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úvodník

Novodobí
teroristi

Jedného rána sme prišli do práce
a nešlo sa prihlásiť do počítačov. Dô
vod? Na elektronické systémy mest
ského úradu zaútočili hekeri. Naši ko
legovia „ajťáci” sú odvtedy takmer bez
prestávky v práci. Postupujú krok za
krokom, aby úrad vyviazol s čo naj
menšími škodami.
Pravdou je, že môžete mať hoci aj
najlepší a najnovší antivírusový prog
ram na svete, hekeri sú aj tak vždy
aspoň o pol kroka vpred. Prečo to títo
kybernetickí teroristi robia? Niektorí sa
chcú dostať k osobným údajom, iní vy
dierajú s cieľom získať peniaze, ďalší si
iba dokazujú, akí sú machri. Aby sme
boli spravodliví, existujú aj etickí hekeri
– tí pomáhajú odhaľovať bezpečnost
né nedostatky.
Kybernetické útoky sú, žiaľ, už kaž
dodennou realitou. Podľa nemeckých
IT špecialistov je situácia v tejto oblasti
„napätá až kritická”. Okrem toho tento
rok bol zaznamenaný rekordný počet
kybernetických útokov vo svete. Ne
musíme ani chodiť ďaleko. Pred troma
týždňami toto isté zažil Košický samo
správny kraj.
V takejto situácii si človek uvedo
mí, aký zraniteľný je náš svet a akí sme
zraniteľní my sami. Elektronické systé
my nás obklopujú všade: doma, v aute,
v práci, v obchode aj na pošte. Teraz
trochu preženiem. Ak by niekto dlho
dobo vypol internet alebo elektrinu,
naša civilizácia bude mať veľký prob
lém a možno všetci pôjdeme – obraz
ne povedané – pásť ovečky.
Ľ. Pilzová

Pomohli sme ľuďom v núdzi
Pomáhať je prirodzené a dôležité. Človek nikdy nevie, kedy bude potrebovať pomoc aj on sám. Malačania
a obyvatelia nášho regiónu sa zapojili do zbierky potravín, ktorú v našom meste organizoval Slovenský
Červený kríž a Kaufland. V určený deň mohli ľudia k svojmu nákupu pridať aj trvanlivé potraviny pre tých,
ktorí sa ocitli v núdzi. Spomedzi všetkých miest na Slovensku, kde funguje spomínaný reťazec, sa Malacky vďaka vyzbieranému množstvu potravín umiestnili na skvelom 5. mieste. Ďakujeme všetkým ľuďom
s dobrým srdcom.
Darovať sa mohli akékoľvek tr- kým darcom. V dnešnej nie ľahkej dobe
vanlivé potraviny, ktoré kupujúci po ukázali, že životy slabších a núdznych
zaplatení odovzdali dobrovoľníkom im nie sú ľahostajné. Vďaka tomu sme
zo Slovenského Červeného kríža. Ze- urobili obrovskú radosť osamelým se
leninové a mäsové konzervy, ovoc- niorom, mnohopočetným rodinám,
né kompóty, múka, ryža, cestoviny, osamelým matkám s deťmi či bezdo
pochutiny, detská krupica, keksíky, movcom. Nikoho nesúďme, nik z nás
kakao, čaj, cukor, soľ, olej, trvanlivé nevie, ako dopadne zajtra, o rok, dva
mlieko, med – v Malackách prispe- či tri,” hovorí spoluorganizátorka
lo 380 nakupujúcich a vyzbieralo sa zbierky potravín Klaudia Kovárová
2 264 kusov potravín, čo na hmot- z Miestneho spolku Slovenského
nosť predstavovalo viac ako jednu Červeného kríža v Malackách.
tonu. To najdôležitejšie – podarilo sa
Potravinová zbierka sa na Slovenvyskladať 100 balíkov pre 100 rodín sku konala už po ôsmykrát. Zapojilo
v núdzi. „Zaslúžená vďaka patrí všet sa viac ako 16-tisíc darov. Zbierka

Kybernetický útok
na mestský úrad
Mestský úrad v Malackách zasiahol kybernetický útok zo zahraničia. IT špecialisti mesta v súčin
nosti s externými spolupracov
níkmi analyzujú rozsah škôd.

Mesto spolupracuje s Národným
bezpečnostným úradom, Policajným
zborom SR, Úradom na ochranu osobných údajov aj s vládnou kyberbez
pečnostnou jednotkou CSIRT.
„Istú dobu budeme fungovať vo
veľmi obmedzenom režime. Nateraz
prácne obnovujeme základný chod.
Berieme to ako výzvu vybudovať kom
pletne novú bezpečnostnú štruktúru,”

Ako sa rozdelilo 100
balíčkov potravinovej
pomoci, vyzbieranej
v Malackách
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Malacky
Sološnica
Láb
Studienka
Plavecký Mikuláš
Veľké Leváre
Kuchyňa
Závod
Kostolište
Gajary
Záhorská Ves
Stupava
Pernek
Pokračovanie na strane 3

Malacké kultúrne
leto – návraty

komentoval situáciu primátor mesta
Juraj Říha.
Z bezpečnostných dôvodov sú dočasne zneaktívnené takmer všetky
elektronické systémy. Ospravedlňuje
me sa verejnosti za prípadný sklz pri
vybavovaní podnetov a podaní.
V štandardnom režime pre verejnosť
pracuje matrika, podateľňa a evidencia obyvateľov. Keďže mailová komunikácia s jednotlivými oddeleniami
úradu je momentálne obmedzená,
odporúčame využiť telefonický kontakt na spojovateľa 034/79 66 100.
Ďakujeme za pochopenie.
MsÚ
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Opravuje sa
Záhorácka
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Karin Mozová
zbiera medaily
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Návraty k Malackému kultúrnemu letu:

Obnova ľudovej architektúry
Stretnutie s históriou bolo tentoraz odeté v ľudovom šate. Prednášku architekta o tradičnej výstavbe na Záhorí doplnili prezentácie
o dvoch konkrétnych príkladoch rekonštrukcie ľudovej architektúry
z okolia Malaciek. O tejto téme v malackom kaštieli rozprávali hostia
Ivan Klas, Richard Drška a Alexander Krajčír.
Architekt Ivan Klas, ktorý sa na
doktorandskom štúdiu venoval špeciálne ľudovej architektúre Záhoria,
konkrétne jeho južnej časti, predstavil vývoj ľudovej architektúry s využitím príkladu neďalekej Stupavy. Zo
stavebných materiálov bola pre Záhorie charakteristická hlina. Prevládajúcou sa stala najmä v čase vlády
Márie Terézie a jej syna Jozefa II. Pre
zamedzenie ničivým požiarom bolo
vtedy vydané nariadenie, ktoré zakazovalo používanie dreva ako stavebného materiálu. Domy boli prízemné,
najprv jednopriestorové, neskôr trojpriestorové. Typickým znakom tradičnej architektúry boli dvory, ktoré sa
neskôr (v 2. polovici 19. storočia) za
čali uzatvárať. Na oddelenie dvorovej
časti a humna (záhrady) sa na Záhorí
využívala stodola. Záverečnou fázou
si ľudová architektúra prešla v čase
prvej Československej republiky. Vtedy ju začali nahrádzať mestské vily.

V tom čase dominovalo združstevňovanie, čo znamenalo zánik poľnohospodárskej malovýroby. Tým tradičné
obydlia de facto stratili svoje opodstatnenie. Začala sa vytrácať ich výrobná funkcia, zostala už len obytná.
„Samozrejme, niekde zostali nejaké zá
hradky, ale už to nie je na obživu. Je to

ako doplnok,“ dopĺňa Ivan Klas. Dnes
v mestách i obciach často vidíme skôr
mix všetkých možných architektonický štýlov vedľa seba.
Ako vzniklo múzeum v Kútoch
Richard Drška priblížil rekonštrukciu domu z roku 1887 v Kútoch. V súčasnosti je v ňom expozícia ľudového
bývania. Zároveň slúži na folklórne
aktivity miestnych nadšencov. Objekt
otvorili v roku 2019 po približne trojročnej rekonštrukcii a revitalizácii záhrady. Veľa prác domáci urobili sami,

Koniec ľudovej architektúry
Šesťdesiate roky 20. storočia znamenali koniec tradičnej výstavby.

