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Tretí groš

Pamätáte si rozprávku O troch gro
šoch? Je to príbeh chudobného člove
ka, ktorý ledva zarobil tri groše, pričom
jeden z nich odkladal pre syna, z ďal
šieho žil a ten tretí splácal svojmu sta
ručkému otcovi. Prečo vlastne o tom
píšem? Máme totiž október, mesiac
úcty k starším. Za normálnych okol
ností by boli v plnom prúde výročné
členské schôdze našich malackých se
niorských klubov a už by sme mali za
sebou aj koncert pre seniorov, ktorý
každoročne pripravuje mesto. V minu
lých rokoch prišli do Malaciek zahrať
a zaspievať Gizka Oňová, Jadranka,
Otto Weiter či Ľudo Kuruc s pesnič
kami Karola Duchoňa. Žiaľ, tento rok
nám to sprísnené hygienické opatre
nia neumožnili.
Filozof by povedal, že starnúť začí
name okamihom narodenia. Staroba
– to nie sú iba starosti a choroby, ale aj
nadhľad a životná múdrosť. S láskou
spomínam na svoju starenku, ktorá
síce nemala vzdelanie, ale používala
zdravý rozum a napriek neskutočne
ťažkému životu stále okolo seba roz
dávala úsmevy a lásku. Spomínam
aj na jedného pána vo vyššom veku
na invalidnom vozíku, ktorého som
stretla ako novinárka na seniorskej
olympiáde. So smiechom mi vtedy po
vedal: „Stará je Michalská veža, nie ja!”
Poznám tiež prípad z môjho blízkeho
okolia, keď prišiel vnuk pozdraviť svoju
milovanú starkú. Vzhľadom k aktuál
nym okolnostiam stál iba pod oknom
a kýval jej. A predstavte si, starká mu
pred dvere položila jeho obľúbenú pl
nenú papriku.
Milí naši skôr narodení, tešíme sa,
keď sa znovu budeme môcť stretnúť
a objať bez strachu z koronavírusu.
Z tohto miesta srdečne pozdravujeme
všetkých seniorov v Malackách a ob
zvlášť zdravíme našich verných čita
teľov v mestskom centre sociálnych
služieb.
Nezabúdajme na tretí groš. Nemusí
to byť niečo materiálne, práve naopak.
Môže ním byť pozdrav a zaželanie
dobrého dňa hoci aj neznámemu star
šiemu človeku. Z vlastnej skúsenosti
viem, že ich to veľmi poteší. Alebo da
rujte aspoň úsmev. A nehovorte, že
cez rúško ho nie je vidno. Je. Úsmev sa
zrkadlí v očiach.
Ľ. Pilzová

Ulica Jozefa Kubinu
sa už rekonštruuje

Rozbitá cesta Jozefa Kubinu bude mať už o pár týždňov novú vozovku. Dlhoočakávaná rekonštrukcia sa začína práve v týchto dňoch.
Obnova vozovky prichádza po tom, čo pod cestou pribudla vodovodná sieť a kanalizácia – to bol aj spoločný sľub obyvateľom lokality od primátora Juraja Říhu a poslancov za piaty obvod Kataríny
Trenčanskej, Adama Janíka a Pavla Tedlu.
Nová vozovka bude na úseku od
Kukučínovej po mostík do záhrad
kárskej osady. Stavebné práce potr
vajú približne dva mesiace, takže ak
pôjde všetko podľa plánu, vozovka
bude hotová ešte do konca tohto
roka. Prosíme obyvateľov lokality
o trpezlivosť, pretože opravu budú
sprevádzať dopravné obmedzenia.
Zatiaľ bez chodníka
Zrekonštruovaná cesta zatiaľ ne
bude mať chodník. Niektorí obyvate
lia to vnímajú negatívne a chodníka
sa dožadujú. Žiaľ, v tejto chvíli nie je
možná jeho dostavba, pretože do
dávateľ je vysúťažený a zazmluvne
ný. Cena rekonštrukcie je 292 449 €,
financie pochádzajú z mestského

Mestskí policajti
zachránili život
V nedeľu 18. októbra nadránom
zasahovali príslušníci Mestskej po
lície Malacky v centre mesta po te
lefonickej informácii, že po ulici sa
pohybuje zakrvavený človek a pro
sí o pomoc. Zranený muž mal asi
10-centimetrovú reznú ranu v oblas
ti krku, z ktorej masívne krvácal. Ako
informoval náčelník MsP Ivan Jurko
vič, hliadka mu ihneď poskytla prvú
pomoc. Podľa vyjadrenia zraneného
priviezol do Malaciek ako taxislužba
neznámeho človeka, ktorý ho na
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miesto zaplatenia
podrezal.
Privolaní záchranári muža pre
viezli do nemocnice, kde bol uve
dený do umelého spánku. V súčas
nosti je v stabilizovanom stave.
Vďaka záznamu z kamerového
systému mestskej polície sa pácha
teľa už podarilo zadržať. Zranenému
želáme vyzdravenie. Našim policaj
tom patrí veľká pochvala a poďako
vanie.
-lp-/ MsP

rozpočtu. Verejným obstarávaním sa
podarilo znížiť predpokladanú sumu
o 100 000 €. Zhotoviteľom je spoloč
nosť Swietelsky – Slovakia.
Nevysporiadané pozemky
pozdĺž cesty
Pravdou je, že mesto nie je vlast
níkom priľahlých pozemkov, na kto
rých by prípadne mohol vzniknúť
chodník. Na to, aby sa vybudoval, je
potrebný pás široký 1,5 metra v ce
lej dĺžke cesty. Niektorí z obyvateľov
lokality majú pred domami vybudo
vané vjazdy a v takýchto prípadoch
je zrejme nereálne očakávať od kaž
dého z nich, aby sa tohto priestoru
vzdal v prospech chodníka. Časť
pozemkov pozdĺž cesty je dokonca

Jozefa Kubinu –
rekonštrukcia
• obnovuje sa úsek od Kuku
čínovej po mostík k záhradkárskej osade,
• cena opravy 292 449 €,
• práce budú trvať 2 mesiace.
neprededená s neznámymi vlastník
mi. Ak by teda mesto riešilo zároveň
s opravou cesty aj ich vysporiadanie,
celý proces by sa neúmerne natiahol
a nová vozovka by bola v nedohľad
ne. Mesto do budúcnosti nevyluču
je výstavbu chodníka, avšak bude
potrebná komunikácia s vlastníkmi
a ich veľká ústretovosť.
Je dôležité vnímať, že po dlhých
rokoch sa podarilo vyčleniť financie
na Jozefa Kubinu. Na rekonštrukciu
čakajú aj ďalšie cesty a ulice, niektoré
dokonca v centre.
Pokračovanie kanalizácie
Ako sme už niekoľkokrát informo

Obmedzenie pohybu
v budove mestského úradu

Oznamujeme verejnosti, že až do odvolania je obmedzený voľný
pohyb návštev v budove Mestského úradu v Malackách.

Prosíme o dodržiavanie týchto opatrení:
• telefonicky alebo mailom si vopred dohodnúť stretnutia na jednotlivé útvary a oddelenia,
• telefonicky si na číslach 034/79 66 121 alebo 034/79 66 122 vopred
dohodnúť osvedčovanie listín a podpisov na matrike,
• všetky dokumenty (podania, žiadosti atď.) odovzdávať cez podateľňu.
Poludňajšia prestávka MsÚ Malacky je v čase 11.30–13.00 h.
Ďakujeme za porozumenie.
Kontakt: Mestský úrad Malacky, spojovateľ-informátor: 034/79 66 100
-red-

vali, s obnovou vozovky na Jozefa
Kubinu sa čakalo po vybudovaní vo
dovodu a kanalizácie. Primátor infor
moval, že mesto bude v budovaní
kanalizácie pokračovať. Momentálne
má právoplatné stavebné povolenie
kanalizácia v lokalite Záhradnej uli
ce za letným kúpaliskom a mesto sa
bude uchádzať o externé zdroje na
jej výstavbu.
Text: Ľ. Pilzová,
foto: -red-
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Koronavírus:
aktuálna situácia

Okres Malacky eviduje k 20. októbru 340 prípadov koronavírusu.
Tri základné školy na území mesta (ZŠ Štúrova, ZŠ Záhorácka a cirkevná ZŠ) vyučujú podľa platného rozvrhu, Dérerka má v karanténe jednu triedu a ďalšie dve majú riaditeľské voľno z organizačných
dôvodov. Niekoľko pedagógov z tejto školy čaká na testy, resp. na
ich výsledky. Materská škola dala do karantény dve triedy na pra
covisku Štúrova, pričom celý objekt bude kompletne dezinfikovaný. Informácie z materskej školy nájdete na msmalacky.edupage.org.

