
Zbierku do krabičiek u nás organi
zovala Veronika Fuseková. Od nej sme  
sa dozvedeli, že v  Malackách a  Stu
pave ľudia pripravili vyše 500 balíč
kov. Veronika adresuje svoje po ďako
vanie predovšetkým darcom, ale aj 
našej kolegyni z  mestského úradu 
Mo nike Gajarovej, ktorá ochot ne ba
líčky zbierala u seba v kancelárii.

Krabičky sú už v  tých správnych 
rukách – dostali ich klienti Mestské
ho centra sociálnych služieb (MsCSS) 
v Malackách a tiež osamelí seniori ži
júci v našom okrese. Balíčky pripra
vo vali aj naši najmenší, škôlkari a ško  
láci. „Zapojilo sa všetkých šesť našich 
pracovísk. Mimo tohto projektu sme 
ešte v mene našich detí a  ich rodičov 
porozdávali darčeky priamo senio-
rom vo Veľkých Levároch, Malackách 
aj Kostolišti,“ informovala riaditeľka 
Materskej školy v Malackách Martina 
Novotová.

Začal to Mikuláš 
Ako sme už spomenuli, balíčky už 

našli svojich adresátov v  malackom 
MsCSS. V zariadení už panuje príjem

ná sviatočná nálada, ktorá sa začala 
na Mikuláša. „Personál v  prestrojení  
rozdával mikulášske balíčky a my sme  
si pri tom zopakovali mikulášske rie-
kanky a pesničky. Veľmi intenzívne vní - 

mame prichádzajúce Vianoce aj preto, 
lebo náš dvor krášli množstvo sve telnej 
výzdoby,” hovorí riaditeľka Melánia 
Dujsíková. Zamestnanci s  klientami 
vyrábali vianočné dekorácie, ktoré 
zdobia spoločné priestory aj izby. 
V dennom stacionári je už v plnom 
prúde pečenie vianočných trubičiek 
a oblátok.

Zložité podmienky
Lockdown výrazne ovplyvnil chod  

centra. Do areálu má vstup iba per
sonál, priestory sa prísne dezinfikujú. 
„Najprísnejší režim majú zamestnan-
ci, ktorí sa priamo v zariadení starajú 
o  klientov. Je veľmi náročné mať na 
tvári dvanásť hodín respirátor, popri 
tom vykonávať fyzicky náročnú prácu 
a  zároveň komunikovať s  klientmi, 

vaše noviny   •   malackyhlas@malacky.sk   •   www.malacky.sk   •   0 € dvojtýždenník    •    22/XXXI    •   15. 12. 2021

úvodník

Nové názvy 
autobusových 
zastávok

str. 2

Adventný 
kalendár inak

str. 5

Kalendár vývozu 
odpadu

str. 6

Možnosti zimnej 
turistiky

str. 9

 Príde k nám
 Betlehemské
 svetlo

Slovenskom putuje Betlehemské 
svetlo. Do našej krajiny prišlo počas 
3. adventného víkendu (11.–12. de
cembra) vďaka skautom.

Betlehemské svetlo si môžete  
prísť odpáliť do kostola nepo škvr
neného počatia Panny Márie cez 
4. adventnú nedeľu, 19. decembra, 
pravdepodobne o  10.30 h. Aktuál
ne usmernenie bude zverejnené na  
webovej stránke malackej farnosti 
malacky.fara.sk.

Okrem Malaciek odovzdávajú na
ši skauti Betlehemské svetlo aj v Ku
chyni, Plaveckom Štvrtku, Plavec
kom Mikuláši, Plaveckom Podhradí, 
Jakubove, Studienke, Kostolišti a Su
chohrade.

red

Testovanie
a očkovanie

Testy na covid sa robia v nemoc
nici a na Radlinského ulici.

očkuje sa v nemocnici a na Mie
rovom námestí.

Podrobné informácie:
www.testovanie.malacky.sk
www.ockovanie.malacky.sk

Iná cesta, ako sa dostať k  infor
máciám: na hlavnej stránke mesta 
www.malacky.sk nájdete v pravom 
stĺpci červený odkaz TESTovAnIE 
A oČkovAnIE.

red

Darujme 
si dobro 

Na začiatok si požičiam slová Ja - 
na Wericha: „Chcel by som všetkým ľu-
ďom na svete dať pod stromček krabi-
cu – prázdnu krabicu, ktorú keby otvo-
rili, museli by sa smiať, že tam nič nie 
je. A smiali by sa a smiali, pretože ve-
rím, že keď sa ľudia smejú, nemajú čas 
sa hnevať. Aspoň jeden deň v roku.”

Áno, toto je taký typický werichov-
ský, láskavo-filozofický humor. Krabič-
ky sa rozdávali aj v Malackách, a do-
konca boli plné. Asi nevyvolávali 
smiech, ale úsmev určite áno. Boli pl - 
né sladkých či slaných dobrôt, pono-
žiek, šálov, kozmetiky, vianočných po-
hľadníc, a predovšetkým lásky. Napl - 
nili ich ľudia s dobrým srdcom v rám-
ci projektu Koľko lásky sa zmestí do 
krabice od topánok. Keď s  týmto ná-
padom prišlo pred štyrmi rokmi pár 
nadšených dievčat, určite si nevedeli 
predstaviť, aký široký ohlas na celom 
Slovensku to vyvolá. Aj u nás sa zapo-
jili dospelí doma so svojimi ratolesťa-
mi, zapojili sa panie učiteľky s  deťmi 
v materskej škole i žiaci v základných 
školách. Preto o nich píšeme aj v tom-
to Malackom hlase. Vôbec, v  našich 
no vinách má opäť veľa priestoru  
dobro – príchod Betlehemského svet-
la, adventné výzvy pre žiakov cirkev-
nej školy alebo pomoc pre Malačana 
Juraja Žilavého, ktorý bojuje s  ťažkou 
diagnózou.

Dobrý pocit z  toho, že dokážeme 
pomôcť, sa nedá kúpiť za žiadne pe-
niaze na svete. Preto všetkým, ktorí 
počas roka akokoľvek pomáhajú chu-
dobným, chorým alebo starším, patrí 
náš rešpekt a vďaka.

My z redakcie mestských médií vám  
želáme, aby ste si pod vianočným 
stromčekom našli to, po čom túžite – 
môže to byť drobnosť, knižka, ponožky, 
ale najmä pohoda a zdra vie. Vianoce 
budú také, aké si ich urobíme vo svo-
jich domovoch a svojich srdciach.

Ľ. Pilzová 

 Elektronická
 úradná
 tabuľa

Na  fasáde mestského úradu pri 
vchode do budovy sú namiesto pô
vodných troch sklených vývesných 
vitrín iba dve. Jednu z nich nahradila 
moderná technológia, tzv. elektro
nický kiosk, vo forme digitálnej obra  
zovky. Prostredníctvom nej si môžu 
obyvatelia prezerať úradnú tabuľu  
mes ta či hľadať informácie na mest 
 skej internetovej stránke. Elektronic
ký kiosk môže verejnosť využívať ke
dykoľvek, pretože fungu je 24 hodín 
denne a je prístupný aj na používanie 
pre seniorov, telesne postihnutých 
i slabozrakých.               lp/otano

 Podelili sme sa
 o svoju lásku

Znovu sme sa presvedčili, že ľudskosť napriek ťažkej dobe nevymrela. 
Stále je medzi nami dosť ľudí s veľkým srdcom, čo sa radi podelia. dô
kazom toho sú dve zbierky, ktoré sa pred pár dňami skončili. Zbierka 
balíčkov pre seniorov pod názvom koľko lásky sa zmestí do krabice 
od topánok? a zbierka Červeného kríža v Malackách nielen pre senio
rov, ale aj pre deti v detských domovoch či v nemocniciach. obe boli 
úspešné, a tak všetkým darcom patrí jedno veľké ĎAkUJEME.

Pokračovanie na strane 8
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Najväčšími výzvami a zároveň pri
oritami kraja sú doprava, životné 
prostredie, regionálne vzdeláva
nie, zdravotníctvo a sociálne veci.  

Primátor Malaciek Juraj Říha pripo
mína, že viac ako dve programové 
obdobia eurofondov samosprávy 
do kázali pracovať aj s  obmedzený

mi zdrojmi. „Zvýšili sme dane, inves-
tovali sme mestské peniaze, ale teraz 
si musíme povedať, z čoho budeme fi-
nancovať ďalšie roky. Potrebujeme sa 
venovať prioritám, ako je zdravotná 
starostlivosť, potreby seniorov či detí 

s poruchami autistického spektra, vo-
dozádržné opatrenia alebo spracova-
nie odpadu – za čo ich realizovať?”

Do regiónu Bratislavy denne ces
tuje, alebo ním prechádza 140 000 
ľudí z  iných regiónov, v  kraji ročne 

pribudne 8tisíc obyvateľov „Závaž-
né systémové zmeny nie je možné rie-
šiť bez externých finančných zdrojov,” 
vyhlásil predseda BSK Juraj Droba. 
Ako pripomenul primátor Bratislavy  
Matúš Vallo, Európska komisia vníma 
Bratislavský kraj ako tzv. viac rozvinu  
tý región. Nezohľadňuje pritom reál
nu kvalitu života, nezarátava stovky 
tisíc ľudí, ktorí do hlavného mesta  
a regiónu dochádzajú alebo tu žijú 
bez trvalého pobytu.

V kraji napríklad chýba 360 tried 
základných škôl a 2500 miest v ma
terských školách. V okresoch Malac
ky a  Senec je obmedzený prístup 
k  zdravotnej starostlivosti. Zároveň  
je Bratislavský kraj najrýchlejšie star
núcim regiónom s najvyšším podie
lom všeobecných lekárov v dôchod
kom veku v SR.