Nové možnosti bádania
v Múzeu Michala Tillnera

Múzeum Michala Tillnera sa rozrástlo. Ústav pamäti národa mu daroval viaceré odborné publikácie,
ktoré sa venujú histórii Slovenska
v 20. storočí. Aj tieto knihy poslúžia
našim historikom pri bádaní a odkrývaní nových súvislostí v novších deji-

nách nášho mesta a regiónu. V týchto dňoch sa knihy spracúvajú a zara
ďujú do knižničného fondu, čo znamená, že si ich budú môcť zapožičať
a prečítať aj čitatelia knižnice. Ústavu
pamäti národa ďakujeme.

pretože v mužskom zbore Kúcané,
ktorý sa okrem iných podieľal na rekonštrukcii, sa našli odborníci z rôznych odvetví stavebného priemyslu.
Kúsok z procesu obnovy tohto objektu mohli diváci RTVS (Rozhlas a televízia Slovenska) a ČT (Česká televízia)
vidieť v koprodukčnom cestopisnom
seriáli Hranica v srdci (diel Dyjský troju
holník), nakrútenom pri príležitosti
100. výročia vzniku Československa.
Kúťania pracujú na rekonštrukcii
ďalšieho objektu na pozemku. Je ním
stodola z roku 1820, ktorá by slúžila
na rôzne podujatia a stretávanie ľudí
za priaznivého počasia. Na organizovanie podobných aktivít počas chladnejších dní plánujú v budúcnosti vystavať komunitný dom.
Príbeh Domu 1890
Alexander Krajčír predstavil Ľudový dom v Závode. Názov Dom 1890
dostal podľa nápisu vročenia (1890)
na nosnom tráme domu. Nachádza
sa v ňom výstava krojov, stretáva sa tu
napríklad miestna folklórna skupina

Text a foto: MCK Malacky

Bezplatná právna
pomoc pre seniorov
4. november
18. november od 10.00 h
Štvrtok
2. december do 12.00 h
16. december

Právna poradňa pre malackých seniorov pokračuje vo svojej činnosti.
Pomoc je určená pre seniorov s trva
lým bydliskom v Malackách. Na kon
zultáciu s právnikom JUDr. Františ
kom Kurnotom sa netreba objed
návať, stačí prísť na Mestský úrad
v Malackách (2. p., č. d. 225). Prines

te si so sebou občiansky preukaz (na
overenie bydliska). Poradenstvo je
diskrétne a anonymné.
Seniori sa môžu na poradňu obrá
tiť v týchto oblastiach: exekúcie, ro
dinné vzťahy, dedičské konanie,
zmluvné vzťahy, majetkové záležitosti, spotrebiteľské problémy,
právna ochrana. Poradenstvo neposkytujeme v trestných veciach a ne
zastupujeme ani v konaniach na súdoch.
-red-

Termíny odberov
krvi 2022
Malacky

Sološnica

31. január
20. január
25. máj
12. máj
28. september
8. september
Ďakujeme všetkým darcom.
MsSČK Malacky

Lanšper a je otvorený aj pre verejnosť
(viac informácií: www.dom1890.sk).
V budúcnosti by v ňom radi organizo
vali aj rôzne workshopy.
Majitelia dom kúpili v roku 2017.
Počas rekonštrukcie objavili tajnú ko
moru, do ktorej sa dalo vojsť len zho
ra. Bola oddelená priečkou od komory. Vznikla pravdepodobne pred II.
svetovou vojnou, keď si ľudia zvykli
vybudovať takúto tajnú miestnosť
po zlej skúsenosti s vojakmi z I. svetovej vojny. Dnes tento priestor slúži
ako technická miestnosť. Dom vrátili
do pôvodného tvaru „L” pristavaním
zbúranej časti z 5000 kusov recyklovaných tehál. Podľa zistení pri rekonštrukcii domu bola najtradičnejšou
farbou okien na Záhorí zelená, a preto ju nakoniec zvolili na okná v ob
jekte. Medzi ďalšie charakteristické
farby v našom regióne patrili podľa
A. Krajčíra červená a žltá, hoci v istom
období prevažovala napríklad v Závode modrá.
Strasti rekonštrukcií
V obidvoch príkladoch sa majitelia
pri obnove ľudovej architektúry snažili čo možno najviac zachovať autentické prvky. V súčasnosti je už náročnejšie nájsť pôvodné klince, kovania,
skrutky, kľučky či pánty. Niektoré materiály získali zo starých stavieb, určených na zbúranie. Niekedy museli
zvoliť aj neautentické prvky, napríklad v Kútoch novšiu podlahu či žľaby a ríny na odvádzanie vody. „V tom
je kompromis chceného a možného.
Robili sme, ako sme najlepšie vedeli,“
povedal v závere svojej prezentácie
Richard Drška.
Text a foto: P. Arpášová

Novým
starostom
Marianky je
Eugen Jeckel

Doterajší zastupujúci staros
ta Marianky Eugen Jeckel zvíťazil v nedávnych doplňujúcich komunálnych voľbách
v tejto obci. Získal 447 hlasov,
jeho protikandidátovi Matúšovi Dubovskému odovzdalo
svoj hlas 334 voličov.

Z 1773 zapísaných voličov v Marianke sa na voľbách zúčastnilo 787
ľudí (44,38 %). Odovzdali 781 platných hlasov.
V Marianke sa doplňujúce voľby
konali po tom, ako v marci tohto
roka zo svojej funkcie odstúpil vtedajší starosta Dušan Statelov. Urobil
tak po pretrvávajúcom nátlaku na
jeho osobu. V priebehu dvoch rokov
zažil dva útoky na svoj majetok. Najskôr mu niekto podpálil auto, neskôr
mu zhorela konská stajňa.
Text: TASR/-red-,
foto: obec Marianka
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Pomohli sme ľuďom v núdzi
Dokončenie zo strany 1

priniesla v celej krajine veľa pekných
momentov – zákazník v Senci napríklad daroval 100 kilogramov potravín, na inom mieste dobrovoľníčky
dostali od nakupujúceho kytičku
kvetov, inde zasa prispela aj mamička šiestich detí so slovami, že možno
raz aj ona bude potrebovať pomoc.
V rámci celého Slovenska sa vyzbieralo 3 500 balíkov pre rodiny aj jednotlivcov.
„Ďakujem Darine Pelecovej z Mest
ského úradu Malacky za rozvoz v Ma
lackách, Záhorskej Vsi a Stupave, sta
rostke Sološnice Anne Čermákovej,
starostovi Plaveckého Mikuláša Petro
vi Válkovi, starostovi Závodu Petrovi
Vrablecovi, Jozefovi Hlavenkovi z Veľ
kých Levár, členom miestnych spolkov
Slovenského Červeného kríža z Kuchy
ne a Lábu, Katke Polákovej za rozvoz

Zaujímavosti
o zbierke potravín

• prvýkrát sa konala v roku 2014,
• vlani ju prerušili opatrenia spo-

jené s pandémiou, no Kaufland
venoval 12 ton potravín,
• do tohtoročnej zbierky sa zapojilo vyše 845 dobrovoľníkov,
ktorí spolu odpracovali viac ako
6 000 hodín,
• najviac sa vyzbieralo cestovín,
múky a ryže,
• v hojnej miere zákazníci venovali aj strukoviny, sušené ovocie, piškóty a keksy,
• doteraz sa celkovo vyzbieralo
vyše 340 ton potravín, z ktorých
sa pripravilo viac ako 18 800 balíkov.

