
Podľa výpočtov Ministerstva fi-
nancií SR majú Malacky výpadok 
z podielových daní 399 141 €. Mesto 
preto využilo možnosť požiadať štát 
o bezúročnú pôžičku v  tejto výške 
na vykrytie tohto výpadku. Štátna 
pomoc nemá zadefinované presné 

určenie, kam majú peniaze ísť, preto 
sa môžu použiť nielen na budúce in-
vestície, ale aj na vykrytie nákladov, 
ktoré samosprávam vznikli počas ak-
tuálneho roka ešte pred schválením 
pôžičky. Časť pôžičky sa využije na 
rekonštrukciu ulice Jozefa Kubinu, 

prípadne na prvú časť polopodzem-
ných kontajnerov a na ďalšie kapitá-
lové výdavky, čím sa zníži suma úve-
ru, ktorý mesto spláca.

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.

Samosprávy musia podľa záko-
na garantovať, že čerpaním štátnej 
pôžičky neprekročia stanovený limit 
svojho dlhu 50 %. Podľa stanoviska 
hlavnej kontrolórky Malaciek bude 
dlh mesta aj po čerpaní pôžičky vo 
výške 32,04 %.

Pôžička sa bude splácať v štyroch  
ročných splátkach (prvá v roku 2024, 

Urgentný príjem v  Malackách 
nepatrí do tzv. pevnej siete urgen-
tov I. typu, v  rámci ktorej dostávajú 
od zdravotných poisťovní paušálne 
platby. O  jeho zaradenie do pevnej 
siete opakovane žiadali Bratislavský 
samosprávny kraj (BSK) aj mesto Ma-
lacky, ale ministerstvo zdravotníctva 
nevyhovelo. Prevádzku malackého 
urgentu doteraz dotoval BSK. 

Od začiatku budúceho roka budú 
všetky súrne prípady v  noci medzi 
22.00 h a 6.00 h presmerované pria- 

 mo do Bratislavy. Namiesto toho žu- 
pa podporí zriadenie novej sanitko-
vej služby s  moderným vybavením.  
Kraj tiež vyčlení financie na zlepšenie 
kvality služieb lekárov-špecialistov 
v regióne.

Štát ukázal svoju nemohúcnosť 
Primátor Juraj Říha ostro kritizo - 

val ministerstvo zdravotníctva, kto ré 
podľa jeho slov urgent v Malackách  
nechalo napospas osudu a  predse-
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III. obvod 6.–9. november
Iv. obvod 13.–16. november

Podrobnejšie informácie:
tekosmalacky.sk,
www.malacky.sk, časť OBČAN – 
ODPADY                      -red-
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od januára 2021 nastane v našom regióne zmena v poskytovaní zdra-
votnej starostlivosti. Akútne prípady v čase od 22.00 h do 6.00 h budú 
musieť ísť na špecializované pracoviská do Bratislavy. Ambulantná 
pohotovostná služba nemocnice Malacky (tzv. všebecná pohoto-
vosť) bude dostupná aj naďalej. Bude k dispozícii počas pracovných 
dní od 16.00 h do 22.00 h, cez víkendy a sviatky od 7.00 h do 22.00 h.

Pokračovanie na strane 2

 od nového roka sa ruší
 urgent v Malackách

 Máme
 potvrdené
 prípady
 koronavírusu

Priestory Základnej školy na Zá-
ho ráckej ulici a  Základnej školy Dr. 
J. Dé rera boli kompletne dezinfiko-
vané. Dôvodom je niekoľko potvr-
dených prípadov koronavírusu me-
dzi žiakmi a v pedagogickom zbore. 
Vedenie oboch škôl spolupra cuje 
s  re gionálnymi hygienikmi a  riadi 
sa ich pokynmi. ZŠ Záhorácka dala 
v pia tok 2. októbra riaditeľské voľno 
všetkým triedam, na Dérerke zostali 
doma niektoré triedy 2. stupňa. Žia-
ci a  pedagó govia – tzv. dohľadané 
kontakty – boli pretestovaní, výsled-
ky testov prichádzajú postupne.

Vyučovanie na všetkých malac-
kých školách je zabezpečené. Rodi-
čia dostávajú informácie prostred-
níctvom elektronickej žiackej kniž-
ky.

-red- 

Pokračovanie na strane 3

Ak prežije 
kultúra...

Pri odovzdávaní minulého čísla 
Malackého hlasu do tlače som si sľú
bila, že na nejaký čas si dám v úvod
níku pokoj od korony. Nedá sa. Doba 
je turbulentná, máme potvrdené 
prípady priamo v  Malackách a nové 
opatrenia zo strany štátnych inštitú
cií sa menia tak rýchlo, že to niekedy 
ani nestačíme sledovať. Najnovšie 
máme 50 účastníkov na podujatiach 
akéhokoľvek druhu, teda aj na špor
tových, kultúrnych, spoločenských či 
cirkevných.

Na všetkom zlom sa však treba po
kúsiť nájsť aj niečo dobré. Päťdesiat  
účastníkov znamená, že sa môžu 
otvoriť krúžky centra voľného času, že 
pokračujú jednotlivé športové ligy aj 
s malackým zastúpením a že aj naďa
lej sa môžu konať kultúrne podujatia. 
Funguje aj kino, hoci v obmedzených 
podmienkach (rúška, dezinfekcia, od
stup, momentálne bez bufetu). Dovo
lím si povedať, že jeho existencia je 
malým zázrakom. Sídli v  staručkej 
bu dove, avšak má najnovšiu audio  
aj videotechniku a  dokázalo sa udr  
žať aj v  silnej konkurencii kinových 
multiplexov v  neďalekých obchod
ných centrách v  Bratislave.

Naše mesto má šťastie aj na „kul
túrnych vyslancov”. Na celoslovenskej 
prehliadke speváckych seniorských 
súborov nás úspešne reprezentovala 
Malinka (článok na strane 7) a  naši 
mladí herci z  Divadla FALANGÍR zví
ťazili v  krajskom kole celoštátnej sú
ťažnej prehliadky divadiel Štúrova 
Modra. Vďaka tomu postúpili do ce
loslovenského kola, kde im budeme 
silno držať palce.

Kultúra z nás robí vnímavejších 
ľudí. Bez kultúry či umenia by sme boli 
tvormi bez emócií, citu, empatie, bez 
schopnosti vnímať dobro a krásno. 
Preto je veľmi nefér, keď niektorí posie
lajú umelcov takpovediac „k  lopate”, 
alebo vykladať tovar do supermarke
tu. Pri takýchto „krčmových rečiach” 
mi napadá citát československého 
ekonóma Jana Mládka, jedného zo 
zakladateľov Medzinárodného me
nového fondu. Vďaka jeho podpore 
mohla jeho manželka Meda Mládko
vá založiť v Prahe múzeum moderné
ho umenia. A na počesť pána Mládka 
na fasáde múzea žiari jeho veta PŘE-
ŽIJE-LI KULTURA, PŘEŽIJE NÁROD.

Ľ. Pilzová

Mesto si vezme štátnu 
bezúročnú pôžičku 

Septembrové rokovanie mestského zastupiteľstva malo na 
programe prevažne ekonomické body, okrem iného čerpanie roz-
počtu mesta, návrh na schválenie štátnej pôžičky na kompenzáciu 
výpadku príjmov v dôsledku pandémie, návrh na odplatný prená-
jom pozemkov na vampili či tri návrhy všeobecne záväzných na-
riadení. Poslanci tiež rozhodli, že Malacky si vezmú bezúročnú pô-
žičku od ministerstva financií na vykrytie výpadku dane z príjmu, 
ktorý vznikol v dôsledku pandémie.

výhody štátnej 
pôžičky
•  je bezúročná
•  môže sa použiť na investície  

aj na prevádzku 
•  rozložená do 4 splátok
•  možno sa nakoniec odpustí
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dovi kraja ani len neodpovedalo na 
jeho list na prevzatie urgentu. „Je mi  
ľúto, že sa kraj a doterajší poskyto
vateľ, Nemocničná, a. s., nedohodli 
na navýšení finančnej odmeny, ktorá 
pre narastajúce platy v zdravotníctve 
nebola pre kraj udržateľná. Kraj sa 
rozhodol pre pokles svojich príjmov 
ukončiť zazmluvnenú službu, pritom 
oceňujem, že urobil maximum na do
siahnutie dohody a doteraz službu 
pre región financoval,” skonštatoval 
J. Říha. Zároveň poukázal na indície, 
že sa zrejme chystá nový urgent pre 
nemocnicu Bory.

