
Na základe Rozhodnutia mi-
nistra školstva, vedy, výskumu 
a  športu samospráva v  súčin-
nosti s riaditeľstvami školských 
zariadení pripravila ich opätov-
né sprevádzkovanie. Podmien-
kou je dodržiavanie nevyhnut-
ných opatrení.

V  pondelok 1. júna obnovili vyu-
čovanie všetky základné a materská 
škola v  zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta a tiež cirkevná škola.

Do školy prišla väčšina detí 
Základná škola Dr. Jozefa Dérera, 

Základná škola Štúrova a Základná 
škola Záhorácka privítali spolu 650 
žiakov, čo predstavuje 65 percent 
z celkového počtu. Zároveň bola ob-

novená prevádzka školských klubov 
detí pri uvedených základných ško-
lách, zatiaľ len po vyučovaní. 

Dobrovoľná účasť žiakov na výuč-
be v základnej škole však neumož-
ňuje pokračovať vo vzdelávaní po - 
dľa školského vzdelávacieho prog-
ra mu. Školy preto musia zmeniť or-
ganizá ciu vyučovania – upraviť roz-
vrh a vnú torné časové členenie vy-
učovacieho dňa – a vziať do úvahy 
fakt, že časť žia kov sa vzdelávania 
priamo v škole nezúčastní. Z tohto 
dôvodu majú základné školy mož - 
nosť autonómne koncipovať štruk-
túru vyučovacieho dňa a takisto 
majú možnosť upraviť obsah a for-
mu vzdelávania. Riadi telia škôl na-
ďalej zabezpečia dištančnú výuč-
bu pre žiakov šiestych až deviatych 

ročníkov a žiakov prvých až piatych 
ročníkov, ktorí nebudú umiestne-
ní v škole, v rozsahu a forme, ktoré 
umožňujú personálne a technické 
možnosti školy.

Hladký a pokojný priebeh
V Základnej škole Dr. J. Dérera išlo 

v prvý deň po prerušení vyučovania 
všetko podľa plánu. Pedagógovia  
v zmysle usmernenia vytvorili sku-
piny detí, pričom jednotlivé sku-
piny žiakov 1.–5. ročníka boli spo-
lu od rána – počas vyučovania aj  
v školskom klube detí. Prvý deň išlo 
najmä o organizačné zvládnutie si-
tuácie, nasledu júce dni už každý 
bu de vedieť, kam sa zaradiť. Dopo-
ludnia budú žiaci na I. stupni s jed-
nou učiteľkou, popoludní s jednou 

vychovávateľkou. Skupi na bude  
v spoločných priestoroch aj vonku, 
aj počas obeda. Ide o to, aby sa sku-
piny nemiešali a žiaci neboli počas 
týždňa preskupovaní. Preto musí  
byť aj postupný nástup na vyučova-
nie. „Do školy prišlo 287 detí. V 15-mi-
nútových intervaloch medzi jednot-
livými vstupmi sme zvládli aj admi - 
nistratívnu časť. Pretože sme v dvoch  
budovách a máme viaceré vchody, 
nástup na vyučovanie sa us ku točnil 
rýchlo,” informovala riaditeľka školy 
Katarína Habová. Každému dieťa-
ťu bola pri vstupe odmeraná teplo-
ta a dezinfikovalo si ruky. Zároveň  
odovzdalo vyhlásenie rodičov o tom, 

Primátor sa k okolnostiam prípa-
du verejne vyjadril 21. mája, po tom, 
čo Najvyšší súd SR potvrdil vyšetro-
vanie na slobode: „ Myslím si, že tento 
prípad bude na Slovensku prelomový 
a pre mnohých primátorov a starostov 
varovný. Zároveň bude varovný aj pre 
všetkých antikorupčných bojovníkov 
na Slovensku. Rešpektujem dnešné 
rozhodnutie súdu, ja budem ďalej po-
kračovať v práci pre Malačanov a Ma-

lacky. Ako ste aj dnes počuli, mne nie 
je kladené za vinu, že by som mal vziať 
úplatky vo forme peňazí, ale vykon-
štruované obvinenie.”

Únik informácií z inšpekcie
Novinári, ktorí čakali na Najvyš-

šom súde, sa dozvedeli, že primátor 
objavil v Malackách trestnú činnosť. 
„Začiatkom marca som sa obrátil na 
tento štát, pretože som rozplietol or-

ganizovanú skupinu s  väzbami na 
políciu v  Malackách. Konal som tak, 
ako by mal konať každý jeden poli-
tik na Slovensku. Akonáhle som tie-
to informácie zistil, obrátil som sa na 
najvyššie zložky súčasnej polície pro-
stredníctvom samotného prezidenta 
policajného zboru s prosbou o pomoc, 
pretože som bol pripravený svedčiť 
o  závažnej trestnej činnosti. Zároveň 
som sa polícii ponúkol, že budem sved-
kom, ak bude prítomný riaditeľ NAKA, 
a  uvediem všetky skutočnosti, ktoré 
som zistil. Dva mesiace som zbieral in-
formácie pre inšpekciu, je to podlože-
né nielen mailovou komunikáciou. 

Výsledkom mojej dvojmesačnej snahy 
je, že unikli informácie z polície k tým, 
na ktorých som upozornil. Tieto osoby 
za dva týždne dokázali vykonštruovať 
obvinenie proti mne a dnes tu nesto-
ja tí, na ktorých som upozornil. Stojím 
tu ja a pýtam sa prečo. Preto, že som 
chcel pomôcť novej vláde s očistou po-
lície? Je to celé absurdné a  odmietam, 
že by som sa mal dopustiť akéhokoľ-
vek deliktu,” zdôraznil J. Říha. 

Stavebník nesplnil podmienky
Pri zadržaní polícia informovala 

verejnosť, že primátor údajne pod-

Primátor: Konal som tak, ako by mal 
konať každý politik na Slovensku

Nielen malacká, ale i celoslovenská verejnosť sledovala v máji vývoj 
udalostí okolo primátora Juraja Říhu. V utorok 12. mája ho zadržala 
polícia, údajne za nepriamu korupciu. Iba minimum ľudí vtedy vede-
lo, že všetko sa vlastne začalo už oveľa skôr.

Pokračovanie na strane 3
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ÚVoDNíK

Ideme
ďalej

V  čase odznievajúcej koronakrí-
zy, keď sme už pripravovali otvorenie 
knižnice, galérie, múzea či turistic-
ko-informačnej kancelárie, keď sme 
sa tešili z otvorených terás a na webe 
mesta sme zverejnili informáciu o vý-
stavách v  kaštieli, prišiel šok: nášho 
primátora zadržala polícia! Ak napí-
šem, že informácií sme mali málo, 
pre háňam. Bolo ich ešte menej ako 
má lo. Prosíme o pochopenie všetkých 
Malačanov, že sme sa počas prvých 
dní k téme vôbec nevyjadrovali. Vôbec 
prvé verejné slová povedal primátor 
až po odchode z Najvyššieho súdu, ve-
nujeme sa im v tomto vydaní Malac-
kého hlasu. S ohľadom na ešte stále 
prebiehajúce vyšetrovanie nebude ve-
rejne hovoriť. Veríme, že to všetci po-
chopíte, a za to vám ďakujeme.

Od marca sme toho v našom mes-
te zažili dosť: prvé ohnisko nákazy pri 
Malackách, zásah NAKA, bombový 
po plach v  Sociálnej poisťovni, ktorý 
spôsobil evakuáciu celej budovy Inku-
bátora. Život však našťastie ide ďalej 
a  postupne sa dostávame do takmer 
bežných predkoronových koľají. Školy 
a škôlky v našom meste ožili, mestský 
úrad sa vrátil k bežným úradným ho-
dinám spred obmedzení, opäť začala 
premávať mestská hromadná dopra-
va, o  pár dní otvoríme kaštieľ a  na 
letnú sezónu sa chystá kúpalisko.

Nové prípady ochorenia, našťastie, 
na Slovensku takmer nepribúdajú, 
a  preto sa postupné rušenie obme-
dzení mnohým zdá pomalé. Snáď už 
žiadna ďalšia vlna korony nepríde 
a budeme mať príjemné leto. Nepriná-
leží mi z tohto miesta komentovať roz-
hodnutia konzília odborníkov ani na-
šej politickej reprezentácie, preto si na 
záver dovolím iba malé želanie: aby 
sme sa aspoň v niečom zmenili. Naprí-
klad v tom, že oveľa menej ľudí bude 
prehrabávať pečivo holými ru kami 
alebo na ulici odhadzovať cigaretové 
ohorky. Niekedy stačí málo, a  svet je 
hneď krajší.

Ľ. Pilzová 
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že neprejavuje príznaky akútneho 
ochorenia. Riaditeľka skonštatova-
la, že do práce nastúpili všetci pe-
dagogickí zamestnanci, ktorí mali 
zabezpečiť priamu pedagogickú 
činnosť s deťmi. Ochotne prišli aj tí  
z uvádzaných rizikových skupín.

