
Dominik, David, Mi lan ko, Samko, 
Riš ko, Lukáš – nielen títo mladí kolo-
bežkári a ich kamaráti, ale všet ci Ma-
lačania mô žu už niekoľko dní v meste 
vyu ží vať bezplatnú wifi sieť. Na desia-
tich verejných miestach ju zabezpe-
čuje 14 zariadení na prenos dát, tzv. 
routerov. Už by nikoho nemala za-
skočiť situácia, keď potrebuje niečo 
pozrieť na internete cez mobil, prí-
padne niekomu súrne zavolať, avšak 
práve v  tej chvíli nie sú k  dispozícii 

dáta, respektí ve je slabá alebo žiad-
na sieť. Vďaka novej wifi na rôznych 
miestach Mala ciek bude vzájomný 
elektronický kon takt o  niečo kom-
fortnejší než doteraz.

Na inštaláciu bezdrôtového pripo-
jenia získalo mesto dotáciu vo výš ke 
15 000 €. Ide o súčasť európskeho pro-
jektu Wifi Pre Teba, ktorej cieľom je 
bezplatná wifi pre obyvateľov na ve- 
 rejných priestranstvách v celej Euró-
pe (námestia, verejné budovy, kniž-

nice, zdravotnícke zariadenia či mú-
zeá).

Okrem Malaciek bolo v Bratislav-
skom kraji podporených ďalších 22 
samospráv: Blatné, Bratislava-Dú-
bravka, Bratislava-Karlova Ves, Brati-
slava-Rača, Bratislava-Rusovce, Bra-
tislava-Ružinov, Bratislava-Vrakuňa, 
Gajary, Hrubá Borša, Kostolná pri Du-
naji, Kráľová pri Senci, Malé Levá re, 
Miloslavov, Nová Dedinka, Pezi nok, 
Reca, Šenkvice, Veľké Leváre, Veľ ký 
Biel, Viničné, Zálesie, Zohor.

Pokračovanie na strane 2
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vo štvrtok 24. júna od 9. hodiny 
rokuje mestské zastupiteľstvo. 

Na programe sú okrem iného 
správy hlavnej kontrolórky z  kon-
troly hospodárenia organizácie AD 
HOC Malacky a z kontroly výdavkov 
Dobrovoľného hasičského zboru 
Malacky. Poslanci budú rokovať aj  
o návrhoch štyroch všeobecne zá-
väzných nariadení, o návrhu na zme-
nu rozpočtu, o návrhu na schválenie 

zadania Územného plánu zóny Ma-
lacky – Mayer a  vypočujú si in for-
máciu o plnení Komunitného plánu 
sociálnych služieb mesta v  období 
rokov 2015–2020.

Materiály sú zverejnené na strán-
ke www.malacky.sk, časť MESTo – 
MESTSkÉ ZASTUPITEĽSTvo. 

Prie beh zastupiteľstva bude mož-
né sledovať naživo cez 

www.zastupitelstvo.sk.
-red-

Júnové zastupiteľstvo

Na cestách
Som vodič, cyklista aj chodec. Pri 

premiestňovaní sa po meste zažívam 
kadečo, vrátane kolíznych situácií – 
a  je jedno, či v  tej chvíli držím volant, 
sedím na bicykli alebo idem pešo. 
V  poslednom období sa na Sloven-
sku stalo niekoľko nehôd s tragickými 
následkami pre cyklistov. Dopravné 
kolízie sme videli aj cez kamery našej 
mestskej polície, našťastie, tie sa ne-
skončili fatálne.

Keď idem bicyklom po Duklian-
skych hrdinov, vždy tŕpnem. Je to frek-
ventovaná cesta, kde nie všetci vodiči 
dodržiavajú predpísanú tridsiatku  
a stáva sa, že ma auto takmer vytláča 
mimo cesty. Preto chápem cyklistov, 
ktorí sa nedržia tesne pri krajnici, ale 
zasahujú aj do tretiny jazdného pru - 
hu, hoci to je v  rozpore s  predpismi.  
Keď ich chce auto obehnúť, musí poč-
kať, kým oproti nič nepôjde. Niekedy 
preto ako cyklistka radšej volím chod-
ník. Našťastie, Malačania sú v  tomto 
veľmi tolerantní a chodci cyklistov na 
chodníku rešpektujú.

Veľa sa teraz hovorí a píše o cyklo-
trasách. Je to pochopiteľné, pretože 
tu doteraz žiadne neboli a po rokoch 
príprav sa konečne začala ich výstav-
ba. Mnohým Malačanom to možno 
aj prekáža, predovšetkým aktuálne 
obmedzenia na Pezinskej. Inak to ale 
nejde. Keď sa niečo stavia, najskôr  
treba čo-to rozkopať. Keď vydržíme, 
budeme mať sieť cyklotrás a  prinesie 
to bezpečnosť naozaj pre všetkých. Vo-
diči, cyklisti i chodci – všetci budú mať 
svoj vlastný priestor.

Ľ. Pilzová

 verejnosti slúži nová 
 bezplatná wifi sieť

Malacký skejtpark je od svojho otvorenia v  lete 2016 takmer stále 
plný detí a  mládeže. Za päť rokov v  ňom odrástla jedna generácia 
skejterov a kolobežkákov a prišla ďalšia. Teraz majú športoví nadšen-
ci jednu príjemnú novinku: bezplatnú verejnú wifi. Pribudla na de-
siatich miestach Malaciek vrátane skejtparku. Počas prestávky môžu 
športoví nadšenci s kamarátmi surfovať po internete, prípadne sa 
môžu bez problémov ozvať svojim rodičom. Spojenie internetu a po-
hybu môžeme pokojne nazvať „príjemné s užitočným“. 
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Po dlhšom období, poznače-
nom obmedzeniami, sa stretla 
Rada seniorov a  osôb so zdra-
votným postihnutím. Hoci mu-
sela byť činnosť organizácií, in-
štitúcií, klubov a  zariadení od 
vlaňajšieho marca zo známych 
dôvodov prerušená, ich chod 
sa udržal. 

Primátor Juraj Říha sa im za to po-
ďakoval. Ako ďalej informoval, vla-
ňajší rok sa podarilo skončiť dôstoj-
ne aj z hľadiska ekonomiky a mestu 
vznikol prebytok vyše milióna eur: 
„Dotácie na vašu tohtoročnú činnosť 
sú pripravené. Pri ich vyúčtovaní bu-
deme akceptovať aj výdavky na rúška, 
respirátory či dezinfekciu.”

Zástupcovia jednotlivých organi-
zácií a  združení informovali, akým 
spô sobom fungovali počas pandé-
mie. Kontakty so svojimi členmi udr-
žiavali prevažne telefonicky alebo 
elektronicky. „Naši najstarší a imobil-
ní členovia dostali k  sviatkom kvety. 

Organizujeme výlety v menších skupi-
nách a radi by sme pripravili výstavu 
ručných prác,” priblížila Viera Lahová 
zo Združenia kresťanských seniorov. 
„Našim členom sme roznášali respirá-
tory, nakúpili sme im vitamíny. V  sú-

časnosti stále prevažuje činnosť v  ex-
teriéri,” informovala Eva Dúnarová, 
predsedníčka Zväzu postihnutých 
civilizačnými chorobami Viktória. Lu-
cia Vidanová z  organizácie Vstúpte 
pre ľudí s  mentálnym postihnutím 

doplnila, že okrem elektronickej ko - 
munikácie pomáhali svojim klientom 
aj terénnou sociálnou prácou a zapo-
žičiavaním pomôcok domov. „Mnohí 
naši klienti sa ale po dlhšej prestávke 
ťažko vracajú do bežného režimu,” 

priznala. Organizáciu Vstúpte čaka-
jú veľké zmeny, pretože jej areál na 
Ulici 1. mája sa bude rekonštruovať.

Členovia Rady tiež hovorili o po-
trebe pridať lavičky do ulíc mesta, 
o  čistote verejných priestorov či 
o  nedostatku vhodných miestností 
na stretávanie sa. V  tejto súvislosti 
mesto ponúklo seniorom veľkú zasa-
dačku v budove starého mestského 
úradu na Radlinského.

Primátor informoval o príprave  
a realizácii cyklotrás, o príprave špor-
tovej arény a kultúrneho domu. Pri-
pomenul, že seniori nad 60 rokov 
majú možnosť očkovania v  Malac-
kách bez registrácie. Ubezpečil, že 
plánovaný kurz počítačovej gramot-
nosti pre seniorov, ktorý sa musel 
zrušiť pre pandémiu, sa uskutoční.

Malackí seniori chcú využiť aktu-
álne uvoľnenie opatrení na zájazdy, 
výlety či liečenie v kúpeľoch. Želáme 
im, aby sa ich plány vydarili. Nech si 
leto užijú v dobrej nálade a zdraví.

Text: -lp-, foto: -otano-

Sčítanie obyvateľov malo dve eta-
py: samosčítanie od 15. februára do 
31. marca a  asistované sčítanie od  
3. mája do 13. júna.

Asistované sčítanie v období máj  
a jún využilo 1595 Malačanov, z nich 
sa počas posledného víkendu sčíta-

lo 104. Ďakujeme vám všetkým, ktorí 
ste venovali pár minút svojho času 
pre Malacky.

Ide o  predbežné výsledky sčíta-
nia. Jednotlivé údaje bude spracúvať 
Štatistický úrad SR.

-red- 

Dokument vzniká v  spolupráci s  poskytovateľmi 
sociál nych služieb a s  ich prijímateľmi, teda obyvateľmi 
mesta. Do prípravy Komunitného plánu chceme zapojiť 
širokú verejnosť, preto mesto pripravilo dotaz ník za-
meraný na zisťovanie potrieb a názorov na sociálne 
služby. Svoje názory môžete zasielať do 30. júna. 

Medzi sociálne služby mesta patria okrem iného do-
máca opatrovateľská služba, sociálny taxík, detské jas le, 
zapožičiavanie pomôcok pre zdra votne postihnutých, 
denný sta cio nár, stravovanie pre dôchodcov atď. Dotaz-
ník nájdete na hlavnej strán ke mesta www.malacky.sk. 
Je anonymný. Jeho vyplnením sa stávate spolutvorcami 
sociálnych služieb v našom meste. Ďakujeme za váš čas. 

-red- 

Rada seniorov: dotácie, počítačový kurz i plány na leto

vytvorme spolu  plán 
 sociálnych  služieb

Mesto pripravuje spracovanie záväzného doku-
mentu komunitný plán sociálnych služieb na ob-
dobie rokov 2021–2030 (základom sú národné 
priority rozvoja sociálnych služieb na obdobie 
2021–2030).

