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Takto to
skrátka je

Bola to zvláštna Veľká noc. Iná,
než sme boli zvyknutí: tichá, s rúška
mi, bez návštev príbuzných a priate
ľov, bez šibačov. Smútok však nie je
namieste. Kto chce, ten aj za súčas
ných okolností hľadá to dobré: slnko
predsa stále svieti, jar je tu, nikto nám
nezrušil lásku, knihy, modlitby ani
nádej.
Ako už asi viete, nebudú sa konať
mestské podujatia Prvomájové Ma
lacky, Malacká šošovica, Deň detí,
Malacké kultúrne leto či obľúbené
akcie na sídlisku Juh Stavanie mája
a Deň detskej radosti. Našťastie, ani
napriek súčasným okolnostiam život
v našom meste úplne nezastal. Za
sprísnených opatrení rokovalo mest
ské zastupiteľstvo, pripomenuli sme
si výročie oslobodenia Malaciek, na
starom cintoríne je po rokoch opäť
busta Ľuda Zúbka, do Zámockého
parku prišli odborníci na skúmanie
stavu stromov, pripravujú sa zápisy
detí do materskej školy aj do základ
ných škôl. O týchto témach sa dočí
tate aj v Malackom hlase, ktorý práve
držíte. Vzhľadom na mimoriadnu si
tuáciu vychádzame nie po dvoch, ale
až po troch týždňoch od predchádza
júceho vydania. Urobíme však všetko
pre to, aby sme sa čo najskôr vrátili
do pravidelného dvojtýždňového
cyklu.
Samozrejme, v našich novinách
nechýba ani najdôležitejšia téma
týchto dní, koronavírus. Hoci sa na
nás informácie valia z každej strany
a asi ho mnohí už majú takpovediac
plné zuby, obísť to nemôžeme. Na
miesto vlastného záveru si dovolím
citovať slová skvelej herečky Emí
lie Vášáryovej pre Denník N: „To, že
musíme sedieť doma, neprežívam
ako takú veľkú hrôzu. Musíme to
vydržať. Veď nemôže byť stále iba
dobre. Život nie je períčko. Toľké
generácie pred nami prežili hrôzy – stačí, keď si spomeniem na
svojich rodičov a starých rodičov.
Prečo by sme my mali byť ušetrení?
Veď to je život. Takto to skrátka je.”
Ľ. Pilzová

Náhrobok Ľuda Zúbka
má po rokoch opäť bustu

zánom, ale i prostým občanom, ktorí
zomreli na bojiskách Európy, Afriky či
Ázie. Cintoríny s tisíckami obetí na Slo
vensku i po celom svete žalujú a varu
jú. Sú tam pochovaní prevažne mladí
ľudia, ktorí mali život pred sebou. Zo
mierali na bojiskách tisícky kilomet
rov vzdialení od svojich domovov za
slobodu porobených národov,“ pripo
menul pedagóg a mestský poslanec
Anton Pašteka.

Malina. V zachovaných spomienkach
početnej rodiny sa často spomína
jeho láska ku knihám. „V čase po I.
svetovej vojne našiel na ulici pohode
nú krásnu obrázkovú knihu. Keď sa
otec dozvedel, že ju našiel na ulici, ho
dil ju do sporáka. Kradnuté veci v cha
lupe nestrpel,” spomína sa prvom roč
níku Malackého hlasu z roku 1991.
K práci so slovom sa Ľudo Zúbek
dostal v Slovenskom rozhlase a v re
dakcii časopisu Slovenský rozhlas.
Jeho profesijný život pokračoval na
Povereníctve informácií, neskôr bol
riaditeľom a vedúcim redaktorom
vydavateľstva Tatran. Z jeho tvorby
poznáme najmä rozhlasové hry, po
viedky, fejtóny, reportáže, umelec
ko-náučnú literatúru pre mládež
a diela pre deti. Okrem toho napísal
tri filmové námety (V hodine dvanás
tej, Skrytý prameň, Do zbrane, kuruci!),
dejiny Bratislavy (Moja Bratislava),
portréty autorov svetovej literatúry
(Rytieri bez meča) či autobiografické
dielo Murársky chlieb. Jeho román Jar
Adely Ostrolúckej patrí medzi povin
né čítanie pre žiakov základných škôl.
Ľudo Zúbek ako prozaik, publicis
ta a prekladateľ získal uznanie ešte
za svojho života, keď mu bol udelený
titul zaslúžilý umelec a Cena Fraňa
Kráľa za prínos k rozvoju literatúry
pre deti. Zomrel v Bratislave v roku
1969. Na nášho slávneho rodáka
spomíname pri pohľade na pamät
nú tabuľu umiestnenú na rodnom
dome na dnešnej Sládkovičovej uli
ci, v meste je po ňom pomenovaná
i jedna z ulíc. Významný spisovateľ
navždy odpočíva na starom cintorí
ne v Malackách.

-lp-/-otano-

Text a foto: L. Wernerová

Po takmer dvanástich rokoch sa na svoje miesto znovu vrátila busta
spisovateľa a nášho slávneho rodáka Ľuda Zúbka. Pôvodné bronzové
dielo, ktoré pripomínalo jeho podobu, z cintorína odcudzili vandali
v roku 2008 a už nikdy sa nenašlo. Z pomníka roky vytŕčala len prázd
na konzola.

Autorkou busty je sochárka Len
ka Balleková. Portrét umelca tvorila
takmer štyri mesiace a ako predloha
jej slúžili zachované civilné fotogra
fie, ktoré poskytlo Mestské centrum
kultúry v Malackách. „Bustu som tri
krát modelovala a konzultovala s mo

jím bývalým profesorom, akademic
kým sochárom Jozefom Hoborom.
V jeho ateliéri dielo vznikalo. Mestu
sme predstavili až finálnu podobu,”
hovorí umelkyňa. Nová busta je tak
isto odliata z bronzu, rozdielne je
jej prevedenie a spôsob uchytenia.

Vyrastá priamo z pomníka, preto pô
vodnú konzolu pri osádzaní odstrá
nili. Výrobu novej busty financovalo
mesto Malacky.
Ľuda Zúbka celý život sprevádza
la literatúra, i keď spočiatku sa ve
noval inej profesii. Po absolvovaní
základného vzdelania v Malackách
vyštudoval obchodnú akadémiu
v Bratislave a neskôr pracoval ako
bankový úradník. Jeho raná tvorba
vychádzala vo vtedajších periodi
kách pod pseudonymom Vladimír

75. výročie oslobodenia Malaciek
V nedeľu 5. apríla uplynulo 75 rokov od oslobodenia Malaciek. Vý
ročie si pripomenulo aj naše mesto, avšak vzhľadom na aktuálnu
situáciu vo veľmi komornom duchu. Veniec k pamätníku Červenej
armády na Kláštornom námestí položili v mene všetkých obyvate
ľov mesta primátor Juraj Říha a prednostka mestského úradu Ľu
bica Čikošová.

Pri oslobodzovaní Malaciek 5.
apríla 1945 padlo 152 sovietskych
vojakov a dôstojníkov. Celkovo na
území bývalého Československa
položilo svoje životy 160 000 soviet
skych vojakov a dôstojníkov a pri
oslobodzovaní Slovenska aj 60 000
rumunských vojakov a dôstojníkov.
„Naša vďaka patrí tým menovaným
i nemenovaným hrdinom, ktorí v boji
proti fašizmu položili svoje životy, bo
jovníkom spojeneckých armád, parti
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Snažíme sa o zachovanie stromov

v Zámockom parku
Za posledné mesiace bol Zámocký park dôkladne vyčistený od inva
zívnych rastlín a viaceré dreviny skontrolovali arboristi. V súčasnosti
sa mesto zaoberá dvoma rizikovými stromami pri vstupe do parku.
Ide o platany javorolisté, ktoré sú v značne poškodenom stave.

Platany obdivuhodných rozme
rov sú poslednými dvoma zacho
vanými stromami z pôvodnej ale
je. Pre mnohých Malačanov majú
značnú citovú hodnotu, zároveň sú
dôležitými pre zachovanie biodiver
zity parku, pretože poskytujú do
mov viacerým druhom živočíchov.
Stromy majú zhoršený zdravotný
stav a vzhľadom na to, že lemujú
frekventovaný chodník, môžu byť
nebezpečnými pre okoloidúcich.
Radnica sa nechce unáhliť s prípad
ným výrubom a snaží sa historicky
dôležité dreviny zachovať, i keď je
už teraz jasné, že si budú vyžadovať
nemalé zásahy. Referentka správy
zelene Jana Bačová požiadala o via
cero skúšok, ktoré mestu pomôžu
v správnom rozhodnutí. Malacky
už majú v rukách dva expertízne
posudky s výsledkami meraní a ná
vrhmi arboristov.

Platan číslo 1
Dospelý platan, ktorý z dvojice
stromov rastie bližšie ku kaštieľu,
je napadnutý drevokaznými huba
mi a na kmeni sú viditeľné viaceré
rany a poškodenia vrátane hlbo
kých prasklín či výletových otvorov
hniezdiacich vtákov. Chorý kmeň

by sa mohol pri silnom vetre zlomiť
a zasiahnuť okolité chodníky alebo
areál blízkej reštaurácie. Kmeň pla
tanu sa rozkonáruje do troch hlav
ných vetiev. Bohatá koruna na prvý
pohľad pôsobí zdravo a mohutne,
v skutočnosti je však preťažená sta
rými odumretými konármi.
Arboristi navrhujú spevnenie ko
runy stromu dynamickou väzbou,
pričom odporúčajú použiť tri laná
v hornej oblasti. Zároveň je potreb
né platan odľahčiť od infikovaných

Platan číslo 1

Platan číslo 2

Medzi ocenenými učiteľmi je aj
pedagóg z malackého gymnázia
Bratislavský samosprávny kraj pri príležitosti Dňa učiteľov každoroč
ne oceňuje pedagógov stredných škôl, ktoré má vo svojej zriaďova
teľskej pôsobnosti. Medzi dvadsiatkou ocenených je tento rok aj uči
teľ z gymnázia na Ul. 1. mája Lukáš Šefčovič.

