
Doterajšia právna úprava for
mou všeobecne záväzného naria
denia (VZN) hovorí, že herne a  ka
sína nemôžu byť vo vzdialenosti 
menej ako 200 m od škôl, školských 
zariadení, sociálnych zariadení, 
ubytovní mládeže alebo inej herne. 
Zároveň je určených 12 konkrét
nych dní, počas ktorých sa zakazuje 

prevádzkovanie hazardných hier na 
území mesta.

Samosprávy teraz majú v  tejto 
oblasti oveľa väčšie možnosti vrá
tane úplného zákazu herní a  ka
sín na svojom území. Umožňuje to 
novela zákona o hazardných hrách 
platná od 2. novembra tohto roka. 
Vypustila sa v  nej doteraz zásadná 

podmienka na zákaz hazardu, kto
rou bola petícia občanov s  podpo
rou najmenej 30 percent obyvateľov 
obce alebo mesta. 

Samosprávy teda majú rozvia
zané ruky a v  tomto zmysle postu
pujú aj Malacky. Poslanci dostali na 
stôl VZN o úpl nom zákaze hazardu 
v  meste. Poslanec Daniel Masaro-
vič v  diskusii počas zastupiteľstva 
ocenil, že mesto rýchlo reaguje na 
legislatívne zme ny. „Existuje pre
ukázateľný súvis medzi hazardom,  
gamblerstvom a životmi. Hazard ne
môžeme pova žovať za zábavku,” po
vedal. Poslankyňa Lucia Vidano - 

vá sa odvolala na príklad z  Českej 
republiky, kde mestá s nulovou to
leranciou hazardu znížili úroveň 
kriminality o  polovicu. „To, čo štát 
vynaloží na liečbu závislého člo
veka je oveľa viac než to, čo obce 
a  mestá získajú do svojho rozpočtu 
z  hazardu,” skonštatovala. Opono
val Jozef Mračna: „Ambícia donútiť 
hráča, aby nehral, sa minie účinku. 
Ľudia musia byť zodpovední sami za 
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úVoDník

 Bezplatné
testovanie
 naďalej funguje

Mobilné odberové miesto na 
bez platné antigénové testovanie na 
ochorenie Covid19 v areáli Nemoc
nice Malacky ostáva aj naďalej otvo
rené. Mobilné odberové miesto sa 
nachádza pred poliklinikou v bielych 
unimobunkách. Bude otvorené až  
do konca roka.

Pondelok 8.00–12.00 h
Utorok 8.00–12.00 h
Streda 11.00–15.00 h
Štvrtok 8.00–12.00 h
Piatok 11.00–15.00 h
Posledný odber sa vykoná 10 mi

nút pred skončením otváracích ho
dín. Ďakujeme za  porozumenie.

-red-

 Dotácia 
na ďalšiu 
cyklotrasu

Mesto bolo úspešné s  ďalšou 
žia dosťou o  dotáciu. Dostaneme 
takmer 1,7 milióna € na výstavbu  
cyklotrasy Partizánska – Cesta 
mládeže. Tento úsek bude treťou 
etapou nosnej siete cyklistických 
chodníkov v  meste (po trasách Pe
zinská – priemyselný park a  Druž
stevná – Radlinského). Cyklotrasa 
Partizánska – Cesta mlá deže v  cel
kovej dĺžke 2 768 metrov bude sa
mostatne obojstranne vedená a bu
de prechádzať zastavaným územím. 
Spojí ulice Partizánska, Ľuda Zúbka, 
Námestie SNP, Mierové námestie, 
Veľkomoravská a Cesta mládeže. Sú
časťou výstavby bude aj rekonštruk
cia priľahlých ulíc, chodníkov a par
kov.

Za šesť rokov pôsobenia aktuál
neho vedenia mesta už Malacky zís
kali viac ako 11 miliónov €.

-lp-

Advent je 
opäť tu

Začal sa advent, a  tak ako všetko 
v  tomto roku, aj on je zrazu iný, než 
sme boli zvyknutí. Advent je síce ob
dobím ticha a čakania na príchod Bo
žieho dieťaťa, ale to ticho je pre veľa 
ľudí až príliš silné. Nekonal sa tradičný 
adventný koncert, nebude mestský Mi
kuláš, nebudú sa konať vianočné trhy 
a veľmi otázny je novoročný ohňostroj, 
kde takisto musíme počítať s možnos
ťou, že pravdepodobne nebude. Dva 
tradičné symboly sviatkov tu predsa 
len sú: mestský adventný veniec a via
nočný strom v centre.

Žiaľ, musíme sklamať všetkých oby 
 vateľov, ktorým sme vlani sľúbili novú 
vianočnú výzdobu v  uliciach. V  roz
počte mesta bola síce schvále ná suma 
25tisíc € na nákup nového vianočné
ho osvetlenia, avšak nastali nepred
vídané a  už toľkokrát spomínané ne
priaznivé okolnosti, súvisiace s korona
vírusom. Samospráva má značný 
výpadok financií z  po dielových daní, 
mesto a  mestské organizácie museli 
redukovať svoje výdavky a ich zamest
nanci nedostali odmeny – v takejto si
tuácii  by radnica určite čelila obrovskej 
kritike za nákup vianočnej výzdoby 
v niekoľkotisícovej hodnote. Preto pro
síme všetkých Malačanov o pochope
nie náročnej situácie, ktorú nik z  nás 
nezavinil. Nové vianočné osvetlenie sa 
zakúpi na budúci rok v rámci pripravo
vanej rekonštrukcie Radlinského ulice, 
kde sa už chystajú aj nové elektrické 
rozvody na výzdobu.

Na zahnanie pesimistickej nálady 
je tu Malacký hlas. Dozviete sa, ako 
môžete pomôcť životnému prostrediu,  
že seniori  dostali  krásny kvetinový dar,  
že Cvečko je tu stále s nami a  že do
volenka s dvoma malými deťmi sa dá 
prežiť aj na bicykloch. Okrem toho vám  
predstavíme športovcov roka 2019.

A jedna príjemná informácia na zá  
ver: v tohtoročnej premiérovej vianoč
nej rozprávke, ktorú odvysiela RTVS, 
hrajú aj Malačania. Viac ne prezradí
me, podrobnosti sa dozviete o  dva 
týždne v ďalšom Malackom hlase.

                     Ľ. Pilzová 

Poslanci mestského zastupiteľstva v Malackách rozhodli o postup-
nom utlmení hazardu v  meste. Znamená to, že sa už nebudú po-
voľovať nové žiadosti o  prevádzkovanie herní a  kasín. Existujúce 
licencie sa rušiť nebudú, avšak po ich vypršaní sa nebudú ani ob-
novovať. o pár rokov budú teda Malacky mestom bez hazardu. Vý-
sledok hlasovania zastupiteľstva nazval primátor Juraj Říha „od-
vážnym rozhodnutím”.

 Z Malaciek sa stane 
mesto  bez hazardu
 Z Malaciek sa stane 
mesto  bez hazardu

Symboly 
Vianoc

Vo vestibule mestského úradu 
sa môžete pokochať pohľadom 
na adventný veniec. Vznikol pod 
šikovnými rukami pracovníčok 
Centra voľného času, ktoré sa my 
nazbierali čečinu a  vymysleli jeho 
podobu od prvého anjelika až po  
poslednú sviecu. Borovica v par ku 

na Kláštornom námestí je už pripra
vená. Zamestnanci spoločností Te
kos a ELViP na ňu pri pevnili tisícky 

minižiaroviek, vďaka čomu sa už po 
druhýkrát stala mestským vianoč
ným stromom.              -lp-/-otano-
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na Slovensku bude v roku 2021 sčítanie obyvateľov, domov a bytov. 
Prvýkrát sa uskutoční plne elektronicky. Sčítať sa môžete jednoducho 
a bezpečne cez váš počítač, mobil alebo tablet. neoberie vás o to čas, 
proces vlastného sčítania trvá krátko.

Prečo je dôležité sčítať sa a mať 
trvalé bydlisko v Malackách?
•  zápisy detí do materskej či zá klad

nej školy,
•  poskytovanie sociálnych služieb 

mesta (sociálny taxík, umiestnenie 
v  zariadení opatrovateľskej služby 
atď),

•  od oficiálneho počtu obyvateľov 
závisí, koľko mesto dostane tzv.  
podielových daní od štátu. Od to
ho sa odvíjajú možnosti investícií 
(cesty, chodníky,  parkoviská),

•  obyvatelia Malaciek môžu využiť 
zľavy na športovanie (športová ha  
la Malina, krytá plaváreň).

