
Mesto pripravilo 12 odberných 
miest – po dve boli v  základných 
ško lách na Juhu, na Dérerke a  na 
Záhoráckej, po jednej miestnos
ti bolo v  cirkevnej škole, v kine,  
v kaštieli, v stolnotenisovej hale, 
v športovej hale Malina a v centre 
voľného času. Všetky priestory vo
pred starostlivo skontrolovali voja
ci a hygienici. 

Sobota nervózna, 
nedeľa pokojná

Už pred začiatkom testovania, 
ktorý bol stanovený na sobotu o 7. 
hodine ráno, stáli pred odbernými 
miestnosťami rady. Slogan Polho-
dina vášho času môže zachrániť 
(nielen) váš život sa počas sobo
ty rozhodne nenaplnil. Z polhodiny 
bolo aj niekoľko hodín. Nahnevaní 
a  nervózni ľudia si svoju frustráciu 
ventilovali predovšetkým na facebo
oku, kde to od nich schytali takmer 
všetci – od vlády a  premiéra až po 
hygienikov a  vedenie mesta Ma
lacky. „Celej akcii velila armáda, my 
sme poskytovali materiálnu a osobnú 
súčinnosť. Mojej žiadosti o  pridanie 

odberných miest nebolo vyhovené. 
Dokonca, keď som žiadal o navýšenie 
personálu v kaštieli, kde som pociťoval 
slabšiu organizáciu, musel som upro-
siť velenie, aby sme si od druhého dňa 
mohli posilniť na naše náklady tím pre 
registráciu a  vypisovanie certifikátov. 
Ak by v budúcnosti mala byť podob ná 
operácia, nech nie je z jednotného ve-
lenia jeden mačkopes,” skonštatoval 
primátor Juraj Říha.

 Malackí zberači
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 nový projekt
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úvodník

objemový 
zber odpadu
III. obvod  6.–9. november
Iv. obvod  13.–16. november

Podrobnejšie informácie náj
dete na strane 4 tohto vydania, 
prípadne na internetových strán
kach tekosmalacky.sk 
alebo www.malacky.sk, časť 
oBČAn – odPAdY.                   -red-

Zanedbaný priestor na 
Záhoráckej ulici v tesnej  
blízkosti okresného úra-
du a  obecného domu je  
už minulosťou. Po dlhých  
rokoch sa ho podarilo  zí- 
skať do vlastníctva mes - 
ta a už sú viditeľné prvé 
výsledky.

Odstránili sa z neho nebez
pečné zvyšky starej stavby 
a náletové dreviny. Po celko
vom vyčistení sa odviezlo aj 
staré hrdzavé oplotenie.

Lokalita ponúka krásne 
a  neopozerané výhľady na 
dolný kostol. Mesto plánuje 
na tomto priestore vytvoriť 
mestský park.

-red-

 nový výhľad na dolný kostol

Dušičky
a my

Tohtoročné Dušičky boli veľmi 
zvlášt ne. Vlastne, ako takmer všetko 
v tomto zvláštnom roku. Hoci boli cin-
toríny otvorené, nebol na ne povolený 
vstup. A tak sme Dušičky trávili doma 
pri svetle sviečok a v tichých spomien-
kach na našich blízkych, priateľov či 
kolegov, ktorí už nie sú medzi nami.

Vybočením z  tichého prežívania 
novembrových sviatkov bolo celoslo-
venské testovanie na ochorenie Co-
vid-19. V  Malackách ho absolvovalo 
takmer 10-tisíc ľudí. Mnohí hundrali 
a  nadávali, predovšetkým v  sobotu, 
keď bolo treba dlho čakať a  občas aj 
pršalo. My zo samosprávy sme dostali 
množstvo veľmi nepríjemných, osoču-
júcich, urážajúcich, nenávistných, do-
konca aj vulgárnych odkazov. Nedeľa 
a  takmer prázdne odberné miesta 
však ukázali, že mesto si splnilo všetky 
povinnosti a  problémom bol iba so-
botný nával ľudí, nie  zlá  organizácia.

Takže aký je výsledok za naše mes-
to? Testy zachytili 79 pozitívnych. 
Mnohí sa určite uškŕňajú a  pýtajú sa, 
o akej pandémii to teda vlastne vraví-
me. V praxi to znamená, že sme 79 ľudí 
takpovediac „stiahli z obehu” a vďaka 
tomu nešíria  infekciu  do svojho oko-
lia. Nie zlé.

Plošné testovanie nebolo referen-
dom o Igorovi  Matovičovi, ale o  nás 
a  o  našej zodpovednosti voči deťom, 
seniorom či ľuďom s  onkologickými 
diagnózami. Ktokoľvek by sedel v kres-
le premiéra – Fico, Pellegrini alebo Jož - 
ko Mrkvička – musel by v súčasnej si-
tuácii niečo robiť. Súčasná vláda sa 
rozhodla pre testovanie antigénovými 
testami, ktoré sú síce rýchle a pomer-
ne lacné, ale na druhej strane nie sú 
stopercentne spoľahlivé – a  práve to 
môže pomýliť. Aj tí s certifikátom „ne-
gatívny” by sa ešte nemali predčasne 
tešiť, že sú za vodou. Ako už niekoľko-
krát vedci upozornili, môže ísť o  tzv. 
falošnú negativitu a  v  skutočnosti sú 
aj oni nositeľom vírusu – to je práve 
riziko rýchlych a lacných antigénových 
testov. Preto treba byť aj naďalej zod-
povedný a dodržiavať opatrenia, as-
poň tie minimálne, základné a  done-
konečna opakované, teda R (rúško) –  
O (odstup) – R (ruky).

Treba ešte pár týždňov vydržať. Pre-
čo? Napríklad aj preto, aby sme mali 
aspoň trochu normálne Vianoce. A to 
si určite želáme všetci.

Ľ. Pilzová 

voľby sa bežne pripravujú pol roka. na porovnateľne náročnú akciu – 
plošné testovanie na ochorenie Covid-19 – dostali samosprávy 8 dní. 
napriek šibeničnému termínu sa to vďaka maximálnemu nasadeniu 
podarilo a testovanie sme zvládli so cťou. Celkový počet otestova-
ných v Malackách za oba dni je 9 984, z nich u 79 ukázal test pozitivi-
tu. druhé kolo už u nás nebude, pretože sa uskutoční iba v okresoch 
s podielom pozitívnych nad 0,7 %. okres Malacky mal podiel 0,52 %.

Testovanie sme 
zvládli so cťou
Testovanie sme 
zvládli so cťou

MALACKY 
testovaných 9 984
pozitívnych 79 

SLOVENSKO 
testovaných 3 625 332 
pozitívnych 38 359 
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Na nedeľné testovanie mesto po
silnilo dva tímy, ale napokon to bol 
mimoriadne pokojný deň. Oproti so
bote prišlo oveľa menej ľudí. Od prí
chodu do odbernej miestnosti po 
odovzdanie certifikátu to trvalo pol 
hodiny, miestami maximálne hodinu. 

Jedinou nepríjemnosťou pre per
sonál a  policajtov bol prípad, keď 
skupine piatich ľudí vyšiel pozitív
ny test a  rozhodli sa jeho výsledok 
overiť na inom odbernom mieste. 
Pokyny na certifikáte pritom jasne 
hovoria, že pozitívne testovaní majú 
okamžite ísť do povinnej karantény. 
Polícia toto správanie vyšetruje ako 
podozrenie zo spáchania trestného 
činu šírenia nebezpečnej nákazlivej 
ľudskej choroby.

Ľudskosť na každom kroku
Napriek určitej nervozite vonku, 

predovšetkým v  sobotu, vnútri vlá
dol pokoj a dobrá nálada. Aj štipľavé 
komentáre na facebooku mesta po
stupne utíchli a všetci komentujúci 
sa zhodli, že personál bol veľmi milý 
a ochotný. Niektorí ľudia im dokon

ca priniesli ovocie, čaj či sladkosti. 
Čakajúci pred seba púšťali tehotné, 
rodičov s  deťmi či starších ľudí. Na 
cirkevnej škole mali aj špeciálnu ča
kaciu miestnosť pre starších, chorých 
či horšie sa pohybujúcich. 