BSk/red,
foto: BSk

vývoz odpadu cez sviatky
•  cez Vianoce sa nebudú posúvať termíny vývozu, t. j. komunálny odpad sa 

vyváža podľa bežného harmonogramu (aj v piatok 24. decembra),
•  posun nastane po Novom roku: vývoz zo štvrtka 6. januára sa posunie 

na piatok 7. januára a vývoz z piatka 7. januára bude v sobotu 8. januára,
•  zberné dvory na Partizánskej a Hlbokej budú zatvorené vždy počas svia

točných dní a okrem toho aj v období od 24. decembra do 3. januára (vrá
tane).                         TEkoS

SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA

 na linkách A, B a C 
 sa neplatí cestovné

Pôvodný názov Nový názov 
Malacky, dolný kostol Malacky, ZŠ Záhorácka
Malacky, Družstevná ul. Malacky, Družstevná
Malacky, háj. Červený kríž Malacky, Červený kríž
Malacky, les. hosp. Malacky, Na majeri
Malacky, M. R. Štefánika 1400 Malacky, M. R. Štefánika
Malacky, M. R. Štefánika ZŠ Malacky, ZŠ Dr. J. Dérera
Malacky, Nemocnica Malacky, Nemocnica
Malacky, Okr. súd Malacky, Okresný súd
Malacky, Okresný úrad Malacky, Okresný úrad
Malacky, plantáž Malacky, Nad výhonom
Malacky, polesie Malacky, Polesie
Malacky, pomník padlých Malacky, Pomník padlých
Malacky, SAD Malacky, Kompostáreň
Malacky, Sasinkova Malacky, Sasinkova
Malacky, Slovakia Malacky, Záhorácka
Malacky, štad. Malacky, Štadión
Malacky, Štúrova ul. ZŠ Malacky, ZŠ Štúrova
Malacky, TESCO Malacky, Tesco
Malacky, ul. Oslobodenia Malacky, Oslobodenia
Malacky, Záhorácka ul. 3.ZŠ Malacky, Okresný úrad
Malacky, Záhradkárska osada Malacky, Pasienky
Malacky, Zberné suroviny Malacky, Sídlisko Juh
Malacky, žel. st. Malacky, Žel. stanica

Zálohovateľné obaly na nápo
je bu dú označené logom recyklácie 
(šípky tvoriace kruh) a  písmenom 
Z  (zálohovanie). Zálohovanie však 
nebude automaticky fungovať pri 
všetkých plastových fľašiach 
a plechovkách. Platiť to bude len 
na tie s prí slušným označením.

Výrobcovia nápojov môžu ešte 
do konca januára 2022 plniť nápo
je do  starých obalov a obchody ich 
budú môcť predávať až do konca jú
na 2022. Fľaše a plechovky bez lo ga 

treba, tak ako doteraz, separovať do 
žltých kontajnerov na plasty.

Cieľom Slovenska je do roku 2025 
vyzbierať najmenej 90 % plastových  
a kovových jednorazových obalov od 

nápojov. Skúsenosti z  iných kra
jín hovoria, že sa to dá dosiahnuť 
iba cez zálohovanie. Pre porov

nanie: separovaním odpadu, kto
ré funguje dnes, sa darí vyzbierať iba 
okolo 60 % plastových a  kovových 
obalov na nápoje.

J. Chválová, Ľ. Pilzová 

Predpokladaný nástup:
8. marca 2022

kvalifikačné predpoklady: 
•  kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej čin

nosti v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogic
kých zamestnancoch a  odborných zamestnancoch 
a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v  znení 
neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 
Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických  
zamestnancov a odborných zamestnancov,

•  najmenej päť rokov pedagogickej činnosti ku dňu us
kutočnenia výberového konania,

•  splnenie podmienok na zaradenie do kariérového 
stupňa pedagogický zamestnanec s  prvou atestá 
ciou.

Iné požiadavky a kritériá:
•  bezúhonnosť,
•  zdravotná spôsobilosť,
•  ovládanie štátneho jazyka,
•  spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
•  predloženie návrhu koncepcie rozvoja Materskej ško

ly, Jána Kollára 896 v Malackách.    
V návrhu je potrebné zohľadniť, že materská škola má 
šesť pracovísk,

•  organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti,
•  výhodou je znalosť školskej, ekonomickej a pracovno

právnej legislatívy materskej školy.

Požadované doklady:
•  žiadosť o účasť na výberovom konaní,
•  podpísaný profesijný štruktúrovaný životopis s uvede

ním kontaktných údajov,
•  overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní   

a  o  splnení podmienky zaradenia do kariérového 
stup ňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou,

•  potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
•  čestné vyhlásenie o  telesnej spôsobilosti a duševnej 

spô sobilosti na výkon činnosti pedagogického zamest 
  nanca,

•  čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle § 15 zá ko
na č. 138/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov,

•  návrh koncepcie rozvoja Materskej školy, Jána Kollára 
896 v Malackách (najviac v rozsahu 4 strán),

•  súhlas na použitie osobných údajov na účely výbero
vého konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zá
konov.

Písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní spo
lu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do  
30. 12. 2021 do 12.00 h na adresu Mesto Malacky, Ber
nolákova 5188/1A, 901 01 Malacky v obálke s ozna
čením vÝBERovÉ konAnIE – riaditeľ MŠ – nEoTvÁ
RAŤ. V prípade zasielania poštou je rozhodujúci dátum 
podania na odtlačku poštovej pečiatky – najneskôr  
30. 12. 2021. Uchádzačom, ktorí splnia uvedené pod
mienky, budú termín, miesto a čas výberového konania 
oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho začatím.

riaditeľ Materskej školy Malacky
vÝBERovÉ konAnIE:

Grafikony autobusovej dopravy:
www.malacky.sk – oBČAn – CESTovnÉ PoRIAdkY
www.malacky.sk – červený banner MHD v pravom stĺpci

Bratislavská integrovaná doprava, a. s./red 

V najbližších dňoch sa začne opra  
va železničnej trasy Kúty–Lanžhot, 
ktorá je súčasťou komplexnej mo
dernizácie koridoru Bratislava–Ma
lacky–Kúty–štátna hranica ČR. S tým 
súvisí zmena autobusových aj vlako
vých spojov. Na úseku Kúty–Lanžhot 
bude premávať náhradná autobuso
vá doprava. Úsek Bratislava–Malac

ky–Kúty by sa mal začať modernizo
vať na jar budúceho roka.

Zmeny sa dotkli aj autobusových 
spojov, ktoré obsluhujú mesto Ma
lacky. Okrem nového grafikonu ma
jú niektoré zastávky nové, prípadne 
upravené názvy. Úplne nové pome
novania sú v  tabuľke vyznačené 
mod rou farbou.

 nové cestovné poriadky
 aj názvy zastávok

Obyvatelia, ktorí využívajú na pre
sun po Malackách mestské autobu
sové linky A, B a C, cestujú zadarmo. 
Mesto až do odvolania poskytuje ve
rejnosti dopravu bez úhrady cestov
ného. Službu zabezpečuje spoloč
nosť Slovak Lines Express, a. s.

Aktuálne cestovné poriadky a tra
sy liniek A, B a  C nájdete na webe 
mesta www.malacky.sk po kliknu
tí na červený odkaz MHD v pravom 
stĺpci hlavnej stránky.

red 

 Plastové fľaše a plechovky
 sa budú zálohovať

S dátumom 1. január prichádza dôležitá zmena v odpadoch a recyk
lácii. Plechovky a plastové fľaše sa budú zálohovať. každý z nás, ktorý 
si v nich kúpi nápoj, si priplatí 15 centov, a keď ich naspäť prinesie do 
obchodu, zálohu dostane späť. Rovnaký systém už poznáme pri skle
nených sirupových alebo pivových fľašiach.

•  Je zbytočné zbierať ich doma už 
teraz, pretože budú mať špeciál-
ne označenie.

•  Obaly sa budú vracať do odber-
ného automatu, tzv. zálohoma-
tu. V menších potravinách sa 
budú odovzdávať napríklad pri 
pokladni.

•  Výška zálohy je jednotná: za 
každú plastovú fľašu alebo ple-
chovku zaplatíme 15 centov.

•  Ak vám zálohomat fľašu alebo 
plechovku nezoberie, nehádžte 
ju na zem,  ale dajte ju do plas-
tového odpadu.

•  Vracaním zálohovaných oba-
lov odbremeníme našu prírodu 
o množstvo odpadu.

 Bratislavský kraj je bohatý iba na papieri
dopravné kolóny, nedostatok miest v škôlkach a školách, starnúca 
populácia, vysoký vek lekárov, ale aj zhoršujúca sa kvalita životného 
prostredia či vysoká energetická náročnosť – to sú niektoré z  prob
lémov Bratislavského kraja. Zástupcovia 89 samospráv – župy, miest 
a obcí – sa zhodli na tom, že kraj potrebuje viac európskych peňazí. 
Apelujú na európske inštitúcie, aby schválili ich presun na projekty 
v Bratislavskom kraji. k iniciatíve sa pridali aj Malacky.

Primátor Malaciek na spoločnej tlačovej konferencii 89 samospráv Bratislavského kraja
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Rozpočet predpokladá príjmy 
a výdavky vo výške viac ako 28 mi

liónov €. Viacerí poslanci ho počas 
diskusie na zastupiteľstve označili 
ako ambiciózny. Najvyššie investície 
pôjdu na rekonštrukciu ciest a chod
níkov, na mestskú hromadnú pod
zemnú garáž, cyklotrasy Družstev  
ná – Radlinského a Partizánska – Ces
ta mládeže, prístavbu centra voľné
ho času, nové osvetlenie Radlinské
ho ulice, rekonštrukciu futbalového 
štadióna, kryté prístrešky pre bicyk
le či rekonštrukciu detského ihriska 
pred športovou halou Malina.

Plánuje sa aj spustenie výstavby 
športovej haly a príprava dokumen
tácie na kultúrny dom a nájomné 
byty. V  prípade úspešných žiadostí 
o eurofondy sa začne stavať aj kom
postáreň a dve cyklotrasy, Pezinská 
–Píla a Padzelek.

Z   rekonštrukcie ulíc sa plánujú 
Partizánska, Ľuda Zúbka, Jilemnické
ho, Námestie SNP a Veľkomoravská 
v  úseku od Jána Hollého po Cestu 

mládeže. Ďalšie financie na opravu 
ulíc a chodníkov by mohli pribudnúť 
v  júni, keď sa uzavrú výsledky hos
podárenia mesta za rok 2021. Mest
ský úrad pripraví projektové doku
mentácie na rekonštrukciu Martina 
Benku, Štúrovej, Dubovského, Je
senského, Záhoráckej (časť za Kor
zom) či Martina Rázusa. 