-red- 

SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA

 Pomôžte zostaviť 
 cirkulárnu mapu
 nášho mesta

Začiatkom októbra sa v Malackách stretla skupina ekologicky zmýš-
ľajúcich ľudí, ktorým nie je ľahostajná budúcnosť našej Zeme z glo-
bálneho aj lokálneho pohľadu a založili miestnu klimatickú skupinu. 
Jednou z ich prvých aktivít, ktorú zastrešujú Malackí zberači, je výzva 
na vytvorenie cirkulárnej mapy.

Netreba zdôrazňovať, v akom náročnom období 
žijeme, čo prežívame, ani  ako sa cítime. Nemáme 
istotu, kedy sa táto situácia zmení, kedy sa zase bu
deme tešiť a vážiť si aj maličkosti.

V predchádzajúcich dňoch sme s pietou spomí
nali na všetkých našich drahých zosnulých, ktorí by 
nám aj teraz boli útechou. Boli to sviatky venované 
spomienkam na chvíle prežité spolu s  našimi dra
hými. Prvýkrát sme nemohli s úctou a vďakou po
stáť pri miestach ich večného odpočinku. Zabránili 
nám v tom opatrenia, ktoré sa teraz stali prekážkou 
k týmto smutným, ale o to dôležitejším momentom 
nášho ľudského bytia a cítenia.

O to viac si vážime veľký dar, ktorý sme dostali 
z  predajne kvetín Florest. Celý areál okolo budovy 
Mestského centra sociálnych služieb v  Malackách 
je vyzdobený nádhernými chryzantémami rôznych 
farieb i  veľkostí. Pri prechádzke po záhrade môže
me takto zaspomínať na našich drahých, priateľov 
a známych.

V  mene vedenia i  všetkých klientov MsCSS 
úprimne a  zo srdca ďakujeme rodinám Mikušo
vej a Kušnírovej. Želáme im veľa zdaru a úspechov  
v práci.

Všetkým, ktorí sa raz dostanú do seniorského 
veku, odkazujeme: „Pekné dieťa sa narodí, ale sta
rý človek je umeleckým dielom prírody.” Chceme s 
a ešte  aspoň chvíľu tešiť  zo života okolo  nás.

Text: A. Dubajová, foto: L. Vidanová 

opravená
dlažba
na chodníku

Chodník na Záhoráckej ulici má 
opravenú dlažbu. Ide o miesto pred 
kaderníctvom na rohu bytového 
domu „kukurica”. Dlažobné kocky 
v  blízkosti kanalizačného poklopu 
boli poškodené, prepadnuté a  pre 
chodcov nebezpečné. Po upozorne
ní obyvateľov mesta je chodník už 
opravený.        -red-

VŠIMLI SME SI

Cirkulárna mapa mesta je projekt  
vznikajúcej Klimatickej skupiny v Ma
lackách. Jej členovia sa inšpirovali ná  
padom od Inštitútu cirkulárnej eko
nomiky. Mapa má priniesť súhrn 
všetkých lokalít v meste, ktoré pri
spievajú k cirkulárnej ekonomike, te  
da k zníženiu tvorby odpadu. „Za
komponovali sme aj miesta, ktoré 
akýmkoľvek spôsobom napomáhajú 
k udržateľnosti a ochrane životného 
prostredia,” vysvetľujú.

Medzi lokality v hľadáčiku cirkulár
nej mapy patria 

• bezobalové ob chody,
• vegánske reštaurá cie,
• second handy,
• zberné dvory a miesta,
•  miestni pestovatelia a cho-

va telia,
• záhrady a kompostoviská, 
• komunitné centrá,
•  servisy, opravovne a požičov-

ne,
• knižnice, antikvariáty,
• knižné búdky a trhy.
Snahou malackej klimatickej sku

piny je vytvoriť online verziu mapy, 
dostupnej pre všetkých občanov 
pravdepodobne v roku 2021. „Ak bu
de projekt úspešný, radi by sme vytvo
rili aj fyzickú podobu mapy a umiest
nili ju ako informačnú tabuľu v centre 
mesta,” avizujú.

L. Vidanová 
Zdroj: Inštitút cirkulárnej ekonomiky, 

www.incien.sk

Lineárna vs. cirkulárna ekonomika

k tvorbe cirkulárnej mapy mô že prispieť každý jeden z nás vyplnením 
dotazníka zverejneného na facebookovej stránke Malackých zberačov. 

Seniori ďakujú za kvetinovú výzdobu

klientske centrum Msú Malacky 
– úradné hodiny:
Pondelok 8.00–11.00 h

13.00–15.00 h 
Utorok  8.00–11.00 h
 13.00–15.00 h
Streda  8.00–11.00 h 

14.00–17.00 h
Štvrtok  8.00–11.00 h 

13.00–15.00 h
Piatok  8.00–11.00 h

Prosíme, aby ste ostatné od
de lenia mestského úradu kontak
tovali telefonicky alebo mailom. 
Osobné stretnutie je možné len po 
predchádzajúcej dohode. Všetky 
dokumenty (podania, žiadosti atď.) 
sa odovzdávajú iba cez podateľ
ňu. Informácie môže poskytnúť aj 
spojovateľ/in formá tor na tel. čísle 
034/79 66 100 alebo priamo na re
cepcii Mestského úradu Malacky.

Zároveň prosíme o dodržiava
nie týchto opatrení:

•  vstup do budovy usmerňuje 
recepčný,

•  vstup do budovy len s ochran
ným rúškom,

•  povinná dezinfekcia rúk pri 
vstupe do budovy,

•  odstup v budove 2 m. 
Ďakujeme.

Msú

osvedčovanie listín a podpisov 
je možné iba po vzájomnej dohode
Pripomíname verejnosti, že vstup do budovy Msú je naďalej obmedzený. osvedčovanie listín a podpisov  
sa vykonáva len po telefonickej dohode – kontakt 034/79 66 121 alebo 034/79 66 122.

 Prečo je dôležité mať 
adresu v Malackách
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Bratislavský samosprávny kraj 
(BSK), ktorý doteraz niekoľko ro
kov urgent dotoval, nevie pokryť 
neustále sa zvyšujúce finančné ná
klady na jeho prevádzkovanie. Kraj 
a mesto Malacky opakovane žiadali 
minister stvo zdravotníctva, aby ur
gent v Malackách zaradilo do tzv. 
pevnej sie te urgentov I. typu, v rám
ci ktorej do stávajú od zdravotných 
poisťovní paušálne platby. Rezort 
však nevyhovel. Ak sa nič nezmení, 
od nového roka budú musieť akút
ne prípady z  regiónu Dolného Zá
horia v čase od 22.00 h do 6.00 h 
ísť na špecializované pracoviská 
do Bratislavy.

O aktuálnom stave a budúcnos ti 
urgentu sa dlho diskutovalo aj po  
čas rokovania mestského zastu pi
teľstva, na ktoré osobne prišli pred
seda BSK Juraj Droba, podpred 
 seda BSK pre zdravotníctvo Juraj 
Štekláč, hlavný lekár BSK Tomáš 
Szalay a  riaditeľ Nemocnice Malac
ky Peter Kalenčík. „Už od začiatku 
roka hľadáme spôsob, ako zabez
pečiť fungovanie urgentnej zdra
votnej starostlivosti v  regióne. Bra
tislavská župa pôvodne počítala so 
sumou 600tisíc € na pokračovanie 
tejto služby, avšak tento objem pro
striedkov nebol postaču júci. Aj preto 
sme sa spoločne s mestom Malacky 
obrátili na štát so žiadosťou o po
moc,” ozrejmil J. Droba. Doplnil ho 
primátor Malaciek Juraj Říha: „Mi
nisterstvo zdravotníctva nás hodilo 
takpovediac cez palubu a  oznámilo, 
že v našom regióne s ÚPS nepočíta.”

Mestské zastupiteľstvo po troj
hodinovej diskusii prijalo jedno
hlasne uznesenie, v ktorom poslan

ci vyjadrili nesúhlas so zrušením 
poskytova nia ÚPS v nemocnici bez 

zabezpečenia adekvátnej náhrady. 
Zároveň vyzvali BSK, akciovú spo
ločnosť Ne mocničná a ministerstvo 
zdravot níctva zabezpečiť ÚPS, aby  
sa tak odvrátilo hroziace ne bepe
čenstvo na životoch a zdraví oby va
teľov.