Nominácie na ocenenie posiela
li školy samostatne, celkovo ich na
župu prišlo až 56. Dvadsiatku oce

nených učiteľov vyberala päťčlenná
komisia na základe viacerých kritérií.
Pri výbere prihliadala na prácu pe

dagógov, ich mimoškolskú činnosť,
projekty, úspechy a nápady, ktorými
zapájajú študentov do rôznych akti
vít. Župa sa snaží aj týmto spôsobom
motivovať učiteľov a povzbudiť ich
do ďalšej práce. „Toto povolanie nie
je jednoduché, práve naopak. Preto
si vážime každého jedného, ktorého
máme, aj tých, ktorí do školstva prídu,”
vyjadril svoje uznanie predseda BSK
Juraj Droba.
Lukáš Šefčovič učí na malackom
gymnasiu dejepis a občiansku náu
ku, okrem toho je v škole koordiná
torom finančnej gramotnosti, koordinátorom projektu Židovské kultúrne
dedičstvo a lektorom grantového
programu EHP a Nórska.
Ocenení pedagógovia dostanú
finančnú odmenu a vecnú cenu. Sr
dečne všetkým blahoželáme a ob
zvlášť v tomto náročnom období im
želáme veľa síl a dobrých nápadov.
-red-/-ts-

konárov a pravidelne ho kontrolo
vať.
Platan číslo 2
Druhý platan sa nachádza v blíz
kosti Zámockej vinárne. Koreňový
systém statného stromu z oboch

strán obklopuje tesný chodník. Pri
výstavbe sa osádzali obrubníky,
ktoré mohli poškodiť alebo úplne
zničiť korene. Po vizuálnej kontrole
arboristi poukázali na rozsiahlu in
fekciu hubami, odumreté časti kme
ňa, pozdĺžne praskliny a narušenia
vtákmi. Každý z týchto nedostatkov
môže spôsobiť práchnivenie kôry,
a tým aj zhoršenú stabilitu. V prípa
de, že by došlo k vyvráteniu, s veľ
kou pravdepodobnosťou by strom
spadol na reštauráciu alebo chod
ník. Odborníci sa zamerali aj na vý
razne naklonenú, asymetrickú ko
runu, kvôli ktorej sa strom ešte viac
nakláňa. Navrhujú čo najskôr strom
zredukovať až o tretinu. Zdá sa však,
že aj napriek radikálnym zásahom
bude strom životaschopný. Svedčí
o tom viacero mladých výhonkov,
ktoré vyrastajú vo väčších zhlukoch.
Odborníci očakávajú, že platan na
rozsiahly rez zareaguje dobre a vý
rub dreviny nebude potrebný.
Zvuková tomografia
Stabilitu drevín posudzoval aj
Ústav ekológie lesa Slovenskej aka
démie vied pomocou akustického
tomografu. Princípom prístroja je
meranie rýchlosti šírenia zvukových
vĺn, čo umožňuje dôkladne skontro
lovať stav dreviny pomocou senzo
rov so snímačom, bez nutnosti po
škodenia. Zvuk sa v strome rozlieha,
čím sa znázorňuje vnútorná štruktú
ra kmeňa, identifikujú sa deformá
cie, dutiny a hniloba.
Po analýze výsledkov tomo
grafie odborníci vyhodnotili stav
platanu číslo 1 ako vyhovujúci.
Platan číslo 2 vyhodnotili ako
rizikový a odporučili jeho výrub.
Keďže likvidácia dreviny je z po
hľadu mesta krajným riešením,
správa zelene sa s prosbou o stano
visko a zhotovenie expertízneho
posudku obrátila aj na arboristov
z Českej republiky. „Rada by som
tieto dva posudky porovnala, aby
rozhodnutie, či drevina bude určená
na výrub, alebo sa vykoná ošetrenie
a redukcia koruny s pridanou väzbou,
bolo správne,” vysvetlila referentka
správy zelene.
Radnica tak stojí pred neľahkým
rozhodnutím, ku ktorému by malo
pomôcť posledné meranie. „Čaká
me na otvorenie hraníc. Konečný ver
dikt budeme vedieť po zhodnotení
všetkých posudkov,” dodáva J. Bačo
vá. Strom sa odstráni len v prípade,
ak to bude skutočne nevyhnutné.
Text: L. Wernerová,
foto: L. Wernerová/SAV

Prijímanie detí
do materskej školy

Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok
2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla do 31. mája vo forme
elektronickej prihlášky, zverejnenej na webovej stránke ma
terskej školy www.msmalacky.edupage.org.

Ak zákonný zástupca nemá mož
nosť elektronickej komunikácie, žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej
školy si môže vyzdvihnúť a podať
(bez osobnej prítomnosti dieťaťa
a za dodržania hygienicko-epide
miologických opatrení) každý pra
covný piatok v máji (15. 5., 22. 5.,
29. 5.) v čase od 9.00 h do 10.00 h
na riaditeľstve Materskej školy, Štú
rova 139, Malacky.

Podanie žiadosti je možné aj za
slaním poštou či vhodením do poš
tovej schránky pri vstupe do areálu
Materskej školy, Štúrova 139 v Ma
lackách (zo strany od základnej školy). Rozhodnutia o prijatí/neprijatí
budú vydané do 30. júna a posiela
né poštou.
Bližšie informácie:
www.msmalacky.edupage.org.
MŠ Malacky
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Mestské zastupiteľstvo
v mimoriadnom režime
Prvé tohtoročné rokovanie mestského zastupiteľstva (26. marca)
sa vzhľadom na aktuálnu situáciu konalo v mimoriadnom režime.
Okrem poslancov bolo prítomné iba vedenie mesta, tentoraz sa ne
zúčastnili predkladatelia materiálov, riaditelia mestských organizá
cií ani vedúci útvarov mestského úradu. Texty materiálov, uznesenia
a záznamy (zvukový aj obrazový) z rokovania sú dostupné na www.
malacky.sk, časť MESTO – MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO.

Poslanci okrem iného schválili:
• Všeobecne záväzné nariadenie
(VZN) o školských obvodoch základ
ných škôl (materiál nájdete na str. 4)
• VZN o poskytovaní dotácií z roz
počtu mesta,
• VZN, ktorým sa ustanovuje
ochranné pásmo pohrebísk na území
mesta a ktorým sa schvaľuje prevádz
kový poriadok pohrebísk na území
mesta,
• VZN, ktorým sa dopĺňa VZN
o miestnom poplatku za rozvoj,
• VZN, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN o úhradách za sociálne služby
poskytované mestom,
• návrh na rekonštrukciu atletickej
dráhy v Zámockom parku,
• správu o kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky za rok 2019,
• správu z kontroly vybavovania
sťažností a petícií za rok 2019.
Poslanci tiež prerokovali petíciu
proti zrušeniu prevádzok podni
kateľov na Nádražnej ulici a zobrali
na vedomie informáciu o urbanistic
kej štúdii Obytná zóna Mayer a infor
máciu o prijatých opatreniach mesta
v súvislosti so šírením koronavírusu.

poskytovania dotácií, pričom žiada
telia vo všetkých oblastiach podpo
ry (šport, kultúra, sociálna oblasť, iné
neziskové organizácie) majú jednotný
termín na predloženie žiadosti o do
tácie – 31. január príslušného roka.
Celkový objem finančných prostried
kov určených sa poskytovanie dotá
cií schvaľuje aj naďalej MsZ v rámci
rozpočtu mesta na príslušný kalen
dárny rok. O poskytnutí dotácie na

rozhoduje primátor, nad túto sumu
rozhoduje MsZ. O poskytnutí dotácie
z rezervy primátora rozhoduje primá
tor. Dotácie na podporu reprezen
tácie športových klubov schvaľuje
MsZ v rámci rozpočtu mesta a o ich
poskytnutí v plnej výške rozhoduje
primátor mesta. Mimoriadne dotácie
schvaľuje MsZ.
Poplatok za rozvoj
Novela zákona o miestnom po
platku za rozvoj z novembra 2019
nezmenila výšku poplatku, stano
vila však vyššiu transparentnosť po
užívania verejných zdrojov. Samo
správy musia určiť, akým spôsobom
budú o príjmoch z poplatku a o jeho
použití informovať verejnosť. Ma

