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úvodník

Čože je to
tridsiatka

Milí čitatelia,
možno ste zaregistrovali v hlavič
ke novín alebo v úvodníku predchá
dzajúceho vydania, že Malacký hlas
vstúpil do jubilejného 30. ročníka.
S číslovkou tridsať sa každému spája
niečo iné: tridsaťročná vojna, tridsať
prípadov majora Zemana, tridsať
strieborných, vyjsť na psí tridsiatok.
Tridsať rokov v živote človeka je nie
len vekom dospelosti, ale mal by byť
aj začiatkom zrelosti. Človek už zažil
radosti i sklamania a začína úročiť
už aj svoje vlastné skúsenosti. A tak je
to aj s Malackým hlasom. Jeho tvor
covia sa určite borili so sklamania
mi a zároveň im práca nepochybne
priniesla aj množstvo pekných chvíľ.
Súčasnú podobu mestských novín
formovalo množstvo šikovných ľudí,
ktorí sa za tie roky v redakcii vystrie
dali.
Prvé číslo prvého ročníka Malac
kého hlasu vyšlo v januári 1991 s pod
titulom mesačník mestského zastu
piteľstva. Jeden výtlačok novín vtedy
stál dve koruny československé. Stra
ny mal o polovicu menšie ako dnes,
rozsah 12 strán, bol čiernobiely a tla
čil sa v Senici. Okrem informácií z ro
kovania mestského zastupiteľstva či
mestskej rady obsahovalo prvé vyda
nie aj príhovor vtedajšieho primátora
Vladimíra Moravčíka, právnu porad
ňu, informácie o zmene názvov ulíc,
o histórii erbu, nechýbala krížovka,
recept ba dokonca vtipy. Zodpoved
ným redaktorom bol Rudolf Čižmárik.
Tento rok si budeme jubileum na
stránkach Malackého hlasu pripomí
nať často. Už dnes vám prinášame
rozhovor s dlhoročnou šéfredaktor
kou mestských médií Ivanou Potoč
ňákovou.
Za kmeňových členov redakcie
Ingrid Sochorovú, Luciu Wernerovú
a Stana Osuského, za jazykovú korek
torku Gabiku Krajčírovú, za grafika
Petra Jackanina a za externého re
daktora, študenta žurnalistiky Mira
Binčíka vám všetkým ďakujeme za
priazeň. Naša vďaka patrí aj spolu
pracovníkom a prispievateľom z ob
lasti školstva, kultúry či športu. Každý
jeden článok, každá jedna fotografia,
každé jedno vydanie novín vzniká
s láskou a zodpovednosťou. Bez vás,
priatelia, by Malacký hlas nebol tým,
Ľ. Pilzová
čím je.		

Centrom mesta
sa rozlieha
stavebný ruch,
ktorý súvisí s výstavbou poly
funkčnej budovy Severín. Na tento
projekt neskôr nadviaže mestská
podzemná garáž a nové pešie ná
mestie. Pripomíname, že o pár týž
dňov sa kvôli stavebným prácam
úplne uzavrie parkovisko pri hlavnej
-redkrižovatke.		
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Slávna
minulosť,
smutná
súčasnosť,
neistá
budúcnosť
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vyhlásil pálffyovský liehovar
na Vinohrádku za národnú kultúrnu pamiatku. Táto na prvý pohľad
pozitívna informácia však v sebe skrýva smutný príbeh. Za 2 a pol
roka, čo trval proces posudzovania na pamiatkovom úrade, liehovar
v dôsledku ľudskej činnosti schátral. Je pre nás smutnou otázkou, ako
je možné, že vlastník umožnil ničiť svoj majetok. Okrem toho, počas
procesu posudzovania pamiatkového úradu (ešte pred vlastným vyhlásením za kultúrnu pamiatku) sú objekty pod zákonnou ochranou.

jún 2017
M

alacky sa o pálffyovskú páleni
rcu usilovali už pred takmer tro
ma rokmi. Na mestské zastupiteľstvo
22. júna 2017 bol predložený mate
riál o jej kúpe do majetku mesta za
270-tisíc €. „Každá pamiatka môže
predstavovať bremeno, ale osobne to
vnímam ako výzvu pre našu generá
ciu,” povedal vtedy primátor Juraj Ří
ha. Doslova hodinu pred začiatkom

rokovania však dostal informáciu, že
vtedajší vlastníci sa na poslednú
chvíľu rozhodli inak a liehovar pre
dali inému záujemcovi. „Považujem
to za neseriózne, pretože sme mali
ústnu dohodu,” komentoval situáciu
primátor. Pred uzatvorením písom
nej zmluvy sa čakalo na súhlas po
slancov.
Pokračovanie na strane 2

Z rozhodnutia Pamiatkového úradu Slovenskej republiky
Pôvodne hospodársky liehovar dostavaný v roku 1917 je do súčasnosti
jedinou autenticky dochovanou stavbou bývalého hospodárskeho dvora
Pálffyovcov v Malackách a je zároveň dokladom kvalitnej stavebnej a remesel
nej práce zo začiatku 20. storočia v regióne, so zachovaným hmotovo-priesto
rovým a čitateľným pôvodným architektonickým konceptom budovy s vy
užitím historizujúcich motívov v skladbe hmôt ako aj vo výzdobe fasád, pri
čom je dochovaný aj pôvodný tehlový komín situovaný pri severozápadnom
rohu obytnej časti liehovaru (bytu správcu). Stavba svojím architektonickým
prevedením, estetickými a urbanistickými kvalitami je dodnes jednou z naj
významnejších technických stavieb regiónu.
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Slávna minulosť,
smutná súčasnosť,
neistá budúcnosť
Dokončenie zo strany 1

Nepomohla ani zákonná
ochrana
Konanie o vyhlásení liehovaru za
pamiatku začal Pamiatkový úrad Slo
venskej republiky na podnet mesta
Malacky 23. júna 2017. Po dva a pol
roku obhliadok, posudzovaní a od
volávaní sa vlastníkov napokon úrad
uznal, že liehovar spĺňa zákonom
stanovené kritériá (historická, spolo
čenská, urbanistická, architektonická
a technická hodnota) a 31. decembra
2019 ho vyhlásil za národnú kultúrnu
pamiatku. Žiaľ, medzitým bol objekt
značne zdevastovaný. Vlastník od
mieta, že by havarijný stav spôsobil
on. Ako uvádza pamiatkový úrad,
vlastník tvrdí, že objekt poškodili zlo
deji kovov a vandali.
Podľa zákona o ochrane pamiat
kového fondu „Vlastník veci, ktorá
je predmetom konania o vyhlásení
za kultúrnu pamiatku, je povinný

od doručenia oznámenia o začatí
konania chrániť vec pred poškodením, zničením, stratou, odcudzením alebo vývozom z územia Slovenskej republiky.” V takýchto prí
padoch môže fyzická osoba dostať
pokutu do výšky 100 000 €.

