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úvodník

Areál MsCSS zatiaľ zostáva pre 
verejnosť zatvorený. Vstup je umož-
nený za prísnych opatrení iba pošto-
vej doručovateľke, dodávateľom na 
vyloženie tovaru a údržbe v prípade 
poruchy. Vnútorné priestory centra 
sa denne dezinfikujú. Informácie sa 
poskytujú telefonicky, mailom ale-
bo poštou. Žiadny zamestnanec 
v MsCSS nie je v tomto období nevy-
užitý, hovorí M. Dujsíková a dodáva: 
„Chránime našich klientov aj zamest

nancov. Ďakujem všetkým ľuďom,  
ktorí sa úprimne zaujímajú, ako sa 
máme, ktorí nám nezištne darovali 
rúška, dezinfekciu či nápoje. A   veľká 
vďaka tiež patrí mojim obetavým ko
legyniam a  kolegom za zodpovednú 
prácu.”

Centrum stále poskytuje sociál
ne služby v obmedzenom režime.
do odvolania nefunguje sociál ny 
taxík, požičiavanie pomôcok, prá
čovňa ani  stredisko osobnej hy

gieny. Ako sú momentálne zabez
pečené ďalšie sociálne služby?

Zariadenie opatrovateľskej služby
Funguje v nepretržitej prevádzke 

za prísnych hygienických podmie-
nok. Platí striktný zákaz návštev (s vý-

nimkou, ak ide o klienta v  terminál-
nej fáze ľudského života) a momen-
tálne nie je povolené ani prinášanie 
vecí od príbuzných.

Prevádzka ZOS je striktne oddele-
ná, t. j. každé poschodie funguje sa-
mostatne, klienti ani zamestnanci sa 
navzájom nestretávajú. Komuniká-
cia s ostatnými strediskami prebieha 
výhradne telefonicky, zásobovanie 
je zabezpečované dovezením stra-
vy, nákupov a podobne pred dvere 
konkrétneho poschodia. V  prípade, 

Po tom, čo na jeseň minulého 
roka dostalo naše kino novú 
zvukovú techniku, tentoraz pri
šiel na rad obraz. vďaka do tá
cii 40tisíc € z Audiovizuál neho 
fondu a ďalším 45tisícom € od 
mesta sa v  tomto období mo
dernizuje premietacia techni
ka. Malacké kino je prvým jed
nosálovým kinom na Sloven
sku s laserovým projektorom.

Namiesto zastaranej premietačky, 
ktorá už má svoje odslúžené a odpre-
mietané, prichádza najmodernejšia 
laserová technika. V kombinácii s no-

vým premietacím plátnom bude mať 
divák ku kvalitnému zvuku aj rovna-
ko kvalitný obrazový zážitok. „Som 
rád, že sa to podarilo. Hoci premieta
ciu techniku diváci nevidia, je srdcom 
kina a  bez nej by nemohlo fungovať. 
Želám si, aby sa k  nám po uvoľnení 
pandemických opatrení vrátili vďační 
diváci,” hovorí primátor mesta Juraj 
Říha. Osobne si prezrel aj podkrovné  
priestory kina a približuje ďalšie plá
ny: „V kine ešte nekončíme. Pripravuje
me rekonštrukciu strechy tak, ako sme 
pred časom opravili strechu hlavnej 
budovy Mestského centra kultúry na 
Záhoráckej. Zároveň som si vedomý 

svojho sľubu zrekonštruovať hľadisko. 
Akonáhle bude realitou kultúrny dom, 
podporím výmenu sedadiel a  osade
nie väčšieho plátna. Pôjdeme krok za 
krokom.”

Bohatá história
Budova malackého kina bola po-

stavená na maličkom námestí na 
dnešnej Hviezdoslavovej ulici. Dal ju  
postaviť hostinský Martin Jurkovič  
z dolného konca, ktorý sa predtým 
vrátil z Ameriky. Staviteľmi boli Stern  
a Blaško – v Malackách známa dvojica, 
ktorá postavila napríklad sokolov ňu,  
školské budovy v kláštore a na dneš
nej Štefánikovej ulici. Je však isté, že 
filmy sa v Malackách premieta li ešte 
pred postavením kina. Premietalo sa 
v hostincoch či krčmách.

Budova kina po postavení zahŕ-
ňala na prízemí okrem sály vstupnú 

 Po modernizácii 
zvuku aj obraz

v Mestskom centre sociálnych 
služieb sú všetci zdraví
v Mestskom centre sociálnych 
služieb sú všetci zdraví
Zamestnanci a klienti Mestského centra sociálnych služieb (MsCSS) Malacky sa koncom apríla podrobili tes
tovaniu na prítomnosť koronavírusu. výsledky prišli presne 1. mája a boli mimoriadne potešujúce: všetkých 
59 testov (37 klientov zariadenia opatrovateľskej služby a 22 zamestnancov) je negatívnych. „Som rada, že 
naše hygienické opatrenia sú účinné. Verím, že aj celková situácia okolo nás sa postupne vráti do normálu, a te
ším sa, keď budem môcť naše brány znovu otvoriť pre verejnosť,” skonštatovala riaditeľka MsCSS Melánia duj
síková. veľké poďakovanie patrí spoločnosti Ikea Industry, ktorá testovanie zaplatila z vlastných financií.

Pokračovanie na strane 5

Pokračovanie na strane 3

dočasné útočisko pre zabehnu
té a nechcené psy dostalo lep
šie podmienky. Mesto Malacky 
vybudovalo novú karanténnu 
stanicu, ktorá spĺňa prísne nor
my a  zároveň poskytuje plno
hodnotný dočasný domov pre 
odchytené zvieratá.

Karanténna stanica v  Malackách 
potrebovala zmenu už dlhší čas. 
Priestory zberného dvora na Hlbokej 
ulici nemali postačujúcu kapacitu 
pre odchytených psov ani potreb-
né vybavenie pre zamestnancov. Na 

výstavbu karanténnej stanice bolo 
schválených 65 000 € a celá suma sa 
vyčerpala.

Určiť miesto pre rozsiahly pro-
jekt so špecifickými požiadavkami 
nebolo jednoduché. „Vedenie mesta 
malo niekoľko vytypovaných lokalít, 
ktoré sa neskôr ukázali ako nevhod
né – či už z dôvodu komplikovaného 
prístupu alebo pripojenia sietí. Mesto 
zvažovalo aj prenájom bývalej vete
rinárnej stanice na Pezinskej ulici, od 
čoho sa časom upustilo pre blízkosť 
obytnej zóny a súdny spor,” vysvetlila 
Gabriela Bedard z  Útvaru strategic-
kého rozvoja Mestského úradu v Ma-
lackách. Karanténna stanica sa napo-
kon presťahovala za obytnú časť na 
Stupavskej ulici, v blízkosti bývalého 
areálu vodární, kde psy nebudú ob-

Psy majú nový
 dočasný domov 

Pokračovanie na strane 4

 Vraciame sa
 k normálu

Za normálnych okolností by boli 
jednou z  dominantných tém tohto 
vydania Malackého hlasu Prvomá
jové Malacky. Keďže okolnosti nie sú 
normálne, nemôžeme napísať, koľko 
ľudí prišlo, ako sa návštevníkom páčil 
program a ako im chutilo. Hoci v pia
tok 1. mája ráno trochu pršalo, ne
skôr vyšlo slnko a bolo veľmi príjem
né jarné počasie. Prvomájky v  roku 
2020 by sa určite vydarili, avšak ich 
priebeh si zo známych dôvodov mô
žeme tentoraz iba predstavovať. Nie
ktorí z  návštevníkov by určite – ako 
vždy – hundrali na množstvo ľudí, 
na ceny, prípadne na gastronomic
kú ponuku. Som ale presvedčená, že  
Zámocký park by bol opäť plný dob
rej nálady a milých stretnutí. Zo záku
lisia príprav Prvomájových Malaciek 
môžem prezradiť, že okrem osvedče
ných malackých súborov – Saltatrix, 
dychová hudba Malačané, folklór
ny súbor Macejko, Divadlo Žihadlo, 
MIA, Los Brados  či mažoretky ELLA –  
boli v  programe Dušan Grúň, Sima 
Martausová alebo skupina Nocadeň. 
Plánovali sme aj obľúbenú športovú 
zónu WANNADO a  takisto niekoľko 
noviniek.

Nič sa nedá robiť, zrušené Prvo
májky sú už minulosť, žijeme tu a te
raz. Nie všetko sa musí točiť iba oko
lo pandémie. Život v  Malackách ide 
ďalej, a  preto sa tešíme z  nového la
serového projektora v kine, že v mest
skom centre sociálnych služieb sú 
všetci seniori a zamestnanci zdraví, 
že na Juhu vyrástol aj napriek pan
demickým obmedzeniam tradičný 
máj a  že psíkovia bez majiteľa sú už 
presťahovaní v novučičkej karantén
nej stanici.

Postupne sa do normálu vracia  
aj život okolo nás a  po niekoľkých  
týždňoch začínajú fungovať obcho
dy a  služby. Je to snáď predzvesť to  
ho, že už onedlho by sme si mohli spo
lu zájsť do kina či do divadla a že sa  
znovu objímeme s  našimi  blízkymi.

Ľ. Pilzová 
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Prijímanie 
detí do 
materskej 
školy

Žiadosti o prijatie dieťaťa do 
materskej školy na školský rok 
2020/2021 sa podávajú do 31. 
mája formou elektronickej pri
hlášky, zverejnenej na webovej 
stránke materskej školy www.
msmalacky.edupage.org.

Ak zákonný zástup
ca nemá možnosť 
elektronickej komu-
nikácie, žiadosť o pri-
jatie dieťaťa do ma-
terskej školy si môže 
vyzdvihnúť a podať 

(bez osobnej prítomnosti dieťaťa  
a za dodržania hygienickoepidemio-
logických opatrení) každý pracovný 
piatok v máji (15. mája, 22. mája, 29. 
mája) v čase od 9.00 h do 10.00 h na 
riaditeľstve Materskej školy (Štúrova 
139 v Malackách).

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 ško-
ly). Rozhodnutia o prijatí/neprijatí 
budú vydané do 15. júla a posielané 
poštou.

Bližšie informácie:
www.msmalacky.edupage.org.

MŠ Malacky

SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA

 Msú predĺžil
 klientske 
 hodiny

Mestský úrad Malacky postup
ne uvoľňuje opatrenia prijaté 
v súvis losti s pandémiou koro
navírusu.

od pondelka 4. mája sú klient
ske hodiny pre verejnosť na všet
kých oddeleniach a útvaroch den
ne od pondelka do štvrtka v čase 
od 8.00 do 11.30 h a  od 13.00 do 
15.00 h. Počas piatkov až do od
volania sú úradné hodiny mest
ského úradu aj naďalej zrušené.

osobný kontakt s  pracoviska
mi mestského úradu je už možný. 
Upozorňujeme, že osobná návšte
va kvôli osvedčovaniu podpisov, 
miestnym daniam a  stavebnej 
agende je možná iba po telefonic
kej dohode termínu.

osvedčovanie podpisov a listín 
(Klientske centrum, matrika):
034/79 66 121, 034/79 66 122

Miestne dane:
034/79 66 125, 034/79 66 126

Stavebný úrad:
034/79 66 152, 034/79 66 154
034/79 66 156

Spojovateľ–informátor:
034/79 66 100

Podmienkou vstupu do budovy 
mestského úradu je ochrana tváre 
(rúško, šál, šatka) a  dezinfekcia rúk.  
Prosíme vstupovať po jednom. Ďa
kujeme, že rešpektujete obmedze-
nia.          red

 Parkovisko
v centre je
 uzatvorené

Od polovice apríla je uzavreté parkovis-
ko v centre mesta pri budove mestského 
úradu. Dôvodom sú pokračujúce staveb-
né práce a začiatok budovania nájazdovej 
rampy do budúcej mestskej podzemnej 
garáže. Počas trvania prác sa nedá do 
Hviezdoslavovej ulice odbočiť z  hlav
nej cesty, t. j. z Ulice gen. M. R. Štefáni
ka. vjazd do Hviezdosla vovej je možný 
cez Bernolákovu, Fer diša kostku, Cestu 
mládeže alebo koziu. úsek Hviezdosla
vovej od Ulice gen. M. R. Štefánika po 
Bernolákovu je neprejazdný.

Ďakujeme verejnosti za pochopenie 
a trpezlivosť pri obmedzeniach, ktoré vý-
stavba v centre mesta prináša.

lp/otano

Ako sme už v mestských médiách 
informovali, mesto dostalo dotáciu 
od Slovenského atletického zväzu 
(SAZ) vo výške 250tisíc € na rekon-
štrukciu atletickej dráhy v Zámockom 
parku. Pôvodne požadovaná suma 
bola 400tisíc, avšak zväz kvôli množ-
stvu žiadostí z celého Slovenska pri-
delil nižšiu sumu. Nie je však vylúče-
né, že v prípade dodatočného uvoľ-
nenia finančných prostriedkov zo 

štátneho rozpočtu, resp. ak by všetky 
mestá nevyčerpali pridelené dotácie, 
môže byť príspevok pre Malacky na-
výšený.

Hlavným predmetom rekon
štrukcie je atletický ovál, ktorý má 
šírku na plnohodnotných šesť dráh 
a je súčasťou futbalového štadió
na. Je to zároveň jediný atletický 
štadión v okrese so 400metrovým 
bežeckým okruhom. Vzhľadom na 

nižšiu pridelenú sumu, než aká bola  
požadovaná, mesto analyzovalo mož 
nosť prípadného zúženia rozsahu re
konštrukcie tak, aby sa znížili nákla-
dy. SAZ však naďalej trvá na celom 
rozsahu rekonštrukcie atletickej 
dráhy vrátane sektorov na skok do 
diaľky, skok do výšky, trojskok, vrh 
guľou, hod diskom, hod kladivom 
a  hod oštepom. Podmienkou sú 
výsledné technické parametre tak, 

aby spĺňali nároky Medzinárod
nej asociácie atletických federácií 
IAAF. Celkové odhadované nákla
dy sú 766tisíc €. Finálna výška ná
kladov sa zreálni až vo verejnom 
obstarávaní.