Text: Ľ. Pilzová, foto: S. osuský 

SAMOSPRÁVA  

Centrum voľného času musí mať 
síce momentálne dvere zatvorené, 
avšak vnútri je veľmi živo. Pred pár 
dňami sa skončili dve tvorivé súťa
že – Jeseň očami detí a kúzelný 
zelovoc. Prvá v  sebe skrýva výtvar
nú súťaž, tá druhá bola ešte o niečo 
náročnejšia. „Úlohou detí bolo nájsť 
zeleninu alebo ovocie netradičného 
tvaru, prípadne ich dozdobiť podľa 
vlastnej fantázie. Fotografie svojich 
zaujímavých nálezov a výtvorov do
plnili kreativnymi názvami, napríklad 
Strýček Mrkvička, Chobotnica z  Dol
ného konca, Noemova archa či Indián 
na návšteve. Teší nás, že deti vnímajú 
krásy prírody, sú originálne a  kreatív
ne,” s potešením v hlase povedala ria
diteľka CVČ Alžbeta Šurinová. Ďalšia 
súťaž práve prebieha. Volá sa Poz-
naj svoje mesto/obec a deti z celé

ho okresu spolu so svojimi plyšák
mi alebo vlastnoručne vyrobenými 
maskotmi hľadajú zaujímavé miesta 
(ulice a pamiatky) podľa zadania. Na
priek pandémii pokračujú aj pred
metové olympiády, v  tomto období 
je to slovenčina a pytagoriáda.

Prechod do online priestoru
Končiaci sa rok bol z pohľadu CVČ 

zaujímavý i náročný. Obrovskou zme
nou pre lektorov i deti bol prechod 
do virtuálneho priestoru. Začalo sa to 
už na jar počas prvej vlny pandémie. 
Leto bolo akotak normálne, Cvečko 
organizovalo tradičné a mimoriad
ne obľúbené letné denné tábory. 
Namiesto bežných štyroch turnusov 
ich toto leto bolo až šesť. Na prelome 
leta a jesene sa pripravovalo otvore
nie nového školského roka vrátane 

krúžkov a  kurzov. Na druhý deň po 
tom, ako si pracovníčky Cvečka pove
dali, že majú všetko pripravené, cen
trá voľného času na celom Slovensku 
zatvorili. A tak sa opäť prešlo na virtu
álne vyučovanie. „Máme prihlásených 
okolo 600 detí. Keďže s nimi nechceme 

stratiť kontakt, vyrábame pre ne in
štruktážne videá. Niektoré sú dostupné 
verejne cez našu facebookovú stránku, 
iné posielame deťom priamo. A tak si 
môžu v domácich podmienkach pod
ľa videí zatancovať, zacvičiť, zahrať na 
gitaru, precvičiť angličtinu alebo niečo 

pekné vytvoriť,“ vysvetľuje A. Šurinová 
a dodáva: „Obrovskou posilou sú naši 
aktivační pracovníci. Nielenže nám veľ
mi pomáhajú, ale my sa od nich veľa 
učíme.”

Upratovanie aj rekonštrukcia 
„Obdobie zatvorených dverí sme 

využili aj na činnosti, ktoré bežne ne
stíhame. Upratali sme si v skrinkách a 
vymaľovali miestnosti. Momentálne 
nás čaká výmena podláh a dverí,” vy
menúva riaditeľka. Okrem toho na 
budúci rok sa pripravuje veľký pro
jekt – rekonštrukcia stredného pavi
lónu v areáli CVČ na Komunitné cen
trum. Ako povedala A. Šurinová, po
pri tom všetkom sú zamestnankyne 
malackého Cvečka stále v nasadení: 
„Ak by sa takpovediac z večera do rána 
rozhodlo o obnovení prevádzky centier 
voľného času, sme pripravení ihneď 
otvoriť a privítať deti.”

Informácie o činnosti Centra 
voľné ho času v Malackách:
Web: cvcmalacky.sk 
Facebook: Centrum voľného času  
Malacky 
Youtube: CVČ Malacky 

Text a foto: Ľ. Pilzová 

 Cvečko je s nami stále v kontakte
Akonáhle odbočíme z rušnej Ulice 1. mája do vnútrobloku na Rázuso-
vej, razom sa ocitneme v oáze dobrej nálady a skvelých nápadov. Cen-
trum voľného času v Malackách sme navštívili pár dní pred začiatkom 
adventu, keď sa pracovná atmosféra začala miešať so sviatočnou. Ši-
kovné ruky pracovníčok Cvečka tam práve s láskou vyrábali mestský 
adventný veniec. V plnej kráse ho predstavujeme na titulnej strane.

seba. Ide o to, do akej miery chceme 
mať hazard pod kontrolou.” Zároveň 
upozornil, že hazard nie sú iba 
automaty, ale napríklad aj hranie 
cez mobily či tipovanie. „Do herní 
nechodia iba gambleri a kriminálni
ci. Som za určitú reguláciu, ale plošný  
zákaz nepovažujem za riešenie,” po
vedal v diskusii Adam Janík. „Či už 
hovoríme o hazarde legálnom alebo 

nelegálnom, stále je to hazard. Nie 
sme naivní, že ho zastavíme úplne,  
ale určitým veciam vieme aspoň za
medziť,” zdôraznila katarína Tren-
čanská. Doplnil ju Pavol Tedla: 
„Hazard je problém. Ako pedagóg 
môžem pracovať s  mladými ľuďmi. 
Ako poslanec som dostal od časti ob
čanov mandát, a ak môžem aspoň 
málo urobiť pre riešenie tohto problé
mu, tak to aj urobím.”

Malacké zastupiteľstvo v hlasova
ní napokon prijalo nové všeobecne 
záväzné nariadenie, ktoré presne 
vymedzuje zákaz umiestnenia her
ní a kasín na celom území Malaciek 
v hoteloch, moteloch a penziónoch, 
v  budovách pre obchod a  služby, 
v budovách pre kultúru a na verejnú 
zábavu. Pri herniach sa zákaz vzťa
huje ešte aj na bytové domy.

V Malackách je aktuálne 9 herní. 

Prognózovaný príjem do rozpočtu 
mesta z  ich prevádzky na tento rok 
je 130tisíc €, avšak v  skutočnosti 
bu de nižší, pretože herne boli pre 
protipandemické opatrenia určité 
obdobie zatvorené. Keďže v ďalších 
rokoch sa budú prevádzky postupne 
zatvárať, aj výpadok bude postupný, 
nie nárazový.

Text: Ľ. Pilzová, 
foto: S. osuský

 Z Malaciek sa stane  mesto  bez hazardu
Dokončenie zo strany 1

 nesúhlas s avizovaným
 zrušením urgentu

Z diskusie 
v zastupiteľstve
Marián Haramia:

Je mi veľmi ľúto. Pracoviská, kto
ré bezprostredne zachraňujú život, 
teraz odstrihávame. Hľadajme eš 
te spôsob, ako by to išlo dofinan
covať.
Štefan Hronček:

Obyvatelia okolitých dedín ne
tušia, že od 1. januára ich nebude 
mať v Malackách kto ošetriť. Toto  
je absolútne zlyhanie.
Marián Andil:

Navrhujem udržať urgent v Ma
lackách ešte na približne dva roky, 
kým sa neotvorí nemocnica Bory.
 Zuzana Baligová:

Župa vie dať 600tisíc. Za tie to 
peniaze sa dá vykryť 5–6 me sia
cov prevádzky urgentu. Využime 
to a  za ten čas hľadajme spôsob, 
ako tlačiť na ministerstvo zdra
votníctva.
Anton Pašteka:

Obyvatelia sa nebudú pýtať  
ministerstva ani vlády. Budú sa pý
tať nás, ako o nich bude postarané 
po zdravotnej stránke.
Peter kalenčík:

Naším hlavným nákladom sú 
platy lekárov a  sestier. Nedokáže
me to utiahnuť z bežných príjmov.
Juraj Droba:

Župa prejavila vôľu zaplatiť 
600tisíc €, ale to už je na hrane. Vô
ľa na strane štátu nie je.

Avizované zrušenie ústavnej pohotovostnej služby (úPS) v  ne-
moc nici Malacky, plánované od januára 2021, vyvolalo v regióne 
Dolné -ho Záhoria veľkú nespokojnosť. úPS (tzv. urgent) prijíma 
pacientov s vážnymi ochoreniami, v akútnom a život ohrozujú-
com stave.

