulnej strane), sprá
vy o  hospodárení rozpočtových 
a  príspevkových organizácií mesta, 
návrhy prevodov či záverečný účet 
mesta.

Prevod akcií mesta v nemocničnej 
Najdlhšia diskusia v zastupiteľstve 

bola k  návrhu odplatného prevodu 
akcií Malaciek v akciovej spoločnosti 
Nemocničná. Mesto má od roku 2013 
podiel iba 1,3 % (v roku 2003 bol 5 % 
a odvtedy sa postupne znižoval). Ná
vrh na predaj akcií navrhol primátor 
s odôvodnením, že mesto vzhľadom 
na svoj minimálny podiel už dávnej
šie nemá priamy a relevantný dosah 
na riadenie či ovplyvnenie hospodá
renia spoločnosti Nemocničná. Po 
takmer hodinovej diskusii poslanci 
návrh schválili a súhlasili aj s dohod
nutou kúpnou cenou 50-tisíc €. Tieto 

peniaze budú použité na rozvojové 
aktivity mesta. 

Záverečný účet mesta 2018
Mesto vlani hospodárilo s prebyt-

kom 737 432,57 €. Po odrátaní nevy
čerpaných prostriedkov zo štátneho 
rozpočtu a účelovo určených darov 
zostala suma 390 753,31 €, ktorá sa  
previedla na tvorbu rezervného 
fondu. 

Zástupcovia mesta 
v školských radách 

Členmi Rady školského zariadenia 
pri Centre voľného času Malacky sú 
Pavol Tedla, daniel Masarovič, An-
ton Pašteka (všetci za poslancov) 
a  Milan Johanes (za občanov). Do 
Mestskej školskej rady v  Malackách 
zastupiteľstvo nominovalo poslan
kyne vieru Máriu Adamovičovú 
a katarínu Trenčanskú. 

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

-lp-

Z júnového zastupiteľstva 

 Leto bude plné investícií

Centrum voľného času a  Základná škola dr. Jozefa dérera majú  
staronové riaditeľky. na čele CvČ zostáva Alžbeta Šurinová a dé-
rerku aj naďalej povedie katarína Habová. obe uspeli vo výbero-
vých konaniach a  do opätovných funkcií ich oficiálne uviedol pri-
mátor mesta Juraj Říha.

Riaditeľka CVČ A. Šurinová. Riaditeľka ZŠ Dr. J. Dérera K. Habová.

Výstavba záchytného parkoviska.

Centrum voľného času a dérerku aj 
naďalej povedú doterajšie riaditeľkyS prvým prázdninovým dňom sa začala rozsiahla rekonštrukcia toaliet v ZŠ na Záhoráckej.

dý rok ako pamiatku pre absolven
tov jednotlivých ročníkov. 

Čas prázdninového oddychu sa   
už tradične využije na práce potreb
né na opravy a  zveľadenie priesto
rov školy. Najväčším letným projek
tom na ZŠ Štúrova  je rozsiahla re
konštrukcia školskej kuchyne, kto
rú financuje mesto. Suma 80-tisíc € 
pôjde na nové podlahy, obklady 
i  stropy, kuchynskú techniku, nára
die i veľkokapacitnú umývačku. 

Okrem toho má Štúrka v  pláne 
i  mnoho ďalších úprav pokrývajú
cich z vlastných zdrojov. 

„Plánujeme kompletne  vymeniť 
dlažbu na toaletách a  na chodbe pri 
školskom klube detí, nanovo natrieť 
vonkajšie zábradlia okolo celej školy, 
pokračovať vo výmene žalúzií v  jed
notlivých triedach a  zakúpiť nový  
nábytok do tried po deviatakoch. 
Okrem toho by sme ešte chceli vy
meniť tartanovú dráhu na doskočis
ko skoku do diaľky,“ povedal riaditeľ 
školy Dušan Šuster a dodal, že roz
sah prác bude samozrejme závisieť 
od finančných a časových možností.

Text a foto: n. Bednáriková 

Školský 
ruch strieda
 pracovné 
nasadenie
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v sobotu 22. júna Malacky za-
siahli intenzívne búrky. v prie-
behu niekoľkých minút sa via-
ceré lokality premenili na ne-
bezpečný priestor.

Najkomplikovanejšia situácia 
bola na Továrenskej, Jesenského, 
Janka Kráľa a Veľkomoravskej ulici. 
Hasiči odčerpávali vodu aj zo zapla
vených pivníc a suterénov rodinných 
domov. Prívalová voda vytopila haly 
v spoločnosti Tower a Ikea Compo
nents, následky silného dažďa hasiči 
odstraňovali niekoľko hodín. 

V niektorých lokalitách pomohla 
odčerpať vodu aj splašková kanali
zácia. V Malackách nie je vybudo

vaná dažďová kanalizácia, a preto 
sa mnohí obyvatelia mylne sťažu
jú na kanalizáciu, ktorá však nie je 
určená na odvádzanie vody z ulíc. 
Dažďové vpuste mesto každoroč
ne na jar a jeseň čistí, na intenzív
ne dažde však nie sú prispôsobe
né. Mesto chce preto prebudovať 
opakovane zaplavované miesta. 
Medzi prvými by mali byť križo
vatka na Pezinskej ulici pri čerpa
cej stanici Jurki, podjazd pri letnom 
kúpalisku a križovatka Janka Kráľa– 
–Hodžova. Finančné prostriedky na 
riešenie situácie schválili poslanci vo 
štvrtok 27. júna na rokovaní mest
ského zastupiteľstva.

-red-

V  článku pod názvom Firma 
blízka kmotríkovi profi tu je na 
vodárňach. Predražené nájomné 
kon čí u podnikateľa z  Malaciek 
sa okrem iného uvádza, že vodári si 
cez firmu Infra Services spolumaji
teľa Ivana Kmotríka prenajímajú päť  
objektov za premrštené ceny. 

Objekty údajne vlastní firma 
Energy Services Slovakia, ktorej ma
jiteľom je 30-ročný podnikateľ z Ma
laciek Lukáš Slavík. Kúpil ich vraj 
krátko pred podpisom nájomnej 
zmluvy a zákazky údajne získal bez 
súťaže. Účtuje si mesačné nájomné 
40 € za štvorcový meter, čo je oveľa 
viac než ceny nájmov nebytových 
priestorov v  spomínaných lokali
tách. 

Primátor Malaciek Juraj Říha ako 
štatutár menšinového vlastníka BVS 
už v  minulosti na nevýhodné pre
nájmy a  ďalšie súvislosti poukázal, 
avšak jeho slová vtedy zostali bez 
odozvy. „Pred rokom som upozornil 
dozornú radu na valnom zhromaž

dení na prepojenosť vlastníka objek
tov na vtedajšieho člena predstaven
stva vodární Petra Hallona cez ob
čianske združenie Úsmev pre Záhorie. 
Pán Slavík vyvíjal aktivity v spomína
nom združení. Už vtedy som sa verej
ne pýtal, či nedochádza k vyťahova
niu peňazí z  vodární cez spriaznené 
osoby. Vodárne mali predtým klient
ske centrum v malackom Inkubátore 
a  mestu za to platili mesačne 9 € za 
štvorcový meter, teraz platia firme 
pána Slavíka 40 € mesačne za štvor
cový meter.“ 

Juraj Říha požaduje od nového 
vedenia vodární, aby boli predmet
né zmluvy zrušené a aby vec prešet
rila polícia. Dočasné vedenie spo
ločnosti Infra Services potvrdilo, že 
preverí všetky dodávateľské firmy 
a v prípade ich nevýhodnosti budú 
rokovať o  zmene podmienok. BVS 
zabezpečuje pitnú vodu a  čiste
nie odpadových vôd pre viac ako 
700-tisíc ľudí.

-lp-/www.aktuality.sk

Cestná komunikácia na Záho-
ráckej ulici sa mení. Ideu refe-
rentky pre Správu zelene Jany 
Bačovej podporila spoločnosť 
MonTPETRoL SLovAkIA, s.r.o., 
a  tak vozovku skrášľuje prvý 
ostrovček so zmiešaným bylin-
kovo-trvalkovým záhonom.

 „Dobrý úmysel sa u niektorých ľudí 
nestretol s  pochopením. Zrejme pre
to, lebo nepoznajú pozadie aktivity. 
Montpetrol odstránil dlažbu na ostrov
čekoch bez nákladov pre mesto. Na 
bylinky a  kvety sú uvoľnené financie 
z  rozpočtu na zeleň. Preto dožadovať 
sa v  týchto súvislostiach prioritných 
riešení iných nedostatkov v meste, na
príklad opráv ciest a chodníkov, ako tl
močili niektorí Malačania na sociálnej 
sieti, určite nie je namieste,“ vysvetlila 
J. Bačová z Útvaru výstavby a život
ného prostredia Mestského úradu 
v Malackách. Zároveň podotkla, 
že spoločnosť z dôvodu obmedzení 
pri  prebiehajúcich prácach ponúkla 
súčinnosť aj v iných oblastiach pre 
mesto Malacky a jeho obyvateľov. 

Zmiešaný bylinkovotrvalkový zá

hon si vyžiada málo údržby. Vybrané 
rastliny sa budú navzájom podporo
vať a zabraňovať tak prerastaniu buri
ny. Bariérou proti nežiaducemu rast
linstvu bude aj mulč, ktorý zároveň 
zabráni vysychaniu pôdy. Vysadené 
sú najmä stredomorské aromatické 
byliny ako margarétka, astra, roz

chodník, kocúrnik, echinacea či ame
rická horská mäta. Záhon dotvárajú 
okrasné trávy. Ostrovčeky s bylinko
votrvalkovým záhonom spríjemnia 
cestu vodičom i chodcom na jednej 
z najfrekventovanejších ulíc v Malac
kách s minimálnymi nákladmi. 

