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

dvojtýždenník

• 3/XXXI

• 17. 2. 2021

úvodník

Sčítanie?
Nič nového

Pred pár dňami sa začalo sčítanie
obyvateľov. Kedysi za socializmu sa
to volalo sčítanie ľudu a mnohí sa pamätajú, ako sčítací komisári chodili od
dverí k dverám s papierovými dotazníkmi. Museli sme nahlásiť aj majetok,
napríklad koľko máme áut, či máme
pračku, sporák, televízor. Našťastie,
dnes sa už štát na majetok nepýta.
História sčítania siaha do čias starého Egypta, Babylonu, Perzskej a Rímskej ríše. Súpis osôb a majetkov (cenzus) sa používal predovšetkým pre daňové či vojenské účely. Vďaka sčítaniu
sa práve Betlehem stal rodiskom Ježiša. Lukášovo evanjelium hovorí o tom,
ako sa na príkaz cisára Augusta museli všetci zapísať. Jozef Nazaretský sa
preto vybral do svojho rodného mesta
Betlehem, kde Mária porodila.
Organizované štatistické zisťovanie na území dnešného Slovenska sa
začalo v roku 1715. Vtedy sa v Uhorsku
konal súpis obyvateľstva, zameraný
na tých, ktorí podliehali zdaneniu. Za
vlády cisára Jozefa II. sa uskutočnilo
prvé sčítanie všetkého obyvateľstva
v Uhorsku. Zaznamenali doň meno,
vek, rodinný stav, triedne postavenie
a zamestnanie zapísaných osôb.
Nejde teda o nič nového. Aktuálne
sčítanie však prichádza v čase, keď sú
ľudia frustrovaní, sklamaní a nahnevaní na „tých hore”. Mnohí preto sčítanie považujú len za ďalšie sekírovanie od štátu. Je pritom jedno, či nám
vládne Jožko Mrkvička alebo XY. Sčítanie tu bolo, je a bude, bez ohľadu na
politickú garnitúru. Výsledky sčítania
priamo ovplyvnia aj naše životy. Podľa
počtu sčítaných obyvateľov dostanú
Malacky od štátu tzv. podielové dane,
teda peniaze, s ktorými mesto hospodári. Ak sa nám nesčíta povedzme
dvetisíc ľudí, mesto bude nasledujúcich 10 rokov dostávať o takmer milión
eur menej. Predstavte si, čo všetko sa
dá urobiť za milión. Ak podielové dane
neprídu, pocítime to všetci.
Preto vás prosíme, aby ste venovali pár minút svojho času na vyplnenie
sčítacieho formulára. Urobme to pre
seba a pre naše mesto. Ďakujeme.
Ľ. Pilzová

Otvárame školy, vzniknú
školské odberové miesta
Od pondelka 22. februára sa otvára I. stupeň základných škôl v zria
ďovateľskej pôsobnosti mesta (ZŠ Dr. J. Dérera, ZŠ Štúrova a ZŠ Zá
horácka), I. stupeň individuálneho štúdia Základnej umeleckej školy
(bez spevu a dychových nástrojov) a materská škola (všetkých šesť
pracovísk, teda Hviezdoslavova, Bernolákova, Záhorácka, Štúrova,
Rakárenská a J. Kollára). K tomuto dátumu sa pridáva aj cirkevná ško
la, kde sa do lavíc vracajú žiaci I. stupňa a maturanti. Znamená to, že
sa končí dištančné vzdelávanie.

Podmienkou nástupu dieťaťa
do školy je negatívny test jedného
z rodičov (zákonných zástupcov),
nie starší ako 7 dní. Mesto zriaďuje

Testovanie v meste
V Malackách stále fungujú dve
odberové miesta na antigénové
testovanie pre verejnosť, jedno
v kaštieli a druhé v kasárňach
na sídlisku Juh.

Odberový tím v kaštieli pracuje
denne, t. j. od pondelka do nedele.
Kasárne testujú od pondelka do so
boty. V nedeľu je zatvorené. Na obe
odberové miesta je potrebná objed
návka termínu. Môžete si ho rezer
vovať cez www.old.korona.gov.sk.
Po zadaní svojich údajov si v kolonke
preferované miesto na vykonanie test
u
vyberiete malacky. Systém ponúkne
buď pálffyovský kaštieľ (Zámocká 18)
alebo kasárne (Štúrova 144).

Keďže záujem o testovanie je vyso
ký a dve odberové miesta zriadené
štátom nedokážu pokryť dopyt, mes
to ponúka rodičom škôlkarov a žia
kov I. stupňa základných škôl mož
nosť otestovať sa počas víkendov.
Prvý termín na školské testovanie
je cez víkend 20.–21. februára.
Rodičia škôlkarov a prvostup
niarov si termín testovania môžu
rezervovať prostredníctvom for
mulára, ktorý nájdu na stránke
www.skola.malacky.sk. Podrob
nosti k testovaniu na školských od
berových miestach nájdete v tomto
vydaní Malackého hlasu v článku Ot
várame školy, vzniknú školské od
berové miesta (strany 1 a 3). -red-

dve školské odberové miesta na
antigénové testovanie, pre rodi
čov škôlkarov v telocvični ZŠ Zá
horácka a pre rodičov školákov I.
stupňa a žiakov ZUŠ v telocvični
ZŠ Dr. J. Dérera.
„Je v záujme nás všetkých, aby sa

deti vrátili do škôl. Keďže rodič, respektíve zákonný zástupca dieťaťa,
musí mať negatívny test a zároveň je
málo štátnych testovacích miest, rozhodli sme sa vyjsť v ústrety rodičom,
ktorým ponúkame možnosť otestovať sa v školských odberových
miestach,” vysvetľuje primátor Ju
raj Říha. Cirkevná škola má zabez
pečené svoje vlastné odberové
miesto.
Školské odberové miesta
Školské odberové miesta na anti
génové testovanie budú otvorené
vždy cez víkend, prvýkrát sa môžu

Začalo sa sčítanie

V pondelok 15. februára sa začalo
sčítanie obyvateľov. Každý človek sa
môže v priebehu šiestich týždňov,
teda do 31. marca, sčítať sám cez
svoj počítač, tablet alebo mobil.
V neskoršom období, od 1. apríla
do 31. októbra, bude možné aj tzv.

dať rodičia otestovať v dňoch 20.
až 21. februára. Je potrebné ob
jednať sa na konkrétny termín.
Ak rodič využije školské odberové
miesta, nemusí pri nástupe dieťa
ťa do školy predkladať certifikát ani
čestné vyhlásenie o bezinfekčnos
ti. Všetky potrebné dokumenty sa
pripravia počas testovania. Objed
nať sa dá cez formuláre zverejnené
na stránke www.malacky.sk (pod
bannerom Návrat do školy) alebo
cez stránku www.skola.malacky.sk.
Prosíme všetkých obyvateľov mesta, aby rešpektovali, že obe odbe
rové miesta sú určené iba pre rodi
čov a zákonných zástupcov žiakov.
Z kapacitných dôvodov nie je mož
né testovať širšiu verejnosť. „Je v záPokračovanie na strane 3

Mesto pripravuje
nájomné byty

str. 2

asistované sčítanie za pomoci oso
by, ktorú poverí mesto.

Ulice mesta [1]

Ako bude vyzerať sčítanie?
Sčítať sa môžete cez stránku
www.scitanie.sk alebo pomocou

Rok 2020 bol
výzvou aj pre
malackú kultúru

Pokračovanie na strane 3
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Samosprávy
upozorňujú
na hroziaci
kolaps
covidového
automatu

Poslanecká
telefonická
linka pre
obyvateľov

Poslanci mestského zastupi
teľstva za 5. ob
vod Katarí
na Trenčanská, Pavol Tedla
a Adam Janík založili telefo
nickú linku pre obyvateľov.
Projekt dostal názov OBO –
Očami Bežného Občana.

Prostredníctvom jediného tele
fónneho čísla budú prepojení všetci
traja poslanci. Námety, postrehy či
problémy z tohto obvodu či z celého mesta môžete riešiť priamo s po
slancami na čísle 0950 401 064.
V prípade, že sa v danej chvíli ne
dovoláte, zašlite na toto číslo SMS.
-red-

Otvorili
očkovacie
centrum

Aktuálne platný covid automat
(plán, ako postupovať v pandé
mii, aké opatrenia kedy prijí
mať a kedy ich uvoľňovať) zaradil okres Malacky do tzv. bor
dovej zóny. Pre náš okres z to
ho okrem iného vyplýva, že
pri ceste do práce je povinnos
ťou mať negatívny test, starý
maximálne 7 dní. Samosprávy
pripomínajú, že testovanie má
zabezpečiť ministerstvo zdra
votníctva. Odmietajú preto
suplovať úlohu štátu a upozor
ňujú na hroziaci kolaps covid
automatu.

