
Komunikovať čo najviac osobne 
a otvorenosť po každej stránke – to 
bola pôvodná stratégia MsCSS. Na 
začiatku koronakrízy bolo vedenie 
nútené zmeniť ju. „Museli sme sa na-
učiť fungovať v  online priestore. Ma-
nažovanie všetkých služieb zostalo na 
telefonickom a e-mailovom kontakte,” 
povedala riaditeľka MsCSS Melánia 

Dujsíková. Neľahká profesia opat
rovateľky sa stala ešte náročnejšou. 
„Medzi opatrovateľku a  klienta vstú-
pilo rúško, rukavice, často ochranný 
overal, štít a  nekonečná dezinfekcia.”

Návštevy len virtuálne
Koronavírus takmer celý rok zne

možňoval návštevy v zariadení opat

rovateľskej služby (ZOS). Centrum 
preto vlani v apríli prišlo s nápadom 
zaviesť Skype (komunikačný pro
gram na uskutočňovanie hovorov 
alebo videohovorov cez internet). 
Na priek tomu, že práca s počítačom 
je pre seniorov náročná, viacerí ne
váhali prekonať všetky prekážky, aby 
naďalej zostali v kontakte s príbuzný
mi. „Polovica klientov možnosť skypo-
vať privítala okamžite, ďalší sa osmelili 
postupne. Samozrejme, bola potrebná 
vysoká miera pomoci zo strany perso-
nálu, ale stojí to za to,” prezradila pre 
Malacký hlas riaditeľka MsCSS. Osob
ným stretnutiam v ZOS, hoci s obme
dzeniami, prialo najmä leto. Umožni
lo to čiastočné a dočasné uvoľnenie 
protipandemických opatrení.

Plusy a mínusy koronakrízy
Medzi príjemné zistenia z  roku 

2020 patrí podľa riaditeľky MsCSS 
poznanie, „že organizácia má lojál-
nych zamestnancov, ktorí sa vedia po-
staviť čelom k problémom a nezuteka-
jú, hoci majú strach”. Nadšená bola aj 
z ochoty verejnosti potešiť v ťažkých 
chvíľach nielen klientov, ale aj opat
rovateľky. „Obdarovali ich tortou, vita-
mínmi, časopismi a inými pozornosťa-
mi. To bolo naozaj milé,” vymenúva M. 
Dujsíková. Najväčším mínusom sú
časnej pandemickej situácie je však 
chýbajúci osobný kontakt – klientov 
s príbuznými aj navzájom medzi za
mestnancami. „Cez rúško sa emócie 
akosi utlmujú, komunikácia sa stáva 

strohou, úsmev už rok zostáva skrytý,” 
povedala riaditeľka centra.

Počas normálneho roka je pre se
niorov z MsCSS pripravený rôznoro
dý kultúrny program, väčšinou hu
dobný alebo tanečný. „V  roku 2020 
si hudobné vystúpenie užili len trikrát. 
V  marci pri oslave Medzinárodného 
dňa žien spolu s občerstvením a všet-
kým, čo k tomu patrí, to bolo naposle-
dy, čo boli voľní. Na druhý deň sa za-

Pokračovanie na strane 3
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úvodNík

 Seniorov tvorivosť neopúšťa,
 chýbajú im však osobné stretnutia

Pandémia koronavírusu je tu s nami už vyše roka a mnohým z nás 
skomplikovala pracovný aj osobný život. Neľahké časy zažívajú i se-
niori. viacerí už niekoľko mesiacov nevideli svojich príbuzných. Aké 
mali vianoce? kedy naposledy počuli živú hudbu? Pozreli sme sa na 
to, aký bol predošlý rok pre klientov a zamestnancov Mestského cen-
tra sociálnych služieb (MsCSS) v Malackách a aké ciele má centrum do 
budúcnosti.

Zastupiteľstvo opäť 
rokovalo online

str. 2

Začínajú sa zápisy 
prvákov do ZŠ

str. 3

 Blíži sa zber 
objemného odpadu

str. 4

Láska k Záhoriu 
v literatúre

str. 6

 Ako vyzerá telocvik
 počas pandémie

str. 8

Ulica Jozefa kubinu je kom-
pletne zrekonštruovaná. Má 
novú kanalizáciu, vodovod 
a  nový povrch. obyvatelia lo-
kality ma jú namiesto rozbitej 
cesty plnej jám novú, kvalitnú 
a  plne prejazdnú komuniká-
ciu.

Jozefa Kubinu bola ako zakliata. 
Dlhé roky sa čakalo na jej obnovu, 
a keď sa konečne podarilo vyčleniť 
peniaze, bol problém s  termínmi 
stavebných prác a  nastali aj neprí
jemnosti s  niektorými obyvateľmi. 
„Moji kolegovia boli pri tejto stavbe 

 Rekonštrukcia Jozefa kubinu je hotová

Pokračovanie na strane 2

Nemôže byť 
stále zle

Presne v  deň, keď vychádza toto 
číslo Malackého hlasu (streda 31. 
marca), sa končí jedna z  etáp veľké - 
ho projektu Sčítanie obyvateľov, do-
mov a  bytov, pre lepšiu zrozumiteľ-
nosť nazývaná samosčítanie. Počas 
uplynulých šiestich týždňov sa mali 
obyvatelia sčítať sami vypísaním 
elek tronického formulára cez svoj 
po čítač, tablet alebo mobil. Tesne 
pred odovzdaním týchto novín do 
tlačiarne bolo sčítaných 16  353 Ma-
lačanov, čo predstavuje 83,31 % ofi-
ciálne evidovaných obyvateľov mes-
ta. Veľmi slušné čísla. Ďakujeme vám 
všetkým, ktorí si našli pár minút na 
sčítanie. Aj vďaka vám dostanú Ma-
lacky financie od štátu vo forme po-
dielových daní, ktoré mesto následne 
investuje v prospech obyvateľov.

V krátkom čase by sa malo spustiť 
tzv. asistované sčítanie. Je určené pre 
všetkých, ktorí sa ešte nesčítali, lebo 
nemajú technické možnosti, prípad-
ne im chýbajú zručnosti. V  realite to 
bude znamenať, že obyvateľ príde 
buď na kontaktné miesto, ktoré určí 
samospráva, alebo požiada o  náv-
števu asistenta sčítania u seba doma. 
Veríme, že v  tejto ďalšej fáze sa čo 
najviac priblížime k sto percentám.

K  dobrým číslam zo sčítania pri-
dávame ďalšie pozitíva: ulica Jozefa 
Kubinu je už zrekonštruovaná, začí-
na sa výstavba cyklotrasy Pezinská 
– priemyselný park, blíži sa otvorenie 
detských jaslí, konečne k  nám pri šla 
jar a  všetko okolo nás začína roz-
kvitať. Okrem toho mierne klesá  
počet infikovaných a  pribúdajú za - 
očkovaní. Po Veľkej noci by sa moh-
li postupne vrátiť do lavíc aj žiaci  
II. stupňa základných škôl či stredo-
školáci a snáď sa konečne otvoria aj 
reštaurácie, služby či kultúrne inšti-
túcie. Zdá sa, že aký-taký normál sa 
už konečne blíži. Veď nemôže byť stá-
le zle.

Milí čitatelia, za celú redakciu 
mestských médií vám úprimne že - 
lám pokojné dni vrátane Veľkej noci 
a do sviatočných i všedných dní pre-
dovšetkým pevné zdravie.

Ľ. Pilzová 
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V súvislosti s pripravovaným otvo  
rením detských jaslí poslanci upravi li 
výšku mesačného poplatku. Pre die
ťa do 3 rokov je úhrada 280 € mesač
ne a pre dieťa nad 3 roky, ktoré stále 
chodí do jaslí, bude úhrada 25 € me
sačne. Keďže aj v materskej škole je 
mesačný poplatok 25 €, znamená to,  
že rodičia detí vo veku nad 3 roky bu
dú platiť rovnako – bez ohľadu na to, 
či dieťa chodí do jaslí alebo do škôlky.

Zastupiteľstvo schválilo zrušenie 
Nadácie Pro Malacky. Návrh na zru
šenie bol odôvodnený neplnením 
jej účelu a nedostatkom finančných 
zdrojov. Ďalším dôvodom je to, že 
mesto má dostatočne dobre nasta
vený vlastný dotačný systém na pod

poru organizácií pôsobiacich v  kul
túre, športe, sociálnej oblasti či iných 
oblastiach spoločenského života.  
Nadácia v  roku 2017 podpori la ma
lackú umelkyňu pani Libušu Čtverá
kovú, v  roku 2018 podporila revita
lizáciu verejných priestranstiev pri 
by tových domoch a v roku 2019 po
skytla dotáciu na obnovu atletickej 
dráhy v areáli ZŠ Záhorácka. Každo
ročné príjmy nadácie – napríklad 2 % 
z dane z príjmov – sú nižšie než po
vinné výdavky (bankové poplatky za 
vedenie účtu, spracovanie účtovnej 
závierky a  výročnej správy, účtovný 
audit) a nie je ani predpoklad finan
covania nadácie z externých zdrojov.

Najdlhšiu diskusiu vyvolal mate

riál Návrh na schválenie žiadosti 
o finančný príspevok na výstavbu 
atletického štadióna v Zámockom 
parku z  Fondu na podporu špor-
tu. Poslanci napokon súhlasili s tým, 
aby k  už pridelenej dotácii zo Slo
venského atletického zväzu požiada
lo mesto o ďalší finančný príspevok 
z iného externého zdroja, konkrétne 
z Fondu na podporu športu.

-lp-/-otano-

V  troch malackých základných 
školách (ZŠ Dr. J. Dérera, ZŠ Štúrova, 
ZŠ Záhorácka) a  troch pracoviskách 
materskej školy majú novinku – ske
nery tváre. Zariadenie dokáže roz
poznať tvár na meranie teploty čela 
a kontrolovať, či má človek nasade
né rúško alebo respirátor. Ide o veľmi 
dôležitú pomôcku v  súčasnom ob
dobí, keď sú školy a škôlky otvo rené 
za prísnych protiepidemických a hy
gienických podmienok. „Teplota je 
bezdotykovo meraná v  reálnom čase 
do 300 milisekúnd. Terminál Facescan 
KV7FT1 tiež obsahuje alarm zvýšenej 

teploty,” informoval projektový ma
nažér Mestského úradu Malacky Ju
raj Mok. Na zakúpenie šiestich ske
nerov získalo mesto štátnu dotáciu 
vo výške 10tisíc €.

