vaše noviny • malackyhlas@malacky.sk • www.malacky.sk • 0 €

dvojtýždenník

•

1/XXXI

•

20. 1. 2021

úvodník

Nikdy na vás
nezabudneme

Tá hrozná správa prišla ako blesk
z jasného neba. Bol večer 19. január
2006, keď sme sa dozvedeli, že pri maďarskej obci Hejce neďaleko našich
hraníc sa zrútilo slovenské vojenské
lietadlo. Ďalšie informácie prinášali
obrovský smútok: na palube boli vojaci a zamestnanci ministerstva obrany, ktorí sa vracali domov z polročnej
medzinárodnej misie KFOR v Kosove.
Slováci tam spolu s českými kolegami
pôsobili na základni Šajkovac. Počas
misie zabezpečovali mier a pokojný
spánok miestnym obyvateľom. Návratu sa už, žiaľ, nedočkali, hoci domovinu už mali takpovediac na dohľad...
Zo 43 ľudí na palube prežil jediný.
Medzi 42 obeťami bolo osem príslušníkov vojenského útvaru Kuchyňa,
z ktorých väčšina žila v Malackách.
Čatárka Bronislava Gregorovičová,
podplukovník Miroslav Novák, kapitán Róbert Soľava, práporčík Ondrej
Keszi, kapitán Tomáš Žipaj, kapitán
Norbert Kumančík, nadporučík Ján
Hejduk a nadrotmajster Karol Malatin.
Ich pamiatku pripomína troska Antonova-24 v priestore dopravného krídla
Kuchyňa, nezhasínajúci plameň sviečky a ich fotografie v tamojšej kaplnke
a hlina priamo z miesta tragédie uložená v nábojnici.
Hovorí sa, že čas všetko zahojí. Hoci
od najväčšieho leteckého nešťastia
v dejinách Slovenska uplynulo už 15
rokov, spomienky sú stále živé a stále
bolia. Predovšetkým príbuzných a kamarátov, ale aj bežných vnímavých
ľudí, ktorých sa táto tragédia dotkla.
Pripomeňme si slová vtedajšieho
ministra obrany Juraja Lišku, ktoré po
vedal v Prešove počas oficiálnej rozlúčky s obeťami: „Vojaci, všetky rozkazy svojich veliteľov ste splnili. Splniť posledný vám nebolo dopriate.
Ten rozkaz znel: vráťte sa domov, živí
a zdraví.”
Česť vašej pamiatke. Nikdy nezabudneme.

Pohyb po

Ľ. Pilzová

budove MsÚ

je obmedzený

V budove Mestského úradu (MsÚ)
Malacky naďalej platí obmedzenie
pohybu pre verejnosť. Až do odvolania nie je možné vstupovať do budovy úradu, pričom výnimku majú
iba klienti Sociálnej poisťovne a Vše
obecnej zdravotnej poisťovne. Zatvorené je aj klientske centrum MsÚ
vrátane pokladne, matriky a podateľne. Doklady a žiadosti je možné
nechať v schránke pri vstupe do budovy MsÚ, prípadne ich poslať fyzickou poštou alebo elektronicky.
Kontakt s pracoviskami MsÚ je
možný iba telefonicky alebo elektronicky. Ďakujeme za pochopenie.
MsÚ – spojovateľ, informátor:
% 034/79 66 100
MsÚ

Malacká nemocnica:
urgent zostáva,
vznikli covidové lôžka
Pár dní pred Vianocami sme sa dozvedeli skvelú správu: urgentný
príjem v Nemocnici Malacky sa podarilo zachrániť a ústavná pohoto
vostná služba (tzv. urgent) pokračuje aj v tomto roku. O zachovanie
urgentného príjmu služby bojovalo mesto Malacky aj Bratislavský
samosprávny kraj niekoľko mesiacov. Ministerstvo zdravotníctva
spustilo legislatívny proces, výsledkom ktorého má byť zaradenie
malackej nemocnice do pevnej siete poskytovateľov urgentného
príjmu 1. typu. Nemocnica tiež oznámila, že vzhľadom na aktuálnu
situáciu poskytuje iba neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Zároveň
vyčlenila 12 lôžok pre covid pozitívnych pacientov.

Ústavná pohotovostná služba
prijíma pacientov s vážnymi ochoreniami, v akútnom a život ohrozujúcom stave v čase od 22.00 h do 6.00
h. Bratislavská župa, ktorá niekoľko
rokov tzv. urgent v Malackách do-

tovala, už nevedela finančne pokryť
neustále sa zvyšujúce finančné náklady na jeho prevádzkovanie. Nemocnica preto pôvodne oznámila,
že služba sa 31. decembra tohto roka
skončí. Kraj a mesto opakovane žia-

V meste funguje päť
odberných miest

Možnosti bezplatného antigénového testovania na ochorenie Co
vid-19 sa od stredy 20. januára rozšírili o tri nové dočasné odberné
miesta. Ide o základnú školu na Záhoráckej, Dérerku a cirkevnú školu.
Spolu s kaštieľom a kasárňami na Juhu ich je v meste spolu päť. Od
berné miesta sú otvorené aj cez víkend 23.–24 januára. Výnimkou sú
kasárne, kde sa testuje iba počas pracovných dní.

Odberné miesto v kasárňach
testuje obyvateľov bez objedná

vok, čo znamená, že záujemca o tesPokračovanie na strane 3

dali ministerstvo zdravotníctva, aby
Malacky zaradilo do tzv. pevnej siete urgentov 1. typu, ktoré sú financované paušálnymi platbami od zdravotných poisťovní.

Sieť urgentov sa rozšíri
o Malacky
Ministerstvo zdravotníctva napokon spustilo legislatívny proces,
ktorého výsledkom bude doplnenie
pevnej siete poskytovateľov urgentu. Sieť by sa mala rozšíriť o Nemocnicu Malacky, aby tak zostala služba
dostupná pre pacientov z nášho regiónu s náhlou zmenou zdravotné-

Kontajnery na
kuchynský odpad
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Prečo je dôležité
sčítať sa?
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Tento a budúci
rok môžu byť
v znamení
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v Montreale
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Pokračovanie na strane 3

Zber vianočných stromov
Sídliskové stojiská: 22. január
Rodinné domy:
I. a III. obvod – 26. január
II. a IV. obvod – 27. január
Pracovníci Tekosu začnú zber už
o 6. hodine ráno, preto prosíme
obyvateľov, aby vianočné stromy
umiestnili na stojiská alebo pred
rodinné domy v predstihu. Ak to

nestihnete, stromy je možné bezplatne odovzdať na oboch zberných dvoroch (Hlboká, Partizánska). Vyhadzovanie stromčekov na
stojiskách mimo uvedených termínov sa považuje za vytváranie čiernych skládok.
Otváracie hodiny zberných dvorov a rozdelenie ulíc mesta podľa
obvodov nájdete na strane 6.
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V meste pribudnú
kontajnery na kuchynský
odpad z domácností
Obce a mestá majú novú zákonnú povinnosť oddeliť biologicky roz
ložiteľný kuchynský odpad od zmesového komunálneho odpadu. Od
1. februára preto pribudnú na určených stojiskách v Malackách nové
kontajnery hnedej farby. Budú určené pre fyzické osoby na biologic
ky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností. Nemôže sa do nich
ukladať odpad z podnikateľskej činnosti.

Obyvateľ mesta by mal ukladať
biologicky rozložiteľný kuchynský
odpad do vlastnej nádoby a podľa
vlastného uváženia ich vyniesť do
určeného kontajnera. Zmluvná zberová spoločnosť bude kontajnery
pravidelne vyprázdňovať a umývať
ich, zároveň zabezpečí aj zhodno
tenie vyzbieraného odpadu. Náklady na zber a zhodnotenie sú zahrnuté v poplatku za komunálny odpad.
Milí Malačania, dúfam, že sa do
systému všetci aktívne zapojíme. Je

to cesta, ako znížiť množstvo zmesového odpadu ukladaného na skládku, čím sa pomôže nášmu životnému prostrediu.
Do biologicky rozložiteľného
kuchynského odpadu nepatria:
oleje, nescedené polievky, zvyš
ky potravín s obalom, zelené odpady, lístie, burina, kvety, drevo,
drevený odpad, popol, uhynuté
zvieratá, trus zvierat.

Medzi biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad patria:
šupy z čistenia zeleniny a ovocia,
kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, pečivo a cestoviny, mäsové a mliečne výrobky, zvyšky jedla a kosti,
škrupiny z orechov, potraviny po
záručnej dobe, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín
rastlinného a živočíšneho pôvodu pochádzajúce z kuchýň.

