
Pestrá paleta činností 
je pripravená

Tento rok je veľmi špeciálny, ma
lacké Cvečko je však pripravené.  
Okrem už tradičných krúžkov a klu

bov má v ponuke aj niekoľko no
viniek, ktoré zabezpečuje estetic
kovedné a hudobnotanečné od
delenie. Krúžkovými novinkami sú 
fotoateliér, hudobnodramatické 

štúdio, vokálna skupina typu acapel
la, či debatný klub pre 8. a 9. ročník 
ZŠ a stredoškolákov.

Novootvorené hudobnodrama
tické štúdio ponúka deťom skvelý 
priestor pre celistvý rozvoj osob
nosti prostredníctvom dramatické
ho umenia, techník dramatickej vý
chovy a dramatoterapie. Pomocou 
dramatických cvičení a hier, a po
stupne aj nácvikom konkrétneho 

predstavenia, sa deti oboznámia so 
základnými hereckými technikami, 
naučia sa základom hereckej tvorby. 
Otvoria dvere nielen do sveta divad
la, ale aj do sveta vlastných emócií, 
sebavyjadrenia a zdravého sebave
domia. Rozvinú zmysel pre tímovú 
tvorbu a  naučia sa stáť a  pohybo
vať na javisku. Osvoja si základy ja
viskovej reči a správneho rečového 
prejavu, naučia sa správne používať 
hlas a  dych, základy vokálnej tech
niky a rytmiky v hereckom prejave 
či speváckeho hereckého prejavu. 
Krúžok vychádza z  presvedčenia, 
že každé dieťa môže hrať divadlo. 

V  tomto zmysle každý z  nás môže 
byť hercom. Divadlo je špecifickým 
priestorom, ktorý búra bariéry a sta
via mosty k sebe samé mu a k iným, 
a tým lieči. A preto v Cvečku každý 
môže hrať divad lo.

Už tradičnými krúžkami budú 
hra na gitaru, spev, moderný tanec, 
výtvarný krúžok, tvorivé dielne, ke
ramický krúžok, kurz paličkovanej 
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úvodník

 Život z Cvečka neodišiel, 
 krúžky otvorí október

Aktuálne majú v Centre voľného času v Malackách zapísaných vyše 
360 záujemcov o krúžkovú a klubovú činnosť. Je skutočne dôležité, 
aby deti vypĺňali svoj voľný čas plnohodnotnými a zmysluplnými 
aktivitami. voľnočasovú činnosť v Malackách vo veľkom zastrešuje 
Centrum voľného času, s obľubou nazývané Cvečko.

Pokračovanie na strane 3

 Posledné dni 
 na podporu 
 našej lipy

do stredy 30. septembra je možné hlasovať za  
pálffyovskú lipu v ankete Strom roka. o tento titul 
súťaží spolu s  ďalšími jedenástimi stromami z  ce
lého Slovenska.

Naša 180-ročná lipa je posledným zachovaným stro
mov z  pôvodnej pálffyovskej aleje, ktorá spájala kláš
tor a  kaštieľ. Môžete ju podporiť na webovej stránke  
www.ekopolis.sk, časť životné pro stredie – strom roka 
alebo cez facebookovú stránku nadácie  Ekopolis. 
Hlasuje sa do 30. septembra. Ďakujeme za všetky hlasy.

Text: lp, foto: lw

Budeme mať novú 
železničnú stanicu 
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 Vzduchom sa 
šírila láska
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Jesenný zber 
objemného 
odpadu v meste
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 Čo znamená, 
keď sa povie
„primitívny luk”

str. 6

 Rebecca Slezáková
 je majsterkou 
 Slovenska!
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 Vírus v nás 
Rozmohol sa nám tu taký nešvár. 

Ak niekto nezdieľa náš názor, na
zveme ho čo najhanlivejším slovom, 
urazíme, vynadáme mu. Obzvlášť in
tenzívne sa to prejavuje v súčasnosti. 
Rôzne názory na pôvod koronavíru
su, jeho infekčnosť či ochranu pred 
nákazou vybičovali atmosféru v spo
ločnosti, ba dokonca spôsobujú kon
flikty v  rodinách a na pracoviskách. 
Zo sociálnych sietí sa stali žumpy. 
Aj ja, keďže som zástankyňou rúšok 
a  nosím ich všade, kde je to predpí
sané, som si na svoju adresu vypoču
la, že som ovca a že nosím „handru 
na hube”. Takíto ľudia mi nestoja za 
komentár, snáď len toľko, že každý 
si svojím správaním a vyjadrovaním 
vystavuje svoje vlastné vysvedčenie.

K  bičovaniu negatívnych vášní 
medzi ľuďmi prispieva aj chaos „zho
ra”. Pocítili sme to aj v našej redakcii. 
Jeden príklad za všetky: od pondelka 
14. septembra platilo nariadenie Re
gionálneho úradu verejného zdra
votníctva, že v našom kraji môže byť 
na podujatiach maximálne 50 ľudí 
vnútri a  100 ľudí vonku. Ešte v  ten  
deň premiér a  po ňom niektorí mi
nistri či poslanci povedali, že sa to 
musí zmeniť. Kým ale hygienici ofici
álne zverejnili zmenu, teda zvýšenie 
týchto počtov, trvalo niekoľko dní. 
Dovtedy stále platilo pôvodné ob
medzenie pre počet účastníkov. My 
v  redakcii sme celý ten čas trvali na 
tom, že stá le platné opatrenie hovo
rí o  50, resp. 100 ľuďoch. Za to sme 
si vypočuli a  prečítali množstvo ob
vinení, že zavádzame, že klameme 
a podobne. 

Rozhodne nemám ambíciu na 
tomto mieste moralizovať a už vôbec 
sa necítim byť kompetentná hodno
tiť, či sú opatrenia primerané alebo 
zbytočne prísne. Len by som bola 
rada, keby sme okrem korony za
bojovali aj s  vlastným vírusom vzá
jomnej nenávisti a  zosmiešňo vania. 
Držme si palce, buďme ohľaduplní 
a  najmä zdraví. A  predovšetkým, 
nech už máme tento čudný rok za 
sebou.

Ľ. Pilzová 
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Poslanci Bratislavského samo
správneho kraja (BSk) schválili 
podanie žiadosti o dve návrat
né finančné výpomoci od Mi
nisterstva financií SR. 

Prvá pôžička vo výške viac ako 
5,6 milióna € bude kompenzáciou 
za výpadok daňových príjmov v dô
sledku pandémie, druhá vo výške 
25 miliónov € je určená na opravy  
a rekonštrukcie majetku BSK (ciest 
II. a III. triedy, školských, sociálnych  
a kultúrnych zariadení v správe kraja, 
na výkon samosprávnych pôsob
ností v oblasti zdravotníctva, cestov
ného ruchu, športu či regionálneho 
rozvoja).

Ako na sociálnej sieti informo
val primátor mesta Juraj Říha, ktorý 
je zároveň aj župným poslancom, 
v  rámci budovania strategickej 
cestnej infraštruktúry v kraji sa 
ráta aj so severným obchvatom 
Malaciek od veľkých Levár, ktorý 

by mal odbremeniť veľký denný 
tranzit stredom mesta. 

„Štúdia už bola dodaná a trasa 
je navrhnutá. Železnice majú ob
jednanú dokumentáciu pre nový 
nadjazd za Malackami a diaľničia
ri spúšťajú procesy k novej križovat

ke D2  Studienka,“  dodal primátor. 
Hovorkyňa BSK Lucia Forman potvr
dila, že časť štátnej pomoci pre župu 
pôjde na projektovú dokumentáciu 
pre územné rozhodnutie k severné
mu obchvatu Malaciek. 