činnosť na základe odporúčania prí
slušnej komisie MsZ do výšky 3319 €

Dotácie z rozpočtu mesta
Oproti pôvodnému VZN sa upravili
v zjednodušenej podobe podmienky
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lackí poslanci schválili ustanovenie,
že mesto raz ročne na svojom webe
a v záverečnom účte zverejní infor
mácie o výške výnosu z poplatku za
rozvoj a jeho použití.
Atletická dráha
MsZ schválilo návrh rekonštrukcie
atletickej dráhy v Zámockom par
ku s pomocou dotácie Slovenské
ho atletického zväzu (SAZ) vo výš
ke 250 000 €. Podmienkou SAZ pre
poskytnutie dotácie je práve súhlas
mestského zastupiteľstva. Vzhľadom
na plánovaný rozsah rekonštruk
cie sa náklady odhadujú na takmer
766 000 €. Reálnu výšku nákladov
určí proces verejného obstarávania.
Petícia – Nádražná
Mestský úrad dostal v januári toh
to roka list nazvaný Petícia obyvate
ľov mesta Malacky a jeho okolia za
stupiteľstvu mesta proti zrušeniu prevádzok podnikateľov, 12+7 parkova
cích miest a umiestneniu predraže
ných cykloprístreškov na Nádražnej
ulici. Petitienti sa domáhajú obnove
nia nájomných zmlúv na stánky na
Nádražnej ulici, ktoré im vypovedali
Železnice Slovenskej republiky ako
majiteľ pozemkov. Petíciu podpísalo
271 obyvateľov s trvalým pobytom
v Malackách a 339 obyvateľov s tr
valým pobytom mimo Malaciek.
Pozemky, kde v súčasnosti stoja
stánky, budú súčasťou pripravovanej
modernizácie trate Devínska Nová
Ves – Kúty. Mesto v tejto lokalite uva
žuje o vybudovaní moderného cyk
loparkoviska, tzv. Bike&Ride parku.
Zatiaľ však ide iba o pracovný návrh
a jeho prípadná realizácia bude koor
dinovaná so železnicami.
MsZ vzalo petíciu na vedomie
a odporučilo mestskému úradu po
kračovať v príprave Bike&Ride parku.
Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský

Primátor podal trestné oznámenie na poslanca NR SR Petra Cmoreja
Primátor Malaciek Juraj Říha sa
dôrazne ohradil voči tvrdeniam po
slanca Národnej rady Slovenskej re
publiky za stranu Sloboda a Solidarita
Petra Cmoreja. Ten vo svojom verej
nom blogu, uverejnenom v celoštát
nych médiách, spochybnil spôsob
a okolnosti, za ktorých začiatkom
tohto roka vláda SR schválila účelo
vú dotáciu 1,5 milióna € na výstavbu
novej športovej arény v Malackách.
Zároveň uvádza, že požiada vládu
o zrušenie dotácie. „Sú to klamstvá
a nepravdivé tvrdenia proti mestu
a mojej osobe. Považujem za haneb
né, že vysoký predstaviteľ politickej
strany Sloboda a Solidarita si neoverí
skutočnosti a nekontaktuje nás, ale
hrubým spôsobom zaútočí proti najväčšiemu projektu Šport aréne Malac
ky s celookresným významom,” uvie
dol primátor Malaciek.
Poslanec NR SR P. Cmorej vo zve
rejnených textoch okrem iného uvie
dol: „Nemohol som prehliadnuť ďalšiu
malú zlodejinu predošlej Smeráckej
vlády, ktorú som našiel. A obzvlášť mi
vadí, keď takáto „akcia” nemá ani len
primerané odôvodnenie a pri bližšom
pohľade z toho smrdí tunel.” Pritom
prijímateľom dotácie je mestská spo
ločnosť Šport aréna Malacky, s. r. o.,
ktorej konateľom je Ing. Dušan Rus
ňák, bývalý okresný predseda a sú
časný člen rovnakej politickej strany
Sloboda a Solidarita.
tvrdenie p. cmoreja: K projektu vý
stavby športového tréningového

komplexu za 6 miliónov € nebola vlá
de ani mestským poslancom predlo
žená štúdia vykonateľnosti ani cost
benefit analýza.
fakty: Analýzu nákladov a výnosov poslanci Mestského zastupiteľstva Malacky prerokovali v rámci
predloženého materiálu. Pripravil
ju už spomínaný Dušan Rusňák.
tvrdenie p. cmoreja: Mesto ani len
nevlastní pozemok, na ktorom chce
projekt realizovať.
fakty: Mesto zabezpečilo a financovalo kúpu pozemku prostredníctvom mestskej spoločnosti Šport
aréna Malacky, s. r. o., ktorá je aj
vlastníkom pozemku pre novú arénu s rozlohou 9300 m2. Samotný
projekt je už v územnom konaní.
Takto to mesto Malacky deklarovalo v materiáli, ktorý bol predložený
členom vlády SR na prerokovanie.
tvrdenie p. cmoreja: Mesto nemá
ani chýbajúcich 4,5 milióna €. Ak by
mesto Malacky realizovalo projekt
pomocou úveru 3 milióny €, ako
predpokladá materiál predložený
vláde, mesto by sa dostalo na hrani
cu zákonnej dlhovej brzdy.
FAKTY: Mesto má už úver nielen
schválený, ale aj načerpaný, ako
to deklarovalo v žiadosti a uviedlo
v materiáli pre členov vlády SR.
Zadĺženosť mesta Malacky bola
k 31. 12. 2019 vo výške 36,49 %, aj
vrátane už načerpaného úveru.
V tejto súvislosti pripomíname pánovi Cmorejovi, ktorý sa označuje

za „ekonomického experta”, že najvyššia povolená zákonná hranica
zadĺženosti je 60 %.
tvrdenie p. cmoreja: Projekt bol
minulým zastupiteľstvom mesta od
mietnutý ako drahý a nepotrebný.
fakty: Vtedajšie mestské zastupi
teľstvo nemohlo odmietnuť tento
projekt, keďže ho nemalo ani na
stole. Ide o dva rozdielne projekty.
Poslanec NR SR P. Cmorej si nena
študoval, že vtedajšie mestské zastupiteľstvo rokovalo o návrhu súkromného investora (tretej osoby)
v podobe samostatne stojacej hokejovej haly pri jednej zo základných škôl v meste. Terajšie mestské
zastupiteľstvo sa rozhodlo pre vlastnú investíciu v podobe veľkej hokejovej haly spojenej s multifunkčnou
športovou halou, prevádzkovanou
vo vlastnej réžii.
tvrdenie p. cmoreja: Mesto už to
tiž má veľkú multifunkčnú športovú
halu Malina, rekonštruovanú v roku

2017, čo sa pri veľkosti mesta 18-tisíc
obyvateľov javí ako postačujúce.
fakty: Športová verejnosť sa
novej haly dožaduje už roky, čo
potvrdil v reakcii aj samotný prezident hádzanárskeho oddielu
TJ Strojár Malacky Dušan Frýbert
slovami: „Som Malačan a okrem
toho sa celý svoj život venujem
športu v meste ako amatérsky funkcionár a športovec. Problematiku
poznám detailne a niekoľko rokov
spolu s kolegami z klubu ju riešime
a snažíme sa o rozvoj hádzanej nielen v meste. Druhá športová hala
s parametrami pre najvyššie súťaže
(nielen v hádzanej) je viac ako potrebná minimálne 10 rokov. O zimnom štadióne Malačania snívajú od
dôb socializmu.”
Primátor Malaciek podal na P.
Cmoreja pre verejne prezentované
obvinenia a skutkové tvrdenia trest
né oznámenie na Generálnej proku
ratúre SR. „Poslanec zrejme nikdy ne

bol v Malackách. Musel by totiž vedieť,
že v celom okrese Malacky nie je žiadna
hokejová hala a ide o dlhodobé prianie
verejnosti. V plnej nahote vidíme spô
soby práce člena najvyššieho zastu
piteľského orgánu tohto štátu v tejto
ťažkej krízovej situácii. Ten namiesto
riešenia celoštátnych problémov úto
čí na samosprávu a je ochotný kvôli
vlastnej prezentácii poškodiť niekoľko
ročnú prácu mnohých zamestnancov,
poslancov, športových funkcionárov
a samotného spolustraníckeho kolegu
Dušana Rusňáka. Toho de facto verej
ne obvinil z trestného činu subvenčné
ho podvodu. Od pána Cmoreja a vede
nia politickej strany Sloboda a Solidari
ta budem preto žiadať ospravedlnenie
mestu Malacky, jeho obyvateľom a čle
nom športových klubov v meste,” dopl
nil J. Říha.
Na poslanca NR SR P. Cmoreja
verejne reagoval aj predseda Brati
slavského samosprávneho kraja Ju
raj Droba, ktorý je zároveň jeho spo
lustraníckym kolegom: „Ako župan
Bratislavského kraja zvolený za SaS
len konštatujem, že spolupráca s pri
mátorom Malaciek Jurajom Říhom je
vynikajúca a za dva roky sa nám spo
lu podarilo urobiť veľa dobrých vecí
pre Malacky aj celý región Záhoria.
Zvyšok je stranícka politika, nad ktorou
aj sám niekedy iba neveriacky krútim
hlavou.”
Text: Ľ. Pilzová,
vizualizácia: Cityprojekt, s. r. o.,
Ing. arch. Pavol Citovický
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Školské obvody po novom
Súčasťou marcového rokovania mestského zastupiteľstva bol aj ná
vrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o školských obvodoch
základných škôl. Mesto ním reaguje na veľký nárast počtu budúcich
prvákov v určitých lokalitách, čo by mohlo mať za následok ich nerov
nomerné rozdelenie pre jednotlivé základné školy. Poslanci návrh
VZN prijali. Jeho najdôležitejšou zmenou je presun lokality Padze
lek z pôvodného obvodu Základnej školy Dr. J. Dérera do Základnej
školy na Štúrovej a tiež rozdelenie ulíc Jánošíkova a Veľkomoravská.
Zmeny sa týkajú iba detí, ktoré nastupujú do prvej triedy od septem
bra 2020. Žiaci z vyšších ročníkov zostávajú vo svojich pôvodných
základných školách.