Rozmiestnenie kontajnerov:
• zberný dvor Partizánska
• Bernolákova 16
• Veľkomoravská 2
• Veľkomoravská 25
• Jesenského–Dubovského

•H
 viezdoslavova–Ferdiša Kostku
•Z
 áhorácka 33
•Z
 áhorácka 47
•Z
 áhorácka 75
•Z
 áhorácka 87
•M
 alé námestie 1
•M
 alé námestie 26
•P
 ribinova 2
•K
 ukučínova–Mansueta Olšovského
•Z
 áhorácka 42 – parkovisko
•U
 l. 1. mája 77
•M
 artina Rázusa 25
•B
 řeclavská – pri parku
• Ľ udovíta Fullu 1–3
•D
 . Skuteckého (oproti č. 10)
• Š túrova 145
• Š túrova 155
• S tupavská–Štúrova
• Ľ uda Zúbka 8–10
• v nútroblok Partizánska–Radlinského
•P
 ezinská 49A
•C
 esta mládeže 50
•P
 ri Maline 51
• z berný dvor Hlboká
•H
 urbanova–Lesná
•D
 uklianskych hrdinov–Rakárenská
• J ánošíkova–Príjazdná
• Š túrova–Boreckého
J. Chválová

Zhotoviteľ nedokončil rekonštrukciu
ulice Jozefa Kubinu
Dlhoočakávaná rekonštrukcia ulice Jozefa Kubinu sa ocitla v závoze.
Hoci sa práce mali podľa zmluvy

a vlastných kapacít. Primátor počas
realizácie opakovane komunikoval
s výrobno-obchodným riaditeľom fir

terajším dodávateľom, od ktorého by
si mesto zároveň uplatnilo zmluvnú
pokutu. Druhou možnosťou je nová
verejná súťaž na zvyšok rekonštrukcie, čo však predĺži termín dokončenia. „Táto situácia potvrdila nežiaduci
trend, ktorý sa rozširuje: stavebné firmy idú naraz do viacerých verejných
súťaží, avšak potom nestíhajú plniť
svoje zmluvné povinnosti. V tomto prí
pade dokonca ide o renomovanú firmu
s celoštátnou pôsobnosťou, ktorá nebola schopná dodržať svoje záväzky.
Nečudujem sa preto čoraz častejším vý-

hradám starostov k systému verejného
obstarávania na Slovensku, ktoré v súčasnosti negarantuje kvalitu a úspešnosť dokončeného diela,” skonštatoval
primátor Juraj Říha.
Na rekonštrukciu cesty v úseku od
Kukučínovej po mostík do záhradkár
skej osady čakali obyvatelia lokality
niekoľko rokov. Mestu sa podarilo
vyčleniť financie (takmer 300-tisíc €)
a po tom, čo pod vozovkou pribudla
vodovodná sieť a kanalizácia, začalo
na jeseň minulého roka s opravou.
		

-lp-/-otano-

Mestskí policajti pomohli
chytiť zlodeja áut
Vo štvrtok 14. januára mestskí policajti
v spolupráci s kriminálnou políciou zadrža
li zlodeja áut. Ten sa pokúšal na parkovisku
pri športovej hale Malina vlámať do staršie
ho Volkswagenu Golf, pričom ho zachytil
mestský kamerový systém.

skončiť ešte pred Vianocami, stále
nie sú hotové. Dodávateľ prác stihol
položiť iba prvú vrstvu asfaltu v časti
ulice. „Zo strany zhotoviteľa – spoločnosti Swietelsky-Slovakia – je to jednoznačné podcenenie rozsahu diela

my, ktorého vyzýval na preskupenie
kapacít, čo zhotoviteľ aj sľúbil,” informoval Mestský úrad Malacky.
Vedenie mesta zvažuje, aký ďalší
postup zvolí. V hre sú dve alternatí
vy. Prvou je dokončenie diela s do

Ja, Miroslav Fajták, sa
týmto ospravedlňujem pánovi
JUDr. Ing. Jurajovi Říhovi, PhD.,
primátorovi mesta Malacky,
za postupné zverejňovanie všetkých nepravdivých, pravdu skresľu
júcich, bezdôvodne osočujúcich, difamujúcich, hanlivých, urážlivých
primitívnych tvrdení o jeho osobe ako občanovi a primátorovi mesta
Malacky, ktorými som bezprávne zasiahol do osobnostnej integrity
pána JUDr. Ing. Juraja Říhu, PhD., primátora mesta Malacky a v súvis
losti s ktorými konštatujem, že ich beriem späť.
Rozsudok Okresného súdu Malacky č. k. 27 C 225/2016-2
Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

„Ďakujem mestskej
polícii za výbornú prácu.
Pri takýchto prípadoch
sa ukazuje, akou dôležitou súčasťou ochrany
verejného majetku je
mestský kamerový sys
tém. Aj preto každoroč
ne uvoľňujeme finančné prostriedky na jeho
modernizáciu a rozširovanie. V rámci rekonštrukcie ulíc sa snažíme
o inštaláciu optických
káblov, aby sme dosiah
li rozšírenie kamier aj
do odľahlých častí mesta,” vyjadril sa k zásahu primátor Juraj Říha.
Poďakovan ie mestským policajtom adresoval aj riaditeľ Obvodného oddelenia Poli
cajného zboru v Malackách Andrej Kliment:

„Ďakujem za skutočne
precíznu a promptnú súčinnosť pri objasňovaní
zločinu lúpeže. Vysoko
oceňujem služobnú čin-

nosť príslušníkov MsP
Malacky pri pátraní po
unikajúcom páchateľovi
pomocou kamerového
systému mesta, ako aj
činnosť hliadky pri následnom zadržaní páchateľa krátko po spáchaní skutku v súčinnos
ti so zložkami štátnej
polície.”
-mb-, foto: MsP Malacky

Možnosť
žiadať
o dotácie

z rozpočtu
mesta

Mestský úrad Malacky podľa
Všeobecne záväzného naria
denia mesta Malacky č. 2/2020
o poskytovaní dotácií z roz
počtu mesta (VZN) vyzýva zá
ujemcov o dotáciu na činnosť
alebo konkrétnu akciu, aby do
31. januára podali žiadosť. Je
možné žiadať o dotáciu v ob
lasti športu, kultúry, sociálnej
oblasti a o dotáciu pre iné ne
ziskové organizácie.

Text VZN, výzva na predkladanie
žiadostí a tlačivo žiadosti sú k dispozícii na www.malacky.sk, časť
MESTO – DOTÁCIE A GRANTY. Žiadatelia sú povinní poskytnúť všetky
požadované údaje podľa § 2 ods. 3
VZN. Povinnou prílohou je vyplnený formulár Žiadosť o poskytnutie
dotácie (príloha č. 1 VZN). Žiadatelia, ktorými sú organizačné jednotky (zložky) bez právnej subjektivity,
musia k žiadosti predložiť splnomocnenie na všetky právne úkony
súvisiace s procesom poskytovania
dotácií, podpísané štatutárnym zástupcom materskej organizácie (príloha č. 1 výzvy). Žiadatelia o dotáciu
na športovú činnosť priložia aj vyplnený Dotazník pre žiadateľov o dotáciu na športovú činnosť na rok
2021 (príloha č. 2 výzvy).
Informácie o dotáciách pre ob
lasť športu poskytne Beáta Ge
lingerová, % 034/79 66 183, mail
beata.gelingerova@malacky.sk.
Informácie o dotáciách pre oblasť
kultúry, sociálnu oblasť a pre iné
neziskové organizácie poskytne
Darina Pelecová, % 034/79 66 145,
mail darina.pelecova@malacky.sk.
 iadosti o dotáciu sa podávajú na
Ž
adresu: Mesto Malacky, Bernolá
kova 5188/1A, 901 01 Malacky.
MsÚ

Januárové
zastupiteľstvo
bude rokovať
online
V deň, keď vychádza toto vy
danie Malackého hlasu (streda
20. januára), rokuje mestské za
stupiteľstvo. Na programe má dva
body: návrh na I. zmenu rozpočtu na rok 2021 a správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
za rok 2020. Rokovanie sa začína
o 16.00 h. Vzhľadom k aktuálnym
opatreniam budú poslanci rokovať online. Z tohto dôvodu prosíme verejnosť, aby nechodila do
budovy. Zároveň oznamujeme,
že z rokovania sa nebude vysielať
živý prenos. Záznam zverejníme
v čo najkratšom čase na stránke
mesta www.malacky.sk.
-red-
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V meste funguje päť odberných miest
Dokončenie zo strany 1

tovanie môže prísť kedykoľvek po
čas prevádzkových hodín. V kasár
ňach sa testuje iba počas pracov
ných dní.
Na ostatné štyri odberné miesta je potrebná objednávka. Termín
si zarezervujete cez formulár, zverej
nený na stránke mesta. Každé odber
né miesto má vytvorený svoj vlastný
rezervačný systém. Po prihlásení za
dajte svoje údaje a môžete si vybrať
deň aj presný čas.
Obyvatelia, ktorí nemajú technické možnosti pre objednanie,
môžu zatelefonovať na infolinku
0948 183 681 alebo 0948 183 686.
Poverený pracovník ich objedná
a oznámi im presný termín testo
vania. Infolinka funguje denne
(vrátane soboty 23. januára a nedele 24. januára) v čase od 8.00
do 16.00 h.

Odberné miesta
Kaštieľ
• otvorené denne 8.00–19.00 h
prestávka 13.00 –14.00 h

• objednávka termínov na pracov-

né dni:
korona.gov.sk
• objednávka termínov na víkend
23.–24. januára:
testovanie.malacky.sk
Kasárne Juh
• iba počas pracovných dní
• bez objednávania
• 10.00–18.00 h
• posledný odber 17.45 h

ZŠ Záhorácka (telocvičňa, bočný
vchod od parkoviska)
ZŠ Dr. J. Dérera (nová telocvičňa,
vstup od Námestia SNP)
Spojená škola sv. Františka
Assiského (telocvičňa)
• otvorené denne od stredy 		
20. januára do utorka 26. januára
(aj cez víkend)
• 8.00–19.00 h 		
(prestávka 13.00 –14.00 h)
• o bjednávka termínov:
testovanie.malacky.sk
Text: Ľ. Pilzová,
foto: S. Osuský

Malacká nemocnica:
urgent zostáva, vznikli covidové lôžka
Dokončenie zo strany 1

ho stavu alebo v život ohrozujúcich
situáciách.
Predpokladaný termín zarade
nia nemocnice do tzv. pevnej siete
poskytovateľov urgentu 1. typu je
podľa ministerstva zdravotníctva
1. február. Aby sa poskytovanie služ
by neprerušilo, v prechodnom obdo
bí počas januára ju dotuje župa.
„Mesto Malacky opakovane a jasne deklarovalo svoj nesúhlas s avizovaným zrušením urgentu od 1. januára. Na jeho zachovanie vyzývalo aj
mestské zastupiteľstvo. Zrušením urgentu by sa totiž zásadne obmedzila
zdravotná starostlivosť nielen pre Malačanov, ale aj pre desaťtisíce obyvateľov nášho regiónu. Spoločne s bratislavskou župou sme sa opakovane
obracali na štát so žiadosťou o pomoc. Som veľmi rád, že kompetentní pochopili potrebu tejto služby pre
obyvateľov, a nehodili nás cez palubu.