Realizované s  finančnou podporou 
Ministerstva investícií, regionálneho 
rozvoja a  informatizácie Slovenskej  
republiky – program Podpora regio-
nálneho rozvoja.

-lp-/-otano-

SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA

vystavení veľkému tlaku a vôbec sa 
nečudujem, že rekonštrukcie ulíc sú 
u nich najmenej obľúbené. Stačí to-
tiž jeden nespokojný vlastník, ktorý 
na rozdiel od iných sto spokojných 
do káže skomplikovať až zastaviť živé 
dielo,” uviedol primátor Juraj Říha.

Jednou z nepríjemností bol prob
lém s  obrubníkmi. Zhotoviteľ prác 
ich síce osadil, avšak ako ústretové 
gesto voči obyvateľom neuzavrel ce
lú cestu, kým by obrubníky zatuhli.  
Niektorí bezohľadní vodiči čerstvo 
osadené obrubníky zničili. Vysvetľu
je primátor: „Situácia sa týkala časti 
od Kukučínovej ulice. Dodávateľ do-
viezol čerstvo odliate obrubníky pria-
mo z výroby. Mal síce nárok cestu uza-
vrieť, avšak kvôli obyvateľom to neu-
robil. Tí po nich jazdili a poškodili ich.” 
Poškodené časti obrubníkov boli vy
menené a na celé dielo sa vzťahuje 
zákonná záruka. 

Obyvatelia tiež požadujú chod
ník, ktorý zatiaľ komunikácia nemá.

„Veľmi radi by sme vyhoveli žia-
dostiam o nový chodník. Majetkové 

vzťahy nám to nateraz nedovolili, 
budeme sa preto pokúšať dohodnúť  
s vlastníkmi o vyčlenení pásu pozem-
ku na jeho výstavbu,“ dodal J. Říha. 

Na začiatku ulice je dopravná znač
ka Obytná zóna. Tá povoľuje vodi
čom maximálnu rýchlosť 20 km/h.

Veríme, že obyvatelia sa z novej 

ulice tešia. Mesto im ešte raz ďakuje 
za trpezlivosť a pochopenie.

-lp-/-otano-

 Rekonštrukcia ulice Jozefa kubinu je hotová

Jozefa Kubinu predtým. Jozefa Kubinu teraz.

Dokončenie zo strany 1

Počas veľkonočných sviatkov (2.–5. 
apríla) bude v  prevádzke odberové 
miesto v kaštieli a počas veľkonočné
ho víkendu (3.–4. apríla) budú otvo
rené aj tri odberové miesta zriadené 
mestom: v telocvični ZŠ dr. J. dére-
ra (vchod z parku od Námestia SNP), 
v  telocvični ZŠ Záhorácka (vchod 
z  bočného parkoviska) a  v  bývalej 
budove Mestského úradu na Rad-
linského (vchod z bočnej strany od 
Zámockej ulice).

Na testovanie je potrebné mať 
ter mín. Verejnosť sa môže registrovať 
na konkrétny deň a čas prostredníc

tvom objednávkových formulárov 
cez www.testovanie.malacky.sk.

kaštieľ testuje denne od pondel
ka do nedele. Rezerváciu je potrebné 
urobiť cez www.korona.gov.sk, od
berové miesto má názov AG LASER 
THERAPY Malacky, Zámocká 18.

kasárne na sídlisku Juh testova  
li iba do 31. marca. Odberové miesto, 
zriadené ministerstvom obrany, už 
v činnosti nepokračuje.

Aktuálne informácie a prípadné 
zmeny nájdete na www.malacky.sk 
a na facebooku mesta. 

-red-  

 Školy majú moderné
 merače teploty

Antigénové testovanie 
 v kasárňach  sa skončilo 

 Mestské zastupiteľstvo
 opäť rokovalo online

Marcové rokovanie mestského zastupiteľstva sa opäť konalo pro-
stredníctvom videokonferencie. Poslanci mali okrem iného na pro-
grame správy zo štyroch kontrol, návrhy troch všeobecne záväzných 
nariadení či prevody a  prenájmy. Materiály, uznesenia a  záznam  
z rokovania sú zverejnené na stránke www.malacky.sk, časť mesto – 
mestské zastupiteľstvo.

pôvodne  nový termín
piatok 2. apríl sobota 3. apríl
pondelok 5. apríl utorok 6. apríl
utorok 6. apríl streda 7. apríl
streda 7. apríl štvrtok 8. apríl
štvrtok 8. apríl piatok 9. apríl
piatok 9. apríl  sobota 10. apríl

TEkoS

Sviatky posunú 
vývoz odpadov
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riadenie uzavrelo pre výskyt ochorenia 
COVID-19. Preto bolo aj augustové vy-
stúpenie v  exteriéri, keď na dvore pre 
klientov zahral Paľko Sýkora na har-
monike, ako znovuzrodenie. Posledný-
krát počuli živú hudbu na Štedrý deň. 
Hudobník František Bečka im prišiel 
pod okná zahrať koledy a vďaka nemu 
sa Malackami sa niesli tóny tradičných 
vianočných piesní.”

Netradičné sviatkovanie
Práve vianočné koledy znejúce 

z  ulice vyvolali v  MsCSS pravú via
nočnú atmosféru. Obvyklý Štedrý 
deň, keď sa klienti večer stretli pri 
jednom stole, sa tentoraz nekonal. 
Žiaľ, koronavírus koncom vlaňajšie
ho roka zavítal na nechcenú návšte
vu aj do malackého centra. „Všetci 
klienti boli vo svojich izbách. Opatro-
vateľky mali na sebe namiesto sláv-
nostného oblečenia ochranné obleky, 
tváre zamaskované rúškom a ochran-
ným štítom. Takto vstupovali do izieb  
klientov a  roznášali štedrú večeru. 
Smutné a  neosobné. Nikto z  nás na 
tieto Vianoce nezabudne,” uviedlo 
MsCSS na svojich sociálnych sieťach.

Okrem Vianoc prežili seniori aty
pickým spôsobom aj novembrový 
Sviatok všetkých svätých. Klienti si 
kvôli opatreniam nemohli uctiť svo
jich zosnulých priamo na cintorí

noch. Preto dali zamestnanci MsCSS 
hlavy dokopy a vymysleli spoločné 
pietne miesto priamo v areáli centra. 
„Klienti sa tam môžu utiahnuť so svoj-
imi myšlienkami pri spomienkach, za-
páliť sviečku alebo len tak meditovať,” 
povedala riaditeľka M. Dujsíková.

korona nezastavila aktívnosť 
seniorov

Hoci centrum muselo nastaviť 
prísnejšie pravidlá pri poskytovaní 
sociálnych služieb, aktivity v zariade
ní opatrovateľskej služby i  dennom 
stacionári, aspoň v obmedzenom re
žime, naďalej pokračujú. „V dennom 
stacionári je menej klientov. Predsa 
len, každý z nich dochádza zo svojho 

sociálneho prostredia. Personál je stále 
v strehu, aby sa dodržiavali hygienické 
opatrenia aj náležité odstupy. Vybera-
jú sa aktivity, pri ktorých neprichádza 
k fyzickému kontaktu, nenavštevuje sa 
žiadne externé prostredie, klienti majú 
povinnosť nosiť rúška a podobne. Prá-
ca je oveľa náročnejšia,” upresnila si
tuáciu s aktivitami v dennom stacio
nári riaditeľka MsCSS.

V ZOS sa naopak kladie väčší dô
raz na hygienické opatrenia zo strany 
zamestnancov. „Klienti sú najviac ob-
medzení práve zákazom návštev. Kon-
takt s  okolitým svetom im sprostred-
kúva personál. Aktivity majú skôr in-
dividuálny a adresný charakter alebo 
sú realizované v  malých skupinkách. 

Chýbajú nám však skupinové oslavy 
sviatkov a  vystúpenia hudobníkov,” 
prezradila M. Dujsíková.

Tvorivosti sa medze nekladú
Seniori z  MsCSS sú známi svojou 

tvorivosťou. Podiel na tom majú aj 
so ciálne pracovníčky, ktoré sa snažia 
pri pravovať pre klientov vždy nové 
vý zvy. Svoje kreatívne diela pripravu
jú aj k Veľkej noci. „V dennom stacioná-
ri klienti vyrobili sadrové odliatky s veľ-
konočnou tematikou a obdarujú nimi 
deti v materskej škôlke. Tie ich farebne 
dotvoria. Vyrábajú aj háčkované vajíč-
ka, muži pletú korbáče (pripravujeme aj  
návod na pletenie korbáčov, ktorý zve-
rejníme na našich sociálnych sieťach)  
a ženy pripravia veľkonočné občerstve-
nie – kysnutú bábovku a  iné dobroty 
pre klientov denného stacionára a za-
riadenia,” uviedla riaditeľka centra. 
V zariadení sa seniori venujú predo  
všetkým veľkonočnej výzdobe. Vy

tvorili napríklad minikvetináče z  va
ječ ných škrupín.

kvalita služieb na prvom mieste
V súčasnosti poskytuje MsCSS de

väť druhov sociálnych služieb. Chceli 
by ich ešte rozšíriť a poskytnúť im lep
šie zázemie. „Veľmi žiadanou službou 
je požičiavanie zdravotných pomôcok, 
no priestorové a personálne možnosti 
sú nateraz obmedzené. Preto chceme 
urobiť v  tomto smere viac. Pandémia 
odhalila aj potrebu návštevnej miest-
nosti v  zariadení, ktorú by sme veľmi 
radi zriadili,” hovorí riaditeľka MsCSS. 
Medzi ďalšie plány do budúcnosti 
patrí obnova kuchyne, vozového par
ku i materiálneho vybavenia pre do
mácu opatrovateľskú službu. „Plánov 
máme oveľa viac, ale uvedomujeme si 
limity. V  každom prípade na nich bu-
deme cielene a systematicky pracovať,” 
prisľúbila na záver M. Dujsíková.