V budúcom roku sa tiež plánu
je aj vydanie ďalšej knihy z histórie 
mesta, modernizácia webstrán
ky či spustenie mobilnej aplikácie 
o meste. 

lp/otano

Diskusia k tejto téme sa začala 
pred takmer dvoma rokmi, keď pri 
prerokúvaní zmeny školských ob
vodov požiadali mestskí poslanci  
o preskúmanie možností, ako za
bezpečiť deťom vzdelávanie v blíz
kosti bydliska. Je totiž pravdou, že 
obe základné školy – Dr. J. Dérera aj 
na Štúrovej – sú pomerne vzdialené 
od Rádku a Padzelku, a navyše, obe 
sa už blížia k hranici svojich kapacit
ných možností. 

„Reagovali sme na opakované 
pod nety verejnosti a poslancov, aby  
aj Rádek a Padzelek mali svoju spá-
dovú školu takpovediac v pešom do-
sahu. V budúcom roku sa nám otvára 
možnosť čerpania vyše šiestich milió-
nov eur na novú školu, preto mestské-
mu zastupiteľstvu pripravíme viacero 
alternatív,” skonštatoval primátor 
Malaciek Juraj Říha.

Jednou z alternatív je bezod

platné získanie lesného pozemku 
na Rakárenskej ulici od štátu (roz
loha 1,4 hektára). Zákon podmie
ňuje takýto prevod zástavbou na 
verejnoprospešný účel. V praxi by to  
znamenalo zmenu územného plá
nu mesta, pretože ten aktuálny ne
povoľuje v tejto lokalite výstavbu. 
Mesto by v tomto prípade požiada
lo štátneho vlastníka ostatných po
zemkov o zmenu kategórie lesa  
z hospodárskeho lesa na les osobit
ného určenia, ktorý má prísnejšiu 
ochranu.

druhou alternatívou môže byť 
kúpa pozemku na školu od súk
romného developera v pripravo
vanej zóne Mayer. V tom prípade 
by škola vyrástla za diaľnicou. Pri
mátor pri tejto možnosti vidí nie
ktoré riziká: „Obávam sa, že iba sa-
motná kúpa pozemku od súkromní - 
ka by presiahla tretinu odhadova- 

ných nákladov na stavbu, na čo aktu-
álne nemáme. Nehovoriac o tom, že 
nová škola by ďalšie roky – odhadu-
jem ich na možno desať – stála na 
stavenisku zóny Mayer. Ďalšou veľkou 
položkou by boli náklady na siete.”

Treťou možnosťou by bola vý
stavba iba prvostupňových tried 
na menšom pozemku – v tom
to prípade by však mesto prišlo  
o možnosť získať niekoľkomilió
novú štátnu dotáciu, ktorá je ur
čená iba na výstavbu plnohod
notnej školy. Takisto by mesto ne
mohlo vyhovieť požiadavke obce 
Kostolište o prinavrátenie spoločné
ho školského obvodu pre ZŠ na Zá
horáckej ulici. „Aktuálne sme dali na 
verejné pripomienkovanie tieto zme-
ny územného plánu, aby sme spo - 
znali stanoviská všetkých dotknutých 
úradov a verejnosti. S poslancami veľ-
mi pozorne vnímame požiadavku štá - 
tu, že ak má prísť k bezodplatnému 
prevodu viac ako 1,4 hektára do náš-
ho mestského majetku, mala by byť 
táto hodnota kompenzovaná umož-
nením malopodlažnej bytovej výstav-
by pri Táborisku. Keďže viaceré orgá ny 
vrátane ochranárov nesúhlasili s ta-
kým rozsahom, snažíme sa dosiahnuť  
kompromis tým, že by sme znížili zá-
ber plochy na bývanie o dve tretiny. 
Rovnako aj na samotnom pozemku 
pre základnú školu by zostalo viac  
ako 30 % lesného porastu. Nielen žia - 
kom, ale aj verejnosti by sme vybu-
dovali voľne otvorený areál s jazier-
kom a športoviskom,” zdôraznil pri
mátor.

O výbere jednej z troch navrho
vaných alternatív rozhodne mestské 
zastupiteľstvo v prvom polroku bu
dúceho roka.

Ľ. Pilzová

SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA

Požiadavky na výkon funkcie:
•  ukončené minimálne úplné stred

né vzdelanie
výhodou je:
•  vysokoškolské vzdelanie,
•  prax v kontrolnej činnosti,
•  prax v účtovníctve a rozpočtovníc

tve.

náležitosti písomnej prihlášky: 
•  osobné údaje: titul, meno a priez

visko, dátum narodenia, trvalé byd
lisko a kontaktné údaje uchádzača, 

•  štruktúrovaný životopis,
•  úradne overený doklad o najvyš

šom dosiahnutom vzdelaní,
•  údaje potrebné na vyžiadanie vý

pisu z registra trestov (rodné číslo, 
číslo OP alebo pasu, miesto narode
nia, okres narodenia, meno a priez
visko otca, meno, priezvisko a rod
né priezvisko matky),

•  informácia o podnikaní alebo vý
kone inej zárobkovej činnosti uchá
dzača a členstvo v riadiacich alebo 
dozorných orgánoch právnických 
osôb, ktoré vykonávajú podnikateľ
skú činnosť,

•  čestné vyhlásenie o spôsobilosti  

na právne úkony v plnom rozsahu.

Termín doručenia a miesto 
podávania prihlášok:
Do 13. januára 2022 o 15.30 h na ad
resu: Mesto Malacky, Bernolákova 
5188/1A, 901 01 Malacky. Obálku  
označiť nápisom nEoTvÁRAŤ – 
voĽBA HLAvnÉHo konTRoLÓRA 
MESTA. 
Rozhodujúcim je dátum a čas doru
čenia do podateľne MsÚ.

vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra
Mestské zastupiteľstvo v Malackách v súlade so zákonom 369/1990  
o obecnom zriadení vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra mesta. 
Uskutoční sa vo štvrtok 27. januára o 15.00 h.

Text VZN, výzva na predkladanie  
žiadostí a tlačivo žiadosti sú k dispo  
zícii na www.malacky.sk, časť MES
To – doTÁCIE A GRAnTY. Povinnou 
prílohou je vyplnený formulár Žia
dosť o poskytnutie dotácie (príloha  
č. 1 VZN). Žiadatelia – organizačné jed
notky (zložky) bez právnej subjektivi
ty musia k žiadosti predložiť splno
mocnenie na všetky právne úkony sú  
visiace s procesom poskytovania do
tácií, podpísané štatutárnym zástup
com materskej organizácie (príloha 
č. 1 výzvy). Žiadatelia o dotáciu na 
športovú činnosť priložia aj vyplnený 
dotazník pre žiadateľov o dotáciu 
na športovú činnosť na rok 2021 
(príloha č. 2 výzvy).

Informácie o dotáciách 
pre oblasť športu:  
referentka MsÚ Beáta Gelingerová, 
telefón 034/79 66 183

Informácie o dotáciách 
pre oblasť kultúry, 
sociálnu oblasť a pre iné 
neziskové organizácie: 
referentka MsÚ Darina Pelecová, 
telefón 034/79 66 145

Žiadosti o dotáciu sa podávajú 
na adresu 
Mesto Malacky, 
Bernolákova 5188/1A, 
901 01 Malacky

Msú

 Žiadosti o dotáciu 
 na rok 2022

Mestský úrad Malacky podľa všeobecne záväzného nariadenia (vZn) 
mesta Malacky č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta vy
zýva záujemcov o dotáciu na činnosť alebo konkrétnu akciu, aby do 
31. januára 2022 podali žiadosť. o dotáciu sa môže žiadať v oblasti 
športu, kultúry, sociálnej oblasti a pre iné neziskové organizácie.

 kde by mohla vyrásť 
 nová základná škola?

Samospráva mesta uvažuje o novej základnej škole v Malackách a v 
súvislosti s tým už sa začala príprava podkladov. Škola by mala byť 
prioritne určená pre deti z rýchlo sa rozrastajúcich lokalít Rádek a Pa
dzelek, ktoré momentálne patria pod základné školy dr. J. dérera a 
na Štúrovej.

 Mesto má schválený rozpočet

v  súvislosti s  aktuálnymi pan
demickými opatreniami je ob
medzený vstup verejnosti do 
priestorov spoločnosti Tekos. 
osobná návšteva je možná iba 
po dohode s  konkrétnym za
mestnancom.

Obyvatelia môžu pracovníkov Te
kosu kontaktovať telefonicky alebo 
mailom. Ďakujeme za pochopenie.

Tekoss

obmedzenie vstupu
 verejnosti do Tekosu

Poslednému decembrovému 
rokovaniu mestského zastu
piteľstva dominovali ekono
mické a strategickorozvojové 
témy. okrem budúcoročné
ho rozpočtu poslanci schvá
lili Program hospodárskeho 
a sociál neho rozvoja mesta na 
roky 2022–2030, komunitný 
plán sociálnych služieb mesta 
na roky 2021–2030, aktuali
zovali Generel cyklistickej do
pravy mesta (pribudli cyklo
trasy Sasinkova, Továrenská –
IkEA, Pezinská–Zámocký park 
a  Rakárenská – na majeri) či 
vy hlásili voľbu hlavného kon
trolóra (o nej informujeme na 
inom mieste tohto vydania 
Malackého hlasu).

informácie o vývoze odpadu
mail: doprava@tekosmalacky.sk
telefón: 0940 631 925
služby zákazníkom
mail: tekos@tekosmalacky.sk 
telefón: 034 / 772 20 60

obchodný zástupca 
pre firemných zákazníkov
mail: kyselak@tekosmalacky.sk
telefón: 0940 631 931

kontakty – TEkoS
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Anton Pašteka 
Všetkým obyvateľom mesta že

lám pokojné vianočné sviatky, aby 
ich prežili v  najlepšom zdraví. Do 
roku 2022 všetkým veľa šťastia pod
ľa motta: Šťastie je, keď sú všetci 
tvoji blízki zdraví. Všetko ostatné sa 
dá opraviť, vyhodiť či kúpiť... 