Veľmi príjemné bolo zistenie, že 
mesto vôbec nemalo problém s ob
sadením pozícií administratívnych 
pracovníkov a dobrovoľníkov. Hlási
lo sa veľa záujemcov, a  to dokonca 
v  čase, keď ešte nebolo jasné, či za 
ich prácu bude vôbec nejaká odme
na. Niektorí naozaj pracovali úplne 
zadarmo. Klobúk dolu! 

nepodľahnúť falošnému 
pocitu bezpečia 

Víkendové testovanie prinieslo 
na celom Slovensku pre 38 359 ľudí 
výsledok „pozitívny“. Odborníci však 
s odvolaním sa na nižšiu spoľahlivosť 
antigénových testov predpokladajú, 
že približne rovnaký počet ľudí testy 
označili falošne za negatívnych. Vý
sledok „negatívny“ teda nemusí ešte 
znamenať, že človek nie je infikova

ný. „Je dôležité, aby u nás nevznikol fa-
lošný pocit bezpečia. Ľudia by nemali 
prestať dodržiavať opatrenia. Nerobia 
to pre vládu, ale pre seba, pre svojich 
blízkych. Teraz nie je čas na zmierňo-
vanie protiepidemických opatrení. 
Máme všetci mimoriadne nebezpeč-
ného nepriateľa a nemali by sme do-
voliť, aby nás rozdelil. Počúvať sa na-
vzájom a pomáhať si – to potrebujeme 
najviac,” povedal virológ Slovenskej 
akadémie vied Boris Klempa pre por
tál Aktuality.sk. 

Falošne negatívni predstavujú 
najväčšie epidemiologické riziko aj 
podľa odborníka na predpovedané 
modely a matematika Richarda Kol
lára z Univerzity Komenského v Bra
tislave. 

Testovanie sa skončilo v  nede
ľu o  22. hodine. Na druhý deň už 
boli odberové miestnosti upratané 
a všetky priestory kompletne dezin
fikované. Druhé kolo testovania sa 
v okrese Malacky konať nebude. 

Text: Ľ. Pilzová, 
foto: Ľ. Pilzová, S. osuský 

na facebooku mesta 
Renáta: V  Maline bolo všetko vý-
borne zorganizované a boli tam mi-
lí pracovníci.

Iva: Mnohokrát děkujeme za otes-
tování. Váš tým na základní škole 
v tělocvičně byl moc milý.

Marek: Všetko bolo v poriadku. Ďa-
kujeme.

Martina: Odber síce nebol tá naj-
príjemnejšia vec na svete, ale ľudia, 
boli ste skvelí, chápaví a ústretoví aj 
napriek nepriazni počasia. 

verena: Päť minút po príchode do 
hlavného vchodu ZŠ Záhorácka 
som už išla na odber. Samé dámy  
„v posádke”, úplne skvelé.

Lucia: Cirkevná škola, veľmi citlivý 
prístup.

Branislav: Prístup zdravotníkov, 
vojakov, policajtov a dobrovoľníkov 
bol skvelý. Všetci majú úsmev na 
tvári a dobrú náladu. Veľká poklo-
na.

Galinka: Máte môj obdiv.

kristína: Ďakujeme všetkým dob-
ro voľníkom, ste skvelí.

Iveta: Bola som na ZŠ Štúrova, 
ďakujem všetkým dobrovoľníkom, 
ktorí obetovali  svoj voľný čas pre 
nás.

Tereza: Veľmi si ceníme prácu všet-
kých zúčastnených.

Marian: ZŠ Štúrova – super organi-
zácia.

Ľubica: Cirkevná škola – milý zdra-
votný personál, milý prístup k  de-
ťom. Policajti uprednostnili starých 
ľudí a rodičov s menšími deťmi. Vy-
nikajúca organizácia.

Renáta: ZŠ Záhorácka, všetko pre-
behlo hladko. Musím vyzdvihnúť 
neskutočné nasadenie a  ochotu. 
Naozaj klobúk dolu, ako môže nie-
kto 15 hodín vykonávať svoju prácu 
s  takým nasadením a úsmevom.

Evka: Policajt sa prišiel pozrieť, či 
v rade nestojí tehotná žena, mamič-
ka s deťmi alebo starší ľudia, aby si 
ich zobrali dopredu.

Alexandra: ZŠ Záhorácka – čaka-
nie asi 1,5 hodiny, všetko išlo hlad-
ko. Pochvala pre mesto, vojakov aj 
policajtov za rýchle zorganizova-
nie. Ak bolo treba, pani policajtka 
postrá žila deti.

Blond: Dérerka – rad sme si odstá-
li, ale v  pohode. Personál ochotný. 
Spokojnosť.

Jaroslava: Chválim pána, ktorý 
pracoval na Záhoráckej z bočného 
vchodu. Veselý, milý. Takýchto ľudí 
v  tomto čase potrebujeme.

Poznámka redakcie: 
Kritické ohlasy, ktoré sa takmer vý
lučne týkali dĺžky čakania a často 
obsahovali urážky či vulgarizmy, 
sme sa rozhodli nezverejniť.

ohLASY

Opäť sa potvrdilo, že samosprávy sú pre štát kľúčovým part-
nerom, a tak by k nám vláda mala aj pristupovať. Armáde 
sme poskytli pod vedením prednostky úradu Ľubice Čikošovej 
plnú osobnú a materiálnu súčinnosť, dokonca nad rámec po-
žiadaviek, za čo ďakujem celému obslužnému tímu z mesta, 
mestských organizácií, dobrovoľných hasičov, mestskej polície 
či odberných tímov, bez ktorých by to nebolo možné. Ministri 
by mali zdravotníkom s dobrovoľníkmi ruky a nohy bozkávať, 
že im to odmakali, a nie sa predvádzať v maskáčoch na tla-
čovkách. Pred samotnými zdravotníkmi ja  osobne  snímam 
klobúk.
Viem, že ideál neexistuje. Ale z toho mála sme za 8 dní urobili 
maximum. V budúcnosti by podobné manévre určite mali mať 
jedného pána v každom meste, lebo takto bol z jednotného 
velenia jeden mačkopes. Avšak aj tak by sme to nedali v takom 
pokoji bez obrovskej disciplinovanosti a pochopenia Mala-
čanov, za čo vám všetkým ďakujem a tlieskam.
Jedným plošným testovaním sme zďaleka nevyhrali, len zí ska li 
ďalší čas. Preto sa predčasne neradujme z výsledkov, ale na-
ďalej sa, tak ako doteraz, správajme zodpovedne.

Juraj Říha, primátor mesta

 Testovanie sme zvládli so cťou

Dokončenie zo strany 1
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 Z  tohto nevľúdne-
ho priestoru bude už 
onedlho jedna z mo-
derných učební v  ZŠ 
na Záhoráckej. Ide 
o  súčasť eurofondo-
vého projektu, v rám-
ci ktorého žiaci do-
stanú osem nových 
učební.

Na novostavbe 
detských jaslí sú už 
vymurované priečky 
a  je hotová aj prí-
stavba pôvodného 
pavilónu. Momen-
tálne sa inštaluje 
elektrina, vykurova-
nie, voda, kanalizá-
cia a  vzduchotech-
nika. Po namonto-
vaní podporných 
oceľových nosníkov 
pod strop dostane 
novostavba strešný 
plášť.

-lp-/-otano-

  Budova kina má 
momentálne odkrytú 
časť strechy. Prebie-
hajú tam tesárske 
a  klampiarske práce, 
v  rámci ktorých sa 
vy menia jednotlivé 
súčasti starej netes-
niacej strechy.