Text: P. Arpášová, foto: MsCSS

Pre základné školy, ktorých zria
ďovateľom je mesto, sú určené škol
ské obvody. Na povinnú školskú do
chádzku sa zapisuje dieťa, ktoré do 
31. augusta 2021 dovŕši šiesty rok 
ve ku a dosiahlo školskú spôsobilosť. 
Mesto od školského roka 2021/2022 
ruší spoločný školský obvod s Kos
tolišťom a Suchohradom. O tejto 
mož nosti rokovalo MsZ už pred ro
kom. Tri malacké základné školy sú 
kapacitne takmer na hranici svojich 
možností, preto majú prednosť deti  
s trvalým pobytom v Malackách.

ZŠ dr. J. dérera, ZŠ Štúrova, 
ZŠ Záhorácka

Zápis do 1. ročníka sa bude ko
nať od 1. do 16. apríla elektronickou 

for mou. Každá škola má na svojej 
hlavnej internetovej stránke zálož  
ku elektronická prihláška. Prihláš  
ku je potrebné vyplniť. Po odo slaní 
škola prihlášku spracuje.

Overenie údajov poskytnutých 
zákonnými zástupcami (porovna
nie s  rodným listom dieťaťa a  ob
čianskymi preukazmi zá konných 
zá stupcov či doloženie iných dokla
dov) a podpísanie prihlášky sa usku
toční na základe ďalších usmerne  
ní.

Ak zákonní zástupcovia nemajú 
možnosť zapísať dieťa elektronicky, 
v dňoch 19.–21. apríla môžu telefo
nicky kontaktovať školu podľa prís
lušného školského obvodu, aby do
hodli presný postup zápisu.

ZŠ Mansveta olšovského
Zápis do 1. ročníka sa bude konať  

od 1. do 14. apríla formou elektronic
kej prihlášky, zverejnenej na web
stránke školy. Po vyplnení elektronic
kej prihlášky budú rodičia spolu s die
ťaťom pozvaní na stretnutie v škole 
(pri dodržaní príslušných hygienic
koepidemiologických opatrení).

Zákonní zástupcovia, ktorí nema
jú možnosť zapísať dieťa elektronic
ky, môžu kontaktovať zástupkyňu 
riaditeľa školy Elenu Kabarcovú na 
čísle 0908 115 450.

Text: Ľ. Pilzová, foto: archív

 Štartujú zápisy prvákov do základných škôl
vo štvrtok 1. apríla sa začínajú zápisy prvákov do základných škôl 
pre školský rok 2021/2022. v našom meste sa zápisy týkajú troch škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (ZŠ dr. J. dérera, ZŠ Štúrova, ZŠ 
Záhorácka) a  cirkevnej základnej školy (ZŠ Mansveta olšovského,  
organizačná zložka Spojenej školy sv. Františka Assiského).

Rozdelenie ulíc 
do školských obvodov
Školský obvod ZŠ dr. J. dérera 
Bernolákova, Boženy Nemcovej, Budovateľská, Duklianskych hrdinov, Džban-
káreň, Ferdiša Kostku, gen. M. R. Štefánika, Hlboká, Hodžova, Hurbanova, 
Jána Hollého, Jána Kalinčiaka, Janka Kráľa, Jánošíkova – v časti od Veľkomo-
ravskej po Kalista Orgoňa, Kláštorné námestie, Krátka, Legionárska, Lesná, 
Ľuda Zúbka, Mierové námestie, Mojmírova, Na brehu, Na majeri, Nad výho-
nom, Ná dražná, Námestie SNP, Oslobodenia, Partizánska, Pavla Blahu, Petra 
Jilemnické ho, Písniky, Príjazdná, Radlinského, Rakárenská, Rastislavova, Ro-
botnícka, Rudolfa Dilonga, Sama Chalupku, Svätoplukova, Štefana Čulena, 
Táborisko, Ti chá, Ulica Karola Virsíka, Veľkomoravská – v časti od gen. M. R. 
Štefánika po Jána Hollého, Vlastenecká, Vysoká, Zámocká, lokalita záhrad-
kárskej osady Rádek V.

Školský obvod ZŠ Štúrova
Agátová, Alojza Veselého, arm. gen. L. Svobodu, Boreckého, Brezová, Dielen-
ská, D. Skuteckého, Dubovského, F. Malovaného, Gaštanová, Jánošíkova –  
v čas ti od Kalista Orgoňa po ulicu Pri Maline, Javorová, Jelšová, Jesenského, 
Jozefa Gabčíka, Jozefa Murgaša, Kalista Orgoňa, kpt. Miloša Uhra, Lipová,  
L. Novomeského, Ľ. Kukorelliho, Ľudovíta Fullu, Michala Tillnera, Ota Kožu-
cha, Pezinská, Pri Maline, Priemyselná, Sadová, Stromová, Stupavská, Štúro-
va, Továrenská, V. Clementisa, Záhradná, lokalita záhradkárskej osady Olšiny.

Školský obvod ZŠ Záhorácka
1. mája, Brnianska, Břeclavská, Cesta mládeže, Družstevná, Hviezdoslavova, 
Ivana Dérera, Jána Kollára, Jozefa Kubinu, Kozia, Kukučínova, Malé námestie, 
Mansueta Olšovského, Martina Benku, Martina Rázusa, Mirka Nešpora, Mlyn-
ská, Nová, Pavla Hallona, Petra Straku, Poľná, Pribinova, Sasinkova, Sládko-
vičova, Slovenská, Šikmá, Ulica Ernsta Wiesnera, Ulica Ludwiga Angerera, 
Vajanského, Veľkomoravská – v časti od Jána Hollého smerom na Cestu mlá-
deže, Vendelína J. Kučeru, Vinohrádok, Vševlada Gajdoša, Záhorácka, lokalita 
záhradkárskej osady Prídavky.

Ak má niektorý z budúcich prvákov staršieho súrodenca na inej škole, 
než kam patrí podľa školského obvodu, v rámci možností konkrétnej školy 
bude uprednostnený na školu podľa staršieho súrodenca.

Do cirkevnej školy je možné zapísať dieťa bez ohľadu na jeho prísluš
nosť do školského obvodu a vierovyznanie (aj bez vyznania). 

 Seniorov tvorivosť neopúšťa,
 chýbajú im však osobné stretnutia

ZŠ dr. J. dérera, 
Ul. gen. M. R. Štefánika 7
www.dererka.edupage.org
zsderera@dererka.sk
Tel.: 034/772 22 81 (v pracovných 
dňoch 8.30–12.00 h)

ZŠ Štúrova, Štúrova 142/A
www.zssturovamalacky.edupage.org
zssturma@zssturma.sk
Tel: 034/772 24 68, 0918 382 611
(v pracovných dňoch 8.30–12.00 h)

ZŠ Záhorácka, Záhorácka 95
www.zs4malacky.edupage.org
zs4malacky@zs4malacky.sk
Tel: 034/772 38 62 (v pracovných 
dňoch 8.30–12.00 h)

ZŠ Mansveta olšovského 
(organizačná zložka Spojenej  
školy sv. Františka Assiského) 
Kláštorné námestie 1
www.csmalacky.sk
csmalacky@csmalacky.sk
Tel: 034/772 38 03, 0908 115 450

Dokončenie zo strany 1

koNTAkTY
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Veľkokapacitné kontajnery sú 
určené výlučne pre obyvateľov Ma
laciek–fyzické osoby. Nie sú určené 
pre podnikateľov, aby sa zbavovali 
odpadu v rámci svojich podnikateľ
ských aktivít (pri prerábkach bytov 
a pod.)

Do veľkoobjemových 
kontajnerov PATRÍ: 
•  nábytok rozbitý na dosky, 
•  koberce, 
•  matrace, 
•  odpad, ktorý nepatrí do komunál

neho odpadu ani do separovaného 
zberu.

Do veľkoobjemových 
kontajnerov NEPATRÍ: 
•  pneumatiky,
•  elektroodpad,
•  batérie a akumulátory,
•  stavebný odpad,
•  nebezpečný odpad (farby, oleje  

a pod.).
Nepatria sem ani konáre a iný bio
logicky rozložiteľný odpad. Sú ur
čené len na objemný odpad z  do
mácností.

Elektroodpad 
sa môže voziť na zberný dvor Parti
zánska celoročne a zadarmo. Aj veľ
koobjemový odpad sa môže voziť 
celoročne na zberné dvory.

 Pristavené
veľkokapacitné
 kontajnery

•  Pezinská (pred kasárňami)
•  Dielenská (pri odbočke na bazár)

•  Partizánska–Zámocká (križovatka 
pod nadjazdom)
•  Partizánska (vnútroblok pri stojisku 

kontajnerov)
•  Hviezdoslavova (pri Agre)
•  Hviezdoslavova (pri Mototechne) 
•  Družstevná (pri mlyne) 
•  Záhorácka (pri záložni, stojisko kon

tajnerov)
•  Jána Kollára (pri koľajniciach)
•  Vajanského (pri koľajniciach)
•  križovatka Kukučínova–Mansueta 

Olšovského
•  Mansueta Olšovského (na konci, pri 

záhradách)
•  Kukučínova (pri vodároch)
•  záhradkárska osada Prídavky 
•  Ul. 1. mája 35
•  roh Ul. 1. mája–Pribinova
•  roh Ul. 1. mája–Martina Rázusa

Ulice I. obvodu: 
Družstevná, Záhorácka, Poľná, Ku-

kučínova, Jozefa Kubinu, Prídavky, Pri-
binova, Mansueta Olšovského, Nová, 
Vajanského, Sládkovičova, Jána Kollá-
ra, Na brehu, Ferdiša Kostku, Hviezdo-
slavova, Pezinská, Dielenská, Továren-
ská, Partizánska, Radlinského, Zámoc-
ká, Ul. 1. mája, Ota Kožucha, Mlynská, 
Brnianska, Mierové námestie, Priemy-
selná, Sasinkova.

•  Nádražná–Štefana Čulena–Pavla 
Blahu (Pepsi Cola, zadná brána)
•  križovatka Petra Jilemnického–Ľu

da Zúbka
•  Kozia (ubytovňa Agra)
•  Jána Hollého – druhá časť Martina 

Benku
•  Cesta mládeže –Veľkomoravská 
•  Cesta mládeže (modrý činžiak pri 

ceste)
•  križovatka Svätoplukova–Jána Hol

lého
•  križovatka Vlastenecká–Príjazdná
•  križovatka Bernolákova–Veľkomo

ravská (trafostanica)

Ulice II. obvodu: 
Kozia, Martina Benku, Vendelína J. 