Mestskej samospráve želám, aby 
sa podarilo v tejto dobe uskutočniť 
všetko podľa plánu, aspoň na 90 %.

Pavol Tedla 
Želám všetkým občanom mesta  

pokojné a bezpečné prežitie vianoč
ných sviatkov, v novom roku zdravie 
a  pohodu, spokojnosť v  osobnom 
i pracovnom živote. Osobitne všet
kým deťom (od tých najmenších 
po tie najstaršie), aby sa mohli čím 
skôr vrátiť k bežnému životu v ško
lách a  začať plnohodnotný vyučo
vací proces. Všetkým pedagógom 
a pracovníkom v oblasti vzdelávania 
v meste želám zdravie, radosť z  ich 
náročnej práce a veľa síl do ďalšieho, 
dúfam, že lepšieho obdobia.

katarína Trenčanská 
Ľudskosť, ohľaduplnosť, úcta, 

zod povednosť, rozvaha, charakter, 
čest nosť, úprimnosť, tolerantnosť, 
po moc, ochota, obetavosť, žičlivosť, 
láskavosť, odbornosť, prirodzenosť,  
pravduvravnosť – každá je z nich veľ 
ká cnosť, ktorá nás robí slobodným. 
Veľká vďaka tým, ktorí sa aj v tomto 
roku stali sami pre seba a pre iných 
slobodnými a rozdávali tieto cnosti. 
Vedenie mesta a jeho zamestnanci, 
sociálni pracovníci, rehoľníci, zdra
votníci, hasiči, záchranári, učitelia, 
policajti, podnikatelia, predajcovia, 
predavačky, technické služby – jed
noducho všetci dobrí ľudia, ktorí ne
boli ľahostajní. Nech je takýchto ľudí 
v našom meste stále viac – aj na ten 
ďalší rok a potom ešte ďalší...

Krásne Vianoce a  slobodný nový 
rok 2022.

daniel Masarovič
Do nového roku želám všetkým 

Malačanom pokoj a nádej v  lepšiu 
budúcnosť. Nech prežívanie napätia  
a strachu nahradia dôverujúce a  ra
dostné okamihy žitia, toho rodinné
ho i spoločenského. Nech v nás víťazí 
blízkosť, neha a solidarita s druhými, 
najmä chorými, trpiacimi, chu dob
nými a  vyčerpanými. Neboj me sa 
povedať NIE tým, ktorí si nectia ved
cov, pravdu a  milosrdný súcit. Bu  

dúcnosť bude pokojná do tej miery, 
do akej dokážeme spoločne hovoriť 
ÁNO životu, ochrane jeho dôstojnos
ti. No najmä, povedzme radikálne 
ÁNO vzá jomným vzťahom postave
ných na otvorených a rešpektujúcich 
dialógoch a sebadarovaní.

Milan ondrovič 
Ďakujem za príležitosť popriať 

oby vateľom i mestu niečo pekné do  
roku 2022. Želám nám, aby motivá 
 ciou pre nás všetkých bola spokoj
nosť, šťastie a vnútorný pokoj. Nech 
sa nám podarí vyvarovať sa omylov 
a nech sa v novom roku naše mesto 
stane najlepším, akým sa stať môže.

Pavel Spusta
Žijeme zložitú a  zvláštnu dobu. 

Nosenie respirátorov je možno to 
po sledné, čo nás trápi. Situácia na 

pra coviskách a vo firmách je kom
plikovaná. Ťažké časy nastali aj pre 
mestá a obce. Nariekať však nepo
môže, treba ísť ďalej. Prehodnocujú 
sa priority a riešia prednostne vznik
nuté problémy. I napriek úpornej 
sna he neprajníkov sa znovu začína  
jú hýbať mestské projekty.

Mňa osobne najviac teší, že v 
tej to zložitej dobe sa našlo mnoho  
ľudí, ktorí venujú veľa úsilia na zve
ľaďovanie svojho okolia. Je to obraz 
pozitívneho myslenia, a to želám aj 
všetkým spoluobčanom do vianoč
ného času a nového roka.

Martin Macejka
„To, čo nás spája, je silnejšie a väč-

šie ako to, čo nás delí,” spieva sa v jed
nej piesni.  Aj tento rok bol krízový 
a  v  spoločnosti narástlo napätie  
a po larizácia. Do roku 2022 želám 

nám všetkým, aby sa zlepšila spolo
čenská situácia aj medziľudské vzťa
hy. Obyvateľom mesta želám pevné 
zdravie a veľa dôvodov na radosť. 
Mestu želám, aby sa naďalej rozvíja
lo a podarilo sa zrealizovať napláno
vané aktivity.

Štefan Hronček
Mnohí z nás si na počiatku toh

to roka hovorili, že chceme zabud
núť na ten minulý, netušiac, čo nás 
čaká. Skúšky, trápenia, no i straty 
vstúpili do každej rodiny. Ťažké 
časy robia silných ľudí, a tie dnešné 
niekoho po silnili, iných urobili ešte 
bezcitnej šími, či ukázali ich skutoč
nú tvár. Rozdelenou sa stala spoloč
nosť i ľudia sami. Každý z nás si však 
musí zvoliť svoju cestu, ktorou bude 
kráčať a ako bude svojím príkladom 
motivovať ostatných. My sme sa tak 

ako po iné roky snažili potešiť dušu 
melódiou, oči trepotajúcimi stužka
mi mája a  detské srdiečka Mikulá
šom.

Blíži sa koniec roka, čas rekapi
tulovať a  popriať si niečo do toho 
nového. Poprajme si zdravie, úsmev 
a priateľstvo, lebo tie nás robia silný
mi. Dodajme si pevnú vôľu a spolu
patričnosť, potom nás nič nezlomí.  
A udržme si ľudskosť, lebo tá z nás 
robí to, čím sme.

Adam Janík
Všetkým čitateľom Malackého 

hlasu prajem príjemné prežitie via
nočných sviatkov. Pevne verím a dú  
fam, že toto je posledný rok, keď si 
nemôžeme atmosféru Vianoc vy
chutnať naplno na mestských ad

ventných trhoch a kultúrnych podu
jatiach. Čo iné zaželať do nového ro
ka ako pevné zdravie a veselšie časy 
bez otravnej pandémie. Snáď už len 
trpezlivosť, ktorú si bude vyžadovať 
množstvo projektov, ktoré sme pre 
zlepšenie života v Malackách na
chystali na rok 2022.

Lucia vidanová
Milí Malačania, chcem vám zo 

srdca želať najmä pevné zdravie, aby 
sme mohli spolu tráviť ešte mnoho 
vzájomne obohacujúcich chvíľ. Od  
chádzajúci náročný rok 2021 mno
hým rodinám vzal blízkych, nevyní
majúc tú našu. Takéto straty sú ne
na hraditeľné a podnecujú nás k bi
lancovaniu. Pandémia nás všetkých 
skúša. Zasiahla všetky oblasti života. 
Ako však vravel môj obľúbenec Exu
péry, život nepozná okamžité rieše
nia. Pozná len akúsi neochabujúcu 
silu. Je treba v  ňu uveriť a  riešenie 
sa dostaví samo. Tak nech nás sila, 
nádej, láska a radosť v službe iným 

sprevádza a  prináša naplnenie do 
ďalších dní aj v roku 2022.

Richard Hájek
Rok 2021 bol pre nás všetkých 

veľ mi náročný. Len čo sme si po ťaž
kom začiatku roka trochu v lete vy
dýchli, korona znova na jeseň udrela 
v plnej sile. No napriek tomu sa nám 
aj v tomto roku podarilo uskutočniť 
veľa našich cieľov a pripraviť ďalšie 
projekty na realizáciu. Športová aré
na, nové cyklotrasy a s tým súvisia
ce rekonštrukcie chodníkov a ciest, 
podzemná garáž, rekonštrukcia 
det ského ihriska pri Maline – to sú 
len niektoré z nich. Výzvou pre mňa 
a  kolegov zo šiesteho obvodu zo
stáva príprava výstavby novej školy 
pre Rádek a Padzelek, ktorá tu tak 
chýba. Všetkým želám pevné zdra
vie, pokoj a lásku.

Ladislav Čas 
Ako podpredseda Komisie pre 

šport a mládež želám všetkým Ma
lačanom veľa optimizmu, pohody, 
radosti, a to najhlavnejšie – pevné 
zdravie. Zvlášť zdravím našich  špor
tovcov – želám im, aby mali po celý 
rok otvorené športoviská, haly či šta
dióny, aby sa mohli venovať svojim 
aktivitám a záľubám. Ďakujem or
ganizátorom športových podujatí, 
rodičom a športovcom za obetavosť 
a úsilie pri organizovaní športových 
podujatí. Nech je nastávajúci rok 
lepší ako ten minulý, nech ste všetci 
spokojní, zdraví a šťastní.

Foto: S. osuský

Želania poslancov do roku 2022
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Koronavírus zmenil životy nás všetkých, 
v  osobnej i pracovnej ob las ti. Jednou z  novi
niek bolo, že učitelia museli prejsť na virtuálnu 
komunikáciu so žiakmi. Bol to začiatok posil
nenia nielen našich prezentačných schopnos
tí, ale i digitálnych zručností. Mnohé učiteľky 
hľadali spôsob, ako vdýchnuť online prostrediu 
dušu. Tvorili sme a začali vytvárať zaujímavé 
videá, prezentácie a z učiteliek sa stali youtu
berky.

Pani učiteľka Barborka prišla so zaujímavým 
nápadom: „Nemohli by sme namiesto otvára- 
nia okienok v adventnom kalendári otvárať vi-

dejká s výzvou?” Táto nenápadná vetička spus
tila na 1. stupni dážď nápadov.

