
Detské ihrisko
Najnovšie rekonštruovanou čas

ťou Zámockého parku je detské 
ihrisko. Jeho znovuotvorenie sa 
stretlo s  mimoriadne pozitívnymi 
ohlasmi od obyvateľov. Namiesto 
starých a  nevyhovujúcich hracích 
prvkov sú deťom k  dispozícii nové 

hojdačky, ko lotoč, preliezačka v tva
re futbalo vej lopty, lanová dráha, 
obiehacie koly, šepkáreň, šmykľav
ka, most či sieťová pyramída. V okolí 
ihriska sa ešte v  súčasnosti rekon
štruuje chodník smerujúci na futba
lový štadión.

Atletická dráha 
Slovenský atletický zväz (SAZ) 

po skytne dotáciu na rekonštrukciu 
atletickej dráhy v Zámockom parku.  
Malacky uspeli ako jediné mesto 
v Bratislavskom kraji. „Ďakujem Slo
venskému atletickému zväzu a  všet

kým, ktorým záleží na rozvoji malac
kého športu,” vyhlásil primátor Ju
raj Říha. Mesto žiadalo 400tisíc €  
na komplexnú rekonštrukciu drá
hy a  vy budovanie nových sekto
rov pre technické disciplíny. Keď
že výsledná dotácia je 250tisíc €, 

podľa primátora bude nevyhnutná 
ďalšia komunikácia so SAZ. „Súčas
ťou projektu bolo vybudovanie no
vých sektorov pre skok do diaľky a do 
výšky, avšak schválená výška dotá
cie znamená vyššiu potrebu finan
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úvoDník

Voľby do Národnej rady Sloven
skej republiky budú v  sobotu 29. 
februára 2020. V  nich si zvolíme 
zloženie novej vlády a  150 poslan
cov parlamentu. Ak chcete voliť 

poštou zo zahraničia, alebo chcete 
byť členom volebnej komisie, pod
robnejšie informácie prinášame na 
strane 3.

-red- vianočné trhy 
dostanú 
 nový priestor

Tohtoročné vianočné trhy budú 
komornejšie a  v  menšom rozsahu, 
než sme boli zvyknutí v predchádza
júcich rokoch. Budú sa konať na 
kláštornom námestí od soboty  
14. do soboty 21. decembra.  

Počas ôsmich dní sa predstavia 
deti z  malackých základných škôl 
a  materskej školy, z centra voľného 
času a zo základnej umeleckej ško
ly. Prídu aj Mici a Mňau, Divadlo Ži
hadlo a spevácky súbor Malinka. Ne
budú chýbať stánky s  remeselnými 
výrobkami a občerstvením.           -red-

 Parlamentné voľby budú 
v sobotu 29. februára

 O nezabúdaní
Vôňa novembrových chryzantém 

v  ovzduší sa nedá prehliadnuť. Je 
typická práve v  tomto období, du
šičkovom. V  obchodoch sme však 
sotva zohnali kahančeky, zato čo
koládových kolekcií, Mikulášov, so
bov a  iných sviatočných figúrok je 
viac ako dosť. Jeseň je čoraz jesennej
šia, no supermarkety nás presvied ča
jú, že je najvyšší čas myslieť na Via
noce. Nebudeme klamať, aj na meste 
sa už pracuje na programe Adventu. 
Nedá sa inak, čas je nielen najvyšší, 
ale aj neúprosný. Zároveň sa pre
sviedčame, že posledné lúče slnka 
zo trvávajú a my ešte stíhame porobiť 
veci vonku, dokončiť rekonštrukcie, 
chodníky, cesty, vnútrobloky, vjazdy 
do domov, vysadiť zeleň. S  dobrou 
vierou, že tieto zmeny ľuďom pomô
žu ako prakticky, tak i esteticky. A že 
vynovenú podobu Malaciek ocenia 
a  budú udržiavať ďalšie pokolenia. 
Nezanedbajú a  nezabudnú na tú 
mravčiu prácu v prospech všetkých. 

Istý uvedomelý pán sa posťažo
val, že si raz na Dušičky dával na  
počkanie robiť veniec k  Povstaniu 
z roku 1848, aby ho mohol položiť 
k pamätníku národovcov. Predavač
ky sa ho opýtali: „A čo bolo v  roku 
1848 na Slovensku?” Odpovedal im, 
že vtedy Slovensko ani neexistovalo, 
boli sme Horným Uhorskom a  prvý
krát sme si išli pýtať to, čo nám patrí. 
Žienky len zagúľali namaľovanými 
očami. „Ži jeme v historickom bezve
domí, ak nie už v kóme,” doložil pán.   

V  tomto, možno o  niečo viac du
chovnejšom období, než je zvykom, 
by sme mali menej zabúdať a  viac 
si pripomínať. Ak nechceme dopad
núť ako tí národovci v mysliach nie
ktorých súčasníkov. Učme deti, ale 
aj mnohých dospelých, že nič nie je 
samozrejmosť. Ono sa to odzrkadlí. 
Možno už v  najbližších parlament
ných voľbách. 

I. Sochorová            

obľúbené miesto Malačanov - Zámocký park – má svoje čaro v kaž-
dom ročnom období. Svoj priestor si tu bez problémov nájdu deti, 
mládež, mamičky s kočíkmi, športovci, seniori i psíčkari. Mesto v spo-
lupráci s partnermi (Bratislavský samosprávny kraj, Slovenský atletic-
ký zväz) krok po kroku revitalizuje nielen park, ale opravuje aj kaštieľ, 
športoviská či priľahlé komunikácie. 

Pokračovanie na strane 3

Cesty a investície vedú 
do Zámockého parku
Cesty a investície vedú 
do Zámockého parku
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Dajte si pozor 
na zúžené 
chodníky

MONTPETROL SLOVAKIA, s. r. o., 
oznamuje, že prepája domové roz
vody plynu. Z tohto dôvodu budú 
zúžené chodníky na uliciach  Štefá-
nikova a Zámocká a na Mierovom  
námestí. Prosíme obyvateľov o obo
zretnosť a ďakujeme za po chopenie.

-red-

Mestská 
školská rada 
má nové 
zloženie

Mestská školská rada začala 
v októbri nové štvorročné fun-
kčné obdobie. Má 11 členov.

Za riaditeľov škôl sú v nej Alena 
Číčelová, Martina novotová, Ele-
na krajčírová a Lívia Spustová, za 
predsedov rád škôl Monika valú-
chová, Martina Janotková a Peter 
Jordán, za rodičov Ivana Rybári-
ková a Milan kuzma a za mesto sú 
v rade dve poslankyne, viera Má-
ria Adamovičová a katarína Tren-
čanská, ktorú členovia rady zvolili 
za predsedníčku.

Mestská školská rada okrem iného 
posudzuje činnosť škôl a školských 
zariadení, vyjadruje sa ku koncepcii 
rozvoja škôl,  k  rozpočtu,  personál
nym a  sociálnym otázkam, požia
davkám mesta či výsledkom výchov
novzdelávacieho procesu. 

-red-

v októbri sa v  celom meste 
uskutočnil zber objemného od-
padu s novými pravidlami. Zá-
sadným rozdielom oproti minu-
losti bolo, že obyvatelia nevy-
ložili objemné veci pred svoje 
domy, aby ich následne pracov-
níci Tekosu zozbierali, ale počas 
víkendov boli postupne v  jed-
notlivých obvodoch pristave-
né veľkokapacitné kontajnery, 
do ktorých mohli Malačania 
ob jemný odpad odložiť sami. 
Zber sa týkal panelákov aj ro-
dinných domov v  konkrétnom 
obvode.

Ako opakovane potvrdil konateľ 
spoločnosti Tekos Peter Bartošek, 
k  zmene systému prišlo preto, lebo 
z  technických dôvodov už nebolo 
možné vykonávať zber starým spô
sobom. „Tento spôsob zberu je však 
úplne bežný v iných mestách. Jeho sil
nou stránkou je, že obyvatelia mali 
dlhší časový priestor na vynesenie od
padu,” podotkol. Pracovníci Tekosu 
vždy v  piatok kontajnery pristavili 
v určenom obvode, v sobotu vyviezli 
a znova pristavili na miesto. V ponde
lok odviezli zvyšný odpad a odvozné 
miesta vyčistili. Veľkokapacitné kon
tajnery boli určené výlučne pre oby

vateľov Malaciek, a to len fyzické oso
by. Obyvatelia dostali usmernenia, čo 
do nich patrí a čo nie.