Ďakujem županovi a jeho spolupracovníkom, ministerstvu zdravotníctva, poslancom mesta Malacky i obyvateľom, ktorí sa zomkli a pomohli
urgent udržať,” skonštatoval primá
tor Malaciek Juraj Říha. „Je to veľmi
dobrá správa pre obyvateľov Dolného Záhoria. Podarilo sa nám nájsť
zhodu všetkých aktérov, aby tzv. urgent zostal fungovať aj po 1. januári
2021. Za to patrí veľké poďakovanie
ministerstvu zdravotníctva, mestu
Malacky aj prevádzkovateľovi malackej nemocnice,” doplnil predse
da Bratislavského samosprávneho
kraja Juraj Droba.

všetky ochranné pomôcky, aby bol
chránený pred nákazou. Samozrejme, pacientom s covidom venujeme
maximálnu pozornosť a starostlivosť.

Text: Ľ. Pilzová/BSK/Medirex,
foto: Nemocnica Malacky

Šéf okresných
hasičov odišiel
do dôchodku

Zmena nemocničných lôžok
Geriatrické oddelenie Nemocni
ce Malacky sa dočasne zmenilo na
covid oddelenie s 12 lôžkami. Zme
nu režimu fungovania nemocnice
si vyžiadalo ministerstvo zdravot
níctva. „Na výzvu sme zareagovali
okamžite, hoci to bola výzva aj pre

MsCSS hlásilo
-redpe.			
prípady infekcie Školské kluby aj
Mestské centrum sociálnych slu
žieb (MsCSS) – tak ako množstvo po materská škola
dobných zariadení na celom Sloven
sku – sa, žiaľ, nevyhlo nákaze korona- sú čiastočne
vírusom. Aj napriek sprísneným
opatreniam dostali infekciu klienti otvorené

bo prostredníctvom aplikácie Sky

aj zamestnanci. Vedenie zariadenia
bolo v kontakte s hygienikmi a po
stupovalo presne podľa ich pokynov.
V MsCSS stále platí zákaz návštev.
Zamestnanci a klienti sú pra
videlne a priebežne testovaní. Po
poslednom pretestovaní boli všet
ci negatívni. Kontakt príbuzných
s klientmi je možný cez telefón ale

nás samotných – vybaviť oddelenie
so špeciálnym covid režimom, kyslí
kovou terapiou, personálom, ktorý
bude mať po celý čas zabezpečené

Mesto ako zriaďovateľ základ
ných škôl a materskej školy v Ma
lackách rozhodlo o ich čiastočnom
otvorení. Môžu ich navštevovať
deti, ktoré spĺňajú kritériá stanove
né rozhodnutím ministra školstva.
Ide o deti zákonných zástupcov
pracujúcich v kritickej infraštruktú
re alebo deti zákonných zástupcov,

Žiaľ, z tohto dôvodu sme museli posunúť plánované operácie do času,
kým sa zlepší nepriaznivá epidemiologická situácia. Je to náročné, pretože zdravotníci sú vyčerpaní, no svoju
prácu vnímajú ako poslanie, za čo im
ďakujem,“ vysvetlil riaditeľ Nemocni
ce Malacky Peter Kalenčík.
Nemocnica v súčasnosti prijíma
len akútnych pacientov, ktorých
stav si to nutne vyžaduje. Je rozde
lená na dve zóny. V červenej sa sta
rajú výlučne o pacientov s covidom.
V bielej zóne sú pacienti s inými
diagnózami, pretože covid „nevy
mazal” ďalšie závažné ochorenia
srdca či ciev. Je tiež potrebné za
bezpečiť starostlivosť pre pacientov,
ktorí pravidelne dochádzajú na dia
lýzu obličiek.

ktorým povaha práce neumožňuje
vykonávať ju z domácnosti.
Na základe rozhodnutia mesta
sú od 11. januára otvorené školské kluby pri ZŠ Dr. J. Dérera, ZŠ
Štúrova a ZŠ Záhorácka. Po troch
dňoch prevádzky sa musel školský
klub na Dérerke z preventívnych
dôvodov zatvoriť. Pre žiakov, kto
rí zostávajú doma, zabezpečia ria
ditelia škôl dištančné vzdelávanie
podľa personálnych a technických
možností školy. V zmysle rozhodnutia ministra školstva je otvorený aj školský klub detí pri cirkevnej škole.
Pre škôlkarov, ktorí spĺňajú stanovené kritériá, je od 11. januára
otvorené pracovisko materskej

školy na Rakárenskej. Mesto výni
močne a ústretovo poskytlo niekoľ
ko miest aj pre mimomalacké deti,
ktorých rodičia pracujú v nemocnici
-lpMalacky.			

Autobusy
premávajú
v obmedzenom
režime

Prázdninový režim spoločnosti
Slovak Lines sa týka mestskej hro
madnej dopravy a Malackách aj
prímestských spojov. Obmedzené
grafikony liniek platia do odvola
-rednia.			

Juraj Slovinský skončil na pozícii riaditeľa Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru
v Malackách. Odišiel na vlastnú žia
dosť do výsluhového dôchodku,
pričom okresné riaditeľstvo v Malac
kách viedol 16 rokov.
Primátor mesta Juraj Říha mu
poďakoval za roky spolupráce. „Pán
Slovinský bol etablovaným riaditeľom už v čase, keď som v roku 2015
nastúpil na post primátora. Vyjadrujem mu hlbokú úctu za dlhoročnú službu, ktorou robil česť hasičom
i záchranárom. Zároveň mu v mene
vedenia mesta i obyvateľov ďakujem za ústretovosť a skvelú spoluprácu. Želám mu predovšetkým pevné zdravie a spokojnosť.“
Nový riaditeľ Okresného riaditeľ
stva Hasičského a záchranného
zboru v Malackách ešte nebol vy
menovaný.
-red-
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Mesto urobí maximum
pre úspešné sčítanie
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je už v plnom prúde. Prvýkrát
sa uskutočňuje plne elektronicky. Sčítanie domov a bytov v týchto
dňoch finišuje (potrvá do 12. februára), pričom sa vychádza z rôz
nych dostupných zdrojov samosprávy. Od 15. februára sa začína
sčítanie obyvateľov.

Obyvatelia sa v termíne 15. február až 31. marec sčítajú na stránke
www.scitanie.sk sami cez vlastný
počítač, mobil alebo tablet. Ide o jednoduchý, bezpečný a krátky proces.
Tí, ktorí sa nemôžu sčítať sami,
budú mať k dispozícii kontaktné
miesto vytvorené mestom, prí
padne im pomôže mobilný asis
tent sčítania.
„Mesto urobí pre svojich obyvateľov maximum, aby sa
každý mohol sčítať.
Budeme nápomocní
všetkým, ktorí o to požiadajú,” hovorí prednostka Mestského úradu Malacky
Ľubica Čikošová.
Samospráva zriadi v priestoroch
mestského úradu tzv. kontaktné
miesto, kam obyvateľ mesta príde
a sčíta sa – buď to urobí sám, alebo
s pomocou povereného pracovníka.
Starším a imobilným obyvateľom
mesto poskytne mobilného asisten
ta. „Znamená to, že poverený pracovník príde za obyvateľom domov
a spolu vyplnia všetky potrebné údaje.

Prečo je dôležité
sčítať sa?
Od oficiálneho počtu obyvateľov závisí, koľko mesto dostane
tzv. podielových daní od štátu.
Od toho sa odvíjajú možnosti
investícií (cesty, chodníky, parkoviská).
V krátkom
čase zverejníme podrobnosti
o kontaktnom mieste aj o možnosti
požiadať o mobilného asistenta,” doplnila prednostka.
Celé sčítanie sa robí elektronicky,
čo znamená, že „papierovačky”, známe z predchádzajúcich sčítaní, sú už
minulosťou. „Pamätáme si ešte sčítanie spred desiatich rokov, keď obyvatelia vyplňovali papierové dotazníky.
Je smutnou pravdou, že vtedy sa veľa
Malačanov nesčítalo, respektíve odmietlo sčítať. Následky pociťujeme

dodnes, pretože údaje zo sčítania 2011
a z našej elektronickej evidencie obyvateľstva sa výrazne odlišujú. Malacky dostávajú od štátu tzv. podielové
dane, ktoré sa odvíjajú od oficiálne
ho počtu obyvateľov. Ten je ale výrazne nižší než skutočnosť, čo znamená menej peňazí od štátu pre mesto.
V dôsledku toho máme menej možností investovať do ciest, chodníkov či
parkovísk. Preto prosím všetkých obyvateľov Malaciek, aby sčítanie vnímali
ako svoj záväzok voči mestu, ktoré im
to vráti v podobe kvalitných služieb,”
dodala Ľ. Čikošová.
Podrobnejšie informácie:
www.scitanie.sk.