Čestný občan

Malaciek

Alfréd Swan
jubiluje

Herec Alfréd Swan nedávno oslá
vil životné jubileum. Narodil sa 14. októbra 1950 v Bratislave a vyrastal
v Malackách. Pochádza z anglickej
rodiny, ktorej členovia mali na sta
rosti pálffyovské kone.
Bol dlhoročným členom činohry
Novej scény v Bratislave. Na svojom
konte má desiatky divadelných, fil
mových a televíznych postáv, pričom
najviac ho preslávila postava Martina
Benku vo filme Zastretý farebný svet
(1978). Okrem filmu a divadla sa ve
nuje prednesu poézie či nahrávaniu
zvukových kníh, ktorých načítal už
niekoľko desiatok.
Alfréd Swan v súčasnosti žije
v Bratislave a do Malaciek sa často
vracia. Ako povedal, ťahajú ho sem
priateľstvá a spomienky na detstvo.
Aktívne sa zapája do kultúrneho ži
vota v Malackách. Podieľa sa na prí
prave mladých hercov a recitátorov,
ako člen poroty sa pravidelne zúčast
ňuje na recitačných súťažiach mláde
že, navštevuje divadelné predstave
nia a iné kultúrne podujatia v meste.
Spolupracuje s Múzeom Michala Till
nera, aktívne podporuje dokumen
táciu, digitalizáciu a výskum malac
kej histórie. Je jedným z krstných otcov malackého ochotníckeho Divad
la na hambálku. V roku 2014 sa po
dieľal na tvorbe knihy Dejiny športu
v Malackách.
V roku 2015 mu mesto Malacky
udelilo čestné občianstvo. Pánovi
Swanovi k životnému jubileu srdeč
ne blahoželáme a želáme predo
všetkým pevné zdravie, veľa úspe
chov v umeleckej oblasti a spokoj
nosť v osobnom živote.
Text: Ľ. Pilzová, foto: archív

Základná umelecká škola
prešla na výučbu dištančnou for
mou. Zmena sa týka skupinového
vyučovania všetkých odborov, teda
tanečného, výtvarného, hudobného
a literárno-dramatického odboru.
Výučba individuálnou formou po
kračuje v bežnom režime.
zusmalacky.edupage.org

Mestské centrum sociálnych
služieb
zakázalo všetky návštevy a vychádz
ky klientov. Opatrovateľky a klienti
z rôznych poschodí sa navzájom ne
stretávajú, t. j. osobné kontakty sú
možné iba v rámci jedného poscho
dia. Svojich príbuzných môžete kon
taktovať telefonicky alebo cez skype.
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.

Mestské centrum kultúry
zrušilo všetky hromadné podujatia
(divadelné, hudobné, filmové, pred
nášky, historické potulky). Otvorené
zostávajú knižnica, múzeum, galéria,
kaštieľ a turisticko-informačná kan
celária.		
mckmalacky.sk
Šport
Aj napriek obmedzeniam isté
možnosti športového vyžitia zosta

Centrum voľného času
prešlo na online výučbu spevu a hudobno-dramatického krúžku. Pro
stredníctvom krátkych inštruktáž
nych videí z tanečnej rytmiky, tvori
vých dielní, šachu a gymnastiky ostá
va Cvečko spojené s deťmi a mladý
mi aj v čase, keď sa pedagógovia
a vedúci krúžkov s nimi nemôžu stre

Sobáše
Obmedzenie maximálneho poč
tu 6 ľudí sa nevzťahuje na krsty, so
báše ani pohreby – pri nich platí ob
medzenie jedného človeka na 15 m²
v interiéri. Znamená to, že v našej
sobášnej sieni môže byť pri obrade
8 osôb (vrátane sobášiaceho a mat
rikárky).
Pohreby
Podľa našich informácií jedna
z pohrebných služieb v Malackách
momentálne nezverejňuje informá
cie o posledných rozlúčkach so zo
snulými. Pohreby prebiehajú výluč
ne v úzkom kruhu.
Druhá pohrebná služba nás in
formovala, že pohreby organizuje
vonku na cintoríne, t. j. mimo domu
smútku, a teda môže byť prítomných
viac než 6 ľudí. Každý účastník musí
mať rúško, musia byť dodržané od
stupy a pri kondolenciách je zaká
zané sa objímať a podávať si ruky.
Text: -lp-/-mb-, foto: A. Hoc

Objemový
zber odpadu

mscss.sk

II. obvod
III. obvod
IV. obvod

23.–26. október
6.–9. november
13.–16. november

Podrobnejšie informácie:
www.tekosmalacky.sk
www.malacky.sk, časť OBČAN -redODPADY		
Prázdne malacké kino

Na bicykloch sme sa nestratili
Celoslovenská súťaž Do práce
na bicykli, do ktorej sa každoročne zapájajú aj Malacky, už
pozná výsledky aktuálneho
ročníka.

Jednotlivé samo
správy súťažili vo via
cerých kategóriách –
počet jázd, počet na
jazdených kilometrov
celkovo či v prepočte na obyvateľa
a počet ušetreného oxidu uhličitého.
Spomedzi 85 súťažiacich samospráv sa naše mesto v počte jázd
umiestnilo na 23. mieste, v poč-

PÝTATE SA
Do redakcie opakovane dostávame otázky, prečo nemá mestské zá
chytné parkovisko na Píle výjazd aj na Pezinskú ulicu.
Už počas výstavby záchytného
parkoviska sa mesto snažilo vybudo
vať vjazd a výjazd aj cez Pezinskú. Že
leznice s tým nesúhlasili kvôli pripra
vovanej modernizácii trate Devínska
Nová Ves – štátna hranica s ČR a mali
podmienku, aby bol prípadný vjazd
a výjazd vzdialený 60 metrov od prie
cestia. To ale technicky nebolo mož
né, pretože mesto v tejto vzdialenos
ti nemá vlastné pozemky.
Súčasťou rozsiahlej modernizácie
trate by mala byť aj zmena úrovňo
vých priecestí na podjazdy. Mesto
vyvíja snahu, aby sa budúci železnič

tať osobne. CVČ má okrem svojej FB
stránky aktívny aj youtube kanál, kde
tiež zverejňuje videá rôznych krúž
kov.		
cvcmalacky.sk

li. Plaváreň aj fitnescentrum v Mali
ne sú síce zatvorené, ale športová aj
stolnotenisová hala fungujú. Keďže
povolené maximum je 6 ľudí, športy
ako bedminton, stolný tenis, futbal,
volejbal či basketbal sa dajú hrať vo
formáte 3 na 3. Rezervácie termínov:
www.adhocmalacky.sk.

ný podjazd, resp. podchod na Radlin
ského, napojil na pripravovanú cyk
lotrasu Pezinská – priemyselný park.
Zároveň nás teší skutočnosť, že
využiteľnosť záchytného parkoviska
rastie. Primárne má slúžiť cestujúcim
zo vzdialenejších častí Malaciek
a z okolitých obcí, aby odstavili
svoje vozidlá a prestúpili na verejnú
dopravu (vlak, autobus). Vjazd
a výjazd vozidiel zo záchytného
parkoviska je možný cez tzv. dolné
rameno medzi Legionárskou ulicou
a nadjazdom.
-lp-/-otano-

te najazdených kilometrov bolo
19. a množstve ušetreného CO₂
na 22. priečke. Najúspešnejší sme
boli v prepočte najazdených kilometrov na obyvateľa, kde sme sa
umiestnili na 18.
priečke. Túto ka
tegóriu ovládlo pre
kvapivo Lozorno,
druhé skončili Vy
soké Tatry a pomy
selný bronz putoval do Svitu. V poč
te jázd i najazdených kilometrov
podľa očakávania vyhrala Bratisla
va, v prvej kategórii pred Martinom
a Trenčínom, v druhej sa do tretice

najlepších dostala Žilina. Bratislavča
nia s vysokým náskokom ušetrili pre
naše ovzdušie i najviac oxidu uhliči
tého, o druhé miesto prebiehal tesný
súboj medzi Martinom a Žilinou, kto
rý vyhralo mesto z Turca.
V rámci malackej samosprávy sa
do súťaže zaregistrovalo 19 tímov,
aktívne súťažilo 16 z nich. Najviac ki
lometrov najazdil tím Ostrý skalpel,
druhý bol Z vjetrem opreteki a tre
tie Svjetlušky. Ďakujeme všetkým
Malačanom, ktorí sa aktívne zapojili,
a podporili tak zdravú a ekologickú
mobilitu.
-mb-

Primátori
a starostovia
okresu
reagujú
(na zásahy polície
proti predstaviteľom
samosprávy)