K. Habová priblížila aj situáciu, keď 
sa deti pre karanténu učili z  domu: 
„Od marca to bol akýsi skrytý život 
školy, ktorý vonkajší svet až tak nevní-
mal, ale bol veľmi intenzívny. Nešlo len 
o komunikáciu medzi učiteľmi, ktorí 
absolvovali rôzne vzdelávania a se-
mináre, radili si navzájom a snažili sa 
všetko zabezpečiť. Boli to aj rozhovory 
s rodičmi a deťmi. Tento príbeh speje 

do finále, no zatiaľ je otvorená otázka 
hodnotenia. Či to bola práca učiteliek 
I. stupňa, II. stupňa, vychovávateliek, 
školskej špeciálnej pedagogičky, ale 
aj všetkých nepedagogických zamest-
nancov – myslím si, že všetci sa snažili 
so cťou túto skúšku zvládnuť.”

Príprava opätovného otvorenia 
školy nebola jednoduchá a mala nie-
koľko etáp. Najprv sa zisťovalo, kto 
má záujem, pretože účasť žiakov na 
vyučovaní je dobrovoľná. Potom sa 
vytvárali skupiny, komunikovalo sa  
s rodičmi, riešili sa nevyhnutné ad-
ministratívne úkony aj organizačné 
zabezpečenie. „Nakúpili sme potreb-
ný materiál, dezinfekciu, teplomery, 
štíty, ďalšie zásobníky na utierky. Od 
nášho zriaďovateľa sme dostali 500 
rúšok. Snažili sme sa zabezpečiť všet-
ko tak, aby priebeh nástupu bol bez-
problémový,” podotkla K. Habová.

Podobná situácia bola aj na zvyš-
ných dvoch základných školách. Ro-
dičia boli o opätovnom sprevádzko-
vaní školských zariadení informovaní 
prostredníctvom webových stránok. 
Presne vedeli, v akých časových úse-
koch bude nástup do školy rozdele-
ný, aby bolo minimalizované zhro-
mažďovanie sa osôb. Aj vďaka dis-
cip líne prebehol ranný zdravotný fil - 
ter hladko a bez problémov.

Zvládli to aj škôlkari 
Do materskej školy nastúpilo 317 

detí, čo je 47 percent zo všetkých 
škôlkarov. Ako informovala riaditeľ-
ka Martina Novotová, pri výbere detí 
postupovali v zmysle poradia kritérií 

z rozhodnutia ministra a prišli až po 
predškolákov:

1. deti zdravotníckych pracovní-
kov, príslušníkov Policajného zboru, 
príslušníkov Hasičského a záchran-
ného zboru, príslušníkov Ozbroje-
ných síl SR, pedagogických zamest-
nancov a odborných zamestnancov 
podľa zákona o pedagogických za-
mestnancoch a odborných zamest-
nancoch a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení neskorších 
predpisov,

2. deti rodičov, ktorí vykonávajú 
prácu na pracovisku,

3. deti, ktoré majú od 1. septem-
bra 2020 začať plniť  povinnú škol-
skú dochádzku.

Činnosť obnovili elokované pra-
coviská Jána Kollára, Bernolákova, 

Hviezdoslavova, Štúrova a Rakáren-
ská. Dĺžka prevádzky v materskej 
škole je maximálne na deväť hodín,  
a to od 7.00 h do 16.00 h. Deti sú 
umiestnené do skupín s počtom naj-
viac 15. „Priebeh prvého dňa po opä-
tovnom spustení prevádzky bol pre-
kvapivo pokojný, netvorili sa dlhé rady, 
príchod sme posunuli až na 8.15 h. 
Rodičia stáli vonku a riadili sa pokyn-
mi, ktoré máme uvedené na webovej 
stránke. Ranný filter v podobe merania 
teploty a dezinfekcie rúk bol rovnako 
bezproblémový,” informovala riadi-
teľka.

Obsah a formu všetkých činností 
určujú učiteľky tak, aby boli zaistené 
hygienicko-epidemiologické opat-
renia. Ako však uviedla M. Novoto-
vá, požiadavka sociálneho odstupu 
sa pri menších deťoch, ktoré sa rady 
kontaktujú, objímajú, stretajú v bez-
prostrednej blízkosti a celkove sa na 
seba tešili, napĺňa len veľmi ťažko.

Text: I. Sochorová, 
foto: I. Sochorová, S. osuský

SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA
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Štvrtok 28. máj bol posledným 
pracovným dňom našej dlhoročnej 
kolegyne Aničky Makytovej z  Útva-
ru výstavby a  životného prostre-
dia Mestského úradu Ma lacky. Pre 
mesto a  jeho obyvateľov pracova-
la neuveriteľných takmer 40 rokov. 
Od roku 1980, keď nastúpila ešte na 
Mestský národný výbor, zažila dvoch 
predsedov (Augustín Janeček, Jozef 
Kozel) a  neskôr troch primátorov 
(Vladimír Moravčík, Jozef Ondrejka, 
Juraj Říha).

Aničku charakterizoval predo-
všetkým úsmev a ochota pomôcť. 
Vďaka obrovskému zmyslu pre poro-

zumenie bola pre mnohých aj „bút-
ľavou vŕbou”. Bola zanietenou špor-
tovkyňou-volejbalistkou a  málokto 
by povedal, že už má dôchodcovský 
vek. Práve naopak, z  prízemia na  
4. poschodie do svojej kancelá-
rie vybehla po schodoch bez za-
dýchania a  počas ne dávnej pan-
démie ju v  čase vyhradenom  
pre seniorov ani ne chceli pustiť do 
obchodu.

Zo srdca jej želá me príjemné ob-
dobie dôchodku, veľa zdravia a pek-
ných chvíľ s blízkymi.

Text: Ľ. Pilzová,
foto: L. Wernerová

Bombový 
poplach 
v Sociálnej 
poisťovni 

V utorok 26. mája prekvapilo prí-
tomných v budove Inkubátora hláse-
nie z  interného rozhlasu o povinnej 
evakuácii. Dôvodom bola anonymná 
bombová hrozba na bližšie neupres-
nenom pracovisku Sociálnej pois-
ťovne po celom Slovensku. Keďže 
v  budove v  Malackách sídli okrem 
Sociálnej poisťovne aj mestský úrad, 
Všeobecná zdravotná poisťovňa, 
zdravotná poisťovňa Dôvera či re-
dakcia inzertných novín Malacko, 
všetci prítomní museli odísť. Po poli-
cajnej prehliadke priestorov sa mohli 
zamestnanci vrátiť na svoje pracovis-
ká. Evakuácia trvala približne 70 mi-
nút. Páchateľovi bombového popla-
chu hrozí niekoľkoročné väzenie. 

Text a foto: -lp-

Dostali ste 
daňové 
rozhodnutie?

V pondelok prvého júna sa skon-
čilo takmer trojtýždňové obdobie, 
počas ktorého poverení zamestnan-
ci mesta roznášali do domácností 
rozhodnutia k  miestnym daniam 
a  poplatkom (daň z  nehnuteľností, 
daň za psa a poplatok za komunálny 
odpad).

Tí daňovníci, ktorí nedostali roz-
hodnutie osobne do vlastných rúk, 
ho dostanú formou doporučeného 
listu prostredníctvom pošty.

Daň je možné zaplatiť naraz 
ale bo v  dvoch splátkach. Prvá 
splátka dane je splatná do 15 
dní od nadobudnutia právo-
platnosti rozhodnutia a  druhú 
splátku je potrebné uhradiť do 
30. septembra 2020.
Prosíme daňovníkov, aby upred-

nostnili bezhotovostnú platbu pria-
mo na účet mesta Malacky s  pres-
ným uvedením variabilného symbo-
lu. Tieto údaje sú uvedené v každom 
rozhodnutí. Daň je možné zaplatiť aj 
osobne v  pokladni mestského úra-
du (Bernolákova 5188/1A, Klientske 
centrum, prízemie) počas úradných 
hodín.           MsÚ

Tieto údaje vyplývajú zo zhrnu-
tia minulého roka od organizácie 
zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK, 
ktorá zabezpečuje systém triedené-
ho odpadu. Náklady na zber sepa-
rovaného odpadu hradia prostred-
níctvom ENVI-PAK výrobcovia oba-
lových a neobalových výrobkov. Vy - 
triedený odpad z domácností sa re-
cykluje a  opätovne využíva, čo pri-
spieva nielen planéte, ale aj mestu 
a  jeho obyvateľom. Triedením plas-
tov a  papiera sa zároveň znižuje 
množstvo zmesového, tzv. komunál-

neho odpadu, vďaka čomu ušetríme 
peniaze za jeho vývoz a  likvidáciu. 
V  roku 2019 zaplatila spoločnosť  
ENVI-PAK za prevádzkovanie trie-
deného zberu v Malackách takmer 
100-tisíc €. 