Začali vznikať zaujímavé myšlienky, ako na
plniť tohtoročné adventné obdobie. Učiteľky 
začali nakrúcať edukatívne videá zamerané 
na prípravu žiakov na Vianoce. Videá ob sahujú 
rôzne výzvy – od čítania a školskej zbierky cez 

experimento vanie, všímanie si svojho okolia, 
konanie dobrých skutkov až po tvorivé úlohy 
v podobe rôznych výrobkov, pečenia či tvor
by poézie. Každé adventné ráno zverejňujeme 
jednu videovýzvu, ktorú deti počas dňa plnia 
– buď v škole alebo doma, prípadne s rodičmi 
aj so súrodencami. Zároveň sa otvára jedno 
okienko na adventnom kalendári umiestne
nom na chodbe školy. A tam je teda vždy zve
davý nával!

Tu sú reakcie detí: 
„Pustite nám to ešte raz!“ 
„Čooo? Dnes je to také krátke?“ 

„Nemohli by ste nám prezradiť, čo bude 
zajtra?“

„Aj moja maminka dnes chcela urobiť dobrý 
skutok.“ 

„My sme si vyrábali doma anjelika všetci.“
Ako prežívali výrobu videí panie učiteľ

kyyoutuberky? Prezradíme nie čo zo zákulisia: 
„Nedávaj to tam, poďme ešte raz!“
 „Jééjda, to aký mám hlas?“
„Počkaj, idem sa učesať!“
„To čo som povedala? Veď to nemá ani hlavu, 

ani pätu!“ 
Ako hovoria, najväčšou odmenou pre nich 

je vidieť, ako sa deti denne tešia na nové videá, 
aké sú nedočka vé, keď stoja pred adventným 
kalendárom a uvažujú, čo by nová výzva mohla 
obnášať. „Jednoducho, našli sme sa v citáte Jána 
Amosa Komenského – Kto čo robí s chuťou, rád, z 
práce môže kratochvíľu mať.”

Text a foto: 
Spojená škola sv. Františka Assiského

Jedna tvorba sa končí,
nová začína

„Na začiatku samotnej tvorby 
musí cinknúť myšlienka. Nejaká kon-
krétna a  pocitová výpoveď, názor, 
vyznanie. Aj nevypovedané,” opisuje 
začiatok práce na nových dielach 
výtvarníčka R. Habová. Keď je ob

raz dokončený, rada vníma reakcie 
okolia. „Vtedy sa,” ako sama hovorí, 
„z tichého rozho voru stáva vzájomné 
vysielanie pocitov.” Jej kolega z  Art
clubu R. Grega aktuálne tvorí veľký 
oltárny obraz. „Je to obraz, ktorý pre 
vnímavého diváka pri nesie neskonalý 
pokoj, zamyslenie nad životnými hod-
notami a podstatou nášho bytia. Ve-
rím, že si nájde svojich divákov a budú 
sa k nemu vracať pre atmos féru poko-
ja a nádeje.”

Srdcu najmilšie
Za svojmu srdcu najmilšie dielo  

z tohtoročnej výstavy Artclubu pova
žuje umelkyňa E. Režná obraz s ná

zvom Modrý tanec anjelov. Ten ma
ľovala špachtľami a  je jedným z  jej 
diel, ktoré vzniklo v  rámci intuitív
nej tvorby. Výtvarníkovi M. Hajdino
vi zase robia najväčšiu radosť jeho 
portréty maliarov a rodákov z okolia 
Malaciek, Martina Benku a  Domini  
ka Skuteckého.

vianoce s umelcami
Blížiace sa vianočné sviatky poci

ťujeme na vlastnej koži snáď všetci. 
„Milujem vôňu Vianoc, ich atmosféru 
a  jedinečnosť,” prezradila E. Režná, 
„Pečiem koláčiky, ozdobujem me dov-
níčky, suším jablká. V týchto dňoch už  
celý náš dom prevoniavajú a  rozjas-

ňujú vianočné dekorácie. Balím dar-
čeky, no mojím najväčším vianočným 
darom je sadnúť si vedno v  zdraví 
s najbližšími za jeden prestretý  stôl.”

Vianoce takpovediac celý rok má 
M. Hajdin. Sviatkom je preňho chví
ľa, keď môže niečo tvoriť, a ako vraví, 
„vytvárať si pocit šťastia a  pohody,  
tak ako to na Vianoce obyčajne býva.  
K to mu možno pomáha aj naša via-
nočná výstava.”

R. Grega rád trávi predvianočné 
chvíle v lese, ktorý je preňho studni
cou inšpirácie a oázou absolútneho 
pokoja. Špecifický nádych má tvor
ba v  predvianočnom období aj pre 
R. Habovú: „Je vtedy viac podmiene-

ná šuchotaním krídel anjelov a  nám 
zostáva len v  tichu načúvať, o  čom 
spievajú. Všetku tú hudbu premiešame 
v  pokore na farebné lúky, po ktorých 
vás pozývame na prechádzku.”

Jubilejnú 20. predvianočnú vý
stavu Artclubu 2002 si môžete 
pozrieť v Galérii MCk v režime 
oP (očkovaní a  po ochorení), 
prípadne online na facebooko
vých stránkach Artclubu alebo 
Mestského centra kultúry Ma
lacky.

Text: P. Arpášová, 
foto: Artclub 2002 

 Čaro vianoc pretavené do výtvarného umenia

Adventný kalendár trošku inak

Plánovaná vernisáž jubilejnej 
20. výstavy Artclubu 2002 – 
združenia výtvarníkov z  Ma
laciek a okolia – sa kvôli zave
denému lockdownu musela 
zrušiť. Pôvodne sa mala konať  
25. novembra v  Galérii Mest
ského centra kultúry v Ma
lac  kách. Artclub 2002 tvorí 
štvorica výtvarníkov, Rozália 
Habová, Eva Režná, Richard 
Grega a  Martin Hajdin. Pre  
Malacký hlas umelci prezra
dili, ako tvoria svoje diela, 
v  čom hľadajú inšpiráciu, kto
rý obraz z tohtoročnej výstavy  
je ich obľúbený, či ako sa pri
pravujú na vianoce.

Z tvorby Evy Režnej

Z tvorby Richarda Gregu Z tvorby Martina Hajdina Z tvorby Rozálie Habovej
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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 – I. polrok 2022

Triedený odpad z  BYTOVÝCH DOMOV sa bude vyvážať  každý týždeň.

5. 1. 2022 Streda 4
7. 1. 2022 Piatok 4

14. 1. 2022 Piatok 4
19. 1. 2022 Streda 4
21. 1. 2022 Piatok 4
28. 1. 2022 Piatok 4

2. 2. 2022 Streda 4
4. 2. 2022 Piatok 4

11. 2. 2022 Piatok 4
16. 2. 2022 Streda 4
21. 2. 2022 Pondelok 4
25. 2. 2022 Piatok 4

1. 3. 2022 Utorok 4
2. 3. 2022 Streda 4
4. 3. 2022 Piatok 4
8. 3. 2022 Utorok 4
9. 3. 2022 Streda 4

11. 3. 2022 Piatok 4
15. 3. 2022 Utorok 4
16. 3. 2022 Streda 4
22. 3. 2022 Utorok 4
23. 3. 2022 Streda 4
29. 3. 2022 Utorok 4

5. 4. 2022 Utorok 4
6. 4. 2022 Streda 4 4
8. 4. 2022 Piatok 4

12. 4. 2022 Utorok 4
16. 4. 2022 Sobota 4
20. 4. 2022 Streda 4
21. 4. 2022 Štvrtok 4
23. 4. 2022 Sobota 4
26. 4. 2022 Utorok 4

3. 5. 2022 Utorok 4
4. 5. 2022 Streda 4 4
6. 5. 2022 Piatok 4

10. 5. 2022 Utorok 4
13. 5. 2022 Piatok 4
17. 5. 2022 Utorok 4
18. 5. 2022 Streda 4
20. 5. 2022 Piatok 4
23. 5. 2022 Pondelok 4
24. 5. 2022 Utorok 4
27. 5. 2022 Piatok 4
31. 5. 2022 Utorok 4

1. 6. 2022 Streda 4 4
3. 6. 2022 Piatok 4
7. 6. 2022 Utorok 4

10. 6. 2022 Piatok 4
14. 6. 2022 Utorok 4
15. 6. 2022 Streda 4
17. 6. 2022 Piatok 4
21. 6. 2022 Utorok 4
28. 6. 2022 Utorok 4
29. 6. 2022 Streda 4 4
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Ulica karola virsíka
Lekár Karol Virsík bol jedným 

z  priekopníkov liečby tuberkulózy 
na Slovensku. Narodil sa 25. augus
ta 1915 do rodiny úradníka v Malac
kách, študoval na gymnáziu v Brati
slave a  neskôr na Lekárskej fakulte 
Univerzity Komenského. Už ako mla
dý si vytvoril vzťah k prírode a pova
žuje sa za zakladateľa malackého 
skautingu. Susedmi Virsíkovcov boli 
Dérerovci.

Virsík promoval v  časoch novo
vzniknutého vojnového slovenské

ho štátu a  ako čerstvého lekára ho 
povolali ošetrovať vojakov na slo
venskomaďarskej hranici. S  vojak
mi sa dostal až na Kaukaz. Vo vojne 
si písal frontový denník, ktorý sa stal 
jednou z predlôh jeho životopisného 
románu Odchádzam s Hippokratom. 
Virsík na fronte pomáhal aj domá
cemu ruskému obyvateľstvu, keďže 
si výsostne ctil Hippokratovu prísa
hu. „Otrasený lekár na viacerých mies -

tach denníka spomína, ako pomá- 
hal nielen svojim vojakom, ale aj civi - 
listom z  opačného tábora, odvo lá-
va júc sa, a  to aj pri vyšetrovaní na  
nemeckom veliteľstve, na Hippokra-
tovu prísahu. Ja tú prísahu dodržím, 
aj keď sa to niekomu nepáči, povie  
aj nemeckému generálovi,” uviedla  
spisovateľka Denisa Fulmeková 

v článku pre Malacké pohľady. S pr
vými štúdiami liečby tuberkulózy za
čal ešte počas vojny, keď sa konečne 
dostal z  východného frontu naspäť 
do Bratislavy. Naplno sa však liečeniu 
tejto infekčnej choroby venoval až 
po II. svetovej vojne. 