V súvislosti so zásahmi polície pro
ti predstaviteľom samospráv z po
sledného obdobia (primátor Mala
ciek Juraj Říha, starosta mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto Rudolf Kusý)
vydal Klub primátorov a starostov
okresu Malacky otvorený list. Adre
soval ho predsedovi vlády, minister
ke spravodlivosti, ministrovi vnútra
a policajnému prezidentovi. Okrem
iného sa v ňom uvádza: „Primátori
a starostovia sú dnes často vystavení
útokom ohovárania, osočovania, ma
nipulovaných kampaní a verejnej de
honestácii, ktorým sa nedá bohužiaľ
nijako efektívne brániť a zabrániť. Naše
právo, rovnako ako príslušné štátne
orgány sú často vo vzťahu k nim bez
mocné a ich konanie je len málo efek
tívne, čo, samozrejme, dobre chápeme
– nie je to v dnešnej dobe len problém
špecificky slovenský, borí sa s ním celý
demokratický svet. Preto nás – primá
torov a starostov z okresu Malacky ne
milo prekvapili nedávne neadekvátne
zásahy orgánov činných v trestnom
konaní voči predstaviteľom samospráv
– primátorov či starostov, alebo ich zá
stupcov.”
Primátori a starostovia v liste kla
dú otázku, či ekonomické záujmy
developerov nadobudli dnes už taký
rozsah, že vedie k zastrašovaniu de
mokraticky volených predstaviteľov
samospráv alebo ich úradníkov po
líciou, orgánmi činnými v trestnom
konaní. „Nie je skutočným zneužitím
právomoci verejného činiteľa práve to,
ak polícia a jej zložky dnes odvedú bez
dostatočného odôvodnenia primátora
alebo starostu v putách a natáčajú vi
deo, ktoré je následne zverejnené? Nie
je zneužitím právomoci verejného čini
teľa, že orgány činné v trestnom konaní,
vykonávajúce dozor a dohľad, takýmto
postupom efektívne nebránia, naopak,
často len mlčia alebo sa na nich sami
podieľajú? Môžeme aj opomenúť spô
sobené psychické ujmy, avšak politické
ovplyvňovanie, manipulácia a účasť
orgánov činných v trestnom konaní na
ňom zaváňajú rokmi dávno minulými.
Ak by sa aj neskôr preukázala neodô
vodnenosť trestného stíhania, ľudia si
už budú pamätať práve tieto zábery
v médiách. To spoľahlivo zničí dobrú
povesť a meno človeka, čo mu výraz
ne sťaží jeho ďalšie uplatnenie a pôso
benie vo verejnom živote”, uvádza sa
v liste. Predstavitelia samospráv uva
žujú, či má vôbec zmysel vykonávať
verejnú funkciu na čele samospráv za
podmienok, keď sa príslušné orgány
stávajú nástrojom hier a nátlaku na vý
kon verejnej moci namiesto toho, aby
hájili právo a zákon: „Varujeme, že ten
to prístup a ďalšie takéto konanie de
štruuje základné demokratické princí
py kreovania a výkonu verejnej moci
a v konečnom dôsledku vedie k rozkla
du samosprávy ako jedného z pilierov
demokratického usporiadania nášho
štátu. Žiadame vás preto, aby ste vo
svojej činnosti tieto fakty zohľadni
li a učinili všetko pre to, aby sa excesy,
ktorých sme práve svedkami, už pokiaľ
možno neopakovali.”
-red-
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Zásadné zmeny
pre stavebníkov:
územnoplánovacie
informácie,
dopravný inšpektorát

Pre stavebníkov nastávajú zásadné zmeny vo vzťahu ku stavebnému úradu a dopravnému inšpektorátu. Mestský úrad Malacky mení
pravidlá pri vydávaní územnoplánovacích informácií, čo v praxi
znamená, že tieto nezáväzné informácie o účele využitia konkrétneho pozemku sa už nebudú poskytovať. Druhou zásadnou zmenou je, že stavebníci už nemusia žiadať dopravný inšpektorát o stanoviská. Od dopravných policajtov ich odteraz bude žiadať priamo
stavebný úrad.
Mestský úrad prestáva vydávať
územnoplánovacie informácie
Územnoplánovacie informácie
mesto doteraz vydávalo na základe
dobrovoľnosti a slúžili ako podklad pre projektantov na určenie
funkcie navrhovanej stavby či limitov výstavby. Projektanti budú od
teraz vychádzať z územného plá
nu mesta a jeho doplnkov, zverej
nených na webovom sídle mesta.
O tom, či je novonavrhovaná
stavba v súlade s územným plánom
mesta, posudzuje stavebný úrad až
v územnom konaní. Územný plán je
pre stavebníkov záväzný.
Bežne sa tiež stáva, že územno
plánovacie informácie žiadajú od

stavebníkov napríklad komerčné
banky (pri posudzovaní hypoték),
okresné úrady či iné štátne orgány.
„Na Slovensku sa začali hrubo kri
minalizovať primátori a starostovia na
základe účelových podaní namiesto
toho, aby rozhodovanie o stavebných
veciach developerov bolo ponechané
na to určeným štátnym a kontrolným
orgánom. Aj u nás sa niektorí ľudia, rie
šiaci si osobné záujmy, rozhodli na nás
podávať účelové trestné oznámenia,
ktorými zastrašujú mojich kolegov,”
vysvetlil pre mestské médiá primátor
Juraj Říha.
Mestský úrad zároveň prerušil
aj vydávanie súhlasov do územného konania pre stavebníkov, ktorí

si chcú podľa zákona umiestňovať
stavby či prípojky sietí na pozemkoch mesta. „Je mi ľúto, že mnoho
nových pravidiel postihuje aj bežných
stavebníkov rodinných domov, ktorí
nás ešte aj v tomto čase prosia o vyda
nie súhlasu na umiestnenie prípojok
na mestských pozemkoch. Nemôžeme
im, žiaľ, vyhovieť do času, kým polícia
a prokuratúra neuzavrie aktuálne na
pádané veci. Následne sa dohodneme
na ďalšom postupe s mestským zastu
piteľstvom,“ doplnil primátor.
Stanoviská k vyňatiu, odňatiu
a drobeniu pozemkov bude mestský
úrad aj naďalej poskytovať.

• nevydávajú sa územnoplánovacie informácie,
• stanoviská k vyňatiu, odňatiu
a drobeniu pozemkov sa naďalej poskytujú,
• projektanti musia vychádzať
z územného plánu mesta,
• dočasne je prerušené vydávanie súhlasov do územného
konania pre stavby a prípojky
sietí na pozemkoch mesta.
Stavebníci už nebudú musieť
chodiť na dopravný inšpektorát
Stavebníkom ubudne jedna
z doterajších povinností, ktorou
bolo žiadanie stanovísk priamo
na dopravnom inšpektoráte. Ten si
totiž v minulosti vyhradzoval pripomienkovanie stavieb v územ
nom aj stavebnom konaní. Odteraz žiadosť o stanovisko dopravného inšpektorátu nemusí podá-

vať stavebník, ale bude ju podávať
priamo stavebný úrad prostredníctvom cestného správneho orgánu (Mesto Malacky). Stavebníci
preto už nemusia chodiť na dopravný inšpektorát.
Po preskúmaní všetkých práv
nych noriem však stavebný úrad ne
našiel žiadne zákonné ustanovenie,
že by mal inšpektorát pripomienko
vať všetky stavby, respektíve aby po
sudzoval dodržiavanie technických
noriem. Pri navrhovaných stavbách
má túto zodpovednosť výhradne au
torizovaný projektant.
Podľa názoru stavebného úradu
a nadriadeného ministerstva dopra
vy a výstavby sa má dopravný inš
pektorát vyjadrovať iba k stavbám v územnom konaní, aj to iba
v týchto prípadoch: ak sa má s navrhovanou stavbou zriaďovať
vjazd z cesty alebo miestnej komu
nikácie, ak sa upravuje alebo ruší
pripojenie pozemných komunikácií a vjazd z cesty, alebo ak sa pripája nová pozemná komunikácia.
Na základe metodického usmer
nenia ministerstva dopravy staveb
ný úrad zastáva názor, že dopravný
inšpektorát sa už nebude vyjadrovať ku každej stavbe v stavebnom
konaní – s výnimkou prípadov, ak
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sa spolu s navrhovanou stavbou
navrhuje úprava dopravného značenia či nové dopravné značenie.
Keďže dopravný inšpektorát
v minulosti vyžadoval od niekto
rých stavebníkov preukázať spôsob
zásobovania či vývozu stojísk ko
munálneho odpadu, v nadväznosti
na tieto pripomienky ich bude vy
žadovať aj stavebný úrad. Pri všetkých stavbách na podnikanie či pri
polyfunkčných stavbách bude potrebné, aby projektová dokumentácia obsahovala spôsob riešenia
zásobovania stavby a parkovania
zásobovacích vozidiel, rovnako aj
stojisko smetných nádob a spôsob
jeho vývozu vrátane trasovania
zásobovacích vozidiel.

• stavebník už nebude žiadať
o stanovisko dopravný inšpektorát,
• žiadosť o stanovisko bude podávať stavebný úrad,
•p
 rojektová dokumentácia mu
sí obsahovať spôsob zásobovania stavby a vývozu smetí.
Text: -lp-/-an-,
foto: archív

Vyzývame na ostražitosť
pri pohybe medzi stromami

Kino dostane
novú strechu

Hoci má naše kino najmodernej
šiu premietaciu a audio techniku,
staručká budova, v ktorej sídli, po
trebuje investície. V týchto dňoch
sa začala rekonštrukcia strechy.
Opravu v sume 49 775 € finan
cuje mesto po predchádzajúcom
súhlase poslancov mestského za
stupiteľstva, ktorí uvoľnili financie.
Práce by mali byť hotové koncom
novembra. Kino je momentálne pre
hygienické opatrenia zatvorené.
-lp-/-otano-

Po nedávnych výdatných dažďoch značne nasiakli korene a kmene
stromov. Pri suchých či inak poškodených drevinách, ktoré majú dutiny a sú
oslabené, hrozí riziko zlomu. Upozorňujeme preto na opatrnosť pri pohybe
medzi stromami (parky, cintoríny).			
-red-/foto: archív
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Voľné pracovné miesto:

Voľné pracovné miesto:

samostatný odborný
referent právny
a správy majetku
MsÚ Malacky

samostatný odborný
referent právny
a správy majetku,
MsÚ Malacky

Rámcová náplň práce:
• príprava a vyhotovovanie zmlúv a dohôd, v ktorých
je mesto účastníkom, vrátane zabezpečovania pod
kladov potrebných na uzavretie zmlúv a dohôd,
• príprava a vyhotovovanie žalôb a iných podaní na
súdy a s tým súvisiace vedenie agendy,
• príprava a vyhotovovanie podaní na iné orgány
štátnej a verejnej správy,
• zastupovanie mesta v súdnych a správnych kona
niach na základe osobitného poverenia,
• vedenie agendy priestupkov prerokúvaných mes
tom,
• príprava podkladov a vypracovávanie všeobecne
záväzných nariadení mesta,
• príprava podkladov a vypracovávanie interných
predpisov mesta,
• vypracovávanie právnych stanovísk a analýz,
• poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zme
ne a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov a vybavo
vanie odvolaní v súvislosti s konaniami podľa cito
vaného zákona,
• poskytovanie právnej pomoci ostatným oddele
niam a útvarom mestského úradu.