Mesto pripravuje nové
nájomné byty

K 130 mestským nájomným bytom už čoskoro pribudnú ďalšie. V tomto období sa rekonštruujú priestory v centre mesta, kde vznikne 9 bytov. Primárne budú určené lekárom a učiteľom. Dobrou správou je,
že už sa zareagovali prví lekári, ktorí by boli ochotní presťahovať sa do Malaciek.

V Nemocnici Malacky otvorili
vakcinačné miesto, v ktorom
obyvateľov Záhoria očkujú
proti ochoreniu COVID-19. Za
bezpečuje ho zdravotnícky tím
nemocnice v spolupráci s dob
rovoľníkmi.
Záujemcovia o očkovanie sa mu
sia zaregistrovať na webovej stránke
Ministerstva zdravotníctva SR www.
korona.gov.sk. Na stránke je súčas
ne zverejnené, v akom poradí sa oč
kujú jednotlivé skupiny občanov. Pre
veľký záujem o očkovanie sú termíny
obsadené na niekoľko dní vopred.
Do zoznamu náhradníkov sa bu
de môcť prihlásiť osoba s vekom najmenej 65 rokov alebo osoba so zá
važným ochorením, ktoré je špecifi
kované vo Vestníku MZ SR, čo musí
preukázateľne dokázať.
Telefonická linka, na ktorú sa
môžu náhradníci hlásiť, má číslo
034/28 29 936. V prevádzke je po
čas pracovných dní od 7.00 do
15.00 h. Prosíme verejnosť, aby ne
zanechávala odkazy z dôvodu pra
covnej vyťaženosti zdravotníkov.
-red-

Celé jedno podlažie v obytnom
dome na Mierovom námestí dostá
va novú tvár. Pôvodne ho využíva
lo mestské centrum sociálnych slu
žieb, avšak po rozšírení jeho sídla na
Ulici 1. mája sa tieto priestory, ktoré
vlastní mesto, uvoľnili.
Ako informoval Útvar strategic
kého rozvoja Mestského úradu
v Malackách, v rámci rekonštrukcie
sa kompletne vymení elektroinšta
lácia a hygienické zariadenia (spr
chy, WC, umývadlá, obklady, dlaž
by), steny budú vystierkované a vy
maľované, pôvodnú PVC podlahu
nahradí laminátová, namiesto sta

rých kuchynských liniek sa nain
štalujú nové (vrátane sklokeramic
kej dosky), vymenia sa digestory,
drezy či interiérové dvere, zreno
vujú sa radiátory, pribudne LED
osvetlenie. Súčasťou prác je aj re
konštrukcia prístupovej chodby
k bytom a montáž sadrokartóno
vého kazetového stropu na zakrytie
kabeláže.
Rekonštrukciou vznikne 8 dvoj
izbových bytov a jedna garsónka.
Primárne budú slúžiť na podporu
učiteľov a lekárov.
„Ak chceme byť dlhodobo úspešní
v získavaní odborných zamestnancov

do nášho mesta, musíme aj my priložiť ruku k dielu. Byty potrebujeme
takmer okamžite na zabezpečenie
lekárov a učiteľov, pretože sa nám dlhodobo nedarí obsadiť tieto pracovné
pozície v meste. Povedzme si úprimne:
medzi prvými lekármi potrebujeme
vytvoriť ponuku pre pediatrov, kde je
vzhľadom na vek tých súčasných veľmi neistá budúcnosť,“ skonštatoval
primátor Juraj Říha.
Rekonštrukcia si vyžiada náklady
102-tisíc € z rozpočtu mesta a mala
by trvať do konca marca.
Text: Ľ. Pilzová,
foto: S. Osuský

Na Bernolákovej pribudlo
ďalšie parkovanie
Nových 19 verejných parkova
cích miest na Bernolákovej už
využívajú obyvatelia lokality.
Vznikli na mieste starého ne
udržiavaného trávnika pri ma
terskej škole.

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 sú
vislosti 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.

Chodník je posunutý ďalej od
cesty a zároveň bližšie k areálu škôl
ky, vďaka čomu je pre chodcov bez

pečnejší. Cesta sa rozširuje na oboj
smernú a priľahlá križovatka dostane
bezbariérové priechody. Všetky stro
my zostali zachované a ďalšia nová
zeleň ešte pribudne.
-lp-/-otano-

Možností testovania v regióne je
veľmi málo. Dve stabilné odberné
miesta v Malackách a dve v Stupave
nedokážu pokryť potreby 70-tisíco
vého okresu. Tejto téme sa venovalo
aj rokovanie Klubu starostov a pri
mátorov okresu Malacky.

Reprezentanti samospráv
skonštatovali, že povinnosť
obyvateľov absolvovať test
raz za 7 dní sa takmer nedá
zabezpečiť.
„Nálada medzi starostami nie je
dobrá. Nepovažujeme za seriózne,
aby sa štát zbavoval svojej zodpovednosti k odberovým miestam, ktorých
je nedostatok. Starostovia už teraz
pomáhajú so zabezpečením testovania rodičov, aby sa vôbec mohla spustiť výučba v školách. Dôrazne vyzý
vame ministra zdravotníctva, aby vytvoril podmienky pre obyvateľov, ktorí
sa pre neschopnosť vlády zabezpečiť
testovanie nemôžu dostať do práce,”
skonštatoval predseda Klubu primá
torov a starostov okresu Malacky
Boris Soukup.
Starostovia a primátori verejne
pripomínajú, že zriaďovanie stálych
odberných miest je v kompetencii
štátu, a zároveň vyzývajú minister
stvo zdravotníctva, aby bezodklad
ne rozšírilo počet stálych odberných
miest v obciach regiónu. „So starostami sme sa jednoznačne zhodli, že
štát do dnešného dňa nezabezpečil
odberové miesta, ktoré by kapacitne
dostatočne pokryli záujem o testovanie obyvateľov okresu. Už dnes sú
kompletne obsadené všetky termíny
a reálne hrozí, že obyvatelia nebudú
môcť naplniť povinnosť danú štátom,
čiže nebudú mať v ruke požadovaný
povinný test do práce. Skolabuje tak
celý systém covid automatu,” dodal
primátor Malaciek Juraj Říha. Ak by
primátor v sobotu nezasiahol a ne
zabezpečil v réžii mesta otestovanie
vodičov autobusov, od pondelka by
v okrese Malacky skolabovala verej
ná doprava medzi regiónom a Bra
-lptislavou.			
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Lívia Spustová
naďalej
vedie ZUŠ

Na čele Základnej umeleckej ško
ly v Malackách zostáva Lívia Spus
tová. Vďaka úspechu vo výberovom
konaní začína svoje druhé 5-ročné
obdobie ako riaditeľka ZUŠ.
„Mojím cieľom je, aby škola na
ďalej zotrvala v pozícii kvalitného
poskytovateľa umeleckého vzdeláva
nia. Chcem, aby škola bola základňou
pre odborné umelecké školstvo na
všetkých úrovniach, či sú to konzervatóriá, stredné umelecké školy alebo
vysoké školy. Chceme sa venovať mimoriadne nadaným žiakom, rozšíriť
spektrum rozmanitosti hudobných

Respirátory
pre seniorov
Výbor Jednoty dôchodcov Slo
venska (JDS) Malacky zakúpil respi
rátory pre všetkých svojich členov.
Od členiek výboru ich do schránok
dostali členovia JDS nielen v Ma
lackách, ale aj v okolitých obciach
Láb, Záhorská Ves, Jakubov, Vysoká

pri Morave, Plavecký Štvrtok, Gajary
a Kostolište. Dovedna členky výboru
JDS rozdali 319 respirátorov. Ako nás
informovala predsedníčka výboru
JDS v Malackách Daniela Bukovská,
mnohí zo seniorov sa aj telefonicky
poďakovali.

Hoci sa teraz seniori osobne ne
stretávajú, snažia sa byť v kontakte.
Malacký výbor sa ich snaží aspoň
občas potešiť, napríklad v decem
bri dostali všetci členovia – jubilanti
roku 2020 – vianočné kaktusy.