v Gajaroch a Kostolišti a Katke Biksad
skej Stančiakovej za pomoc pri rozvo
ze v Studienke,” vymenúva časť svojich spolupracovníkov K. Kovárová.
A keďže v takýchto situáciách nikdy nie je dosť slova „ďakujem”, poďakovanie patrí aj tým, bez ktorých by
sa zbierka v Malackách nepodarila,
čiže spoluorganizátorom. Boli nimi:
Klaudia Kovárová, Beata Sánovská,
Marta Mikušová, Štefan Imríšek, Pavol Tardík z firmy Betónové ploty, Vladimír Kovár, Zuzana Tardíková, Nina
Laffersová a Dominik Imríšek.
Ďakujeme rodičom, ktorí učia svoje deti pomáhať. Ďakujeme seniorom, ktorí pomohli, hoci sami nemajú ľahkú situáciu. Ďakujeme ďalším
zúčastneným podnikateľom, dobrovoľníkom a zamestnancom Kauflandu.
Text: -lp-, foto: -otano-/-mf-

Lipa republiky má tri roky

Lipa republiky v centre mesta má už tri roky. Bola vysadená v októbri 2018
na Kláštornom námestí pred OD Stred na mieste bývalého hostinca Bersón
pri príležitosti storočnice od vzniku Československej republiky. Stromček
pekne rastie a dúfame, že sa mu bude aj naďalej dariť.
Lipy republiky, resp. Stromy slobody symbolizovali vznik prvej Československej republiky. V rokoch 1918 až 1919 ich na našom území vysadili tisíce.
-lp-/-jhSadili sa lipy malolisté, národný strom slovanských národov.

Opravuje sa časť Záhoráckej

V sobotu 30. októbra sa začala rekonštrukcia Záhoráckej ulice v úseku od dolného kostola po výjazd
z Malaciek smerom na Kostolište.

Ako nás informovala Správa ciest
Bratislavského samosprávneho kra
ja, práce potrvajú v závislosti od po
časia približne 10 dní. Doprava je regulovaná dočasným značením. Prosíme vodičov o trpezlivosť.
-red-

č. 20 vyjde vo štvrtok
18. novembra
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Svätoplukova
Svätopluk bol legendárnym vládcom Nitrianskeho kniežatstva a Veľkej Moravy. Narodil sa okolo roku
830 a zomrel v roku 894. Známa nie
je príčina smrti ani to, akým spôsobom bol pochovaný.
Bol synovcom kniežaťa Rastislava, s ktorým na našom území spoluvládol. Udáva sa, že v čase Svätopluka bola Veľká Morava rozdelená
na 3 časti – Koceľovu, Rastislavovu
a Svätoplukovu. Vďaka tomu, že porazil v povstaní Frankov a oslobodil

[16]
nila schôdza na podporu Memoranda slovenského národa, bol prítomný aj Štefan Čulen. O rok neskôr ho
menovali za jedného z piatich správcov zbierok pre Maticu slovenskú.
Ako farár v Malackách pôsobil od
roku 1879 až do svojej smrti v roku
1892. Okrem pronárodných aktivít
a duchovnej práce sa venoval aj lite
rárnej činnosti a prispieval do Katolíckych novín. V Malackách na vlastné náklady postavil školskú budovu, ktorá sa nachádzala v terajšom
hostinci pri priechode cez železnicu
neďaleko križovatky Legionárskej
a Duklianskych hrdinov. Počas jeho
pôsobenia postavili kaplnku sv. Anny na Stupavskej ulici.

Svätoplukova ulica

Svätopluk na poštovej známke.
Zdroj: pofis.sk

Veľkú Moravu spod ich nadvlády, sa
neskôr stal samostatným vládcom
Veľkej Moravy. Nielenže sa mu darilo
odrážať franské útoky, postupne počas svojej vlády pripájal nové teritóriá a za jeho vlády sa ríša rozrastala.
Podarilo sa mu získať napríklad Čechy, Lužice či územie dnešného Maďarska zvané Panónia. Práve za jeho
vlády dosiahla Veľká Morava najväčší
rozsah.
Legenda o troch prútoch, vďaka
ktorej Svätopluka dodnes pozná široká verejnosť, sa však nemusí zakladať na pravde. Historicky sa dochovali len dvaja synovia, no v legende
pred smrťou podáva prúty trom.
Mojmír II. a Svätopluk II. sú historicky dokázateľné osobnosti, no tretieho syna sa nepodarilo zdokumen
tovať.

Štefana Čulena

Štefana Čulena
Štefan Čulen bol malacký farár
a národovec, rodák z Brodského. Je
ho brat Martin Čulen bol riaditeľom
slovenského gymnázia v Kláštore
pod Znievom.
Štefan Čulen študoval teológiu
v Trnave a v Pešti, kde ho v roku 1844
vysvätili za kňaza. Ako kaplán pôsobil vo Veľkých Levároch a Gajaroch.
Ako farár po prvý raz pôsobil od po
lovice 50. rokov 19. storočia v Perne
ku. Počas celého života bol pronárodne orientovaný. Keď sa v roku
1862 v malackom kláštore uskutoč-

Hrob Štefana Čulena na starom cintoríne
v Malackách

Štúrova
Osobnosť Ľudovíta Velislava Štúra
asi netreba bližšie predstavovať. Ide
o najvýraznejšiu osobnosť slovenského národného obrodenia. Nebyť
tohto politika, jazykovedca, novi-

Ľudovít Štúr.
Zdroj:
Turieconline.sk

nára, básnika, filozofa a pedagóga,
možno by Slováci svojbytnosť nikdy
nenadobudli. Je kodifikátorom spisovnej slovenčiny.
Narodil sa 28. októbra 1815 v Uh
rovci, bol druhým dieťaťom v rodine národne uvedomelého učiteľa
Samuela Štúra. Rozhodujúci vplyv
na jeho pronárodné aktivity malo
stretnutie s profesorom Jurajom
Palkovičom na evanjelickom lýceu
v Bratislave, kam išiel študovať po
dvoch ročníkoch gymnázia v maďarskom Győri. Na bratislavskom evanjelickom lýceu bol aj pedagógom,
keď nahradil už spomenutého profesora Palkoviča, ktorý bol v dôchodkovom veku. Ďalším zlomom v jeho
živote bol výlet na Devín v roku 1836,
ktorý sa považuje za začiatok jeho
pronárodnej cesty, hoci už predtým
prispieval národne orientovanými
básňami do viacerých periodík. Počas tohto výletu si Štúr a jeho spolupracovníci dali slovanské pseudonymy a sľúbili vernosť boju za vlasť.
Už vtedy mal myšlienku kodifikovať
spisovný slovenský jazyk zo stredoslovenského nárečia, pretože dovtedy používaná biblická čeština začala byť pre Slovákov čoraz viac nezrozumiteľná. Dlhý proces formovania
a jazykovednej činnosti mal za výsledok kodifikáciu v roku 1843. O dva
roky na to už vychádzali Slovenské
národné noviny v novom jazyku.
Štúr bol zástancom Slovákov aj
na politickej úrovni – národné záuj
my hájil ako poslanec Uhorského
snemu za mesto Zvolen. V revolučných rokoch 1848–1949 spísal spolu s najbližšími spolupracovníkmi
Žiadosti slovenského národa, no
v očiach maďarskej vlády bol považovaný za rozvracača a pansláva. Na
Štúra, Hurbana a Hodžu bol vydaný
zatykač. Aj napriek tomu sa Štúrovi
podarilo zvolať v Prahe Slovanský
zjazd. Štúrovcom sa podarilo vy-

volať neposlušnosť voči maďarskej
vláde zvolaním Slovenskej národnej
rady vo Viedni, no Štúra to stálo neustály policajný dozor až do konca
jeho života. Ten prišiel zopár dní po
tragickej nehode pri poľovačke, keď
sa sám postrelil. Zomrel 12. januára
1856 v Modre.
Ulica Ernsta Wiesnera