Mesto zároveň rokuje so spoloč
nosťou Slovak Lines o možnosti, ako
budúcich prvákov z Padzelku bez
pečne prepraviť priamo do školy na
Štúrovej bez prestupovania. Ak nie
ktorý z budúcich prvákov má star
šieho súrodenca na inej škole, než
kam patrí podľa školského obvodu,
v rámci možností konkrétnej školy
bude uprednostnený na školu podľa
staršieho súrodenca.

gen. M. R. Štefánika po Ulicu Jána
Hollého zostáva v školskom ob
vode ZŠ Dr. J. Dérera,
• Veľkomoravská v úseku od Uli
ce Jána Hollého smerom na Cestu
mládeže patrí po novom do škol
ského obvodu ZŠ Záhorácka,
• Jánošíkova v úseku od Veľko
moravskej po Ulicu Kalista Orgo
ňa po novom patrí do školského
obvodu ZŠ Dr. J. Dérera,
• Jánošíkova v úseku od Ulice Ka
lista Orgoňa po Ulicu Pri Maline
zostáva v školskom obvode ZŠ
Štúrova,
• ulice Mojmírova, Rastislavova,
Svätoplukova, Vlastenecká, Bu
dovateľská Robotnícka a Príjazd
ná patria po novom do školského
obvodu ZŠ Dr. J. Dérera (predtým
patrili pod ZŠ Štúrova),
• lokality záhradkárskych osád
patria do školských obvodov
podľa spádovej školy hlavnej prí
jazdovej ulice (ZO Prídavky – ZŠ
Záhorácka, ZO Rádek V – ZŠ Dr. J.
Dérera, ZO Olšiny – ZŠ Štúrova).

Mimomalackí žiaci
Mesto pripravuje zrušenie spo
ločného školského obvodu s obca
mi Kostolište a Suchohrad. Primátor
už oboch starostov o tomto zámere
informoval. Spoločný školský obvod
by sa mal zrušiť od septembra 2021.
Pre najbližší školský rok, t. j. od sep
tembra 2020, sa ešte budú prijímať
prváci z Kostolišťa aj Suchohradu
tak ako doteraz. Žiaci vyšších roční
kov z týchto obcí dokončia základnú
školu bezo zmeny.
Do troch základných škôl v zria
ďovateľskej pôsobnosti mesta chodí
416 detí z obcí mimo Malaciek.

Mesto Malacky má vo svojej zria
ďovateľskej pôsobnosti tri základ
né školy, ZŠ Dr. J. Dérera, ZŠ Štúro
va a ZŠ Záhorácka. Hoci tieto školy
majú spolu dosť miest pre budúcich
prváčikov, problémom je ich nerov
nomerné prerozdelenie v rámci mes
ta. Tak napríklad podľa pôvodného
školského obvodu by malo od tohto
septembra nastúpiť do ZŠ Dr. J. Dé
rera 92 detí, avšak škola môže prijať
iba 66 prvákov, vo výnimočnom prí
pade 75. Keďže mesto podľa zákona
určuje školské obvody základných
škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsob
nosti, na situáciu muselo reagovať.

Prijaté zmeny:
• Ulice z lokality Padzelek po no
vom patria do školského obvodu
ZŠ Štúrova (Agátová, Brezová,
Dubovského, Gaštanová, Javoro
vá, Jelšová, Jesenského, Lipová,
Pezinská, Sadová, Stromová a Zá
hradná),
• Veľkomoravská v úseku od Ulice

Miesta pre prvákov
V septembri 2020 sa bude v Ma
lackách otvárať 12 prváckych tried
s kapacitou 264 detí. ZŠ Dr. J. Dérera
a ZŠ Štúrova otvoria po 3 triedy a ZŠ
Záhorácka otvorí 4 triedy. Cirkevná
ZŠ bude mať 2 triedy, avšak na ňu sa
VZN mesta o školských obvodoch
nevzťahuje.
Ľ. Pilzová

Z diskusie poslancov k návrhu o školských obvodov
J. Říha, primátor: „Uvedomujem
si, že ide o citlivú tému. Zvažovali sme
viaceré alternatívy, než sme dospeli
k finálnemu návrhu. Ak pôjde viacero
malackých prvákov na cirkevnú ško
lu – ktorá nie je začlenená do našich
školských obvodov – uvoľnia sa mies
ta v ostatných troch školách. Rodi
čia budú mať možnosť poslať žiadosť
o preradenie dieťaťa na inú školu. Do
budúcnosti musíme rozmýšľať o novej
škole pre lokalitu za železnicou.”
M. Andil: „Nesúhlasím so zarade
ním Padzelku pod Štúrku. Deti budú
musieť prejsť veľkú vzdialenosť pešo,
cca 40 minút. Navrhujem vytvoriť vy
sunuté triedy pre prvákov na Padzel
ku, príp. Rádku, alebo modulovú školu
pri Materskej škole na Rakárenskej.”
A. Janík: „Je to bolestivé riešenie.
Prváci z Padzelku zrejme nebudú cho
diť pešo, ale budú ich voziť rodičia.
V tom prípade varujem pred doprav
ným kolapsom v okolí ZŠ na Štúrovej.”
R. Hájek: „Rozhodne treba na Pa
dzelek dať školský autobus. Zároveň
treba myslieť aj na situácie, keď starší
súrodenec chodí do jednej školy, zatiaľ

čo budúci prvák patrí podľa nových
pravidiel do iného školského obvodu.”
P. Tedla: „S týmto rozhodnutím
nebude spokojný nikto. Rozumiem aj
výhradám kolegov poslancov, ale som
za to, aby sa predložený návrh schválil.
Problém chýbajúcej školy v tejto časti
mesta musíme v budúcnosti vyriešiť.”
Š. Hronček: „Navrhujem začle
niť do mestských školských obvodov
aj cirkevnú školu. Je nepredstaviteľné,
aby prvák išiel pešo do školy 45 minút,
okrem toho musí ísť časť trasy stredom
mesta alebo po Továrenskej, čo je ne
bezpečné. Žiadam zmenu cestovného
poriadku MHD alebo pridanie školské
ho autobusu.”
D. Masarovič: „Upozorňujem, že
hoci cirkevná škola má základný pro
gram v zmysle ministerských osnov,
nie je pre všetkých rodičov. Nie všetci
totiž vychovávajú svoje deti vo viere.
Cirkevná škola každoročne prijíma pr
vákov z každého obvodu v meste, ale
z dlhodobého hľadiska je geografické
rozmiestnenie škôl v Malackách zlé. Do
budúcnosti musíme hľadať systémové
riešenie.”

A. Pašteka: „Dérerka nie je prie
storovo schopná otvoriť 4 prvácke trie
dy. Učí sa ešte aj v jedálni. Návrh VZN
považujem za rozumný. Nepodporu
jem vytvorenie vysunutých tried v časti
za železnicou, ale výstavbu plnohod
notnej – hoci aj menšej – základnej
školy.”
L. Vidanová: „Pripomínam, že Zá
kladná škola na Štúrovej má tzv. blo
kovú výučbu. Tento spôsob alternatív
neho vyučovania oslovuje niektorých
rodičov, ktorí tam vozia svoje deti aj
na väčšie vzdialenosti.”
J. Mračna: „Podporujem myšlien
ku zriadenia vysunutých tried.”
P. Spusta: „Navrhujem prerozde
liť deviatakov, ktorí lepšie zvládnu aj
presuny na väčšie vzdialenosti po mes
te, napríklad deviatakov z Dérerky na
Štúrku.”
M. Ondrovič, viceprimátor: „Aj
deti z Písnikov, Hurbanovej či Hlbokej
musia cestovať MHD alebo prechádza
jú pešo cez frekventované komuniká
cie. Určitým riešením situácie by mož
no bolo domáce vzdelávanie, zastreše
né konkrétnou základnou školou.”

Zápisy prvákov
do základnej školy

Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných ško
lách na školský rok 2020/2021 sa na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 26. marca 2020 koná od
15. apríla 2020 do 30. apríla 2020.

Do všetkých základných škôl
v Malackách je možné deti zapí
sať do 30. apríla elektronickou
formou. Každá škola má na hlavnej
stránke svojho webového sídla zá
ložku Elektronická prihláška. Pri
hlášku je potrebné vyplniť. Po odos
laní škola prihlášku spracuje. Overe
nie údajov poskytnutých zákonnými
zástupcami (porovnanie s rodným
listom dieťaťa a občianskymi preu
kazmi zákonných zástupcov či dolo
ženie iných dokladov) a podpísanie
prihlášky sa uskutoční na základe
ďalších usmernení.
Ak zákonní zástupcovia ne
majú možnosť zápis zrealizovať
elektronickou formou, dieťa zapí
šu za dodržania hygienicko-epi
demiologických opatrení osob
ne, ale bez prítomnosti dieťaťa.
Takýto zápis sa uskutoční v ško
lách v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta (ZŠ Dr. Dérera, ZŠ Štúrova,
ZŠ Záhorácka) v piatok 24. apríla
2020 v čase od 14.00 do 18.00 h
a v sobotu 25. apríla v čase od
9.00 do 12.00 h.
V cirkevnej škole sa zápis pre
zákonných zástupcov, ktorí ne
majú možnosť zápis dieťaťa rea
lizovať elektronicky, uskutoční
osobne po telefonickom doho
vore (kontakt 0908 115 450) v ob
dobí do 30. apríla.
Zákonní zástupcovia zapíšu na
plnenie povinnej školskej dochádz
ky dieťa, ktoré do 31. augusta 2020
dovŕši šiesty rok veku a dieťa, ktoré
malo odklad začiatku povinnej škol
skej dochádzky.