Text: I. Sochorová, foto: Ľ. Pilzová

Sobota 22. júna: Jesenského ulica, podjazd pri kúpalisku.

Mesto má v pláne 
prebudovať opakovane 
zaplavované miesta

Primátor upozorňoval
na nevýhodné zmluvy 

Záhorácka ožíva zeleňou

v  meste máme nové technic-
ké vybavenie na odvoz a spra-
covanie zeleného biologicky 
rozložiteľného odpadu (BRo) 
a drobného stavebného odpa-
du (dSo). 

Vďaka projektu Zeefektívnenie 
zberu BRo a  dSo v  okrese Ma-
lacky, ktorý je spolufinancovaný 
Európskou úniou, má spoločnosť 

Tekos novú techniku: zberové vo
zidlo s  rotačným lisovaním, traktor, 
traktorový nosič kontajnerov, drvič 
drevného odpadu, miešací voz s hy
draulickou rukou za traktor, telesko
pický nakladač, drvič stavebného 
odpadu, ramenový reťazový nosič 
kontajnerov a príves za ramenový 
nosič. 

Posilnenie techniky bolo potreb
né na zvýšenie separácie zložiek zo 
zmesového komunálneho odpadu, 
ale aj pre zber a mechanickú úpra
vu odpadu, vďaka čomu sa zhodnotí 
odpad a zároveň sa zníži množstvo 
odpadu ukladaného na skládky.

Súčasťou projektu bolo aj do
danie hnedých zberných nádob na 
BRO, ktoré boli Malačanom distribu
ované začiatkom roka. Tekosu pri
budlo i zariadenie na umývanie ná
dob, 5 kontajnerov na stavebný od
pad či nadúrovňová mostová váha. 
„Všetku techniku z projektu už máme 
v  areáli. Postupne sa podľa potreby 
uvádza do prevádzky,“ povedal kona
teľ spoločnosti Tekos Peter Bartošek 
a dodal, že na technické zabezpeče
nie nadväzuje projekt kompostárne. 

-nb-/-otano-

Tekos má novú techniku

Pred pár dňami boli medializované informácie, že Bratislavská vo-
dárenská spoločnosť (BvS) si prenajíma priestory za nevýhodné 
ceny. Podľa portálu aktuality.sk vodárne platia predražené nájmy 
na klientske centrá v Malackách, Skalici, Senici, Senci a v bratislav-
skej mestskej časti Lamač.

Ministerstvo zdravotníctva plánuje vybudovať štát
ne diagnostické laboratórium a ako jeho sídlo zvažu
je Malacky. Rezort tak reaguje na nedávne problémy, 
keď sa v dôsledku sporu štátnej zdravotnej poisťovne 
a veľkého súkromného laboratória štyri dni neuhrádzali 
platby a pacienti si ich museli platiť sami. Štát sa preto 
rozhodol zriadiť vlastné zariadenie na vyšetrenia vzo
riek. 

Pri úvahách o Malackách dominujú dva hlavné dô
vody: dobrá dostupnosť z Bratislavy a objekt v priemy
selnom parku, ktorý spravovali Štátne hmotné rezervy 
a na jar tohto roku ho dostalo do správy práve minis
terstvo zdravotníctva. „Som si vedomý, že v pamäti ve
rejnosti môže byť tento objekt spojený s kauzou „vakci
náreň”, ktorá sa pripravovala v utajenom režime. Preto 

som požiadal zástupcov ministerstva, aby svoj terajší záu
jem komunikovali od počiatku transparentne. Mesto bude 
stavebným úradom, takže budeme mať informácie z prvej 
ruky a dohliadať na naplnenie zámeru pani ministerky,” 
ubezpečuje Malačanov primátor mesta Juraj Říha a do
pĺňa: „Aktuálny vývoj vnímam ako príležitosť, aby sa re
zort zdravotníctva a mesto stali partnermi. Vďaka tomu 
by sme sa mohli spoločne vrátiť k  téme dofinancovania 
pohotovosti v Malackách či k budúcemu využitiu opuste
ných pavilónov kasární na Juhu.”

Laboratórium by slúžilo na základnú diagnostiku 
vzoriek pacientov z  ambulancií. Neplánuje sa žiadny 
vývoj ani výskum, preto sa verejnosť nemusí obávať. 
Ide o  bežné zdravotné pracovisko, ktoré nepotrebuje 
osobitný režim.         -red-

v Malackách možno vznikne 
štátne laboratórium
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Centrum voľného času oceni lo 
účastníkov okresných kôl pred-
metových olympiád, ktorí skon-
čili na prvých troch mies tach.

Ocenenie primátora mesta získal 
žiak 9. ročníka Základnej školy na 
Záhoráckej ulici Matej kovalík. Vy
hral okresné kolá olympiády v  ma
tematike, geografii a slovenskom ja
zyku, obsadil 3. miesto v okresnom 
kole olympiády v nemeckom jazyku, 
4. miesto v krajskom kole olympiády 
v slovenskom jazyku (úspešný rieši
teľ), postúpil do celoslovenského ko
la IQ olympiády, bol úspešným rie
šiteľom krajského kola geografickej  
olympiády. 

Nielen Matejovi, ale všet kým ús
pešným žiakom a študentom srdeč
ne blahoželáme. Želáme vám krás
ne prázdniny!

5. roč.
1.–3. Alica Hušková, SpŠ sv. F. Assis
kého, Malacky
1.–3. Viktor Sabaj, ZŠ kpt. J. Nálepku, 
Stupava
1.–3. Matúš Stachovič, ZŠ Štúrova, 
Malacky

6. roč.
1.–3. Zara Komíneková, ZŠ kpt. J. Ná
lepku, Stupava
1.–3. Juraj Strižko, ZŠ kpt. J. Nálepku, 
Stupava
1.–3. Silvia Pullmannová, ZŠ Záho
rácka, Malacky

7. roč.
1.–2. Samuel Raček, SpŠ sv. F. Assis
kého, Malacky,
1.–2. Marek Čiljak, ZŠ Jakubov
3.–4. Hana Malíková, ZŠ Dr. J. Dérera, 
Malacky
3.–4. Rebeka Bugálová, ZŠ kpt. J. Ná
lepku, Stupava

8. roč.
1. Juraj Osuský, Gymnázium Malacky
2.–3. Juraj Havlík, ZŠ Dr. J. Dérera, 
Malacky
2.–3. Tomáš Dudek, ZŠ Zohor

9. roč.
1.–3. Klára Bartošová, Gymnázium 
Malacky
1.–3. Matej Kovalík, ZŠ Záhorácka, 
Malacky
1.–3. Simona Pákozdyová, ZŠ kpt. J. 
Nálepku, Stupava

PYTAGoRIÁdA
kategória P3
1. Marek Mráz, ZŠ kpt. J. Nálepku, 
Stupava
2.–4. Alena Chladná, ZŠ kpt. J. Nálep
ku, Stupava, ,
2.–4. Samuel Zamba, ZŠ kpt. J. Ná
lepku, Stupava
2.–4. Ján Totka, ZŠ kpt. J. Nálepku, 
Stupava

kategória P4
1. Lucia Tóthová, ZŠ kpt. J. Nálepku, 
Stupava
2. Jonáš Tomeček, ZŠ Dr. J. Dérera, 
Malacky
3.–4. Pavol Leskovský, SpŠ sv. F. Assis
kého, Malacky
3.–4. Matej Chovanec, ZŠ kpt. J. Ná
lepku, Stupava

kategória P5
1. Viktor Sabaj, ZŠ kpt. J. Nálepku, 
Stupava
2. Lucia Tóthová, ZŠ kpt. J. Nálepku, 
Stupava
3. Jakub Bugala, ZŠ kpt. J. Nálepku, 
Stupava

kategória P6
1. Michal Dudek, ZŠ Zohor
2. Lucia Polláková, ZŠ kpt. J. Nálepku, 
Stupava
3. Jakub Vigoda, ZŠ Studienka

kategória P7
1. Radoslav Masár, ZŠ Dr. J. Dérera, 
Malacky
2. Hana Malíková, ZŠ Dr. J. Dérera, 
Malacky
3. Jakub Slezák, ZŠ Zohor

kategória P8
1. Tomáš Bartalský, ZŠ Láb
2. Juraj Osuský, Gymnázium Malacky
3. Michal Sobek, SpŠ sv. F. Assiského, 
Malacky

FYZIkA
kategória E
1. Marek Mračna, Gymnázium Ma
lacky
2. Simona Pákozdyová, ZŠ kpt. J. Ná
lepku, Stupava
3. Matúš Mladý, Gymnázium Malac
ky

kategória F
1. Richard Kunovský, ZŠ kpt. J. Nálep
ku, Stupava

kategória G
1. Filip Anger, ZŠ kpt. J. Nálepku, 
Stupava
2. Matúš Palušák, ZŠ Štúrova, Malacky
3. Marek Čiljak, ZŠ Jakubov

CHÉMIA
1. Simona Pákozdyová, ZŠ kpt. J. Ná
lepku, Stupava
2. Veronika Dinušová, ZŠ Záhorácka, 
Malacky
3. Marek Mračna, Gymnázium Ma
lacky