Ernst Wiesner.
Zdroj: Brnenský
architektonický
manuál

Ernst Wiesner bol významný slovenský architekt židovského pôvo
du, narodený 21. januára 1890 v Malackách. Jeho otec podnikal s kancelárskymi potrebami. Továrne mali
v Malackách i v Brne, kam sa prav
depodobne v 90. rokoch 19. storočia celá rodina presťahovala. Ernst
v Malackách vychodil asi len ľudovú
školu.
Strednú školu absolvoval už v Br
ne, architektúru vyštudoval vo Viedni. Väčšina jeho kariéry je spojená
práve s Brnom. Je autorom dizajnu
niekoľkých tamojších víl, domov, ale
aj dodnes stojaceho krematória.
Stavby má na konte aj v Rakúsku
a Poľsku. Jeho kariéru v 30. rokoch
minulého storočia ohrozila hospodárska kríza, nástup Hitlera a intervencia do Československa. V marci
1939 preto emigroval do Británie.
Počas vojny a tesne po nej pracoval
pre exilovú československú vládu
a veľvyslanectvo v Londýne, potom
sa presťahoval do Liverpoolu, kde sa
už venoval architektúre. Najvýznamnejšou prácou z jeho života v exile
je rekonštrukcia liverpoolskej Kaplnky sv. Kláry. Pôsobil tiež na miestnej
škole ako docent architektúry. V exile
dožíval bez kontaktu s vlasťou a blízkymi, a preto časom zatrpkol. Zomrel
15. júla 1971 bez toho, aby pred smrťou stihol vidieť domovinu.
Malacké pohľady o ňom písali:
„Ernstovi Wiesnerovi sa ešte za života dostalo viacero ocenení. Škola
architektúry v Liverpoole mu v roku
1954 udelila čestný titul Master of
Architecture. Univerzita J. E. Purkyně
v Brne ho v roku 1966 ocenila striebornou medailou a v roku 1969 ho
poctila čestným doktorátom za ce
loživotné dielo. V roku 1968 dostal
aj Pamätnú medailu k 50. výročiu
vzniku republiky.”
Text: M. Binčík, foto: S. Osuský

Štúrova ulica

Ulica Ernsta Wiesnera
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Dožinky v divadle FALANGÍR
Leto bolo mimoriadne náročné i prajné a divadelníci, netradične,
ďakujú za úrodu. Netradične preto, lebo pre divadlá by mala začať
sezóna práve v týchto dňoch.

V júni sme začali spoločným divadelným workshopom, na ktorom
sme tvorili línie nového predstavenia
Išel Macek. Možnosť tvoriť sme mali
najmä vďaka podpore autorského
tímu (Stano Bellan, Rózi Habová,
Fredy Swan, Rasťo Král, Beina Reifová) a našim dlhodobým partnerom,
spoločnosti AutoSave a Malackým
pohľadom, ale i v spolupráci so sološnickými divadelníkmi.
Vďaka Fondu na podporu umenia, mestu Malacky, Bratislavskej regionálnej dotačnej schéme a Nadácii
ZSE sme boli schopní predstavenie
zrealizovať, odohrať ho na viacerých
podujatiach a postúpiť s ním aj na
najvyššiu celoštátnu súťažnú prehliadku neprofesionálnych divadiel
Belopotockého Mikuláš 2021, ktorá
by mala byť v novembri. Z mimoriadneho úspechu sa tešíme a zároveň sme vďační za podporu, ktorá je
pre nás viac-menej bytostná.
Aj počas obmedzení sme dokázali fungovať tak, aby sme sa pripravili
na prednesové súťaže. Na Hviezdoslavov Kubín postúpili Kristína Reifová, Samuel Vrlák, Adam Albert
a Denis Farkaš. V postupových ko
lách sme úspešne reprezentovali
v každej kategórii.
Poslednou výzvou bolo divadelné spracovanie poetickej predlohy
Telo mlieka, s ktorým sme postúpili na Hviezdoslavov Kubín. Postup
bol pre nás rozpačitý najmä preto,
že sme pre ochorenia nevedeli ponúknuť prestavenie v pripravovanej
kvalite. Každopádne, celé zoskupenie Stella Stupňanová, Karin
Makytová, Táňa Šteffeková, Samuel Vrlák, Sveťo Mladý, Tomáš
Kovarovič, Matej a Neo Bumbera
a špeciálne Kristína Reifová, Denis Farkaš a Matúš Klas sa pokúsili
prvýkrát o poetické divadlo, ktoré si
budeme môcť pozrieť na podujatí
Noc divadiel 2021.
Dostalo sa nám aj pozvania na
medzinárodný festival Amplión 2021
v Banskej Štiavnici. Ročník bol mi
moriadne vydarený a mali sme možnosť vidieť netradičné vystúpenia
umelcov z Nemecka, Británie, Česka
či Japonska.
Odohrali sme predstavenie pre
materské školy Červená čiapočka
v obsadení Katka Bódi, Katka Baš

ková, Michal Beňka a Marek Sivák.
Marek sa pripravoval aj na súťažnú
prehliadku Bratislavské metamor
fózy 2021 s divadlom jedného herca,
ale ochorenie nám skrížilo plány.
Paralelne vychádzali podcasty
Milenials. Tvoria ich naši herci „vo
výslužbe”, ktorí študujú alebo pôsobia v zahraničí, na akademickej pô

čo som veľmi vďačná. Poďakovanie
adresujeme pani Alenke Gajarskej,
ktorá nám nezištne ušila dvanásť
kostýmov. Výtvarne sa na kostýmoch
podieľala Rózi Habová. Musím povedať, že kostýmovému výtvarníkovi
Petrovi Čaneckému, ktorý pôsobí aj
v SND, sa výtvarné uchopenie našej
Rózi veľmi páčilo. Denis Farkaš nám
ako pedagóg VŠMU sprostredkoval
spoluprácu s profesionálmi Máriou
Kecskésovou a Romanom Anderlem.
Bolo to pre mňa mimoriadne inšpira-

Oficiálne tri roky, v skutočnosti
aj 20 rokov
Názov výstavy vznikol spontánne.
Keď už prišlo na vymýšľanie názvu
pre výstavu, pani Habovej sa hneď
v hlave vynorila spomienka – ako
povedala – na „celé leto vo farebnej
dúhe”. Farebné leto je už treťou výstavou tohto klubu, ktorý oficiálne
vznikol 8. januára 2018. „Ako tvorivá
skupinka fungujeme už najmenej dve
desiatky rokov a podotýkam, že sa
stretávame každý piatok počas celého
roka,” prezradila s úsmevom vedúca Klubu výtvarníkov – dospelákov
MCK.

Do malackej galérie
sa vrátili farby leta

Letné počasie je už dávno za nami, no napriek tomu Galériu Mestského centra kultúry (MCK) rozžiarilo 63 prác od sedemnástich autorov,
ktoré pripomínajú toto ročné obdobie. Výstava Farebné leto Klubu
výtvarníkov – dospelákov MCK pod vedením malackej umelkyne Rozálie Habovej bola oficiálne otvorená vo štvrtok 21. októbra. Keďže
vtedy platné pravidlá v súvislosti s pandémiou neumožňovali zorganizovať vernisáž, v priestoroch sme sa boli len pozrieť a pokochať.