Pracovné miesto:
opatrovateľka (zariadenie opatrovateľskej
služby)
Charakteristika:
starostlivosť o klientov v zariadení sociálnych
služieb – pomocná a obslužná práca pri vytváraní, prehlbovaní a upevňovaní hygienických a spoločenských návykov
Termín nástupu: dohodou
Pracovný úväzok:
100 % (35 hodín týždenne, 12-hodinové zmeny v nepretržitej prevádzke)
Nástupný plat:
623–730 € (podľa počtu rokov praxe) + prí
platky za víkendy, sviatky a nočné zmeny,
osobný príplatok po uplynutí skúšobnej doby
Kvalifikačné predpoklady:
stredné odborné vzdelanie v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na
poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Na výrub boli určené iba tie stromy, ktoré boli naozaj nebezpečné. Boli suché, bez olistenia a s dutinami. Niektoré mali na koreňovom systéme plodnice,
ktoré spôsobujú hnilobu koreňov. Strom sa vtedy stáva nestabilným. Rástli pri
chodníku a ceste, kde mohlo prísť k ohrozeniu zdravia a škodám na majetku.
To sa stalo aj v Zámockom parku, keď tam v decembri na bufet padol strom
s hnilými koreňmi.
Mrzí nás, keď musíme určovať stromy na výrub, avšak v poslednom čase sa
ukazuje, že mnohé z nich nie sú v dobrom stave. Namiesto vyrúbaných briez sa
na ulici Mansueta Olšovského vysadia na jar nové stromy. Budovanie parkovacích miest sa tam neplánuje.
Útvar výstavby a životného prostredia MsÚ Malacky

Pod oknami zneli koledy
Niektoré ulice mesta zneli počas
Štedrého večera hudbou. Stačilo
otvoriť okná a počúvať známe koledy Rolničky, rolničky, Búvaj dieťa
krásne či Tichá noc. Príjemnú vianočnú náladu vyčaril hudobník František Bečka, kapelník skupiny Bečkovi chlapci a zároveň učiteľ hry na
trúbku na Základnej umeleckej škole
v Malackách. „Som muzikant telom
aj dušou. Keďže v tomto období nie je
možné usporiadať koncert a nekonali

opatrovateľka

Sídlo: 1. mája 9, 901 01 Malacky

Prečo boli odstránené brezy
na ulici Mansueta Olšovského?

-red-

Voľné pracovné miesto:

Zamestnávateľ:
Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

PÝTATE SA

sa ani vianočné trhy s hudobnými vystúpeniami, rozmýšľal som, čo by som
mohol urobiť. Rozhodol som sa prejsť
pod oknami mesta a zahrať na trúbku
koledy,” prezradil nám.
Pán Bečka prešiel niektoré ulice
centra, Juhu a Rádku. Zahral aj našim seniorom pod oknami Mestského centra sociálnych služieb. Za milé
vianočné prekvapenie mu srdečne
ďakujeme.
-red-

Voľné pracovné miesto:

zdravotná sestra

ALEBO
stredné vzdelanie a absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania najmenej v rozsahu
220 hodín

Zamestnávateľ:
Mestské centrum sociálnych služieb Malacky

Ďalšie požiadavky:
• zodpovednosť,
• spoľahlivosť, samostatnosť,
• komunikatívnosť,
• flexibilita, profesionalita,
• empatia, ochota pomáhať,
• trpezlivosť,
• pozornosť,
• vnútorná stabilita

Pracovné miesto: zdravotná sestra

Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
(s uvedením telefonického kontaktu),
• profesijný životopis,
• kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní.

Nástupný plat:
830,50–997 € podľa počtu rokov praxe (po
skončení skúšobnej doby osobné ohodnotenie)

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 25. januára 2021 do
14.00 h.
Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady, sa nebude prihliadať. Uchádzači,
ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na
osobný pohovor.

Sídlo: 1. mája 9, 901 01 Malacky

Miesto výkonu práce: Malacky
Termín nástupu: dohodou
Pracovný úväzok: 37,5 h (100 % úväzok)
Pracovný čas: 7.00 h – 15.00 h

Kvalifikačné predpoklady:
vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra
ALEBO
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo
ALEBO
úplné stredné odborné vzdelanie nadobud
nuté v strednej zdravotníckej škole v študij

nom odbore zdravotná sestra, všeobecná
sestra alebo detská sestra do 30. 4. 2004
ALEBO
úplné stredné odborné vzdelanie nadobud
nuté v strednej zdravotníckej škole v študij
nom odbore praktická sestra
Ďalšie požiadavky:
• spoľahlivosť, samostatnosť,
• zodpovedný prístup k práci,
• lojálnosť,
• empatia,
• trpezlivosť,
• iniciatívnosť
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
(s uvedením telefonického kontaktu),
• profesijný životopis,
• kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní.
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do sídla zamestnávateľa najneskôr do 25. januára 2021 do
14.00 h.
Na oneskorene podané žiadosti, ako aj žiadosti, ku ktorým nie sú pripojené požadované doklady, sa nebude prihliadať. Uchádzači,
ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na
osobný pohovor.

SAMOSPRÁVA
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Tento a budúci rok môžu
byť v znamení veľkých stavieb
Viceprimátor
Milan Ondrovič:

Viacero projektov sprevádzajú už
počas realizácie problémy, ktoré treba
riešiť takpovediac za pochodu s dodá
vateľom. Napríklad už spomínané nové
šatne na Dérerke sa museli hneď po vymurovaní takmer celé zbúrať a postaviť
nanovo. Finančné vyrovnanie s dodávateľom rekonštrukcie Hlbokej ulice sme
pre právne spory uzavreli až takmer po
roku od skončenia prác. Človek však na
tieto starosti pomerne rýchlo zabudne
a sústredí sa na ďalšie projekty.
Veľa energie nám pri projektoch zobral dopravný inšpektorát, ktorý nás
doslova brzdil, často nezákonne. Kon-

o veľmi rozsiahle stavby, s ktorými sa
budú rekonštruovať aj dotknuté ko
munikácie a chodníky. Naprojektované
sú aj ďalšie dve cyklotrasy, Pezinská–
–Padzelek a cyklotrasa Píla, ktorá prepojí Pezinskú ulicu s novou športovou
arénou s výhľadom až do Zámockého
parku. Aktuálne sa začína s prípravou aj samostatne vedenej cyklotrasy
na Továrenskej ulici až k spoločnosti
IKEA Components a ďalšia dôležitá
cyklotrasa od Námestia SNP k sídlisku
Juh.
Tento rok idú do realizácie aj kryté
bezpečné prístrešky na bicykle a na-

V spolupráci s krajskými poslancami za
náš obvod, primátorom a poslankyňou
Luciou Vidanovou, sa nám podarilo
presvedčiť vedenie BSK, aby bola spracovaná technická štúdia. Úspešne sme
dokončili rokovania so Železnicami
Slovenskej republiky, aby bol súčasťou
modernizácie železničnej trate aj úplne nový nadjazd, ktorý je nevyhnutný
pre križovanie obchvatu a železničnej
trate. Toto prepojenie by v budúcnosti
malo ústiť do ďalšej diaľničnej križovatky D2-Studienka, ku ktorej sa začal
v minulom roku proces hodnotenia
vplyvov na životné prostredie. Začína-

trolné orgány nám dali za pravdu a dokonca boli už prijaté nariadenia z ministerstiev, ktoré jasne vymedzili zákonnú kompetenciu inšpektorátov na
celom Slovensku. Týka sa to aj bežných
stavebníkov z radu obyvateľov, ktorí
po novom nemajú vôbec chodiť za dopravným inžinierom na polícii, a ten sa
napríklad podľa nariadenia nemá ani
čo vyjadrovať k stavbám v stavebných
konaniach. Dokonca je už potvrdené,
že nie je ani dotknutým orgánom.
Pristavme sa teraz pri niekto
rých konkrétnych plánoch mesta.
Ako to vyzerá s podzemnou gará
žou v centre mesta?
Projekt je kvôli opakovaným prieťahom neprajníkov stále v povoľovacom procese. Verím, že ešte v prvom
polroku spustíme verejné obstarávanie na dodávateľa. Nadväzovať bude
v roku 2022 aj projekt nového pešieho
námestia, ktoré vznikne nad garážou
a v okolí.
V akej fáze je výstavba cyklo
trás?
Budovanie cyklistickej infraštruk
túry je jedna obrovská agenda, ktorou sa tu zaoberáme. Prvá cyklotrasa Pezinská–Priemyselný park je vo finále verejného obstarávania a odha
dujeme začatie realizácie v jarných mesiacoch. Ďalšie dve, centrálna radiála Družstevná–Radlinského a okruh
Partizánska–Cesta mládeže, by mali
byť vysúťažené na prelome rokov
2021/2022 v závislosti od usmernenia
Úradu pre verejné obstarávanie. Ide

projektovaný je aj Bike&Ride park pri
železničnej stanici. Verím, že tieto projekty sa podarí postupne všetky zreali
zovať a Malacky sa stanú lídrom v oblasti cyklodopravy na Slovensku. Ku
koncu tohto volebného obdobia by
malo byť odovzdaných do užívania
zhruba 9 kilometrov samostatne vede
ných cyklotrás, čo výrazne zvýši bezpečnosť cyklistov a aj chodcov.
Pokročil projekt novej športo
vej arény?
V súčasnosti sa už pripravujú podklady pre realizáciu stavby a spracúva
sa projektová dokumentácia na verejný
priestor pred arénou v lokalite bývalej
píly. Tento rok by sme chceli mať vysú
ťaženého dodávateľa. Je to nádherný
projekt spojenia multifunkčnej športo
vej haly s hokejovou, pričom je aj veľmi
rozsiahly a náročný po stavebnej stránke. Som presvedčený, že keď sa ho podarí zrealizovať, otvorí sa pre Malacky
úplne nová kapitola v dejinách športu.
Aký je aktuálny stav prípravy
obchvatu mesta?
Za šesť rokov sa nám podarilo
v strategických dokumentoch mesta
a Bratislavského samosprávneho kraja
kompletne zmeniť riešenie odklonu
tranzitnej dopravy v meste. Najďalej
sme sa dostali s vybudovaním diaľničnej križovatky D2-Rohožník, ktorá, ako
som už spomínal, postúpila do projekcie pre územné a stavebné konanie.
Ďalšou významnou stavbou bude severné prepojenie cesty I/2 (smer Veľké
Leváre) a cesty II/590 (smer Studienka).