AnGLICkÝ JAZYk
kategória 1A
1. Šimon Sopko, SpŠ sv. F. Assiského, 
Malacky
2. Tomáš Kovarovič, Gymnázium, 
Malacky
3. Maximilián Spusta, ZŠ s MŠ Závod

kategória 1B
1. Sofia Krejčová, Gymnázium Ma
lacky
2. Sebastián Benkovič, ZŠ Zohor
3. Natália Kleštincová, ZŠ Dr. J. Dére
ra, Malacky

nEMECkÝ JAZYk
kategória 1A
1. Samuel Mráz, Gymnázium Malacky
2. Richard Stoviček, ZŠ kpt. J. Nálepku, 
Stupava

kategória 1B
1. Jasmin Ebru Yuce, ZŠ s MŠ Závod
2. Eva Kuzmová, ZŠ s MŠ Závod
3. Matej Kovalík, ZŠ Záhorácka, Ma
lacky

SLovEnSkÝ JAZYk
1. Matej Kovalík, ZŠ Záhorácka, Ma
lacky
2. Ivana Királyová, ZŠ Dr. J. Dérera, 
Malacky
3. Daniela Ivanická, ZŠ Zohor

dEJEPIS
kategória C
1. Adam Papaj, ZŠ kpt. J. Nálepku, 
Stupava
2. Tereza Moková, ZŠ Dr. J. Dérera, 
Malacky
3. Simona Pákozdyová, ZŠ kpt. J. Ná
lepku, Stupava

kategória D
1. Jana Švorcová, ZŠ Dr. J. Dérera, 
Malacky
2. Artur Janáček, Gymnázium Malac
ky
3. Sofia Krejčová, Gymnázium Ma
lacky

kategória E
1. Tomáš Hojsík, Gymnázium Malac
ky
2. Samuel Klenovský, ZŠ kpt. J. Nálep
ku, Stupava
3. Adam Nouza, Gymnázium Malacky

kategória F
1. Vladimíra Novotná, ZŠ kpt. J. Ná
lepku, Stupava

2. Barbora Sedláčková, ZŠ kpt. J. Ná
lepku, Stupava

BIoLÓGIA
kategória C
1. Richard Kunovský, ZŠ kpt. J. Nálep
ku, Stupava
2. Kristína Bogdalíková, ZŠ Dr. J. 
Dérera, Malacky
3. Matej Nemček, ZŠ kpt. J. Nálepku, 
Stupava

kategória D
1. Radoslav Masár, ZŠ Dr. J. Dérera, 
Malacky
2. Sabina Sedláková, ZŠ Dr. J. Dérera, 
Malacky
3. Kristián Klus, ZŠ kpt. J. Nálepku, 
Stupava

GEoGRAFIA
kategória G (5. roč.)
1. Adam Pukančík, ZŠ Dr. J. Dérera, 
Malacky
2. Karla Čipková, ZŠ kpt. J. Nálepku, 
Stupava
3. Tamara Lunterová, ZŠ kpt. J. Ná
lepku, Stupava

kategória F (6.–7. roč.)
1. Alex Benko Williams, ZŠ kpt. J. Ná
lepku, Stupava
2. Marek Kiss, Gymnázium Malac - 
ky
3. Alžbeta Vargová, ZŠ kpt. J. Nálep
ku, Stupava

kategória E (8.–9. roč.)
1. Matej Kovalík, ZŠ Záhorácka, Ma
lacky
2. Norbert Filípek, ZŠ Dr. J. Dérera, 
Malacky
3. Michal Kopča, ZŠ Vysoká pri Mo
rave

-lp-/-otano-

CvČ ocenilo úspešných žiakov a študentov

MATEMATIkA
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Záver školského roka 1968/1969 bol pre 
vtedajších žiakov 9. A a 9. B triedy výni-
močný. Mali 15 rokov, v  júni si prevzali 
občianske preukazy a  na podnet tried-
nych učiteliek dubajovej a Pullmanovej 
zasadili v areáli cirkevnej školy 10-ročný 
smrek. 

Daroval ho dedko deviataka Petra Kráľa z Ro  
hožníka. Chlapci vykopali jamu, dievčatá  ho po
lievali. Stal sa ozdobou i  pozdravom pre ďalšie 
generácie žiakov i pre vlastné deti a vnúčatá.

Historický smrek sa nachádza za ozdobným 
betónovým plotom v smere od kláštora ku ško

le. Koncom mája 2019 sa títo žiaci po 45 rokoch 
stretli. Vždy, keď išli okolo, videli, ako ich strom 
rastie do výšky aj do krásy. V čase zasadenia mal 
približne 60 centimetrov, dnes už je vysoký ako 
strecha kláštora. Je krásnou ozdobou areálu 
i  spomienkou na uplynulých 45 rokov života 
okolo nás.

Pred prírodnými živlami ho chráni kláštor 
i  okolité vysoké budovy. Dúfajme, že naďalej 
bude mohutnieť a rásť pre potešenie každého 
návštevníka školy i mesta a zároveň pripomínať 
pekný zámer z minulosti. 

Text: A. dubajová, 
foto: S. osuský  

* vychovávateľ/vychovávateľka
v Škd
kategória: 
pedagogický zamestnanecvychovávateľ

kvalifikačné predpoklady:
•  úplné stredné odborné vzdelanie v zmysle zákona č. 

317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odbor
ných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zá
konov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej 
republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikač-
né predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jed
notlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odbor
ných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Zoznam požadovaných dokladov: 
•  doklady o ukončení štúdia v súlade s vyššie uvedenými kva

lifikačnými predpokladmi, súhlas so spracovaním osobných 
údajov

Predpokladaný nástup do zamestnania: 26. 8. 2019.

Pracovnú ponuku zasielajte do pondelka 8. júla 2019 poš
tou alebo osobne na adresu ZŠ dr. J. dérera, Ul. gen. M. R. 
Štefánika 7, 901 01 Malacky, prípadne elektronicky na ad
resu zsderera.riaditelka@dererka.sk.

* kuchár/kuchárka alebo 
pomocná sila do školskej jedálne
Pracovný úväzok: 100 % 
Predpokladaný nástup do zamestnania: 2. 9. 2019

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom (aj 
s telefónnym číslom) a súhlasom so spracovaním osobných 
údajov zasielajte do pondelka 8. júla 2019 poštou, prípadne 
osobne na adresu: ZŠ dr. J. dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 
7, 901 01 Malacky alebo elektronicky na adresu: zsderera.
riaditelka@dererka.sk.

* učiteľ/učiteľka
Termín nástupu: 08/2019
Pracovný úväzok: 100 %
Základná zložka funkčného platu: 612,50–1038,50 €   
(v zá vislosti od dosiahnutého vzdelania)

Požadované kvalifikačné predpoklady 
a iné podmienky prijatia:
•  úplné stredné odborné vzde la nie alebo vysokoškolské vzde-

lanie v súlade s časťou I. v prílohe č. 1 Vy hlášky MŠ SR č. 
437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpokla  - 
dy a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kate gó  
rie pedagogických zamestnancov a od borných zamestnan
cov v znení neskorších predpisov,

• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:
•  žiadosť o prijatie do zamestnania,
•  štruktúrovaný životopis s uve dením telefonického   

a emai lového kontaktu,
•  fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
•  písomný súhlas so spracovaním osobných údajov.

* školský psychológ
Termín nástupu: 09/2019
Pracovný úväzok: 50%
Základná zložka funkčného platu:  
405,50–554,50 € (v závislosti od dosiahnutého vzdelania)

Požadované kvalifikačné predpoklady 
a iné podmienky prijatia:
•  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v súlade s časťou I. 

v prílohe č. 2, prvý diel Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., kto
rou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvali
fikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických 
zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskor
ších predpisov,

• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:
•  žiadosť o prijatie do zamestnania,
•  štruktúrovaný životopis s uvede ním telefonického   

a emai lového kontaktu,
•  fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
•  písomný súhlas so spracovaním osobných údajov.

* upratovačka
Termín nástupu: 08/2019
Pracovný úväzok: 60 %
Funkčný plat: 374,00 €

kvalifikačné predpoklady: 
základné alebo stredné vzdelanie

Iné požiadavky:
•  zodpovedný prístup k práci, samostatnosť, spoľahlivosť, 
•  manuálna zručnosť, 
•  bezúhonnosť,
•  zdravotná spôsobilosť.

Zoznam požadovaných dokladov:
•  žiadosť o prijatie do zamestnania,
•  štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického  

a emai lového kontaktu,
•  písomný súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť 
najneskôr do utorka 9. júla 2019 na adresu: Materská ško-
la, kancelária riaditeľky MŠ, Štúrova 139, 901 01 Malac-
ky alebo na emailovú adresu: msmalacky@msmalacky.sk. 
Uchádzači, ktorí splnia požiadavky, budú pozvaní na pracovný  
pohovor.

Bližšie informácie: 
mobil 0915 120 130, kontaktná osoba Miriam Adamovičová. 

SPEKTRUM 

voľné pracovné miesta v Materskej škole Malacky voľné pracovné miesta v ZŠ dr. J. dérera, Malacky

Brány letného kúpaliska sú otvorené, tak ne
váhajte a príďte sa osviežiť i zabaviť. Pre náv
števníkov je pripravený plavecký aj detský 
bazén. Plavci budú mať stále vymedzené dve 
dráhy, avšak na rozdiel od vlaňajška, keď boli 
na kraji bazéna, sú v tejto sezóne presunuté do 
jeho stredu. Pripomíname, že podľa prevádz-
kového poriadku kúpaliska nie je povolené 
používať v bazéne lopty, plutvy, potápačské 
okuliare, nafukovacie ležadlá ani plávacie 
kolesá. Okrem kúpacích možností je priprave
ný tobogan, minigolf, volejbalové a detské 
ihrisko s  preliezačkami a  hojdačkami. Vďa

ka poslancom mestského zastupiteľstva, ktorí 
odsúhlasili investíciu, pribudne i nová atrakcia 
v podobe nafukovacej vodnej dráhy.