„Celé leto sme sa s dospelákmi – výtvarníkmi stretávali vždy v sobotu.
Rande s umením sme začali vždy o 9.00
ráno pred synagógou a autami sme
sa presúvali k niekomu z výtvarníkov,”
spomína si na tvorbu diel R. Habová.
Každý z výtvarníkov, ktorý práve pozýval svojich kolegov tvoriť k sebe,
Predstavenie Telo mlieka

de alebo v medzinárodných korporátoch. Epizódy sú skutočne zaujímavé a s veľkým záujmom i potešením ich sledujem. Projekt v sloven
skej a anglickej verzii realizujú Denis Farkaš spolu s Karolínou a Kristínou Reifovou, Sárou Stupňano
vou, Mirkou Sivákovou a Denisom
Šatanom.
Prehľad by nebol úplný, ak by
som nespomenula láskavosť momentov spolunažívania Mackovej
rodiny, v pekných vzťahoch Mackovcov – Škrhovcov ku svojim divadelným deťom nielen v divadle, ale i pri
chutných posedeniach, na ktoré Škrhovci deti pozvali. Nechýbali dobroty a tradične sme sa aj dobre zabávali. S naším hosťujúcim tútorom Fredym Swanom sme to potiahli nielen
pri prednesových konzultáciách, ale
spoločne sme prvýkrát režírovali, za

tívne. Pri návrhoch a realizácii printov sme sa opäť mohli oprieť o Máriu Marekovú a Petra Holenku.
Rasťo Král nám zhudobnil krásne
texty Stana Bellana, mladým vytvoril zvučky na podcast, ale podržal
aj pri predstavení Telo mlieka. Nič
z tohto by nám však nebolo platné,
keby Stano Bellan opäť nenapísal
krásny scenár, ktorého láskavá múdrosť a jadrný záhorácky humor pri
náša jedinečný divácky zážitok.
Máme za sebou ďalšiu sezónu
a pred sebou pár neistých mesiacov.
Čokoľvek je pred nami neisté a otvorené, vnímame pri pocite prítom
nosti blízkych ľudí, partnerov a podporovateľov ako príležitosť. Ďakujeme.
Text: B. Reifová,
foto: Divadlo FALANGÍR
a R. Zatlukal, MOSka

musel mať priestor najmä v exteriéri,
ale v prípade nepriaznivého počasia
aj v interiéri. Na oplátku ostatní umelci z klubu priniesli zásoby potrieb na
maľovanie, ako aj občerstvenie. „Keď
že nás bolo každú sobotu okolo desať
až pätnásť ľudí, tak to nebolo až také
jednoduché,” priznáva R. Habová.

Každá výstava má svoju dušu
„Príprava výstavy je mojou domi
nantou. Je spojená s mojím ´tancom´
pri hľadaní miesta pre každý obraz
a objekt a samotná vernisáž je pre
dospelákov prekvapením a darčekom
odo mňa,” rozpráva Rozália Habová.
Malacká výtvarníčka a vedúca Klubu výtvarníkov – dospelákov MCK si
cení aj ochotu zamestnancov MCK
pomôcť pri inštalácii výstavy.
No a čím je táto výstava špeciálna? „Výstava je plodom tvorivých spo
ločných dní, plných radosti z tvorby.
Špecifikovať sa dá určite tým, že je na
bitá vždy inou energiou, farbami, tvar
mi, motívmi. Občas sa k nám pri tvorbe
pridružia aj milí ľudkovia a obdarujú
nás svojou hudbou alebo prítomnos
ťou. Tým dodajú obrazom svojrázny
svet. Každá výstava má svoju dušu, a tú
treba nájsť aj v sebe samom.”
Na výstavu pozývame všetkých
milovníkov umenia. Záujemcovia si
ju môžu prísť pozrieť individuálne do
20. novembra do Galérie MCK (Zá
horácka 1919) na 1. poschodí. Navštíviť ju možno v pondelok až piatok od
9.00 do 12.00 h a od 13.00 do 17.00 h)
a v sobotu od 9.00 do 12.00 h).
Podľa súčasne platných opatrení
môže byť na priestore 15 m2 jedna
osoba s respirátorom prekrývajúcim
nos a ústa.
Text a foto: P. Arpášová

Neformálne vzdelávanie prostredníctvom byliniek
Na školskom dvore ZŠ Záhorácka pribudli vyvýšené záhony i bylinková špirála. Záhony tvorí levanduľa, v bylinkovej špirále je medovka, mäta, pažítka, rozmarín, tymián a ligurček. Za realizáciu projek
tu EnviroAktivneCentrum ďakujeme rodičom nášho minuloročného
deviataka.

Bylinkovú špirálu pomohli vybu
dovať rodičia žiakov 2. B triedy v rám
ci svojho voľného času. Sadenie do
bylinkovej špirály nebolo náhodné.
Najskôr sa žiaci oboznámili s tým,
prečo je výhodné sadiť bylinky do
špirály a dozvedeli sa, do ktorej časti
špirály je vhodné jednotlivé bylinky
umiestniť. Pred sadením ich pomocou mobilnej aplikácie identifikovali
a následne ich umiestnili na vhodné
miesto.
Pri tvorbe záhonov pomáhali žia-

5

ci 2. stupňa. Merali, sadili, polievali,
hrabali, zametali...a popri tom sa učili
prakticky myslieť, počítať, uvažovať či
pomáhať si. Všetkých to veľmi bavilo,
škola preto vytvorí priestor na ďalšie
neformálne vzdelávanie.
O bylinkovú špirálu sa budú starať žiaci 2. ročníka v rámci voľnoča
sových aktivít a na hodinách prvouky.
O záhony sa starajú prevažne žiaci 2.
stupňa na hodinách biológie, čiastočne techniky a v rámci voľnočasových
aktivít.
Text a foto: ZŠ Záhorácka
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75 Ján Albrecht
Dušan Ďurik
Vlasta Jančiová
Lýdia Kolandrová
Margita Králová
Jana Malá
Hedviga Mostbauerová
Jana Obselková
Pavlína Písečná
Ivan Šelc
Zlata Veselá
80 Otília Bieleszová
Richard Fraňo
Celícia Marková
Karol Michalovič
Anna Šusterová
Anna Vlková
85 František Neužil
Rozália Vosátková
90 Angela Hrčková
Emília Vallová
93 Alžbeta Hurbanová
Srdečne blahoželáme!
vítame medzi nami
Timothy Oslej
Paula Andilová
opustili nás
Igor Obselka, Malacky; Oľga Toldyová, Malacky; Bibiána Havlíková, Malacky; Ignác Salay, Kostolište; Eulália Senková, Gajary;
Stanislav Ondruš, Malacky; Milada
Markovičová, Sekule; Michal Marík, Veľké Leváre; Emília Šefčíková,
Malacky; Igor Viliačik, Malacky
SPOMIENKY
Dnes len kytičku kvetov
na hrob môžeme mu dať,
ticho sa modliť,
s úctou a láskou spomínať.
28. októbra uplynulo 10 rokov, keď
nás navždy opustil
náš manžel, otec
a dedko Ladislav
Hrčka. Spomína
jú manželka An
gela, dcéra a synovia, nevesty,
vnúčatá a celá rodina.
1. novembra sme
si pripomenuli 10.
výročie úmrtia našej mamy, babky
a svokry Vlasty
Skúpej a 2. novembra sme si pripomenuli 17. výročie úmrtia nášho
otca, svokra a dedka Jána Skúpeho. Spomína dcéra Jana s rodinou.

Len krásne spomienky ostali na Teba,
tiché modlitby posielame do neba.
V srdciach Ťa stále nosíme
a s láskou na Teba si spomíname.
3. novembra si pripomíname nedožitých 90 rokov
a 20. výročie úmrtia nášho drahého Karola Illého
z Malaciek. S láskou v srdciach spomínajú man
želka Margita, deti s rodinami a ostatní, ktorí ho poznali.

blahoželáme
Dožiť sa radosti kvitnúceho rána
je zázrak milosti, najkrajší dar Pána.
Aj my dnes želáme dobrého
zdravíčka
pre našu babičku od Pána z nebíčka.
Nech jej dá dar zdravia,
v ňom je žitia sila,
aby tu radostne a šťastne ešte žila.
Ku krásnym 90. narodeninám pani Angele Hrčkovej blahoželajú dcéra Božena, synovia Ladislav a Milan, neves
ty Monika a Danka,
vnúčatá Andrejka
s Braňom, Peťka, Slávino s Monikou, Katka s manželom Julkom, Veronika s manželom Filipom a pravnúčatá Jožko a Paulínka.