 Skončilo sa sčítanie obyvateľov
Počas celého obdobia sčítania obyvateľov sa k Malackám prihlásilo 
17 852 ľudí. Predstavuje to 90,95 % zo všetkých, ktorí sú registrovaní 
v elektronickej databáze evidencie obyvateľov.

„Rozhodovalo sa podľa 
princípu, kto prvý príde, ten 
prvý berie. Preto som rád, že  
aj naše obce zabojovali a za - 
pojili sa do výzvy. Výsledkom  

je hotspot Wi-Fi pre 6 
mestských čas tí a 17 ob - 
cí v Bratislavskom kraji,” 
povedal predseda Bra-
tislavského samospráv-
neho kraja Juraj  Droba.

nová bezplatná wifi sieť 
pre verejnosť je dostupná 
na týchto mies tach:
• kaštieľ • hádzanárske ihrisko v Zá-
mockom parku • štadión v  Zámoc-
kom parku – tribúna • skejtpark • 
športová hala Malina • priestor pred 
ŠH Malina – detské ihrisko • Klient-
ske centrum Mestského úradu • 
Centrum voľného času – PC učebňa, 
jazyková učebňa • Centrum voľné-
ho času – ihrisko • autobusová a že-
lezničná stanica

Projekt WiFi4EU je spolufinancovaný 
Európskou úniou.

-lp-/-otano-

verejnosti slúži nová
 bezplatná wifi sieť
Dokončenie zo strany 1

Termín na očkovanie v nemocnici 
prideľuje štátny systém pre ľudí, kto-
rí sa prihlásili do čakárne Národného 
centra zdravotníckych informácií cez 
www.korona.gov.sk.

Do vakcinačného centra pri 
Bille sa môžete dostať cez www. 
bratislavskykraj.sk – tu sa očku-
je Astrou a Pfizerom. Počas štvrtkov 
a piatkov v čase od 17.00 do 20.00 h 
sa podáva druhá dávka vakcíny As-

traZeneca. Je určená pre všetkých, 
ktorým od prvej dávky uplynulo 10 
týždňov. Registrácia nie je potreb-
ná. Stačí prísť a priniesť potvrdenie 
z prvého očkovania. 

UPoZoRnEnIE:
v piatok 25. 6. sa neočkuje. 
Cez víkendy sa očkuje Pfizerom –  

1. aj 2. dávkou. Seniori nad 60 rokov 
môžu prísť bez registrácie. Ostatných  
prosíme, aby sa zaregistrovali.       -red- 

Testuje sa stále
 na Radlinského

odberové miesto na Radlinského ulici na antigé-
nové testovanie ochorenia Covid-19 pokračuje 
v prevádzke. všetky odberové miesta v republike 
majú zmluvu s  ministerstvom zdravotníctva do 
stredy 30. júna. 

Akou formou sa bude testovať po tomto dátume, štát 
zatiaľ neoznámil. Odberové miesto nájdete v bývalej bu-
dove mestského úradu (vchod zboku od Zámockej, kde 
sídlila mestská polícia).
Testuje sa vždy v pondelok, stredu, piatok a sobotu.
Prevádzkové hodiny: 
10.00–13.40 h, 15.00–18.40 h:
•  testuje sa bez registrácie. Znamená to, že každý, kto po-

trebuje test, môže prísť bez prideleného termínu. 
•  nebudú sa posielať SMS, čo znamená, že na výsledok 

testu si treba počkať priamo na mieste
•  odberový tím vystaví na požiadanie certifikát v anglič-

tine 
-red-

 očkovanie pokračuje
Proti ochoreniu covid-19 sa v Malackách očkuje na dvoch miestach: 
v nemocnici a v zdravotnom stredisku pri Bille.

Registrácia na prvú dávku: 
https://bratislavskykraj.sk/ockovanie-nahradnici/ 

Registrácia na druhú dávku: 
https://bratislavskykraj.sk/ockovanie-druhou-davkou/

Ako sa pripojiť 
na verejnú wifi?
V ponuke sietí si vyhľadáte 
WiFi4EU a pripojíte sa bez nut-
nosti za dávať heslo.
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„Spoločnosť výrazným spôsobom  
prekročila výrobný limit stanovený in-
tegrovaným povolením počas dvoch 
kontrolovaných rokov a svojvoľ ne, bez 
oprávnenia zvýšila výrobné kapacity, 

na ktoré nemala oprávnenie ani sú-
hlas SIŽP ako povoľovacieho orgánu,” 
uviedla SIŽP. 

Inšpekcia ďalej zistila, že podnik 
drvil drevo bez kropenia vodou, čo 
spôsobilo nadmernú prašnosť. Ďalšia 
pokuta súvisela s tým, že spoločnosť 
bez súhlasu príslušných orgánov 
premenila mokrade v lokalite Mod-
ranský Šúr a Zadný Šúr na mono - 
kultúrnu plantáž nepôvodných to-
poľov.

TASR/-red-
Rámcová náplň práce:
•  vedie komplexnú evidenciu majet-

ku vo vlastníctve mesta Malacky 
(za radenie, vyradenie, technické 
zhodnotenie, likvidácia),

•  sleduje a eviduje zdroje financova-
nia majetku (ŠR, darovacie zmluvy, 
kúpne zmluvy, delimitačné proto-
koly a pod.),

•  vykonáva odpisovanie dlhodobé-
ho hmotného a  dlhodobého ne-
hmotného majetku v zmysle odpi-
sových plánov,

•  eviduje pozemky v súlade s listom 
vlastníctva Okresného úradu Ma-
lacky – katastrálnym odborom,

•  vypracováva protokoly o odovzda-
ní majetku do správy rozpočto-
vých, príspevkových organizácií 
a obchodných spoločností, 

•  vedie evidenciu samostatne hos-
podáriacich roľníkov.

Miesto výkonu práce: Malacky

druh pracovného pomeru: 
•  pracovný pomer na dobu určitú na 

jeden rok s možnosťou predĺženia 
pracovného pomeru na dobu ne-
určitú

Termín nástupu: dohodou

Platové podmienky: 
•  nástupný plat minimálne 1 100 € 

brut to/mesiac v  závislosti podľa 
od pracovaných rokov + možnosť 
uplatnenia osobného príplatku  
k platu

kvalifikačné predpoklady: 
•  minimálne úplné stredné odbor-

né vzdelanie. Uprednostnení budú 
uchádzači s  ukončeným ekono-
mickým vzdelaním

Iné kritériá a požiadavky:
•  prax v  oblasti činností uvedených 

v rámcovej náplni práce,

•  občianska bezúhonnosť,
•  znalosť práce s PC – MS Office,
•  znalosť informačného systému sa-

mosprávy CORA GEO výhodou,
•  samostatnosť, komunikatívnosť, 

flexibilnosť, zodpovednosť.

Zoznam požadovaných dokladov:
•  žiadosť o  zaradenie do výberu 

uchádzača, 
•  štruktúrovaný profesijný životopis 

s uvedením telefonického a e-mai-
lového kontaktu,

•  kópia dokladu o vzdelaní. 

dátum a miesto 
podania žiadosti:
Žiadosť spolu s  požadovanými do-
kladmi je potrebné doručiť najne-
skôr do 28. júna na adresu Mesto 
Malacky, Bernolákova 5188/1A, 
901 01 Malacky (neakceptujeme 
po sledný deň lehoty ako dátum 
odoslania na podacom lístku pošty).

SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA

voĽnÉ PRACovnÉ MIESTo:

samostatný odborný referent evidencie majetku, 
Mestský úrad Malacky

„Adoptovala som si okresy Malacky 
a  Senec,” s  touto vetou a  úsmevom 
pri šla do mestského úradu Monika  
kozelová. Keďže v parlamente majú 
regióny slabšie zastúpenie, prišla sa  
osobne spýtať, čím žije Záhorie a kon - 
krétne Malacky. M. Kozelová a primá-
tor Juraj Říha sa zhodli na tom, že sa-
mosprávy musia fungovať bez ohľa-
du na politické tričko primátorov, sta-
rostov a poslancov.

Primátor informoval o  problé-
moch, s ktorými bojujú samosprávy:  
„Je to najmä čerpanie eurofondov, kto-
ré je procesne náročné a  zdĺhavé. Zá-
roveň pri príprave projektov potrebu - 
jeme vysporiadať pozemky. V Malac-
kách ich veľa vlastní štát a  my sa ich  
snažíme vysporiadať kúpou, nájmom  
alebo zriadením vecného bremena. 
Narážame však na pomalú komuni-
káciu a  rozhodovanie zo strany Slo-
venského pozemkového fondu, ktorý 
spravuje štátne pozemky. Ako ďalší 
problém vnímame zastrašovanie pri-

mátorov a  starostov. Často sa totiž 
stá va, že stavebník pri akomkoľvek za - 
mietnutí jeho žiadosti nepodáva oprav - 
né prostriedky, ale hneď trestné ozná-
menia.” Pomenoval tiež dve hlavné 
oblasti, kde Malacky potrebujú kon-
krétnu pomoc štátu: „Prvou je rekon-
štrukcia kaštieľa, kde sme opakovane 
neuspeli so žiadosťami o  pridelenie 
do tácie. Druhým veľkým projektom, 
kde sa bez pomoci štátu nezaobíde-
me, je odklon tranzitnej dopravy cez 
dve pripravované diaľničné križovatky.”  
M. Kozelová zároveň dostala pozvanie 
na Klub primátorov a starostov okre-
su Malacky. „Rada pomôžem, s čím sa  
len bude dať,” dodala.

Poslankyňa si z Malaciek odniesla 
darček v podobe Záhoráckeho slov-
níka. Ako nám prezradila, k  Záhoriu 
má veľmi blízky vzťah, pretože v na-
šom regióne majú rodinnú chatu, 
kam chodievala odmalička. Ak jej čas 
dovolí, rada tam chodí aj dnes.

Text: Ľ. Pilzová, foto: S. osuský

Spoločnosť IkEA nám zaslala stanovisko, 
z ktorého vyberáme: 

V IKEA Industry berieme akékoľvek porušenia zákonov či zákonom daných 
limitov s veľkou vážnosťou. Preto sa v prvom rade ospravedlňujeme za akékoľ-
vek porušenie predpisov. Pokuty, ktoré sme dostali, sme prijali a už aj zaplatili. 
Zároveň sme prijali nápravné kroky a opatrenia. Situácia s prekročením výrob-
ných limitov nastala počas  prebiehajúcej skúšobnej prevádzky  nášho závodu  
a súvisela s nábehom našej výroby. Hneď, ako sme si uvedomili presiahnutie  
výrobnej kapacity, požiadali sme relevantné orgány o povolenie navýšenia ka-
pacity výroby. Tento proces sa, žiaľ, predĺžil a povolenie sme dostali až 32 mesia-
cov po podaní žiadosti. Povolenie navýšenia výrobnej kapacity je plne v súlade  
s našou súčasnou prevádzkou a štátnymi autoritami bolo vyhlásené ako ne-
závadné pre životné prostredie.

