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Pôst

Koronavírus takmer zastavil život
v našom meste. To, čo pred mesiacom
bolo absolútne nepredstaviteľné, sa
stalo realitou. Vidíme prázdne ulice
a chodníky, minimum ľudí a áut. Za
tvorené sú školy, škôlky, detské ihriská
a športoviská, nefungujú viaceré ob
chody, nekonajú sa žiadne podujatia
ani športové súťaže, úrady obmedzili
kontakt s verejnosťou, zrušila sa práv
na poradňa pre seniorov aj zber obje
mového odpadu. Ba čo viac, deťom je
doma dlho a zrazu chcú ísť do školy,
lebo im chýbajú kamaráti a obľúbení
učitelia. Nemôžeme zažívať ani také
bežné situácie, ako navštíviť starých
rodičov, alebo ísť s kamarátmi na ká
vu, na pivo, do kina. Sme zaskočení,
možno až nervózni. A všetci sa pýta
me: dokedy ešte?
Vo veľkej miere to závisí od nás. Zo
všetkých strán počúvame a čítame, že
si treba často umývať ruky, nosiť rúš
ka, nechodiť zbytočne na úrady či do
obchodov, atď., atď. Hoci je to často až
otravné, nevyhnutné je všetky poky
ny a opatrenia rešpektovať. Každému
z nás sa zmenil život, každého z nás
sa dotýkajú obmedzenia. A tak v čase
predveľkonočného cirkevného pôstu
máme vlastne pôst všetci. Zrazu zis
ťujeme, že žiť sa dá inak. Akokoľvek je
súčasná situácia ťažká, verím, že v nej
dokážeme nájsť aj pozitíva. Napríklad
spolu s deťmi objavíme nové hry, zistí
me, že máme doma veľa zaujímavých
kníh a možno máme trochu viac času
pre seba.
Aj naša redakcia sa ocitla v novej
situácii. Čím okrem témy koronavírusu
naplniť aktuálne vydanie Malackého
hlasu? Ako dostať noviny k vám, keď
Slovenská pošta túto službu momen
tálne neposkytuje? Napokon sa to po
darilo. Malacký hlas výnimočne náj
dete aj v stánkoch a trafikách firmy
D. A. Press, ktorá nám ochotne a za
darmo pomohla. Veľmi pekne jej za
to ďakujeme. Veríme, že Malacký hlas
sa napokon dostal k väčšine z vás.
Ľ. Pilzová

„Našou jedinou
vakcínou
je disciplína.”

Matúš Vallo, primátor Bratislavy

25. 3. 2020

Alpy doslova
za rohom

Jedno tohtoročné marcové predpoludnie nám ponúklo prekrásny výhľad doďaleka, až na alpské pohorie Schneeberg. Od Malaciek je
vzdušnou čiarou vzdialené viac ako 100 kilometrov. Schneeberg je najvyšším pohorím Dolného Rakúska a najvýchodnejšou časťou Álp.
Najvyšším vrchom tohto pohoria je dvojtisícovka Klosterwappen (2 075 m nadmorskej výšky). V minulosti bol Schneeberg útočiskom
viedenskej aristokracie pred letnými horúčavami. Dnes je vyhľadávaným cieľom nielen Rakúšanov, ale čoraz viac turistov tam prichádza
aj zo zahraničia.												
Foto: S. Osuský

Mimoriadna situácia pokračuje
Približne dve hodiny pred odoslaním tohto vydania Malackého
hlasu do tlače sme dostali informáciu o prvom potvrdenom prípade infekcie priamo z Malaciek. Ide o obyvateľku sídliska Juh. Prosíme všetkých obyvateľov mesta, aby dôsledne dodržiavali všetky
hygienické pravidlá. Iba vlastnou disciplínou dokážeme znížiť riziko rozširovania infekcie.

Hygienické pravidlá

• dôsledne dodržiavať osobnú hy-

gienu (pravidelne si umývať si ruky
mydlom alebo dezinfekčným gé
lom, zakrývať si ústa a nos pri kašľa
ní a kýchaní, nekýchať do dlaní,
ale do lakťového ohybu alebo do
papierovej vreckovky, vreckovku
ihneď vyhodiť do uzavretej odpa
dovej nádoby),
• dôsledne dbať na čistotu prostredia (kľučky, mobily, stôl),
ob
medziť nosenie náramkov
a iných predmetov na rukách,
• vyhýbať sa blízkemu kontak-

tu s ľuďmi, ktorí javia príznaky
prechladnutia alebo ochorenia
dýchacieho traktu,

Mestský úrad Malacky
Podateľňa + matrika (nevykoná
va osvedčovanie podpisov a listín) od 8.00 do 11.00 h
Kontakty:
034/79 66 100
podatelna@malacky.sk
msu@malacky.sk

• dodržiavať osobný odstup, 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.

Nová vláda premiéra Igora Mato
viča prijíma rozsiahle opatrenia pre
celú krajinu. Nosenie rúšok vonku
bude povinné, pri státí v rade sa
musí dodržať odstup 2 metre, zakázané je organizovanie hromadných akcií. Dôchodcovia budú mať
prednostné právo nakupovania
v obchodoch od 9.00 h do 12.00 h.
Vláda ich vyzvala, aby vychádzali von iba v nevyhnutných prípadoch (nákup, návšteva lekára, ven
čenie psa).V nedeľu budú zatvorené
všetky predajne. Keďže sa zvýši po
čet testovaných ľudí, verejnosť musí
byť pripravená na to, že počet potvr
dených prípadov porastie.
-lpPokračovanie témy na stranách 3–5

Zastupiteľstvo bude
Zápis do cirkevnej školy v mimoriadnom režime
sa presúva na neskôr
Pôvodne plánovaný termín zápisu do 1. ročníka cirkevnej ZŠ
Mansveta Olšovského v Malackách (3.– 4. apríla) sa presúva
na posledný aprílový víkend,
teda na piatok 24. apríla a sobotu 25. apríla.

Téma Koronavírus
na stranách 3, 4 a 5

•

V rovnakom termíne majú sta
novený zápis do prvého ročníka aj
v troch základných školách v zriaďo
vateľskej pôsobnosti mesta Malacky,

t. j. ZŠ Dr. J. Dérera, ZŠ Štúrova a ZŠ
Záhorácka. Ten zatiaľ zostáva v plat
nosti.
O prípadných ďalších zmenách
budeme verejnosť informovať pro
stredníctvom mestských médií.
Zápis prvákov do ZŠ Dr. J. Dé
rera, ZŠ Štúrova, ZŠ Záhorácka, ZŠ
Mansveta Olšovského:
piatok 24. apríla 14.00–18.00 h
sobota 25. apríla 9.00–12.00 h

MsÚ

Vo štvrtok 26. marca o 15.00 h
sa uskutoční prvé tohtoročné
zasadnutie mestského zastupiteľstva. Vzhľadom k súčasnej
situácii bude rokovanie prebiehať v mimoriadnom režime.
Okrem poslancov bude prítomné iba vedenie mesta a predkladatelia materiálov.

Nezúčastnia sa riaditelia mest
ských organizácií ani vedúci útvarov
mestského úradu. Podľa zákona je
každé rokovanie MsZ verejné, preto
nemôžeme vylúčiť účasť verejnosti.

