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úvodník

Vírus

Tak už je tu. Všetci sme tušili, že
je už na Slovensku a je iba otázkou
času, kde sa potvrdí, ale práve u nás..?
Oveľa radšej by sme boli, ak by sa
o Malackách písalo iba v súvislosti
s cyklotrasou, telocvičňou či športovou arénou. Nič sa nedá robiť, na
prítomnosť koronavírusu sme museli
reagovať.
Toto vydanie Malackého hlasu
sme aktualizovali doslova do poslednej možnej minúty pred tým, ako
sme noviny odoslali do tlačiarne.
Napriek tomu sme určite nezachytili
všetky zmeny, ktoré sa udiali medzi
odovzdaním do tlače a tým, ako sa
vám noviny dostali do rúk.
Mesto zatvorilo školy na svojom
území a na základe rozhodnutia
ústredného krízového štábu sa od
utorka 10. marca počas 14 dní v celej krajine nekonajú žiadne verejné
podujatia. Ako už veľakrát zaznelo,
ide o preventívne opatrenia s cieľom
zabrániť rozšíreniu nákazy v jej začiatkoch.
Situáciu netreba podceňovať a určite je namieste opatrnosť. Panika
rozhodne nepomôže nikomu a ničomu. Panika totiž vyvoláva stres, a ten
znižuje imunitu. Prevenciou nie je
mať doma nadmerné zásoby múky
alebo ryže, tá nás nevylieči. Práve naopak, takéto „škrečkovanie” prispieva
k vzájomnej neohľaduplnosti. Pri plnení nákupného vozíka myslime na
to, že možno o pár minút neskôr príde do obchodu osamelý človek, ktorý
potrebuje naozaj iba kilo ryže a pár
kotúčov toaletného papiera, ale v regáli už po nás nič nenájde.
Rozširovanie koronavírusu ukazuje, ako je náš svet pospájaný. Všetko sa to začalo niekedy v decembri
tisícky kilometrov od nás, v čínskom
meste Wu-chan. A po pár týždňoch
je zrazu tu. Malý vírus, ktorého veľkosť sa meria v nanometroch, nás
skúša z pokory a vzájomnej ohľaduplnosti.
Ľ. Pilzová

Zápisy do ZŠ
budú v apríli

Apríl bude mesiacom zápisu do
1. ročníkov základných škôl pre
školský rok 2020/2021.

Začiatkom apríla sa budú zapisovať deti do cirkevnej ZŠ Mansveta
Olšovského (súčasť Spojenej školy
sv. Františka Assiského) a koncom
toho istého mesiaca sa uskutočnia
zápisy do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malacky,
t. j. ZŠ Dr. J. Dérera, ZŠ Štúrova a ZŠ
Záhorácka.
ZŠ Mansveta Olšovského:
piatok 3. apríla 14.00–18.00 h
sobota 4. apríla 9.00–12.00 h
ZŠ Dr. J. Dérera, ZŠ Štúrova,
ZŠ Záhorácka:
piatok 24. apríla 14.00–18.00 h
sobota 25. apríla 9.00–12.00 h
MsÚ

Rokovanie krízového štábu mesta v sobotu 7. marca.

Koronavírus ovplyvňuje
život okolo nás
Zatvorené školy, organizácie a zariadenia, zrušené podujatia, intenzívna dezinfekcia. Nové vírusové ochorenie, ktoré zachvátilo
svet a neobišlo ani Slovensko, zmenilo život aj v Malackách. Krizový štáb mesta postupne rokoval v piatok 6. marca, v sobotu 7.
marca a v pondelok 9. marca. Okrem iného nariadil zatvorenie škôl
a školských zariadení na území mesta v týždni od 9. do 15. marca. Rovnaké rozhodnutie prijal Bratislavský samosprávny kraj pre
stredné školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na území kraja.
Napokon prišlo zásadné rozhodnutie Ústredného krízového štábu
Slovenskej republiky: od utorka 10. marca na plné dva týždne platí
zákaz pre verejné akcie. „Zakazuje sa usporadúvať akékoľvek špor
tové, kultúrne a spoločenské podujatia na najbližších 14 dní,” povedal predseda vlády SR Peter Pellegrini.

V meste ani v jeho okolí sa neobjavil ďalší potvrdený prípad nákazy
koronavírusom. V regióne sú chorí
stále traja ľudia, členovia jednej rodiny z Kostolišťa. Výsledky testov vzoriek na prítomnosť koronavírusu,
ktoré boli odobraté zamestnancom

Termíny zberu

objemného
odpadu

sobota 14. marec
I. obvod
sobota 21. marec
II. obvod
sobota 28. marec
III. obvod
sobota 4. apríl
IV. obvod
Zoznam miest, kde budú pristavené
veľkokapacitné kontajnery, nájdete
-redna strane 6.		

Mestského centra sociálnych služieb
(MsCSS) v Malackách, kde pracovala
nakazená žena (manželka 52-ročného muža, prvého chorého na koronavírus u nás), sú negatívne. „Prosím
verejnosť, aby nepodliehala panike
a venovala dostatočnú pozornosť
prevencii v súvislosti so šírením
nového koronavírusu,” zdôraznil primátor mesta Juraj Říha.
Mestský úrad
v obmedzenom režime
Mestský úrad v Malackách upravil režim fungovania. Všetky priestory úradu sú dezinfikované 2x denne. Žiadame verejnosť, aby osobný
kontakt obmedzila na minimum
a uprednostnila mail, prípadne telefón. Ak je nevyhnutný osobný kontakt, obyvatelia sa nemajú pohybo

vať po budove, ale doklady odo
vzdať v podateľni MsÚ (prízemie,
Klientske centrum). Pracovníčky
Klientskeho centra a podateľne
MsÚ sú vybavené respirátormi a gumenými rukavicami. Odporúčanie
Mailové kontakty
MsÚ Malacky:

podatelna@malacky.sk
msu@malacky.sk

Telefonické kontakty
MsÚ Malacky:

034/79 66 100

(recepcia, spojovateľka)

034/79 66 142 (podateľňa)
034/79 66 138 (podateľňa)
Dôležité kontakty
Národné centrum
zdravotníckych informácií:

0800 221 234
Úrad verejného
zdravotníctva SR:

0917 222 682
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva v Bratislave:

0917 426 075
novykoronavirus@uvzsr.sk

„Každý z nás sa musí
správať, akoby bol
teoreticky nakazený.
Určite je dôležité, aby
zafungovalo kolektívne
vedomie a šírenie vírusu
sme spolu čo najviac
spomalili.”
RNDr. Boris Klempa, DrSc.,
Virologický ústav
Biomedicínskeho centra
Slovenskej akadémie vied.

obmedziť osobný kontakt a uprednostniť telefón, resp. mail, sa týka aj
ostatných úradov a inštitúcií.
Pokračovanie na strane 3

MsZ v marci

Vo štvrtok 26. marca sa uskutoční prvé tohtoročné zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Poslanci budú okrem iného rokovať o návrhoch všeobecne záväzných nariadení (o miestnom
poplatku, o poskytovaní dotácií
z rozpočtu mesta, o školských obvodoch). Na programe bude aj návrh
na schválenie dotácií pre športové
kluby či informácia o priebehu parlamentných volieb v našom meste.
Program a materiály sú dostupné
na www.malacky.sk, časť MESTO
– MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO.
-lp-

2

SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA

5/2020

ZŠ Štúrova
hľadá nových
učiteľov

Školáci sa počas jarných
prázdnin učili o prírode

Jarné prázdniny v CVeČku boli zábavné aj náučné. Deti síce do školy
nechodili, no vzdelávali sa hravou formou na interaktívnom workshope Naša príroda. Krajinár Martin Mráz zo Štátnej ochrany prírody
SR a Správy CHKO Záhorie pripravil pre školákov zaujímavé dopoludnie plné fauny a flóry.