Kučeru, Veľkomoravská, Cesta mláde-
že, Vševlada Gajdoša, Slovenská, Mirka 
Nešpora, Jána Hollého, Ulica Ludwiga 
Angerera, Pavla Hallona, Ulica Ernsta 
Wiesnera, Ivana Dérera, Petra Straku, 
Mojmírova, Rastislavova, Svätoplu-
kova, Vlastenecká, Robotnícka, Budo-
vateľská, Príjazdná, Sama Chalupku, 
Jána Kalinčiaka, Ľuda Zúbka, Petra 
Jilemnického, Štefana Čulena, Pavla 
Blahu, Nádražná, Ulica Karola Virsíka, 
Bernolákova, Šikmá.

•  Vinohrádok
•  gen. M. R. Štefánika – jasle, veterinár
•  gen. M. R. Štefánika – zastávka Taba  

rín
•  Stupavská – bývalé Zberné surovi 

ny
•  trafostanica pri Betánii
•  Michala Tillnera 19 – parkovisko
•  Štúrova – detské ihrisko a škola
•  Štúrova – pri potoku
•  križovatka Štúrova–Boreckého –L. 

Novomeského 
•  trafostanica V. Clementisa–Jozefa 

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

–Ol šiny 
•  križovatka Jánošíkova–Príjazdná
•  križovatka Gaštanová pri Hobbi

Ulice III. obvodu: 
Záhradná, Brezová, Javorová, Jelšo - 

vá, Lipová, Agátová, Gaštanová, Stro-
mová, Stupavská, Pri Maline, Štúrova, 
Boreckého, L. Novomeského, Jánošíko-
v a, V. Clementisa, Jozefa Gabčíka, Jo - 
zefa Murgaša, Ľ. Kukorelliho, kpt. Mi-
loša Uhra, arm. gen. L. Svobodu, Kalis-

ta Orgoňa, Alojza Veselého, gen. M. R. 
Štefánika, Námestie SNP, Vinohrádok, 
Michala Tillnera, Ľudovíta Fullu, zá-
hradkárska osada Olšiny. 

•  Záhradná–Jesenského–Dubovské
ho (pri detskom ihrisku)
•  Sadová (pod lesom)
•  Dubovského (bytovky Vojenských 

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

ských lesoch 
•  križovatka Rakárenská – Duklian

skych hrdinov
•  križovatka Tichá–Duklianskych hr

dinov
•  Duklianskych hrdinov 31 (oproti Fy

topharme)
•  križovatka Oslobodenia–Legionár

ska

•  križovatka Rudolfa Dilonga–Nad 
vý honom
•  križovatka Hurbanova–Lesná–Bo

ženy Nemcovej
•  križovatka Hurbanova–Janka Krá 

ľa
•  križovatka Hurbanova–Hlboká
•  križovatka Písniky–Džbankáreň
•  križovatka Džbankáreň –Vysoká– 

Hlboká
•  križovatka Hodžova–Hlboká

Ulice IV. obvodu: 
Oslobodenia, Legionárska, Nad vý-

honom, Rudolfa Dilonga, Hurbanova, 
Boženy Nemcovej, Janka Kráľa, Ho-
džo va, Hlboká, Písniky, Džbankáreň, 
Vysoká, Duklianskych hrdinov, Tichá, 
Lesná, Rakárenská, Táborisko, Sadová, 
Du bovského, Jesenského, Na majeri, 
Krátka.

TEKOS

SPEKTRUM / SAMOSPRÁVA

Termíny zberu objemného odpadu

I. ObVOD – 17. APRÍl

II. ObVOD – 24. APRÍl

III. ObVOD – 15. MÁJ

IV. ObVOD – 22. MÁJ

Jarný veľkoobjemový zber od padu sa v  celom meste uskutoční  
postupne počas apríla a mája.
I. obvod – sobota 17. apríla, II. obvod – sobota 24. apríla
III. obvod – sobota 15. mája, IV. obvod – sobota 22. mája
V rámci jednotlivých obvodov sú určené miesta, kde sa pri stavia 
veľkokapacitné kontajnery a do ktorých môžu obyvatelia vyniesť 
odpad.

Základná škola na Štúrovej ulici hľadá nových zamestnancov, kon
krétne učiteľku I. stupňa a vychovávateľku, resp. vychovávateľa.

 Učiteľka I. stupňa
Hľadáme učiteľku I. stupňa na zastupovanie v čase od 1. mája 2021 
do 30. júna 2021. V prípade záujmu nás kontaktujte na mailovej adrese 
zssturma@zssturma.sk, prípadne na telefónnych číslach 0907 795 773 
alebo 034/772 24 68.

Vychovávateľka/vychovávateľ
Do nášho tímu vychovávateliek hľadáme perspektívne, tvorivé a aktív

ne kolegyne/kolegov, ktorých napĺňa práca s deťmi. Nástup možný ihneď. 
Je potrebná kvalifikácia podľa zákona, vítaná je zručnosť v práci s IKT. 

Pracovná pozícia je vhodná i pre absolventov. V prípade záujmu pošlite 
životopis na mailovú adresu zssturma@zssturma.sk. Informácie poskyt
neme na tel. číslach 0907 795 773 alebo 034/772 24 68.

Základná škola, Záhorácka č. 95, 901 01 Malacky, hľadá

učiteľov I. a II. stupňa
aprobácia:  učiteľ aprobačných predmetov – MAT
 učiteľ 1. stupňa ZŠ
nástup: september 2021

Kvalifikačné predpoklady: 
odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa 
zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných za 
 mestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 10 uvede
ného zákona a prílohy č. 1, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady  
a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie peda gogických 
zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Platové podmienky:
V zmysle zákona č. 224/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/ 
2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
ve rejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne
skorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Platové 
tarify pedagogických a  odborných zamestnancov a zvýšenie platových 
taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe uvedeného zákona.
 
Predpoklady na výkon pracovnej činnosti: 
•  kvalifikačné predpoklady, 
•  bezúhonnosť, 
•  zdravotná spôsobilosť,
•  ovládanie štátneho jazyka.

Potrebné doklady:
•  žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
•  profesijný životopis a doklad o vzdelaní,
•  súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona GDPR   

č. 18/2018 Zb. z.

Svoje žiadosti s profesijným životopisom zasielajte poštou na adresu  
školy alebo mailom na zs4malacky@zs4malacky.sk.

VOľNé PRAcOVNé MIESTA

VOľNé PRAcOVNé MIESTA

Veľká noc je tu a  všetci sa  tešia z  príchodu jari. 
K sviatkom patrí aj veselá výzdoba našich príbytkov. 
Môžete sa inšpirovať nápadmi, ktoré vytvorili naše 
šikovné kolegyne z  Centra voľného času v  Malac
kách. 

Foto: Facebook cVČ Malacky 

Veľkonočná atmosféra v cvečku
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Ferdiša kostku
Ferdiš Kostka bol významný slo

venský keramikár, rodák zo Stupavy. 
Jeho otec mal habánskych predkov 
z  rodiny Putzovcov, ktorí pochádza
li z Malaciek. Ferdiš sa už od útleho 
detstva zdržiaval v  keramikárskej 
dielni a po skončení základnej školy 
sa remeslu začal venovať naplno.

Najskôr robil tradičnú keramiku, 
neskôr pridal aj plastiky a sošky. Diel
ňa, v ktorej pracoval spolu so svojím 
bratom Jánom, bola známa po celom 
regióne, ba dokonca pre bohatý ra
kúsky trh vyrábala svadobné tanie
re, džbány a majoliky. Do začiatku I. 
svetovej vojny bola už keramikárska 

dielňa bratov Kostkovcov v Stupave 
svetoznáma. Vojna však zasiahla aj 
Ferdiša. Počas bojov na ruskom fron
te za Uralom ho zajali a domov sa vrá
til až v roku 1918, keď ho repatriovali 
v rámci výmeny vojnových za jatcov. 
Po vojne sa musel popaso vať s dvo
ma problémami – zničenou dielňou 
a  nárastom konkurencie v  podobe 
priemyselnej výroby keramiky vo 
väčších fabrikách. Bez pomoci sláv
neho architekta a  priateľa Dušana 
Jurkoviča a štátnej pomoci novej re
publiky by jeho dielňa zrejme zanik
la. Venoval sa zobrazovaniu ľudových 
motívov – práci a zábave bežného vi
dieckeho ľudu v soškách a plastikách. 
Za toto dielo získal diplom na Sveto
vej výstave v Paríži.

Koncom II. svetovej vojny mu le
tecká bomba zničila dielňu a pec. Tú 
sa mu nepodarilo obnoviť do pôvod
ného stavu, a  tak si zaopatril novú, 
elektrickú. Na modernú technológiu 
si rýchlo zvykol a produkoval kvalitnú 
keramiku až do svojej smrti. Zomrel 
ako 72ročný v roku 1951 v Bratislave.

Ferdiš Kostka získal v roku 1946 ti
tul ná rodný umelec ako vôbec prvý 
občan Československa. V jeho dome 
v  Stupave bolo zriadené múzeum. 
Pochovaný je v rodnom meste. Ulicu 
Ferdiša Kostku nájdete okrem Stupa
vy a Malaciek aj v Bratislave.

Gen. M. R. Štefánika
Na Slovensku asi neexistuje nik

to, kto by nepoznal Milana Rastislava 

Štefánika. Bol to muž mnohých ta
lentov  generál, astronóm, vojenský 
pilot, diplomat a politik. Okrem toho 
sa venoval aj fotografovaniu, numiz
matike či šachu. 

Narodil sa 21. júla 1880 v kopani
čiarskej dedine Košariská neďaleko 
Myjavy do rodiny evanjelického kňa
za Pavla Štefánika. Jeho krstným ot
com bol národovec a hudobný skla

dateľ Štefan Fajnor, ktorý zhudobnil 
báseň Kto za pravdu horí.