Jedna z prihlásených prác do súťaže Jeseň očami detí.
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Zamestnávateľ:
Mestské centrum sociálnych slu
žieb Malacky

Sídlo: 1. mája 9, 901 01 Malacky

Miesto výkonu práce: Malacky

Termín nástupu: dohodou

Pracovný úväzok: 37,5 h (100 %)

Pracovný čas: 7.00–15.00 h

nástupný plat:   
830,50 – 997 € podľa počtu ro
kov praxe (po skončení skúšobnej 
doby osobné ohodnotenie)

kvalifikačné predpoklady:
•  vyššie odborné vzdelanie v štu

dij nom odbore diplomovaná vše
obec ná sestra, 

ALEBO 
•  vysokoškolské vzdelanie I. stupňa  

v bakalárskom študijnom progra
me v študijnom odbore ošetrova
teľstvo, 

ALEBO
•  úplné stredné odborné vzdelanie 

nadobudnuté v strednej zdravot
níckej škole v študijnom odbore 

zdravotná sestra, všeobecná ses
tra či detská sestra do 30. 4. 2004, 

ALEBO 
•  úplné stredné odborné vzdelanie 

nadobudnuté v strednej zdra vot
níckej škole v  študijnom odbore 
praktická sestra.

Ďalšie požiadavky:
•  spoľahlivosť, samostatnosť, zod

povedný prístup k práci, lojálnosť, 
empatia, trpezlivosť, iniciatívnosť

Požadované doklady:
•  žiadosť o prijatie do pracovného 

pomeru (s uvedením telefonic ké
ho kontaktu),

•  profesijný životopis,
•  kópia dokladu o  dosiahnutom 

vzdelaní.
Písomnú žiadosť spolu s požadova
nými dokladmi je potrebné doručiť 
do sídla zamestnávateľa najneskôr 
do 10. decembra do 14.00 h. Na 
oneskorene podané žiadosti, ako aj 
žiadosti, ku ktorým nie sú pripoje
né požadované doklady, sa nebu
de prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺ
ňajú požiadavky, budú pozvaní na 
výber.

SAMOSPRÁVA / SPEKTRUM

VoĽné PRACoVné MIESTo: 

samostatný odborný 
referent komunikácie Msú 

Malacky
Rámcová náplň práce: 
•  autorské spracovanie textov pre mestské médiá a ak

tualizácia informácií (web mesta www.malacky.sk, 
stránka mesta na Facebooku, dvojtýždenník Malacký 
hlas),

•  redakčné spracovanie podkladov z práce MsÚ, mest
ského zastupiteľstva a mestských organizácií,

•  redigovanie príspevkov iných autorov pre mestské 
médiá,

•  komunikácia s grafikom Malackého hlasu,
•  archivácia Malackého hlasu,
•  komunikácia s inzerentmi,
•  fotoreportérske práce, archív fotografií,
•  organizačné a  technické zabezpečenie mestských 

po dujatí, 
•  organizačné a  technické zabezpečenie marketingo

vých a informačných kampaní MsÚ.
 Miesto výkonu práce: Malacky

Druh pracovného pomeru: 
•  plný pracovný úväzok, pracovný pomer na dobu urči

tú na jeden rok s možnosťou predĺženia pracovného 
pomeru na dobu neurčitú 

Termín nástupu: podľa dohody 

Platové podmienky: 900 € brutto/mesiac

kvalifikačné predpoklady:
•  vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa so zamera

ním na žurnalistiku alebo masmediálnu komunikáciu

Iné kritériá a požiadavky:
•  prax v mediálnej oblasti, doložená kópiami 3 uverej

nených článkov, prípadne záznamom troch audiovi
zuálnych diel na DVD,

•  výborná znalosť slovenského jazyka a štylistiky,
•  občianska bezúhonosť,
•  prehľad o spoločenskom dianí v meste a regióne vý

hodou,
•  ovládanie minimálne jedného svetového jazyka na 

komunikatívnej úrovni výhodou,
•  znalosť práce s PC (MS Office, Internet), 
•  samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, zodpo

vednosť.

Zoznam požadovaných dokladov:
•  žiadosť o zaradenie do výberu uchádzača,
•  štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením telefo

nického a emailového kontaktu,
•  kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní. 

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné 
doručiť najneskôr do pondelka 7. decembra na ad
resu: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 
Malacky (neakceptuje sa posledný deň lehoty ako dá
tum odoslania na podacom lístku pošty).

VoĽné PRACoVné MIESTo: 

samostatný odborný 
referent verejného 

obstarávania Msú Malacky
Rámcová náplň práce:
•  komplexné a samostatné riadenie procesov verej

ného obstarávania – zákaziek s nízkou hodnotou, 
podlimitných a nadlimitných zákaziek podľa zákona  
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v z. n. p.,

•  realizácia procesu verejného obstarávania vrátane 
elektronického trhoviska, zadávanie zákaziek, organi
zovanie a vyhodnocovanie ponúk v oblasti verejné
ho obstarávania,

•  sledovanie legislatívy v oblasti verejného obstaráva
nia,

•  zodpovednosť za správne vykonanie verejných ob
starávaní.

Miesto výkonu práce: Malacky

Druh pracovného pomeru: 
plný pracovný úväzok, pracovný pomer na dobu určitú 
na jeden rok s možnosťou predĺženia pracovného po
meru na dobu neurčitú

Termín nástupu: 1. január 2021, príp. podľa dohody

Platové podmienky: 1 600 € brutto/mesiac 

kvalifikačné predpoklady:
•  ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
•  pracovná prax a skúsenosti v oblasti verejného ob

starávania v trvaní min. 3 roky. 

Iné kritériá a požiadavky:
•  znalosť legislatívy týkajúcej sa verejného obstaráva

nia, najmä zákona č. 343/2015 Z. z., znalosť európ
skych smerníc týkajúcich sa verejného obstarávania, 
znalosť rozhodovacej a metodickej činnosti Úradu 
pre verejné obstarávanie, znalosť procesných pravi
diel pri realizácii verejného obstarávania,

•  dobrá orientácia v právnych predpisoch,
•  občianska bezúhonnosť,
•  znalosť práce s PC (MS Office, Internet),
•  samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, zodpo

vednosť.

Zoznam požadovaných dokladov:
•  žiadosť o zaradenie do výberu uchádzača,
•  štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením tele

fonického a emailového kontaktu,
•  kópia dokladu o vzdelaní. 

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné 
doručiť do piatka 4. decembra na adresu: Mesto Ma-
lacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky. 
Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú zarade
né do výberu uchádzača (neakceptuje sa posledný 
deň lehoty ako dátum odoslania na podacom lístku 
pošty).

VoĽné PRACoVné MIESTo: 

pomocná sila do školskej jedálne,
ZŠ Dr. J. Dérera

Pracovný úväzok: 100 % 

Pracovný pomer: doba určitá s možnosťou ďalšieho predĺženia pracov
ného pomeru

Predpokladaný nástup do zamestnania: 8. január 2021

kvalifikačné predpoklady: neurčené, prax v odbore výhodou

Iné požiadavky: 
•  zodpovedný prístup k práci, spoľahlivosť, schopnosť pracovať v  tíme, 

zdravotná spôsobilosť. 

Zoznam požadovaných dokladov: 
•  žiadosť o prijatie do zamestnania, 
•  štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického a emailového kontak

tu,
•  kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
•  písomný súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 11. 
decembra na adresu: ZŠ Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7, 901 
01 Malacky alebo mailom na adresu zsderera.riaditelka@dererka.sk.  
Vybraní uchádzači budú pozvaní na pracovný pohovor.

Čo môže obsahovať krabica: 
•  niečo voňavé 
•  niečo sladké
•  niečo slané
•  niečo teplé
•  niečo na čítanie
•  niečo na pamiatku

kontaktné osoby pre Malacky: 
•   Veronika Fuseková,
    veronika.fusekova@gmail.com, 
     zbiera balíčky pre Mestské cen

trum sociálnych služieb Malacky, 
Domov pokojnej staroby Gbely, 
Domov so ciálnych služieb a zaria
denie pre seniorov Stupava

•   Dominika Fišerová, 
     nikaf96@gmail.com, zbiera balíč

ky pre Domov sociálnych služieb 
a zariadenie pre seniorov Stupava, 
Detský domov Rohožník

•   Zuzana Janská,
    zuzana.janska@seniorville.eu, 

     zbie ra balíčky pre Seniorville 
Jablo nové

V Malackách môžete balíčky 
odovzdať na štyroch miestach: 
•   Mestský úrad Malacky, Klientske 

centrum, pani Monika Gajarová
•  rodinný dom Legionárska 32 
•   Záhradné centrum Slnečnica  

(Pezinská ulica)
•   Darčeková predajňa FLY   

(hotel Atrium)

Dôležitá prosba: zvlášť treba 
zabaliť spodnú časť a  zvlášť vrchnú 
časť krabice. 