BSk verzus nemocnica 
Riaditeľ odboru zdravotníctva BSK 

Tomáš Szalay tvrdí, že zdravotná sta-

rostlivosť o pacienta bude aj naďalej 
zabezpečená. „Mozgové príhody 
ani dnes nesmerujú do Nemocnice 
v Malackách, ktorá nemá neurolog
ické oddelenie, intervenčnú rádioló
giu ani neurochirurgiu. Podobne je to 
v  prípade srdcového infarktu alebo 

mozgovej porážky,” vysvetlil T. Szalay 
a upozornil, že záchranná zdravot-
ná služba nemá voziť pacientov 
do najbližšej nemocnice podľa 
vzdialenosti, ale do najbližšej ne-
mocnice, ktorá je spôsobilá po-
skytnúť potrebnú starostlivosť.

Riaditeľ Nemocnice Malacky Peter 
Kalenčík pre Malacký hlas uviedol, že 
informáciu o konci urgentné ho príj-
mu sa dozvedeli z  médií. „Rozhod
nutie BSK berieme na vedomie a reš
pektujeme. V  súčasnosti sa pripravu
jeme na rokovania s operačným stre
diskom záchrannej zdravotnej služby 
a  Univerzitnou nemocnicou v Brati
slave, aby došlo k  plynulému prevza
tiu poskytovania urgentnej zdravot
nej starostlivosti pre región Záhorie.   
Napriek tomu, že Nemocnica Malacky 
nie je zaradená medzi poskytovateľov 
urgentných príjmov 1. typu, túto služ
bu sme niekoľko rokov zabezpečovali 
dob rovoľne na základe dohody s BSK, 
ktorý sa zmluvne zaviazal pravidelne 
prispievať na jej chod,” doplnil P. Ka-
lenčík.

V minulosti sa zvažovala aj mož-
nosť, že by UPS po 22. hodine finan-
covali spolu mestá a obce nášho re-
giónu, avšak k dohode sa nedospelo. 
Primátor Malaciek verejne ubezpečil, 
že bude žiadať informácie, ako od  
1. januára mieni štát a kraj zabezpe-
čiť zdravotnú starostlivosť. Situáciu 
budeme aj naďalej sledovať.

BSk/Medirex/-red-

SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA

Dobrovoľný hasičský zbor v  Ma-
lackách má nové vozidlo. Prevzali si 
ho v  prítomnosti primátora Juraja 
Říhu a  prezidenta Hasičského a  zá-
chranného zboru SR Pavla Mikuláška. 
„Verejnosť často vníma dobrovoľných 
hasičov zatienených štátnymi hasič
mi. Hoci všetci dobre vieme, aké ne

zastupiteľné miesto majú dobrovoľní 
hasiči v systéme požiarnej ochrany. 
Preto sa aj aktuálne snažíme získať 
pozemok, aby sme postavili vlastnú, 
historicky prvú, hasičskú zbrojnicu,” 
pripomenul na sociálnej sieti primá-
tor. 

-red-/foto: L. Balla

 do nemocnice sa znovu chodí cez triediaci stan

Vstup do Nemocnice Malacky je možný výluč-
ne cez triediaci stan, kde všetkým prichádza-
júcim odmerajú teplotu. Okrem toho je po-
trebné dodržiavať všetky hygienické nariade-
nia (rúško, dezinfekcia rúk a odstup 2 metre). 
Na všetkých oddeleniach malackej nemocni-
ce sú zakázané návštevy. Zákaz platí do odvo-
lania.   nemocničná, a. s. 

 Malačan sa
 môže stať
vedcom roka

Malačan Boris klempa, virológ  
Biomedicínskeho centra Slo-
venskej akadémie vied, sa mô-
že stať držiteľom titulu výni-
močná osobnosť slovenskej ve-
dy 2020. 

Je jedným z piatich nominovaných 
na ocenenie ESET Science Award, 
ktorej cieľom je vyzdvihnúť osobnos-
ti našej vedy s významným presahom 
v  medzinárodnom priestore alebo 
prelomovými objavmi. Laureáta tejto 
ceny vyberie medzinárodná komisia 
na čele s  nositeľom Nobelovej ceny 
za fyziku Kip S. Thornem.

Boris Klempa sa zúčastnil na vývi-
ne slovenských PCR testov na odha-
lenie vírusu SARS-CoV-2. Predtým sa 
okrem iného venoval výskumu víru-
su kliešťovej encefalitídy. Začiatkom 
marca tohto roka, keď sa na Sloven-
sku objavil prvý prípad infekcie koro-
navírusom, bol prizvaný na rokovanie 
krízového štábu mesta Malacky.

V kategórii Výnimočná osobnosť 
slovenskej vedy sa bude udeľovať 
aj cena verejnosti. Tú získa vedec  
s najvyšším počtom hlasov v inter-
netovej ankete. Hlasovať sa dá na 
stránke www.tech.sme.sk do 12. 
októbra a svoj hlas môžete odovzdať 
práve B. Klempovi.

Zo zdrojov ESET Science Award 
spracovala -lp-. 

Na základe požiadavky OO PZ 
sa obsluha mestského kamerového 
systému pokúsila dohľadať osobu, 
ktorá ukradla bicykel. Spätná kontro-
la záberov ukázala, že 16. septembra 
skoro ráno sa neznámy človek v šil-
tovke a s rúškom na tvári pokúsil pá-
kovými kliešťami precvaknúť zámok 
na jednom z bicyklov. Hoci sa mu to 
nepodarilo, zábery z  kamerového 
systému ukázali, že o hodinu neskôr 
sa na tom istom mieste pokúsil o krá-
dež ďalšieho bicykla. „V tom čase už 
kamerový systém fungoval vo fareb
nom režime, takže pohľad na pácha
teľa bol ostrejší a páchateľ sa dal lep
šie identifikovať. Snímky sme poskytli 
policajnému zboru, ktorý ich zverejnil 
na facebookovej stránke Polícia SR – 
Bratislavský kraj. Konanie páchateľa 

postupne zaznamenali viaceré kame
ry. Zistili sme, že po precvaknutí zámku 
na bicykli sa asi pol hodiny pohyboval 
po Nádražnej ulici, následne sa pri že
lezničnej trati prezliekol a  v náhrad
nom oblečení sa vrátil k  spomínané

mu odomknutému bicyklu. Zobral ho 
a  odišiel smerom na Pezinskú ulicu,” 
opísala podrobnosti Alena Oravcová 
z MsP Malacky. Po zverejnení foto-
grafií sa páchateľ – obyvateľ Senice –  
sám prihlásil na polícii. Medzitým MsP  
z  kamerových záznamov zistila, že 
22. septembra ten istý muž ukradol 
zo stanice v Malackách ešte jeden bi-
cykel.

Našim kolegom z MsP ďakujeme 
a blahoželáme.            -lp- 

 Mestskí policajti pomohli chytiť
 viacnásobného zlodeja bicyklov

do redakcie mestských médií sme dostali poďakovanie riaditeľa ob-
vodného oddelenia Policajného zboru v Malackách mjr. Andreja kli-
menta členom Mestskej polície (MsP) Malacky. Išlo o spoluprácu pri 
objasňovaní viacnásobnej krádeže bicyklov v okolí železničnej stani-
ce v našom meste. na podrobnosti sme sa spýtali kolegov z MsP.

 dobrovoľní hasiči si
 prevzali nové vozidlo

 od nového roka sa ruší  urgent v Malackách

APS – ambulantná pohotovostná služba (tzv. pohotovosť)
•  poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre pacientov, ktorých 

zdravotný stav sa náhle zhoršil, ale nemusí im priamo ohrozovať život. Ide 
o akútne vzniknuté ochorenia s následným zhoršením zdravotného stavu 
bez ohrozenia života (napr. vysoké teploty, alergické reakcie, bolestivé sta-
vy, závraty a pod.)

úPS – ústavná pohotovostná služba (tzv. urgent)
•  zdravotná starostlivosť poskytovaná pri náhlej zmene zdravotného stavu, 

ktorá bezprostredne ohrozuje život alebo niektorú zo základných život-
ných funkcií, ktorá bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže 
vážne ohroziť zdravie, spôsobuje náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo spô-
sobuje náhle zmeny správania a konania, pod ktorých vplyvom pacient 
bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje okolie,

•  úrazy bezprostredne po ich vzniku,
•  kolapsové stavy,
•  akútne bolestivé stavy,
•  vyšetrenie osoby označenej za možný zdroj rýchlo sa šíriacej a život 

ohrozujúcej nákazy, diagnostika a liečba osoby s rýchlo sa šíriacou a život 
ohro zujúcou nákazou.

na bezplatnú tiesňovú linku 
zá chrannej zdravotnej služby 
155 je možné volať z telefónu 
akej koľvek verejnej siete v SR 
vrátane mobilných telefónov. 
Číslo linky 155 je vždy bez akej-
koľvek predvoľby.