Pri výsadbe drevín sme boli presvedčení, že konáme v súlade s platnými pred-
pismi. Hneď, ako SIŽP ukončila kontrolu, sme manuálne odstránili sporné dreviny 
a rekultivovali polia. Následne sme zaplatili udelenú pokutu a mokrade boli ob-
novené do pôvodného stavu.

V prípade odchýlky v objeme odpadovej vody sme štátne orgány informovali. 
Aj v tomto prípade proces udeľovania povolenia, žiaľ, trval dlhšie, ako sme oča-
kávali. Nedošlo však k žiadnym negatívnym dopadom na životné prostredie či 
ľudí a následne sme povolenie dostali. Pokutu za vypustenie väčšieho objemu 
vody, ako bolo v pôvodnom povolení, sme okamžite uhradili a čistiareň komu-
nálnych odpadových vôd prevádzkujeme v súlade s novým platným povolením.

IkEA Industry Slovakia

 IkEA Industry dostala pokuty 
od inšpekcie životného prostredia

Spoločnosť IkEA Industry Slovakia dostala od Slovenskej inšpekcie 
životného prostredia (SIŽP) pokuty v celkovej výške 80 000 €. Išlo  
o výrazné prekročenie stanoveného výrobného limitu, nedodržanie 
výrobného postupu pri výrobe drevotrieskových dosiek, nepovole-
nú výsadbu rýchlorastúcich drevín či porušenie legislatívy pri vypúš-
ťaní odpadových vôd. všetky priestupky sa týkajú prevádzky Malac-
ky Boards.

Poslankyňa nR SR Monika kozelová: 

 Rada pomôžem,
 s čím sa len bude dať

Absolvovala vysokú školu múzických umení. verejnosť ju pozná ako 
aktivistku na ochranu sociálne slabších (osamelé matky s deťmi, se-
niori) či ako zakladateľku občianskej iniciatívy SoS Bratislavský hrad 
a Slovenskej aliancie ochrancov zvierat. Bola nominovaná na krištá-
ľové krídlo v kategórii Filantropia. Je držiteľkou Zlatej Bratislavskej 
lýry z roku 1988 za text k víťaznej piesni Farbami dýcha noc v podaní 
Berca Balogha. v súčasnosti je poslankyňou národnej rady SR. 

nový prvok 
na Bernolákovej

Nové parkovisko na 
Bernolákovej pri mater-
skej škole je už definitív - 
ne hotové. Okrem rozšíre-
nia komunikácie a  nové-
ho chodníka pribudla ze-
leň a jeden netradičný pr-
vok – šachový stolík. Kto 
chce, môže si priamo pod 
modrou oblohou zahrať 
šachovú partiu, prípadne 
iba tak posedieť.

-lp-/-otano-

vŠIMlI SME SI

lipa môže lepšie dýchať
Vzácna pálffyovská lipa v  centre mesta má lepšie 

podmienky pre svoj život. Chodník, ktorý jej kmeň a ko-
rene dlhé roky tesne zvieral ako pancier, dalo mesto od-
kloniť. Okolo lipy je teraz zem a zeleň, čo jej umožňuje 
lepšie dýchať. 180-ročný strom si to zaslúži. 

nový záhon v škôlke 
V areáli materskej školy na Bernolákovej pri malom 

pavilóne vyrástol kvetinový záhon. Zaslúžili sa oň vlast-
nými rukami zamestnankyne škôlky. V  tomto prípade 
ide aj o výchovný rozmer - škôlkari sa učia, že po záho-
noch sa nechodí a kvety z nich sa netrhajú. 
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Súťaž kniha Záhoria 2019–2020 
má svojich víťazov. Do 12. ročníka sa 
prihlásilo 57 kníh, ktoré vyšli v  roku 
2019 alebo 2020 a  týkali sa Záhoria. 
Z nich sa do finálneho výberu dosta-
lo 25 publikácií, za ktoré mohli čita-
telia hlasovať na internete. Svoje za-
stúpenie tam mali aj knihy o Malac-
kách – zborník Medzinárodňí kon-
ferencija o  Mackovi Malacki 2016 
–2018 a Malacké zdravotníctvo 
v  historickom vývoji, obrazoch 
a spomienkach od Jána a Miroslava 
Tedlovcov a Stana Bellana.

Do hlasovania sa zapojilo 2282 či-

tateľov. Kniha o  malackom zdravot-
níctve obsadila 6. miesto a zborník 
o Mackovi skončil na 11. priečke.

Knihou Záhoria 2019–2020 sa sta-
la Príbehy krásnej Felicity od Fran-
tiška Višvádera, na 2. mieste skončila 
kniha Dušana Krivského Tu vybudu-
jeme... a prvú trojicu uzatvára Mok-
rohájske čaro, kroje v Mokrom Há ji 
od Evy Tokošovej. Súťaž organizovala 
Záhorská knižnica v  Senici v  spolu-
práci so Záhorskou galériou Jána Mu-
drocha v Senici, Záhorským múzeom 
v Skalici a Mestským centrom kultúry 
Malacky.                P. Arpášová

 kniha Záhoria 2019–2020
 pozná  svojich víťazov

víkend otvorených parkov
 a záhrad bude aj u nás
v Zámockom parku

V  piatok 25. júna 
ponúkame možnosť 
navštíviť park školám 
v čase 10.00–12.00 h. 
Pre žiakov bude pri-
pravený vzdelávací 
program s múzejnou 
pedagogičkou. 

Verejnosť nás mô-
že navštíviť počas so - 
boty 26. júna a nede
le 27. júna v  čase 
15.00–17.00 h. Bude 
pripravená lektoro-
vaná prehliadka par-
ku vrátane informácií 
o  jeho histórii a uni-
kátnych drevinách, 
ktoré sa v ňom nachá-
dzajú. Prehliadky sa 
po oba dni začínajú  
o 15.00 h pred Čier-
nou bránou (vstup 
od Zámockej ulice).

v sobotu 26. jú-
na o 18.00 h vystúpi 
na nádvorí kaštieľa 
Bratislavský chlap-
čenský zbor. Víkend 
otvorených parkov  
a záhrad má medzi-
národný charakter  
a je súčasťou celoeu-
rópskej iniciatívy sprí-
stupňovania parkov 
a záhrad verejnosti. 
Jeho cieľom je atrak-
tívnym spôsobom 
prezentovať hodnoty 
nášho zeleného de-
dičstva a zapájať ľudí 
do ich aktívnej ochra-
ny.

Prosíme všetkých 
účastníkov, aby sa 
ria dili aktuálnymi 
plat nými nariadenia-
mi Úradu verejného 
zdravotníctva SR.

Vstup na poduja-
tie a koncert je bez-
platný.

MCk

Pozývame vás na víkend otvorených parkov a záhrad, ktorý sa bude v tomto roku 
konať aj v našom Zámockom parku. Podujatie sa uskutoční od piatka 25. júna do 
nedele 27. júna. 
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PodUJATIA o HISTÓRII
vstup voľný

13. 7. o 18.00 h
Historické potulky Malackami 
letné večerné prechádzky so sprie-
vod com od lúky pri mlyne na dol-
nom konci po kaštieľ,
počet účastníkov obmedzený, 
prihlasovanie na 
muzeum@mckmalacky.sk

20. 7. o 18.00 h kaštieľ
obnova ľudovej architektúry 
prezentovanie príkladov rekonštruo-
vania storočných domov v okolí Ma-
laciek spojené s besedou 

3. 8. o 18.00 h kaštieľ
Sídlisko z doby bronzovej 
v Malackách
Mgr. Tomáš König, PhD. 
Mgr. Andrej Vrteľ, PhD.

10. 8. o 18.00 h
Historické potulky Malackami
letné večerné prechádzky 
so sprievodcom od lúky pri mlyne 
na dolnom konci po kaštieľ,
počet účastníkov obmedzený, 
prihlasovanie na 
muzeum@mckmalacky.sk

24. 8. o 18.00 h kaštieľ 
Čo ukrývajú nemecké priezviská 
v Malackách
Mgr. Barbora Cholková

7. 9. o 18.00 h kaštieľ
okupácia Záhoria nemeckou 
armádou v marci roku 1939 
PhDr. Adam Bielesz

REMESlÁ Sú v kURZE 
nádvorie kaštieľa – vstup voľný
Remeselné dielne pre rodiny s deťmi.
Na podujatie je potrebné sa vopred 
nahlásiť na mck@mckmalacky.sk 
alebo na 034/772 21 10.

13. 7. o 10.00 a 13.00 h
výroba zo šúpolia 
lektorka Eva Švorcová

20. 7. o 10.00 a 13.00 h
výroba z textílií 
lektorka Jana Dubašáková

3. 8. o 10.00 a 13.00 h
podmaľba na sklo 
lektorka Eva Švorcová

17. 8. o 10.00 a 13.00 h
hrnčiarstvo 
lektor Vlastimil Havlíček

24. 8. o 10.00 a 13.00 h
drotárstvo 
lektorka Jana Dubašáková

klUB CESTovATEĽov
oZ ZEnIT
nádvorie kaštieľa 
vstup voľný

29. 6. o 18.00 h
Milan Merc ml.: Azorské ostrovy, 
India 
beseda na cestovateľskú tému 

lITERÁRnA kUCHYŇA
nádvorie kaštieľa 
vstup voľný

7. 7. o 18.00 h
Jana Pronská 
beseda so spisovateľkou úspešných 
historických romancí

14. 7. o 18.00 h
prezentácia knihy Alzheimer 
s autorom Norbertom Žilkom 
a ilustrátorom Andrejom Wsólom

21. 7. o 18.00 h
dado nagy + Arpád Soltész
beseda s literárnym redaktorom 
a autorom knihy Sviňa

28. 7. o 17.00 h
Hravo čítame s osmijankom
dramatizované čítanie pre deti

4. 8. o 18.00 h
denisa Fulmeková 
beseda so spisovateľkou 

18. 8. o 17.00 h
Braňo Jobus 
beseda pre deti o knihách 
s hudobnými vstupmi

PREMIETAnIE 
Pod HvIEZdAMI 
nádvorie kaštieľa 
vstup 3 €

30. 6. o 21.00 h
Greta 
(dokument), české titulky
po filme nasleduje beseda 
s klimatickým aktivistom A. Greifom