Slovensko je krajinou
bohatou na rôznorodé
biotopy: na malej ploche
sa striedajú lesy, polia,
lúky či mokrade. Deti si
ich skúsili nakresliť na veľkoformátové papiere. Na stoloch tak
razom ožil svet zvierat, hmyzu a rastlín. Školáci diskutovali o tom, ktoré
zvieratá patria do konkrétneho prostredia, do kresieb prilepovali kartičky s obrázkami živočíchov.
Workshop sprevádzal dokument
o vodnom vtáctve a rastlinách. „Príroda je všade, no predsa stále vzác
na,” zaznela úvodná veta filmu,
ktorý poukázal na jej krásu i pominuteľnosť. Dozvedeli sme sa napríklad o močiarnej korytnačke, ktorá
sa v minulosti vyskytovala na Záho-

rí, no dnes je na pokraji vyhynutia, pretože ju
vytláčajú nepôvodné ko
rytnačky písmenkové. Videli sme raka v chladnej
horskej bystrine, vzácnu
šabliarku aj volavku bielu. Žiaci sa
do vzdelávacieho workshopu aktívne zapájali otázkami a postrehmi
z vlastného života. V závere skúmali cez mikroskop miniatúrnu nohu
muchy a prierez rastlinného pletiva.
Na devastovaní krajiny sa významne podieľa najmä človek. Bio
diverzita, akú poznajú teraz školáci,
nemusí o niekoľko rokov existovať.
Krehkosť našej prírody sa nedá poprieť, a preto by sme ju mali zachovávať nepoškvrnenú čo najdlhšie.
Text a foto: L. Wernerová

Do práce na bicykli:

začala sa registrácia
S jarou opäť prichádza súťaž Do
práce na bicykli.
Malacky sa registrovali aj v tomto
roku, čo znamená, že sa už môžete prihlasovať. Súťažíme od
1. mája!

Do súťaže sa môžu registrovať
dvoj až štvorčlenné tímy. Všetci sú
ťažiaci musia byť zamestnancami
jednej firmy, prípadne študentmi
jednej školy. Členovia tímu si samo-

statne evidujú cesty do
práce a z práce na bicykli, pričom sa nezaráta
vajú cesty v rámci pracovného času. Kilomet
re je potrebné zaznamenávať denne
a zodpovedne, podľa vlastného svedomia. Za správnosť údajov zodpovedá líder tímu.
Registráciu a iné dôležité
informácie o súťaži nájdete na
www.dopracenabicykli.eu.
-red-

Základná škola Štúrova 142/A, Malacky
hľadá v rámci generačnej výmeny
od septembra 2020
nové kolegyne a kolegov. Vítaní sú všetci zanietení, tvoriví a empatickí pedagógovia, ktorí
sú otvorení novým moderným trendom a postupom vo vzdelávaní a komunikácii.
Preferované predmety a najmä
ich kombinácie v aprobácii sú:
matematika, informatika, fyzika,
chémia, geografia, telesná a športová výchova, anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra, hudobná výchova, výtvarná výchova,
etická výchova, občianska náuka,
technika.
Požiadavky:
• vzdelanie podľa zákona pre učiteľa II. stupňa ZŠ
• schopnosť a ochota pracovať
v tíme
V spolupráci s mestom Malacky
v blízkej budúcnosti i možnosť získania ubytovania v mestskom nájomnom byte. Svoje žiadosti s profesijným životopisom zasielajte na adresu: Základná škola, Štúrova 142/A,
901 01 Malacky alebo mailom na
zssturma@zssturma.sk.
Kontaktné telefónne čísla:
pevná linka 034/772 24 68
mobil +421 918 382 611

Podporme
karanténnu
stanicu
Projekt Ahoj, krásne Slovensko
opäť spustil hlasovanie za zveľadenie rôznych lokalít našej krajiny. Zapojili sa aj Malacky. Vďaka vašim hlasom v súťaži môže získať pripravovaná karanténna stanica lepšie podmienky pre psíkov (agility prekážky,
bazénik a lavičky).
Idea projektu sa odráža od výroku
Pekné miesta si málokto trúfa poškodiť. Tri miesta, ktoré v súťaži získajú
najviac hlasov, zveľadia.

Výstavba telocvične

v ZŠ Dr. J. Dérera

sa po zime rozbehla

Mierne vonkajšie teploty sú priaznivé pre stavebné práce, vďaka
čomu výstavba novej telocvične v areáli Základnej školy Dr. J. Dérera napreduje. Sumou 150-tisíc € na ňu prispelo Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Priebeh prác si osobne prišla pozrieť štátna tajomníčka rezortu Oľga Nachtmannová.

Nová telocvičňa vyrastá v priestore medzi starou a múrom susediacej
cirkevnej školy. Stará školská telocvičňa už dlhodobo nepostačuje kapacitne ani vybavením. O potrebe
rozšírenia kapacít na výučbu telesnej
výchovy sa hovorilo už dlhší čas. „Z to
ho, čo som videla, mám veľmi dobrý
dojem. Je to vysoko nadpriemerná
stavba na slovenské pomery, zodpo
vedajúca 21. storočiu,” zhodnotila O.
Nachtmannová.
Okrem základov a betónovej dos
ky je už hotová aj hrubá stavba šatní. Onedlho sa začnú robiť vnútorné
práce v šatniach (voda, elektrické rozvody) a tzv. sendvičovými panelmi sa
začnú skladať bočnice telocvične.
Štátna tajomníčka neskrývala
spokojnosť a dotáciu z ministerstva
školstva považuje za dobrú investíciu: „Som veľmi rada, že sa to podari
lo. Táto škola má dobré meno, a preto

si deti zaslúžia nielen kvalitne vyba
vené učebne, ale v duchu antickej kalo
kagatie, teda rovnováhy tela a ducha,
aj špičkovú telocvičňu. Na základných
školách sa predsa tvorí všestranný základ pre deti do života.”
Telocvičňa bude mať plochu ih
riska 24 x 12 metrov, profesionálny
povrch taraflex a kvalitnú vzduchotechniku. Ak všetko dobre pôjde
a výstavba sa vyhne prípadným ne
očakávaným komplikáciám, mohla
by byť otvorená ešte v tomto školskom roku.

Projekt je financovaný z dotácie
Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky.
Text: -lp-, foto: -jr-

Čistenie Zámockého parku

Hlasovať za Malacky môžete
do 31. mája na stránke
www.ahojkrasneslovensko.sk.
Projekty sa budú realizovať od 15.
júna do 30. septembra. Ďakujeme za
-redvaše hlasy.		

Mesto vyzýva na opatrnosť pri kúpe bytov
Na Mestský úrad v Malackách sa v uplynulých dňoch obrátili viacerí
ľudia s otázkami k predávaným bytom v projekte M.HOUSE na ulici Mansueta Olšovského. Upozorňujeme verejnosť, že tento bytový
dom v súčasnosti nemá kolaudačné rozhodnutie a v blízkej dobe je
kolaudácia veľmi otázna. Stavebný úrad totiž v rámci preverovacej
činnosti našiel závažné zistenia, pre ktoré musí dokumentáciu podrobne skúmať.