Prosíme obyvateľov, aby svoju prípadnú účasť zvážili a aby prišli iba
tí, ktorí neprejavujú príznaky dýchacích ochorení. Podmienkou je,
aby mali ochranné rúška.
Poslanci budú okrem iného ro
kovať o návrhoch všeobecne záväz
ných nariadení (o miestnom poplat
ku, o poskytovaní dotácií z rozpočtu
mesta, o školských obvodoch).
Program a materiály sú dostupné
na www.malacky.sk, časť MESTO –
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO. Roko
vanie bude možné sledovať naživo
-lpcez www.zastupitelstvo.sk.
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Navrhujú sa zmeniť
školské obvody

Súčasťou marcového rokovania mestského zastupiteľstva (26. 3.) je aj
návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o školských obvodoch
základných škôl. Mesto tak reaguje na veľký nárast počtu budúcich
prvákov v určitých lokalitách, čo by mohlo mať za následok ich nerovnomerné rozdelenie pre jednotlivé základné školy. Najdôležitejšou
navrhovanou zmenou je presun ulíc lokality Padzelek z aktuálneho
obvodu ZŠ Dr. J. Dérera do obvodu ZŠ na Štúrovej. Zmeny – v prípade
ich schválenia poslancami – sa budú týkať iba detí, ktoré nastupujú do
prvej triedy od septembra 2020. Žiaci z vyšších ročníkov zostávajú vo
svojich pôvodných základných školách.

Vzniká nová trieda
materskej školy

Rozširovanie mesta v podobe by
tovej a domovej výstavby prináša
príchod nových obyvateľov, s čím je
spojený aj nárast počtu detí v Ma
lackách. Tie sa postupne dostanú
do veku povinnej školskej dochádz
ky. Po zhodnotení aktuálnej situácie
a počtu najmladších detí sa ukazuje
ako najväčší problém kapacita ZŠ Dr.
J. Dérera. Škola nemá možnosti, ako
umiestniť všetkých budúcich prvá
kov z aktuálne prislúchajúceho obvo
du. Dérerka môže od septembra 2020
otvoriť tri triedy 1. ročníka pre celkovo
66 detí. Počet budúcich prvákov pre
školský rok 2020/2021 v aktuálnom
školskom obvode je však až 92. Ak by
školské obvody zostali rozdelené po
starom, aj v ďalších školských rokoch
by počet prvákov prevyšoval kapacit
né možnosti Dérerky (od septembra
2021 – 73, od septembra 2022 – 83,
od septembra 2023 – 95).

Kapacita malackej materskej
školy sa čoskoro rozšíri. V areáli Základnej školy na Záhoráckej ulici k už existujúcej jednej
škôlkarskej triede vyrastá ďalšia trieda pre 20 detí.
Vzniká na mieste nevyužívaných
starých, tmavých šatní, ktoré slúži
li žiakom základnej školy. Tí však už
majú nové, moderné skrinky na ob
lečenie a prezuvky pri svojich trie
dach. Na výstavbu novej triedy zís
kalo mesto 127 300 € z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja, ktorý
je súčasťou Integrovaného regionál
neho operačného programu. Okrem

Výstavba kanalizácie na Jozefa Kubinu.

Výstavba telocvične na Dérerke.

Ďalšia dotácia z Envirofondu

výstavby novej triedy bude zrekon
štruovaný aj vnútroblok školy, ktorý
slúži škôlkarom ako ihrisko. Predpo
kladá sa, že nová trieda by mohla pri
jať deti od septembra tohto roka.
So začiatkom stavebných prác na
Záhoráckej sa počítalo v najbližších
týždňoch, avšak aktuálna situácia,
keď sú školy zatvorené, umožnila
stavebnej firme začať o niečo skôr
bez toho, že by obmedzovala vyučo
vanie. Naopak, opatrenia proti šíre
niu koronavírusu komplikujú postup
iných stavieb v meste. Ide o telocvič
ňu na Dérerke a kanalizáciu na Jozefa
Kubinu. Očakáva sa spomalenie, ba
možno aj dočasné zastavenie prác
kvôli meškajúcim dodávkam staveb
ných materiálov z veľkoskladov.
Text: Ľ. Pilzová,
foto: S. Osuský

Navrhované zmeny
Keďže mesto podľa zákona urču
je školské obvody základných škôl
vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
na aktuálnu situáciu musí reagovať.
V novom VZN sa preto navrhujú dve
dôležité zmeny oproti súčasnému
stavu:
• ulice z lokality Padzelek, ktoré
tvoria relatívne kompaktnú loka
litu, vyňať zo školského obvodu
ZŠ Dr. J. Dérera a presunúť do
školského obvodu ZŠ Štúrova.
Ide o ulice Agátová, Brezová, Dubovského, Gaštanová, Javorová,
Jelšová, Jesenského, Lipová, Pezinská, Sadová, Stromová a Záhradná;
• lokality záhradkárskych osád zaradiť do školských obvodov podľa spádovej školy hlavnej príjazdovej ulice do danej lokality (ZO
Prídavky – ZŠ Záhorácka, ZO Rádek V – ZŠ Dr. J. Dérera, ZO Olšiny

Mesto odmieta nové
prekladisko kameniva

Primátor Juraj Říha nesúhlasí, aby sa v Malackách postavilo nové
prekladisko stavebného materiálu. Takýto zámer má spoločnosť
ALAS Slovakia. Jej predstavitelia už požiadali príslušné štátne úrady
o vydanie súhlasu. Areál, kde by vozili štrk a kamenivo z Rohožníka
a ďalej ich prekladali na železnicu, chcú postaviť v priemyselnom parku na Továrenskej ulici.

Do mesta prichádza ďalšia do
tácia z Environmentálneho fondu
Slovenskej republiky. Po finančných
injekciách z vlaňajška – 90-tisíc €
na zateplenie centra voľného času
a 10-tisíc € na zakúpenie elektromo
bilu pre mestský úrad – je to tentoraz
170-tisíc €. K tejto sume pridá mesto
zo svojho rozpočtu 48-tisíc € a kúpi
veľké zametacie auto pre Tekos. Vo

zidlo bude multifunkčné a okrem
zametania ulíc dokáže napríklad vy
sávať kanálové vpuste. Primátor Ju
raj Říha potvrdil, že naďalej platí jeho sľub z konca minulého roka, pod
ľa ktorého mesto plánuje kúpiť ešte
jedno zberné vozidlo s ramenom na
nakladanie a vykladanie plánova
ných polopodzemných odpadových
kontajnerov. Text: -lp-, foto: archív

Vedenie Malaciek nesúhlasí so zá
merom ani s jeho umiestnením. „Ta
kýto zámer nemôžem podporiť, keďže by sme ťažko naloženými kamión
mi z Rohožníka zaťažili Ulicu Duklian
skych hrdinov pred nemocnicou
a diaľničný nadjazd. Pred vyše rokom
som prezentoval názor, že ak nebude
postavená nová diaľničná križovatka D2-Rohožník, projekt nového pre
kladiska nebude mať z našej strany

podporu. Sme preto prekvapení, že
ALAS si aj naďalej ide svojou líniou
a neberie ohľad na Malačanov,” skon
štatoval primátor. Zároveň opätov
ne poukazuje na dvojaký meter pri
rozhodovaní Okresného dopravné
ho inšpektorátu v Malackách, kto
rý s projektom prekladiska súhlasil:
„Neexistuje nijaký relevantný podklad
pre kapacitné posúdenie dopravy ani
parkovania. Napriek tomu polícia da