7. 7. o 21.00 h
Príliš osobná známosť 
(komédia), SR/ČR 

14. 7. o 21.00 h
v zajatí démonov 
(mysteriózny horor), 
český dabing

21. 7. o 21.00 h
Sviňa 
(triler), SR

28. 7. o 21.00 h
Joker 
(triler, krimi), český dabing

4. 8. o 20.30 h
Román pre pokročilých 
(komédia), ČR

11. 8. o 20.30 h
Trhlina 
(mysteriózny triler), SR 

18. 8. o 20.30 h
Forrest Gump 
(dráma, romantický), 
český dabing

25. 8. o 20.30 h
Chľast 
(dráma), české titulky

ZMEnA klíMY
nádvorie kaštieľa 
vstup voľný

30. 6., 27. 7., 31. 8. o 21.00 h 
stretnutie klimatickej skupiny 
a beseda s klimatickým aktivistom
Adamom Greifom

HUdoBnÉ ŠTvRTkY 
v kAŠTIElI 
vstup 7 €

1. 7. o 20.00 h
Funny Fellows 
30. roky, (swing)

8. 7. o 20.00 h
Modré hory 
akustik (rap)

15. 7. o 20.00 h
neřež Trio 
(folk)

22. 7. o 20.00 h
Zajaček kvartet (jazz, fusion)

29. 7. o 20.00 h
Hana Staneková a hostia 
(muzikálové piesne)

5. 8. o 20.00 h
Pavel Čadek 
(cellofolk)

12. 8. o 20.00 h
Tornádo lue 
(alternative)

19. 8. o 20.00 h
Salome 
(piesne Karla Kryla)

26. 8. o 20.00 h
osudy 
(folk)

HUdoBnÁ SoBoTA 
kaštieľ 
vstup 5 €

31. 7. o 18.00 h
Tusté baletky 
(funky, rap, rock)
Acornhoek 
(thrash-pop, grunge)
Škrköt v uchu 
(Motörhead, rock´n´roll)

nEdEĽnÉ RoZPRÁvkovÉ 
PoPolUdnIE 
kaštieľ 
vstup 3 €

4. 7. o 17.00 h
divadlo Agapé: 
dúhový autobus

11. 7. o 17.00 h
divadlo Žihadlo: 
dlhý, široký, bystrozraký

18. 7. o 17.00 h
divadlo na hojdačke: 
Fedor z krajiny Mala

25. 7. o 17.00 h
osmijanko: 
Zázračné kľúče Márie Ďuríčkovej

1. 8. o 17.00 h
divadlo Fí: 
Recept na leva

8. 8. o 17.00 h
divadlo ZáBavka: 
Buwko a Sniwko zachraňujú kraji-
nu perinu

15. 8. o 17.00 h
divadlo Spozavoza: 
Medová rozprávka

22. 8. o 17.00 h
divadlo Jaja: Miláčik

29. 8. o 17.00 h
Pánko – koncert pre deti

SIlnÉ REČI
kaštieľ 
vstup 13 €

23. 8. o 20.00 h
stand-up comedy show

víkend otvorených parkov 
a záhrad
vstup voľný
piatok 25. 6. o 10.00 h 
program pre ZŠ
sobota 26. 6. o 15.00 h 
lektorovaná prehliadka parku, 
o 18.00 h 
Bratislavský chlapčenský zbor 
na nádvorí kaštieľa (koncert)
nedeľa 27. 6. o 15.00 h 
lektorovaná prehliadka parku

nedeľa 15. 8. 
Memoriál Zuzky krajčírikovej 
XIV. ročník záhoráckeho výstupu 
na Vysokú

SEPTEMBER 
Zejdeme sa na hambálku
13. ročník divadelného festivalu 

MAlARoCk 2021
hudobný festival

ZMENA PROgRAMu VyHRADENá. 
V prípade nepriaznivého počasia 
sa podujatie nekoná.

Možnosť zakúpiť si vstupenky online 
na www.mckmalacky.sk.
Podujatia budú organizované podľa 
aktuálne platných nariadení.

Stretnutie s históriou podporil 
Bratislavský samosprávny kraj.
Projekty Literárna kuchyňa a Remeslá 
sú v kurze z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia.

www.mckmalacky.sk
www.kultura.ma

UToRkY

STREdY

ŠTvRTkY

SoBoTA

nEdElE

ĎAlŠIE PodUJATIA
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Dátum Deň
PAPIER PLASTY BIO

I. a II. obvod III. a IV. obvod I. a II. obvod III. a IV. obvod I. a II. obvod III. obvod IV. obvod

 vývoz triedeného odpadu
z rodinných domov – II. polrok 2021

Triedený odpad z  BYTOVÝCH DOMOV sa bude vyvážať  každý týždeň.

1. 7. 2021 Štvrtok 4
2. 7. 2021 Piatok 4
7. 7. 2021 Streda 4
8. 7. 2021 Štvrtok 4

12. 7. 2021 Pondelok 4
13. 7. 2021 Utorok 4
14. 7. 2021 Streda 4
16. 7. 2021 Piatok 4
20. 7. 2021 Utorok 4
21. 7. 2021 Streda 4
26. 7. 2021 Pondelok 4
27. 7. 2021 Utorok 4
28. 7. 2021 Streda 4

3. 8. 2021 Utorok 4
4. 8. 2021 Streda 4
6. 8. 2021 Piatok 4
9. 8. 2021 Pondelok 4

10. 8. 2021 Utorok 4
11. 8. 2021 Streda 4
13. 8. 2021 Piatok 4
17. 8. 2021 Utorok 4
18. 8. 2021 Streda 4
23. 8. 2021 Pondelok 4
24. 8. 2021 Utorok 4
25. 8. 2021 Streda 4
31. 8. 2021 Utorok 4

2. 9. 2021 Štvrtok 4
6. 9. 2021 Pondelok 4
7. 9. 2021 Utorok 4

10. 9. 2021 Piatok 4
14. 9. 2021 Utorok 4
16. 9. 2021 Štvrtok 4
17. 9. 2021 Piatok 4
20. 9. 2021 Pondelok 4
21. 9. 2021 Utorok 4
28. 9. 2021 Utorok 4
29. 9. 2021 Streda 4
4. 10. 2021 Pondelok 4
5. 10. 2021 Utorok 4
8. 10. 2021 Piatok 4

12. 10. 2021 Utorok 4
13. 10. 2021 Streda 4
15. 10. 2021 Piatok 4
18. 10. 2021 Pondelok 4
19. 10. 2021 Utorok 4
26. 10. 2021 Utorok 4
27. 10. 2021 Streda 4

2. 11. 2021 Utorok 4
3. 11. 2021 Streda 4
5. 11. 2021 Piatok 4
9. 11. 2021 Utorok 4

10. 11. 2021 Streda 4
12. 11. 2021 Piatok 4
15. 11. 2021 Pondelok 4
16. 11. 2021 Utorok 4
23. 11. 2021 Utorok 4
24. 11. 2021 Streda 4
29. 11. 2021 Pondelok 4
30. 11. 2021 Utorok 4
03. 12. 2021 Piatok 4
08. 12. 2021 Streda 4
10. 12. 2021 Piatok 4
22. 12. 2021 Streda 4
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Ľudovíta Fullu 
Ľudovít Fulla patril medzi najlep-

ších slovenských maliarov, grafikov 
a ilustrátorov. Narodil sa 27. februára 
1902 v Ružomberku a už od detstva 
prejavoval svoje maliarske nadanie, 

zbožňoval kreslenie a výtvarné práce. 
Gymnáziá navštevoval v  Ružomber-
ku a Dolnom Kubíne, umelecké vzde-
lanie dosiahol na súkromnej škole 
Gustáva Mallého v  Bratislave a  na 
umeleckopriemyselnej škole v Prahe. 

V hlavnom meste vtedajšieho Čes-
koslovenska sa zoznámil s Mikulášom 
Galandom, čo poznačilo Fullovu ka-
riéru, keďže sa z nich stali blízki spo-
lupracovníci. V roku 1927 sa po štúdi-
ách vrátil opäť na Slovensko a začal sa 
venovať výučbe maliarstva. Najskôr 
učil v Senici, neskôr pôsobil ako učiteľ 
umelcov v Malackách. Neskôr učil na 
škole umeleckých remesiel v Bratisla-
ve. V období jeho pôsobenia na tejto 
škole vytvorili spolu s Mikulášom Ga-
landom prelomové dielo pre sloven-
ské výtvarné umenie – jeho prvý ma-
nifest s názvom Súkromné listy Fullu 
a  Galandu. Obaja umelci intenzívne 
spolupracovali až do roku 1938, keď 
Mikuláš Galanda náhle zomrel. Počas 
druhej svetovej vojny žil Fulla v Mar-
tine, no v 50. rokoch sa vrátil naspäť 
do Bratislavy, kde pôsobil na Vysokej 
škole výtvarných umení ako vedú-
ci oddelenia monumentálno-deko-
ratívneho maliarstva. Výtvarnému 
umeniu sa venoval po celý svoj život, 
za čo mu v roku 1963 udelili titul ná-
rodný umelec. 

Okrem tohto honoru bol rešpek-
tovaným výtvarníkom aj v zahraničí. 
Pamätné sú jeho ocenenia z  galérií 
v  Miláne, Paríži či v  Bruseli. Ešte za 
jeho života vznikla v  Ružomberku 
Galéria Ľudovíta Fullu, ktorú dal štát 
postaviť na pozemkoch jeho otca. 
Ľudovít Fulla zomrel 21. apríla 1980 
v Bratislave. 

Mansueta olšovského
Páter Mansuet Jozef Olšovský bol 

jednou z  najdôležitejších osobnos-
tí nášho mesta. Narodil sa 27. marca 
1873 do rodiny mlynára v Plaveckom 
Petre. Základné vzdelanie získal vo 
svojom rodisku, neskôr pokračoval 
v štúdiu na gymnáziu v Trnave.

V civile pred vstupom do malacké-
ho františkánskeho kláštora pracoval 
ako advokátsky koncipient a  učiteľ 
telocviku. V reholi prijal bratské meno 

Mansuet, čo v  preklade z  latinčiny 
znamená krotký. Poslovenčená ver-
zia tohto mena je Mansvét. Po tom, 
čo ukončil v  Malackách noviciát, ho 
v  roku 1896 vysvätili za kňaza. V pr-
vých rokoch 20. storočia bol gvardi-
ánom malackého kláštora. Za jeho  
pôsobenia podľa dobových zázna-
mov „rozvinul v plnom rozsahu svoju 
misio nársku, dušpastiersku, katechet-
skú a vô bec všetku kňazskú činnosť. 
Zvláštnu pozornosť venoval výchove 
rádového dorastu, rekolekcii, svojim 
poddaným, Tretiemu rádu, spolkom 
Bo lestnej Matky Božej, Božského Srd - 
ca a sv. Antona; náležite zasiahol do 
celkovej reštaurácie chrámu, kláštora  
a kalvárie.” Okrem toho, že stál na če-
le kláštora, bol takisto riaditeľom jeho 
filozofického štúdia. Mansvét Olšov-
ský za pomoci kontaktov s Pálffyov-
cami pozdvihol nielen materiálnu, no 
najmä duchovnú úroveň malackého 
kláštora, a tým aj celého mesta.