Napriek tomu, že v mestských mé-
diách pravidelne uverejňujeme in-
formácie o správnom a ekologickom  
nakladaní s odpadom, niektorí z na-
šich spoluobyvateľov neustále vytvá-
rajú nové nelegálne skládky. Svedčí 
o  tom aj nedávno vyhodená práčka 
a  sporák na rozhraní poľa a  le sa pri 

diaľnici. Pripomíname, že elektrood-
pad sa môže voziť na zberný dvor 
Partizánska celoročne a zadarmo.

Čisté a  zdravé mesto pre život  
si vytvárame my sami. 

-red-

Vytriedili sme takmer tonu odpadu
Počas uplynulého roka sa nám spoločnými silami podarilo vytriediť 
až 963 080 kilogramov odpadu (plasty a papier), čím Malacky prispe-
li k  celkovej úspore produkcie skleníkových plynov v  množstve 
69 036 000 kilogramov. Rovnaký objem skleníkových plynov by vy-
produkovalo osobné auto, ak by obišlo zemeguľu 6 383-krát.

Anička je naša jednička!

Júnové MsZ
Vo štvrtok 18. júna o 9.00 h 

bude rokovať mestské zastupiteľ-
stvo. Okrem pomenovania novej 
ulice v  meste majú poslanci na 
programe prevažne ekonomické 
materiály (o. i. správy o hospodá-
rení rozpočtových a  príspevko-
vých organizácií, návrh na zmenu 
rozpočtu mesta, informácia o in-
ventarizácii majetku). Najdôleži-
tejším bodom bude záverečný 
účet mesta za rok 2019.

Program a  materiály sú do-
stupné na www.malacky.sk, 
časť MESTo – MESTSKÉ ZA-
STUPITEĽSTVo. Rokovanie bu-
de možné sledovať naživo cez 
www.zastupitelstvo.sk.         -lp-

Triedy a školské kluby 
opäť ožili deťmi
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mieňoval kolaudáciu bytového do-
mu za isté nefinančné plnenie. „Bol 
som to však ja, ktorý 26. februára upo-
zornil verejnosť a  medializoval, aké 
nedostatky som zistil. Pracovníčke 
sta vebného úradu, ktorá toto riešila, 
som ukončil pracovný pomer. Konal 
som tak, ako som si myslel, že má ko-
nať každý správny politik. Ale vidím,  
že dnes sú na Slovensku v prevahe tí, 
ktorí si dokážu vybaviť vykonštruova-
né obvinenie cez konkrétnych ľudí. 
Sem sme dospeli v dnešnom právnom 
štáte na Slovensku. Dnes sa netrestajú 
tí, ktorí upozornia na podozrivú čin-
nosť, ale nevinní. Urobím všetko pre  
to, aby som preukázal svoju nevinu.”

Primátor komentoval aj policajné 
informácie, ktoré sprevádzali jeho 
zadržanie: „Ako je možné, že v  mé-
diách odznie informácia ako hotový 
fakt, že táto bytovka splnila podmien-
ky na kolaudáciu, keď stavebný úrad 
aj nadriadený orgán prerušili konanie 
a vytkli vady, ktoré mal stavebník od-
strániť?”

Pomoc od štátu neprišla
„Pýtam sa tých, ktorých by malo 

za ujímať, prečo pred dvoma rokmi 
upo zorňoval jeden občan Malaciek  
verejným blogom na SME, že bol od 
neho žiadaný úplatok na okresnom 
dopravnom inšpektoráte. Ako je mož-
né, že toto za dva roky nikto nevy-
šetril, a  ja, ktorý rozplietam závažnú 

sku točnosť a požiadam štát o pomoc 
a ochranu, tu dnes stojím? Ako je mož-
né, že jedna zložka polície marí vy-

šetrovanie inej zložky polície a  ja ako 
ko runný svedok som zdiskreditovaný 
pred celým Slovenskom? Mám pocit, 

že polícii nezáleží na vyšetrovaní. Inak 
by tu dnes stál niekto iný – ten, koho 
som rozplietol úvodom tohto roka,”  
zakončil primátor svoje vyjadrenie 
pre médiá.

Denník SME 
Prípadu sa venoval aj denník SME 

v rozsiahlom článku pod názvom  
V kauze obvinenia primátora Ma-
laciek sú pochybnosti o postupe 
polície. Redaktor Matúš Burčík tvrdí, 
že postup jednotlivých policajných 
zložiek vyvoláva pochybnosti. 

„Obvinenie Říhu z korupcie je vyús-
tením jeho sporu s developerskou fir-
mou M.House. Primátor hovorí, že ide 
o pom stu pochybných podnikateľov  
s prepojením na miestne policajné 
zložky. Firma to odmieta. V prípade, 
kde figuruje aj bývalý príslušník SIS, 
sú od začiatku pochybnosti o postu pe 
viacerých zložiek polície. Rezort vnút-
ra potvrdil informáciu SME, že o vy-
šetrovanie sa už zaujímal aj minister 
Roman Mikulec,” uvádza sa v  texte, 
zverejnenom 28. mája.

SME má dôkaz, že primátor ko-
munikoval s policajnou  inšpekciou. 
Rezort vnútra portálu Aktuality.sk, 
odpísal: „V súvislosti s podozrenia-
mi malackého primátora Úrad inš-
pekčnej služby žiadne konanie ne-
vedie”. Po týždni to isté ministerstvo 
pre SME uviedlo: „Podľa dostup-
ných informácií v tejto veci koná 
Úrad inšpekčnej služby”.

„Rozhodnutie stavebného úradu  
v Malackách o prerušení kolaudač-
ného konania je z 30. marca. Bolo to  
27 dní po tom, ako Říha prvý raz nav-
štívil Lučanského a vo veci už mala 
ko nať inšpekcia, ale nekonala. Ove-
ľa rýchlejšie však podľa SME začala 
ko nať NAKA, ale už proti Říhovi. Roz-
behla sa na základe trestného ozná-
menia, ktoré pre podozrenie z korup-
cie podal 17. apríla konateľ M.House  
František Bobák,” píše sa v  článku 
den níka SME. 

Veľa otáznikov
Policajné vyšetrovanie prípadu 

pokračuje. Zverejnené informácie 
zatiaľ prinášajú viac otázok než od-
povedí.
•   Ako je možné, že z inšpekcie unik-

li informácie priamo ku skupine, 
na ktorú poukázal primátor?

•   Prečo polícia nechránila svedka, 
ktorý nahlásil a  zdokumentoval 
organizovanú skupinu s prepoje-
ním na policajtov?

•   Prečo skúmanie policajnej inšpek-
cie od podania primátorovho 
podnetu trvalo viac ako dva me-
siace, avšak od podania podnetu 
na primátora po jeho zadržanie 
uplynuli iba dva týždne?

•   Naozaj bolo nevyhnutné, aby po-
lícia zverejnila video zo zadržania 
ešte v čase, keď nebolo ani vzne-
sené obvinenie?

•   Prečo policajná inšpekcia tvrdila  
redakcii Aktualít, že v súvislosti  
s podozreniami malackého pri-
mátora nevedie žiadne konanie, 
hoci o niekoľko dní pre denník 
SME potvrdila, že koná?

Text: Ľ. Pilzová s využitím informácií 
z www.sme.sk, foto: TASR

Dokončenie zo strany 1

4. október 2019 
Firma M.House podala na stavebný úrad návrh 
na kolaudáciu domu.

26. február 2020 
Mestské médiá zverejnili informáciu o nezrov-
nalostiach v kolaudačných spisoch s citátom 
primátora, ktorý vyzval ľudí na opatrnosť pri 
kúpe bytov. Stavebný úrad totiž zistil, že prí-
jazd a parkovacie miesta nie sú vybudované 
v súlade s projektom. Dopravný inšpektorát  
v Malackách to však odsúhlasil.

3. marec 
Primátor sa stretol s policajným prezidentom 
Milanom Lučanským. In formoval ho o podo-
zreniach z trest nej činnosti policajtov Okresné-
ho dopravného inšpektorátu v Malackách. Lu-
čanský ho odkázal na inšpekciu ministerstva 
vnútra.

5. marec 
Primátor sa stretol s pracovníkmi policajnej in-
špekcie a ponúkol spoluprácu pri vyšetrovaní.

18. marec 
Mestské médiá zverejnili článok o plánovanej 

výstavbe prekladiska kameniva v Malackách, 
v ktorom sa spomína ďalšie podozrenie z ne-
čestného postupu okresného dopravného in-
špektorátu. Primátor odkázal „všetkým vyba-
vovačom”, že ich nebude tolerovať.

30. marec 
Stavebný úrad v  Malackách rozhodol, že ko 
nanie o kolaudácii M.House prerušuje.

17. apríl 
Konateľ M.House František Bobák podal na  
J. Říhu trestné oznámenie pre korupciu.

12. máj
NAKA zadržala J. Říhu a podnika teľa M. Lon-
gauera, ktorý mal byť sprostredkovateľom,
 
13. máj
Oboch obvinili z korupcie.

15. máj
Špecializovaný trestný súd zamietol návrh pro-
kurátora na ich vzatie do vyšetrovacej väzby.