– ZŠ Štúrova).
S nárastom počtu školopovinných
detí v Malackách a s prihliadnutím
na kapacity škôl vzniká tiež potreba
do budúcnosti zrušiť spoločný škol
ský obvod s obcami Kostolište a Su
chohrad.
Koncepcia rozvoja školstva
Tieto kroky pripúšťa aj Koncepcia
rozvoja školstva v Malackách na roky
2014–2020:
V prípade, že kapacitné možnosti škôl sa budú blížiť maximu,
navrhujeme postup krokov:
• neprijímať deti z iných obcí,
• zmeniť všeobecne záväzným naria
dením školské obvody pre optimál
ne rozmiestnenie detí v školách,
• prehodnotiť spoločný školský ob
vod s obcami Kostolište a Sucho
hrad.
Mimomalackí žiaci
Do troch základných škôl v zriaďo
vateľskej pôsobnosti mesta chodí 416
detí z obcí mimo Malaciek. Prípadná dohoda o zrušení spoločného
školského obvodu s Kostolišťom
a Suchohradom by začala platiť od
septembra budúceho roka, teda
od školského roka 2021/2022.
Pre najbližší školský rok, t. j. od
septembra 2020, sa ešte budú prijímať prváci z Kostolišťa aj Sucho
hradu tak ako doteraz. Žiaci vyšších
ročníkov z týchto obcí dokončia zá
kladnú školu bez zmeny.
Miesta pre prvákov
V septembri 2020 sa bude v Ma
lackách otvárať 12 prváckych tried
s kapacitou 264 detí. ZŠ Dr. J. Dére
ra a ZŠ Štúrova otvoria po 3 triedy
a ZŠ Záhorácka otvorí 4 triedy. Cir
kevná ZŠ bude mať 2 triedy, avšak na
ňu sa VZN mesta o školských obvo
doch nevzťahuje.
Ľ. Pilzová

la súhlas. Je to veľmi zvláštne a mô
žem sa iba domnievať, čo je za tým.
Dopravný inšpektorát opäť rozdielne
pristupuje k individuálnym stavební
kom. Opakovane sa pýtam zodpoved
ných, ako je možné, že zatiaľ čo jeden
stavebník dostane od polície zelenú
s podmienkami, iný má hneď zákaz.
Tento rozdielny prístup nikoho nezau
jíma?”
Juraj Říha vo svojich vyjadreniach
ešte pritvrdil: „Všetkým vybavovačom
odkazujem, nech si svoje štrky prekla
dajú v Rohožníku. Ak nás aj naďalej
budú ignorovať, začnem verejne ho
voriť, ako sa veci majú. Potom budú
mnohí prekvapení – aj tí riaditelia
z polície, ktorí teraz zatvárajú oči.”
Spoločnosť ALAS Slovakia sa ve
nuje ťažbe, spracovaniu a výrobe ka
meniva. Prevádzkuje kameňolomy,
štrkopieskovne a betonárne.
-red-
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Pomoc pre
najslabších

V

nímame situáciu
sociálne slabších
a zraniteľných oby
vateľov mesta. Mesto
pre nich pripravilo
a rozdalo balíčky mi
moriadnej materiál
nej pomoci s hygie
nickými a dezinfekč
nými prostriedkami.
Súčasťou balíčka je
aj leták so základný
mi informáciami (ako
sa chrániť, čo je ka
ranténa, dôležité te
lefónne čísla).
Táto pomoc je ad
resná pre zdravotne
postihnutých, matky
s deťmi, odkázaných
seniorov, ľudí bez domova a marginalizo
vané rómske komu
nity. Ide spolu o 124
ľudí.

Ubytovaní seniori
sú v poriadku

Seniori, ubytovaní v Mestskom centre sociálnych služieb v Malackách (MsCSS), sú v poriadku. Túto informáciu poskytla riaditeľka
MsCSS Melánia Dujsíková.

Zariadenie zatvorili pred dvo
ma týždňami, v piatok 6. marca, po
tom, ako manželovi jednej zo za
mestnankýň potvrdili koronavírus.
O niekoľko hodín neskôr sa infekcia
potvrdila aj u zamestnankyne.
Centrum ihneď v piatok 6. marca
obmedzilo svoju prevádzku a po
skytovanie služieb, niektoré pra
covníčky išli do karantény, zrušil
sa rozvoz obedov do domácností.
Priamo v zariadení zostalo 38 uby
tovaných klientov, ktorí dostávajú
všetku potrebnú starostlivosť. Zdr
žiavajú sa v budove alebo na dvore

Mesto podáva pomocnú ruku
a zároveň znižuje svoje výdavky
Koronavírus ovplyvňuje nielen život štátu či jednotlivých ľudí, ale aj mesta. Vedenie Malaciek sa pripravuje
na náročnú ekonomickú situáciu v dôsledku predpo
kladaného výpadku príjmov od štátu.
Súčasťou opatrení sú obmedze
nia na strane výdavkov mesta, av
šak zároveň samospráva vychádza
v ústrety nájomcom mestských by
tov a podnikateľských priestorov.
„Uvedomujem si, že v súčasnosti pre
žívame náročné obdobie. Zdravie je
len jedno. Mesto je finančne stabilné
a máme vytvorený dostatočný finanč
ný vankúš v rezervných fondoch. V prí
pade akýchkoľvek problémov utlmíme
vysoké tempo vlastných investícií a sústredíme sa na realizáciu projektov,
na ktoré sme získali externé zdroje. Je
však načase, aby sme s mestskými or
ganizáciami prehodnotili aj vlastné fi
nančné plány s cieľom znížiť výdavky
mesta o 600-tisíc eur,” povedal primá
tor Malaciek Juraj Říha.
NÁJOMCOVIA MESTSKÝCH
BYTOV
Nájomcom mestských bytov, kto
rí by sa vplyvom dočasného výpad
ku príjmov kvôli strate zamestnania

dostali do finančných problémov,
mesto individuálne ponúkne splát
kové kalendáre nájomného. „Je na
šou povinnosťou pomôcť týmto oby
vateľom v neľahkej situácii so zacho
vaním strechy nad hlavou bez toho,
aby ich postihli sankcie,” vysvetľuje J.
Říha.
PODNIKATELIA
Podnikatelia, ktorí majú prenaja
té priestory od mesta alebo mest
ských organizácií, majú odklad pla
tieb nájomného do septembra 2020.
Ďalšie opatrenia bude mesto prijí
mať podľa budúceho vývoja. V prí
pade akýchkoľvek otázok môžu pod
nikatelia kontaktovať Mestský úrad
v Malackách, sekretariát prednostky
úradu, telefón 034/79 66 111, mail
prednostka@malacky.sk.
MESTSKÝ ÚRAD
Vedenie mesta už zrevidovalo
tohtoročný rozpočet. Primátor vydal

Mestský úrad
v mimoriadnom režime

Podateľňa a matrika 8.00 –11.00 h
Matrika až do odvolania nevykonáva osvedčovanie podpisov a listín.
Mestský úrad Malacky, spojovateľ-informátor: 034/79 66 100