TASR/red

SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA

na okresnom dopravnom in
špektoráte v  Malackách zasa
hovala v  piatok 4. septembra 
policajná inšpekcia. Mestským 
médiám to potvrdilo minister
stvo vnútra. Potvrdilo tiež, že 
ide o súčasť vyšetrovania.

Podľa našich informácií bolo za
čaté trestné stíhanie. V  akej veci, 
prípadne voči komu je vyšetrovanie 
vedené, ministerstvo nekonkretizo
valo. „Vzhľadom na stav vyšetrovania 
nie je v  súčasnosti možné poskytnúť 
k veci žiadne bližšie informácie,” uvie

dol tlačový odbor ministerstva vnút
ra.

Inšpekcia údajne zabavila pra
cov né počítače a mobily. Nie je vy
lú če né, že zásah môže súvisieť s  už  
medializovanými informáciami o do
pravnom inšpektoráte, na ktorého 

činnosť poukázal aj Denník SME 
v má ji tohto roka. Ministerstvo vnút
ra v  tom čase denníku potvrdilo, že 
vo veci koná Úrad inšpekčnej služby. 
Bližšie informácie redakcii Denníka 
SME neposkytli.

Na obsah stanovísk dopravného 

inšpektorátu k povoľovaným stav
bám od začiatku tohto roka opako
vane poukazuje primátor Malaciek 
Juraj Říha. O podozrivých prípadoch 
už v  marci informoval vtedajšieho 
prezidenta Policajného zboru Mila
na Lučanského.         red 

 Policajný zásah na okresnom dopravnom inšpektoráte v Malackách

Rokovanie zastupiteľstva 
Deň po vyjdení tohto vydania Malackého hlasu (štvrtok 24. septembra 

o 15.00 h) sa koná rokovanie mestského zastupiteľstva. 
Na programe je okrem iného čerpanie rozpočtu mesta za I. polrok tohto 

ro ka či návrh na schválenie štátnej pôžičky na kompenzáciu výpadku 
príjmov samosprávy v  dôsledku pandémie, návrhy troch všeobecne  
záväzných nariadení (o podmienkach prevádzkovania hazardných 
hier, o miestnom poplatku za rozvoj, o školských obvodoch základných 
škôl), správa z kontroly poskytnutých dotácií za rok 2019 a návrh na  
delegovanie zástupcov mesta do Rady školy pri ZŠ dr. J. dérera.

Program a materiály sú dostupné na www.malacky.sk, časť MESTo – 
MESTSkÉ ZASTUPITEĽSTvo. 

Rokovanie mestského zastupiteľstva je možné sledovať naživo  cez 
www.zastupitelstvo.sk.                           lp

Modernizácia tohto dôležité
ho dopravného koridoru vo výške 
takmer 275 miliónov € bude finan
covaná prevažne z eurofondov. 

Po vyše dvojročnom procese 
verejného obstarávania sa zhoto
viteľom stalo talianskoslovenské 
združenie stavebných firiem ICM 

S. p. A., Vicenza (vedúci člen) a Vá
hostavSK. Predpokladá sa, že sta
vebné práce potrvajú viac ako tri 
roky. Ich výsledkom bude prepo
jenie slovenskočeskej hranice so 
slovenskomaďarskou hranicou cez 
Bratislavu, skrátenie jazdných časov 
a zníženie hluku. 

red, 
foto: archív

•   zákaz návštev v Mestskom centre 
sociálnych služieb Malacky, 

•   rušia sa podujatia k Mesiacu úcty 
k starším vrátane mestského kon
certu pre seniorov,

•   odporúča sa obmedziť pravidelnú 
klubovú činnosť záujmových or
ganizácií, 

•   rušia sa Adventné Malacky, te
da adventný koncert, Mikuláš  
a vianočné trhy (konanie Novo
ročných Malaciek a ohňostroja sa 
zatiaľ zvažuje).

Okres Malacky spolu s  okresmi  
Se nec a Pezinok sú zaradené v oran
žo vej zóne celoštátneho pande mic
kého semaforu a  všetky mestské 
čas ti Bratislavy sú v  červenej zóne. 
Pre celé územie Bratislavského sa
mosprávneho kraja platia ďalšie 
opatrenia Regionálneho úradu verej
ného zdravotníctva (RÚVZ) Bratisla
va. Ich aktuálne znenie je zverejnené 
na stránke mesta www.malacky.sk 
(v pravej časti pod bannerom NOVÝ 
KORONAVÍRUS) a  na stránke RÚVZ 
Bratislava www.ruvzba.sk. Za ne
rešpektovanie opatrení môže Regio
nálny úrad verejného zdravotníctva 
udeliť pokutu až do výšky 20 000 €.

Na celom území Slovenskej re
pub liky stále platí mimoriadna si
tuácia, vyhlásená 11. marca. 

Všetkých obyvateľov mesta prosí
me o zodpo vedné dodržiavanie hy
gieny a rešpektovanie pravidla ROR, 
teda RÚŠKO – ODSTUP – RUKY (de
zinfekcia).

lp/otano 

 zákaz návštev 
v centre sociálnych
 služieb,  rušenie
ďalších podujatí

v pondelok 14. septembra rokoval krízový štáb mesta Malacky. Za
oberal sa aktuálnou epidemiologickou situáciou a súvisiacimi opat
reniami. na základe opatrení Regionálneho úradu verejného zdra
votníctva prijal krízový štáb mesta niekoľko zásadných rozhodnutí:

Od 14. septembra platia prísnejšie opatrenia v záujme ochrany našich 
klientov pred nákazou koranavírusom COVID19.

všetky návštevy a vychádzky klientov sú zakázané.
Svojich príbuzných, ktorí sú umiestnení v  Mestskom centre sociál
nych služieb v  Malackách, môžete kontaktovať telefonicky alebo  
cez skype:  1. poschodie – zos1malacky@outlook.com
 2. poschodie – zos2malacky@outlook.com
Ak chcete svojich blízkych niečím potešiť, alebo im priniesť veci osob
nej potreby, môžete tak urobiť každú nedeľu od 14.00 h do 16.00 h.  
Ďakujeme za porozumenie.

Mestské centrum sociálnych služieb informuje

 kRíZový ŠTáB MESTA:

•  podujatia k Mesiacu úcty k star  
ším vrátane mestského kon cer
tu pre seniorov,

•  Adventné Malacky (adventný 
koncert, Mikuláš a vianočné tr
hy),

•  koncerty skupiny Fragile,
•  behy Malacká X a Malacký ki

lometer.

Zrušené podujatia v meste

 Župa využije štátnu pôžičku 
 aj na prípravu severného 
 obchvatu Malaciek od Levár

 Budeme mať modernú
 železničnú stanicu

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) uzavreli zmluvu na modernizá
ciu železničnej trate devínska nová ves – kúty, resp. slovenskočes
ká štátna hranica. Súčasťou projektu bude okrem iného výmena 
koľajísk, budovanie podjazdov namiesto železničných priecestí či 
odhlučnenie trate. Malacky dostanú nové nástupištia a podchody.
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čipky a letecký modelár. Pre najmen
šie deti od štyroch rokov je pripra
vená angličtina hravou formou, tvo
rivé dielne, šach, tanečná rytmika, 
šporťáčik, gymnastika a, samozrej
me, Folklórny súbor Macejko.