Občerstvenie zabezpečuje zrekonštruova
ný bufet priamo v  areáli kúpaliska. Pre svoje 
pohodlie si môžete zapožičať ležadlo, slnečník  
alebo skrinku na uloženie osobných vecí.

kúpalisko je otvorené denne od 10. do 
19. hodiny, večerné plávanie je takisto 
denne od 19. do 20. hodiny. viac infor-
mácií: www.adhocmalacky.sk. 

-nb-/-otano-

kúpalisko ponúka viac 
než len osvieženie

v areáli cirkevnej školy
 rastie výnimočný strom
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„Otec bol aktívnym členom Turis
tického oddielu Telovýchovnej jednoty 
Strojár Malacky, takže ma od malička 
viedol k turistike,“ zaspomínal V. Gem
beš na svoje detstvo, ktoré ho pri
viedlo až k horolezectvu. Dnes má na 
konte množstvo výstupov a expedí
cií, z ktorých si priniesol veľa pekných 
i horších spomienok. 

Plejáda výstupov
V. Gembeš sa horolezectvu venu

je už 19 rokov. Za ten čas absolvoval 
letné i zimné výstupy vo Vysokých 
Tatrách, Alpách, zúčastnil sa na tre
kingovej expedícii v Himalájach (po
kus o Pisang Peak – 6 072 m), bol 
členom prvej slovenskej horolezec
kej expedície a  vystúpil na himaláj
sky vrchol Tilicho Peak (7 134 m). 
V bolívijských Kordillerách vystúpil 
na Pico Tarija (5 355 m), Pequeno 
Alpamayo (5 446 m), Huayna Po-
tosi (6 107 m) a Sajama (6 553 m). 
Okrem toho bol súčasťou expedície 

na najvyšší vrchol severnej Ameriky 
Mt. Mckinley (6 194 m) s dosiahnu
tou výškou 6 100 m a skialpinistic
kej expedície v Číne - Muztagh Ata 
(7 545 m), kde dosiahol výšku 6900 
m. V  roku 2014 bol členom sloven
skočeskej skialpinistickohorolezec
kej expedície do Himalájí, ktorej cie
ľom bolo najskôr zdolať a po
tom ako prví na svete zly
žovať dhaulágirí (8 167 
m) v strednom Nepále. 

Šťastie v nešťastí 
Najhoršie spomienky má práve 

na Dhaulágirí, kde kvôli snehovej 
víchrici a následnej lavíne v základ
nom tábore zahynuli dvaja členo
via expedície Janko Matlák a Vlado 
Švancár spolu s  tromi nepálskymi 
pomocníkmi. Sám mal veľké šťastie, 
keď ostal po páde lavíny spolu s ďal
šími ôsmimi členmi výpravy uväz
nený v  stane pod dvojmetrovou 
vrstvou snehu. Vďaka zhode via

cerých šťastných náhod 
a rozvážnosti sa spod snehu 

dostali a  mohli sa vrátiť k rodinám. 
Všetky ostatné výstupy, z ktorých sa 
vrátili domov v  kompletnej zosta
ve, považuje V. Gembeš za úspešné 
a krásne, pretože, ako hovorí, každé 
miesto má niečo do seba. „Najviac 
si cením výstup na Tilicho Peak v roku 
2006, ale srdcovka to nie je, keďže mi 
tam pri zostupe zahynul kamarát Ivan 
Prokop,“ dodal V. Gembeš k  svojim 
zážitkom. 

Zdolaný Elbrus 
Posledným bol výstup na najvyš

ší vrch Kaukazu Elbrus (5 642 m)  
v  máji tohto roka. Napriek silnému 
vetru s  rýchlosťou 70 kilometrov 
za hodinu a pri teplote 15 stupňov 
pod nulou sa 24. mája podarilo 
12-člennej skupine dostať úspešne 
na vrchol. Najbližšiu expedíciu má V. 
Gembeš v pláne na budúci rok. Malo 

by ísť o návrat do čínskeho Muztagh 
Ata, kde by sa chcel opäť pokúsiť 
o  výstup na vrchol. Keďže si svoje 
horolezecké sny už splnil, odvážne 
ambície do budúcnosti nemá, skôr 
sa chce zamerať na schodnejšie a re
latívne bezpečnejšie výstupy.

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

SPEKTRUM 

Mesto Malacky je plné športo-
vých talentov. nemalý talent 
sa skrýva aj v dvojročnom chr-
tovi Tinovi majiteľky Zuzany 
Hudoby, ktorý v júni reprezen-
toval Slovensko na Majstrov-
stvách Európy v lure coursingu 
v Estónsku. 

Tam sa mu podarilo získať v kon
kurencii viac než štyridsiatich súťa
žiacich výborné piate miesto. Lure 
coursing je bežecká disciplína pre 
chrtie plemená, ktorá sa však nebe
ží na čas. Rozhodcovia hodnotia päť 
aspektov behu – rýchlosť, vytrva
losť, obratnosť, horlivosť a inteligen
ciu, ktorá je potrebná pre dolapenie 
návnady. Súťažia vždy dva psy, je
den v červenom drese a druhý v bie
lom. Každý pes beží dva razy, z kto
rých sa sčítavajú body. Malacký chrt 
Tino sa dostal na ME do Estónska 

ako medzinárodný majster Sloven
ska, takže v Malackách žije momen
tálne naj šikovnejší chrt – whippet 
sprinter našej krajiny. 

Text: M. Binčík, 
foto: Z. Hudoba 

Mesto Malacky a obec kuchyňa
komisia pre šport a mládež MsZ Malacky
Centrum voľného času Malacky
Mestské centrum kultúry Malacky
Mo Matice slovenskej Malacky
srdečne pozývajú na 
Memoriál Zuzky krajčírikovej

XII. ročník
záhoráckeho 
výstupu 
na vysokú
v nedeľu 18. augusta 2019 
Oodchod autobusu od ŠH Malina o 8.00 h.
Začiatok výstupu o 9.00 h od Vývratu.

Malacký pes Tino 
reprezentoval Slovensko 
na ME v lure coursingu

Horolezec vladimír Gembeš: 

 každé miesto má
 niečo do seba

vladimír Gembeš – skialpinista, vysokohorský turista, osobnosť oce-
nená za medzinárodné vysokohorské výstupy v Himalájach a Sever-
nej Amerike. Malačan žijúci v Terchovej, ktorý má za sebou množstvo 
zaujímavých expedícií a pokračuje ďalej. I keď žije na orave, nezabú-
da na rodné mesto, kde vyrástol a získal prvé skúsenosti s horolezec-
tvom.

Tilicho Peak, Himaláje.

Elbrus. Vlado Gembeš stojaci druhý zľava, so zdvihnutou rukou.

Mount McKinley, najvyššia hora Severnej Ameriky.
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Predstavili sa s divadlom poézie 
Krivoprísažník, ktoré je spracovaním 
rovnomennej Hviezdoslavovej bás
ne. Porota vysoko ocenila celkové 
divadelné spracovanie, zrozumiteľné 
podanie autora, precíznu prácu s de
tailom, herecké výkony, humor a he
recký nadhľad. Spomedzi všetkých 
súborov – víťazov krajských kôl – sa 
nám porota rozhodla udeliť Hlavnú 
cenu a nomináciu na Scénickú žat-
vu. V rámci nej sa koncom augusta 
v Martine predstavia víťazi všetkých 
celoštátnych divadelných súťaží a bu 
 dú tak prezentovať to najlepšie, čo  
počas roka na Slovensku v oblasti ne
profesionálneho divadelníctva vznik
lo.

V prednese poézie súťažila aj ni-
koleta Palkovičová. Náročný text  
P. O. Hviezdoslava Nový svet zvlád la 

skvelo a  vďaka 1. miestu sa tak isto 
predstaví na Scénickej žatve. Poro
ta ocenila dramaturgický výber tex
tu, Nikoletin prejav, zvládnutie ná
ročnosti predlohy, presné pointova
nie, dodržiavanie veršových presa
hov, aktualizačnú rovinu a rozkrytie 
archaickej reči Hviezdoslava.

Pre divadelníkov našej ZUŠ bol 
tento rok naozaj mimoriadne úspeš
ný. Vo vzájomnej konfrontácii s inými 
špičkovými súbormi a jednotlivca
mi uspeli na mnohých platformách,  
o čom svedčia i početné ocenenia. Je 
to i vďaka systematickej a dlhoročnej 
práci na budovaní literárnodrama
tického odboru, ktorý má v Malac
kách i na Slovensku dobrú povesť. 
Nech je takýchto úspešných rokov čo 
najviac! 

Text a foto: ZUŠ Malacky 

najstarší žiaci literárno-dramatického odboru Základnej umelec-
kej školy pod vedením Petra Weincillera sa zúčastnili na vrcholnom 
podujatí v oblasti umeleckého prednesu a divadla, Hviezdoslavo-
vom kubíne. 

družstvo žiakov ZŠ Záhorácka 
sa vďaka víťazstvu v  krajskom 
kole mladých záchranárov ci-
vilnej ochrany kvalifikovalo na 
majstrovstvá republiky. 

V areáli Sninských rybníkov na vý
chodnom Slovensku súťažili Júlia Ull  
mannová, Simona Štorová, Matúš 
Klas a Matej Kovalík. V rovnakom zlo  
žení sa predstavili aj vlani, keď v rám
ci republiky vybojovali krásne 5. mie-
sto.