Doktor Virsík získal v rodných Ma
lackách v roku 2006 ocenenie Pálffy
ho srdce. Zomrel 21. decembra 2009 
v Bratislave.

vševlada Gajdoša
Vševlad Jozef Gajdoš – františ

kán, pedagóg a  historik. Narodil sa 
15. mája 1907 v obci Maňa v okrese  
Nové Zámky. Hoci nepochádzal zo  
Záhoria, strávil tu veľkú väčšinu svoj
ho života. Študoval na gymnáziu  
v  Skalici, neskôr na univerzitách 
v Prahe, Bratislave, Budapešti i v Mní
chove. Po štúdiách pracoval v malac
kom františkánskom gymnáziu ako 

profesor dejepisu. Okrem toho bol  
aj lektorom knihovníctva na vtedaj
šej Slovenskej univerzite v  Bratisla
ve. 

„Gajdoš skúmal dejiny františkán-
skej rehole na našom území, dejiny 
jednotlivých kláštorov – teda aj ma-
lackého. Najdôležitejším prameňom 
pre neho bola stará kláštorná kronika. 
Práve Gajdoš objavil údaje o stavbe 
malackého františkánskeho kláštora, 
určil dobu jeho výstavby, resp. prestav-
by (polovica 17. storočia), preskúmal 
františkánske archívy aj v iných kláš-
toroch na okolí,“ uviedol historik Mar  

tin Macejka v článku pre Malacké po
hľady.

V  článku o  františkánskom kláš
tore v Malackách z roku 1938 mapu
je momenty od jeho založenia až do 
prvej polovice 20. storočia. Počas ko
munizmu ho väznili za údajnú pro
tištátnu činnosť ako mnohých ďal
ších cirkevných činiteľov. Vo väznici 
mu dokaličili nohy, na ktoré trpel až 
do konca života. Zomrel ako 71roč
ný 11. mája 1978 vo svojom ro dis  
ku. 

vinohrádok
Dominantou tejto ulice, ktorá je 

považovaná za mestskú štvrť, je Pálf
fyovský liehovar. Majer Pálffyovcov, 
ktorý sa nachádza oproti liehova
ru, sa spomína už v  polovici 80. ro
kov 19. storočia. Samotný liehovar 
na Vinohrádku vyrástol až koncom 
pálffyovskej éry v Malackách, v roku 
1917. Vyhovovala mu poloha blíz
ko Maliny, pretože bol prepojený 
s  mlynom. V  roku 1930 ho odkúpi
lo miestne roľnícke družstvo a až do 
II. svetovej vojny v ňom vyrábal lieh, 
najmä zo zemiakov. Liehovar bol 
v roku 2020 na podnet mesta Malac
ky vyhlásený za národnú kultúrnu 
pamiatku. V súčasnosti však budova 
chátra.

Text: M. Binčík, 
foto: S. osuský 

Vinohrádok. Vľavo bývalý liehovar

[19]

Profesor 
Karol Virsík.

Zdroj: 
archív mesta 

Malacky

Vševlad Gajdoš. 
Zdroj: 

Malacké pohľady

Ulica Karola Virsíka Ulica Vševlada Gajdoša

ktorí majú spravidla horší sluch,” po
pisuje riaditeľka a dodáva: „Som veľ-
mi vďačná zamestnancom, že všetky 

opatrenia dodržiavajú.” Klienti komu
nikujú so svojimi blízkymi cez telefó
ny a Skype. Hoci to nenahradí osob
ný kontakt, všetci to rešpektujú. 

nádej na veselšie vianoce
Minuloročné Vianoce boli smut

né. Klienti ich vtedy strávili vo svojich 
izbách. „Opatrovateľky mali na sebe 
namiesto slávnostného oblečenia 
ochranné obleky, rúška a  štíty. Takto 
vstupovali do izieb klientov a  rozná-
šali štedrú večeru. Nikto z nás na tieto 
Vianoce nezabudne,“ uviedlo vtedy 

MsCSS na svojich sociálnych sieťach.
Tento rok budú sviatky určite kraj

šie. Pomôcť by mohla aj vysoká mie
ra zaočkovanosti personálu i  klien
tov. „Budeme sa snažiť, aby sa klienti 
skutočne cítili ako doma. K  príjemnej 
atmosfére prispeje aj sviatočné jedlo 
so všetkými slovenskými tradíciami. 
Živý vianočný stromček už je priprave-
ný na zdobenie. Klienti síce nebudú so 
svojimi blízkymi, no opatrovateľky sú 

ich druhou rodinou. Preto viem, že sa 
im dostane láska, pohladenie a poro-
zumenie. Nikto nebude sám. Pripravu-
jeme aj vystúpenie koledníkov na dvo-
re nášho centra, na čo sa veľmi tešíme,“ 
vyjadrila sa M. Dujsíková. Seniori v 
MsCSS dostávajú každoročne aj dar
ček od primátora v podobe torty na 
štedrovečernom stole.

Text: P. Arpášová a Ľ. Pilzová, 
foto: S. osuský a MsCSS

 Podelili sme sa  o svoju lásku
Dokončenie zo strany 1
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Turistické výpravy si obvykle spá
jame s  letným obdobím. Počasie 
býva príjemnejšie, obvykle stabilnej
šie, no práve v  lete je hrozba búrok 
vyššia. Zimné počasie je viac pred
vídateľné a  na krátkodobú predpo
veď počasia sa možno spoľahnúť. Ak 
SHMÚ nehlási veľké sneženie či tvor
bu poľadovice, na túru sa môžete vy
brať aj teraz v zime. Prináša to so se
bou mierne riziko spojené s neupra
venými chodníkmi, ale dobrá obuv 
a dobrý výber trasy sú istotou.

okolie Malaciek
Prvý tip je jednoduchý a  možno 

ho ani nepotrebujete. No predsa: prí
roda v blízkosti Malaciek je očarujú
ca. Či už sa vyberiete do vojenských 
lesov (mimo núdzového stavu), 
k rybníkom, či prejdete celý Zámoc
ký park. Mnoho chodníkov a  cesti
čiek je spevnených a zvládnu ich aj 
malé deti.

Pezinská Baba 
(527 m n. m.)

Začnime zľahka. Tu najväčšie pre
výšenie prekonáte autom. Keď sa 
vám podarí zaparkovať a  omrzí vás 
bobovanie, sánkovanie či bežkova

nie, prejdite cez hlavnú asfaltovú 
cestu. Po hrebeni vás čaká hneď nie
koľko pekných miest, stačí si len vy

brať dĺžku trasy. Najbližšie, zhruba 
dva kilometre po červenej značke, 
je Čmeľok (709 m n. m). O kilome
ter ďalej je sedlo Javorina. Tento kus 
po hrebeni je súčasťou zaujímavé
ho okruhu okolo Perneka cez Babu 
a sedlo Javorina po modrej, červenej 
a následne späť do Perneka po žltej 
značke. Na tento okruh si však treba 
rezervovať viac hodín.

vápenná 
(752 m n. m.)

Aj po snežení, ktoré sa v Malých 
Karpatoch nevyskytuje každý rok, je 
výstup na Vápennú príjemný a sku
točne prenádherný. Od parkoviska 
v Sološnici sa treba vydať po zelenej 

značke až na Vápennú (Roštún). Od
menou za nie príliš náročné stúpanie 
je krásny výhľad. Zasnežené kopce, 
stromy či lúky stoja za pohľad, a nie
len na fotkách. Len opatrne smerom 
dole. Sneh počas našej návštevy bol 
sypký, no niektoré strmé úseky boli aj 
tak šmykľavé. Najlepšie to vyriešili tí, 
ktorí si nasadili mačky, avšak aj star
šie deti to zvládli bez nich. Stačí ísť 
opatrne. Ak si netrúfnete až tak vy

soko, na mieste, kde sa spája zelená  
s červenou značkou, môžete pokra
čovať po červenej, odkiaľ sa vám 
otvorí pekný výhľad do doliny.

Báborská 
(542 m n. m.)

Báborská je tiež súčasťou pekné
ho, približne 15kilometrového tu
ris tického okruhu, ktorý sa začína 
a kon čí v Plaveckom Podhradí. Od 

parkoviska na okraji obce zamieri
te k Plaveckému hradu a po modrej 
vystúpite na Báborskú. Odmenou za  
finálne stúpanie je opäť krásny vý
hľad do okolia. Odtiaľ môžete po
kračovať ďalej na Amonovu lúku ale
bo sa otočíte a po vlastných stopách 
prídete späť. Podobný okruh je aj 
nad obcou Plavecký Mikuláš s výstu
pom na Čiernu skalu (662 m n. m.). 

Malé Karpaty skrývajú mnoho za
ujímavých miest, a aj keď ich už po
znáte, v zime získajú iný rozmer.

Text: J. Hargaš, 
foto: S. osuský, J. Hargaš 

 na turistiku sa dá ísť aj v zime
Pohybu krátko pred vianočnými sviatkami má azda každý dosť. ná
kupy a vybavovačky však počas sviatkov ustanú a to nakúpené, na
pečené či navarené musí niekto zjesť. Aby zdravie neutrpelo, telo po
trebuje pohyb. Pripravili sme si pre vás niekoľko tipov na ľahkú až 
stredne ťažkú turistiku v najbližšom okolí Malaciek. Žiadne lavínové 
nebezpečenstvo, iba čerstvý vzduch, príjemná dávka pohybu a ako 
odmena krásne výhľady.

Cestou na Vápennú (Roštún)

Pohľad z vrcholu Vápennej (Roštúna)Zámocký park

Cestou na Čmeľok Cestou na Čmeľok – atmosféra na prelome jesene a zimy

turistické informácie a inšpirácie: 
kamnavylety.sk 
hiking.sk 

plánovanie trás: 
mapy.cz  
mapy.dennikn.sk
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Juraj Žilavý je na prvý pohľad 
ako jeden z  nás. Tí, čo ho poz
najú, vedia, že bojuje s ťažkou 
diagnózou, sklerózou mul
tiplex. Ide o chronické zápalové 
ochorenie, ktoré napáda cen
trálny nervový systém. 46roč
ný muž, kedysi aktívny športo
vec a motorkár, chce podstúpiť 
transplantáciu kmeňových bu
niek v Moskve. keďže zdravot
ná poisťovňa  túto liečbu ne
hradí, Juraj sa rozhodol, že za 
pomoci svojich priateľov skúsi 
potrebnú sumu 45tisíc € vy
zbierať. 