Rozdelenie ulíc na jednotlivé školské obvody
ZŠ Dr. J. Dérera
Bernolákova, Boženy Nemco
vej, Budovateľská, Duklianskych
hrdinov, Džbankáreň, Ferdiša Kost
ku, gen. M. R. Štefánika, Hlboká,
Hodžova, Hurbanova, Jána Hollé
ho, Jána Kalinčiaka, Janka Kráľa, Já
nošíkova – v časti od Veľkomorav
skej po Kalista Orgoňa, Kláštorné
námestie, Legionárska, Lesná, Ľuda
Zúbka, Mierové námestie, Mojmí
rova, Na brehu, Na majeri, Nad vý

honom, Nádražná, Námestie SNP,
Oslobodenia, Partizánska, Pavla
Blahu, Petra Jilemnického, Písni
ky, Príjazdná, Radlinského, Raká
renská, Rastislavova, Robotnícka,
Rudolfa Dilonga, Sama Chalupku,
Svätoplukova, Štefana Čulena, Tá
borisko, Tichá, Ulica Karola Virsíka,
Veľkomoravská – v časti od gen. M.
R. Štefánika po Jána Hollého, Vlas
tenecká, Vysoká, Zámocká, lokalita
záhradkárskej osady Rádek V

ZŠ Štúrova
Agátová, Alojza Veselého, arm.
gen. L. Svobodu, Boreckého, Bre
zová, Dielenská, D. Skuteckého,
Dubovského, F. Malovaného, Gaš
tanová, Jánošíkova – v časti od Ka
lista Orgoňa po ulicu Pri Maline, Ja
vorová, Jelšová, Jesenského, Jozefa
Gabčíka, Jozefa Murgaša, Kalista
Orgoňa, kpt. Miloša Uhra, Lipová,
L. Novomeského, Ľ. Kukorelliho,
Ľudovíta Fullu, Michala Tillnera,

Ota Kožucha, Pezinská, Pri Maline,
Priemyselná, Sadová, Stromová,
Stupavská, Štúrova, Továrenská, V.
Clementisa, Záhradná, lokalita zá
hradkárskej osady Olšiny
ZŠ Záhorácka
1. mája, Brnianska, Břeclavská,
Cesta mládeže, Družstevná, Hviez
doslavova, Ivana Dérera, Jána Kol
lára, Jozefa Kubinu, Kozia, Kukučí
nova, Malé námestie, Mansueta

Školské obvody základných škôl
sú určené vo Všeobecne záväznom
nariadení mesta Malacky č. 5/2020
o školských obvodoch základných
škôl. Do cirkevnej školy je možné
zapísať dieťa bez ohľadu na jeho
zaradenie do školského obvodu.

Kontakty – základné
školy v Malackách:
Základná škola Dr. Jozefa Dérera
Ul. gen. M. R. Štefánika 7
901 01 Malacky
Riaditeľka: Mgr. Katarína Habová
Tel.: 034/772 22 81
e-mail: zsderera@gmail.com
www.dererka.edupage.org
Základná škola Štúrova
ZŠ Štúrova 142/A, 901 01 Malacky
Riaditeľ: Mgr. Dušan Šuster
Tel.: 034/772 24 68, 0918 382 611
e-mail: zssturma@zssturma.sk
www.
zssturovamalacky.edupage.org
Základná škola Záhorácka
Záhorácka 95, 901 01 Malacky
Riaditeľka: Mgr. Alena Číčelová
Tel.: 034/772 38 62
e-mail: zs4malacky@zs4malacky.sk
www.zs4malacky.edupage.org
Spojená škola
sv. Františka Assiského
Kláštorné nám. 1, Malacky
Riaditeľ: Mgr. Daniel Masarovič
Tel.: 034/772 38 03, 0908 115 450
e-mail: czsmalacky@gmail.com
www.csmalacky.sk

Olšovského, Martina Benku, Mar
tina Rázusa, Mirka Nešpora, Mlyn
ská, Nová, Pavla Hallona, Petra
Straku, Poľná, Pribinova, Sasinkova,
Sládkovičova, Slovenská, Ulica Ern
sta Wiesnera, Ulica Ludwiga Ange
rera, Vajanského, Veľkomoravská
– v časti od Jána Hollého smerom
na Cestu mládeže, Vendelína J. Ku
čeru, Vinohrádok, Vševlada Gaj
doša, Záhorácka, lokalita záhrad
kárskej osady Prídavky, územie obce Kostolište, územie obce Sucho
hrad
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Základná škola
Dr. Jozefa Dérera

Základná škola
Štúrova

Základná škola
Záhorácka

Spojená škola sv.
Františka Assiského

Vízia Základnej školy Dr. J. Dérera stojí na
úsilí o kvalitné vzdelávanie v prosperujúcej
škole. Školský vzdelávací program je zosta
vený tak, aby podporoval rozvoj osobnosti
každého žiaka.

Najnovšia, najkrajšia a najmodernejšia
škola v Malackách i širokom okolí si za cieľ
svojho ďalšieho rozvoja dáva naplnenie
novej vízie existencie školy ako vzdeláva
cej inštitúcie, kde sa deti cítia dobre a bez
pečne, sú rešpektované a kde vo výchov
no-vzdelávacom procese prevažujú aktív
ne činnosti, ktoré ich bavia a pri ktorých sa
učia navzájom spolupracovať. Vízia vychá
dza z poznania, že každé dieťa je jedineč
né, a preto musí stáť v centre vzdelávania
jeho individuálny potenciál a jeho vzdelá
vacie potreby.

Sme školou, ktorá sa snaží maxi
málne podporovať a rozvíjať po
tenciál svojich žiakov. Individuál
nym prístupom sa snažíme vytvá
rať optimálne podmienky pre
efektívne učenie. Od 1. ročníka ponúkame rodičom a žiakom vyučo
vanie matematiky Hejného metó
dou, ktorá v žiakoch rozvíja kreativitu a lo
gické myslenie. V jednej triede ponúkame
vyučovanie slovenského jazyka formou
SFUMATO.

Nechajte svoje dieťa chodiť do školy,
ktorá môže byť skutočne základom života.

Kladieme dôraz na prehlbovanie čitateľskej
gramotnosti – integrálnej súčasti všetkých vy
učovacích predmetov. Zameriavame sa na roz
víjanie matematickej a prírodovednej gramot
nosti. Tie sa spájajú s objavovaním, skúmaním
okolitého sveta a experimentovaním v ňom.
Vzostup kompetencií podporujeme na II. stup
ni individuálnym prístupom na delených vyu
čovacích hodinách nielen cudzích jazykov, in
formatiky, techniky, ale aj ich využitím vo vyu
čovaní literatúry, matematiky, chémie, fyziky,
biológie či geografie. Anglický jazyk, resp. prvý
cudzí jazyk, sa deti začínajú učiť od 2. ročníka;
v 7. ročníku ponúkame vyučovanie nemeckého
alebo ruského jazyka.
Sústreďujeme sa na posilňovanie regionál
nej výchovy, podporujeme vytváranie historic
kého povedomia žiakov. Rozvíjame zážitkové
vyučovanie. Pripravujeme pre žiakov zaujímavé
exkurzie, návštevy divadelných predstavení a
koncertov, besedy, tvorivé dielne, spolupracu
jeme s ďalšími inštitúciami na realizácii edukač
ných programov. Organizujeme školy v prírode,
lyžiarsky kurz či plavecký výcvik. Žiaci si môžu
vybrať aj z bohatej ponuky záujmových útvarov
rôzneho zamerania. Cielime tak k sprostredko
vaniu jedinečných zážitkov žiakom, k rozvíjaniu
ich sociálnych kompetencií a k podnecovaniu
učiť sa.
Žiaci 1. a 2. ročníka sa učia v priestoroch
samostatných budov, čo uľahčuje ich adaptá
ciu na školské prostredie. Priestory využíva aj
školský klub detí. Ten poskytuje deťom I. stup
ňa zmysluplné využitie voľného času: spoločné
hry, športové aktivity, výtvarné tvorenie, náv
števy kultúrnych podujatí, podujatia v advent
nom období. Pre deti sa organizuje karneval,
diskoopekačka či Strašidelná Dérerka. Činnosť
v školskom klube detí sa uskutočňuje pred vyu
čovaním (od 6.00 h do 7.45 h) a popoludní (od
11.40 h do 17.30 h).
Významné miesto tvorí práca s nadanými
žiakmi. Zúčastňujeme sa na predmetových
olympiádach, na rôznych literárnych a výtvar
ných súťažiach i športových podujatiach. Žiaci
sa zapájajú do medzinárodnej matematickej
súťaže Matematický klokan, matematickej ko
rešpondenčnej súťaže MAKS, celoslovenskej
vedomostnej súťaže Všetkovedko a Expert.
Svoju tradíciu má školská šachová liga i účasť
na športových podujatiach (Večerný beh zdra
via, Malacká X, Športové hry malackej mláde
že, Putovný pohár MDD v šachu). Naši žiaci pod
vedením pedagógov získavajú ocenenia nielen
v okresných či krajských kolách, ale i na celoslo
venskej úrovni. Úspešní žiaci sú odmenení na
slávnostnej školskej akadémii v závere školské
ho roka.
Medzi ukazovatele kvality vzdelávania pat
ria i výsledky externých testovaní žiakov 5. a 9.
ročníka. Dlhodobo dosahujeme výsledky pre
sahujúce celoslovenský priemer. O snahe vzde
lávať žiakov kvalitne svedčí aj vysoký počet na
šich absolventov prijatých na osemročnú formu
gymnaziálneho štúdia, bilingválne štúdium,
maturitné študijné odbory a v ostatnom čase
i na duálne vzdelávanie.
Základná škola Dr. Jozefa Dérera
Ul. gen. M. R. Štefánika 7
Riaditeľka: Mgr. Katarína Habová
Tel.: 034/772 22 81
e-mail: zsderera@gmail.com
www.dererka.edupage.org

V jednej z tried prvého ročníka plánujeme
najmä pre tvorivé, komunikatívne a sociálne
zručné deti opäť vyučovať systémom uplat
ňovania prvkov vysoko efektívneho učenia
a riadiť sa výchovným princípom Rešpektovať
a byť rešpektovaný.
Vo všetkých triedach I. stupňa zavádzame
úplne nový predmet zameraný na rozvoj emo
cionálnych zručností. Bude viesť deti k osvoje
niu si zručností, zásadných pre šťastie a spo
kojný život a ktoré im pomôžu v ich vzťahoch
s inými ľuďmi aj pri riešení problémov.
„Ak naučíme už malé deti, ako zvládať
ťažkosti, budú lepšie schopné zvládať problémy a krízy v čase dospievania a v dospelosti.”