Výbor JDS aj prostredníctvom
Malackého hlasu pozdravuje všet
kých malackých seniorov a želá im
najmä pevné zdravie a pozitívne
myslenie. Snáď sa onedlho budú
môcť už konečne stretávať aj osob
ne.
-mb-/foto: -otano-

Otvárame školy, vzniknú školské
odberové miesta
Dokončenie zo strany 1

ujme nás všetkých, aby sa deti vrátili
do škôl. Veríme, že pri dôslednom dodržaní všetkých potrebných opatrení

Školské odberové miesta
otvorené cez víkendy
ZŠ Dr. J. Dérera, nová telocvičňa
(vstup z parku od Námestia SNP)
– pre rodičov a zákonných zá
stupcov žiakov I. stupňa a žiakov
ZUŠ
ZŠ Záhorácka (telocvičňa) – pre
rodičov a zákonných zástupcov
škôlkarov

sa to podarí. Robíme pre to maximum,
čo je v našich silách,” hovorí primátor.
Jarná škola pre I. stupeň
Mesto zároveň ponúka možnosť
rodičom tzv. jarnej školy počas blí
žiacich sa jarných prázdnin (1.– 5.
marca). „Mesto pripravuje prevádzku škôl aj počas jarných prázdnin.
Odporúčame rodičom, aby túto možnosť využili ako príležitosť pre dieťa
na opakovanie či doplnenie učiva.
Záujem o jarnú školu môže rodič potvrdiť už priamo pri prvom testovaní,
prípadne počas prvého nástupu dieťaťa do školy,” doplnil J. Říha. -red-

Začalo sa sčítanie
Dokončenie zo strany 1

mobilnej aplikácie, ktorá je do
stupná pre operačné systémy An
droid a iOS cez Google Play alebo
App Store. Dokážete to sami elek
tronicky z pohodlia domova, pri
čom vyplnenie formulára zaberie
približne 10 minút.
Všetky údaje, ktoré obyvateľ
uvedie v sčítacom formulári, sa musia vzťahovať na rozhodujúci okamih sčítania, ktorým je polnoc

z 31. decembra 2020 na 1. januára
2021.
Ako sa prihlásim do sčítacieho
formulára?
Na prihlásenie do sčítacieho
formulára je potrebné zadať svoje
rodné číslo. Systém vás vyzve za
dať aj doplnkový údaj na zvýšenie
bezpečnosti prihlásenia. Ide o údaj,
ktorý poznáte iba vy alebo blízka
osoba, napríklad rodinný príslušník,
ktorý vám pomáha so sčítaním.

Čo znamená rozhodujúci
okamih sčítania?

Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc z 31. decembra 2020 na
1. januára 2021. Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulá
ri, sa musia vzťahovať k tomuto dátumu.
PRÍKLAD 1:

Ak ste sa zosobášili v januári 2021, v sčítacom formulári pri otázke
AKÝ JE VÁŠ RODINNÝ STAV? označíte možnosť SLOBODNÝ/SLOBODNÁ.
PRÍKLAD 2:

Ak sa vám 1. januára 2021 narodilo dieťa, sčítací formulár zaň nevy
pĺňate, pretože k rozhodujúcemu okamihu ešte nebolo na svete.

Na www.skola.malacky.sk sa dozviete odpovede
aj na tieto otázky:
• či je rodič povinný dať dieťa do školy,
• ako sa má rodič otestovať, keď má jedno dieťa v škole a jedno v škôlke,
• čo robiť v prípade, ak dieťa nie je z Malaciek, ale navštevuje niektorú
z tunajších škôl,

• čo robiť v prípade, ak sa rodičovi končí platnosť testu uprostred týždňa,

• či môže rodič vstupovať priamo do budovy školy,
• aké preventívne opatrenia prijali školy,
• ako budú školy zabezpečovať stravovanie,
• či sa dá zrušiť termín rezervácie na testovanie,
• ako postupovať, ak sa v domácnosti žiaka potvrdí prítomnosť koronavírusu.

Všetky podstatné informácie sú dostupné na stránke
www.skola.malacky.sk.

www.scitanie.sk – internetová stránka na sčítanie
02/20 92 49 19 – telefonická infolinka pre obyvateľov k sčítaniu
scitanie@statistics.sk – sem môžu obyvatelia napísať mail s otázkami
k sčítaniu, prípadne môžete využiť kontaktný formulár na stránke
www.scitanie.sk

Ak ste obyvateľ bez rodného čís
la, do sčítacieho formulára sa prihlá
site zadaním vášho dátumu narode
nia a pohlavia. V takomto prípade
vypĺňate formulár na sčítanie oby
vateľov typu B, ktorý obsahuje viac
otázok, a to preto, lebo o takomto
obyvateľovi nemusia byť k dispozí
cii potrebné údaje vo využívaných
existujúcich administratívnych zdro
joch. Je preto potrebné, aby tieto
údaje boli získané priamo od oby
vateľa.
Ako sa majú sčítať neplnoletí
a nespôsobilí na právne úkony?
Za neplnoletého obyvateľa a za
obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na
právne úkony, má povinnosť vypl
niť sčítací formulár jeho zákonný
zástupca.
Čo ak sa neviem sčítať sám?
Ak nemáte k dispozícii počítač,
tablet alebo mobil, prípadne sa ne

môžete sčítať sami z iných dôvodov,
poproste o pomoc priateľa alebo
príbuzného. V prípade otázok mô
žete volať na číslo 02/20 92 49 19,
prípadne napísať mail na adresu
scitanie@scitanie.sk alebo vyu
žiť kontaktný formulár na stránke
www.scitanie.sk.
V období od 1. apríla do 31. ok
tóbra môžete využiť tzv. asistované
sčítanie, keď vám pomôže osoba
poverená mestom.
Na aké otázky budem odpovedať?
Sčítací formulár obsahuje 14 otá
zok, napríklad miesto súčasného
pobytu, zamestnanie, rodinný stav,
vzdelanie, národnosť, materinský
jazyk atď. Vyplnenie formulára za
berie približne 10 minút.

Musím sa sčítať,
aj keď sa mi nechce?
Sčítanie je podľa zákona povin
né. Sčítať sa musí každý, kto má na

nástrojov, plne rozvinúť medziodborovú spoluprácu na založenie divadelného školského telesa, prípadne
folklórneho súboru či hudobnej školskej skupiny. Naďalej budem podporovať vzdelanie a rozvoj kolegov.
Čo sa týka priestorového vybavenia
školy, naďalej budem hľadať nové
a nové možnosti v spolupráci so zriaďovateľom, samozrejme, na navýšenie kapacity priestorov,” prezradila
L. Spustová. „V týchto naozaj ťažkých
časoch si želám jediné: aby sme sa
vrátili do škôl a aby sa život vrátil do
starých koľají.”
-lp-/ZUŠ

Slovensku trvalý či prechodný po
byt a aj občan Európskej únie, ak
má na Slovensku obvyklý pobyt.
Deti sčíta rodič, respektíve zákonný
zástupca. Kto sa nemôže sčítať sám,
môže požiadať o pomoc priateľov či
príbuzných, alebo od 1. apríla využi
je služby sčítacieho asistenta.
Môžem dodatočne opraviť
sčítací formulár,
ak som ho už odoslal?
Po zodpovedaní všetkých otázok
uvedených vo formulári sa obyva
teľovi ponúkne zhrnutie. V tomto
poslednom kroku si obyvateľ všetky
svoje odpovede skontroluje a až ná
sledne bude môcť formulár odoslať.
Formuláre, ktoré budú odoslané do
systému, už nebude možné opravo
vať.
Ako bude zabezpečená
ochrana osobných údajov?
Štatistický úrad SR spolupracu
je s Úradom na ochranu osobných
údajov SR. Všetky poskytnuté úda
je sú spracovávané výlučne pre po
treby sčítania a údaje sú chránené
pred únikom, zneužitím alebo krá
dežou.
MsÚ
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Zbierame kuchynský odpad

ky sa mierne zvýšili. Ak sa ale v budúcnosti vďaka tomu podarí znížiť množstvo zmesového komunálneho odpadu a prípadne sa bude môcť znížiť počet kontajnerov na sídliskách, nebude
treba dočisťovať stojiská a dôjde k reálnemu poklesu nákladov na nakladanie s odpadom. Vtedy je eventuálne
možné uvažovať o úprave poplatku za

Ako bude spracovaný kuchyn
ský odpad ďalej využitý?
Vzniknutý produkt sa primieša do
kompostu. Jeho ďalšie použitie bude
závisieť od dosiahnutých technologických parametrov.
V čom sa líši spracovanie a vyu
žitie kuchynského odpadu od bio
logického odpadu zo záhrad?