„Vo všetkých obvodoch bol zber  
bez problémov. Ľudia dodržiavali pra
vidlá, za čo im chcem poďakovať,” 
povedal P. Bartošek. Niektorí Mala
čania sa k zberu objemného odpadu 
s  nový mi pravidlami vyjadrovali na 
sociál nej sieti. „Ak to bude možné, pri
pomienky obyvateľov určite zohľadní
me,” uzavrel šéf Tekosu.

Ďalší zber objemného odpadu by 
mal byť v 1. polroku 2020. Termíny eš
te nie sú určené.

Text: I. Sochorová, foto: Ľ. Pilzová 

Premiéra zberu objemného odpadu po novom je za nami

na októbrovom rokovaní mest-
ského zastupiteľstva poslanci 
okrem iného schválili 10 návr-
hov na odkúpenie pozemkov 
do vlastníctva mesta a štyri 
správy z kontroly, ktoré predlo-
žila hlavná kontrolórka mesta. 

Členovia zastupiteľstva schválili 
projekt kryté prístrešky na bicyk-
le. Mesto bude na jeho výstavbu 
žiadať dotáciu z  Integrovaného re
gionálneho operačného programu 
prostredníctvom ministerstva do
pravy a  bude sa spolupodieľať na 
jeho financovaní. v rámci projektu 
sa navrhuje zriadiť päť veľkokapa-
citných prístreškov pre bicykle na 
vytipovaných miestach: pri centre 

voľného času, pri okresnom úra-
de, pri mestskom úrade, pri špor-
tovej hale a na novom záchytnom 
parkovisku. vďaka tomu vzniknú 
bezpečné a chránené miesta s  in-
štalovaným osvetlením a kamero-
vým systémom pre 170 bicyklov. 
v  tejto súvislosti vedenie mesta 
informovalo, že aktuálne sa pracu-
je aj na projekte veľkého cyklopar-
koviska (tzv. Bike&Ride) v blízkos-
ti železničnej stanice na nádražnej 
ulici. 

Poslanci zrušili Štatút Fondu fi
nančnej pomoci mesta, ktorý vznikol 
v roku 2009 ako jedno z opatrení pre 
najslabšie sociálne skupiny obyvate
ľov na odstránenie následkov ekono
mickej krízy. Účelom fondu mala byť 

finančná pomoc v oblasti vzdeláva
nia, cestovania, bývania, zdravotnej 
starostlivosti či hľadania práce, avšak 
v  praxi sa vôbec nevyužíval. Keďže 
v súčasnosti sa sociálne slabším oby
vateľom pomáha iným spôsobom 
(jednorazová dávka na čiastočnú 
úhradu mimoriadnych výdavkov, 
poskytovanie potravinových a  hy
gienických balíčkov atď.), poslanci 
fond zrušili. 

Všetky materiály, uznesenia a zá
znamy sú k dispozícii na stránke mes  
ta www.malacky.sk, časť MESTo –  
MESTSkÉ ZASTUPITEĽSTvo. Naj
bližšie riadne rokovanie MsZ je na
plánované na 12. decembra, keď sa  
bude rokovať o  návrhu rozpočtu 
mes ta na rok 2020.                -lp-/-otano-

Zastupiteľstvo: podpora cyklodopravy pokračuje

vďaka priaznivému jesenné-
mu počasiu s  nezvyčajne vy-
sokými teplotami na začiatok 
novembra nielenže dokonču-
jeme projekty, ale niektoré sa 
dokonca teraz rozbiehajú.

Opravujú sa verejné priestory 
(Hlboká, Kozia, Domky), pripravuje 

sa verejné osvetlenie v  ďalších lo
kalitách (Cesta mládeže, Továren
ská, Štúrova pri Maline), začína sa 
výstavba novej telocvične na Dérer
ke (píšeme o  nej v  tomto vydaní 
MH), rodí sa nová karanténna stani
ca. Ak všetko dobre pôjde, ešte by 
sme mohli stihnúť zrekonštruovať 
lokalitu Skuteckého a  Michala Till

nera okolo Betánie na sídlisku Juh. 
V  ďalšom roku budú rekonštrukcie 
verejných priestorov pokračovať 
rovnakým tempom. 

Sídlisko Domky 
Rekonštrukcia sídliska Domky 

v  zóne ohraničenej ulicami Berno
lákova a  Veľkomoravská je takmer 
hotová. V  poslednej fáze je opra
va existujúcich parkovacích miest 
a  budovanie nových, rekonštruk
cia prístupových ciest, chodníkov, 
kontajnerového stojiska a  vstupov 
k  vchodom. Novinkou je drenážny 
priestor na zachytávanie dažďovej 
vody a  jej navracanie späť do pro
stredia.

Hlboká ulica 
Začala sa kompletná rekonštruk

cia Hlbokej ulice v  úseku od Duk
lian skych hrdinov po Hodžovu. 
Vý sledkom prác bude nový asfalt 
a obyvatelia tejto časti Rádku sa ko
nečne dočkajú aj chodníka. Kom
pletne obnovené budú aj vjazdy 
do rodinných domov. „Nezabudlo 
sa ani na cyklistov. Prvýkrát tu otes

tujeme aplikáciu červeného asfaltu 
pre cyklopruh, ktorý plánujeme ce
loplošne používať na pripravované 
cyklo trasy. Veľký dôraz kladieme na 
cel kový vzhľad ulice, ktorý dotvorí 
vzrastlá zeleň,” povedal viceprimátor 
a  zároveň poslanec 6. mestského 
obvodu Milan Ondrovič.

Momentálne sa zvažujú mož
nosti obnovy vozovky aj v časti od 
Hodžovej ulice po odpadový dvor 
na konci Hlbokej. Tento úsek si však 
vyžaduje inú technológiu, keďže 
ob novovať by sa malo aj podložie.

Centrum voľného času
Cvečko je takmer celé zateplené, 

ešte sa dokončujú posledné fázy 
prác na fasáde. Mesto naň získalo 
90tisíc € z  Envirofondu. Zateplené 
sú takmer všetky budovy s  výnim
kou stredného pavilónu, na ktorý je 
podaná žiadosť o dotáciu vo výške 
377tisíc € z  Integrovaného regio
nálneho operačného programu (eu
rofondy). Za tieto peniaze sa plánu
je prebudovať spomínaný pavilón 
na komunitné centrum.

Text: -lp-/-is-, foto:-otano-

Počasie praje 
opravám 
Počasie praje 
opravám 

Sídlisko Domky

Hlboká ulica

Centrum voľného času
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covania zo strany mesta. Napriek 
tomu urobím  maximum pre vznik 
dohody a nájdenia podpory aj od 
poslancov, pretože by ďalšie športo
visko prešlo významnou obnovou, 
čo si priznajme, mnohí ani nečakali  
v takto skorom čase. Určite je to príle
žitosť aj na kompletnú výmenu pod
ložia s trávnikom na hlavnom futba
lovom ihrisku,“ dodal.  

Atletický ovál v Zámockom par-
ku v  Malackách má šírku na plno-
hodnotných šesť dráh a je súčasťou 
futbalového štadióna. Je to zároveň 
jediný atletický štadión v okrese so 
400-metrovým bežeckým okruhom.

Nový chodník do parku 
Tak, ako sme písali v úvode, kro-

ky mnohých vedú do Zámockého 
parku. Odteraz je k  dispozícii ešte 
jedna možnosť, ako sa tam dostať. 
Umožňuje to novopostavený chod-
ník, ktorý vedie zo železničnej stani-
ce cez záchytné parkovisko popod 
slimák. 

Duklianskych hrdinov 
Nový šat dostala aj frekventova-

ná komunikácia v  tesnom sused-
stve Zámockého parku. Bratislavský 
samosprávny kraj (BSK) ju opravil, 
vďaka čomu je dnes širšia a bezpeč-
nejšia než v minulosti. Mesto oceňu-

je ústretový prístup BSK, pretože sú-
bežne s cestou opravil aj parkoviská 
pred nemocnicou. Tie boli už dlhé 
roky v katastrofálnom stave. 