Dokončenie zo strany 1

oznam farského úradu
Všetkých ľudí, ktorí sa chcú zú - 

častniť na sv. omši, prosíme, aby  
sledovali internetovú stránku  
www.malacky.fara.sk. Sú na nej  
zverejnené a  priebežne aktuali-
zované informácie, súvisiace s hy-
gienickou situáciou a  s  aktuálny-
mi opatreniami. Prosíme, aby ste 
ich rešpektovali a zariadili sa pod-
ľa nich. Ďakujeme za pochopenie.

Na nedeľné omše je potrebné 
sa zapísať. Maximálna kapacita 
je 50 ľudí, účasť v exteriéri nie je 
možná. Omša o 7.00 h je rezervo-
vaná pre osoby nad 65 rokov. Bis-
kupi udelili dišpenz (oslobodenie) 
od povinnej účasti veriacich na 
nedeľných bohoslužbách.

Ján Ragula, farár v Malackách

Začne sa modernizácia učební
 v ZŠ na Záhoráckej ulici

Modernizácia učební v  Základ-
nej škole na Záhoráckej má konečne 
zelenú v  podobe odsúhlasenia sta-
vebných prác zo strany sprostredko-
vateľského orgánu pre eurofondy.  
Žiaci dostanú tri moderné IKT učeb ne, 
dve jazykové a po jednej fyzikál nej, 
biologicko-chemickej a  polytech- 
nickej. Modernizácia učební na Záho-

ráckej potrvá približne dva mesiace.
Ide o súčasť eurofondového pro-

jektu modernizácie učební v  troch 
malackých základných školách. Žia-
dosť o  finančný príspevok podávalo 
mesto už pred troma rokmi, pričom 
Základná škola Dr. J. Dérera a Základ-
ná škola na Štúrovej svoje nové učeb-
ne už vyše roka využívajú.           -lp-
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posledná v  roku 2027). Minister fi-
nancií Eduard Heger pripustil, že 
splátky bude možné odpustiť. Prí-
padné rozhodnutie o preklasifikova-
ní pôžičky na grant musí prijať vláda 
Slovenskej republiky v zmysle záko-
na o rozpočtových pravidlách verej-
nej správy.

vampil 
Najdlhšia diskusia bola pri bode 

Návrh na dlhodobý odplatný pre-
nájom pozemkov v  rekreačnej ob-
lasti Vampil. Zastupiteľstvo schvá-
lilo výšku nájmu 1,50 €/m² za chaty 
a 0,90 €/m² za pozemky. Ide o kom-
promisné riešenie dlhodobo kom-
plikovanej situácie okolo poplatkov 
za mestské pozemky na Vampili. 
Predchádzajúce dlhodobé nájom-
né zmluvy vypršali vlastníkom chát 
v decembri 2019. Vtedy MsZ schvá-
lilo výšku prenájmov na ďalšie ob-
dobie (na dva roky, t. j. od 1. januára 
2020 do 31. decembra 2021), pričom 
sumy boli 1,50 €/m² za chaty a 3 €/
m² za pozemky. Vlastníci chát tento 
návrh odmietli a  nájomné zmluvy 
nepodpísali. Mesto preto podalo 
súdne žaloby o  vypratanie nehnu-

teľností. Po niekoľkých mesiacoch 
a  mimosúdnom rokovaní mesta so 
zástupcami vlastníkov vzišiel kom-
promis, ktorý teraz dostali na stôl 
mestskí poslanci. Návrh 1,50 €/m² 
za chaty a 0,90 €/m² za pozemky bol 
schválený a  predložený zástupcom 
vlastníkov chát. Ak vlastníci nájom-
né zmluvy podpíšu, mesto v  rámci 

mimosúdneho vyrovnania stiahne 
svoje súdne žaloby.

 Zmena rozpočtu 
Poslanci v rámci zmeny rozpočtu 

schválili okrem iného zvýšenie finan-
cií na údržbu a revitalizáciu mestskej 
zelene o 15 000 €, na opravu a údržbu 
detských ihrísk o 6 000 €, na rekon-
štrukciu stojísk komunálneho odpa-
du 210 000 € a zníženie sumy na re-
konštrukciu miestnych komunikácií 
a verejných priestranstiev o 35 600 €. 
Okrem toho odsúhlasili 60 000 € na 
opravu strechy kina.

Hazard 
Mestské zastupiteľstvo schváli-

lo všeobecne záväzné nariadenie 
o pod mienkach prevádzkovania ha-
zardných hier, v  ktorom ustanovilo 
12 dní, keď sa v meste zakazuje pre-
vádzkovať hazardné hry. 

krátka ulica
Kvôli novovzniknutej Krátkej uli-

ci, ktorá leží v časti Rádek, sa doplnili 
dve všeobecne záväzné nariadenia – 
o školských obvodoch a o miestnom 
poplatku za rozvoj. Krátka ulica bola 
zaradená do školského obvodu pre 
Základnú školu Dr. J. Dérera a záro-

veň bola zaradená medzi ulice mes-
ta, v ktorých sa za stavby platí popla-
tok 35 €/m².

Rada školy pri ZŠ dr. J. dérera 
Po tom, čo sa doterajšej Rade  

školy pri ZŠ Dr. J. Dérera skončilo 
funkčné obdobie, poslanci schválili 
do novej rady zástupcov zriaďovate-

ľa, t. j. mesta. Členmi Rady školy pri 
ZŠ Dr. J. Dérera sú poslanci katarí - 
na Trenčanská, Marián Haramia 
a  Milan ondrovič a  za občanov 
Gab riela Janíková. 

Text: Ľ. Pilzová, foto: S. osuský

SAMOSPRÁVA  

Dokončenie zo strany 1

kvalifikačné predpoklady: 
• kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej 

činnosti v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogic-
kých zamestnancoch a  odborných zamestnancoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z.  
o  kvalifikačných predpokladoch pedagogických za-
mestnancov a odborných zamestnancov,

• najmenej päť rokov pedagogickej činnosti,
• splnenie podmienok na zaradenie do kariérového 

stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou.

Iné požiadavky a kritériá: 
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka,
• predloženie návrhu koncepcie rozvoja ZUŠ v Ma-

lackách,
• znalosť školskej, ekonomickej a  pracovnoprávnej 

legislatívy základnej umeleckej školy, 
• organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti.

Požadované doklady: 
• žiadosť o účasť na výberovom konaní,

• podpísaný profesijný štruktúrovaný životopis s uve-
deným telefonickým a e-mailovým kontaktom,

• návrh koncepcie rozvoja ZUŠ v Malackách (najviac 
v rozsahu 4 strán),

• overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní 
a o vykonaní 1. atestácie, 

• potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobi-

losti na výkon činnosti pedagogického zamestnanca,
• čestné vyhlásenie o bezúhon nosti v zmysle § 15 zá

kona č. 138/2019 Z. z.

Písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní spo-
lu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 
19. ok tóbra 2020 do 15.00 h na adresu: Mesto Ma-
lacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky v obál - 
ke s ozna čením vÝBERovÉ konAnIE – riaditeľ ZUŠ 
– nEoTvÁRAŤ. V prípade zasielania poštou je rozho-
dujúci dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky 
– najneskôr 19. 10. 2020. 

Uchádzačom, ktorí splnia uvedené podmienky, bu-
de písomne oznámený termín, miesto a čas výberové-
ho konania najmenej 7 dní pred jeho začatím.

riaditeľ Základnej umeleckej školy Malacky
vÝBERovÉ konAnIE: 

Milí naši skôr narodení 
Malačania,

dovoľte mi, aby som vás pri príležitosti Mesiaca úcty k starším oslo-
vil týmto netradičným spôsobom. Žiaľ, aktuálna situácia a s ňou súvi-
siace opatrenia nedovoľujú, aby sme sa – tak, ako bývalo v Malackách 
zvykom – osobne stretli. Je mi veľmi ľúto, že v tomto období nemôže-
te organizovať svoje slávnostné členské schôdze a že sme ako mesto  
nemohli zorganizovať tradičný koncert pre seniorov.

Prijmite, prosím, moje vrúcne pozdravy prostredníctvom Malacké-
ho hlasu. Želám vám všetkým najmä pevné zdravie a duševnú pohodu. 
Teším sa, keď sa toto náročné obdobie skončí a  my sa opäť budeme 
môcť stretnúť v dobrej nálade a zdraví. Verím, že to bude čoskoro.

Srdečne vás pozdravuje primátor Juraj Říha.