Naši žiaci si veľmi želali zopakovať 
úspech z minulého roka, a preto prí
prave na záverečnú fázu súťaže veno
vali množstvo svojho voľného času. 
Priamo v pretekoch preukázali skve
lé vedomosti a praktické zručnosti  
z civilnej ochrany, dopravnej výcho
vy, protipožiarnej prípravy a zdra
votnej prípravy. Bezchybne zvládli 
aj volanie na tiesňovú linku 112, keď 
z vy žrebovanej situácie poskytnu
tia prvej pomoci mali vykonať kar
diopulmonálnu resuscitáciu. 

V streľbe zo vzduchovej pušky 
dosiahli 14 z 24 možných bodov. Po
mocou buzoly presne určili azimut, 
správne odmerali určenú vzdialenosť 
na mape, vedeli určiť svetové strany 

v prírode bez využitia kompasu, ale, 
žiaľ, neodhadli presne vzdialenosť  
k sta novenému pevnému bodu, tzv. 
šírkovou metodou. „Boli ste veľmi blíz
ko, ale nie ste v predpísanej toleran cii,“ 
znel verdikt rozhodcov.

Súťaž bola veľmi vyrovnaná. V kon  
kurencii 28 najlepších družstiev Slo-
venska obsadili so ziskom 569 z 590  

možných bodov 12. miesto. Nášmu 
kvartetu zo ZŠ Záhorácka srdečne  
bla hoželáme a ďakujeme za repre
zen táciu. Poďakovanie tiež patrí všet
kým, ktorí sa na ich príprave podieľa li 
alebo v súvislosti s ich účasťou ako
koľvek pomohli.

Text: Petr Filip, foto: M. Slezák 
a Sekcia krízového riadenia Mv SR

Žiaci z Malaciek sú opäť 
medzi najlepšími 
záchranármi Slovenska

obec veľké Leváre pozýva na 
návštevu Habánskeho múzea. 
Expozícia je umiestnená v  Ise-
rovom dome z roku 1717, ktorý 
je súčasťou pamiatkovej rezer-
vácie ľudovej architektúry. 

Múzeum približuje históriu Veľ
kých Levár, príchod habánov do 
obce, ukážky ich remesiel, architek
túru i zaujímavý spôsob života habá
nov, ktorým sa odlišovali od domá
ceho obyvateľstva. Po prehliadke ex
pozície pozývame aj na peknú pre
chádzku náučným chodníkom popri 
potoku Rudava.

Habánske múzeum je otvo re-
né každú sobotu od 10.00 do 
18.00 h.

Cez týždeň sú prehliadky možné 
na základe telefonickej objednáv

ky. Väčšie skupiny je potrebné vo
pred ohlásiť na telefónnych čís
lach 034/779 44 93, 034/779 43 16  

a 034/779 41 07, prípadne mailom 
na kulturnydom@levare.sk.

Text a foto: v. Micháleková

Atmosféru na chodbách Mestského úradu 
v  Malackách spríjemňuje umenie v  podobe 
maľovaných obrazov. Ich autormi sú absol
venti I. a II. stupňa výtvarného odboru Základ
nej umeleckej školy v  Malackách pod vede
ním pedagogičky Evy Režnej. 

Spoločnou témou všetkých diel bola Im
presia. O talente mladých výtvarníkov sa den
ne presviedčajú nielen zamestnanci MsÚ či 
prevádzok sídliacich v budove, ale aj obyvate
lia mesta, ktorí prichádzajú na úrad. 

Text a foto: -lp-

Pozývame do Habánskeho múzea

Umenie 
na chodbách 
Msú

Hviezdoslavov 
kubín divadelníkom 
priniesol úspech
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Ako na to?
do vriec alebo kontajnerov na papier 
patria: 

noviny, časopisy, reklamné letáky, 
kancelársky papier, papierové obaly, 
škatule, kartóny 
nepatria tam: 

mokrý, mastný alebo inak znečistený 
papier, použité plienky a hygienické po
treby. Znečistený papier by znehodnotil 
celý obsah, ktorý by už nebolo možné 
ďalej recyklovať.
Z recyklovaného papiera sa vyrábajú: 

noviny, zošity, škatule, obaly na vaj
cia, toaletný papier. Papier je možné re
cyklovať 5- až 7-krát.
PoZoR! Škatule pred vyhodením zo-
šliapnite, aby bol ich objem čo najmen
ší a neobsahoval zbytočne veľa vzdu
chu. Zostane tak viac miesta pre ďalší 
odpad. Odvážanie správne naplnených 
vriec a kontajnerov je nielen efektívne, 
ale aj priateľské k životnému prostrediu.

do vriec alebo kontajnerov na sklo 
patria:

nevratné sklenené obaly z  alkoho
lických alebo  nealkoholických nápo
jov, poháre, sklenené nádoby, sklene  

né črepy, tabuľové sklo (väčšie množ
stvo patrí na zberný dvor)
nepatria tam: 

keramika, porcelán, autosklo, zr
kadlá, TV obrazovky
Z recyklovaného skla sa vyrábajú:

fľaše, poháre a iné sklenené výrobky. 
Sklo sa môže recyklovať donekonečna.
PoZoR! Zálohované obaly nepatria 
do koša. vráťte ich nazad do predajne. 

do vriec alebo kontajnerov na plasty 
patria:

čisté PET fľaše z  nápojov, plastové 
obaly z  pracích prostriedkov, čistia
cich prostriedkov alebo kozmetiky 
(šampónov, saponátov, aviváže)
nepatria tam:

novodurové rúrky, obaly z nebezpeč
ných látok (motorových olejov, chemi
kálií, farieb) 
Z recyklovaných plastov sa vyrábajú: 

nové PET fľaše, tepelné izolácie, kom
postéry, odpadkové koše, fólie, zá hrad
ný nábytok, koberce, odevy, výplne do 
zimných búnd, vrecia na odpad a pod.
PoZoR! Pred vyhodením odpad zo-
šliapnite. Nestlačené PET fľa še zmenšia 
mož nos ti kontajnera. Do nádoby s obje
mom 1100 litrov sa zmestí približne 733 
stlačených PET fliaš s objemom 1,5 litra. 
Ak by neboli stlačené, zmestilo by sa ich 
tam len približne 200.

do vriec alebo kontajnerov na 
kovy patria:

kovové obaly, konzervy, nápojové 
plechovky, alobal, kovové výrobky a sú
čiastky
nepatria tam: 

kovové obaly kombinované s iným 
obalom, kovové obaly od farieb a riedi
diel
Ak je to možné, kovové obaly treba 
pred vyhodením stlačiť a zmenšiť ich 
objem. Do zberných nádob sa ich takto 
zmestí viac.
Z recyklovaných kovov sa vyrábajú: 

nové kovové výrobky, napríklad kľú
če. Kovy sa dajú recyklovať donekoneč
na.

do vriec alebo kontajnerov na nápo-
jové kartóny patria:

nápojové kartóny z mliečnych výrob
kov, džúsov a iných nápojov

Ak sa v obci tieto obaly zbierajú, od
hadzujte ich do určených zberných ná
dob. 
nápojové kartóny je potrebné pred 
vyhodením zošliapnuť, a tak zmenšiť 
ich objem.
Recyklovaním nápojových kartónov 
vznikajú: 

nové výrobky z papiera, ale napríklad 
aj stavebné priečky.

Farby nádob na triedenie odpadu aj 
spôsob triedenia sa môže v jednotlivých 
obciach líšiť. Niekde napríklad používajú 
jedno vrece alebo kontajner na viaceré 
druhy odpadov, napr. na kovy, plasty 
a nápojové kartóny.

kde aký odpad vhadzovať, napove-
dia štítky na zberných nádobách, in-
ternetová stránka obce alebo zbero-
vá spoločnosť.
   TEkoS

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Trieďme odpad, oplatí sa to

PAPIER

PLASTY

SkLo

kovY

nÁPoJovÉ kARTÓnY

•  Prispieva k čistejšiemu životnému prostrediu. 
•  Je zásobárňou druhotných surovín, šetrí prírodné zdroje a ener giu.
•  Spomaľuje rast odpadu, ktorý by inak skončil na skládke.
•  Financuje ho organizácia zodpovednosti výrobcov, čím šetrí poplatky miest a obcí.

Triedenie 
odpadu
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Odišiel si od nás bez rozlúčky, 
nepovedal si ani 
ZBOHOM, UŽ NEPRÍDEM, 
nezostáva nám už nič, 
len Ti sviečku zapáliť. 

12. mája sme si pri
pomenuli 4. výročie 
úmrtia nášho milo
vaného manžela, 
otca a  dedka Jo-
zefa Polláka a  31. 
mája jeho nedoži

tých 73 rokov. S  láskou spomínajú 
manželka, synovia s rodinami, štyri 
vnúčatá, sestra s rodinou a Mária. 

Čas plynie ako v každej rieke prúd, 
kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť.
21. júna sme si pri
pomenuli 7. výro
čie, čo nás navždy 
opustil náš drahý 
Jozef kollár.
S  úctou s  láskou 
spomínajú man
želka Marta, synovia Dodi a  Peťo 
s  manželkou, vnúčatá Dodko, Jur
ko, Janka, Martuška a celá rodina.

28. júna sme si pri
pomenuli 10. vý
ročie úmrtia našej 
drahej kataríny 
vokurkovej.
S láskou spomína jú 
matka, syn s  rodi

nou, rodina Ebnerová a priatelia.

29. júna sme si pri
pomenuli 5. výročie 
úmrtia Milana Hul-
mana z Malaciek.
S láskou a úctou 
spomínajú syn Mi
lan, dcéra Lenka, 

mama, Michal, sestra Jana a Marta 
a neter s rodinami, celá rodina a ka
maráti. Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku.