 Mestské projekty
 pokračujú
hoci v  poslednom období často prší, 
vonkajšie teploty sú priaznivé na to, 
aby mesto pokračovalo v  aktuálne 
rozbeh nutých projektoch. napredu-
je aj modernizácia učební v Základnej 
škole na Záhoráckej. Ponúkame vám 
fotografické pohľady.

Úspešná žiadosť 
o  dotáciu na veľ ké 
zametacie vozidlo 
pre Tekos sa už zme
nila na realitu. Mesto 
pre vzalo nové multi
funkčné auto, ktoré 
dokáže okrem za
metania ulíc čistiť aj  
kanálové vpuste. 
Vo zidlo sa podarilo 
kúpiť vďaka dotácii  
z  Environmentálne
ho fondu vo výške 
170 000 €.

-red-

kedy bude odstránený vý-
tlk na diaľničnom privá dza-
či nad letným kúpaliskom 
v  pravom jazdnom pruhu 
v smere do centra mesta?

Tento úsek bol oprave ný  
v  2. polovici roka 2018. Ako 
nás informovala spoločnosť 
Regionálne cesty Bratislava  
(RCB), so zhotoviteľom stav
by rokujú o odstrá není vý tlku 
v  rám ci reklamačného ko
nania. O  spô sobe a  termíne 
opra vy po škodenej vo zovky 
bu de RCB infor movať, pre
tože počas prác bude na ne
vyhnutný čas potrebné čias
točné obmedzenie do pravy.

-red-/RCB

voĽné PRACovné MIESTo 

terénny pracovník 
Mestský úrad Malacky hľadá terénneho pracovníka. výberové ko-
nanie sa uskutoční v stredu 18. novembra od 10.00 h prostredníc-
tvom videohovoru v aplikáciach skype: msu.malacky@malacky.sk 
alebo cez ZooM.

Ak uchádzač nemá potrebné materiálnotechnické vybavenie na vi
deo hovor, môže ho uskutočniť v priestoroch Mestského úradu Malac
ky, Bernolákova 5188/1A, v miestnosti číslo 129 na 1. poschodí.

Písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania môžu záujemcovia doručiť 
osobne, prípadne zaslať poštou na adresu 
Mestský úrad Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky, 
či elektronicky na emailovú adresu podatelna@malacky.sk. 

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je štvrtok 
12. november.

Viac informácií nájdete na 
www.malacky.sk, časť PonUkA PRÁCE. 

-red- 

Malačan Boris klempa, viro-
lóg Biomedicínskeho centra 
Slovenskej akadémie vied, sa 
dostal medzi päticu nomino-
vaných vedcov v  ocenení vý-
nimočná osobnosť slovenskej 
vedy 2020. A hoci sa napokon 
nestal laureátom, získal – aj 
vďaka hlasom našich obyvate-
ľov – Cenu verejnosti. Srdečne 
blahoželáme!

Boris Klempa sa zúčastnil na 
vývine slovenských PCR testov na 
odhalenie vírusu SARSCoV2. Pred
tým sa okrem iného venoval výsku
mu vírusu kliešťovej encefalitídy.

Text: -lp-, 
foto: SAv 

 Virológ Boris klempa 
 získal Cenu verejnosti

PÝTATE SA Multifunkčné zametacie 
auto je už v meste
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Súťaž Maľba – Cena nadácie vúB 
píše v roku 2020 príbeh už svoj-
ho 15. ročníka. Maľby mladých 
autorov oceňuje odborná me-
dzinárodná porota.
V tomto ročníku sa do súťaže pri

hlásilo 115 maliarov a maliarok. Finá
lovú dvadsiatku vybrali maliar Pál 
Ger ber z Maďarska, spisovateľ a pub
licista Ondřej Horák z Českej repub
liky, historik umenia Andreas Hoffer 

z Rakús ka a riaditeľka Slovenskej ná
rodnej galérie Alexandra Kusá.

Medzi dvadsať najlepších diel po
rotcovia vybrali aj obraz – olejomaľbu 
Miznutie od malackého rodáka Mare
ka Burcla. Hoci sa napokon Marek ne
dostal medzi najlepších troch, účasť 
v  TOP dvadsiatke je v  konkurencii 
viac než stovky talentovaných auto
rov veľký úspech. Srdečne blahoželá
me!                   M. Binčík 

 Malackí zberači pripravujú
 nový projekt

vďaka spolupráci so spoločnosťou FirstFarms chce-
me riešiť aktuálny problém s premnoženými hra-
bošmi na poliach, ktoré ničia úrodu. v poľnohos-
podárstve sa často ako riešenie využíva jed proti 
hrabošom. Ten však okrem samotných hrabošov 
škodí aj iným živočíchom – zajacom, bažantom, 
bocianom či dravcom, ktoré skonzumujú otrávené 
hlodav ce. dochádza tak k zásadnému ovplyvneniu 
biodiverzity v ekosystéme.

Ako však vyriešiť tento problém? Dá sa to jednoducho 
a ekologicky. Podporíme prirodzenú predáciu dravých 
vtákov postavením drevených bidiel. Pre dravce tak vy
tvoríme možnosť, ako z výšky pozorovať a loviť korisť – 
hraboše. Ak bidlá nainštalujeme vhodne, môžeme znížiť 
výskyt škodcov o  30 až 80 percent. Veľmi nás veľmi po
tešila informácia, že naša spolupracujúca spoločnosť už  
v minulosti toto riešenie úspešne praktizovala.

Prvú fázu projektu predstavovala výroba drevených 
konštrukcií. Úspešne sa nám podarilo zhotoviť 40 kusov 
bidiel pre dravce, vysokých 2,5 metra. Chceme sa poďako
vať FirstFarms za poskytnutý materiál, priestor a náradie, 
ktoré bolo potrebné na výrobu. Spoločné osádzanie bi
diel naplánujeme v závislosti od vládnych opatrení proti 
šíreniu koronavírusu.

Text a foto: Malackí zberači

Marek Burcl: Miznutie

výtvarník Marek Burcl 
vo finále súťaže Maľba 2020

veľkokapacitné kontajnery sú  
určené výlučne pre obyvateľov 
Malaciek – fyzické osoby. nie sú 
určené pre podnikateľov, aby sa 
zbavovali odpadu v rámci svo-
jich podnikateľských aktivít (pri 
prerábkach bytov a pod.).

do veľkoobjemových kontajne-
rov PATRí:
nábytok rozbitý na dosky, ko-
berce, matrace a  odpad, ktorý 
nepatrí do komunálneho odpa-
du ani do separovaného zberu

do veľkoobjemových kontajne-
rov nEPATRí:
pneumatiky, elektroodpad, ba-
térie a akumulátory, stavebný 
odpad, nebezpečný odpad (far-
by, oleje a pod.)

Elektroodpad 
sa môže voziť na zberný dvor 
Partizánska celoročne a  zadar-
mo. Aj veľkoobjemový odpad sa 
môže voziť celoročne na zberné 
dvory.