PRIMÁToR SEnIoRoM

Mesto si vezme štátnu bezúročnú pôžičku
dni bez hazardu
1. január (Deň vzniku SR)
6. január (Traja králi)
1. máj (Sviatok práce)
8. máj (Deň víťazstva nad 
fašizmom)
veľký piatok
veľkonočná nedeľa
veľkonočný pondelok
1. september (Deň Ústavy SR) 
15. september (Sviatok Se-
dembolestnej Panny Márie)
1. november (Sviatok všet-
kých svätých)
2. november (Pamiatka 
zosnulých)
17. november (Deň boja za 
slobodu a demokraciu)
24. december (Štedrý deň)
25. december (Prvý sviatok 
vianočný)
26. december (Druhý sviatok 
vianočný)
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Najväčšiu pohromu zažili počas 
II. svetovej vojny, kedy boli odsunutí 
na okraj spoločnosti. Práve o  židov-
skej komunite v Malackách prišla do 
pálffyovského kaštieľa porozprávať 
religionistka Ema Kráľovičová, ktorá 
sa na túto tému zamerala vo svojej 
bakalárskej aj diplomovej práci.

Prednáška Židovská komunita 
v Malackách z cyklu Stretnutie s his-
tóriou Malačanov zaujala. Svedčili  
o tom aj zvedavé otázky prítomných 
po prednáške. 

Počiatky židov v Malackách
Už v 19. storočí žilo v Malackách 

približne 9 židovských rodín. V tomto 
období tu aj oficiálne vznikla židov-
ská náboženskú obec a  Malacky sa 
stali sídlom rabinátu. 

Židia pracovali ako krčmári, reme-
selníci, nádenníci (robotníci pracujú-
ci za dennú mzdu), lekári, živnostníci, 
obchodníci či hostinskí. Žili prevažne 
na Záhoráckej uli ci alebo v okolí sy-
nagógy. Z  pôvodnej výstavby však 
to ho veľa po nástupe socializmu 
a  prebudovávaní mesta nezostalo. 
Neďaleko synagógy pri pošte však 

ešte stále stojí vilka, ktorá patrila ži-
dovskej rodine.

Keď už sme spomenuli synagó-
gu, dalo by sa povedať, že je to jed-
na z  mála zachovaných židovských 
pamiatok v Malackách a je tiež pova-
žovaná za jednu z najkrajších na Slo-
vensku. Okrem synagógy bol kedysi 
v  Malackách na Továrenskej ulici aj 
židovský cintorín. Ten je momentál-
ne v dezolátnom stave. Dnes stojí už 
len kupola, ktorá je súčasťou hrobky 
rabína. 

V blízkosti dnešnej športovej haly 
Maliny bola modlitebňa. Očistný 
kúpeľ – mikve – by sme kedysi našli 
na mieste dnešného hotela na Zá-

mockej ulici. Využívali ho napríklad 
ženy po pôrode a menštruácii ako aj 
členo via spolku chevra kadiša (sväté 
bratstvo = spolok, ktorý pôsobil aj 
v Malackách a jeho úlohou bolo nav-
štívenie umierajúceho na lôžku a tiež 
zabezpečenie pohrebu). Okrem toh-
to spolku tu mala svoju pobočku na-
príklad aj židovská telocvičňa a špor-
tová jednota Makabi.

Posledný rabín a kliatba 
Zaujímavou postavou tunajšieho 

židovského prostredia bol posledný 
malacký rabín Weiss. Svoj život ukon-
čil v  roku 1921 samovraždou. Dôvo-
dom mal byť podľa dostupných no-
vinových článkov (v Preßburger Zei-
tung alebo Jüdische Presse) údajne 
nedostatok financií a  neschopnosť 
zabezpečiť manželku a osem detí. 
Malacká náboženská obec na to rea-
govala zaslaním listu do redakcie, 
kde svojho rabína obraňovala. Vraj 
mu poskytovala dostatočné finanč-
né prostriedky na život aj v deň smrti. 
Odvtedy sme v Malackách nemali ra-
bína, s čím súvisí aj kliatba (cherem), 
ktorá bola Weissovou samovraždou 
privolaná na mesto. Vraj trvá 100 ro-
kov.

Život na hojdačke
Koncom I. svetovej vojny zavládla 

v Malackách anarchia následkom roz-
padu Rakúsko-Uhorska sprevádzaná 
napádaním židov, rozbíjaním okien 
domov a  obchodov a  množstvom 
opilcov v uliciach. Na rozdiel od tej-
to udalosti, prvá Československá re-
publika malackým židom priala. Ko-
munita sa rozrástla na približne 350 
členov. Dokonca židovské deti mohli 
od roku 1918 navštevovať okrem ná-
boženskej základnej školy (cheder) aj 
iné verejné školy.

Zložité obdobie pre komunitu 
nastalo v  čase blížiacej sa II. sveto-
vej vojny. Zrovnoprávnenie s  ostat-
ným obyvateľstvom, ktorého sa židia 
dočkali už za vlády Jozefa II., bolo 
odklonené na druhú koľaj. Pri sčíta-
ní obyvateľov v roku 1930 sa mnohí 
židia aj vplyvom šíriacich sa antise-
mitských nálad sami označovali za 
Čechoslovákov alebo Nemcov, keď-
že veľa z nich v rodine komunikovalo 
hlavne nemecky.

Začiatok konca 
Podniky židov podľahli arizácii 

a po stupne im boli odobrané aj bež-

né predmety (napríklad rádio) alebo 
predmety spojené s  náboženskými 
praktikami (napríklad špeciálny nôž 
na prípravu kóšer mäsa). V roku 1942 
bolo z  Malaciek do koncentračných 
táborov deportovaných vyše 260 ži-
dovských obyvateľov. V  Malackách 
ich zostalo len pár desiatok, hovorí 
sa o počte 55. Väčšinou išlo o židov 
dôležitých pre ekonomiku štátu (boli 
chránení žltou hospodárskou legiti-
máciou) alebo tých, ktorí ešte pred 
rokom 1939 konvertovali (tí boli chrá-
není bielou hospodárskou legitimá-
ciou). Niektorých členov komunity 

pomohli pred deportáciou ochrániť 
ich susedia.

Po vojne sa do Malaciek vrátila 
len malá hŕstka židov. Väčšina pô-
vodných židovských obyvateľov Ma-
laciek už totiž v meste nemala rodi-
nu, a preto ich kroky smerovali skôr 
do neďalekej Bratislavy, prípadne 
ne skôr emigrovali do Izraela alebo 
Spojených štátov. V súčasnosti v Ma-
lackách oficiálne židia nežijú, avšak 
niektorí ich potomkovia sú stále oby-
vateľmi mesta, hoci pravdepodobne 
o svojich predkoch ani len netušia. 

Text: P. Arpášová, foto: MCk Malacky
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n pondelok 12. 10. o 15.00 h
Vernisáž výstavy fotografií očami ľu-
dí s  telesným postihnutím Tak to 
vidíme my, 3. ročník, 2. kolo, záštitu 
nad podujatím prevzal pri mátor Ju-
raj Říha, MCK – knižnica, Záhorácka 
1919, prízemie

n streda 14. 10. o 16.30 h
Literárna kuchyňa: Rozprávkové 
čítanie – kocúr v čižmách – pre 
deti od 3 do 6 rokov, na podujatie 

sa treba vopred nahlá siť na tel. číslo 
034/77 22 091 alebo kniznica@mck-
malacky.sk, vstupenky sa dajú zakú-
piť v knižnici MCK, vstupné 2 €, MCK 
– knižnica, Záhorácka 1919, prízemie

n nedeľa 18. 10. o 17.00 h
Rozprávková nedeľa – divadlo na 
hojdačke – koloBEH vody, MCK – 
Kultúrní domeček, Hviezdoslavova 3, 
vstupné 4 €

n utorok 20. 10. o 18.00 h
Stretnutie s históriou – História ce-
mentárne v Stupave, Ing. arch. Ivan 
Klas, kaštieľ, Zámocká 18, vstup voľný

n sobota 24. 10. o 14.00 – 18.00 h
komiksový workshop s  výtvarní-
kom Andrejom Wsólom, MCK – ga-
léria, Záhorácka 1919, 1. poschodie, 
vstupné 5 €

n utorok 27. 10. o 18.00 h 
Klub cestovateľov – OZ Zenit, Štefan 
Sopóci: Poznávanie Jordánska, be-

seda na cestovateľskú tému spojená 
s premietaním fotografií, MCK – galé-
ria, Záhorácka 1919, vstup voľný