Spolu s  atletickou dráhou bude 
potrebné zabezpečiť aj rekonštruk-
ciu trávnika, pretože dôjde k posunu 
a úprave rozmerov futbalového ihris-
ka. Zároveň sa tým odstráni dlhodo-
bý problém, pretože trávnik vykazuje 
defekty povrchu a hnilobné procesy 
v podzemí.

V rozprave počas rokovania mest-
ského zastupiteľstva zaznievali pre-
važne kladné názory. Projekt podpo-
rili poslanci Anton Pašteka, Marian 
Andil, Marian Haramia a Jozef Mračna 
či viceprimátor Milan Ondrovič. Po
slankyňa Katarína Trenčanská upo-
zornila, že spolufinancovanie mesta 
považuje za veľmi vysoké s poukáza-
ním na finančnú neistotu samospráv 
v dôsledku aktuálnej situácie s koro
navírusom. Podľa slov primátora Jura  
ja Říhu je podmienkou SAZ pre po-
skytnutie dotácie práve súhlas za-
stupiteľstva. Ako vysvetlil, v prípade 
finančných problémov môže mesto 
od projektu odstúpiť, avšak bola by 
to až najkrajnejšia možnosť.

Materiál napokon zastupiteľstvo 
prijalo (z 15 prítomných bolo 13 za, 1 
proti a 1 sa zdržal hlasovania). Vedenie 
mesta tak môže pokračovať v rokova-
ní so SAZ.                lp/otano

 Poslanci odsúhlasili opravu
 atletickej dráhy v parku

Hoci sa v  súvislosti s  aktuálnymi 
obmedzeniami očakávalo spoma
lenie tempa pri mestských projek
toch, s radosťou konštatujeme, že 
ich výstavba pokračuje.

nová telocvičňa pri Základnej  
škole dr. J. dérera už stojí, robotníci 
momentálne pracujú vo vnútorných 
priestoroch (elektrina, voda, vzdu
cho technika atď.). 

Pokračuje sa aj v rozširovaní Ma
terskej školy na Záhoráckej ulici. 
Nová trieda s ka pacitou 20 detí vzni-
ká na mieste starých šatní základnej 
školy. 

Mesto tiež pripravuje rekonštruk-
ciu Ulice Jozefa Kubinu. Tá by sa mala 
začať po tom, čo sa skončí budova nie 
vodovodu a kanalizácie.

Text a foto: lp

 Mestské projekty pokračujú ďalej

Nová telocvičňa na Dérerke.Rozširovanie škôlky na Záhoráckej.
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že do ZOS príde poštová doručova-
teľka, zásielky vybaví tiež pri vstupe 
na konkrétne poschodie. Využívanie 
vonkajších priestorov je časovo od-
delené pre prvé a druhé poschodie.

Vedúca ZOS a sociálna pracovníč-
ka organizujú pre klientov aktivity na 
trávenie voľného času, pričom prio-
ritu majú individuálne aktivity, resp. 
aktivity v užšom kruhu.

Zamestnanci si po príchode do 
práce zmerajú telesnú teplotu bez-
kontaktným teplomerom. Ak nie-

ktorý z nich vykazuje známky akého-
koľvek ochorenia, je povinný opustiť 
pracovisko. Nosenie rúšok a  rukavíc 
je samozrejmosťou. V  prípade po-
ruchy je privolaný údržbár, resp. iný 
odborný pracovník, ktorý si pred 
vstupom vydezinfikuje ruky, nasadí 
ochranné rukavice a  ochranný ob-
lek. Pri výkone práce nesmie prísť do 
kontaktu so žiadnym klientom.

denný stacionár
Služba je pozastavená. Sociálna 

pracovníčka je v  telefonickom kon-

takte s  klientmi. V  prípade potreby 
im zabezpečí nákup, kontrolu, vy-
konanie hygieny a pod. Klienti majú 
zabezpečené rúška a tlačoviny (ča-
sopisy, krížovky) na trávenie voľného 
času.

domáca opatrovateľská služba
Služba je zabezpečovaná nepre-

tržite. Riadi ju a  koordinuje sociál-
na pracovníčka, ktorá komunikuje 
s  klientmi, rodinnými príslušníkmi 
a opatrovateľkami telefonicky. Opat-

rovateľky majú zabezpečené ochran-
né rúška a rukavice.

Jedáleň
Stravu dostávajú stravníci, kto-

rí boli v  MsCSS zaregistrovaní, t. j. 
všet ci, ktorí odoberali stravu pred 
pandémiou a prejavili záujem o  jej 
obnovenie. Je zabezpečovaná vý-
hradne formou dovozu v jednorazo-
vých obaloch, ktoré si stravníci musia 
predplatiť. Rozvoz stravy prebieha za 
prísnych hygienických opatrení: vo-

diči majú rúška, ochranné rukavice  
a každý deň sa rozvozové vozidlá de-
zinfikujú.

 
Sociálna posudková činnosť

Služba je zabezpečovaná nepretr-
žite. Kontakt so žiadateľmi a úradmi 
prebieha telefonicky, mailom a poš-
tou.

Zamestnanci
Administratíva a zamestnanci, 

kto rí riadia jednotlivé strediská, majú 
zadelenú prácu tak, aby sa na pra-
covisku nestretávali. Ak je to možné, 
využívajú prácu z domu. Vodič sociál
neho taxíka vypomáha pri rozvoze 
obedov. Opatrovateľky z denného 
stacionára vypomáhajú v ZOS, preto-
že rozdelením ZOS na dve pracoviská 
bolo potrebné doplniť personál.

útulok
Služba je zabezpečovaná nepretr-

žite. Klienti majú zabezpečené rúška, 
dostali informačné materiály o bez-
pečnom správaní sa, sú poučení o zá-
sadách a  opatreniach na predchá-
dzanie infekcie. Situácia a zdravotný 
stav klientov útulku sa monitoruje 
telefonicky.

Text: Ľ. Pilzová, foto: S. osuský

V súvislosti s pripravovanou mo-
dernizáciou trate Devínska Nová Ves 
– Kúty sa budú upravovať aj nástu-
pištia. Železnice si preto pripravujú 
uvoľnenie vlastných pozemkov – 
tých, kde momentálne stoja stánky 
– pre obsluhu budúceho veľkého 
staveniska. Neskôr tam plánujú nový 
peší podchod k nástupištiam.

Plánované cykloparkovisko
Mesto v tejto lokalite uvažuje o vy 

 budovaní moderného cykloparko
viska, tzv. Bike&Ride parku. Ako 
povedal primátor Juraj Říha, rad-
nica tak reagovala na opakované 

sťažnosti obyvateľov na tento zane-
dbaný a nedôstojný priestor. „Zatiaľ 
však ide iba o pracovný návrh a jeho 
prípadná realizácia bude koordino
vaná so že leznicami,“ zdôraznil pri-
mátor a  doplnil: „Projekt Bike&Ride 
parku vnímame ako pokračovanie 
spolupráce so železnicami s  cieľom  
revitalizovať prostredníctvom euro
fondov ďalšiu časť Nádražnej ulice. 
Doteraz bol takto postavený pre
stupný terminál a  zrekonštruovaná 
Nádražná ulica.”

Stánkari sa vo svojej petícii po-
stavili aj proti novému záchytnému 
parkovisku.  „Neviem, čo si mám  

o tom myslieť. Boli to práve tí istí 
podnikatelia, ktorí ma pred ča
som žiadali o vyriešenie situácie, 
keď ľudia odstavujú svoje autá na 
Nádražnej ulici,” povedal J. Říha.

Podpora od MALACkY nA koLo
K polemike sa verejne vyjadrila 

aj iniciatíva MALACKY NA KOLO. Vo 
vyhlásení, ktoré adresovali mestu 
Malacky, Generálnemu riaditeľstvu 
ŽSR a Správe majetku ŽSR v Bratisla-
ve, okrem iného uvádzajú: Situácia 
v automobilovej doprave je neúnos
ná a sme veľmi radi, že mesto Ma
lacky podporuje alternatívne (bez
motorové) spôsoby dopravy. Toto je 
trend v celom svete. Kvalitné parko
vanie pre bicykle podporí zvýšené 
využívanie kombinovanej dopravy 
(bicykel + vlak + MHD) do Bratisla
vy. Jednoznačne vítame a podpo
rujeme vybudovanie Bike&Ride 
parku na železničnej stanici v Ma
lackách. Okrem zvýšenia kapacity, 
priameho napojenia na železničnú 
stanicu a bezpečnosti je dôležitým 
kritériom kvality aj rýchlosť zapar
kovania bicyklov a  ich vyzdvihnu
tia. Vytvorenie niekoľkých prestup
ných terminálov, kde bude možné 
zaparkovať bicykel a  prestúpiť na 
iný druh verejnej dopravy, tzv. bike 

and ride, je plne v súlade so schvá
leným Generelom cyklistickej do
pravy mesta Malacky.

Všetkých 15 prítomných poslancov  
MsZ vzalo petíciu na vedomie a jed-
nohlasne odporučilo mestskému úra
du pokračovať v  príprave Bike and  
Ri de parku na Nádražnej.

Text: Ľ. Pilzová, foto: S. osuský, 
vizualizácia: B. Škopek

 dostane nádražná ulica dôstojnú tvár?
Poslanci mestského zastupiteľstva rokovali o  liste, ktorý v  januá
ri tohto roka dostal mestský úrad pod názvom Petícia obyvateľov 
mesta Malacky a jeho okolia zastupiteľstvu mesta proti zrušeniu pre
vádzok podnikateľov, 12+7 parkovacích miest a umiestneniu predra
žených cykloprístreškov na Nádražnej ulici. Petitienti sa v  ňom do
máhajú obnovenia nájomných zmlúv na stánky na nádražnej, ktoré 
prevádzkovateľom vypovedal majiteľ pozemkov, Železnice Sloven
skej republiky (ŽSR). Mesto s nimi nemá uzatvorené žiadne nájom
né zmluvy. Petíciu podpísalo 271 obyvateľov s  trvalým pobytom 
v Malackách a 339 obyvateľov s trvalým pobytom mimo Malaciek.

v Mestskom centre sociálnych služieb sú všetci zdraví

opäť vydáva 
zberné nádoby

Spoločnosť Tekos oznamuje, že 
opäť predáva zberné nádoby. Vydá-
vajú sa na zbernom dvore na Parti-
zánskej ulici denne v čase od 7.00 h 
do 14.30 h. Platba je možná iba v ho-
tovosti. Odporúčame si vopred tele-
fonicky overiť, či má Tekos požado
vanú nádobu práve na sklade, kon-
takt 034 7975 115.       Tekos 

Dokončenie zo strany 1
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ťažovať obyvateľov a budú na čistej-
šom, komfortnejšom a pokojnejšom 
mieste. Útulok dostal nielen nový 
pozemok, ale aj bezpečnejšie koter-
ce, priestranný výbeh pre zverencov 
a bunky pre zamestnancov. Pracov-
níkom karanténnej stanice poslúži 
kancelária na administratívu, odde-
lený priestor na veterinárne úkony, 
kuchynka, sklad i  sociálne zariade-
nie so sprchou. Novoprijaté zviera-
tá s neznámym zdravotným stavom 
a šteniatka budú umiestnené do od-
delených kotercov. Zvyšných šesť ko-
tercov využijú dlhodobo ubytované 
psy v útulku. Všetky plochy je možné 
dezinfikovať, čo pomôže udržať zvie-
ratá v bezpečí od prenosných nákaz 
a parazitov. Areál je kompletne oplo-
tený a upravený, okolie karanténnej 
sta nice lemujú kvety a  stromy. Vo 
vonkajších priestoroch sa nachádza-
jú prv ky, s ktorými sa psíky pravde-
podobne stretnú aj v nových domo-
voch. Karanténna stanica v súčasnej 

podobe dokáže poskytnúť príjemný 
pobyt nechceným zvieratám, ktoré 
boli v  tmavých kotercoch na Hlbo-
kej ulici často frustrované. Útulnejšie 
prostredie prospeje k ich psychickej 
pohode a  socializácii. Moderné vy-
bavenie uľahčí manipuláciu so psa-
mi a oplotenie zabráni možným kon-
fliktom.

K  novej karanténnej stanici ve-
die existujúca panelová cesta, čím 
je dostupná pre autá, cyklistov i pe-
ších návštevníkov. „Časť karanténnej 
stanice je skolaudovaná ako útulok, 
preto môže pomáhať venčiť aj laická 
verejnosť,” uviedol primátor mesta 
Juraj Říha. Verejnosť je v útulku vždy 
vítaná, či už si prídete osvojiť kama-
ráta, alebo len spestriť psíkom dlhé 
dni. Súčasťou areálu je veľký výbeh, 
kde sa môžu psíky vybehať z nahro-
madenej energie a lepšie sa spoznať 
s  novými majiteľmi, v  pokojnom 
a známom prostredí. 

Vybudovanie novej karanténnej 
stanice bolo pre mesto dlhodobým 
cieľom a  na jej realizácii pracovalo 
množstvo ľudí. O  finálnu podobu 
projektu sa zaslúžili najmä mentor-
ky Gabriela Bedard a  Jana Bačová, 
vylepšiť dočasný domov pre psy po-
mohlo aj viacero sponzorov. „Rada 
by som spomenula tých, ktorí nám 
pomohli, najmä APRO Záhradné cen

trum, Florest, Richter Rasen Slovakia, 
STADCON, AMEDIAL, METIRON a KON
SAD. Poďakovanie patrí aj  všetkým, 

ktorí dlhodobo podporujú našu ka
ranténnu stanicu, a  zamestnancom 
mestskej organizácie Tekos,” poďako-
vala sa za spoluprácu na rozsiahlom 
projekte G. Bedard.