Tá strata stále bolí 
a zabudnúť nedovolí. 
28. júna nás opusti
la naša drahá ma ma 
vilma Benková, 
rod. Kurová. 
29. júna navždy odi-

šiel náš drahý otec 
Cyril Benka a  30. 
júna sme si pripo
menuli 100. výro
čie jeho narodenia. 
S láskou spomínajú 
dcéry a  nevesta 
s rodinami.

3. júla uplynuli dva 
ro ky, čo nás náh
le opustil náš brat 
Milan Benka 
z Ma laciek.
Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú 

spomienku. Spomínajú sestry s ro
dinami.

16. júla uplynie 6 ro-
kov, čo nás opustila 
naša milovaná bab
ka Františka Gaš-
parová. Spomínajú 
vnuci Roman a Vla
do. Kto ste ju po
znali, venujte jej tichú spomienku.

Neplačte, že som odišla, 
len pokoj mi prajte
a v srdci večnú spomienku 
si na mňa uchovajte.
27. júla si pripo mí-
na me 3. výročie, čo  
nás opustila milo va
ná manželka, mat
ka, babka a sestra 
Terézia Šúreková, 
rod. Biksadská.
S láskou a úctou spomínajú manžel 
Michal, syn Michal, dcéra Zuzana 
a  priateľ Branislav, vnúčatá Nicol 
a Sofia. Kto ste ju poznali, venujte 
jej tichú spomienku.

5. júla by sa naša 
Janka vidrnáko-
vá dožila 44 rokov. 
Bohužiaľ ju však 
premohla choroba, 
s  ktorou dlho bo
jovala. Bude nám 
navždy veľmi chýbať, no v  našich 
spomienkach ostáva stále usmiata 
a  odchádzajúca do sveta. Ďakuje
me všetkým, ktorí si na ňu spome
nú.

SPoMIEnkYMALACkÁ MATRIkA
od 17. do 30. 6. 2018

Povedali si Áno

Justína Knotková a Igor Vörös 
Radoslava Balážová a Vojtech Bar
toš 
Kristína Žilavá a Jaroslav Turan

Júloví jubilanti

80 rokov
Rudolf Bilkovič
Anna Brázdilová
Magdalena Bučková
Alžbeta Kozlová

85 rokov
Anna Gajdárová
Edita Singerová
Štefánia Šírová
Kvetoslava Štrbáková
Mária Švecová
Amália Vítezová 

90 rokov
Mária Knotková
Mária Preisová

91 rokov
Paulína Staňková
Magdaléna Zúbková

92 rokov
Anna Havlíková

93 rokov
Anna Živicová

95 rokov
Vlastimila Šujanová 

96 rokov
Anna Pecinová

Srdečne blahoželáme!

vítame medzi nami
Martin Kriška, *20. 6.

Stalo sa už tradíciou, že kon-
com júna sa v Malackách častej-
šie ako inokedy ozýva poľština. 
v  tomto období k  nám pravi-
delne prichádzajú členovia fut-
balového tímu Jeziorak z nášho 
partnerského mesta Žnin. Ten-
to rok prišlo 33 detí a 24 dospe-
lých. Členov výpravy prijali na 
mestskom úrade viceprimátor 
Milan ondrovič a podpredseda 
športovej komisie Ladislav Čas. 

Žninčania si tiež prezreli pamäti
hodnosti nášho mesta – kaštieľ, sy
nagógu a krypty. Hlavným bodom ich  
programu v Malackách boli tri zápa
sy s hráčmi ŠK Žolík. Viac ako výsled
ky týchto duelov je dôležité nadše
nie malých futbalistiek a futbalistov 
i potešenie rodičov z oboch táborov. 

Poďakovanie patrí zúčastneným tré
nerom a hráčom ŠK Žolík za repre
zentáciu a vedeniu mesta Malacky za 
podporu, bez ktorej by sa toto úspeš

né každoročné podujatie nemohlo 
uskutočniť. Takže priatelia, dovidenia 
opäť v Malackách alebo v Žnine! 

Text: F. Hlavatý, foto: I. Tedlová

viac než 200 mladých cyklistov  
z Malaciek a Gajár si v utorok  
25. júna na futbalovom štadió-
ne v Zámockom parku zmera-
lo sily na 9. ročníku Memoriálu  
Petra Patscha. Išlo o  preteky 
ka tegórie cross-country pod 
zá štitou komisie pre šport 
a  mládež MsZ. organizátor-
mi boli Centrum voľného času  
v Malackách a SCk Záhorák 
Malacky. 

Trať dôkladne preverila ich zruč
nosť a rýchlosť na dvoch kolesách. 
Medzi súťažiacimi dominovali prete
kári zo Spojenej školy sv. Františka 
Assiského, ktorí vybojovali víťazstvo 
v štyroch kategóriách z celkovo de
siatich. 

Mili – dievčatá
Eva Trnková, ZŠ Záhorácka
Tamara Kožuchová, ZŠ Záhorácka
Nina Trutzová, ZŠ Štúrova

Mili – chlapci
Krištof Haba, Spojená škola sv. Fran
tiška Assiského
Lukáš Tedla, Spojená škola sv. Františ
ka Assiského
Tobias Sablik, Spojená škola sv. Fran
tiška Assiského

Mini – dievčatá
Paulína Godányová, Spojená škola  
sv. Františka Assiského
Barbora Balgavá, ZŠ Dr. J. Dérera
Ivana Varkondová, ZŠ Štúrova

Mini – chlapci 
Šimon Nehyba, ZŠ Dr. J. Dérera
Matej Leskovský, Spojená škola sv. 
Františka Assiského
Matias Michalovič, ZŠ Štúrova

Staršie žiačky
Šárka Jurkovičová, Spojená škola sv. 
Františka Assiského
Lenka Ušiaková, ZŠ Štúrova
Ella Puškáčová, ZŠ Štúrova

Starší žiaci
Dominik Dobrovodský, ZŠ Dr. J. Dére
ra

Daniel Švarc, ZŠ Dr. J. Dérera
Peter Orth, ZŠ Gajary

najstaršie žiačky
Sára Gregerová, ZŠ Dr. J. Dérera
Karolína Pernecká, ZŠ Gajary
Nikol Jurkovičová, ZŠ Štúrova

najstarší žiaci
Adam Trnka, Spojená škola sv. Fran
tiška Assiského
Samuel Vician, ZŠ Štúrova
David Černocký, ZŠ Gajary

dorastenky
Sára Kadnárová, ZŠ Dr. J. Dérera

dorastenci
Esteban Malaga, ZŠ Gajary
Patrik Bogdalík, ZŠ Gajary
Tomáš Čermák, ZŠ Gajary

Ďakujeme firme Bicykle, páno-
vi královi, za servis bicyklov a  pit-
ný režim pre účastníkov.

Text a foto: CvČ

Memoriál 
 Petra Patscha 
 pre mladých cyklistov

družobné stretnutie futbalistov
Termíny bezplatnej právnej po-
moci sú pre seniorov pripravené  
aj počas leta.

Piatok
26. júl

od 10.00 h
do 12.00 h2. august

16. august
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). Prineste 
si so sebou občiansky preukaz (kvôli 
overeniu bydliska). Poradenstvo je 
diskrétne a  anonymné. Poraden-
stvo neposkytujeme v  trestných 
veciach a nezastupujeme ani v ko-
naniach na súdoch.

-red-

 Bezplatná
 právna 
 poradňa  pre 
 seniorov

Redakcia 
mestských médií 
želá všetkým 
čitateľom 
príjemné leto.
najbližšie číslo Malackého hlasu 
vyjde 28. augusta. 
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Pricestovalo k  nám takmer tisíc 
mažoretiek z 23 súborov z  celého 

Slovenska i  Česka. Od rána až do 
večerných hodín sa súťažilo v  ma

lých a veľkých formáciách v rôznych 
disciplínach a vo všetkých vekových 
kategóriách. Porota hodnotila viac 
ako 200 choreografií. 

Naše dievčatá získali 4 zlaté, 4 
strieborné a 1 bronzovú medailu. 

Zlato si vybojovali naše šikovné 
maminky s  ich veľkou formáciou 
v  kategórii rodičovských tímov, 
juniorky s  veľkou formáciou,  defilé 
a s mini formáciou baton. 

Striebro získali naše detičky, kto
ré mali svoju premiéru, miniformá
cia kadetiek, trio deti a  trio junior. 
Bronz pripadol veľkej formácii ka
detiek. 

Premiéra súťaže sa vydarila, pre
tože okrem výborných umiestnení 
sme dostali množstvo pochvál za 
zvládnutú organizáciu. Obrovská 
vďaka patrí všetkým sponzorom 
a  organizačnému tímu. Za podpo
ru ďakujeme aj všetkým fanúšikom 
a divákom a veríme, že sa stretneme 
aj o rok. V týchto dňoch sú naše ma
žoretky na majstrovstvách Európy 
v Záhrebe. Držíme im palce a želá
me úspech!

Text: k. Horecká, foto: L. Chlepko

ŠPORT

Slnečný podvečer ponúkol ideál
ne počasie pre kvalitný futbal, kto
rého sa diváci aj dočkali. Slovenský 
majster bol od začiatku stretnutia 
aktívnejším mužstvom, v 19. minúte 
vo veľkej šanci maďarský reprezen
tant David Holman obišiel obranu 
Slovácka, avšak zvnútra šestnástky 
bránu minul. Do vedenia šli hostia 
z  Uherského Hradišťa, v  32. minúte 
našla centrovaná lopta Tomáša Za
jíca pri pravej žrdi. Belasí na vedúci 
zásah moravského tímu odpovedali 
najskôr ostrou zblokovanou strelou 
z  kopačky Mohu a  o  pár minút ne
skôr strelili vyrovnávajúci gól.