me aj s prípravou južného prepojenia
Stupavskej ulice s Cestou mládeže. Ak
sa toto všetko podarí, dopravný systém
mesta sa zmení zo súčasného „radiálneho” na „radiálno-okružný”, vďaka
čomu bude centrum mesta chránené
od tranzitnej dopravy.
Na zasadnutiach mestského
zastupiteľstva sa začala spomínať
parkovacia politika...
Príde čas, keď bude mesto musieť
parkovaciu politiku prijať. Uvedomujeme si, že to nebude populárne, ale musíme z ulíc vylúčiť celodenne parkujúce
vozidlá zamestnancov a cezpoľných,
aby sa parkovacie miesta uvoľnili pre
domácich. Myslím, že plochy na budo
vanie lacných parkovacích miest na
povrchu sa už minuli a donekonečna uberať zo zelene nie je udržateľné.
Potrebu parkovacej politiky začínajú
vnímať aj samotní obyvatelia, pretože
sa nám nielen z väčších sídlisk, ale aj
od podnikateľov v centre mesta, začínajú hromadiť podnety na jej zavedenie. Zatiaľ vytvárame podmienky na
hladké zavedenie parkovacej politiky.
Postavili sme záchytné parkovisko vo
väzbe na centrum a železničnú stanicu, zaviedli sme hromadnú dopravu,
ideme budovať sieť cyklotrás, pripravujeme podzemnú garáž v centre mesta, zrušili sme možnosť vyhradenia si
parkovacieho miesta na konkrétne
evidenčné čísla, a schválené je už aj no
vé dopravné značenie, ktorým úplne
vylúčime parkovanie veľkých dodávok
a nákladných aut.

Už šesť rokov tvorí pracovný
tandem s primátorom mesta
Jurajom Říhom. Do samosprá
vy prišiel zo Slovenskej tech
nickej univerzity ako odbor
ník na dopravný urbanizmus.
Pred pár týždňami, v novem
bri 2020, uplynula polovica vo
lebného obdobia. Začiatok no
vého roka je dobrou príležitos
ťou na zhodnotenie minulosti,
opísanie súčasnosti a predsta
venie vízií do budúcnosti. Roz
právame sa s viceprimátorom
mesta Milanom Ondrovičom.
Sme kúsok za „polčasom” aktu
álneho volebného obdobia. Aká
bola prvá polovica a akú víziu má
te do jeho druhej časti?
Primátor spolu so zastupiteľstvom
na začiatku volebného obdobia jasne
nastavili víziu a prioritné ciele mesta a ja sa budem snažiť, rovnako ako
v prvej polovici, tak aj v polovici druhej,
v maximálnej možnej miere prispieť
k jej naplneniu – či už ako poslanec,
zástupca primátora alebo ako zodpovedný za vedenie útvaru strategického rozvoja. Odpočet plnenia našich
cieľov prezentujeme každoročne. Viacero projektov, najmä v oblasti veľkej
dopravnej infraštruktúry, ako napríklad diaľničné križovatky D2-Rohožník
a D2-Studienka či obchvaty mesta, ďaleko presahujú rámec jedného - dvoch
volebných období. Kontinuálne sa na
nich pracuje už šesť rokov.
Poďme si to rozmeniť na drob
né. Ktoré projekty minulého roka
považujete za úspešné?
Bolo ich mnoho. Každý jeden dokončený projekt odovzdaný do užívania verejnosti považujem za úspešný.
Od myšlienky po odovzdanie diela
ubehne veľa času a musí sa prekonať
množstvo prekážok. Možno najväčším
úspechom minulého roka pre Malacky
je to, že Národná diaľničná spoločnosť
objednala projektovú dokumentáciu
pre územné a stavebné konanie na križovatku D2-Rohožník. Túto informáciu
možno väčšina ľudí prehliadla. Čakajú
nás ešte roky tvrdej práce a presviedčania, kým sa križovatka aj postaví. Takéto stavby bývajú obrovským impulzom
pre rozvoj mesta. Na druhej strane,
pomerne rýchlo pripravený projekt
modernej telocvične s novými šatňami
v ZŠ Dr. J. Dérera sme v rekordnom čase
napriek problémom úspešne odovzdali
do užívania. Škola sa tak posunula do
tretieho tisícročia, čo ma tiež teší.
Naopak, čo sa nepodarilo podľa
vašich predstáv?
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Na mestský úrad ste prišli z aka
demického prostredia, primátor
predtým pracoval na ministerstve
financií. Zhodnete sa vždy vo všet
kom a na všetkom?
Obaja sme vnímaví poslucháči, čo
pomáha našej spolupráci a vzájomnej
dôvere. Pochopiteľne, každý z nás má
na konkrétne projekty rôzne pohľady,
ktoré sa postupne zbližujú do finálnej
podoby. Naša práca je taká rôznorodá
a dynamická, že musíme často reagovať aj na aktuálne zmeny. Napríklad
už teraz spoločne pripravujeme konkrétne projekty pre budúce obdobie
eurofondov, aby sme si udržali výbor
né výsledky v ich čerpaní. Primátor
má jasnú predstavu, ktorým smerom
sa má rozvíjať naše mesto, a ja mu
poskytujem plnú podporu k jej napl
neniu. Oceňujem aj jeho perfektné
výsledky v hospodárení mesta, ktoré
sa snažili v minulom roku spochybniť
rôzni samozvaní neprajníci, a vážim
si, že má dôveru k mojim znalostiam
a skúsenostiam v oblasti dopravného
urbanizmu.
Ako vnímate spoluprácu mesta
a Malačanov? Zaujímajú sa o ži
vot okolo seba? Dostávate od nich
spätnú väzbu? Chápu napríklad
občasné obmedzenia v doprave,
prípadne to, že nejde všetko vyrie
šiť hneď a zaraz?
Na posilnenie spolupráce s obyvateľmi sme zaviedli systém Odkaz pre
starostu, do ktorého sa zapojilo množstvo samospráv. Opakovane sme sa
v hodnotení v tejto oblasti umiestnili
na prvej priečke – ako v riešení podnetov, tak aj v komunikácii s obyvateľmi.
Ľudia túto službu využívajú na riešenie
rôznych problémov vo svojom okolí,
a my im pomáhame tieto problémy
odstraňovať.
Najnáročnejšia je komunikácia
s konkrétnymi obyvateľmi, ak sa ich
dotkne rekonštrukcia ulíc. Bez dopravných obmedzení to nejde. Úplne stačí,
ak sa zo sto ľudí na ulici nájde jeden
vlastník, ktorý nám brzdí postup prác,
čo odoberá energiu. Naopak, teší ma,
že ľudia vidia veľký počet dokončených
projektov a chápu, že nejde spraviť
všetko hneď a zaraz, hoci každý vníma tú „svoju” ulicu, škôlku, školu alebo
ihrisko ako prioritu. Ale naozaj nejde
spraviť všetko hneď. Primátor už roky
ľuďom vysvetľuje, že vyberáme priority
z priorít. Viem si predstaviť aj iné, aktívnejšie spôsoby zapojenia obyvateľov
do samosprávy, napríklad participatívny rozpočet, workshopy a podobne, ale
o tom možno inokedy. Priznám sa, že
pri tomto tempe práce na to zväčša nie
je čas, aj keď by som sa takémuto spôsobu zapojenia verejnosti venoval rád.
S akými pocitmi ste vstúpili do
roku 2021 vy osobne?
S veľmi dobrými. Tento a budúci rok
môžu byť v znamení veľkých stavieb
– cyklotrás, športovej haly, námestia
– a prípravy strategických dokumentov. Veľmi sa teším na architektonickú
súťaž na kultúrny dom s revitalizáciou
zóny Zámocká. Okrem toho, rozhodol
som sa splniť si taký malý jogový sen,
ktorým je dokončiť si medzinárodnú
kvalifikáciu učiteľa. Joga mi tak trochu
drží pokope telo aj hlavu.
Aké by ste chceli vidieť a mať
Malacky v novembri 2022, teda na
konci súčasného volebného obdo
bia?
Rád by som videl Malacky spokojné
a pripravené na budúcnosť.
Za rozhovor ďakuje Ľ. Pilzová.
Foto: M. Binčík, archív
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Kino sa dá
navštíviť
aj z domu

Budova Kina Záhoran je zatvorená z dôvodu protipandemických
opatrení do odvolania, no premietanie funguje ďalej. Naše kino sa totiž zapojilo do projektu Kiná spolu,
ktorý funguje na jednoduchom princípe: na stránke www.kinaspolu.
sk nájdete Kino Záhoran, zaplatíte
lístok a v stanovenom čase sledujete film. Cena lístka je jednotná, každý
film stojí 4 €. Program kina nájdete
na www.kinomalacky.sk.