Mesto preto vyzýva ľudí na opatrnosť pri kúpe bytov a odporúča im,
aby si pred uzavretím kúpnej zmluvy
preverili všetky aktuálne informácie.
„Počas kolaudačného procesu sme
objavili viacero rozsiahlych nedostat-

kov, pre ktoré nemôžeme v procese
pokračovať. Akonáhle som tieto skutočnosti zistil, urobil som rýchle opatrenia a s jednou pracovníčkou stavebného úradu bol dokonca skončený
pracovný pomer. Oveľa závažnejšie je

podozrenie, že vo veci môže byť zapo
jený Okresný dopravný inšpektorát
v Malackách, ktorý prostredníctvom
jednej osoby v služobnom pomere
vytvára nerovnaké podmienky pre
stavebníkov,” skonštatoval primátor
mesta Juraj Říha.
Stavebný úrad v tomto období
preskúmava aj ďalšie spisy. Okrem
iných sa preveruje kolaudácia bytových domov Bažantnica, kde mesto
takisto vyzýva na opatrnosť.
-red-

Zámocký park prešiel v uplynulých týždňoch dôkladnou údržbou
a čistením. Niektorí z Malačanov si
všimli, že sa odstraňovala aj rastlina
Prútnatec metlovitý (Cytisus scoparius) a obrátili sa na mesto s pripomienkami. „Prútnatec sa rozrástol na
úkor iných rastlín, preto sme museli
pristúpiť k jeho čiastočnému odstrá
neniu,” vysvetľuje referentka mestského úradu pre správu zelene Jana

Bačová. Tejto rastline sa v Zámockom parku zapáčilo natoľko, že sa
stala invazívnou a narúšala skladbu
ďalšej zelene.
Návštevníci sa nemusia obávať,
že pekný ker z parku vymizne. Jeho
rast sa bude regulovať tak, aby neprekážal pôvodným druhom rastlín.
Na jar sa teda môžeme opäť tešiť na
pestrý Zámocký park.
Text: -lw-, foto: -jb-
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Čo doteraz vieme
o
koronavíruse
•

vyvoláva chorobu COVID-19 (anglicky COrona VIrus Disease 2019)

• bol prenesený zo zvierat na človeka
• šíri sa vzdušnou cestou (kvapôčkovou nákazou)
• môžu ho prenášať aj infikované osoby, ktoré nemajú žiadne alebo len
veľmi mierne prejavy ochorenia

• prejavy choroby môžu byť mierne (kašeľ, zvýšená teplota), závažné (vy•
•

soká horúčka, dusivý kašeľ, hnačka, bolesti svalov až po ťažký zápal pľúc
a zlyhanie obličiek)
vo väčšine prípadov je priebeh ochorenia iba mierny
ťažkým priebehom ochorenia sú najviac ohrození starší ľudia, ľudia
s pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou imunitou
Zdroj: Virologický ústav Biomedicínskeho centra SAV

Pokuta 1650 €

hrozí tomu, kto po návrate zo štyroch najrizikovejších krajín – Taliansko, Čína, Južná Kórea a Irán – nedodrží povinnú 14-dňovú karanténu.

Každý, kto odtiaľ pricestuje, musí ihneď po návrate telefonicky alebo mailom kontaktovať svojho všeobecného lekára alebo pediatra svojho dieťaťa.
Lekári sú povinní nariadiť týmto osobám 14-dňovú izoláciu bez ohľadu na
to, či sa dotyčný cíti dobre alebo nie. Izolácia sa vzťahuje aj na ľudí, ktorí s
ním žijú v jednej domácnosti.

Byť v domácej izolácii znamená:

• zdržať sa sociálnych kontaktov
• nechodiť do práce
• neopúšťať dom alebo byt (t. j. nechodiť do kina, na kávu ani na žiadne
stretnutia)

Úrad verejného zdravotníctva SR

Začnime každý
od seba
• dôsledne dodržiavať osobnú hygienu (pravidelne si umývať si ruky
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mydlom alebo dezinfekčným gélom, zakrývať si ústa a nos pri kašľaní
a kýchaní, nekýchať do dlaní, ale do lakťového ohybu alebo do papiero
vej vreckovky, vreckovku ihneď vyhodiť do uzavretej odpadovej nádoby)
dôsledne dbať na čistotu prostredia (kľučky, mobily, stôl), obmedziť
nosenie náramkov a iných predmetov na rukách
vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky pre
chladnutia alebo ochorenia dýchacieho traktu
dodržiavať osobný odstup (min. 1 meter), zbytočne nepodávať ruky
nevyhľadávať miesta s vysokým počtom ľudí
v prípade prechladnutia, bolesti hrdla, zvýšenej teploty a kašľa
zostať doma a neprijímať návštevy
každý člen rodiny by mal mať svoj uterák, riady a iné osobné predmety
ak sa prejavy choroby zhoršia, zavolať lekára alebo kontaktovať
Úrad verejného zdravotníctva SR, nechodiť osobne do ambulancie ani na pohotovosť
mať doma základné lieky na zníženie horúčky
ak to nie je nevyhnutné, necestovať
Zdroj: Virologický ústav Biomedicínskeho centra SAV

Čo všetko je v meste
zatvorené
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Materská škola			
(všetky pracoviská, t. j. Hviezdoslavova, Bernolákova, Štúrova, Rakárenská, Záhorácka a Jána Kollára)
ZŠ Dr. J. Dérera
ZŠ na Štúrovej
ZŠ na Záhoráckej
Spojená škola sv. Františka Assiského
Gymnázium na Ul. 1. mája
Základná umelecká škola
Centrum voľného času
Mestské centrum kultúry 		
(knižnica, kino, turisticko-informačná kancelária, múzeum,
kaštieľ, galéria, spoločenský dom)

•
•
•

 estské centrum sociálnych sluM
žieb
Športová hala Malina
Vstúpte
súkromné škôlky

Ďalšie obmedzenia:
• zákaz osobných návštev v pobočke Sociálnej poisťovne
• Okresný úrad – funguje iba klientske centrum
• seniorské kluby a záujmové organizácie zrušili všetky plánované výročné členské schôdze,
oslavy MDŽ a obmedzili klubovú
činnosť.

Kde hľadať overené
informácie
Ministerstvo zdravotníctva SR

www.health.gov.sk
Úrad verejného zdravotníctva SR

www.uvzsr.sk

Sociálna
poisťovňa
zrušila
osobné
návštevy

Vysunuté pracovisko Sociálnej
poisťovne v Malackách obmedzilo
prevádzku. Zakázané sú osobné návštevy, avšak pracovisko zabezpečuje
všetky služby.
Poistenci môžu svoje záležitosti
vybavovať prostredníctvom telefónu, pošty alebo kontaktného formulára na webe poisťovne. Ak potrebujú odovzdať doklady na vybavenie
niektorej z dávok, môžu ich vhodiť
do schránky umiestnenej pri vstupe
na pracovisko. Požiadavky sa budú
vybavovať a dávky budú vyplatené
v riadnych termínoch.
Rodič dieťaťa vo veku do 10 rokov môže čerpať ošetrovné.
Ide o prípady, keď je dieťa choré,
alebo keď má škola či škôlka nariadenú karanténu. Žiadosť o ošetrovné vystavuje pediater. Žiadame, aby
ste v týchto dňoch nechodili osobne
k lekárovi, ale aby ste ho kontakto
vali telefonicky, prípadne mailom.
Informácie:

www.socpoist.sk
Telefonické kontakty – Sociálna
poisťovna, pracovisko Malacky:

0906 178 000
02/3247 8000

Pamätajme na tých
slabších a správajme
sa zodpovedne

(krátený rozhovor s virológom Slovenskej akadémie vied Borisom
Klempom pre denník Pravda)

Na čo si treba dávať pozor a
ako sa zachovať, keď si človek
všimne príznaky príbuzné chrípke?
Koronavírus môžu šíriť aj ľudia,
u ktorých sa ešte príznaky neprejavi
li, alebo len veľmi mierne, preto je
veľmi ťažké zabrániť jeho šíreniu.
Ide o to, aby sa ľudia snažili minimalizovať kontakt s inými. Musia sa
správať tak, akoby boli teoreticky
nakazení. K tomu patrí zvýšená hygiena, najmä pravidelné umývanie
rúk a vyhýbanie sa miestam, kde je
veľa ľudí. Vyhýbanie sa príliš blízkemu a priamemu kontaktu s ľuďmi,
aby k tomu prenosu kvapôčkovej
infekcie nemohlo prísť.
Ako presne sa vírus šíri? Stačí
byť v jednej miestnosti s niekým
alebo je na prenos potrebný dotyk?
Nie je to tak, že ľudia vyjdú na ulicu a vírus môžu vdýchnuť. To vôbec
nie. Musí tam byť kontakt s nakaze
ným človekom a musí byť pomerne
blízky. Už odstup aspoň jedného
metra riziko výrazne znižuje. Hygiena rúk sa možno zdá len ako fráza,
ale je pravda, že ľudia veľmi často
kýchajú a kašlú do ruky, môžu vírus
preniesť podaním ruky alebo sa dostane na iné povrchy. Keď sa potom
takouto rukou človek dotkne tváre, očí či nosa, spôsobí si infekciu.
Naozaj si treba často umývať ruky
a vedome sa naučiť nedotýkať sa
stále tváre, úst, očí a nosa, čo často
robíme nevedome. Najlepšie je tiež
vyhýbať sa kontaktu s väčším počtom ľudí, pretože sa tak zvyšuje
pravdepodobnosť nakazenia, a pri
nejakom kontakte sa snažiť držať
odstup.
Ako prebieha liečba?
V tejto fáze je liečba len podporná a pacientovi sa len pomáha,
aby si s tým vírusom jeho telo po-

radilo samo. Žiadny špecifický liek
teda nie je. Podporná liečba ťažkých
prípadov, keď zlyhávajú pľúca, zahŕňa napríklad aj umelú ventiláciu
a umelé okysličovanie krvi, čo sú
veľmi náročné procedúry, na ktoré
treba jednotku intenzívnej starostlivosti.
Aj ľudia, ktorí majú len veľmi
mierne alebo takmer žiadne príznaky, môžu chorobu rozširovať.
Ako by sa teda mali zachovať aj tí,
ktorí sa vďaka pevnému zdraviu
vírusu neboja?
Určite by si mali dávať pozor
všetci. Aj keď nemajú obavu o vlastný život, mali by myslieť na kolektívne šírenie vírusu, aby sme ho zastavili alebo aspoň spomalili. Musíme dbať a pamätať práve na tých
slabších. To, že ja nemám príznaky,
neznamená, že by som sa mal správať nezodpovedne a nakaziť svojho
deda či rodiča.
Ak už mladý a zdravý človek
koronavírus dostal a prekonal ho,
musí byť aj naďalej opatrný a
zodpovedný, alebo sa už stane
imúnnym a vírus ani ďalej neprenáša?
Vo všeobecnosti odpoveď nášho imunitného systému spôsobí, že
sme po prekonaní ochorenia imúnni. Aká je doba imúnnosti dlhá, zatiaľ nevieme. Nepredpokladal by
som, že ide o nejakú celoživotnú
imunitu, keďže to tak nie je ani pri
iných koronavírusoch. Nejaká imunita možno na jednu sezónu zostane, ale skôr by som si myslel, že nebude veľmi dlhá.
Ako hodnotíte opatrenia, ktoré prijal ústredný krízový štáb?
Stotožňujem sa s tým, že tie opa
trenia majú zmysel, keď sú urobené
hneď na začiatku, veľmi skoro, a nie
až neskôr, pretože vtedy sú už neúčinné. Radšej viac teraz ako neskôr.
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Voľby v Malackách: výborná

spolupráca štábu a disciplína voličov
Výsledky volieb do Národnej
rady Slovenskej republiky sú známe. Život sa pomaly dostáva do
bežných koľají, správnosť rozhodnutí voličov opäť ukáže čas.
V maximálnej miere nám záležalo na tom, aby mali parlamentné
voľby v našom meste pokojný priebeh. Ich príprave sme podriadili celkový harmonogram práce, a preto
môžeme konštatovať, že sme cieľ

bezproblémového hlasovania Malačanov naplnili. K nepredvídaným
udalostiam neprišlo ani počas volebnej kampane.
Prípravy na tohtoročné parlamentné voľby v Malackách prebiehali hladko, v zmysle vládou schváleného Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do NR SR a v zmysle pokynov
nášho gestora volieb, ktorým je

Odbor všeobecnej vnútornej správy Okresného úradu v Malackách.
Ako samospráva sme plnili
a zodpovedali za splnenie úloh spojených s organizačnou prípravou
a technickým zabezpečením volieb.
Celý organizačný štáb pracoval svedomito a zodpovedne. Spoľahlivé
zapisovateľky okrskových volebných komisií presne vedeli, aké sú
ich úlohy. Precízne boli pripravené

volebné miestnosti, hlasovacie lístky, obálky na hlasovacie lístky či volebné schránky.
Na mestskom úrade boli po celý
deň prítomní kolegovia z organizačného štábu, ktorí boli v prípade
potreby pripravení pomôcť a riešiť
rôzne nepredvídané situácie. Našťastie to nebolo potrebné.
Teší ma, že účasť na voľbách bola
v našom meste 67,8 %.

Moje poďakovanie za pokojný
priebeh volieb patrí všetkým členom okrskových volebných komi
sií, ich zapisovateľkám, Odboru
všeobecnej vnútornej správy
Okresného úradu v Malackách,
menovite koordinátorke Jarmile
Rajnovej, a všetkým, ktorí sa starali
o organizáciu volieb. Opäť sme raz
ukázali, že ani akcia takého rozsahu,
ako sú parlamentné voľby, nás nemôže zaskočiť.
V neposlednom rade ďakujem
všetkým voličom, ktorí hlasovaním
využili šancu rozhodnúť o svojej
budúcnosti.
Ľubica Čikošová,
prednostka MsÚ Malacky

Voľby do NR SR – 29. 2. 2020 – Sumarizácia výsledkov za Mesto Malacky podľa okrskov
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11. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA,
Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA

248

256

293

268

202

237

239

396

282

327

269

307

3324

32,9 %

12. Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia
13. STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
14. 99 % – občiansky hlas
15. Kresťanskodemokratické hnutie
16. Slovenská liga
17. VLASŤ
18. MOST – HÍD
19. SMER – sociálna demokracia
20. SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby
21. Hlas ľudu
22. Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť
23. Práca slovenského národa
24. Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko
25. Socialisti.sk
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2
3
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8
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7,6 %
0,0 %
0,0 %
2,7 %
0,0 %
2,5 %
0,4 %
16,6 %
0,1 %
0,1 %
0,1 %
0,0 %
7,2 %
0,8 %