Po pôsobení v Malackách žil v Bra-
tislave. Pôsobil tam ako provinciál, 
no aj tak sa venoval práci pre Malac-
ky. Mal totiž veľkú zásluhu na vzniku 
tunajšieho františkánskeho gymná-

zia. Vytvoriť z  ničoho kvalitnú ško-
lu nebolo jednoduché, páter preto 
poslal františkánov – budúcich učite-
ľov na štúdie vedných odborov, aby 
mohli odovzdať vedomosti študen-
tom. Samozrejmosťou nebolo ani 
materiálne vybavenie novej školy, 
k  pôvodnej budove sa musela pris-
tavovať nová. Mansvét Olšovský však 
tomuto projektu veril natoľko, že za 
úver nechal ručiť piatimi kláštormi 
v  Malackách, Bratislave, Nitre, Hlo-
hovci a v Trnave. Bez osobného vkla - 
du a  zainteresovania Mansvéta Ol-
šovského by gymnázium v  Malac-
kách nevzniklo, práve preto v priesto-
roch kláštora v  súčasnosti sídli Zá-
kladná škola Mansvéta Olšovského, 
ktorá je zložkou Spojenej školy sv. 
Františka Assiského.

Školu, ktorú pomáhal založiť, pra-
videlne navštevoval a  kontroloval. 
Poslednú návštevu na škole stihol 
dva mesiace pred svojou smrťou, 
zomrel v  Bratislave 26. apríla 1935. 
Ulicu pomenovanú po Mansvétovi 

Olšovskom nájdete len v Malackách. 
Viac o  tejto významnej osobnosti 
nášho mesta sa dočítate v  jeho pro-
file na Malackých pohľadoch. 

Martina Benku
Aj ďalšia z predstavovaných osob-

ností sa venovala maliarstvu. Martin 
Benka bol podľa mnohých odbor-
níkov najväčším slovenským malia-
rom. Narodil sa 21. septembra 1888 
v  Kiripolci, dnešnom Kostolišti, ako 
najmladšie z piatich detí v rodine te-
sára Jozefa Benku a  Márie Benkovej 
z Gajár. Okrem výtvarného umenia sa 
venoval aj hudbe, konkrétne hre na 
husliach či štúdiu umelého jazyka es-
peranto. Takisto bol nadaný typogra-
fista a vytvoril nové typy písma. 

Martin Benka bol jednou z najdô-
ležitejších umeleckých osobností na 
Slovenku, pretože je považovaný za 
zakladateľa moderného slovenského 
výtvarného prejavu. Bol študovaným 
natieračom, no umelecké maliarstvo 
ho lákalo podstatne viac. Práve preto 
opustil dobre platené miesto maliar-
skeho tovariša vo Viedni a začal štu-
dovať vo výtvarnej škole českého ma-

liara Aloisa Kalvodu, ktorú absolvoval 
v roku 1914. Už počas štúdia boli jeho 
diela, ktoré vznikli na Morave a  Slo-
vácku, vystavované v  pražskej sále 
Rudolfinum. Počas štúdia sa dostal na 
Oravu, čo malo rozhodujúci vplyv na 
jeho umelecké zameranie. Venoval 
sa predovšetkým ľudovým motívom 
a  krajinkárstvu. Až do roku 1939 žil 
v Prahe a po rozpade Československa 
sa vrátil do rodnej krajiny. 

V roku 1953 získal titul národného 
umelca ako vôbec prvý Slovák ve-
nujúci sa maľbe a o 10 rokov neskôr 
mu udelili Rad republiky. Jeho snom 
bolo vybudovať v Malackách, kde po 
vojne žil, modernú galériu. Vtedaj-
ší funkcionári mesta však boli pro-
ti, a  tak Martin Benka zomrel v  roku 
1971 v našom meste bez galérie. Po-
chovaný je na národnom cintoríne 
v Martine. Svoje diela odkázal Sloven-
skej národnej galérii. 

Pamätníci na Martina Benku spo-
mínali ako na bystrého a mimoriadne 
plodného umelca. Bol však aj veľmi 
šetrný. Stávalo sa, že si v kaviarni ob-
jednával len horúcu vodu, pretože čaj 
si nosil zo zásady vlastný. Diela Mar-
tina Benku sú najdrahšie spomedzi 
slovenských maliarov, obrazy Po ža-
tve a Nad hĺbkou doliny sa predali na 
aukcii za 180-tisíc eur. 

Po tomto slovenskom velikánovi 
je pomenovaných 15 ulíc po celom 
Slovensku. 

Martina Rázusa 
Ulica Martina Rázusa nesie meno 

po slovenskom básnikovi, prozaiko-
vi, dramatikovi, publicistovi a  politi-
kovi, ktorý stál pri vzniku samostat-
ného Československa. Narodil sa 18. 
októbra 1888 v  obci Vrbica, ktorá je 

dnes mestskou časťou Liptovského 
Mikuláša. Jeho sestra Mária Rázuso-
vá-Martáková bola takisto spisovateľ-
kou. Základné vzdelanie obaja získali 
vo svojom  rodisku a  v  Liptovskom 
Mikuláši. Po gymnaziálnom štúdiu 
v Banskej Bystrici a Kežmarku sa za-

písal na evanjelickú teológiu do Bra-
tislavy. 

Pred rozpadom Rakúsko-Uhorska 
pracoval ako evanjelický farár v Priby-
line na Liptove a spolupracoval na ča-
sopise Prúdy, kam prispieval svojimi 
autorskými prvotinami. Inšpiráciou 
mu boli najznámejší slovenskí poeti 
Samo Chalupka, Ivan Krasko, Ján Bot-
to či Pavol Országh Hviezdoslav. Po-
čas svojho literárneho pôsobenia na-
písal okrem veľkého množstva básní 
aj prozaické diela pre deti a mládež. 
Medzi najznámejšie patria Maroško 
a Maroško ide do školy. 

Ako politik presadzoval myšlien-
ku slovenskej autonómie, ktorú po-
žadovala Slovenská ľudová strana 
v spolupráci s Rázusovou Slovenskou 
národnou stranou. Postupne sa stá-
val dôležitým človekom v rámci SNS, 
v  posledných rokoch svojho života 
bol jej predsedom. Za predsedovania 
Martina Rázusa v  SNS strana získala 
prvé mandáty v  celoštátnom parla-
mente a ideológia strany sa veľmi 
zblížila práve s Hlinkovou Slovenskou 
ľudovou stranou, keďže obe mali au-
tonomistické nálady.

Martin Rázus sa nedožil vysoké-
ho veku. Zomrel po vyčerpávajúcej 
politickej a kňazskej práci 8. augusta 
1937 vo veku 48 rokov v Brezne. Je po 
ňom pomenovaných 45 ulíc v sloven-
ských mestách a dedinách. 

Text a neoznačené foto: M. Binčík 

[10]
Ľudovít Fulla. 

Zdroj: 
www.artcapital.sk

Ulica Ľudovíta Fullu na sídlisku Juh

Páter Mansvét 
Jozef Olšovský. 

Zdroj: 
Malacké pohľady

Ulica Mansueta Olšovského

Martin Benka.
Zdroj: 

www.kostoliste.sk 

Ulica Martina Benku

Martin Rázus. 
Zdroj: 

bystricoviny.sk

Ulica Martina Rázusa
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Hlavným dôvodom, prečo sa Sta-
no Bel lan rozhodol prebásniť Šala-
múnovu Pieseň piesní, bolo silné pu-
to k „rodnému jazyku, teda záhoráč-
tine”. K  tomu hneď dodáva: „Samo-

zrejme viem, že nie som prvý, kto použil 
pri tejto práci náš jazyk, ale vo väčšine 
prípadov bol len humornou vložkou... 
Priznávam, že tento preklad je len zá-
mienka. Chcel som ním dokázať, že zá-
horáčtina je poetický jazyk. Dokonca 

ako jediní máme 
možnosť využívať 
mnoho výhod češti-
ny aj slovenčiny sú - 
časne.” Práve preto  

si vybral na preklad Pieseň piesní. 
Predstavuje preňho niekoľko záhad. 
Najväčšou z nich je podľa neho to, že 
dokázala „prežiť” takmer tritisíc rokov 
a udržala sa na svojom mieste medzi 
silne náboženskými textami. „Keďže 

som chcel dokázať rovnosť a vážnosť 
záhoráčtiny medzi ostatnými jazyk-
mi, vedel som, že to musí byť na diele, 
ktoré požíva úctu a tradíciu a mu sí to 
byť poézia, pretože s prózou je to ove-
ľa jednoduchšie,” odôvodňuje výber 
prekladaného diela S. Bellan.

Hľadanie vlastnej cesty
Najťažšie pri prekladaní z pôvod-

ného hebrejského originálu do zá-
horáckej verzie bolo nájsť si vlastnú 
cestu a byť aspoň čiastočne stotož-
nený s tým, že je správna. „Pri kolízii 
som otvoril mnoho prekladov a  po-
zeral som, ako to videli iní. Popravde, 
nesúhlasiť so Seifertom, Kopeckým, 
Feldekom či Neumannom nie je jed-
noduché. Na druhej strane je naprí-

klad potešenie, že niektorý z nich po-
zeral na niektorú časť rovnako ako 
ja a použil rovnaký rým. Tak som to 
musel zmeniť, aby ma niekto nena-
padol, že som to vykrádal,” rozpráva  
S. Bellan a  prezrádza čo-to zo svoj-
ho autorského postupu: „Môj reš-
pekt vo či tejto milostnej básni vyústil 
do to ho, že som postupne kúpil snáď 
dve desiatky rôznych vydaní vrátane 
rôznych prekladov Biblie. Ak som si 
myslel, že v nich nájdem reš pek tovanie 
štruktúry, rytmiky, verša a  po dobne, 
zistil som, že práve naopak. Každý 
k  tomu pristupuje, ako sám uváži. 
A  tak som sa rozhodol byť čo naj-
vernejší originálu, ale tak, ako keby 
bola za sľúbená zem na Záho rí 
a Ša lamún bol náš.”

dlhá cesta tvorivé ho 
prekladania

Myšlienka preložiť Pieseň 
Šala múnovu do záhoráčtiny 

vznikla pred jedenástimi rok-
mi. „Vtedy som sa odhodlal a potrebo-
val som k tomu pozbierať veľkú dávku 
drzosti, rešpektu a sebadôvery. Požia-
dal som Zuzku Kyselicovú o  korektný 
preklad diela z hebrejského originálu aj 
so všetkými významovými možnosťa-
mi. Keďže hebrejčina ich má dosť a nie-
kedy len reálie, napríklad miesta a čin-
nosti, spomína né v básni, vedú človeka 

správnou cestou. Asi do roka som do-
stal preklad a  urobil som na skúšku, 
či to vôbec bude fungovať, pr vú časť,” 
popi suje začiatok svojej práce autor 
prekladu. Prácu však musel na istý čas  
odložiť, keďže mal v tom čase na pro- 
 grame inú tvorivú prácu. „Po niekoľ-
kých rokoch som na to dostal chuť 
a  urobil som v  krátkom čase väčšinu  
textu. Neskôr som to niekoľko krát otvo - 
ril, že to dokončím, no nedo kázal som 
naskočiť do toho isté ho vlaku, takže 
som to zase odložil. Jasné, že by som 
to s  profesionálnou rutinou dopísal, 
ale nemalo by to ľahkosť, s ktorou som 
začal, a  ja by som nemal radosť,” ho-
vorí S. Bellan a dopĺňa, že tento sce-
nár sa počas procesu tvorby viackrát 
opakoval.