Súčasná podoba karanténnej 
stanice spĺňa prísne zákonné pod-
mienky a bude slúžiť ešte mnohým 
generáciám obetavých psíčkarov, 
ktorí sa neváhajú ujať zlomených 
duší. „Z novej karanténnej stanice sa 
ne smierne teším. V porovnaní s objek
tom na Hlbokej ulici je to neuveriteľ 
ný krok vpred. Dúfame, že nové prie
story prilákajú veľa návštevníkov, či  
už za účelom adopcie, alebo spoloč
ného venčenia psíkov,” dodáva G. Be  
dard a priznáva, že by karantén-
nu stanicu radšej videla viacmenej 
prázdnu. „Nech teda nová stanica 
slúži a  želám jej, aby bola využívaná 
čo najmenej. Pretože psíkom by bolo  
beztak najlepšie v rodinnom prostredí, 
ale to im môžete zabezpečiť, priatelia, 
už len vy a vaši známi, ktorí by hľadali 
nového člena rodiny,” zaželal cez svoj 
facebookový profil primátor.

Útočisko pre nechcené psy sa 
do nových priestorov presťahovalo 
počas prvej májovej nedele. Na lep-
ší život momentálne čaká päť psov, 
jeden zo zverencov žije v dočasnom 
domove, ktorý mu poskytla dobro-
voľníčka. Opustených psov v našom 

meste však neubúda. Nie vždy sa 
zviera nemá kam vrátiť, niekedy sa 
len stratí a nenachádza cestu domov, 

vtedy sa zbytočne vystavuje stresu 
z  odchytu a  pobytu v  útulku. „Vždy 
sa snažíme psíkom venovať, každému 

dať kúsok lásky a pohyb, ktorý potre
bujú, nič však nenahradí pravý milu
júci domov. Žiaľ, opakovane k nám 
chodia nečipované zvieratá,” dodáva 
pracovníčka Zuzana Adamovičová. 
Karanténna stanica Malacky preto 
prosí majiteľov štvornohých miláči-
kov, aby si svoje zvieratá riadne za-
bezpečili a  nezabúdali na zákonnú 
po vinnosť – bezbolestné čipovanie. 
Čip nesie informácie o  majiteľovi  
a označené zvieratá sa vďaka tomu 
dostanú domov omnoho skôr.

Text a foto: L. Wernerová

NOVÁ KARANTÉNNA STANICA
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Persil 
Len 4mesačné šteniatko 
pochádza z  nevhodných 
podmienok. Momentálne 
je v  dočasnom domove, no 
stále nemá nového majiteľa. 
Všetko nasvedčuje tomu, že 
v  dospelosti bude väčšieho 
vzrastu, preto hľadá pána 
s  dostatkom času a  skúse
nosťami s  výchovou psov.

oki 
Energický Oki má vždy dob 
rú náladu. Mladý kríženec 
bude potrebovať pevnú ru
ku, avšak pri správnom ve
dení sa z  neho môže stať 
po hodový spoločník. Oki je 
mladý a veľmi učenlivý, ho
dil by sa aj na psie športy či 
ako tréningový partner ak
tívneho pá na.

Ňufko
Ňufík je asi 5ročný kríženec 
špica. Svet je preňho jedna 
veľká komédia a neustále vr  
tí chvostíkom. Vyžaduje po  
zornosť a množstvo spoloč
ne stráveného času. Budúci 
majiteľ by mal vedieť využiť 
je ho temperament a dopriať 
mu dostatok pohybu.

Rex 
Nemecký ovčiak Rex je bez
problémovým spoločníkom 
na dlhé prechádzky. Odha  
dom 6ročný pes je v útul ku 
už viac ako pol ro ka, avšak 
stále nenašiel no vú rodinu. 
K  šťastiu mu stačí výbeh 
a  loptička, nie je konfliktný 
ani s inými zvieratami.

 Hľadajú nový domov
karanténna stanica v Malackách hľadá pôvodného alebo nového majiteľa pre psíkov, ktorí sa ocitli na ulici. 
v čase odberu budú všetky zvieratá zbavené parazitov, očkované na prenosné choroby a kastrované. Ak  
si niektorého psíka chcete adoptovať, oslovte pracovníkov útulku na nižšie uvedených kontaktoch.

Kontakty: email: ksmalacky@gmail.com,  facebook: karanténna stanica Malacky

Text: lw, foto: lw, S. Podmanická

 Psy majú nový dočasný domov

Projekt novej karanténnej stani-
ce je zapojený do súťaže Ahoj 
krásne Slovensko, ktorá každo-
ročne skrášľuje vybrané miesta. 
Vďaka hlasom v  súťaži môžeme 
pre útulok vyhrať lavičky,  agili
ty prekážky a  bazénik pre psov.  
Čas strávený pri zvieratách tak 
môže byť ešte o niečo zábavnej-
ší. Hlasovať za projekt môžete 
prostredníctvom emailovej ad-
resy na webovej stránke súťaže 
www.ahojkrasneslovensko.sk. 
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Pristavené veľkokapacitné kontajnery 

II. obvod – 16. máj
•  Nádražná – Štefana Čulena – Pavla Bla hu (Pepsi Cola, zad

ná brána)
•  križovatka Petra Jilemnického – Ľu da Zúbka
• Kozia (ubytovňa Agra)
•  Jána Hollého – druhá časť Martina Benku
• Cesta mládeže – Veľkomoravská 
•  Cesta mládeže (modrý činžiak pri ceste)
•  križovatka Svätoplukova – Jána Hollého
•  križovatka Vlastenecká – Príjazdná
•  križovatka Bernolákova – Veľkomoravská (trafostanica)

III. obvod, 23. máj
• Vinohrádok
• gen. M. R. Štefánika – jasle, veterinár
•  gen. M. R. Štefánika – zastávka Taba rín
• Stupavská – bývalé Zberné suroviny
• trafostanica pri Betánii
•  Michala Tillnera 5219/19 – parkovis ko
• Štúrova – detské ihrisko a škola

• Štúrova – pri potoku
•  križovatka Štúrova – Boreckého – L. No vomeského 
•  trafostanica V. Clementisa – Jozefa Gabčíka – Ľ. Kukorel li ho
• Kalista Orgoňa – parkovisko
• križovatka Jánošíkova – Príjazdná
•  križovatka Záhradná – Stromová – Ol šiny 
• križovatka Gaštanová pri Hobbi

Iv. obvod, 30. máj
•  Záhradná – Jesenského – Dubovské ho (pri detskom ihris

ku)
• Sadová (pod lesom)
•  Dubovského (bytovky Vojenských le sov)
• križovatka Rakárenská – Táborisko
•  Na majeri – parkovisko pri Vojenských lesoch 
•  križovatka Rakárenská – Duklianskych hrdinov
•  križovatka Tichá – Duklianskych hrdinov
•  Duklianskych hrdinov 31 (oproti Fytopharme)
•  križovatka Oslobodenia – Legionárska 
•  križovatka Rudolfa Dilonga – Nad výhonom
•  križovatka Hurbanova – Lesná – Boženy Nemcovej
• križovatka Hurbanova – Janka Kráľa
• križovatka Hurbanova – Hlboká
• križovatka Písniky – Džbankáreň
•  križovatka Džbankáreň – Vysoká – Hl boká
• križovatka Hodžova – Hlboká         TEkoS

SPEKTRUM

Zber veľkoobjemového odpa
du, ktorý sme stihli pred vyhlá
sením koronavírusových ob
medzení iba v I. obvode, v máji 
pokračuje v  ostatných troch 
obvodoch.

sobota 16. máj – II. obvod
sobota 23. máj – III. obvod
sobota 30. máj – Iv. obvod

V rámci jednotlivých obvodov sú 
určené miesta, kde sa pristavia veľ-
kokapacitné kontajnery a do ktorých 
môžu obyvatelia vyniesť odpad.

Veľkokapacitné kontajnery sú ur-
čené výlučne pre obyvateľov Mala-
ciek – fyzické osoby. Nie sú určené 
pre podnikateľov, aby sa zbavovali 
odpadu v rámci svojich podnikateľ-
ských aktivít (pri prerábkach bytov 
a pod.).

do veľkoobjemových kontajnerov
PATRí: 
nábytok rozbitý na dosky, kober
ce, matrace a odpad, ktorý nepatrí 
do komunálneho odpadu ani do 
separovaného zberu.

do veľkoobjemových kontajnerov
nEPATRí: 
pneumatiky, elektroodpad, baté
rie a akumulátory, stavebný od
pad, nebezpečný odpad (farby, 
ole je a pod.). nEPATRIA SEM AnI 
konÁRE A InÝ BIoLoGICkY RoZ
LoŽITEĽnÝ odPAd. Sú určené len 
na objemný odpad z domácností.

Elektroodpad sa môže voziť na 
zberný dvor Partizánska celoročne  
a zadarmo. Aj veľkoobjemový od-
pad sa môže voziť celoročne na 
zber né dvory.

Určenie obvodov podľa ulíc
II. oBvod
Kozia, Martina Benku, Vendelína J. Kučeru, Veľkomoravská, Cesta mládeže, Vševlada Gajdoša, Slovenská, Mirka Ne-
špora, Jána Hollého, Ulica  Ludwiga Angerera, Pavla Hallona, Ernsta Wiesnera, Ivana Dérera, Petra Straku, Mojmíro-
va, Rastislavova, Svätoplukova, Vlastenecká, Robotnícka, Budovateľská, Príjazdná, Sama Chalupku, Jána Kalinčiaka, 
Ľuda Zúbka, Petra Jilemnického, Štefana Čulena, Pavla Blahu, Nádražná, Ulica Karola Virsíka, Bernolákova.
III. oBvod
Záhradná, Brezová, Javorová, Jelšová, Lipová, Agátová, Gaštanová, Stromová, Stupavská, Pri Maline, Štúrova, Borec-
kého, L. Novomeského, Jánošíkova, V. Clementisa, Jozefa Gabčíka, Jozefa Murgaša, Ľ. Kukorelliho, kpt. Miloša Uhra, 
arm. gen. L. Svobodu, Kalista Orgoňa, Alojza Veselého, gen. M. R. Štefánika, Námestie SNP, Vinohrádok, Michala 
Tillnera, Ľudovíta Fullu, záhradkárska osada Olšiny. 
Iv. oBvod
Oslobodenia, Legionárska, Nad výhonom, Rudolfa Dilonga, Hurbanova, Boženy Nemcovej, Janka Kráľa, Hodžova, 
Hlboká, Písniky, Džbankáreň, Vysoká, Duklianskych hrdinov, Tichá, Lesná, Rakárenská, Táborisko, Sadová, Dubov-
ského, Jesenského, Na majeri.

 Pokračuje veľkoobjemový zber

miestnosť a priestor na predávanie 
lístkov. Na poschodí bol balkón, pre-
mietacia miestnosť a služobný byt.

Kino bolo v prevádzke pravdepo
dobne od začiatku roka 1927, v sep
tembri 1926 sa v zápisnici obecného 
zastupiteľstva uvádza, že ešte nestá
lo. Vo februári 1927 už malo názov  
Edison. Údajne z finančných dôvo
dov bolo neskôr odpredané rodine 
Singerovcov. V priebehu roka sa 
1929 sa už uvádzal nový názov kina 
– Univerzum. Za slovenského štátu 
prevzala kino Hlinkova garda. V ro ku 
1945 sa kino nakrátko vrátilo Singe
rovcom. Čoskoro ho však štát zná-
rodnil, dostal ho do správy Štátny 
film a od roku 1957 národný výbor. 
Ná zov kina sa zmenil na Záhoran.

V kine sa už takmer 100 rokov 
pre mietajú filmy, ale využitie budovy 

bo lo a je širšie. Najmä po prvej rekon-
štrukcii v 60. rokoch, keď pribudlo 

pó dium, sa tam odohrávali kultúrne 
podujatia a slávnostné schôdze pri  
výročiach či iných príležitostiach. 
Podľa niektorých Malačanov v medzi  
vojnovej dobe slúžilo kino aj ako ži-
dovská modlitebňa.

nedávna minulosť 
Po páde komunizmu sa budova 

kina v rámci reštitúcie vrátila pôvod-
ným vlastníkom, ktorí ju v roku 2005 
predali mestu Malacky. V rokoch 
2006–2007 prešla budova rozsiah-
lou rekonštrukciou. Dnes kino pre-
vádzkuje Mestské centrum kultúry 
(MCK) Malacky. Budova dostala ná-
zov Kultúrní domeček, kino sa stále 
volá Záhoran.

Budovu kina kúpilo mesto od sú-
kromného majiteľa v  roku 2005. Pri 

následnej rekonštrukcii sa okrem iné
ho vymenila technika. V  roku 2007  
bol v  kine inštalovaný zvukový sys-
tém Dolby Digital Surround EX. Kino 
Záhoran bolo prvým kamenným ki
nom, ktoré mohlo ponúknuť divá
kom kvalitný zvuk Dolby Digital Sur
round 7.1 z klasického filmového pá  
su, ako aj najnovší zvuk Dolby Sur-
round EX z digitálnej projekcie. Od 
januára 2012 kino premieta aj v 3D 
a vlani na jeseň podstúpil moderni-
záciu znova aj zvuk. Vymenil sa celý 
zvukový systém vrátane procesora, 
reproboxov či zosilňovačov. Zmenu 
diváci zaregistrovali v podobe čisté-
ho priestorového zvuku bez skresle-
nia a šumu.