Malackú plaváreň
nájdete v Montreale

štvrtok 21. január
18.30 h – Chlast
20.30 h – Máriin raj
piatok 22. január
18.00 h – Dokonalý pacient
20.30 h – Vidíš Mesiac, Daniel

Naozaj je to tak. Vďaka foto
grafke Márii Švarbovej je mož
né našu plaváreň nájsť dokon
ca až v kanadskom Montreale.

sobota 23. január
18.30 h – Zabijaci z malomesta
20.30 h – Chlast

V priestoroch Maliny prvý raz fotila na začiatku roka 2016, snímky

nedeľa 24. január
18.30 h – Chlast
20.30 h – O kuratách a ľuďoch
pondelok 25. január
18.30 h – Sviatky pokoja a mieru
20.30 h – Boj snežného pluhu s ma
fiou
utorok 26. január
18.30 h – Rodinná oslava
20.30 h – Chlast
streda 27. január
18.30 h Plnotučná sebaláska
20.30 h Srdcová kráľovná
štvrtok 28. január
18.30 h – Vyššia moc
20.30 h – Chlast
piatok 29. január
18.30 h – Sviatky pokoja a mieru
20.30 h – Chlast
sobota 30. január
18.30 h – Sámska krv
20.30 h – Chlast
nedeľa 31. január
18.30 h – Komúna
20.30 h – Chlast		

-mb-

Môžete vrátiť

požičané

knihy

Vzhľadom na súčasné protiepidemické opatrenia je Knižnica MCK
zatvorená. Nové výpožičky nie sú
možné a aktuálne výpožičky sú automaticky predĺžené. Čitateľom te
da nehrozí, že by im za nevrátenie
kníh prišla upomienka. Prečítané
knihy môžete vrátiť do biblioboxu
na terase mestskej knižnice. Po
uvoľnení opatrení a znovuotvorení
knižnice čakajú na čitateľov aj nové
knihy kúpené zo zdrojov Fondu na
podporu umenia.
Okrem knižnice sú zatvorené aj
ďalšie pracoviská Mestského centra
kultúry, teda Turisticko-informačná
kancelária, Múzeum M. Tillnera, galéria a kaštieľ.
-mb-

malackej plavárne spolu s dvanás
timi ďalšími slovenskými plavárňami a kúpaliskami tvoria knihu a sériu výstav SWIMMING POOL. Malinu
navštívila aj v máji 2020, keď využila
príležitosť fotografovať vo vypustenom bazéne.

Mária Švarbová patrí medzi najlepších slovenských fotografov,
o čom svedčí jej zaradenie v rubrike
30 pod 30 od časopisu Forbes či ocenenie Hasselbald Masters, ktoré odovzdáva popredný výrobca fotografickej techniky Hasselbald.

Betlehemské svetlo predsa len prišlo
Napriek pandemickým obmedze
niam prišlo do Malaciek aj pred uplynulými Vianocami tradičné Betlehemské svetlo. Skauti ho priniesli počas 4.
adventnej nedele do františkánskeho
kostola. Jeho odovzdávanie bolo veľmi strohé: skautka Víchrica prečítala
posolstvo Betlehemského svetla, rangerka Srnka odpálila svetielko na adventný veniec, nosičom lampáša bol
ranger Krtko a asistovala im pani kostolníčka Opolzerová. V tomto roku sa
bude Betlehemské svetlo odovzdávať po novom, môžeme už teraz sľúbiť, že to bude mimoriadne a krásne.

Text: M. Binčík, foto: M. Švarbová

Prevádzka
zberných
dvorov

Text a foto: 69. zbor M. R. Štefánika,
Slovenský skauting Malacky

Ako si vybaviť rybársky lístok
Ak ste nový záujemca o vydanie
rybárskeho lístka, z internetovej
stránky mesta si stiahnite žiadosť. Nájdete ju na www.malacky.sk, časť občan – klientske centrum – životné prostredie a služby. Po jej vypísaní ju naskenujte a pošlite elektronicky na ad
resu natalia.steflikova@malacky.sk
alebo poštou na adresu: Mestský
úrad Malacky, Oddelenie ekono
miky, Bernolákova 5188/1A, 901 01
Malacky.
Ak ste už v minulosti žiadali o vystavenie rybárskeho lístka, nemusí-

te žiadosť posielať znovu. Stačí, ak
zaplatíte príslušnú sumu, a mestský
úrad vám rybársky lístok vystaví.

Ďalší postup:
• uhradiť na bankový účet 7 € (ročný
lístok) alebo 17 € (trojročný lístok),
• a ko variabilný symbol uviesť dá
tum svojho narodenia,
• do správy pre prijímateľa uviesť
meno, priezvisko, číslo občian
skeho preukazu a skratku RL (dôležité pre identifikáciu platby, že ide
o rybársky lístok),

•p
 o pripísaní platby na bankový účet
mesta bude vystavený rybársky
lístok
•p
 ribližne 2 dni po uhradení plat
by bude možné osobne si vy
zdvihnúť lístok na recepcii Mest
ského úradu Malacky.
Číslo účtu mesta:
SK36 5600 0000 0032 0010 5003
Bližšie informácie:
mail: natalia.steflikova@malacky.sk
telefón: 034/79 66 146
MsÚ

Rozdelenie ulíc podľa obvodov – zber odpadu
I. obvod
Družstevná, Záhorácka, Poľná,
Kukučínova, Jozefa Kubinu, Prídavky, Pribinova, Mansueta Olšovského, Nová, Vajanského, Sládkovičova,
Jána Kollára, Na brehu, Ferdiša Kostku, Hviezdoslavova, Pezinská, Dielenská, Továrenská, Partizánska, Radlinského, Zámocká, Ul. 1. mája, Ota Kožucha, Mlynská, Brnianska, Mierové
námestie, Priemyselná, Sasinkova.

II. obvod
Kozia, Martina Benku, Vendelína
J. Kučeru, Veľkomoravská, Cesta mládeže, Vševlada Gajdoša, Slovenská,
Mirka Nešpora, Jána Hollého, Ulica

Výstavu fotografií aj z malackej
plavárne aktuálne uvádza prestížna
Galerie Le Royel v Montreale. Plaváreň Malina ochotne poskytla priestory pre umelecké fotografovanie v naplnenom bazéne a pri údržbe i bez
vody. Jej fotogenickosť už mohli obdivovať návštevníci galérii vo svete
(Madrid, Rím, Miami, Tokio), a preto si
vážme, v akých priestoroch budeme
môcť opäť po lockdowne športovať.
Vynútenú prestávku vedenie plavárne využíva na vylepšenia komfortu
jej návštevníkov. O novinkách z Maliny budeme čoskoro informovať.
Ďakujeme autorke za súhlas
so zverejnením fotografií.

Ludwiga Angerera, Pavla Hallona,
Ulica Ernsta Wiesnera, Ivana Dérera,
Petra Straku, Mojmírova, Rastislavova, Svätoplukova, Vlastenecká, Robotnícka, Budovateľská, Príjazdná, Sama
Chalupku, Jána Kalinčiaka, Ľuda Zúbka, Petra Jilemnického, Štefana Čulena, Pavla Blahu, Nádražná, Ulica Karola Virsíka, Bernolákova, Šikmá.

III. obvod
Záhradná, Brezová, Javorová, Jel
šová, Lipová, Agátová, Gaštanová,
Stromová, Stupavská, Pri Maline, Štúrova, Boreckého, L. Novomeského, Já
nošíkova, V. Clementisa, Jozefa Gabčíka, Jozefa Murgaša, Ľ. Kukorelliho,

kpt. Miloša Uhra, arm. gen. L. Svob odu, Kalista Orgoňa, Alojza Veselého, gen. M. R. Štefánika, Námestie
SNP, Vinohrádok, Michala Tillnera,
Ľudovíta Fullu, záhradkárska osada
Olšiny.
IV. obvod
Oslobodenia, Legionárska, Nad
výhonom, Rudolfa Dilonga, Hurbanova, Boženy Nemcovej, Janka Kráľa,
Hodžova, Hlboká, Písniky, Džbankáreň, Vysoká, Duklianskych hrdinov,
Tichá, Lesná, Rakárenská, Táborisko,
Sadová, Dubovského, Jesenského, Na
majeri, Krátka.
Tekos

Zberný dvor Partizánska
• od 1. októbra do 31. marca
pondelok–piatok 16.00–17.00 h
sobota 12.00–16.00 h
• od 1. apríla do 30. septembra
pondelok–piatok 16.00–19.00 h
sobota 12.00–16.00 h
Výdaj zberných nádob
pondelok–piatok
7.30–10.30 h a 11.30–13.30 h

Zberný dvor Hlboká
• celoročne
pondelok zatvorené
utorok–sobota 9.00–17.00 h

Čo sa môže odovzdať

• iba na Zbernom dvore 		
Partizánska:
elektroodpad, použité jedlé oleje
a tuky, šatstvo a odpad s obsahom
škodlivín,
• iba na Zbernom dvore Hlboká:
drobný stavebný odpad,
• na oboch zberných dvoroch:
všetko ostatné, teda objemný odpad,
biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, kovy, papier, plasty,
tetrapaky a sklo.
Bližšie informácie:
• MsÚ Malacky, Útvar výstavby a životného prostredia – 034/79 66 184
• Tekos, oddelenie služieb zákazníkom – 034/77 22 060
• Zberný dvor Hlboká – 034/77 22 511
-red-
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MALACKÁ MATRIKA
od 6. 12. 2020 do 17. 1. 2021
Januároví jubilanti
80 rokov
Anton Bečár
Róbert Ďurkovič
Edita Greifová
Anton Holický
Agnesa Kraščeničová
Bonaventúr Osuský
Marta Šelcová

SPOMIENKY
Klesli ruky, ktoré pre nás pracovali.
Dotĺklo srdce, ktoré sme milovali.
Zhasli oči, utíchol hlas,
mal rád život a všetkých nás.
21. januára si pripomíname 15. výročie úmrtia nášho drahého syna,
otca, brata, manžela a dedka Mi
roslava Binčíka
z Malaciek. S láskou spomínajú
mama, manželka a synovia. Kto
ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.