Rámcová náplň práce:
• vedenie komplexnej agendy nájomných bytov vo
vlastníctve mesta Malacky vrátane výkonu správy
(uzatváranie nájomných zmlúv, evidencia a vyúčto
vanie platieb, zmluvné vzťahy s dodávateľmi médií,
zabezpečovanie opráv a údržby bytov a bytových
domov a iné súvisiace činnosti)

Miesto výkonu práce: Malacky
Druh pracovného pomeru:
• pracovný pomer na dobu určitú na jeden rok s mož
nosťou ďalšieho predĺženia pracovného pomeru
Termín nástupu: dohodou
Platové podmienky:
• nástupný plat minimálne1 300 € brutto/mesiac v zá
vislosti od odpracovaných rokov + možnosť uplat
nenia osobného príplatku k platu
Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom od
bore právo
Iné kritériá a požiadavky:
• odborná prax v oblasti práva min. dva roky,
• prax vo verejnej správe výhodou,
• občianska bezúhonnosť,
• znalosť práce s PC (MS Office, Internet),
• samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, pre
cíznosť, zodpovednosť.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o zaradenie do výberu uchádzača,
• štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením tele
fonického a e-mailového kontaktu,
• kópia dokladu o vzdelaní.

Miesto výkonu práce: Malacky
Druh pracovného pomeru:
pracovný pomer na dobu určitú na jeden rok s mož
nosťou ďalšieho predĺženia pracovného pomeru
Termín nástupu: 1. 1. 2021
Platové podmienky: 1000 € brutto/mesiac
Kvalifikačné predpoklady:
• úplné stredné vzdelanie ukončené maturitnou
skúškou
Iné kritériá a požiadavky:
• občianska bezúhonnosť,
• prax v oblasti správy bytov a nehnuteľností výhodou,
• znalosť práce s PC (MS Office, Internet),
• komunikačné schopnosti, samostatnosť, precíznosť,
zodpovednosť, profesionálne vystupovanie.
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o zaradenie do výberu uchádzača,
• štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením
telefonického a e-mailového kontaktu,
• kópia dokladu o vzdelaní.
Dátum a miesto podania žiadosti:
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné
doručiť do 6. novembra na adresu: Mesto Malacky,
Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky.
Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú zarade
né do výberu uchádzačov (neakceptuje sa posledný
deň lehoty ako dátum odoslania na podacom lístku
pošty).

Ako vidia svet
telesne postihnutí?
Slovenský zväz telesne postihnutých v spolupráci s Mestským centrom kultúry Malacky
organizuje v priestoroch knižnice MCK výstavu fotografií
pod názvom Tak to vidíme my.
Autormi sú telesne postihnutí,
ktorí sa prostredníctvom výstavy chcú podeliť o svoj pohľad
na svet.

Na fotografie sa môžete prísť po
zrieť až do konca októbra. „Na vý
stave máme okolo stovky diel od štr
nástich autorov z Bratislavského kraja
a dvanástich zo zvyšku Slovenska.
Ďakujeme za možnosť vystavovať
v priestoroch knižnice i pánovi pri
mátorovi za to, že nad výstavou drží
záštitu,“ povedala organizátorka,
členka republikovej rady Sloven
ského zväzu telesne postihnutých
Mária Trenčíková. Malackí autori
fotografií vystavených v knižnici sú
Martin Štefanovič, Mária Trenčíková,
Blanka Mináriková, Imrich Trenčík,
Nikolas Ács a Kamila Sestrienková.

Dávajte si pozor
na nepoctivých kamenárov

Dátum a miesto podania žiadosti:
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné
doručiť do 27. októbra na adresu Mesto Malacky,
Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky.
Neakceptuje sa posledný deň lehoty ako dátum
odoslania na podacom lístku pošty.

Voľné pracovné miesto:

opatrovateľka
v zariadení
opatrovateľskej
služby
Zamestnávateľ:
Mestské centrum sociálnych služieb
Malacky, 1. mája 9, 901 01 Malacky

Charakteristika:
starostlivosť o klientov v zariadení sociálnych
služieb – pomocná a obslužná práca pri vytvá
raní, prehlbovaní a upevňovaní hygienických
a spoločenských návykov
Termín nástupu: 1. november 2020
Pracovný úväzok:
100 % – 35 hodín týždenne (12-hodinové zme
ny v nepretržitej prevádzke)
Nástupný plat:
613–730 € podľa počtu rokov praxe + príplat
ky za víkendy, sviatky a nočné zmeny, osobný
príplatok po uplynutí skúšobnej doby

Projekt vznikol vďaka finančnej
podpore Ministerstva kultúry SR cez
program Kultúra znevýhodnených
skupín 2020.
Výstava je k dispozícii počas
otváracích hodín knižnice, teda
v pondelok, utorok, štvrtok a piatok 10.00–12.00 h a 13.00–18.00 h
a v sobotu 9.00–12.00 h. V stredu
a nedeľu je knižnica zatvorená.
Text: M. Binčík, foto: S. Osuský

Upozorňujeme obyvateľov, aby boli
na cintorínoch ostražití. Predovšetkým
v tomto období, keď sa blížia Dušičky,
chodia po cintorínoch ľudia s ponukou
kamenárskych prác vrátane opravy či
úpravy hrobových miest alebo výstav
by nových. Oslovujú predovšetkým
starších ľudí. Zoberú od nich zálohu, av
šak práce sú nekvalitné, čiastočné ale
bo vôbec žiadne. Poškodení občania sa
iba veľmi ťažko dovolajú spravodlivosti,
pretože často nemajú zmluvu, ba ani
doklad o tom, že zaplatili zálohu. Pre
to je dôležité byť ostražitý a firmu, ktorá
ponúka akékoľvek služby, si preveriť.
-red-

Kvalifikačné predpoklady:
• stredné odborné vzdelanie v odbore vzde
lávania so zameraním na opatrovanie alebo
na poskytovanie zdravotnej starostlivosti
alebo
• stredné vzdelanie a absolvovanie akredito
vaného kurzu opatrovania najmenej v rozsa
hu 220 hodín
Ďalšie požiadavky:
• zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť,
komunikatívnosť,
• flexibilita, profesionalita, empatia, ochota po
máhať,
• trpezlivosť, pozornosť, vnútorná stabilita

Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
(s uvedením telefonického kontaktu),
• profesijný životopis,
• kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní.
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými do
kladmi je potrebné doručiť do sídla zamest
návateľa najneskôr do 26. októbra 2020 do
14.00 h.
Na oneskorene podané žiadosti, ako aj na
žiadosti bez pripojených požadovaných do
kladov, sa nebude prihliadať. Uchádzači, ktorí
spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na osobný
pohovor.

MALACKÉ OSOBNOSTI
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Pedagógovia by mali
cieľavedome viesť deti
k športu
Anton
Putek:

„Učiteľ nesmie byť strašiakom
žiakov, ale musí ich vedieť pripú
tať k učeniu i záujmom. Mal som
skvelých profesorov na vysokej
škole a tí ma naučili, že do pra
xe mám prísť ako kamarát. Vždy
ma bavilo učiť,” povedal Anton
Putek, jeden z nestorov malackého školstva. Viac ako 60 rokov žije v našom meste, inak je
rodákom z dedinky Vysočany
pri Partizánskom. „Často sa ma
pýtali, či som Pražák,” smeje sa.
Do rodnej obce, ktorá nemá viac
ako viac ako dvesto obyvateľov, chodieva aspoň dvakrát do
roka. Pán učiteľ nedávno oslávil 85 rokov, k čomu
mu srdečne bla
hoželáme.