Snažíme sa:
• vytvárať inšpirujúce prostredie pre všetky
deti,
• podporovať efektívne učenie sa,
• rozvíjať životné zručnosti – čitateľskú a fi
nančnú gramotnosť,
• prepájať školu so životom.
Naše pevné piliere:
• skúsený a zanietený pedagogický zbor,
otvorený novým vyučovacím metódam,
• zmysluplné hranice pravidiel správania sa,
• kvalitný školský vzdelávací program,
• preferovanie múdrosti, a nie moci,
• tvorivo-humanistické vzdelávanie,
• vhodné podmienky pre športové aktivity,
• zapájanie rodičov do života školy.

Pre deti zaručujeme:
Vyučovanie prebieha v nadštandardne vy
bavenom a architektonicky jedinečnom pro
stredí. Vo všetkých triedach i učebniach majú
vyučujúci k dispozícii dataprojektory a note
booky vrátane šiestich interaktívnych tabúľ.
Samozrejmosťou je najrýchlejšie optické pri
pojenie na internet a wi-fi pripojenie v celej
škole.
V rámci skorého rozvoja schopností detí
v oblasti cudzích jazykov pokračujeme v roz
šírenom vyučovaní cudzích jazykov už od 1.
ročníka.
Škola je maximálne otvorená zdravému
životnému štýlu a športovým aktivitám.
Rozšírené vyučovanie športovej prípravy
zameranej na loptové hry máme už od 1. roč
níka. Naši žiaci pravidelne dosahujú úspechy
v športových súťažiach od okresnej úrovne až
po celoslovenskú.
Zmysluplne sa snažíme využívať voľný
čas detí i mimo vyučovania.
Organizujeme lyžiarske kurzy, plavecké kur
zy, školy v prírode, vianočný jarmok, školskú
akadémiu, návštevy kultúrnych predstavení
a koncertov, rôzne exkurzie a výlety. Pri škole
každoročne pracuje viac ako 30 záujmových
útvarov.
Nadštandardne každoročne vydávame pl
nofarebnú školskú ročenku, ktorú spolu s vy
svedčením dostáva na konci školského roka
každý žiak.
Školský klub detí ponúka v uvoľnenej
a tvorivej atmosfére mnoho ďalších možnos
ti rozvoja individuality dieťaťa. Prevádzku
školského klubu detí máme od 6.00 h až
do 18.00 h.

Veľký dôraz kladieme na výučbu cudzích jazykov. Od 1. ročníka ponúkame žiakom vy
učovanie anglického jazyka. Čitateľskú gra
motnosť zvyšujeme od 2. ročníka predmetom
Tvorivé čítanie a písanie. Veľký dôraz kladie
me i na vedomosti profilových predmetov
matematika a slovenský jazyk. V 8. a 9. ročníku delíme jednu hodinu matematiky a sloven
ského jazyka, aby sme našim žiakom pomohli
lepšie zvládnuť testovanie a zlepšili ich pri
pravenosť na stredné školy. Naši žiaci zazna
menávajú popredné miesta nielen v okres
ných, no i v krajských kolách predmetových
olympiád.
Vyučovanie v našej škole prebieha v pek
ných a svetlých triedach. Máme štyri počí
tačové učebne, modernú knižnicu, jazykové
učebne, multimediálnu učebňu, učebňu fyziky,
chémie a veľké priestory na vyučovanie telesnej
a športovej výchovy. Od 5. ročníka ponúkame
žiakom triedu so športovou prípravou.
Okrem kvalitného výchovno-vzdelávacieho
procesu pripravujeme školu v prírode už od
1. ročníka. Organizujeme zimnú i letnú školu
v prírode, plavecký kurz pre žiakov 1. stupňa
a lyžiarsky kurz pre žiakov 2. stupňa. Pedagógo
via ponúkajú žiakom bohatú ponuku záujmo
vých útvarov. K veľmi obľúbeným aktivitám na
šej školy patria už niekoľko rokov imatrikulácia
prvákov či pochod svetlonosov.
Našim žiakom tiež ponúkame poznávacie
zájazdy do krajín EÚ, vydávame svoj vlast
ný časopis. Je samozrejmosťou, že sa snažíme
i zmysluplne využiť voľnočasové aktivity v ŠKD
– spoločné návštevy divadelných predstavení,
žiaci navštevujú tvorivé dielne, rôzne besedy
a veľa času trávia i pobytom na čerstvom vzdu
chu.
Sme zapojení do projektu modernizácie
ďalších učební v spolupráci s mestom Malac
ky.

Základná škola Štúrova
ZŠ Štúrova 142/A, 901 01 Malacky
Riaditeľ: Mgr. Dušan Šuster
Tel.: 034/772 24 68, 0918 382 611
e-mail: zssturma@zssturma.sk
www.zssturovamalacky.edupage.org

Základná škola Záhorácka
Záhorácka 95, 901 01 Malacky
Riaditeľka: Mgr. Alena Číčelová
Tel.: 034/772 38 62
e-mail: zs4malacky@zs4malacky.sk
www.zs4malacky.edupage.org

Deväť desatín múdrosti
je byť múdrym zavčasu.
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Vaše dieťa prežije v škole, ktorú preň vybe
riete, väčšinu času počas nasledujúcich devia
tich rokov. Školské prostredie formuje človeka
v najdôležitejšej etape jeho života. Vytvorili
sme prostredie inšpirujúce a podnetné, kto
ré rozvíja intelekt detí a súčasne kultivuje
charakter. Samozrejme, že poskytujeme vzde
lanie v triedach a učebniach, vybavených mo
dernými digitálnymi a informačnými technoló
giami. Samozrejme, že kvalitne a zodpovedne
pripravujeme žiakov na ich ďalšie štúdium. To
je naša poctivá práca. Naším cieľom však nie
je len dosiahnutie výsledkov, ktoré sa dajú me
rať známkami či umiestnením na olympiádach
a súťažiach. Dobré výsledky v testovaniach
a súťažiach sú zrkadlom našej spoločnej snahy
a vnímavého porozumenia, no svoje úsilie za
meriavame na dômyselné vytváranie pro
stredia, umožňujúceho rozvoj schopností
a talentov detí. Najdôležitejšou víziou našej
školy je zosúladenie kvalitného vzdelávania
s výchovným pôsobením, aby sme dokázali
spoznávať a napĺňať reálne potreby detí
a odovzdávať im overené kresťanské mo
rálne a ľudské hodnoty, ktoré im pomôžu
viesť zmysluplný a zodpovedný život.
Bezpečná škola s vynikajúcou polohou,
tradíciou a povesťou je dobrým miestom pre
rast dieťaťa. Základným východiskom je, že
u nás je každé dieťa prijímané a rešpektova
né vo svojej jedinečnosti. Plnohodnotnému
právu každého dieťaťa na vzdelávanie napomá
ha školský psychológ a špeciálny pedagóg, kto
rí sa venujú individuálnej podpornej práci pre
deti so špeciálnymi edukačnými problémami.
Naša škola sa zapojila aj do projektu Moderné
vzdelávanie z operačného programu Ľudské
zdroje. Deti sú zapojené aj do medzinárodného
projektu ERASMUS+, v ktorom sa učia mediač
né techniky pre spolutvorbu konštruktívnych
debát a predchádzanie konfliktom a v rámci
projektu sa aktívne zúčastňujú na zahranič
ných workshopoch. Veríme, že aj ony môžu
urobiť svet lepším.
Naša škola:
• každoročne nadpriemerné výsledky Tes
tovania žiakov 9. roč. v rámci SR • anglický jazyk
už od 1. ročníka • výnimočné rodinné záze
mie v školskom klube detí s uzavretým areálom
• vynikajúca poloha v strede mesta blízko ZUŠ,
CVČ, Štúdia mladých DNH, Sokolovne, plavár
ne • spoločenské, cudzojazyčne orientované,
výchovné či EKO – programy • dielne, ateliér
remesiel a ručnej tvorby a projekt KUMŠTOB
RANIE • moderná školská kuchynka • desiatky
záujmových krúžkov • renovovaný historický
interiér s jedinečnou atmosférou • veľký
športovo-relaxačný areál s pohybovou zónou
• chutná, vyvážená a zdravá strava v jedálni
• príprava a realizácia projektov Muzikálna
učebňa, Kláštorná záhrada, Posilňovňa, Re
laxačná zóna • kultúrno-spoločenské podu
jatia Jasličková slávnosť, Deň rodiny, imat
rikulácie • vzdelávacie podujatia Deň Zeme,
Deň vody, Škola v prírode, Hovorme o jedle •
školský spevácky zbor, Klub Don Bosco.
Dávame do pozornosti, že pre cirkevnú ško
lu neplatí rajonizácia podľa školských obvodov
a prijíma deti bez rozdielu náboženského vy
znania a sociálneho postavenia.
Spojená škola sv. Františka Assiského
Kláštorné nám. 1, Malacky
Riaditeľ: Mgr. Daniel Masarovič
Tel.: 034/772 38 03, 0908 115 450
e-mail: czsmalacky@gmail.com
www.csmalacky.sk
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Príďte darovať krv
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 zahraničí,
• nebola za posledných 14 dní v kontakte s osobou, ktorá sa vrátila zo zahraničia, ktorá je v ka
ranténe, 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, zim
nicu, bolesť v krku, hlavy, bolesti svalov, hnačku alebo zvracanie.
Každý darca krvi má možnosť objednať sa na darovanie na presný čas prostredníc
tvom telefonických čísel:
Bratislava-Ružinov
Bratislava-Kramáre