Volebný okrsok
Počet oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch oprávnených voličov
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky (účasť)
Počet platných hlasov pre všetky subjekty
Kandidujúce strany – počet platných hlasov:
1. Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
2. DOBRÁ VOĽBA
3. Sloboda a Solidarita
4. SME RODINA
5. Slovenské Hnutie Obrody
6. ZA ĽUDÍ
7. MÁME TOHO DOSŤ !
8. Hlas pravice
9. Slovenská národná strana
10. Demokratická strana
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%
67,8 %

Aj v Malackách

zvíťazilo OĽaNO
Voľby do Národnej rady Slo
venskej republiky v Malac
kách vyhrala strana OBYČAJ
NÍ ĽUDIA a nezávislé osobnos
ti (OĽaNO), NOVA, Kresťanská
únia (KÚ), ZMENA ZDOLA so
ziskom 3324 hlasov, čo pred
stavuje 32,9 %. Strana SMER
– sociálna demokracia získala
v Malackách 1681 hlasov, teda
16,6 %. Tretie v poradí skon
čilo hnutie SME RODINA, kto
rému Malačania dali 954 hla
sov, čo je 9,4 % zo všetkých
odovzdaných hlasov v našom
meste. Celková volebná účasť
v Malackách bola

čo je o dve percentá viac ako
celoslovenský priemer (65,8
percent).

Najvyššia účasť – 78,4 % bola
v okrsku č. 10 (volebná miestnosť
v Centre voľného času). V tomto
okrsku vyhrala strana OBYČAJNÍ
ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽaNO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ),
ZMENA ZDOLA s 327 hlasmi, čo
predstavuje 35,5 %, pred druhým
Smerom so 175 hlasmi – 19,0 %.
Druhá najvyššia účasť bola
v okrsku č. 9 (MŠ Kollárova) – 72,8 %.
Tretia najvyššia účasť – 72,7 %
bola v okrsku č. 3 (ZŠ Dr. J. Dérera).
Najnižšiu volebnú účasť – 46,7 %
zaznamenali v okrsku č. 7 (ZŠ Dr. J.
Dérera).
V hlasovaní Malačanov boli medzi prvými dvoma stranami v počte
hlasov vo všetkých okrskoch priepastné rozdiely.
Počas volebného dňa sme pre
vás mapovali zaujímavosti na území
nášho mesta.

K trinástim Malačanom, ktorí slávia svoje narodeniny 29. februára,
pribudla štrnásta. Narodila sa v ru
žinovskej pôrodnici presne v deň
volieb a volá sa Eliška.
V meste bolo zapísaných 15 162
oprávnených voličov. Právo voliť
malo v tento deň 112 prvovoličov,
najmladší prvovolič mal 18 rokov
24. februára. A naopak – 61 zapísaných voličov bolo vo veku 90 a viac
rokov, z nich boli najstaršie tri ženy
(99 rokov, 100 rokov a 101 rokov).
92-ročná Magdaléna Zúbková chodí voliť pravidelne a na každé voľby.
Hoci pri chôdzi už niekoľko rokov
potrebuje paličku, hnevá sa, „koľkí
majú zdravé nohy, a neprídu”.
Radnica vydala spolu 319 hlaso
vacích preukazov. Zo zahraničia pri
šlo 113 obálok s hlasmi, ktoré boli
doručené do volebných okrskov.
Vďaka prenosnej schránke mohli
odvoliť aj štrnási klienti Mestského
centra sociálnych služieb a ďalší
Malačania, ktorí sa zo zdravotných
dôvodov nemohli dostaviť do volebných miestností. V nemocnici
odvolilo do prenosnej schránky 9
pacientov. Celkovo mali voľby v Malackách pokojný priebeh.
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67,8 %
volebná účasť
v Malackách

65,8 %
volebná účasť
v Slovenskej
republike

Strany s najvyšším
počtom hlasov
v Malackách:
• OĽaNO
• SMER – sociálna
demokracia
• Sme rodina
• SaS
• PS/SPOLU
Text: I. Sochorová,
foto: B. Mináriková, S. Osuský
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Pristavené
veľkokapacitné
kontajnery

V rámci jednotlivých obvodov sú určené miesta, kde sa pristavia veľ
kokapacitné kontajnery a do ktorých môžu obyvatelia vyniesť odpad.
Kontajnery sú určené výlučne pre obyvateľov Malaciek – fyzické oso
by. Nie sú určené pre podnikateľov, aby sa zbavovali odpadu v rámci
svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.)
Do veľkoobjemových kontajne
rov PATRÍ:
nábytok rozbitý na dosky, koberce,
matrace a odpad, ktorý nepatrí do
komunálneho odpadu ani do sepa
rovaného zberu.
Do veľkoobjemových kontajne
rov NEPATRÍ:
pneumatiky, elektroodpad, batérie
a akumulátory, stavebný odpad, ne
bezpečný odpad (farby, oleje a pod.).
NEPATRIA SEM ANI KONÁRE A INÝ
BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ OD
PAD. Sú určené len na objemný od
pad z domácností.

Elektroodpad
sa môže voziť na zberný dvor Parti
zánska celoročne a zadarmo. Aj veľ
koobjemový odpad sa môže voziť
celoročne na zberné dvory.
I. obvod – 14. marec,
miesta pre veľkokapacitné
kontajnery:
• Pezinská (pred kasárňami)
• Dielenská (pri odbočke na bazár)
• Partizánska – Zámocká (križovatka
pod nadjazdom)
• Partizánska (vnútroblok pri stojisku
kontajnerov)
• Hviezdoslavova (pri Agre)
• Hviezdoslavova (pri Mototechne)
• Družstevná (pri mlyne)
• Záhorácka (pri záložni, stojisko
kontajnerov)

• Jána Kollára (pri koľajniciach)
• Vajanského (pri koľajniciach)
• k rižovatka Kukučínova – Mansueta
Olšovského
• Mansueta Olšovského (na konci,
pri záhradách)
• Kukučínova (pri vodároch)
• záhradkárska osada Prídavky
• Ul. 1. mája 35
• roh Ul. 1. mája – Pribinova
Ulice I. obvodu:
Družstevná, Záhorácka, Poľná,
Kukučínova, Jozefa Kubinu, Prídav
ky, Pribinova, Mansueta Olšovské
ho, Nová, Vajanského, Sládkovičo
va, Jána Kollára, Na brehu, Ferdiša
Kostku, Hviezdoslavova, Pezinská,
Dielenská, Továrenská, Partizánska,
Radlinského, Zámocká, Ul. 1. mája,
Ota Kožucha, Mlynská, Brnianska,
Mierové námestie, Priemyselná, Sa
sinkova.
II. obvod – 21. marec,
miesta pre veľkokapacitné
kontajnery:
•N
 ádražná – Štefana Čulena – Pavla
Blahu (Pepsi Cola, zadná brána)
• križovatka Petra Jilemnického –
Ľuda Zúbka
• Kozia (ubytovňa Agra)
• J ána Hollého – druhá časť Martina
Benku
• Cesta mládeže – Veľkomoravská
• Cesta mládeže (modrý činžiak pri
ceste)