Klientske centrum:
alena.kmecova@malacky.sk
Stavebné činnosti, životné prostredie:
adriana.novotna@malacky.sk
Investičné činnosti:
milan.ondrovic@malacky.sk
Ekonomické záležitosti (dane a poplatky):
katarina.orgonova@malacky.sk
Právne záležitosti:
lenka.parakova@malacky.sk
Hlavná kontrolórka:
petra.kozuchova@malacky.sk
Médiá:
media@malacky.sk
Komunálne služby (údržba, čistota mesta, komunálny odpad):
tekos@tekosmalacky.sk

rozsiahly príkaz obmedziť nákupy
a služby iba na nevyhnutné dokon
čenie začatých projektov a úloh,
zrušil nepovinné výdavky, obmedzil
priznávanie odmien zamestnan
com a prideľovanie dotácií mesta
pre kultúrne, športové a seniorské
organizácie. V závislosti od poky
nov ústredného krízového štábu sa
prehodnotia už zazmluvnené a plá
nované mestské podujatia. Mesto
tiež obmedzí vlastné investície do
rekonštrukcií verejných priestorov
(napr. ulice, chodníky), pričom prio
ritne zostanú projekty financované
z externých zdrojov (eurofondy, do
tácie). Redukcia výdavkov sa týka aj
mestských organizácií.
MIESTNE DANE A POPLATKY
Právnické osoby dostali daňové
výmery do svojich elektronických
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schránok. Väčšine fyzických osôb
(obyvateľom) sa v bežnom roku vý
mery doručujú osobne, avšak ten
toraz sa doručenie rozhodnutí odkla
dá na neskôr. S tým súvisí aj úprava
termínov splátok. Doteraz sa prvá
časť sumy dane platila do 15 dní od
prevzatia výmeru, druhá časť sa mu
sela uhradiť do 30. júna. Možnosť
dvoch splátok zostane, avšak nie je
vylúčené, že termíny ich splatnosti
budú mať od seba menší časový od
stup.
Primátor mesta si uvedomuje, že
súčasná ťažká situácia sa dotýka kaž
dého bez výnimky: „Prosím všetkých
o pochopenie. Musíme sa pripraviť
na veľmi nepríjemný náraz, ktorý síce
bude dočasný, ale tvrdý. Malacky budú aj naďalej veľmi činné, pretože do
realizácie pôjde veľa projektov, na kto
-lpré sme získali externé zdroje.”

centra. Návštevy sú stále zakázané.
„Mestské centrum sociálnych služieb
je zatvorené z dôvodu ochrany uby
tovaných klientov, nie preto, že by
sa tu nachádzal niekto s infekciou,“
zdôraznila M. Dujsíková, ktorá sa
s niektorými kolegyňami vrátila po
preventívnej karanténe do práce.
Prednostka Mestského úradu v Ma
lackách Ľubica Čikošová jej odo
vzdala rúška pre seniorov ubytova
ných v centre a tiež pre odkázaných
ľudí, ktorí bývajú mimo zariadenia.
Zatiaľ stále nefunguje sociálny
taxík, denný stacionár ani požičia
vanie pomôcok. S klientmi stacio
nára, čiže so seniormi, ktorí denne
na určitý čas prichádzali do centra,
je v kontakte sociálna pracovníčka.
V prípade potreby im vie MsCSS po
môcť s nákupom či dezinfekciou.
Centrum chce postupne obno
viť rozvoz obedov mimo zariadenia.
Závisí to od personálnych možností
MsCSS a zásobovania kuchyne po
travinami. Riaditeľka ubezpečuje,
že urobia všetko pre to, aby mohli
opäť poskytovať obedy klientom,
ktorí žijú v domácnostiach. Nebude
to rýchle ani jednoduché, preto
prosíme o trpezlivosť.

Inštitúcie
a úrady
v Malackách
Mestský úrad

Bernolákova 5188/1A
matrika a podateľňa 8.00 –11.00 h
www.malacky.sk

Okresný úrad

Záhorácka 2942/60A
klientske centrum 8.00 –11.00 h
www.minv.sk, časť MIESTNA
ŠTÁTNA SPRÁVA

Sociálna poisťovňa

Bernolákova 5188/1A
osobné návštevy zrušené
kontakt iba telefonicky, mailom
alebo poštou
www.socpoist.sk

Okresné riaditeľstvo
Policajného zboru

Zámocká 5
vybavovanie dokladov, zbraní
a dopravných evidencií
dopravný inšpektorát
8.00–11.00 h
www.minv.sk, časť POLÍCIA

Daňový úrad

Záhorácka 5249/17
klientska zóna 8.00–11.00 h
www.financnasprava.sk

Okresný súd

Mierové námestie 10
podateľňa 8.00–12.00 h
informačné centrum 8.00–14.30 h
(pondelok–štvrtok), 8.00–12.00
h (piatok)
www.justice.gov.sk
Stranu pripravila redakcia.
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Život v meste sa
takmer zastavil

Foto: S. Osuský

Nemocnica Malacky sprísnila bezpečnostné opatrenia
Sprísnili sa hygienické opatrenia, dezinfikuje sa oveľa častejšie. Zrušené sú všetky plánované vyšetrenia aj operácie a poskytuje sa len
akútna zdravotná starostlivosť. Nemocnica robí maximum, aby zamedzila prepuknutiu ochorenia. Dôležité je, aby aj pacienti boli zodpovední a minimalizovali vstup do nemocnice. V prípade príznakov
ochorenia dýchacích ciest je nevyhnutné kontaktovať svojho lekára,
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (číslo 155), resp.
úrady verejného zdravotníctva, výhradne telefonicky.

Od prvého potvrdené
ho pacienta s ochorením
COVID-19, ktoré lekári zis
tili u 52-ročného obyvate
ľa Kostolišťa na Záhorí, všetky zdra
votnícke zariadenia sprísňujú pre
ventívne opatrenia. Obzvlášť je to
v prípade Nemocnice Malacky, ktorá
sa nachádza v epicentre nákazy. Platí zákaz návštev na lôžkových odde
leniach, pacientom sú predpisované
lieky formou e-receptu na základe
telefonátu do ambulancie a vyšet
rujú sa len akútne stavy (pacienti
s úrazmi, poruchami vedomia či

s po
dozrením na infarkt).
„Apelujeme na verejnosť, aby
aktuálny stav nebrala na
ľahkú váhu, pretože pacient
s ochorením na koronavírus môže
znefunkčniť celú nemocnicu. Už
máme skúsenosť, že štyria členovia
nášho tímu museli ísť do domácej
karantény, pretože aj sa u nás objavil
podozrivý pacient. Našťastie, výsled
ky ich testovania boli negatívne,”
uviedol riaditeľ Nemocnice Malacky
Peter Kalenčík.
Personál nemocnice pracuje
v bežnom režime, no s väčšou ostra

žitosťou. Všetci pracovníci v nemoc
nici sú presne inštruovaní, ako sa

chrániť. Majú k dispozícii respirátory,
ochranné rúška, ochranné okuliare

aj jednorazové obleky. „Ľudia, ktorí
majú kašeľ, dýchavičnosť, horúčku či
bolesti hrdla, však momentálne patria
na infekčnú kliniku, ktorou Nemocni
ca Malacky nedisponuje,” upozorňuje
P. Kalenčík.
Hoci sa dnes najviac pozornosti
venuje koronavírusu, netreba zabú
dať na to, že sú tu pacienti s inými
vážnymi ochoreniami. O nich sa tre
ba postarať a zabezpečiť, aby prí
padný výskyt koronavírusu neskom
plikoval ich chronické ochorenie, ako
je vysoký krvný tlak, cukrovka či srd
cová arytmia. V týchto prípadoch by
mohlo ísť o život ohrozujúci stav.
„Prosíme pacientov o trpezlivosť.
Vynakladáme enormné úsilie, aby
sme ochránili zdravotníkov, ktorých
nutne potrebujeme na liečbu pacien
tov. Vystaviť ich riziku je hazard, kto
rý si nemôžeme dovoliť,” zdôraznil
P. Kalenčík.
MEDIREX GROUP
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Prosíme pomôcť
s darovaním krvi
V dôsledku mimoriadnej situácie klesol počet darcov krvi, avšak
v našich nemocniciach stále ležia
pacienti, ktorí krv potrebujú. Prosíme preto ľudí, aby sa nebáli, prišli darovať, a pomohli tak zachraňovať životy. Národná transfúzna
služba SR ubezpečuje, že na všetkých pracoviskách platia sprísnené
hygienické podmienky.