Pamiatky miznú v nenávratne
Mesto chcelo objekt zachovať aj
preto, lebo veľa pamiatok nielen
z Pálffyovskej éry zmizlo v Malackách
nenávratne preč. Podobne sa to deje
aj inde na Slovensku, keď tlaku novej
výstavby ustupujú najmä technické
pamiatky. Malacky sa podľa Juraja
Říhu chceli stať vzorom a unikátom:
„Myslím si, že rekonštrukciou Pálffyov
ského kaštieľa dokazujeme, ako zod
povedne pristupujeme k pamiatkam.“
Prvoradým cieľom mesta bolo získať
liehovar do svojho vlastníctva, zabrá
niť ďalšiemu chátraniu a začať kroky
na jeho revitalizáciu. Jedným zo zá
merov by mohla byť obnova pôvod

Z rozhodnutia Pamiatkového úradu Slovenskej republiky
V priebehu správneho konania došlo k stavebným zásahom na objekte
liehovaru, ktoré neboli povolené príslušným stavebným úradom ani prísluš
ným krajským pamiatkovým úradom, ani oznámené Pamiatkovému úradu
ako správnemu orgánu.
Vykonanou miestnou obhliadkou bolo zistené, že na objekte liehovaru
boli vykonané viaceré zásahy do konštrukcií, prvkov a detailov za účelom ich
poškodenia... V interiéri došlo ku kompletnej demontáži technologického za
riadenia... Na objekte došlo k odstráneniu prevažnej väčšiny okenných výplní
v plnom rozsahu z okenných otvorov vrátane pôvodných viactabuľkových in
dustriálnych okenných výplní v kovových rámoch...
Došlo k poškodeniu architektonickej výzdoby...
Na objekte liehovaru boli odstránené plechové krytiny jednotlivých hmôt
stavby, objekt preto nie je zabezpečený dostatočne pred nepriazňou počasia
a prenikaním atmosférických zrážok došlo k zatečeniu konštrukcií a povrchov
objektu aj v interiéri a ich poškodeniu (zavlhnutie, zaplesnenie, korózia...).
V interiéri aj exteriéri objektu sú viditeľné viaceré zásahy s cieľom odstránenia
kovových prvkov, kabeláže, rozvodov a podobne, vykonané nešetrným spô
sobom.

Z histórie
ného zamerania. Tak, ako má naprí
klad Skalica svoje víno, Malacky by
mohli mať napríklad svoju kvalitnú
reprezentatívnu pálenku.
Na dohodu treba dvoch
Záujem Malaciek získať liehovar
do svojho vlastníctva pretrváva. Pri
mátor opätovne rokoval s aktuálnym
vlastníkom, ktorému tento záujem
deklaroval. „Dal som mu opätovnú
ponuku na odkúpenie samotného ob
jektu liehovaru. Som pripravený túto
kúpu podporiť, nemôžeme však reago
vať na podmienky presahujúce zdravý
a hospodárny rozum. Na každú doho
du treba dvoch. Je to na rozhodnutí
vlastníka a ja verím, že bude ústreto
vý,” uzavrel J. Říha.
Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský,
MCK – Múzeum Michala Tillnera
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Pálffyovský majer (hospodársky dvor) oproti liehovaru sa spomína už
v roku 1885. Vtedy tam ale ešte liehovar nestál, vznikol až na závere pálffyov
skej éry okolo roku 1917. Vzhľadom na lokalitu pri potoku Malina bol spojený
s mlynom. Po roku 1930 bol v rámci pozemkovej reformy a vysporiadania fi
nančných záležitostí Pálffyovcov predaný. Vlastníkom sa stalo družstvo zlo
žené prevažne z roľníkov z Malaciek a okolia. Družstvo vzniklo v roku 1930, do
firemného registra bolo zapísané pod názvom Roľnícky družstevný liehovar
v Malackách. Do pôsobnosti družstva patrili obce Malacky, Jakubov, Kosto
lište, Plavecký Štvrtok a Suchohrad. V roku 1933 sa pripojili Gajary a Láb.
Liehovar mal spracúvať predovšetkým zemiaky, v prípade neúrody aj iné
škrobovité alebo cukornaté suroviny, pričom lieh bol určený na predaj a z od
padu malo vzniknúť krmivo pre dobytok.
V roku 1938 odkúpil družstevný liehovar bývalé pálffyovské stajne, ktoré
využíval ako skladisko pre zemiaky a uhlie. V roku 1942 bola schválená výstav
ba pri liehovare a mala sa vybudovať sušiareň na zemiakové vločky.
Začiatkom roku 1944 sa liehovar spojil s Roľníckym mlynárskym a pekár
skym družstvom v Malackách. Družstvo prijalo názov Roľnícky liehovar, mlyn
a sušiareň v Malackách a členovia družstevného liehovaru sa automaticky
stali členmi Roľníckeho mlynárskeho a pekárskeho družstva. Družstvo presta
lo existovať po roku 1948, k 1. januáru 1949 malo viac ako 130 členov. Majetok
prevzal štát.
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Továrenská má prvýkrát v histórii osvetlenie
Pohyb po meste je znovu o niečo bezpečnejší. Továrenská ulica má
po dlhých rokoch verejné osvetlenie, ktoré slúži predovšetkým zamestnancom prevádzok v priemyselnom parku či rekreačným cyklistom. Náročný projekt sa podaril aj vďaka partnerom mesta, ktorí
sa na financovaní výstavby spolupodieľali. Spoločnosť IKEA Com
ponents venovala 200-tisíc € a spoločnosť VGP Park 25-tisíc €.

„Bol to jeden z tých ťažších projek
tov,” priznáva primátor Juraj Říha
a vymenúva, s čím všetkým sa mesto
muselo vysporiadať: „Viac ako rok
sme čakali na súhlas železníc, aby sme
mohli stavať v ich ochrannom pásme.
Po odstránení náletovej zelene sa na
šlo množstvo starej stavebnej sute ešte
z čias, keď sa stavala železnica. Situá
ciu komplikovali aj zle zakreslené siete
plynovovov a kanalizácie.” Dnes však
už môžeme spokojne konštatovať, že
dvojkilometrový úsek cesty (od Pezinskej po kraj priemyselného parku)
má kompletnú infraštruktúru verej
ného osvetlenia, teda nové káble, stožiare aj rozvody.
Dlhoročná korektná spolupráca
medzi IKEA Components a mestom
sa pretavila do reality v podobe nad
štandardnej sumy od najväčšieho in

vestora v priemyselnom parku. „Sme
veľmi radi, že sme mohli prispieť na
projekt, ktorý má pre nás konkrétny
význam. Väčšina zamestnancov a aj
obchodných partnerov používa práve
túto dopravnú spojnicu. Bezpečnosť
našich zamestnancov je pre nás prvoradá a osvetlením Továrenskej ulice
sme ju reálne zvýšili,” povedal konateľ IKEA Components František Štora.
S verejným osvetlením nekončí
me, centrum mesta dostane nový dizajn. Modernizácia a výstavba verej
ného osvetlenia bude pokračovať aj
v ďalších častiach mesta. Najbližšie
pribudne pozdĺž chodníka pred Zá
kladnou školou na Záhoráckej, kde
bude slúžiť aj pripravovanej hlavnej
mestskej cyklotrase Družstevná – že
lezničná stanica. Jej výstavba by sa
mala začať už na jar.

„Najväčšou výzvou bude dokonče
nie obrovského projektu pre komplet
nú výmenu starých rozvodov osvetle
nia, aby sme sa nadobro zbavili vypa
davajúcich častí v celom meste,” dopl
nil primátor.
Text: Ľ. Pilzová, foto: -red-

Vyberáme
z -otázok
pre primátora

Revitalizácia a doplnenie verejné
ho osvetlenia čaká Radlinského uli
cu. Tam pribudnú tyčové lampy v no
vom dizajne, ktoré vydávajú teplé fa
rebné svetlo a sú nižšie ako stožiare
popri cestách. Zámerom mesta je
zútulniť „srdce” Malaciek. Postupnou
výmenou na tyčové lampy prejde aj

Námestie SNP, Ľuda Zúbka, Mierové
námestie či Sasinkova. Lampy budú
zároveň technicky pripravované na
novú vianočnú výzdobu.
Ďalším úsekom bude Pezinská,
kde bude výstavba verejného osvet
lenia takisto koordinovaná s cyklo
trasou do priemyselného parku.