Medzi biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad patria:

Do biologicky rozložiteľného
kuchynského odpadu nepatria:

šupy z čistenia zeleniny a ovocia,
kávové a čajové zvyšky, vaječ
né škrupiny, starý chlieb, peči
vo a cestoviny, mäsové a mlieč
ne výrobky, zvyšky jedla a kosti,
škrupiny z orechov, potraviny po
záručnej dobe, neskonzumova
né zostatky pokrmov a potravín
rastlinného a živočíšneho pôvo
du pochádzajúce z kuchýň.

oleje, nescedené polievky, zvyš
ky potravín s obalom, zelené od
pady, lístie, burina, kvety, drevo,
drevený odpad, popol, uhynuté
zvieratá, trus zvierat.

Kuchynský odpad musí prejsť hygienizačným procesom.
Sme pripravení na nový systém
separovania a spracovávania no
vého druhu odpadu?
V našom regióne chýbajú rovnomerne a v dostupnej vzdialenosti rozmiestnené spracovateľské prevádzky
na kuchynský odpad, tzv. kompostárne. Povinné zavedenie systému separácie kuchynského odpadu predstavuje pre samosprávy dosť vysoké náklady, v ktorých je zahrnuté obstaranie
kontajnerov, ich obsluha a pravidelné
umývanie či doprava na miesto spracovania.

– otázky a odpovede

Kontajnery na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sú už rozmiestnené po meste. Sú určené pre
fyzické osoby, čo znamená, že sa do nich nemôže ukladať odpad z podnikateľskej činnosti.

Od obyvateľov mesta dostávame
konkrétne otázky súvisiace so zbe
rom kuchynského odpadu. V spolu
práci s Malackými zberačmi sme ich
zosumarizovali a o odpovede sme
požiadali referentku Útvaru výstav
by a životného prostredia Mestské
ho úradu Malacky Janu Chválovú.
Je možné vyhadzovať kuchyn
ský odpad v obaloch (napr. v pa
pierových vreckách či vreckách
z kompostovateľných materiá
lov)? Alebo treba odpad vysypať
do kontajnerov iba voľne?
Je to možné aj v kompostovateľ
ných obaloch, avšak z hľadiska ďal

šieho spracovania odpadu je to lepšie
bez obalov. Upozorňujeme, že odpad
sa nemôže vyhadzovať v sklenených
pohároch.
Je pravda, že rodinné domy ne
budú mať vlastné kontajnery na
kuchynský odpad? Ak áno, pristú
pi mesto v budúcnosti k možnosti
zabezpečenia kontajnerov a od
vozu aj pre rodinné domy?

Kontajnery, ktoré sa teraz rozmiestňujú, sú tzv. I. etapa. Skúšobné obdobie ukáže potrebu a naše možnosti.
Nevylučujeme, že sieť kontajnerov na
kuchynský odpad sa môže zahustiť.
Označené hnedé kontajnery sú rozmiestnené na zberných hniezdach aj
v lokalitách rodinných domov. Časť
kuchynského odpadu, napríklad šupky z ovocia a zeleniny alebo škrupiny,
sa dajú dať aj do hnedých BIO kontajnerov na rastlinný odpad – tie majú rodinné domy k dispozícii už nejaký čas.
Avšak zvyšky mäsa a varené zvyšky
znečistené olejom je potrebné ukladať
do kontajnera na kuchynský odpad.

Aké výhody a nevýhody priná
ša separovanie kuchynského od
padu?
Výhodou je, že sa zníži množstvo
odpadu ukladaného na skládku zmesového odpadu. To znamená zníženie
nákladov na skládkovanie. V celkových
nákladoch mesta sa to ale zatiaľ vyrovná, lebo pribudnú náklady na zber
a spracovanie kuchynského odpadu.

Odzrkadlí sa separovanie ku
chynského odpadu v poplatku za
komunálny odpad?
Separovanie kuchynského odpadu
zatiaľ predstavuje náklad, čiže poplat-

komunálny odpad. Zatiaľ však stále
stúpa poplatok, ktorý platí mesto za
uloženie odpadu na skládku – hovoríme o zmesovom komunálnom odpade, ktorý stále predstavuje najväčšiu
časť z celkového množstva odpadu.
Kam poputuje vyzbieraný ku
chynský odpad a ako bude spra
covaný?
Do kompostárne Stupava.

Text:
Malackí zberači/J. Chválová/-red-,
foto: S. Osuský

Fotogaléria: detské jasle sú takmer dokončené
V pavilóne detských jaslí sa do
končujú stavebné práce. V jedno
podlažnej budove v areáli Materskej
školy na Bernolákovej ulici vznikajú
nové priestory pre 20 detí vo veku
do 3 rokov. Okrem toho bude obsa
hovať dve denné miestnosti, šatňu,
sociálne zariadenie, jedáleň, práčov
ňu, sušiareň, miestnosť pre čistú bie
lizeň, kuchyňu a zázemie (technické

a kancelárske priestory). Kuchyňa je
už kompletne vybavená, aktuálne sa
dokončujú toalety a umyvárne.
Projekt Malacky – Zariadenie
starostlivosti pre deti do 3 rokov
je podporený z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho
operačného programu.

-red-, foto: S. Osuský
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Našimi ulicami prechádzame, bývame na nich, máme v nich pracovis
ká, ale mnohokrát netušíme, podľa koho alebo čoho boli pomenova
né. Malacky majú 113 pomenovaných ulíc. U niektorých je zjavné, od
kiaľ dostali svoje meno, napríklad Agátová, Brezová, Lipová, Stromo
vá, Nová. V seriáli o uliciach nášho mesta vám predstavíme osobnosti,
udalosti či miesta, ktoré sú možno pre mnohých neznáme. Viete, kto
bol Alojz Veselý, Rudolf Dilong alebo Vševlad Gajdoš? Prečo je Raká
renská Rakárenskou? Aj to sa postupne dozviete v Malackom hlase.

Armádneho generála Ludvíka
Svobodu
Ludvík Svoboda bol českosloven
ský generál a neskôr prezident Čes
koslovenskej socialistickej republiky.
Rodák z Hroznatína na českej Vy
sočine začal svoju vojenskú kariéru ešte v rakúsko-uhorskej armáde.
V I. svetovej vojne bojoval na ruskom
fronte, kde bol zajatý. Neskôr pôsobil
v československých légiách. Počas II.
svetovej vojny velil brigáde, ktorá zo
hrala významnú úlohu pri oslobode
ní hlavného mesta Ukrajiny Kyjeva.
Viedol 1. československý armádny
zbor na východnom fronte, ktorý sa
vyznamenal v najväčšej operácii čes
koslovenskej armády v jej histórii –
bojoch o Duklu. Zbor oslobodzoval
Slovensko a východnú Moravu. Po
vojne bol ministrom obrany Česko
slovenska (1945–1950) a neskôr aj
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Agáta Hlavenková
vydala nový singel

Talentovaná speváčka z Malaciek Agáta Hlavenková vydala v januári
svoj druhý singel s názvom V údolí vrán. Jej prvý, nazvaný Vesmír, vy
šiel ešte v roku 2019, odvtedy speváčka uvažovala o svojom ďalšom
hudobnom smerovaní.

Prvomájové oslavy v Malackách za socializmu. Zdroj: Archív Múzea M. Tillnera

Ulica 1. mája
Jediná ulica v Malackách, ktorá
má vo svojom mene číslovku. Je po
menovaná podľa dátumu Sviatku
práce. Tradičný prvomájový sprievod
v Malackách za bývalého režimu išiel
po Záhoráckej ulici, niekedy tiež po
Radlinského, Mierovom námestí či
Zámockej.
Dátum 1. máj sa už od roku 2001
v našom meste spája s podujatím
Prvomájové Malacky, plným koncer
tov, tanečných vystúpení, bohatého
občerstvenia a predovšetkým zába
vy v kruhu priateľov. Vlani sa zo zná
mych dôvodov nekonali, avšak verí
me, že tento rok sa na Prvomájkach
už stretneme. Mimochodom, názov
Ulica 1. mája je na Slovensku veľmi
populárny. Takúto ulicu nájdeme
v 102 mestách a obciach.
Alojza Veselého
Alojz Veselý bol akademický ma
liar, narodil sa 22. novembra 1836
v Malackách. Išiel v šľapajach svojho
otca Antona Veselého, takisto malia
ra. Alojz vyštudoval viedenskú ma
liarsku akadémiu, istý čas dokonca
spolupracoval na rekonštrukcii ta
mojšej opery. Svoje diela zanechal
aj v Malackách. Na prelome 19. a 20.