S pedagógom
Antonom Pute
kom, ktorý bol zároveň vyše 22 rokov
riaditeľom ZŠ Dr. J. Dé
rera, sme sa stretli pri otváraní
novej telocvične práve v tejto ško
le. Neuveriteľný rozprávač memoá
rov nezabudol podotknúť, že už za
jeho éry bola stará telocvičňa ne
dostačujúca. Mala rozmery 9 x 16
metrov, pričom v tých rokoch tu boli
dve základné školy. Dva až tri roky
za sebou mali vyše 1200 žiakov vrá
tane detí z Jakubova. „Musel som si
to zopakovať, prešiel som si kroniku,
naša škola bola plne obsadená ce
lé roky,” povedal s úsmevom A. Pu
tek. A ako to bolo priamo s telo
cvikom? „V triedach sme mali 36 až
42 žiakov, teda keď išli na telocvik
spolu dievčatá a chlapci, bol to zabijak. Keď bolo pekné počasie, cvičilo
sa na dvore, i keď na pieskovom po
vrchu hrozili úrazy, ale preskok cez
kozu, šplh či iné disciplíny s náčiním
sme museli absolvovať dnu. Inšpek
tori boli takisto zvedaví, ako to je,
chlapci a dievčatá naraz v telocvični.
Mali sme však šikovných telocviká
rov, na hodine bola disciplína, ticho,”
spomína pán učiteľ. K vyučujúcim
telesnej výchovy mal úctu. O pocti
vosti ich práce svedčila skutočnosť,
že v športových hrách medzi škola
mi vždy vyhrali. Podujatie sa kona
lo pravidelne 1. júna a všetky súťa
že prebiehali naraz v jeden deň na
malackom štadióne. Súťažilo sa
o po
hár predsedu mestského
národného výboru. „Keď začali všet
ky školy povzbudzovať a skandovať,
malackí futbalisti závistlivo stonali
– tak toto by sme potrebovali aj my,”
spomína A. Putek.
A ako vníma novú telocvičňu na
Dérerke? „Nuž, priznám sa, ja som
mal kedysi iné plány. Telocvičňu sme
chceli napojiť na hlavnú budovu. Ma
li sme dobrú spoluprácu s vojenským
útvarom, zhodou okolností boli v služ
be aj inžinieri, stavbári, architekti. Keď
že som mal dobré vzťahy s veliteľom,
požiadal som ho o pomoc. Nakreslili
plány a pripravili všetko potrebné, av
šak stroskotalo to na pamiatkaroch.
Stavbu nepovolili, pretože by nebolo
vidieť vežu a múry,” vysvetlil.

Výborná partia
kolegov
V 1959 prišiel do
Malaciek. Aký je
ale celý príbeh? „Po
škole sme dostali tak
zvané umiestnenky, každý mal
hneď miesto, prácu si hľadať nemu
sel. Dostal som sa do Považskej Bys
trice, ale bol som veľký fanúšik Slova
na. Kamaráti si ma doberali – to si si
pomohol, cestovanie za zápasmi ťa
čoskoro omrzí. Mali pravdu, a tak som
išiel za pánom profesorom, čo nám
prednášal fyziku. Mal som u neho tro
cha očko, lebo som mu robil asisten
ta. Poprosil som ho, že chcem ísť bližšie k Bratislave. Dobre, povedal, v hlav
nom meste máme dosť miest. Oho
hooo, oponoval som mu, priamo do
Bratislavy nejdem, reku – niekde blíz
ko, ak by bolo možné. Nato z neho vy
padlo – a čo okres Malacky? Vybehli
mi oči – a ten je kde?” smeje sa A. Pu
tek.
Do Malaciek prišiel 26. augusta.
Okresné mesto ho vtedy neohúrilo,
pôsobilo na neho ako väčšia dedin
ka. Povedal si, že tu vydrží maximál
ne mesiac a koniec. Lenže... „Zišla sa
tu skvelá partia, výborne sme si rozu
meli. Neraz sme po štvrtej išli zo ško
ly rovno do Tatry a sedeli tam a bavili
sa aj do druhej v noci. Keď som neskôr
musel narukovať na vojnu, zdôraznili
mi – nie, aby si sa nevrátil! Vrátil som
sa, a s kamarátmi sme sa dva týždne
vítali.”
Kdepak jsou ty Malacky?
V Malackách napokon – ako sa
vraví – zakotvil predovšetkým kvôli
športu. V dievčenskej triede, kde vy
učoval matematiku a fyziku, vzniesol
otázku, ktorá zo žiačok chce hrávať
hádzanú. „Prihlásilo sa mi ich jede
násť! Vravím si, vy potvorky, vy chcete
mať u mňa očko,” priblížil s úsmevom
tréner a učiteľ v jednej osobe. Zača
li trénovať, prišla prvá súťaž a – stali
sa majsterkami okresu. Rodičom sa
veľmi nepáčilo, že sa nebudú až tak
učiť, ale pán učiteľ ich ubezpečil, že
je dobré mať povinnosti aj po vyučo
vaní, aspoň nebudú behať kade-ta
de. Z okresu postúpili na majstrov
stvá kraja, potom republiky a – stali
sa majsterkami Československa.
„Pražáčky sa ma pýtali, kdepak jsou

ty Malacky? Keď pôjdete do Bratislavy,
pozerajte doprava,” povedal som im.
„V Česku sme boli obľúbeným mančaf
tom. Neskôr aj s družstvom žien, ktoré
som trénoval. Hrali sme slušne, tvrdú
hru som neznášal, a tak nás pozývali
často. Štátny tréner junioriek sa ma pý

väčším gólom bolo práve to, že sme do
tej národnej ligy postúpili. Trénovalo
sa aj večer, pokojne aj do desiatej, veď
predsa vysokoškoláci museli cez deň
chodiť na prednášky. Vybavili sme si
umelé osvetlenie, môj známy elektri
kár zohnal ,pod rukou‘ stožiarové kandelábre. Všetko ide, keď sa chce... Če
rešničkou na torte bola cesta k Bal
tickému moru do vtedajšej Nemeckej
demokratickej republiky. To, čo sa spo
čiatku javilo ako dobrý vtip a hráči sa
tomu rehotali, bolo ďalšou odmenou
za naplnenie vzájomných sľubov.”

lackách by som mohol žiť sám ako prst
na ruke, našťastie mám veľa kamará
tov, bývalých kolegov, hádzanárov.”
Spomínanie pána učiteľa nebralo
konca. „Nepotrebujem slávu, o mne
netreba písať, ale o tom, čo sa dialo
v meste,“ doloží so skromnosťou je
mu vlastnou. A čo je podľa neho re
ceptom na to, aby deti chceli špor
tovať? „Najdôležitejší sú vždy ľudia
a v tomto prípade sú to učitelia, ktorí
ich k športu cieľavedome povedú.”
Text: I. Sochorová,
foto: archív

Spomienky

bývalých
kolegýň

tal, jak to děláš? Vieš, to je tajomstvo,
to nemôžem povedať, ako to robíme,“
potmehúdsky tlmočí pán učiteľ.
Od slova chlapa až po Malinu
Keď sme boli na turnaji v Olomo
uci, zúčastnili sa na ňom aj malackí
muži. „Tí ale nemali trénera, a tak som
ho zaskočil. Prišlo viacero dorasteniek,
a vtedy som si povedal – toto je nebez
pečné. Rodičia dbali na to, aby nedo
šlo k nejakým, viete, patáliám, preto
som im nariadil – vy pôjdete spať.
No a muži si išli posedieť do vinárne.
Dali si vínko, zabávali sa, spievali, ka
pela zahrala aj záhorácke pesničky
a kaviareň bola naša. Začali ma lá
mať, nech sa ich ujmem, hovorili tak
a onak, hráčky – dievčatá sa vydajú
a čo z toho... Chalani hrajúci najnižšiu
súťaž v Západoslovenskom kraji ma
ohúrili natoľko, že som im sľúbil tréno
vanie, avšak s tromi podmienkami: na
tréningy budú chodiť riadne a načas,
postavíme ihrisko v Zámockom parku
a postúpime do národnej ligy. Veľmi
zreteľne si ukazovali poťukávaním na
čelo, že mi šibe. A predstavte si, všetky
podmienky sme dokázali splniť. A naj

Trénerskú hádzanársku triedu
si urobil práve až pri trénovaní mu
žov, pretože ako postupovali vyššie
a vyššie, potrebovali kvalifikované
vedenie. Po postupe do národnej li
gy sa muselo hrávať v interiéri, Mala
čania by však mali najbližšie Stupa
vu. Vtedy A. Putek dôrazne povedal:
„Potrebujeme svoju vlastnú halu. A keď
halu, tak už aj plaváreň! Spočiatku na
mňa každý hľadel nedôverčivo, avšak
zázrak menom Malina sa podarilo po
staviť, a to priamo v centre Malaciek,”
právom sa hrdí odhodlaný tréner.
Činorodý dôchodca
Pán učiteľ má so svojimi bývalými
žiačkami dobrý vzťah. Oceňuje, že
sa aj na stretnutiach po rokoch do
kážu spoločne zasmiať, zaspomínať
si a porozprávať. „Bývalým hádzanár
kam, majsterkám sa darí. Jedna je le
kárka, druhá právnička, ďalšia redak
torka. Tie, ktoré neskončili vysoké ško
ly, úspešne zmaturovali. Vidíte, keby
neboli bývali športovali, chodili by ka
de-tade po lotrovinách a nič by nedo
siahli,” skonštatoval pyšný pedagóg.
Činorodý je aj ako dôchodca: „V Ma