n streda 28. 10. o 16.30 h
Literárna kuchyňa: Čítame školá-
kom – pre deti od 6 do 10 rokov, 
na podujatie sa treba vopred nahlá-
siť na tel. číslo 034/77 22 091 alebo 
kniznica@mckmalacky.sk, vstupen-
ky sa dajú zakúpiť v  knižnici MCK, 
vstupné 2 €, MCK – knižnica, Záho-
rácka 1919, prízemie

n Piatok 30. 10. o 14.00 h 
(starý cintorín) a 15.00 h (krypty)
n Sobota 31. 10. o 16.00 h
(krypty) a 17.00 h (starý cintorín)
Historické potulky Malackami Starý 
cintorín a  kláštorné krypty – pre-
chádzka starým cintorínom a  spo-
znávanie významných osobností Ma- 
laciek, prehliadka krýpt pod františ-
kánskym kláštorom, organizátori MCK 
Malacky – Múzeum Michala Tillnera  
a OZ Malacké pohľady, vstup voľný

nové výpožičné 
hodiny v knižnici
Pondelok, utorok, štvrtok
a piatok
10.00 h–12.00 h; 13.00 h–18.00 h
Sobota 
9.00 h–12.00 h
Streda a nedeľa zatvorené

www.kniznicamalacky.sk

Prosíme všetkých návštevníkov 
o  dodržiavanie opatrení, t. j. riadne 
nasadené rúška, vstup iba v malých 
skupinách (kvôli potrebnému odstu-
pu) a  dezinfekcia rúk (zabezpečená 
pri vstupe).

otváracie hodiny kaštieľa:
Pondelok–piatok vstup na objed-
návky 
Sobota a nedeľa 14.00 h–18.00 h

v čase mimo otváracích hodín po-
skytujeme prehliadky pre vopred 
nahlásené skupiny.

vstupné: dospelí 3 €, deti nad 6 ro-
kov, dôchodcovia, ZŤP 2 €

kontakty: 
Telefón 034/772 23 87 
alebo 034/772 21 10
kastielmalacky.sk 
info@kastielmalacky.sk        MCk

 október v kaštieli
Počas októbra bude kaštieľ otvorený cez víkendy a na objednávky aj 
cez pracovné dni. Predlžujeme dve aktuálne výstavy komunikačná 
technika a Zdravotníctvo.

október 2020
Zmena programu vyhradená.

 Stretnutie s históriou:
 Židovská komunita 
 v Malackách

Prvýkrát sa na Záhorí objavili až v 17. storočí a prišli zväčša z okolia 
Moravy a viedne, no ich pôvod siaha do dávnejšej histórie. dejiny sa 
so židovským obyvateľstvom vo všeobecnosti nemaznali.
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Dodržiavame 
všetky bezpeč
nostné opat
renia, dezinfi
kujeme, pra
videlne vetrá
me. Vstupenky 

je možné zakúpiť iba do nepár
nych radov, t. j. nikto pred vami ani 
za vami nebude sedieť. Prosíme, 
aby ste nezabudli na rúška, preto
že bez nich vás nemôžeme vpustiť 
do sály. Ďakujeme za pochopenie 
a podporu nášho kina.

16/2020 KULTÚRA

Divadlo FALANGÍR sa s  predsta-
vením Óda na postele od poetky 
Syl vie Plath v réžii Beiny Reifovej pr-
vý krát zúčastnilo na súťaži divadiel 
poézie.

„Priznám sa, že sme šli „na skusy”, 
nemáme veľké skúsenosti s divadlami  
poézie, ale máme chuť a talent. Sta vi  
li sme na veľmi dobrú literárnu pred
lohu Silvie Plath a spoľahli sme sa na  

hravosť a tvorivosť našich hercov. 
Po čas prvých dvoch septembrových 
týždňov sme urobili všetko pre to, aby  
sa herci postavili na javisko s dob
rým pocitom a s radosťou. Už počas  
vystúpenia odmeňovali diváci her
cov potleskom a na záver bolo i stan   
d ing ovation,” povedala reži sérka  
B. Reifová a v opisovaní príjemných  
zá žitkov pokračuje: „Bezprostredne  

po vystú pení bol hodnotiaci  
seminár po rotcov a tvorcov,  

na ktorý sme sa vybrali spo
ločne s herca mi. O režijnom 
zámere, dramaturgii i o sú
bore diskutovali s porotou 

herci, ja som sa k slovu ani 
nedostala. Na koniec, nepove

dala by som to fundovanejšie a so 
skvelým pocitom kvočky som si svo
je kuren ce pyšne odviedla do šatne. 
Pán Mokoš zhodnotil naše vystúpe
nie takto: milujem palacinky, ktoré 
ste vo vy stúpení spomenuli, milujem 
divadlo a najviac milujem Divadlo 
FALANGÍR.”

divadlo FALAnGíR získalo 1.  
mie sto s postupom na celosloven-
skú prehliadku, ktorá je napláno-

va ná na 27. – 30. október v dol-
nom kubíne. Režisérku zároveň 
or ganizátori ocenili za dl hodobý 
umelecký prínos na postupových 
kolách súťaže Hvie zdoslavov ku-
bín.

Na talentovaných malackých her-
cov sa prišiel osobne pozrieť aj pán  
Alfréd Swan, ktorý v októbri oslávi 
krásne životné jubileum a priebežne 
dozerá na malacký umelecký dorast.

Divadlo FALANGÍR midi hralo 
v zo stave Marek Ecker, katka Baš-
ková, katka Bódi, Adela kupecká, 
Linda Pešková, nela kardošová, 
Laura Lorencová, Brani diviak, 
Samko kovár, Tomi Chrenko, Be ny 
Choudhury, Adam Albert a  Bru no 
vidan. 

Vďaka patrí aj Kristíne Reifovej 
a Marekovi Sivákovi, ktorí na vese-
lú chasu celý deň dozerali, a taktiež 
pani Natálii Eckerovej za sladké ba-
líčky pre všetkých účastníkov zá-
jazdu.

Článok prevzatý zo  stránky 
malackepohlady.sk, 
redakčne upravený. 

Text: B. Reifová, 
foto: k. Reifová

 Herci z divadla FALAnGíR
 postúpili  na celoštátnu
 prehliadku divadiel poézie

 Program
 kina
štvrtok 8. októbra
19.00 h Palm Springs

piatok 9. októbra
19.00 h Greenland: Posledný úkryt
21.00 h Noví mutanti

sobota 10. októbra
19.00 h Tenet

nedeľa 11. októbra
19.00 h Staříci

streda 14. októbra
19.00 h  Filmový klub: Na krásnom 

modrom Dunaji

štvrtok 15. októbra
19.00 h Karel

piatok 16. októbra
21.00 h Pre balík prachov

sobota 17. októbra
16.00 h  Máša a medveď: Mášine 

pesničky
19.00 h Pre balík prachov
21.00 h Nádej

nedeľa 18. októbra
19.00 h Karel

utorok 20. októbra
10.00 h  Baby kino: Šťastie je krásna 

vec

streda 21. októbra
19.00 h  Filmový klub: Milan Sládek

piatok 23. októbra
16.00 h Scoob!
19.00 h Šarlatán
21.00 h After: Sľub

sobota 24. októbra
19.00 h Noví mutanti

nedeľa 25. októbra
16.00 h  Máša a medveď: Mášine 

pesničky
19.00 h Bábovky

streda 28. októbra
19.00 h  Filmový klub: Alchymická 

pec

štvrtok 29. októbra
19.00 h Karel

piatok 30. októbra
16.00 h 100 % Vlk
19.00 h V sieti (18+)
21.00 h Nightlife

sobota 31. októbra
16.00 h 100 % Vlk
21.00 h Nightlife

Zmena programu vyhradená.
kinomalacky.sk 

krajské kolo celoštátnej súťažnej prehliadky divadiel poé-
zie sa konalo 23. septembra, i keď sa do poslednej chvíle  
s napätím očakávalo, či sa organizátori nerozhodnú sú-
ťaž zrušiť. nestalo sa, a tak sa dom kultúry v Modre stal 
dejiskom krajskej prehliadky Štúrova Modra. Predsta-
vili sa recitátori poézie a prózy v Iv. a v. kategórii a vy-
stúpili aj divadlá poézie. naše herecké talenty z divadla  
FA LAnGíR sa predviedli  najlepšie, ako sa dalo:  zvíťazili!
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Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

 Môžete nominovať 
 osobnosti kraja

Bratislavský samosprávny kraj, ktorý každoročne udeľuje ocene nia 
Bratislavského samosprávneho kraja (BSk), predĺžil termín pred-
kladania nominácií. výnimočné osobnosti kraja je možné navrho - 
vať až do 15. októbra.