Rodnú obec opustil už ako 9roč
ný, keď sa musel ísť učiť po maďarsky  
do Šamorína. Neskôr študoval v Bra
tislave, v Šoproni a Sarvaši. Na Karlo
vej univerzite v  Prahe dosiahol ti
tul z  astronómie a  fyziky. Jeden se
mester strávil v Zürichu – tam získal 
okrem vzdelania aj mnoho dôleži
tých kontaktov, ktoré neskôr využil 
v  diplomacii a politike. Po promóci
ách v  Prahe pracoval vo hvezdárni 
Meudon v  metropolitnej oblasti Pa
ríža. Ako astronóm napísal niekoľko 
odborných štúdií vo francúzštine, 
pracoval aj vo hvezdárňach na Mont 
Blancu (ktorý zdolal ako prvý Slovák) 
či v ruskom Petrohrade. Vďaka vedec
kej činnosti precestoval mnohé kra
jiny: pozoroval Halleyho kométu na 
Tahiti, v  Ekvádore a  na Galapágoch 
pomáhal Francúzsku s  budovaním 
siete meteorologických staníc.

Počas I. svetovej vojny bol v služ
bách Francúzska, naučil sa pilotovať 
lietadlá a  dosiahol hodnosť generá
la. Ako diplomat sa stretol s  ruským 
cárom Mikulášom II. či pápežom Be
nediktom XV. Zo svetového konflik
tu Štefánik vycítil možnosť Slovákov 
a Čechov odtrhnúť sa od monarchie. 
Spolu s Masarykom a Benešom pra
covali na budúcom spoločnom štáte 
Čechov a Slovákov, ktorý vznikol 28. 
októbra 1918 vyhlásením nezávislos
ti od RakúskoUhorska. 

Štefánik tragicky zahynul 4. mája 
1919 v  Ivanke pri Dunaji. Po vojne 
sa konečne vracal z Talianska do slo
bodného Československa, avšak lie
tadlo sa zrútilo tesne pred pristátím.

Jeho meno nesie viac ako 120 slo
venských ulíc, námestí či nábreží. Šte
fánikovo námestie nájdete dokon ca 
aj v  Paríži. Pomenovali po ňom aj 
hvezdáreň a most v Prahe či planétu. 

Miestom jeho posledného odpo
činku je vrch Bradlo nad rodnými Ko
šariskami. Štefánikova mohyla je vr
cholným dielom architekta Dušana 
Jurkoviča.

Hodžova

Ulica nesie meno po slovenskom 
národnom buditeľovi Michalovi Mi
loslavovi Hodžovi. Tento jazykove
dec, básnik a evanjelický kňaz pochá
dzal z dediny Rakša pri Turčianskych 
Tepliciach. Spolu s  Ľudovítom Štú
rom a  Jozefom Hurbanom bojovali 
za uznanie a  samostatnosť sloven
ského národa.

Študoval v rodnej Rakši a Mošov
ciach, neskôr na gymnáziách v Ban
skej Bystrici a  Rožňave. Ako evanje
lický kňaz pôsobil v  Liptovskom Mi
kuláši. V  roku 1844 stál pri založení 
kultúrnoosvetového spolku Tatrín, 
ktorý podporoval slovenskú literatú
ru a šíril osvetu medzi ľud.

V  roku 1843 so Štúrom a  Hurba
nom v Hlbokom pri Senici ustanovili 
finálnu podobu spisovnej slovenčiny. 
Spolu tiež vypracovali Žiadosti slo
venského národa – politický program 
Slovákov, ktorý požadoval väčšie prá
va pre slovenský národ. Na skupinu 
okolo Štúra vydala uhorská vláda za
tykač, Hodža preto ušiel do Prahy. Prá
ve tam sa dohodli na vojenskom po
stupe a organizácii povstania pomo
cou dobrovoľníckych vojsk. Zúčastnil 
sa aj na vojenských výpravách slo
venských dobrovoľníkov, hoci nesú 
 hlasil s Hurbanom a Štúrom, ktorí pre 
 sadzovali vojenské riešenie národ
nostnej otázky Slovákov. 

V  porevolučnom období pokra
čoval v  buditeľskej práci. Bol zakla
dajúcim členom Matice slovenskej 
a v časoch silnejúcej maďarizácie sa 
dostával do čoraz väčších problémov  
s maďarskými úradmi. Preto od roku 
1867 žil v exile v Českom Těšíne, kde 
22. marca 1870 zomrel a bol pocho
vaný. Jeho telesné pozostatky neskôr 
previezli do Liptovského Mikuláša.

Jeho synovec Milan Hodža patril  
k najvýraznejším predstaviteľom pr
vej Československej republiky, v  ro
koch 1935–1938 bol jej  premiérom.

Hurbanova

Jozef Miloslav Hurban bol sloven
ský evanjelický kňaz, spisovateľ, po
litik, novinár a národný buditeľ. Rov

nako ako Hodža patril do skupiny 
štúrovcov, bol jedným z  najbližších 
spolupracovníkov Ľudovíta Štúra.

Rodák z Beckova pôsobil ako farár 
v Brezovej pod Bradlom a Hlbokom. 
S  Ľudovítom Štúrom sa zoznámil 
po čas štúdií na evanjelickom lýceu 
v Bratislave. Bol aktívnym členom via

cerých buditeľských spolkov (Společ
nost českoslovanská, Vzájomnosť). 
Najskôr bol stúpencom Jána Kollára 
a biblickej češtiny, neskôr však spolu
pracoval s Hodžom a Štúrom na ko
difikácii spisovnej slovenčiny zo stre
doslovenského nárečia.

V roku 1848 sa stal prvým predse
dom Slovenskej národnej rady a zá
roveň viedol slovenských dobrovoľní
kov, ktorí spolu s rakúskymi cisársky
mi vojskami bojovali proti Maďarom. 
Po revolučných meruôsmych rokoch 
(1848–1949) bol Hurban odstavený 
od politiky a žil pod prísnym policaj
ným dohľadom. Ani vtedy sa nevzdal 
boja za práva slovenského národa 
a v roku 1861 pomáhal Štefanovi Mar
kovi Daxnerovi v práci na Memoran
de národa slovenského, rovnako spo  
luzakladal Maticu slovenskú. Aj na
priek zákazu politicky vystupovať 
ostro kritizoval národnostné pome
ry v Uhorsku po Rakúskouhorskom 
vyrovnaní, za čo bol v roku 1869 šesť 
mesiacov vo väzení.

Hurban sa zaslúžil nielen o nárast 
národného uvedomenia, ale aj o roz
voj slovenskej literatúry, publicistiky 
a  žurnalistiky. Sám ako novinár pri
spieval a pomáhal vydávať niekoľko 
periodík (Hronka, Slovenské národ
né noviny, Pešťbudínske vedomosti). 
Okrem toho vydával almanach Nitra, 
ktorý poskytoval priestor slovensky 
píšucim autorom.

So svojou manželkou, prvou slo
venskou herečkou Annou Jurkovičo
vou, mal 9 detí. Jedným z  nich bol 
spi sovateľ Svetozár HurbanVajanský. 
Po J. M. Hurbanovi je pomenované 
mesto, planéta a viac ako 60 ulíc na 
Slovensku vrátane tej v Malackách.

Text a neoznačené foto: M. Binčík

Jozef Miloslav 
Hurban, litografia 
od Anastasa 
Jovanovića.

Zdroj: Wikipedia 

[4]

Majster Ferdiš Kostka pri práci. 
Zdroj: archív TASR

Ulica Ferdiša Kostku.

Ulica gen. M. R. Štefánika. 

Štefánikov portrét na bankovke. 
Zdroj: Národná banka Slovenska

Michal Miloslav 
Hodža.

Zdroj: archív TASR

Hodžova ulica.

Hurbanova ulica.
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Jozef Moravčík vyrastal v Jakubo
ve, strednú školu vyštudoval v Spiš
skej Novej Vsi. Časť života strávil 
v  Bratislave a  neskôr sa opäť vrátil 
do Jakubova. Lásku k literatúre získal 
vďaka rodičom a škole už v detstve. 
Svoje básničky najprv publikoval  
v časopisoch pre deti (Slniečko, Oh
ník, Zornička). Postupom času tieto 
básne vyšli aj knižne – Alenka v kra-
jine bodliakov, Alenka v  krajine 
oblakov. Práve knihu Alenka v kra-
jine bodliakov považuje autor za 
„rodinnú knižku”, keďže do nej svoj

imi ilustráciami prispela jeho dcéra 
Alenka a dizajn knihy robil jeho syn 
Andrej. Okrem toho mu vyšli aj dve 
knihy záhoráckej poézie Hakáčové 
husle a Hakáčové víno. „Myslím, že 
je to taký experiment. Ešte nikto nie-
čo také nevydal – toľko záhoráckych 
básničiek,” povedal počas besedy  
J. Moravčík.

„Cícim sa byt správnym Záhorá-
kem,” prezradil spisovateľ. Záhorie 
má v obľube predovšetkým pre náš 
špeciálny jazyk, ale má rád aj Záho
rákov a Záhoráčky či okolitú prírodu. 

Väčšinu času trávi v záhrade a stará 
sa aj o domáce zvieratá. Inšpiráciou 
pri písaní je mu najmä detstvo, jeho 
deti a vnúčatá. Ako prezradil, kedysi 
sa musel na písanie sústrediť, v  sú
časnosti ho už nič nedokáže vyrušiť. 
Okrem písania sa venuje aj maľova
niu.

Autor je známy predovšetkým 
prekladom veselohry Jozefa Grego
ra Tajovského Ženský zákon do zá  

horáčtiny. Pôvodne oň požiadal vte
dajší režisér Slovenského národné
ho divadla Pavol Haspra brata Jo
zefa Moravčíka, spisovateľa Štefana 
Moravčíka. Hru nakoniec prekladali 
obaja a  P. Haspru napokon viac za
ujala verzia Jozefa Moravčíka. Ná
sledne ju bratia ešte spoločnými si  
lami prepracovali. Na našej prvej di
va delnej scéne sa hrala viac ako de
sať rokov. J. Moravčík do záhoráčtiny 

upravil aj iné hry, napríklad Shakes
pearovho Rómea a Júliu pre Záho
rácke divadlo v  Senici, ale aj insce
náciu Rajda Majda (inšpirovanú ro
mánom bratov Mrštíkovcov Rok na 
dedine), ktorá spolu so záhoráckym 
Ženským zákonom patrí do reper
toáru malackého Divadla na hambál
ku.