0911 326 011
0902 207 576

Otváracie
hodiny

poštových pobočiek
Pošta Malacky 1, Zámocká
pondelok, utorok, štvrtok, piatok 8.00–16.00 h
streda
8.00–17.00 h
(každý deň prestávka 12.00–13.00 h)

Pošta Malacky 3, Štúrova
každý pracovný deň
v stredu aj popoludní
Pošta Malacky 4, Brnianska
(Kaufland)
každý pracovný deň

9.00–12.00 h
13.00–17.00 h

8.00–14.30 h

Centrum voľného času na svojej face
bookovej stránke prináša inšpirácie
na aktívne trávenie času: nápady pre
šachistov, milovníkov umenia a tvore
nia, tanečné, hudobné a športové variá
cie. Priebežne ich tvoria vedúci krúžkov.
CVeČko čaká aj na vaše príspevky, v kto
rých sa môžete podeliť o vlastné nápa
dy, ako doma využiť voľný čas. Texty, fo
tografie alebo krátke videá môžete po
sielať pod heslom „Ukáž, čo vieš” na adresu cvcmalacky.zborovna@gmail.com.
Najzaujímavejšie príspevky zverejníme.

Na nudu u nás nie je nikdy čas,
preto CVeČko opäť zabaví vás!

Zberné dvory
sú otvorené
Prevádzka oboch zberných dvorov na Hlbokej a Partizánskej ulici je obnovená. Vstup je
možný len po jednom, povinná je ochrana tváre (rúško, šál, šatka) a rukavice.
Prevádzkové hodiny zberných dvorov:
Hlboká ulica

pondelok
utorok–sobota
Partizánska ulica

pondelok–piatok
sobota

zatvorené
9.00–17.00 h
16.00–19.00 h
12.00–16.00 h

Prosíme rešpektovať tieto obmedzenia:
• neprijíma sa polystyrén,
• objemný odpad privezený vo veľkých množ
stvách môže byť odmietnutý.
Nádoby na odpad sa na prevádzke Partizánska
stále nevydávajú. Veľkokapacitný zber objemo
vého odpadu, ktorý sa v marci stihol iba v I. ob
vode, bude pokračovať pravdepodobne v máji.

Veľkokapacitné kontajnery si môžete objednať na telefónnych číslach
034/772 20 60 alebo 0911 833 077.

Župný projekt vzájomnej pomoci

Bratislavský samosprávny kraj
spustil službu pre všetkých, kto
rí pomoc potrebujú alebo ju po
núkajú. Vznikol projekt s názvom
Pomôžme si.

Pomôžme si poskytuje oporu ľuďom,
ktorí sa v dôsledku šírenia koronavírusu
ocitli v neľahkej situácii. „Výroba i služ
by ostali ochromené, preto mnohí ľudia
prišli o príjmy. Školy, kultúrne inštitúcie aj
mnohé obchody sú zatvorené. Zdravotní
kom chýbajú rúška a ochranné pomôcky.
Seniori, ktorí sú najviac ohrozenou skupi
nou, ostali odkázaní na pomoc iných. Aj
napriek tomu, že žijeme v neľahkej dobe,
mnohí z nás neostali ľahostajní a chcú po
môcť,” vyjadril sa župan Juraj Droba. Mno
ho povolaní zaniklo, chýbajú však iné.
Bratislavská župa sa snaží s ohľadom na
platné opatrenia spojiť ponuku a dopyt.
Projekt Pomôžme si je súčasťou inter
netovej stránky BSK
www.bratislavskykraj.sk/pomozme-si
a funguje formou inzercie. „Inzeráty sú
zaradené v kategóriách ako napríklad vý
roba rúšok a zdravotníckych pomôcok, va
renie a pečenie, doručovanie tovaru, poži
čiavanie náradia, alebo pomoc s nákupom
či starostlivosťou o zviera,” ozrejmil riaditeľ
odboru komunikácie a propagácie BSK
Michal Feik.
Dopyt alebo ponuku môže na portál
pridať každý, podmienkou je uvedenie
kontaktných údajov a súhlas so všeobec
nými podmienkami. Pre obyvateľov kraja
je služba bezplatná. Ak vás projekt osloví,
-red-/BSK
zapojte sa.		
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Mesto ďakuje

Mesto Malacky ďakuje všetkým dobrým a ochotným ľuďom, ktorí
nezištne pomáhajú druhým. Je ich veľa, v dnešnom Malackom hlase
adresne ďakujeme niektorým z nich.

Malacké seniorky
Ďakujeme našim šikovným seniorkám
zo Základnej organizácie Jednoty dôchod
cov Slovenska v Malackách. Jej členky Anna
Kaffelová, Anna Koreničová, Elena Kopčová,
Darina Tállová, Anna Osuská, Soňa Fedorová
a Anna Karovičová zdarma ušili rúška a odo
vzdali ich mestskému úradu, ktorý ich distri
buoval ďalej. Spolu ich bolo 300 kusov, pri
čom presnú polovicu, teda 150 – ušila sama
pani Kaffelová.
Ďakujeme aj pani Márii Drinkovej, ktorá
takisto dobrovoľne a ochotne ušila rúška.

Vietnamská komunita
Ďakujeme Vietnamskej komunite na Slovensku za pomoc vo forme daro
vania ochranných pomôcok. Jej predseda Kim Dang Nguyen osobne odo
vzdal 150 rúšok, 100 kusov hygienických rukavíc a 30 dezinfekčných gélov.
„Ďakujem pánovi Dangovi nielen za jeho gesto spolupatričnosti, ale aj za prí
jemné, hoci krátke stretnutie,” povedala prednostka mestského úradu Ľubica
Čikošová.

Dávajte si pozor
na podvodníkov

V súčasnej situácii sa ľudia snažia navzájom si pomáhať, no zároveň
ju zneužívajú aj podvodníci. Spoznať rozdiel medzi pomocou a pod
vodom môžu mať problém najmä seniori.

Psychologická pomoc
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Malackách po
skytuje psychologickú pomoc pre ľudí, ktorí sa ocitli
v karanténe z dôvodu aktuálnej situácie.
Kontakty:
Mgr. Kristína Černá –

Deti, mládež a dospelí môžu kontaktovať psycholo
gičky telefonicky v pracovných dňoch od 8.00 do
12.00 h.

Odporúčame obozretnosť najmä v týchto situáciách:
• ak vám na dvere zaklope/zazvoní neznáma osoba, pred otvorením sa spý
tajte, v akej veci prichádza;
• ak vás niekto osloví s tým, že vám chce zmerať teplotu/tlak a vykonať test
na vírus, buďte obozretní. Podvodníci si za falošný test môžu vypýtať fi
nančnú hotovosť;
• ak vám niekto ponúkne nákup potravín alebo inú pomoc, pri ktorej vy
žaduje platobnú kartu alebo hotovosť, uistite sa, že ide o aktivitu mesta,
v ktorom žijete;
• ak vám niekto ponúkne podomový predaj rúšok alebo dezinfekcie, nena
kupujte. Môže ísť o falošný alebo nekvalitný tovar;
• ak vás niekto osloví, aby ste podpísali zmluvu, ktorej nerozumiete, s veľkou
pravdepodobnosťou ide o podvod;
• ak dostanete email, v ktorom je uvedené, že môžete výhodne zhodnotiť
svoje peniaze/vziať si úver/zmeniť banku a podobne, overte si tieto infor
mácie;
• buďte opatrní pri internetových objednávkach, najmä ak ide o žiadaný to
var (dezinfekcia, rúško). Ak neviete, či je obchod dôveryhodný, spýtajte sa
na názor ľudí, ktorým dôverujete.
Ak ste svedkom takéhoto konania, obráťte sa na políciu – 158 (nepretrži
tá linka). Ak ste sa stali obeťou trestného činu, alebo máte pocit, že by ste sa
ňou mohli stať, kontaktujte informačnú kanceláriu Odboru prevencie krimi
nality Ministerstva vnútra SR.
0961 046 014, pondelok–piatok 7.30–15.30 h
web stránka: www.prevenciakriminality.sk
e-mail: miroslav.schlesinger@minv.sk
facebook: www.facebook.com/prevenciakriminality
Ministerstvo vnútra SR

034/24 44 617

Mgr. Zuzana Pajonková –

034/24 44 616

Tému pripravila redakcia.
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apríloví jubilanti

80 rokov
Alžbeta Farkašová
Ján Jurík
Irena Kašubová
Jaroslav Kocík
Zora Krčmová
Ľudmila Kujanová
Ján Sajko
85 rokov
Anastázia Dobrovodská
90 rokov
Karol Kudlička
91 rokov
Mária Boháčková
Karolína Melichárová
93 rokov
Anna Králová
Mária Linderová
Srdečne blahoželáme!

blahoželania

Sidónia Fialová,
Malacky

4. apríla oslávili naši rodičia, starí
rodičia a prastarí rodičia Rozá
lia a Karol Augustovičovci 50.
výročie svadby. Želáme im, aby
tu s nami boli ešte naďalej dlhé
roky. Srdečne blahoželajú dcéry
Renáta, Gabriela a Adriána s rodi
nami, vnučky Kristína a Veronika
s rodinami, vnuk Erik a pravnučka
Nellka.

aa
Na cestách života 50 rokov
kráčate spolu,
či vedú do kopca alebo dolu,
o seba opretí v každučký čas,
v láske a svornosti, až zbledne vlas.

