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 Historicky
 prvé online
 rokovanie

V  stredu 20. januára prvýkrát 
v  histórii rokovalo mestské zastupi-
teľstvo online. Dôvodom rokovania 
„na diaľku” boli aktuálne protipande
mické opatrenia. Na programe bo li 
dva body: návrh na prvú zme nu roz-
počtu na rok 2021 a správu o kon-
trolnej činnosti hlavnej kontrolórky 
za rok 2020. Oba materiály poslanci 
schválili. Uznesenia a  videozáznam 
z rokovania sú zverejnené na strán-
ke www.malacky.sk, časť MESTo – 
MESTSkÉ ZASTUPITEĽSTvo.

-lp-/-otano-

Na pohľad je nádherná: urastená, 
s bohatou symetrickou korunou. Jej 
výška je 16 metrov, priemer kmeňa 
má 124 centimetrov. Aj preto bola 

vlani nominovaná do celosloven-
skej ankety Strom roka. Hoci sa ne-
umiestnila, sme na ňu hrdí. Lipa je 
„srdcovou záležitosťou” Malačanov.

Znalecký posudok
Mesto si dalo vypracovať znalec-

ký posudok, na základe ktorého lipu 
v  poslednom januárovom týždni 
ošetrili arboristi. Žiaľ, posudok po-
tvrdil to, čo sme viacmenej vedeli: 
strom má veľa dutín a trpí hnilobou. 
„Zdravotný stav stromu je výrazne 
zhoršený,” uvádza sa v  znaleckom 
posudku. Odborníci analyzovali lipu 
s  využitím systému Advanced Bio-
mechanical Analysis, ktorý je zalo-

žený na kombinácii prístrojovej de-
tekcie skrytých defektov a 3D skenu 
kmeňa. Z výsledkov záťažovej analý-
zy, tomografického vyšetrenia kme-
ňa a geometrickej analýzy odporu-
čili niekoľko krokov, ako strom za-
chrániť. „Redukovala sa koruna, čiže 
odstránili sa úplne suché alebo duté 
konáre. Vďaka tomu sa znížilo ťažis-
ko stromu, aby sa odľahčil kmeň,” vy-
svetľuje referentka pre správu mest-
skej zelene Jana Bačová a dodáva, že 
arboristi urobili aj šesť bezpečnost-
ných väzieb konárov: „Laicky pove-
dané, podľa presných meraní sa zvia - 
že niekoľko konárov spolu, a  ak by 
eventuálne jeden z  nich praskol, tie  
ostatné vo väzbe zabránia jeho zlo- 
mu, prípadne pádu na zem.”

Z letokruhov pálffyovskej lipy by sme za jej 180-ročný život vyčítali 
nejeden príbeh. Prechádzali okolo nej generácie Malačanov, je ne-
mým svedkom našich dejín. Prežila neľahké časy, zmeny v urbaniz-
me mesta, rekonštrukcie i neodborné zásahy. Stále však hrdo stojí 
na svojom mieste v centre mesta pri Pomníku padlých ako posled-
ný zachovaný strom z pálffyovskej lipovej aleje. Žiaľ, jej stav nie je 
dobrý.

 Pálffyovská lipa bojuje,
 my bojujeme o ňu

vláda rozhodla:
 urgent
 pokračuje

ústavná pohotovostná služba 
(tzv. urgent) v  našom regióne  
pokračuje. Rozhodla o tom vlá-
da, ktorá zaradila nemocnicu  
v Malackách do pevnej siete ur- 
 gentov 1. typu. „Považujeme za  
dôležité, aby obyvatelia Záho-
ria mali dostupnú zdravotnú 
starostlivosť čím bližšie k svoj-
mu domovu, a pomohli tak od - 
ľahčiť momentálne vyťažené 
bratislavské urgentné príjmy,” 
uviedol  minister zdravotníc-
tva SR Marek krajčí.

Prevádzkovateľ malackej nemoc-
nice chcel zrušiť urgentnú pohoto-
vosť k 1. januáru 2021 z ekonomic-
kých dôvodov. Neustále sa zvyšujúce 
náklady už nedokázal financovať ani 
Bratislavský samosprávny kraj (BSK), 

Pokračovanie na strane 3

Pokračovanie na strane 3

Aj drobnosť 
vie potešiť

Už 11 mesiacov kvári Slovensko ko-
ronavírus. Hoci všetci už toho máme 
takpovediac plné zuby, verím, že po 
tejto úvodnej vete neodložíte noviny. 
Mrzelo by nás to, pretože sme ich – tak 
ako vždy – pripravovali s láskou.

Tak teda: už 11 mesiacov kvári Slo-
vensko koronavírus a svetlo na konci  
tunela zatiaľ nevidno. Stále máme vy-
soké počty infikovaných, hospitalizo-
vaných a,  žiaľ, aj mŕtvych. Ľudia sú 
po dráždení, nervózni, roztrpčení. Niet 
sa čo čudovať: mnohí prišli o prácu, na-
vždy im odišli priatelia a možno dlho 
nevideli či neobjali svojich blízkych. 
Opatrenia sa menia ako na bežiacom 
páse a takmer nik sa v nich nevyzná.

Odborníci na duševné zdravie od-
porúčajú, aby sme si denne našli dô-
vod na úsmev alebo na dobrú náladu. 
Boli by sme radi, keby k  tomu aspoň 
trošku pomohol aj Malacký hlas. Za-
chraňujeme staručkú pálffyovskú lipu, 
onedlho budú hotové jasle, opäť fun-
guje knižnica – to sú témy, ktoré snáď 
čitateľov potešia. Mimochodom, viete,  
ktoré priezvisko sa v našom meste vy-
skytuje najčastejšie? Dočítate sa na 
ďalších stranách. Okrem toho začína-
me seriál o malackých uliciach.

Pred pár dňami sme sa dozvedeli 
dobrú správu: mimovládna organizá-
cia Inštitút pre ekonomické a sociálne 
reformy (INEKO) vysoko zhodnotila 
hospodárenie mesta. Spomedzi 141 sa-
mospráv dostali Malacky hodnotenie  
„výborné” a z možných 6 bodov získali 
5,2. Dobré hospodárenie samosprávy 
znamená, že rozvoj mesta môže po-
kračovať. Aj o tom budeme radi infor-
movať v mestských médiách.

A preto, milí priatelia, tešme sa z kaž- 
 dej dobrej správy, z  každej drobnos ti. 
Majte pozitívne myslenie a negatívne 
výsledky testov.

Ľ. Pilzová 
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Od minulého vydania Malackého 
hlasu sme absolvovali dve kolá ploš-
ného testovania. Prvé kolo sa konalo 
od 20. do 26. januára. Z 13 154 testov 
vykonaných v Malackách bolo 206 
pozitívnych, čo predstavuje 1,56 %. 

 Spolu s údajmi za celý okres (1,4 %) 
sme sa dostali do „horšej” skupiny 
v rámci Slovenska a plošné testovanie 
sa muselo zopakovať.

Do štatistiky druhého kola sa zara  
túvajú výsledky antigénového testo-

vania od 27. januára do 2. februára. 
do pondelka 1. februára vrátane 
sme v meste evidovali 9 672 testov, 
z ktorých 171 bolo pozi tívnych. Per-
cento infikovaných bo lo zatiaľ 1,76. 
V tejto štatistike nie sú zahrnuté PCR 
testy ani testovanie v  podnikoch. 
Vzhľadom na uzávierku sa nám do 
článku nepodarilo zaradiť kompletné 
údaje za celé druhé kolo.

Aktuálne v  Malackách pracujú 
dve odberné miesta, kaštieľ a  kasár-
ne. V  kaštieli sa treba objednať cez 
elektronický formulár na stránke  
korona.gov.sk, na test v kasárňach sa 
dostanete aj bez objednávky.         -lp-

V termíne od 15. febru
ára do 31. marca sa každý  
obyvateľ sčíta na strán-
ke www.scitanie.sk cez 
vlastný počítač, mobil 
alebo tablet. Tento pro-
ces dostal názov samosčítanie. oby-
vatelia, ktorí sa nemôžu sčítať sa - 
mi, budú mať k dispozícii kontakt-
né miesto vytvorené mestom, prí-
padne im pomôže mobilný asis-

tent sčítania.  Toto tzv. asistované 
sčítanie sa pre aktuálne opatrenia po-
súva na neskôr, „Vzhľadom na pan-
demickú situáciu sa na základe roz-
hodnutia vlády posúva termín asis-

tovaného sčítania. Začne sa 1. aprí- 
la a potrvá najneskôr do 31. októb-
ra 2021,” uviedla pre TASR Ľudmila 
Ivančíková zo Štatistického úradu SR.

Podľa toho, koľko Malačanov sa 
sčíta, dostane naše mesto finan-
cie od štátu vo forme podie lových 

daní. Z týchto peňazí mes-
to investuje (napríklad 
cesty, chodníky, parkovis-
ká). Malackám preto po-
môže každý jeden obyva-
teľ, ktorý venuje pár mi-

nút sčítaniu.

Podrobnejšie informácie:
www.scitanie.sk.