85 rokov
Anna Beňková
Rudolf Dojčák
Emanuel Malík
Ružena Mrázová
Karol Šíp
Alexander Žaťko
90 rokov
Alžbeta Gegáňová
Františka Juhásová
Srdečne blahoželáme!
Povedali si ÁNO
Natália Filová a Gabriel Nagy

Právna pomoc
pre seniorov

Poskytovanie bezplatnej právnej
pomoci pre seniorov je v súčasnosti
prerušené. Keď sa opatrenia uvoľnia,
právna poradňa opäť začne fungovať. Verejnosť budeme včas infor
movať.
-red-

Aká bola sezóna 2020
pre našich karatistov?
Napriek pandémii a súvisiacim obmedzeniam bola uplynulá sezóna
pre klub KARATE TJ Strojár Malacky úspešná na republikovej aj me
dzinárodnej scéne.

Január: na majstrovstvách Európy
WOW v GRAPPLINGU „submission
only” sa nám v konkurencii 19 krajín
podarilo vybojovať cenné kovy a ti
tuly. Samuel Škoda vybojoval v ju

niorskej kategórii –64 kg 2. miesto,
v kategórii muži INTERMEDIATE
+93 kg Lukáš Piffko prehral až vo
finálovom zápase, čo takisto znamenalo striebro. Tréner Marian Strelec

Úsmev mala na perách,
dobrotu v srdci,
lásku v duši.
7. januára sme si
pripomenuli nedožitých 100 rokov našej drahej
mamičky, starenky a krstnej mamy
Márie Duchoňo
vej, rodenej Kurovej. S láskou
a úctou spomínajú dcéry, vnúčatá a celá rodina. Tí, ktorí ste ju
poznali, venujte jej, prosíme, tichú spomienku.
riadková inzercia
• Predám takmer nepoužívanú pre
nosnú detskú autosedačku za 25 €.
Kontakt: 02/64 28 24 83

Strieborná Natália Janiuková na stupni víťazov.

PONUKOVÉ KONANIE –
dlhodobý odplatný prenájom nebytového priestoru v ŠH Malina
uchádzač nemá záväzky voči mestu Malacky,
g) podrobnejší popis plánovaného účelu
využitia

AD HOC Malacky vyhlasuje ponukové ko
nanie na dlhodobý odplatný prenájom ne
bytového priestoru v stolnotenisovej hale.

I. Predmet nájmu:
Prenájom nebytového priestoru bývalého
bufetu na 1. poschodí ŠH Malina pozostávajúci z dvoch miestností s celkovou rozlohou 48 m2.

V prípade, že ponuka nebude obsahovať požadované náležitosti, bude záujemca z ponukového konania vyradený. Každý záujemca
môže podať iba jednu ponuku. Ponuky spolu
s požadovanými dokladmi musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.

I. Predmet nájmu:
Prenájom nebytového priestoru pri vstu
pe do stolnotenisovej haly pozostávajúci
z jednej miestnosti s rozlohou 8,50 m2.

Účel nájmu: poskytovanie služieb v oblasti
športu a rekreácie.
III. Písomná ponuka musí obsahovať:
a) identifikáciu záujemcu – budúci nájomca:
• právnická osoba – výpis z obchodného
registra (nie starší ako 3 mesiace), ponuka
právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom,
• fyzická osoba – meno, priezvisko, trvalé
bydlisko, dátum narodenia,
• fyzická osoba – podnikateľ – výpis zo živnostenského registra (nie starší ako 3 mesiace),
b) súhlas záujemcu – fyzickej osoby so
spracúvaním osobných údajov v súvislosti s ponukovým konaním (zákona NR SR
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov),
c) telefonický kontakt,
d) záväzný návrh výšky nájomného v € za
1 m2 za rok,
e) čestné vyhlásenie (štatutárneho zástupcu v prípade právnickej osoby) o tom, že

IV. Kritériá hodnotenia ponuky:
• cena za nájom,
• plánovaný účel využitia.
Víťaza ponukového konania určí komisia
menovaná riaditeľom organizácie na vyhodnotenie prijatých ponúk s prihliadnutím na
všetky predložené podklady.
V. Ostatné informácie pre záujemcov:
Bližšie informácie a možnosť dohodnúť obhliadku nebytového priestoru v ŠH Malina poskytne Ing. Dušan Rusňák, riaditeľ AD
HOC Malacky, telefón 0907 793 399, mail
riaditel@adhocmalacky.sk.
Uchádzači o dlhodobý odplatný prenájom
nebytového priestoru v ŠH Malina doručia
svoje písomné ponuky v uzavretej obálke
s názvom: „PONUKOVÉ KONANIE – PRE
NÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU V ŠH
MALINA – NEOTVÁRAŤ!” na adresu: AD HOC
Malacky, Sasinkova 2, 901 01 Malacky najne
skôr do 23. januára 2021.
AD HOC Malacky si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky a ponukové konanie zrušiť.
Toto oznámenie nie je verejným návrhom na
uzavretie zmluvy ani obchodnou verejnou
súťažou.

ký aj súťažil a v kategórii muži MASTERS +93 kg vybojoval titul majstra
Európy.
Marec: vo Vsetíne sa konal prestíž
ny turnaj ADCC CZECH OPEN 2020.
Za účasti 400 pretekárov z 13 krajín
sa nám podarilo ukoristiť dva bronzové kovy, a to v kategórii muži –84
kg Tomáš Nižňanský a v kategórii
muži MASTERS –100 kg INTERMEDIATE Marian Strelecký.
September: v sprísnenom režime
sa konali majstrovstvá Slovenska
v kickboxe svetovej organizácie
WAKO, kde naša odchovankyňa Na
tália Janiuková v kategórii KICK
LIGHT obsadila 2. miesto a získala titul vicemajsterky Slovenska.
Október: Brno hostilo Galavečer
bojových umení, v rámci ktorého vy
stúpil aj Lukáš Piffko. V zápase podľa pravidiel K-1 v kategórii –91 kg nedal svojmu súperovi šancu a jedno
značne vyhral.
Vrcholom stojkárskej sezóny 2020
bolo novembrové podujatie WAKO
K-1 GRAND PRIX v Prahe. Išlo o prestížny svetový šampionát K-1, kde
náš odchovanec Lukáš Piffko získal
v kategórii – 86 kg MAN SENIOR
bronzovú medailu.
Členovia klubu karate TJ Strojár
želajú všetkým čitateľom Malackého hlasu veľa síl, pokoj v duši a možnosť užívať si každodenné, aj malič
ké osobné víťazstvá, ktoré každého
z nás napĺňajú a posúvajú vpred.
Text: M. Strelecký,
tréner skupiny FDM Combat team,
foto: Karate TJ Strojár

PONUKOVÉ KONANIE –
dlhodobý odplatný prenájom nebytového priestoru v stolnotenisovej hale

AD HOC Malacky vyhlasuje ponukové ko
nanie na dlhodobý odplatný prenájom ne
bytového priestoru v športovej hale Mali
na.

II. Podmienky nájmu:
Obdobie nájmu 1 rok s možnosťou pred
časného ukončenia nájomnej zmluvy zo
strany prenajímateľa výpoveďou aj bez
uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou
1 mesiac.
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II. Podmienky nájmu:
Obdobie nájmu 1 rok s možnosťou pred
časného ukončenia nájomnej zmluvy zo
strany prenajímateľa výpoveďou aj bez
uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou
1 mesiac.
Účel nájmu: kancelária/administratíva.
III. Písomná ponuka musí obsahovať:
a) identifikáciu záujemcu – budúci nájomca:
• právnická osoba – výpis z obchodného
registra (nie starší ako 3 mesiace), ponuka
právnickej osoby musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom,
• fyzická osoba – meno, priezvisko, trvalé
bydlisko, dátum narodenia,
• fyzická osoba – podnikateľ – výpis zo živnostenského registra (nie starší ako 3 mesiace),
b) súhlas záujemcu – fyzickej osoby so
spracúvaním osobných údajov v súvislosti s ponukovým konaním (zákona NR SR
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov),
c) telefonický kontakt,
d) záväzný návrh výšky nájomného v € za
1 m2 za rok,
e) čestné vyhlásenie (štatutárneho zástupcu v prípade právnickej osoby) o tom, že
uchádzač nemá záväzky voči mestu Malacky,

g) podrobnejší popis plánovaného účelu
využitia.
V prípade, že ponuka nebude obsahovať požadované náležitosti, bude záujemca z ponukového konania vyradený. Každý záujemca
môže podať iba jednu ponuku. Ponuky spolu
s požadovanými dokladmi musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
IV. Kritériá hodnotenia ponuky:
• cena za nájom,
• plánovaný účel využitia.
Víťaza ponukového konania určí komisia menovaná riaditeľom organizácie na vyhodnotenie prijatých ponúk s prihliadnutím na všetky predložené podklady.
V. Ostatné informácie pre záujemcov:
Bližšie informácie a možnosť dohodnúť ob
hliadku nebytového priestoru v stolnoteni
sovej hale poskytne Ing. Dušan Rusňák, riaditeľ AD HOC Malacky, telefón 0907 793 399,
mail riaditel@adhocmalacky.sk.
Uchádzači o dlhodobý odplatný prenájom
nebytového priestoru v stolnotenisovej hale
doručia svoje písomné ponuky v uzavretej
obálke s názvom: „PONUKOVÉ KONANIE
– PRENÁJOM NEBYTOVÉHO PRIESTORU
V STOLNOTENISOVEJ HALE – NEOTVÁ
RAŤ!” na adresu: AD HOC Malacky, Sasinkova
2, 901 01 Malacky najneskôr do 23. januára
2021.
AD HOC Malacky si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky a ponukové konanie zrušiť.
Toto oznámenie nie je verejným návrhom na
uzavretie zmluvy ani obchodnou verejnou
súťažou.
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Horský cyklista Marek Trnka:

Nevšímam si, keď
som celý mokrý
a od blata

Juniorský majster Slovenska v cyklokrose Marek Trnka, ktorý sa
primárne venuje horskej cyklistike, je okrem úspešného športovca
aj študentom malackého cirkevného gymnázia. V našom rozhovore
hovorí o svojich plánoch v tomto roku i skúsenostiach z doterajšie
ho cyklistického života.