Spoločenskovedné oddelenie, 
ktoré sa zameriava predovšetkým 
na výučbu cudzích jazykov, prináša 
aj v tomto školskom roku angličtinu  
a slovenský jazyk pre cudzincov. 
Športové oddelenie ponúka gym
nastiku, lukostreľbu, strelecký krú
žok, šachový krúžok, džudo, v spo
lupráci so Športovým klubom Žolík 
futbal a od februára 2021 si prídu na 
svoje aj rybári v rybárskom krúžku. 
Podrobnejšie informácie o krúžkoch 
a  kluboch sú zverejnené na webe 
Cvečka. „Tešíme sa, že v tomto škol
skom roku budeme pracovať v  rozší
rených priestoroch, kde sme vytvorili 
možnosti pre leteckých modelárov, fo
tografický krúžok, keramický krú žok, 
šach a  spev,” informovala riaditeľka 
centra Alžbeta Šurinová.

Ponuka krúžkov a  klubov v  no
vom školskom roku je naozaj pestrá. 
Každý si môže nájsť ten svoj a prihlá
siť sa buď elektronickou formou na 
http://www.cvcmalacky.sk/, alebo 
osobne vyplnením prihlášky priamo 
v Centre voľného času v Malackách.

Krúžky a kluby začínajú pracovať 
1. októbra 2020.

Možnosť krúžkov aj 
online formou

Nielen vzdelávacie inštitúcie mu
sia promptne reagovať a realizovať 
výchovnovzdelávací proces za špe
ciálnych, protiepidemiologických 
podmienok. Nikto nevie, ako sa si

tu ácia na Slovensku vyvinie, Cvečko  
je pripravené – v  prípade, že si to 
situácia vyžiada – realizovať krúžky 
online formou, s ktorou majú peda
gógovia skúsenosti.

V  centre každoročne organizujú 
veľké množstvo príležitostných ak
cií a  mnohé sú pre mesto Malacky 
a široké okolie. Už tradičné poduja
tia doplnia aj niektoré nové, ak to si

tuácia v súvislosti s Covid19 dovolí. 
Veľmi zaujímavé budú akcie zame
rané na environmentálnu oblasť. 
V  pláne sú interaktívne zážitkové 
podujatia, napríklad besedy Krajina 
čaju pre školy s  cestovateľom, spo
jené s ochutnávkou kvalitných čajov 
z celého sveta.

V budúcnosti, v súvislosti z rozší
rením priestorov, pripravujú v  spo
lupráci s  leteckými modelármi stálu 
expozíciu historickej železnice, čo 

bude určite veľké lákadlo pre ma
lých i veľkých, klubovú činnosť pre 
mládež, ponuku starých remesiel či 
recyklovanie starých vecí a  mnohé 
ďalšie.

v Cvečku je jednoducho dobre
Napriek sťaženej situácii mali 

v  Cvečku výnimočné leto. Paradox
ne usporiadali až šesť turnusov prí
mestského tábora, čo bolo o  dva 
viac ako zvyčajne. Chceli uspokojiť 
požiadavky všetkých rodičov. Tábo
ry sa totiž dlhodobo tešia obrovskej  
obľube a  v  predstihu bývajú obsa
dené do posledného miesta. Pre ak
tuálnu situáciu však museli, keďže 
sú jedným z  hlavných organizáto
rov, zrušiť všetky tradičné športové 
podujatia, ako je Večerný beh zdravia  
či Malacká desiatka. Na všetky škol
ské, vedomostné, umelecké a  špor
tové súťaže sú pripravení, veci budú 
záležať od rozhodnutí Re gionálneho 
ústavu verejného zdravotníctva.

Za každých okolností však v Cveč 
  ku panuje dobrá nálada. Pre čo? „Tú
to prácu mám veľmi rada a  sama sa 
snažím vytvárať dobrú atmosféru 
v  pracovnom kolektíve. Keď chodia 
ľudia radi do práce, aj pri  ich malom 
počte sa dá robiť veľa veľkých vecí. 
A toto by mala byť jedna z úloh riadi
teľa,” podotkla A. Šurinová. Dodala, 
že poslaním výchovy mimo vyučo
vania, ktorá je často označovaná aj 
ako pedagogika voľného času, je 
rozvinúť individuálne schopnosti  
a kladné vlastnosti každého jedinca 
a tlmiť tie spoločensky nežiaduce. 
Práve deti majú relatívne veľa voľ
ného času a spoločnosť by mala mať 
záujem na tom, ako ho trávia. Mno
hé z nich prežívajú svoj voľný čas na 
ulici bez akéhokoľvek dohľadu, bez 
záujmu dospelých. Naše mesto má 
pre podobné situácie jednoduché 
riešenie: zapíšte svoje dieťa do Cveč
ka, kapacity na to ešte sú.

Text: I. Sochorová,
foto: L. Wernerová, I. Sochorová

 a archív CvČ

 Život z Cvečka neodišiel, 
 krúžky otvorí október
Dokončenie zo strany 1

Do sčítania sú zapojené všetky 
slo venské obce v celkovom počte 
2 927. Percento editovaných bytov 
stúplo aj počas letných mesiacov – za 
celé Slovensko sa blíži k 50 % a tri slo
venské kraje túto hranicu už prekro
čili. Najrýchlejšie napredovalo sčíta
nie domov a bytov v Nitrianskom, 
Trnavskom a Banskobystrickom kraji, 
kde sa počet editovaných bytov blíži 
k 60 %, v prípade Nitrianskeho kraja 
je to dokonca 64 % bytov.

Prínos sčítania 
v Bratislavskom kraji

Do sčítania je v kraji zapojených 89  
samospráv. Celkový podiel editova
ných bytov dosahuje 43 %, avšak via
ceré obce sa blížia k uzavretiu sčíta
nia, počas augusta zrátala 100 % by- 
tov obec Nový Svet v okrese Senec. 
Najlepšie zrátaným mestom nad 10-ti - 
síc obyvateľov je Senec, do druhej po  
lovice spracovania dát sa blížia aj veľ
ké mestské časti Bratislavy. V rámci  
Bratislavy najrýchlejšie napreduje sčí
tanie v mestských častiach Devínska 

Nová Ves, Dúbravka, BratislavaNo
vé Mesto a Ružinov. Získané dáta by 
mali pomôcť hlavne pri plánovaní 
vý stavby obecných bytov, budovaní 
zariadení pre deti, ako sú školy, škôl
ky a voľnočasové centrá, revitalizácii 
domov a zväčšovaní zelených plôch.

Prvá fáza SODB 2021 je realizova
ná v spolupráci so samosprávami,  
za meraná na sčítanie domov a bytov. 
Mestá, obce a mestské časti Bratisla
vy a Košíc v priebehu takmer deväť 
mesiacov dôsledne a prvýkrát elek
tronicky zaznamenajú údaje približ
ne o troch miliónoch bytov na Slo
vensku. Samotné sčítanie domov  
a by tov sa realizuje do 12. 2. 2021. Po 
tomto termíne nastáva druhá fáza 
projektu, sčítanie obyvateľov.

Na Slovensku sa doteraz usku-
točňovalo tradičné sčítanie. V roku 
2021 bude ako integrované sčíta-
nie. V čom je základný rozdiel?

Základný rozdiel je v tom, že sa bu
dú využívať okrem údajov od obyva
teľov aj údaje z rôznych zdrojov (ad
ministratívnych zdrojov údajov). Oby
vatelia sa na sčítaní domov a bytov 

nebudú zúčastňovať. Sčítanie domov 
a bytov sa už začalo 1. 6. 2020 a trvá  
do 12. 2. 2021. V druhej fáze sa sčíta
vajú obyvatelia, a to od 15. 2. 2021 do 
31. 3. 2021. Sčítanie je jedinečné svo 
jou online elektronickou formou v 1. 
aj 2. fáze. Na oboch fázach veľmi úzko 
spolupracujeme so samosprávou.

Sčítanie domov a bytov sa koná 
podľa nového konceptu, teda bez 
účasti obyvateľov?