Besedu s J. Moravčíkom viedla Li
buša Keraková z  malackej knižnice. 
Ich rozprávanie spestrila krátkym 
monológom zo záhoráckej verzie 
Ženského zákona členka Divadla na 
hambálku Mária Knotková. Nechýba
lo ani čítanie krátkych ukážok z auto
rovej tvorby (Hakáčové víno, Ha-
káčové husle, Alenka v  krajine 
bod liakov) v  jeho podaní. Spiso
vateľ dokonca prezradil, že v  apríli 
mu vychádza detská knižná novinka 
s názvom Hojdali sa ježibaby.

Text: P. Arpášová, 
foto: MCk

Spojená škola sv. Františka Assiského 
v spolupráci so spoločnosťou TalkTalk or-
ganizuje každoročne pre svojich študen-
tov intenzívny jazykový kurz. v klasickej 
prezenčnej forme vzdelávania sa štu-
denti v priebehu celého týždňa namiesto 
štandardného rozvrhu venujú výhradne 
komunikácii v anglickom jazyku priamo 
so zahraničnými lektormi.

V  tomto školskom roku nás dištančné 
vzdelávanie prinútilo pozmeniť formu jazyko
vého kurzu. Študenti I. a  II. ročníka gymnázia 
sa v  priebehu troch týždňov online stretáva
li so skúsenými a  kvalifikovanými lektormi 
Markom Anthonym z Veľkej Británie a Guyom 
Cheethamom z USA. Obaja priniesli spôsob 
vzdelávania odlišný od klasických hodín. Svo
jím bezprostredným, priateľským spôsobom 
hneď od prvého stretnutia vytvorili uvoľnené 
prostredie na získanie novej slovnej zásoby, 
osvojenie správnej gramatiky a výslovnosti. 
Sami študenti dosvedčujú, ako z nich postup
ne opadol strach z  komunikácie: „Nikdy som 
nebola veľmi dobrá v angličtine a  pred týmto 
kurzom som mala rešpekt, že nebudem vedieť 

komunikovať po anglicky. Myslím, že som nebo-
la sama. No strach zo mňa opadol hneď po prvej 
hodine.“ 

Mark a Guy využívali sympatické a inovatív
ne metódy, zaraďovali rôzne interaktívne ak
tivity, scénky, hry a bezprostredné rozhovory. 
Študenti boli rozdelení do malých skupín, kto
ré poskytovali väčší priestor na individuálnu 
komunikáciu. Vybrané typy úloh boli zamera
né aj na vnímanie rozdielov medzi americkou 
a britskou angličtinou.

Podľa slov samotných študentov jazykový 
kurz pre nich predstavoval nielen spestrenie 
dištančného vyučovania, ale najmä ďalšiu 
možnosť zdokonalenia sa v anglickej konver
zácii. „Počas troch týždňov som sa naučila veľa 
nových slov a lepšie sa vyjadrovať. Dnes sa mi 
ľahšie komunikuje. Angličtina ma začala baviť, 
dokonca som začala lepšie rozumieť aj grama-
tike.“

Jazykový kurz TalkTalk splnil svoj účel. Štu
denti mali z  neho radosť i  úžitok, z  čoho sa 
veľmi tešíme  obzvlášť teraz, keď sme nútení 
vzdelávať sa bez osobného kontaktu. 

Text a foto: 
Spojená škola sv. Františka Assiského

Gymnázium v Malackách podporuje štu-
dentské bádateľské aktivity, objavuje ta-
lenty, podnecuje záujem študentov o ve-
du a techniku a popularizuje vedu nielen 
medzi študentmi, ale tiež pravidelnými 
podujatiami pre širokú verejnosť. vede-
nie štátneho Gymnázia na Ul. 1. mája pre-
to pri príležitosti Medzinárodného dňa 
žien a dievčat vo vede ocenilo úspešné 
bádateľky – študentky školy. Riaditeľka 
gymnázia Elena krajčírová sa zároveň po- 
 ďakovala svojim kolegyniam, ktoré diev-
čatá v ich aktivitách podporujú.

veronika danadová
So svojím bádateľským projektom sa pre

bojovala do finále medzinárodnej súťaže Ex
pedícia MARS. Účastníci absolvovali psycholo
gické testy, museli preukázať vedomosti, pra
covať v tíme, zvládať záťažové situácie a   riešiť 
problémové úlohy. Vo finále bola Veronika 
úspešná. Zúčastnila sa na 100hodinovej simu
lácii letu na Mars, kde ako členka päťčlenného 
medzinárodného tímu skúšala nové experi
menty a uskutočňovala zaujímavé merania. Ve
ronika si vybrala odbornosť inžinier. Podieľala sa 
na zostrojení trojosového stabilizátora kamery. 
Počas programu absolvovala eurotrip po eu
rópskych vesmírnych centrách.

Elizabeth karpukhina Busswood
Ako absolventka Študentského Trénerské

ho Centra Microsoft realizuje prednášky, ško
lenia, konferencie a  workshopy pre učiteľov 
i študentov. Podieľa sa na tvorbe infografík, in
štruktážnych videí, kurzov pre MEC (Microsoft 
Education Center) a pomôcok pre učiteľov aj 
žiakov. Je autorkou série inštruktážnych videí 
k Microsoft Teams pre učiteľov a žiakov.

Natália Salčíková
V rámci svojich bádateľských aktivít spraco

vala tému Vplyv urbanizácie na úbytok poľno
hospodársky využívanej pôdy v okrese Malacky. 
S  touto prácou sa prihlásila do súťaže Stredo
školskej odbornej činnosti. Prebojovala sa až do 
celoslovenského kola, ktoré vyhrala. Túto prácu 
prezentovala aj na prehliadke enviroprojektov 
Zelený Andel, ktorú organizovala Katedra eko
chémie a rádioekológie Fakulty prírodných vied 
Univerzity Sv. Cyrila a  Metoda v Trnave. Svoje 
environmentálne aktivity a postrehy spracovala 
formou časopisu, ktorý bol ocenený na celoslo
venskej úrovni v súťaži Krajina bez tieňa.

Alexandra Mrkvová
Sú ekofriendly výrobky naozaj eko? Túto 

tému spracovala v rámci stredoškolskej odbor
nej činnosti. Jej práca získala v krajskom kole  
2. miesto v obore Životné prostredie, geografia, 
geológia. V  súťažnej prehliadke enviroprojek
tov Zelený Andel, ktorú organizovala Katedra 
ekochémie a rádioekológie Fakulty prírodných 
vied Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, zís
kala mimoriadne ocenenie.

Barbora Bičanová
V  rámci svojich aktivít testovala placebo 

efekt pomocou kofeínu. Svoje skúsenosti spra
covala ako súčasť stredoškolskej odbornej čin
nosti. Jej práca bola ocenená v krajskom kole  
2. miestom v  obore Pedagogika, sociológia,  
psy chológia. Zúčastnila sa na bádateľskom ví  
ken dovom seminári, ktorý organizovala Uni
verzita Palackého v  Olomouci. Je držiteľkou 
Deu tsches Sprachdiplom.

laura Mozová
V  krajskom kole Stredoškolskej odbornej 

čin nosti získala Laura 3. miesto v obore Peda
go gika, sociológia, psychológia. Toto umiest
nenie jej priniesla práca Myslenie a  vnímanie 
detí trpiacich poruchami autistického spektra. 
Je dr ži teľkou ocenenia Ministerstva kultúry, 
vedy, škol stva a vzdelávania Spolkovej repub
liky Sever né PorýnieVestfálsko za projekt v sú
ťaži Schü lerwettbewerb.

Text a foto: Gymnázium Malacky 

 Tradične netradične
 – online jazykový
 kurz na cirkevnom
 gymnáziu

ocenené bádateľky – 
študentky gymnázia

Horný rad zľava: Alexandra Mrkvová, Barbora Bičano-
vá, Veronika Danadová.
Dolný rad zľava: Natália Salčí ková, Laura Mozová, Eli-
zabeth Karpukhina Busswood.

 láska k Záhoriu pretavená do literárnej tvorby
deviata beseda v rámci online podujatia Ave, liber! alebo 12x púta-
vo o knihách patrila Záhoriu. do knižnice Mestského centra kultúry 
v Malackách prijal pozvanie spisovateľ z neďalekého Jakubova, Jozef 
Moravčík Jakubovec (občianskym menom Jozef Moravčík). Projekt 
pri príležitosti Týždňa slovenských knižníc zorganizovala Asociácia 
kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska v spolupráci s mestskými 
kultúrnymi centrami (v Malackách, Banskej Bystrici, Hriňovej, Modre, 
Snine, detve, Sabinove, Revúcej, Rožňave, levoči, Hnúšti) a rožňav-
ským divadlom Actores.
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31. marca sme si pri  
pomenuli 25. vý ro 
čie úmrtia Huberta 
kaffela a 12. apríla 
si pripomenieme 
je ho nedožité 71. 
naro deniny. Chý

baš nám. Manželka s  rodinou.

Kto ho poznal, spomenie si. 
Kto ho mal rád, nezabudne. 

23. marca uplynulo  
10 rokov, čo nás na  
vždy opustil milo
vaný manžel, otec, 
dedo, brat a švagor 
Augustín Škra-
bák. S láskou spo

mínajú manželka, dcéry s rodinami  
a celá ostatná rodina. Kto ste ho po
znali, venujte mu tichú spomien ku.

13. apríla by sa Er-
nest Škopek dožil 
90 rokov. Spomína 
celá rodina Škop
ková a známi.

To, že sa rana zahojí, 
je len klamné zdanie. 
V srdci nám bolesť zostáva.
24. marca uplynulo 
33 rokov od chvíle, 
keď nás vo veku 50 
rokov náhle opustil 
manžel, starý otec, 
krstný, brat a  šva
gor František klei-
nedler. Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku. S láskou spo
mínajú manželka Mária, syn Jozef,  
Ladislav a Jaroslav s  manželkou,  
šesť  vnúčat a ostatná rodina.