-red-

SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA

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 primá torovi 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.

o pár dní sa začne
samosčítanie obyvateľov

 Výstavba jaslí sa
 blíži do finále

Rozmiestnenie kontajnerov 
na kuchynský odpad
•  zberný dvor Partizánska 
•  Bernolákova 16
•  Veľkomoravská 2 
•  Veľkomoravská 25
•  Jesenského–Dubovského
•  Hviezdoslavova–Ferdiša Kostku 

•  Záhorácka 33
•  Záhorácka 47
•  Záhorácka 75
•  Záhorácka 87
•  Malé námestie 1
•  Malé námestie 26
•  Pribinova 2
•  Kukučínova–Mansueta Olšovského
•  Záhorácka 42 – parkovisko 
•  Ul. 1. mája 77
•  Martina Rázusa 25
•  Břeclavská – pri parku
•  Ľudovíta Fullu 1–3 
•  D. Skuteckého (oproti č. 10)
•  Štúrova 145
•  Štúrova 155
•  Stupavská–Štúrova
•  Ľuda Zúbka 8–10
•  vnútroblok Partizánska–Radlinského
•  Pezinská 49A
•  Cesta mládeže 50
•  Pri Maline 51 
•  zberný dvor Hlboká
•  Hurbanova–Lesná
•  Duklianskych hrdinov–Rakáren 

ská
•  Jánošíkova–Príjazdná
•  Štúrova–Boreckého

-red-/-otano-

Projekt Malacky – Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov je pod porený 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integ rovaného re-
gionálneho operačného programu.

Začíname zbierať 
 kuchynský odpad

od pondelka 1. februára začala spoločnosť Tekos rozmiestňovať na 
určené miesta hnedé kontajnery, určené na biologicky rozložiteľný 
kuchynský odpad. Postupne pribudne v meste takmer 40 kontajne-
rov. Sú určené pre fyzické osoby, čo znamená, že sa do nich nemô-
že ukladať odpad z podnikateľskej činnosti. kontajnery sa budú vy-
prázdňovať a umývať. náklady na zber a zhodnotenie kuchynského 
odpadu sú zahrnuté v poplatku za komunálny odpad.

šupy z čistenia zeleniny a ovocia, 
kávové a čajové zvyšky, vaječné 
škrupiny, starý chlieb, pečivo a 
cestoviny, mäsové a mliečne vý-
robky, zvyšky jedla a kosti, škrupi-
ny z orechov, potraviny po záruč-
nej dobe, neskonzumované zo-
statky pokrmov a potravín rast-
linného a živočíšneho pôvodu.

Medzi biologicky rozložiteľný 
kuchynský odpad patria:

oleje, nescedené polievky, zvyšky 
potravín s obalom, zelené odpa-
dy, lístie, drevo, drevený odpad, 
popol, burina, kvety, trus zvierat 
a uhynuté zvieratá.

do biologicky rozložiteľného 
kuchynského odpadu nepatria:

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 je súčasťou celosveto-
vého projektu pod záštitou Európskej únie a organizácie spoje-
ných národov. v tomto roku sa koná vo všetkých členských štá-
toch Eú. na Slovensku sa o  pár dní skončí prvá časť, ktorou je 
sčítanie domov a  bytov. Po nej bude od pondelka 15. februára 
nasledovať sčítanie obyvateľov.

Novobudovaný pavilón detských 
jaslí v areáli Materskej školy na Ber-
nolákovej ulici sa mení takmer kaž-
dým dňom. Okolo budovy sú už 
hotové chodníky a  dokončujú sa 
terénne úpravy a  vonkajší obklad. 
Zostáva ešte urobiť oplotenie od by-
tového domu na Bernolákovej. V in-
teriéri je už hotová maľovka, dokon-

čujú sa obklady a dlažby a začína sa 
zariaďovať kuchyňa. Stavebné práce 
aj vnútorné zariadenie by mali byť 
dokončené počas februára.

Jasle už majú aj svoj prevádzkový 
poriadok. Schválilo ho mestské za-
stupiteľstvo v decembri.

-lp-/-otano-

 dve kolá plošného testovania
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Asfaltový pancier 
Je tu ešte jedna nepríjemná 

okol nosť. Naša lipa bojuje – nielen 

s vekom a chorobami, ale aj s pod-
mienkami, v akých rastie. Pred rok-
mi doslova cez ňu postavili chodník, 
takže okolo koreňového systému 

má niečo ako asfaltový pancier. 
„Ešte tento rok by sme chceli urobiť 
úpravu chodníka tak, aby korene do-
stali viac vzduchu,” prezradila J. Ba-

čová. Aj tento krok by mohol lipe 
pomôcť. 

Vypracovanie znaleckého po-
sudku a  následné ošetrenie stro-
mu nie je lacná záležitosť. Vek lipy 
a  jej vzácnosť sú však najrozhodu-
júcejším argumentom, prečo do nej 
mesto investuje. Čisto teoreticky, ak 
by išlo o  iný strom na inom mieste 
a  bol by v  rovnakom zdravotnom 
stave ako naša lipa, veľmi pravde-
podobne by bol určený na výrub. 

Vzhľadom na vek a historickú hod-
notu pálffyovskej lipy je však našou 
povinnosťou urobiť všetko na jej zá-
chranu.

Text: Ľ. Pilzová, foto: S. osuský

SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA

Dokončenie zo strany 1

Mestská
polícia má
defibrilátor

Mestskí policajti sú vyškolení aj 
na to, aby vedeli v  každej situácii 
poskytnúť prvú pomoc. Pre prípad
nú záchranu života dostali novú 
užitočnú pomôcku – defibrilátor. 
Policajti ho majú v jednom zo slu-
žobných vozidiel. Prístroj na pod
poru činnosti srdca je registrovaný 
aj na operačnom stredisku záchran-
nej zdravotnej služby. Kúpu defibri-
látora financovalo mesto a veríme, 
že ho bude potrebovať čo najmenej 
obyvateľov.

-mb-, foto: Facebook MsP Malacky

Stavebný úrad disponuje meto-
dickými usmerneniami ústredných 
orgánov štátnej správy, ktoré potvr
dzujú vznesené námietky mesta vo
či dopravnému inšpektorátu. Naj-
novšie sa pridalo aj samotné Prezí-
dium Policajného zboru SR svojím 
záväzným pokynom pre doprav-
né inšpektoráty na celom Sloven-
sku. v ňom potvrdilo, že policajný 
zbor nie je dotknutým orgánom 
v povoľovacom procese. oveľa zá-

važnejším sa javí konštatovanie 
prezídia, že dopravný inšpektorát 
nemôže opierať svoje nesúhlasné 
stanovisko o  posúdenie technic-
kých noriem. Za dodržanie technic-
kých noriem zodpovedá autorizova-
ný projektant. 

Inšpektorát blokoval športovú 
arénu aj cyklotrasu

Prezídium potvrdilo aj to, že do-
pravný inšpektorát nemôže uplat-

ňovať svoje stanoviská k  stavbám 
v stavebnom konaní. „V týchto dňoch 
podávame podnet na generálnu pro-
kuratúru voči Okresnému dopravné-
mu inšpektorátu v Malackách pre je- 
ho činnosť. Podľa nášho názoru sa-
motné prezídium svojím záväzným 
pokynom priznalo, že dopravný inš-
pektorát vydal mnoho nezákonných 
stanovísk. Týmito nesúhlasnými sta-
noviskami mohli byť zablokované 
stavby mno hých obyvateľov a  inves-

torov. Preto si myslíme, že by mal za  
tento stav niekto niesť právnu zod-
povednosť,” uviedol viceprimátor 
mesta Milan Ondrovič. Zároveň po
ukázal na skutočnosť, že dopravný 
inšpektorát rovnakým ne súhlasným 
stanoviskom trištvrte ro ka blokoval 
povoľovací proces novej športovej 
arény v Malackách.

V  uplynulých dňoch krajský do-
pravný inšpektorát zrušil aj ďalšie ne
súhlasné stanovisko malackého do-
pravného inžiniera Dušana Knotka  
k  projektu cyklotrasy Pezinská–Pa
dzelek a mestu vydal súhlas. „Potvr-
dila sa absurdnosť, na ktorú sme dlhé 
mesiace poukazovali. Dopravný in-
špektorát blokoval povoľovací proces 
na základe subjektívneho pocitu do-
pravného inžiniera. Ten totiž vo svo-
jom stanovisku doslova uviedol, že 

nová cyklotrasa spôsobí stresovanie 
chodcov,” doplnil viceprimátor.

ozvú sa ďalší?
Nie je vylúčené, že bude poda-

ný aj hromadný podnet. Podľa na
mi oslovených právnikov sa otvára 
otáz ka, že stavebníci sa môžu do-
máhať opätovného preskúmania 
už predtým zastavených konaní pre 
nesúhlasné stanovisko dopravného 
inšpektorátu.

V  septembri sme priniesli infor-
máciu, že na dopravnom inšpekto
ráte zasahovala inšpekcia, ktorá údaj
ne zabavila pracovné počítače a mo  
bily. Podľa našich informácií bolo 
dokonca začaté trestné stíhanie vo 
veci zneužitia právomoci verejného 
činiteľa.