6. novembra oslávi
pán Ľudovít Oslej
svoje 81. narodeni
ny. Srdečne blahoželajú manželka,
syn Ivan s priateľ
kou, vnuci Ivan a
Dominik s priateľkami a najväčšie
radosti Oliver, Larka a Timko. Všetci mu želáme v zdraví užiť si ďalšie
roky života.

19/2021

AD HOC Malacky vyhlasuje ponukové konanie na dlhodobý odplatný prenájom

časti pavilónu D na letnom kúpalisku.
I. Predmet nájmu:
Prenájom časti pavilónu D na letnom kúpalisku pozostávajúci z viacerých miestností (spolu 109,42 m2). Zvyšný priestor je využitý ako sklad. Pôdorys tvorí prílohu
č. 1 tohto ponukového konania.
II. Podmienky nájmu:
Doba nájmu 1 rok s možnosťou predčasného ukončenia nájomnej zmluvy zo strany prenajímateľa výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou
2 mesiace.
Účel nájmu:
poskytovanie služieb v oblasti športu a rekreácie.
III. Písomná ponuka musí obsahovať:
a) identifikáciu záujemcu – budúci nájomca:
• právnická osoba – výpis z obchodného registra (nie
starší ako tri mesiace), ponuka právnickej osoby
musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom,
• fyzická osoba – meno, priezvisko, trvalé bydlisko,
dátum narodenia,
• fyzická osoba – podnikateľ – výpis zo živnosten
ského registra (nie starší ako tri mesiace),
b) súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracúvaním osobných údajov v súvislosti s ponukovým konaním (zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov),
c) telefonický kontakt,
d) záväzný návrh výšky nájomného v € za 1m2/rok,

e) čestné vyhlásenie (štatutárneho zástupcu v prípade
právnickej osoby) o tom, že uchádzač nemá záväzky
voči mestu Malacky,
g) podrobnejší popis plánovaného účelu využitia.
Ak ponuka nebude obsahovať požadované náležitosti,
bude záujemca z ponukového konania vyradený. Každý záujemca môže podať iba jednu ponuku. Ponuky
spolu s požadovanými dokladmi musia byť vyhotovené
v slovenskom jazyku.
IV. Kritériá hodnotenia ponuky:
• cena za nájom,
• plánovaný účel využitia.
Víťaza ponukového konania určí komisia s prihliadnutím na všetky predložené podklady.
V. Ostatné informácie pre záujemcov:
Bližšie informácie a možnosť dohodnúť obhliadku poskytne Ing. Dušan Rusňák, riaditeľ AD HOC Malacky,
tel.: 0907 793 399, mail: riaditel@adhocmalacky.sk
Uchádzači doručia svoje písomné ponuky v uzavretej
obálke s názvom PONUKOVÉ KONANIE – PRENÁJOM
ČASTI PAVILÓNU D NA LETNOM KÚPALISKU – NEOTVÁRAŤ! na adresu: AD HOC Malacky, Sasinkova 2,
901 01 Malacky najneskôr do 8. 11. 2021.
AD HOC Malacky si vyhradzuje právo odmietnuť všetky
ponuky a ponukové konanie zrušiť.

Toto oznámenie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy a nie je obchodnou verejnou súťažou.

Mestské centrum kultúry – november /
n pondelok 8. 11. o 19.00 h
n utorok 9. 11. o 14.00 a 19.00 h

divadelné predstavenie Divadlo Ludus: Konvália,
Kultúrní domeček, Hviezdoslavova 3, vstupné 9 €
n streda 10. 11. o 18.00 h
festival dokumentárnych filmov Snow Film Fest,
Kultúrní domeček, Hviezdoslavova 3, vstupné 5 €
n piatok 12. 11. o 17.00 h
Svätomartinský lampášikový sprievod, organizátori: Farnosť Malacky a OZ Majella, Zámocký
park, vstup voľný

n nedeľa 14. 11. o 17.00 h
rozprávková nedeľa – Divadlo na hojdačke: Posledný dinosaurus, Kultúrní domeček, Hviezdoslavova 3, vstupné 4 €
n sobota 20. 11. o 19.00 h
Noc divadiel – Divadlo na hambálku – A. Goldflam: Dámska šatňa, Kultúrní domeček, Hviezdoslavova 3, www.divadlonahambalku.sk, vstupné
5€

n štvrtok 25. 11. o 17.00 h
otvorenie výstavy ART CLUB 2002 – 20. vianočná

ZMENA PROGRAMU
A VSTUPNÉHO VYHRADENÁ.

výstava, MCK – galéria, Záhorácka 1919, 1. poschodie, vstup voľný
n nedeľa 28. 11. o 17.00 h
koncert 1. adventná nedeľa – Vianočná Janais,
Kultúrní domeček, Hviezdoslavova 3, vstupné 5 €
n utorok 30. 11. o 18.00 h
Klub cestovateľov OZ Zenit – Róbert Olle, Ali Ma
reček, Peter Haraslín: Jordánsko – poznávačka
s batohom, beseda na cestovateľskú tému spojená s premietaním fotografií, Spoločenský dom
MCK, vstup voľný
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Karin Mozová zbiera
medaily v karate

Zavolal nám jej dedko. Vraj je Malačianka, vyhráva medaily jednu za
druhou, a my sme o nej ešte nepísali. Tak to naprávame. Karin Mozová má 15 rokov a doma má 68 medailí. Venuje sa štýlu karate zvanému Goju ryu a súťaží v kata, teda v boji s imaginárnym protivníkom.
Na súťažiach ide o správne vykonanie určených techník, o silu, razanciu, presnosť. Jej výkon hodnotia piati porotcovia. Je členkou slovenskej reprezentácie, jej materským klubom je Karate Dojo Stupava.

Najcennejšiu medailu získala
pred niekoľkými týždňami v rumunskom Kluži na majstrovstvách sveta
v karate organizácie WUKF. Boli určené pre všetky vekové kategórie
a Karin z nich do Malaciek priviezla
bronz. „Som zo seba nadšená, zaži
la som tam veľkú eufóriu, nemohla
som tomu uveriť. Ešte deň predtým
som bola taká, že si neverím, lebo
tam bolo 24 súperiek – čo keď budú
omnoho lepšie ako ja, veď je to sve
tová špička. Ale zacvičila som úplne
najlepšie, ako som mohla, bola som
úplne vyhecovaná a vyšlo to. Porazila
som aj tých s vyšším opaskom, takže
som tomu nemohla uveriť,” spomína
Karin.
Nedávny úspech rozhodne nie je
zhodou náhod. Jej výkony postupne gradovali a nebyť pandémie,
mohla mať doma medailí ešte viac.