Prečo je osvetlenie na druhej
strane cesty a nie tam, kde je
chodník?
Prioritne sa rieši osvetlenie tam,
kde to nekomplikujú ochranné pás
ma sietí či pozemky. Továrenská bo
la veľmi problémová kvôli križova
niu viacerých sietí. V jednom úseku
sú dokonca ploty kasární, takže by
sme sa nezmestili.
Bude osvetlenie aj na Dielenskej?
Dielenskú sme nasvietili po ko
ľajisko, v nasledujúcich dňoch bude
dobudované ešte osvetlenie inšta
láciou svietidiel v ďalšom úseku.
-red-
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Anketa

Voľná pracovná pozícia:

Ktoré miesto
v Malackách
máte najradšej?

Samostatný odborný
referent Školského
úradu MsÚ Malacky

Vzhľad mesta sa mení a jednotlivé časti,
športoviská či ulice prechádzajú rekonštrukciami. Ako vidia tieto zmeny Malačania i návštevníci mesta? Ktoré lokality
majú najradšej? Pýtali sme sa na ich názor.

Renáta
Som zo Stupavy, ale vidím, ako
sa to tu všetko mení k lepšiemu.
Ak to porovnám s naším mes
tom, tak je to naozaj „sto a jed
no”. Cesty máte v lepšom stave
aj škôlky sa rekonštruovali, takže to vnímam pozitívne.
Richard
Najviac sa mi páči Zámocký
park, je tam veľa zelene a po
koj. Takisto mám rád aj menší
park na Kláštornom námestí, je
lepšie sa prejsť alebo sadnúť si
v takomto prostredí než niekde
v meste. Takisto som veľmi rád, že sa rekonštruujú
športoviská, najmä futbalový štadión.
Julka
Mesto sa nám veľmi páči, chodí
me najmä do reštaurácií. Páči sa
nám, že sa rekonštruuje, zmeny
vnímame pozitívne. Najradšej
chodíme do Zámockého parku,
je tam príjemné prostredie a no
vé športoviská. Kultúrnych podujatí je tu síce me
nej, ale napríklad Novoročné Malacky navštevuje
me pravidelne.
Michal
V Malackách žijem od narode
nia a zapájam sa aj do aktivít,
napríklad sprevádzania. Naj
radšej mám kaštieľ a Zámocký
park. Chodieval som na škvaro
vé ihrisko, páči sa mi, že je zre
konštruované a že mesto Malacky opravilo aj fut
balový štadión.			
-mb-/-lw-

Na Bernolákovej ulici sa opäť
parkuje v oboch smeroch
Stavebný ruch pod balkónmi bytovky na Berno
lákovej ulici utíchol. Jeho výsledkom je rekonštruk
cia miestnej komunikácie v úseku od Hviezdosla
vovej ulice po Mierové námestie, vďaka ktorej sa
sprehľadnilo a zlegalizovalo doterajšie pozdĺžne
parkovanie. Po úprave šírky chodníka a vozovky je
cesta lepšie prejazdná než v minulosti. Rekonštruk

cia priniesla aj nové bezbariérové nájazdy na chod
ník a miesto na zeleň, ktorá sa bude vysádzať na
jar. Všetkým obyvateľom tejto lokality ďakujeme za
trpezlivosť. O ich pochopenie prosíme aj naďalej,
pretože v lokalite sa začala výstavba polyfunkčnej
budovy Severín, na ktorú nadviaže mestská pod
zemná garáž a nové pešie námestie.
-lp-/-lw-

V Žihadielku už zaostávame
Napriek tomu, že hlasovanie o detské ihrisko sa začalo iba nedávno, naše mesto už
teraz zaostáva. V po
slednom ročníku súťaže sa aktuálne nachádzame až na 44.
mieste.

Detské ihrisko v hodnote 87 000 €,
vybavené modernými a bezpečnými
preliezačkami, pieskoviskom i prie
storom pre rodičov, môže získať len
desať najúspešnejších miest a obcí.
Tohto roku súťažíme v silnej konku
rencii 93 samospráv, zaradených bez
ohľadu na počet obyvateľov v jednej
spoločnej kategórii. Aktuálne pora
die však ukazuje, že veľkosť mesta
nie je podstatná. Predbiehajú nás aj
oveľa menšie Šurany, Hnúšťa, Veľký
Meder či Sliač. Zapojiť by sme sa mali
všetci. Hlasovanie je veľmi jednodu

ché, rýchle a intuitívne. Po jednora
zovej registrácii na stránke www.
zihadielko.sk a overení cez bezplat
ný SMS kód môžete hlasovať denne
až dvakrát. Prvý hlas získate automa
ticky, druhý si treba zaslúžiť výhrou
v hre Bublinková párty.
Hlasovanie prebieha až do 29. feb
ruára, čo znamená, že poradie by
sme ešte dokázali zvrátiť. Chce to
spoločné sily, pravidelné hlasovanie
a šírenie informácií o súťaži. Ďakuje
me za všetky vaše hlasy.
-red-

Aj v tomto roku sa budú opravovať plynovody
Spoločnosť SPP-distribúcia informovala, že aj v tomto roku budú pokračovať opravy plynových rozvodov v Malackách. Práce sa začnú už
v najbližších týždňoch, budú pomerne rozsiahle a zasiahnu niekoľko
lokalít: vnútrobloky na Záhoráckej ulici za Korzom, územie ohraničené ulicami Radlinského, Nádražná a gen. M. R. Štefánika (Pavla Blahu,
Štefana Čulena, Petra Jilemnického, Námestie SNP, Ľuda Zúbka), Sasinkova a Vajanského, Jozefa Kubinu.

Kvôli vlastným projektom mesto
koordinuje termíny so spoločnosťou
SPP-distribúcia. Napríklad po opra
ve plynovodov na Radlinského sa na
tejto ulici začne budovať cyklotra
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sa ako súčasť nosnej cyklodiagoná
ly Družstevná – železničná stanica.
Plynári avizujú, že výmena plynovo
dov bude pokračovať aj v roku 2021.
„Uvedomujem si, že vzhľadom na veľký

objem prác to bude pre mesto a našich
obyvateľov náročné,” pripustil primá
tor Juraj Říha. Ako ale povedal, v tejto
súvislosti vníma aj dve základné po
zitíva: „V poslednom čase vidíme, aké
nešťastia môže spôsobiť plyn. Je preto
určite dobré, že sa po vyše 50 rokoch
menia staré rozvody za nové. Druhým
pozitívom je spolupráca mesta a ply
nárov. Naše termíny navzájom koor
dinujeme, pretože po rekonštrukciách
plynovodov budeme stavať cyklotrasy
alebo opravovať cesty, aby sa neskôr

už nemuseli robiť zmeny alebo rozko
pávky.”
V kontraste s tým je prístup Bra
tislavskej vodárenskej spoločnosti,
ktorá v posledných týždňoch postup
ne na troch miestach rozkopala Ulicu
Ferdiša Kostku. Ide o pomerne krátku
jednosmerku v centre mesta pri ki
ne, navyše pred štyrmi rokmi bola
kompletne zrekonštruovaná. Mesto
povolilo vodárom rozkopávku iba
s podmienkou, že obnovia asfalt na
-lp-/-otanoulici v celej šírke.