Súčasnosť
Kino ročne zaznamená okolo 900 

premietacích hodín. V súčasnosti sa 
v budove kina, resp. Kultúrního do-
mečku najmä premietajú filmy a hra-
jú divadelné predstavenia  divadla 
na hambálku a iných divadiel. Pra-
videlne sa tu koná festival Zejdeme 
sa na hambálku. Sála sa tiež využíva 
na koncerty, akadémie, prednášky či 
semináre.

Redigitalizáciu kina Záhoran 
Malacky finančne podporil

Text: Ľ. Pilzová, 
s využitím článku M. Macejku 

Príbeh malackého kina – od nemého 
filmu k 3d, písaného 

pre Malacké pohľady. 
Foto: S. osuský a Malacké pohľadyPremietacia technika v roku 2006. 
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Budova kina okolo roku 1928.

Primátor Juraj Říha a jeden z premietačov Ľubo Müller pri novom laserovom projektore.

 Po modernizácii zvuku aj obraz
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ZŠ dr. J. dérera

V prvom kroku sme sa snažili op-
timálne vyriešiť zadávanie domácej 
prípravy pre žiakov, pričom na zre-
teľ sme brali aj nerovnaké technic-
ké možnosti. Zadania zverejňujeme 
na našej internetovej stránke www. 
dererka.edupage.org, kde sme vy-
tvorili blogy pre jednotlivé triedy. 
Učitelia pripravujú materiály, prezen-
tácie, pracovné listy a pojmové mapy. 
Zvažujú prácu tak, aby žiaci dokázali 
úlohy urobiť aj samostatne. Od za-
čiatku tejto zvláštnej situácie berieme  
do úvahy, že nie sú dôležité výkony na 
známky, ale oceňujeme najmä snahu, 
záujem a úsilie. Vznikajú aj za ujímavé 
výtvory, v  ktorých sa odzrkad ľuje 
prežívanie detí počas prerušeného 
vyučovania. Využívame nástroje, kto-
ré žiaci poznajú z predchádzajúceho 
obdobia: MS Office 365, portál www. 
bezkriedy.sk. Už počas prerušenia 
vyučovania viacerí učitelia absolvo-
vali školenia – webináre, aby rozšírili 
svoje kompetencie a dokázali praco-
vať s aplikáciou MS Teams. Ďalší vy-
užívajú možnosti inej online komu-
nikácie. So žiakmi a rodičmi komuni-
kujeme formou emailov (k dispozícii 
sú pracovné mailové adresy jednotli-
vých učiteľov, prípadne stačí napísať 
na školský mail zsderera@dererka.
sk) či telefonicky. Poskytujeme tiež 
po moc deťom, ktoré nemajú všetky 
technické prostriedky. Zabezpečili 
sme možnosť vyzdvihnúť si školské 
pomôcky zo školy. So žiakmi so špe
ciálnymi výchovnovzdelávacími po-
trebami je v kontakte školská špe ciál
na pedagogička.

Spoločne sa k zadaným témam, 
cvičeniam či úlohám určite vrátime. 
Nie nadarmo sa hovorí, že všetko zlé 
je na niečo dobré. V tejto situácii by  
si naši žiaci mali uvedomiť potrebu 
riadenia a využívania svojho času.

V  mene pedagogických zamest-
nancov našej školy ďakujem za trpez-
livosť i slová pochopenia či podpory.

katarína Habová, 
riaditeľka ZŠ dr. J. dérera

ZŠ Štúrova

V  našej škole už dlho funguje  
online komunikácia s  rodičmi pro-
stredníctvom elektronickej žiackej 
knižky. Učitelia na začiatku každého 
týždňa zverejnia na stránke školy 
www.zssturovamalacky.edupage.
org prehľad učiva na celý týždeň. 
Denne potom zadávajú konkrét-
nu prácu – cvičenia, pracovné listy, 
prezentácie, videá či iné vzdelávacie 
materiály. Žiaci i  rodičia učivo vidia, 
môžu si materiály stiahnuť alebo vy-
pracovať priamo a  výsledky zaslať 
učiteľovi.

Veľa učiteľov využíva online pro
gramy, napríklad WhatsApp, Viber, 
gmail. Viacerí kolegovia pristúpili 
k  vyučovaniu prostredníctvom vi
deokonferenčných portálov ako 
Zoom a  Microsoft Teams. Materiály 
čerpáme okrem klasických učebníc 
i zo stránok www.viemeto.sk, www.
bezkriedy.sk, z virtuálnej knižnice 
a digitálnych učebníc. K žiakom, ktorí 
majú obmedzenú možnosť elektro-
nickej komunikácie, pristupujeme 
individuálne a  zabezpečujeme pre 
nich vyučovacie materiály.

Žiakom, ktorí potrebujú špeciálnu 
pomoc, sa cez mail či telefón venujú 
aj  tri asistentky a špeciálna pedago-
gička. Vychovávateľky poskytujú aj 
návody na trávenie voľného času.

Každý učiteľ, vychovávateľ i asis-
tent disponuje pracovnou mailovou 
schránkou v tvare meno.priezvisko 
@zssturma.sk, prostredníctvom kto-
rej je žiakom i  rodičom k  dispozícii. 
Rodičia nás môžu kontaktovať tele-
fonicky alebo aj osobne. Sme k dis-
pozícii v  škole fyzicky v pracovných 
dňoch od 9.00 do 12.00 h. V  tomto 
čase si môžu prísť žiaci a rodičia indi-
viduálne vyzdvihnúť pomôcky.

Veľmi oceňujeme ústretový prí-
stup rodičov, ktorí ochotne spolu-
pracujú na vzdelávaní svojich detí. 
Ceníme si aj prácu učiteľov, ktorí na-
šli v sebe potenciál na rozvíjanie no-
vých zručností v informačných a ko-
munikačných technológiách. 

dušan Šuster, 
riaditeľ ZŠ Štúrova 

ZŠ Záhorácka
Každý zákonný zástup-

ca má prístupové heslo, 
ktorým sa môže prihlásiť  
do školského systému 
Edu Page a  sledovať tak 
priebeh vyu čovania a  za-
dávanie úloh. Učitelia za-

dávajú poznámky, úlohy, pracovné 
listy, prezentácie a odkazy na eduka-
tívne programy či videá cez www. 
zs4malacky.edupage.org. Tiež vy-
užívajú spojenie cez Skype, Messen-
ger, mail, Teams.

Učitelia využívajúci Skype, Mes-
senger či Teams si (pri menších de-
ťoch po dohode s  rodičmi) upravili 
rozvrh, žiakov si rozdelili na menšie 
skupiny a v online spojení vedú vy-
učovaciu hodinu a priamo spolu ko-
munikujú.

Pre žiakov, ktorí nemajú vhodné 
technické podmienky, učitelia pri-
pravujú pracovné listy a  žiaci, resp. 
ich zákonní zástupcovia sa s  tried-
nymi učiteľmi dohodnú na termíne 
a  čase prevzatia učebných mate
riálov. Učebné materiály sa v  škole 
podľa potreby vytlačia a sú žiakom, 
prípadne ich zákonným zástupcom 
odovzdané v pracovných dňoch od 
9.00 do 12.00 h. Tlačenie učebných 
materiálov zabezpečujú vychováva-
teľky školského klubu detí a asisten-
ti učiteľa, ktorí majú v škole službu. 
O  prevzatí učebných materiálov, 
resp. pracovných listov sa vedie evi-
dencia.

Ak rodičia potrebujú pomoc s pri-
hlásením a heslom do EduPage, môžu  
napísať na oficiálnu mailovú adresu 
školy zs4malacky@zs4malacky.sk. 
Sem môžu napísať aj ostatné svoje 
požiadavky, prípadne si dohodnúť 
návštevu školy vo veci úradných zá-
ležitostí alebo vyzdvihnutia učeb níc. 
Vedenie školy im posielalo návody 
na prácu s EduPage a priebežne im 
zasiela všetky potrebné informácie.

V  prípade nejasností alebo pri 
spät nej väzbe rodičia kontaktu-
jú kon krétneho vyučujúceho cez 
EduPa ge alebo mailom. Všetci vy-
učujúci majú pracovný mail v  tvare 
priezvisko.meno@zs4malacky.sk.

Alena Číčelová, 
riaditeľka  ZŠ Záhorácka 

Spojená škola 
sv. Františka Assiského 

Vyučujeme pomocou nástrojov 
pre online vzdelávanie. Žiaci a  štu-
denti sa zapájajú aj do rôznych pro-
jektov. Žiaci 5.–8. ročníka vypracú-
vajú projekt na tému klimatických 
zmien, gymnazisti píšu ročníkové 
projekty a SOČ. Podľa nového upra-
veného rozvrhu sa každý vyučova-
cí deň začína ranným komunitným 
stretnutím triednych učiteľov s  ich 
žiakmi na udržanie vzťahov v  triede 
a zdieľanie ich zážitkov z domáceho 
prostredia.

Do rodín s chýbajúcim vybavením 
sme požičali potrebné technológie. 
Všetky zadania, linky na pri pojenie 
na online vyučovanie, online testy na  
získanie spätnej väz by, pro jekty a os
tatné informácie sú na jednom mies-
te – v elektronickej žiackej knižke na 
csmalacky.edupage.org, kde sa pri-
hlasujú rodičia aj žiaci cez svoje heslá.
Aby sme naďalej rozvíjali a prehl bo
vali komunitný charakter našej školy,  
organizujeme akcie, do ktorých po-
zývame rodiny školského spolo čen
stva z  bezpečia ich domova, napr. 
Pôstny koláč, Deň vody, Deň po čaté
ho života, Deň Zeme. Na podporu či
tateľskej gramotnosti sme pripravili 
špeciálnu aktivitu, v ktorej sme všetci 
spolu vo svojich domovoch jednu 
ho dinu čítali obľúbené príbehy.

Ako cirkevná škola sprostredkú-
vame účasť na streamovaných svä-
tých omšiach zo školskej kaplnky  
a súčasne zdieľame online duchovný 
program pripravený Združením kato
líckych škôl Slovenska. Zorganizovali 
sme aj ďalšiu Otvorenú platformu 
na gymnáziu s bratom Filipom pro
stredníctvom video konferencie.

Školská psychologička pomáha 
rodičom s problémami psychického 
zvládania záťažovej situácie, alebo 
radí, ako pracovať doma s  deťmi.  
V centre záujmu školskej špeciálnej 
pedagogičky sú žiaci so špeciálnymi 
výchovnovzdelávacími potrebami.

Ďakujeme rodičom za pomoc pri 
zabezpečovaní domáceho vyučova-
nia.

daniel Masarovič, 
riaditeľ SŠ sv. F. Assiského

Materská škola 
Počas tejto situácie čerpá väčši na 

učiteliek minuloročnú 
dovolen ku. Tie, ktoré 
nečerpajú, vypracúva jú 
plány v súlade s téma-
mi v na šom školskom 
vzdelávacom progra-

me Kvietok. Na základe svojich plá-
nov pripravujú súbory aktivít, ktoré 
po sielajú elektronickou formou ro-
dičom. Aby mohli s deťmi praco-
vať všetci rodičia, na našej webovej 
stránke v sekcii Aktivity s deťmi sú –  
podľa tém na daný mesiac – zverej-
nené súbory aktivít na inšpiráciu. Sú 
to pracovné listy, námety na tvorbu  
s deťmi, básničky, hádanky, aktivity  
zamerané na grafomotori ku, jazyko
vé schopnosti, matematické predsta-
vy či priestorovú orientáciu. Aktivity 
budeme aktualizovať vždy k dané-
mu mesiacu a k daným týždenným 
témam.

Predškoláci dostali pracovné zo ši
ty, s ktorými pracujú počas škol ského 
roka, aby mohli pokračovať v ich vy-
pracúvaní. K dispozícii je aj naša škol-
ská psychologička, ktorá poskytuje 
rodičom individuálne poradenstvo a 
materiál zameraný pre individuálnu 
potrebu dieťaťa. Kontakt je zverej-
nený na webe ma terskej školy www.
msmalacky.edupage.org.

Podmienky prijatia a postup pri 
prijímaní detí je zverejnený na webe 
MŠ v sekcii Aktuality. Naša webová 
stránka  je pravidelne aktualizovaná. 
V sekcii Aktuality zverejňujeme no-
vinky a oznamy pre rodičov.

Momentálne sú priestory mater-
skej školy prázdne. Preto toto obdo-
bie využívame na potrebné opravy 
(ako je obnova náterov, oprava plo-
tov a drobné opravy v priestoroch 
jednotlivých pracovísk).

Martina novotová, riaditeľka MŠ 

Základná umelecká škola
V  prvom kroku sme museli vy

riešiť technické zabezpečenie onli-
ne vyučovania. Kolegom, ktorí ne-
mali potrebnú techniku, sme zapo-
žičali notebooky, keyboardy a  ďal
šie materiály na vyučovanie. Hoci 
to nebolo jednoduché, podarilo sa 
nám spustiť vyučovanie online vo 
všet kých štyroch umeleckých odbo 
 roch našej školy – hudobný, literár-
nodramatický, tanečný a  výtvarný. 
Vyu čovať umelecké predmety cez 
počítač – to sme si ešte pred pár týž-
dňami nevedeli ani predstaviť.

Všetci kolegovia sa zapojili do  
online vyučovania, našli si spôsoby 
cez mail, WhatsApp, Messenger a iné  
komunikačné kanály.

Touto cestou veľmi pekne ďaku-
jem mojim kolegom, že zvládli aj ta-
kúto náročnú situáciu, našli me tódy 
výuky a  nebáli sa vyskúšať nové 
spôsoby.

Lívia Spustová, riaditeľka ZUŠ

KORONAVÍRUS

ako fungujú počas obmedzení?Školy
a organizácie:
v Malackách sa všetko začalo v piatok 6. marca. Prerušilo sa vyučo vanie, obmedzilo sa fungovanie mest
ských organizácií. Ešte pred niekoľkými týždňami by sme takýto príbeh pokladali za jeden z ka te górie scifi. 
Ako na novú situáciu zareagovali  organizácie v meste?