21. máj 
Rozhodnutie potvrdil aj Najvyšší súd. Primá-
tora a podnikateľa vyšetrujú na slobode.

KAUZA M.HoUSE

V SKRATKE...

Verejná podpora primátorovi
Na podporu primátora vznikla internetová petícia, ktorú pod písalo 600 

ľudí. Zdieľalo ju tisíc používateľov sociálnych sietí.
Poslanci mestského zastupiteľstva v Malackách zverejnili list s textom:
Týmto vyjadrujeme morálnu podporu primátorovi JUDr. Ing. Jura-

jovi Říhovi, PhD. a veríme v spravodlivé vyšetrenie kauzy, v ktorej je 
obvinený. 
Ing. Štefan Hronček, PhDr. Ing. Lu cia Vidanová, Mgr. Daniel Masarovič, 
PaedDr. Viera Mária Adamovičová, Mgr. Martin Mráz, Ing. Pavel Spus-
ta, Ing. Mgr. Zuzana Baligová, Mgr. Martin Macejka, Mgr. Anton Pašteka, 
Ing. Adam Janík, RNDr. Pavol Tedla, Mgr. MgA. Katarína Trenčanská, Ing. 
Marián Andil, Ing. Richard Hájek, Ing. Milan Ondrovič – poslanci Mest-
ského zastupiteľstva v Malackách.

Primátor: Konal som tak, ako by mal 
konať každý politik na Slovensku

Pred dvoma rokmi dostala škola 
kompletne novú fasádu a zateple-
nie, zámkovú dlažbu pred hlavným 
vchodom a  bezbariérový vstup, 
nové osvetlenie v  oboch telocvič-
niach a  nové podlahy v  triedach 
či odborných učebniach. Vlani sa 
opravilo všetkých 15 blokov toa-
liet a atletická dráha. Tentoraz zme-
ny podstupuje vstupný vestibul – 
tmavý, ponurý priestor sa mení na 
vzdušný a presvetlený. 

V  budove základnej školy má 
svoje priestory aj materská škola. K   
existujúcej jednej triede čoskoro pri-
budne ďalšia, ktorá vzniká na mieste 
starých, tmavých šatní. Momentál-

ne sa dokončujú stavebné práce, po 
nich bude nasledovať upratovanie, 
kolaudácia a vybavenie nábytkom. 

Priestor átria žiari novými chod-
níkmi a  sviežou zeleňou v  podobe 
trávnikových kobercov a  mladých 
stromčekov. Onedlho tam pribudne 
aj ihrisko pre škôlkarov. Zmeny pri-
vítali aj žiaci a rodičia. Tu sú niektoré 
z ich reakcií: 

„Ráno sme sa nevedeli vynadívať.“
„Keď som tam chodila do školy, 

bola to vtedy jedna betónová veľká 
platňa.“ 

„Z betónového čuda sa stal krásny 
zelený parčík.“ 

„Prišli sme po karanténe do školy 
a pozeral som ako puk.“ 

„Konečne je tam zeleň, nie ako za 
mojich čias betónová džungľa.“ 

Investície na Záhoráckej budú 
pokračovať aj v  lete, keď sa budú 
modernizovať odborné učebne 
základnej školy. 

Text: Ľ. Pilzová, foto: B. Škopek 

Školský areál na Záhoráckej sa mení
Základná škola na Záhoráckej je najväčšou budovou, ktorú vlast-
ní mesto. Dlhodobé modernizačné dlhy sa však ozvali, a  preto 
v posledných troch rokoch tam smerujú obrovské investície. V tých-
to dňoch sa dokončuje rekonštrukcia vstupného vestibulu základnej 
školy, finišuje sa s výstavbou novej triedy materskej školy a novú tvár 
už má aj školské átrium.

Zrevitalizované átrium základnej školy.
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učiteľ techniky a fyziky
Zamestnávateľ:
Základná škola Dr. Jozefa Dérera, Ul. gen. M. R. Štefá-
nika 7, 901 01 Malacky

Ponuka pracovného miesta na pozíciu:
•  učiteľ/učiteľka s aprobáciou technika–fyzika
•  kategória: učiteľ
•  podkategória: učiteľ II. stupňa základnej školy 

Kvalifikačné predpoklady:
V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogic-
kých za mestnancoch a odborných zamestnancoch  
a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, vý-
skumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z.,  
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady  
a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé ka-
tegórie pedagogických zamestnancov a odborných 
zamestnancov.

Zoznam požadovaných dokladov: 
•  doklady o ukončení štúdia v súlade s vyššie uvede-

nými kvalifikačnými predpokladmi, 
•  súhlas so spracovaním osobných údajov.

Predpokladaný nástup: 24. august 2020

Pracovnú ponuku zasielajte do 8. júna 2020 poštou 
alebo osobne na adresu   ZŠ Dr. J. Dérera, Ul. gen.  
M. R. Štefánika 7, 901 01 Malacky, prípadne elek-
tronicky na adresu zsderera.riaditelka@dererka.sk.

Voľné pracovné miesto: 

Rámcová náplň práce
Zabezpečuje úlohy v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štát-
nej správe v školstve a  školskej samospráve v znení neskorších 
predpisov v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku 
školstva, mládeže a telesnej kultúry na úrovni mesta, pripravuje 
a zúčastňuje sa na tvorbe všeobecno-záväzných nariadení mes-
ta v danej oblasti a kontroluje ich dodržiavanie, vykonáva admi-
nistratívno-správne činnosti v školstve na úseku územnej samo-
správy, vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a školských 
zariadení, ktorých zriaďovateľom je orgán územnej samosprávy, 
poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským za-
riadeniam.

Miesto výkonu práce: Malacky

Druh pracovného pomeru: 
plný pracovný úväzok, pracovný pomer na dobu určitú na jeden 
rok s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neur-
čitú 

Termín nástupu: podľa dohody

Platové podmienky: 
nástupný plat minimálne 1 150 € brutto/mesiac v závislosti od od-
pracovaných rokov + možnosť uplatnenia pohyblivej zložky k platu 

Kvalifikačné predpoklady 
•  vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa; kvalifikácia pre učiteľa 

základnej školy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, vý - 

skumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch  
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

•  najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.

Iné kritériá a požiadavky
•  občianska bezúhonnosť,
•  znalosť legislatívy verejnej správy a samosprávy - zákon o obec-

nom zriadení, o výchove a vzdelávaní, o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve, nariadenia vlády SR a vyhláška MŠVVaŠ 
SR upravujúce vzdelávanie na školách a školských zariadeniach, 
všeobecná a  miestna znalosť v  oblasti mimoškolskej činnosti, 
športu a kultúry,

•  skúsenosti s metodickým riadením v oblasti školstva výhodou,
•  ovládanie štátneho jazyka,
•  znalosť práce s PC (MS Office, Internet),
•  samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, zodpovednosť. 
 
Zoznam požadovaných dokladov
•  žiadosť o zaradenie do výberu uchádzača,
•  štruktúrovaný profesijný životopis s  uvedením telefonického 

a e-mailového kontaktu,
•  kópia dokladu o vzdelaní. 
 
Dátum a miesto podania žiadosti:
Žiadosť spolu s  požadovanými dokladmi je potrebné doručiť  
do 12. júna 2020 na adresu: Mesto Malacky, Bernolákova 
5188/1A, 901 01 Malacky. Žiadosti doručené po tomto termíne 
nebudú zaradené do výberu uchádzača (neakceptuje sa posled-
ný deň lehoty ako dátum odoslania na podacom lístku pošty).

Voľné pracovné miesto: 

samostatný odborný referent školského úradu

V  čase obmedzení pre pandé-
mii sme v  Základnej škole na 
Záhoráckej vymysleli tematic-
ké dni, aby sa žiaci mohli učiť 
neformálne, prakticky a rela-
xačne, ale zároveň aj efektívne, 
bez pozerania sa do počítača  
či iného média. Jedným z  nich 
bol 22. apríla Deň Zeme.

Úlohou žiakov bolo podľa mož-
nosti ísť do lesa (nezabudnúť na 
rúško, rukavice, igelitové/papiero-
vé vrecko, prípadne dezinfekciu) 
a  pritom urobiť niečo užitočné pre 
našu planétu, napríklad pozbierať 
odpadky či vyčistiť kúsok potoka. Pri 
práci sa mali odfotiť a zábery poslať 
do školy. 

Úspech u žiakov i rodičov mala aj 
úloha na dlhšie pozorovanie: 

1. Z lesa si zober domov šišku. 
2. Doma ju vlož do trochy vody tak, 

aby z 2/3 nebola ponorená. 

učiteľ aprobačných 
predmetov – MAT 
Zamestnávateľ: 
Základná škola, Záhorácka č. 95, 901 01 Malacky

Ponuka pracovného miesta na pozíciu:
učiteľ/učiteľka aprobačných predmetov – MAT 
 
Termín nástupu: 
september 2020

Kvalifikačné predpoklady:
Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný 
druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pe-
dagogických zamestnancoch a odborných zamest-
nancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Podľa § 10 uvedeného zákona a prílohy č. 1, ktorou sa 
ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kva-
lifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie peda-
gogických zamestnancov a odborných zamestnan-
cov v znení neskorších predpisov. 