V tomto období môže prísť darovať krv osoba, ktorá:
• nebola posledných 14 dní v zahra
ničí,
• nebola za posledných 14 dní
v kontakte s osobou, ktorá sa vráti
la zo zahraničia, ktorá je v karanté
ne, alebo sa u tejto osoby objavili
príznaky respiračného ochorenia,
resp. ochorenia COVID-19,
• nemá alebo nemala za posledných
14 dní: suchý kašeľ, dýchavičnosť,

zvýšenú teplotu, zimnicu, bolesť
v krku, hlavy, bolesti svalov, hnač
ku alebo zvracanie.
Každý darca krvi má možnosť objednať sa na darovanie na presný
čas prostredníctvom telefonických čísel:
Bratislava-Ružinov
0911 326 011
Bratislava-Kramáre
0902 207 576

Zatvorené detské ihriská

Všetky detské ihriská na území mesta sú zatvorené. Je to súčasť preventívnych opatrení, pretože ide
o miesta, kde sa bežne pohybuje veľa detí a rodičov. Podľa najnovších virologických štúdií nový koro
navírus prežije na nehrdzavejúcej oceli a plaste dva až tri dni.

Ďakujeme všetkým, ktorí
pomáhajú ostatným

Rúška pre seniorov,
policajtov a mestské
organizácie
Mesto zabezpečilo výrobu troch
tisíc kusov dvojvrstvových látkových
rúšok pre malackých seniorov. Ako
prví ich dostanú naši spoluobyvate
lia vo vyššom veku, ktorí sú odkázaní
na sociálne služby mesta.
Mestský úrad tiež zabezpečil a vy
bavil rúškami aj organizácie, bez kto
rých by v súčasnej situácii nemohlo

mesto fungovať – Tekos, mestské
centrum sociálnych služieb, mestský
úrad.
V prípade, že sa obnoví činnosť
ďalších mestských organizácií a škôl,
je pripravených ďalších 500 rúšok.
Okrem toho 100 špeciálnych rúšok
je zabezpečených pre mestskú polí
ciu.

Koronavírus mení
pohrebné obrady

Pohrebné obrady sa konajú v kruhu najbližších príbuzných, s maximál
nym počtom 15 ľudí, pričom všetci prítomní musia mať rúška a jednorazo
vé rukavice. Posledné rozlúčky prebiehajú zväčša priamo pri hrobovom
mieste. Pri kondolovaní sa odporúča nepodávať ruky.
Pohrebné služby fungujú nonstop cez telefón. V prevádzke môžu byť
prítomní naraz maximálne dvaja ľudia, ktorí pohreb vybavujú, v rúške
a v rukaviciach. Kvety, vence a ostatné záležitosti zabezpečujú pohrebné
služby v normálnom režime.

Mesto Malacky srdečne ďakuje
ochotným ľuďom za bezodplatné
poskytnutie respirátorov a rúšok.
Ochranné prostriedky venovali Ondrej Mráz, Hubert Klčo a Chráne
ná dielňa Anna Hlavenková.
„Ďakujeme im za to, že sa sami

ozvali na mestský úrad a ochotne
darovali rúška či respirátory. Veľmi si
ich pomoc vážime. Teší nás, že máme
medzi sebou dobrých ľudí. Darované
ochranné pomôcky dostanú predo
všetkým pracovníci mestského centra
sociálnych služieb, mestského úra

Ako funguje zber odpadov?
•
•
•

oba zberné dvory (Partizánska, Hlboká) sú zatvorené
veľkoobjemový zber odpadu je zrušený
zber komunálneho a triedeného odpadu pokračuje 		
podľa harmonogramu

du a ďalších organizácií v zriaďova
teľskej pôsobnosti mesta, ktoré nás
požiadali o pomoc”, skonštatovala
prednostka Mestského úradu v Ma
lackách Ľubica Čikošová.
Veľké poďakovanie patrí aj tým
Malačanom, ktorí šijú rúška či po
máhajú seniorom vo svojom okolí.
Ďakujeme aj dobrovoľníkom, ktorí
sa prihlásili na rozdávanie rúšok pre
seniorov.
Rovnako ďakujeme zdravotní
kom, lekárnikom, predavačkám,
poštárkam a ďalším profesiám, ktorí
pre verejnosť aj naďalej zabezpeču
jú služby.
Stranu pripravila redakcia.
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Skautské putovanie

Cyklopotulky

Skautský rok 2019/2020 sa už
prehupol do druhého polčasu a my
s radosťou spomíname na naše uply
nulé aktivity. Okrem pravidelných
stretnutí vĺčat, skautov a rangerov
nášho 69. zboru gen. M. R. Štefáni
ka v Malackách na tzv. družinovkách
sme spolu zažili zopár zaujímavých
celodenných výprav (kondičných,
poznávacích, záhadných nočných)
a cyklopotulky do krásnej okolitej
prírody, po Borskej nížine a po do
linách a vrcholoch Malých Karpát.
Pri príležitosti 100. výročia úmrtia
generála M. R. Štefánika sme v roku
2019 začali výpravu na jeho počesť
pod názvom Naj Slovák. Zmyslom
akcie je putovanie po Štefánikovej
magistrále cez Malé Karpaty. Začali
sme etapou Bratislava–horský pre
chod Pezinská Baba. Druhou etapou
hrebeňovej výpravy bola trasa Pe
zinská Baba–Taricové skaly–Sološ
nická dolina. Tretiu etapu sme začali v Sološnickej doline. Po precho
de cez Malú Vápennú (Malý Roštún)
a po zdolaní výškového rozdielu

532 metrov sme vystúpili na vrch
Veľká Vápenná (Roštún). Koniec na
šej cesty ústil do Mokrej doliny nad
Plaveckým Mikulášom. Pokračova
nie hrebeňovej výpravy Naj Slovák
a dovŕšenie cieľa plánujeme na jar,

prípadne leto 2020 na vrchu Bradlo
pri Štefánikovej mohyle.
Vyvrcholením každého skautské
ho roka je Letný skautský stanový
tábor, ktorý sme tradične zorgani
zovali v júli 2019 v osade Tančiboky.