III. oBvod
Termín zberu: 6.–9. novembra
Ulice: Záhradná, Brezová, Javorová, 
Jelšová, Lipová, Agátová, Gaštano-
vá, Stromová, Stupavská, Pri Maline, 
Štúrova, Boreckého, L. Novomeské-
ho, Jánošíkova, V. Clementisa, Joze-
fa Gabčíka, Jozefa Murgaša, Ľ. Ku-
korelliho, kpt. Miloša Uhra, arm. gen.  
L. Svobodu, Kalista Orgoňa, Alojza 
Veselého, gen. M. R. Štefánika, Ná-
mestie SNP, Vinohrádok, Michala Till-
nera, Ľudovíta Fullu, záhradkárska 
osada Olšiny

kde budú pristavené veľkokapa-
citné kontajnery: 
•  Vinohrádok
•  gen. Štefánika – pri škôlke
•  gen. Štefánika – pri bývalom hos

tinci Tabarín
•  Stupavská – býv. Zberné suroviny
•  trafostanica pri Betánii
•  Michala Tillnera 5219/19 – parkovisko
•  Štúrova – detské ihrisko a škola
•  Štúrova – pri potoku
•  križovatka Štúrova – Boreckého –  

L. Novomeského 
•  trafostanica V. Clementisa – Jozefa 

Gabčíka – Ľ. Kukorelliho
•  Kalista Orgoňa – parkovisko
•  križovatka Jánošíkova – Príjazdná
•  križovatka Záhradná – Stromová – 

Olšiny 
•  križovatka Gaštanová pri Hobbi

Iv. oBvod
Termín zberu: 13.–16. novembra
Ulice: Oslobodenia, Legionárska, Nad 
výho nom, Rudolfa Dilonga, Hurba-
nova, Boženy Nemcovej, Janka Kráľa, 
Hodžova, Hlboká, Písniky, Džbanká-
reň, Vyso ká, Duklianskych hrdinov, 
Tichá, Lesná, Rakárenská, Táborisko, 
Sadová, Dubovského, Jesenského, Na 
majeri

kde budú pristavené veľkokapa-
citné kontajnery: 
•  Záhradná – Jesenského – Dubov

ského – začiatok Sadovej (pri det
skom ihrisku)

•  Sadová (pod lesom)
•  Dubovského (bytovky Vojenských 

lesov)
•  križovatka Rakárenská – Táborisko
•  Na majeri – parkovisko pri Vojen

ských lesoch 
•  križovatka Rakárenská – Duklian

skych hrdinov
•  križovatka Tichá – Duklianskych hr

dinov

•  Duklianskych hrdinov 31 (oproti  
Fytopharme)

•  križovatka Oslobodenia – Legionár
ska 

•  križovatka Rudolfa Dilonga – Nad 
výhonom

•  križovatka Hurbanova – Lesná – Bo
ženy Nemcovej

•  križovatka Hurbanova – Janka Kráľa
•  križovatka Hurbanova – Hlboká
•  križovatka Písniky 
•  križovatka Džbankáreň – Vysoká – 

Hlboká
•  križovatka Hodžova – Hlboká

TEkoS,
foto: S. osuský

 objemový zber odpadu
 pre III. a Iv. obvod 

Jesenný zber veľkoobjemového odpadu  má pred sebou ešte 
dva novembrové termíny pre dva obvody. na určených miestach 
budú postupne pristavené veľkokapacitné kontajnery,  do kto-
rých môžu obyvatelia vyniesť odpad. v piatok sa kontajnery pri-
stavia, v sobotu podľa potreby vyvezú a znovu vrátia na miesto.  
v pondelok sa vyvezú opäť a odvozné miesta sa vyčistia.

Zberný dvor, Partizánska ul. 
(v sídle spoločnosti Tekos)

od 1. októbra do 31. marca
pondelok – piatok 16.00 – 17.00 h 
sobota 12.00 – 16.00 h

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

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

Čo sa môže odovzdať iba 
na Zbernom dvore Partizánska: 
elektroodpad, použité jedlé ole-
je a tuky, šatstvo, odpady s obsa-
hom škodlivín

Čo sa môže odovzdať iba 
na Zbernom dvore hlboká: 
drobný stavebný odpad

Čo sa môže odovzdať 
na oboch zberných dvoroch: 
objemný odpad, biologicky roz-
ložiteľný odpad zo záhrad a par-
kov, kovy, papier, plasty, tetrapa-
ky, sklo

Prevádzkové hodiny 
na zberných dvoroch

Bližšie informácie: 
MsÚ Malacky, Útvar výstavby a životného prostredia 034/7966 184
Tekos, oddelenie služieb zákazníkom 034/7722 060
Zberný dvor Hlboká 034/7722 511      -red-
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Čím je systém výučby na vašej 
škole jedinečný? 

Model štúdia na našej škole je 
založený na tom, že učiteľ študentovi 
odovzdáva správne impulzy a dôvody, 
prečo sa vzdelávať oplatí, a študent 
sa aktívnym a  tvorivým prístupom 
spolupodieľa na svojom vlastnom 
osobnostnom a  vzdelávacom vývoji. 
Tomu zodpovedajú individualizované 
postupy vo výučbe. Naším cieľom je 
mladý človek, ktorý sa naučil učiť sa, 
adaptovať sa na zmenu a má kvalitné 
komunikačné, prezentačné a socia-
lizačné zručnosti. Snažíme sa o to, aby 
po ukončení štúdia poznal vlastný 
osobnostný potenciál a  rozpoznával 
zmysel svojej životnej cesty. Je pre nás 
rovnako dôležitá špecifická odbor-
nosť, ako aj pevný charakter mladého 
človeka. Len tak je totiž zaručené vyz-
rievanie do osobnosti, ktorá je schop-
ná robiť správne a  kompetentné 
rozhodnutia.

Ste cirkevné gymnázium s kres
ťanským zameraním. Zohráva to 
úlohu pri prijímaní študentov?

Je to častý predsudok, ktorý nás 
sprevádza pravdepodobne predovšet-
kým v súvislosti s názvom našej školy. 
V  skutočnosti prijímame žiakov bez  
rozdielu vierovyznania, pretože každý 
človek má rovnakú dôstojnosť a hod-
notu. To je hlavný znak nášho zame-
rania. Ľudskosť s nezištným záujmom 
o dobro človeka. Dnešná doba je po-
značená relativizovaním pravdy, hod-
nôt a  princípov. O  to dôležitejšie je  
naše zameranie aj na schopnosť roz-
lišovania, hľadania pravdy a správnej 
názorovej orientácie. Spleť dezinfor-
mácií a poloprávd zasahuje do našich 
životov a  my cítime povinnosť učiť 

našich študentov netvoriť si názory 
na základe nejakej vyhranenej sociál - 
nej skupiny, ale v dialógu na základe 
faktov, vecných argumentácií, priro-
dzenosti a  zdravého rozumu. Podne-
cujeme študentov prevziať svoj podiel 

zodpovednosti za seba i za budúcnosť 
tejto krajiny. 

Pracujete v  škole inovatívnymi 
či dokonca vlastnými cestami výuč
by?

Inovatívnosť niekedy spočíva práve 
v  návrate k  tradičným zdravým hod-
notám a mechanizmom. Jedinečný 
systém môže fungovať len v  jedineč-
nej atmosfére. Prostredie vytvárajú 
spoločne študenti, pedagógovia, ro-
dičia, čiže, ako rád vravím – celé škol-

ské spoločenstvo. Dôležité však je aj 
inšpiratívne materiálne prostredie. 
Starostlivosť o štúdium študenta za-
bezpečuje kvalitný podporný tím zlo-
žený nielen z vynikajúcich pedagógov, 
ale aj odborných konzultantov, ako je 
kariérny a výchovný poradca či školská 
psychologička. Tí spoločne aj indivi-
duálne sprevádzajú mladého člove-
ka. Pomáhajú mu poznávať a rozvíjať 
jeho schopnosti, talent a dispozície 
tým, že mu umožňujú byť aktívnym 
účastníkom tejto jeho cesty. Považu-
jeme to za najprirodzenejší spôsob, 
akým sa človek môže pripraviť na bu-
dúcnosť a čeliť neustálym zmenám.

Inšpiratívnosť medziľudského 
priestoru je očividne silná. Ako ju 
dopĺňa priestor samotnej školy?

Škola dlhodobo pracuje na zatrak-
tívnení a estetizácii nielen vnútorných 
priestorov. Tie sú napokon samé osebe 
príťažlivé, pretože sa v  nich prelína  
a dopĺňa duch starých priestorov bý-
valého františkánskeho kláštora s mo-
dernosťou nového, mladého. V minu-
lom školskom roku sme dobudovali 
niekoľko exkluzívnych vonkajších zón, 

ktoré ponúkajú ojedinelý spoločenský 
priestor s miestami pre debaty a relax 
– Kláštornú záhradu, Piknikový park či 
Motýliu záhradu. Z  interiérových no-
viniek budú mať študenti k dispozícii 
novú muzikálovú učebňu a  pohybo-
vé centrum s priestormi posilňovne 
a  gymnastickej telocvične. Rovnako 
zabehnutú už máme workout zónu, 
ktorá sa teší veľkej obľube.