Foto: k. vrablecová

Foto: ZUŠ
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 Prosíme o darovanie krvi
Prosíme dobrovoľných darcov krvi, aby pomohli za
chraňovať životy. národná transfúzna služba SR 
ubezpečuje, že na všetkých pracoviskách platia sprís
nené 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 karanténe, alebo sa u tejto osoby objavili príznaky 
respiračného ochorenia, resp. ochorenia COVID19,

•  nemá alebo nemala za posledných 14 dní: suchý kašeľ, dýchavičnosť, 
zvýšenú teplotu, zimnicu, bolesť v krku, hlavy, bolesti svalov, hnačku 
alebo zvracanie.

každý darca krvi má možnosť objednať sa na darovanie na presný  
čas prostredníctvom telefonických čísel:

BratislavaRužinov  0911 326 011
Bratislavakramáre 0902 207 576

Psychologická pomoc
Úrad práce sociálnych vecí a  rodiny v  Malackách poskytuje psycholo
gickú pomoc cez telefón. 
deti, mládež a dospelí môžu kontaktovať psychologičky v pracov
ných dňoch od 8.00 do 12.00 h. 

kontakty:

Mgr. kristína Černá           034/24 44 617
Mgr. Zuzana Pajonková  034/24 44 616

občianske združenie Malacká šošovica prichádza v časoch 
koronavírusu, ktorý znemožnil organizovanie májových tr
hov Malackej šošovice, s originálnym nápadom. Ponúklo 
možnosť stálym predajcom, aby sa predstavili virtuálne na 
www.sosovicovani.sk.

„Vírus Covid19 so sebou priniesol zmeny v takmer všetkých ob
lastiach života. Jarná Malacká šošovica (a možno ani jesenná) sa 
nebude konať. Naši predajcovia prišli o možnosť prezentovať sa a 
priamo predávať svoje produkty. Návštevníci s nimi zase strácajú 
kontakt a nakúpia si tam, kde vedia, že je to možné. Preto sme sa 
rozhodli vytvoriť online priestor, v ktorom dáme o šikovných ľuďoch  
v Malackách a okolí vedieť. Neobmedzujeme sa len na doterajších 
predajcov Malackej šošovice. Je tu mnoho malých biznisov, ktoré 
musia byť zatvorené, alebo fungujú v upravenom režime. Cez pro
jekt Šošovicováňí sa o nich verejnosť môže dozvedieť,” vraví grafič-
ka Mária Mareková zo šošovicového tímu, ktorá webovú stránku 
vytvorila. Takže klikajte, vyberajte a podporte tých vašich „srdco-
vých” predajcov z Malackej šošovice na www.sosovicovani.sk.

L. vidanová

 Šošovicování v časech korony

Centrum voľného času na svo
jej face bookovej stránke priná
ša inšpirácie na aktívne tráve
nie času: nápady pre šachistov, 
milovníkov umenia a tvorenia, 
tanečné, hudobné a  športové 
variácie. Priebežne ich tvoria 
vedúci krúžkov.

CVeČko čaká aj na vaše príspevky,  
v ktorých sa môžete podeliť o ná-
pady, 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. Najzaují-
mavejšie príspevky zverejníme.

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

proti nudeMonika
Mamina, keďže je v  ohrozenej zóne, 
teda objatia, ktoré už zajtra nemusia 
byť.
Petra
Mne chýbajú moji drahí rodičia, ale 
som rada za dobré opatrenia. Rodi
čom v Malackách nič nechýba, len 
nech sa znova v zdraví uvidíme.
dagmar
Posedenie v  kaviarni pri dobrej káve 
a s priateľmi. 
Zuzka
Celé ľudské tváre a úsmevy, posede
nie s priateľmi na pive a slobodné roz
hodnutie ísť kamkoľvek.
Jana
Nechýba mi vlastne nič, aj keď som  
teraz na OČR a  príjem mám biedny. 
To, čo potrebujem, mám doma a  trá
vim viac času s  dcérkou. Len dcérke 
chýbajú kamaráti a škôlka.

Soňa 
Všetko, čo bolo predtým. Stretnutia 
s  priateľmi, zbor, joga, nakupovanie 
a  možnosť  niekam ísť. 
Radovan
Prvomájové  oslavy v  Malackách. 
Alena
Voľné cestovanie, stretnutie s rodinou 
a priateľmi.
Soňa
 „Moje” judo deti a spoločné tréningy.
Mária
Rodinné stretnutia, priatelia, ich ob
jatia. Naše drahé vnúčatká. Chýbate 
nám.
Eva 
Nakupovanie a  chodenie po vonku, 
keď  je  krásne. 
Adam
Futbalové zápasy.

Z FB mesta Malacky spracovala 
lw

na Juhu stojí máj
Napriek všetkým obmedzeniam na Juhu predsa len stojí máj. Tradiční  

organizátori kultúrnych podujatí na sídlisku Jozef Mračna, Robert Peťko, 
Renáta Kováčová a  Štefan Hronček už po šiestykrát postavili symbol naj
krajšieho mesiaca v roku. Hoci tentoraz chýbal sprievodný program, určite  
sa z mája tešia všetci Južania.             red

 Kto alebo čo vám chýba 
 počas obmedzení?

AnkETA:
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Rámcová náplň práce:
•  riadiaca a koordinačná činnosť oddelenia ekonomiky – 

vedenie 12členného kolektívu,
•  dohľad a riadenie správy miestnych daní a poplatkov,
•  dohľad a riadenie prác na úseku rozpočtovania a finan-

covania,
•  usmerňovanie rozpočtového procesu a vedenia účtov-

níctva mesta, vrátane rozpočtových a  príspevkových 
or ganizácií zriadených mestom,

•  riadenie a  dohľad pri uplatňovaní právnych noriem 
v oblasti financovania hospodárstva mesta počnúc pro
cesom zostavovania rozpočtu, priebežným hodnote-
ním plnenia rozpočtu, finančným usporiadaním všet-
kých vzťahov k rozpočtu a končiac zostavením návrhu 
záverečného účtu mesta,

•  dohľad a riadenie na úseku spracovania účtovných zá-
vierok a výkazníctva, komunikácia s auditorom,

•  styk s peňažnými ústavmi a poistenie majetku.
Miesto výkonu práce: Malacky
druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok, pra-
covný pomer na dobu neurčitú 
Termín nástupu: podľa dohody
Platové podmienky: 
•  nástupný plat minimálne 1500 € brutto/mesiac v závis-

losti od odpracovaných rokov + možnosť uplatnenia 
pohyblivej zložky k platu

kvalifikačné predpoklady:
•  vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania,
•  prax v oblasti ekonomiky, rozpočtovníctva, financií mi-

nimálne 5 rokov, 
•  prax vo verejnej správe výhodou.

Iné kritériá a požiadavky:
•  znalosti právnych predpisov v oblasti ekonomiky a  fi-

nancií vo verejnej správe a súvisiacej legislatívy,
•  bezúhonnosť,
•  spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, zdravot-

ná spôsobilosť,
•  znalosť práce s PC (MS Office, Internet),
•  organizačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, 

flexibilita,
•  vodičský preukaz skupiny B.
Zoznam požadovaných dokladov 
•  žiadosť o účasť na výberovom konaní, 
•  podpísaný štruktúrovaný životopis s uvedením telefo-

nického a emailového kontaktu,
•  overená kópia dokladu o vzdelaní,
•  čestné vyhlásenie o  spôsobilosti na právne úkony 

v plnom rozsahu a o zdravotnej spôsobilosti.
dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výbero
vom konaní:
Žiadosť s  priloženými požadovanými dokladmi je po
trebné doručiť v zalepenej obálke s označením „výbe
rové konanie – vedúci oddelenia ekonomiky – neo
tvárať“ najneskôr do 21. mája 2020 na adresu: Mestský 
úrad Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky. 
Žia dosti doručené po tomto termíne nebudú zaradené 
do výberového konania (neakceptuje sa posledný deň 
lehoty ako dátum odoslania na podacom lístku pošty).
Termín, miesto a hodinu výberového konania oznámi vy-
hlasovateľ uchádzačom, ktorí splnili podmienky k účas-
ti na výberovom konaní, písomne najmenej sedem dní 
pred jeho uskutočnením.

Zamestnávateľ:
Mestské centrum sociálnych slu-
žieb Malacky
Sídlo:
Ulica 1. mája 9, 901 01 Malacky
Počet voľných miest: 2
Charakteristika:
pomocné práce pri poskytovaní 
úkonov starostlivosti o domácnosť, 
sprevádzanie pri základných sociál-
nych aktivitách a  pomoc pri seba-
obslužných úkonoch
Miesto výkonu práce:
Malacky, domácnosť opatrovaného
Termín nástupu: dohodou
Pracovný úväzok: dohodou
nástupný plat: pri plnom úväzku 
584 –701 € podľa počtu rokov praxe 
(po skončení skúšobnej doby osob-
né ohodnotenie)
kvalifikačné predpoklady:
nižšie stredné odborné vzdelanie 
získané v odbore vzdelávania so za  

meraním na opatrovanie alebo na 
poskytovanie zdravotnej starostli-
vosti alebo akreditovaný kurz opat-
rovania najmenej v rozsahu 220 ho
dín
Ďalšie požiadavky:
zodpovednosť, spoľahlivosť, samo-
statnosť, komunikatívnosť, flexibili-
ta, profesionalita, empatia
Požadované doklady:
žiadosť o  prijatie do pracovného 
po meru (s uvedením tel. kontaktu), 
profesijný životopis, kópia dokladu 
o dosiahnutom vzdelaní.
Písomnú žiadosť spolu s požadova-
nými dokladmi je potrebné doručiť 
do sídla zamestnávateľa  najneskôr 
do 25. mája do 14.00 h. Na one-
skorene podané žiadosti, ako aj žia-
dosti bez požadovaných dokladov, 
sa nebude prihliadať. Uchádzači, 
ktorí spĺňajú požiadavky, budú po-
zvaní na výber.

Rámcová náplň práce: 
vedenie územných, stavebných, kolaudačných a  iných 
konaní, výkon štátneho stavebného dohľadu v zmysle 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a staveb-
nom poriadku (stavebný zákon)
Miesto výkonu práce: Malacky
druh pracovného pomeru:
pracovný pomer na dobu určitú na jeden rok s  možnos-
ťou ďalšieho predĺženia pracovného pomeru.
Termín nástupu: podľa dohody
Platové podmienky:
nástupný plat minimálne 1 000 € brutto/mesiac v závis-
losti podľa odpracovaných rokov + možnosť uplatnenia 
osobného príplatku k platu
kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa 
stavebného, právneho zamerania
Iné kritériá a požiadavky:
•  osobitný kvalifikačný predpoklad na zabezpečenie čin-

nosti stavebného úradu v zmysle vyhlášky Ministerstva 
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 
č. 547/2003 Z. z. o obsahu a rozsahu odbornej prípra-

vy a postupe pri overovaní a osvedčovaní osobitného 
kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti 
stavebného úradu výhodou,

•  prax v oblasti stavebného zamerania, samosprávy vý-
hodou,

•  občianska bezúhonnosť,
•  znalosť práce s PC (MS Office, Internet),
•  komunikačné schopnosti, samostatnosť, zodpoved-

nosť, profesionálne vystupovanie.
Zoznam požadovaných dokladov:
•  žiadosť o zaradenie do výberu uchádzača,
•  štruktúrovaný profesijný životopis s  uvedením 

telefonického a emailového kontaktu,
•  kópia dokladu o vzdelaní. 

dátum a miesto podania žiadosti:
Žiadosť spolu s  požadovanými dokladmi je potrebné 
doručiť do 20. mája 2020 na adresu: Mesto Malacky, 
Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky. Žiadosti do-
ručené po tomto termíne nebudú zaradené do výberu 
uchádzačov (neakceptuje sa posledný deň lehoty ako 
dátum odoslania na podacom lístku pošty).

Rámcová náplň práce:
zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy pod-
ľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
na úseku miestnych a účelových komunikácií, príprava 
stanovísk a vyjadrení k investičnej činnosti z hľadiska 
cestného správneho orgánu na úseku dopravy a cest-
ného hospodárstva, príprava stanovísk a vyjadrení ako 
správca miestnych komunikácií, príprava rozhodnutí  
o určení na umiestnenie a zmeny dopravného značenia 
a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách 
súvisiacich s návrhmi, podnetmi, požiadavkami osôb 
a inštitúcií, príprava rozhodnutí o  vyhradení parkova-
cích miest na území mesta, vedenie evidencie pasportu 
miestnych komunikácií
Miesto výkonu práce: Malacky
druh pracovného pomeru:
•  pracovný pomer na dobu určitú na jeden rok s možnos-

ťou ďalšieho predĺženia pracovného pomeru.
Termín nástupu: podľa dohody
Platové podmienky: 
•  nástupný plat minimálne 1000 € brutto/mesiac v závis-

losti podľa  odpracovaných rokov + možnosť uplatne-
nia osobného príplatku k platu

kvalifikačné predpoklady: 
•  vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa 

technického zamerania – stavebné, dopravné
Iné kritériá a požiadavky:
•  prax v príslušnom odbore, resp. v samospráve výhodou, 
•  občianska bezúhonosť,
•  znalosť právnych noriem v predmetnej oblasti,
•  znalosť práce s PC (MS Office, Internet, AutoCAD),
•  samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, zodpo-

vednosť,
•  vodičský preukaz skupiny B.
Zoznam požadovaných dokladov:
•  žiadosť o zaradenie do výberu uchádzača,
•  štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením telefo

nického a emailového kontaktu,
•  kópia dokladu o vzdelaní.
dátum a miesto podania žiadosti:
Žiadosť spolu s  požadovanými dokladmi je potrebné 
doručiť do 20. mája 2020 na adresu: Mesto Malacky,  
Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky. Žiadosti do
ručené po tomto termíne nebudú zaradené do výberu  
uchádzačov (neakceptuje sa posledný deň lehoty ako 
dátum odoslania na podacom lístku pošty).

