
Minister školstva Branislav Gröh-
ling otvoril školský rok na základnej 
škole s najväčším počtom žiakov 

na Slovensku – Základnej škole kpt. 
Jána Nálepku v Stupave.  „Verím, že 
v rámci opatrení, ktoré nastavil Úrad 
verejného zdravotníctva, to všetko 
zvládneme,”  vyhlásil a  okrem iného 
vyzval rodičov, aby si dávali pozor 
na dezinformačné médiá. „Chcem 
poprosiť nás všetkých, keď zvládneme 
prvé dva týždne, zvládneme aj všetky 
ďalšie týždne a ja verím, že červenú 
fázu na školách nebudeme musieť re
alizovať,”   dodal šéf rezortu školstva 
B. Gröhling.

Začiatok školského roka 
v Malackách

Do troch základných škôl v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mesta Malacky 
(ZŠ Štúrova, ZŠ Záhorácka, ZŠ Dr. J. 
Dérera) nastúpilo 1 740 žiakov, z toho 
207 prvákov. Ďalších 50 prvákov na-
stúpilo do cirkevnej školy, čo zname-
ná, že v Malackách máme spolu 257 
detí v  prvých ročníkoch. Materská 
škola eviduje v aktuálnom školskom 
roku 220 novoprijatých detí, pričom 
celková kapacita šiestich elokova-
ných pracovísk MŠ je 680 detí.

V  každej zo škôl sa využil čas 
prázdnin – tak ako každý rok – na väč- 
 šie či menšie opravy a investície.

Telocvične a kotolňa 
Základná škola Dr. J. Dérera za-

končila minulý školský rok presne 
v deň vysvedčení slávnostným otvo-
rením novej telocvične. Letná pre-

stávka prišla vhod pre starú telocvič-
ňu, kde sa vymenili staré cvičebné 
prvky, vymaľovali sa steny a vymenili 
sa obklady.

Začiatok školského roka na Dérer-
ke znamená aj sprevádzkovanie no-
vej kotolne vo vilke. Investíciu si vy-
žiadal jej havarijný stav. Vykurovací 
systém je teraz vyregulovaný vráta-
ne nových rozvodov a ventilov. Ko-
tolňa vo vilke zohrieva vodu pre 
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úvodník

Posun 
vývozu
odpadu

Sviatok Sedembolestnej Pan-
ny Márie, ktorý tento rok pripad-
ne na utorok 15. septembra, po-
sunie termíny vývozu odpadu 
o jeden deň. Znamená to, že vý-
vozy, pôvodne plánované na uto-
rok 15. septembra, budú v stredu 
16. septembra. Pôvodné stredaj-
šie termíny sa presúvajú na štvr-
tok 17. septembra, štvrtkové sa 
presúvajú na piatok 18. septem-
bra a  piatkové sa presúvajú na  
sobotu 19. septembra. 

V  deň sviatku 15. septembra 
budú oba zberné dvory (Hlboká, 
Partizánska) zatvorené.
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Sme naozaj úprimne radi, že na
priek nepriaznivým okolnostiam dvad
siateho roka 21. storočia vychádzajú 
samosprávne plány. Veľmi nás teší, že 
Materská škola privítala školský rok 
otvorením novej triedy na Záhoráckej 
a potravinové výťahy v škôlkach sú už 
kompletne vymenené za nové. Celko
ve máme radosť zo štartu školy s vyše 
dvesto prváčikmi, ktorý na Dérerke 
znamená aj sprevádzkovanie novej ko
tolne vo vilke. Tešíme sa aj z pochval
ného mailu od Denisy Hepnerovej, 
ktorá sa podieľa na organizácii mate
riálnej pomoci pre útulky a karanténne 
stanice: „Dozvede la som sa, že mesto 
Malacky prispieva karanténnej stanici 
na prevádzku aj na veterinárnu sta
rostlivosť. Veľmi si to vážim a ďakujem 
vám v me ne týraných, opustených, za
nedbávaných a  túlavých chlpáčikov, 
ktorí sa ocitli v núdzi.”

Sme radi, že sa naša pálffyovská 
lipa dostala do užšieho výberu v súťaži 
Strom roka. Zahlasovať za ňu môžete 
na stránke www.ekopolis.sk. A sme tiež 
radi, že po roku opäť chodíme do práce 
na bicykli.

Máme radosť, že vychádza ďalšie 
číslo Malackého hlasu. Pre krízu sme 
zatiaľ prišli o  jedno vydanie a veríme, 
že sa  podobná situácia nezopakuje. 
Radi by sme aj touto cestou privítali 
v  našej redakcii nového kolegu. Jeho 
meno Miroslav Binčík už z  mestských 
médií poznáte. Šikovný študent žurna
listiky sa blysol predovšetkým ako au
tor športového spravodajstva a publi
cistiky. Tento mesiac k nám nastúpil do 
riadne do zamestnania a my sme radi, 
že sa tím rozrástol o ďalšieho profesio
nála. Zároveň ďakujeme bývalej kole
gyni Lucii Wernerovej za spoluprácu 
a  prajeme jej veľa šťastia a úspechov 
v novom profesijnom živote.

I  keď kvety pri Štefánikovi stále 
nádherne voňajú, do mesta sa poma
ly vkráda jeseň, ktorá je cítiť najmä 
v rannom ovzduší. Typickú atmosféru 
umocní pestrá paleta jesenných farieb 
a  bolo by milé, keby bola farebnejšia 
aj nálada ľudí. Vždy je dôvod tešiť sa,  
a keď si môžeme povedať, že sme zdra
ví, buďme naozaj radi.          I. Sochorová

Najbližšie rokovanie MsZ sa pri-
pravuje na štvrtok 24. septembra. 
Na programe budú okrem iného 
mate riály ekonomického charak-
teru – čer panie rozpočtu mesta za  
I. polrok toh to roka či návrh na 
schválenie štátnej pôžičky na 
kompenzáciu výpadku príjmov sa-
mosprávy v  dôsledku pan démie 
(podrobnejšie informácie prináša-
me na str. 2).

Poslanci okrem toho preroku jú 
návrhy všeobecne záväzných na-
riadení (o podmienkach prevádz-

kovania hazardných hier, o  miest-
nom poplatku za rozvoj, o škol ských 
obvodoch základných škôl), správu 
z  kontroly poskytnutých dotácií 
za rok 2019 a návrh na delegova-
nie zástupcov mesta do Rady ško-
ly pri ZŠ dr. J. dérera.

Program a  materiály budú do-
stupné na www.malacky.sk, časť 
MESTo – MESTSkÉ ZASTUPITEĽ-
STvo. Priebeh zastupiteľstva bude 
možné sledovať naživo  cez www.
zastupitelstvo.sk.

-lp-

Septembrové zastupiteľstvo 
 dočasná 
 uzávierka
 priecestia

Z dôvodu rekonštrukcie priecestia 
bude dočasne uzatvorený železničný 
prejazd pri Tabaríne. Uzávierka potr-
vá od štvrtka 17. septembra 8.00 h  
do utorka 22. septembra 8.00 h. 
Prosíme vodičov, aby rešpektovali do-
časné dopravné značenie. Ďakujeme.

          -red-

Sme radi

v stredu 2. septembra sa po letných prázdninách otvorili brány škôl. 
Začiatok školského roka 2020/2021 sprevádzali na celom Slovensku 
sprísnené hygienické pravidlá: rúška, dezinfekcia rúk, odstupy, nie-
kde aj meranie teploty. Ako to už býva, najviac sa na školu či škôlku 
a nových kamarátov tešili škôlkari a prváci na základných školách. 
Starší žiaci mali možno trochu menej radosti, avšak všetci si určite že-
lali, aby sa nezopakoval zvláštny a náročný minulý školský rok. Skrát-
ka, aby sa so spolužiakmi a učiteľmi stretávali vo svojich triedach pl-
ných 10 mesiacov.