Ako dlho sa súťažne venujete
horskej cyklistike či cyklokrosu?
Moja prvá súťažná sezóna bola
v roku 2015, keď som začal chodiť
na Detskú tour Petra Sagana, čo boli preteky po celom Slovensku. Od ro
ku 2016 som začal jazdiť Slovenský
pohár aj majstrovstvá Slovenska.
S cyklistikou ste však mali skú
senosti už predtým...
Áno, zúčastňoval som sa na lokálnych pretekoch. Vyhral som
okresné preteky v Malackách v roku
2008, potom som začal bicyklovať
viac.
Skúšali ste niekedy opustiť te
rén a prejsť na cestnú cyklistiku?
Samozrejme, dokonca mám cestný bicykel, na ktorom trénujem. Je
to veľmi dôležité najmä na jar, keď
je potrebné najazdiť kilometre. Raz
za čas, väčšinou na jar, sa zúčastňujem na cestných pretekoch, konkrétne na Slovenskom pohári so štartom
v Perneku. Minulý rok som tam skončil druhý medzi mužmi.
Okrem cyklokrosu sa venujete
aj horskej cyklistike. Ktorá z tých

to disciplín je vám ako jazdcovi
bližšia?
Určite horská cyklistika, pretože je
to moja hlavná disciplína, ktorej sa
venujem od začiatku. Cyklokros jazdím skôr doplnkovo na jeseň, keď sa
už horské preteky nekonajú.
Ako vyzerá tréning cyklokro
sového pretekára?
Veľmi závisí od ročného obdobia.
Na jar a cez zimu jazdím po cestách,
pretože terén je blatistý, podmienky
v lese tiež nie sú dobré. Neskôr, čím
je sezóna bližšie, tým viac to kombinujem s horským bicyklom. Klasický
tréning obsahuje na začiatku rozjazdenie, potom intervaly, napríklad minútu jazdím v plnom tempe, potom
oddych, potom opäť plné tempo.
Toto opakujem niekoľkokrát.
Darí sa vám efektívne tréno
vať aj počas aktuálnej pandemic
kej situácie?
Áno. Tréner mi cez mobilnú apli
káciu posiela pokyny k tréningu –
ako dlho mám trénovať či dĺžku intervalov. Potom si to spárujem s cyklopočítačom, ten mu odošle výsledky,

Odchovanci Žolíka
vo futsalovej reprezentácii

V decembri absolvovala slovenská futsalová reprezentácia do 19 ro
kov sústredenie v poľskom mestečku Szczyrk, kde hráči tvorili tzv.
spoločnú bublinu. V nominácii boli aj dvaja Malačania, Patrick Kuma
a Rastislav Haramia, obliekajúci dres 4FSC, o. z.

Sú to ďalší odchovanci ŠK Žolík,
ktorí reprezentujú Slovensko v sálovom futbale. Ich o niečo starší kole
ga zo Žolíka Daniel Čeřovský je už
dvojnásobným majstrom Slovenska
vo futsale a seniorským reprezentantom SR. Sústredenie bolo súčasťou
prípravy na kvalifikáciu o postup na

majstrovstvá Európy. Hráči absolvovali šesť spoločných tréningových
jednotiek, čo spokojne hodnotil aj
tréner Klaudiusz Hirsch: „Som rád, že
sme sa mohli stretnúť. Kvalifikácia na
európsky šampionát hráčov do 19 ro
kov podľa najnovších informácií nebola zrušená, ale zatiaľ presunutá na

teda koľko som prešiel kilometrov, za
aký čas, informácie o srdcovom tepe
a podobne. Tréner si to pozrie, vyhodnotí, a podľa toho mi upravuje plán
na ďalšie týždne. Trénujem aspoň
takto na diaľku.
Ktoré miesta v Malackách
a okolí sú pre vás ideálne pre prí
pravu na preteky?
Využívam cesty okolo Malaciek
do dedín po Záhorí, do Karpát chodím na Biely kríž. Horskú cyklistiku
trénujem trochu ďalej od Malaciek,
v Lozorne alebo potom jazdím až do
Karpát v okolí Bratislavy.
Koronavírus poznačil aj vaše
víťazné preteky v Topoľčiankach,
kde ste získali titul majstra Slo
venska v cyklokrose. Ako sa jazd
covi súťaží, keď popri trati nesto
ja žiadni diváci?
Nás to príliš neovplyvnilo. Je to sí
ce smutné, ale na cyklistické preteky
ani za normálnych okolností nechoneskôr. Je dôležité, že sa chlapci po
dlhej dobe opäť spolu videli a výdatne
si zatrénovali.”
Kým Rasťo má skúsenosti aj
z mladších mládežníckych reprezen
tácií, pre Patricka to bola premiéra.
„Bolo to pre mňa niečo nové. Veľmi som
sa tešil, predsa len je to reprezentácia,
je to vyššia úroveň. Nie som prekvape
ný z toho, ako to prebieha, vedel som
si to približne predstaviť. Páčilo sa mi
a dúfam, že som sa ukázal v čo najlep
šom svetle. Chcel som ukázať, čo viem,
a samozrejme, zlepšiť sa. Som rád, že
som dostal príležitosť,” povedal P. Ku
ma.		
Text: F. Hlavatý,

dí veľa ľudí, vždy sú okolo trate prevažne iba rodičia a tréneri.
V disciplíne Cross Country Slo
vensko na olympiáde v Riu 2016
reprezentoval Peter Sagan. Čo je
potrebné splniť na to, aby si ho
napodobnil a stal sa olympioni
kom?
Je potrebné byť najlepším jazd
com na Slovensku, pričom každý štát
si počet miest na olympiáde musí vyjazdiť. Na to treba zbierať UCI body,
tie sa dajú získať na vrcholových pretekoch po celom svete, ktoré sú organizované federáciou UCI. Uvidíme,
ako sa bude ďalej moja kariéra vyvíjať. Určite by som sa rád na takýchto
pretekoch zúčastňoval a reprezentoval. Ak by mi to dovolila výkonnosť,
bolo by to super.
Cyklistika je jedným zo špor
tov, ktorý sa robí za každého po
časia. Je pre cyklistu príjemnejšie
teplé leto či skôr chlad? Vnímate

vôbec počasie v zápale pretekov?
Ideálna je teplota okolo 15 stupňov, vtedy nie je ani teplo ani zima.
Za seba môžem povedať, že extrémne teplo je horšie, než keď je zima
a prší. Pri maximálnom zaťažení je
pre telo náročnejšie zvládať vysoké
teploty, dážď a chlad mi prekáža len
chvíľu na začiatku pretekov. Potom
si počasie prestanem všímať, už to
je jedno, lebo som aj tak celý mokrý
a od blata.
Cestná cyklistika je aj na Slo
vensku profesionálnym športom.
Je možné živiť sa ako profesio
nálny pretekár cyklokrosu či horskej cyklistiky v slovenských podmienkach?
Na Slovensku zatiaľ nemáme
žiadny profesionálny tím, ktorý by sa
venoval len horskej cyklistike či cyklokrosu. Existuje jeden profesionálny
tím na cestnú cyklistiku, tam by sa to
dalo maximálne kombinovať – robiť
cestnú cyklistiku a popri nej aj hory
či cyklokros.
Koľko stojí pretekára celá se
zóna?
Ťažko povedať. Náklady väčšinou
prepláca tím, ja aktuálne jazdím za
Kaktus Bike Team Bratislava. Veľmi
záleží od toho, koľko pretekov sa jazdí, či je potrebné meniť bicykel, opravovať ho a podobne. Momentálne
mám dva bicykle, ktoré používam na
súťaže i tréningy. Sezóna však rozhodne nestojí málo.
Ktoré preteky na vás čakajú
v tomto roku?
Určite to budú všetky slovenské
poháre a majstrovstvá Slovenska
v horskej cyklistike, na jeseň sa budem venovať cyklokrosu. Rád by som
sa dostal na majstrovstvá Európy
a majstrovstvá sveta.
Za rozhovor ďakuje Miroslav Binčík.
Foto: Instagram M. Trnku

Marek Ondrovič si vylepšil
osobné maximum

Hoci sa atletické dianie na Slovensku pre pandémiu koronavírusu
takmer úplne zastavilo, Slovenský atletický zväz usporadúva aspoň
virtuálne preteky bežcov – zimnú sériu. Do jej tretieho dielu sa pri
hlásila viac ako tisícka bežcov z ôsmich krajín.

Malačan Marek Ondrovič spolu s bývalým atletickým reprezentantom Jozefom Pelikánom vyhrali
mužskú kategóriu, keď 10-kilometrovú trať prebehli v čase 32:07 min.
Obaja spoločne bežali z Čunova po
petržalskej strane hrádze pri Dunaji
smerom do Bratislavy. Marek Ondrovič si týmto výkonom vylepšil
svoje osobné maximum na ceste
a zároveň juniorský rekord, ktorý
mal hodnotu 32:13 min. Hoci sa do
virtuálneho behu nezapojil a nefiguroval vo výsledkovej listine, účel
tréningu tento beh splnil.
V trojkráľovej edícii zimnej série
mali na trati Jozef Pelikán s Marekom Ondrovičom dobré podmienky, bolo slnečno a takmer bezvetrie.
Problémy im nespôsobil ani chladný vzduch (2 °C). Cieľom pretekov
bolo podľa slov Jozefa Pelikána pre
Slovenský atletický zväz narušenie
Ondrovičovho tréningového ste
reotypu.

foto: www.futsalslovakia.sk

Zľava J. Pelikán a M. Ondrovič.

Text: M. Binčík/SAZ,
foto: P. Ondrovič
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