-red- 

 Mesto sa pre činnosť  dopravného inšpektorátu  obracia
na generálnu  prokuratúru

Mesto dlhodobo upozorňuje kompetentné orgány na činnosť okresného dopravného inšpektorátu v Ma-
lackách v súvislosti s vydávaním jeho stanovísk. Podľa názoru samosprávy dopravný inšpektorát prekračo-
val svoju zákonnú pôsobnosť tým, že si vyhradzoval právo vydávať záväzné stanoviská k stavbám v staveb-
nom konaní. druhou námietkou mesta bolo vydávanie nesúhlasných stanovísk dopravného inšpektorátu, 
ktorý posudzoval splnenie slovenských technických noriem pri povoľovaní stavieb či počet parkovacích 
miest k stavbám. 

ktorý prevádzku niekoľko rokov do-
toval. Mestské zastupiteľstvo, BSK aj  
Nemocničná, a. s., vyvinuli maximálne 
možné úsilie, aby presvedčili minister-
stvo zdravotníctva o  nevyhnutnos  
ti zachovania urgentu pre spádovú 
oblasť Záhoria s 80 000 obyvateľmi.

Zaradením do pevnej siete urgen-
tov I. typu môže táto služba v  Ma-
lackách pokračovať, pretože jej pre-
vádzku odteraz financujú zdravotné 
poisťovne. „Je to rozhodnutie v  pro-
spech tisícok obyvateľov nášho regió-
nu. Za výraznú pomoc ďakujem Brati-
slavskému samosprávnemu kraju, pre-
dovšetkým predsedovi Jurajovi Drobo-
vi, podpredsedovi Jurajovi Štekláčovi 
a  hlavnému lekárovi kraja Tomášovi 
Szalayovi. Ministerstvu zdravotníctva 
ďakujem za to, že pochopilo situáciu, 
a členom vlády ďakujem za podporu,” 
skonštatoval primátor Juraj Říha. 

Tzv. urgent prijíma pacientov 
s  váž nymi ochoreniami, v  akútnom 
a život ohrozujúcom stave v čase od 
22.00 h do 6.00 h. Podľa rozhodnutia 
vlády je Nemocnica Malacky súčas-
ťou pevnej siete urgentov I. typu na 
obdobie dvoch rokov, od 1. februára 
2021 do 31. januára 2023. Kým vstúpi-
lo do platnosti uznesenie vlády, pre-
vádzku urgentu počas januára zafi-
nancoval BSK.                   -lp-/TASR

vláda rozhodla:
 urgent
 pokračuje

 Pálffyovská lipa bojuje,
 my bojujeme o ňu
Dokončenie zo strany 1
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Mestské centrum kultúry je ak-
tívne aj v  čase protipandemických 
opatrení, ktoré značne obmedzili 
kultúrne dianie po celom Slovensku. 
Okrem kina, ktoré môžete prostred-
níctvom online premietania navští viť 
aj z  domu, MCK prináša zaujímavé 
rozhovory a články z kultúrneho pro-
stredia na novom blogu. Nájdete ho 

na stránke kultura.ma. Aktuálne sa 
v ňom dočítate o tvorbe výtvarníčky 
Janky Michalovičovej, ktorá sa naro-
dila v Malackách a poskytla autorom 
blogu rozhovor.

Veríme, že sa s kultúrou budeme 
už čoskoro môcť stretnúť naživo, nie-
len cez monitory počítačov či disple-
je mobilov a tabletov.              M. Binčík 

Pred 30 rokmi prežívala naša krajina porevo-
lučnú eufóriu. doba bola turbulentná, menili sa 
zákony, od centrálne plánovanej ekonomiky sa 
prechádzalo k  trhovému hospodárstvu. Súčas-
ťou širokých spoločenských zmien boli aj zmeny 
názvov ulíc. Bolo to tak aj v Malackách, kde 15. 
ja nuára 1991 schválilo mestské zastupiteľstvo 
zmeny názvov niektorých ulíc.

Starý názov nový názov
Martina Benku Vendelína J. Kučeru
Námestie Červenej armády Kláštorné námestie
Čulenova (podľa Marka Čulena) Štefana Čulena
Februárového víťazstva Veľkomoravská
Fučíkova Martina Benku
Námestie Kl. Gottwalda Mierové námestie
Hakenova Jozefa Kubinu
Malinovského Mansueta Olšovského
8. marca Rudolfa Dilonga
Mičurinská Nad výhonom
Nálepkova Pribinova

Starý názov nový názov
Národného povstania Slovenská 
Pionierska Pavla Blahu
Sokolovská Sasinkova
Švermova Vševlada Gajdoša
Zápotockého gen. M. R. Štefánika
Leninova + Liebknechtova Ľudovíta Fullu
K. Marxa Františka Malovaného
Súdružská Rastislavova
Brigádnická Mojmírova
Revolučná Svätoplukova
Markušova Alojza Veselého
Šmidkeho Jozefa Murgaša
Š. Majora Kalista Orgoňa
Grznárova Jozefa Gabčíka

V roku 1991 bolo v meste 82 ulíc, z nich bolo 26 preme-
novaných. Dnes majú Malacky 113 ulíc. Týmto článkom 
začíname seriál o malackých uliciach. Postupne prinesie-
me bližšie informácie, po kom alebo po čom sú pomeno-
vané.             -red-, zdroj: Malacký hlas č. 1/1991

n streda 3. február
18.30 h Plnotučná sebeláska
20.30 h Hejteri

n štvrtok 4. február
18.30 h Rodinná oslava
20.30 h Chlast

n piatok 5. február
18.30 h o kuratách a ľuďoch
20.30 h Rytieri spravodlivosti

n sobota 6. február
18.30 h Greta
20.30 h Rytieri spravodlivosti

n nedeľa 7. február
18.30 h Rytieri spravodlivosti
20.30 h Greta

n pondelok 8. február
18.30 h Hejteri

n utorok 9. február
18.30 h Greta
20.30 h Rytieri spravodlivosti

n streda 10. február
18.30 h Rytieri spravodlivosti
20.30 h Greta

n štvrtok 11. február
18.30 h Pravda
20.30 h kto si myslíš, že som

n piatok 12. február
18.30 h Malý Joe
20.30 h úplní cudzinci

n sobota 13. február
18.30 h To musí byť nebo
20.30 h kto si myslíš, že som

n nedeľa 14. február
18.30 h Rodinná oslava
20.30 h Chlast

n pondelok 15. február
18.30 h Sviatky pokoja a mieru
20.30 h kto si myslíš, že som

n utorok 16. február
18.30 h dheepan
20.30 h na Mliečnej ceste

n streda 17. február
18.30 h  Holub sedel na konári  

a premýšľal o živote
20.30 h o nekonečnosti

n štvrtok 18. február
18.30 h Lumière
20.30 h Zlodeji

n piatok 19. február
18.30 h volaj mame!
20.30 h Štvorec

MCk

 otvorili sme
 knižnicu

Vo štvrtok 28. januára sa otvorila 
knižnica, i keď pre aktuálne opatre-
nia funguje v núdzovom režime. Kni-
hu si môžete vybrať cez online kata-
lóg www.kniznicamalacky.sk.

Svoju objednávku pošlite cez mail 
kniznica@mckmalacky.sk alebo za
telefonujte na 034/772 20 91. Knihy 
si môžete vyzdvihnúť cez okienko 
a po prečítaní vrátiť do biblioboxu.

knižnica je otvorená každý pra-
covný deň od 10.00 h do 12.00 h  
a od 13.00 h do 17.00 h.         MCk

 kino z domu
Budova kina Záhoran je zatvorená z  dôvodu protipandemických 
opatrení až do odvolania, no premietanie funguje ďalej. naše kino je 
súčasťou projektu kiná spolu, ktorý funguje na jednoduchom prin-
cípe: na stránke www.kinaspolu.sk nájdete kino Záhoran, zaplatíte 
lístok a v stanovenom čase sledujete film v svojom počítači, mobile 
alebo tablete. Cena lístka je jednotná, každý film stojí 4 €. Podrobný 
program nájdete na www.kinomalacky.sk.

Svet kultúry je 
na novom blogu

 Pred 30 rokmi sa v našom
 meste zmenili názvy ulíc

 Právna pomoc
 má prestávku

Poskytovanie bezplatnej právnej 
pomoci pre seniorov je v súčasnosti 
prerušené. Keď sa opatrenia uvoľnia, 
právna poradňa opäť začne fungo-
vať. v  roku 2020 využilo právne 
poradenstvo 108 seniorov s  trva-
lým bydliskom v Malackách: 
január 11
február   9
marec   5
apríl, máj, jún zrušená 
júl 14
august 19
september 13
október 19
november   5
december   7         -red- 
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Malacky sú jedným z troch re-
gionálnych centier Bratislavské-
ho samosprávneho kraja, ďalšími 
sú Pezinok a Senec. Ako vnímate 
postoj župy k  potrebám nášho  
regiónu a jeho obyvateľov?