Začal sa nový školský rok. Aký bude?

Pokračovanie na strane 3
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Výpadok príjmov od štátu, súvi-
siaci s  koronakrízou, pocítili všetky 
mestá a  obce na Slovensku. Keďže 
štát vybral menej na daniach z príj-
mu fyzických osôb, menej financií 
prerozdelil samosprávam vo forme 
podielových daní. Samosprávy tak 
prišli o  značnú časť svojich kľúčo-
vých príjmov. Podľa informácií MF SR 
majú Malacky výpadok z podielo-
vých daní 399 141 €. všetky samo-
správy na Slovensku spolu prišli  
o 121 miliónov €. 

výpadok podielových daní – 
mestá na Záhorí:
Malacky 399 141 € 
Holíč 239 088 €
Senica 460 429 € 
Skalica 396 317 €
Stupava 285 973 €

Mestá, obce aj samosprávne kra-
je môžu v  súvislosti s  výpadkom fi-
nancií dostať bezúročné štátne pô-
žičky. O  štátnu výpomoc vo výške 
vyčísleného oficiálneho výpadku, 
t. j. 399 141 €, sa budú uchádzať aj 
Malacky. Návrh na podanie žiadosti 
o pôžičku budú posudzovať poslan-
ci mestského zastupiteľstva na ro-
kovaní 24. septembra. Vďaka štátnej 
pomoci by sa mohli sanovať niekto-
ré investície plánované na obdobie 
druhého polroka 2020.

Ak o pôžičku požiadame, bude sa 
splácať v štyroch ročných splátkach 
(prvá v  roku 2024,  posledná v  roku 
2027). 

Minister financií Eduard Heger 
pri pustil, že splátky bude možné 
od pustiť. Toto rozhodnutie ale musí 
prijať vláda Slovenskej republiky 
v zmysle zákona o rozpočtových pra-
vidlách verejnej správy. 

Mesto šetrí aj samo
Malacky však nečakajú na štátnu 

pomoc so založenými rukami. V nad-
väznosti na prvé ekonomické prog-
nózy v súvislosti s koronavírusom 
mesto urobilo už v marci tohto roka 

prvú revíziu svojho rozpočtu. V pra-
xi to znamenalo zníženie výdavkov 
o  600-tisíc €.  Primátor vtedy vy - 
dal rozsiahly príkaz obmedziť ná-
kupy a služby iba na nevyhnutné 
dokončenie začatých projektov  
a úloh, zrušil nepovinné výdavky, 
obmedzil priznávanie odmien za-
mestnancom a prideľovanie do-
tácií mesta pre kultúrne, športo-
vé a se niorské organizácie. Zrušili 
sa veľ ké mestské podujatia ako 
Prvomájové Malacky či deň detí. 
Mesto tiež obmedzilo vlastné in-
vestície do rekonštrukcií verej-
ných priestorov (napr. ulice, chod-
níky), pričom prioritne zostali pro-
jekty financované z externých zdro-
jov (eurofondy, dotácie). Redukcia 
výdavkov sa dotkla aj mestských 
organizácií.

Na septembrovom zastupiteľstve 
sa bude prerokúvať aj ďalšia revízia 
tohtoročného mestského rozpočtu.

I. Sochorová/Ľ. Pilzová 

SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA

Ako pripomenul vo svojom prího-
vore mestský poslanec Anton Pašte-
ka, večer 29. augusta 1944 sa z  rádií 
ozval hlas vtedajšieho slovenského 
ministra obrany Ferdinanda Čatloša, 
ktorý vyzýval Slovákov, aby nekládli  
odpor postupujúcim nemeckým jed - 
notkám, a kto tak urobí, stane sa zrad-
com. O hodinu na to Ján Golian vydal 
vojenským posádkam v  mene po - 
vstaleckého Vojenského ústredia do - 
hovorené heslo „Začnite s vysťahova-
ním!”. Bol to rozkaz na ozbrojený od-

por proti okupantom. Spustil ozbro-
jené povstanie proti nemeckej bran-
nej moci a jej prisluhovačom. Praktic-
ky okamžite sa rozbehli boje v okolí 
Strečna a Žiliny. Na druhý deň, 30. au-
gusta, v Slobodnom slovenskom vy-
sielači v  Banskej Bystrici prečítali 
proklamáciu o vyhlásení povstania.

„Vojenské ústredie SNP sídlilo 
v Ban skej Bystrici, čo umožňovalo vy
užívať všetky dostupné prostriedky 
a pod predstieranými zámienkami sú
streďovať na stredné Slovensko vojen

ské jednotky, zbrane a muníciu, potra
viny, zdravotnícky materiál či vytvárať 
zásoby rôzneho druhu. Okrem iného 
sa z  Bratislavy do Kremnice presunul 
slovenský štátny poklad pod zámien
kou jeho väčšej ochrany a tri miliardy 
korún zo Slovenskej národnej banky 
do jej filiálky v Banskej Bystrici, na čom 
mal hlavnú zásluhu prvý guvernér Slo
venskej národnej banky Imrich Karvaš. 
V  pláne sa prirodzene rátalo i  s  hor
ským terénom, ktorý vytváral vhod
né zemepisné podmienky na úspešný 
boj a na masový rozvoj partizánskeho 
hnutia. A  napokon aj na koncepciu 
obrany v  strategickom trojuholníku 
Brezno – Banská Bystrica – Zvolen. Jed

ným z hlavných cieľov Povstania bolo 
otvorenie Duklianskeho priesmyku pre 
postupujúcu Červenú armádu a  udr
žať karpatské priesmyky pred nemec
kou armádou až do oslobodenia Slo
venska,” povedal A. Pašteka.

Najdôležitejšou ozbrojenou silou  
v  SNP sa stala 1. československá ar-
máda na Slovensku. V prvých dňoch 
mala 18 000 vojakov a  dôstojníkov. 
Po dvoch mobilizáciách na oslobo-
denom území mala až 60 000 mužov. 
Jej veliteľmi boli generáli Ján Golian  
a Rudolf Viest. Spolu s 18 000 partizán-
mi dva mesiace bojovala proti dobre 
vyzbrojeným a  frontovo skúse ným 
nemeckým jednotkám v  sile vyše  
40 000 vojakov. Na bojiskách Povsta-
nia bojovali aj Česi, Rusi, Ukrajinci  
a ďalšie národy bývalého Sovietske-
ho zväzu, Poliaci, Srbi, Bulhari, Rumu-
ni, Francúzi, Maďari, nemeckí antifa-
šisti, Angličania, Američania, Belgiča-
nia, Holanďania, Španieli, Gréci, Aus-
trálčania i príslušníci ďalších národov 
a národností, spolu ich bolo 32.

Aj keď nadšenie a elán povstalcov 
boli veľké, odolať nemeckej presile 
nebolo možné. K  oslabeniu Povsta-
nia podstatne prispelo i odzbrojenie  
dvoch divízií slovenskej armády na  
východe Slovenska o sile 30 000 vo-
ja kov. A  tak 27. októbra nemecké  
voj ská obsadili srdce Povstania, 
Ban skú Bystricu. Povstanie, ktoré 
zasiahlo 30 okresov s  rozlohou asi 
20 000 km² a približne 1 700 000 oby-
vateľmi, bolo zatlačené do hôr, kde 
v  ťažkých podmienkach pokračova-
li povstalci v  boji proti nemeckým 
okupantom až do príchodu Červe-
nej armády. V  slovenských horách 

bojovalo viac ako 40 partizánskych 
jednotiek (zväzkov, brigád, od- 
dielov a  skupín). Fašisti stihli spolu 
so slovenskými kolaborantmi počas 
partizánskej vojny vypáliť takmer 
100 slovenských obcí, osád a samôt. 
Tridsaťtisíc ľudí odvliekli do koncen-
tračných a  zajateckých táborov. 
Mno hí z nich tam zahynuli, medzi ni-
mi aj Ján Golian a Rudolf Viest. 