Šťastena stála pri ňom
Situácia sa zmenila s  príchodom 

prvého lockdownu. „Mal som citeľne 
menej práce a moja žena mi Šalamú na 
podsunula s tým, že možno teraz je ten 
pravý čas. A tak som to za niekoľko dní 
dokončil,” hovorí S. Bellan. Zároveň 
oslovil na spoluprácu vý tvarníčku 
Rozáliu Habovú, s kto rou sa poznajú 
už roky. „Posielal som jej postupne jed-
notlivé časti, ona mi posielala ilustrácie 
a navzájom sme sa tešili. urobila desať 
obrazov a tie sprevádzajú text tak, ako 
to usporiadala a učesala Majka Mare-
ková. No a napokon sa ozval môj pria-
teľ Noro Šatan s  ponukou, že zaplatí 
výrobu. Lepší koniec to po je denástich 
rokoch ani nemohlo mať,” približuje 
záver tvorby autor prekladu.

Preklady do záhoráčtiny 
budú pokračovať

Stanislav Bellan už pracuje na ďal-
ších projektoch: „Teraz je pre mňa naj-
dôležitejšie urobiť si poriadok a poradie 
v  rozpísaných veciach. Ide o autorské 
knižky a na niekoľkých ďalších sa po-
dieľam ako editor. Po Našej pani Firštke 
dokončujem (súčasne s neustálym od-
kladaním) ďalšie dve hry pre malacké 

divadlo Falangír. V  súvislosti s  témou 
prekladov do záhoráčtiny pomaly ro-
bím prípravy na prebásnenie Veľkého 
testamentu Francoisa Villona. Skúšal 
som zatiaľ prvých štrnásť sloh a  mys-
lím, že to funguje. Teším sa na to, lebo 
tu je miesto pre zemitejší slovník ako 
v  poetickom Šalamúnovi. Teraz je ale 
na ťahu prekladateľka. Tak ako pri Ša-
lamúnovi ideme úplne od prameňa.”

Knižná verzia záhoráckej Šalamú-
novej Piesne piesní je už dostupná 
v  malackej Turisticko-informačnej 
kancelárii (TIK) na Záhoráckej 1919. 
Publikácia bude dostupná aj ďalších 
TIK-och na Záhorí (Stupava, Holíč, 
Ska lica, Senica) a v  slovenskom ob-
chodíku Naše v Malackách.

P. Arpášová

 Šalamúnova Pieseň piesní
 je už aj v záhoráčtine

Pieseň piesní (Šir ha-širím) kráľa Šalamúna má 
svoj prvý záhorácky preklad. Jeho autorom je 
Stanislav Bellan, ktorý sa netají  láskou k jeho 
rodnej záhoráčtine. Jazykovú korektúru knihy 
urobila jeho profesorka latinčiny Elena Grmano-
vá, v súčasnosti pedagogička na Spojenej škole 
sv. Františka Assiského. do sveta farieb pretavi-
la autorove slová malacká umelkyňa a pedago-
gička na Základnej umeleckej škole v Malackách 
Rozália Habová. Zaujímavosťou je, že proces pí-
sania trval celkovo desať rokov a k definitívnemu 
dokončeniu pomohla i pandémia.

úryvok z predhovoru:
Sú vjeci, na keré šáhnút bárjakým 
spúsobem, z  bár jakích dúvodú 
a bárčí rukú sa javí jak svatokrádež. 
A cez to šecko je Šir ha-širím, teda 
Šalamúnová Pjesňička pjesňiček, 
snad najošahaňejší ze šeckého, co 
bilo kedi napísané. A šáhla si kopa 
slávních men, jak kebi sa patrilo 
mjet túto báseň na  seznamje. Tak 
sa uhňízdili snad ťisíce prekladú v li-
terárňích fondoch vječšini národú. 
Bilo záležitoscú historickej nutnosci 
priradzit k ňím aj záhoráčťinu.  
    Stano Bellan

„Stellka Stupňanová súťažila 
s  ukážkou ktorá sa za oberala edi-
tovaním ľudského genómu. Samu-
el Vrlák predniesol poéziu fínskej 
autorky Märty Tikkanen. Obaja sú 
dlho roční, talentovaní a  precízni re-
citátori. Denis Farkaš mal prozaickú 
ukážku z  výbornej knihy Petra Bal - 
ka Ostrov a Kristína Reifová uvied-
la poéziu mladej výnimočnej poetky 
Dominiky Moravčíkovej Telo mlieka,” 
priblížila režisérka divadla Beáta 

Reifová. Všet ci štyria postúpili na 
krajskú prehliadku, pričom Stellka  
a Denis dostali pozvanie účinkovať 
na medzinárodnom festivale Am-
plión v Banskej Štiavnici.

Z  okresného kola, ktoré organi-
zovalo Centrum voľného času v Ma-
lackách, postúpili na kraj aj vilma 
drgoňová a  Adam Albert. V CVČ 
sa predstavili tiež karin Makyto-
vá, Ade la kupecká a  Samuel ko-
vár, ktorí sa umiestnili na skvelom 

2. mie ste. Okresná prehliadka v Ma-
lackách bola výborne zorganizova-
ná prezenčne, na rozdiel od Brati-
slavy, kde bola iba online forma.

Na čo sa najbližšie môžeme tešiť 
od divadla Falangír?

„Okrem pokračovania podcastu 
Milenials pripravujeme nové diva-
delné jarmočné predstavenie a  dú-
fame, že ho uvedieme už na jeseň. 
Prezradím, že ide o  autorský projekt 
Stana Bellana, v  ktorom sa predsta-
via detskí aj dospelí herci. Opäť spo-
lupracujeme s  hosťujúcim Alfrédom 
Swanom, hudbu pripravil Rasťo Král 
a  výtvarníčkou bude Rózi Habová,” 
vysvetlila Beáta Reifová s úsmevom 
dodala: „Radosť tvoriť a  už len vás  
privítať, milí diváci!”

divadlo FAlAnGíR

 úspešní recitátori
 z divadla Falangír

na okresných kolách Hviezdosla vovho kubína v bratislavskom 
v-klube sa predstavili  aj  štyria  recitátori  z divadla Falangír. 
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Žiaci na Štúrke milujú angličtinu. 
68 tretiakov a štvrtákov sa zúčastnilo 
na medzinárodnej súťaži EnglishStar, 
ktorej cieľom je zábavnou formou 
propagovať a popularizovať anglický 

jazyk. Veľkou motiváciou pre žiakov 
bola okrem diplomov a  medailí aj 
možnosť získať smartfón.

Deťom sa súťaž veľmi páčila, a pre-
to už teraz vieme, že na budúci rok  

sa do nej opäť zapojíme. Tento druh 
motivácie je príjemný nielen pre žia-
kov, ale i pre učiteľov. 

Text a foto: 
ZŠ Štúrova 

karanténna stanica (kS) v  Ma-
lackách umožňuje verejnosti 
v  čase prevádzkových hodín 
venčenie psíkov.

Čo treba pred prechádzkou 
so psom zvážiť?

•  pri výbere psa na venčenie by 
nemali dobrovoľníci preceniť 
svoje sily a  mali by si nechať 
poradiť od pracovníkov stanice, 
ktorí poznajú povahu jednotli-
vých psíkov, 

•  prechádzka so psom po blízkom 
okolí by mala byť bezpečná ako 
pre dobrovoľníkov, tak aj pre 
okoloidúcich a  ostatných ven-
čiacich,

•  neodporúča sa súčasné ven-
čenie vlastného psa a psa z ka-
ranténnej stanice. Ak sa psy ne-
poznajú, môžu vzniknúť neprí-
jemné situácie.

karanténna stanica – prevádzkové 
hodiny:

•  utorok + štvrtok 17.00–19.00 h
•  sobota + nedeľa 9.00–12.00 h

kde nájdete karanténnu 
stanicu?

V  blízkosti autobusovej zastávky 
SAD na Stupavskej ulici odbočiť na 
panelovú cestu. Karanténna stanica 
je pár metrov od hlavnej cesty na 
pravej strane.

Text: P. Arpášová, 
foto: FB karanténna stanica Malacky

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo,
ťažko je bez Teba byť,
láska však smrťou nekončí,
v našich srdciach budeš stále žiť.
27. júna si pripo-
míname nedoži-
tých 80 rokov náš-
ho manžela, otca  
a ded ka ladislava 
Matúška. Záro veň  
si pripomíname 
9. výročie, čo nás navždy opustil. 
S  láskou v  srdci spomínajú man-
želka a deti s rodinami. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú spo-
mienku.

28. júna uplynie 
rok, čo nás navždy 
opus til manžel, 
otec a dedko vla-
dimír Sa fian z Ma-
laciek. So smút-
kom spomína jú 
manželka, dcéra a syn s rodinami.

23. júna si pripo
mí name 20. výro-
čie úmrtia nášho 
drahého manže-
la, tatka, dedka a 
praded ka Františ-
ka Gegáňa. Kto 

ste ho po znali, venujte mu s nami 
tichú spo mienku. S láskou a úctou 
spomína jú manželka, dve dcéry 
a syn s rodinami.

Naraz prestalo Tvoje srdiečko biť,
nám zostali len spomienky a odkaz: 
Chýbaš nám veľmi, Paľko náš.

23. júna uplynu-
li dva roky, čo nás 
navždy opustil náš 
syn, brat, švagor a 
krstný otec Pavol 
Sabol z  Malaciek. 
S  láskou a  úctou 

spomínajú ma ma a sestry s rodina-
mi. Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku.

Tíško a náhle odišiel spať, 
zaplakal každý, kto ho mal rád. 
Tá rana v srdci stále bolí 
a ten deň zabudnúť nedovolí. 