Vedenie župy veľmi pozorne vní-
ma potreby mimobratislavských re-
giónov a  snaží sa ich uspokojiť. Do 
malackého okresu smerovali nemalé 
investície. Veľmi ma teší dokončenie 
rohožníckej cesty a aj postoj župy pri 
rekonštrukcii našej nadväznej komu-
nikácie – Duklianskych hrdinov, či 
parkoviska pri nemocnici. Ďalším 
do končeným projektom je obnovený 
most hlavného príjazdu od diaľnice 
do mesta. Najambicióznejším cie-
ľom v  oblasti cestnej infraštruktúry 
je však vybudovanie severného ob-
chvatu Malaciek od Veľkých Levár. 
Podľa dostupných informácií želez-
nice zabezpečujú dokumentáciu pre 
nový nadjazd za Malackami a  Ná-
rodná diaľničná spoločnosť spúšťa 
procesy k  novej križovatke D2-Stu-
dienka. Tu musím vyzdvihnúť prá-
cu župana Juraja Drobu aj môjho 
poslaneckého kolegu a  primátora 
Juraja Říhu, ktorí vedia hýbať pro-
jektmi. Rada v  súvislosti s  nimi tiež 
používam županov obľúbený hešteg  
#nekecamemakame.

Ste so župnými poslancami 
v  kontakte aj mimo rokovaní za-
stupiteľstva? odovzdávate si skú-
senosti s  kolegami, ktorí takisto 
pracujú v samosprávach?

Určite. Som veľmi komunikatívny 
typ človeka. Pre mňa sú kvalitné me-
dziľudské vzťahy základ. S  mnohými 
kolegami som v  úzkom kontakte aj 
mimo formálnych stretnutí na za-
stupiteľstve či komisiách. Môžem ich 
kedykoľvek požiadať o  radu či o po-
moc pri riešení úloh, ktoré mám na 
stole. Mnohí z  nich sú politickí ma-
tadori, veľa som sa od nich už nau-
čila. Na každé stretnutie a rozhovor 
s nimi sa teším. Aktuálne sa spájame 
len online, takže už mi ten osobný 
kontakt chýba.

na pôde BSk ste sa výrazným 
spôsobom zasadzovali o  pokra-
čovanie ústavnej pohotovostnej 
služby v  Malackách. Z  pohľadu 
bežného človeka to dopadlo dob-
re, urgent pokračuje. Považujete 
aktuálny stav za vyhovujúci?

Som šťastná, že ústavnú pohoto-
vostnú službu (ÚPS) v  Malackách sa 
podarilo zachovať, ba čo viac, aj za-
radiť do pevnej siete urgentov. Bola  
to jediná správna cesta. Kraj roky sup-
loval štát a veľmi veľkoryso prispieval 
na chod ÚPS. No finančné nároky zo 
strany Nemocničnej, a. s, ktorá ne-
mocnicu prevádzkuje, už nedokázal 
splniť. Budúcnosť malackej nemocni-
ce je však podľa môjho názoru v  sú-
vislosti s  otvorením novej súkromnej 
na Boroch neistá. Celoslovenská krí-
za v  zdravotníctve, ktorá je priamo 

úmerná nedostatku zdravotníckeho 
personálu, je tu roky, a  zatiaľ nikto 
neprišiel s  ideálnym riešením. Treba 
túto tému otvárať v odborných aj po-
litických kruhoch a  zdôrazňovať, že 
okresné nemocnice majú v sieti svoje 
nezastupiteľné miesto. Som rada, 
že od septembra minulého roka má  
BSK vicežupana pre zdravotníctvo 
Juraja Štekláča, ktorý ako lekár tej-
to prob lematike veľmi dobre rozu-
mie a už te raz je jeho vklad a  prínos 
citeľný.

Ste členkou komisie pre sociál-
ne veci a zdravotníctvo, pracujete 
v  sociálnych službách. Ako hod-
notíte aktivitu BSk v tejto oblas-
ti?

Kraj dnes poskytuje sociálne služ-
by v  14 vlastných zariadeniach pre 
se niorov, mentálne znevýhodne-
ných, psychiatrických klientov a pod. 
Okrem toho finančne podporuje de-
siatky neverejných poskytovateľov 
sociálnych služieb. Teším sa, že k ne-
verejným zariadeniam, ako je naprí-
klad Vstúpte, pristupuje rovnako. Aj  
im vy tvára počas pandémie také 
pod mien ky, aby dokázali bez straty 
finančnej istoty fungovať. To si veľmi 
vážime. Nie je to totiž samozrejmosť. 
Župa im rozdáva ochranné pomôc - 
ky, ATG testy, zabezpečuje v zariade-
niach rýchlotestovanie. Ambíciou 
kra ja je aktuálne vybudovať špecia-
lizované zariadenie pre dospelé oso-
by s poruchami autistického spektra. 
Župné zariadenia majú rozbehnuté 
projekty deinštitucionalizácie. V  šies-
tich z nich sa idú tiež vybudovať nové 
bezbariérové ihriská, malé športo-
viská a mini telocvične. Schválili sme  
aj unikátnu Koncepciu sociálnej in-
klúzie na roky 2020 až 2030. Kraj vy-
dal praktického sprievodcu sociálny-
mi službami. Skrátka, sociálne služby 
majú v kraji vysokú prioritu.

Ďalšou vašou domovskou ko-
misiou na župe je kultúrna. Pre-
zraďte, aké zaujímavé kultúrne 

projekty čakajú  Bratislavský 
kraj.

Podobne ako v  sociálnej komisii, 
aj v  kultúrnej sme nerokovali len od 
stola, ale snažili sme sa zisťovať po-
žiadavky kultúrnych inštitúcií priamo 
v teréne v kontakte s riaditeľmi. Takto 
sme navštívili napríklad župné Di-

vadlo Aréna, ktorého rozsiahla rekon-
štrukcia sa začne v tomto roku. Kaštieľ 
v Stupave, kde sídli náš domov sociál-
nych služieb, sme navštívili tiež. Tam 
bol dokončený unikátny baro kový 
mostík. Finišuje ďalší eurofon dový 
projekt, v rámci ktorého bude zrekon-
štruované Malokarpatské osvetové 
stredisko sídliace v  kaštieli v Modre. 
Úžasná bude synagóga v Senci a kvôli 

zá chrane pamiatky odkúpila župa 
aj synagógu vo Svätom Jure. Aktívne  
tiež pracuje na znovuotvorení pre-
vádzky Múzea Ferdiša Kostku v  Stu-
pave. Unikátnou je aj Bratislavská re-
gionálna a dotačná schéma, cez kto - 
rú môžu byť podporené mnohé kul-
túrne projekty. Nová riaditeľka odbo- 
ru kultúry chce posilniť dialóg s  ak-
térmi nezriaďovanej kultúry, čo veľmi 

ví tam, keďže som sa aktuálne za BSK 
stala členkou Výkonnej rady Nadácie 
Cvernovka.

Zároveň ste mestskou poslan-
kyňou, využijeme preto príleži-
tosť spýtať sa aj na samosprávu. 
Rok 2020 ste zhodnotili v posled-
nom minuloročnom Malackom 
hla se. Ako vidíte Malacky v nasle-
dujúcom období, povedzme do 
konca aktuálneho volebného ob-
dobia?

Malacky vidím ako mesto, ktoré 
je lídrom na Záhorí a v  riadení prí-
kladom v  celoslovenskom meradle. 
Máme ambiciózne plány, rozbehnu-
té veľké projekty – budovanie cyk-
lotrás, športovej arény, námestia, po 
ktorom Malačania desaťročia túžili, 
a tiež kultúrneho domu. Aj pri mana-
žovaní náročných investičných akcií 
si držíme výborný kredit z  pohľadu 
hospodá renia, nedávno potvrdený 
hodnotením nezávislej organizácie 
INEKO. Najdôležitejší sú však občania. 
Je skvelé vidieť, že viditeľný progres 
oceňujú a zároveň majú pochopenie 
pre dočasné obmedzenia, s ktorými je 
častokrát nevyhnutne spojený.

Spomenuli ste kultúrny dom. 
v  akej fáze sa tento projekt na-
chádza?

V prípravnej. Kultúrny stánok 
v  cen tre mesta na Radlinského na 
mieste bývalého mestského úradu –  
to bude ako splnený sen. Umiestne-
nie je z  pohľadu dostupnosti najlep-
šie. Architektonické riešenie nielen 
samotnej stavby, ale aj okolia vrá-
tane organizácie dopravy bude vý-
sledkom veľkej architektonickej súťa - 
že. Na konci roka by sme mohli poznať 

a verejnosti predstaviť ví ťazný návrh. 
Takýto postup veľmi oceňujem, lebo 
taká dôležitá stavba v  centre mes ta 
si to iste zaslúži. Nadčasovou je tiež 
myšlienka spojenia kultúrneho do - 
mu s knižnicou a základnou ume lec-
kou školou. Takto to tu bude žiť po-
čas celého týždňa. Verím, že na konci 
volebného obdobia budeme mať 
v ru kách stavebné povolenie.

neziskovú organizáciu vstúp-
te, kde pracujete, čaká veľký pro-
jekt rekonštrukcie a prístavby. Čo 
to prinesie pre vstupákov?

Ak pôjde všetko hladko, verím, že 
koncom roka 2021, najneskôr na jar 
2022, sprístupníme komplexne zre-
konštruovaný,  rozšírený a  bezbarié-
rový objekt na Ul. 1. mája. Podmien-
ky pre sociálnu rehabilitáciu našich 
klientov s mentálnym postihnutím sa 
posunú na úplne inú úroveň.