Anton Pašteka na záver pripome-
nul slová Ladislava Novomeského, 
ktorými hodnotil SNP: „Neboli sme 
proti slovenskému štátu ako svojpráv
nej domovine slovenského národa. 
Dostali sme sa s ním do sporov, dokon
ca ozbrojených sporov, pretože nebol 
svojprávny. Od počiatku bol výplodom 
nacistickej špekulácie a  tomuto svoj
mu pôvodu chcel byť poplatný až do 
konca. Boli sme proti slovenskému štá
tu, aký bol, nie pretože bol. Povstanie 
malo i má kritikov tvrdiacich, že bolo 
celkom zbytočné. SNP je však výcho
diskom pre nové obdobie v našej his
tórii a  naša blízka i  vzdialenejšia bu
dúcnosť bude nadväzovať vo svojom 
počínaní na jeho myšlienky i  na jeho 
skúsenosti, dobré i zlé.”

Slovensko sa v auguste 1944 pri-
dalo na stranu boja proti fašizmu 
a prihlásilo sa k demokracii a slobo-
de. Nezabúdajme na to a nedopusť-
me falšovanie histórie.

Text: Ľ. Pilzová, A. Pašteka, 
foto: M. Binčík

v sobotu 29. augusta uplynulo 76 rokov od vypuknutia Slovenského 
národného povstania. výročie sme si pripomenuli aj v Malackách tra-
dičnou pietnou spomienkou a položením vencov k pamätníku SnP. 

 Pripomenuli sme si 76. výročie SnP

V  našom meste súťaží 19 tímov: 
Svjetlušky, nEMo, Traja chrobáci, 
ostrý skalpel, SAM, Zdravé pľúca,  
RF cyklo team I, Ikea Boards, ve-
selé déreráčky, déreráčky 1, X-ray 
lúče, Z vjetrem opreteki, MCk Ma-
lacky, Msú Malacky, katastar, Ad 

HoC Malacky, RF TEAM 2, Posol 
dobrých správ a vstupáčky.

Všetkým našim cyklistom držíme 
palce a  želáme veľa šťastných kilo-
metrov. Podrobnejšie informácie: 
www.dopracenabicykli.eu.

-red-

 Po roku opäť chodíme  
 do práce  na bicykli

obľúbená súťaž do práce na bi cykli sa naplno rozbehla. v pon delok 
7. septembra sa skon čila registrácia, avšak oficiálny začiatok bol  
už 1. septembra.

 naša lipa môže byť 
Stromom roka 

Aby sme krásu košatej pálffy-
ovskej lipy neobdivovali len my 
v  Malackách, nominovali sme 
ju do ankety Strom roka.

Jej cieľom je upozorniť na staré 
a  vzácne stromy. Naša lipa sa do-
stala do úzkeho výberu dvanástich 
súťažiacich a o  jej prípadnej výhre 
rozhodne verejnosť. Víťazný strom 
zí ska okrem titulu Strom roka 2020 
aj dendrologický posudok a  finanč-
ný príspevok na ošetrenie vo výške  
300 €. Rovnakú sumu na ošetrenie 

alebo úpravu okolia dostanú stro-
my, ktoré sa umiestnia na striebornej 
a  bronzovej priečke. Víťaz zároveň 
postúpi do finále ankety Európsky 
strom roka.

Za našu lipu sa dá hlasovať na we-
bovej stránke www.ekopolis.sk,  
časť ŽIvoTnÉ PRoSTREdIE – 
STRoM RokA alebo cez faceboo-
kovú stránku nadácie Ekopolis. 
Hlasuje sa do 30. septembra.

Ďakujeme za všetky hlasy.
Text a foto: L. Wernerová 

Z letokruhov 
pál ffyovskej lipy 
by sme za jej asi 
180-ročný život 
vyčítali nejeden 
príbeh. Prežila 
neľahké časy, 
ustála zmeny 
v urbanizme 
mesta, 
rekonštrukcie 
i neodborné 
zásahy. Stále 
hrdo stojí 
na svojom mieste, 
pri pomníku 
padlých hrdinov, 
ako posledný 
zachovaný strom 
z pálffyovskej 
lipovej aleje. 

 Malacky prišli 
 na daniach
 o takmer 400-tisíc
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školskú kuchyňu a vykuruje triedy 
prvákov a  druhákov, školský klub, 
ku chyňu a jedáleň.

Pozornosť mesta voči tejto zá-
kladnej škole sa nekončí. V pláne je 
rekonštrukcia kuchyne a  zateplenie 
vilky.

odborné učebne 
Nové odborné učebne informa-

tiky, fyziky, biológie a chémie, zmo-
dernizované z  eurofondov, už neja-
ký ten čas slúžia žiakom na Dérerke 
a Štúrke. Posledná fáza tohto veľké-
ho projektu, týkajúceho sa ZŠ na Zá-
horáckej, ešte len čaká na realizáciu.  
Jeho cieľom je modernizácia troch 
IKT  učební, fyzikálnej, biologicko- 
-che mickej, polytechnickej, a dvoch 
jazykových  učební. Dodávateľ sta-
vebných prác je už vysúťažený. 
Spro stredkovateľský orgán pre eu-
rofondy, ktorým je Bratislavský sa-
mosprávny kraj (BSK), požiadal eš-
te pred definitívnym potvrdením 
výsledku verejného obstarávania 
o úpravu pôvodného rozpočtu. Ten 
mesto odovzdalo a momentálne sa 
čaká na rozhodnutie BSK. 

nová trieda a potravinové výťahy
Materská škola privítala školský 

rok otvorením novej triedy na Zá-
horáckej. Vytvorením krásnych no-
vých priestorov mohli prijať ďalších 
20 detí. Na všetkých šiestich praco-
viskách materskej školy tak už majú 
triedy a priestory pre všetky vekové 
kategórie škôlkarov.

V škôlke sa podarilo vyriešiť jeden 
veľký prevádzkový problém, ktorým 
boli staré a nespoľahlivé výťahy. Cez 
leto sa kompletne vymenili posledné 
štyri, teda všetky pracoviská škôlky 
ich už majú nové. Čo to znamená? 
Nové kabíny, dvierka, technológia. 
Všetky výťahy majú samozrejme 
revízne správy, takže sú nielen 
komfortné, ale aj bezpečné.

Na výťah ešte čaká nadstavba 
škôlky na Štúrovej. Keďže tam pôjde 

o novú stavbu, resp. prístavbu, pro-
jekt podlieha stavebnému konaniu.

Aké je vaše želanie 
do nového školského roka?

Martina novotová, riaditeľka materskej školy: 
„Za celú materskú školu si želáme pokojný rok, aby sme sa mohli naplno 

a bez obáv  venovať svojej práci.”
Alena Číčelová, riaditeľka ZŠ Záhorácka: 
„V mene zamestnancov, rodičov a našich žiakov si želáme, aby sme sa ten

to školský rok stretávali počas všetkých desiatich mesiacov. Všetkým pevné  
zdravie, duševnú harmóniu, mnoho šťastných spoločných chvíľ, vzájomnú 
úctu a vysokú mieru porozumenia.”