Dôvod: každá krabica ešte pre
chádza kontrolou. Vlani niektorí ľudia 
zabalili alkohol, použitú kozmetiku, 
potraviny po záruke alebo ovocie –  
všetko toto sa musí z  balíčkov od
strániť. Každý sa skontroluje, zapeča
tí a čaká na odovzdanie. Ak v nejakej 
krabici ešte zostane miesto, organi
zátorky do nich čoto doplnia.

-red-, www.kolkolasky.sk  

 koľko lásky sa zmestí do krabice? 
Tento rok sa zno-
vu koná celosloven-
ská zbierka pre se-
niorov v  domovoch 
dôchodcov. Zapojiť 
sa môže každý, kto 
chce darovať kúsok 
svojho srdca. Stačí 
k  tomu kra bica (na-
príklad od topánok) 
a pár maličkostí. kra-
bicu naplňte podľa 
pokynov na stránke 
www.kolkolasky.sk  
a odovzdajte jednej 
z  vyše 150 kontakt-
ných osôb po celom 
Slovensku. krabice sa 
zbierajú do 6. decem-
bra.

Prosíme vás, ak máte otázku, skúste na ňu najskôr nájsť odpoveď na we be www.kolkolasky.sk, až potom 
kontaktujte organizátorky cez mail  info@kolkolasky.sk.  Ďakujeme.

VoĽné PRACoVné MIESTo: 

zdravotná sestra, MsCSS
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 „Keď to povedal, myslela som si, že 
je to nereálne,” spomína na okamih 
predstavenia myšlienky európskeho 
cyklovýletu Jánova manželka Katka. 
Nápad sa však podarilo pretaviť do 
reality. Ján sa na istý čas pridal k svo
jej manželke a vzal si rodičovskú do
volenku. Na svoje rodinné cyklodob
rodružstvo sa Heskovci naložení pri
bližne 100kilovou batožinou vydali 
v  júni tohto roku. Okrem Slovenska 
navštívili aj Česko, Nemecko, Poľsko 
a Rakúsko.

Pôvodne chceli začať svoju ces
tu skôr. Plány prekazila pandémia. 
„Ce lý výlet sme plánovali vo väčších 
rozmeroch a  chceli sme cestovať pol 
roka v kuse. Mali sme vyraziť už v aprí
li a chystali sme sa zamieriť niekam na 
juh, napríklad do Talianska. Chceli sme 
ísť najskôr do tepla, kým ešte nebudú 
také horúčavy, a  potom sa presunúť  
na sever. Lebo celodenná jazda na 
bicykli v  spojení s  teplotami okolo 
tridsiatky je náročná,” spomínajú na 
svoje plány Heskovci.

Prečo si vlastne zvolili za svoj do
pravný prostriedok bicykle? Dôvod 
je jednoduchý: „Nemali sme dostatok  
financií na to, aby sme cestovali lietad 
lom s toľkou batožinou. Tak sme hľadali 
alternatívu, ako niekam vycestovať, ne
byť doma a môcť byť čo najdlhšie spo
lu.” Chvíľu premýšľali aj o kúpe auta, 
ale nakoniec zvíťazil bicykel. „Naša 
ces ta by sa pri výdavkoch za auto, ben
zín a diaľničné známky skrátila na me
siac. Keď sme chceli ísť na dlhšie, mali 
sme v  podstate na výber len bicykel, 
vlastné nohy, alebo ísť stopom.”

najlepšie veci sa dejú 
neplánovane

Cyklodovolenka sa nakoniec od
víjala čisto náhodne a bez veľkého 
plánovania. „V  júni sme vyštartovali 

s tým, že sú zatvorené hranice a ideme 
iba po Slovensku. Na Kysuciach sme  
sa po otvorení hraníc s  Českom roz
hod li ísť aj do Čiech. Potom sa otvorili 
aj českonemecké hranice, tak sme išli 
aj do Nemecka,” hovorí K. Hesková 
V Čechách bolo jedným z  ich cieľov 
navštíviť Safari Park v  meste Dvůr 
Králové. Odtiaľ sa napojili na Labskú 
cyklocestu, ktorá prechádza seve
rom Čiech až k  hraniciam s  Nemec
kom. V Nemecku bolo ich cieľom 
na vštíviť Jánovu sesternicu, ktorá bý  

va neďaleko hraníc. Trochu si zmýli
li miesto, v  ktorom príbuzná býva, 
a  tak sa museli o  kúsok vrátiť, ale 
rozhodne to neľutujú: „Vďaka tomu 
sme prešli celé České Švajčiarsko. Bolo 
to nádherné. Určite jedno z miest, kde 

sa chceme ešte vrátiť.” Bola to práve 
Jánova sesternica, ktorá inšpirovala 
rodinku Heskovcov pokračovať ďalej 
v ceste po Nemecku až k Baltskému 
moru. Na bicykloch sa dostali až k 
nemeckopoľskej hranici. „Chvíľu sme 
boli v Nemecku, chvíľu v Poľsku. Väčši
nu trate sme išli cez Nemecko, lebo tam 
boli lepšie podmienky pre cyklistov,” 
porovnáva J. Hesek. Na rozdiel od 
kvality ciest v  počte detských ihrísk 
Nemecko o niečo zaostávalo: „V Poľ
sku bolo v  každej minidedinke detské 
ihrisko, kde sa deti mohli vyhrať. V Ne
mecku nám často chýbali.”

More na obzore a ako sa nedostali 
do Škandinávie

Postupne sa dostali k  vysnívané
mu Baltiku. Navštívili napríklad ne
mecké ostrovy Usedom (v blízkosti 
poľských hraníc) a  Rujana (oproti 
juž nému brehu Švédska). Počasie im 
prialo, a tak prešli po celom pobreží 
Baltského mora. „Uvažovali sme, že už 

pôjdeme domov, ale nakoniec sme sa 
rozhodli, že sa chceme okúpať aj v Se
vernom mori. Paradoxne bolo teplejšie 
ako to Baltské, ale aj plytkejšie, takže sa 
v ňom nedalo veľmi kúpať. Okúpať sa 
nám podarilo len raz, keď prišiel príliv,” 
približuje dobrodružné chvíle Katka.

Počas cesty z Rujany premýšľali aj 
nad nastúpením na trajekt do Švéd
ska. Odtiaľ by navštívili Dánsko a  ta
kýmto okruhom by sa dostali naspäť 
do Nemecka. V hre bolo aj preprave
nie trajektom z  Dánska do Nórska. 
Katka vysvetľuje, prečo sa to nakoniec 
nepodarilo: „Korona nám to trochu 
pokašľala. Švédsko bolo otvorené, len 
Dánsko malo obmedzenie. Museli sme 
mať zarezervované ubytovanie na šesť 

dní. Bola to pre nás komplikácia, lebo 
sme nevedeli naplánovať, čo bude ďal
šie tri dni, a nechceli sme sa naháňať.”

Spali v stane, u známych 
i neznámych

Rodina drvivú väčšinu dovolenky 
spala v stane, buď v kempoch, alebo 
´na divoko´. Občas im miesto, kde po
staviť stan, poradili miestni. Heskov  
ci spomínajú: „V Čechách to bolo úžas
né, pretože sme sa ľahšie dorozumeli 
a vedeli sme približne, kde by sa dalo. 
Spali sme napríklad neďaleko krčmy 
pri futbalovom ihrisku. Jeden pán za
volal majiteľovi a ten s tým nemal žiad
ny problém. V Nemecku to už bolo hor
šie, keďže Nemci sú uzavretejší ľudia. 
Nebolo až tak kde sa spýtať a jazyková 
bariéra bola väčšia. Vždy sa nám ale 
podarilo nájsť nejaké miesto a  vždy 
sme po sebe upratali, aby na nás ľu
dia nenadávali. Ale takto na ´divoko´ 
sme spali maximálne tri dni po sebe 
a potom sme sa presunuli do kempu.” 
Na rozdiel od Čiech a  Nemecka, na 
Slovensku počas cesty po západnej 
hranici až na sever na Kysuce nena
šli Heskovci v júni otvorený ani jeden 
kemp. Tvrdia, že v  Čechách a  v  Ne
mecku boli kempy kvalitou porov
nateľné, len v  Nemecku podstatne 
drahšie.