Kaštieľ 
Pálffyovský kaštieľ dominuje 

nielen Zámockému parku, ale je 
pýchou celého mesta. Po finanč-

ne náročnej rekonštrukcii strechy, 
ktorá zastavila prenikanie vlhkos-
ti do budovy, sú na pokračovanie 
obnovy tejto národnej kultúrnej 
pamiatky potrebné ďalšie financie. 
Mesto preto ešte tento mesiac po-
dáva dve žiadosti o  dotáciu. Prvá 
smeruje ministerstvu kultúry s pro-

jektom rekonštrukcie kaplnky a  re-
prezentačných priestorov, druhá 
bude adresovaná na nórske fondy 
s  cieľom revitalizácie fasády a  ná-
dvoria kaštieľa. Spolu ide o  sumu 
1,5 milióna €.

Text: Ľ. Pilzová, 
foto: S. Osuský

Žiadosť o voľbu poštou môže po slať:

•  písomne (v listinnej forme) na adresu: Mest-
ský úrad Malacky, Bernolákova 5188/1A, 
901 01 Malacky.    
Žiadosť musí byť doru čená najneskôr v pia-
tok 10. januára 2020.

•  elektronicky  (e-mailom) na adresu volby@
malacky.sk alebo podatelna@malacky.sk.  
Žiadosť musí byť doručená najneskôr v pia-
tok 10. januára 2020.

Žiadosť o voľbu poštou je dostup ná na 
stránke www.malacky.sk (ban ner Voľby do 
Národnej rady Slovenskej republiky).

Ak žiadosť splní zákonom pred písané ná-
ležitosti, mesto zašle žiadateľovi najneskôr 35 
dní pred termínom volieb na adresu miesta 
jeho pobytu v zahraničí:
•  obálku s odtlačkom úradnej pečiatky mesta,

•  hlasovacie lístky,
•  návratnú obálku, označenú VOĽBA POŠTOU 

– ELECTION BY MAIL,
•  poučenie o spôsobe hlasovania.

Po vykonaní hlasovania vloží volič hlasova-
cí lístok do obálky s úradnou pečiatkou mesta 
a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej 
obálky označenej VOĽBA POŠTOU – ELEC-
TION BY MAIL. Výdavky spojené so zaslaním 
návratnej obálky poštou hradí odosielateľ (vo-
lič).

Do výsledku hlasovania sa započítajú 
hlasy, ktoré budú doručené mestu Malacky 
najneskôr v posledný pracovný deň pred 
voľbami, t. j. v piatok 28. februára 2020.

Podrobné informácie: 
www.minv.sk 
www.malacky.sk          -red-

SAMOSPRÁVA / SPRAVODAJSTVO 

Chcete na vlastnej koži zažiť ce lý prie-
beh volieb? Máte šancu  stať sa členom 
okrskovej voleb nej komisie v Malackách 
ako nezávislý. Stačí, keď pošlete mail na 
adresu volby@malacky.sk, kde uvediete 
svoje meno a kontaktné údaje. Okrs-
ková volebná komisia okrem iného za-
bezpečuje správny priebeh hlasovania, 
dopisuje voličov do zoznamu, počíta 
hlasy a vyhotovuje zápisnicu o priebe - 
hu a výsledku hlasovania.

Svojich zástupcov do komisií najskôr dele-
gujú politické strany a koalície, ktoré kandidu-
jú v konkrétnych voľbách. Potom sa komisie 
dopĺňajú nezávislými členmi tak, aby mali mi-
nimálne 5 členov.

Členom volebnej komisie mô že byť 
ten, kto dovŕšil 18 ro kov veku, je spôso-
bilý na právne úkony a má trvalý pobyt 
na území Slovenskej  republiky (Zákon č. 
180/2014 o podmienkach výkonu vo lebného 
práva).

Kandidát na poslanca Národnej rady Slo-
venskej republiky nemôže byť členom voleb-
nej komisie vo voľbách, v ktorých kandiduje.

Chcete sa stať 
členom volebnej 
komisie?

Voľba poštou (zo zahraničia)
Volič, ktorý má trvalý pobyt v mes te Malacky a v čase volieb do NR SR bude mimo 
územia republiky, môže požiadať o voľbu poštou.

Cesty a investície vedú 
do Zámockého parku

O novej telocvični sa dlho hovori-
lo a dlho trval aj proces prípravy. Než  
sa podpísala zmluva, bolo potreb-
ných veľa krokov: uchádzanie sa o do-
táciu z ministerstva školstva, zí skanie 
územného rozhodnutia, prí prava do-
kumentácie na stavebné povolenie, 
získanie stavebného povolenia, prí-
prava realizačnej dokumentácie či vy-
hlásenie súťaže na zho toviteľa. „Ak nie 
je počuť nejaký čas o rozpracovanom 
projekte, neznamená to, že by sme na 
ňom nepracovali. Pri väčších projek
toch, akým je aj táto nová telocvičňa, 
trvajú procesy niekoľko mesiacov,” zdô-
raznil primátor Juraj Říha. 

Pôvodná telocvičňa bude v prvej 
fáze výstavby fungovať v  bežnom 
režime, ale neskôr bude dočasne 
odstavená, pretože aj jej priestory 
sa budú čiastočne rekonštruovať. 
„Samotný projekt novej telocvične vy
zeral v úvode ako veľmi jednoduché 
dielko, avšak dnes je z  toho obrovská 
stavba za vyše 700tisíc €. Pridali sme 
však kompletne nové šatne so sprcha
mi a vzduchotechniku. Ďakujem preto 

poslancom zastupiteľstva za podporu 
a snáď bude výstavba napredovať bez 
prekážok,“ povedal primátor. 

Niektorí rodičia žiakov vyjadrili  
obavy, či stavebné práce nezničia 
zre novovaný areál školy. Viceprimá-
tor Milan Ondrovič upokojuje verej-
nosť, že nič také nehrozí: „Stavenisko 
bude prístupné od Námestia SNP, 
takže nové multifunkčné ihrisko ani 
školský dvor nebudú zaťažené po
hybom stavebných mechanizmov.” 
Chodci, ktorí využívajú chodník po-
zdĺž školy, budú musieť prejsť na 
druhú stranu parku. V  lokalite budú 
počas výstavby platiť čiastočné do-
pravné obmedzenia.

Nová telocvičňa bude mať plochu 
ihriska 24 x 12 metrov, profesionálny 
povrch taraflex a zelenú strechu. Vy-
súťažená cena diela je 775 505,75 €, 
z  toho 150-tisíc € predstavuje dotá-
cia z  ministerstva školstva. Hotová  
by mala byť približne v polovici bu-
dúceho roka. 

Text: Ľ. Pilzová, 
vizualizácia: B. Škopek

 Dérerka sa dočkala, 
 stavia sa telocvičňa

Časť areálu najväčšej základnej školy v Malackách sa v týchto dňoch 
mení na stavenisko. Začína sa výstavba novej telocvične Základnej 
školy Dr. J. Dérera, ktorá bude stáť medzi starou telocvičňou a múrom 
cirkevnej školy. Dérerka ju potrebuje ako soľ, pretože staručká telo-
cvičňa už nestačí ani kapacitne, ani vybavením. Autorom projektu je 
mestský architekt Branislav Škopek. 

Dokončenie zo strany 1

Chodník do parku

Detské ihrisko

Duklianskych hrdinov
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karanténna stanica v  Malackách dlhodobo avizuje 
preplnené koterce. nie všetky psíky, ktoré sa do stanú 
do útulku, majú šťastie na nový domov. nie ktoré 
čakajú na majiteľa aj niekoľko mesiacov. keďže sa  
blíži zima, karanténna stanica sa snaží umiestniť chl-
páčov čo najskôr. Adopciou uvoľníte miesto pre ďal-
šie odchyty, no hlavne pomôžete opustenej  duši.

Študentka 
malackého 
gymnázia sa 
pripravuje 
na Expedíciu 
Mars
Študentka štátneho gymnázia  
v Malackách veronika Danado-
vá zvíťazila vo finále medziná-
rodnej súťaže Expedícia Mars.  
vďaka tomu sa ako členka me-
dzinárodného tímu zúčastní  
na 100-hodi novej simulácii le- 
 tu na Mars, kde bude riešiť rôz-
ne prekážky, experi men tovať  
a uskutočňovať za ujíma vé me-
rania.

Po prihlásení sa do súťaže 
a  výbere jednej z piatich odbor
ností (biológ, fyzik, popularizátor, 
konštruktér alebo inžinier) sa usku
točnilo internetové kolo, v ktorom 
účastníci predstavili riešenie za
danej úlohy. Veronika si vybrala 
odbornosť inžinier. Najlepší adepti 
boli pozvaní na štvordňové semi
finále do Brna, kde prezentovali 
svoje práce z  internetového kola. 
Vyvrcholením boli projekty, na 
ktorých účastníci pracovali v  tí
moch a  výsledky predstavili pub
liku. V odbornos ti inžinier sa Ve
ronika podieľala na zostrojení tro
josového stabili zátora kamery. Po 
skončení konferencie organizátori 
predstavili 12 finalistov, ktorí ab
solvovali cestu po európskych 
vesmírnych centrách. 