Najčastejším prvým príznakom 
sklerózy multiplex sú zrakové poru
chy. Ďalšími prejavmi sú poruchy po
hyblivosti, ťažkosti s  rovnováhou až 
po úporné bolesti a ochrnutie kon
čatín.

„V roku 1998 som stratil zrak. Po 
vytrhnutí zuba som zrazu nevidel na 
jedno oko. Všetky vyšetrenia boli ne ga-
tívne, mne sa zrak vrátil a život ply nul 
ďalej.   Netušil som, že vo mne bujnie 
čosi ťažké a  zákerné. Potom to prišlo 
zasa. V roku 2003 som pre totálnu pa-
ralýzu nevedel vstať z postele. Pre liečili 
ma a  opäť som sa – zdanlivo – vrátil 
medzi zdravých, chodiacich a  fun gu-
júcich ľudí. Mal som už veľa liekov,” 
spo mína Juraj. 

V roku 2007 sa oženil a o rok ne
skôr sa mu narodila dcéra. Pre bež
ných ľudí najšťastnejšie obdobie v ži  
vote, avšak preňho toto obdobie zna

menalo zlom v postupe choroby.  „Už 
som nemohol pobehnúť, už som ne-
mal vytrvalosť, nemohol som pomôcť 
manželke s dcérou... frustrovalo ma to.”

Juraj začal strácať nádej na nor
mál ny život, a  ako nám povedal, 
pred stava, že skončí na invalidnom 
vo zíku, ho desila. Svetlo na konci tu
ne la však predsa len existuje – je ním  
unikátna procedúra obnovenia ži vot
ných funkcií. „Mám nesplnený  sen, za 
ktorý bojujem. Chcel by som odpreva-
diť svoju dcéru k oltáru a žiť bežný kva-
litný život. Ďakujem všetkým, ktorí mi 
pomôžu dostať šancu.”

Text: lp, 
foto: FB Juraja Žilavého

Mária Černá, Gajary
Jana Obselková, Malacky
Marián Šobor
Mária Prokopová
Miroslav Ščepánek 
Miloš Olah 
Michal Zárecký, Malacky
Júlia Hefková, Gajary
Peter Imrišek, Malacky
Jozef Ambra, Kuchyňa 
Dagmar Klempová, Malacky

Mrkve sa na Záhorí vždy darilo, 
no mrkva zo záhrady pána Vladimí
ra Gubu je výnimočná, ba dokonca 
najdlhšia na Slovensku. Vyrástla v zá
hradkárskej osade Olšiny a  meria  
43 cm. Touto dĺžkou prekonala dote

rajší slovenský rekord až o 17 centi
metrov.

Do svetového rekordu však ešte 
malackej mrkve chýba niekoľko met
rov. Najdlhšia mrkva na svete merala 
podľa Guinessovej knihy rekordov 

viac ako 6 metrov. V jej prípade však 
väčšinu rekordu tvorila nejedlá časť 
koreňa, kým masívna mrkva z Mala
ciek sa dala zjesť celá.

Text: jh, 
foto: v. Guba

Niektoré z príspev
kov odzneli v priebehu 
roka na pôde múzea  
v rámci cyklu Stretnutie 
s históriou.

Zborník, ktorého vy 
 danie finančne podpo
ril Bratislavský samo
správny kraj, je tema
ticky pestrý. Časovo za
hŕňa obdobie od pred
veľkomoravskej éry až  
po II. svetovú vojnu 
(té mami článkov sú o. i.  
Slovanské hrady v Ma
lých Karpatoch, Vojaci 
z Gajár v prvej svetovej 
vojne, Okupácia regió
nu Záhorie nemeckou 
armádou v roku 1939). 
Má rozsah 168 strán 
for mátu A5. Bude k dis  
pozícii v Turistickoin
for mačnej kancelárii 
(bu dova MCK, Záhorác  
ka ulica).

MCk

75 rokov 
Eva Blažíčková 
Valéria Dvoranová
Mária Gašparínová
Milan Mackovich
Pavol Petrakovič
Štefan Pomšár
Anna Šmahlíková
Anna Varadová

80 rokov
Ivan Blažíček 
Eva Jurkovičová 
Božena Marková 
Ľudmila Matušková 
Anna Naništová 
František Rek 
Mária Šimuničová 
Eva Šišková 
Ján Štefík 
Anastázia Štorová 

85 rokov
Helena Tovaryšová
Margita Valentová

90 rokov
Emília Kojnoková 
Gertrúda Kožuchová 
Michal Mízner 

91 rokov
Matilda Zámečníková

93 rokov
Lýdia Polakovičová 

95 rokov
Mária Havlíková 

Srdečne blahoželáme!

dECEMBRoví JUBILAnTI

oPUSTILI nÁS

 najdlhšia mrkva na Slovensku je z Malaciek

 Múzeum pripravilo 
 nový zborník o histórii

MCk Malacky – Múzeum Michala Tillnera vy 
dalo v poradí už 14. zborník Malacky a oko-
lie s podtitulom História. Zborník tvorí de
väť článkov a štúdií od siedmich autorov.

Klub filatelistov ZSF 52-32 
želá svojim členom šťastné 
a pokojné prežitie vianočných 
sviatkov v kruhu rodiny 
a pevné zdravie, ako aj veľa 
zberateľských úspechov 
v roku 2022.

 Malačan bojuje so sklerózou multiplex

kto chce pomôcť, 
môže prispieť akoukoľvek sumou 
na transparentný účet 
v Slovenskej sporiteľni, číslo 
Sk26 0900 0000 0051 8342 0448.

Informácie: 
www.transparentneucty.sk, 
odkaz Jurajova liečba v Rusku

www.ludialudom.sk, 
odkaz Pomôžte mi prosím, aby 
som neprestal chodiť.

Všetko zmizne, len stopy Tvojej lásky
a spomienky na predobré srdce
nám zostanú.
12. decembra sme si  
pripomenuli smutné  
7. výročie, čo nás na
vždy opustila na ša 
drahá Eva Sajková.  
S láskou a úc tou spo  
mínajú manžel a synovia s rodinami.

V očiach slzy, v srdci žiaľ, 
to najdrahšie nám osud vzal. 

25. decembra si pri  
pomenieme 13 ro
kov od úmrtia našej 
milovanej Zitky Mar
kovej. Kto ste ju po  
znali, venujte jej ti  
chú spomienku. Spo

mína celá rodina.

Spomíname na na
šu milú Ľudmilu 
Ud vor kovú. 16. de   
cem bra je to 47 ro
kov, čo nás opustila.  
S veľkou láskou spo  
mínajú dve ses try, 
Lýdia Reháková s vnúčatami Naďou 
a Nikolajom a Veronika Salayová.

27. decembra uply
nie 25 rokov, čo nás  
opustil náš otec 
a dedo Rudolf Ud
vorka. Zároveň si 
15. januára si pri
pomenieme 20 ro  

kov, čo zomrela na
ša mama a  babka  
Jozefína Udvorko
vá. Spomínajú dcé
ry Lýdia a  Veronika 
s rodinami, 7 vnúčat 
a 11 pravnúčat. 

24. novembra sme 
si pripomenuli 5. 
výročie smrti našej 
sestry, švagrinej 
a  te ty Marty Hla
vačkovej, rod. Tren
čanskej. Zároveň 

sme si 14. decem bra  
pripome nuli 19 ro
kov, čo nás opustil  
jej manžel Jo zef 
Hlavačka. S  láskou  
v  srdci a  slzami 
v  očiach spomína 
celá rodina.

oPUSTILI nÁS
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 Prvý extra-
 ligový bod
 bol na dosah

Hádzanári spojeného mužstva 
Stupavy a Malaciek – Záhoráci –  
stále nemajú na konte ani je
den extraligový bod. v  ostat
nom ligovom kole prehrali do
ma iba najtesnejším rozdielom 
s HkM Šaľa.

HC Sporta Hlohovec – Záhoráci 
Stupava/Malacky 32:25 (15:15)

Zostava Záhorákov: Patrik Beleš 
(René Ofčarovič) – Marek Tóth, Samu-
el Kovács (7), Lukáš Konečný (2), Mi-
chal Valigurský, Andrej Polča (1), Ru-
dolf Draškovič, Samuel Valent (7), Pat-
rik Walter, Dominik Grich (4), Jaroslav 
Petráš (3), Marián Jaššo (1).

Záhoráci Stupava/Malacky – 
HkM Šaľa 30:31 (16:17)

Zostava Záhorákov: Patrik Beleš 
(René Ofčarovič) – Roman Valachovič 
(2), Marek Tóth (1), Samuel Kovács (5), 
Lukáš Konečný (5), Michal Valigurský, 
Andrej Polča (2), Mário Prevaj (2), Ru-
dolf Draškovič, Luboš Hepner (1), Sa-
muel Valent (3), Patrik Walter (2), Do-
minik Grich, Jaroslav Petráš (6), Mari-
án Jaššo (1).

Do vianočnej extraligovej pre
stávky odohrajú Záhoráci ešte dva 
zápasy. Ich súpermi budú Slovan 
Mod ra a Košice Crows.

mb/lp

Aktuálny ročník Záhoráckeho 
detského bežeckého pohára 
(ZdBP) bol z pandemických dô
vodov prerušený. Z  pôvodne 
plánovaných 16 kôl sa uskutoč
nilo len sedem. deti premiérovo 
súťažili v dojči, pokračovalo sa 
v tradičných dejiskách – Borský 
Sv. Jur, Plavecký Mikuláš, Rado
šovce, Prietrž, Gbely – a odpre
tekať sa stihlo ešte aj v Holíči.