Opatrenia neumožňovali organizovať veľké športové podujatia, avšak
karatisti našli spôsob, ako súťažiť
ďalej. Krajiny pristúpili k virtuálnym
súťažiam. Karatisti posielali porote videá s odcvičenými zostavami
a tie sa potom online hodnotili tak
ako v reálnych súťažiach. Ako vraví
Karinina hrdá mama Lucia Mozová,
nebolo to jednoduché: „Z pohľadu
rodiča vôbec nebolo ľahké natočiť
doma video, ktoré si vyžaduje veľký
prázdny priestor, telocvičňu.” Aj to
však nakoniec vyšlo a Karin zbierala
medaily aj z online súťaží. V Talianskom pohári obsadila 3. a v Britskom pohári 2. miesto.
Karin sa začala karate venovať
ešte v predškolskom veku. Najprv
skúšala tanec, no rýchlo podľahla
práve bojovému umeniu: „S karate
som začala ako 4,5-ročná, takže ho

Karin na majstrovstvách sveta 2019

robím už jedenásť rokov. Karate ma
zaujalo preto, lebo sa mu venoval aj
otec. Išla som v jeho stopách. Jeho to
časom prestalo napĺňať, takže s tým
prestal, ale mne nadšenie vydržalo.
Šport ma celkovo baví, ale najviac
práve karate.”
Trénuje tri až štyrikrát do týž-

Karinina zbierka medailí

dňa, popritom pracuje na kondičke
a sile. Šport a prekonávanie samej
seba jej prirástli k srdcu, dokazuje
aj voľnočasovou aktivitou – bavia ju
náročné prekážkové behy Spartan.
K nim Karin priviedla jej mama, ktorá sa týmto pretekom venuje roky.
Prekonávanie svojich výkonov

Bikini fitneska Barbora Vosátková:
prichádza jeden úspech za druhým
Barbora Vosátková má 22 rokov a pochádza z Malaciek. Venuje sa športovej disciplíne
bikini fitness a má za sebou mimoriadne úspešnú sezónu. Trénuje nielen seba, ale pomáha aj iným. Prinášame vám prvú časť rozhovoru.

Po ročnej pauze spôsobenej pandémiou sa
vrátila na súťažné pódiá v ešte lepšej forme ako
predtým. Po majstrovstvách Európy, na ktorých
jej len tesne ušla medailová pozícia, sa nevzdala, vybrala sa na vlastnú päsť na súťaž do Francúzska a vyhrala. Odvtedy vyhráva jednu súťaž
za druhou.
Predstavte nám váš šport. Je iba o činkách a posilňovni?
Robím bikini fitness. Nie je to klasické fitness,
je to relatívne nový šport, no rýchlo sa rozvíja. Nie
je to len o dvíhaní činiek. Tréning musí byť správ
ne nastavený, aby vystúpili proporcie, ktoré žena
musí mať na to, aby uspela. Takisto to nie je šport
pre každého. Kto nemá úzky pás, nikdy úspešný
nebude. Sú tam skrátka veci, ktoré sa ani prípra
vou nedajú veľmi ovplyvniť. Ak chce byť žena
úspešná, musí mať predispozíciu. Dôležitá je tiež
strava. Niekto si možno myslí, že stačí pozdvíhať
pár činiek, že bikini fitnessky sú predsa také chu
dé, no nevyhnutnosťou je správna životospráva
a príprava, počas ktorej musíme nabrať kvalitnú
svalovú hmotu. Takisto pózovanie na podpät
koch musí byť prirodzené, to je neprestávajúci
tréning. Strava musí byť presne nastavená. Čo sa
týka súťažného pódia, tam ide o celkový dojem.
Žena musí byť pekne upravená, make-up, vlasy,
upravená pokožka, vhodne zvolené plavky.
Predstúpiť pred ľudí a odprezentovať svoju postavu, tam asi hanblivosť nemá miesto.
Keď som bola malá, asi päťročná, rodičia ma
dali na tancovanie. Pri vystúpeniach som bola
najradšej niekde vzadu v kúte, najradšej by som
na pódium ani nešla. Takisto keď som hrala bas
ketbal a začalo sa fotiť, zastavila som sa a bolo
po hre. Teraz je to už naopak. Čím väčšia súťaž,
tým viac ma to baví. Chcem ukázať, na čom som
tak dlho pracovala, a chcem sa odprezentovať čo
najlepšie. Je to aj trošku šou.
Prečo basketbal už nie a naopak fitness
áno?

som splnila. Potom som si dala ďalší cieľ a postup
ne som sa dostala na vyššie úrovne.
Predpokladám, že viac kíl bolo pre americkú stravu.
Určite. Aj keď som nebola ten typ, že potrebu
jem ochutnať všetky sladkosti, športovala som,
ale kalorický príjem je tam skrátka vyšší.
Ktoré sú z vášho pohľadu tie najvýznamnejšie úspechy?
Celý minulý rok som mala pauzu. Domáce sú
ťaže sa veľmi nekonali, skôr tie medzinárodné. Na
ne som ale musela byť nominovaná, a to počas
minulého roku bolo ťažké. Cítila som, že sa potre
bujem zlepšiť, a tak som sa pripravovala na túto
jarnú sezónu. Boli majstrovstvá Európy, no počas

Karin motivuje do ďalšej práce. Ak
to situácia dovolí, najbližšie ju čakajú majstrovstvá Slovenska. Na budúci rok by chcela skúsiť ďalšie majstrovstvá sveta, ktoré by sa mali konať v Amerike. Karin, držíme palce!
Text: J. Hargaš,
foto: Slovenská federácia karate

prípravy som ešte nevedela, či na ne pôjdem. No
mináciu som napokon získala pre kategóriu ženy
aj juniorky do 23 rokov. V juniorskej súťaži som
bola štvrtá, v ženskej šiesta. Je to celkom pekné
umiestnenie, no ja som bola sklamaná. Nechcela
som celú náročnú prípravu hodiť do koša a vzdať
sa. Týždeň na to bol Diamond Cup vo Francúz
sku. Nevedela som, či ísť, či nie. Nakoniec som išla.
Bola to pre mňa prelomová súťaž a zároveň prvé
víťazstvo. Získala som aj profi kartu a odvtedy
som začala vyhrávať.
Čo rozhodlo? Forma bola rovnaká, možno iný prístup, menšie očakávania?
Očakávania neboli žiadne. Išla som s tým, že
čo bude, bude, a vyhrala som. Následne som šla
na slovenské súťaže a tie som tiež vyhrala. To už
bola taká šnúra.
Pokračovanie rozhovoru prinesieme
v budúcom vydaní Malackého hlasu.
Za rozhovor ďakuje J. Hargaš.
Foto: FB Barbory Vosátkovej

Voľné pracovné miesto

recepčná/recepčný
AD HOC Malacky hľadá posily do tímu ŠH Malina na pozíciu recepčná/ý.
Pozícia je vhodná najmä pre študentov a študentky vysokej školy.
Miesto práce:
športová hala Malina, Sasinkova 2, Malacky
S basketbalom som začínala tu v Malackách,
no keďže nás v mojom ročníku bolo málo, prešla
som ešte počas základnej školy do Slovana Brati
slava. Posledné dva roky, čo som sa venovala bas
ketbalu, som hosťovala v Leviciach, potom som
odišla do Ameriky študovať na strednú školu. Tam
som tiež rok hrala basketbal, no v rámci prípravy
sme tam mali aj posilňovňu, a vtedy ma začalo
viac baviť cvičenie. Zároveň som mala zdravotný
problém, zapálené achilovky, čiže v basketbale
som sa už nevedela posúvať ďalej. V cvičení ma
zranenia až tak neobmedzovali. Navyše, keď som
sa po roku vrátila domov z Ameriky, číslo na váhe
bolo vyššie, než bolo pre mňa akceptovateľné,
takže aj to bola motivácia začať sa posilňovaniu
venovať ešte viac. Dala som si za cieľ dostať svoju
váhu pod kontrolu, postaviť sa na pódium a robiť
tento šport aj súťažne. Trvalo to nejakých 7 me
siacov tréningu, schudla som 12–13 kíl a svoj cieľ

Druh pracovného pomeru:
dohoda o brigádnickej práci študentov
Termín nástupu:
november 2021
Náplň práce, právomoci
a zodpovednosti:
• zabezpečenie prvého kontaktu s návštevníkmi športovej haly,
• práca s registračnou pokladňou (správne
a presné blokovanie služieb a tovaru),
• profesionálna obsluha návštevníka (naštudovanie a vysvetlenie cenníka, informácie
o ďalších službách, výhodách, usmernenie
jeho pobytu v športovej hale),
• komunikácia s klientom,
• udržiavanie poriadku a čistoty na svojom
pracovnom mieste,

• riešenie vzniknutých krízových situácií,
• vedenie zverenej administratívnej evidencie,
• aktualizácia časových rozpisov športovísk na
webstránke,
• dodržiavanie pravidiel BOZP a interných
predpisov organizácie.
Odmena:
4 €/h + príplatky za víkendy a sviatky
Zamestnanecké výhody, benefity:
atraktívne pracovné prostredie a možnosť využívať služby v zariadeniach AD HOC Malacky
zdarma
Požiadavky na zamestnanca:
• zodpovedný prístup k práci a flexibilita,
• ovládanie PC aspoň na užívateľskej úrovni,
• samostatnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť,
komunikatívnosť,
• príjemné a ústretové vystupovanie.