Rekonštrukcia predstavovala 
okrem vymaľovania stien, odhlučne-
nia stropu, výmeny osvetlenia, vybu-
dovania nových elektrických rozvo-
dov aj modernizáciu hardvéru a soft-
vérovú aktualizáciu počítačových 
staníc pre učiteľa a  žiakov. Učebňa 
bola s prispením Rady rodičov dovy-
bavená aj novým nábytkom.

Vďaka generálnej finančnej pod-
pore spoločnosti Pozagas, a. s., bola 
zakúpená unikátna cloudová tech-
nológia riadená vysokovýkonným 
serverom s  operačným systémom 
Windows 10 a najnovšími aplikácia-
mi, na ktorý je pripojených 15 nezá-
vislých počítačových jednotiek pre 
virtualizované desktopy.

Nový systém umožňuje pedagó-

govi kompletne manažovať vyu-
čo vaciu hodinu z  jedného počíta-
ča. Najvýznamnejším nástrojom je  
tzv. mód vysielania, pri ktorom uči-
teľ riadi vyučovací proces zdieľaním 
svojej obrazovky so všetkými použí-
vateľmi. Atraktívnym nástrojom rie-
šenia je správa používateľov – tá 
umožňuje prepínať ovládanie na 
vybraného žiaka, ktorý odprezen-
tuje výsledky svojej práce pred ce-
lou triedou prostredníctvom obra-
zovky svojho počítača. Okrem toho 
môže učiteľ cez zdieľané dokumenty 
sprostredkovať jednotlivým žiakom 
zadanie testovej úlohy, ktorej výsled-
ky sa mu budú zbierať do zvoleného 
priečinka a  následne si ich preniesť 
na flash disk. Dôležitým kontrolným 

nástrojom je možnosť vidieť všetky 
obrazovky žiakov naraz na svojom 
monitore. 

Učiteľ môže špeciálnym progra-

mom zablokovať vybrané progra-
my, prípadne stránky s nevhodným 
obsahom, čo poskytuje maximálnu 
úroveň kybernetickej bezpečnosti. 

Zároveň umožňuje centrálne vypnu-
tie/zapnutie internetu pre offline rie-
šenia zadaných úloh. Pri vybranom 
konštrukčnom variante majú žiaci 
k dispozícii všetko potrebné pre vy-
tvorenie multimediálnej stanice. Pro-
stredníctvom desktopovej virtualizá-
cie môžu nezávisle pracovať na svo-
jom zariadení prostredníctvom mo-
nitora, klávesnice, myši, konekto rov 
na pripojenie reproduktorov, mikro-
fónu a štyroch USB portov s  neob-
medzeným výkonom. 

Modernizovaná konštrukčná 
forma počítačovej techniky má niž-
šou prašnosťou, nulovým hlukom 
a  zní žením vyžarovania tepla veľ-
ký vý znam pre zdravie žiakov. 
Z hľadiska ekológie poskytuje mini-
málny negatívny dopad na život-
né prostredie.

Text: Gymnázium Malacky, 
foto: M. Binčík

Správa Chránenej krajinnej ob-
lasti Záhorie zorganizovala exkurziu 
na Mešterovu lúku pri Malackách. 
Účastníci sa dozvedeli zaujímavé in-
formácie nielen o faune a flóre tejto 
lokality, ale aj o  celkovom význa-
me mokradí v  krajine,  potrebe ich 
ochrany a obnovy vodného režimu 
na zmiernenie vplyvov klimatických 
zmien.

Počasie bolo veľmi príjemné, vďa-
ka čomu sa dalo pozorovať jašteri ce 
krátkohlavé a zelené, skokana štíh-
leho, skelety nosorožteka či fúza ča. 
Účastníci exkurzie sa zároveň do-
zvedeli o význame mŕtveho dreva 
v lese, ktoré je obzvlášť dôležité pre 
väčšinu málo viditeľných druhov, na-
príklad hmyz, huby a lišajníky.

Text a foto: M. Mráz

 Študenti získali modernú učebňu informatiky
Rade rodičov,  Rodičovskému združeniu a  zástupcom študentov pri 
Gymnáziu v Malackách bola predstavená zrenovovaná špecializova-
ná učebňa informatiky a výpočtovej techniky.

Nominácie môžu podať jednot-
livo obyvatelia kraja, občianske zdru-
ženia či iné organizácie so sídlom  
v Bratislavskom kraji. BSK každoroč-
ne udeľuje ocenenia v štyroch kate-
góriách – Výročná cena Samuela Zo-
cha, Čestné občianstvo BSK, Pamät-
ný list predsedu BSK a  Historická  
osobnosť regiónu.

výročná cena Samuela Zocha 
je najvyšším ocenením BSK. Ude-

ľuje sa fyzickým alebo právnickým 
osobám, ktoré sa významným spôso-
bom zaslúžili o spoločenský a ekono-
mický rozvoj kraja a života jeho ob-
čanov, obohatili ľudské poznanie, do-
siahli vynikajúce výsledky v nie ktorej 
z ľudských činností, svojou prá cou a 
postojmi prispeli k jeho repre zentácii 
doma i v zahraničí. Vo výnimočných 
prípadoch môže byť cena udelená aj 
zahraničným občanom.

Čestné občianstvo 
sa udeľuje osobám, ktoré prispe-

li k rozvoju kraja, obohatili ľudské  
poznanie tvorivými výkonmi, zaslú-

žili sa o rozvoj a priateľstvo medzi 
národmi a regiónmi. Čestné občian-
stvo je možné udeliť iba zahraničným 
občanom.

Pamätný list predsedu BSk 
sa udeľuje fyzickým alebo práv-

nickým osobám, ktoré sa zaslúžili  
o rozvoj a reprezentáciu kraja.

Historická osobnosť regiónu – 
osobnosti, ktoré sa významným 

spôsobom zaslúžili o rozvoj regiónu, 
zvýšenie kvality života občanov ale-
bo ho úspešne reprezentujú. Cenu  
in memoriam dostali Eugen Suchoň 
a Vladimír Dzurilla.

 návrhy na kandidátov treba 
po sielať do 15. októbra 2020.
 Prihlasovací formulár a bližšie in-
formácie nájdete na internetovej 
stránke Bratislavského kraja 
www.bratislavskykraj.sk.

Výsledné nominácie budú schva-
ľovať poslanci BSK. Slávnostné vy-
hlasovanie a odovzdávania cien sa 
uskutoční  vo februári 2021.         BSk

 Spoznávali sme
 Mešterovu lúku

Za deťmi prišli dlhý, Široký 
a Bystrozraký

nedeľa 20. septembra bola pre divadlo Ži-
had lo slávnostným dňom. Pod taktovkou 
re žiséra vlada Zetka predstavilo v premiére 
najmladšiemu publiku novú rozprávku dlhý, 
Široký a Bystrozraký.

Za detským divadelným predstavením stojí 
úspeš ný tvorivý tím. V. Ze tek rozprávku nielen reží-
roval, ale si v nej aj zahral a zároveň je autorom sce-
nára. Scénu, kostýmy a bábky navrhol Fero Lipták, 
bábky a  kostýmy vyrobila Beáta Westrych Zázriv-
cová. Technicky spolupracoval a scénu vyrobil Peter 
Kostroň, Alexandra Zetková sa na tvorbe rozprávky 
podieľala hudobne.

Vznik inscenácie podporil z verej ných zdrojov 
Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partne-
rom pred stavenia.        -red-/MCk
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29. septembra sme  
si pripomenuli 15. 
výročie úmrtia na-
šej drahej manželky 
a mamičky dag mar 
Halahijovej, rod. 
Ďurišo vej. S  láskou 

spomínajú manžel Ondrej a syno-
via Andrej a Radovan s rodinami.

4. októbra sme si 
pripomenuli ne-
dožitých 98 rokov 
našej drahej babky 
Františky Gašpa-
rovej. S láskou a úc-
tou spomína jú vnu-

ci Roman a Vlado. Kto ste ju poznali, 
venujte jej tichú spomienku.

Čas beží a nevráti, čo vzal.
Len láska, úcta a spomienky
v srdciach zostávajú. 
5. októbra sme si 
pripomenuli ne-
dožitých 70 ro-
kov nášho otecka 
Jozefa volára. S 
láskou spomínajú 
manželka Eva, 
dcéra Katka a syn Jozef s rodinami. 

Prestalo biť dobré srdce,
utíchol Tvoj hlas 
a Ty sa nevrátiš 
nikdy medzi nás...

4. októbra sme 
si pri pomenuli 
smutné 8. výro-
čie, čo nás opustil 
náš manžel, otec 
a dedko Ladi slav 
Matúšek. S  lás-

kou v  srdci spomínajú manželka 
a deti s rodinami. Kto ste ho pozna-
li, venujte mu tichú spomienku .