Ako a  kde bude vstúpte fun-
govať počas stavebných prác?

Mesto nám pomohlo aj pri hľada-
ní priestorov pre dočasné presunutie 
rehabilitačného strediska počas re-
konštrukcie. Budeme v  jeho objekte 
na Kukučínovej ulici. Tu boli naprí-
klad presťahovaní aj seniori pri rekon-
štrukcii Mestského centra sociálnych 
služieb v Malackách. Pomoc mesta si 
veľmi vážime.

A na záver – čo vám dalo a čo 
vzalo náročné pandemické obdo-
bie?

Popri všetkých negatívach a smút-
ku, ktoré mnohým pandémia prinies-
la, som za toto obdobie paradoxne 
aj vďačná. Naučilo ma zastaviť sa. 
Získala som vzácny čas pre svoju ro-
dinu a  najbližších. Ako potomok ro-
diny známych záhradníkov som sa 
ko nečne mohla poriadne venovať 
aj prácam v  záhrade (smiech). Na-
dobudla som mnohé nové zručnosti 
v online platformách, keďže môj život 
poslankyne sa nezastavil, ale presu-
nul do virtuálneho sveta. Mrzí ma, že  
pre pandémiu sme neorganizovali 
tradičnú Malackú šošovicu. Na dru hej 
strane, vďaka pandémii vznikli aj via-

ceré pekné projekty, pri ktorých zrode 
som bola, napríklad DOBROMA na 
pomoc seniorom s nakupovaním. Ve-
rím, že pandémia a všetko negatívne 
s ňou súvisiace bude čoskoro za nami, 
ale všetky dobré veci, zmeny a  myš-
lienky, ktoré priniesla, tu zostanú.

Za rozhovor ďakuje Ľ. Pilzová.
Foto: S. osuský, archív L. v.

 Lucia vidanová hodnotí svoje prvé tri roky
v župnom parlamente: #nekecamemakame

Poslankyňa Mestského zastupiteľstva v  Malackách Lucia vidano-
vá je zároveň jednou z  dvoch poslancov, ktorí reprezentujú naše 
mesto v  zastupiteľstve Bratislavského samosprávneho kraja. Jej 
prioritou sú sociálne služby a  kultúra, výraznou mierou sa zaslú-
žila o  zachovanie urgentu v  malackej nemocnici, za ložila úspeš - 
né a obľúbené trhy Malacká šo šovica a stretnete ju na takmer kaž-
dom mestskom podu jatí. v  mestskom parla mente  pôso bí druhé 
vo leb né obdobie, v župnom parlamente je po pr výkrát.
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Kým na Slovensku prevládajú Hor  
váthovci, v  Malackách sú to Jur ko
vičovci. Spolu žije v meste podľa šta-
tistík Mestského úradu Malacky 141 
Jurkovičovcov (Jurkovičová – 76, Jur  
kovič – 65). Druhým najčastejším prie
zviskom je Balážová (64) a Baláž (53).  
Ďalej je to v  mužských priezviskách 
Havlík (52), danihel (45) a  Slobo-
da (45). U  žien sú ďalšími frek ven
tovanými priezviskami Mrázová (51), 
danihelová (45) a osuská (45).

Medzi päticu najčastejších prie-
zvisk Slovákov a  Sloveniek pat rí 
okrem Horváth/Horváthová aj ko - 
váč/kováčová, varga/vargová, 

Tóth/Tóthová a  nagy/nagyová. 
každé z týchto mien môžeme nájsť 
aj v  našom meste, hoci ani jedno 
z nich nepatrí do top päťky.

Pre zaujímavosť: v Malackách je  
evidovaných 28 mužov a jedna že na 
s  priezviskom Horváth. Meno Hor  
váthová nesie v meste 31 osôb, Ko vá   
čová 34, Kováč 32 ľudí. Menej je jed 
notlivcov s menami Vargová (8), Var
ga (7), Tóth (6), Tóthová (6), Nagy (šty
ria muži, jedna žena) a Nagyová (3).

Používanie priezviska je dnes síce 
v našich zemepisných šírkach bežné, 
no nebolo to tak vždy. Sandra Svite-
ková, vyštudovaná učiteľka dejepisu 

a  filozofie, ktorá sa venuje publiko-
vaniu vzdelávacích videí na YouTube 
v rámci projektu Dejepis Inak hovorí: 
„Spočiatku priezvisko nebolo potreb-
né, jeho používanie je relatívne nový 
fenomén.” S rastúcou populáciou bo
lo najmä v  administratívnoprávnej 
oblasti náročné rozoznávať ľudí len 

podľa jedného krstného mena. Prvé 
priezviská sa podľa S. Svitekovej za-
čali postupne používať od 9. až 11. 
storočia a boli zvyčajne odvodzované 
od mena otca (napríklad syn Mateja 
= Matejov). 

V 14. storočí sa čoraz častejšie ob-
javovali prímená a  prídomky, z  kto-
rých sa vyvinuli dnešné priezviská. 
veľa mien vzniklo z názvu povola-
nia (kováč, prípadne varga – v ma-
ďarčine garbiar), z  prídavných 
mien (nagy – v  maďarčine veľký, 
starý, starší) alebo z  pomenova-
nia etnickej príslušnosť (Horváth 
– v maďarčine Chorvát; Tóth – pô-
vodne pomenovanie, ktorým starí 
Maďari nazývali Slovákov alebo 
príslušníkov iného nemaďarské-
ho národa). Na našom území začali 
byť priezviská povinné až po úrad-
nom kodifikovaní cisárom Jozefom 

II. v druhej polovici 18. storočia. Do-
vtedy boli prímená, ktoré vznikli z prí-
domkov „z”, „zo” respektíve „von”, „de” 
predovšetkým výsadou šľachty. 

Podobu dnešných slovenských 
priezvisk ovplyvnila spoločenská si tu
ácia v jednotlivých obdobiach mi nu 
losti, najmä v  časoch mnoho národ
nostného Uhorska. V  priez vis kách 
mož no badať napríklad sto py valaš  
skej kolonizácie, nemeckého osídľo-
vania, husitskobratríckych výprav i 
tureckých vojenských nájaz dov. Na  
severe Slovenska možno spozorovať 
vplyv poľského jazyka, na východe za
se ukrajinského či rusínskeho etnika. 
Priezviská formovalo aj používanie 
viacerých cudzích jazykov (latinčina, 
čeština, maďarči na, nemčina) na na
šom území v ča se formovania pred
spisovného slo venského jazyka.

P. Arpášová 

SPEKTRUM / INZERCIA

Jurkovič
Baláž 
Havlík 
Danihel 
Sloboda
Petráš 
Gašpar 
Osuský 
Polák 
Mráz 

Jurkovičová
Balážová 
Mrázová 
Danihelová 
Osuská 
Slobodová 
Havlíková 
Poláková
Čermáková 
Gašparová 

 na Slovensku prevládajú  Horváthovci, v Malackách Jurkovičovci

najčastejšie priezviská 
v Malackách

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Pre Spojenú školu sv. Františka 
Assiského v  Malackách bol prob-
lém dištančného vzdelávania jed-
noznačne výzvou.

V pomerne krátkom čase po ná
stupe žiakov na dištančné vzdelá
vanie sa rozbehlo online vyu čo
vanie. Základom bola a  doteraz je 
zdieľaná digitálna plocha platformy 
Google meet, sprevádzaná vyuču-
júcim, namiesto jednostranného 
za dávania úloh žiakom. Pristúpilo 
sa k úprave rozvrhu tak, aby reflek-
toval množstvo hodín strávených 
pri počítači i  z  toho prameniacu 
úna vu žiakov. Hodiny sú preto roz-
delené na online a  offline, pri kto-
rých sa pedagógovia a  žiaci v  do-
minantnej miere vracajú k učebnici 
a  peru, odchádzajú od klávesnice. 
Triednicka hodina pod hlavičkou 
Ranného komunitného stretnutia 
sa stala v prvej vlne pandémie a diš
tančného vzdelávania pravidelnou 
súčasťou rozvrhu. Opodstatnenou. 
V čase obmedzených ľud ských kon-
taktov boli a sú otázky typu Ako sa 
máš? Ako prežívaš toto obdobie? Ste 
doma všetci v poriadku? tými najdô-
ležitejšími.

Zriadenie Linky podpory CO-
VID19 na webovej stránke školy či 
stoper centné nasadenie inkluzív-
neho tímu v  zložení školskej psy-
chologičky, špeciálnej pedagogič-
ky, výchovnej poradkyne či asisten-
tiek učiteľa má aj v  tomto období 
plné ruky práce – pomáha rodičom 
i  žiakom s  problémami psychické-
ho zvládania záťažovej situácie ale-
bo poskytuje rodičom návody, ako 
pracovať s deťmi doma.

Prostredníctvom zriadenia Pod-
porného fondu vzájomnej pomoci 
sa podarilo zabezpečiť chýbajúcu 
techniku žiakom zo sociálne slab-
ších rodín. Škola sa technicky pri-

pravuje i  na tzv. hybridné vzdelá-
vanie.