Áno, ide o elektronické sčítanie, 

kto ré realizuje samospráva. Pred za
čiatkom sčítania Štatistický úrad SR 
pripravil podklady a predvyplnil ob
ciam existujúce údaje, určených za
mestnancov obcí sme zaškolili a majú 
k dispozícii videá, dokumenty a školia
ce materiály. S údajmi teda v obciach 
pracujú výlučne zaškolené osoby, kto
ré majú prístup do systému. Tým, že 
bola mimoriadna situácia z dôvodu 
COVID19, pristúpili sme k elearnin
govej forme školenia a vyškolili sme 
v krátkom čase 5 313 osôb. Do elek
tronického systému sčítania sa nám  
k dnešnému dňu zapojili všetky obce. 

Aké informácie prinesie sčítanie 
domov a bytov?
• Zistíme, koľko bytov a domov na 

Slovensku pribudlo.
• Získame prehľad o formách vlast

níctva bytov.
• Budeme vedieť počty a podiely 

neobývaných bytov v regiónoch.
• Zistíme, ako obyvatelia Slovenska 

bývajú, či preferujú za poslednú de
kádu menšie byty, alebo naďalej väč
šie a ako sa táto preferencia líši podľa  
regiónov.
• Nadobudneme nové podrobnej

šie informácie o obnove budovy z po
hľadu obvodového plášťa, strechy  
a okien.

• Dozvieme sa, koľkopodlažné do
my u nás prevládajú.
• Zistíme napojenie bytov na vodu, 

plyn a kanalizáciu.
• Získame prehľad o zdrojoch tepla 

aj to, či centrálne zásobovanie teplom 
víťazí nad potrebou vlastného kúre
nia.

Ako napríklad môže Slovensko 
využiť údaje zo sčítania?
• Na plánovanie novej infraštruktú

ry a budovanie ciest.
• Na plánovanie budovania no

vých materských škôl, predškolských 
zariadení a základných škôl. 
• Na plánovanie zriadenia nových 

stacionárov pre dôchodcov.
• Na plánovanie budovania ná

jomných bytov a ich reálnu potrebu  
v konkrétnych regiónoch SR. 

SODB 2021 je súčasťou celosve
tového programu populačných, do
mových a bytových zisťovaní, usku
točňujúcich sa pod záštitou Európ
skej únie a Organizácie Spojených 
národov. Na Slovensku má viac ako 
100-ročnú tradíciu. V EÚ sa realizuje 
vo všetkých členských štátoch v re
ferenčnom roku 2021. Základné vý
sledky SODB 2021 budú zverejnené 
do konca roku 2022 a výsledky pre 
medzinárodné porovnania EÚ krajín 
najneskôr do konca roku 2024. Infor-
mácie k SODB nájdete na adrese 
www.scitanie.sk.         red

 domy a byty sčítavali aj počas leta
Počas letných mesiacov pokračovala 1. fáza najrozsiahlejšieho šta
tistického zisťovania – projekt SČíTAnIA oByvATEĽov, doMov  
A ByTov 2021 (SodB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku  
v spolupráci so samosprávami.

1. fáza projektu
Sčítanie domov a bytov v období od 1. júna 2020 do 12. februára 2021.
2. fáza projektu
Sčítanie obyvateľov v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.

všeobecné informácie o sčítaní obyvateľov, domov a bytov 2021
(SodB 2021)

Základné otázky a odpovede 
k sčítaniu domov a bytov



4 15/2020

osobité spojenie 
umeleckých duší

Myšlienka lásky a  spolupráce sa 
šírila celým podujatím. Prezentova
né diela vznikli v júli tohto roka na ná
dvorí kaštieľa v Plaveckom Podhra
dí. Každý zo štrnástich originálnych 
obrazov vznikol spoločnou tvorbou 
Vstupákov a výtvarníkov. Podľa slov 
R. Habovej bola táto spolupráca 
veľmi príjemná a  obohacujúca pre 
všetkých zúčastnených. Uchvátilo 
ju nadšenie a pracovitosť Vstupá
kov. Úspešnosť projektu potvrdzujú 
okrem pozitívnych reakcií všetkých 
účastníkov aj slová M. Ambrušovej: 
„Láskoutvorenie je o vzájomnom da
rovaní, vzájomnej pomoci a  spolu
práci. Ľudia so znevýhodnením daro
vali dobré hodnoty, zážitok a  nové 
skúsenosti umelcom a  umelci im za
se darovali kus zo seba – svoj talent,  
pomoc a podporu.”

Okrem spomenutých štrnástich 
obrazov do dražby prispeli svojimi 
dielami aj R. Habová so svojimi žiak
mi – výtvarníkmi. Všetci umelci si 
z vernisáže odniesli malý darček na 
pamiatku – tašku potlačenú obra
zom, ktorý vytvorili.

Hudobné čísla roztancovali 
návštevníkov

Pri srdci zahriali aj hudobné vy
stúpenia. Mária Hušková zaspieva
la aj zahrala skladbu špeciálne zlo
ženú pre túto príležitosť. Potom sa 
k nej svojím spevom pridali jej ses
try Alica a  Júlia. Toto sesterské trio  
pre veľký úspech pridalo pieseň na

viac. Hudba rozprúdila takú zábavu, 
že niektorí diváci neodolali a zatan
covali si. Obecenstvo odmenilo vý
kon dievčat srdečným potleskom.

Ako získať cenný originál
Vydražením produktov projek

tu môžete získať jedinečný obraz 
a  zároveň prispieť na dobrú vec. 
Dražba umeleckých diel sa začala 
v  deň vernisáže. Môžete sa do nej 
zapojiť prostredníctvom oficiálnej 
facebookovej stránky Vstúpte ale
bo telefonicky na čísle 0918 756 548. 
Vyvolávacia cena každého obrazu  
je 50 € a záujemca môže navýšiť je - 
ho cenu minimálne o 10 €. Vyzbiera-
ná suma bude použitá na skvalit
nenie života ľudí s  mentálnym po
stihnutím. Na Facebooku stačí len 
napísať ponúkanú sumu do komen
tára pod obraz, ktorý máte záujem 
vydražiť. Ak sa chcete zapojiť tele
fonicky, na vyššie uvedenom čísle  

sa možno informovať o  aktuálnej 
cene konkrétneho diela a navrhnúť 
vyššiu cenu.

dražené unikátne umelecké 
diela si môžete osobne prezrieť 
v  knižnici v  priestoroch Mest
ského centra kultúry v  Malac
kách do 7. októbra, dokedy tr 
 vá aj samotná dražba (zapojiť 
sa môžete do 17.00 h).

Projekt realizovalo občianske 
združenie Majella s finančnou pod
porou mesta Malacky.

Text a foto: P. Arpášová

SPEKTRUM

„Reagujeme na aktuálny vývoj 
v  súvislosti so šírením koronavírusu. 
Tým, že sa podujatia konajú v interiéri, 
nemôžeme riskovať. Mrzí nás to, pre
tože je to obľúbené podujatie, ktorého 
sa zúčastní veľké množstvo záujem
cov a  ktoré najmä umožňuje žiakom 
aj ich rodičom spoznať stredné školy 
v regióne na jednom mieste. Ochrana 
ľudí a zdravia je však prvoradá, neha
zardujme zbytočne a  nepodceňujme 
riziko,” vyjadril sa predseda BSK Juraj 
Droba.

Všetky dôležité informacie k vý
beru budúceho povolania sú dos
tupné na webovej stránke www.
strednapremna.sk. Záujemcovia 
tam nájdu informácie o  54 stred
ných školách, odboroch vzdelávania, 
možnostiach štúdia či o  úspechoch 
škôl a  ich žiakov. Pre lepšiu orien

táciu v ponuke stredných škôl v zria
ďovateľskej pôsobnosti BSK slúži aj 
brožúra  Končíš základku?  Vyber si 
strednú podľa seba!, ktorá je dostup
ná na spomenutej webstránke a dá 
sa jednoducho a zadarmo objednať.