Čo v sebe zahŕňa váš vzdelávací 
program?

Sme moderná škola so špičkovým 
zariadením odborných učební, orga-
nizujeme poznávacie jazykové pobyty 
či kurzy ako každá moderná škola. 
Máme štipendijný fond na podporu 
ta lentov. Máme aj mimoriadne vý-
sledky nielen v  úspešnosti našich ab-

solventov na vysokých školách, ale už  
počas štúdia u nás. Pravidelne zazna-
menávame úspechy našich študen-
tov v rámci Stredoškolskej odbornej 
čin nosti i na najvyššej, celoštátnej 
úrov ni. Tá úspešnosť, prirodzene, nie  
je samozrejmá. Je to predovšetkým vý-
sle dok poctivej prípravy študenta, na- 
príklad cez tzv. ročníkové projekty, keď 
študent pod patronátom skúseného 
konzultanta vypracováva akúsi malú 
diplomovú prácu. Pre nás je však ško-
la predovšetkým o  zdravých a  pria-
teľských vzťahoch, otváraní sa novým 
svetom, schopnosti rozlišovať a kri-
ticky posudzovať informácie, vidieť, 
kráčať a predovšetkým byť a spoznať 
samého seba.

Text a foto: CS Malacky 

Hmatateľné výsledky projektu Láskoutvore
nie sme verejnosti predstavili začiatkom sep
tembra, keď na slávnostnej vernisáži odštarto
vala samotná zbierka. Záujemcovia mali mož
nosť „prihadzovať” na umelecké diela cez so  
 ciál nu sieť alebo telefonicky. „Tento spôsob pri - 
niesol viacero prekvapení a milých situácií,” ho
vorí autorka projektu a štatutárka OZ Majella 
Martina Ambrušová. „Zistili sme, že mnohí draži-
telia si nechávajú „prihodenia” na posledný deň, 
doslova posledné sekundy dražby. Vo finále sme 
traja sledovali komentáre na FB a snažili sa za-
chytiť každý jeden moment. Stalo sa tiež, že draži-
teľ zaregistroval prihodenie na jeho obľúbený ob-
raz neskôr, a tak musel prijať ,prehru‘ po uplynutí 
lehoty dražby,” dodáva M. Ambrušová.

Pozitívny šok zažili vo Vstúpte desať minút 
pred skončením dražby. Telefonický záujem
ca ponúkol rovných 1000 € za jedno dielo. „Tá 
suma mi vyrazila dych. O to viac, že išlo o obraz, 
ktorý namaľovala moja neterka. Chceli sme ho 
vydražiť do rodiny.”

Obrazy sa dražili do poslednej chvíle. Nako
niec sa predali všetky. Nielen štrnásť, ktoré na

maľovali klienti neziskovej organizácie Vstúp
te pod vedením výtvarníkov, ale aj tie, ktoré 
do dražby venovali výtvarníci zo svojej tvorby. 

„Dražili rodinní príslušníci našich klientov aj šir-
šia verejnosť. Bolo veľmi vzrušujúce a milé sledo - 
vať, ako sa navzájom predbiehajú,” vraví zastu
pujúca riaditeľka Vstúpte Katarína Martincová. 
„Moja sestra si napríklad chcela vydražiť obraz 
môjho syna Adama, no doslova v posledných 
sekundách ju niekto neznámy v ponuke predbe-
hol,” rozho vorí sa Katarína.

Dražba Adamovho obrazu mala napokon 
veľmi dojemnú bodku. Vo štvrtok si totiž mali 
možnosť noví majitelia obrazy vyzdvihnúť. 
„Prišiel pán Baláž, ktorý získal Adamov obraz. 
Zrazu ho odovzdal mne,” hovorí s pohnutím v 
hlase Katka. Mal totiž príznačný názov Srdce 
pre ma minku. A tak dnes visí v obývačke u 
Martincovcov.

Projekt Láskoutvorenie bol veľmi úspešný. 
„Podstatný nebol finančný výťažok, ale výtvar-
né priateľstvá, spo lupatričnosť a radosť z tvo - 
renia. Už dnes vieme, že v Láskoutvorení bude - 
me pokračovať aj v budúcom roku. Som nes-
mierne vďačná Rózke Habovej a jej výtvarnej 
skupine. Bez nich by to jednoducho nešlo. Prida-
li dielam vysokú umeleckú hodnotu, a tak nám 
pomohli zatraktívniť celý projekt,” teší sa M. Am
brušová.

Text: L. vidanová, 
foto: vstúpte, n. o. 

Riaditeľ školy D. Masarovič.

Bližšie informácie k online  
dod sledujte na stránke ško-
ly a jej sociálnych sieťach.
csmalacky.edupage.org

 Škola môže vyzerať aj inak!
19. novembra 2020 by v rámci dňa otvorených dverí tradične privíta-
lo malacké Gymnázium sv. Františka Assiského množstvo nových 
záujemcov o štúdium. napriek pandémii koronavírusu sa deň otvo-
rených dverí uskutoční – ale online na našom webe a  sociálnych 
sieťach. vo virtuálnom prostredí budú sprievodcami priestorom  
a životom školy študenti tak, ako je to pri dod na tomto gymnáziu 
už roky zvykom. v rozhovore s riaditeľom gymnázia danielom Ma-
sarovičom sa zoznámime so školou, ktorá si v povrchnom, zložitom 
a neistom svete materiálnych hodnôt vytýčila vlastnú úspešnú cestu.

 Láskoutvorenie: takmer tritisíc eur pre vstúpte
občianske združenie Majella v spolupráci s neziskovou organizáciou vstúpte úspeš - 
ne ukončili projekt Láskoutvorenie, ktorý vrcholil dražbou umeleckých diel. Za viac 
ako dve desiatky prevažne akrylových malieb zaplatili dražitelia takmer tritisíc eur.
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Jazdecký luk spolu s primitívnym 
lukom a anglickým dlhým lukom 
(tzv. longbow) sa radí medzi histo
rické luky. Je mladší ako primitívny 
luk a jeho vznik môžeme datovať 
okolo rokov 2000 až 1500 pred na
ším letopočtom, do obdobia prvých 
veľkých ríš na Blízkom a Strednom 
východe. Rozšírenie jazdeckého lu
ku do východnej a strednej Európy 
spadá do obdobia sťahovania náro

dov. Zaslúžili sa o to kmene Hunov  
a neskôr Avarov.

Potreba vzniku jazdeckého luku 
vzišla predovšetkým z vojenských 
dôvodov, keď bola do vtedajších ar
mád zavedená jazda. Vojská Egypt
skej a Asýrskej ríše, ale aj Chetiti  
a Peržania používali bojové vozy 
ťahané koňmi, na ktorých stáli lu
kostrelci. Tieto zbrane boli síce na 
vrchole vtedajšej vojenskej techniky  

a taktiky, ale v určitých situáciách 
boli pomalé s obmedzenou mož
nosťou manévrovania. Preto ich 
ne skôr vystriedali lukostrelci na ko
ňoch s jazdeckými lukmi.

Jazdecký luk musí spĺňať dve zá
kladné kritériá: 

1. nesmie prekážať jazdcovi pri 
pohybe na koni,

2. musí byť dostatočne silný a vý
konný.