MCK ruší
podujatia,
vráti späť
vstupné
Mestské centrum kultúry prerušilo svoju
prevádzku vo všetkých svojich prevádzkach
(knižnica, múzeum, kino, turisticko - infor
mačná kancelária, galéria, spoločenský dom,
kaštieľ). Zrušený je okrem iného koncert skupi
ny NEŘEŽ v rámci Malackej hudobnej jari, Roz
právková nedeľa, Detský tvorivý ateliér a Noc
s Andersenom.
Divákom, ktorí si zakúpili vstupenky na
podujatia Mestského centra kultúry cez inter
net, bude vstupné vrátené na účet, z ktorého
bola vstupenka zaplatená. Divákom, ktorí si
zakúpili vstupenky osobne v pokladni kina,
odporúčame kontakt cez mailovú adresu
mck@mckmalacky.sk. Návštevníci knižnice
môžu knihy vrátiť do biblioboxu na terase bu
dovy Mestského centra kultúry (Záhorácka
1919). O prípadných ďalších zmenách bude
me operatívne informovať. Ďakujeme za po
chopenie.
Kontakty:
034/77 22 110, 0903 801 214
mck@mckmalacky.sk
MCK Malacky
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• k rižovatka Svätoplukova – Jána
Hollého
• križovatka Vlastenecká – Príjazdná
• križovatka Bernolákova – Veľkomo
ravská (trafostanica)
Ulice II. obvodu:
Kozia, Martina Benku, Vendelína
J. Kučeru, Veľkomoravská, Cesta mlá
deže, Vševlada Gajdoša, Slovenská,
Mirka Nešpora, Jána Hollého, Ulica
Ludwiga Angerera, Pavla Hallona, Uli
ca Ernsta Wiesnera, Ivana Dérera, Pet
ra Straku, Mojmírova, Rastislavova,
Svätoplukova, Vlastenecká, Robotníc
ka, Budovateľská, Príjazdná, Sama
Chalupku, Jána Kalinčiaka, Ľuda Zúb
ka, Petra Jilemnického, Štefana Čule
na, Pavla Blahu, Nádražná, Ulica Ka
rola Virsíka, Bernolákova.
III. obvod – 28. marec,
miesta pre veľkokapacitné
kontajnery:
• Vinohrádok
• gen. M. R. Štefánika – jasle, veterinár
• gen. M. R. Štefánika – zast. Taba-rín
• Stupavská – bývalé Zberné suroviny
• trafostanica pri Betánii
• Michala Tillnera 5219/19 – parkovis
ko
• Štúrova – detské ihrisko a škola

• Štúrova – pri potoku
• križovatka Štúrova – Boreckého – L.
Novomeského
• trafostanica V. Clementisa – Jozefa
Gabčíka – Ľ. Kukorelliho
• Kalista Orgoňa – parkovisko
• križovatka Jánošíkova – Príjazdná
• križovatka Záhradná – Stromová –
Olšiny
• križovatka Gaštanová pri Hobbi
Ulice III. obvodu:
Záhradná, Brezová, Javorová, Jel
šová, Lipová, Agátová, Gaštanová,
Stromová, Stupavská, Pri Maline, Štú
rova, Boreckého, L. Novomeského, Já
nošíkova, V. Clementisa, Jozefa Gab
číka, Jozefa Murgaša, Ľ. Kukorelliho,
kpt. Miloša Uhra, arm. gen. L. Svobo
du, Kalista Orgoňa, Alojza Veselého,
gen. M. R. Štefánika, Námestie SNP,
Vinohrádok, Michala Tillnera, Ľudoví
ta Fullu, záhradkárska osada Olšiny.
IV. obvod – 4. apríl,
miesta pre veľkokapacitné
kontajnery:
• Záhradná – Jesenského – Dubov
ského (pri detskom ihrisku)
• Sadová (pod lesom)
• Dubovského (bytovky Vojenských
lesov)
konštruovaných sv. schodov, Kostol
NPPM, vstup voľný

marec
2020
Zmena programu

n pondelok 30. 3. o 18.00 h
56. Malacká hudobná jar
II. koncert – Cimbal Brothers a sláči
kové kvarteto Viva Quartet – koncert
filmovej hudby, MCK – Kultúrní domeček, Hviezdoslavova 3, vstupné 23 €

n utorok 31. 3. o 18.00 h
a vstupného vyhradená.
Klub cestovateľov OZ Zenit
Cestovateľský utorok – Daniel Laf
fers, MUDr. Pavel Sýkora: Horská
n nedeľa 29. 3. o 16.00 h
expedícia Monte Rosa, beseda spoStretnutie s históriou
Otvorenie zrekonštruovaných Svä jená s premietaním fotografií, MCK
tých schodov v Malackách – pred – galéria, Záhorácka 1919, 1. poscho
nášky o histórii a prezentácia zre die, vstup voľný

• križovatka Rakárenská – Táborisko
• Na majeri – parkovisko pri Vojen
ských lesoch
• križovatka Rakárenská – Duklian
skych hrdinov
• križovatka Tichá - Duklianskych hr
dinov
• Duklianskych hrdinov 31 (oproti
Fytopharme)
• križovatka Oslobodenia – Legio
nárska
• križovatka Rudolfa Dilonga – Nad
výhonom
• križovatka Hurbanova – Lesná –
Boženy Nemcovej
• križovatka Hurbanova – Janka Krá
ľa
• križovatka Hurbanova – Hlboká
• križovatka Písniky - Džbankáreň
• križovatka Džbankáreň - Vysoká –
Hlboká
• križovatka Hodžova - Hlboká
Ulice IV. obvodu:
Oslobodenia, Legionárska, Nad vý
honom, Rudolfa Dilonga, Hurbanova,
Boženy Nemcovej, Janka Kráľa, Hodžova, Hlboká, Písniky, Džbankáreň,
Vysoká, Duklianskych hrdinov, Tichá,
Lesná, Rakárenská, Táborisko, Sado
vá, Dubovského, Jesenského, Na ma
jeri.			
TEKOS

KNIŽNICA
n do 31. 3.
Výstava Ján Uličiansky – výsta
va dokumentuje tvorivé a životné
zázemie spisovateľa Jána Uličianske
ho pri príležitosti jeho životného ju
bilea (65 rokov)
n do 31. 3.
Výstava Agatha Christie – výstava
dokumentuje tvorivé a životné záze
mie spisovateľky Agathy Christie pri
príležitosti 130. výročia jej narodenia
n do 31. 3.
bezplatný zápis pre žiakov 1. roční
kov ZŠ
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blahoželanie
Milá naša teta Mic
ka Mária Kováčo
vá, k Tvojmu život
nému jubileu – 90.
narodeninám – Ti
všetci želáme veľa
zdravia, optimiz
mu a veľa príjemných chvíľ, preži
tých v pokoji. Zo srdca Tvoji Hor
váthovci, Kozlovci a celá rodina
Kováčová.
marcoví Jubilanti
80 rokov
Valeria Chrenková
Alojz Kašuba
85 rokov
Danka Blažíčková
Anna Brandisová
Jaroslav Danihel
Anastázia Kolmosová
Mária Matúšková
90 rokov
Mária Kováčová
91 rokov
Mária Bartalská
Štefánia Gombošová
Irena Grigeľová
Rozína Kulošťáková
Maria Trankovičová
92 rokov
Irena Mikušková
93 rokov
Anna Voltemarová
Srdečne blahoželáme!

Na návšteve cirkevného gymnázia
Všetci už si zvykli: akadémie,
recitačné súťaže, športové po
dujatia – v tejto škole vás vítajú
hneď pri vstupe. Nikdy tu nebu
dete zmätene blúdiť – ujmú sa
vás sprevádzajúci študenti, ne
raz i s pedagógmi. Vždy a bez
váhania dostanete odpovede
na všetky svoje otázky. Od za
čiatku máte pocit, že sa o vás
niekto zaujíma a stará. Gymná
zium sv. Františka Assiského
otvorilo dvere verejnosti.