Pre uľahčenie výberu tej správnej 
školy je na rovnakej stránke k dispo
zícii aj interaktívny online kvíz. Žia
kom základných škôl pomôže zistiť 
viac nielen o sebe, svojich záľubách 
a schopnostiach, ale najmä to, čo by 
mali ísť v Bratislavskom kraji študo
vať. 

„I  keď je tento rok situácia kom
plikovaná a nemôžeme sa spolu na 
týchto podujatiach osobne stretnúť, 
ve rím, že si vyberiete správne a na
smerujete svoje kroky do budúcnosti 
najlepším smerom,” uzavrel J. Droba.

BSk/lp

 deň župných škôl
 tento rok nebude

Bratislavský samosprávny kraj (BSk) zrušil tradičné podujatie pre 
deviatakov a ich rodičov deň župných škôl, ktoré sa mali postupne 
konať v Bratislave, Pezinku, Senci a Malackách.

 ZRUŠEnÉ

vzduchom sa 
šírila láska

Príjemné neskoré popoludnie plné tvorivej nálady si vychutnali 
nielen nádejní umelci z neziskovej organizácie vstúpte a výtvarníci 
na čele s  Rozáliou Habovou, ale aj desiatky návštevníkov. na ná
dvorí pálffyovského kaštieľa v Malackách sa v stredu 9. septembra 
konala vernisáž špeciálnej benefičnej výstavy LáSkoUTvoREnIE, 
spojenej s dražbou vystavených diel. Hlavnou autorkou projektu je 
Martina Ambru šová, riaditeľka vstúpte.
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Termín zberu: 9.–12. október 

Ulice I. obvodu: 
Družstevná, Záhorácka, Poľná, Ku
kučínova, Jozefa Kubinu, Prídavky, 
Pri binova, Mansueta Olšovského, No
vá, Vajanského, Sládkovičova, Jána 
Kol lára, Na brehu, Ferdiša Kostku, 
Hviezdoslavova, Pezinská, Dielenská,  
Továrenská, Partizánska, Radlinské
ho, Zámocká, Ul. 1. mája, Ota Kožu
cha, Mlyn ská, Brnianska, Mierové ná
mestie, Priemyselná, Sasinkova

kde budú pristavené 
veľkokapacitné kontajnery: 
Pezinská – pred kasárňami
Dielenská – pri odbočke na bazár
Partizánska – Zámocká (križovatka 
pod nadjazdom)
Partizánska – vnútroblok pri stojisku 
kontajnerov
Hviezdoslavova – pri Agre
Hviezdoslavova – pri Mototechne 
Družstevná – pri mlyne 
Záhorácka – pri záložni, stojisko kon
tajnerov
Kollárova – pri koľajniciach
Vajanského – pri koľajniciach
križovatka Kukučínova – Mansueta  
Olšovského
Mansueta Olšovského – na konci, pri 
záhradách
Ul. 1. mája 35
roh Ul. 1. mája a Pribinovej

roh Ul. 1. mája a Martina Rázusa
Kukučínova – pri vodároch
záhradkárska osada Prídavky

Termín zberu: 23.–26. október

Ulice II. obvodu:
Kozia, Martina Benku, Vendelína J. 
Kučeru, Veľkomoravská, Cesta mlá
deže, Vševlada Gajdoša, Slovenská, 
Mirka Nešpora, Jána Hollého, Ulica  
Ludwiga Angerera, Pavla Hallona, 
Ulica Ernsta Wiesnera, Ivana Dérera, 
Petra Straku, Mojmírova, Rastislavo
va, Svätoplukova, Vlastenecká, Ro
botnícka, Budovateľská, Príjazdná, 
Sama Chalupku, Jána Kalinčiaka, 
Ľuda Zúbka, Petra Jilemnického, Šte
fana Čulena, Pavla Blahu, Nádraž
ná, Ulica Karola Virsíka, Bernoláko 
va

kde budú pristavené 
veľkokapacitné kontajnery: 
Nádražná – Štefana Čulena – Pavla Bla  
hu (Pepsi Cola, zadná brána)
križovatka Petra Jilemnického – Ľuda 
Zúbka
Kozia – ubytovňa Agra
Jána Hollého – druhá časť Martina 
Benku
Cesta mládeže – Veľkomoravská 
Cesta mládeže – modrý činžiak pri  
ceste

križovatka Svätoplukova – Jána Hol
lého
križovatka Vlastenecká – Príjazdná
križovatka Bernolákova – Veľkomo
ravská (trafostanica)

Termín zberu: 6.–9. november

Ulice III. obvodu: 
Záhradná, Brezová, Javorová, Jelšo
vá, Lipová, Agátová, Gaštanová, Stro
mová, Stupavská, Pri Maline, Štúrova, 
Boreckého, L. Novomeského, Jánoší
kova, V. Clementisa, Jozefa Gabčíka, 
Jozefa Murgaša, Ľ. Kukorelliho, kpt. 
Miloša Uhra, arm. gen. L. Svobodu, 
Kalista Or goňa, Alojza Veselého, gen. 
M. R. Štefánika, Námestie SNP, Vi
nohrádok, Michala Tillnera, Ľudoví  
ta Fullu, záhradkárska osada Olšiny 

kde budú pristavené 
veľkokapacitné 
kontajnery: 
Vinohrádok
gen. Štefánika – pri škôlke
gen. Štefánika – pri bývalom hostinci 
Tabarín
Stupavská – bývalé Zberné suroviny
trafostanica pri Betánii
Michala Tillnera 5219/19 – parkovis 
ko
Štúrova – detské ihrisko a škola
Štúrova – pri potoku
križovatka Štúrova – Boreckého – L. No  
vomeského 
trafostanica V. Clementisa – Jozefa 
Gabčíka – Ľ. Kukorelliho
Kalista Orgoňa – parkovisko
križovatka Jánošíkova – Príjazdná
križovatka Záhradná – Stromová – Ol
šiny 
križovatka Gaštanová pri Hobbi

Termín zberu: 13.–16. november

Ulice Iv. obvodu: 
Oslobodenia, Legionárska, Nad výho 
nom, Rudolfa Dilonga, Hurbanova,  
Boženy Nemcovej, Janka Kráľa, Ho
džova, Hlboká, Písniky, Džbankáreň, 
Vysoká, Duklianskych hrdinov, Tichá, 
Lesná, Rakárenská, Táborisko, Sado
vá, Dubovského, Jesenského, Na ma
jeri

kde budú pristavené 
veľkokapacitné kontajnery: 
Záhradná – Jesenského – Dubovského 
– začiatok Sadovej (pri detskom ihris
ku)
Sadová – pod lesom
Dubovského – bytovky Vojenských le
sov
križovatka Rakárenská – Táborisko
Na majeri – parkovisko pri Vojenských 
lesoch 
križovatka Rakárenská – Duklianskych 
hrdinov
križovatka Tichá – Duklianskych hrdi
nov
Duklianskych hrdinov 31 – oproti Fyto
pharme
križovatka Oslobodenia – Legionárska 
križovatka Rudolfa Dilonga – Nad vý
honom
križovatka Hurbanova – Lesná – Bože
ny Nemcovej
križovatka Hurbanova – Janka Kráľa
križovatka Hurbanova – Hlboká
križovatka Písniky 
križovatka Džbankáreň – Vysoká – Hl
boká
križovatka Hodžova – Hlboká

TEkoS/lp,
foto: S. osuský

15/2020 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Termíny zberu objemového odpadu:
I. obvod  9.–12. október 
II. obvod  23.–26. október 
III. obvod  6.–9. november 
Iv. obvod 13.–16. november
veľkokapacitné kontajnery sú určené výlučne pre obyvate

ľov Ma laciek – fyzické osoby. nie sú určené pre podnikateľov, aby 
sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít  (pri 
prerábkach bytov a pod.).