Elena krajčírová, riaditeľka Gymnázia Malacky: 
„Do nového školského roka si najviac želáme, aby sme mohli nerušene vy

konávať našu prácu v škole. A úplne super by to bolo bez rúšok. S nimi totiž nie 
je vidieť úsmev...”

katarína Habová, riaditeľka ZŠ dr. J. dérera: 
„Na začiatku tohto školského roka si želáme to, čo je najcennejšie  zdravie. 

Pridala by som ešte prianie, aby sme všetci boli schopní väčšej miery empatie. 
Deťom by som dožičila úspechy dosiahnuté s pomocou učiteľov, vychováva
teľov a rodičov v zmysle čínskeho príslovia Ak niekomu daruješ rybu, nakŕ-
miš ho na jeden deň. Ak ho naučíš tkať siete a loviť, dáš mu potravu na 
celý život.”

Stranu pripravila Ľ. Pilzová. Foto: I. Sochorová, M. Binčík, S. osuský 

Dokončenie zo strany 1

jesenné 29. október – 30. október 2020

vianočné 23. december 2020 – 7. január 2021

polročné 1. február 2021 (pondelok)

jarné

Banskobystrický kraj,
Žilinský kraj, Trenčiansky kraj 15. február –  19. február 2021

Košický kraj, 
Prešovský kraj 22. február – 26. február 2021

Bratislavský kraj, 
Nitriansky kraj Trnavský kraj 1. marec – 5. marec 2021

veľkonočné 1. apríl – 6. apríl 2021

letné 1. júl – 31. august 2021

Termíny prázdnin v školskom roku 2020/2021

Začiatok školského roka na Dérerke.

Začiatok školského roka na Záhoráckej.

Nová trieda v materskej škole na Záhoráckej.

Vynovená stará telocvičňa na Dérerke.

Nová kotolňa na Dérerke.

Nový potravinový výťah v materskej škole.

Začiatok školského roka na Štúrovej.

Začal sa nový školský rok. Aký bude?
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Mesto hľadá terénneho 
sociálneho pracovníka 
a terénneho pracovníka
Mesto Malacky vyhlasuje výberové konanie na:
• jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP),
• jedno pracovné miesto terénneho pracovníka (TP).

výberové konanie sa uskutoč ní 30. septembra 2020 o 10.00 h  
v bu dove Mestského úra du Malacky, Bernolákova č. 5188/1A,  
901 01 Malacky v rokovacích priestoroch prednostky úradu, č. dverí 
304, na III. poschodí vpravo.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do  
zamestnania doručiť osobne, zaslať poštou na adresu Mestský úrad 
Malacky, Bernolákova č. 5188/1A, 901 01 Malacky alebo elektronicky  
na e-mailovú adresu podatelna@malacky.sk. 

Záujemcovia vo svojej písomnej žiadosti uvedú svoju kontaktnú 
e-mailovú adresu a telefonický kontakt. Jednoznačne určia, o ktorú 
po zíciu majú záujem (TSP, TP alebo obe pozície).

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je  
23. september 2020. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového 
ko nania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do 
výbe rového konania.

Podrobné informácie o pracovných miestach: 
www.malacky.sk, časť PonUkA PRÁCE. 

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 
15. október 2020.

Msú Malacky

Mesto Malacky podľa zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, 
domov a bytov v roku 2021 zabezpečuje prenesený výkon štátnej 
správy, ktorý stanovuje rozsah a spôsob vykonania sčítania obyvate-
ľov, domov a bytov v roku 2021 ako osobitného druhu štatistického 
zisťovania realizovaného vo verejnom záujme. Rozhodujúcim okami-
hom sčítania, na ktorý sa vzťahujú údaje zisťované počas doby sčíta-
nia, je polnoc z 31. decembra 2020 na 1. januára 2021.

doba sčítania domov a bytov trvá 
od 1. júna 2020 do 12. februára 2021.
doba sčítania obyvateľov trvá 
od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.

Z mailu vyberáme: 
Som neskutočne dojatá, že mesto 

Malacky okrem starostlivosti o svo
jich občanov a  aktivít smerujúcich 
k progresu mesta podporuje aj oblas
ti, ktoré sú v mnohých mestách a ob
ciach zatlačované do úzadia. 

Dozvedela som sa, že mesto Ma
lacky prispieva karanténnej stanici  
na prevádzku aj na veterinárnu sta
rostlivosť. Veľmi si to vážim a  ďaku
jem vám v mene týraných, opuste
ných, zanedbávaných a túlavých chl
páčikov, ktorí sa ocitli v núdzi.

Do malackej karanténnej stanice 
určite niečo pošleme, ale bude to iná 
zásielka, aké bežne posielame inde 
na Slovensko, kde býva priemerne  
80 –120 psov a  dlhy u  veterinárov aj 
2tisíc € mesačne. Želám Karanténnej 
stanici Malacky, aby svoje poslanie 
bez problémov napĺňala.

-red-

Prečo ste sa rozhodli poukazo-
vať na spoločenské problémy prá-
ve takouto formou?

Na úplnom začiatku mal Juraj Čar
ný myšlienku, aby sme chodili s ume
ním tam, kde nie sú galérie, divadlá či  
iné kultúrne inštitúcie. Chceli sme cho
diť predovšetkým, kde ľudia nemajú 
možnosť ísť za umením, ale nakoniec 
chodíme všade – aj tam, kde majú ga
lérie. Našou snahou je priniesť umenie 
za ľuďmi. Keď ľudia nechcú prísť za 
umením, tak umenie príde za nimi.

dostali ste aj negatívne ohlasy 
na túto iniciatívu?

Samozrejme. Vždy, keď fašisti vidia 
niečo s extrémizmom, cítia sa byť do
tknutí. Každý fašista hovorí, že nie je 
fašistom a že fašisti sú len tí druhí. Oni 
veľmi dobre vedia, čím sú, inak by sa 
neozývali. 

darí sa vám propagovať galériu 
tak, aby prišlo čo najviac ľudí?

Určite áno. Boli sme v  rôznych re
gionálnych médiách v  okresoch, kde 
sme vystupovali. Publicitu máme aj 

z  RTVS a  ostatných celoštátnych sta
níc. Ľudia si cestu k nám aj vďaka tomu 
vždy nájdu.

Myslíte si, že Potulná galéria 
po môže presvedčiť ľudí, aby neve-
rili extrémistom? 

Ak môžem hovoriť za galériu, po
vedal by som, že áno. Osobne si ale 
myslím, že iba toto nestačí. Ľudia sú až 
príliš presvedčení o  svojich názoroch, 
a  vtedy ani táto jednoduchšia forma 
nepomôže. Naša snaha by skôr padla 
na úrodnú pôdu, ak by sme boli zrn
kom vo veľkom piesku, teda v systéme 
presviedčania. Zatiaľ sme osamotení, 
preto chceme byť súčasťou niečoho 
väčšieho. Myslím si, že ľudia musia byť 
s podobnými projektmi v dennom kon
takte, aby to malo väčší efekt.