Armádny generál Ludvík Svoboda.
Zdroj: Vojenský historický ústav,
archív Jozefa Bystrického

prezidentom (1968–1975). Po Ludví
kovi Svobodovi je pomenovaných
niekoľko ulíc a námestí aj vo väčších
slovenských mestách, napríklad v Bratislave či Prešove.
Bernolákova
Anton Bernolák bol slovenský rímskokatolícky kňaz a jazykovedec, ktorý ako prvý kodifikoval spisovnú slo
venčinu, tzv. bernolákovčinu, na zá
klade kultúrnej západoslovenčiny.
Narodil sa 3. októbra 1762 v Slanici,
dnes už neexistujúcej obci zaliatej
Oravskou priehradou. Teológiu vyštuAlojz Veselý.

Zdroj: Malacké pohľady

storočia rekonštruoval františkánsky
kostol, v ktorom sa doteraz zachova
li Veselého maľby na jeho stenách.
V roku 1882 rekonštruoval aj kláštor
nú kaplnku v pálffyovskom kaštieli.
Bol ženatý s Máriou Annou Vet
chou, s ktorou mal štyri deti. Zomrel
28. mája 1912, pochovaný je na sta
rom cintoríne v Malackách. Ulicu po
menovanú po Alojzovi Veselom ne
nájdete nikde inde na Slovensku, len
u nás.

Staň sa superhrdinom!

Centrum voľného času organizu
je súťaž pre všetky deti, ktoré sú su
perhrdinami, avšak možno
o tom ani netušia. Lezenie
po stenách? Lietanie? Vr
hanie pavučín? v komik
soch je to možno užitoč
né, ale v reálnom živote sú
potrebnejšie iné superschopnosti.
Dokážeš prestrieť stôl? Pozame
tať? Vyrobiť darček pre starkých?
Zahrať sa s mladším súrodencom?

Pekne kreslíš? Neváhaj a podeľ sa
o to s Cvečkom.
O svojich super
schopnostiach nám mô
žeš napísať alebo nakre
sliť. Svoje objavy nám
pošlite do soboty 20.
februára na e-mail
cvcmalacky.zborovna@gmail.com.
Každý superhrdina získa darček v po
dobe originálneho obrázka.
-red-

Anton Bernolák na slovenskej bankovke.
Zdroj: Národná banka Slovenska

 oval vo Viedni a Bratislave. So svoji
d
mi spolupracovníkmi (Juraj Fándly,
Jozef Ignác Bajza, Ján Hollý, Alexan
der Rudnay) založil osvetový a literárny spolok Slovenské učené tovariš
stvo. Bernolákovci, ktorí svoje literárne diela písali bernolákovským pra
vopisom vychádzajúcim z trnavské
ho nárečia, vytvorili podmienky pre
neskoršiu kodifikáciu slovenčiny Štú
rovcami. Anton Bernolák pôsobil až
do roku 1813 ako farár v Nových Zám
koch, kde aj zomrel. Na Slovensku nájdeme 77 ulíc pomenovaných po An
tonovi Bernolákovi. Jeho meno nesú
aj slovenské námestia či nábrežia.
S jeho portrétom sme sa často
stretávali v období pred prijatím eura na bankovke v hodnote 200 ko
rún.		
M. Binčík

Debutový album i ďalšie single
plánuje vydať už v tomto roku. „Ubehol takmer rok a pol od Vesmíru a veľmi dobre si uvedomujem, že už je najvyšší čas dať von niečo ďalšie. Minulý
rok sa mnohé veci skomplikovali, a to
nielen kvôli koronavírusu. Tento rok
sa teším na vydávanie pesničiek vo
veľkom,” hovorí speváčka, ktorú sme
mali možnosť pred pandémiou vi
dieť aj na koncertoch v Malackách.
Skladba V údolí vrán vznikla ešte
pred dvoma rokmi. Autorka a záro
veň interpretka bola už vtedy pre
svedčená, že raz vyjde ako singel.
Pieseň je zaujímavá predovšetkým

kontrastom živelnejšej hudby a po
chmúrnejšieho textu. Podobný kontrast budete môcť nájsť aj v budú
cej tvorbe Agáty Hlavenkovej, kto
rá obľubuje zmysluplný text na za
myslenie v kombinácii s chytľavou
rytmikou pesničky. Agátu v skladbe
sprevádza aktuálna zostava jej ka
pely, teda gitarista Robert Spurný,
basgitarista Jakub Kolesár, bubeník
Dominik Špuler a klávesista Damian
Szabó.
Nový singel Agáty Hlavenkovej
V údolí vrán si môžete vypočuť cez
Youtube.
Text: M. Binčík, foto: archív A. H.
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Rok 2020 bol výzvou aj pre malackú kultúru
Uplynulý rok 2020 bol zložitý
takmer pre každého. Neľahké
obdobie má za sebou aj kul
túra. Zisťovali sme, aké výzvy
priniesol rok 2020 malacké
mu Mestskému centru kultúry
(MCK), čo mu dal a čo vzal a či
vôbec plánuje v blízkej bu
dúcnosti podujatia napríklad
v online prostredí.

„Prvé dva mesiace boli mimoriadne
úspešné, najmä, čo sa týka návštevnosti kina,” spomína riaditeľka MCK
Jana Zetková. Vo februári totiž kino
presiahlo priemernú mesačnú náv
števnosť o 70 % vďaka slovenskému
filmu Sviňa. Od marca, keď sa na Slo
vensku oficiálne objavil prvý prípad
nákazy koronavírusom, bolo už fun
govanie v bežnom režime nemožné.
Už 7. marca bolo MCK nútené zrušiť
plánované predstavenie Divadla na
hambálku. „A potom to už išlo. Okamžite sme začali rokovať o presúvaní
a rušení už naplánovaných a zazmluvnených podujatí. Pozastavili sme pre
verejnosť prevádzku kina, knižnice,

múzea a turisticko-informačnej kancelárie (TIK). Sústavne sme zatvárali,
otvárali, pripravovali podujatia, zároveň ich presúvali o mesiac, potom
o dva, o tri, a nakoniec rušili, menili
zmluvy, vracali peniaze za vstupenky.
Zároveň sme stále dúfali, že ďalší
mesiac bude už v pohode. Smutné.”
Leto plné nádeje
i nesplnené priania
Vďaka uvoľneniu opatrení sa
MCK podarilo minulý rok usporia
dať v pálffyovskom kaštieli podujatie
Kultúrne leto. V rámci neho bol pri
pravený každodenný program (roz
právky pre deti, koncerty, prednášky,
premietanie pod hviezdami). Mimo
riadnej návštevnosti sa tešili i dve
výstavy v kaštieli na témy Komuni
kačná technika a Zdravotníctvo.

„Tešili sme sa i z celkovej návštevnosti
kaštieľa, ktorá bola dokonca omnoho
lepšia ako po minulé roky. Ľudia sa
konečne potrebovali nadýchnuť. Bolo
to pekné leto i napriek tomu, že sme
museli prísne dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia.” Postupne sa
rozbiehali aj filmové projekcie v ma
lackom kine. „Nebolo to bohviečo, ale
diváci chodili aj napriek tomu, že sa
premietali len staršie filmy. Filmoví distribútori v tomto období z finančných
dôvodov nenasadzovali premiérové
filmy. Návštevnosť išla pomaličky hore
a zrazu zase koniec, zatvorené,” ho
vorí riaditeľka. Po úspešnom lete sa
pracovníci MCK tešili na september,
keď mal byť tradičný malacký diva
delný festival Zejdeme sa na ham
bálku. Ten sa napokon pre zhoršenú
pandemickú situáciu nekonal. Ne
uskutočnila sa ani plánovaná filmová
jeseň, ani adventné podujatia či via
nočné trhy.
Čo sa vlani podarilo
Namiesto organizovania poduja
tí sa teda v MCK pustili do iných čin

ností, ktoré predtým pre nedostatok
času nestíhali. Zrekonštruovala sa
časť toaliet v budove na Záhoráckej
ulici, upratali sa depozity aj sklady,
MCK sa zapojilo do viacerých granto
vých výziev a pripravilo sa množstvo
projektov, vďaka ktorým sa podari
lo nakúpiť nové knihy do knižnice.
Zdigitalizovalo sa približne 12 000
historických dokumentov a v kine sa
vymenil dosluhujúci starý projektor
za nový, laserový.
Z noviniek minulého roka spo
meňme napríklad vydanie nové
ho historického zborníka Malacky
a okolie 13 alebo založenie blogu
kultura.ma zameraného na kultú
ru v Malackách a okolí. „Verím, že už
čoskoro naň budeme môcť umiestniť
i pozvánky na kultúrne podujatia, ktoré sa budú konať v Malackách – či už

ich bude organizovať MCK alebo ktokoľvek iný,” dodáva J. Zetková. Ďalšou novinkou je spustenie samostat
ných webových stránok knižnice,
TIK-u, kaštieľa a múzea. Na stránku
múzea www.muzeummalacky.sk
boli napríklad umiestnené v elek
tronickej forme staršie zborníky zo
série Malacky a okolie, ktoré sú už
momentálne vypredané. Záujemco
via si ich môžu bezplatne stiahnuť
a prečítať. Okrem toho aktivity MCK
už môžete sledovať aj na sociálnej
sieti Instagram.

pre čitateľa. „V tomto čase je potrebné vrátené knihy dávať na pár dní
do karantény a až potom ich zaevi
dovať a zakladať,” vysvetľuje šéfka
MCK. Dôležitou činnosťou je aj prí
prava a podávanie žiadostí o granty
na plánované projekty (nákup kníh
a techniky, vydávanie zborníkov či
propagačného materiálu, príprava
možných budúcich podujatí). Získa
nie grantu je obzvlášť v tejto dobe
pre MCK prínosné, keďže vlastné
príjmy (vstupné, požičovné, prenáj
my) sa znížili o približne 70 %.