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

do veľkoobjemových kontajnerov nEPATRí:
elektroodpad, pneumatiky, batérie a akumulátory, stavebný odpad, 
nebezpečný odpad (farby, oleje a pod.)

Elektroodpad 
sa môže voziť na zberný dvor Partizánska celoročne a zadarmo. 

Jesenný zber objemného odpadu v meste 

I. oBvod

II. oBvod

III. oBvod

Iv. oBvod

Prevádzkové hodiny na zberných dvoroch Bližšie informácie:
Msú Malacky, 
útvar výstavby a životného 
prostredia,   
tel. 034/796 61 84

Tekos, 
oddelenie služieb zákazníkom, 
tel. 034/772 20 60

Zberný dvor Hlboká, 
tel. 034/772 25 11

Jesenný zber veľkoobjemo vého odpadu  má naplánované štyri 
termíny v  októbri. Počas štyroch víkendov budú postupne v  jed
notlivých obvodoch mesta pristavené veľkokapacit né kontajne
ry,  do ktorých mô žu obyvatelia vyniesť odpad. v  piatok sa kon
tajnery pristavia, v  sobotu podľa potreby vyvezú a  znovu vrátia  
na miesto. v pondelok sa vyvezú opäť a odvozné miesta sa vyčistia.

Zberný dvor, Partizánska ul. 
(v sídle spoločnosti Tekos)
1. apríl–30. september
pondelok–piatok 16.00–19.00 h
sobota 12.00–16.00 h

1. október–31. marec
pondelok–piatok 16.00–17.00 h 
sobota 12.00–16.00 h

výdaj zberných nádob: 
každý pracovný deň 
7.30–10.30 h a 11.30–13.30 h

Zberný dvor, Hlboká ul.
celoročne 
pondelok zatvorené
utorok–sobota 9.00–17.00 h 
(obedná prestávka 12.00–12.30 h)

Čo sa môže kde odovzdať
• iba na Zbernom dvore Partizánska: 
   elektroodpad, jedlé oleje a tuky, šatstvo, od pady s obsa

hom škodlivín
• iba na Zbernom dvore Hlboká: 
   drobný stavebný odpad
• na oboch zberných dvoroch: 
   objemný odpad, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad 

a parkov, kovy, papier, plasty, tetrapaky, sklo

veľkoobjemový odpad sa môže voziť celoročne na zberné dvory.

Takto to už v malackých uliciach a sídliskách nesmie vyzerať!

veľkoobjemový odpad možno vhadzovať len do kontajnerov.
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Priame stredoeurópske luky sa v 
stredoveku vyrábali z pružných pev
ných drevín z tisu, brestu, jaseňa,  
svíbu, bazy či liesky. Lučište (te lo 
luku) malo prierez v tvare písmena D  
a  jeho rovná strana tvorila vnútor
nú stranu luku. Obvykle boli dlhé 
od 150 do 200 cm. Ich dĺžka a sila 
závi sela od výšky a telesnej zdatnos
ti strelca. Drevené šípy bývali dlhé 

od 80 do 90 cm. Z dôvodu držania 
smeru letu boli na konci pripevnené 
mastné pierka a  vyrobený zárez na 
tetivu. Vpredu mali osadené hroty  
z rôznych materiálov – kameň, roho
vina, kov alebo len zabrúsené drevo. 
Všetko záviselo od zámeru použitia  
a najmä majetnosti lukostrelca. Teti
vy boli spletané z prírodných mate
riálov – z ľanu, žihľavy (málokto vie, 

že má veľmi pevné vlákna), konope 
či zvieracích šliach. Tetivy boli ná
chylné na rozťahovanie, a preto boli 
v daždi málo použiteľné. Aby zostalo 
drevo luku pružné, strelci zakladali 
tetivu pred použitím a museli ju udr
žiavať v suchu. Účinný dostrel luku 
bol okolo 200 m, cielený cca 150 m.  
V neskoršom stredoveku mali do
strel až 300 m.

Najlepšie repliky primitívnych lu
kov sú z tisu. Jeho drevo sa chová 
ako prírodný kompozit. Vonkajšia 
časť dreva tisu pod kôrou má svet
lejšiu farbu a je veľmi ohybná a pruž

ná, vnútorná časť dreva je naopak 
tmavšia a vyznačuje sa veľkou pev
nosťou. Vďaka týmto vlastnostiam 
má luk veľký švih a zároveň je pev
ný. Najväčšie nároky na telo luku sú 
kladené počas náťahu vo vnútornej 
časti, kde pôsobí enormný tlak. Stre
doveké tetivy sú jedinou výnimkou 
historickej lukostreľby, pri ktorých sa 

toleruje, že nemusia byť vyrobené 
z prírodných materiálov, ale nahrá
dzajú sa syntetickými vláknami.

Dnes nájdete veľa nadšencov lu
kostreľby, ktorí sa snažia ovládnuť 
streľbu z primitívneho luku. Nie je to 
vôbec jednoduché. Neveríte? Lučiš
te je úplne hladké, nemá vyznačenú 
rukoväť a nemá ani žiadnu plôšku 
(základku), na ktorú by sa šíp polo
žil, vďaka čomu by mal pri výstrele 
presnejšie vymedzený smer a dráhu 
letu. Toto sa dosahuje rukou luko
strelca, ktorá drží luk a súčasne tvorí 
oporu šípu. Ruka je pred poranením 
preletom pierkami po ruke obvykle 
chránená koženou rukavicou. Každý 
milimeter nepresnosti pri výstrele 
sa na vzdialenejšie terče znásobuje 
a pri dopade ani nemusí zasiahnuť 
cieľ. O tom, že títo lukostrelci nie sú 
žiadne „bábovky”, svedčí aj sila luku, 
ktorá sa u mužov pohybuje okolo 
100 libier. Je to sila, ktorú by sme po
trebovali pre zdvihnutie 100-librové
ho závažia jednou rukou. Jedna lib
ra je 0,45359237 kg, takže 100 libier 
zodpovedá 45,36 kg. Počas tréningu 
lukostrelec vystrelí cca 100 šípov na 
terčovnicu. Slušné, čo poviete?

Ak chcete aj vy zažiť nevšed
nú at mosféru lukostreľby, pridajte 
sa k  nám. Všetky podstatné infor
mácie získate na  stránke Lukostre
leckého klubu Sagittarius Malacky  
www.lksagittarius.com.

Text a foto: Lk Sagittarius 

SPEKTRUM / INZERCIA

Zara 
1,5ročná vl

čiačka by potre
bovala základnú 
výchovu. Zara 
je nekonfliktná, 
žiaľ, nič iné ako 
štekať pri plote 
od nej predchá
dzajúci majiteľ 
neočakával. Radi by sme jej dopriali 
pocit, že človek je rodina, do ktorej 
psík patrí, a je jej plnohodnotným 
členom.

Scooby
Mladý psík, 

ktorý zažil iba 
život v  osade. 
Vek odhadu
jeme na 7 me
siacov. Je to mojkadielko, ktoré po
trebuje naučiť základným povelom. 
Najväčšou odmenou mu je pohla
denie, ktoré doteraz nepoznal.

Barley 
Ani nie 5me

sačné šteniatko, 
ktoré k nám pri
šlo zo zranenou 
labkou a  mo
mentálne by po
trebovalo poko
jový režim.