V prípade záujmu pošlite žiadosť so životopisom na riaditel@adhocmalacky.sk.
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Prípravka AC Malacky je opäť
najlepšia na Slovensku!
Družstvo prípravky Atletického klubu AC Malacky opäť zvíťazilo v celoslovenskej
Detskej P-T-S (Pravda – Televízia – Slovnaft). Naši najmenší atléti tak zo všetkých doterajších piatich ročníkov dokázali vyhrať už po štvrtý raz, z toho tretíkrát za sebou!
Víťazný tím mal v tomto roku zloženie: Krištof Haba, Matias Michalovič, Andrea Mrázová, Šimon Nehyba, Viktória Pauková a Nela Stašková. Spolu sa zúčastnilo 22 tímov,
čo znamenalo 132 detí s ročníkom narodenia 2010 a mladších.

Matias Michalovič

Viktória Pauková

Nela Stašková

Šimon Nehyba

Andrea Mrázová

Krištof Haba

Dobrá nálada pred štartom behu

Výsledkový
servis

FUTBAL – III. liga Bratislavského futbalového zväzu

FC Žolík Malacky – FK Rača Bratislava 0:2
SFC Kalinkovo – FC Žolík Malacky 1:4
Góly za Malacky: 51. Filip Kusalík, 76.
Branislav Martinka, 80. Dominik Doh
nanský, 85. Michal Lipták
Po 13 odohraných kolách je malacký
tím na 6. mieste tabuľky s bilanciou
8 výhier, 1 remíza a 4 prehry. Do kon-

Z pandemických dôvodov sa súťaž tentoraz nekonala v športovom areáli X-Bionic
Sphere v Šamoríne počas atletického mítingu
dospelých, ale po prvýkrát bola na Mestskom
atletickom štadióne Antona Hajmássyho v Trnave.
Pandemická situácia ovplyvnila aj spôsob
kvalifikácie do celoslovenského finále. Napriek tomu, že v jednotlivých krajoch prebehli
regionálne kolá súťaže, do celoslovenskej
Detskej P-T-S sa z nich v aktuálnom ročníku
súťaže nepostupovalo. Každý klub mohol do
finále nominovať jedno družstvo prípravky
a túto možnosť využilo 22 tímov z celého Slovenska.
Šesť súťažných disciplín, ktoré prebiehali štafetovou formou, najlepšie zvládli
pretekári Atletického klubu AC Malacky.
Naši mladí zvíťazili v piatich disciplínach:
skok do diaľky z miesta,
hod medicinbalom,
prekážkový beh,
hod vortexom
a 6-minútový vytrvalostný beh.
Nevyhrali iba štafetu, avšak tam skon
čili na 2. mieste.
Detská P-T-S je tímová súťaž v atletickej všestrannosti prípraviek, ktorú Slovenský atletický zväz organizuje prostredníctvom projektu Detská atletika od roku 2017. Jednotlivé
súťažné disciplíny zachytávajú všetky pohybové schopnosti a sú dôležitou súčasťou pre
správny a vyvážený rozvoj každého mladého
športovca (štafetový beh – rýchlostné schop-

nosti, prekážkový beh – koordinačné schopnosti, skok do diaľky z miesta – výbušná sila
dolných končatín, 6-minútový beh – vytrvalostné schopnosti, hod vortexom a hod medicinbalom – výbušná sila horných končatín).
Našim mladým atletickým talentom srdečne blahoželáme!
Text: P. Filip, foto: A. Mrázová

Výsledky prípravky
AC Malacky v Detskej P-T-S
(2017–2021)

2017 – 1. miesto
Laura Albertová, Martin Antala, Daniel Danihel, Eric Houndjo, Sarah Alexandra Jurovatá, Allan Ort-Mertl, Silvia Pullmannová,
Kristína Sabová
2018 – 2. miesto
Adam Boškovič, Dávid Lukáček, Martina
Moravčíková, Silvia Pullmannová, Vanesa
Salaiová, Teodor Volek
2019 – 1. miesto
Philip Halla, Alex Houndjo, Vanesa Sa
laiová, Teodor Volek, Hana Zálesňáková,
Lilly Zivčáková
2020 – 1. miesto
Juraj Hlaváč, Michaela Kováčiková, Matias
Michalovič, Šimon Nehyba, Lea Pauková,
Regina Slezáková
2021 – 1. miesto
Krištof Haba, Matias Michalovič, Andrea
Mrázová, Šimon Nehyba, Viktória Pauková,
Nela Stašková

Detská P-T-S 2021

1. AC Malacky
2. AK Run For Fun Bratislava
3. AK ŠK UMB Banská Bystrica

Víťazi Detskej P-T-S 2021. Zľava Nelka, Viki, Andrejka, Matias, Krištof a Šimon

ca jesennej časti ligy zostávajú ešte
dve kolá, po ktorých bude nasledovať zimná prestávka.
Najbližšie zápasy:
nedeľa 7. novembra o 13.30 h FC Žolík – Lokomotíva Devínska Nová Ves
nedeľa 14. novembra o 13.30 h ŠK Tomášov – FC Žolík

HÁDZANÁ – extraliga muži

MHC Štart Nové Zámky – Záhoráci
Stupava/Malacky A 37:30
Záhoráci Stupava/Malacky A – ŠKP
Bratislava 18:23
Naši extraligisti stále čakajú na prvý
bod. Po 8 odohraných zápasoch, kto-

ré všetky prehrali, sú na poslednej
priečke extraligovej tabuľky.
Najbližší zápas:
sobota 13. november HK Kúpele Bojnice – Záhoráci A

HADZANÁ – I. liga muži

Záhoráci Stupava/Malacky B – ŠK
DAC Dunajská Streda 35:27
ŠK DAC Dunajská Streda – Štart HC
Smartpoint Malacky 31:37
Štart HC Smartpoint Malacky – HK
Slovan Levoča 30:25
Najbližšie zápasy:
sobota 13. november TJ Sokol Cífer –
Štart HC

sobota 20. november MHK Piešťany –
Záhoráci B
Štart HC – BHA Bratislava
Štart HC je zatiaľ na 2. mieste tabuľky,
B-tím Záhorákov je na 4. priečke.

HÁDZANÁ – Slovenský pohár
muži

Štart HC Smartpoint Malacky postúpil do 2. kola Slovenského pohára, keď v 1. kole vyhral nad Cíferom
33:23. V 2. kole sa stretne so silným
súperom – extraligistom HK Košice,
v ktorého drese hrajú známe hádzanárske osobnosti – Martin Straňovský, Vladimír Guzy, Patrik Hruščák,

Peter Tumidalský či Michal Shejbal.
Zápas by sa mal hrať 10. novembra.

STOLNÝ TENIS – extraliga ženy
Najbližšie zápasy:
sobota 20. novembra ŠKST Ružomberok – MSK Malacky
KST Drive Trenčianske Jastrabie –
MSK Malacky

STOLNÝ TENIS – 2. liga muži

Pezinok A – MSK Malacky A 0:18
Body: Jančí 4,5; Guman 4,5; Klíma 4,5;
Josimovič 4,5
-red-
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