31. marca sme si pri
pomenuli 24. výro
čie úmrtia Huberta
Kaffela a 12. apríla
jeho nedožité 70.
narodeniny.
Chýbaš nám. Man
želka s rodinou.

22. apríla si pripo
menieme 5. výro
čie úmrtia našej
drahej mamky,
babky a prabab
ky Márie Osus
kej.
S láskou a úctou spomínajú dvaja
synovia a dcéra s rodinami. Kto ste
ju poznali, venujte jej s nami tichú
spomienku.

Rámcová náplň práce:
Zabezpečuje úlohy v súlade so zákonom č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení neskorších predpisov v oblasti preneseného vý
konu štátnej správy na úseku školstva, mládeže a teles
nej kultúry na úrovni mesta, pripravuje a zúčastňuje sa
na tvorbe všeobecno-záväzných nariadení mesta v da
nej oblasti a kontroluje ich dodržiavanie, vykonáva administratívno-správne činnosti v školstve na úseku
územnej samosprávy, vydáva organizačné pokyny pre
riaditeľov škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovate
ľom je orgán územnej samosprávy, poskytuje odbornú
a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam.
Miesto výkonu práce: Malacky
Druh pracovného pomeru:
plný pracovný úväzok, pracovný pomer na dobu určitú
na jeden rok s možnosťou predĺženia pracovného po
meru na dobu neurčitú
Termín nástupu: podľa dohody
Platové podmienky:
nástupný plat minimálne 1 150 € brutto/mesiac v závis
losti od odpracovaných rokov + možnosť uplatnenia po
hyblivej zložky k platu
Kvalifikačné predpoklady
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa;
• kvalifikácia pre učiteľa základnej školy v zmysle vy
hlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch peda

Oľga a Ivan Blažíčkovci, želáme
vám zdravie a silu, oslávenci milí,
aby ste v zdraví a šťastí ešte dlho
spolu žili! Dcéry Ivana a Jana s ro
dinami.

SPOMIENKY
29. marca uply
nul neuveriteľný
rok od chvíle, keď
nás opustila naša
Janka Vidrnáko
vá.
Všetkým, ktorým
v živote chýba, ďakujeme za spo
mienku.

Voľná pracovná pozícia

samostatný odborný referent
školského úradu MsÚ Malacky

poďakovanie
Touto cestou ďakujem chirur
gickému oddeleniu Nemocnice
v Malackách pod vedením pri
mára Andreja Pappa.
Moja vďaka patrí lekárom, ses
trám a ostatným pracovníkom za
príkladnú starostlivosť počas mo
jej hospitalizácie na tomto od
delení.
Ďakujem aj lekárovi Pavlovi
Sýkorovi za jeho ústretový prístup
k pacientom na chirurgickej po
hotovosti nemocnice.
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Odišiel tíško,
ako odchádza deň,
a v našich srdciach zostáva
spomienka len.
8. apríla sme si pri
pomenuli 2. výročie
úmrtia nášho milo
vaného manžela,
otca a starkého Alo
jza Lorencoviča
z Malaciek.
S láskou a úctou spomínajú man
želka, dcéry Zuzka a Danka s ro
dinami, ostatná rodina a priatelia.
Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosím, spomienku spolu s nami.

V láske sme žili, radi sme sa mali.
Prišla chvíľa, keď sa
Tvoje očká navždy zatvorili.
19. apríla si pripo
míname 5. výročie
úmrtia našej mi
lovanej Marcelky
Dávidovej, rod.
Mikuličovej, z Ma
laciek. S láskou
a úctou spomína manžel Emil
a celá rodina. Kto ste ju poznali, ve
nujte jej tichú spomienku.

gogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
•n
 ajmenej päť rokov pedagogickej činnosti.
Iné kritériá a požiadavky:
•o
 bčianska bezúhonnosť,
• z nalosť legislatívy verejnej správy a samosprávy – zákon o obecnom zriadení, o výchove a vzdelávaní,
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, na
riadenia vlády SR a vyhláška MŠVVaŠ SR upravujúce
vzdelávanie na školách a školských zariadeniach, vše
obecná a miestna znalosť v oblasti mimoškolskej čin
nosti, športu a kultúry,
• skúsenosti s metodickým riadením v oblasti školstva
výhodou,
•o
 vládanie štátneho jazyka,
• z nalosť práce s PC (MS Office, internet),
• samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, zodpo
vednosť.
Zoznam požadovaných dokladov:
• ž iadosť o zaradenie do výberu uchádzača,
• š truktúrovaný profesijný životopis s uvedením telefo
nického a e-mailového kontaktu,
• k ópia dokladu o vzdelaní.
Dátum a miesto podania žiadosti:
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné
doručiť do 30. apríla 2020 na adresu: Mesto Malacky,
Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky. Žiadosti do
ručené po tomto termíne nebudú zaradené do výberu
uchádzača (neakceptuje sa posledný deň lehoty ako dá
tum odoslania na podacom lístku pošty).

Za Mickou Hacajovou
Rozlúčili sme sa
po cvičení v stredu
pred vianočnými
sviatkami, ešte krátko sme spolu posedeli, porozprávali
sme sa o plánoch
na rozvoj cvičenia
jogy v ďalšom období. Vtedy zamkla
Mária Hacajová (rod.
Spörerová), Micka,
ako sme ju všetci volali, telocvičňu v sokolovni poslednýkrát. Po viac ako tridsiatich rokoch. A už
ju viac neotvorí.
Keď sme sa po vianočných
sviatkoch vrátili na cvičenie,
chýbala. Všetci sme dúfali, že
to bude iba na krátky čas. Veď
predsa bola ešte nedávno plná
života, športovkyňa telom aj
dušou. Bola srdcom oddielu základnej rekreačnej telesnej výchovy (ZRTV) Strojár Malacky....
a to srdce naposledy dotĺklo
2. apríla 2020.
Micka sa celý svoj život venovala športu. Zasvätila ho okrem
iného pohybovej výchove detí,
mládeže aj dospelých. Sama
išla aktívnym príkladom. Už
v roku 1974 nacvičovala a reprezentovala s malackými ženami
naše mesto v rámci 4. celoštátnej spartakiády. Táto aktivita ju
priviedla k systematickej práci v odbore základnej telesnej
výchovy v rámci TJ Strojár, kde

patrila medzi najaktívnejšie cvičiteľky.
Záujem o cvičenie
narastal, a tak vznikol aj oddiel žien
pod vedením Micky. Okrem toho sa
venovala aj cvičeniu
s deťmi, organizovala rôzne dobročinné zbierky pre deti
z detského domova,
burzy športových
potrieb a detského
ošatenia. Od roku
1994 bola až do
dnešných dní predsedníčkou oddielu
ZRTV, v rámci ktorého sa venovala volejbalu a joge. Členovia
oddielu ZRTV pod jej vedením
pokračovali v organizovaní
zbierok a dobročinnej činnosti.
Spolu s Mickou sa stretávali aj
mimo telocvične. Absolvovali
spolu výlety do prírody, poznávacie zájazdy do okolitých krajín, návštevy kultúrnych podujatí či víkendové pobyty na Bukovej alebo Pezinskej Babe, kde
bolo viacej času porozprávať sa
nielen o joge či volejbale, ale
aj o sebe, o každodenných starostiach alebo víťazstvách a navzájom sa podporiť. Snažila sa
preniesť kolektívny duch športu aj do bežného života členov
oddielu ZRTV. A darilo sa jej to.
Za všetku snahu a prácu bola
v roku 2011 ocenená v ankete
Najlepší malackí športovci a ako

dlhoročná aktivistka, cvičiteľka,
funkcionárka ZRTV a členka výboru TJ Strojár Malacky sa dostala do siene slávy.
O to viac sme teraz všetci zasiahnutí jej náhlym a nečakaným odchodom A stojíme zrazu
pred neľahkou výzvou: prebrať
od Micky štafetu a niesť ju ďalej. Veríme, že sa nám to podarí a budeme ju môcť odovzdať
aj ďalším – všetkým tým, ktorým Micka pomáhala formovať vzťah k pohybovej kultúre,
k športu a pre ktorých sa aktívny pohybový štýl stal súčasťou
života. Takýto prístup bude poďakovaním za Mickinu dlhoročnú a obetavú prácu pre rozvoj
športu a telesnej kultúry v Malackách.
Micka, zostaneš navždy v na
šich srdciach a mysliach. Ne
smierne nám budú chýbať tvoje pravidelné činnosti, ktoré sa
časom zmenili na malé rituály pred hodinami jogy. Tvoje
priateľky z oddielu jogy a všetci tí, ktorí si nevedia bez teba
predstaviť volejbalové utorky
a štvrtky, ďakujú za všetku tvoju obetavú a nezištnú činnosť.
Vďaka tebe oddiel bez problémov fungoval v súdržnej a priateľskej atmosfére.

Hlbokú a úprimnú
sústrasť vyslovujeme
aj Mickinej rodine.
Členovia oddielu
ZRTV Strojár Malacky
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