Online vyučovanie je oživované  
ďalším programom. Pre každý roč
ník bolo v ponuke adekvátne a kva 
 litné predstavenie z  repertoáru 
SND, Divadla A. Bagara v Nitre či Di-
vadelného centra v  Martine. Otvo-
rené platformy alebo besedy s  vý-
znamnými inšpirujúcimi osobnos-
ťami, ktoré sú v  škole udržiavanou 
tradíciou, v dištančnom vzdelávaní 
takisto nechýbajú. Hostia ako sale
zián don Jozef Luscoň, kňaz Ján Buc,  
marketéri Peter Šebo a  Barbora 
Okruhľanská v  diskusiách, ktoré 
moderovali študenti gymnázia, po-
debatovali nielen o  vplyve médií 
na naše životy a nielen o súčasnom 
stave spoločnosti. Streamovanie 
svätých omší zo školskej kaplnky je 
v období pandémie vítanou vzpru-
hou pre dušu. Decembrový advent
ný koncert v  priestoroch Kosto la 
Nepoškvrneného počatia Panny 
Márie, zastrešený občianskym zdru-
žením Cultura Humana, bol krás-
nym online darčekom pre všetkých, 
ktorí sa obávali, že by im na tohto-
ročných Vianociach mohlo niečo 
chýbať. Žiakom sú ponúkané pes-
trofarebné súťaže a výzvy: od súťa-
že o najkrajšiu vianočnú pohľadni-
cu až po tanečnú výzvu inšpirova-
nú známou skladbou Jerusalema. 
Ich cieľ je jednoznačný – nezabúdať 
v  namáhavom dištančnom vzdelá-
vaní na myseľ, ducha i telo.

Všetci prežívame náročné ob-
dobie. Ale veríme, že vďaka nemu 
sa staneme lepšími, keď objavíme 
dávno stratené ľudské hodnoty. 
A na tých Spojená škola sv. Františ-
ka Assiského vždy stavala a výzvou 
pre ňu je stavať, tvoriť, budovať, 
vnímať, načúvať a najmä chápať aj 
naďalej.              PR

 Škola môže
vyzerať aj inak

S malými prestávkami to bude o mesiac skoro rok (presne 9. mar-
ca), odkedy žiaci zostali kvôli pandémii spôsobenej korona vírusom 
doma na dištančnom vzdelávaní. v školstve vznikla nová situácia, 
s ktorou sa museli všetky vzdelávacie inštitúcie popasovať tak mer 
zo dňa na deň. Problém alebo výzva? dnes, vzhľadom na skúsenos-
ti pedagógov, rodičov, odborníkov z oblasti psychológie a pe dago-
gi ky a najmä samotných žiakov, môžeme povedať, že skôr prob lém.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejnilo štatistiku 
najčastejších priezvisk na Slovensku. Suverénne zvíťazili priezviská 
Horváth (34 708) a Horváthová (30 975). ktoré z 5 891 rôznych priez-
visk obyvateľov Malaciek (2 770 mužských a 3 121 ženských) je naj-
rozšírenejšie? odkedy vôbec používame priezviská?
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MALACkÁ MATRIkA
od 17. 1. do 1. 2. 2021

sobáše 
rok 2020   87
rok 2019  101

narodenia 
rok 2020 197
rok 2019  204
rok 2018  223

úmrtia 
rok 2020 174
rok 2019  145
rok 2018  173

rozvody
rok 2020   34
rok 2019   39

prisťahovali sa
rok 2020 397
rok 2019 438

odsťahovali sa
rok 2020 454
rok 2019 453

oficiálny počet 
obyvateľov
rok 2020   18 740
rok 2019   18 787
rok 2018   18 758

Za Ľudovítom
krajčim
*21. 8. 1929 
†17. 1. 2021
Vo veku nedoži
tých 92 rokov 
zomrel primár 
MUDr. Ľudovít 
Krajči. Za všet
kých spolupracov níkov a ďalších 
ľudí, ktorí ho poznali, spomína 
MUDr. Juraj Vivoda.

So smútkom som prijal správu, 
že zomrel môj/náš učiteľ praktic-
kej pediatrie, primár MUDr. Ľudovít 
Krajči. Tak ako sa mi do spomienok 
pevne zapísali chvíle strávené na 
gymnáziu, vryli sa mi do pamäti aj 
spomienky na moje začiatky ako 
detského lekára v nemocnici v Ma-
lackách pod vedením tohto vzácne-
ho človeka.

Keď sme sa neskôr pravidelne 
stretávali pri jeho životných jubile-
ách, vždy sme si s kolegyňami ho-
vorili, aké sme mali všetci neuveri-
teľné šťastie, že sme odborne rástli 
pod jeho vedením. Spolu so svojím 
zástupcom MUDr. Viktorom Klenom 
vytvorili tandem, ktorý vychoval 
veľa detských lekárov.

Odborne a  ľudsky sme sa for-
movali v čase, keď nebolo potreb-
né kupovať si vedomosti, keď sme 
nemuseli získavať kredity, aby sme 
dokázali, že sa vzdelávame. Pod 
jeho vedením sa to stalo našou pri-

rodzenou potrebou a túžbou. Bolo 
to v čase totality, bez internetu, keď 
bolo dostupných iba zopár odbor-
ných časopisov. O to viac sa prejavi-
la vzácnosť doktora Krajčiho, ktorý 
nezištne dennodenne odovzdával 
svoje celoživotné skúsenosti nám 
mladým. Nikdy nezabudneme na 
vizity, počas ktorých sme boli všet-
ci poctivo zainteresovaní do práce, 
kde všeobecné vzdelanie patrilo  
k štandardnej vedomostnej výba-
ve. Nehovorili sme iba o chorobách 
detského veku, ale aj o literatúre, 
hudbe či výtvarnom umení. Z okien 
detských izieb sme v plynúcom čase 
pozorovali, ako okolo nás letí život, 
ako odkvitajú lipy, aká býva oblo-
ha modrá a listy zelené. V zrkadlách  
v detských izbách sme pozorovali, 
ako nám postupne pribúdajú vrás-
ky na tvári a šediny vo vlasoch.

Pán primár Krajči do nás trpez-
livo a nenásilne vtláčal vedomosti  
o fyziológii a patológii detského 
veku. Boli to krásne časy. Tešili sme 
sa z práce aj zo skutočného života. 
Ten sme začali vnímať viac cez det-
skú dušu, do ktorej sme postupne 
prenikali. Vyrastali sme v prostredí, 
kde hlavným zapisovateľom vedo-
mostí do našich hláv bol pán pri-
már Krajči. Všetci, ktorých vychoval, 
si jeho prácu vždy nesmierne váži-
li. Ako mladí kolegovia sme o sebe 
veľa vedeli. Myslím, že sme si nezá-
videli, boli sme voči sebe ústretoví, 
a hoci neboli všetky dni svetlé, tých 
tmavých bolo málo. Primár Krajči 
bol vždy s nami.

Radili sme sa so staršími kolegy-
ňami, ktoré postupne odchádzali 
pracovať na obvody.

Pracovali sme s našimi milova
ný  mi detskými sestrami, ktoré ne
bo li zaťažené nezmyselnými ošet
rovateľskými procesmi, naopak, boli 
našimi partnerkami pri výkone prá-
ce. Nikdy by si nedovolili tvrdiť, že  
za nás lekárov zodpovedajú, a to 
preto, lebo sme tvorili tím lekárses-
tra, bez ktorého by to nikdy ne-
fungovalo. Boli sme kolektív, ktorý 
spolupracoval, a primár Krajči nikdy 
nedopustil nespravodlivosť v hod-
notení našich vedomostí a našej 
vzájomnej práce.

Keď zaniklo detské oddelenie  
v Malackách, rozpŕchli sme sa ako 
obvodní lekári. Takmer všetky ko-
legyne ešte pracujú, a to je šťastie. 
Keby ich nebolo, detskí pacienti by 
márne hľadali svojho lekára.

My sme, žiaľ, svojho/nášho le-
kára, lekáraučiteľa, lekáračloveka 
stratili. Zomrel.

Ale zostali sme po ňom my, jeho 
žiaci a žiačky. Budeme naňho dlho 
spomínať a snáď ešte dlho budeme 
liečiť deti. Hoci máme pokročilý 
vek, budeme odovzdávať naše ve-
domosti mladým – ak bude komu  
a ak budú chcieť. Skutočná medicí-
na nikdy nebude nahradená stroj-
mi, vždy k nej treba aj skutočného 
človekalekára.

Vážený pán primár Krajči, nech je 
Vám slovenská zem ľahká.

MUdr. Juraj vivoda, MPH

Vo februári uplynie 
8 rokov, čo odišli 
na cestu, z ktorej  
nie je návratu, bra  
tia Gustinko a La-
cinko Brimichov-
ci. Kto ste ich po-
znali, venujte im, 
prosím, tichú spo-
mienku. Z Modry 
spomínajú Lacko-
va manželka Cilka 
a de ti Ivetka a Lac-
ko. Z Malaciek spo-
mínajú dcéry Janka a Gabika.

V láske sme žili, radi sme sa mali,
prišla chvíľa, keď sa Tvoje očká 
navždy zatvorili.