Rámcová náplň práce:
Zabezpečuje úlohy v súlade so zá
konom č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samo
správe v znení neskorších predpi
sov v oblasti preneseného výkonu
štátnej správy na úseku školstva,
mládeže a telesnej kultúry na úrov
ni mesta, pripravuje a zúčastňuje
sa na tvorbe všeobecno-záväzných
nariadení mesta v danej oblasti
a kontroluje ich dodržiavanie, vyko
náva administratívno-správne čin
nosti v školstve na úseku územnej
samosprávy, vydáva organizačné
pokyny pre riaditeľov škôl a škol
ských zariadení, ktorých zriaďova
teľom je orgán územnej samosprá
vy, poskytuje odbornú a poraden
skú činnosť školám a školským za
riadeniam.
Miesto výkonu práce: Malacky
Druh pracovného pomeru:
plný pracovný úväzok, pracovný
pomer na dobu určitú na jeden rok
s možnosťou predĺženia pracovné
ho pomeru na dobu neurčitú
Termín nástupu: podľa dohody
Platové podmienky: nástupný
plat od 941,50 € brutto/mesiac v zá
vislosti od odpracovaných rokov
Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa;
kvalifikácia pre učiteľa základnej
školy v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR
č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných
predpokladoch pedagogických za
mestnancov a odborných zamest
nancov, najmenej 5 rokov pedago
gickej činnosti.
Iné kritériá a požiadavky:
• občianska bezúhonnosť, znalosť
legislatívy verejnej správy a samo
správy – zákon o obecnom zriade
ní, o výchove a vzdelávaní, o štátnej
správe v školstve a školskej samo
správe, nariadenia vlády SR a vyhláška MŠVVaŠ SR upravujúce vzdelá
vanie na školách a školských zaria
deniach, všeobecná a miestna zna
losť v oblasti mimoškolskej činnos
ti, športu a kultúry,
• skúsenosti s metodickým riade
ním v oblasti školstva výhodou,
• ovládanie štátneho jazyka,
• znalosť práce s PC (MS Office, In
ternet),
• samostatnosť, komunikatívnosť,
flexibilnosť, zodpovednosť.
Zoznam požadovaných
dokladov:
• žiadosť o zaradenie do výberu
uchádzača,
• štruktúrovaný profesijný životopis
s uvedením telefonického a e-mai
lového kontaktu,
• kópia dokladu o vzdelaní.
Dátum a miesto podania
žiadosti:
Žiadosť spolu s požadovanými do
kladmi je potrebné doručiť do 7.
februára 2020 na adresu: Mesto
Malacky, Bernolákova 5188/1A,
901 01 Malacky. Žiadosti doruče
né po tomto termíne nebudú za
radené do výberu uchádzača (ne
akceptuje sa posledný deň lehoty
ako dátum odoslania na podacom
lístku pošty).

Oprava plynového potrubia.

Rozkopávka vodárov na Ferdiša Kostku pri materskej škole.
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Vyšiel nový zborník
Malacky a okolie 12

Múzeum Michala Tillnera prichádza s ďalším zborníkom, ktorý má
opäť bohatý a pestrý obsah. V roku 2019 múzeum neorganizovalo
historický seminár, preto sa v publikácii nenachádza tradičná úvod
ná monotematická časť. Obsah je zostavený v prevažnej väčšine z prí
spevkov, ktoré odzneli s rámci cyklu prednášok Stretnutie s históriou.

Zborník Malacky a okolie 12 obsahuje desať historických príspevkov,
z ktorých šesť odznelo na Stretnu
tiach s históriou, dva poslali iní au
tori a dva sú pramenné príspevky.
Príspevky sú archeologického, histo
rického i etnologického charakteru
so širokým časovým záberom od
stredoveku po 20. storočie. Môžete
sa napríklad dočítať o dôležitos
ti Záhoria v dobe Veľkej Moravy,

o obsahu listiny z roku 1737 z veže
františkánskeho kostola, o tom,
ako sa upravoval tok rieky Mora
vy, alebo ako prebiehala tradičná
svadba na Záhorí.
Vydanie zborníka finančne pod
poril Bratislavský samosprávny kraj.
Publikácia je v predaji v Turisticko-in
formačnej kancelárii (Záhorácka 1919,
budova MCK).
Text: MCK Malacky, foto: P. Blažíček

Stretnutie s históriou:
listina z veže kláštora

V galérii opäť
ožil svet bábik

nej si záujemcovia môžu kúpiť zbor
ník Malacky a okolie 12, kde je publi
kovaný aj príspevok o spomínanej
historickej listine.
MCK Malacky

Prvé tohtoročné Stretnutie
s históriou bude svojou témou
tak trochu tajomné a pre nad
šencov histórie Malaciek určite
aj objavné.

V roku 2008 sa rekonštruovala
strecha františkánskeho kostola v Malackách vrátane kríža na veži, kde sa
našla historická listina z roku 1737.
Historička Mária Zacharová predsta
ví obsah tejto listiny, jej význam pre
dejiny Malaciek a pre dejiny pálffyov
ského Plaveckého panstva.
Prednáška bude v Mestskom centre kultúry (Záhorácka 1919, 1. poscho
die) v utorok 4. februára o 18.00 h. Po

február
2020
Zmena programu a vstupného
vyhradená.

n utorok 4. 2. o 18.00 h
Stretnutie s históriou – PhDr. Mária
Zacharová – Listina z veže kláštora,
MCK – galéria, Záhorácka 1919, vstup
voľný

n streda 5. 2. o 18.00 h
Regionálny filmový festival Jeden
svet, Kultúrní domeček, Hviezdosla
vova 3, vstupné 4 €

Na podujatie sa treba vopred nahlá
siť na kniznica@mckmalacky.sk, ale
bo 034/772 20 91, vstupenky sa dajú
kúpiť v knižnici, vstupné 2 € na dieťa

n nedeľa 9. 2. o 16.30 h
Dúhalka – koncert pre malé deti, or
ganizátor MC Vánok, Kultúrní dome
ček, Hviezdoslavova 3, vstupné 4 €

n sobota 15. 2. o 18.00 h
DNH – W. Shakespeare: Sen noci
svätojánskej, Kultúrní domeček,
Hviezdoslavova 3, vstupné 5 €,
www.divadlonahambalku.sk

n utorok 11. 2. o 19.00 h
Talk show Veroniky Cifrovej Ostriho
ňovej – Sit down s Veronikou, Hostia
Monika Tódová, Marián Mitaš a David Bílek, Kultúrní domeček, Hviezdo
slavova 3, vstupné 15 €,
www.predpredaj.sk
n streda 12. 2. o 16.30 h
Literárna kuchyňa: Rozprávkové čí
tanie – Soľ nad zlato – rozprávočky
s bábkami pre detičky

n nedeľa 16. 2. o 17.00 h
Rozprávková nedeľa spojená s tvori
vou dielňou – Bratislavské bábkové
divadlo: O rybárovi a zlatej rybke,
Kultúrní domeček, Hviezdoslavova 3,
vstupné 4 €
n streda 19. 2. o 18.00 h
Pálenica Borisa Filana, hosť: Oliver
Filan, Kultúrní domeček, Hviezdosla
vova 3, vstupné 12 €