Okrem toho využili aj iné spôso
by ubytovania. „Na začiatku cesty sme  
prespávali u  rodiny. Veľakrát na Slo
vensku, raz v Čechách a raz v Nemec
ku,” hovorí Ján. Párkrát využili aj mož
nosť ubytovať sa cez internetovú 
plat formu Warm Showers (komunita 
cykloturistov, ktorí u seba doma bez 
poplatku ubytujú iných neznámych 
cykloturistov). Dokonca im trikrát 
po núkli ubytovanie neznámi ľudia. 
„Vždy to prišlo v  situácii, keď sme to 
potrebovali ako soľ. Asi sme vyzerali 
až príliš zúfalo a  normálne nás ľudia 
oslovili na ulici,“ spomína si so smie
chom Katka. Túto možnosť využili 
dvakrát. Raz na Slovensku (blízko Po
važskej Bystrice) a raz v Nemecku na 
detskom ihrisku. Tretíkrát ich takto 
oslovili aj v  Rakúsku, ale odmietli,  
keďže chceli ešte v ten deň pokračo
vať ďalej v ceste.

Jedným vlakom až 
do norimbergu alebo aj nie

Počas stodňovej výpravy prešli 
Heskovci na bicykloch 4000 kilomet
rov. Iba raz využili iný spôsob dopra
vy – vlak. Dôvodom bolo ušetrenie 
času na spiatočnej ceste, keďže ešte 
chceli pochodiť Čechy. Na internete 
si našli informáciu, že IC vlaky z Ham
burgu do Norimbergu chodia každú 
hodinu. Nadšení sa vybrali na stani
cu a až tam sa objavila menšia kom
plikácia: „Prišli sme na stanicu a pani 
nám povedala, že najbližšie lístky pre 
bicykle sú voľné až o  mesiac. Vo vla
koch majú miesto len na konkrétny 
počet bicyklov. Ľudia chodia často na 
bicykloch a Nemci už vedia, že si treba 
lístok zarezervovať mesiac dopredu. Ak 
by sme chceli ísť my, tak by sme mohli, 
ale bicykle by sme tam museli nechať. 
Nakoniec sme teda išli na tri prestupy 
regionálnymi vlakmi. Vždy sme sa 
po sunuli o čo najväčšiu vzdialenosť 
a stihli sme to za jeden deň.” Cestova
niu vlakom sa snažili vo všeobecnosti 
vyhnúť aj pre objemnosť svojej bato
žiny, a preto tento typ pre pravy vyu
žili len jedenkrát.
Text: P. Arpášová, foto: archív J. Heska

V najbližšom Malackom hlase (vyjde 16. 12.)  
prinesieme pokračovanie článku.

Európskymi cestami fujazdili
bicykle rodiny Záhoráka

Bývalý aktívny futbalista dnes presedlal na cyklistiku. Ján Hesek 
strávil veľkú časť svojho života v Malackách, avšak v súčasnosti už 
býva s manželkou katkou a dvomi deťmi (4 a 2 roky) v Bratislave. 
Tento rok vymyslel pre svoju rodinu na prvý pohľad možno netra-
dičnú dovolenku – precestovať na bicykloch aspoň časť Európy. 
kam všade sa rodina zatúlala, ako sa zmenili pôvodné plány po vy-
puknutí koronakrízy a mnoho ďalšieho pre Malacký hlas prezradili 
samotní Heskovci.
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Medirex otvoril v Malackách 
nové odberové 
miesto pre verejnosť 

Vyšetrenie si zarezervujete jed
noducho – na webovej stránke  
medirex.sk v sekcii PRE PACIEn-
ToV prostredníctvom online ob
jednávania. Z aktuálnej ponuky si 
zvolíte  dátum, čas  a  miesto odbe
ru a  objednávku potvrdíte.

Na výber sú vyšetrenia bioche
mické, hematologické, imunologic
ké a  mikrobiologické.

Absolvovať je možné aj proti
látkový test na Covid19. Detailná 
ponuka vyšetrení s ich presným 
popisom a cenníkom je zverejnená 
na internetovej stránke medirex.sk 
v sekcii PRE PACIENTOV.

 
odber vzorky a laboratórna 
analýza

Zdravotný personál odoberie 
pa cientovi krv alebo iný biologický 
materiál potrebný na vyšetrenie. 
Následne si dohodnú spôsob inter
pretácie výsledkov: buď zaslaním 
na email, alebo ďalšou návštevou 
od berového miesta.

Čas nevyhnutný na vyhodnote
nie vzoriek v laboratóriu je vždy in
dividuálny podľa typu vyšetrenia. 
Výsledky väčšiny vyšetrení sú k dis
pozícii do 2 až 5 pracovných dní.

Výnimkou sú vyšetrenia potravi
nových intolerancií. V tomto prípa

de je potrebné počítať s dlhším ča
som na dodanie výsledkov, obvyk le 
do 2 až 3 týždňov od odberu.

Vyšetrenia na vlastnú žiadosť pa
cienta nie sú hradené z verejného 

zdravotného poistenia. Cenu si hra
dí v plnej výške pacient sám.

V súčasnosti je možné objednať  
sa na vyšetrenie do odberových 
miest v  centrálnych laboratóriách 
v  Bratislave, Nitre, Košiciach, De 
mänovskej doline, Prievidzi a Tren čí
ne. Ďalšie odberové miesta by mali 
vznik núť v najbližších mesiacoch.

Viac informácií:
webová stránka medirex.sk 
facebook Medirex 
instagram: medirex_lab

SPEKTRUM / INZERCIA

Takmer 5000 detí u  nás nemôže 
vyrastať vo svojich rodinách. Nové 
domovy našli v Centrách pre deti 
a rodiny  (bývalé detské domovy). 
Ich sociálne väzby zriedka siahajú 
mimo inštitúciu a ich pohľad na svet 

je často skreslený. Chýbajú im zdra
vé rodinné vzťahy a reálny kontakt 
s vonkajším prostredím, kde by boli 
zodpovedné samy za seba. Iba ich 
úplné prijatie a cielená individuálna 
starostlivosť môžu riešiť ich hlboko 

zakorenené traumy a rozvíjať ich po
tenciál.

Každé dieťa si totiž zaslúži pozor
nosť a nezištný priateľský vzťah. Po
trebuje mať skutočný vzor, ku ktoré
mu môže vzhliadať či učiť sa od neho. 
Preto aj pár hodín týždenne dokáže 
pozitívne zmeniť budúcnosť detí. „Vi
dím jej ochotu  – snaží sa pomáhať 
ostatným, formuje svoje názory, pri
púšťa svoju nedokonalosť, uvedomuje 
si, že slušným správaním sa dostane 
ďalej, hospodári s peniazmi a uvažuje 
nad budúcnosťou,” povedala dobro
voľníčka Magda o svojom „dieťati”.

BUDDY znamená v angličtine 
kAMoŠ

Program BUDDY  vznikol v roku 
2006 a poskytuje podporu deťom, 
ktoré nemôžu vyrastať vo svojich ro
dinách. Dopĺňa existujúci štátny sys
tém, ktorý s rastúcim vekom dieťaťa 
vynakladá viac peňazí na jeho sta
rostlivosť a začlenenie do spoločnos
ti. Ľudia v programe pracujú na tom, 
aby každé také dieťa malo aspoň jed
nu osobu, ktorej dôveruje a aby vďa
ka nej vedelo žiť samostatný a dô
stojný život.  Preto  program  vytvára  

a priebežne podporuje bezpečné 
vzťahy medzi deťmi a dobrovoľník
mi, ktorí pravidelne, nezištne a dlho
dobo venujú jednému dieťaťu svoj  
voľný čas a rozvíjajú jeho potenciál. 
Dobrovoľníci pritom dostávajú pravi
delnú odbornú podporu a vzdeláva
jú sa, aby vedeli čo najlepšie podpo
riť konkrétne dieťa.