7. februára si pri-
pomíname nedo-
žitých 82 rokov 
Marcelky dávi-
dovej, rod. Miku
ličovej, z Malaciek. 
S  láskou a úctou 

spomína manžel Emil a celá rodi-
na. Kto ste ju poznali, venujte jej 
tichú spomienku.

Navždy Ti prestali hviezdy svietiť 
a slnko hriať, ale tí, ktorí Ťa 
mali radi, budú spomínať.

2. februára sme si  
pripomenuli smut 
 né 5. výročie úmr-
tia nášho milova-
ného Radovana 
Ru žu. S  láskou 
a úc tou spomínajú 

manželka Andrea, dcéry Simon-
ka a Natálka, otec, brat s  rodinou 
a ostatná rodina.

SPoMIEnkY

Všetko len to najlepšie ku krásnemu životnému jubi
leu 90 rokov Alžbete Gegáňovej želajú dve dcéry a  syn 
s  rodinami. Za všetkých osláven kyňu bozkávajú pravnú  
čatá Lukáš ko, Branko, Alexík, Veronika, Sofinka, Miško, Pať-
ko, Martinko a Lenka. K  blahoželaniu sa pripája ostatná  
rodina, priatelia a známi.

Februároví jubilanti

80 rokov
Albert Knápek
Eva Mrázová
Jozef Šnegoň
Viera Zemanová

85 rokov
Mária Kurová
Jolana Maxianová
Anna Mrázová
Anna Vachunová

90 rokov
Antonia Boreková
Júlia Juríková
Valéria Chrupková
Otília Kováčová

91 rokov
Alžbeta Eszenyiová
Margita Jurkovičová

92 rokov
Jozefína Jursová
Hedvika Marková
Jaroslav Orgoň

94 rokov
Anna Michalcová

96 rokov
Irma Šifelová

Srdečne blahoželáme!

vítame medzi nami:
Juraj Kriška *25. 1.

opustili nás: 
Ľudovít Krajči, Milan Dvoran,
Marián Štefek, Štefan Čapo,
Anna Malášková, Imrich Trajlinek, 
Agneša Škrabáková, Dušan 
Kopiar, Edita Oberfrancová, 
Peter Danihel, Emília Petrášová,
Mária Fajkošová, Mária Trenčíková

BLAHoŽELAnIE

Za Máriou 
Trenčíkovou 
*25. 6. 1958  
†22. 1. 2021
Správa o  smrti  
pani Márie Tren
číkovej nás hl
boko zasiahla. 
Bola súčasťou 
spoločenského, kultúrneho aj 
športového ži vo ta nášho mes
ta. Obetavá, aktívna, usmievavá. 
Pani Trenčíko vá bola mestskou 
poslankyňou a členkou športo
vej komisie, stála pri zrode Ma
lackej desiatky, Behu vďaky SNP, 
Záhoráckeho výstupu na Vyso
kú či športového dňa in validnej 
mládeže na Včelnici. Pri každých 
voľbách bola členkou volebných 
komisií. Pracovala vo Výskumnom 
ústave gerontológie v Malackách 
a veľkú časť svojho života veno
vala pomoci iným. V rámci Sloven
ského zväzu telesne postihnutých 
bola prvou podpredsedníčkou 
Republikového centra, predsed
níčkou Krajského centra v  Brati
slave a podpredsedníčkou Okres
ného centra v  Malackách. Pomá
hala Klubu zdravotne postihnutej 
mládeže a detí v Malackách, spo
lupracovala so všetkými základ
nými školami v meste, s centrom 
voľného času, so Svitaním.

Tu sú spomienky tých, ktorí s ňou 
spolupracovali a mali ju radi.

S  Majkou som prežila obdobie  
spolupráce od roku 1995, keď som  
nastúpila do služieb mesta ako 

osoba, dychtiaca po informáciách  
a  vedomostiach. Získavala som 
skú senosti z fungovania samosprá-
vy a štátnej správy v rámci vtedaj-
ších spoločenských zmien a Majka 
mi v  tomto všetkom pomáhala. 
Bola predovšetkým profík. Bola 
poslankyňou mestského zastupi-
teľstva, členkou komisií pre sociál-
ne veci aj pre zdravotníctvo, bola 
členkou rôznych orgánov mesta, 
okresu či kraja, spoluorganizova-
la množstvo podujatí. Vedela ľudí  
spájať a  svoju životnú rolu brala  
ako nezištné poslanie.

Skúsenosti s  ťažko zdravotne 
postihnutými pretavila do spolu-
práce pri tvorbe rôznych záväz-
ných dokumentov. Spolupracova-
la aj na poslednom komunitnom 
pláne sociálnych služieb mesta, 
v  rámci Slovenského zväzu teles-
ne postihnutých podávala návrhy 
a  pripomienky k  tvorbe zákonov, 
resp. k zmenám v  legislatíve. Bo-
jovala za záchranu nemocnice, za  
nesebecké ciele pre obyvateľov, 
ľudí, človeka. Ako členka Rady  
seniorov a osôb so zdravotným po-
stihnutím mesta Malacky zastávala 
záujmy seniorov a zdravotne po-
stihnutých a presadzovala bezba-
riérovosť verejných priestorov, bu-
dov či  inštitúcií. Naposledy s nami 
spolupracovala pri par lamentných 
voľbách v roku 2020 ako zapisova-
teľka okrskovej volebnej komisie, 
za čo sme jej bo li nesmierne vďač-
ní. Aj túto úlohu zvládla s  noble-
sou.

Starostlivosť o  iných a o  svo-
jich blízkych mala v krvi. Popri po  
vinnostiach v  Slovenskom zväze  
zdravotne postihnutých (prvá pod

predsedníčka Republikového cen-
tra, predsedníčka Krajského cen-
tra v Bratislave, podpredsedníčka 
Okresného centra v  Malackách), 
popri ďalších spoločenských aktivi-
tách, aj napriek nie dobrému zdra-
votnému stavu, mala vždy starosť 
o  svoju chorú mamičku, manžela, 
dcéru či vnúčatá.

Jedno viem určite. Vždy keď 
sme sa stretli – či už náhodne ale-
bo pracovne – mala úsmev na tvá-
ri, dobrú náladu a otvorenú myseľ 
pre nové nápady a  myšlienky. Ve-
deli sme spolu „trkotať” aj hodinu. 
To už sa nestane. Vlastne, možno 
niekde inde, na inom mieste. Kto 
vie...

Majka, česť Tvojej pamiatke.
Alena kmecová

Smutná správa o odchode pani 
Márie Trenčíkovej zasiahla mno-
ho Malačanov. Do vienka jej bolo 
dané pomáhať iným a tomuto po
slaniu venovala celý svoj život. Na 
svete je málo ľudí, ktorí sú odhod-
laní rozdať sa tak ako ona. Ctí ju hl-
boká empatia.

Slová vďaky za jej doterajšiu čin-
nosť v mnohých oblastiach sú len 
malé písmenká, ale vyjadrujú čistú 
úprimnosť. Za necelých 63 rokov 
svojho života odviedla viac práce 
než niekoľko ľudí vo vyššom veku 
dohromady. Pritom bojovala s cho-
robami, trpela, odolávala, ale nau-
čila sa s nimi žiť. Jej obetavý život 
ukončil Covid19.

Majka, želáme Ti pokojný a več-
ný spánok. Budeš nám všetkým 
chýbať.

Jana Sedláková

Za vlaňajšok evidujeme v  mes-
te 197 novonarodených detí – 110 
chlapcov a 87 dievčat. Keďže tunajšia  
nemocnica nemá pôrodnicu, malí Ma 
lačania väčšinou prichádzajú na svet 
v  Bratislave. Zaujímavosťou je to, že 
tri pôrody sa uskutočnili doma. Neevi  
dujeme žiadne novonarodené dvojča-
tá, trojčatá ani štvorčatá. Najčastej šie 
mená, ktoré vlani dávali rodičia svo  
jim deťom, sú Ema, Eliška, Nela, Micha
ela, Samuel, Maxim, Matej a Adam.

V meste bolo 87 sobášov, z nich 
63 civilných a 24 cirkevných. Eviduje-
me 34 rozvodov. Zomrelo 174 oby-
vateľov mesta, čo je o  29 viac ako 
rok predtým. Vo veku nad 100 rokov 
máme troch obyvateľov. 

k  31. decembru 2020 mali Ma-
lacky oficiálne 18 736 obyvateľov, 
z nich 9 654 žien a 9 082 mužov. Od-
sťahovalo sa 454 ľudí, 397 sa prisťaho-
valo.

-red- 

 Rok 2020 v číslach: narodenia,
 úmrtia,  sobáše, rozvody

v roku 2020 bolo v Malackách viac narodení než úmrtí. Zároveň sa 
ale z mesta odsťahovalo viac ľudí, než sa prisťahovalo. oficiálny po-
čet obyvateľov k 31. decembru 2020 v porovnaní s údajmi spred roka 
mierne klesol.
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Športové výsledky sú odrazom 
tréningu a motivácie. Aké sú vaše 
tréningy? Čo vás motivuje?