Text: M. Binčík, 
foto: Z. Chrustová, MCk

 Mesto dostalo pochvalu 
 za karanténnu  stanicu

Ľuboš Lorenz z Potulnej galérie:
Chceme byť súčasťou 
niečoho väčšieho

Potulná galéria je projekt, ktorý formou grafického a hudobného 
umenia upozorňuje na potrebu kriticky myslieť a hovoriť o extrémiz-
me, rasizme, neznášanlivosti či tolerancii k menšinám. Stojí za ním 
Juraj Čarný z bratislavského Curatorial Studies Institute. Malacky boli 
jedným zo 40 miest, ktoré galériu hostili. výstava s podtitulom Bloká-
da proti extrémizmu potrvá až do 15. septembra, jej ukončenie bude 
na dobrom trhu na Panenskej ulici v  Bratislave. o  Potulnej galérii 
nám povedal viac jeden z jej autorov Ľuboš Lorenz. 

do redakcie mestských médií sme dostali milý telefonát a následne 
aj mail od pani denisy Hep nerovej, ktorá sa podieľa na orga nizácii 
materiálnej pomoci pre útulky, azyly a  karanténne stanice v  mene 
polikliník Medissimo, sie te Procare a nemocnice CInRE v Pe tržalke.

 Sčítanie obyvateľov,
 domov a bytov

Samosprávy bez záťaže obyvate-
ľov v priebehu takmer deviatich me-
siacov zbierajú údaje o domoch a by-
toch. Cieľom sčítania je získať vyčer-
pávajúce dáta o živote obyvateľov  
a fakty, ktoré nie sú nikde inde za-
chytené. Sčítanie sa prvýkrát usku-
točňuje plne elektronicky, bez pa-
pierových formulárov a prvýkrát in-
tegrovane, s maximálnym využitím 
informácií z existujúcich administra-
tívnych zdrojov. Samosprávy miest, 
obcí a mestských častí Bratislavy a 
Košíc aktuálne elektronicky zapisu-
jú tisícky dát o domoch a bytoch na 
Slovensku. Následne sa v roku 2021 

viac ako 5,4 mil. obyvateľov SR sčíta 
prostredníctvom počítača, tabletu 
alebo mobilného telefónu, indivi-
duálne alebo s pomocou asistentov 
sčítania, prvýkrát bez sčítacích ko-
misárov.

Výsledkom budú nenahraditeľné 
a jedinečné informácie na prijíma-
nie rozhodnutí, skvalitňujúce život 
na Slovensku a údaje na porovnanie 
života obyvateľov v dlhodobom ho-
rizonte.

Podrobnejšie informácie: 
www.scitanie.sk. 

-red- 
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n  Hudobný festival MALARoCk 
bol zrušený.

n  divadelný festival ZEJdEME SA 
nA HAMBÁLkU bol zrušený.

n sobota 19. 9., 8.00–12.00 h
ZBERATEĽSkÁ BURZA
školská jedáleň ZŠ Dr. Dérera

n utorok 22. 9. o 18.00 h
Stretnutie s históriou – Židovská ko - 
munita v Malackách, Mgr. Ema Kráľo - 
vičová, nádvorie kaš tieľa, vstup voľný

n streda 23. 9. o 16.30 h
Literárna kuchyňa: Čítame školá-
kom, pre deti od 6 do 10 rokov, Kniž-
nica MCK – vstupenky sa dajú zakú-
piť v knižnici, vstupné 2 €
Na podujatie sa treba vopred nahlá-
siť na tel. č. 034/772 20 91 alebo na 
kniznica@mckmalacky.sk, kapacita 
je obmedzená.

n sobota 26. 9., 14.00–18.00 h
komiksový workshop s  výtvarní-
kom Andrejom Wsólom, MCK – ga-
léria, Záhorácka 1919, 1. poschodie, 
vstupné 5 €

n utorok 29. 9. o 18.00 h, 20.00 h
FRAGILE – koncert presunutý zo 14. 
apríla 2020, MCK – Kultúrní domeček, 
Hviezdoslavova 3, vstupné 16 €

14/2020 KULTÚRA / SPEKTRUM

Malarock
 je zrušený

Festival Malarock, plánovaný 
na sobotu 12. septembra, je zru-
šený. Jeden z  organizátorov Mar- 
tin Kmec poslal do redakcie vyjad-
renie celého organizačného tímu, 
z  ktorého vyberáme: „Nepíše sa 
nám ľahko. Dôvodom nášho roz
hodnutia sú sprísnené opatrenia 
a  neistota. Rovnako sme presved
čení, že z bezpečnostného hľadis ka 
by nebolo príliš zodpovedné v sú
časnej situácii fes tival organizovať. 
Preto sme sa po dlhých debatách  
v rámci nášho organizačného tímu 
rozhodli tretí ročník festivalu Mala
rock zrušiť a presunúť na budúci rok. 
Ďakujeme za pochopenie. Držte sa 
v zdraví!”

Organizátorom držíme palce 
a  želáme, aby ich nadšenie neo-
pustilo.                       -red- 

september 
2020
Zmena programu vyhradená.

Mestské centrum kultúry Malacky je poberateľom kultúrnych poukazov.

Mešterova lúka patrí pod správu 
CHKO Záhorie. Pomerne hojne sa 
tam vyskytujú niektoré vzácne druhy 
rastlín, ktoré na Slovensku nachá-
dzame už iba zriedkavo, ako naprí-
klad papraď hrebenatá, papradník 
močiarny či žlto kvitnúce bublinatky. 
Zo živočíchov je bohatý výskyt pi-
javice lekárskej, mloka obyčajného, 

skokanov (ostropyský, zelený, štíhly), 
slepúcha lámavého či jašterice ze-
lenej. Vzácny je výskyt užovky hlad-
kej. Žijú tam aj niektoré mimoriadne 
vzácne druhy vážok, napr. vážka jas-
noškvrnná, ale najmä ligotavka žlto-
škvrnná, ktorá je na Slovensku zná-
ma iba z niekoľkých lokalít Záhorskej 
nížiny.

odCHod Z MALACIEk:
Sobota 19. septembra o 11.05 h au - 
tobusom zo zastávky Sasinkova do 
Studienky. 
V prípade vlastnej dopravy sa stret
neme na autobusovej zastávke ho
ráreň Červený kríž.

nÁvRAT do MALACIEk:
Autobus s odchodom o 15:39 h z ho-
rárne Červený kríž, príchod do Ma-
laciek 15:50.

Text a foto: M. Mráz

Pozývame verejnosť 
na Mešterovu lúku

Hambálkovci svojim verným fanú - 
šikom odkazujú: „Mrzí nás to, už nám 
naše divadelné aktivity veľmi chýba
jú, ale chceme sa správať zodpovedne 
voči vám i sebe. Veríme, že sa čoskoro 
opäť zejdeme u nás na hambálku!”

Divadlo na hambálku malo, rov-
nako ako iné kultúrne súbory, od 
marca do júna nútenú prestávku. 
Počas tohto obdobia v lete sa koneč-
ne mohli naživo stretnúť s divákmi, 
v Devíne a Velkých Karloviciach odo-
hrali predstavenie Dámska šatňa.  
„Vo Velkých Karloviciach na Morave 
sme boli už niekoľkokrát. Máme tam 
veľmi kamarátske vzťahy, takže nás 

vždy privíta skvelá atmosféra,” prezra-
dil šéf divadla Vladimír Zetek.

Hambálkovci momentálne skúša-
jú hru Pánsky klub. Premiéra mala 
byť už v apríli, avšak zo známych dô-
vodov sa odložila. „Verím, že na jeseň 
ju predstavíme našim divákom. Ide 
o  komédiu mladého českého autora 
Matěja Balcara, ktorú s  veľkým úspe
chom uvádzajú v pražskom Divadle na 
Jezerce. Toto divadlo vedie známy he
rec Jan Hrušínský, a keďže inde v Čes
kej republike sa hra nesmie uvádzať, 
z možnosti priviesť ju na Slovensko sa 
veľmi tešíme,” dodal V. Zetek. 