Finalisti absolvovali psycho
logické testy a vyskúšali si prá
cu v  tíme, zvládanie záťažových 
situácií či  schopnosť riešiť prob
lémové úlohy. Veronika bola  
úspešná a  v  súčasnosti sa pri
pravuje sa na Expedíciu Mars.

Gymnázium Malacky

Dopoludňajší program pre deti 
a  mládež – Junior fest – otvoril vi
ceprimátor Milan Ondrovič. V prího
vore sa zhodol s  organizátormi, že 
v  ekologických otázkach by mala 
byť mládež príkladom pre dospe
lých. Všetci predsa chceme zane
chať našu planétu pre budúce ge
nerácie čo najčistejšiu. 

Junior fest pripravil okrem fil
mových ukážok aj interaktívny pro
gram. Deti si zábavným spôsobom 
vyskúšali, aké jednoduché je trie
diť odpad a čo všetko môžu denne 

spraviť, aby minimalizovali negatív
ny vplyv na životné prostredie.

Večer patril verejnosti. Návštev
níci si mohli pozrieť výber z najlep
ších environmentálnych filmov. 
Uká zali nielen krásu Zeme, ale aj od
vrátenú stránku ľudskej existencie 
v  podobe odpadu. Festival priblí žil 
spôsoby, ako šetriť energiu, nepro
dukovať nadbytočný odpad, či ne
plytvať potravinami. Musíme začať 
od seba. Veľa malých krokov robí 
veľké veci.

Text a foto: L. Wernerová

 Ekotopfilm 
 opäť zavítal 
 do Malaciek

v posledný októbrový pondelok hostilo malacké kino festival Eko-
topfilm-Envirofilm, zameraný na osvetu o životnom prostredí. Do-
kumentárne filmy svetového formátu majú za cieľ inšpirovať verej-
nosť k  využívaniu trvalo udržateľných zdrojov a  zmeniť správanie 
ľudí voči prírode. 

Chcete si adoptovať psa?

Ak sa vám zapáči niektorý zo psí
kov, stačí osloviť karanténnu stani
cu a dohodnúť si osobnú schôdzku. 
Zvieratko vám predstavia na krátkej 
prechádzke. Dôležité je vyberať nie
len srdcom, ale aj rozumom, preto
že psa nemožno vrátiť. Záujemca by 
mal vedieť, koľko času mu dokáže 
venovať.

Do nového domova odchádza 
každý pes očkovaný proti besnote, 
zbavený vnútorných i  vonkajších 
parazitov, začipovaný a  kastrovaný. 
Pri prevzatí je účtovaný adopčný 
poplatok 50 € (náklady na stravu 
a  veterinárne ošetrenie), ktorý sa 
platí vopred v  pokladni mestského 
úradu  (klientske centrum, príze
mie). Vlastníctvo psa je potrebné 
oznámiť do 90 dní na Mestskom 
úrade v Malackách – pani Eva Kašu
bová (3. poschodie, 034/79 66 125, 
eva.kasubova@malacky.sk).

V  prípade, že v  karanténnej sta
nici spoznáte vlastného psíka, treba 

kontaktovať mestskú políciu (linka 
159).

kontakty 
email: ksmalacky@gmail.com
facebook: 
karanténna stanica Malacky

Text: L. Wernerová, 
foto: B. Cholková

Rex
Nemecký ov
čiak Rex má 
asi 6 rokov a  je 
ideálnym rodin
ným psom. Je 
vďačný za akú
koľvek aktivitu. 

Miluje kontakt s ľuďmi, prechádz
ky a  aportovanie. Je absolútne 
bezproblémový, vhodný k  ma
lým deťom aj k  iným zvieratám. 
Najlepšie by mu bolo v dom čeku 
s veľkou záhradou.

novembrová kvapka krvi
SČK – miestny spolok Malacky v spolupráci s Národnou 
transfúznou stanicou pozýva na odber krvi, ktorý sa usku 
 toční v piatok 22. novembra od 8.00 do 11.00 h. v prie- 
storoch Gymnázia Malacky (Ul. 1. mája). Na odber si pri
neste občiansky preukaz, kartu poistenca a preukaz darcu.

Záujemcovia sa môžu hlásiť 
na týchto kontaktoch: 
0949 123 362, klaudiakov@centrum.sk.
Ďalšie informácie: www.ntssr.sk.

Daruj krv – zachrániš život!
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Lipu republiky ozdobe
nú trikolórou pred rokom 
vysadili zástupco via OZ 
Malacké pohľady s mate
riálnou podporou záhrad
ného centra APRO Malac
ky (bezplatne poskytlo 
strom a záhradníc ke práce)  
na Kláštornom ná mes tí 
pred OD Stred na mieste  
bývalého hostinca Ber
són. Stromček oproti minu
lému roku podrástol a  my 
veríme, že bude na ďalej 
prospievať a pripomínať tak 
významnú udalosť aj ďal
ším generáciám.

Lipy republiky, resp. Stro
my slobody, symbolizovali 
vznik prvej Československej 
republiky, v  rokoch 1918 až 
1919 ich vysadili tisíce. Sa 
dili sa lipy malolisté, národ
ný strom Slovákov, Čechov 
a ďalších slovanských náro
dov.          Text a foto: -is- 

Lipa republiky 
má jeden rok

v pondelok 28. októbra sme si pripomenuli 101. výročie vzniku Čes-
koslovenskej republiky. Pri oslavách storočnice spoločného štátu 
Čechov a  Slovákov boli v  minulom roku vo viacerých mestách vy-
sadené lipy. k iniciatíve sa pripojili aj Malacky, kde sa slávnosť vý-
sadby pamätnej lipy pri príležitosti 100 rokov republiky uskutočnila 
19. októbra 2018.

n sobota 9. 11. o 17.00 h
Soľ nad zlato – rozprávkový lampá
šikový sprievod, ihrisko pri MŠ Štúro
va ul., vstup voľný

n nedeľa 10. 11. o 17.00 h
Svätomartinský lampášikový 
sprie vod – organizátor: Farské spolo
čenstvo, Zámocký park, vstup voľný 

n pondelok 11. 11. o 17.00 h 
a 19.00 h
Martinský koncert – Bečkovi chlap-
ci a Záhorienka – Kultúrní domeček, 
Hviezdoslavova 3, vstupné 10 €

n streda 13. 11. o 18.00 h
Festival dokumentárnych filmov 
Snow film fest – Kultúrní domeček, 
Hviezdoslavova 3, vstupné 4 €

n sobota 16. 11. o 19.00 h
noc divadiel – Divadlo na hambál-
ku – A. Goldflam: Dámska šatňa – 
Kultúrní domeček, Hviezdoslavova 3, 
vstupné 5 €

n nedeľa 17. 11. o 17.00 h
Rozprávková nedeľa – Teatro Pimpr-
lo: o Jankovi Polienkovi, Kultúrní do  
meček, Hviezdoslavova 3, vstupné 4 € 

n pondelok 18. 11. o 10.00 h
Otvorenie výstavy – Staň sa anjelom 
– výstava spojená s benefičnou draž
bou diel slovenských umelcov, Kniž
nica, Záhorácka 1919, vstup voľný

n pondelok 18. 11. o 19.00 h
Koncert pri príležitosti 30. výročia 
Nežnej revolúcie – SALoME – pás mo 
piesní karla kryla, Kultúrní dome
ček, Hviezdoslavova 3, vstupné 9 € 

n utorok 19. 11. o 18.00 h
Motivačná prednáška – Pavel „Hi rax” 
Barinčák, Kultúrní domeček, Hviez
doslavova 3, vstupné: predpredaj 7 €, 
na mieste 9 €

n sobota 23. 11. o 16.00 h
Pálffyovský kaštieľ v Malackách – 
mimoriadna prehliadka kaštieľa od 
povaly po pivnicu so sprievodcom, 
vstupné 3 €

n sobota 23. 11. o 16.00 h
Hanička a Murko – koncert, Kultúrní 
domeček, Hviezdoslavova 3, vstupné 
6 €