Kto Ťa poznal, spomenie si. 
Kto Ťa mal rád, nezabudne. 
Žiješ v srdciach tých, 
ktorí Ťa milovali. 

8. októbra si pri-
pomíname 17. vý-
ročie úmrtia Joze-
fa Báchora. S  lás-
kou a  úctou spo-
mínajú manželka, 
deti s  rodinami 

a ostatná rodina. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku.

SPoMIEnkYMALACkÁ MATRIkA
od 7. 9. do 5. 10. 2020

októbroví jubilanti

80 rokov
Mária Hegyiová
Marta Martinkovičová
Miloslav Mráz 
Stanislav Pastorek 
Ján Tkáčik

85 rokov
Anna Bakaráčová
Ružena Hurbanová
Jolana Klímová
Mária Luknárová

90 rokov
Pavel Janečko

93 rokov
Terezia Uhrincová

94 rokov
Albína Tatajková

98 rokov
Pavlína Greifová

101 rokov
Terézia Mrázová

Srdečne blahoželáme!

Povedali si Áno
Beáta Novotná a Lukáš Gelinger 
Nikoleta Hrebeňová a Adam Havlík 
Ema Husárová a Lukáš Cauner 
Michaela Rišová a Martin Ondrušek
Eva Šabíková a Lukáš Tománek
Katarína Mračnová a Roman Šlosár

domáce florbalové
zápasy 1. SC Malacky

Všetky domáce zápasy sa hrajú 
v  športovej hale Malina. Upo-
zorňujeme fanúšikov, že zatiaľ 
sa bude hrať bez divákov. Všet-
ky podstatné informácie nájde-

te na www.1scmalacky.sk.

11. október, 9.00 h, 1. SC – Snipers Bratislava B
7. november, 18.00 h, 1. SC – ŠK Lido   
Brati slava
22. november, 18.00 h, 1. SC – FBC Dragons 
Ružinov 
6. december, 19.00 h, 1. SC – Jánošíkovi  
Zbojníci
19. december, 17.30 h, 1. SC – TJ Sokol Gajary

-red- 

Basketbalový turnaj
víťazne pre karlovku

V sobotu 26. septembra sa v športovej hale 
Malina uskutočnil basketbalový turnaj, na kto-
rom sa zúčastnili štyri tímy z nášho regiónu. Ví-

ťazstvo si odviezlo družstvo Karlovky Bratisla-
va, na 2. mieste boli muži z Holíča a na 3. a 4. 
mieste zostali medaily pre domácich basketba-
listov zo Strojára Malacky a Malackých dzivo-
čákov.

Všetkým hráčom, fanúšikom, sponzorom  
a celému tímu okolo turnaja ďakujeme za vyni-
kajúco zvládnuté podujatie aj napriek hygienic-
kým opatreniam a súvisiacim obmedzeniam.

výsledky – basketbalový turnaj Caffe-Bar 
„P“ Malacky 2020

1. Karlovka Bratislava 
2. Holíč 
3. Strojár Malacky 
4. Malackí dzivočáci                   k. Ivančík

Štart postúpil
v hádzanárskom
pohári

Hádzanári Štartu HC Smart-
point Malacky vstúpili do svojej 
premiérovej sezóny v  pohári 
úspešne, v zápase 1. kola vyhra-
li v Dunajskej Strede 36:27. Zá-

pas bol vyrovnaný len v prvom polčase, potom 
Štart zlepšil obranu a v druhom dejstve jasne 
dominoval. V nasledujúcom kole sa hádzanári 
Štartu stretnú s extraligovou Šaľou.

Šk dAC dunajská Streda – Štart HC Smart-
point Malacky 27:36 (12:14)
Zostava Štartu: Dušan Roško, Milan Hollý, Ro
man Piaček – Ivan Oslej (13), Adam Škoda (9), 
Vla dimír Pavlík (6), Tomáš Stachovič (2), David 
Stachovič (2), Martin Hlaváč (1), Pavol Bízek (1), 
Andrej Dob rocký (2).

        -mb-

Malačania bojujú 
o čelo tabuľky

Naši futbalisti sú po desiatich kolách v  III. 
lige naďalej v najlepšej trojici a na lídra z Ro-
hožníka strácajú štyri body. Tím posilnil ofenzí-
vu o dvoch mladých legionárov. Prvým je mlá-
dežnícky reprezentant Ruska Beka dzhane-
lidze z FC Soči, ktorý mal premiéru proti Ber-
nolákovu a v  ďalšom zápase proti Tomášovu 
už aj strelil gól. Druhou posilou je mladý Talian 
s  libérijskými koreňmi kalilou S  Trawally – 

ten nastúpil do záverečných minút víťazného 
stretnutia s Tomášovom.

FC Malacky – Šk Bernolákovo 0:0 (0:0)

FC Malacky – Šk Tomášov 4:0 (2:0)
Góly: 11. Beka Dzhanelidze, 37. Daniel Filip Ma
šulovič (pen.), 50. Filip Kusalík (pen.), 76. Dávid 
Lipták             -mb-

Hádzanári Strojára 
s dvoma výhrami

Hádzanári Strojára Malacky majú excelent-
nú formu, vyhrali malacké derby so Štartom 
aj nad rezervným tímom extraligového Slova-
na Modra. V neúplnej tabuľke sú na 2. mieste, 
o  bod prvá Stupava má však zápas k  dobru. 
Najbližší zápas bude Strojár hrať 17. októbra 
v Levoči, náš druhý hádzanársky tím – Štart – 
čaká zápas 10. októbra v Martine.

Strojár Malacky – Štart HC Smartpoint Ma-
lacky 27:25 (16:19)

Háo Slovan Modra B – Strojár Malacky 
25:34 (12:16)

-mb-

Speváci z Malinky vystúpili s krás-
nymi záhoráckymi ľudovými piesňa-
mi, ktoré prítomní diváci a  členovia 
ostatných súborov ocenili spontán-
nym potleskom. Reprezentovať kul-
túru Záhoria prostredníctvom našich 
piesní bola pre nás veľká česť.

Okrem účasti na prehliadke sme si 
prezreli Rožňavu a jej okolie s  prírod-
nými a kultúrnymi pamiatkami, ako 
sú jaskyne Domica a Ochtinská ara-
gonitová, kaštieľ Betliar či Hrhovský 
vodopád.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám po-
mohli sa na tejto krásnej akcii zúčast-
niť. Naša vďaka patrí predovšetkým 
mestu Malacky za dotáciu a predsed-

níčke OO JDS Malacky pani Ružene 
Mrázovej za finančnú pomoc a pod-
poru.

Spevácky súbor Malinka rád priví-
ta ďalších spevákov, aby posilnili na-
še rady. Pridajte sa k nám, aby krás-
ne piesne Záhoria zneli ešte hlasnej-
šie. 

Text: d. Bukovská, predsedníčka Zo 
JdS Malacky, foto: JdS Malacky

•  exekúcie,
•   rodinné vzťahy    

(rozvod, rozdelenie bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov),

•  dedičské konanie,
•   zmluvné vzťahy   

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

•   majetkové záležitosti   

(vyporiadanie podielového spo
luvlastníctva, predaj/kúpa nehnu
teľností, vlast níctvo nehnuteľností 
nezapísaných na liste vlastníctva, 
výpovede z  nájmu),

•   spotrebiteľské problémy   
(reklamácie tovaru/služieb),

•   právna ochrana   
(usmernenia v súd nych sporoch  

a v konaniach pred štátnymi or
gánmi).

Poradenstvo neposkytujeme  
v trestných veciach a nezastu-
pujeme ani v konaniach na sú-
doch.

-red-

Seniori sa môžu opäť obrátiť na bezplatnú právnu poradňu. kon zultácie 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 netreba 
objednávať vopred, stačí prísť na Mestský úrad v Malackách (1. poschodie, číslo dverí 129). Prineste si 
so sebou občiansky preukaz (pre overenie bydliska). Poradenstvo je diskrétne a anonymné. Seniori sa 
môžu na poradňu obrátiť v týchto oblastiach:

Členovia speváckeho súboru Malinka Jednoty dôchodcov Malacky 
reprezentovali Bratislavský kraj a  mesto Malacky v  Rožňave na 21. 
ročníku Celoslovenskej prehliadky speváckych súborov seniorov. 
na podujatí sa zúčastnilo osem speváckych súborov z rôznych kútov  
Slovenska.