Platové podmienky:
V zmysle zákona č. 224/2019 Z. z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní nie-
ktorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a do-
pĺňajú niektoré zákony. Pozri tabuľka: Platové tarify 
pedagogických a odborných zamestnancov a zvýše-
nie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej 
praxe od 1. 9. 2020 uvedeného zákona.
  
Predpoklady na výkon pracovnej činnosti: 
•  kvalifikačné predpoklady,
•  bezúhonnosť,
•  zdravotná spôsobilosť,
•  ovládanie štátneho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov: 
•  žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
•  profesijný životopis, 
•  doklad o vzdelaní,
•  súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zá-

kona GDPR č. 18/2018 Z. z.

Svoje žiadosti zasielajte poštou na adresu Základná 
škola, Záhorácka č. 95, 901 01 Malacky, alebo elek-
tronicky na zs4malacky@zs4malacky.sk.

Voľné pracovné miesto:  Aký bol Deň Zeme
 počas pandémie? 

3. Denne ju jemne polievaj, aby si  
jej nespôsobil hnilobu. 

4. Po čase by sa mal objaviť malý 
stromček. 

5. Blahoželáme! Práve sa začala 
produkcia kyslíka a vo vašom domove 
máte svoj malý les. 

Ďakujeme za snahu žiakov aj za 
fotografie. 

Text: K. Písečná, 
foto: žiaci ZŠ Záhorácka Karanténa

tretiaka
Rodičia mi oznámili, že sa nejde do 

školy. Prvý týždeň som sa tešil. Ráno 
som sa zobúdzal o  deviatej, mamina 
mi pripravila raňajky, pri ktorých som 
mohol pozerať televízor, a potom sme 
trávili celý čas spolu aj s mojím mlad-
ším bratom. 

Druhý týždeň nám začali už po-
sielať naše pani učiteľky domáce úlo-
hy, ktoré majú s nami robiť aj rodičia. 
Mamina mi vysvetlila, že toto nie sú 
prázdniny. Režim sa zmenil. Ráno 
vstať, naraňajkovať sa a robiť úlohy.

Musím si veľmi často umývať ruky, 
čo som, samozrejme, robil aj predtým. 
Nemohol som navštevovať svojich 
ka marátov ani babku a dedka. Moja 
babka je najväčšou hrdinkou, pretože 
je zdravotná sestra na Kramároch. Keď 
sa na Slovensku večer spoločne tlies-
kalo, bolo to aj pre našu babku Gitku.

Trávil som čas s  maminkou 
a s mladším bratom a  snažili sme sa, 
aby bola dobrá nálada. Jeme veľa vi-
tamínov – ovocie, zeleninu, polievky. 
Keďže máme domček a veľký dvor, 
väčšinou sme boli vonku, kde sme si 
spolu aj zacvičili. Moja maminka bola 
kedysi Miss aerobik a môj tatko je há-
dzanár, ktorý reprezentuje naše mesto. 

Najviac mi chýbali kamaráti a uči-
teľky. Do školy som sa veľmi tešil. 

Váš Andrej, tretiak  
ZŠ Záhorácka 
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Srdečne pozývame širokú verejnosť do Mestského centra kultúry (MCK) 
na výstavu zamestnanca MCK Andreja Wsóla Medzi knihou a komiksom. 
Nájdete ju v galérii na 1. poschodí MCK (Záhorácka 1919). V prípade záujmu 
návštevníkov autor osobne poskytne výklad k výstave.

Text: -red-, foto: S. osuský 

 Medzi knihou a komiksom

otváracie hodiny: utorok–piatok 9.00–17.00 h; sobota 9.00–12.00 h

V piatok 12. júna o 14. hodine sa 
otvára sezóna v Pálffyovskom kaštie-
li. V  tento deň budú komentované 
prehliadky so sprievodcom každú 
polhodinu až do 17.30 h. Zároveň od 
17.00 h bude na nádvorí marione-
tové divadelné predstavenie Zlatá 
priadka v podaní Divadla Žihadlo. 
Cena vstupenky pre dospelých náv-
števníkov je 3 €, pre deti a dôchod-
cov 2 €. V cene vstupenky sú okrem 
sprevádzania v kaštieli aj výstavy a 
divadelné predstavenie.

V kaštieli si môžu návštevníci po-
zrieť stálu expozíciu – Pálffyovskú 
izbu – a dve nové sezónne výstavy 
– Komunikačná technika a Zdravot-

níctvo. Počas návštevy kaštieľa platia 
hygienické opatrenia – dezinfekcia 
rúk, bezpečnostný odstup a povinné 
rúško, resp. iná ochrana dýchacích 
ciest (šál, šatka).

otváracie hodiny v júni:
PIAToK 14.00–17.00 h
SoBoTA  14.00–18.00 h
NEDEĽA  14.00–18.00 h

Vstupné zostáva rovnaké ako po-
čas otvorenia, teda 3 €, resp. 2 €.

Ďalšie informácie: 
www.kastielmalacky.sk
www.mckmalacky.sk 

Text: -mm-, foto: -otano-

Kaštieľ otvára svoje brány

Ak nebudete mať zo svojich do-
movov ideálny výhľad a prídete pria-
mo za umelcami, prosíme o  dodr-
žiavanie odstupov a nosenie  rúška.

Cieľom projektu je vrátiť živé ume-
nie k  divákom a  zároveň podporiť 
umelcov v čase krízy. V spolupráci so 
Zastúpením Európskej komisie v SR 

sa už predstavili v piatich  mestských 
častiach Bratislavy: Starom Meste, 
Ružinove, Petržalke, Rači a  Karlovej 
Vsi.

Nezabudnite: 
v sobotu 6. júna príde umenie 
pria mo pod vaše okná a balkóny! 

MCK

Do našich ulíc príde umenie 
Počas prvého júnového víkendu malacké ulice ožijú umením. V sobo-
tu 6. júna sa na dvoch miestach predstavia umelci vo forme pouličné-
ho kabaretu. Uvidíte ich o 12.30 h na detskom ihrisku na Bernoláko-
vej ulici a o 13.00 h sa presunú na sídlisko Juh, na Skuteckého ulicu.

Aj naše kino sa dočka-
lo. Piatok 22. mája bol ten 
deň, keď sa doň opäť vrá-
tili diváci. Zatiaľ síce v ob-
medzenom počte (maxi- 
málne 15 divákov na jed-
no predstavenie), bez bu-
fetu, ale zato s novou kva-
litou obrazu. V  kine totiž 
funguje nový, moderný 

la serový projektor, ktorý  
pribudol vďaka dotácii 
Au diovizuálneho fondu 
a mesta Malacky. 

Niektoré kiná na Slo-
vensku ešte neotvorili 
a tvr dia, že sa im pre hŕst-
ku divákov neoplatí pre-
mietať. V Malackách sa na 
to pozeráme inak. „Straty 

samozrejme máme a  bu-
deme ich postupne rátať, 
ale pre nás sú najdôležitejší 
diváci. Veľmi sme sa na ich 
návrat do hľadiska kinosá-
ly tešili. Každého jedného 
diváka si vážime, preto sme 
sa rozhodli premietať aj 
pre obmedzený počet ľudí,” 
povedala riaditeľka Mest-
ského centra kultúry Jana 
Zetková. V  týchto dňoch 
sa rozbieha komunikácia 
s predstaviteľmi filmových 
distribučných spoločností.

 
-lp-/-otano-

 Kino privítalo prvých divákov
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V marci tohto roku ste spolu  
s ďalšími devätnástimi pedagóg-
mi získali ocenenie od BSK pri prí-
ležitosti Dňa učiteľov. Bolo vaším 
snom stať sa učiteľom, alebo to 
prišlo až neskôr?

O  práci učiteľa asi sníva málokto. 
Mojím snom bolo stať sa kovbojom, 
kamionistom či Lukom Skywalkerom. 
Prišlo to asi až na konci gymnázia. 
Vždy ma bavil dejepis a  spoločenské 
vedy, a tak som si podal prihlášku na 
pedagogickú fakultu a na právo. Prá-
vo nevyšlo, lebo som bol lenivý učiť sa 
na prijímačky (dúfam, že to moji štu-
denti nečítajú). Skončil som na učiteľ-
stve, a aj keď mi všetci naokolo hovori-
li, že to nie je práca pre chlapa a že nič 
nezarobím, chcel som si to minimálne 
vyskúšať. Práca ma chytila za srdce 
a našiel som sa v nej. Myslím, že člo-
vek by mal robiť to, čo ho baví, v čom 
je dobrý a o čom je presvedčený, že má 
zmysel.

Vo voľnom čase sa venujete 
na turálnej kulturistike. V roku 
2018 ste dokonca obsadili štvrtú 
priečku na Victoria Natural Cup. 
Nelákala vás výučba telesnej vý-
chovy? Prečo ste si vybrali práve 
kombináciu dejepis a občianska 
náuka, respektíve filozofia?