Trojica študentov – dve dievča
tá a chlapec, majú neľahkú úlohu.
V rámci dňa otvorených dverí orga
nizujú skupinky návštevníkov gym
názia tak, aby si všetci nerušene
pozreli ukážky výučby v tej-ktorej
učebni. V labyrinte tried by nebolo
ťažké zablúdiť. Ako prvé vchádzame
do učebne matematiky. Vyučujúci
má košeľu z látky posiatej vzorcami,
odmocninami, rovnicami, v rukách
kúzelnícky klobúk. Slogan Škola mô
že vyzerať aj inak napĺňa do dôsled
ku. Ruku na srdce – koľkí z nás mali
radi matematiku? Tu by sme však po

kojne zotrvali. Návštevníci rovnako
počúvajú so zaujatím. Kúzlo s karta
mi nie je ničím iným než matematic
kou rovnicou.
Odchádzame do učebne fyziky,
kde sa dozvedáme o neNewtonovej
kvapaline. Aká to je? Newtonov zá
kon viskozity na ňu jednoducho ne

Žolíci úspešní v zimnej lige
Víťazmi 25. ročníka Zimnej halovej ligy Bratislavského futbalového zväzu
o Pohár Bratislavského samosprávneho kraja sa stali mladší žiaci ŠK Žolík Ma
lacky. Spomedzi 24 tímov postúpili do záverečných bojov ŠK Nová Dedinka,
ŠKO Miloslavov, ŠK Žolík Malacky a obhajca trofeje FK Slovan Ivanka pri Du
naji. Naši chlapci si najprv v semifinále poradili so Slovanom Ivanka pri Dunaji
a vo finále zmietli ŠK Nová Dedinka 9:1. ŠK Žolík v kategórii mladších žiakov

SPOMIENKY
Kto ho poznal, spomenie si,
kto ho mal rád, nezabudne.
Žiješ v srdciach tých,
ktorí Ťa milovali.
7. marca by sa dožil 85 rokov Tomáš
Písečný z Malaciek. S láskou a úctou spomínajú
manželka, dcéry a
synovia s rodinami.
Vďaka všetkým za tichú modlitbu.
Slza v oku, v srdci žiaľ,
čo drahé nám bolo, život vzal.
22. marca si pripo
menieme 7. výro
čie, čo nás navždy
opustil náš drahý
Bohumil Žilavý
z Malaciek.
S láskou spomí
najú manželka, dcéra a rodinou,
syn Stanislav s Ivkou, Ivo s Vali
kou, sestra a švagriná s rodinami.

juniorským

šampiónom

Člen AC Malacky Marek Ondrovič
sa stal juniorským majstrom Slo
venska v cestnom behu na 10 kilo
metrov. K zlatu pridal aj nový slo
venský rekord 32:13, čím prekonal
doterajší najlepší výkon Mateja
Fedáka z roku 2009 o 34 sekúnd.
Blahoželáme Marekovi, jeho tréne
rovi aj klubu AC Malacky.
Zdroj: FB P. Ondroviča

platí. Nespomínate si zo školy, o čo
ide? Ani my, no gymnazisti nám oži
vili pamäť. Skúste vraziť zaťatú päsť
do nádoby s čistou vodou – áno, zo
stanete mokrý ako myš. Newtonova
kvapalina kladie predmetu malý od
por. A skúste to isté s neNewtonovou
kvapalinou, ktorá sa vyrába z vody
a kukuričného škrobu v pomere 1:2.
Správa sa ako pevné teleso. Vyskú
šajte doma s deťmi, isto ich to zauj
me viac ako nová mobilná aplikácia.
Nemenej zaujímavá bola návšte
va prírodovednej učebne. Študenti
tu pracovali so srdcom a okom oší
panej. Čas fašiangov a s nimi spo
jených zakáľačiek mal teda svoj vý
znam aj z hľadiska vedeckého báda
nia. „Naše generácie viac memorovali,
súčasné sa učia skôr prakticky – hrou.

Čo je lepšie?” pýtame sa. Odpoveď
vraj treba hľadať niekde uprostred,
jedno bez druhého nejde. Vôňa pe
čených sušienok nás zavedenie do
školskej kuchynky. „V školách už sa
znova učí aj variť,” znie dobrá sprá
va. Na najvrchnejšom poschodí sa
ocitáme v učebni angličtiny. V naj
používanejšom svetovom jazyku sa
študenti rozprávali o všetkom mož
nom tak spontánne, že sa chvíľu dalo
zapochybovať o ich štátnej prísluš
nosti. Pozreli sme si aj tvorivý ateliér
a jednu z počítačových učební.
Deň otvorených dverí na Gymná
ziu sv. Františka Assiského v Malac
kách v nás a nepochybne aj v ďalších
návštevníkoch zanechal tie najlepšie
dojmy. A ako verejnú prezentáciu
školy hodnotí jej riaditeľ školy Daniel
Masarovič? „Chceme prinášať nový
a nezvyčajný pohľad na vyučovanie,
na život v prostredí školy. To je zámer
tohto dňa. Ukázať, že veci sa dajú ro
biť aj inak ako tradične. Za podstatný
prvok modernej výuky považujeme
učiteľovu schopnosť zaujať mladého
človeka nielen kvalitným a odborným
obsahom, ale aj modernou a púta
vou formou. A zároveň musí byť vždy
blízko pri človeku, snažiť sa mu poro
zumieť a podnecovať ho urobiť vlast
né rozhodnutie o svojom odbornom
a osobnostnom raste.”
Tešíme sa na nové stretnutia a
dovidenia na ďalších podujatiach
nielen gymnázia, ale celej Spojenej
školy sv. Františka Assiského v Ma
lackách.
Text: I. Sochorová,
foto: L. Wernerová

Pohár primátora získali
basketbalisti z Karlovky

Basketbalový turnaj o Pohár primátora mesta privítal v sobotu 22. februára
v športovej hale Malina štyri tímy. Hralo sa systémom „každý s každým” a po
odohratí všetkých zápasov sa na základe bodov a skóre stanovilo výsledné
poradie. Pohár primátora získali hráči z bratislavskej mestskej časti Karlova
Ves. Ďakujeme všetkým spoluorganizátorom a partnerom za pomoc a fanú
šikom za povzbudzovanie.

Mladší žiaci ŠK Žolík.

reprezentovali: Kováč, Josimovič, Kavecký, Kráľ, Pollák, Švarc, Sopko, Pe
ceň, Vicen, Valent, Šimek, Veisman. Tréneri: Andrej Hýll, Adam Král.
V kategórii starších žiakov hralo 14 družstiev, z ktorých do finálového tur
naja postúpili Slovan Ivanka pri Dunaji, FKP Dúbravka Bratislava, ŠK Žolík
Malacky a FK Rača. Víťazom sa stal FKP Dúbravka, ktorý vo finále zdolal na
šich chlapcov 5:1. ŠK Žolík v kategórii starších žiakov reprezentovali: Gulbiš,
Vician, Salay, Višváder, Švarc, Gašpar, Mikulecký, Šteflík, Šauša, Petráš,
Drahoš, Orgoň. Tréner: František Lörinczi. Našim mladým futbalistom srdeč
ne blahoželáme!
Text: F. Hlavatý, foto: BFZ

Malačan je

7

Výsledky:
Malackí dzivočáci–MBK Karlovka
Moravský Svätý Ján–Basket Malacky
Malackí dzivočáci–Moravský Svätý Ján
MBK Karlovka–Basket Malacky
Moravský Svätý Ján–MBK Karlovka
Basket Malacky–Malackí dzivočáci

51:98
38:83
66:57
58:51
58:81
51:46

Poradie:
1. MBK Karlovka
2. Basket Malacky
3. Malackí dzivočáci
4. Moravský Svätý Ján
Text a foto: M. Binčík

8
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Rušia sa zápasy
a športové
akcie do 23. 3.