Pre historické primitívne luky vy
robené z jedného kusa dreva platí, 
že čím je luk silnejší, tým musí byť 
dlhší, aby sa mala energia kde uložiť.  
Preto jazdecký luk vzhľadom na svo
je rozmery nie je vyrobený len z dre
va, ale pri jeho výrobe sa používajú 
aj iné materiály. Dalo by sa povedať, 
že je to historický kompozit. Na vý
robu sa prevažne používali rohovi
na, drevo a šľachy. Tieto materiály 
sa spájali prírodným glejom z rýb 
alebo zvierat. Hotový luk bol často 
spevnený kožou a ďalšími  šľachami. 
Vďaka kombinácii použitého mate
riálu má svoj charakteristický, nie
koľkokrát ohnutý tvar ramien. Výro
ba jazdeckého luku trvala približne 
desaťkrát dlhšie ako výroba iných 
tradičných lukov. Niektoré pramene 
z blízkeho východu udávajú čas vý
roby až dva roky.

Sila jazdeckých lukov nedosaho
vala silu napr. longbowu a aj dostrel 
bol menší, približne do sto metrov. 
Tieto parametre neboli však nevý
hodou v boji, lebo skupiny jazdcov 
používali taktiku rýchleho priblíže

nia k protivníkovi na vhodnú vzdia
lenosť, kde v cvale vystrelili niekoľ
ko šípov a opäť sa rýchlo odpútali 
od protivníka. Táto taktika slávila 
úspech aj proti relatívne silnejšie
mu, ale pomalšiemu protivníkovi, 
o čom svedčia historické záznamy 
z križiackych vojen a tiež kroniky  
o vpáde tatárskych vojsk do Euró  
py.

V súčasnosti je jazdecký luk vyrá
baný z tradičných aj moderných ma
teriálov. Zmenilo sa aj jeho využitie. 
Môžeme ho vidieť na historických 
podujatiach aj v rôznych súťažiach. 
V krajinách, kde je povolený lov s lu
kom, sa využíva aj na poľovačkách. 
Veľmi obľúbené  sú súťaže jazdcov 
na koni, napríklad v Maďarsku, Mon
golsku a Číne, kde popri jazdeckom 
umení predvádzajú súťažiaci aj lu
kostrelecké umenie.

Na Slovensku sa s jazdeckým lu
kom môžete stretnúť na historic
kých akciách a na 3D lukostrelec
kých súťažiach. Zaujímavosťou prí
behu tohto luku je aj fakt, že hoci 
bol vynájdený najmä z dôvodu boja, 
v priebehu histórie ho umelci často 
vkladali a vkladajú do rúk bôžika  
lásky Amora.

Text a foto: Lk Sagittarius

SPEKTRUM / INZERCIA

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

 Jazdecký luk: 
 od bojov po lásku

v septemberi sme začali v spolupráci s malackým lukostreleckým 
klubom Lk Sagittarius publikovať seriál o rôznych druhoch lukov. 
vtedy to bol primitívny luk, dnes prinášame zaujímavosti o jazdec-
kom luku.
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SPoMIEnkY

BLAhožELAnIE

Pri prevode nehnuteľnosti na die
ťa treba rozlišovať dve situácie, a to, 
keď dieťa nie je plnoleté a keď už je 
plnoleté. Neplnoleté dieťa nemôže 
podpísať zmluvu o prevode nehnu
teľnosti, keďže nemá plnú spôsobi
losť na právne úkony. Takúto zmluvu 
nemôže podpísať za dieťa ani rodič, 
ak je tiež sám účastníkom predmet
nej zmluvy. Preto je v takomto  prí
pade potrebné, aby súd ustanovil 
dieťaťu kolízneho opatrovníka, ktorý 
za dieťa zmluvu podpíše, a následne 
– keďže nejde o bežnú vec – musí byť 

takáto zmluva schválená súdom.
Súčasne s  prevodom vlastníc-

keho práva k bytu je možné zria-
diť aj vecné bremeno spočívajú-
ce v  práve doživotného užívania. 
Pokiaľ však na byte viazne ťarcha, 
teda záložné právo v  prospech 
banky, ktorá poskytla hypotekár-
ny úver, je nutné vyžiadať od ban - 
ky súhlas s prevodom bytu. V opač
nom prípade by to mohlo znamenať 
porušenie zmluvných podmienok 
a  následné „zosplatnenie” celého 
úveru. Súhlas banky je vo väčšine 

prípadov potrebný pri každom práv
nom úkone, ktorým sa môže zmeniť 
postavenie banky ako záložného ve
riteľa. Preto aj v prípade záujmu zria
diť vecné bremeno k  založenému 
bytu je potrebné najskôr vyžiadať 
od banky súhlas s takýmto úkonom. 
Banky však v zásade neudeľujú sú-
hlas na zriadenie vecného breme-
na k zálohu, pretože by si takýmto 
postupom sťažili prípadný výkon 
záložného práva, keďže byt s  vec

ným bremenom sa ťažšie predáva 
a, samozrejme, odrazí sa to aj na výš
ke výťažku zo speňaženia zálohu.

Odporúčame, aby ste sa s uvede
nou vecou obrátili na advokáta, pre
tože bez dôkladného oboznámenia 
sa so všetkými relevantnými skutoč
nosťami a listinnými dokladmi nie je 
možné poskytnúť komplexné práv
ne stanovisko.

JUdr. František kurnota, 
advokát

vecné bremeno na byt s hypotékouPrávna
poradňa:

Po rozvode sme sa s bývalým manželom dohodli, že náš spoločný byt 
darujeme synovi. v byte som zostala bývať, manžel sa odsťahoval. Za-
tiaľ sme obaja spolumajiteľmi tohto bytu. Chceli by sme do darovacej 
zmluvy uviesť právo doživotného užívania pre mňa, keďže v ňom bý-
vam. Je by to možné, keď je zároveň na byt hypotéka, ktorú splácam?

 Máte právny problém?
V spolupráci s advokátom F. Kurnotom odpovieme na vaše otázky, pora

díme v zložitých situáciách. Právna poradňa je bezplatná, diskrétnosť zaru
čujeme. Kontaktovať nás môžete aj anonymne. Otázky na právnika posielaj
te na mailovú ad resu: poradna@malacky. sk, prípadne na poštovú adresu: 
Mestský úrad, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky.

Súčasťou stretnutia bol aj pietny 
akt pri pamätníku ôsmim príslušní
kom útvaru, ktorí 19. januára 2006 
tragicky zahynuli pri návrate vojen
ského lietadla Antonov 24 z misie 

v  Kosove. Prítomným sa prihovoril 
bývalý veliteľ leteckej základne a ne
skorší veliteľ Vzdušných síl SR gene
rálmajor Juraj Baránek. Príhovor mal 
aj katolícky kňaz major Slavko Ganaj. 
Účastníci spolu so starostami okoli
tých obcí položili k pamätníku vence. 
Program pre veteránov pokra čoval 
letom na lietadlách L 410 a Spartan 
nad Záhorím.

Klub veteránov letiska Kuchyňa 
vznikol začiatkom roka 2001. O jeho 
založenie sa pričinili pplk. v. v. Ru
dolf Dojčák, mjr. v. v. Eduard Peňažka 
a  pplk. v. v. Emil Jurkovič. Aktuálne 
má 79 členov a od začiatku pracuje 
pod vedením R. Dojčáka.

Text a foto: J. krasňanský

 Stretli sa letiskoví veteráni

Dnes len kytičku kvetov 
na hrob mu môžeme dať, 
ticho sa modliť, 
s úctou a láskou spomínať.
28. októbra 2020 
uplynie 9 rokov od  
chvíle, čo nás na
vždy opustil náš 
manžel, otec a ded 
 ko Ladislav hrč ka.  
Spomínajú man
želka Angela, deti, nevesty, vnúča
tá a celá rodina.

Na krídlach motýlích 
prilieta prianíčko,
aby Ti, babka Angela, 
svietilo slniečko.
Slniečko šťastia, lásky a nádeje, 
nech sa Tvoje srdiečko 
radosťou zahreje a zasmeje.

Ku krásnym 89. na
rodeninám pani  
Angele hrčkovej 
blahoželajú deti, 
nevesty, vnúčatá 
a  pravnúčatá Jož
ko a Paulínka.

MsÚ Malacky určil termín na 
vykonanie jesennej  preventívnej 
celoplošnej deratizácie na území 
mesta do 30. novembra.