Ľ. Pilzová 

 na hambálku sa
 nezejdeme...

kvôli aktuálnej situácii bol zrušený festival Zejdeme sa na hambálku, 
plánovaný na termín 17.–19. septembra. Pôvodne sa mal konať v ob-
medzenom režime bez hosťujúcich súborov a hercov, avšak aj táto 
„domáca” verzia napokon padla.

Správa Chránenej krajinnej oblasti (CHko) Záhorie srdečne pozýva 
širokú verejnosť v sobotu 19. septembra na exkurziu, ktorej cieľom 
bude lokalita Mešterova lúka nachádzajúca sa neďaleko Malaciek.

občianske združenie Majella s podporou 
m esta Malacky realizuje projekt Láskou  tvo-
renie, ktorý spája umelecké srdcia a bene-
fíciu.

V júli sa v kaštieli v Plaveckom Podhradí stret li  
výtvarníci združení okolo Rozálie Habovej s klient- 
 mi neziskovej organizácie Vstúpte. originálne 
diela, ktoré tam vznikli, sú vystavené v kniž-
nici MCk v Malackách a vy ich môže te vydražiť 
prostredníctvom facebooku alebo telefonicky. 
Zakúpením obrazu môžete obohatiť svoj príbytok 
o umelecké dielo a zároveň podporiť skvalitnenie 
rehabilitačných činností pre Vstupákov.

Text a foto: vstúpte, n. o.

obrazy tvorené s láskou
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„odrastenci”, čiže seniori 
z  denného centra v  Malac-
kách, zakončili podujatie 
ŠPoRTovÉ LETo 2020 vzá-
jomným meraním síl v  bow-
lingovom turnaji.

Počas leta svedomito trénovali 
každý utorok v  BBM na Priemysel-
nej ulici v Malackách. Druhý ročník 
turnaja zorganizovali členovia vý-
boru Denného centra v  spolupráci 
s  BBM. Za pomoc a  vytvorenie vy-
nikajúcej atmosféry patrí veľká vďa-
ka predovšetkým pánovi Josefovi 
Smolinskému. Na záver turnaja si 
všetci pochutili na dobrotách, ktoré 
pripravili pracovníci BBM.

výsledky – muži: 
1. Ľubomír Dúnar 
2. Emil Jung 
3. Stanislav Polovka

výsledky – ženy: 
1. Lýdia Kolandrová 
2. Anna Osuská 
3. Veronika Jahodová

Malackí seniori sa už teraz te-
šia na novú sezónu 2020/2021. Ve-
ria, že pravidelným športovaním si 
upevnia svoje zdravie aj vo vyššom 
veku. Bowling je vhodný pre všetky 

vekové kategórie - potvrdzuje to aj 
fakt, že medzi nami sú aj seniori vo 
veku nad 80 rokov.

Text a foto: 
denné centrum Malacky

SPEKTRUM / INZERCIA

číslo 15 vyjde 
23. septembra

• exekúcie,
•  rodinné vzťahy (rozvod, rozdelenie 

bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov),

• dedičské konanie,
•  zmluvné vzťahy (uzavretie kúpnej 

zmluvy, darovacej zmluvy alebo ná
jomnej zmluvy),

•  majetkové záležitosti (vyporiada
nie podielového spoluvlastníctva, 
predaj/kúpa nehnuteľností, vlastníc

tvo nehnuteľností nezapísaných na  
liste vlastníctva, výpovede z  nájmu),

•  spotrebiteľské problémy (reklamá
cie tovaru/služieb),

•  právna ochrana (usmernenia v súd
nych sporoch a v konaniach pred 
štátnymi orgánmi).

Poradenstvo neposkytujeme  
v trestných veciach a nezastupuje-
me ani v konaniach na súdoch.

-red-

 Bezplatná právna
 poradňa  pre seniorov

Seniori sa môžu opäť obrátiť na bezplatnú právnu 
poradňu. konzultácie budú prebiehať vždy v prvý 
a tretí štvrtok v mesiaci v čase od 10.00 h do 12.00 
h. Bezplatná právna pomoc je určená pre seniorov 
s trvalým bydliskom v Malackách. na konzultáciu 
s právnikom JUdr. Františkom kurnotom sa netre-
ba objednávať vopred, stačí prísť na Mestský úrad 
v Malackách (1. poschodie, číslo dverí 129). Prineste 
si so sebou občiansky preukaz (pre overenie bydlis-
ka). Poradenstvo je diskrétne a anonymné.

17. september

1. október

15. október

5. november

19. november

3. december

17. december

Seniori sa môžu na poradňu obrátiť v týchto oblastiach:

 Seniori zabojovali o trofejedenné centrum 
v Malackách
pozýva svojich členov na

opekačku
vo štvrtok 
17. septembra
o 10.00 h 
na včelnici.
Prineste si so sebou produkty na 
opekanie.
V  prípade nepriaznivého poča-
sia sa uskutoční náhradný pro-
gram (spoločenské hry) v  Den-
nom cen tre (Klub dôchodcov) 
na Radlinského 1, vchod za  ga-
rážami.

výbor denného centra

od 2. septembra je otvorený 

kozmetický salón 
kozmetika kika

Nachádza sa 
na kláštornom námestí 

v oC Stred, na 1. poschodí 
vedľa kaderníctva.

otvorený je 
od pondelka do piatka. 

v septembri
zľava 20 %
na ošetrenie pleti 

(hĺbkové čistenie, masáže, 
galvanic).

objednávky: 
telefónne číslo 0918 794 247 

facebooková stránka 
Kozmetika Kika Malacky

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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I keď skromné moje prianie je,
z úprimného srdca pochádza,
nech pevné je vždy Tvoje zdravie
a nech Ťa šťastie a úsmev na tvári
i naďalej životom sprevádza.

Všetko najlepšie  
k 86. narodeni-
nám pani Márii 
Furianovej želá 
vnuk Filip.

Mali sme zastúpenie v  každej 
z 8 kategórií, celkovo nás reprezen-
tovalo 10 pretekárov. Všetci Mala-
čania si výrazne vylepšili osobné 
rekor dy. Nad očakávanie boli aj ich 
umiestnenia, keď najhorším bola  
11. priečka spomedzi 24 pretekárov.

Deviati z  nich postúpili do čes-
koslovenského finále Zlatá tretra 
v  Ostrave, ktoré sa konalo po uzá-
vierke tohto vydania Malackého 
hlasu. Výsledky prinesieme na web-
stránke mesta a  v  ďalšom vydaní 
novín. 

Jakub Pauko zvládol úlohu favo-
rita a zvíťazil v behu na 100 m, pri-
čom v  tejto súťaži ešte nenašiel 
premožiteľa. Veľkým prekvapením 
bol výkon Richarda Mráza, ktorý sa 
dokázal presadiť aj medzi chlap-
cami o rok staršími – na 200 m do-
siahol druhý najrýchlejší čas. Obdi-
vuhodný výsledok dosiahla,  aj so 
zlomeným prstom na ruke,  Nelu 
Staškovú delili od bronzovej me-
daily na 200 m iba tri stotiny se-

kundy. Spomedzi pretekárov AC 
Malacky zaznamenala najvýraznej-
šie zlepšenie osobného rekordu  
v rámci bežeckých výkonov.

Len 59 cm od 3. miesta bola v ho-
de raketkou (vortexom) Michaela 
Ko váčiková a  svoj najlepší osobný 
re kord v  tejto disciplíne zlepšila až  
o takmer 6 m. Veľmi blízko stupňa 
víťazov bol Krištof Haba v behu na 
200 m, keď dosiahol 6. najrýchlejší 
výkon a  od medaily bol vzdialený 
len 16 stotín sekundy. S chlapcami 
staršími o  rok statočne bojoval aj 
Matias Michalovič, ktorý do sloven-
ského finále postúpil až v dvoch 
disciplínach a v oboch dosiahol veľ-
mi pekné výsledky (hod raketkou  
6. miesto a beh na 300 m 7. miesto). 
Tesne za bránami postupu do me-
dzinárodného semifinále zostala 
stáť Lea Pauková, ktorej v hode ra-
ketkou chýbalo k postupu do Os-
travy len 73 cm.