SPoMIENkY

Ako sa to všetko začalo?
Začínal som ako veľa 14-ročných 

chalanov v posilňovni a pod vplyvom 
akčných filmov som sa zatúlal aj do 
telocvične TJ Strojár. Tréningy karate 
vtedy viedol Milan Merc, ktorý čerpal 
z  toho, čo sa naučil v Slávii SVŠT Bra-
tislava. Asistovali mu najmä Stano 
Ko tora a Peter Spusta. Z dnešného po-
hľadu v  tom bolo viac nadšenia ako 
techniky. Lekári na pohotovosti v ma-
lackej nemocnici mali často s  karatis-
tami prácu naviac. Krv bola na trénin-

goch bežná a dokonca aj súboje v oko-
litých dedinách mali skôr atmosféru 
gladiátorskej arény.

Neskôr nás technicky posunul Mi-
roslav Faga, ktorý bol v  Malackách  
na vojenskej službe. V  tejto súvislos-
ti musím spomenúť prínos prvého 
skúšobného komisára, pána Kováči - 
ka z Trnavy, a Pavla Dubčeka, sloven-
skej legendy v  karate a  svojho času  
lekára v  malackej nemocnici. Zá sad- 
 ným bodom pre rozvoj oddielu bol  
začiatok spolupráce s bývalým ús peš - 

ným pretekárom a reprezen tač ným 
trénerom Kyoshi Rastislavom Mrá-
zom. Kyoshi je japonský titul „samu raj-
učiteľ”, ktorý nosí mimo Japonska iba 
5 ľudí na svete. Vďaka našim spoloč-
ným záhoráckym koreňom sme si sadli 
a trénujeme spolu už dve desaťročia.

Už vo svojich začiatkoch ste 
zaznamenali úspechy...

Patril som k nastupujúcej druhej 
generácii v  oddiele. Pri všetkej skrom-
nosti môžem povedať, že aj naj úspeš-
nejšej. Už ako dorastenec som získal 
titul majstra Slovenska. Šampiónkou  
republiky sa v  tom čase sta la aj Ade
la Dobrovodská. Ďalšie cenné me-
daily priniesli Jaroslav Hanzlík, Ma
rián Strelecký, Juraj Držka, Oľga 
Mravíková, Tamara Julenyio vá, 
Ivan Sivák a  ďalší. Veľká sláva bola, 
keď sme vyhrali turnaj družstiev  
v Malackách, a to sa vtedy v hale Ma-
lina stretli silné tímy z celého Západo-
slovenského kraja. Športové úspechy 
sme mali aj neskôr. V  žiackych kate-
góriách sa v  roku 2016 Katka Nem
číková stala majsterkou Slovenska 
v  cvičeniach kata (zostava techník 
simulujúca boj so súperom) a v  roku 
2019 získal republikový titul v  kumite 
(zápas so súperom) Eugen Král. Eu - 
gen sa vďaka svojej dlhodo bej vysokej 
športovej výkonnosti (spolu získal 18 
medailí) dostal aj do reprezentácie Slo-
venskej republiky. Boli to ale skôr úspe-
chy jednotlivcov s maximálnou podpo-
rou nadšených rodičov.

A čo dnešné talenty?
Vo využívaní voľného času máme 

vážneho konkurenta, ktorým je inter-
net. Stačí niekoľko kliknutí a pohodlne  

vstúpite do sveta informácií a zábavy . 
V minulosti sme pre veľký záujem detí 
a mládeže museli robiť aj výber na zá-
klade vstupných testov. Neskôr sme cez 
fyzicky náročné tréningy robili filter, 
ktorým prešli iba tí najperspektívnejší. 
V posledných rokoch je záujem nepo-
rovnateľne menší a telocvičňa je už po 
niekoľkých týždňoch od náboru polo-
prázdna. 

Trénujem deti dlhé roky a myslím si, 
že každoročne klesá ich fyzická aj men-
tálna kondícia. Majú problémy so silou, 
základnými cvikmi a vytrvalosťou. Sa-
mozrejme, česť výnimkám. Na trénin-
goch sa venujeme aj znižovaniu pra - 
hu citlivosti, respektíve bolesti. Jedno-
ducho, ak chce byť niekto v zápase se-
bavedomý a úspešný, musí byť fyzicky, 
psychicky aj technicky pripravený. Teda 
aj odolný voči súperovmu útoku a me-
nej vnímavý k vlastnej bolesti. V zápa-
se sa nedá schovať za výkon kolektívu. 
Preto svojich zverencov učím vnímať 
súperove údery ako láskavé upozorne-
nia na ich vlastné nedostatky.

Za závažné považujem aj to, že 
väčšina detí má problém dlhodobo 
na sebe húževnato pracovať. Vysvet - 
ľujem im, že ľudské telo evolučne fun-
guje v prispôsobovaní sa, teda že s fy-
zickou záťažou rastie kondícia a  na-
opak. Takže utrpenie napríklad pri kli-
koch na pästiach má okrem nácviku 
správneho držania ruky pri údere pre 
nich aj svoj ďalší zmysel.

Čo pre vás znamená karate?
Karate dó je historický názov a sym-

bolizuje obranu alebo útok holými ru-
kami. Viaže sa na časy, keď na japon-
skom ostrove Okinava bolo zakázané 
nosiť zbrane a  jeho obyvatelia sa mu-

seli naučiť bojovať holými rukami. Cho-
dili sa učiť k majstrom do Číny a po ná-
vrate svoje poznatky generačne odo-
vzdávali. To trvá dodnes. Karate zna-
mená v preklade prázdna ruka – ja by 
som k tomu však dodal, že plná myseľ. 
Čím hlbšie sa ponáram do techník sta-
rých majstrov a ich detailov, tým viac 
žasnem nad ich vedomosťami z anató-
mie či biomechaniky. Dó znamená ces-
ta. Čiže karate dó je nekonečná cesta 
sebazdokonaľovania.

Pokračovanie v ďalšom vydaní 
Malackého hlasu.

Text a foto: karate klub TJ Strojár 

 Karate dó – cesta prázdnej ruky

Š. Polák na fotografii v japonských novinách.

Štefan Polák – tréner karate TJ 
Strojár, skupiny štýlu GOJU RYU, 
dr žiteľ 4 DAN JKF (japon skej fede-
rácie karate). Civilným povolaním 
technik a banský záchranár. Má 
trénerskú kvalifikáciu III. triedy. Je 
bývalým reprezentantom krajiny 
od žiakov až po seniorov v ku mite. 
Ako pretekár dosiahol viacero úspe-
chov: dorastenecký majster SR, vi-
cemajster SR seniorov, 2x víťaz Slo-
venského pohára seniorov. Všetky 
vyššie technické stupne 1– 4 DAN 
obhájil pred komisiou japonských 
majstrov. Zaslúžil sa, že oddiel Ka-
rate TJ Strojár Malacky je členom  
aj japonskej organizácie Goju Ryu 
Karate do Seiwakai a  JKF Gojukai 
Japan. Trénuje pod vedením Kyoshi 
Rastislava Mráza 7 DAN JKF, pro-
fesionálneho trénera a  majiteľa 
klubu karate IPPON. Rastislav Mráz 
bol vyhlásený v roku 2000 v skupine 
najúspešnejších trénerov storočia 
v karate.

Bojové umenie karate má dlhú a zaujímavú históriu. vzniklo o ňom 
veľa kníh a  filmov. Možno aj pod ich vplyvom sa oddielu karate TJ 
Strojár Malacky darí počas jeho vyše 40-ročnej existencie. Niečo z his-
tórie a  zákulisia karate prezradil hlavný tréner skupiny GoJU RYU 
Štefan Polák. dnes uverejňujeme prvú časť rozhovoru.

vIZITkA

Marián Polakovič, Anna Mi
chalovičová, Štefan Blažo, Antó
nia Spörerová, Erika Danihelová, 
Dana Šimková, Helena Blažková, 
Milan Vasaráb, Ján Kožuch, Re
náta Feješová, Ján Malík, Simo
na Rodinová, Jozef Klučár, Štefan 
Chrupka, Milan Šurina

Zdroje: 
Pohrebná služba IvoS,

Pohrebníctvo ECkER 

oPUSTIlI NÁS

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Milé deti, 
spestrite si čas strávený v lese, 

parku či na dvore veselou súťažou 
IdE SA do lESA! Treťou úlohou je 
vytvorenie domčeka pre lesného 
škriatka. Zapojiť sa môžu aj tí, kto-
rí v  predchádzajúcich dvoch ko-
lách ešte nesúťažili.

Fotografiu svojho výtvoru pošli  
te na mailovú adresu CVČ do 7. ap
ríla. Najzaujímavejšie domčeky zve
rejníme na facebooku malackého 
Cvečka. Tešíme sa na vás!

Centrum voľného času Malacky 

Ide sa do lesa! – tretia úloha

č. 7 vyjde 14. apríla
Svoje tipy, námety a pri po
mienky nám môžete napí
sať na 
malackyhlas@malacky.sk.

Ďakujeme.
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Na hodiny telesnej výchovy sa  
väč šina z nás v žiackych rokoch te
šila. Bola vždy príjemným spestre
ním dňa v  škole. Jediná hodina, 
keď nebolo treba sedieť, ale dalo 
sa be hať a hrať, teda robiť to, za čo 
sa zvy čajne dostávali poznámky. 
Doba sa však zmenila a pri teles
nej výchove to platí dvojnásobne. 
„Vzťah detí k  športovaniu a  teles-
nej výchove sa zhoršoval ešte pred 
pandémiou. Svedčí o  tom fakt, že 
kedysi si mohli jednotlivé športové 
kluby športovcov spomedzi detí vy-
berať, dnes musia robiť tréneri ná - 
bor detí,” hovorí učiteľ telesnej vý
chovy zo ZŠ Dr. J. Dérera Anton 
Pašteka. „Chyby sú aj na strane ro-
dičov, mnohí podporujú nezáujem 
svojich detí športovať rôznymi ospra-
vedlnenkami, len aby nemuseli na 
telesnej  cvičiť.”

Petr Filip zo ZŠ Záhorácka tvrdí: 
čím menšie deti, tým väčší záujem 
o  šport a  pohyb. „Pred pandémiou 
radi cvičili žiaci 1. až 6. ročníka, u nich 
bol vzťah k  telesnej výchove veľmi  
po zitívny. Od 7. ročníka sa ich vzťah 
k telocviku menil k horšiemu.” 