Stolný tenis: dvojnásobný
strieborný úspech našich

Ústredný krízový štáb SR zrušil v termíne od 10.
do 23. marca organizovanie hromadných špor
tových, kultúrnych a spoločenských podujatí
v celej krajine. Dôvodom je prevencia proti ší
reniu koronavírusu. Zákaz ovplyvnil aj športový
život v Malackách. Mesto okrem iného zrušilo aj
vyhlasovanie najúspešnejších športovcov Mala
ciek za rok 2019.
Zrušené sú zápasy mužov-hádzanárov proti Le
voči a dorastencov-hádzanárov proti Cíferu (pôvodný termín oboch duelov bol 14. marec). Nebudú hrať
ani hádzanárske tímy starších žiakov, žiačok a mladých žiakov.
Zrušený je futbalový zápas prvého jarného kola
III. ligy medzi FC Malacky a ŠK Bernolákovo, ktorý sa
mal hrať v nedeľu 15. marca.
Nútenú prestávku majú aj naše stolné tenistky,
ktoré sa mali 21. marca predstaviť v Ružomberku
proti domácim a proti Topoľčanom. Či sa bude hrať
domáci zápas mužov MSK Malacky proti Vranovu,
naplánovaný na 3. apríl, sa ešte nerozhodlo.
-mb-

Na majstrovstvách republiky v stolnom te
nise v kategórii do
spelých v Národnom
stolnotenisovom centre v Bratislave sa

predstavilo 32 hráčov
a 24 hráčok. MSK Ma
lacky reprezentovali
Erik Illáš, Adam Brat
a Pavlína Rajtoková.

Medzi jednotlivcami obsadil Erik Illáš krásne 5.–8.
miesto, Adam Brat 9.–16. miesto a Pavlína Rajtoková
9.–16. miesto.
Vo štvorhre vybojoval Adam Brat so spoluhráčom Tiborom Špánikom skvelé striebro a v zmiešanej štvorhre sa o veľké prekvapenie postarala dvojica
Erik Illáš – Pavlína Rajtoková, ktorí takisto obsadili vynikajúce 2. miesto.
Všetkým našim hráčom srdečne blahoželáme
a do zvyšku sezóny im želáme veľa šťastia!
Text a foto: MSK Malacky

Malacké džudistky

s bronzovou medailou

Dievčatá z JUDO-club TJ Stro
jár Malacky sa zúčastnili na
medzinárodnom turnaji v Ban
skej Bystrici. Zišla sa tam silná
zostava 700 pretekárov z 11
štátov (Česko, Chorvátsko, Ma
ďarsko, Poľsko, Rakúsko, Rus
ko, Slovinsko, Ukrajina, Litva,
Gruzínsko, Kosovo, Slovensko).
Stanka Pullmanová (U18) a Ta
marka Binčíková (U13) v silnej konkurencii bojovali, čo im sily stačili.
Obe skončili na 4. mieste, pričom Tamarke ušla bronzová medaila o vlások. Neskôr sa predviedli Janka Ku
janová, Katka Okruhlicová a Lucka
Nerádová (U15) a Kristína Vašková
(U21), z nich Lucka vybojovala krásnu bronzovú medailu.
Dievčatá si odnášajú veľké pona
učenie, že žiadne víťazstvo nie je
zadarmo a treba oň bojovať. Blahoželáme im k odvahe na takej veľkej
a kvalitne obsadenej súťaži sa vôbec
postaviť na tatami.

Okolo ringu

Bratislavský Ružinov privítal vo
volebnú sobotu 29. februára
2. kolo ExtraBoxing ligy. Zú
častnil sa jeden oddiel z Mora
vy a 14 slovenských oddielov,
vrátane BC RTJ Malacky. Re
prezentoval nás starší doraste
nec v hmotnosti do 56 kg Tade
áš Voltemar, zverenec trénerov
Roba a Aliho Reisenauerovcov.

Text: S. Zajacová Kunšteková,
foto: JUDO-club TJ Strojár Malacky

Vodní motoristi bilancovali
Najstaršou organizáciou vod
ných motoristov v našom meste
je Benzinol Team OVM. Venuje
sa predovšetkým mládeži, ale
aktívnym pretekárom je stále
i jeho predseda Emil Jung. Vod
ní motoristi sa vlani zúčastňo
vali na pretekoch v rámci majstrovstiev Slovenska v Piešťa
noch, Adamove, Komárne, Ču
nove a Radvani.

V triede Delfín skončila na konečnom 3. mieste Elizabeth Maďari
čová, medzi mladšími žiakmi patrilo
3. miesto Kristiánovi Maďaričovi,
štvrté Vivien Maďaričovej a piate
Adriánovi Maďaričovi. Katka Tro
jáková skončila medzi staršími žiakmi na 3. mieste. V súťaži o Slovenský
pohár FORMULA FUTURE obsadili

Katka Trojáková

E. Maďaričová, K. Maďarič a K. Trojáková zhodne 3. miesta. Emil Jung
sa umiestnil v triede 500 Veterán na
4. mieste na Slovensku a bol zaradený do siene slávy Slovenského zväzu
vodného motorizmu. Pán Jung sa
pripravuje na svoju už 60. pretekársku sezónu.
V minulom roku usporiadal Oddiel vodného motorizmu (OVM) ďal
ší ročník pretekov o Pohár primátora
mesta v Adamove. Z členov OVM sa
najviac darilo 16-ročnej K. Trojákovej
(3. miesto), ktorá sa bude spolu s Alexom Vejmelkom pripravovať na majstrovstvá sveta mládeže. Tie sa uskutočnia v auguste 2020 v Portugalsku.
Samozrejme, i v tomto roku chcú malackí vodní motoristi opäť zorganizovať preteky mládeže o Putovný pohár primátora mesta Malacky.
Text: A. Pašteka,
foto: M. Sedlák

Tadeáš Voltemar, BC RTJ Malacky

Tadeáš v 1. kole proti Sebastiánovi
Ružovičovi z BC Galanta dominoval.
Do 2. kola už jeho súpera tréneri ne
pustili, a tak Tadeáš zvíťazil.
Skvele zorganizované podujatie
podporili významné osobnosti zo
sveta boxu: olympijský víťaz Janko
Zachara, bývalý reprezentačný tréner SR Dušan Bučko, bývalý boxer
a autor mnohých kníh Peter Korec,
bývalý reprezentant ČSSR Martin
Straszer, 8-násobný majster ČSSR Jozef Ferenci, 6-násobný majster SR
Erik Tlkanec či dlhoročný funkcionár,
reprezentačný tréner ČSSR a nestor
galantského boxu Ivan Zelenák. Janko Zachara dostal z rúk hokejistov
HK Ružinov 99 ocenenie za zásluhy
o rozvoj športu na Slovensku.
Text: A. Reisenauer, foto: BC RTJ
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