25. júna si pripo-
míname nedoži-
té 71. narodeniny 
nášho manžela, 
otca a de da Petra 
Sabola. S  láskou 
spomínajú man-

želka a  dcéry s  rodinami. Kto ste 
ho poznali, venujte mu tichú spo-
mienku.

Nikoleta Nová a Denis Leskovský, Zdenka Horylová a Adam Sopko,
Miroslava Zapatická a Vladimír Frank, Monica Janka Zifceac a Pavol 
Pukančík, Ľubica Barútová a Juraj Fekete, Karin Koričárová a Šimon Čutka

SPoMIEnkY

PovEdAlI SI Áno

Miroslav Štefek, Plavecký Štvrtok; Ján Hurban, Gajary; Helena Šelcová, Ma-
lacky; Miroslav Mikulášek, Jakubov; Ľubomír Včelka, Sekule; Milan Horecký, 
Gajary; Ľubomír Žilavý, Malacky; Anton Ivan, Malacky; Amália Danihelová, 
Lakšárska Nová Ves; Božena Šteffeková, Malacky; Pavol Šarkőzy, Rohožník; 
Mária Büngerová, Malacky; Rozália Šteffeková, Sološnica

oPUSTIlI nÁS

 EnglishStar v ZŠ Štúrova

 verejnosť môže venčiť psov
 z karanténnej stanice
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Stolné tenistky MSK Malacky sa 
zúčastnili na majstrovstvách Sloven-
ska, ktoré boli náhradou za neodo-
hranú sezónu ženskej extraligy. V ha - 
le Národného stolnotenisového cen-
tra v Bratislave sa v štvrťfinále turnaja 
stretli s  favorizovaným tímom a ne-
skorším finalistom ŠKST Topoľčany, 
ktorému podľahli 1:5. V skupine o 5. až 
8. miesto naše hráčky najskôr zdo-
lali Belú nad Cirochou jednoznačne 
5:0, neskôr v  priamom súboji o  5. 

miesto prehrali s Valalikmi 4:5, a tak 
celkovo skončili na 6. priečke. V ma-
lackom drese sa na turnaji predstavili 
Pavlína Rajtoková, natália kosová 
a Henrieta Horníková. Titul majste-
riek Slovenska obhájili stolné tenist-
ky STC ŠKST Bratislava, ktoré vo finále 
zdolali ŠKST Topoľčany 5:2. Bronzové 
medaily získali hráčky Ružomberka. 
Našim hráčkam ďakujeme za vzor nú 
reprezentáciu mesta. 

-mb-/foto: MSk Malacky
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Počas basketbalových sezón 
2011/12 a 2012/13 v rámci malackého 
okresu vzniklo viacero basketbalo-
vých prípraviek. Ich cieľom bolo vy-
tvoriť kvalitné družstvo, ktoré by po-
kračovalo v dlhoročnej histórii BaO  
TJ Strojár Malacky. V sezóne 2013/14 
sa vytvorilo jedno basketbalové druž-
stvo, ktoré už hralo najvyššiu sloven-
skú súťaž v kategórii mini pod vede-
ním trénerského dua Ľudmila ores-
ká a  Pavol oreský. Netrvalo dlho 
a tím pôsobil aktívne aj na medziná-
rodnom poli. Predstavil sa napríklad 
na vianočných turnajoch v  Plzni 
a Pra he. Práve z Prahy v kategórii st. 
mini si priviezol druhé miesto. 

Tréneri cítili potrebu držať krok 
s  mo derným basketbalom, a  tak sa 
v rokoch 2014 a 2015 vydalo niekoľko 
kľúčových hráčov na prestížne me-
dzinárodné sústredenie do mekky 
eu rópskeho basketbalu, Kasta Beo-
grad v  Srbsku. V  sezóne 2015/16 sa 
zmenilo zloženie trénerského tímu:  
Ľ. Oreská odišla do Veľkej Británie ďa lej 
sa vzdelávať v oblasti športu, a tak sa 
P. Oreský stal hlavným tréne rom. Asis-
tentom sa stal Michael karol ores-
ký. Družstvo si rýchlo zvyklo na zme-
nu a pokračovalo ďalej vo vydarenej 
forme. Namiesto tradičného turnaja 
v Prahe hralo v Ostrave, kde si zme-
ralo sily s  tímami z Česka, Maďarska, 
Poľska, Litvy, Lotyšska, Veľkej Británie, 
Slovenska a  Nemecka. Práve s  ne-
meckým mládežníckym tímom euro-
ligovej Alby Berlín odohrali jeden zo 
svojich najlepších zápasov, kde v po-
sledných sekundách prehrali o  bod. 
Družstvo, ktoré fungovalo spočiatku 
na báze dvoch vekových kategórií 
(ročníky 2004 a  2003), sa presunulo  
a sústredilo iba na jednu, ročník 2003.  
V žiackych a  dorasteneckých kate-
góriách hralo najvyššiu celoslovenskú 
súťaž, kde precestovali celé Sloven-

sko: Košice, Levoča, Trnava, Nitra, 
Prievidza, Levice, Bratislava, Spišská 
Nová Ves. Práve na Spiši vyhralo svoj 
najpamätnejší zápas – vyhralo o bod 
po záverečných trestných hodoch po 
klaksóne, kde Martin Bolf preme-
nil posledný trestný hod a  spečatil 
úspech Malačanov.

O  hráčov Simona Špergla a  To-
má ša kadlubu prejavili v  sezóne 

2018/19 záujem Levice. Po dohode 
klubov tam obaja odohrali nadstav- 
 bovú časť ligy. Simon získal s Levi ca-
mi titul majstra Slovenska v kategó-
rii kadeti a Tomáš obsadil 4. miesto 
v  kategórii starších žiakov. Na konci  
spomínanej sezóny sa T. Kadluba 
do stal do reprezentačného výberu  
vo vekovej kategórii U16. Okrem 
tých to úspechov sa Matúš Hanák 
dostal do basketbalovej akadémie 
GBA v Česku. Má tam možnosť získať 
športové štipendium na univerzitné 
štúdium v  USA, kde zároveň môže 
hrať tamojšiu kvalitnú vysokoškolskú 
ligu NCAA.

Pokračovanie v budúcom vydaní MH.
Text: M. k. oreský, foto: TJ Strojár 

 úspešný malacký basketbalový príbeh pokračuje      [1]

 Minulosť, súčasnosť 
 a budúcnosť Bao TJ Strojár

Stolné tenistky MSK Malacky. Zľava P. Rajtoková, N. Kosová a H. Horníková.

Malacky bu-
dú mať opäť 
zastúpenie 
v  hádzanár-
skej extrali-
ge. na Záho-
rí vznikol ambiciózny projekt: 
športová družba medzi Strojá - 
rom Malacky a  Tatranom Stu-
pava. 

Hádzanárska extraliga bude tak 
mať v  novom ročníku rekordný po-
čet účastníkov – súčasnú desiatku 
doplnili HK Kúpele Bojnice a  Záho-
ráci. 

Hádzanári budú v  elitnej súťaži 
reprezentovať nielen naše mesto, ale 
aj celý región. Novovzniknutý tím má 
názov Záhoráci Stupava/Malacky. 
Domáce extraligové zápasy by mal 

nový tím hrávať v  športovej hale Ma-
lina. 

Ako uviedli predstavitelia oboch 
klubov v  tlačovej správe, spoločné 
družstvo vzniklo potrebou zvýšiť 
úroveň hádzanej v  našom regióne: 
„Každý tím hral doteraz 1. ligu sa-
mostatne s tým, že polovicu mužstva 
tvorili mladí muži, niektorí s perspek-
tívou, a  druhú časť tvorili starší páni 

s  rodinami, ktorí už nemajú motivá-
ciu posunúť mužstvo vyššie. Preto 
vznikol projekt Záhoráci Stupava/
Malacky, ktorý pozdvihne úroveň há-
dzanej v oboch mestách.“

V  Stupave a  Malackách má há-
dzaná bohatú hráčsku základňu, 
dovedna tu je zaregistrovaných viac 
ako 500 hráčov do 23 rokov. Hráči 
s ambíciou hrať extraligu museli na-

stupovať v Šali či v Nových Zámkoch. 
Spoločný klub Záhorákov im umožní 
nastupovať v najvyššej súťaži vo svo-
jom bydlisku.

Projekt myslí aj do budúcnosti.  
V časovom horizonte troch rokov ma- 
jú hádzanárske kluby v  pláne vy-
tvo riť na strednej škole v Malackách 
športovú triedu, v ktorej by sa v kva-
litných podmienkach učili bu dúci há- 
dzanári.

M. Binčík 

 Stolné tenistky 
 na majstrovstvách SR

Je to oficiálne! vracia sa hádzanárska extraliga

naše hádzanárske talenty do-
stali pozvánky do mládežníc-
kych reprezentačných výberov 
Slovenska.

Krajinu budú reprezentovať pred-
kadetka diana Müllerová, kadetka 

laura Walterová a juniorka viktória 
voržáčková (aktuálne Duslo Šaľa). 
Medzi náhradníkmi sú predkadetka 
Martina Bačová a  kadetka Sarah 
kujanová (aktuálne ŠKP Bratislava). 
Pozvánku do reprezentácie dostal aj 
Michal valigurský.        -mb-

Mládež Strojára 
 v reprezentácii 

Diana Müllerová Viktória Voržáčková Laura Walterová

Michal ValigurskýMartina BačováSarah Kujanová
Pozývame záujemcov o  bas-
ketbal spoznať tento šport. od 
najbližšej sezóny 2021/2022 sa 
predstaví náš nový basketba-
lový projekt pod hlavičkou 
Bao TJ Strojár Malacky. Zame-
ria sa na výchovu novej basket-
balovej ge nerácie.

www.strojarmalacky.sk
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v  kvalifikácii sa vám podarilo 
vyhrať skupinu a postúpiť na ME. 
Hralo sa počas vážnej pandemic-
kej situácie. v čom boli reprezen-
tačné zrazy počas pandémie odliš-
né od tých bežných?

Boli sme takmer neustále testova-
ní na koronavírus, testovali nás PCR 
testom už pred začiatkom sústrede-
nia a  potom po príchode každé tri 

dni antigénovým testom. Takisto nás 
testovali pred každým zápasom, aby 
bol turnaj čo možno najbezpečnejší. 
Obmedzenia sa týkali aj tréningov, 
každý tím mal po dotrénovaní len päť 
minút na to, aby opustil halu. Nebol 
teda čas robiť nejaký strečing, čo bo - 
lo trochu nepríjemné. A  samotné zá-
pasy sa hrali bez divákov.

dá sa vôbec zvyknúť na ticho 
počas zápasov?