Zamestnávateľ:
Mestské centrum sociálnych slu-
žieb Malacky
Sídlo: 
Ulica 1. mája 9, 901 01  Malacky
Miesto výkonu práce: 
Malacky
Termín nástupu: 
dohodou
Pracovný úväzok: 
37,5 h (úväzok 100 %)
Pracovný čas: 
7.00 h–15.00 h
nástupný plat: 
 830,50–997 € podľa počtu rokov 
praxe (po skončení skúšobnej doby 
osobné ohodnotenie)
kvalifikačné predpoklady:
a)  vyššie odborné vzdelanie v štu-

dijnom odbore diplomovaná 
všeobecná sestra ALEBO

b)  vysokoškolské vzdelanie prvého 
stupňa v bakalárskom študijnom 
programe v študijnom odbore 
ošetrovateľstvo ALEBO

c)  úplné stredné odborné vzdelanie 
nadobudnuté v strednej zdravot-
níckej škole v študijnom odbore  

zdravotná sestra, všeobecná ses-
tra alebo detská sestra do 30. ap
ríla 2004 ALEBO

d)  úplné stredné odborné vzdela nie 
nadobudnuté v  strednej zdra
votníckej škole v  študijnom od-
bore praktická sestra.

Ďalšie požiadavky:
spoľahlivosť, samostatnosť, zodpo-
vedný prístup k práci, lojálnosť, em-
patia, trpezlivosť, iniciatívnosť
Požadované doklady:
•  žiadosť o  prijatie do pracovného 

pomeru (s uvedením telefonické-
ho kontaktu),

•  profesijný životopis,
•  kópia dokladu o  dosiahnutom 

vzdelaní.

Písomnú žiadosť spolu s požadova-
nými dokladmi je potrebné doručiť 
do sídla zamestnávateľa najneskôr 
do 25. mája do 14.00 h. Na one-
skorene podané žiadosti, ako aj 
žiadosti bez pripojených požadova-
ných dokladov, sa nebude prihlia-
dať. Uchádzači, ktorí spĺňajú požia-
davky, budú pozvaní na výber.

samostatný odborný referent výstavby – 
stavebný úrad, Msú Malacky

samostatný odborný referent výstavby – 
stavebný úrad (doprava), Msú Malacky

vÝBERové konAnIA

vedúci oddelenia ekonomiky Msú Malacky
voĽné PRACovné MIESTA:

opatrovateľka

kvalifikačné predpoklady:  
•  v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a od-

borných zamestnancoch a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustano-
vujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre 
jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamest-
nancov v znení neskorších predpisov.

Zoznam požadovaných dokladov: 
•  doklady o ukončení štúdia v súlade s vyššie uvedenými kvalifikačnými 

predpokladmi, 
•  súhlas so spracovaním osobných údajov.

Predpokladaný nástup do zamestnania: 26. august 2020.
Pracovnú ponuku zasielajte do 15. mája poštou alebo osobne na adresu 
ZŠ Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7, 901 01 Malacky, prí padne elek
tronicky na adresu zsderera.riaditelka@dererka.sk.

učitelia ZŠ dr. J. dérera
učiteľ/učiteľka s aprobáciou biológia – chémia

podkategória: učiteľ II. stupňa ZŠ 
učiteľ/učiteľka informatiky v aprobácii s iným predmetom

kategória: učiteľ
podkategória: učiteľ II. stupňa ZŠ

učiteľ/učiteľka techniky v aprobácii s iným predmetom
kategória: učiteľ

podkategória: učiteľ II. stupňa ZŠ 
vychovávateľ/vychovávateľka Škd

zdravotná sestra
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Ako by ste najvýstižnejšie cha
rakterizovali obdobie vášho pôso
benia v Malackom hlase?

Možno obdobím priblíženia sa či
tateľom s témami, ktoré ich zaujímajú. 
V prvom rade sa zmenil claim (vizuál-
ny štýl komunikácie, pozn. redakcie) 
novín na Vaše noviny, ktorý, ako som 
si všimla, je tam doteraz. Prestali sme 
duplikovať v novinách články, ktoré už 
dávno boli zverejnené na webe alebo 
na vtedajšom televíznom textovom 
kanáli eMTV. S  mojím tímom sme sa 
sústredili na problémy Malačanov 
a ich života a na druhej strane aj na za
ujímavé oblasti či ľudí, ktorí tu žijú ale
bo pôsobia. Chceli sme, aby noviny boli 
viac „čítavé”, a to nielen odpočtom po
vinných informácií. Zaviedli sme naprí
klad rubriku Na telo. V nej sa mohli oby
vatelia, aj anonymne, spýtať na kon
krétny problém, či položiť otázku a my 
sme ho spracovali. A verte, že nie vždy 
to boli príjemné témy – napríklad zme
ny v územnom pláne, keď sa cítili nie
ktorí naši obyvatelia poškodení v súvis
losti so zmenami, alebo problémy spo
jené s  riadením a  financiami v  jednej 
školskej jedálni. Zrazu sa v mestských 
novinách objavila aj publicistika. Písali 
sme o zaujímavých ľuďoch, napr. drži
teľoch vtedajšieho ocenenia Pálffyho 
srdce, Malačanoch, ktorí sa zaslúžili vo 
vedeckom, umeleckom, spoločenskom 
živote o  zviditeľnenie nášho mesteč
ka. Jedným z nich bol aj momentálne 
v  súvislosti s  koronavírusom populár
ny vedec, Malačan Boris Klempa. Od 
Nadácie otvorenej spoločnosti získala 
naša redaktorka Simona Šípová cenu 
za najlepší regio nálny článok v  roku 
2010. Išlo o pa liatívnu opateru dieťat
ka z  nášho mesta prostredníctvom 
občianskeho združenia Plamienok. 
Keďže som zistila, že bežní obyvate
lia majú často problém, kde a u koho 
vybaviť svoju agendu, postupne sme 
dali priestor jednotlivým oddeleniam 
mestského úradu, aby sme ich predsta
vili – za čo sú zodpovední, čo sa u nich 
dá vybaviť. A súčasne sme aj všetkých 
mestských úradníkov zosobnili, teda 
k menám zrazu pribudli aj tváre (v da
nej dobe ešte nebolo GDPR až takým 
veľkým problémom). Samozrejme, že 
noviny obsahovali aj dôležité spravo
dajské informácie a aktuality týkajúce 
sa bežného života mesta. A  inzerciu, 
ktorá nám síce pomáhala financovať 
noviny, ale na druhej strane sme sa 
často hnevali, že musíme škrtať články 
alebo ich odkladať do ďalšieho čísla, 
aby sa zmestila.

Ako dostatočná vtedy bola 
spät ná väzba od čitateľov?

Čitateľov zaujala najmä ponuka 
položiť otázky anonymne v  rámci 

vyššie spomenutej 
rubriky a  čo nás ne  
smierne tešilo, boli 
pozitívne reakcie  
najmä na publicis
tické články. Sami 
nám začali posielať 
námety a  ti py na 
ďalšie za ujímavé 
osobnosti alebo 
podujatia. Nie
kto rí z  nich nám dokonca radili, ako  
dané té my spra covať. Najviac ich 
v  tom ča se trápi li následky orkánu, 
ktorý sa Malackami prehnal a poškodil 
Zá mocký park, a  požadovali presné 
informácie, ako sa mesto vysporiada 
s  odstránením popadaných stromov  
a škodami, ktoré vznikli. Asi najrozpo
ruplnejšie boli odozvy čita teľov na 
články týkajúce sa rekonštrukcie nad
jazdu – od tých, ktorí mali pocit, že prvé 
informácie mali vyjsť v novinách ešte 
o dva týždne skôr až po tie, ktoré nám 
ďakovali za ich úplnosť a  pravidelnú 
aktualizáciu.

Spomínate si na nejakú kon
krétnu tému, ktorá vyvolala búr
livé ohlasy v meste? k vyriešeniu 
akého problému dopomohol Ma
lacký hlas?

Búrlivú reakciu vyvolal najmä zá
mer investora vybudovať poschodo
vý parkovací dom uprostred sídliska 
Domky. Dokonca tak, že sme museli 
zorganizovať stretnutie medzi zástup
cami mesta a  obyvateľmi za účasti 
mediátora v  kine, teda na neutrálnej 
pôde. Občania boli vo veľkej miere 

pro ti výstavbe s odôvodnením, že ich 
deti potrebujú ihrisko, na ktorom mal 
parkovací dom stáť. Podarilo sa im 
presadiť svoju vôľu a investor aj mesto 
od zámeru ustúpili. Druhou búrlivou 
témou bolo prvoaprílové televízne vy
sielanie, ktoré napriek upozorneniu, že 
ide o  Prvý apríl, niektorí nepochopili 
a informácie zobrali vážne.

S  ktorými jednotlivcami či or
ganizáciami ste spolupracovali?

So všetkými, ktorí sa akýmkoľvek 
spôsobom v  danom čase a  priestore 
podieľali na živote mesta a  jeho oby
vateľov.

Čo vám osobne dala práca 
v mestských novinách?

Iný pohľad na menšiu komunitu, 

akou je naše 
m e s  t e č k o , 
a  na vzťahy 
v  nej na priek 

tomu, že tu ži
jem od detstva 
a bola som vždy 

nejakým spôso
bom v  komunit
nom živote aktív

na. Mestské novi
ny (spolu s  ostat
nými mestskými 

médiami) tvorili 
však len časť práce 

celého oddelenia 
marketingu. Stretla 
som tu fantastic

kých ľudí, z  ktorých 
sme vybudovali za 
pomerne krátky čas 

profesionálny tím mi
lujúci svoje povolanie. 
Možno preto sa nám 

podarilo spoločne veľ
mi úspešne sprístupniť 
práve zrekonštruovaný 

pálffyovský kaš tieľ po
čas Prvomájových Ma
laciek, vymyslieť zaují

mavú výstavu fotografií 
o  kaštieli Pred a  Potom, 
nafotiť kalendár detailov. 

Vydala sa jedna z kníh o  Malackách,  
spestrili sme sortiment suvenírov v TIKu,  
orga nizovali Medzinárodný kultúrny 
festival pre mladých ľudí Kultúra bez 
tlmočníka, ale aj (a nesmejte sa) zre
organizovali archív podľa požiadaviek 
vtedajšej novely zákona (bola to pre 
nás veľká výzva), pretože aj ten spadal 
do kompetencie môjho oddelenia. Sa
mozrejme, že všetky tieto témy dostali 
vždy priestor v Malackom hlase. 

Čo by ste odkázali súčasnému 
tímu novín a čitateľom?

Aby sa snažili aj v  dnešnom digi
tálnom svete udržať papierové novi
ny pri živote, a to témami, ktoré budú 
zaujímavé a užitočné pre obyvateľov. 
A čitateľom, aby tímu mestských novín 
pomohli s vytváraním obsahu svojimi 
tipmi alebo témami, ktoré ich v súvis
losti so životom v  mestskej komunite 
zaujímajú. 

Pripravila I. Sochorová,
foto: archív, S. osuský

Práca v Malackom hlase je nikdy nekončiacou plejádou tém, faktov 
či udalostí. Aktuality sa rodia nielen v rámci jeho dvojtýždennej pe
riodicity, ale s každým dňom, hodinou, minútou. v krátkom čase sa 
menia veci, skutočnosti alebo naopak – obnovujú sa tradície, rokmi 
overené a obľúbené súčasti života Malačanom. Pri všetkom tom 
dianí naše noviny nikdy nechýbajú. Práve preto je činnosť v jubilu
júcom periodiku plodná v akomkoľvek časovom úseku. dôkazom 
toho je aj rozprávanie ďalšej z jeho bývalých šéfredaktoriek. In
grid Šrámková zastávala pozíciu hlavy novín necelý rok, no naše 
konštatovanie spolu so svojím tímom napĺňala do dôsledku. Po
ložili sme jej niekoľko otázok.

Ingrid Šrámková:

Slovo verejnosti a publicistika
 priniesli čitateľnejšie noviny

Fotografia z článku o pred
stavovaní jednotlivých 
oddelení, rok 2010. 
I. Šrámková tretia zľava. 

Aj po práci sme boli tím, rok 2010. I. Šrámková v prvom rade druhá sprava. 

InGRId ŠRÁMkovÁ 
v období od februára do decembra 
2010 pracovala ako vedúca oddele-
nia marketingu a zároveň šéfredak-
torka Malackého hlasu, kde začínala 
ešte ako študentka gymnázia. Spolu 
s vtedajším šéfredaktorom Jozefom 
Klačkom rozbiehala aj prvú, ešte len 
teletextovú televíziu Minka. Pochá-
dza z Malaciek, v súčasnosti pôsobí 
v  oblasti čerpania eurofondov 
v štátnom sektore.

vIZITkA
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Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

 Pomohli ste slabšiemu?
využite voľný čas kreatívne a zapojte sa do prvého ročníka okresnej 
literárnej a výtvarnej súťaže na tému Ako som pomohol svojmu ka
marátovi alebo spolužiakovi, ktorý je niečím iný (slabší, chorý, menší, 
znevýhodnený). Súťažiť môžu všetci žiaci základných škôl v okrese 
Malacky.

Ak ste nový záujemca o  vyda-
nie rybárskeho lístka, z  internetovej 
stránky mesta si stiahnite žiadosť 
(www.malacky.sk, časť oBČAn – 
TLAČIvÁ). Po jej vypísaní ju naske-
nujte a pošlite elektronicky na adresu 
viera.lapinova@malacky.sk alebo 
poštou na adresu: Mestský úrad 
Malacky, oddelenie ekonomiky, 
Bernolákova 5188/1A, 901 01 Ma
lacky. Ak ste už v  minulosti žiadali 
o  vystavenie rybárskeho lístka, ne-
musíte žiadosť posielať znovu.