Keď niekomu neznámemu poviem, 
že som učiteľ, väčšinou ma tipuje na 
telocvikára. Ja sa však len snažím pes-
tovať ideál kalokagatie, teda rozvoja 
tela i duše. Úprimne, od malička som 
bol viac ten premýšľavý a  oveľa me-
nej športový typ. Ale na staré kolená 
som v určitom krízovom období svoj-
ho života začal chodiť do posilňovne 
a neskôr som vyskúšal aj zopár súťaží  
v naturálnej kulturistike. Telesná vý-
chova ma neláka, mojou srdcovkou 
zostáva dejepis a  najmä občianska 
náuka. V týchto predmetoch vidím 
obrovský význam a potenciál. Sú to 
oblasti, ktoré nás učia reflektovať spo-
ločenské udalosti a kriticky myslieť. 
V  dnešnej dobe sociálnych sietí, kde  
sa to len hemží rôznymi dezinformá-
ciami, z  ktorých vyplýva aj radikali-
zácia spoločnosti, je práve kritické 
my slenie nesmierne dôležité. Veľa ľu dí  

akoby zabúdalo používať vlastný ro-
zum. Radšej zdieľajú názory z článkov 
z pochybných zdrojov a s ešte pochyb-
nejšími myšlienkami a úmysla mi. 
Snažím sa viesť študentov k tomu, aby 
používali vlastný rozum.

Z dôvodu CoVID-19 bola v mar-
ci zrušená prezenčná výučba na 
školách a učitelia museli vymys-
lieť spôsob, ako zostať so svojimi 
žiakmi stále v kontakte. Vy ste sa 
rozhodli pokračovať vo výučbe 
prostredníctvom publikovania vi-
deí (s názvom SomDomaDejepis 
alebo SomDomaFilozofia s Lukym) 
na YouTube. Aké je to pre učiteľa 
zrazu prednášať do kamery bez 
okamžitej spätnej väzby od štu-
dentov?

Neučím len cez YouTube videá, 
má vam aj online hodiny, kde sa so 
štu dentmi môžeme vidieť a  počuť 
(vďaka Bohu za moderné technoló-
gie), alebo im posielam študijný ma te-

riál, aby som ich viedol aj k schopnosti 
sa moštúdia. 

Iniciujem tiež online diskusie – na-
príklad im pošlem nejaký zaujíma-
vý podcast a  potom si o ňom  cez 
chat vymieňame názory. Snažím sa, 
aby bola výučba na diaľku rôznoro-
dá a zaujímavá, no osobný kontakt 
so žiakmi mi veľmi chý ba. Jasné, že  
spätná väzba je možná aj virtuálne, 
ale bezprostredný kontakt to nikdy 
úplne nenahradí. Okamžitá reakcia 
v  podobe úsmevu, znudenej tváre, 
zaujímavej otázky či odpovede je pre 
učiteľa nesmierne dôležitá.

Rozmýšľali ste o založení vzde-
lávacieho YouTube kanála aj pred 
vypuknutím korona krízy?

Nie, toto mi vôbec nenapadlo. 
Okolnosti ma prinútili a nie som a ani 
nechcem byť youtuber, hoci sa mi 
smejú, že už ním som. YouTube videá 
boli taký spontánny nápad, lebo sám 
si veľmi rád púšťam rôzne online pred-
nášky, resp. vzdelávacie videá alebo 
počúvam podcasty. Človek pri tom 
môže robiť aj iné veci (ja väčšinou va-
rím) a  zároveň sa niečo nové dozve-
dieť. Tak som si povedal, že to skúsim. 
Odozva bola super, takže v  tom po-
kračujem a beriem to ako takú užitoč-
nú zábavku.

Ako vnímate súčasnú situáciu 
v školstve?

Nebudem hovoriť, že táto kríza 
zastihla školstvo nepripravené, lebo 
na takéto niečo nebol pripravený nik. 
Súčasná kríza ukázala, akí vedia byť 
mnohí učitelia kreatívni a dokážu sa 
prakticky okamžite prispôsobiť. Uká-
zala aj rodičom, aká je práca učiteľov 
náročná. Zároveň umožnila naštar-
tovať niektoré zmeny oveľa rýchlejšie 
než za normálnych okolností. Žiaľ, 
ukázala aj to, že je tu veľa detí, ktoré 
prístup k online výučbe nemajú. Čiže  
doterajšie veľké sociálne rozdiely táto 
kríza pravdepodobne ešte prehĺbi.

Čo si myslíte o zrušení tohto-
ročných maturít?

Zrušenie maturít vnímam ako 
krok, ktorý bol v tejto situácii rozum-
ný. Na jednej strane je fajn, že terajšie 
maturitné vysvedčenie bude odrážať 
prácu počas celej doby štúdia. No 
už predtým sme pri hodnotení úst-
nej maturitnej skúšky zohľadňova-
li známky počas štúdia. Maturite sa  
hovorí skúška dospelosti a z tohto po-
hľadu má svoj význam. Trocha stresu 
nikoho nezabije. Študenti sa pripra-
via na to, čo ich bude počas vysokej 
ško ly čakať každý semester a niekedy 
v oveľa náročnejšej verzii. Z tohto po-
hľadu je zrušenie maturít trochu ško-
da. Aj pre mňa osobne, keďže každý 
rok vediem maturantov z občianskej 
náuky. Maturita je príležitosť, aby 
ukázali, čo je v  nich, a sčasti je to aj 
ukážka mojej práce. Beriem to trochu 
ako tréner hokejového klubu s hráčmi, 
ktorí síce majú na titul, ale po skon-
čení základnej časti im zrušili play-off. 
Za rozhovor ďakuje Patrícia Arpášová. 

Foto: archív L. Šefčoviča

Malokarpatský 
expres a Záhoráčik
nebudú premávať

V  dôsledku mimoriadnej situácie nebudú 
tento rok premávať obľúbené turistické doprav-
né prostriedky – cykloturistický vlak Záhoráčik  
a autobus Malokarpatský expres. Prepravu auto-
busom a vlakom využívali v letnej sezóne domáci 
i zahraniční turisti. Vlak Záhoráčik jazdil na trase 
z Bratislavy cez Zohor do Plaveckého Podhradia 
a  späť. Malokarpatský expres prevážal turistov 
popod Malé Karpaty na Červený Kameň s koneč-
nou zastávkou v Budmericiach.               BSK

Súťaž Schülerwettbewerb – Stret - 
nutie s východnou Európou – je  
medzinárodná súťaž so 66-ročnou 
tradíciou, ktorú v Nemecku každo-
ročne vyhlasuje ministerstvo kul-
túry, vedy, školstva a vzdelávania 
Spolkovej republiky Severné Porý-
nie – Vestfálsko.

Študenti malackého gymnázia sa 
do súťaže zapájajú už niekoľko ro-
kov. Ich projekty v minulosti získali 
hlavnú cenu súťaže, v roku 2018 
jed no prvé a jedno druhé miesto  
a v roku 2019 prvé miesto.

Víťazi každoročne dostali pozva-
nie na týždenný pobyt do Münstru, 
kde na slávnostnom vyhodnotení 
súťaže prevzali cenu z rúk tamoj-
šieho ministra pre mládež, kultúru 
a šport. 

V tomto školskom roku sa, žiaľ, 
vzhľadom na aktuálnu situáciu, ta-
kéto stretnutie neuskutoční. Preto 
aspoň touto cestou vyjadrujeme 
autorkám poďakovanie a uznanie.

Gymnázium Malacky

ocenený učiteľ Lukáš Šefčovič:

Väčšinou ma tipujú 
 na telocvikára

Už deviaty rok pôsobí ako učiteľ občianskej náuky a dejepisu na štátnom gymná-
ziu v Malackách. Lukáš Šefčovič bol tento rok medzi dvadsiatkou pedagógov, kto-
rí pri príležitosti Dňa učiteľov získali ocenenie od Bratislavského samosprávneho 
kraja (BSK). Pre mestské médiá prezradil, prečo sa rozhodol študovať učiteľstvo  
aj to, čo si myslí o súčasnej situácii v školstve.

 Medzinárodný úspech
 malackého gymnázia

Gymnázium na Ul. 1. mája v Malackách bodovalo v medzinárodnej 
projektovej súťaži Schülerwettbewerb. V konkurencii takmer dvoch 
tisíc súťažných projektov z celej Európy bolo úspešné s dvomi: Zla-
té dvadsiate roky alebo Pohľadnice rozprávajú príbehy autoriek Kláry 
Havelkovej a Alexandry Šamulkovej, a Literárna kaviareň z  dielne 
Kristíny Balgavej a Patrície Horňákovej. obidva projekty získali vo 
svojich kategóriách 2. miesto.
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2. júna sme si pri-
pomenuli 27. vý-
ročie úmrtia Šte-
fana Viteka z Ma-
laciek. S  láskou 
a  úctou v  srdci 
spomína celá ro-
dina. Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku.