n nedeľa 24. 11. o 15.00 h
Benefičný koncert vstúpte, Kultúr
ní domeček, Hviezdoslavova 3, 
vstup né 8 € 

n pondelok 25. 11. o 19.30 h
Divadelné predstavenie odcho dy  
vlakov, účinkujú: Adela Vinczeová, 
Viktor Vincze, Kultúrní domeček, 
Hviez doslavova 3, vstupenky na 
www.ticketportal.sk

n utorok 26. 11. o 18.00 h
30. výročie nežnej revolúcie – be-
seda s Františkom Mikloškom, Kul
túrní domeček, Hviezdoslavova 3, 
vstup voľný

n utorok 26. 11. o 18.00 h 
Alojz Schmidt: nórsko, beseda na 
cestovateľskú tému, MCK – galéria, 
Záhorácka 1919, 1. poschodie, vstup 
voľný

n štvrtok 28. 11. o 17.00 h
Vernisáž výstavy ART CLUB 2002 –  
18. vianočná výstava, MCK – galéria,  
Záhorácka 1919, 1. poschodie, vstup 
voľný

n sobota 30. 11. o 18.00 h
Divadlo na hambálku – A. Gold-
flam: Dámska šatňa, Kultúrní dome
ček, Hviezdoslavova 3, vstupné 5 €

n
MCk Malacky je poberateľom kul-
túrnych poukazov.

november
2019
Zmena programu a  vstupného 
vyhradená. 

*24. 2. 1930 †26. 10. 2019

Niektorí ľudia sú tak pevne 
spojení so svojím povolaním, že 
ich meno sa stane synonymom 
ich práce. Starí Malačania majú 
stále v  sebe, že ísť k doktorovi 
Tedlovi znamenalo ísť na ušné. 
Niekoľkokrát v  živote som počul 
dokonca zľudovené: „Co si húchí? 
Zastav sa u Tedlu, nech sa na teb 
ja kukne!”

Keď sa popýtate okolo seba, 
budete až prekvapení, koľkým 
ľu  ďom v  okolí vybral mandle. Aj 
mne. Spomienka na to vzbudzo
vala po celý život istú úctu a bez
pečný odstup. Neskôr som pocho
pil, že dôvodov na úctu k  MUDr. 
Jánovi Tedlovi bolo oveľa viac 
a  oveľa vážnejších. Od borných 
i  ľudských. 

Vzhľadom na profesijnú, ve
ko vú i  spoločenskú vzdialenosť 

medzi nami ani 
mi neprišlo na um,  
že by sa naše cesty 
nieke dy preťali. O to 
vzácnejšie bo lo, že 
táto epizóda bola 
naplnená našou spo
luprácou. Posledný 
rok som mal česť a ra
dosť pomáhať na svet 
knihe o histórii malac
kého zdravotníctva. 
Základom knihy je 
text, ktorý vytvoril so 
svojím synom Mirom, 
pokra čovateľom jeho 
cesty. Neoceniteľ ným 
zdrojom informá cií 
a  príhod však boli naj
mä spomienky MUDr.  
Jána Tedlu. Bol neopo
menuteľnou súčasťou 
zdravotníctva v  Malac
kách po celé štyri desať
ročia. Počas nich prišiel,  
získal špecializáciu, zalo 

žil ORL odde lenie, stal sa jeho 
primárom a  deväť rokov stál 
v  čele celej nemocnice ako jej  
riaditeľ. To je množstvo spo
mie  nok a  ja som bol prekvape
ný jeho pamäťou a  mentálnou 
i  fyzickou sviežosťou. Bohužiaľ,  
nie navždy. Zo svojho posledné 
 ho diela sa tešil už len v počítači. 
V  ča se, kedy sa s  ním lúčili jeho 
blízki a dlhý zástup priateľov a bý
valých kolegov, na severe Záhoria 
práve vypadávali z tlačiarenské
ho  stroja hárky jeho knihy. Bolo  
to skutočne na poslednú chvíľu, 
no navždy budem vďačný za to, 
že som mal tú možnosť. 

Zbohom, pán doktor.
S. Bellan

 Posledná stránka 
MUDr. Jána Tedlu

Novembrové sviatky 
boli pokojné

Dušičkové sviatky v Malackách prebehli pokojne. Napriek zhustenej 
doprave sa vodiči správali ohľaduplne a  netvorili sa zbytočné kolóny. 
Parkovanie pred oboma malackými cintorínmi bolo bezproblémové. Na 
situáciu dozerali aj posilnené hliadky mestskej polície. Atmosféru sviat
kov doplnili tradičné komentované prehliadky starého cintorína a krýpt 
pod františkánskym kostolom.                  -lw-/-lp- 

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska 
v Malackách

pozýva širokú verejnosť 

na pietnu spomienku 
k Pomníku padlých
na Radlinského ulici 
v pondelok 11. novembra
o 10.45 h.

Na flámskych poliach 
kvitnú maky divé,
rad za radom lemujú 
biele kríže clivé.



6 19/2019VOľné PRAcOVné MiESTA

Zamestnávateľ: 
Mestské centrum sociálnych služieb 
Malacky

Sídlo: Ulica 1. mája 9, 901 01 Malacky

náplň práce:
sociálna posudková činnosť a vy
pracúvanie sociálneho posudku na  
účely poskytovania sociálnych slu
žieb v zmysle ustanovenia § 50 zá  
kona č. 448/2008 Z. z., sociálne po
ra denstvo

Miesto výkonu práce: 
Ulica 1. mája 9, 901 01 Malacky

Termín nástupu: 1. január 2020

Pracovný úväzok: 20 h týždenne 

nástupný plat: podľa počtu rokov 
praxe, od 449 € (polovičný úväzok) 

kvalifikačné predpoklady:
•  vysokoškolské vzdelanie druhého 

stupňa v študijnom odbore sociál
na práca, 

•  prax v odbore vítaná.

Ďalšie požiadavky:
•  bezúhonnosť, 
•  znalosť zákona č. 448/2008 Z. z., 
•  znalosť práce s PC, 
•  organizačné schopnosti, 
•  zodpovednosť, 
•  spoľahlivosť, 
•  samostatnosť, 
•  komunikatívnosť, 
•  flexibilita,
 •  profesionalita,
 •  empatia.

Požadované doklady:
•  žiadosť o  prijatie do pracovného 

po meru (s uvedením telefonického  
kontaktu),

•  motivačný list,
•  profesijný životopis,
•  kópia dokladu o  dosiahnutom 

vzdelaní.

Písomnú žiadosť spolu s požadova
nými dokladmi je potrebné doručiť 
do sídla zamestnávateľa najneskôr 
do 11. novembra do 11.00 h. Na 
oneskorene podané žiadosti, ako aj 
žiadosti, ku ktorým nebudú pripoje
né požadované doklady, sa nebude 
prihliadať. 
Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadav
ky, budú pozvaní na výberové ko
nanie.

Zamestnávateľ: 
Mestské centrum sociálnych služieb 
Malacky

Sídlo: Ulica 1. mája 9, 901 01 Malacky

náplň práce:
koordinovanie a usmerňovanie po
skytovania starostlivosti občanom 
v zariadení sociálnych služieb, ria
diaca a koordinačná činnosť celého 
organizačného útvaru (21členné
ho tímu), rozpis služieb, podklady 
pre mzdy, administratívne úkony 
spojené s  evidenciou žiadateľov 
o  zabezpečenie sociálnej služby, 
prijímaním nových klientov a zme
nou podmienok poskytovania so
ciálnej služby

Miesto výkonu práce:
Ulica 1. mája 9, 901 01 Malacky

Termín nástupu: 1. január 2020

Pracovný úväzok: 37,5 h týždenne 
(úväzok 100 %)

Pracovný čas: 7.00–15.00 h

nástupný plat: podľa počtu rokov 
praxe, od 1 096 € 

kvalifikačné predpoklady:
•  vysokoškolské vzdelanie druhého 

stupňa v študijnom odbore sociál
na práca alebo ošetrovateľstvo,

•  prax v odbore min. 5 rokov, 
•  riadiaca prax výhodou.

Ďalšie požiadavky:
•  bezúhonnosť, 
•  znalosť zákona č. 448/2008 Z. z., 
•  znalosť práce s PC, 
•  organizačné schopnosti, 
•  zodpovednosť, 
•  spoľahlivosť, 
•  samostatnosť, 
•  komunikatívnosť, 

•  flexibilita, 
•  profesionalita, 
•  empatia.