Františka Badinková
„Antona Puteka poznám od roku
1965, keď som nastúpila ako žiačka do ZŠ Dr. Jozefa Dérera do 6. roč
níka. Bol mladý, veselý švihák, ale
najmä veľmi dobrý učiteľ so zmys
lom pre humor. Spoznala som ho aj
ako výborného trénera hádzanej.
Keď som nastúpila v roku 1977
ako vychovávateľka v školskom
klube detí – vtedy v školskej druži
ne – pán Putek začal svoju kariéru
riaditeľa školy. Bol prísny, dôsledný,
ale aj ľudský.
Nezaháľa ani v dôchodku. Vždy
si nájde aktivitu, ktorá napĺňa jeho,
no je užitočná aj pre iných. V sú
časnosti je pre viacerých našich
prvostupniarov „dedko”, ktorý im
pomáha s domácimi úlohami ale
bo sa im venuje počas vychádzok
do prírody.
Športového ducha nezaprie ani
vo svojom krásnom veku. Na bi
cykli sa po okolí Malaciek preháňa
ako mladík. Na prechádzkach ma
lackými uličkami stretáva svojich
známych a rád sa s nimi porozprá
va. Hovorí si „lázeňský švihák”.
Humor ho nikdy neopustil.”
Katarína Habová
„Teší ma, že sa pán Anton Putek
stále živo zaujíma o dianie v škole.
Táto téma býva častá aj v našich
rozhovoroch. O našej škole toho
vie skutočne veľmi veľa a k encyk
lopedickým poznatkom pridáva aj
veselé historky. Dérerka bola a aj
zostala jeho srdcovkou. Zo srdca
mu želáme pevné zdravie a kiežby
by ho neopustil optimizmus!”
-is-
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Prvý mesiac školského
roka v znamení pomoci

tenisky či prezuvky. Deťom sme do
plných školských tašiek a ruksakov
pribalili aj sprievodné listy od nás či
fotografie. Zbierať nás veľmi tešilo.
Štedro sa prejavili nielen žiaci, ale aj
rodičia či pedagógovia. 28 plných
školských tašiek putovalo prostred
níctvom koordinátorov zbierky do
Domu Charitas sv. Jozefa v Spišskej
Novej Vsi, do Detského charitatívne
ho domu sv. Lujzy v Nitre a do Cen
tra pre deti a rodiny sv. Filipa Neriho
v Považskej Bystrici.
Koncom septembra prišla opäť
príležitosť pomôcť, tentoraz Únii sla
bozrakých a nevidiacich Slovenska.
Vďaka aktivite našich gymnazistov
a ľuďom dobrého srdca, ktorí pri
spievali v uliciach mesta, sa v zbier
ke Biela pastelka podarilo vyzbierať
472,32 €.
Pečením a predajom medovníko
vých srdiečok sa naši študenti i peda
gógovia zapojili do zbierky Boj pro
ti hladu. V spolupráci s Vincentskou
rodinou takto prispeli k zmierneniu
hladu, chorôb či iného utrpenia na
Haiti, v Hondurase, Albánsku, Rusku,
Ukrajine a v súvislosti s pandémiou
COVID-19 aj na Slovensku. Vyzbierali
sme spolu 506 €.
Na prelome septembra a októbra
sa celá škola zapojila do kampane
Sladká pomoc organizovanej Pápež
skými misijnými dielami. Zakúpením
malej čokoládky sme prispeli k zlep
šeniu života detí a mládeže v Keni,
Rwande, Etiópii a v Ugande. Do tých
to krajín poputuje od nás sladkých
147 €.
Čo dodať na záver? Zbierali a po
máhali sme radi, pretože – nič nové
pod slnkom – radosť sa šíri delením.

Žiaci Spojenej školy sv. Františ
ka Assiského v Malackách mali
v uplynulých týždňoch príležitosť pomáhať zapojením sa do
viacerých verejných charitatívnych zbierok.
Začiatkom septembra sme v spo
lupráci so Slovenskou katolíckou
charitou zbierali školské pomôcky
pre deti zo sociálne slabších rodín,
detských domovov a krízových cen
tier. Každá trieda pre jedno kon
krétne dieťa naplnila školskú tašku
rôznymi pomôckami – od pier po

Text a foto: A. Stanová

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

riadková inzercia
• Kúpim Simson, Jawu, Pionier, Sta
dion (aj nepojazdné alebo diely).
Telefón 0949 505 827.

Na ceste k samostatnosti – staň sa

kamarátom dieťaťa bez rodiny
Takmer 5000 detí na Slovensku nevyrastá vo svojich rodinách, ale v Centrách pre deti a rodiny (bývalých
detských domovoch). Dostanú v nich síce profesionálnu starostlivosť, no často im chýba individuálna
pozornosť – aby mali niekoho, kto je tu cielene a dlhodobo práve pre nich. Preto vznikol program
BUDDY, ktorý pomáha vytvárať (ne)obyčajné priateľstvá medzi dospelými dobrovoľníkmi a deťmi. Jeho
cieľom je, aby raz každé dieťa, čo nevyrastá vo svojej rodine, malo aspoň jednu osobu, ktorej dôveruje,
a vďaka nej viedlo samostatný a dôstojný život.

Program BUDDY hľadá, vyberá,
školí a spája dobrovoľníkov s deťmi
z centier. Dobrovoľník je zrelý, em
patický a trpezlivý dospelý človek,
ktorý prijíma dieťa také, aké v sku
točnosti je a dlhodobo mu venuje to
najvzácnejšie – svoj čas. Dobrovoľ
níci sa môžu spoľahnúť na odborný
tím programu, ktorý ich pravidelne
podporuje a vzdeláva. Postupne tak
vzniká zdravý, dôverný a dlhodobý
vzťah, ktorý pomáha dieťaťu napĺ
ňať jeho potreby a sprevádza ho na
ceste k samostatnosti. Tieto (ne)oby
čajné priateľstvá menia život nielen
deťom, ale aj dobrovoľníkom. Svoje
o tom už vie aj dobrovoľník z Brati
slavy Tomáš (28).
Tomáš, ako si sa vôbec dostal
k programu BUDDY?
Dostal som sa k nemu vďaka mo
jej priateľke. Chcel som začať robiť

niečo, čo bude mať vyšší zmysel, ako
len chodiť do práce. Hovoril som
s ňou o tom a povedala mi, že existu
je stránka Bratislavské dobrovoľníc
ke centrum. Tak sme sa na to spolu
pozreli a hneď, ako som tam uvidel
program BUDDY, tak to bolo jasné,
že chcem robiť toto.

Čo Vám osobne prináša
toto dobrovoľníctvo?
Mne osobne to prináša dobrý po
cit, že robím niečo naviac. Niečo, čo
odo mňa nikto nevyžaduje a robím
to preto, aby som pomohol niekomu
inému. Taktiež mi tento vzťah priná
ša radosť, zábavu a nové zážitky.

Aká je tvoja motivácia ?
Mojou hlavnou motiváciou je
pomoc ostatným, ktorí nemali toľko
šťastia ako ja a nevyhrali v „rodičov
skej rulete”. Zároveň ma však aj mo
tivuje, že môžem zlepšovať vlastné
vedomosti a skúsenosti, ktoré som
zatiaľ za svoj krátky život nazbieral.

Čo si sa v programe naučil?
Naučil som sa trpezlivosti a záro
veň sa posilňuje moja vôľa nevzdá
vať sa. Taktiež som zistil, ako to fun
guje v detských domovoch a ako žijú
tieto deti. Program BUDDY k tomu
ešte robí aj stretnutia s veľmi inšpi
ratívnymi ľuďmi, ktorí pomáhajú ta
kým, čo nemali toľko šťastia ako my.

Ako často a kde sa stretávate?
Snažím sa s ním stretávať mini
málne raz za týždeň. Keď to nie je
možné, tak mu aspoň zavolám a po
kecáme o tom, čo má každý nové.

Zmenil sa vďaka tomuto
programu nejakým spôsobom
tvoj pohľad na život, životné
hodnoty?

Čo sa týka mojich hodnôt, určite
si oveľa viac vážim toho, čo mám a čo
som v živote dostal.

Odporučili by ste iným zapojiť sa
do programu BUDDY?
Určite by som to odporučil, avšak
nie všetkým. Na to, aby sa človek mo
hol zapojiť, musí byť zastabilizovaný
a musí mať aspoň trochu predstavu

číslo 18 vyjde
4. novembra
o vlastnom živote a chce to aj čas.
Treba si to dopredu poriadne pre
myslieť. Tým však nikoho nechcem
odradiť, je to super a ohromne to
rozširuje pohľad na život a na svet.
Ak niekto nad tým trochu rozmýšľa,
tak určite choďte do toho.
Ak vás program BUDDY oslovil
a dokážete niekomu pravidelne ve
novať svoj čas, budeme radi, ak sa
k nám pridáte. Aktuálne hľadajú
dobrovoľníkov aj z Malaciek.
Viac sa o dobrovoľníctve dozviete na
www.budbuddy.sk.
PRO VIDA, o. z.
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MALACKÁ MATRIKA
od 4. do 20. 10. 2020
Povedali si ÁNO
Nicol Víťazková a Tomáš Moravčík
SPOMIENKY
25. októbra si pri
pomenieme 5. vý
ročie úmrtia náš
ho drahého man
žela, otca a dedka
Stanislava Danihela. S láskou
v srdci spomínajú manželka, deti
s rodinami a ostatná rodina. Kto
ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
2. novembra si pripomíname 11. vý
ročie úmrtia dra
hej manželky, mamičky a babičky
Darinky Šabíko
vej. S láskou a úc
tou v srdci spomínajú manžel Ja
roslav, syn Jaroslav, dcéra Renáta
a vnúčatá. Kto ste ju poznali, ve
nujte jej tichú spomienku.