Bábiky, kočíky, tradičné odevy z exotických kra
jín, mlynčeky či petrolejové lampy. Tým všet
kým sa môžu pokochať návštevníci už druhej
výstavy bábik a kočíkov v Malackách, tentoraz
na tému Letom svetom. V galérii mestského cen
tra kultúry vystavujú Mária Orgoňová a Peter
Červenka. Vernisáž spestrila recitácia Básničky
o bábike Barborke v podaní dvojice škôlkarok
z Materskej školy v Malých Levároch a hudobné
vystúpenie členov detského folklórneho súboru Leváranek z Veľkých Levár.
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ším vystaveným kočíkom je drevený o mnosti v rca a srde
to
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kočík z roku 1890. Špeciálne – len na
vá do ývame.
najú na
vernisáži – si mohli návštevníci pre
ňu oz
zrieť bábiky z minulého storočia (na
svoje detské časy.
príklad jednu ako podobizeň Anny
Poškodené kočíky neu
Kareninovej) a domček pre bábiky. pravujú do novodobej podoby, na
Okrem toho sa autori rozhodli rozší opak, materiál sa snažia prispôsobiť
riť výstavu aj o mlynčeky, petrolejové dobe, v ktorej sa kočík používal. Bá
lampy a tradičné odevy z rôznych kú biky a kočíky staré 60 až 100 rokov
tov sveta (Jordánsko, Mexiko, Egypt, sa už nedajú len tak kúpiť. „Preto sme
radi aj za bábiky bez ruky či bez no
Rakúsko, Maroko atď.).
Záľube zbierania a renovovania hy. My ich dáme dokopy,” vysvetlila
bábik a kočíkov podľahli M. Orgo M. Orgoňová.
Cieľom dvojice vystavovateľov je
ňová a P. Červenka pred štyrmi rok
mi. Táto výstava je už ich siedma vytvoriť stálu expozíciu obmenenú
v priebehu troch rokov a každá z nich len podľa ročného obdobia. Ako
je originálna. Prvá sa uskutočnila nám povedala M. Orgoňová: „Robí
v Malých Levároch v roku 2017. Pred me to nielen preto, že nás to veľmi ba
rokom vystavovali aj v Malackách. ví, ale aj preto, že odovzdávame niečo
Exponáty zaujmú nielen deti, ale aj novej generácii.”
Text a foto: P. Arpášová
dospelých. Tí si vďaka nim zaspomí

N

n sobota 22. 2. od 14.00 h
Svetový deň sprievodcov cestov
ného ruchu, prechádzka Malacka
mi so sprievodcom a bezplatná pre
hliadka farského kostola, františkán
skeho kostola, krýpt a kaštieľa, začia
tok: farský kostol Najsvätejšej Trojice
(na Dolnom konci)
n pondelok 24. 2. o 14.00 h
Beseda spojená s premietaním – Ces
tujeme v regióne, organizátor Zlatý
vek, Kultúrní domeček, Hviezdosla
vova 3, vstup voľný
n utorok 25. 2. o 19.00 h
Stand-up comedy show – Silné reči,
účinkujú Jakub Gulík, Tomáš Hudák,
Jakub Lužina, Matej Makovický, Kul
túrní domeček, Hviezdoslavova 3,
vstupné 13 €

n utorok 25. 2. o 18.00 h
Klub cestovateľov, O. Z. Zenit – Peter
Haraslín, Lýdia Mlynáriková: Srí
Lanka, Thajsko, beseda na cestova
teľskú tému spojená s premietaním
fotografií, MCK – galéria, Záhorácka
1919, vstup voľný
n streda 26. 2. o 10.00 h
Literárna kuchyňa – rozprávkové čí
tanie – Kozliatka a vlk, rozprávočky
s bábkami pre detičky
Na podujatie sa treba vopred nahlá
siť na kniznica@mckmalacky.sk, ale
bo 034/772 20 91, vstupenky sa dajú
kúpiť v knižnici, vstupné 2 € na dieťa
MCK Malacky je poberateľom
KULTÚRNYCH POUKAZOV.
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Ivana Potočňáková:

Lokálne noviny majú
nezastupiteľné miesto
na trhu médií

Unikátny. Som absolventkou po
vestnej malackej Ľudovej školy ume
nia Na brehu, odboru výtvarná výcho
va u Libušky Čtverákovej, Gymnázia
na Ulici 1. mája i bývalou šéfredaktor
kou mestských médií. Narodili sa tu
moje dve deti, rovnako vyštudovali
na osemročnom gymnáziu. Môj po
poludňajší piatkový nákup v jed
nom z nákupných centier býva ne
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mesta“. Mestské noviny by mali byť
občianske. Dôležité je, aby im čitateľ
dôveroval a rozumel. A dnešný čitateľ
je náročný. Nestačí mu pekný obrá
zok a nekonfliktný text. Hľadá odpo
veď na svoje otázky. Tie môžu byť aj
nepríjemné.
Čo by ste zaželali Malackému
hlasu do ďalších rokov a ročníkov?
V súčasnosti stoja všetky „papie

Malacký hlas prichádza medzi svojich čitateľov už neuveriteľný
30. rok. Za množstvom mravčej redakčnej práce vždy stáli ľudia
odhodlaní robiť čo najlepšiu mestskú žurnalistiku. Pri príležitosti
jubilea sme sa rozhodli, že vám v rámci 30. ročníka budeme prostredníctvom špeciálnej rubriky prinášať spomienky. Svoje vy
znanie nám ako prvá sprostredkovala bývalá šéfredaktorka Malackého hlasu Ivana Potočňáková.

Keď sa povie Malacký hlas, čo
vám napadne a aké pocity to vo
vás vyvolá?
Prvá myšlienka: naozaj tridsať?
Dobre ste počítali? Neuveriteľné. Veď
len „predvčerom” mi volala šéfredak
torka Ina Šrámková: „Malacký hlas
jubiluje, má dvadsiatku, môžeme ťa
osloviť s anketou?” Niekdajšie pono
covanie nad korektúrami, písanie
mojich ob
ľúbených

úvodníkov, fotenie vojenských prí
sah, zarastených priekop a vyláma
ných lavičiek či interview s jedineč
nými ľuďmi sa zmenilo na periodické
prispievanie do mestského dvojtýž
denníka. Pravidelne raz za desať ro
kov napíšem, ako si na naň spomí
nam.
Druhá myšlienka: Jožko Klačka.
Toto meno dozaista pozná každý Ma
lačan. Mimochodom, tak sa volal aj
predchodca dnešného Malackého
hlasu. Jožko stál v ponovembrovom
čase pri nápade vydávať noviny oby
vateľov mesta. Šéfoval prvému číslu
i niekoľkým nasledujúcim ročníkom.
Netušiac, že raz po ňom preberiem
šéfredaktorstvo, bol mi dobrovoľ
ným a absolútne nezištným tútorom.
Nikdy žiadneho novinára nebral ako
konkurenciu. Nezabudnuteľná po
stava západoslovenskej žurnalistiky.
Málokto píše s takou ľahkosťou, ako
to vedel on. Koľkokrát zmeškal svoju
vlastnú uzávierku! No vždy vydanie
novín elegantne zachránil.
Ako si spomínate na prácu v jubilujúcom periodiku?
Sotva si dnes niekto spomenie, že
v 90. rokoch fungovalo v Malackách
Infocentrum. Jeho súčasťou boli re
dakcie mestskej televízie MINKA (Ma
lacký informačný kanál) a novín Ma
lacký hlas. Na prelome tisícročí na
stala nielen generačná výmena, ale
aj začlenenie spoločnej redakcie do
štruktúry Mestského úradu. S našimi

predchodcami sa dodnes stretáva
me a spomíname na skvelé časy.
Po príchode do redakcie to bolo
jednoduché – stačilo nadviazať na
všetko pozitívne, čo sa predchod
com podarilo. Prihodilo sa mi čosi,
čo je snom každého žurnalistu. Ako
Práca na témach zavedie novinára na nevídané
miesta. S kolegom a pedagógom Katedry žurnalisti
ky FF UK J. Sandom na stavbe diaľnice pri Východnej.