 Hľadáme dočasnú opateru pre psíkov
dočasná opatera je pomoc z vašej strany pre nášho psíka. Často ide o šteniatka, ktoré potrebujú zvýšenú 
opateru, a vy im viete poskytnúť viac starostlivosti a komfortu, ako by sa im dostalo v koterci. krmivo, 
výbavu a veterinára vždy zabezpečíme. Momentálne hľadáme dočasnú opateru pre troch psov.

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Ak viete pomôcť s opaterou psíkov, kontaktujte nás, prosím, cez email  
ksmalacky@gmail.com alebo súkromnou správou na facebookový profil 
karanténna stanica Malacky. Ďakujeme.     Text a foto: Z. Adamovičová

 Čo znamená, keď sa povie
„primitívny luk”

koľkí z nás vyrastali na filmoch s  Pierrom Briceom, Lexom Barke
rom či Gojkom Mitićom? vinnetou a ďalší hrdinovia nás inšpirovali 
k  detským hrám. na pružnú dlhšiu halúzku – lučište – sme na oba 
konce priviazali špagát (tetivu) a druhú rovnú tenkú halúzku použili 
ako šíp. Akí sme boli na seba hrdí, keď šíp preletel aspoň dva metre  
a nebodaj aj smerom, ktorým sme chceli! Asi sme ani netušili, že tvo
ríme primitívny luk, ktorý sprevádza ľudstvo od staršej doby kamen
nej, takže vek luku a šípu sa odhaduje na 50 000 rokov.
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BLAHoŽELAnIE

MALACká MATRIkA
od 8. 9. do 21. 9. 2020

Povedali si áno
Michaela Rišová a Martin Ondru
ček

30. septembra sa  
pani Hermína La
budová dožíva 
krásnych 100 ro
kov. Všetko najlep
šie k narodeninám, 
veľa zdravia, lásky 
a spokojnosti želajú de ti s rodina
mi. Prapravnúčatká Saš ka a Júlia 
bozkávajú.

Keby sa tak dal vrátiť čas, 
dotknúť sa Ťa dlaňou a počuť Tvoj 
hlas. 
Už sa však nevráti, čo osud vzal, 
zostali len spomienky a v srdci žiaľ.
4. októbra uplynie  
už 10 rokov od 
smut nej chvíle, keď  
nás navždy opus
tila naša mi lovaná 
dcéra a sestra Jan  
ka Purdeková
Part lová. S láskou a bolesťou v srd
ci spomínajú rodičia, sestra Zden
ka a brat Laďo so svojimi rodinami  
a ostatná rodina. Kto ste Janku po
znali a mali radi, spomínajte spolu 
s nami.

13. septembra by sa dožila 90 ro
kov naša milovaná mamička, ba
bička a  prababička oľga Medle
nová a 17. septembra by sa dožil 
90 rokov náš tatko, dedko a  pra
dedko Rudolf Medlen. S  úctou 
a láskou spomínajú dcéry Marcel
ka a Danka.

číslo 16 vyjde 
7. októbra

Z  majstrovstiev Slovenskej re
publiky v atletike dorastencov 
a dorasteniek priviezli členovia 
Atletického klubu AC Malacky 
kompletnú zbierku medailí.  
o všetky tri cenné kovy sa za
slúžili vekom ešte len žiaci, Re
becca Slezáková a Matúš klas.

Najúspešnejšou pretekárkou AC 
sa so ziskom dvoch medailí stala Re
becca Slezáková. V behu na 400 m 
dorasteniek vybojovala výkonom 
58,66 s bronz, pričom svoj doterajší 
osobný rekord v  tejto disciplíne vy
lepšila o  3,76 s. Vo svojom druhom 

štarte, v  behu na 400 m prekážok  
dorasteniek, si časom 1:04,74 s do-
behla pre zlato a pre svoj premiérový 
titul majsterky republiky.

V  dramatickej súťaži v skoku do 
diaľky dorastencov sa zo striebra te
šil Matúš klas. Vybojoval ho svojím 
posledným finálovým pokusom dl
hým 655 cm.

Spoločne so šampionátom doras
tu sa konali aj majstrovstvá SR v at
letike mužov a  žien do 23 rokov.  
V  behu na 1500 m na 4. mieste fini
šoval Marek Ondrovič v čase 4:04,81 
min.

Text a foto: P. Filip

Rebecca Slezáková počas zlatého behu. Rebecca Slezáková. 

Matúš Klas. 

 Bezplatná
 právna
 poradňa
 pre 
 seniorov

Seniori sa môžu opäť obrátiť 
na bezplatnú právnu porad
ňu. konzultácie budú prebie
hať vždy v  prvý a tretí štvrtok 
v mesiaci v čase od 10.00 h do  
12.00 h. Bezplatná právna po
moc je určená pre seniorov s tr
valým bydliskom v Malackách. 
na konzultáciu s práv nikom 
JUdr. Františkom kurnotom sa 
netreba objednávať vopred, 
stačí prísť na Mestský úrad  
v Malackách (1. poschodie, čís
lo dverí 129). Prineste si so se
bou občiansky preukaz (pre 
overenie bydliska). Poraden
stvo je diskrétne a anonymné.

Štvrtok
od 10.00 h
do 12.00 h

1. október
15. október
5. november
19. november
3. december
17. december

Seniori sa môžu 
na poradňu obrátiť 
v týchto oblastiach:
•  exekúcie,
•   rodinné vzťahy    

(rozvod, rozdelenie bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov),

•  dedičské konanie,
•   zmluvné vzťahy   

(uzavretie kúpnej zmluvy, darovacej 
zmluvy alebo nájomnej zmluvy),

•   majetkové záležitosti   
(vyporiadanie podielového spolu
vlastníctva, predaj/kúpa nehnuteľ
ností, vlastníctvo nehnuteľností ne
zapísaných na liste vlastníctva, vý
povede z  nájmu),

•   spotrebiteľské problémy   
(reklamácie tovaru/služieb),

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

Poradenstvo neposkytujeme  
v trestných veciach a nezastupu
jeme ani v konaniach na súdoch.

red

SPoMIEnky

Rebecca Slezáková je 
majsterkou Slovenska!

Streda 9. september,
3. kolo III. ligy BFZ
FC Malacky – FC Lokomotíva de
vínska nová ves 9:0 (6:0)

Góly: 3., 22., Daniel Filip Mašu
lovič, 13. Filip Kusalík, 17. Vladimír 
Barbora, 21. Lukáš Rupec, 44. Dá
vid Lipták, 52. Dominik Dohnans ký, 

65. Tomáš Mifkovič, 82. Oliver Pfaff 
(vlastný gól)

nedeľa 13. september,
7. kolo III. ligy BFZ
FC Malacky – Fk Inter Bratislava 
2:1 (1:1)

Góly: 10. Tomáš Mifkovič, 70. Filip 
Kusalík – 5. Tomislav Knežević

Streda 23. september,
3. kolo Slovnaft Cupu
FC Rohožník – FC Malacky 6:1 (2:1)

Góly: 4. Marek Zajíc, 35. Miroslav 
Ščepka, 54. Marek Neštrák, 57. a 78. Jo
zef Herman, 90. Stanislav Škuta – 15. 
Ja roslav Zváč

Sobota 19. september,
8. kolo III. ligy BFZ

Šk Báhoň – FC Malacky 1:2 (0:0) 
Góly: 76. Miroslav Minárik – 47. Fi

lip Kusalík, 84. Juraj Miklušičák

mb 

 Futbalisti skončili v pohári, v lige bodujú
Futbalisti FC Malacky po ťažkej prehre 1:6 v Rohožníku ukončili svoju 
pohárovú púť, no v lige sú po ôsmich kolách na výbornom delenom 
druhom mieste so stratou dvoch bodov na Rohožník. v ostatných ko
lách si v štyroch zápasoch pripísali plný počet bodov, doma senzačne 
zdolali aj bratislavský Inter.