V druhom polčase oba tímy pre
kopali zostavy a na ihrisko poslali no
vých hráčov z lavičky, takže medzihra 

oboch tímov nebola taká kompaktná  
ako v prvom dejstve. „Mali sme veľ mi 
dobrý vstup do zápasu, herná prevaha 
bola na našej strane, z čoho vyplynuli 
viaceré gólové príležitosti. V koncovke 
sme neboli dostatočne efektívni a kon
centrovaní, zo šancí, ktoré sme mali, 
sme mali skórovať viac než len raz,“ 
zhodnotil pre web Slovana po zápa
se v Malackách tréner belasých Mar
tin Ševela. Ostrá sezóna pre Slovan 
začína už v druhý júlový týždeň, v pr
vom kvalifikačnom predkole Ligy 
majstrov Bratislavčanov čaká čierno
horský majster Sutjeska Nikšič.
Šk Slovan Bratislava – 1. FC Slovác-
ko 1:1 (1:1)
Góly: 42. Rafael Ratao – 32. Tomáš Zajíc

Text a foto: M. Binčík 

Mládežnícke futbalové družstvá Šk Žolík Malacky 
ukončili v  júni sezónu. klub má v republikových 
a regionálnych súťažiach 10 tímov, rozdelených 
podľa veku: predprípravka A (U-8), predprípravka 
B (U-7), prípravka A (U-11), prípravka B (U-10), prí-
pravka C (U-9), mladší žiaci A (U-13), mladší žiaci 
B (U-12), starší žiaci (U-15), mladší dorast (U-17), 
starší dorast (U-19).

ŠK Žolík je stabilným účastníkom mládežníckych sú
ťaží pod hlavičkou Slovenského futbalového zväzu a za
bezpečuje prioritne prechod detí z mládežníckeho klubu 
do mužské ho futbalového družstva FC Malacky. Vede
nie sa snaží zabezpečovať čo najlepšie podmienky pre 
výkonnostný rast mladých fut balistov, tvoriť silné trénin
gové sku piny, vybudovať štruktúru výcho vy od najmen
ších až po mužov, vy cho vávať hráčov pre potreby futba
lu. Zároveň umožňuje deťom zmyslu pl ne tráviť voľný čas. 

Súčasťou filozofie klubu je vytvo riť rodinný priestor, 
kde sa budú rodičia i deti cítiť príjemne. Na záver sezó
ny sa preto na štadióne v Zámockom parku uskutočnilo  

spoločné stretnutie, na ktorom mali rodičia možnosť 
priamo s trénermi a vedením klubu prediskutovať svoje 
poznatky, pripomienky a návrhy.

Text: F. Hlavatý, foto: I. Tedlová 

Školská liga v  stolnom tenise sa 
po troch kolách úspešne zavŕšila.  
Spolupráca so všetkými štyrmi 
zá kladnými školami v Malackách 
bola výborná. Poďakovanie patrí 
predovšetkým zúčastneným de-
ťom, ale aj učiteľom, vedeniu klu-
bu MSk, sponzorom, trénerom  
a hráčom, ktorí počas ligy pomá-
hali. všetkým želáme príjemné  
prázdniny a uvidíme sa v no vom 
školskom roku.

1. ročník
1. František Čermák, ZŠ Štúrova
2. Milan Adamec, ZŠ Záhorácka 
3. Adam Ondriáš, ZŠ Štúrova

2. ročník
1. Denis Egl, SŠ sv. F. Assiského
2. Marek Išunin, ZŠ Štúrova
3. Martin Sloboda, ZŠ Dr. J. Dérera
3. ročník
1. Kristína Hanzalíková, ZŠ Štúrova
2. Martin Makyta, ZŠ Štúrova
3. Jakub Vrlák, SŠ sv. F. Assiského
4. ročník
1. Samuel Bednárik, ZŠ Dr. J. Dérera 
2. Patrik Lúčan, ZŠ Štúrova
3. Adam Boškovič, ZŠ Dr. J. Dérera
Turnaj registrovaných detí MSk
1. Tobiáš Dobrovodský
2. Jonáš Tomša 
3.–4. Tomáš Danihel a Matúš Uller

Text a foto: P. Rajtoková

Mladí futbalisti Žolíka ukončili sezónu

úspešná premiéra súťaže 
mažoretiek ELLA CUP

Školská stolnotenisová liga 
dopísala úvodný ročník

Slovan Bratislava v Malackách
remizoval so Slováckom

Futbalový štadión v Zámockom parku bol dejiskom prestížneho pria-
teľského stretnutia medzi úradujúcim slovenským majstrom Slova-
nom Bratislava a klubom z českej najvyššej ligy 1. FC Slovácko. Počet-
ná divácka návšteva videla dva góly, súperi sa rozišli po remíze 1:1.

Športová hala Malina hostila 1. ročník nepostupovej medzinárod-
nej súťaže v  mažoretkovom športe ELLA CUP 2019. Hlavný mi or-
ganizátormi boli Mažoret ky Ella Malacky v spolupráci s Asociáciou 
mažoretkového športu Slovensko a mestom Ma lacky.
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od posledného článku v Malac-
kom hlase o  lukostrelcoch už 
ubehlo pár týždňov. Členovia 
malackého klubu Sagittarius sa 
medzitým nielen zúčastňovali 
na pretekoch, ale ich aj sami or-
ganizovali.

Tradičná lukostreľba 
o pohár vojvodu Ctibora 

Názov pretekov určite upúta, o to 
viac, keď sa odohráva na hrade Bec
kov. Nádherná akcia v jedinečnom 
prostredí s  organizátormi aj prete
kármi v  dobovom oblečení. Tradič
né luky striedajú lovecké, jazdecké, 
long bow. Pierka na šípoch sú prírod
né, šípy vlastnoručne vyrábané. Terče 
zodpovedajú dávnym dobám – streľ
ba na jablko či pohyblivé terče, ale aj 
stacionárny terč s kyvadlom, do kto
rého treba v krátkom časovom limite 
trafiť čo najviac šípov. Možno aj takto 
si lukostrelci merali sily a zručnosť za 
éry vojvodu. Klub LK Sagittarius mal 
aj tento raz víťazných zástupcov z ra
dov detí a juniorov. V kategórii junior, 
v divízii moderný luk obsadil Martin 
Kamenistý 3. miesto a v kategórii mi
nis dievčatá Natália Párnicová takisto 
3. miesto. 

Wannado
Vráťme sa o pár týždňov späť: 1. 

máj, Zámocký park, oslava pohybu 

a prezentácia domácich športových 
klubov. Lukostrelecký klub Sagit
tarius opäť zaujal širokú verejnosť. 
Streľbu z  luku si vyskúšali deti, mlá
dež, rodičia i  seniori. Lukostrelecké 
stanovište ponúkalo streľbu na kla
sický terč aj na 3D terče. Vďaka ne
utíchajúcemu záujmu sme sa opäť 
presvedčili, že hýbať sa dá v každom 
veku. Stačí iba chcieť.

Text: R. Svetlíková, 
foto: v. kamenistá

desať karatistov TJ Strojár sa 
v  Partizánskom zúčastnilo na 
seminári Gojuryu karate do 
Sei wakai. 170 športovcov zo 16 
krajín počas troch dní absol-
vovalo hodiny náročného tré-
ningu i prednášky.

Hlavným inštruktorom bol Seiichi 
Fujiwara Hanshi (8. dan), ktorý je zá
roveň prezidentom Seiwakai Interna

tional a člen komisie JKF (Japonskej 
federácie karate) GojuKai. Asistovali 
mu ďalší prestížni inštruktori. Po tré
ningoch prišli na rad skúšky technic
kej vyspelosti. Na úspešné zloženie 
skúšok museli karatisti predviesť kata 
Sanchin, v závislosti od technického 
stupňa aj ďalší súbor techník a  nie
koľko zápasov kumite (nesúťažný 
boj). Pred komisiu predstúpilo de
sať Slovákov, z nich dvaja sú členmi 
Strojára  tréneri vladimíra dzúro-
vá (skúšku spravila na 3. dan JKF) 
a Štefan Polák (4. dan JKF). V histórii 
malackého karate je to veľmi veľký 
úspech, keďže technických stupňov 
na Slovensku, ktoré sú uznané komi
siou JKF, je veľmi málo.

Absolvovaním prestížnych skú
šok sa však vymenovanie úspechov 
malackých karatistov nekončí. Počas 
tejto sezóny nazbierali 74 medailí 
z  rôznych súťaží v kategóriách kata, 
kumite aj agility. Najúspešnejším ka

ratistom sa stal Eugen král, ktorý 
zvíťazil na majstrovstvách Slovenska 
v  kategórii starší žiaci (10–11 rokov, 
nad 40 kg), kde vyhral všetky zápasy 
a súperom nedaroval ani jediný bod. 
Ďalšími úspešnými karatistkami sú 
Pavlína Stohlová a  Simona Polá-
ková, ktoré získali na majstrovstvách 
Západoslovenského kraja zlaté me
daily.

Text a foto: B. Cholková

ŠPORT
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Ako hodnotíte sezónu FC Ma-
lacky v  tretej lige z  hľadiska vý-
sledkov a predvedenej hry?