začínajúca novinárka som dostala do
rúk čierno-biely mesačník formátu
A4, ktorý predávali novinové stánky
a kolportéri, s výzvou: urob z neho
noviny. Som za túto príležitosť vte
dajšiemu vedeniu mesta nesmierne
vďačná. Zmena formátu, distribúcie,
periodicity, oddelenie spravodajstva
od publicistiky, kvalitná fotografia,
pravidelné rubriky, tematické čísla.
Malacký hlas v krátkom čase prešiel
reštartom. No dôležitou súčasťou
boli, a stále sú, ľudia vo vnútri redak
cie. Bolo obrovským šťastím patriť do
partie mladých ľudí, ktorých to spolu
bavilo. „Naša” redakcia stála pri veľ
kých projektoch, ktoré menili Malac
ky, a s nadšením o nich písala obyva
teľom mesta.
Výstavba Inkubátora či klziska,
odkúpenie a začiatky rekonštrukcie
kaštieľa, prvé ročníky Prvomájových
a Adventných Malaciek aj nezabud
nuteľné Osemstoročné Malacky. Celomestská zbierka na mamograf,
dobrodružné hľadanie torza Štefá
nikovej sochy a podzemných cho
dieb z kláštora do kaštieľa. A neza
budnuteľná občianska aktivizácia:
za dostavbu školy na Štúrovej ulici,
sanáciu zdevastovanej bytovky na
Partizánskej či obmedzenie prejazdu
kamiónov cez Malacky. Prvé obrysy
loga mesta, úvodné tóny jeho znel
ky. Na to nejde zabudnúť.
Sledujete malacké mestské noviny aj v súčasnosti?

Akoby nie? Dostávam ich priamo
do ruky! Ich redaktorka Inka Socho
rová, s ktorou sme ako študentky žur
nalistiky štyri roky zdieľali internátnu
izbu v bratislavskej Mlynskej doline, ma aktívne zásobuje malackými
news.
Aký je váš vzťah k Malackám?

Rok 2008. Malacký hlas získal 2. miesto v celoslovenskej súťaži o najlepšie mestské noviny. Zľa
va vtedajšia redaktorka L. Vidanová, predsedníčka Slovenského syndikátu novinárov Z. Krútka
a I. Potočňáková.

konečný – okrem napĺňania nákup
ného vozíka sa intenzívne venujem
konverzácii so stovkou známych
a priateľov. S radosťou pozorujem
premeny mesta v čase a teším sa, že
rastie do mladosti a sviežosti. Dá sa
toto mesto nemilovať?
V čom vidíte najväčší význam
vydávania mestských novín vše
obecne?
Lokálne noviny majú nezastupi
teľné miesto na trhu médií. Pozorný
čitateľ v nich nájde to, čo v žiadnych
iných. Nájde v nich seba, svojho suse
da, svoju ulicu. To mu nedá žiadne iné
periodikum. Práca v mestských mé
diách nie je jednoduchá. Kým vo „veľ
kých“ novinách sa redaktor skryje za
meno alebo jeho skratku, v mestských
či lokálnych má novinár aj tvár, hlas,
postavu. Svojich čitateľov stretáva na
ulici. To môže zvádzať k redakčnému
štýlu „byť s každým zadobre“. Ten je
nebezpečný, robí noviny fádnymi.
Mnohé mestské noviny majú zasa
označenie „hlásna trúba vedenia

rové” noviny pred otázkou prežitia.
V konkurencii online médií, blogov
a vlogov, občianskej žurnalistiky a so
ciálnych sietí je to naozaj existenčná
otázka. Vydavateľské náklady, kvalit
ná práca a motivácia redaktorov, čitateľský záujem. Ak v strede tohto troj
uholníka niečo zostane, noviny majú
dôvod vychádzať. Želám mojim no
vinám, aby vrcholy trojuholníka boli
pevné a dôvod tak skoro nepominul!
Pripravila I. Sochorová,
foto: archív I. Potočňákovej

Vizitka
Ivana Potočňáková
1999–2002 redaktorka Malackého
hlasu
2002–2009 šéfredaktorka mestských
médií, vedúca oddelenia riadenia in
formácií a hovorkyňa primátora
Pochádza zo Závodu.
V súčasnosti pôsobí v Národnej banke
Slovenska na pozícii špecialista komu
nikácie.

Svet rozprávok znovu otvoril
svoje dvere

Deti z Malaciek a okolia sa opäť
mohli vrátiť do sveta rozprávok.
Dvaja herci z Divadla pod balkónom z Banskej Bystrice im
v nedeľu 19. januára v malackom kine predstavili činoherno-bábkovú rozprávku s ná
zvom Neobyčajný príbeh obuv
níka Jakuba. Predstavenie bolo
prvým tohtoročným v rámci
podujatia Rozprávková nedeľa.

Obuvník Jakub nemal rád Viano
ce a veľmi dlho nedostal od nikoho
žiadny darček. Spočiatku bol zatrp
knutý, ale postupne sa začal meniť
k lepšiemu, až sa na konci príbehu
z neho stal milý človek. Predstave
nie o obuvníkovi z vymysleného
mestečka Dobrotovo si vychutnalo
mnoho detí a ich rodičov. Herci doň
zapájali aj malých divákov a na zá
ver im umožnili, aby si bábky zblízka
prezreli a chytili do vlastných rúk.
Text a foto: P. Arpášová
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Intenzívne doučovanie
Vzdelávacia agentúra ponúka doučovanie
žiakom základných škôl so zameraním
na 8-ročné a 4-ročné gymnáziá.

Už od štvrtka 6. februára pre vás
otvárame novú pobočku v Malackách
v budove mestského úradu
(Bernolákova 5188/1A).
Budeme sa stretávať na 2. poschodí
v učebni č. 225.
Prihlásiť sa môžete online
na www.intenzivne.sk.

17 rokov úspechov a skúseností.
Tešíme sa na vás!

kontakt@intenzivne.sk • 0905 81 52 91
Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

...tak poď a tancuj,
život ochutnaj...

Ak sa stane vzdelávanie umením,
výsledky sa vždy dostavia. Každá
trieda je jedinečná. Je to mix detí
rôznych pováh, schopností, zručnos
tí, intelektu a charakterov. Ak je uči
teľ umelcom, čoskoro zistí, aké dielo
by sa z nich dalo vytvoriť. Dôležité je
mať cieľ. Je dôležité, aby ho mal uči
teľ aj žiaci. Potom prichádza staré,
ale dobré a rokmi overené Bez práce
nie sú koláče.
Učiteľ môže hovoriť o efektív
nosti svojich metód až vtedy, keď
je výsledok viditeľný. Ak sa mu po
darilo vzbudiť u žiakov záujem

využila. Stanovili sme si cieľ – vystu
povať pre rodičov v škole a predsta
viť sa na galaprograme tanečnej
školy LatinoScool v malackom kine.
Sami prišli na to, že musia poriadne
makať, aby boli výborní. Boli ochotní
každý deň dve hodiny po škole tvr
do makať. Bola to drina, pot, často
krik aj plač. No nevzdali sa.
A ako to dopadlo? Vystupovali
sme! Ja s nimi. Sme predsa partia
a navyše som im sľúbila, že ich v tom
nenechám. Zožali sme obrovský ús
pech. Pre mňa ako učiteľku bolo naj
väčším úspechom konštatovanie