Povinnými subjektmi na vyko
nanie preventívnej deratizácie sú 
fyzické osoby správcovia:  za-
riadení spoločného stravova-
nia, zdravotníckych  zariadení, 
obchodných a podnikateľských 
prevádzok, školských a pred-
školských zariadení, prevádz-
kových a administratívnych 
budov, obytných domov, rodin-
ných domov (v prípade chovu 
hospodárskych zvierat), kana-
lizačnej siete, výrobných a pre-
vádzkových objektov, vojen-
ských objektov.

Tieto subjekty sú povinné vy
konať deratizáciu vo svojich ob
jektoch, prípadne v  objektoch, 
kde na území mesta Malacky 
vykonávajú funkciu správcu. Po 
vykonaní deratizácie treba ob
ratom zaslať pracovný list, resp. 
iný vierohodný doklad o výkone 
týchto prác, na adresu Msú Ma-
lacky, útvar výstavby a  život-
ného prostredia, Bernolákova 
5188/1A, 901 01 Malacky. Ne
dodržanie povinnosti bude posti
hované v zmysle platných práv
nych predpisov.

úvažP, Msú Malacky

Jesenná 
deratizácia

novEMBRoví JUBILAnTI

80 rokov
Celestína Báchorová
Alžbeta Fabianová
Marta Holešová
Mária Matušková
Rudolf Oberfranc
Ľudovít Oslej
Peter Parák
Anna Púčiková
Monika Vokurková

85 rokov
Anna Abelová
Mária Bilkovičová
Kvetoslava Blažíčková
Milan Čermák
Valéria Kadlíčková
Terezia Mihálová

90 rokov
Cecília Hudáková

92 rokov
Alžbeta Hurbanová

93 rokov
Štefánia Poláková

Srdečne blahoželáme!

Pri príležitosti dňa slovenského vojenského letectva (17. septembra) 
sa každoročne stretávajú členovia klubu veteránov letiska kuchyňa. 
Ide o spomienku na rok 1944, keď počas Slovenského národného po-
vstania pristálo na letisku pri Zvolene 21 stíhacích lietadiel, ktoré po-
tom pôso bili v tyle nepriateľa.

Na sústredení sa pripravovali Ja-
kub kopiar, Michaela Salayová, 
Matúš Bachratý a  Laura holická. 
Počas pobytu sa k nim pridala aj fy
zioterapeutka Dana Sadovská. 

„Sústredením sme chceli rozšíriť 
aeróbnu kapacitu našich atlétov pred 
tohtoročnou neistou halovou sezónou. 
Ak sa dalo, trénovali sme preto každý 
deň štyri hodiny vo vysokohorskom 
prostredí okolo 2000 metrov nad mo-
rom,” povedal tréner J. Valachovič. At
létom z ekipy vyšlo počasie, deň po 
ich odchode sa už v Tatrách spustil 
sneh, dovtedy však mohli nerušene 

trénovať bez prekážky v podobe ne
priaznivého počasia.

„U atlétov vidím pozitívne výsledky 
zo sústredenia už teraz, keď beháme 
v  lesoch na Záhorí. Je však otázkou, 
kedy a či vôbec budú môcť ukázať pro-
gres na súťažiach,” dodáva na margo  
neistoty v súvislosti so zimnou sezó
nou J. Valachovič. Okrem J. Kopiara  
sú všetci zúčastnení pretekári vo ve
ku žiakov, pri Kopiarových výsled
koch na sústredení bol tréner spo
kojný.

Text: M. Binčík, 
foto: Malacká bežecká ekipa

 Malacká bežecká
 ekipa trénovala
vo vysokých Tatrách

Ani v tomto roku nechýbalo v programe mladých bežcov z Malackej 
bežeckej ekipy tradičné sústredenie vo vysokých Tatrách. Mladí atléti 
z AC Malacky pod vedením Jakuba valachoviča trénovali od 27. sep-
tembra do 11. októbra vo vrbove a na Štrbskom Plese.
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Najviac sa darilo Matúšovi kla-
sovi, ktorý sa výkonom 654 cm stal 
majstrom SR v  skoku do diaľky žia
kov, vo finále na 100 m prekážok vy
bojoval v novom osobnom rekorde 
13,98 s striebornú medailu a  ďalšie 
striebro pridal aj v  behu na 300 m 
prekážok časom 41,87 s.

Taktikou štart–cieľ si po zlato 
a titul majstra SR v behu na 5000 m  
juniorov dobehol v čase 15:46,70 
min. Marek ondrovič.

Tri individuálne umiestnenia na 
stupňoch víťazov a  tri nové osobné 
rekordy v  kategórii žiačok dosiahla  
Rebecca Slezáková. V  hladkom 
be hu na 300 m jej za výkon 41,24 s 
patrila strieborná medaila, striebro 
zí skala aj v  disciplíne 300 m preká
žok (45,78 s) a vo finálovom behu na  

100 m prekážok finišovala časom 
15,02 s na bronzovej priečke.

Príjemne prekvapilo aj kvarteto 
žiačok AC Malacky v  štafete na 4x  
60 m v  zložení Laura vrabčeková, 
Tereza Beňová, Rebecca Slezáková 
a Sarah Alexandra Jurovatá. Diev
čatá dopravili štafetový kolík do cieľa 
v treťom najrýchlejšom čase 31,71 s 
a zabezpečili si bronzové medaily.

Šampionát sa z časových a or ga ni  
začných dôvodov v súvislosti s pan
demickou situáciou uskutoč nil pre  
žiacke a juniorské kategórie výni
močne v spoločnom termíne.

Všetky súťaže a disciplíny prebie
hali za prísnych hygienických a epi
demiologických opatrení.

Text: P. Filip, 
foto: S. Slezáková 
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Vaša súťaž bola pre zlú pande
mickú situáciu prerušená. Ako vy
zerá tréningový proces v tímoch FC 
Malacky počas aktuálnej situácie?

Netrénujeme v  skupinách, ale len 
in dividuálne. Hráči si uvedomujú, že 
ne môžu vypnúť, pretože pred štartom 
jar nej časti ich čaká váženie, musia mať  
výkonnosť i  kondíciu v  poriadku. Nie-
ktorí z  hráčov trénujú v  spoločnosti 
môj ho asistenta Pavla Michaloviča, iní 
doma.

Čakali ste pred začiatkom súťaže 
ta kéto vysoké umiestnenie?

Do konca prvej polovice sezóny 
chýbajú štyri zápasy, no našliapnuté 
máme veľmi dobre. Úprimne, z  takto 
vysokého postavenia v  tabuľke sme 
sami prekvapení, ale radšej takéto milé 
prekvapenie než boj o spodné priečky.

V minulosti ste trénovali malac
ké mládežnícke tímy. V čom je roz
diel medzi vedením juniorského tí
mu a mužov?

Pri trénovaní mládežníkov hráča 
tréner nielen trénuje, ale aj vychová-
va. Zápasy sú tiež vedené inak, tréner 
sa musí zameriavať na to, aby sa hrá-
či zlepšovali v rámci ich osobnostného 
i  herného vybavenia. Pri seniorských 
tímoch už ťažko niekoho vychováte, 
tam je na konci dňa dôležitý finálny 
produkt, a teda body zo zápasov a po-
stavenie v  tabuľke. Aktuálne máme 
v mužstve aj hráčov nad 30 rokov, pri 
nich sa už o  nejakej výchove nemô-
žeme baviť a  k  nim je prístup úplne  
odlišný než u mladých. Muži už vedia, 
že hrajú o  svoje posty, minutáž, neja-
ké peniaze. Nikto sa nepozerá na to,  
že hráte pekne, keď nemáte body.

Za relatívne krátky čas sa vám 
podarilo pozdvihnúť mužstvo. Čo je 
najsilnejšou stránkou aktuálneho 
tímu? Kde naopak vidíte najväčšie 
slabiny mužstva?