Požadované doklady:
•  žiadosť o  prijatie do pracovného 

pomeru (s uvedením telefonické
ho kontaktu),

•  motivačný list,
•  profesijný životopis,
•  kópia dokladu o  dosiahnutom 

vzdelaní.

Písomnú žiadosť spolu s požadova
nými dokladmi je potrebné doručiť 
do sídla zamestnávateľa najneskôr 
do 11. novembra do 11.00 h. Na 
oneskorene podané žiadosti, ako aj  
žiadosti, bez pripojených požado
vaných dokladov, sa nebude prihlia
dať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požia
davky, budú pozvaní na výberové 
konanie.

Rámcová náplň práce:
•  riadiaca a  koordinačná činnosť 

oddelenia ekonomiky – vedenie 
12členného kolektívu,

•  dohľad a  riadenie správy miest
nych daní a poplatkov,

•  dohľad a  riadenie prác na úseku 
rozpočtovania a financovania,

•  usmerňovanie rozpočtového pro
cesu a vedenia účtovníctva mesta, 
vrátane rozpočtových a príspevko
vých organizácií zriadených mes
tom,

•  riadenie a dohľad pri uplatňovaní 
právnych noriem v oblasti financo
vania hospodárstva mesta počnúc 
procesom zostavovania rozpočtu, 
priebežným hodnotením plnenia 
rozpočtu, finančným usporiada
ním všetkých vzťahov k  rozpočtu 
a končiac zostavením návrhu záve
rečného účtu mesta,

•  dohľad a riadenie na úseku spraco
vania účtovných závierok a výkaz
níctva, komunikácia s audítorom,

•  styk s peňažnými ústavmi a poiste
nie majetku.

Miesto výkonu práce: Malacky

Druh pracovného pomeru: 
plný pracovný úväzok, pracovný 
po mer na dobu určitú na jeden rok 

s možnosťou predĺženia pracovné
ho pomeru na dobu neurčitú 

Termín nástupu: podľa dohody

Platové podmienky: 
podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o od
meňovaní niektorých zamestnan
cov pri výkone práce vo verejnom 
záujme a o zmene a doplnení nie
ktorých zákonov

kvalifikačné predpoklady:
•  vysokoškolské vzdelanie druhého 

stupňa ekonomického zamerania,
•  prax v oblasti ekonomiky, rozpoč

tovníctva, financií min. 5 rokov, 
•  prax vo verejnej správe výhodou,
•  riadiaca prax minimálne 3 roky.

Iné kritériá a požiadavky:
•  znalosti právnych predpisov v ob

lasti ekonomiky a financií vo verej
nej správe a súvisiacej legislatívy,

•  bezúhonnosť,
•  spôsobilosť na právne úkony v pl

nom rozsahu, 
•  zdravotná spôsobilosť,
•  znalosť práce s PC – MS Office,
•  organizačné schopnosti, 
•  samostatnosť, 
•  spoľahlivosť, 
•  flexibilita,
•  vodičský preukaz skupiny B.

Požadované doklady: 
•  žiadosť o účasť na výberovom ko

naní, 
•  podpísaný štruktúrovaný životopis 

s uvedením telefonického a emai
lového kontaktu,

•  overená kópia dokladu o vzdelaní,
•  čestné vyhlásenie o  spôsobilosti 

na právne úkony v plnom rozsahu 
a o zdravotnej spôsobilosti.

Dátum a miesto podania žiadosti 
o účasť na výberovom konaní:
Žiadosť s priloženými požadovaný
mi dokladmi je potrebné doručiť 
v zalepenej obálke s označením vý-
berové konanie – vedúci oddele-
nia ekonomiky – neotvárať najne
skôr do 15. novembra do 14.00 h 
na adresu: Mestský úrad Malacky, 
Bernolákova 5188/1A, 901 01 Ma-
lacky. Žiadosti doručené po tomto 
termíne nebudú zaradené do vý
berového konania (neakceptuje sa  
posledný deň lehoty ako dátum 
odoslania na podacom lístku pošty).
Termín, miesto a hodinu výbero
vého konania oznámi vyhlasovateľ 
uchádzačom, ktorí splnili podmien
ky k  účasti na výberovom konaní, 
písomne najmenej sedem dní pred 
jeho uskutočnením.

opatrovateľka
Zamestnávateľ:
Mestské centrum sociálnych slu
žieb Malacky

Sídlo:
Ulica 1. mája 9, 901 01 Malacky

Funkcia:
opatrovateľka v zariadení opatro
vateľskej služby

Charakteristika:
rutinná, fyzicky namáhavá po
mocná manipulačná alebo ob
služná práca pri vytváraní, pre
hlbovaní a upevňovaní hygienic
kých a spoločenských návykov 
klientov v  zariadení sociálnych 
služieb.

Termín nástupu: 
dohodou

Pracovný úväzok: 
35 hodín týždenne (12hodinové 
zmeny v nepretržitej prevádzke)

nástupný plat:
613–730 € podľa počtu rokov 
praxe + príplatky za víkendy, 
sviatky a nočné zmeny (po uply
nutí skúšobnej doby osobný 
príplatok)

kvalifikačné predpoklady:
stredné odborné vzdelanie v od
bore vzdelávania so zameraním 
na opatrovanie alebo na posky
tovanie zdravotnej starostlivosti 
alebo stredné vzdelanie a absol
vovanie akreditovaného kurzu 
opatrovania najmenej v  rozsahu 
220 hodín

Ďalšie požiadavky:
• zodpovednosť, 
• spoľahlivosť, 
• samostatnosť, 
• komunikatívnosť, 
• flexibilita, 
• profesionalita, 
• empatia, ochota pomáhať, 
• trpezlivosť, 
• pozornosť, 
• vnútorná stabilita.

Požadované doklady:
•  žiadosť o prijatie do pracovného 

pomeru (s uvedením telefonic
kého kontaktu),

• profesijný životopis,
•  kópia dokladu o  dosiahnutom 

vzdelaní.

Písomnú žiadosť spolu s požado
vanými dokladmi je potrebné 
do ručiť do sídla zamestnávateľa 
najneskôr do 20. novembra do 
14.00 h. Na oneskorene podané 
žiadosti, ako aj žiadosti, ku kto
rým nie sú pripojené požadova
né doklady, sa nebude prihlia
dať.

Uchádzači, ktorí spĺňajú požia
davky, budú pozvaní na výbero
vé konanie.

samostatný 
odborný 
referent 
komunálnych 
služieb
Rámcová náplň práce: 
•  zabezpečuje podklady k vyhoto

veniu pasportov, zabezpečuje  
opra vy a údržby mestských ko 
mu nikácií, parkovísk a  ich od
vodnení,

•  zabezpečuje opravy a  údržby 
verejného osvetlenia, verejnej 
zelene, 

•  zabezpečuje opravy, údržby 
zvislého a vodorovného doprav
ného značenia a  vedie o nich 
evidenciu,

•  zabezpečuje koordináciu pod
netov Odkazu pre starostu.

Miesto výkonu práce: 
Malacky

Druh pracovného pomeru: 
plný pracovný úväzok, pracovný 
pomer na dobu určitú na jeden rok  
s možnosťou predĺženia pracov
ného pomeru na dobu neurčitú; 
pozícia je vhodná aj pre absol
venta

Termín nástupu: dohodou

Platové podmienky: 
funkčný plat je určený v  zmysle 
zákona č. 553/2003 Z. z. o odme
ňovaní niektorých zamestnancov 
pri výkone práce vo verejnom zá
ujme a o zmene a doplnení nie
ktorých zákonov

kvalifikačné predpoklady:
•  minimálne úplné stredné od

borné vzdelanie technického 
zamerania

Iné kritériá a požiadavky
•  občianska bezúhonnosť,
•  prax v  oblasti činností uvede

ných v  rámcovej náplni práce 
vý hodou,

•  znalosť práce s PC (MS Office, In
ternet),

•  samostatnosť, 
•  komunikatívnosť, 
•  flexibilnosť, 
•  zodpovednosť, 
•  vodičský preukaz skupiny B. 

Požadované doklady:
•  žiadosť o  zaradenie do výberu 

uchádzača,
•  štruktúrovaný profesijný živo

topis s uvedením telefonického 
a emailového kontaktu,

•  kópia dokladu o vzdelaní. 