Ďalší postup:

•   uhradiť na bankový účet sumu 7 € 
(ročný lístok) alebo 17 € (trojročný 
lístok),

•   ako variabilný symbol uviesť dátum 
svojho narodenia, 

•   do správy pre prijímateľa uviesť  
ME NO, PRIEZVISKO, ČíSLO OBČIAN-
SKEHO PRE UKAZU a skratku RL (dô
ležité pre identifikáciu platby, že ide 
o rybársky lístok),

•   po pripísaní platby na bankový 

účet mesta bude vystavený rybár-
sky lístok,

•   približne 2 dni po uhradení platby 
bude možné osobne si vyzdvihnúť 
lístok v podateľni Mestského úra du 
Malacky (pracovné dni od 8.00 do 
11.00 h).

Číslo účtu mesta: 
Sk36 5600 0000 0032 0010 5003 
Bližšie informácie:
email: viera.lapinova@malacky.sk
telefón: 034/79 66 146

Msú

Ako si vybaviť rybársky lístok

obľúbená súťaž do  
práce na bicykli sa  
pre pandémiu pre
súva na september. 
Predlžuje sa aj termín na regis
tráciu. Súťažné 2– 4 členné tímy 
sa do projektu môžu registro
vať do 7. septembra. 

Všetci súťažiaci musia byť zamest-
nancami jednej firmy, prípadne štu-

dentmi jednej školy. Čle-
novia tímu si budú sa-
mostatne evidovať cesty 
do práce a  z  práce na 

bicykli, pričom sa nezarátavajú cesty  
v rámci pracovného času. 

Registráciu a iné dôležité 
informácie o súťaži nájdete na
www.dopracenabicykli.eu.

red 

 do práce na bicykli:
súťaží sa v septembri

Žiaci prvého stupňa (1.–4. roč
ník) súťažia s  výtvarnými dielami. 
Ich úlohou bude nakresliť obrázok, 
ako pomohli slabším spolužiakom či 
kamarátom. Všetky diela musia byť 
vyhotovené ručne.

Žiaci druhého stupňa (5.– 9. 
ročník) opisujú formou poézie ale
bo prózy svoj čin, keď pomohli zra-
niteľnejším. Súťažné práce musia byť 
napísané ručne (nie na počítači, písa-
com stroji alebo inom zariadení). Mi-
nimálny rozsah príbehu je 100 slov, 
pri básničke 20 riadkov.

Do súťaže sa žiaci prihlasujú elek-
tronicky. Vyhotovené diela naske
nujte alebo odfoťte a zašlite na mai-
lovú adresu vašej školy, prípadne na 

mailovú adresu CVČ cvcmalacky.
riaditelka@gmail.com alebo na  
mailovú adresu Úradu práce, sociál
nych vecí a rodiny Malacky juraj.mo
ravcik2@upsvr.gov.sk.

Jednu fotografiu môžete zhotoviť 
aj počas vytvárania práce. Súťažné 
diela nezabudnite označiť menom 
autora, v maili uveďte aj vekovú ka-
tegóriu, adresu školy, dátum vyho-
tovenia súťažnej práce a názov diela. 
Uzávierka súťaže je 30. septembra. 
Vyhrať môžete zaujímavé vecné ce
ny a sladkosti.

Podrobnejšie informácie:
www.cvcmalacky.sk. 

red

v rámci projektu, ktorý z ve
rejných zdrojov podporil 

zakúpila knižnica Mestské ho 
centra kultúry Ma lac ky ešte 
vlani na jeseň no vé knihy  
v hodnote 1500 €. k  čitate
ľom sa dostali v  prvých týž
dňoch tohto  roka.

Aj v tomto období, keď kniž-
nica nie je prístupná verejnos-
ti, pripravujeme ďalšie novin-
ky. Snažili sme sa nakúpiť také 
knižné tituly, aby sme uspoko
jili čo najviac našich čitateľov. 
Takže keď sa dvere knižnice 
opäť otvoria, čaká vás množ-
stvo de tektívnych i historicko
roman tických románov, prí

be hy z dru hej svetovej vojny 
i z Blízkeho východu, trilery  
a romány pre ženy, ale aj ná
učná literatúra z rôznych oblas-
tí. Zásobu kníh sme pripravili  
aj pre deti a tíne džerov.

Počas dní, ktoré trávime  
v knižnici bez vás, naši 
milí čitatelia, pripravuje
me projekt, aby sme moh
li nakúpiť ďalšie a ďalšie 
knihy, čím by sme zároveň 
podporili kníhkupectvá 
a  vydavateľstvá. veríme, 
že vám ich budeme môcť 
už čo skoro požičiavať a že  
vďaka nim budete mať ve 
 ľa pekných čitateľských zá  
žitkov.

 nové knihy v knižnici

Text a foto: 
Mestské centrum kultúry
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Ako v čase koronavírusu trénu-
jete?

Treba povedať, že zdravie je na pr-
vom mieste, preto aj my v  klube plne 
akceptujeme zákaz kolektívnych tré-
ningov. Pripravujem sa podobne ako 
moji spoluhráči, teda individuálne. 
Chodím behať do prírody, kde nie je 
skoro nikto. Kondíciu si však snažím 
udržať aj silovým cvičením doma 
a  upraveným stravovaním. Beriem to 
ako prípravu na budúcu sezónu, tá ak-
tuálna sa pre našu ligu skončila.

V seniorskom tíme FC Malacky 
nastupujete už od pomerne mla-
dého veku. Pamätáte si ešte na 
svoj prvý zápas za Malacky?

Za mužov nastupujem od osem-
nástky, naskočil som prakticky hneď 
po doraste. Mnohí však hrajú za mu-
žov ešte v dorasteneckom veku, takže 
až taký mladý som nezačínal. A  prvý 
zápas? Doma s Mostom pri Bratislave, 
zdolali sme ich 3:2. Úvod to bol dobrý.

Popri futbale študujete denne 
na vysokej škole. Ako sa vám darí 
skĺbiť tieto dve povinnosti? Chýba-
te často na tréningoch?

Dá sa to celkom zosúladiť. Za celý 
semester som chodil do školy tri dni do 
týždňa, čo nie je veľa. Všetko závisí od 
konkrétnych vyučujúcich a  ich prístu-

pu. Niektorí sú ochotní tolerovať, že na 
ich hodinu neprídem. Čo sa tréningov 
týka, chýbam veľmi málo. Dovedna sa 
mi to stalo asi šesťkrát a napríklad na 
jeseň som nechýbal na tréningu ani 
raz. Škola nie je pre mňa problém, dá 
sa dostať aj štipendium. Treba zlepšiť 
výkony v športe a budem spokojný. 

Máte ambíciu v budúcnosti hrať 
aj profesionálnu súťaž?

Uvažoval som nad tým, takéto am-
bície určite sú. Na to však musím byť 
ešte o úroveň lepší, preto celkom inten-
zívne trénujem aj mimo našej trénin-
govej prípravy v klube. Na vyššie am-
bície je potrebné viac na sebe pracovať.

Váš otec je bývalý ligový futba-
lista. Viedol vás odmalička k futba-
lu, alebo ste si k nemu našli cestu 
sám?

Cestu k  športu som si našiel sám, 
nikto ma do toho nenútil, ale veľmi 
pomohlo prostredie. Do ma bol futbal 
vždy veľkou témou, chodievali sme 
s rodinou pozerať sa na otcove zápa-
sy, v televízii šiel prakticky tiež len fut-
bal. Na svoje prvé tréningy som začal 
chodiť asi v šiestich rokoch, ale viac než 
kopaniu do lopty som sa venoval veša-
niu sa po bránkach. Vážnejšie som sa 
futbalu začal venovať až v desiatich. To 
bolo celkom nevýhodné, pretože som 

bol oproti ostatným o zopár vekových 
kategórií pozadu. Aj teraz cítim, že tie 
roky musím dobiehať.

V tíme ste mali niekoľko legio-
nárov zo Senice. V čom boli iní? 

Pomoc legionárov bola obrovská, 
predovšetkým v  ofenzíve. Tam sme 
mali najväčšie problémy a  ich góly 
nám pomohli. Vďaka nim sme doká-
zali uhrať viac než vyrovnanú partiu 
s  tými najkvalitnejšími celkami v  na-
šej súťaži. Ak môžem menovať, tak 
napríklad Edmund Addo alebo Ten-

ton Yenne boli hráčmi na prvoligovej 
úrovni, teraz hrávajú pravidelne za 
Senicu, čiže v tretej lige boli nad všet-
kými. Zvyšok mal takisto väčšiu kvali-
tu, ale nie tak výrazne ako títo dvaja. 
Ostatní potrebovali aspoň druhého le - 
gionára, ale Edmund s Tentonom do-
kázali rozhodovať zápasy aj sami. 
Ak to zovšeobecním, každý z nich bol 
v niečom iný, ale všetci sa vyznačovali 
najmä kvalitnejším zrýchlením a väč-
ším futbalovým citom pri načasovaní 
prihrávky.

Ak by ste si mali vybrať zápas, 
na ktorý máte najkrajšie spomien-
ky, ktorý by to bol a prečo?

Určite zápas v  pohári so Slova-
nom Bratislava. Mali sme možnosť si 
v ostrom stretnutí zmerať sily s hráčmi 
ako Aleksandar Čavrić, Róbert Vittek, 
Filip Hološko a ďalšími, ktorí patrili k li-
govej elite. Pamätám si, že aj napriek 
jemnému dažďu prišlo v  Malackách 
na štadión vyše tisíc ľudí, bola výborná 
atmosféra, zápas mal vysoké tempo. 
Pre takéto zápasy tvrdo pracujem, aby 
som ich mohol hrávať každý víkend. 
Škoda, že sme Slovan vtedy viac nepo-
trápili, prehrali sme 1:5.

Za rozhovor ďakuje Miroslav Binčík. 
Foto: archív  

Hádzanárska 
sezóna sa 
nedohrá

Hádzanári Strojára Malacky si na 
prípadný postup do najvyššej súťaže 
budú musieť počkať minimálne do 
budúcej sezóny. Výkonný výbor Slo
venského zväzu hádzanej v súvislosti 
s pandémiou koronavírusu, ktorá trá
pi Slovensko i svet, ukončil aktuálny 
ročník všetkých hádzanárskych sú
ťaží pod hlavičkou SZH. Výsledky sú 
anulované, čo znamená, že nebude 
vyhlásený majster a nikto nepostúpi 
do extraligy. Z tej zároveň žiaden tím 
nezostupuje. 

-mb-

Doma bol šport vždy hlavnou témou
Krajný obranca FC Malacky Lukáš Rupec v   rozhovore pre Malacký 
hlas okrem iného prezradil, ako popri športe zvláda vysokú školu, na 
ktorý zápas má najlepšie spomienky, a povedal nám aj o spolupráci 
s legionármi v malackom tíme. Je synom bývalého ligového futbalistu 
Dušana Rupca a v malackom drese má aj napriek relatívne mladému 
veku odohratých niekoľko desiatok ostrých zápasov.

Futbalista 
Lukáš Rupec: 

Odporúčame obozretnosť 
najmä v týchto situáciách:

•   ak vám na dvere zaklope/zazvoní 
neznáma osoba, pred otvorením sa 
spýtajte, v akej veci prichádza;

•   ak vás niekto osloví s  tým, že vám 
chce zmerať teplotu/tlak a vykonať 
test na vírus, buďte obozretní. Pod
vodníci si za falošný test môžu vy
pýtať finančnú hotovosť;

•   ak vám niekto ponúkne nákup po
travín alebo inú pomoc, pri ktorej 
vyžaduje platobnú kartu alebo ho
tovosť, uistite sa, že ide o  aktivitu 
mesta, v ktorom žijete;

•   ak vám niekto ponúkne podomový 
predaj rúšok alebo dezinfekcie, ne
nakupujte. Môže ísť o falošný alebo 
nekvalitný tovar;

•   ak vás niekto osloví, aby ste pod
písali 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 informácie;

•   buďte opatrní pri internetových 
objednávkach, najmä ak ide o žia
daný tovar (dezinfekcia, rúška). Ak 
neviete, či je obchod dôveryhodný, 
spýtajte sa na názor ľudí, ktorým  
dôverujete. 

Ak ste svedkom takéhoto kona-
nia, obráťte sa na políciu – 158 (ne
pretržitá linka).

Ak ste sa stali obeťou trestné-
ho činu, alebo máte pocit, že by  
ste sa ňou mohli stať, kontaktujte 
informačnú kanceláriu Odboru pre
vencie kriminality Ministerstva vnút
ra SR. 

Telefonicky 0961 046 014, 
pondelok–piatok 7.30–15.30 h

Cez internet
web: www.prevenciakriminality.sk
email: 
miroslav.schlesinger@minv.sk 
facebook: 
www.facebook.com/
prevenciakriminality

Ministerstvo vnútra SR

Na základe Opatrenia Úradu ve
rejného zdravotníctva SR mesto 
otvorilo pre verejnosť prvé štyri špor
toviská. Otvorené sú denne od 9. do 
19. hodiny s  výnimkou tenisových 
kurtov v Zámockom parku, ktoré sú 
otvorené do 21. hodiny.
•   bežecká dráha pri ZŠ Záhorácka
•   bežecká dráha na futbalovom šta

dióne
•   tenisové kurty v Zámockom parku
•   beachvolejbalové ihrisko na kúpa

lisku (max. počet hráčov 2+2)

Tieto športoviská vyhovujú kri
tériám citovaného opatrenia. Ide 
o miesta pre bezkontaktný šport, bez 
otvorených šatní, bazénov,  hygie

nických zariadení a bez prítomnosti 
obecenstva. 