Hrebeňovka Naj Slovák

Jeho neodmysliteľnými súčasťami
sú skautský sľub, lovenie bobríkov
a táborové výzvy. Voľný pohyb v prí
rode, kúpanie v riečke Rudavka, ve
černé spevy pri táboráku a večerné
dumky tiež patrili ku každodenným
aktivitám.
Medzi tradičné akcie v auguste
patria naše výpravy do slovenských
veľhôr. Zdatní mladší skauti spolu
so svojimi vodcami prešli pár kilo
metrov krásnymi dolinami Vysokých
Tatier. Kráčali sme Veľkou studenou
dolinou na Zbojnícku chatu, cez Sta
rolesniansku poľanu na Skalnaté ple
so, Mengusovskou dolinou na Popradské pleso, Kežmarskou Bielou
vodou k očarujúcej scenérii Zelené
ho plesa a Mlynickou dolinou k vo
dopádu Skok. Z tatranskej výpravy
sme sa vrátili s nezabudnuteľnými
zážitkami a spomienkami.
V našom celoročnom programe
majú miesto aj akcie pre verejnosť.
Už po dvanástykrát sme sa zúčastni
li na celoslovenskom podujatí Deň
Zeme v Bratislave, kde sme pravidel
ným členom organizačného tímu so
skautským programom pre deti. S kolektívom skautov a rangerov z nášho
skautského zboru z Viedne sme pre
obyvateľov Malaciek v poslednú ad
ventnú nedeľu priviezli Betlehemské
svetlo. Už po 29-krát sme ho odo
vzdávali priamo v Kostole Nepoškvr

neného počatia Panny Márie. Sym
bolické svetlo mieru, lásky a nádeje
z Betlehema sme priniesli aj do Kos
tolišťa, Plaveckého Štvrtka, Studien
ky, Plaveckého Mikuláša a Kuchyne.
Tohtoročné prvé slnečné dni nás
už vylákali na bicykloch do Borskej
nížiny. Prvá trasa viedla popri Dru
hom, Treťom a Štvrtom rybníku
pod Malé Karpaty na Vývrat. Ne
skôr sme sa vybrali na výlet cez lesy
Vojenského okruhu Záhorie: Orlov
ské vŕšky– Červený kríž–Mešterova
lúka–Teplica. Počas putovania sme
sledovali zimujúce vtáctvo na ryb
níkoch a v lesoch sme postretali veľ
ké stáda danielej, muflónej a jelenej
zveri. Príroda má svoje čaro a my
sme vďační, že ju môžeme voľne po
zorovať.
História skautingu v Malackách
siaha hlboko do minulosti, do 30. až
40. rokov minulého storočia. Jeho
historickou autoritou ostáva zakla
dateľ celosvetového skautské
ho
hnutia Robert Stephenson Smyth
Baden Powel. Na akých princípoch
stojíme? Vzťah k sebe, vzťah k dru
hým a vzťah k duchovnému svetu.
Putovanie skautov pramení z týchto
základných pilierov, ktorými sa riadi
me a ktoré určujú náš životný štýl.
Text a foto: Marika,
Slovenský skauting,
69. zbor M. R. Štefánika Malacky

Betlehemské svetlo v Malackách

Spájame sily pre rozvoj nášho regiónu
Občianske združenie Dolné Záhorie, ktoré dostalo štatút Miestna
akčná skupina (MAS), vzniklo v roku 2014 s cieľom vytvorenia vyššej úrovne spolupráce a integrácie, ktorá prinesie potrebnú synergiu, vyššiu kvalitu a lepšie zapojenie obyvateľov do hľadania nových
a inovatívnych nápadov a rozhodovania o území. MAS Dolné Záhorie
má aktuálne 39 členov, z toho je 18 obcí a miest. Členom je aj mesto
Malacky.

V rámci inovatívneho nástroja
Stratégie rozvoja vedeného komuni
tou (CLLD) MAS Dolné Záhorie spája skúsenosti, prostriedky a ľudské zdroje mikroregiónu na posilnenie vzájomnej koordinácie,
partnerstva a spolupráce pri riešení aktuálnych problémov. Prepája
me záujmy a participatívne realizu
jeme nové nápady a projekty inicio
vané zvnútra mikroregiónu, na ktoré
dokážeme poskytnúť finančné pro
striedky. Financovanie miestneho
rozvoja vedeného komunitou je za
bezpečené z Európskeho poľnohos
podárskeho fondu pre rozvoj vidieka
prostredníctvom Programu rozvoja
vidieka SR 2014–2023. Kancelária
MAS Dolné Záhorie funguje od mar
ca 2018 v prenajatých priestoroch

v budove Mestského kultúrneho
a informačného centra v Stupave.
Pracovníci kancelárie vykonávajú
kľúčové činnosti súvisiace s vykoná
vaním stratégie CLLD. Poskytuje zá
zemie pre fungovanie a plnenie úloh

MAS, pre výkon základných činností
orgánov a členov verejno-súkrom
ného partnerstva MAS.
Vidiecke sídla Dolného Záhoria
majú špecifické potreby a čelia roz
manitým výzvam. V rámci stratégie
CLLD MAS Dolné Záhorie podporí poľnohospodársku činnosť,
osobitne mladých farmárov v oblastiach špeciálnej rastlinnej a živočíšnej výroby, diverzifikáciu
podnikov smerom k agroturizmu a službám pre vybrané cieľové skupiny v dotknutom území.
V oblasti miestneho rozvoja podporí projekty miestnych obcí zamerané na zvýšenie kvality života
ich obyvateľov (malá infraštruktúra, verejné priestranstvá a podobne), komunitné a terénne ambulantné sociálne služby, podporí
rozvoj podnikania a tiež niekoľko

projek
tov podpory zakladania
malých nepoľnohospodárskych
podnikov. V rámci priorít stratégie
CLLD bude MAS implementovať mi
nimálne 5 podopatrení Programu
rozvoja vidieka a 5 aktivít v Integ
rovanom regionálnom operačnom
programe, ktoré si v procesoch prí
pravy stratégie miestna komunita
naprogramovala.

Kto môže byť žiadateľom
o finančné príspevky?

Žiadateľom o nenávratný finanč
ný príspevok musí byť oprávnený
žiadateľ, ktorý je definovaný v rámci
podmienok jednotlivých výziev. Nemusí byť členom MAS Dolné Záho
rie, musí mať registrované sídlo ale
bo prevádzku na území MAS Dolné
Záhorie.
Aktuálne vyhlásené výzvy na
predkladanie projektov a podrobné
informácie k podmienkam vyhláse
ných výziev nájdete na našej stránke:
www.masdolnezahorie.sk.
Členstvo v MAS zostáva otvorené
aj pre ďalšie relevantné subjekty

alebo fyzické osoby z dotknutého
územia, ktoré prejavia záujem a od
hodlanie podieľať sa na širokom
spektre činností MAS. Ich strategický
cieľ je definovaný takto:
Využitím vnútorného potenciálu
územia prostredníctvom integrova
ného prístupu k miestnemu rozvoju
vedenému komunitou zvýšiť do roku
2023 jeho konkurencieschopnosť,
výkonnosť a adaptabilitu pri súčas
nom zvyšovaní kvality života jeho
obyvateľov a návštevníkov a pri reš
pektovaní princípov udržateľného
rozvoja.
Mgr. Adriana Očenášová
manažér kancelárie MAS
MAS Dolné Záhorie
908 74 Malé Leváre 177
www.masdolnezahorie.sk
Kancelária MAS:
Agátová 16, 900 31 Stupava
tel.: 0908 768 849
mail: adriana.ocenasova@
masdolnezahorie.sk
MAS Dolné Záhorie
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Remeslami k zručnosti
a kreativite žiakov
V tomto školskom roku sme v Spojenej škole sv. Františka Assiského už po siedmykrát zorganizovali jedinečný školský projekt Kum
štobranie alebo Aj remeslom sa človek živí. Siedmaci a ôsmaci počas
neho dobrodružne spoznávali remeslá a ručné práce.