Dátum a miesto 
podania žiadosti:
Žiadosť spolu s  požadovanými 
dokladmi je potrebné doručiť 
najneskôr do 18. novembra na 
adresu: Mesto Malacky, Berno-
lákova 5188/1A, 901 01 Malac-
ky. 
Žiadosti doručené po tomto ter
míne nebudú zaradené do vý
beru uchádzača (neakceptuje sa 
posledný deň lehoty ako dátum 
odoslania na podacom lístku poš
ty).

voľné pracovné miesto: voľné pracovné miesto: 

vedúci oddelenia ekonomiky Msú Malacky
výBERovÉ konAnIE:

výBERovÉ konAnIE:

vedúci/vedúca zariadenia opatrovateľskej služby

posudkový sociálny pracovník

výBERovÉ konAnIE:

 číslo 20 vyjde 
 20. novembra
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 Bezplatná právna  poradňa  pre seniorov

Ži, mami, naďalej medzi nami tak, 
aby sme mohli aj o rok 
v pevnom zdraví oslavovať 
Tvoje narodeniny.
28. októbra sa Luj- 
 za kučerová do
žila 85 rokov. Všet
ko najlepšie, veľa 
zdra via a  veľké 
ĎAKUJE ME od 
troch dcér s  rodi
nami. Božtek posielajú pravnuci 
Adamko, Dominik a Vikinka.

SPEKTRUM / SPOLOČEnSKÁ KROniKA

28. októbra sme si 
pripomenuli 9. vý
ročie úmrtia náš
ho milovaného 
otca Štefana Ma-
lého z Malaciek.
S láskou spomína
jú manželka, synovia Juraj a Ras
tislav, vnuci Dominik a  Matúško. 
Kto ste ho poznali, venujte mu ti
chú spomienku.

1. novembra sme 
si pripomenuli 8.  
výročie úmrtia na  
šej mamy, babky  
a prababky vlasty 
Skúpej a  2. no
vembra uplynulo  

15 rokov od smrti 
nášho otca, dedka 
a  pradedka Jána 
Skúpeho z  Mala
ciek. 
S  láskou v  srdci 
spomína dcéra Ja

na s  rodinou. Kto ste ich poznali, 
venujte im tichú spomienku. 

SPoMIEnkY

MALACkÁ MATRIkABLAHožELAnIE
oD 22. 10. Do 4. 11. 2019

novembroví 
jubilanti

80 rokov
Ľubica Ftáčniková
Mária Gegáňová 
Ladislav Greguss 
Viera Hodeková 
Amália Kühtreiberová

85 rokov
Andrej Hlasný 
Cecília Kúrová
Ján Malášek
Ladislav Malášek
Valéria Šudíková

91 rokov
Alžbeta Hurbanová

92 rokov
Štefánia Poláková

Srdečne blahoželáme!

Piatok

8. november

od 10.00 h
do 12.00 h

22. november
6. december

20. december

Bezplatná právna pomoc je urče
ná pre seniorov s trvalým bydliskom 
v Malackách. Na konzultáciu s JUDr. 
Františkom Kurnotom sa netreba ob
jednávať vopred, stačí prísť na Mest
ský úrad v Malackách (1. poschodie,  
č. d. 129). Prineste si so sebou občian
sky preukaz (na overenie bydliska). 

Po radenstvo je diskrétne a anonym
né.

Seniori sa môžu na poradňu obrá
tiť v týchto oblastiach: 

exekúcie, 
rodinné vzťahy (rozvod, rozdele

nie bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov), 

dedičské konanie, 
zmluvné vzťahy (uzavretie kúp

nej zmluvy, darovacej zmluvy, ná
jomnej zmluvy), 

majetkové záležitosti (vyporia

danie podielového spoluvlastníctva, 
predaj/kúpa nehnuteľností, vlastníc
tvo nehnuteľností nezapísaných na 
liste vlastníctva, výpovede z nájmu), 

spotrebiteľské problémy (rekla
mácie tovaru/služieb), 

právna ochrana (usmernenia 
v  súdnych sporoch a v  konaniach 
pred štátnymi orgánmi).

Poradenstvo neposkytujeme 
v  trestných veciach a nezastupu-
jeme ani v konaniach na súdoch.

-red-

Mária Hricová: 

Naše Malacky
V tom slovenskom krásnom kraji
pekné mesto jestvuje,
Malacky ho nazývajú,
každý ho obdivuje.

V kláštore sú sväté schody,
o čom každý dobre vie, 
ale že sú veľmi vzácne,
to je už samozrejmé. 

Ulice sú priame, rovné
ako morská hladina, 
žijeme tu pekne, svorne
ako jedna rodina.

Jeden deň v roku patrí malacké 
kino iba seniorom. vždy počas 
Mesiaca úcty k starším pre nich 
mesto organizuje koncert. 

Ako povedal primátor Juraj Říha, 
ide o prejav vďaky a úcty nás ostat
ných, ktorý by mal byť bežnou sú
časťou nášho správania: „Nielen dnes 
vám ďakujeme za všetko, čo ste pre 
nás a  pre naše mesto počas svojho  
aktívneho života urobili.”

O hudbu a spev sa postarala dy
chová hudba Malačané. Hovorené  
slovo patrilo členom Divadla na ham
bálku Zuzane Chrustovej, Márii Knot
kovej a  Pavlovi Knotkovi, ktorí pub
likum potešili ukážkami z predstave

nia Ženský zákon. Seniori odchádzali 
dojatí,  s  ružou v  ruke a  so slovami 
vďa ky. Za všetkých prítomných to vy  
jadril Klub kresťanských se niorov:

„Aspoň na čas sme pozabudli na 
svoje bolesti a starosti. Naše srdcia sa 
naplnili dobrou náladou a  vďakou. 

V dobrej vôli a s dobrým pocitom sme 
sa vracali do svojich domovov. Všet
kým, ktorí na nás myslia, želáme zdra
vie, pokoj srdca a  veľa lásky zo všet
kých strán.” 

Text: -lp-, foto: -otano-

  Našim seniorom 
s úctou a vďakou

Denné centrum – 
klub dôchodcov
pozýva na 

tanečné 
popoludnie
v pondelok 11. novembra 
o 14.00 h
v Spoločenskom dome MCK
(vedľa Inkubátora).
Hudba: 1€ 

Slovenský Červený kríž v  spolu
práci s  Kauflandom 17. októbra už 
po šiestykrát zorganizoval zbierku 
potravín. Počas celého dňa mali 
zákazníci možnosť prispieť časťou 
svojho nákupu. Darovať mohli aké
koľvek trvanlivé potraviny, ktoré 
odovzdali dobrovoľníkom. Z  darov 
sa podarilo pripraviť 70 veľkých ba-
líkov pre mnohopočetné rodiny, 
sociálne slabších, seniorov či osa-

melé matky s deťmi. Pomoc sa do
stala do Malaciek, Perneka, Kuchy
ne, Rohožníka, Sološnice, Plavecké
ho Podhradia, Plaveckého Mikuláša 
a Jakubova. 

Veľké ĎAKUJEME patrí všetkým, 
ktorí do zbierky prispeli, alebo ju 
pomohli zorganizovať. Vďaka vám 
sme mohli rozdať radosť, často 
sprevádzanú slzami dojatia.

k. kovárová, SČk Malacky

Červený kríž ďakuje 
za zbierku potravín
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Podujatie oživili detské preteky 
Malacký kilometer. Na atletickej 
drá he súťažilo naraz 275 malých 
bež cov. Na trať sa miestami takmer 
nepomestili. „Vysoká účasť, príjemné 
prostredie Zámockého parku a k tomu 
nádherné počasie – nič viac sme si ne
mohli želať,” povedal riaditeľ prete
kov Ladislav Čas.

Hlavnými organizátormi boli Ko
misia pre šport a  mládež pri MsZ 
Malacky a Centrum voľného času 
Ma lacky, spoluorganizátormi boli 
AC Malacky, Klub zdravotne postih
nutých detí a mládeže Slovenského 
zväzu telesne postihnutých, Dobro
voľný hasičský zbor a AD HOC. Pre
teky boli súčasťou seriálu Morav
skoslovenského bežeckého pohára, 
Grand Prix Záhoria a Grand Prix Slo
vácka.

-red-/foto: S. osuský
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Stolní tenisti MSk Malacky 
všet kých vekových kategórií sa 
už naplno rozbehli v   ligových 
súťažiach.