Prosíme verejnosť, aby dodržia
vala všetky hygienické nariadenia, t. 
j. nosenie rúšok, žiadny osobný kon
takt, bezpečná vzájomná vzdialenosť 
atď. Zároveň prosíme, aby na športo
viskách nezostávali odpadky. 

Poriadok a bezpečnosť na športo
viskách kontroluje správca zariade
nia a  prostredníctvom bezpečnost
ných kamier aj mestská polícia. 

Termíny na beachvolejbalové ih
risko na kúpalisku a tenisové kurty 
v Zámockom parku si môžete rezer
vovať prostredníctvom webstránky 
www.adhocmalacky.sk.

-mb-/-otano- 

Otvorili sme prvé  
štyri športoviská

 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.

MALACKÁ MATRIKA
OD 13. 4. DO 1. 5. 2020

Opustili nás
Pavel Vavák, *1938, Malacky

Povedali si ÁNO
Adriana Moserová a Milan Kováč

Májoví jubilanti 

80 rokov
Anna Jurkovičová
Marta Karlová
Milan Osuský
Štefánia Poláková
Štefan Reif
Margita Smejová
Ján Šimunič
František Vojtuš
Vilma Wunderlichová

85 rokov
Vlasta Ďurišová
Jozefína Jurkovičová
Františka Petrůšková
 92 rokov
Mária Hurbanová

93 rokov
Anna Kurková

Srdečne blahoželáme!

3. mája sme si pri
pomenuli 10. výro
čie úmrtia našej mi
lovanej manželky, 
mamičky a babičky 
Elenky Vittekovej 
z Malaciek. S láskou 

spomínajú manžel Dušan, dcéra  
Silvia s  rodinou a  ostatná rodina. 
Venujte jej tichú spomienku. 

4. mája sme si pri
pomenuli 1. výro
čie úmrtia Márie 
Bojanovskej.
S  láskou a  úctou 
spomínajú man
žel a  dvaja syno

via. Kto ste ju poznali, venujte jej 
tichú spomienku.

SPOMIENKY
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na Slovensko ste prišli z českej 
extraligy, pre bosnianske médiá 
ste hovorili, že sa vám zo začiatku 
v Česku ťažšie zvykalo. Mali ste to 
tak aj na Slovensku?

V Česku to bolo ťažké najmä z po
hľadu jazyka a  komunikácie. Spolu
hráči, tréner aj kluboví funkcionári 
sa snažili, aby som sa cítil príjemne, 
lenže naučiť sa češtinu mi chvíľu trva
lo. Potom už bolo všetko v  poriadku 
a  vďaka tejto skúsenosti som sa na 
Slovensku aklimatizoval veľmi rýchlo. 
Poznal som slovenský jazyk, za veľmi 
krátky čas som pochytil aj záhorácke 
nárečie, čo bolo všetkým veľmi sym
patické. Keď občas prídem pozrieť 
spoluhráčov do Nového Veselí, tak 
vtipkujeme, že je zo mňa už Slovák.

Ako si spomínate na pôsobenie 
v Strojári Malacky? Ste ešte v kon
takte s  bývalými spoluhráčmi či 
ľuďmi z klubu?

Boli to krásne dve sezóny, ktoré mi 
toho dali veľmi veľa, a  to po stránke 
športovej i v súkromnom živote. Mám 
tu stále veľa ľudí, na ktorých mi záleží 
a s ktorými udržiavam vzťahy. Najviac 
o tom vypovedajú ich návštevy na zá
pasoch v  Považskej Bystrici. S  väčši
nou hráčov som neustále v kontakte. 
S Robom Balážom, Máriom Prevajom 
či Mirom Velebným komunikujeme 
cez internet počas tejto krízy, dokon
ca máme aj online tréningy. Milan  
Mikulčák a Pavol Stachovič, to sú ľu
dia, ktorým som vďačný za všetko po

čas môjho pôsobenia v  Malackách, 
s nimi som takisto v spojení.

keď prišla ponuka reprezento
vať Slovensko, rozhodovanie bolo 
ľahké alebo ťažké?

Po dvoch sezónach v  Malackách 
som chcel zostať na Slovensku ešte 
nejaký čas, cítim sa tu ako doma. Pri
šla ponuka z  Považskej Bystrice, čo 
bolo pre mňa veľkou cťou a  výsled
kom mojej práce z  minulých sezón. 

Následne prišla aj prvá pozvánka do 
reprezentácie, naraz sa stalo toho 
veľa dobrého, dlho som nad tým ne
rozmýšľal a  ponuku reprezentovať 
som prijal. Príchod na Slovensko mal 

nejaký význam, a teraz už viem, aký. 
Na Slovensku som jednoducho mal 
zostať.

Máte za sebou prvé reprezen
tačné tréningy, ako sa vám poda
rilo zapracovať sa do tímu?

Chalani ma prijali fantasticky, cí
tim sa, ako keby som s  nimi bol už 
dlhšie. V  hre to však bolo o  niečom 
inom, snažil som sa, aby každý krok, 
čo spravím, bol správny, a chcel som 

ukázať to najlepšie, čo dokážem. Tré
novať v Malackách s reprezentačným 
tímom a hrať zápas v Považskej Bys
trici proti spoluhráčom z  klubu bolo 
veľmi zvláštne, ale krásne. Reprezen
tácia nakopne človeka a dá mu moti
váciu pracovať ďalej. 

Ako sa vám tu žije?
Ako som už povedal, cítim sa tu 

ako doma. Najviac vďaka priateľke, 
ktorá je mojou najväčšou oporou. 
Neustále ma podporuje. V  čase, keď 
som bol zranený, bola pri mne, chodí 
tak isto na všetky naše zápasy doma 
i vonku. Úprimne ma skritizuje vždy, 
keď si zaslúžim. Keď odohrám dobrý 
zápas, vie, samozrejme, aj pochváliť. 
Práve vďaka nej sa tu cítim ako doma. 

Hrali ste ligové súťaže v Bosne, 
v Česku a na Slovensku. Skúste ich 
porovnať.

To je ťažká otázka, liga sa každý 
rok mení, pretože prichádzajú a  od
chádzajú hráči. Úprimne, ligu v Bosne 
príliš nesledujem. Keď som ešte hrával 
v Bosne, bolo tam veľa kvalitných, ale 
starých hráčov. V Česku zas bola ligo
vá súťaž najviac vyrovnaná. Každý 
mal šancu poraziť každého, nebolo 
tam neporaziteľného súpera. Na Slo
vensku máme Tatran Prešov, ktoré
ho by z českej ligy nezdolal asi nikto. 
S  Považskou Bystricou sme hrali vy
rovnané zápasy so špičkovými klub
mi s  Česka, takže tá kvalita je všade 
podobná, ale českú ligu považujem 
za najvyrovnanejšiu.

Máte nejaký športový sen?
To je jednoznačné. Hrať za Sloven

sko na majstrovstvách Európy alebo 
sveta.

Za rozhovor ďakuje Miroslav Binčík.
Foto: archív MH

Malačan sa stal 
volejbalistom 
uplynulého roka

V 26. ročníku ankety Slovenskej 
volejbalovej federácie získal premié-
rový titul Volejbalista roka Malačan 
Peter Michalovič. O výsledkoch roz
hodli hlasy trénerov, funkcionárov 
a novinárov. Univerzál Michalovič je 
priamym odchovancom malackého 
športu. Do svojich 15 rokov trénoval 
v Malackách, potom odišiel na špor 
 tové gymnázium do Trenčína a v sú
časnosti pôsobí vo francúzskom klu
be Nantes Rezé Métropole Volley.

Spolu s  ďalším Malačanom, blo-
károm Petrom Ondrovičom, vlani re-
prezentoval Slovensko na majstrov-
stvách Európy. Obaja sú produktmi 
práce s  mládežou v  našom meste, 
ktorá sa naštartovala okolo roku 1995 
v športových triedach na ZŠ Záhorác-
ka. Jej výsledkom boli kvalitní hráči 
pre mužský tím TJ Strojár a tí najlepší 
sa presadili aj v ďalších kluboch.

Text: mb, foto: www.svf.sk

Miška Salayová stihla absolvovať 
potrebné fyzioterapeutické vyšet-
renia a  časť rehabilitácie pre bolesti 
v  kolene. Vďaka tomu sa mohla už 
začiatkom apríla vydať na svoje pr
vé ľahké klusy po lesoch v blízkosti 
Kos tolišťa. Jej tréningy boli vítanou 
možnosťou aj pre jej rodičov, ktorí ju 
sprevádzali na bicykloch a tešili sa, 
že vlaňajšia dvojnásobná slovenská 
šampiónka zo žiačok na 800 m opäť 
ľahko behá. Bez bolesti. V lesoch už 
dokázala behať súvislé tempo okolo 
5 min/km. V druhej polovici mája by 
sme sa, ak všetko dobre pôjde, mali 
dostať aj na dráhu a začať rovinky  
v tretrách. Miška sa popri tréningoch 
učí, zvláda aj online vyučovanie, má 
dobré známky, a pripravuje sa na 
prijímacie konanie na strednú školu. 
Isto – nevýhoda je, že sa nedostane-
me do sauny ani do bazéna. Zato však 
chodíme takmer po každom trénin  
gu plávať do ešte stále studených ja-
zier a nádrží v okolí.

Jakub kopiar ešte stihol absolvo
vať fantastické týždňové sústredenie 
vo Vysokých Tatrách. Tu sme ma li tiež 
obrovské šťastie, lebo sme pres ne 
trafili posledný týždeň, keď sa ešte 
dali využívať hotely, wellnesy a reš
taurácie. Stihli sme v Tatrách penzum  
kilometrov, výškových metrov, kilo
metre na vyprázdnených bežkárskych 
tratiach, na ktorých už okrem nás 

skoro nikto netrénoval. Kubo tak na
dobudol veľmi  solídnu aeróbnu vy-
trvalosť. A nestratila sa ani jeho tem-
pová stránka, veď deň pred Tatrami 
zbehol osobný rekord na cestnej de-
siatke pod 32:20. Mrzieť nás mohlo 
presunutie populárneho  pražského 
Sportissimo polmaratónu  z marca 
na september. Kuba to však nejako 
nevyrušilo a povedal, že aspoň bude 
mať viac času na prípravu. Po návra-
te z Tatier sme sa pustili do prípravy 
s víziou, že žiadnu víziu vlastne ne-
máme. Ešte je otázne, či Kubo stihne 
majstrovstvá Slovenska do 23 rokov. 
Ak by sa konali teraz, mal by šancu na 
dobrý výsledok.

Laura Holická sa po dlhej choro
be vrátila k systematickému trénova-
niu. Tvorí najmä dvojku s Miškou, spo-

ločne aj cvičia balančky a dýchačky.  
A behajú. Laura sa dostáva do také-
ho módu, že jej nerobí problém pre-
behnúť aj dvanásť kilometrov s pre-
výšením cez 600 m. Vidno ešte stále 
obrovský deficit, ktorý nastal pri štr-
nástich mesiacoch bez trénovania. Te-
raz sa vracia do tempa, bojuje občas  
s technikou, ale disponuje fajn vytr-
valosťou.

Matúš Bachratý  sa dostá va do 
kategórie mladšieho žiactva, v ktorej 
Slovenský atletický zväz zrušil maj-
strovstvá Slovenska. Matúš stabilne 
beháva veľmi dobre, občas má tech-
nické nedokonalosti, avšak dokáže 
behať celé kilometre v tempe pod  
5 min/km a ešte sa pri tom jašiť. Po
čas najťažších týždňov aktívne tréno-
val pod patronátom svojej maminy.

Hanka Hladíková a  Alica vavri
cová – tam tiež patrí velikánsky kus 

zásluh rodičom. Prejavilo sa to naj
mä u Hanky, ktorá dokáže behať  
s neuveriteľnou ľahkosťou. Jej spo-
ločné behy s tatkom Mare kom uro-
bili svoje, Hanka sa dokon ca zlepšila 
aj v technike a ozaj je na ňu občas 
radosť pozrieť. Alicka  Vavricová sa 
občas javí, že je z mäk šieho cesta, ale 
efekt skupiny nepustí a Alica sa ča-
som zocelí.

Malacká bežecká ekipa sa vlast ne 
nemá na čo sťažovať. Napredujeme 
a užívame si každý jeden deň. A dni 
sú teraz ozaj krásne. Sme veľkí, až 
obrovskí optimisti, a  aj keby tento 
rok žiadne preteky neboli, po tej mi-
zérii, ktorá nás postihla v závere roka 
2019, nemôžeme obdobie mesiacov 
roka 2020 považovať za stratené.

Text J. valachoviča z www.ekipa.sk, 
krátené

Foto: www.ekipa.sk 

 Ekipa využíva čas naplno

na Slovensku sa cítim ako doma Anur 
Burnazović:

Slovenský hádzanár pôvodom z Bosny a Hercegoviny Anur Burnazo
vić, ktorý v súčasnosti oblieka dres MŠk Považská Bystrica, odohral za 
Strojár Malacky dve extraligové sezóny, v ktorých patril k najlepším 
hráčom súťaže. Aké má pocity zo života na Slovensku a či sa mu poda
rilo zapracovať sa do reprezentácie, prezradil Mirovi Binčíkovi. 

Je to už niekoľko týždňov, čo nielen do športového, ale celkom bež
ného života zasiahol koronavírus z Ázie. Pandémia, akú si nikto nepa
mätá, mala mnoho pozitívnych nábojov. Momentálne v našej ekipe 
panuje skvelá nálada a všetkých nás spája spoločný cieľ. Prvým be
nefitom pandémie bolo to, že so svojimi ratolesťami museli začať tré
novať rodičia. dvatri týždne to bolo celé iba o plánoch cez internet, 
rodičia s deťmi buď behali alebo oprašovali bicykle a užívali si pobyt 
na čerstvom vzduchu. Ekipári pritom zbierali kilometre v lesoch, kop
coch a na lúkach.