Samotný výsledok je podmiene-
ný veľkým množstvom faktorov, ako 
sú úroveň  natrénovania, „hlad” po 
víťazstve, zdravotný a psychický stav, 
miera pretrénovanosti, voľba súpera, 
„faktor šťastia“ a iné. Niektoré z tých-
to faktorov sú viac-menej neovplyv-
niteľné, či už zo strany zápasníka ale-
bo jeho trénera. Na všetky, ktoré sa 
ovplyvniť dajú, sa snažíme postaviť 
„hrad“ s  čo najpevnejšími základmi, 
aby prevážil pomyselnú misku váh 
na našu stranu. V rámci tréningové-
ho procesu ide predovšetkým o tech-
nickú, rýchlostnú, silovú, vytrvalost-
nú prípravu a ich kombinácie, ako je 
napríklad vytrvalosť v  sile. Obrovskú 
rolu zohráva faktor genetiky, predis-
pozícií, fyzickej a psychickej odolnos - 
ti, disciplíny, talentu a schopnosti tvr-
do trénovať. Nesmie chýbať zdravot-
ná spôsobilosť a schopnosť rýchlo  
a dostatočne regenerovať. Ide o kom-
plexný a ucelený systém umenia boja. 
Faktorom motivácie pre nás ako ama-
térov je obrovský hlad po víťazstve  
a miera zadosťučinenia za všetko, čo 
bolo tvrdo vydreté a obetované v prí-
prave na zápas. V našom prípade urči-
te nejde o vidinu finančného zisku (na 
to sú iné športy), ale o spôsob najvyš-
šej formy sebarealizácie a pre niekto-
rých je to ventil od všedných starostí 
života, prípadne nástroj psychohy-
gieny.

v  Strojári trénujete deti aj do-
spelých. MMA je doteraz prezý-
vané ako krvavý šport. Je táto 
disciplína bezpečná pre mladých 
zápasníkov?

Tak ako  všetko ostatné, aj MMA 
sa vyvíjalo v čase a priestore. Bol to 

prechod od „gladiátorčiny” a nele-
gál nych ultimátnych zápasov v pod - 
state bez pravidiel až do podoby 
dnešných sofistikovaných športo-
vých zápolení, pri ktorých o život  
a zdravie zápasníkov dbá priamo 
ringový rozhodca  a traja ďalší bo-
doví rozhodcovia. Dá sa povedať, že  
to bola cesta ústupkov zakončená 

víťazstvom zdravého rozumu. Na 
podujatiach je vždy prítomný lekár  
s pomocným tímom, záchranári a tzv. 
cutmani (pozn. red.: ide o  zdravotní-
ka, ktorý ošetruje otvorené rany zá-

pasníka počas zápasu). Existujú tiež 
systematické obmedzenia, korekcie  
a pravidlá, podľa ktorých sa zápa-
sí. Ide o vekové, hmotnostné, výkon-
nostné či časové obmedzenia, takisto  
máme striktné vymedzenia použiteľ-
ných techník, povinnosť použiť pred-
písané ochranné prostriedky a ďalšie.

Text redakčne upravil M. Binčík, 
foto: karate TJ Strojár 
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 Malacká bežecká ekipa trénovala aj na bežkách

 Hádzanári
 Strojára 
trénujú len
 individuálne

Posledný zápas odohral muž-
ský tím Strojára ešte začiatkom 
októbra minulého roka, odvte-
dy má hádzanárska I. liga núte-
nú prestávku. dianie v  malac-
kej hádzanej však nie je úplne 
zastavené.

„Naši muži a dorastenecké kategó-
rie aktuálne trénujú v domácich pod-
mienkach a  individuálne, podľa svo-
jich možností a  pomocou inštrukcií 
od trénerov. Tieto tréningy sa zame-
riavajú na silovo-kondičnú prípravu. 
Pomáhajú im aj rôzne inštruktážne 
videá, ktoré počas koronakrízy na-
brali na popularite,“ hovorí predseda 
hádzanárskeho oddielu Strojára Ma-
lacky Dušan Frýbert. Keďže trénovať 
s  loptou v  telocvični s  kolektívom 
stále nemožno, je športová činnosť 
klubu značne obmedzená. Hádzaná-
rom bude v  silovokondičnom tré-
ningu pomáhať aj nová funkčná po-
silňovacia zóna, ktorá sa začne stavať 
koncom februára. D. Frýbert verí, že 
sa investícia do tréningového vyba-
venia Strojáru vráti v  podobe kva-
litnejšej hry a  lepších zdravotných 
a pohybových schopností mládeže. 

Klub je na tom aj napriek situácii 
po finančnej stránke dobre. „Keďže 
sa nám znížili náklady na trénerov, 
dopravu a  prenájom ihrísk, podarilo 
sa nám niečo ušetriť. V  minulej sezó-
ne 2019/2020 sa nám nielen týmto 
ušetrením, ale predovšetkým vďaka 
pomoci od našich sponzorov podarilo 
kúpiť nové 9-miestne vozidlo Peugeot, 
ktoré využívame na cestovanie za sú-
permi,“ skonštatoval D. Frýbert. 

M. Binčík 

Futsalista daniel Čeřovský, ktorý s  týmto športom začínal v Malac-
kách, nechýba v reprezentačnom výbere Slovenska na úvodné dve 
stretnutia kvalifikácie o  majstrovstvá Európy proti Azerbajdžanu  
(29. januára) a Moldavsku (2. februára).

Tréner zápasníkov Marián Strelecký:

 Motivuje nás hlad
 po víťazstve

Aj napriek koronavírusu, ktorý poznačil takmer celý minulý rok, ma-
lackí karatisti a bojovníci zažili úspešnú sezónu. o jej výsledkoch ste 
sa mohli dočítať v minulom čísle Malackého hlasu. v karate oddiele 
Strojára Malacky trénujú dve skupiny. Jedna sa venuje tradičnému 
karate (škola Goju Ryu) pod vedením hlavného trénera Štefana Polá-
ka, druhá sa zameriava na moderné bojové športy (napríklad MMA, 
k1). Tú vedie Marián Strelecký, ktorý nám o  tomto športe povedal 
viac v krátkom rozhovore.

 daniel Čeřovský bojuje
s reprezentáciou o EURo

ADCC 2020 CZECH OPEN, zľava: Tomáš Nižňanský, Samuel Škoda, Marián Strelecký.

Lukáš Piffko v plnom nasadení. 

Slováci v  prvom zápase s  favori-
tom v Baku prehrali po dobrom vý-
kone 1:4. Druhý ich čakal v Poprade, 
kde privítali Moldavsko. Zápas sa 
skončil po uzávierke tohto vydania 
Malackého hlasu.

Najvyššia slovenská futsalová liga 
je pre protipandemické opatrenia 
prerušená, Čeřovského Lučenec sa 
však ako víťaz minulého ročníka zú-
častnil Ligy majstrov. V 2. kole Lučen-
čania vybojovali postup v Lotyšsku, 
keď zdolali domáci FC Petrow 4:3. 
Žreb im v treťom kole doprial elitné
ho súpera, semifinalistu minulej edí-
cie Ligy majstrov KPRF Moskva. Favo-
rizovaný ruský majster v Lučenci zví-
ťazil presvedčivo 7:1. Daniel Čeřovský 
nastúpil za Lučenec v základnej zo-
stave.       -mb-/foto: Futsal Slovakia

Pre atlétov je dôležité, aby ich te
lo nevypadlo zo športového rytmu. 
Zvyčajne sa o to cez zimu stará halo-
vá atletická sezóna, tá však aktuálne 
pre pandémiu koronavírusu prak-
ticky neexistuje. Atléti z  Malackej 
bežeckej ekipy, ktorú vedie Jakub 
Va lachovič, preto udržujú kontakt 
so športom vďaka bežeckým trénin

gom v prírode v okolí Malaciek. Nie 
 ktorým členom tímu spôsobil ťaž-
kosti aj koronavírus, ktorý však pre-
konali, a  pokračujú v  príprave na 
ďal šie podujatia. Ich termíny sú však 
aktuálne nejasné. Okrem behu atléti 
na udržanie kondície v zasneženom 
teréne využívali aj bežky.

„Veríme, že tohtoročná sezóna bu-

de ustálená a nevyplnená neustálymi 
výpadkami, problémami a kompliká-
ciami,” uviedol Jakub Valachovič na 
facebooku ekipy. V súčasnosti atléti 
stále trénujú mimo bežeckej dráhy. 
Kombinujú vytrvalostné a  rýchlost-
né tréningy v prírodných podmien-
kach.

-mb-/foto: Malacká bežecká ekipa

V dnešnej pohnutej dobe želám 
čitateľom Malackého hlasu v pr-
vom rade veľa zdravia – nielen 
fyzického, ale aj mentálneho, aby 
sa človek dokázal vyrovnať s tla-
kom, ktorý na nás v súčasnosti veľ-
kou mierou vplýva. Želám veľa síl,  
pokoj v duši a možnosť užívať si 
každodenné, hoci aj maličké osob-
né víťazstvá, pretože tie každého  
z nás napĺňajú a posúvajú vpred.

M. Strelecký, tréner skupiny 
FdM Combat team, 

karate TJ Strojár Malacky