Riaditeľ ZŠ Štúrova a tréner há
dzanárok Strojára Malacky Dušan 
Šuster má podobné skúsenosti: 
„Pohyb je pre deti prirodzený, tak-
že pozitívne sa k  telocviku stavajú  
najmladšie ročníky. Čo sa týka star-
ších, pri nich je potrebné ich zaujať 
a  vytvoriť návyk na športové ak-

tivity. Bez toho je s  nástupom pu-
berty chuť hýbať sa stále menšia,” 
vysvetľuje.

Podľa Vladimíra Handla zo ZŠ 
Zá horácka je problematické posta
venie telesnej výchovy v rámci sys
tému výučby, čo sa prejavovalo 
eš te pred prepuknutím pandémie 
koronavírusu. „Dve hodiny telesnej 
výchovy, z ktorých je prakticky odcvi-
čených bez prezliekania a  rozcvičky 
tridsať minút, je veľmi málo. Telesná 
výchova a  telocvikári sú často po-
sledným bodom záujmu na školách. 
Ak sa nebudú telesná výchova a  jej 
učitelia brať rovnako vážne ako uči-
telia ostatných predmetov, nedoká-
žeme zmeniť prístup detí k športova-
niu. A ten začínal byť biedny už pred 
pandémiou. Ak štát nezvýši počet 
hodín telesnej výchovy a nepostaví ju 
na roveň s ostatnými predmetmi, ne-
bude to mať príliš význam a každý si 
bude robiť šport len sám pre seba. Čo  
je horšie, športujúcich detí bude stále 
menej,” priznal V. Handl.

deti v škole cvičiť nenájdete
Hoci sa aspoň I. stupeň základ

ných škôl vrátil naspäť do lavíc, te
lesná výchova v  súčasnosti prak
ticky neexistuje. „Počas pandémie 
telesnú nevyučujeme žiadnym spô-
sobom. Telocvik nemajú ani žia ci  
I. stupňa, ktorí chodia prezenčne do 
školy. Jediný pohyb majú v rámci vy-
chádzok a činností v družine,” zhod

notil  súčasnú  situáciu  A.  Pašteka.
Rovnako situáciu vidí aj D. Šus

ter: „Telesná výchova, žiaľ, počas 
pandémie trpí. Je to veľký problém 
najmä v  zime, keďže v  telocvični je  
zakázané športo vať a  v  chlade sa 
nedá chodiť von. S  ná stupom jar-
ného počasia chceme cvičiť aspoň 
vonku.”

„Telesnú výchovu nevyučujeme, 
žiaci boli klasifikovaní len slovne – 
absolvoval,” dodal k aktuálnej situá
cii P. Filip. „Keďže sa telesná výchova 
nevyučuje, my sme len v  družine. Je 
to celkom nepríjemné, pretože dru-
žina je otvorená do pol piatej a  po 
piatej by sme museli atletiku tréno-
vať vonku, v  lese. To je aktuálne ne-
možné, býva skoro tma, a tak máme, 
žiaľ, zrušenú aj atletiku. Tréningy sme 
zvyčajne mali po vyučovaní,” hovorí 
V. Handl, ktorý sa spolu s P. Filipom 
okrem telocviku venuje aj výchove 
a trénovaniu mladých atlétov v AC 
Malacky.

Pedagógovia varujú 
pred zdravotnými následkami

Dlhá odmlka od športovania na 
te lesnej výchove deťom na zdraví 
urči te nepridá. Pedagógovia sa na  
tom zhodujú. „Táto situácia mô-
že podstat ne ovplyvniť zdravie žia-
kov, a  to najmä, ak sa nehýbu ani  
doma s  rodičmi, nechodia na pre-
chádzky alebo s  nimi necvičia do-
ma,” konštatuje A. Pašteka. „Tak 
ako sa u školopovinných detí odrazí 
dištančné vzdelávanie na kvalite na-
dobudnutých vedomostí, aj výpa-
dok plnohodnotnej výučby telesnej  
a športovej výchovy  sa prejaví na  
pracovných návykoch, telesnej hmot - 
nosti, úrovni kondičných schopností 
a psychickom zdraví detí,” povedal 
o možných efektoch dlhého obdo
bia bez pohybu P. Filip. Dištančné 
vzdelávanie ostatných predmetov 
nie je natoľko efektívne ako pre
zenčné, no vyučovanie telocviku 
na diaľku je úplne nemožné. D. 
Šuster rovnako varuje pred tým, že 
fyzická výkonnosť žiakov klesne, 
no čo je horšie, dlhodobá športová 
nečinnosť sa môže prejaviť aj na ich 
zdraví.

Trénovanie bez cieľa 
V. Handl a  P. Filip ako tréneri 

vedú malackú atletickú mládež. 
Aktuálna situácia ovplyvnila aj tých 
žiakov, ktorí sa venovali športu aj 
mimo telocviku. „Pre športujúce deti 
je toto obdobie veľmi frustrujúce. Je 
to nepredstaviteľné, keď má športo-
vec trénovať každý deň, cvičiť, aby 
sa udržal vo forme, ale nečakajú ho 
žiadne preteky, žiadne zápasy. Oni 
ani nevedia, ako na tom sú. Za rok sa 
dá niekam posunúť, ale bez súťaží je 
nezistiteľné, ako športovec napredu-
je. Toto obdobie pretrpia len psychic-
ky silní jedinci,” konštatuje V. Handl 
a dodáva: „Športovci opúšťajú špor-
tové kluby. Len mne po výpadkoch 
v  sezónach a  po zrušení niekoľkých 
podujatí odišla polovica členov, ko-
legom takisto. V atletike je rok či rok 
a pol bez pretekov veľmi veľa a niek-
torí toto obdobie, žiaľ, zažili. Myslím 
si, že deti si odvyknú od súťažného 
špor tu a  budeme radi, ak zostanú 
aspoň pri tom rekreačnom. Veľkým 
lákadlom je totiž domáce pohodlie 
a počítač.”

Nestrácať optimizmus
Atletický tréner a  učiteľ P. Filip 

vidí svetlú budúcnosť: „Aj keď nie 
všetky deti, väčšina z  nich sa k  pra-
videlnému športovaniu vráti. Budú 
však na to potrebovať najmä viac 
času, pochopenia a  trpezlivosti zo 
strany rodičov i  učite ľov.” Podob
ný názor má aj V. Handl: „Podľa 
mňa sa deti k  športu vrátia, aj pre-
to, že ich budú posielať rodičia. Už  
teraz najmä malých posielajú na 
tréningy, aby sa mohli trochu hýbať. 
U  star ších, ktorí sú už v  puberte, to 
bu de podstatne ťažšie. Tí si jedno-
duchšie odvyknú.”

Podľa aktuálneho Covid semafo
ru je kolektívny šport aj v ex teriéri 
stále zakázaný. Športovať sa dá iba 
v  exte riéri a  individuálne. Skorý 
návrat te lesnej výchovy do škôl si 
že lajú nielen učitelia, ale podľa ich 
slov aj samotné deti, ktorým pohyb 
chýba. Veríme, že sa im toto prianie 
čím skôr splní.

Text: M. Binčík, 
foto: S. osuský
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Čeřovský
 v nominácii
 na finále 
 kvalifikácie

Futsalista majstrovského Lučen
ca, ktorý s  týmto športom začínal  
v  Malackách, Daniel Čeřovský, ne
chýba v reprezentačnom výbere na 
po sled né dva zápasy kvalifi kácie 
o  EURO 2022. Slováci sa najskôr 
predstavia vo štvrtok 8. apríla v Le
viciach proti lídrovi skupiny Azer
bajdžanu (16.00 h,naživo na Dvoj
ke), potom vycestujú do Kišiňova 
na zápas proti Moldavsku v utorok 
13. apríla.

 -mb-

 Telocvične zívajú prázdnotou.
 Ako vyzerá 
 telocvik počas
 pandémie?

v škole sa žiaci oboznamujú s mnohými predmetmi, ktoré sa viac  
či menej kvalitne dokážu naučiť aj na diaľku, čiže online. Sloven-
ský jazyk, matematika, dejepis či biológia sa síce najefektívnejšie 
učia prezenčne, no ide to aj dištančne. Ale čo s telocvikom? Hrať 
vybíjanú, skákať do výšky, do diaľky či šprintovať online? Ako 
vyzerá telesná výchova v čase pandémie? Čo sa deje so športom 
u  detí? Spýtali sme sa malackých pedagógov, ktorí učia telesnú 
výchovu.

Burnazovič s prvými 
 štartmi za Slovensko

Bývalý hádzanár Strojára 
Malacky, v  súčasnosti hráč  
extraligovej Považskej Bys
trice Anur Burnazovič má za  
sebou prvé dva oficiálne 
zá pasy za slovenskú repre
zentáciu. V rámci dvojzápa
su EHF Euro Cupu podľahli 
naši Maďarsku 15:30 a 26:36.

Výhra Slovenska by bola 
prekvapením, pretože na  
ne dávnych majstrovstvách 
sve ta skončili Maďari na 
piatom mieste. Rodák zo 
Sara jeva Bur nazovič sa svoj
ho premiérového reprezen
tačného gólu zatiaľ  nedoč
kal.

-mb-,
foto: Slovenský zväz hádzanej

krajčír sa 
presadil proti 
košiciam 
a Prešovu 

Hádzanár Strojára Malacky Ja-
kub krajčír, ktorý počas koronaví
rusovej prestávky v  I. lige hosťuje 
v  extraligových Nových Zámkoch, 
sa v  posledných dvoch zápasoch 
základnej časti strelecky presadil. 
Najskôr prispel dvoma gólmi k do
mácej výhre nad HK Košice 32:30, 
o týždeň neskôr Novozámčania vy
cestovali na východ Slovenska, kde 
na nich čakal favorit súťaže Tatran 
Prešov. Pri prehre 28:39 zazname
nal opäť dva góly.

Novým Zámkom sa v  posled
ných kolách základnej časti nepo
darilo zachrániť svoje postavenie 
v najlepšej štvorici, a  tak si v  tom
to extraligovom ročníku o  medai
ly nezahrajú. Prehra v  Prešove ich 
odsunula na 6. miesto, iba o  bod  
za štvrtým HK Košice.

Prvá liga so Strojárom by v tom
to čase bola v nadstavbe, osud jej 
sezóny je viac než neistý.

-mb-