H

oci Slovensko má dlhú tradíciu
v šikovnom spracúvaní rôznych

materiálov, mladá generácia tieto
skúsenosti a zručnosti nemá a ťaž

Čo je a čo už nie
je bioodpad?

Po zimnej prestávke opäť pokračuje vývoz biologicky rozložiteľného
odpadu (bioodpadu). Keďže v redakcii mestských médií opakovane
dostávame otázky, čo všetko je bioodpad, podrobnosti zverejňujeme
opäť.

Do hnedej nádoby na bioodpad
PATRÍ:
• odpady z čistenia ovocia a zeleniny
a ich všetky zvyšky,
• potraviny po záručnej dobe rastlin
ného pôvodu,
• opadané a zhnité ovocie a zele
nina,

• pevné zvyšky potravín rastlinného
pôvodu,
• usadenina z kávy a čaju (s filtrom
a vreckom),
• škrupiny z orechov,
• izbové kvety (aj so zeminou), re
zané kvety (bez spojovacích drô
tov),

Firmy Asparagus Veľké Leváre
a Bioaspa Kúty
hľadajú pracovníkov na

zber a spracovanie špargle

Pracuje sa vo Veľkých Levároch a v Kútoch. Práca vhodná pre ženy aj mu
žov. Nástup do práce v priebehu apríla.
Platové podmienky:
• pri zbere špargle sa platí od nazbieraných kilogramov
• pri spracovaní špargle 3,60 €/h v čistom
Ak máte záujem o prácu v Kútoch, volajte 0908 235 553.
Ak máte záujem o prácu vo Veľkých Levároch, volajte 0905 151 144.
Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

ko si ich osvojuje. Preto sme pozvali
do školy remeselníkov, ktorí sa sna
žili ponúknuť žiakom iný pohľad na
ručnú tvorbu, a tým rozvíjať ich po
zitívny vzťah k umeniu, kultúre a re
meslám prostredníctvom spraco
vania odpadových surovín. Žiaci sa
zapojili do siedmich remeselných
kurzov: výroba domácich rezancov
do polievky, háčkovanie, košikár
stvo z papiera, šúpoliarstvo, výro
ba svietnikov z konzerv, recyklo
art z platových fliaš a vitrážovanie.
Výrobky žiakov sú vystavené v škole
a budeme ich predávať počas pri
pravovaného Dňa rodiny.
Sme radi, že aj v tomto roku sme
mohli pokračovať v tradícii, vďaka
ktorej získali žiaci nové skúsenosti
i zručnosti, mali radosť z vytvore
nia niečoho krásneho a užitočné
ho, čo vzniklo ich vlastnými rukami.
V dobe informačných technológií
to nie je samozrejmosť.
Text a foto: Spojená škola
sv. Františka Assiského

• v lasy, papierové vreckovky, servít
ky,
• záhradné biologicky rozložiteľné
odpady – lístie, tráva,
• vypletá burina, seno, slama, jemné
vetvičky (väčšie treba rozsekať),
• popol z dreva (neošetrovaného),
• stromová kôra, hobliny, piliny,
• štiepka (z dreva, ktoré nebolo che
micky ošetrené).
Do hnedej nádoby na bioodpad
NEPATRÍ:
• mäso, ryby, mliečne výrobky, vajcia
a ich výrobky a zvyšky,
• tekuté zložky biologicky rozloži
teľného odpadu (polievky a omáč
ky),
• plienky a hygienické vložky,
• popol z uhlia,
• cigaretové ohorky,
• prach zo smetí a vysávania,
• sklo, kovy, textil, plasty, papier (le
sklý plagátový, pergamenový, vos
kovaný),
• viacvrstvové kombinované mate
riály (tetrapack),
• guma,
• nebezpečné odpady – lieky, farby,
batérie, oleje, chemické prostried
ky,
• piliny a popol z chemicky ošetrova
ného dreva a drevotriesky.

Aj vy môžete obohatiť
výstavy v kaštieli
Mestské centrum kultúry – Múzeum Michala Tillnera pripravuje
v tomto roku dve výstavy v Pálffyovskom kaštieli. Prosíme ochotných
ľudí, či by zapožičali, prípadne darovali predmety, ktoré by sa dali
použiť v rámci výstav.
Témy:
nemocnica, zdravotníctvo (star
šie predmety)
komunikačná technika (najmä
fototechnika a videotechnika, tele
fóny – aj mobilné, môžu byť staršie
aj moderné)
Ak máte tematické predmety
a ste ochotní ich požičať, prípadne

Podporme
karanténnu
stanicu

Projekt Ahoj, krásne Sloven
sko opäť spustil hlasovanie za
zveľadenie rôznych lokalít na
šej krajiny. Zapojili sa aj Malac
ky. Vďaka vašim hlasom v súťaži
môže získať pripravovaná karan
ténna stanica lepšie podmienky
pre psíkov (agility prekážky, ba
zénik a lavičky). Idea projektu sa
odráža od výroku Pekné miesta
si málokto trúfa poškodiť. Tri
miesta, ktoré v súťaži získajú naj
viac hlasov, zveľadia.
Hlasovať za Malacky môžete
do 31. mája na stránke www.
ahojkrasneslovensko.sk. Pro
jekty sa budú realizovať od 15.
júna do 30. septembra. Ďakuje
me za vaše hlasy.
-red-

-red-

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 bicyk
li, pričom sa nezaráta
vajú cesty v rámci pra
covného času. Kilomet
re je potrebné zaznamenávať denne
a zodpovedne, podľa vlastného sve
domia. Za správnosť údajov zodpo
vedá líder tímu.
Registráciu a iné dôležité
informácie o súťaži nájdete na
www.dopracenabicykli.eu.
-red-

darovať, ozvite sa do Mestského cen
tra kultúry na Záhoráckej. Ďakujeme
všetkým za ochotu a spoluprácu.
Mestské centrum kultúry:
www.mckmalacky.sk
Kontaktný mail do múzea:
muzeum@mckmalacky.sk
MCK

MALACKÁ MATRIKA
Povedali si ÁNO
Ľubica Hurbanová a Mar
tin Mesíček
SPOMIENKY
23. marca sme si
pripomenuli ne
dožitých 100 ro
kov našej mamy,
babky a prabab
ky Márie Makytovej. S láskou
spomínajú deti Jana s manželom,
Paľo s manželkou, vnúčatá Rená
ta, Milada, Martinka a Peter s ro
dinami, pravnúčatá Erika, Veroni
ka, Natálka, Miška, Riško, Radko
a Ninka. Kto ste ju poznali, venuj
te jej tichú spomienku.
24. marca uply
nulo 7 rokov od
chvíle, keď si Ne
beský Otec po
volal do večnosti
nášho drahého
otca a deda Ľu
bomíra Holeša. Spomínajú man
želka, deti s rodinami a sestra s ro
dinou.