Zvyknúť sa na to určite dá, som na 
to zvyknutý z  tréningov. Na tréningu 
je tiež potrebné namotivovať sa na  
určitý výkon sám. Zápasy bez divá-
kov sa dajú hrať, vieme hrať za kaž-
dých podmienok, no chýba im náboj 
a emócia z tribúny. A šport sa robí pre 
divákov, a  aj keď sa napríklad naše 
kvalifikačné zápasy dali sledovať v te-
levízii, s divákmi v hale je to o niečom 
úplne inom.

nie sú zápasy bez divákov skôr 
oslobodzujúcejšie? nie ste v  do-
mácom prostredí pod takým tla-
kom...

Niekto to tak určite má, ale ja isto 
nie. Mám rád plnú halu a  necítim to 
ako tlak, skôr ako pozitívum, že to tí 
ľudia sledujú a fandia.

na septembrovom európskom 
šampionáte vás v  skupine čaká 
lotyšsko, nemecko, Francúzsko, 
Chorvátsko a  domáce Estónsko. 
na ostatnom šampionáte v  roku 
2019 sa Slovensko neprebojovalo 
zo skupiny, zdá sa vám tohtoročný 
žreb prijateľnejší?

Na minulom šampionáte bola sku-

pina takisto hrateľná, porazili sme 
Španielsko a Rakúsko, ktoré sme mali 
poraziť, aby sme sa dostali na postu-
pové štvrté miesto. Nakoniec v  po-
slednom zápase Nemecku o  nič ne-
šlo, proti Španielsku postavili lavičku 
a  zápas vypustili. Španielsko vyhralo 
a  na náš úkor pokračovalo v  turnaji. 
Na septembrovom šampionáte sme 
v papierovo asi najslabšej skupine, ale 
tí súperi, ktorí sa kvalifikovali, sú všet-
ci dosť kvalitní. Bude veľmi dôležité, 
v akej zostave sa na turnaji objavíme, 
kto bude mať akú formu a podobne. 
Domáci Estónci sú veľmi kvalitní, čo 
potvrdzujú ich výsledky v  ostatných 
rokoch, ale pokúsime sa postúpiť  
najmä na úkor Chorvátska a  Lotyš - 
ska.

kto bude tento rok majstrom 
Európy?

To je ťažká otázka. Myslím, že Po-
liaci sú tento rok dobre pripravení 
a papierovo najsilnejší. Potom favori-
zujem Srbsko a Francúzsko. Tieto tímy 
sú podľa mňa najväčší favoriti.

volejbal patrí k najúspešnejším 
kolektívnym športom na Sloven-
sku, no pozornosť médií ani fanú-
šikov nie je taká výrazná ako pri 
iných športoch...

Samozrejme, je potrebné, aby sa 
volejbalu dostalo viacej financií. Fi-
nančne zabezpečené kluby môžu 
spraviť slovenskú extraligu atraktív-
nejšou. Volejbal tiež musí byť viac na 
očiach, pomohol by aj záujem médií 
a prenosy v televízii. Práve toto je roz-
hodujúce, volejbal máme v televízii pri 
reprezentačných stretnutiach v kvali-
fikácii alebo na šampionáte, ale na-
príklad extraligu pravidelne nevysiela 
nikto. Takisto reklamná kampaň by 
mohla byť tá správna cesta, no naje-
fektívnejšie sa šport propaguje počas 
veľkých podujatí. Keď tu bol ženský 
európsky šampionát, bol o  volejbal 
veľký divácky aj mediálny záujem. 
Na zápasy Sloveniek chodilo sedem–
osem tisíc divá kov, čo je na volejbal na 
Slovensku vynikajúce číslo.

Po prvý raz ste reprezentovali 
Slovensko v roku 2010. Ako si spo-
mínate na prvý zápas v anglickom 
Sheffielde proti Britom?

Pravdupovediac, úplne presne si 
na prvý zápas nespomínam. Myslím, 
že som len striedal. Boli to však príjem-
né začiatky a pre mňa ako pre začína-
júceho reprezentanta to bola veľká 
škola pôsobiť medzi najlepšími slo-
venskými hráčmi tej doby. Som rád, že 
som mohol byť súčasťou úspešného 
tímu, keďže sme vyhrali v  roku 2011 
Zlatú európsku ligu a  na európskom 
šampionáte sme uhrali 5. miesto. Pre 
mňa bola reprezentácia niečo nové 
a nepoznané. Za úspešný štart do re-
prezentačnej kariéry vďačím aj tréne-
rovi Emanuelovi Zaninimu. Ten medzi 
nás priniesol moderný volejbal a uká-
zal, ako to chodí vo vrcholovom špor-
te.

Pokračovanie rozhovoru prinesieme 
v nasledujúcom Malackom hlase.

 
Autor: M. Binčík, 

foto: archív P. Michaloviča
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 od Strojára Malacky k opore
 slovenskej reprezentácie     [1]

volejbalista roka 
2019 a 2020 Peter 
Michalovič začínal 
so športom práve 
v  Malackách. od 
jeho prvých sme-
čov a  blokov v  Ma-
line uply nulo nie-
koľko rokov, no na 
naše mesto neza-
budol. Ako vidí bý-
valý hráč ostravy, 
Jaroslavľu či nan-
tes budúcnosť slo-
venského volejba - 
lu? Čo hovorí na 
súperov v  skupine 
septembrového eu-
rópskeho šampio-
nátu a ako si spomí-
na na svoje doteraj-
šie pôsobiská?

Majstrovstvá republiky 
dorastencov a  doraste-
niek v košiciach sa niesli 
v  znamení medailovej 
žatvy atlétov z  AC Mala-
cky. Michaela Salayová 
sa stala majsterkou Slo-
venska v behu na 800 m  
v novom osobnom re kor-
de.
Z dvoch strieborných me-

dailí sa teší Rebecca Slezá-
ková za 400 m a 400 m pre-
kážok. V tom istom finále cez  
prekážky sa predstavila aj 
laura vrabčeková, ktorá 
skončila siedma. Rebecca sa  

prebojovala aj do finále na 100 m  
prekážok, kde obsadila 4. mie sto. 
V  behoch na 400 m sa Rebec ce 
podaril vynikajúci úspech: splnila 
kvalifikačný limit medzinárodnej 
atletickej federácie na európske 
a svetové šampionáty. Od štátu tak 
môže očakávať zvýšenú pozornosť 
a  podporu. Prekvapivé 3. miesto 
v behu na 200 m vybojovala Tereza 
Beňová, pre ktorú bola už účasť vo 
finále veľkým úspechom. S  medai-
lou sa vrátil aj Michal nehyba, kto-
rému sa po darilo v ťažkej konkuren-
cii v behu na 400 m prekážok získať 
bronz. Okrem toho bol štvrtý na 110 
m prekážok a ôsmy na 400 m.

Na šampionáte nás reprezento-
vali aj ďalší atléti. Timea Morávko-
vá na 200 m skončila na 24. mieste, 
Ivan Sedlák na rovnakej trati finišo-
val pätnásty, na 100 m skončil o dve 
priečky lepšie a na 400 m prekážok 
bol ôsmy. Oštepárka laura Alberto-
vá s výkonom 33,78 m skončila na 7. 
mieste. 

Štafeta dievčat T. Beňová, l. 
vrabčeková, R. Slezáková a T. Mo-
rávková skončila na 6. mieste (4x100 
m) a  na 5. mieste (4x100, 200, 300 
a 400 m). 

Všetkým pretekárom blahoželá-
me a ďakujeme za vzornú reprezen-
táciu.              -mb-/foto: AC Malacky

Fanúšikov so slovenskou vlaj-
kou s  nápisom Malacky videl 
počas úvod ného zápasu našich 
futbalistov na Eure celý svet. 
Manželia Zlatica a Ferdinand 
Búzekovci sa aj napriek obme-
dzeniam vybrali do ruského 
Petrohradu podporiť Slovákov 
v zápase proti Poľsku.

„Atmosféra na štadióne bola vyni-
kajúca, aj keď sme museli sedieť v rozo-
stupoch. Našim fandili aj domáci, ľu-
dia boli milí. Kontrola divákov pri vstu-
pe na štadión bola tiež precízna a sa-
motný štadión – neopísateľne krásny,” 
zhodnotila zážitok pani Zlatica.

Výjazdy našich fanúšikov do Rus-
ka sa však nezaobišli bez testovania  
na Covid-19. „Ihneď po tom, čo sme  
v Rusku vystúpili z lietadla, sme mu se-
li absolvovať PCR testy, hoci sme ma-
li certifikáty o testovaní na Slovensku.  
To je však v  poriadku, v  prípade po-
zitívneho výsledku by poslali SMS, ale 
nestalo sa tak. Po návrate na Slovensko 

však musíme byť v  karanténe a  po 
ôsmich dňoch nás čaká PCR test.”

Za našimi reprezentantmi neces-
tovali manželia Búzekovci prvýkrát: 
„Sme fanúšikmi ako slovenského fut-
balu, tak aj hokeja a vždy, keď máme 

možnosť, tak za chalanmi vycestuje-
me. Radi spoznávame nové krajiny 
a  nebyť športových podujatí, možno 
by sme sa nikdy nepozreli na zaují-
mavé miesta,” dodala Z. Búzková.

Text: M. Binčík, foto: -red- 

Zverenci Branislava Juhása v  po-
sledných dvoch kolách získali tri bo-
dy, v  tom predposlednom si doma 
poradili s Pezinkom 6:2. Nová sezóna 

by sa mala začať v auguste, dovtedy 
hráči FC Malacky načerpajú nové sily 
a absolvujú letnú prípravu. 

Po reštarte súťaží sa príliš nedarí  

malackému béčku v piatej lige. Zo šty-
roch zápasov vyhrali hráči nášho B-tí - 
mu iba jediný, proti Dubovej. S Vinič-
ným, Lozornom a Budmericami pre-
hrali, pričom v  týchto troch stretnu-
tiach inkasovali až 15 gólov. V tabuľke 
sú na 6. mieste.

Historický postup do celoštátnej 

II. ligy oslavuje FC Rohožník, ktorý 
v poslednom kole v priamom súboji 
 o postup zdolal doma bratislavský In - 
ter 2:0. Neďaleko Malaciek sa tak pred - 
staví Dukla Banská Bystrica, FC Košice  
či Petržalka. Tretiu ligu opustia Rusov-
ce, nováčikom v budúcej sezóne bu-
de víťaz IV. ligy Nová Dedinka.       -mb-

 Futbalisti skončili na 5. mieste, ligu vyhral Rohožník
Malackí futbalisti v poslednom zápase treťoligovej sezóny 2020/2021 
podľahli v Rači v priamom súboji o 3. miesto tabuľky tesne 0:1. So zis-
kom 27 bodov skončili celkovom na 5. mieste, iba o skóre za Ro vin kou.

 Malačania na EURE: Atmosféra bola úžasná

 Miška Salayová 
 je majsterkou 
 Slovenska!