Práca v dobe covidovej
„Nie, nie sme doma s vyloženými
nohami,” odpovedá na otázku, ako
aktuálne vyzerá pracovný deň za
mestnanca MCK, Jana Zetková. Ak
zamestnanci nečerpajú dovolenku,
nie sú v karanténe, na PN alebo na
OČR s deťmi, chodia do práce po
dobne ako ľudia z iných pracovných
odvetví. „Snažíme sa dodržiavať všetky bezpečnostné nariadenia a najmä
neklesať na duchu. Priestory MCK sme
prispôsobili tak, aby mal každý pracovník samostatnú kanceláriu. Jeden
pracuje v tanečnej sále, iný v tvorivom
ateliéri, ďalší v expozícii múzea.”
Práca s verejnosťou tvorí približ
ne štvrtinu aktivít MCK. Inak ide
o takzvanú „neviditeľnú” prácu. Tá
spočíva napríklad vo výskumoch
historických dokumentov historik
mi múzea. Knihovníčky majú zase
na starosti celý proces od výberu
a nákupu kníh cez ich zaevidova
nie, roztriedenie až po pripravenie

Radosti i strasti kultúry
v čase koronakrízy
Pred vypuknutím pandémie bolo
pre kultúrnych pracovníkov bežné
pracovať v čase, keď ostatní oddy
chujú. „Toto obdobie mi ukázalo, čo
sú voľné večery a víkendy, ba i to, keď
pracovná doba fyzicky končí o 16. hodine. Pre mňa je to zvláštne. Niekedy
to je fajn, ale rada sa vrátim do nášho
normálu. Chýba mi pocit zadosťučinenia a tá radosť, ktorú vidíme, keď ľudia
odchádzajú spokojní z našich podujatí. Ten pocit nenahradí nič. Kultúra je
totiž o osobných stretnutiach, o spoločnej radosti, možno i spoločnom
smútku.“ Nezvyklé je aj ticho, ktoré
zavládlo vo zvyčajne rušných budo
vách MCK: „Chýba mi už i ten večný
stres, či všetko dobre dopadne, či prídu umelci načas, či technika nesklame,
či prídu diváci, či sa predá dostatočný
počet vstupeniek, či nebudeme v strate, či nebude pršať, či sme na niečo nezabudli.”

Kultúra online
Momentálne majú diváci mož
nosť pozrieť si filmy z pohodlia do
mova vďaka projektu Kiná spolu,
do ktorého sa zapojilo aj malacké
kino. Uvažuje sa o spustení online
Stretnutí s históriou, no iné podu
jatia sa do online sféry presúvať ne
budú: „Pre koncert, divadlo potrebujeme spriaznené duše, s ktorými si
príjemný okamih vychutnáme. Musíme počas týchto podujatí cítiť emócie,
vzájomné vibrácie medzi umelcami
a divákmi. Takže koncerty a divadlá
online robiť určite nebudeme. Samozrejme i z finančných dôvodov.”
Budúcnosť kultúry v Malackách
Napriek nepredvídateľnej dobe,
keď sa veľmi neoplatí plánovať niečo
dopredu, v MCK sú stále pripravení
na čo najskoršie možné otvorenie
múzea, TIK-u, kaštieľa, kina alebo
knižnice. „Táto doba ma naučila tešiť
sa z maličkostí. Tešiť sa, keď môžeme
otvoriť knižnicu v obmedzenom režime. Tešiť sa, keď príde do kina 5 divá
kov,” priznáva J. Zetková, no zároveň
vyjadrila obavu: „Niektorí ľudia sa naučili žiť úplne bez kultúry. Nepotrebujú knižnice, múzeá ani galérie. Potrebujú možno len preplnené obchody.
Verím však, že sú i takí, ktorí sú hladní
po dobrých koncertoch, divadelných
predstaveniach, výstavách, prednáškach, po spoločných stretnutiach na
celomestských podujatiach v Zámockom parku či v strede mesta.“
Text: P. Arpášová,
foto: MCK
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Stolní tenisti netrénujú

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
od 31. 1. do 14. 2. 2021

Ťažké obdobie pre slovenský šport zasiahlo aj stolných tenistov MSK
Malacky. Ženský tím nestihol pred pozastavením extraligy odohrať
ani jediný zápas, ostatné družstvá odohrali aspoň prvé kolo. Mužský
tím v druhej lige hral jeden víťazný zápas na konci septembra, odvte
dy žiadne družstvo MSK Malacky nehralo.

Opustili nás
Anna Danihelová, Valéria Novosád
ková, Dušan Kratochvíl, Stanislav
Vaniš, Oldrich Hozák, Roman Orth,
Pavol Pastorek, Valéria Molčaniová,
Eva Vosátková, Jana Danihelová,
Jozef Hrubý, Anton Nemeček, Mi
loš Vávra, Rudolf Rybecký

SPOMIENKA
Odišla tíško,
ako odchádza deň,
a v našich srdciach
zostáva
spomienka len.
22. februára si pri
pomíname 7. výročie úmrtia našej drahej mamičky
a babičky Anny Kratochvílovej.
S láskou v srdci spomínajú dcé
ra Jarmila s rodinou, syn Vladimír
s rodinou, ostatná rodina a priate
lia. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

Akútne
chýbajú
darcovia krvi
V dôsledku pretrvávajúcej mi
moriadnej situácie spôsobenej
koronavírusom ubudol počet
darcov krvi. Národná transfú
zna služba (NTS) vyzýva všet
kých pravidelných darcov krvi
a taktiež prvodarcov, aby nevá
hali a prišli darovať krv. Vítaní
sú darcovia s ktoroukoľvek krv
nou skupinou.

Tréningová jazda vodných motoristov.

Vodní motoristi
bilancovali sezónu

Aká bola uplynulá sezóna z pohľadu malackých vodných motoristov?
Tak ako pre všetky športy, náročná. Napriek pandémii sa niekoľko sú
ťaží podarilo zorganizovať a treba povedať, že naši vodní motoristi
sa nestratili.

Mladí Malačania sa zapojili do
pretekov v kategórii Formula Futu
re v rámci majstrovstiev Slovenska,
ktoré sa konali v Piešťanoch, Komár
ne a na „domácej vode” v Adamo
ve. V prvej desiatke účastníkov boli
traja členovia oddielu, Elizabeth
Maďaričová, Vivien Maďarovičová
a Kristián Maďarič. Najviac sa darilo
Vivien, ktorá skončila na peknom 3.
mieste.
Traja Maďarovičovci – Vivien, Ad
rián a Elizabeth – súťažili v kategó
rii mladších žiakov aj o Slovenský
pohár. Najlepšie sa opäť umiestni
la Vivien, ktorej patrila v celkovom
hodnotení bronzová priečka.
Vo vekovej kategórii starších žia
kov obsadila Katarína Trojáková 4.

miesto a Kristián Maďarič bol sied
my.
Predseda klubu, mládežnícky tré
ner a majster športu Emil Jung, štar
toval na majstrovstvách Slovenska
dospelých v kategórii Formula 500
V, kde obsadil 4. miesto.
Oddiel vodného motorizmu Ben
zinol Team v Malackách tvorí pre
važne mládež. Patrí medzi tie men
šie na Slovensku, no i tak sa mu po
darilo v júli 2020 usporiadať II. kolo
Slovenského pohára mládeže FF
v Adamove. Podujatie by malo mať
pokračovanie i v tomto roku, podľa
predpokladov v júni. Vodným moto
ristom držíme palce do novej súťaž
nej sezóny!
Text: A. Pašteka, foto: Benzinol Team

Voľné pracovné miesta:

Opatrovateľ/ka detí

Zamestnávateľ:
Mesto Malacky, Bernolákova
5188/1A, 901 01 Malacky

NTS ubezpečuje, že na všetkých
pracoviskách platia prísne hygienic
ké podmienky. Darcovia krvi môžu
vstúpiť na pracovisko, až keď sa
preukážu negatívnym výsledkom
testu alebo dokladom preukazujú
cim existenciu niektorej z výnimiek
podľa Vyhlášky Úradu verejného
zdravotníctva, s prekrytím horných
dýchacích ciest, po dezinfekcií rúk,
zmeraní telesnej teploty a po vypl
není tzv. checklistu.
Mobilné odberné jednotky mo
mentálne nefungujú. Malacky majú
najbližšie pracoviská NTS v bratislav
ských nemocniciach Kramáre a Ru
žinov. Na darovanie krvi sa treba ob
jednať.
Odberové hodiny:
Pondelok
7.00–14.00 h
Utorok
7.00–17.00 h
Streda
7.00–14.00 h
Štvrtok
7.00–14.00 h
Piatok
7.00–14.00 h
Kontakty na objednanie termínu:

Bratislava-Kramáre 0902 207 576
Bratislava-Ružinov 0911 326 011
Ďalšie informácie: www.ntssr.sk.
-red-
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Počet voľných miest: 4
Stručná charakteristika:
v zmysle zákona o sociálnych služ
bách poskytovanie daného druhu
sociálnej služby primerane veku
a zdravotnému stavu dieťaťa podľa
individuálnych potrieb a schopnos
tí s cieľom rozvíjať schopnosti die
ťaťa, osobnosti dieťaťa, osvojovanie
návykov a jeho socializáciu, úzka
spolupráca s rodinou dieťaťa.
Miesto výkonu práce: Malacky
Druh pracovného pomeru:
plný pracovný úväzok, pracovný
pomer na dobu neurčitú
Termín nástupu:
podľa dohody
Platové podmienky:
950 € brutto/mesiac
Kvalifikačné predpoklady:
úplné stredné odborné vzdelanie
získané v odbore vzdelávania s odborným zameraním aj na oblasť
starostlivosti o dieťa v rozsahu pod
ľa zákona o sociálnych službách
v znení neskorších predpisov
ALEBO
úplné stredné všeobecné vzdelanie
alebo úplné stredné odborné vzde
lanie a absolvovanie akreditované

ho kurzu opatrovania detí najme
nej v rozsahu 220 hodín
Iné kritériá a požiadavky:
• schopnosť poskytovať bežné úko
ny starostlivosti a výchovy dieťaťu
vo veku od 1 do 3 rokov,
• citlivý a profesionálny prístup
k deťom, znalosť potrieb dieťaťa,
• znalosť biológie dieťaťa,
• schopnosť pracovať v kolektíve,
• komunikatívnosť, zodpovednosť,
flexibilita, kreativita.

Zoznam požadovaných
dokladov:
• žiadosť o zaradenie do výberu
uchádzača,
• štruktúrovaný profesijný životopis
s uvedením telefonického
a e-mailového kontaktu,
• kópia dokladu o dosiahnutom
vzdelaní.
Dátum a miesto podania
žiadosti:
Žiadosť spolu s požadovanými
dokladmi je potrebné doručiť naj
neskôr do 24. februára na adresu
Mesto Malacky, Bernolákova
5188/1A, 901 01 Malacky (ne
akceptuje sa posledný deň lehoty
ako dátum odoslania na podacom
lístku pošty).
Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadav
ky, budú pozvaní na osobný po
hovor.

V súčasnosti
dokonca stolní
tenisti netrénu
jú ani v hale.
„Bez tréningov sme približne od Vianoc, pár dní
pred Vianocami sme mali posledné
tréningy v malých skupinkách, ako
bolo vtedy povolené,” skonštatovala
Pavlína Rajtoková z MSK Malacky.
O pokračovaní najvyšších súťaží
mužov a žien v stolnom tenise nie

sú žiadne infor
mácie. „Aktuál
ne netušíme, ke
dy sa bude v tejto sezóne pokračovať. Všetky súťaže vrátane najvyš
ších sú pozastavené. Po prípadnom
reštarte však budeme určite pokračovať vo všetkých ligách, v ktorých
sme prihlásení,” povedala P. Rajto
ková.
-mb-

Voľné pracovné miesta:

Zdravotná sestra

Zamestnávateľ:
Mestské centrum sociálnych služieb
Malacky, 1. mája 9, 901 01 Malacky
Miesto výkonu práce:
Malacky
Termín nástupu:
dohodou
Pracovný úväzok:
37,5 h (úväzok 100 %)
Pracovný čas:
7.00–15.00 h
Nástupný plat:
830,50–997 € podľa počtu rokov
praxe (+ osobné ohodnotenie po
skončení skúšobnej doby)
Kvalifikačné predpoklady:
vyššie odborné vzdelanie v študij
nom odbore diplomovaná vše
obecná sestra
ALEBO
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
v bakalárskom študijnom programe
v študijnom odbore ošetrovateľstvo
ALEBO
úplné stredné odborné vzdelanie
nadobudnuté v strednej zdravot
níckej škole v študijnom odbore

zdravotná sestra/všeobecná sestra/
detská sestra do 30. 4. 2004
ALEBO
úplné stredné odborné vzdelanie
nadobudnuté v strednej zdravot
níckej škole v študijnom 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 telefonické
ho kontaktu),
• profesijný životopis,
• kópia dokladu o dosiahnutom
vzdelaní.
Písomnú žiadosť spolu s požadova
nými dokladmi je potrebné doručiť
do sídla zamestnávateľa najneskôr
do 25. februára do 14.00 h. Na
oneskorene podané žiadosti, ako
aj na žiadosti bez pripojených po
žadovaných dokladov, sa nebude
prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú
požiadavky, budú pozvaní na osob
ný pohovor.

Voľné pracovné miesta:

Opatrovateľka v domácnosti

Zamestnávateľ:
Mestské centrum sociálnych
služieb Malacky, 1. mája 9,
901 01 Malacky
Počet voľných miest: 2

Charakteristika:
pomocné práce pri poskytovaní
úkonov starostlivosti o domácnosť,
sprevádzanie pri základných sociál
nych aktivitách a pomoc pri seba
obslužných úkonoch
Miesto výkonu práce:
Malacky, domácnosť opatrovaného
Termín nástupu:
dohodou
Pracovný úväzok:
dohodou
Nástupný plat:
plný úväzok 623–701 € podľa poč
tu rokov praxe (+ osobné ohodno
tenie po skončení skúšobnej doby)
Kvalifikačné predpoklady:
nižšie stredné odborné vzdelanie
získané v odbore vzdelávania so
zameraním na opatrovanie alebo

na poskytovanie zdravotnej starost
livosti
ALEBO
akreditovaný kurz opatrovania naj
menej v rozsahu 220 hodín
Ďalšie požiadavky:
• zodpovednosť, spoľahlivosť, sa
mostatnosť, komunikatívnosť, fle
xibilita, profesionalita, empatia
Požadované doklady:
• žiadosť o prijatie do pracovného
pomeru (s uvedením
telefonického kontaktu),
• profesijný životopis,
• kópia dokladu o dosiahnutom
vzdelaní.
Písomnú žiadosť spolu s požadova
nými dokladmi je potrebné doručiť
do sídla zamestnávateľa najneskôr
do 25. februára do14.00 h. Na
oneskorene podané žiadosti, ako
aj na žiadosti bez pripojených po
žadovaných dokladov, sa nebude
prihliadať. Uchádzači, ktorí spĺňajú
požiadavky, budú pozvaní na osob
ný pohovor.
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Úspešná sezóna 2020
pre talenty z AC Malacky
Členovia AC Malacky zažili úspešnú sezónu 2020. Vybojovali úcty
hodných 25 medailí na majstrovstvách Slovenska, z toho 8 zlatých,
11 strieborných a 6 bronzových. Cenných kovov z republikových
šampionátov mohlo byť dokonca aj viac, ale z dôvodu pandémie
sa šampionáty v niektorých disciplínach a vekových kategóriách
neuskutočnili.

Trojnásobným majstrom SR sa
stal Marek Ondrovič, dva tituly maj
stra SR má Matúš Klas. Po jednom
majstrovskom titule pridali Rebecca

Lea Pauková a Regina Slezáková.
Štyri strieborné medaily z maj
strovstiev dosiahol Matúš Klas,
po dve priniesli Marek Ondrovič

a Rebecca Slezáková, po jednom
striebre získali Richard Mráz, Mária
Šimeková a Teodor Volek. Tri indi
viduálne bronzové medaily získala
Rebecca Slezáková, o dva ďalšie
bronzové zápisy sa postarala štafeta
starších žiačok AC Malacky a šiesty
bronz pridal Jakub Kopiar. Najviac
medailí z majstrovstiev SR vybojo
vala Rebecca Slezáková, až osem,
s bilanciou 1– 2 – 5.
Prípravka AC Malacky s trénerom Petrom Filipom.