Lukostrelecký bronz

putoval do Malaciek
Člen malackého klubu LD Sagit
tarius Martin Parnica obsadil
3. miesto na otvorených majstrovstvách Slovenska v tradičnej ázijskej lukostreľbe.
Šampionát organizovala Zámoc
ká skupina historickej lukostreľby
Aquilas, o. z., Hlohovec v obci Chtel
nica. Tento unikátny turnaj nemá ob
dobu na Slovensku a pravdepodob
ne ani v Európe.
Lukostrelci si vyskúšali streľbu na
historické terče z Japonska, Číny, Tu
recka, Bhutánu, Kórei, Tibetu a Mon
golska. Terče svojím tvarom a vyho

tovením čo najvernejšie ilustrovali
tradičnú historickú lukostreľbu tých
to krajín. Nebolo to vôbec jednodu
ché, o tom svedčia aj vzdialenosti
terčov – od 50 do 120 metrov. K špeci
fickému turnaju patria aj špecifické
luky. To znamená, že luky a šípy sú
z prírodných materiálov, povolená je
len moderná tetiva. Cieľom poduja
tia bolo priblížiť ľudom v strednej
Európe významnú kapitolu svetovej
historickej lukostreľby, zabaviť sa, za
súťažiť si, spoznať a prekonať vlastné
limity.
Text: R. Svetlíková,
foto: LK Sagittarius

Tréningy pod značkou
olympijského víťaza

ZŠ Záhorácka v Malackách je aj v tomto školskom roku súčasťou
a partnerom projektu O2 Športová akadémia Mateja Tótha (ŠAMT).
Pravidelná športová príprava je určená nielen pre žiakov školy, ale
pre všetky deti vo veku 7 – 11 rokov z Malaciek a najbližšieho okolia.
Žiaľ, po dvoch tréningoch sa činnosť akadémie musela dočasne prerušiť kvôli aktuálnym opatreniam.

Kto Ťa poznal, spomenie si.
19. októbra uplynulo 7 rokov, čo
nás navždy opus
tila Janka LeitnerFlamíková. S lás
kou spomínajú
dcéry Vaness a Ni
col, vnúčik Patrick,
manžel, rodičia
a sestra Yvett s rodinou.

Štart zvíťazil v Martine, FC prehral
Hádzanári Štartu Malacky vyhrali v šiestom kole I. ligy na palubovke
Martina a v tabuľke sú na 5. mieste. Ďalší mestský klub, Strojár, získal
doteraz o bod viac, so 7 bodmi je na 3. mieste. Futbalisti FC Malacky
prehrali v Senci, ďalšie jesenné zápasy boli preložené na jar.

I. liga, hádzaná, 6. kolo
MHáK Martin – Štart HC Smart
point Malacky 25:33 (11:16)
Zostava Štartu: Dušan Roško, Milan
Hollý – Vladimír Pavlík (6), Pavol Bízek
(4), Dominik Oslej (2), Ivan Oslej (8),
David Stachovič (3), Tomáš Stachovič
(3), Adam Škoda (7), Andrej Dobrocký

III. liga BFZ, 11. kolo
MŠK Senec – FC Malacky 3:0 (2:0)
Góly: 1. Jakub Vida, 30. Lukáš Valko,
90. Jozef Aksamít;
Zostava FC: Marko Zváč – Lukáš Ru
pec, Adam Kuruc, Štefan Kovárik (ČK),
Filip Maksić, Branislav Martinka (89.
Jaroslav Zváč), Filip Kusalík, Daniel Fi

Bezplatná právna
poradňa pre seniorov

Seniori sa môžu opäť obrátiť na bezplatnú práv- 5. november
nu poradňu. Konzultácie sa konajú vždy v prvý 19. november
a tretí štvrtok v mesiaci v čase od 10.00 h do
12.00 h. Bezplatná právna pomoc je určená pre se- 3. december
niorov s trvalým bydliskom v Malackách. Na kon- 17. december
zultáciu 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:
• exekúcie,
• rodinné vzťahy (rozvod, rozdelenie
bezpodielového spoluvlastníctva
manželov),
• dedičské konanie,
• zmluvné vzťahy (uzavretie kúpnej
zmluvy, darovacej zmluvy alebo ná
jomnej zmluvy),
• majetkové záležitosti (vyporiada
nie podielového spoluvlastníctva,
predaj/kúpa nehnuteľností, vlastníc

7

tvo nehnuteľností nezapísaných na
liste vlastníctva, výpovede z nájmu),
• spotrebiteľské problémy (reklamá
cie tovaru/služieb),
• právna ochrana (usmernenia v súd
nych sporoch a v konaniach pred
štátnymi orgánmi).
Poradenstvo neposkytujeme
v trestných veciach a nezastupujeme ani v konaniach na súdoch.
-red-

lip Mašulovič, Juraj Miklušičák (C), Do
minik Dohnanský (89. Kalilou S Trawally), Ioannis Noarchos (58. Tomáš Mif
kovič)		
M. Binčík

Projekt je originálny vďaka trom
hlavným atribútom: športový tréning, vývojová kineziológia a psy
chologická príprava. Jednotlivé cvi
čenia športovej prípravy sú zakom
ponované do rôznych aktivít, súťaží
a pohybových hier s rešpektovaním
individuálneho vývoja detí a senzi
tívnych období. Súčasťou každej
z hodín je vývojová kineziológia,
prostredníctvom ktorej vykonáva
jú deti pohyb správne, jednoduch
šie a efektívnejšie. Psychologická
príprava a s ňou spojený mentálny
tréning má hravú formu a pozostá

va z relaxácie, koncentrácie a vizu
alizácie.
Deti vedú kvalifikovaní tréneri O2
ŠAMT Eva Vargová a Petr Filip. Tré
nujú na atletickej dráhe a v telocvič
ni ZŠ Záhorácka. Okrem bežného
vybavenia telocvične majú k dispo
zícii aj špeciálne určené športové
pomôcky.
Viac informácií o akadémii:
www.akademiamatejatotha.sk,
v prípade otázok môžete písať na
info@akademiamatejatotha.sk.
Text: P. Filip, foto: ŠAMT

Mário Prevaj: Z Malaciek do extraligy a späť
Hádzanár Mário Prevaj nám porozprával o pôso
bení v Sporte Hlohovec, ale aj o svojich hádzanárskych snoch a budúcnosti. 19-ročný malacký talent,
ktorý hrá na poste strednej spojky, využíva možnosť tzv. striedavého štartu v dvoch ligách. Okrem
extraligového Hlohovca zbiera dôležité skúsenosti
aj v prvoligovom tíme Malaciek.

Ako sa cítiš a ako zvládaš súčas
nú situáciu?
Mám sa dobre zdravotne aj psy
chicky. Situácia je taká, aká je, treba sa
prispôsobiť a hlavne zostať zdravý. Pri
púšťam, že každý deň rozmýšľam, kedy
sa vrátime späť do normálu. Hrať bez
divákov nie je ono, najmä keď v Ma
lackách máme takmer vždy plnú halu
a teraz tam nikto nesmie byť. To mi
momentálne prekáža asi najviac.
Minulý mesiac si dostal ponuku
od extraligového Hlohovca...
Minulý rok som si dal za cieľ zno
vu vybojovať pre Malacky extraligu.
Už vtedy som chcel zbierať skúsenos
ti a využiť ich u nás. Vtedy som mal
ponuku zo Šale a z Nových Zámkov,
ale bol som v maturitnom ročníku,
a tak som si povedal, že rok ešte poč
kám.
Vieme, že si zároveň dostal po
nuku aj od HKM Šaľa, prečo si si
teda vybral Sportu Hlohovec?
Šaľa sa mi ozvala ako prvá a bol

som u nich aj na jednom tréningu, ale
po konzultácii s manažérom Strojára
Borisom Sivákom a Pavlom Stacho
vičom som kývol Hlohovcu. Osobne
si myslím, že by som nespravil zlé roz
hodnutie, keby som šiel do Šale, ale
ani ísť do Hlohovca nebola zlá voľba.
Funguje „chémia” medzi tebou
a spoluhráčmi v Hlohovci?
Veľa chalanov som poznal už z do
rastu a ďalších, ako napríklad Vlada
Cvičelu a Lukáša Ľubu, z reprezentá
cie. Ešte stále si však zvykám. Hrajú
trochu inú hádzanú ako my, inak si
nabiehajú a podobne. Chce to zatiaľ
čas. Dúfam, že sa s tímom rýchlo zo
hrám. V kolektíve nemám žiaden
problém, je tam uvoľnená atmosféra
a všetko je v poriadku.
Na svoju prvú extraligovú výhru
v novom tíme ešte čakáš. Ako sa ti
hrá s novými spoluhráčmi?
Zatiaľ som veľa nehral. Najprv mu
sím mať natrénované. Mrzí ma však,
že v dvoch zápasoch som už nastúpil,

a obidva sme prehrali. Dúfam, že ma
teda hneď aj nevyhodia.
Teraz poďme späť do Malaciek.
Zlepšil sa náš tím oproti minulej se
zóne, prípadne, aké má podľa teba
nedostatky?
Myslím si, že od minulého roku
sme sa zlepšili. Sme všetci o rok starší,
čo podľa mňa spravilo veľa. Po zrušení
predošlej sezóny sme chodili častejšie
do posilňovne, najviac to vidno na
Romanovi Valachovičovi. Mrzí ma, že
pár chalanov skončilo, ale na druhej
strane som rád, že Tomáš Baláž zostal
a vrátil sa aj Marek Kuklovský. Stále
sme mladé družstvo, ktoré potrebuje
napredovať a podľa mňa sa nám to aj
darí, treba len vydržať.
Aké máš hádzanárske ambície,
prípadne vysneného spoluhráča?
Raz by som chcel vyskúšať ísť nie
kde ďalej, ale až keď na to budem mať
dostatok kvality a skúseností. Sedieť
na lavičke – to nie je nič pre mňa.
A s kým by som si chcel zahrať?
Určite zase s Anurom Burnazovi
čom, ale teraz už skúsenejší, nie ako
kedysi, keď som bol ešte mladý doras
tenec.
Rozhovor spracoval J. Janoštiak,
foto: Strojár Malacky
Text prešiel redakčnou úpravou.
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Prípravka AC Malacky
tretíkrát vyhrala
Detskú P-T-S