Text a foto: P. Filip 

SPOLOČENSKÁ KRONIKA / ŠPORT

1. septembra sme 
si pripomenuli 10. 
výročie úmrtia 
ottu Suchánka 
z  Malaciek. S  lás-
kou, úctou a vďa-
kou spomíname 

my, čo sme ho mali  radi.

Čas plynie  a  život sa  končí.
Zostanú len smútok a spomienky.

17. septembra si 
pripomíname 9 
rokov od úmrtia  
Jozefa klasa 
z  Ma laciek. Spo-
mína manželka. 
Kto ste ho po - 

zna li, venujte mu tichú spo-
mienku.

SPoMIEnkY

MALACkÁ MATRIkA
od 23. 8. do 7. 9. 2020

Povedali si Áno
Martina Slezáková a Peter Morávek
Katarína Bátovská a Ivan Došek
Monika Mihaliková a Michal 
Maxian
Dominika Ferienčíková a Mário 
Chmela
Natália Habová a Peter Skácal
Diana Mackovýchová a Patrik 
Suchánek

Septembroví jubilanti

80 rokov
Anna Blažíčková
Magdaléna Drgoncová
Mária Chrupková
Libor Jurkovič
Ivan Lipka
Ľudmila Orthová

85 rokov 
Leopold Jurkovič
Štefan Kuciak
Terézia Naštická
Anastázia Polláková
Anton Putek

91 rokov
Mária Hudečková
Mária Jozefková
Anton Míšaný

92 rokov
Ľudmila Kožuchová

95 rokov
Emil Polák

100 rokov
Hermína Labudová

Srdečne blahoželáme!

vítame medzi nami
Matúš Hladký, *21. 8.

 Stolní tenisti začínajú ligu
Stolní tenisti MSK Malacky finišu-

jú s prípravou na sezónu 2020/2021. 
Muži sa prvýkrát predstavia doma 
v  stredu 16. septembra o 18.30 h 

proti tímu Educo Petržalka. Ženy hra-
jú prvé kolo 10. októbra o 10.00 h 
v  domácom prostredí proti STC 
ŠKST Bratislava.         -red-

 Mladí atléti boli
tradične skvelí

Členovia prípravky Atletického klubu AC Malacky uspeli vo finále 
súťaže Čokoládová tretra Slovensko, ktoré sa uskutočnilo 1. sep tem-
bra 2020 v košiciach.

BLAkoŽELAnIE

Naše mesto a Záhorácky 
ša  chový klub reprezentovali 
Adam vozár, Adriana vozáro-
vá a Silvia Fajtáková. Ich her-
né nasadenie po čas celej súťa-
že prinieslo vynikajúce výsled-
ky. Adam sa v kategórii chlap-
cov do 12 rokov umiestnil na 
krásnom 2. mieste. k  jeho 
striebornej medaile pribudla 
aj bronzová, o ktorú sa zaslú-
žila Adriana  v kategórii diev-
čat do 16 rokov. V tej istej ve-
kovej kategórii sa Silvia vďaka 
svojej bojovnosti umiestnila na 
peknej 8. priečke.

Text a foto: I. vozárová

vozárovci priniesli medaily

Po dlhej odmlke sa naplno roz-
behli aj hádzanárske súťaže. 
oba naši zástupcovia v  I. lige 
mužov, Štart aj Strojár, svoje 
zá pasy vyhrali.

V  ŠH Malina nás čaká hádzanár-
sky víkend: v  piatok 11. septembra  
o  20:15 h Strojár privíta Bojnice 
a v nedeľu 13. septembra o 16.30 h sa 
stretne Štart so Stupavou. 

Štart HC Smartpoint Malacky – Hk 
Slovan Levoča 25:21 (15:9) 
Zostava Štartu: 

Dušan Roško (Roman Piaček) – Vla

dimír Pavlík (1), Pavol Bízek (2), Martin 
Hlaváč (3), Ivan Oslej (5), David Sta
chovič (1), Martin Sedláček (2), Tomáš 
Stachovič (1), Adam Škoda (8), Andrej 
Dobrocký (2). 

Šk dAC dunajská Streda – Strojár 
Malacky 25:39 (12:23) 
Zostava Strojára: 

Marek Haberland (Juraj Rybár) – 
Jakub Krajčír (3), Tomáš Baláž, David 
Rybjanský (3), Roman Valachovič (10), 
Lukáš Konečný (8), Ján Janoštiak (5), 
Michal Ichman, Mário Prevaj (4), Ma
rek Mifkovič, Patrik Walter (6).

-mb- 

Malackí futbalisti v  zápasoch 
s Rusovcami, Rovinkou a kalin-
kovom dali dohromady iba dva 
góly, avšak získali štyri body. 
v  najbližších dňoch ich čaká 
náročný program. 

V deň vydania tohto čísla Malac-
kého hlasu (streda 9. septembra) 
o 17.00 h privítali v dohrávke 3. kola 
Devínsku Novú Ves, v nedeľu 13. sep-
tembra o 16.30 h príde líder ligy Inter 
Bratislava a  v  stredu 16. septembra 

odohrajú zápas tretieho kola Slov-
naft Cupu v Rohožníku.

MFk Rusovce – FC Malacky 1:1 (1:1)
Góly: 26. Peter Kogler – 38. Lukáš Ru
pec

FC Malacky – TJ Rovinka 0:3 (0:1)
Góly: 10. Ján Andrejko, 47. Matej Dol
ník, 55. Peter Kučera 
SFC kalinkovo – FC Malacky 0:1 
(0:0)
Gól: 50. Filip Kusalík           -mb- 

Tri kolá, dva góly, štyri body

Skvelý začiatok hádzanej

v nádhernom prostredí Ľubovnianskych kúpeľov sa v auguste konali 
majstrovstvá republiky v šachu mládeže. Medzi množstvom šacho-
vých talentov z celého Slovenska nechýbali ani  Malačania.

Adam Vozár vľavo.
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Ako vznikol v Malackách nový 
hádzanársky klub?

Štart funguje už dlho, mnohí 
z  našich odchovancov hrajú teraz 
v Strojári. Samotné združenie vzniklo 
v roku 2014, mužský tím sme založi
li z  iniciatívy hráčov. Predovšetkým 
tých, ktorí hrávali za Pezinok a  iné 
kluby, no prišlo im to zvláštne a chce
li reprezentovať Malacky. Registráciu 
sme začali približne v marci, po tom, 
čo za mnou prišli hráči. Koronavírus 
celý proces zbrzdil, ale nakoniec sa 
to podarilo a  dotiahli sme všetkých 
hádzanárov, ktorí dovtedy pôsobili v 
iných kluboch. Rád by som sa poďa
koval aj spoločnosti Smartpoint a pá
novi Spustovi, ktorý náš klub finanč
ne veľmi podporuje. 

kto bude obliekať dres Štartu 
v jeho prvej sezóne?

Do brány sa postaví Dušan Roško 
a  Roman Piaček, krídla budú hrať 
Ivan Oslej a Pavol Bízek, taktiež bude 
hrať môj bývalý spoluhráč Vladimír 
Pavlík. Na pivote máme Martina 
Hlaváča a keby bolo potrebné, vypo
mohol by nám aj Peter Stachovič. Na 
poste spojky budú nastupovať rovna
ko bývalí hráči Strojára Adam Škoda, 
Tomáš Stachovič, David Stachovič 
a Martin Sedláček. Kostru tímu teda 
tvoria hráči, ktorých som pred dvomi 
rokmi viedol v extralige, takže určitú 
kvalitu majú.