Výnimočné a  pre Malačanov vý
sledkovo zaujímavé bolo 2. kolo (Beh 
Jurským parkom), v rámci  ktorého 
vyhlásili absolútnych víťazov ZDBP  
za minulý rok. Aj ročník 2020 bol 
ovplyvnený covidom. Z  celkového 
počtu 48 víťazných trofejí si až 22 
odniesli domov členovia Atletické
ho klubu AC Malacky, ktorí v  súťaži 
štartovali pod hlavičkou Detskej or
ganizácie Záhorácky Fénix. Mimo
riadne úspešná bilancia našich at
létov predstavovala 9 prvých, 10 
druhých a 3 tretie miesta.

Víťazmi ZDBP 2020 sa stali niko
las Michalovič (benjamínkovia), Ja
kub Pauko (mladšia prípravka), kriš
tof Haba (prípravka), nela Stašková 
(prípravka), Matias Michalovič (naj
mladší žiaci), Teodor volek (mlad
ší žiaci), Matej Brezina (starší žiaci), 
Rebecca Slezáková (staršie žiačky) a 
Roman Timotej Haba (dorastenci).

Na celkovej 2. priečke sa umiestnili 

Anna Pagáčová (benjamínkovia), 
Erik Alexander Šimek (mladšia prí
pravka), Romana Habová (mlad
šia prípravka), Amélia Zelenáková 
(prípravka), Regina Slezáková (naj
mladšie žiačky), Adam Boškovič 
(mladší žiaci), Pavlína ortMertlová 
(mladšie žiačky), Eric Houndjo (starší 
žiaci), Ivan Sedlák (dorastenci) a Ti
mea Michalovičová (dorastenky).

Pohár s bronzovým leskom si vy
bojovali Marek Išunin (prípravka), 
vanda Habová (mladšie žiačky) a 
Michal nehyba (dorastenci).

Absolútnymi víťazmi ZDBP 2020 
sa stali nela Stašková, Matias Mi
chalovič,  Teodor volek (všetci Zá
horácky Fénix), viktória Hudecová  
a oliver Pražienka (obaja Spartak 
Myjava), ktorí v súťaži získali plný po
čet, 250 bodov.

O  celkových výsledkoch ZDBP 
2021 budeme informovať, keď sa 
(vzhľadom na aktuálnu situáciu) roz
hodne o mieste slávnostného vyhlá
senia a spôsobe jeho vyhodnotenia.

Text: P. Filip, 
foto: M. voleková

ŠPORT

I. Predmet nájmu: 
Dlhodobý odplatný prenájom čas ti 
pavilónu B na letnom kúpalisku po
zostávajúci z  viacerých miestností 
s celkovou rozlohou 98,93 m2. Zvyš
ný priestor je využitý ako sklad. 

II. Podmienky nájmu:
doba nájmu: 1 rok s možnosťou pre 
 dĺženia na do bu neurčitú po schvá
lení mestským zastupiteľstvom
účel nájmu: poskytovanie služieb 
v oblasti športu a rekreácie 

III. Písomná ponuka musí obsaho
vať:
a)  identifikáciu záujemcu 
•  právnická osoba – výpis z obchod

ného registra (nie starší ako tri me
siace), ponuka právnickej

osoby musí byť podpísaná štatutár
nym zástupcom,
•  fyzická osoba – meno, priezvisko, 

trvalé bydlisko, dátum narodenia,
•  fyzická osobapodnikateľ – výpis 

zo živnostenského registra (nie 
starší ako tri mesiace),

b)  súhlas záujemcu – fyzickej oso  
by so spracúvaním osobných 
údajov v súvislosti s ponukovým 
konaním (zákona č. 18/2018 Z. 
z. o ochrane osobných údajov v 
znení neskorších predpisov),

c)  telefonický kontakt,
d)  záväzný návrh výšky nájomného 

v € za 1 m2 za rok,
e)  čestné prehlásenie (štatutárne

ho zástupcu v prípade právnickej 
osoby) o tom, že uchádzač nemá 
záväzky voči mestu Malacky,

g)  podrobnejší popis plánovaného 
účelu využitia.

Iv. kritériá hodnotenia ponuky:
•  cena za nájom,
•  plánovaný účel využitia.
Víťaza ponukového konania určí ko
misia.

v. ostatné informácie pre záu
jemcov:
Bližšie informácie a  možnosť do
hodnúť obhliadku pavilónu na let

nom kúpalisku poskytne riaditeľ AD 
HOC Malacky Dušan Rusňák (tel. 
0907 793 399, mail riaditel@adhoc
malacky.sk).

Záujemcovia doručia svoje písomné  
ponuky v uzavretej obálke s názvom 
PonUkovÉ konAnIE – PREnÁ
JoM ČASTI PAvILÓnU d nA LET
noM kúPALISkU – nEoTvÁRAŤ! 
na adresu Ad HoC Malacky, Sasin
kova 2, 901 01 Malacky najneskôr 
do 22. decembra 2021.

Ponukové konanie: prenájom časti pavilónu na kúpalisku

Ak ponuka nebude obsahovať požadované náležitosti, bude záujemca z ponukového konania vyradený. každý záujemca môže podať iba jed nu ponuku. Ponuky spolu s poža dovanými dokladmi musia byť vyhotovené 
v slovenskom jazyku. 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.

Komisia pre šport a mládež Mestského zastupiteľstva v Malackách 
želá 
všetkým športovcom šťastné a veselé Vianoce. 
Ďakujeme vám za reprezentáciu nášho mesta v roku 2021,
želáme veľa zdravia a športových úspechov v nasledujúcom roku.

 Covidový Záhorácky 
 detský bežecký pohár

Zľava Amélia Zelenáková a Nela StaškováAnna Pagáčová Jakub Pauko Timea a Nikolas Michalovičovci
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Veľké nádeje sa vkladali do starších 
žiačok. No po odstúpení líderky Terezy Be
ňovej z dôvodu svalového zranenia a zdra
votne indisponovaných Laury Sedlákovej 
a Martiny Moravčíkovej, ktoré na štart ne
nastúpili, obsadil oslabený tím 7. miesto. 
Najviac bodov dosiahli Laura vrabčeko
vá, karen Grígelová a Regina Slezáková, 
ktorá je vekom ešte iba mladšia žiačka.

Mimoriadny úspech dosiahli naši starší 
žiaci. Preukázali veľké odhodlanie a kvalitu, 
keď bodovali všetci no minovaní pretekári. 
Získali striebro, pričom najviac bodovali 
Adam Gaš par, Eric Houndjo a Matúš ne
hyba.

V  súťaži dorasteniek predviedla vý
borné výkony Rebecca Slezáková, ktorá 
zví ťazila v  behu na 100 m prekážok, 400 
m prekážok a  200 m. Príjemne prekvapili 
vekom ešte len staršie žiačky, Timea Mi
chalovičová a  Pavlína ortMertlová. Aj 

vďaka nim obsadili dorastenky AC Malacky 
7. miesto.

Veľkým prekvapením bol výkon doras  
tencov, ktorí sa dlho držali na medailových 
pozíciách, niekoľkokrát dokonca priebežne 
viedli a napokon obsadili 4. miesto. Michal 
nehyba zví  ťazil v behoch na 110 m preká
žok a  400 m prekážok,  druhý najrýchlejší 
čas súťaže mal na 400 m. Porciou bodov 
prispeli aj Matúš klas a Matúš nehyba.

Z výsledkov AC Malacky – 
majstrovstvá SR družstiev

staršie žiačky 7. miesto
Tereza Beňová, Natália Glembusová, Ka

ren Grígelová, Izabela Habová, Vanda Ha
bová, Dominika Hustá, Barbora Kučinská, 
Timea Michalovičová, Andrea Mrázová, 
Pavlína OrtMertlová, Alžbeta Pagáčová, 
Lea Pauková, Viktória Pauková, Simona Pr

voničová, Regina Slezáková, Nela Stašková, 
Nela Šnegoňová, Laura Vrabčeková, Hana 
Zálesňáková, Lilly Zivčáková.

starší žiaci 2. miesto 
Adam Babeľa, Boris Belica, Adam Boško

vič, Adam Gašpar, Krištof Ha ba, Juraj Hla
váč, Alex Houndjo, Eric Houndjo, Matias 
Michalovič, Matúš Nehyba, Šimon Nehyba, 
Martin Šnegoň, Teodor Volek

dorastenky 7. miesto 
Laura Albertová, Karen Grígelová, Van

da Habová, Dominika Hustá, Sarah Alexan
dra Jurovatá, Simona Kordošová, Timea 
Michalovičová, Timea Morávková, Pavlína 
OrtMertlová, Lea Pauková, Rebecca Slezá
ková, Regina Slezáková, Laura Vrabčeková, 
Hana Zálesňáková

dorastenci 4. miesto 
Adam Boškovič, Adam Gašpar, Alex 

Houndjo, Eric Houndjo, Matúš Klas, Matúš 
Nehyba, Michal Nehyba, Ivan Sedlák, Teo
dor Volek, Samuel Vrlák

Pretekárom blahoželáme, ďakujeme im 
za vzornú reprezentáciu a  rodičom ďakuje
me za spoluprácu. 

Text: P. Filip, foto: P. Macko

 Historické striebro pre starších žiakov
Atléti AC Malacky po prvý raz vôbec postúpili na majstrovstvá SR družstiev, a to 
hneď vo všetkých štyroch kategóriách (starší žiaci, staršie žiačky, dorastenci, do
rastenky). Pri svojej premiérovej účasti si starší žiaci vybojovali strieborné me
daily. úspechom je aj 4. miesto dorastencov a  celkové poradie starších žiačok 
i dorasteniek, ktoré sa umiestnili zhodne na 7. priečkach. okrem toho dorasten
ka Rebecca Slezáková a dorastenec Michal nehyba získali vo svojich kategóriách 
najvyššie bodové zisky spomedzi súťažiacich.

Mestský 
stolnotenisový klub 
Malacky 
želá 

príjemné 
vianočné sviatky 
všetkým členom klubu 
aj neregistrovaným 
hráčom. 
V novom roku 
želáme 
veľa zdravia 
a úspechov 
v športe 
i v osobnom živote. 

Adam Gašpar

Alex Houndjo

Michal Nehyba

Rebecca Slezáková

Strieborný tím starších žiakov