Talianska
a ruská
výpomoc

vo futbalovom
útoku

Družstvo prípravky Atletického klubu AC Malacky opäť zvíťazilo v celoslovenskom finále Detskej P-T-S (Pravda – Televízia – Slovnaft). Naši
talentovaní atléti vyhrali z posledných štyroch ročníkov až trikrát. Víťazný tím mal tentoraz zloženie: Juraj Hlaváč, Michaela Kováčiková,
Matias Michalovič, Šimon Nehyba, Lea Pauková a Regina Slezáková.

Do dejiska republikového finále
v atletickej všestrannosti prípraviek
– športového areálu v Šamoríne –
prišlo 40 tímov z celého Slovenska.
Šesť súťažných disciplín, ktoré
prebiehali štafetovou formou, naj
lepšie zvládli pretekári Atletického
klubu AC Malacky pred družstvami
Pohybko Sereď a BŠK Banská Štiavni
ca. Výber z Malaciek zvíťazil v skoku do diaľky z miesta, v hode medi
cinbalom a v prekážkovom behu.
Druhý najlepší výkon spomedzi
všetkých tímov dosiahli Malačania v štafetovom a vytrvalostnom
behu, v hode raketkou im patrila
5. priečka.

všetky pohybové schopnosti a sú
dôležitou súčasťou pre správny
a vyvážený rozvoj každého mladé
ho športovca.
Našim atletickým talentom srdeč
ne blahoželáme!

Prípravka AC Malacky
v Detskej P-T-S
(2017–2020):
2017 – 1. miesto
Laura Albertová, Martin Antala, Da
niel Danihel, Eric Houndjo, Sarah
Alexandra Jurovatá, Allan Ort-Mertl,
Silvia Pullmannová, Kristína Sabová
2018 – 2. miesto
Adam Boškovič, Dávid Lukáček, Mar

Futbalistom FC Malacky sa v III.
lige darí zatiaľ nad očakávania, ale v úvode sezóny sa trápili v koncovke. Gólov strieľali
málo aj napriek veľkému počtu
príležitostí, a tak klub siahol po
atraktívnych posilách zo zahraničia.

Čerstvý víťaz

Veľkej pardubickej
žije v Malackách

Slovenský džokej Lukáš Matuský, ktorý už niekoľko rokov býva v Malackách, vyhral na koni Hegnus 130. ročník Veľkej pardubickej steeplechase. Je to po 28 rokoch ďalší Slovák, ktorý zvíťazil v týchto prestížnych dostihoch. Naposledy sa to podarilo v roku 1992 Jaroslavovi
Brečkovi zo Senice na Quirinusovi.

Hegnus zvládol obávaný Taxis
a predviedol najlepší finiš. Popri ba
riére si vypracoval náskok jednej dĺž
ky a ten už si nenechal vziať. „Nebol
som pred cieľom v najlepšej pozícii,
ale vedel som, že sedím na super koni.
Veľká poklona patrí trénerovi Radko
vi Holčákovi. Dal dokopy koníka, kto
rý super cválal, klobúk dolu, čo s ním
dokázal,” povedal Lukáš tesne po
pretekoch pre české médiá. 12-ročný
hnedák Hegnus bol pred rokom na
Veľkej pardubickej druhý. Tento rok
patril k favoritom. „Ľudia od koní na
Slovensku určite dostihy sledovali. Aký

veľký ohlas tam môj triumf spôsobí,
nedokážem odhadnúť. Ale Slovák vy
hral Veľkú po 28 rokoch, tak hádam
nejaký áno,” doplnil Lukáš. Víťazstvo
venoval svojej mame, ktorá nedávno
zomrela. Triumf vo Veľkej pardubic
kej je obrovským úspechom pre slo
venský šport a Malačania sa pripájajú
ku gratuláciám. Veríme, že hrdý otec
6-týždňového syna zaznamená ešte
množstvo úspechov a priaznivcom
turfu prinesie veľa radosti aj v budúcnosti.
Text: F. Hlavatý/TASR,
foto: iSport.cz

Víťazný tím s trénerom Petrom Filipom.

Dievčatá AC Malacky pred štartom.

Detská P-T-S je súťaž v atletickej
všestrannosti prípraviek, ktorú Slo
venský atletický zväz organizuje
prostredníctvom projektu Detská
atletika od roku 2017. Jednotlivé
súťažné disciplíny (štafetový beh –
rýchlostné schopnosti, prekážkový
beh – koordinačné schopnosti, skok
do diaľky z miesta – výbušná sila
dolných končatín, 6-minútový beh –
vytrvalostné schopnosti, hod raket
kou a hod medicinbalom – výbušná
sila horných končatín) zachytávajú

tina Moravčíková, Silvia Pullmanno
vá, Vanesa Salaiová, Teodor Volek
2019 – 1. miesto
Philip Halla, Alex Houndjo, Vanesa
Salaiová, Teodor Volek, Hana Záles
ňáková, Lilly Zivčáková
2020 – 1. miesto
Juraj Hlaváč, Michaela Kováčiková,
Matias Michalovič, Šimon Nehyba,
Lea Pauková, Regina Slezáková
Text: P. Filip,
foto: S. Slezáková

Malacké tímy majú pozastavené ligy
Od štvrtka 15. októbra sú na Slovensku povolené len zápasy najvyšších
líg v piatich športoch – futbal, ľadový hokej, hádzaná, basketbal a volejbal.
Iba tieto súťaže dostali výnimku od Úradu verejného zdravotníctva. Všetky
tímy hádzanárskeho Strojára zastavili tréningový proces, malackí futbalisti
takisto zatiaľ netrénujú. Tých čaká najbližší súťažný zápas až na jar. Štyri
kolá III. ligy Bratislavského futbalového zväzu, ktoré sa ešte mali odohrať
na jeseň, sú presunuté do jarnej časti sezóny. Slovenský zväz hádzanej pre
rušil I. ligu mužov i všetky mládežnícke súťaže, najbližšie zápasy Strojára
i Štartu sa odohrajú po uvoľnení opatrení.
Stolní tenisti MSK Malacky pokračujú v tréningoch, ale zápasy najvyššej
-mbženskej súťaže i bratislavská II. liga mužov sú preložené.

Malačania
angažovali
mládežníc
keho repre
zentanta
R u s k a ,
18-ročného
Beku Dzhanelidzeho,
ktorý za na
še mesto
bude hrať
minimálne
do konca se
zóny. Mladý
útočník naposledy obliekal dres FC
Soči v najvyššej ruskej dorastenec
kej súťaži. Zahral si aj za mládežníc
ke tímy Zenitu Petrohrad, ktorého
je odchovancom.
O pár dní
neskôr klub
oznámil prí
chod ďalšej
ofenzívnej
posily. Z Ta
lianska do
Malaciek
prišiel 20-ročný útoč
ný univerzál
Kalilou
S Trawally.
Talian s libé
rijskými ko
reňmi má skúsenosti z nižších súťaží
na Apeninskom polostrove.
„Beka si postupne zvyká na našu
hru i na slovenčinu, vidno na ňom, že
hrával kvalitnejšiu ligu. Kalilou má
pre kultúrny skok väčšie problémy
s aklimatizáciou, ale je tu len zopár
týždňov a už stihol odohrať dobrý zá
pas za béčko, postupne ho zapracú
vame aj do prvého tímu,” vyjadril sa
na margo nových posíl tréner FC
Malacky Branislav Juhas.
Okrem nových hráčov Malača
nom v III. lige vypomáhajú aj hos
ťujúci z FK Senica. Jedným z nich
je Srb Filip Maksić, ktorý hráva pri
márne na poste stopéra a na Záho
rie prestúpil v septembri zo Sparty
Praha. 21-ročný odchovanec Červe
nej Hviezdy Belehrad stihol odohrať
zápasy v českej II. lige za Viktoriu Žiž
kov, kde zo Sparty hosťoval. Okrem
Žižkova bol na hosťovaní i v Znojme
či Sokole Hostouň, čiže má výrazné
skúsenosti z českej tretej ligy. Maksić
dokáže hrať i na kraji obrany či de
fenzívneho záložníka.
Text: M. Binčík,
foto: FC Malacky
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