V marci počas koronakrízy sa nám 
úplne rozpadlo mužstvo, všetko sme 
museli skladať nanovo. Naším cieľom 
bolo hrať s Malačanmi a vlastnými od-
chovancami, čo sa nám sčasti poda-
rilo. Nechceli sme sa spoliehať na štu-
dentov, ako to robia niektoré bratislav-
ské celky, pretože situácia nie je dobrá, 
a keďže všetci by boli doma, nemal by 
kto hrať. Myslím, že staviame na tom, 
že za nás hrajú domáci. Hráči si dres 
Malaciek vážia a k zápasom pristupu-
jú inak, pretože sa im môže stať, že ich 
hocikto zastaví a  spýta sa na zápas. 
Mali sme problémy s ofenzívou, čo sme 
vyriešili príchodom zahraničných posíl.

Môžeme očakávať ďalšie prícho
dy do kádra počas zimnej pauzy?

V súčasnosti máme 18-členný káder, 
takže by som povedal, že skôr nie. Viac 
zahraničných posíl aktuálne nezháňa-
me, pretože, ako som povedal, cieľom 
je robiť s  našimi hráčmi. Mužstvo zo-
stane pokope a pred pokračovaním 
sezóny nečakáme žiadne príchody ani 
odchody. Ale samozrejme, ak by sme 

natrafili na hráča, ktorý by zvýšil kon-
kurenciu na určitých postoch, nebránili 
by sme sa posilneniu. Možno to bude 
podobná náhoda ako príchod Beku 
Dzhanelidzeho – nevyšiel mu pôvodný 
prestup, v Rusku už povedal, že odchá-
dza, a  tak sa prostredníctvom našich 
kontaktov s jeho agentom ocitol u nás. 
Papierovačky trvali dlho, napokon 
však stihol naskočiť ešte pred preruše-
ním. Kalilou Trawally tiež prišiel necie-
lene, chceli sme, aby mal Beka nejaké-
ho parťáka. S  loptou je veľmi šikovný, 
ale zatiaľ mu robia problém prihrávky.

Malacky mali dlhodobo problé
my s brankármi. Hosťovaním Marka 
Zváča ste tieto ťažkosti vyriešili. Ako 
ste spokojný s výkonmi brankárov?

Marko je odchovancom Malaciek, 
odišiel ako mladší dorastenec do Slo-
vana Bratislava. Aktuálne je stále ich 

hráčom, ale keďže máme so Slovanom 
dobré vzťahy a  oni majú brankársky 
post vyriešený Dominikom Greifom, 
Mi chalom Šullom a  Martinom Trnov-
ským, Marko zadarmo hosťuje u  nás. 
Brankárske tréningy má v  Bratislave, 
aby ho mal Slovan pod dohľadom. Po-
držal nás veľakrát v prvej polovici sezó-
ny, pochytal penalty a navyše pomáha 
aj našej dvojke, Martinovi Žilavému. 
Ten je veľký talent, prišiel z dorastu, v sú-
časnosti má však po nevydarenom po-
hárovom stretnutí s Rohožníkom útlm,  
ale dostane sa z toho. 

Aké sú vaše ambície do zvyšnej 
časti sezóny?

Po sezóne nás zrejme čaká reorga-
nizácia ligových súťaží, zo súčasných 
štyroch tretích líg budú dve – západná 
a východná. Aby sme si zaručili účasť 
v  III. lige západ pre budúcu sezónu, 
musíme skončiť v najlepšej trojke. To je 
naším cieľom. Aj preto sme viac inves-
tovali do rozšírenia kádra a  prakticky 
sme posilňovali až do posledného dňa 
prestupového obdobia.

Keby ste vyhrali III. ligu, je reálne, 
že by Malacky boli druholigové?

Bavili sme sa v  klube už aj o  tejto 
možnosti, avšak na II. ligu je potrebné 

licenčné schvaľovanie štadióna, kto-
rý musí mať minimálne 650 miest na 
sedenie a  ostatné technikálie. Nedo-
kážeme odhadnúť, či by sme spĺňali 
podmienky a takisto by bolo potrebné 
podstatne posilniť káder.

V  treťoligovom ťažení vám po
máhali aj posily zo Senice. Aký vplyv 
má ich prítomnosť na hru Malaciek?

Vždy, keď niekto z FK Senica príde, je 
vidieť, že sú o triedu vyššie než treťoli-
gisti. Aj napriek tomu, že ich pošlú hrať 
III. ligu, tak zápasy neodchodia, nao-
pak, bojujú a sú pre nás prínosom. Väč-
šinou za nás hrajú chalani, ktorí potre-
bujú získať zápasovú prax v mužskom 
futbale, pretože prišli z  dorastu. Zau-
jímavým hráčom bol napríklad Filip 
Maksić, ktorý má skúsenosti zo Sparty 
Praha, mládežnícky reprezentant Vla-
dimír Barbora či Grék Ioannis Niarchos. 
Ten je odchovancom Panathinaikosu 
Atény, čiže kvalitu má, ale potrebuje 
fy zicky dospieť. Má 18 rokov, no s lop-
tou je veľmi šikovný. V Malackách si títo 
hráči môžu vybojovať miesto v zostave 
Senice, príkladom sú Tenton Yenne, Ed-

mund Addo či Peter Moses Eneji, ktorí 
u nás hrali a teraz patria k oporám FK 
Senica.

Je reálne, že by Senica okrem 
svo jich hráčov v našom meste sledo
vala aj niekoho z Malačanov? Mohli 
by sme vidieť Malačana v I. li ge?

Táto možnosť tu, samozrejme, je. 
Tréneri zo Senice sa už pýtali na niekto-
rých našich hráčov, ale je to profesio-
nálne mužstvo a  trénujú aj doobeda. 
Neviem, či by sa v súčasnosti niektorý 
z   hráčov rozhodol, že sa vzdá práce 
a skúsi to v Senici.

Ostatné ligové zápasy sa hrali 
bez divákov. Ako ste si zvykli na ti
cho počas stretnutí?

Posledný zápas s divákmi sme odo-
hrali doma s Interom. Na toto stretnu-
tie prišlo pol tisíca fanúšikov, klub 
z  takýchto zápasov žije. Atmosférou 
i  finančne. Pred prerušením ligy bola 
at mosféra komorná, no o to lepšie pre 
trénera. Keď zakričím pokyny z  lavič-
ky, hráči to jasne počujú. Už sa nikto 
nemôže vyhovárať na to, že z  druhej 
strany ihriska nepočul. Je však zábavné 
pozerať záznamy zo zápasov, kde po-
čujem každé svoje slovo.

Za rozhovor ďakuje M. Binčík. 

Bronzová štafeta AC Malacky: zľava R. Slezáková, L. Vrabčeková, tréner P. Filip, S. A. Jurovatá, 
T. Beňová.

 Mladí atléti priviezli
 zo šampionátu 
 republiky 8 medailí

Zo spoločných majstrovstiev Slovenska v atletike žiakov a juniorov, 
ktoré sa uskutočnili ešte v priaznivých podmienkach pre organizo-
vanie športových súťaží v septembri v Trnave, priviezli členovia At-
letického klubu AC Malacky až 8 cenných kovov s bilanciou 2 zlaté,  
4 strieborné a 2 bronzové medaily.

R. Slezáková (2x striebro, 1x bronz).

M. Klas (1x zlato, 2x striebro).

M. Ondrovič (1x zlato).

     Sme vysoko 
a chceme tam aj zostať
Tréner FC Malacky 
Branislav Juhas: 

Futbalisti FC Malacky zažili mimoriadne úspešnú, i keď nekomplet-
nú jesennú časť III. ligy Bratislavského futbalového zväzu. v jedenás-
tich kolách získali 20 bodov, čo im stačí na vynikajúcu 3. priečku. Pred 
sebou majú len Inter Bratislava a FC Rohožník. Čo na úspešnú jeseň 
hovorí tréner Branislav Juhas?