Pridajte sa k nám
Tím psychológov  a odborníkov 

na sociálnu prácu hľadá, vyberá, 
ško lí a spája dobrovoľníkov s deťmi 
z centier. BUDDY dobrovoľník je zre
lý dospelý človek, ktorý prijíma dieťa 
také, aké v skutočnosti je. Pravidel
ne každý týždeň sa s ním stretáva 
mimo centra a  venuje mu to naj-
vzácnejšie, čo má – svoj čas, pria-
teľstvo, dôveru a lásku.  Dieťa tak 
získava človeka, ktorému môže plne 
dôverovať a pomáha mu pripraviť sa 
na samostatný život. Takto sa zvyšu-
jú ich šance nájsť si dôstojnú prá-
cu a bývanie a naopak, znižuje sa 
riziko mladých bez domova, neza-
mestnaných a v kriminalite. „S pod
porou BUDDY dobrovoľníka som skon
čila školu a pomaly, ale isto sa zo mňa 

stáva dokonalý človek,” hovorí Janka 
po troch rokoch kamarátstva s BUD
DY dobrovoľníčkou.

Bez dobrovoľníkov to nejde
„Som veľmi vďačný za dôveru a lás

ku, ktorú som od svojej rodiny dostal. 
Aj preto v programe BUDDY neobyčaj
ným priateľstvom dlhodobo rozvíja
me deti, ktoré nemôžu vyrastať v rodi
ne, na ich ceste k samostatnosti. Dob
rovoľníci získavajú možnosť osobného 
naplnenia a rozvoja, zvyšuje sa ich tr
pezlivosť, empatia a získavajú iný po
hľad na život. Zároveň sú pre tieto deti 
kľúčovými osobami v ich životoch,“ do
dal Ladislav  Kossár, zakladateľ pro
gra mu BUDDY.

Cieľom programu  je zabezpečiť 
starostlivosť o BUDDY dvojice a záro
veň vytvárať nové. Preto je potreb
ná vaša pravidelná a dlhodobá pod
pora. Pomôžte deťom, ktoré ne-
môžu vyrastať v rodine, zaradiť  
sa do spoločnosti.  Staňte sa pra-
videlným podporovateľom na
www.tvojbuddy.sk.

Ďakujeme vám.

občianske združenie PRo VIDA

Program BUDDY pomáha deťom z detských domovov
Program BUDDY pôsobí v štyroch slovenských krajoch na deviatich 
miestach na západe krajiny a momentálne sa stará o 90 BUDDY dvo-
jíc. každý môže už dnes pomôcť deťom v Trnave, Trenčíne, nitre, Pe-
čeňadoch, Holíči a kolárove. Iba mužov - dobrovoľníkov potrebujeme 
do centier v Bratislave, Malackách, Bernolákove a Piešťanoch.

 HĽADáME 

DoBRoVoĽníkoV 

AJ MALACkáCH

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

V Malackách vyšetria alergie aj to, či ste prekonali koronu. Širokú pa-
letu vyšetrení na vlastnú žiadosť môže ktokoľvek absolvovať priamo 
v našich laboratóriách v Bratislave, košiciach a nitre. Ďalšie odberové 
miesto je po novom k dispozícii aj na adrese Duklianskych hrdinov 34 
v nemocnici Malacky. odberové miesta sú v jednotnom dizajne, a aby 
boli ľahko rozpoznateľné, spoločným vizuálom je kreslená postavička 
Dr. Skúmavka.

Pomoc je určená pre seniorov 
s trvalým bydliskom v Malackách. 
Na konzultáciu s právnikom JUDr. 
Františkom kurnotom sa netreba 
objednávať vopred, stačí prísť na 
Mestský úrad v Malackách (1. po-
schodie, číslo dverí 129). Prineste 
si so sebou občiansky preukaz (pre 
overenie bydliska). Poradenstvo je 
diskrétne a  anonymné.

Seniori sa môžu na poradňu ob
rátiť v týchto oblastiach: exekúcie, 
rodinné vzťahy, dedičské konanie, 
zmluvné vzťahy, majetkové zále-
žitosti, spotrebiteľské prob lémy, 
právna ochrana. Poradenstvo ne
poskytujeme v trestných veciach 
a nezastupujeme ani v konaniach  
na súdoch.

-red-

Obyvateľov nášho mesta už dru
hýkrát v  tomto roku potešilo hu
dobné zoskupenie zo Stupavy MU
SICA URSUSICA. Priamo pod okna
mi a balkónmi na sídlisku Juh zneli 

staré bretónske či anglické melódie,  
ale aj filmová hudba či Čechomor.

Ďakujeme za krásny zážitok.

Text a foto: M. Binčík 

3. december
17. december

Bezplatná právna
poradňa pre seniorov

Seniori sa môžu obrátiť na bezplatnú právnu po-
radňu. konzultácie sa poskytujú v čase od 10.00 h 
do 12.00 h.

Sídliskom Juh sa niesla 
hudba Musica Ursusica
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Stanislav Cypris
športová streľba 

So streľbou v brokových disciplí
nach začal v  roku 1950, neskôr, už 
ako člen Červenej hviezdy Bratisla
va, začal strieľať z  malokalibrovky. 
Je dlhoročným členom Komisie roz
hodcov Rady strelectva SÚV Zvä

zarmu. Rozhodoval na majstrov
stvách Európy 1969, 1987 a 1993. Je 
pravidelným účastníkom pretekov 
veteránov, členom Slovenského 
zväzu vojakov v zálohe a držiteľom 
slovenského rekordu 526+ = 526 
v  discip líne veľkokalibrová pištoľ 
30+30, plášťové strelivo STANDARD 
v  kategórii seniorov jednotlivcov. 
Rekord od roku 2009 drží v  rovna
kej kategórii aj s  plášťovým streli
vom OPEN 527+ = 527). V roku 2015 
vyhral medzinárodné majstrovstvá 
Slovenska seniorov.

Jozef krasňanský
hádzaná

Jeho hráčska kariéra trvala v ro
koch 1963–1983. V Strojári Malac
ky hral v rokoch 1963–1972, neskôr 
pôsobil v najvyššej československej 
súťaži v dresoch Martina a Lokomo
tívy Trnava. Získal tituly vicemajstra 
a druhého vicemajstra ČSSR. Po ná
vrate do Malaciek pôsobil ako tré
ner.

Jozef Štipanitz 
futbal 

Svoju hráčsku kariéru začínal 
v do raste Interu Bratislava, za ktorý 
hral aj medzi mužmi. V 61 zápasoch 
strelil za žltočiernych 5 gólov, z  to  
ho dva pamätné v derby proti Slo
vanu v  sezóne 1981/1982. V  rov
nakej sezóne bol reprezentantom 

Česko slovenska do 21 rokov. Ne  
skôr hral za FK ZŤS Malacky v 2. slo
venskej lige, kde nastrieľal 75 gó
lov. Pred koncom kariéry pôsobil  

v   Slušoviciach a  v  rakúskych klu
boch SC Leopoldsdorf a Engelhart
stetten SC.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA / KULTÚRA / ŠPORT

SPoMIEnkY

MALACká MATRIkA
oD 14. Do 29. 11. 2020

Povedali si áno
Martina Filová a Rastislav Tesár

 Marek ondrovič je
 slovenskou jednotkou

Pretekár AC Malacky Marek ondrovič sa zaradil do prestížneho zo-
znamu najlepších slovenských atlétov pre rok 2020.

K  bedmintonu v  športovej hale 
Malina, stolnému tenisu v  hale na 
Sasinkovej, individuálnemu športo
vaniu v Zámockom parku či kolektív
nym športom pri obmedzenom poč
te šiestich ľudí sa pridala aj možnosť 
plávania. Zatiaľ je otvorený len malý 
bazén s rozmermi 10 x 5,5 m s vodou 
hlbokou jeden meter a  s  teplotou 

30 stupňov. Bazén je možné vyu
žívať len v skupine do šesť plavcov, 
dá sa rezervovať na webovej strán  
ke www.adhocmalacky.sk – tam sa 
dá rezervovať aj bedminton v špor
tovej hale Malina a stolný tenis v ha 
le na Sasinkovej. Využívanie plavárne  
je možné iba formou prenájmu, cena 
je 20 € na hodinu.        -red- 

Decembroví jubilanti 

80 rokov
Daniela Harantová
Anna Kovarovičová
Kornélia Kubalová
Štefánia Malášková
Mikuláš Šelc
Emília Veselá

85 rokov 
Johana Kučerová
Štefan Kuklovský
Mária Malá
Karol Malý

90 rokov
Matilda Zámečníková

93 rokov
Františka Norisová

94 rokov
Mária Havlíková

Srdečne blahoželáme!

 najlepší malackí športovci roka 2019

20. novembra sme  
si pripomenuli ne  
dožitých 80 ro
kov našej drahej 
ma mičky, babič
ky a  prababičky 
Žofie Lomnickej. 
S  láskou a  úctou spomínajú deti 
Štefan, Dana a Marián s rodinami. 
Kto stu poznali, venujte jej tichú 
spomienku s nami.