Š.H.: Výsledky mohli byť aj lepšie, 
v rozmedzí štvrtého až desiateho kola 
sme trpeli na brankároch. Dostávali 
sme zbytočné a lacné góly, ktoré ne
zavinili hráči, ale individuálne chyby 
brankárov. Na úrovni tretej ligy by sa 
takéto góly zo 40, možno 45 metrov, 
naozaj nemali dostávať. Pred sezónou 
som očakával, že získame viac bodov. 
Myslím, že z  tých piatich zápasov tri 
mohli byť víťazné. Mali sme výborne 
rozbehnutý zápas v Moste, viedli sme 
1:0, potom prišlo vylúčenie brankára  
a následne gól – opäť brankárova chy
ba. To isté bolo v zápase s Račou, ktorá 
bola favoritom, keďže bola na druhom 
mieste. Dlho bolo 0:0, opäť prišiel lac
ný gól. Samozrejme, že s mužstvom ta
kéto veci zamávajú. Záver sezóny sme 
však zvládli bravúrne, z piatich zápa
sov máme zisk trinástich bodov, čiže 
s  tým som spokojný. Ak by sa nestali 
spomínané chyby brankárov, nestratili 
by sme toľko bodov a možno by sme 
boli vyššie než na 10. mieste tabuľky. 
Čakal som určite o 8 až 12 bodov viac. 
Žiaľ, v  mnohých stretnutiach nám 
chýbali kľúčoví hráči ako Mifkovič či 
Miklušičák. Hrali sme síce vyrovnané 
zápasy, ale chýbali nám práve ich góly.

Aký je rozdiel trénovať muž-
stvo hrajúce najvyššiu súťaž a tre-
ťoligový tím? Je potrebný iný prí-
stup k týmto hráčom, než k profe-
sionálnym futbalistom? 

Š.H.: Pred mojím príchodom do 
Ma laciek hrali chlapci iný futbal, skôr 
defenzívny, bránili vo veľkom počte, 
teraz sa ich snažím naučiť hrať viac 
s  loptou rýchlejšie dopredu, aby naša 
hra bola zaujímavá aj pre divákov. 
Tréner potrebuje na svoju robotu čas, 
ale sú tu aj veci, ktoré v tréningovom 
procese nemôžem ovplyvniť, pretože 
na to potrebujem celé mužstvo. Stá
valo sa napríklad, že hráči neprišli na 
tréning. Keď som trénoval v  Skalici  

a povedalo sa, že o štvrtej je zraz, tak 
tam boli. O štvrť na päť som prišiel do 
kabíny, ukázal veci a vysvetlil a o pol 
piatej sa už trénovalo na ihrisku. Tu to 
celkom neplatí, hráči majú banálne 
výhovorky, prečo neprídu na tréning. 
Disciplína celkom pokrivkáva, a to 
mi prekáža. Nemalo by sa to stať ani 
v  tretej lige. Keď máte profesionálov, 
tí musia prísť na tréning, lebo je to ich 
práca. V prvoligovom mužstve môžete 
siahnuť do dorastu, tu to možné nie je. 
Tu sa môže stať, že hráč zo dňa na deň 
skončí, ako sa to stalo aj pri niektorých 
futbalistoch v  Malackách. Vo veľkom 
futbale sa to stať nemôže, pretože hrá
či sú pod zmluvou. Prvoligový káder je 
veľmi široký, je tam rezerva a doras
tenci, tu to funguje úplne inak. Keď mi 
v prvej lige hráč zahral niekoľko kôl zle, 
posadil som ho na lavičku a mal som 
zaňho náhradu. Tu keď hrá zle, nemô
žem ho posadiť, pretože adekvátnu 
náhradu zaňho nemám. 

Aké máte s mužstvom ambície 
v budúcej sezóne tretej ligy a po-
hára? 

Š.H.: Do Malaciek som určite nepri
šiel hrať o desiate miesto, chcem tento 
tím posunúť ďalej. Malacky patria do 
tretej ligy, možno aj do druhej. Je tu 
dosť sponzorov, podnikateľov a firiem, 
ktoré by mohli futbal trochu viac pod
porovať aj finančne, lebo bez peňazí 
sa to robiť nedá. Uvidíme, čo bude. Ná
roky na mňa sú a určite aj budú vyso
ké, snažím sa hráčom vštepiť to, čo od 
nich chcem – aby sa posúvali. Kto na to 
bude mať a pochopí to, bude fajn. Kto 
nie, podáme si ruku a pôjde inde. Veľa 
napovie už letná príprava. Niektorí 
hráči poodchádzali na dovolenky, kde 
stratia kondíciu a budú sa dlho vracať 
do hry. Hlavnou ambíciou do ďalšej  
sezóny je, aby sa futbal v tíme bral viac 
profesionálne. Nie som ten typ trénera, 
ktorý je spokojný s desiatym miestom 
a  faktom, že sme z  ligy nevypadli. 
Chcem byť vyššie. V  pohári to všetko 
závisí od vyžrebovania súperov. 

v  tíme máte aj zahraničných 
le gionárov, ako sa zapracovali do 
mužstva? 

Š.H.: Prišli dvaja Čiernohorci. Andri
ja Bakrač bol po zranení bez kondície, 
potom sa ale dal do poriadku a odo
hral dobré zápasy. Jeho prednosti sú 
určite v osobných súbojoch a v mysle
ní. Druhý, Mladen Vučić, je čisto defen
zívny hráč, čo mu ide veľmi dobre, ale 
čo sa týka útočnej fázy, nepredviedol 
nič okrem zopár striel. Nerozdeľujem 
hráčov na defenzívnych a  ofenzív
nych. Po strate lopty musia všetci brá
niť, po jej získaní každý útočí. On sa 
do zopár príležitostí dostal, lenže gól 
nedal, a  keď som si pozrel jeho pred
chádzajúce pôsobenie, tak za asi 70 
zápasov strelil jeden gól, čiže dopredu 
mu to naozaj nejde. Zahraničný legio
nár v tretej lige musí byť rozdielovým 
hráčom. 

Ako bude vyzerať príprava 
pred štartom novej sezóny? 

Š.H.: Pred začiatkom jesennej čas
ti nie je problém zohnať hoci aj prvo
ligového súpera na priateľský zápas, 
problémom ale je, že počas leta ne
bude mať za Malacky kto nastúpiť. 
Ako som už povedal, hráči sú na do
volenkách, a preto by sme takéto zá
pasy museli odkladať. V  Skalici som 
takéto problémy nemal, hráči chodili 
na dovolenky v  čase, ktorý bol na to 
vyhradený. Skalica hrávala prípravné 
stretnutia väčšinou s lokálnymi súper
mi z nižších líg a po mojom príchode 
sa dokázali dohodnúť na zápasoch 
s  Olomoucom, Opavou či Slovanom. 
Zápasy s kvalitnejšími súpermi tím na
ozaj nabudia a  dokážu ho posunúť. 
V rámci našej prípravy sa FC Malacky 
stretne s tímom staršieho dorastu Petr
žalky, potom budeme hrať v Gbeloch, 
priateľský zápas máme naplánovaný 
aj s Jakubovom, potom nás čaká ťažší 
zápas s béčkom Spartaka Trnava a prí
pravu zakončíme proti MŠK Senec. 

Za rozhovor ďakuje 
M. Binčík.

Malacký futbal patrí do 
3. ligy, možno aj vyššie

Štefan
Horný:

Futbalisti FC Malacky finišovali v uplynulej nováčikovskej sezóne tretej ligy BFZ na 10. mies-
te, čiže uhájili treťoligovú príslušnosť aj pre nasledujúci ročník. nemalú zásluhu na tom má aj 
skúsený tréner Štefan Horný, ktorý v rozhovore pre mestské médiá zhodnotil sezónu, výkony 
mužstva i porozprával o jeho cieľoch v malackom tíme v jeho ďalšom pôsobení. 

K. Grigelová a H. Zálesňáková.

Hľadali sme nových olympionikov
na atletickej dráhe ZŠ Záho-
rác ka v  Malackách sa konalo 
krajské kolo súťaže Hľadáme 
nových olympionikov 2019. 
Pre de ti narodené v roku 2006 
a mladšie ju vyhlasuje Sloven-
ský atletický zväz.

Podujatie zamerané na vyhľadá
vanie talentov s  predpokladmi na 
rýchlosť a vytrvalosť sa skladá zo 
školských a krajských kôl, z ktorých 
najrýchlejší postupujú do celoslo
venského finále.

Hoci vo všetkých kategóriách 
zvíťazili žiaci z  bratislavských škôl, 
o postup do republikového finále sa 
úspešne snažili aj športovci z okre
su Malacky. Najviac sa darilo karen 
Grígelovej (ZŠ Záhorácka), ktorá  

zí s kala striebornú medailu v behu na  
600 m a bronzovú na 60 m. Pozván
ku medzi najrýchlejších bežcov 
na 60 m dostal aj bronzový Adam 
Gašpar (ZŠ Dr. J. Dérera). Poslednú 
miestenku do republikového finále  
si zabezpečila Hana Zálesňáková 
(ZŠ Albína Brunovského, Zohor), 
kto rá v behu na 600 m finišovala na 
3. mieste. Všetci postupujúci sú člen
mi Atletického klubu AC Malacky.

v súťaži škôl obsadila ZŠ Záho-
rácka 3. priečku a ZŠ dr. J. dérera 
skončila na 8. mieste. Vecné ceny 
a diplomy najúspešnejším preteká
rom odovzdávala Naďa Bendová, 
trénerka aktuálne najrýchlejšieho 
Slo váka a  Európana v  najkratšom 
ha lovom šprinte Jána Volka.

Text a foto: P. Filip

Malacké karate má 
šampióna a uznanie 
od japonských majstrov

Majster Slovenska E. Král.

Lukostrelecká sezóna 
 pokračuje