Aké sú ambície tímu pred no-
vou sezónou? 

Robíme to ako hobby, máme je
den tréning do týždňa, ale chceli by 
sme sa pohybovať v  prvej polovici 
tabuľky. Prvý prípravný zápas v  au
guste sme vyhrali nad Pezinkom 
31:27, viedli sme aj o desať gólov, ale 
chlapci sa musia znovu zohrať. Muž
stvá ako Stupava, Martin či Bojnice sa 
posilnili a majú extraligové ambície, 
my na to v  žiadnom prípade nepo
mýšľame, ale budeme chcieť vyhrať 
v  každom zápase. Problém bude asi 
s  kondíciou. Už v  extralige sme mali 
výborné vstupy do zápasov, ale  po
tom sme kondične odpadli. Netreba 
však zabúdať na to, že hráči sa špor
tom neživia a popri hádzanej chodia 
normálne do práce. 

Postaví Štart do sezóny 2020/ 
2021 aj mládežnícke tímy?

Zatiaľ nie, pretože to nestihneme. 
Ale osobne by som chcel rozbehnúť 
mládež, pretože pre deti vzniklo na
še združenie aj celý klub. Chceme ro
biť nábory nielen v  Malackách, ale  
aj v  okolitých dedinách, ale zároveň 
by sme nechceli deťom znechutiť 
šport častými a  náročnými trénin
gami. Budeme trénovať len dvakrát 
do týždňa. Veľmi by som si želal, aby 

Štart produkoval mládež, ktorá nie 
je psychicky unavená zo športu už 
v  dvanástich rokoch. Keď budú kva
litní, pustíme ich do klubov, ktoré 
prejavia záujem. Nemá zmysel brániť 
mladým v  rozvoji v  profesionálnych 
podmienkach. Takisto veľmi dobre 
vychádzame aj so Strojárom, nebu

deme sa brániť vzájomným prestu
pom hráčov.

nepociťujete teda ani žiadnu 
rivalitu so Strojárom? 

Mladší chalani zo Strojára určite 
budú chcieť poraziť tých starších zo 
Štartu, ale aj mestské derby bude skôr 
v  priateľskom duchu. Náš prínos pre 
malacký šport vidím v tom, že diváci 
budú mať možnosť sledovať priamo 
v  Malackách mužskú hádzanú kaž
dý týždeň. Raz totiž bude hrať doma 
Štart, raz Strojár.

Za rozhovor ďakuje 
M. Binčík Marek ondrovič

 má  ďalší titul  Pozývame na basketbal

 Hádzanársky Štart:
 so Strojárom sme 
rivalmi iba na palubovke

Člen atletického klubu AC Malac-
ky Marek Ondrovič si vybojoval ďalší 
majstrovský titul. Na šampionáte re-
publiky mužov a žien v Trnave zvíťa-
zil v behu na 3000 m prekážok v ča-
se 09:41.76, čo je nielen jeho nový 
osobný rekord, ale zároveň aj slo-
venský výkon roka.

Náš bežecký talent už začiatkom 
tohto roka získal titul juniorského 
majstra Slovenska v  cestnom behu 
na 10 kilometrov.

Marekovi, jeho trénerovi Jozefovi 
Pelikánovi a atletickému klubu AC 
Malacky srdečne blahoželáme!

Text a foto: -red-/-ao-

Bratislava, košice a  Malacky. Len tieto tri mestá majú na hádza-
nárskej mape Slovenska po dva mužské tímy. do svojej  historic-
ky prvej sezóny vstupuje Štart HC Smartpoint Malacky, za ktorý si  
zahrá viacero známych tvárí. o klube a jeho ambíciách hovorí jeho 
zakladateľ a  zároveň tréner jeho prvoligového mužstva Marian 
Rummel.

Zápasy sa začnú o 10.00 h, pred-
pokladaný koniec turnaja je okolo 
17. hodiny.

Turnaj organizujú nadšenci zdru-
žení okolo basketbalového oddielu 
Strojár. Počtom členov patrí k  naj-
väčším klubom Telovýchovnej jed-
noty Strojár Malacky. V posledných 
rokoch sa zameriava na prácu s mlá-
dežou. Výsledkom sú reprezentanti 
a  reprezentantky Slovenska či pra-

videlná účasť na domácich a  me-
dzinárodných podujatiach. Práca 
s  mládežou je základom úspechu 
v seniorských súťažiach, o čo sa sna-
ží aj náš oddiel.

Vstup na turnaj je voľný. Pozýva-
me čo najviac fanúšikov a želáme si, 
aby hráčom vytvorili skvelú atmo-
sféru. Ste srdečne víta ní. Tešíme sa 
na všetkých baskeťákov!

k. Ivančík

nadšenci športu pod deravými košmi sa opäť môžu tešiť na pekné 
basketbalové zážitky. v  sobotu 26. septembra sa v  športovej hale 
Malina predstaví 6 mužských tímov z nášho regiónu.

Ako vo všetkých oblastiach špor-
tu, aj naša lukostrelecká činnosť bola 
v tomto roku v útlme. Po uvoľne-
ní opatrení sa členovia klubu začali 
pasovať nielen s nadobudnutím pô-
vodnej kondície, ale aj s presnosťou 
streľby a postupne sa prihlasovali na 
jednotlivé súťaže.

Na medzinárodnej súťaži Varín 
cup 2020 v náročnom kopcovitom 
teréne za účasti 150 strelcov sa vo 
svojej kategórii na 3. mieste umiest-
nil Martin kamenistý, 5. miesto zís-
kala veronika kamenistá, 9. miesto 
Rastislav kamenistý a 10. miesto 
Jakub kamenistý.

Z ďalších súťaží konaných na Slo-
vensku priniesli naši lukostrelci 4 zla-
té, 1 striebornú a 2 bronzové medaily.

Na pretekoch s medzinárodnou 
účasťou v Českej republike získal 
Martin Parnica 3. a 4. miesto a na-
tália Parnicová 2. miesto. Z ďalších 
súťaží organizovaných na Slovensku 
získali 1 zlatú, 1 striebornú a 1 bron-
zovú medailu.

Záver augusta v 3D lukostreľbe už 
tradične patrí Rakovickému lukoše-
niu. Jubilejný 10. ročník bol pre nás 

o to vzácnejší, že sa – vzhľadom na 
pandemické obmedzenia – vôbec 
mo hol uskutočniť. Našu radosť ešte 
zvýšil zisk dvoch bronzových medai-
lí, o ktoré sa v silnej konkurencii za-
slúžili Renáta Svetlíková a Sebas-
tián végh.

Ak sa k nám chcete pridať, kliknite 
na stránku www.lksagittarius.com. 
Tešíme sa na vás!

Text a foto: Lk Sagittarius 

 Lukostrelci súťažia

večerný beh zdravia je
 definitívne zrušený

Organizačný výbor oznamuje, že 37. ročník večerného behu zdra-
via – Behu vďaky SnP, plánovaný na piatok 11. septembra, sa ne-
uskutoční. Dôvodom sú pandemické obmedzenia ministerstva školstva 
a skutočnosť, že na tomto podujatí sa zúčastňujú práve žiaci a mládež. Pri 
predpokladanom počte účastníkov je nemožné dodržať všetky predpí-
sané opatrenia (rozostupy, rúška atď.).                       -red-