Stíchol dvor, záhrada, dom, 
už nie je počuť kroky v ňom. 
Tíško a náhle odišiel spať, 
zaplakal každý, kto ho mal rád. 
Tá rana v srdci stále bolí 
a na ten deň zabudnúť nedovolí. 

3. júna uplynulo 
10 rokov, čo nás 
navždy opustil 
Stanislav Turek.
S láskou v srdci 
spomínajú man-
želka Janka s dcé-
rami Stankou, Jankou, Petrou a ich  
rodinami. Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spomienku.

Naše srdcia sú plné lásky 
a spomienok na Teba.

4. júna by sa dožil 
90 rokov pán Ľu-
dovít Partl z Per-
neka. S  láskou 
spo mínajú man-
želka Mária, dcéry 
Anna a Ľubomíra, 

syn Miroslav s  rodinami. Venujte 
mu, prosíme, tichú spomienku.

SPoMIENKY

JÚNoVí JUBILANTI

oD 17. Do 31. 5. 2020

Povedali si ÁNo
Veronika Žvachová a Jo-

zef Gazda 

80 rokov
 Mária Kleinedlerová 
 Anastázia Lukáčová

85 rokov
 Anna Bartošová
 Robert Kuklovský
 Anna Vallová

92 rokov
 Juliana Červenková

93 rokov
 Bernardína Veinrebová

94 rokov
 Mária Bilkovičová

95 rokov
 Alžbeta Walachová

102 rokov
 Jozefa Ciganková 

Srdečne blahoželáme!

číslo 11 vyjde 17. júna

Po reagovaní na túto ponuku 
žiada neznáma osoba od záujemcu  
o prácu kópiu občianskeho preuka-
zu, preukazu poistenca, číslo účtu, 
telefónne číslo i ďalšie osobné údaje. 
Správy prichádzajú z  gmailovej ad-
resy Slovensko Práca.

Toto správanie je podvodné a má 
znaky nekalých praktík. Spoločnosť 
ZSE Energia vyzýva ľudí, aby na ta-
kého maily neodpovedali, aby niko-
mu neposkytovali svoje osobné úda- 
 je, aby mail nepreposielali a aby ne-
otvárali žiadne priložené linky, pre-

tože môžu byť nebezpečné. Vlast né 
inzeráty spoločnosť zverejňuje vý-
hradne na stránkach

www.profesia.sk,
www.kariera.sk,
na vlastnej webovej stránke
a na sociálnej sieti Linkedin.

Spoločnosť preto vyzýva k opa-
trnosti.

ZSE

Spozornieť by mali najmä rodi-
čia, ktorých dieťa vykazuje niektoré 
z týchto príznakov:
•   nereaguje na meno vo veku 12 me-

siacov a neskôr,
•   neukazuje prstom na objekty, kto-

ré ho zaujali vo veku 14 mesiacov 
a neskôr, 

•   nenapodobuje pri hre správanie 
dospelých (napríklad kŕmenie bá-
biky) vo veku 18 mesiacov a neskôr, 

•   vyhýba sa očnému kontaktu a  je 
rado samo,

•   má oneskorené rečové a  jazy kové 
schopnosti alebo ich stratilo, 

•   má problémy porozumieť poci tom 
iných alebo rozprávať o svo jich po-
citoch,

•   na otázky odpovedá nesúvisiace 
odpovede, 

•   opakuje tie isté slová a frázy, 
•   hnevá sa pri malých zmenách den-

ného režimu, 
•   má jednostranné a neprimerane hl-

boké záujmy, 
•   máva rukami, kýve sa alebo sa krúti 

do kruhu, 
•   nezvyčajne reaguje na vône, zvuky, 

chute, vzhľad alebo dotyk. 
Rodičia, ktorí majú obavy, že ich 

dieťa trpí autizmom, majú nárok na 
bezplatný skríning u svojho pediatra. 
Najvhodnejší čas na skríning je 16 až 
30 mesiacov veku dieťaťa, ale môže 
sa vykonať aj neskôr.

-red-

Trpí vaše dieťa autizmom?
 Využite bezplatný skríning

Autizmus ovplyvňuje vnímanie sveta, schopnosť komunikovať 
a  nadväzovať sociálne vzťahy. Postihnuté dieťa nedokáže triediť 
informácie, má problémy s predstavivosťou. Podľa najnovších štú-
dií je touto vývojovou poruchou postihnutý každý stý človek v Eu-
rópe. Vďaka bezplatným vyšetreniam je dostupná diagnostika už 
v nízkom veku.

Ďalšie informácie: www.vyskum-autizmu.webnode.sk.

Dajte si pozor na podvodné maily
Spoločnosť Západoslovenská ener getika upozorňuje, že v uplynu-
lých dňoch sa na sociálnych sieťach objavili podvodné inzeráty, ktoré 
sa tvária ako ponuka práce z domu pre spoločnosť ZSE Energia.

Stolnotenisovú 
extraligu 
budú dohrávať 
od júna

Na rozdiel od malackých futba-
listov a  hádzanárov, stolní tenisti 
a  stolné tenistky MSK Malacky ak-
tuálnu sezónu dokončia. Hráči by 
radi nadviazali na úspech z minulej 
sezóny a účasť vo finále. O presnom 
termíne štvrťfinálových zápasov sa 
rozhodne v  najbližších dňoch. Ich 
súperom bu de MŠK VSTK Vranov 
nad Topľou, ktorý si v  prvom kole 
play-off poradil s Ružomberkom. Sú-
ťaž by sa mala stihnúť dohrať do za-
čiatku júla.

Dôležitý barážový zápas o  po-
stup do prvej ligy čaká B-tím mužov, 
ktorý ako víťaz druhej ligy Bratislav-
ského kraja vyzve Veľké Úľany, naj-
lepšie mužstvo druhej ligy Trnav-
ského kraja. „Isté je, že sa tento zápas 
uskutoční. Termín jeho konania však 
momentálne ešte nevieme,” priznala 
Pavlína Rajtoková z MSK Malacky. 

Ženskú extraligu čaká ôsme kolo 
základnej časti, pred ktorým sú hráč-
ky MSK Malacky na piatom mieste. 
Ôsme kolo sa odohrá 12. a 13. júna.

Spolu s  pondelkovým návratom 
detí do škôl začína opäť trénovať aj 
prípravka, ktorá bude mať tréningy 
trikrát týždenne.

M. Binčík 

Jestvujú také chvíle v našich 
životoch, keď len ťažko hľadá
me slová na vyjadrenie svojich 
pocitov. Také chvíle prežívame 
v Dérerke. Neočakávané, náhle. 
V  piatok 29. mája sme vypre
vadili na púti, z  ktorej niet ná
vratu, pani učiteľku Bohumilu 
Oravcovú. 

Do Základnej školy Dr. Joze
fa Dérera v Malackách nastúpi
la 1. septembra 1974. Venovala 
jej celý svoj profesionálny život. 
V  srdci mnohých absolventov 
Dérerky zostane navždy nielen 
ako slovenčinárka a  učiteľka 
občianskej náuky. Žiakov viedla 
energicky, priamo, s  pochope
ním i s humorom. Pomáhala im 
s výberom ďalšej formy štúdia, 
pripravovala ich na prijímacie 
skúšky. Nabádala, povzbudzo
vala, vysvetľovala. 

Bohuška po sebe zanechala 

jedinečný, nezmazateľný od
tlačok. Vieme, že nie vždy do
kážeme tvoriť udalosti. Tie sú 
výsledkom rôznych faktorov 
a na všetky ani nemáme vplyv. 
Môžeme im však vtisnúť istý 
tvar. A presne to dokázala pani 
učiteľka Oravcová svojou pocti
vou prácou, zodpovednosťou, 
plne ním si povinností. Bude
me si pripomínať rozhovory 
v zborovni či pri obede, spoloč
né exkurzie, návštevy divadiel, 
smiech, zdvihnuté obočie i uka
zováčik.

Kým sa všetci opäť stretneme 
v nebeskej škole a jej zborovni, 
my z  Dérerky  budeme na Bo
hušku s  láskou a  úctou spomí
nať. 

Nech v pokoji sníva svoj več
ný sen!

Kolektív zamestnancov 
ZŠ Dr. J. Dérera

Za Bohuškou oravcovou

MALACKÁ MATRIKA

Primátor mesta Juraj Říha po-
slal Pavlovi Mikuláškovi k  jeho vy-
menovaniu blahoprajný list. Okrem 
iného sa v ňom uvádza:

„Vyjadrujem osobnú radosť, že 
na prestížne a dôležité miesto v zlož-
kách Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky prichádza odborník, ktorý 
nám v  Malackách pomáhal v  mno-
hých situáciách. Ďakujem Vám za 
doterajšiu spoluprácu a dovoľujem si 
povedať, že v  Malackách máte stále 

veľa priateľov a  partnerov. Do novej 
pracovnej pozície Vám v  mene všet-
kých Malačanov i v mene svojom že-
lám veľa zdravia a síl.”