Piatok 11. september, 
2. kolo I. ligy 
Strojár Malacky – Hk kúpele Bojni
ce 30:30 (16:17) 

nedeľa 13. september, 
2. kolo I. ligy 
Štart HC Smartpoint Malacky – HC 
Tatran Stupava 26:28 (12:14)

Streda 16. september, 
3. kolo I. ligy 
BHA Bratislava – Strojár Malacky 
27:26 (15:12) 

Sobota 19. september, 
3. kolo I. ligy 
Štart HC Smartpoint Malacky – TJ 
Sokol Cífer 36:29 (16:14)        mb 

 Pred derby sú Strojár so 
 Štartom tabuľkoví susedia

Obom malackým celkom sa na úvod sezóny darí zbierať body. Strojár 
v  druhom kole na domácej palubovke remizoval 30:30 s  kvalitným muž
stvom Bojníc, následne však prehral v Bratislave tesne 26:27. Štartu nevyšlo 
záhorácke derby so Stupavou, no Malačania si napravili chuť už v  treťom 
kole, keď zdolali Cífer. Štart je pred mestským derby (v sobotu 26. septembra  
o 18.00 h) so štyrmi bodmi štvrtý, Strojár má o bod menej a je piaty.
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Ako nás ešte v  apríli informoval 
manažér Strojára Boris Sivák, po
čas pandémie všetci hráči trénovali 
doma individuálne. Prvýkrát sa mlá
dežnícke tímy dotkli lopty na klubo
vom turnaji v Zámockom parku, po 
ktorom nasledoval tradičný letný há
dzanársky kemp pre deti. Najmladší 
hádzanári Strojára, ktorých v sezóne 
vedie Tomáš Stachovič, sa udržiavali 
v kontakte s ostrými zápasmi vďaka 
letným turnajom a priateľským zápa

som. Mladšie žiačky sa stretli s roves
níčkami z Pezinka a neskôr sa pred
stavili na turnaji v českom Kuřime. Na 
ňom obsadili pekné 5. miesto. O stu
pienok nižšie skončili na domácom 
turnaji v Rohožníku. 

Podobne nabitý program v  lete 
mali aj chlapcimladší žiaci, ktorí sa 
najprv predstavili na turnaji v  Kuři
me, kde obsadili 7. miesto. Najväčší 
úspech však zaznamenali na turnaji 
vo Velkej Bystřici. V konkurencii elit

ných tímov z Moravy mladí Malača
nia turnaj SMVB Cup 2020 vyhrali, 
v  zápasoch zdolali Zubří, Hranice, 
Kopřivnice či Velkú Bystřicu. O body 
ich obrala len jedna remíza s  Na
pajedlami a  jedna prehra s  Frýd
komMístkom. Víťazný tím na turnaji 
tvorili brankári Boris Exner a Richard 
Kovarik, v  poli hrali Matúš Lechan, 
Matúš Stachovič, Tomáš Húšek, Erik 
Janoštiak, Gabriel Torok, Adam Vozár, 
Peter Lechan, Martin Gecler, Richard 
Moravčík a Jakub Sliva. 

Najmladšie tímy Strojára už začali 
svoje ligové pôsobenie. Mladšie žiač
ky aj mladší žiaci budú v tejto sezóne 
hrať bratislavské krajské súťaže. 

Text: M. Binčík, 
foto: T. Stachovič 

Jakub Pauko postúpil 
zo semifinálového behu 
chlapcov na 100 m druhým 
najrýchlejším časom až do 
finále a  bol našou veľkou 
nádejou na historicky prvé 
medailové umiestnenie 
pre Malacky v tejto súťaži. 
Vo finále napokon finišo
val na 4. mieste, keď ho od 
stupňov víťazov delili len 3 
stotinky sekundy.

Veľkým prekvapením 
bol výkon krištofa Habu, 
ktorý v  novom osobnom 
rekorde postúpil piatym 
najlepším časom medzi 
os mičku najrýchlejších 
chlapcov na 200 m. Vo fi
nále z toho napokon bolo 
8. miesto a druhý najlepší 
výsledok zástupcu AC Ma
lacky v súťaži.

V konkurencii o rok star

ších chlapcov sa dokázali 
presadiť Richard Mráz (12. 
miesto v  behu na 200 m) 
a  Matias Michalovič (14. 
miesto v  behu na 300 m 
a 21. miesto v hode raket-
kou), pričom obaja si vy
lepšili svoje osobné rekor
dy. Matias sa ako jediný 
Malačan kvalifikoval do 
ostravského semifinále 
v dvoch disciplínach.

V behu na 200 m diev
čat obsadila 20. miesto 
nelka Stašková, v hode ra
ketkou 23. miesto Micha  
ela kováčiková a  v  behu 
na 300 m 24. miesto Re
gina Slezáková. V  behu 
na 100 m dievčat sa na 
37. priečke umiestnila Ro
mana Habová a na 40. jej 
sestra Marianna Habová.

Výkony najmenších pre 
 tekárov AC Malacky sú veľ
kých prísľubom ich ďalšej 
perspektívy. Už samotný 
postup až devia tich je ho 
zástupcov zo slovenského 
finále do Ostravy bol veľ
kým úspechom. V  medzi
národnom finále mal klub  
po prvý raz vôbec až dvoch 
svojich zástupcov.

Patrónom súťaže je drži  
teľ svetového rekordu v ho   
de oštepom Jan Želez ný.

               Text a foto: P. Filip

Naši ešte len najmladší žiaci Mar
tin a Paulína prišli získavať nové skú
senosti. Paulína sa postarala o veľké 
prekvapenie, pretože sa jej podarilo 
postúpiť medzi šestnástku najlep
ších dievčat, keď v skupine zdolala 
17. hráčku SR rebríčka medzi mlad
šími žiačkami. Martinovi sa z nabi tej 
skupiny nepodarilo postúpiť. Oliver 
potvrdil svoje tabuľkové postavenie. 

Postúpil zo 4-člennej základnej sku
piny a obsadil pekné výsledné 9. až 
16. miesto. Staršia žiačka Ivana me
dzi dorastenkami odohrala výborné 
zápasy, avšak na postup nedosiahla.

Ďakujeme všetkým za reprezen
táciu klubu, rodičom za podporu 
a pracujeme na sebe ďalej.

Text a foto: P. Rajtoková, 
MSk Malacky 

Ako prežil 
Strojár letnú prestávku?

Ako prežil 

Atletické talenty vo finále 
Čokoládovej tretry

Posledné góly na slovenských hádzanárskych palubovkách pred dl
hou prestávkou spôsobenou koronavírusovou pandémiou padli ešte 
v marci. Pandemická situácia narušila plány aj všetkým vekovým ka
tegóriám hráčov Strojára Malacky. S postupným uvoľňovaním obme
dzení sa mohli vrátiť späť na ihriská. Ako prežili dlhú pauzu medzi 
ligovými sezónami mládežnícke tímy Strojára?

 Stolnotenisové nádeje
 sa prvýkrát predstavili

na prvý bodovací turnaj mládeže v kategórii mladších žiakov a do
rastu v  tejto sezóne vycestoval do Bratislavy aj tím MSk Malacky  
v zložení Martin Čermák, Paulína Godányová, oliver Sloboda a Ivana 
Čermáková.

v medzinárodnom semifinále Čokoládovej tretry v ostrave sa predstavilo až 9  
členov Atletického klubu AC Malacky. do samotného finále súťaže, ktoré bolo 
súčasťou programu IAAF World Challenge Zlatá tretra 2020, sa vo svojich dis
ciplínach prebojovali Jakub Pauko (beh na 100 m) a krištof Haba (beh na 200 m).