o vzdelávanie a zároveň z nich
vychoval slušných ľudí, jeho metódy
sú efektívne. V mojej triede sa riadi
me heslom Dokážeme, čo len chceme, ale zadarmo to nebude. Len
človek, ktorý je ochotný na sebe
tvrdo pracovať, si dokáže plniť sny.
Som veľmi rada, že môžem svo
jim žiakom dokazovať, že to nie sú
len frázy. Sú to decká, ktoré nedispo
nujú pohybovým nadaním ani po
hybovými zručnosťami, no uverili
tomu, že z nich môžu byť tanečníci.
Zistila som, že radi tancujú a vystu
pujú. Presne tento ich potenciál som

mojich detí po vystúpení: „Pani uči
teľka, tá drina stála za to!”
Videla som na nich, ako žiaria
šťastím aj napriek tomu, že muse
li vynaložiť obrovské úsilie, napriek
môjmu kriku a perfekcionizmu na
tréningoch.
Na záver by som chcela povedať,
že ma moja práca baví. Pracujem so
žiakmi každý deň po vyučovaní (na
úkor voľného času a bez nároku na
odmenu), lebo cítim a vnímam pod
poru od vedenia ZŠ Záhorácka.
Text: L. Slovincová,
foto: ZŠ Záhorácka

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

riadková inzercia
• Prenajmem 1-izbový byt v Malac
kách na Ulici 1. mája 89/96.
Kontakt: 0908 495 795.

č. 3 vyjde 12. februára

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Členovia okrskových
volebných komisií
slávnostne zložili sľub

Denné centrum –
Klub dôchodcov
srdečne pozýva na

fašiangové tanečné
popoludnie

Zapisovateľky a členovia okrskových volebných
komisií v Malackách v pondelok 20. januára zložili
sľub. „Sľubujem na svoju česť, že budem svedomito a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi,” zaznelo v rokovacej sále mest
ského úradu.
Zároveň boli zvolení predsedovia a podpredse
dovia okrskových volebných komisií.
Malacky majú 12 volebných okrskov.

v pondelok 10. februára o 14.00 h
v Spoločenskom dome MCK
(vedľa mestského úradu).
Hudba 1 €.
februároví jubilanti

-is-/-lp-

Hlasovacie preukazy

inú korešpondenčnú adresu) najneskôr tri pracov
né dni od doručenia žiadosti.
Hlasovací preukaz sa doručí doporučenou zá
sielkou do vlastných rúk.
prostredníctvom splnomocnenej osoby možno
požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najne
skôr v posledný deň pred dňom konania volieb
(t. j. najneskôr v piatok 28. 2. 2020).

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb
nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého
pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať
obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.
Mesto Malacky na základe žiadosti voličovi vydá
hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiark
ne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu
voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho
preukazu štyrmi rovnocennými spôsobmi:
• osobne,
• v listinnej forme,
• elektronicky (e-mailom),
• prostredníctvom osoby splnomocnenej žia
dateľom.
Postupy pri jednotlivých spôsoboch žiadania
osobne: najneskôr v posledný pracovný deň
pred konaním volieb (t. j. najneskôr v piatok 28. 2.
2020) v úradných hodinách Mestského úradu v Ma
lackách. Mesto Malacky vydá hlasovací preukaz
bezodkladne.
v listinnej forme: tak, aby žiadosť bola doru
čená mestu Malacky (Mestský úrad, Bernolákova
5188/1A, 901 01 Malacky), najneskôr 15 pracov
ných dní pred dňom konania volieb (t. j. najneskôr
v pondelok 10. 2. 2020).
elektronicky (e-mailom): vo forme elektronickej
snímky žiadosti (sken) alebo v textovej forme tvo
riacej obsah e-mailovej správy tak, aby žiadosť bola
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doručená mestu najneskôr 15 pracovných dní pred
dňom konania volieb (t. j. najneskôr v pondelok 10. 2.
2020). Elektronická adresa na doručovanie žiadostí
o vydanie hlasovacieho preukazu je: volby@malacky.sk alebo podatelna@malacky.sk.

Voličovi, ktorý pri elektronickej komuniká
cii využil sprostredkovateľský portál, odporúčame overiť si doručenie svojej žiadosti
o vydanie hlasovacieho preukazu priamo na
mestskom úrade.
Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí
obsahovať údaje o voličovi:
• meno a priezvisko,
• rodné číslo,
• štátnu príslušnosť,
• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo do
mu),
• korešpondenčnú adresu, na ktorú mesto do
ručí hlasovací preukaz.
Mesto Malacky zašle hlasovací preukaz voličovi
na adresu trvalého pobytu (ak v žiadosti neuvedie

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:
• meno a priezvisko,
• rodné číslo,
• štátnu príslušnosť,
• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo
domu).
Ak volič v písomnej alebo elektronickej žiados
ti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná oso
ba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko
a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je po
vinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť
MV SR/-redsvojím podpisom.		

Žiadosti o vydanie
hlasovacieho
preukazu treba doručiť:
osobne

najneskôr v piatok 28. 2. 2020
v listinnej forme

najneskôr v pondelok 10. 2. 2020

elektronicky (e-mailom)

najneskôr v pondelok 10. 2. 2020
prostredníctvom splnomocnenej

osoby najneskôr v piatok 28. 2. 2020

Ďalšie informácie:
www.minv.sk • www.malacky.sk

Bezplatná právna
pomoc pre seniorov
Piatok

7. február
21. február

80 rokov
Štefánia Došeková
Anastázia Jánošová
Ján Laho
Viera Lahová
Pavel Matuškovič
Margita Mrázová
Terézia Patschová
Mária Písečná
Marta Pokorná
František Šafránek
Emilia Ščepánková
Mária Vinceková
85 rokov
Mária Belešová
Emil Dávid
Kornélia Frušová
Margita Šebová
Milan Vosátko
90 rokov
Alžbeta Eszenyiová
Margita Jurkovičová
91 rokov
Jozefína Jursová
Hedvika Marková
Jaroslav Orgoň
93 rokov
Anna Michalcová
95 rokov
Irma Šifelová
Srdečne blahoželáme!

od 10.00 h
do 12.00 h

Bezplatná právna pomoc je určená pre seniorov s trvalým byd
liskom v Malackách. Na konzultá
ciu s právnikom JUDr. Františkom
Kurnotom sa netreba objednávať
vopred, stačí prísť na Mestský úrad

v Malackách (1. poschodie, číslo
dverí 129). Prineste si so sebou ob
čiansky preukaz (pre overenie byd
liska). Poradenstvo je diskrétne
a anonymné.
Poradenstvo neposkytujeme
v trestných veciach a nezastupujeme ani v konaniach na súdoch.
-red-

Hlasujte za osobnosť kraja
Bratislavský samosprávny kraj každoročne oceňuje výročnou cenou
Samuela Zocha a Pamätným listom predsedu BSK obyvateľov, ktorí sa
výrazne postarali o život v meste, rozvoj regiónu alebo pomáhali iným.
V tomto roku samospráva ocení 31 laureátov. Ceny udelí predseda BSK
Juraj Droba na slávnostnom podujatí 13. februára v Divadle Aréna.
Okrem ocenenia osobností z oblasti kultúry, školstva, zdravotníctva, re
gionálneho rozvoja, sociálnych služieb, športu a cestovného ruchu ude
lí župan i titul Historická osobnosť in memoriam slávnemu hokejovému
brankárovi Vladovi Dzurillovi.
Do hlasovania sa po prvý raz môže zapojiť aj verejnosť prostredníctvom
hlasovacieho formulára na stránke www.bratislavskykraj.sk. Hlasovanie
-redpotrvá do 9. februára.					