26. marca uplynie
5 rokov od náhle
ho úmrtia Dušana Ďuriša z Ma
laciek. Spomínajú
manželka, deti,
vnúčatá, mama,
ostatná rodina, priatelia a kama
ráti. Kto ste ho poznali, venujte
mu, prosím, tichú spomienku.
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Na dobrú fotku si treba počkať

Vidieť krásu a zachytiť ju pre
druhých je poslaním Blanky
Minárikovej. Jej zábery pozná
celý svet, v súťažiach ju mnohí
vnímajú ako silnú konkurentku. Malačianka sa na okolie pozerá cez fotoaparát.
Fotografovanie mnohých fasci
nuje a baví, prvé zábery sa však má
lokomu podaria podľa vlastných
predstáv. Inak to nebolo ani u Blan
ky. „Keď som si dala vyvolať jeden z pr
vých filmov, doma sme s rodinou po
zerali na fotky a rozmýšľali, či naozaj
pochádzajú z našej dovolenky. Do
žiadneho záberu som nev
mestila naše deti,” smeje
sa na prvých pokusoch.
Fotografia nie je len
o stláčaní spúšte a este
tickom cítení, ale aj o tech
nickom spracovaní. Malačianka
vo svojich fotografických začiatkoch
stavila na samovzdelávanie, čítala
odborné časopisy, knihy, interneto
vé diskusie, no predovšetkým veľa
fotila. „Chcela som ísť na strednú foto
grafickú školu, ale v tej dobe nič také
neexistovalo, musela som tak začať
sama. Potom sme si kúpili malého psí
ka a pri venčení v Zámockom parku
som skúšala fotiť všetko, čo som okolo
seba videla,” spomína na dobu, keď
v jej fotoaparáte vznikali obrázky
kvetov a krajiny. „Vtedy bolo všet
ko veľmi farebné, asi ma to omrzelo.”
Množstvo farieb tak vystriedala čier
nobiela fotografia.
Veľké fotky s malým
fotoaparátom
V portfóliu fotografky dominu
je krajina, dokument a street foto
(fotografia zo života ulice). Na správ
ny moment často čaká hodiny na
jednom mieste, sleduje meniace sa
svetlo, tiene či oblohu a snaží sa vy
brať z očarujúcej krajiny najpodstat
nejšie výrezy. Keď vidí zaujímavé
miesto, predstaví si výslednú fotku:
„Raz som išla po Bratislave a uvidela,
ako na schody dopadalo svetlo do špi
ce, hneď som si tam predstavila nejakú

Tvorba malackej
fotografky je ovplyvne
ná jej jedinečným štýlom.
Zväčša čiernobiele snímky sú plné
melanchólie i dynamiky. Zahmlené
horizonty, zasnežené kopce a skal
naté krajiny z času na čas nahradí
detailné makro kvetov. Práce vyni
kajú dokonalým technickým spra
covaním bez nutnosti prehnanej
postprodukcie (následných úprav).
„So zložitými počítačovými progra
mami som pracovať nevedela. Snažím
sa odfotiť snímku tak, aby si nevyža
dovala náročné úpravy. Mením len
základné parametre, skúšam, ako sa
mi to najviac páči,” vysvetľuje foto
grafka.
Blanka Mináriková inklinuje k čiernobielej fotografií, analógový aparát
ju ale nikdy nelákal. Obrázky prichá
dzajú o farby až v počítači. „Raz som
si do košíka v Priore nabrala celú výba
vu do fotokomory, misky a chémiu...
a potom som to radšej vrátila. Digi
tálna fotografia ma baví viac, aj keď
sa snímka nepodarí, mám viac poku
sov.” Ak by ste však čakali obrovskú
výbavu a množstvo techniky, mýlili
by ste sa. Veľké diela tvorí prevažne
s kompaktnými aparátmi. „Začínala
som s ťažkými zrkadlovkami, dnes už
radšej používam malé digitály. Foto
aparát tak môžem mať vždy poruke.”

osobu. Kvôli tejto fotke sme šli s dcérou
a manželom štyrikrát na to miesto
a čakali, kedy bude tieň presne v bo
de, kde som ho chcela mať.” Čakať sa
oplatilo a fotografia dnes patrí medzi
jej najobľúbenejšie.

Cestuje len kvôli fotografiám
Fotografia ju nabáda cestovať, zájazdy využíva na objavovanie no
vých miest a dovolenka niekde v re
zorte ju už neohúri. Jej dokumen
tárne zábery z rôznych kútov sveta

„Keď sme odtiaľ prvý raz prišli domov,
našla som na internete ešte jedno za
ujímavé miesto. Na jeseň sme sa tam
vrátili, aby mohli vzniknúť nové fotky,”
spomína fotografka, ktorá si dovo
lenky dôsledne plánuje.
Voľná tvorba pochádza predo
všetkým hlavne z exteriéru, umel
kyňu však nezaskočia ani ateliérové
fotenia. Nedávno si zariadila vlastný
ateliér a občas fotografuje aj svadbu
či portréty. Komerčná fotografia ju
však nikdy nelákala: „Práca ma musí
baviť, do komercie sa mi veľmi nechce,
to už potom nie je koníček.”

vyrážajú dych. Málokto by predpo
kladal, že pochádzajú od slovenskej
autorky. Na cestách ju sprevádza
ro
dina alebo kamaráti, vyzbroje
ní poriadnou dávkou trpezlivosti.
Fotografie, aké Blanka vytvára, vzni

kajú niekoľko hodín. Inšpiráciou je
najmä Taliansko, kam sa každoroč
ne vracia po nové zábery. V zime ju
prechádzkami cez Dolomity sprevá
dzajú skialpinisti, v lete dokumentu
je jedinečnú atmosféru Toskánska.

Fotografie, ktoré obleteli svet
Malačania ju poznajú ako kuchár
ku zo Základnej školy Dr. J. Dérera,
svet ju uznáva ako výnimočnú umel
kyňu. Jej práca zanecháva dojem na
výstavách i prestížnych súťažiach.
Dôkazom je množstvo ocenení a výhier, ktoré priniesla aj na naše stret
nutie. „Ocenenia si už ani nestíham
prebrať,” priznáva s úsmevom foto
grafka, keď listuje v šanóne plnom
diplomov, a hoci si váži všetky, nie
ktoré sú predsa len o niečo vzácnej
šie. Snímka Minimalizmus sa stala
celkovým víťazom súťaže Fotka me
siaca Nikonblogu za rok 2019, zla
tú medailu priniesla do Malaciek aj
z medzinárodnej súťaže STROM za
fotografiu Voľnosť. Súťaže si vyskúša
la aj z opačnej strany: ako porotky
ňa sa zameriavala na splnenie témy,
technickú kvalitu aj vlastný pocit.
„Nie je to ako hodnotiť šport, že by
sme ich odštartovali a víťazom bude
ten, kto prvý prejde cieľom. Každému
sa páči niečo iné,” dodáva s tým, že
hodnotenie je najmä o subjektív
nom názore.
Fotografie Blanky Minárikovej
sme mohli vidieť aj na výstave
v Mestskom centre kultúry v Ma
lackách, kde prezentovala desiatky
čiernobielych i farebných snímok
z rôznych období svojej tvorby. „Keď
sme pripravovali výstavu, len málokto
v mojom okolí vedel, že fotím. Do
konca ani riaditeľka MCK Jana Zet
ková si ma najskôr nevedela zaradiť,
a to sme skoro susedky.” Výstavu nav
štívilo veľa ľudí a stretla sa s pozitív
nym ohlasom, aj preto by ju foto
grafka rada zopakovala. Termín zatiaľ
zostáva tajomstvom.
Text: L. Wernerová,
foto: archív B. Minárikovej
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