Muži s ďalšími dvoma výhrami
Mužský tím pokračuje v dobrých 

výkonoch medzi slovenskou eli tou. 
Vo Valči pohodlne vyhrali nad tímom 
STO 6:2 zásluhou troch bodov Erika 
Illáša, dvoch Adama Brata a  jed
ného bodu Branislava kalužného. 
Ešte lepší výsledok, 6:0, dosiahli proti 
STO Nižná. Za Malacky bodovali vla-
dimír Janči, Adam Brat a Patrik Il-
láš, pričom každý z nich zaznamenal 
dva body. Najbližšie sa naši stolní te
nisti predstavia doma. v piatok 15. 
novembra privítajú STk Rybník 
a v sobotu 16. novembra Galantu.

ženy prvýkrát víťazne
Po prehre v úvodnom kole extra

ligy na pôde STC ŠKTC Bratislava sa 
stolné tenistky MSK Malacky tešili 
z víťazstva 6:1 v domácom vystúpe
ní proti STO Valaliky. Za náš tím bo

dovali Pavlína Rajtoková, natália 
kosová a  Sára Bilkovičová. Mala
čianky následne zvládli aj druhý zá
pas dňa, v ktorom vyzvali Orion Belá 
nad Cirochou a vyhrali 6:3. O body sa 
po starali natália kosová a Pavlína 
Rajtoková. na najbližšie kolo vy-
cestujú v sobotu 16. novembra do 
Trnavy a Majcichova.

Talenty vo veľkých úľanoch
Naše talenty sa zúčastnili na ďal

šom turnaji BTM v kategóriách mlad
ších žiakov a dorastu. Spomedzi 154 
mladých hráčov bolo z  Malaciek 
se dem. Najlepší výsledok dosiahla 
Ivana Čermáková, ktorá obsadila 
v mladších žiačkach 9.–16. miesto. 
Medzi 17.–32. miesto sa prebojova
li Paulína Godanyová, veronika  
a Erika Stúpalové a v mladších žia
koch 17.–32. miesto obsadil oliver 
Sloboda. Na turnaji sa zúčastnili aj 
Dominik Bevilaqua a Andrej Čer-
mák.

-mb-/MSk 

S hádzanárskou reprezentáciou 
Slovenska sa momentálne pripravu
jú aj dvaja rodáci z Bosny a Hercego
viny. Anur Burnazovič a Derviš Bir
dahič spolu hrali za Strojár Malacky, 
po jeho vypadnutí z extraligy zamie
ril Burnazovič do tímu vicemajstra 
MŠK Považská Bystrica a Birdahič  
k no váčikovi Košice Crows. 

„Obaja sú veľmi inteligentní hrá
či s citom pre hádzanú. Do kolektívu  
zapadli bez problémov. Obaja hovo
ria perfektne po slovensky,” povedal 
pre agentúru SITA hlavný kouč ná
rodného tímu SR Peter Kukučka.

Burnazovič i Birdahič by si mohli 
obliecť slovenský reprezentačný 
dres čoskoro, možno už počas janu
árovej kvalifikácie o postup na maj
strovstvá sveta 2021.

„Manažér reprezentácie Zoltán  
Heister pracuje na tom, aby mohli za 
nás nastupovať aj v oficiálnych zá
pasoch. Vítame to, zvýšia konkuren
ciu v  tíme. Každý musí  bojovať  o  svo  
je miesto. Ani oni nemajú vyárendo
vanú svoju pozíciu v kádri. Keď ne
presvedčia, nepôjdu s nami. Ja si však 
myslím, že budú prínosom. Očaká
vam od nich vďaka horúcej balkán
skej krvi agresivitu v defenzíve i ofen
zíve,” dodal P.  Kukučka.

SITA (upr.)

Stolní tenisti naplno 
v ligových súťažiach

 Malacká desiatka 
 po roku prilákala 
stovky bežcov

Malacká desiatka aj 
tento rok rozhý bala 
Zámocký park. na 36. 
ročníku tradičných 
bežeckých pretekov 
sa zaregistrovalo 435 
účastníkov v 27 kate-
góriách. Absolútnym 
víťazom medzi muž-
mi sa stal Marek on-
drovič z  domáceho 
klubu AC Malacky 
pred svojím klubo-
vým kolegom Jaku-
bom ko piarom. Me-
dzi ženami suverén-
ne vy hrala katarína 
Bá tovská z  Ak Tlma-
če.

Malacký kilometer 
najmladší žiaci: Teodor volek (Záhorácky Fénix)
najmladšie žiačky: Hana Zálesňáková (Záhorácky Fénix)
mladší žiaci: Eric Houndjo (Záhorácky Fénix)
mladšie žiačky: Tamara Svatíková (ŠK Jablonica)
starší žiaci: Ivan Sedlák (Záhorácky Fénix)
staršie žiačky: Timea Morávková (AC Malacky)
chlapci prípravka: Šimon nehyba (Záhorácky Fénix)
dievčatá prípravka: viktória Pauková (Záhorácky Fénix)
chlapci ml. prípravka: Richard Mráz (AC Malacky)
dievčatá ml. prípravka: Amélia Zelenáková (Záhorácky Fénix)
chlapci predškoláci: Marko Cibulka (Atletika CVČ Myjava)
dievčatá predškoláčky: viktória Hudecová (Atletika CVČ Myjava)
benjamínkovia chlapci: Pavol Pet rovič (Záhorácky Fénix)
benjamínkovia dievčatá: Adelka Šimeková (Malacky)

Hádzanári 
Strojára 
smerujú do 
reprezentácie

Malackí futbalisti potvrdzujú vý
bornú formu v závere jesennej časti 
III. ligy Bratislavského futbalového 
zväzu. V 13. kole si doma poradi
li s Báhoňom 2:0, v 14. kole zvíťazili 
pohodlne 5:1 na ihrisku Kalinkova. 
O  všetky naše góly sa postarali za
hraniční hráči. FC Malacky sa posu
nul na 5. miesto tabuľky. Zverenci 
trénera Štefana Horného ukončia 
jesennú časť sezóny v sobotu 9. no

vembra o 13.30 h na domácom šta
dióne proti MFK Rusovce.

FC Malacky–Šk Báhoň 2:0 (2:0)
Góly: 24. Kwaku Bonsu Osei, 39. Julian 
Caro Sepulveda
SFC kalinkovo–FC Malacky 1:5 (0:3) 
Góly FC: 10. Kwaku Bonsu Osei, 29. a 67. 
Julian Caro Sepulveda, 41. Alejandro 
Ra mirez Lopez, 73. Peter Moses Eneji 
Luiz                       M. Binčík 

Strojár privítal zatiaľ najkvalitnej
šieho prvoligového súpera, tím 
z hor ných pozícií tabuľky, Martin. Aj 
napriek sviatkom prišlo do športo
vej haly Malina takmer dvesto di vá
kov, ktorí videli napínavé stretnutie 
s  dvojgólovým víťazstvom našich. 
Po ôsmich kolách sú na 3. mieste ta
buľky s 12 bodmi. Najbližšie sa Stro
jár predstaví v  sobotu 9. novembra 
vo Vajnoroch.

Strojár Malacky – MHák Martin 
28:26 (13:12)

Zostava Strojára: Roman Piaček 
(Miroslav Velebný) – Jakub Krajčír (9), 
Samuel Švarc, Lukáš Konečný (5), Ján 
Janoštiak, Michal Ichman, Roman Va
lachovič (4), Mário Prevaj (5), Marek 
Mifkovič, Matej Adamkovič, Matúš No
vota (4), Patrik Walter, Dan Šrámek, Pe
ter Puškáč (1) 

M. Binčík

 Hádzanári uspeli v dráme

Malackých futbalistov 
ťahajú nahor legionári

Malacká desiatka – víťazi
juniorky: Laura Sedláková (Záho
rácky Fénix)
dorastenky: Timea Morávková 
(AC Ma lacky)
ženy: katarína Bátovská (AK Tl
mače)
ženy 35+: Evavengerová (Frasier)
ženy 45+: Mária Ullerová (Stu
dienka)
juniori: Lukáš Dóka (AC Malacky)
dorastenci: Adam Zubák (ŠK 
Jabloni ca)
muži do 39 r.: Marek ondrovič 
(AC Ma lacky)
muži 40+: Tibor kakaš (Lesky´s 
Runners)
muži 50+: Dušan Brezovský 
(Gbelskí strýci)
muži 60+: václav Guliš (Dolní 
Bojano vice)
muži 65+: Miroslav Mikuš (Rado
šovce)
muži 70+: Josef Bobek (TJ Znoj
mo)