Plukovník P. Mikulášek má za se-
bou 27-ročnú kariéru v  hasičskom 
zbore. Na čelo HaZZ sa vracia po 
ôsmich rokoch, keďže v  období 
2011 – 2012 už prezidentom zboru 
bol.

Text: -lp-, 
foto: Ministerstvo vnútra SR

Nový šéf hasičov 
   prichádza 
   z Malaciek

Novým prezidentom Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) sa 
stal Pavol Mikulášek, ktorý počas posledných rokov (2013 –  2020) 
pôsobil v  Malackách na okresnom riaditeľstve HaZZ ako vedúci 
prevádzkovo-technického oddelenia.
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Tím sa počas hygienických a bez-
pečnostných obmedzení nestretá-
val. „Tréningový proces bol iba indi-
viduálny a  dobrovoľný. Všetci sme 

čakali na rozhodnutie Bratislavského 
futbalového zväzu o  pokračovaní 
či skončení sezóny,”  uviedol vedúci 
prvého tímu Malaciek Lukáš Višvá-
der. „Máme takisto viacero hráčov, 
ktorí nežijú v Malackách, prichádzajú 
sem predovšetkým z Bratislavy. Počas 
prísnych hygienických opatrení by 
nebolo fér žiadať od nich, aby prišli, 
odtrénovali a následne spotení cesto-
vali domov, keďže nemožno využívať 
sprchy ani šatne,” dodal.

Či futbalisti odohrajú v lete as-
poň nejaké priateľské stretnutia, je 
zatiaľ neisté.  „V súčasnosti sa veľmi 
ťažko niečo plánuje, a to sa týka tré-

ningu i prípravných zápasov,” priznal 
pre zident FC Malacky Oto Kožuch. 

Rovnako neisté je zatiaľ aj perso-
nálne obsadenie klubu i samotného 

tímu.  „Riešia sa aj otázky budúcnos-
ti klubu, a to z hľadiska finančného 
zabezpečenia i personálneho obsa-
denia. Týka sa to ako hráčov, tak aj 
realizačného tímu a funkcionárov.  
O konkrétnostiach je však predčas né 
hovoriť,” uzavrel O. Kožuch.

Text: M. Binčík, 
foto: archív redakcie
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Malackí futbalisti odohrali svoj posledný zápas v sobotu 7. mar-
ca v Břeclavi, odvtedy sa pre koronavírus na ihrisku nepredvied-
li. Pandémia vypukla tesne pred začiatkom jarnej časti aktuál-
nej sezóny.

Keďže koronavírus zrušil aktu-
álnu hádzanársku sezónu, Ma-
lačania nedostali šancu zabo-
jovať v nadstavbe o postup do 
extraligy. 

Manažér klubu Boris Sivák potvr-
dil, že tím mužov bude v  budúcej 
sezóne opäť súčasťou prvej ligy. Tú 
opustil tím HŠK ŠG Košice, postúpil 
vyššie a doplnil deviatku extraligis-

tov. Nováčikom v  budúcej sezóne 
prvej ligy budú Bojnice. Nový ligový 
ročník by mal štartovať v septembri. 

Mimoriadna situácia narušila pre-
dovšetkým športovú činnosť klubu. 
„Po prvý raz od korony sme trénovali 
spoločne až koncom apríla, dovtedy 
sa však každý pripravoval jednotlivo. 
Hráči dostávali individuálne tréningy 
zamerané na silu a vytrvalosť,” podo-
tkol B. Sivák. 

Kto povedie mužov v  prvej lige 
ako hlavný tréner, je zatiaľ otázne, no 
klub túto pozíciu v blízkej budúcnos-
ti čoskoro obsadí. 

Tím dorastencov bude aj naďalej 
figurovať v druhej lige, staršie i mlad-
šie dorastenky Strojára Malacky si za-
hrajú prvú ligu. 

Hádzanárski nadšenci nebudú 
toto leto ukrátení o tradičný Turnaj 
generácií. Podujatie sa presúva 
z  pôvodného júnového termínu na 
júl. Presný dátum Strojár čoskoro 
oznámi. 

Text: M. Binčík,
foto: archív redakcie 

Pandémia koronavírusu zasiahla aj špor-
toviská, ktoré načas osireli. Dnes sa do 
nich už vracia život a  ďalšie sa v  súčas-
nosti na otvorenie pripravujú. Medzi ne 
patrí aj letné kúpalisko v Malackách.

Správca malackých športovísk, organizácia 
AD HOC, ráta s  letnou prevádzkou kúpaliska, 
a preto už počas mája začala s prípravou areá-
lu. „Sme v pravidelnom kontakte s Regionálnym 
úradom verejného zdravotníctva, takže už vieme 
približné hygienické podmienky prevádzky,” opi-
suje situáciu riaditeľ AD HOC Dušan Rusňák.

Proces prípravy areálu, napustenie bazénov 
a schválenie od hygienikov trvá minimálne 4–5 
týždňov. Ak vezmeme do úvahy aj ekonomic ké 
hľadisko, bazény by sa mali otvoriť ešte pred 
dátumom 1. júl. Blížiaca sa letná sezóna je plná 
otáznikov. „Vzhľadom na celkovú neistotu termí-
nu otvorenia a predpokladu nižšej návštevnosti 
sme škrtli všetky plánované investície a obmedzi-
li sme sa len na nevyhnutné úkony potrebné na 
sprevádzkovanie kúpaliska,” vysvetľuje D. Rus-
ňák a  priznáva: „Zvažovali sme aj alternatívu, že 
by sa kúpalisko tento rok vôbec neotvorilo. Na-
koniec sme sa rozhodli, že túto službu občanom 
poskytneme, hoci v obmedzených podmienkach. 

Tiež sme to považovali za gesto solidarity voči 
nájomcovi celoročnej gastroprevádzky v  areáli, 
ktorému otvorené kúpalisko pomôže prežiť ná-
sledky koronakrízy, a my neprídeme o nájomné.”

Vlani sa predalo 16 787 vstupov na kúpalis-

ko, čo šéf AD HOC považuje za priemernú se-
zónu. Rekord, ktorý určite zostane v platnosti 
aj po tohtoročnom lete, zaznamenali v  roku 
2006, keď predali 25 456 vstupov. Priemer za 
posledných 10 rokov je okolo 16-tisíc. O termí-

ne otvorenia kúpaliska a prípadných hygienic-
kých obmedzeniach budeme malackú verej-
nosť informovať v mestských médiách.

Text: M. Binčík, foto: D. Krakovský

AD HOC Malacky podľa VZN č. 3/2017 
o prenájme pozemkov, nebytových priesto-
rov a ostatného majetku vo vlastníctve mes-
ta Malacky ponúka na prenájom na letnú 
se zónu 2020 kontajner – bufet na letnom 
kú palisku v Malackách na účel prevádzky 
rýchleho občerstvenia. V žiadosti je potrebné 
uviesť cenovú ponuku za dobu prenájmu, t. j.  
za letnú sezónu 2020 (od 20. júna do 1. sep-
tembra). Minimálna akceptovaná cena je 
1000 €. Nájomca hradí nad rámec nájom-
ného spotrebu elektrickej energie a vody. 

Žiadosť o  prenájom zašlite alebo odo-
vzdajte v  zalepenej obálke s  poznámkou  
NE OT VÁRAŤ na adresu AD HoC, Sasinkova 
2, 9 01 01 Malacky do 8. júna do 12.00 h.
Bližšie informácie:
AD HOC Malacky
Sasinkova 2, 901 01 Malacky, % 0907 793 399 
e-mail: riaditel@adhocmalacky.sk

„Výsledky všetkých súťaží  zostáva-
jú v platnosti a tabuľky sú schválené 
v tej podobe, v akej   boli pred preru-
šením súťaže,” zverejnil BFZ na svo-
jej webovej stránke, čo zname ná, že 
Ma lačania skončili sezónu na pia-

tom mieste. Zostupujúcim tímom 
by mal byť osembodový Tomášov, 
ktorý bol po poslednom jesennom 
kole na 16. priečke. Postup zo IV. 
ligy by si mal zabezpečiť Záhoran 
Jakubov, ktorý opanoval jesennú 

časť. Situácia s koronavírusom môže 
najviac mrzieť Dunajskú Lužnú či 
Inter Bratislava, teda tímy bojujúce 
o druhú ligu.

• • •
Presné zloženie treťoligovej ta-

buľky bude známe až pred štartom 
budúcej sezóny, ktorý je naplánova-
ný na víkend 8. a 9. augusta.

-mb- 

Kúpalisko pred neistou sezónou

Hádzanári Strojára
pokračujú v I. lige

FC Malacky počas pandémie

Tretia liga je oficiálne zrušená, 
 nová sezóna sa začne v auguste

Futbalisti FC Malacky napokon súťažný ročník III. ligy nedohrajú, 
rozhodol o tom v utorok výkonný výbor Bratislavského futbalového 
zväzu (BFZ).

Prenájom bufetu
na letnom kúpalisku