29. novembra sme  
si pripomenuli 9. 
výročie úmrtia 
nášho drahého 
ot ca, dedka a pra
dedka Františka 
osuského. S lás
kou a úctou spomínajú dvaja sy
novia a dcéra s rodinami i ostatná 
rodina. Kto ste ho poznali, venuj  
te mu s nami tichú spomienku.

S prispením trénerov a športo-
vých klubov pripravilo Cen-
trum voľného času Malacky, 
redakčne spracoval M. Binčík.

koLEkTíVY

SIEŇ SLáVY

 Možnosti športovania
 doplnil bazén v Maline

Post slovenskej jednotky v behu 
na 3000 metrov s prekážkami získal 
po tom, čo v  tejto disciplíne vyhral 
na augustových majstrovstvách re
publiky v  Trnave. Jeho víťazný čas 
bol 9:41,76 min. Marek sa tak zara

dil do zoznamu medzi Mateja Tótha 
či Jána Volka. V  kategórii žien ani 
v  mládežníckych kategóriách Ma
lacky aktuálne republikového lídra 
nemajú.

-red- 

Atletická prípravka AC Malacky
Philip Halla, Alex Houndjo, Vanesa Salaiová, Teodor Volek, Lilly Živčáko-
vá, Hana Zálesňáková, tréner Petr Filip – 1. miesto na celoslovenskom finále 
Detskej PTS (PravdaTelevíziaSlovnaft), 2. miesto na celoslovenskom finále 
súťaže Detský štafetový kros

Stolní tenisti MSk Malacky – 
Vladimír Janči, Erik Illáš,  
Adam Brat, Jaromír Truksa, 
vedúci mužstva Bronislav 
Vosátko – 2. miesto v extra lige 
mužov

Stolné tenistky MSk Malacky – 
Pavlína Rajtoková, natália 
kosová, Sára Bilkovičová, 

Petra Tančiboková 
v sezóne 2018/2019 

víťazky 1. ligy

Pavlína Rajtoková, natália 
kosová, Sára Bilkovičová, 

vedúci tímu ronislav Vosátko 
v sezóne 2019/2020 – 5. miesto 

v extralige žien
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Miesto medzi najlepšími špor
tovcami v  porovnaní s  rokom 2018 
obhájili súrodenci Jungovci, M. Sa
layová, M. Ondrovič, D. Michálek, R. 
Sarka, P. Jurkovič ml., stolní tenis
ti a  atletická prípravka. Teší nás, že 
po ocenení medzi mládežou v roku 
2018 sa vlani prehupli medzi najlep
ších dospelých J. Kopiar a L. Piffko.

Ella Jung
vodný motorizmus

majsterka Slovenska, víťazka Sloven
ského pohára v  kategórii Delfín, 9. 
miesto na majstrovstvách Slovenska 
v kategórii Future

Šimon Jung
vodný motorizmus

majster Slovenska v kategórii mlad
ších žiakov, víťaz Slovenského po
hára v kategórii Future, majster Slo
venska v  kategórii rýchlostných čl
nov GT 10–16 rokov, 10. miesto na  
majstrovstvách Európy GT 15 v kate
górii 10–16 rokov, 6. miesto na maj
strovstvách sveta v  kategórii kom
binácia Future Class 3

Jakub Štubňa
kulturistika, TJ Strojár
majster Slovenska v kategórii junio
rov s výkonom 620 kg (230 kg v dre
pe, 155 kg v  benchpresse a  235 kg 
v  mŕtvom ťahu), majster Slovenska 
v kategórii do 93 kg, absolútny maj
ster Slovenska medzi juniormi, drži

teľ slovenského rekordu v juniorskej 
kategórii do 93 kg s výkonom 155 kg 
v tlaku na lavičke

Michaela Salayová
atletika, AC Malacky

majsterka Slovenska v behu na 600 
metrov v kategórii mladších žiačok

Eugen král
karate, TJ Strojár 

majster Slovenska v  Kumite v  ka
tegórii 10 –11 rokov nad 40 kg, 
2. mie sto na Slovenskom pohári 
v  Kumi te v  kategórii 10–11 rokov 
(Myjava), 3. miesto na Slovenskom 
pohári v  Kumite v  kategórii 10–11 
rokov (Trenčín)

Marek ondrovič
atletika, AC Malacky

majster Slovenska v  kategórii ju
niorov v behu na 3000 metrov pre
ká žok, 2. miesto v trojskoku a 2. mie
sto v behu na 2 km prekážok na maj 
 strovstvách Slovenska dorastu, 3. 
mie sto na majstrovstvách Slovenska 
v cez poľnom behu

Dávid Michálek
box, Alpha Boxing Club Malacky

3. miesto na svetovom pohári, 2. 
miesto na medzinárodnom turnaji 
AIBA, 9. miesto na majstrovstvách 
Eu rópy do 22 rokov, 9. miesto na 
maj strovstvách Európy, 1. miesto na 
Grand Prix Slovakia

 Rastislav Sarka
lukostreľba, Lk Sagittarius 

3. miesto na majstrovstvách Eu ró py 
HDH IAA 3D, 1. miesto na 3D West 
Cupe (oblastná súťaž pre západné 
Slovensko), 2. miesto na majstrov
stvách Slovenska SLA 3D, 4. mie sto 
v  Slovenskom pohári (najvyššia ce
loštátna súťaž v 3D lukostreľbe)

Adam Brat
stolný tenis, MSk Malacky

majster Slovenska 2019 do 21 ro
kov, 3. miesto na majstrovstvách Slo
venska v štvorhre v kategórii dospe
lých, 2. miesto na majstrovstvách Eu
rópy do 21 rokov v štvorhre, 14. mie
sto v slovenskom rebríčku

Jakub kopiar
atletika, AC Malacky

5. miesto v polmaratóne medzi muž
mi (Jakub pritom patrí do vekovej ka
tegórie pod 23 rokov), majster Slo

venska do 23 rokov v behu na 5 000 m.  
V roku 2019 si vytvoril osobné maximá 
v piatich disciplínach – 60 m, 150 m,  
1 500 m, 5 000 m a polmaratón.

Lukáš Piffko
karate, MMA, TJ Strojár Malacky 

vicemajster sveta IMMAF a WMMAA 
2019, 1. miesto v kategórii do 99 kg 
i nad 99 kg NO GI CUP 3, 1. miesto 
v  kategórii do 84 kg v  XFN 12, 2. 
miesto NMAA Arena Cup, 1. miesto 
NMAA Arena Cup 41

Peter Jurkovič ml.
letecké modelárstvo, 
RC LMk Malacky 

majster Slovenska v  kategórii F5J 
400 Alti 2019

ZŠ Štúrova
ZŠ Záhorácka
ZŠ Dr. J. Dérera

Michaela Salayová
atletika, AC Malacky 
majsterka Slovenska v  halovej atle
tike mladších žiačok v behu na 600 
metrov

Kolektívy a Sieň slávy 
uverejňujeme na 7. strane.

 najlepší malackí športovci roka 2019
Tradičné vyhlasovanie najlepších športovcov minulého roka malo 
niekoľko termínov. Ten pôvodný – marcový – zrušila prvá vlna pan-
démie, pre ktorú sa termín niekoľkokrát posúval. Žiaľ, ani pri najlep-
šej vôli sa nepodarilo zorganizovať stretnutie všetkých úspešných 
malackých športovcov. keďže si zaslúžia našu pozornosť a rešpekt, 
nech je aspoň malým poďakovaním tento článok, kde vymenujeme 
všetkých ocenených športovcov. Veríme, že sa s  nimi stretneme na  
jar, keď budeme vyhlasovať aj športovcov roka 2020.

JEDnoTLIVCI Do 18 RokoV

JEDnoTLIVCI DoSPELí

nAJAkTíVnEJŠIA ŠkoLA

ŠkoLSkÝ ŠPoRT