SPOMIENKY
30. januára si pri
pomíname nedo
žité 90. narodeni
ny pána Milana
Kupca. S láskou
spomínajú man
želka Kvetoslava,
synovia Milan, Peter a Vladimír
a dcéra Lýdia s rodinami.
Čas plynie, smútok zostáva,
tá strata v srdci bolieť neprestáva...
2. februára si pri
pomenieme 4.
smutné výročie
úmrtia nášho mi
lovaného Radovana Ružu. S lás
kou a úctou spo
mínajú manželka Andrea, dcéry
Simonka a Natálka, otec, brat s ro
dinou a ostatná rodina.
V láske sme žili, radi sme sa mali,
Prišla chvíľa, keď sa Tvoje očká
navždy zatvorili.
7. februára si pri
pomenieme ne
dožitých 81 rokov
Marcelky Dávidovej, rod. Miku
ličovej z Malaciek.
S láskou a úctou
spomína manžel Emil a celá rodi
na. Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku.
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Vicemajster Slovenska Adam Janík:

Biliard je najmä o hlave,
ale k výhre potrebujete
aj dobrú kondíciu

Poslanec mestského zastupiteľstva Adam Janík je vyštudovaný stavebný inžinier. Ako doktorand na Katedre hydrotechniky Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity sa venuje problemati
ke protipovodňovej ochrany. Koncom uplynulého roka sa stal vice
majstrom Slovenska v biliarde v hre č. 10. O svojom športovom ko
níčku nám prezradil viac.

Hráčka MSK Malacky Sára Bilkovičová.

Favoriti žiadne prekvapenie
v lige nedopustili
ženy – extraliga, 5. kolo
MSK Malacky – ŠKST Bratislava 0:7

Reprezentanti Malaciek v stolnom tenise majú za sebou ďalšie zápasy na domácej pôde. Stretli sa s ťažkými súpermi, ktorí v úlohe
favoritov nezaváhali. Ženy prvýkrát utrpeli debakel a muži po sympatickom bojovnom výkone takisto prehrali.

Príprava na jarnú časť
sezóny sa začala víťazne
Prípravu na jarnú časť sezóny začali malackí futbalisti dvoma víťazstvami.
V rámci nej odohrajú ešte šesť ďalších duelov. Jarná časť III. ligy Bratislavské
ho futbalového zväzu sa začne 15. marca.
FC Malacky – OŠK Láb 6:0
-mbFK Senica U19 – FC Malacky 0:2				

Štefan
Kovárik

sa dostal do
jedenástky
roka 2019

muži – extraliga, 8. kolo
MSK Malacky – SK Vydrany 1:6
Bod: Erik Illáš

Najbližšie sa naši muži predstavia
opäť doma. Bude to v piatok 7. feb
ruára o 17.00 h proti ŠKST Ružombe
rok a v sobotu 8. februára o 10.00 h
privítajú tím Geológ Rožňava.
Ženy čaká ďaleká cesta na vý
chod. Oba zápasy odohrajú v sobo
tu 8. februára, najskôr o 10.00 h proti
STO Valaliky a o 16.00 h proti Orionu
Belá nad Cirochou.
-mb-/-otano-

Ako dlho sa venujete biliardu?
Predtým, než otvorili novú herňu na
Priemyselnej ulici, sme sa stretávali
v Biliard clube, takže hrávam už zhru
ba desať rokov. Trénujem však len
posledné tri roky, predtým som sa bi
liardu venoval skôr rekreačne. Dnešní
špičkoví hráči tento šport robia už od
detstva. Občas pociťujem, že mne tie
roky chýbajú. Tam, kde som ja teraz,
boli oni v štrnástich.
Máte ambície presadiť sa aj na
medzinárodnej úrovni?
Zúčastnil som sa už na pár me
dzinárodných turnajoch, ale doteraz
je mojím najväčším úspechom druhé
miesto na majstrovstvách Slovenska.
Necítim sa byť ešte takým kvalitným
hráčom, ako by bolo potrebné na me
dzinárodnú úroveň. Zatiaľ chcem pat
riť k špičke v rámci Slovenska, respek
tíve stať sa u nás najlepším.
Dá sa biliardom na Slovensku
uživiť?
Aktuálne najlepším dvom hráčom
na Slovensku sa peniaze, ktoré do bi
liardu investovali, pravdepodobne
vrátia, avšak ani zďaleka by som to
nenazval platom postačujúcim na
vyžitie. Dá sa tým len privyrobiť. Aj
na medzinárodnej scéne nájdeme len
zopár hráčov, ktorí sa týmto športom
živia.
Momentálne ste hráčom extraligového 1. BC ELITE Kami Profit
Bratislava. Akú úroveň má klubový biliard na Slovensku?
Náš klub má sponzora, ktorý pre
pláca väčšinu nákladov na extraligo
vé pôsobenie, platí nám herňu či do
pravu za extraligovými súpermi. Av
šak väčšina klubov takto nefunguje,
napríklad v prvoligových Malackách

A. Janík ako poslanec MsZ Malacky.

si hráči platia všetko sami. Momentál
ne je trendom, že štát podporuje naj
mä športové zväzy s vysokým podie
lom mladých hráčov. Biliard by bolo
treba spopularizovať a prilákať mla
dé talenty, pretože mladých hráčov
na Slovensku nemáme mnoho.
Biliard nevyzerá náročne na
kondíciu. Je to tak?
Jeho náročnosť sa ukazuje predo
všetkým na celodenných turnajoch,
kde si ako hráč potrebujete udržať
koncentráciu od začiatku až do kon
ca, sústrediť sa na hru, hoci ste od
rána do večera zatvorený v tmavej
herni. Hráči v extralige aj na celo
slovenských turnajoch väčšinou ne
odpúšťajú nejaké zaváhanie z dôvo
du nepozornosti alebo podcenenia
a každou vašou chybou dokážu vy
hrávať zápasy. Biliard je najmä o hla
ve, nehovoriac o tom, že za celý turnaj
sa riadne fyzicky narobíte chodením
okolo stola.
Za rozhovor ďakuje M. Binčík.
Foto: -mb-/-otano-

Bratislavský futbalový zväz (BFZ)
každoročne oceňuje najlepších hrá
čov a trénerov uplynulého roka.
Tradičný galavečer v divadle Aréna
v Bratislave mal aj príjemnú malac
kú stopu. Odmena za tvrdú prácu
a kvalitné výkony v drese FC Malacky
neminula nášho kapitána a stopéra
Štefana Kovárika, ktorého vybrali do
najlepšej jedenástky roka 2019 v III.
lige BFZ. Hráči Malaciek sa po jesen
nej časti nachádzajú na 5. mieste, pri
čom majú piatu najlepšiu defenzívu.
Pilier malackej obrany Štefan Kovárik
doposiaľ odohral v tejto sezóne viac
než 1200 minút, má teda na tejto šta
tistike nemalú zásluhu.
Text: M. Binčík, foto: BFZ
Štefan Kovárik uprostred. Vľavo poslanec MsZ
Malacky Ladislav Čas, vpravo predseda BFZ
Juraj Jánošík.

A. Janík ako hráč.
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