Matúš Klas.

Jakub Pauko.

Slezáková, Jakub Pauko a družstvo
prípravky AC Malacky v zložení Ju
raj Hlaváč, Michaela Kováčiková,
Matias Michalovič, Šimon Nehyba,

Do reprezentácie sa prebojova
li junior Marek Ondrovič (5000 m,
3000 m prek.), starší žiak Matúš Klas
(diaľka, 100 m prek., 300 m prek.)

Rebecca Slezáková.

a staršia žiačka Rebecca Slezáková
(300 m a 300 m prek.), no medzištát
ne stretnutia v atletike sa pre pandé
miu nekonali.
Materiálnu podporu od Sloven
ského atletického zväzu v tomto
roku okrem už spomínaných talen
tov získali aj Teodor Volek a Hana
Zálesňáková, ktorí mali vlani výbor
né výsledky na majstrovstvách re
publiky vo viacboji mladších žiakov.
V rámci vyhodnotenia najúspeš
nejších športovcov mesta za rok
2020 navrhuje oddiel na ocenenie
v kategórii mládež Matúša Klasa,
Jakuba Pauka a Rebeccu Slezáko
vú, v kategórii dospelých Mareka
Ondroviča a v kategórii kolektívov
družstvo prípravky AC Malacky.
Text: Petr Filip, foto: AC Malacky

V reprezentácii nám chýba zápasová prax, hovorí futsalista D. Čeřovský
Slovenský futsalista Daniel Čeřovský, ktorý oblieka dres aktuálneho
majstra z Lučenca, bojuje s reprezentáciou o EURO 2022 v Holand
sku. V rozhovore sa dozviete viac o momentálnej situácii v najvyššej
futsalovej lige a o tom, ako fungujú reprezentačné zrazy v čase pan
démie.

V súčasnosti váš klub Mimel Lu
čenec nehrá, keďže je liga preruše
ná. Ako vyzerá tréningový proces?
Teraz máme predovšetkým kondičné cvičenia zamerané na silovú stránku. Okrem toho trénujeme aj systém
hry, hoci sa nehráva. Robíme to preto,
lebo kvalifikácia o EURO – na rozdiel
od ligy - pokračuje. Aj tak je náročné sa
udržať v tempe, pretože zápasové a tréningové tempo sú dve úplne iné veci.
Posledný súťažný zápas za klub
ste hrali ešte v polovici januára
proti KPRF Moskva (1:7) v Lige maj

strov. Aká bola nálada v tíme po
žrebe? Chceli ste sa dostať čo naj
ďalej, či ste sa potešili zo súpera,
ktorý patrí k favoritom celej súťa
že?
Určite by sme prijali hrateľnejšieho súpera, pretože sme chceli
postúpiť medzi šestnástku najlepších
tímov Európy, ale hrať proti mužstvu
ako KPRF Moskva bola pre nás veľká
pocta a najmä škola. Brali sme to
predovšetkým ako veľkú výzvu. Žreb
bol taký, aký bol, museli sme sa s tým
zmieriť. Chceli sme spraviť všetko pre

to, aby sme uhrali čo najlepší výsledok.
Hoci sa nám to nepodarilo, tento zápas
nám dal veľmi veľa skúseností. Proti
semifinalistovi Ligy majstrov nehráte
každý deň.
Čo bude s touto sezónou futsa
lovej ligy?
Zatiaľ neoficiálny dátum reštartu
ligy je 13. marec. Minulý týždeň mali online zasadnutie zástupcovia ligových
klubov, na ktorom sa riešilo, ako by to
bolo možné odohrať. Do týchto rozhovorov je zapojený aj štátny tajomník
pre šport Ivan Husár. Na stole je návrh
na dohratie sezóny formou turnajov,
a to tak, že cez víkend sa odohrá viac
zápasov v dvoch halách v dvoch mestách. Týmto by sa vytvorili bubliny, bolo
by to bezpečnejšie. Uvažuje sa aktuálne
nad mestami pre prvé kolo – Lučenec
a Levice. Ďalšie kolá by sa mohli hrať
touto formou aj inde, ak by to dokázali
kluby zorganizovať. Domáce kluby by
za pomoci miest poskytli stravu a ubytovanie pre tímy. Všetci hráči i členovia
realizačných tímov by sa testovali na
koronavírus.
Ako fungovala reprezentačná
bublina? Bola príprava na zápasy
odlišná než v čase pred pandé
miou?
Samotná príprava nebola odlišná,
inak prebiehala skôr bezpečnostná
a organizačná časť celého reprezentačného zrazu. Ešte pred príchodom
na zraz musel každý absolvovať PCR
test. Každé ráno sme mali antigénové
testy, aby sa zaručila bezpečnosť hráčov aj tímu. Tréningy však boli rovnaké
ako na každom inom reprezentačnom
zraze.

Pociťovali ste v reprezentač
ných stretnutiach nedostatok zá
pasovej praxe?
Určite áno. Vrátane minulého roku
som doteraz odohral šesť-sedem futsalových zápasov, čo je enormne málo.
Je to cítiť, keď hráme proti skúseným
mužstvám, ktorých hráči majú zápas
každý týždeň. Nebolo to jednoduché
ani pre mňa ani pre viacerých spolu
hráčov z reprezentácie. Lučenec mal
povolené aspoň tréningy, pretože sme
hrali Ligu majstrov, ale napríklad cha
lani zo Žiliny netrénovali vôbec a pri
pravovali sa len individuálne.
Na úvod kvalifikácie vás čakala
ďaleká cesta do Azerbajdžanu. Aký
bol váš program? Mali ste povole
né porozhliadnuť sa po Baku?
Mohli sme sa ísť poprechádzať okolo hotela, ale väčšina hráčov voľný čas
trávila odpočinkom na izbe, pretože
cesta bola dosť náročná. Najprv nás
čakala večerná štvorhodinová cesta
do Bratislavy z Popradu, aby sme mohli
ráno o siedmej letieť do Baku. V Azerbajdžane sme pred večerným tréningom stihli obed a poobedný oddych,
dospávanie, takže na prechádzky po
Baku naozaj nebol čas. Navyše, všetko
muselo byť čo najbezpečnejšie vzhľadom na pandémiu, nikto nechcel riskovať.
Proti elitnému súperovi ste do
posledných minút siahali na body,
napokon z toho bola prehra 1:4.
Pred sebou máte ešte domáci zá
pas s Azerbajdžanom, čo bude tre
ba zlepšiť na to, aby ste zdolali ta
kýto špičkový tím?
Jednoznačne musíme byť viac efek-

tívni, pretože sme mali až nečakane
vysoký počet dobrých príležitostí streliť
viac gólov a podarilo sa nám dať len jeden. Keby sme boli efektívnejší, pokojne sme mohli ísť domov z Baku s tromi
bodmi.
V domácom zápase s Moldav
skom sa pýtali tri body, nakoniec
z toho bola remíza 4:4...
Tím Moldavska mal veľmi dobre fyzicky pripravených hráčov, čo sme veľmi neočakávali. Celý zápas prakticky
odohrali šiesti-siedmi hráči, kondične
na tom boli výborne. Na reprezentačnej úrovni dnes nenájdete slabého súpera, keďže každá krajina posiela najlepší výber. Veľmi nás mrzí, že sa nám
nepodarilo tento zápas vyhrať, napokon sme museli do posledných chvíľ
bojovať o remízu. Odveta v Moldavsku
bude náročná, tam ich musíme určite
poraziť. Ľahké to rozhodne nebude, ale
spravíme pre to všetko.
Začiatkom marca reprezentá
ciu čakajú dva „povinné” zápasy
s Gréckom. Grécka liga je, rovnako
ako slovenská, od novembra poza
stavená. Gréci majú reprezentáciu
postavenú na ligových hráčoch,
bude toto znamenať určitú výho
du pre náš výber?
Pre nás je trochu výhodou, že má
me hráčov aj z českej ligy, ktorá sa nor
málne hrá a Tomáša Drahovského zo
španielskej ligy, takže časť tímu je v zápasovom tempe. Ale aj tak nesmieme
Grécko podceniť len preto, že nehrávajú. Z tohto dvojzápasu musíme vybojovať šesť bodov.
Za rozhovor ďakuje M. Binčík.
Foto: Futsal Slovakia
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