 Bezplatná právna 
 poradňa   pre seniorov

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

číslo 17 vyjde 
21. októbra

Malinka nás úspešne 
reprezentovala
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V  súčte piatich disciplín viacbo-
ja (beh na 60 m prekážok, skok do 
diaľky, beh na 60 m, hod kriketovou 
loptičkou a beh na 600 m) si osobné 
maximum najvýraznejšie, až o  794 
bodov, vylepšil Alex Houndjo. Vý-
sledkovo sa najviac darilo Hane Zá-
lesňákovej, ktorej chýbali k bronzu 

iba 4 body. Zvíťazila Ema Bendová 
(Naša atletika Bratislava) v novom 
slovenskom rekorde 3004 bodov. 
Druhý najlepší výsledok z pretekárov 
AC Malacky zaznamenal Teodor vo-
lek, ktorý sa umiestnil na 8. priečke. 
Víťazom sa stal Filip Tököly z Atletic-
kého clubu Nové Zámky.

v  hodnotení oddielov nazbie-
rali chlapci AC Malacky najviac bo- 
 dov spomedzi 14 zúčastnených tí-
mov, naše dievčatá dosiahli v kon-
kurencii 16 družstiev druhý naj-
vyš ší súčet bodov.

Text: P. Filip, 
foto: M. voleková 

Tréningy všetkých vekových ka-
tegórií sú vždy popoludní, a  tak sú 
ideálnou a  predovšetkým zdravou 
výplňou voľného času po škole. Ne-
váhajte a  príďte sa pozrieť s  deťmi, 
ako vyzerá hádzanársky tréning. Tré-
novať sa bude za zvýšených hygie-
nických opatrení.

CHLAPCI

Ročníky nar. 2010–2013 
Utorok 15.30–17.00 h, telocvičňa ZŠ 
Štúrova 
Piatok 15.30–17.00 h, telocvičňa ZŠ 
Štúrova

Ročníky nar. 2008–2009 
Utorok 17.30–19.00 h, ŠH Malina
Streda 17.30–19.00 h, ŠH Malina 

Ročníky nar. 2006 – 2007
Utorok 17.30–19.00 h, ŠH Malina
Štvrtok 15.30–17.00 h, telocvičňa ZŠ 
Štúrova 

dIEvČATÁ

Ročníky nar. 2010 – 2013
Pondelok 15.30–17.00 h, telocvič  
ňa ZŠ Štúrova

Ročníky nar. 2008 – 2009 
Pondelok 17.00–18.30 h,  ŠH Sološ-
nica
Štvrtok 17.00–18.30 h, telocvičňa ZŠ 
Štúrova

Ročníky nar. 2006–2007 
Pondelok 18.00–19.00, ŠH Malina
Štvrtok 18.00–19.00, ŠH Malina

-mb- 

 dievčatá a chlapci z Malaciek
 lídrami atletického viacboja

Naši talentovaní atléti. 
Zľava: T. Měšťan, T. Vo
lek, H. Zálesňáková, A. 
Houndjo, T. Orav cová, 
P. OrtMertlová, M. Mo
ravčíková, A. Boškovič.

H. Zálesňáková s číslom 9.T. Volek s číslom 4, A. Boškovič s číslom 1.

 Strojár pozýva deti 
 na tréningy hádzanej

kto bude v  novej extraligovej 
sezóne hrať za Malacky?

Z  minulej sezóny zostáva Natália 
Kosová a  ja. Sme pôvodom Mala
čianky, takže sme nemali dôvod meniť 
klub. Doplnila nás nová hráčka Hen
rieta Horníková z  Bratislavy. Pozná
me ju z  turnajov a  považujeme ju za 
adekvátnu posilu. Nahradí Sáru Bilko
vičovú, ktorá prestúpila do Bratislavy. 
Štvrtou hráčkou je mladá Ivana Čer
máková, ktorá medzi ženami zbiera 
dôležité skúsenosti.

Aké máte ambície do novej se-
zóny?

Určite chceme obhájiť umiestnenie 
v  hornej štvorke. My dve s  Henrietou 
hrávame aj s  mužmi, čo nám tiež ur
čite pomôže. Potrebujeme na to však 
zopakovať minuloročné výkony. Spo
ločné tréningy však budeme mať len 
občas, pretože ona trénuje v Bratisla
ve. Podľa toho, čo sme videli na zve
rejnených súpiskách, mnoho tímov 
posilnilo, a  tak sa naša pozícia bude 
obhajovať ťažšie. Ružomberok či Brati
slava sa zdajú byť ešte kvalitnejšie, ale 
uvidí sa priamo počas zápasov. V muž
skej II. lige by sme chceli nadviazať na 

minuloročné prvé miesto a postúpiť do 
baráže o I. ligu. 

vy osobne máte skúsenosti 
s prvou ligou aj extraligou. Je veľ-
ký rozdiel v kvalite súperov? 

Rozdiel vo výkonnosti súperov je 
obrovský. V I. lige sa o postup vždy bijú 
dva celky, ostatné takú kvalitu nema
jú. Víťazky I. ligy hrajú baráž s celkom 
z  východného Slovenska. Extraliga je 
o inom, tam sú v každom družstve mi
nimálne tri kvalitné hráčky, seniorské 
či juniorské reprezentantky a niektoré 
tímy sú posilnené o  legionárky, takže 
hrať extraligu je podstatne náročnej
šie. Na úvod sezóny máme ťažký roz

pis, začíname už 10. októbra doma 
proti majstrovi. 

Je rozdiel v nákladoch na prvú 
ligu a na extraligu?

Áno, v  nákladoch na cestovanie 
a  ubytovanie. Najťažšie je cestovať 
napríklad do Belej nad Cirochou či 
k  ďalším súperom na východe Slo
venska. Na zápasy sa vozíme autom 
a program je taký nahustený, že sme 
celý víkend preč. Najmä na východe je 
ťažké hrať po dlhom cestovaní. 

Prečo úspešný tím mužov ne-
pokračuje v extralige? 

Dôvodom sú financie. Žiaľ, aj na
šich sponzorov zasiahla koronakríza 
a  nepodarilo sa nám získať dostatok 
peňazí na to, aby sme udržali kvalitu 
potrebnú na extraligu. V mužskej ex
tralige sa viac cestuje, takže náklady 
sú ešte vyššie ako u žien. Bývalí hráči 
Malaciek si už našli nové kluby, v Ma
lackách zostal len Vladimír Jančí. Bra
nislav Kalužný bude hrať v  Galante, 
Adam Brat prestúpil do Nižnej a  Erik 
Illáš sa vrátil domov, do Topoľčian. Fi
nancie, ktoré máme, sme sa rozhodli 
investovať radšej do mládeže a našich 
talentov. 

klub MSk Malacky sa zame-
riava aj na výchovu mladých ta-
lentov. do koho vkladáte nádeje 
v novej sezóne?

Oliver Sloboda z kategórie mlad
ších žiakov by chcel hrať na majstrov

stvách Slovenska. Je veľmi šikovný, má 
výborné pohybové vlohy a budeme sa 
snažiť mu pomôcť, aby sa kvalifikoval. 
Ďalšou veľmi kvalitnou mladou hráč
kou je Paulína Godányová. Už ako 
desaťročná je v kategórii mladších žia
čok na 14. mieste v slovenskom rebríč
ku, čo je výborné umiestnenie. S  ňou 
sme trénovali na kvalifikačný turnaj, 
no pre koronavírus sa zrušil, a tak uvi
díme, čo bude ďalej. 

všetkým našim stolným tenist-
kám a  tenistom želáme úspešnú 
sezónu.

Za rozhovor ďakuje M. Binčík
Foto: S. osuský

 Pavlína Rajtoková:
 Chceme obhájiť 
top štvorku

Stolným tenistkám MSk Malacky sa v uplynulej a pre ne premiérovej 
extraligovej sezóne podarilo dostať medzi štyri najlepšie tímy na Slo-
vensku. Prvý zápas ich čaká už v sobotu 10. októbra. o ambíciách do 
budúcej sezóny i o fungovaní klubu porozprávala pre Malacký hlas 
členka klubu Pavlína Rajtoková. 

Stolný tenis – ženy, extraliga
sobota 10. októbra
MSk Malacky – STC ŠKST Bratislava

na majstrov-
stvách SR mlad-
ších žiakov a žia-
čok vo viacboji, 
ktoré sa usku-
točnili v  Micha-
lovciach, repre-
zentovalo Ma-
lacky až osem 
at létov. všetci 
si vytvorili nové 
osobné rekordy.

Hádzanársky oddiel Strojár 
Malacky opäť organizuje ná-
bor nových malých hráčov. Ak 
by ste chceli trochu nazrieť do 
„hádzanárskej kuchyne” a  po-
zrieť sa, ako vyzerajú tréningy, 
ste vítaní.

Termíny a miesta tréningov (trénuje sa každý týždeň)


