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úvodník

Prvomájky

Tipnite si, čo majú spoločné Saltat
rix, dychová hudba Malačané, spevác
ky zbor Malinka, folklórny súbor Ma
cejko, Duo Yamaha, Bečkovi chlapci,
Peter Bič, Ego a Majself. Všetci vystu
povali na hlavnom pódiu Prvomájo
vých Malaciek v roku 2019. Zdá sa to
veľmi dávno. V rokoch 2020 a 2021 sa
Prvomájky kvôli pandémii nekonali,
avšak teraz sa konečne vracajú späť.
Prvomájové Malacky majú dlho
ročnú tradíciu. Za bývalého režimu
sa podujatie volalo Oslavy 1. mája
a sprevádzala ho silná ideológia. Pamätníci spomínajú, ako od rána cho
dila po meste dychovka pána Vacha
a vyhrávala. Potom nasledoval po
vinný prvomájový sprievod, do kto
rého sa musel zapojiť každý. Razilo
sa heslo „Kto stojí na chodníku, nemi
luje republiku!”, čiže nikto nesmel
stáť bokom, ale musel sa zaradiť do
sprievodu. Iní pamätníci zasa najrad
šej spomínajú na pokračovanie osláv
v Zámockom parku, kde sa pred de
saťročiami ako deti tešili na najväčšiu
lahôdku – varené párky s horčicou na
papierovej tácke.
Malacký 1. máj je tu stále a s ním
prichádza bohatá nádielka: koncerty,
vystúpenia, program pre deti, šport
i oddych, historický šerm, sokoliari, re
meselníci a zvieratká. Návštevníci mô
žu ukázať aj svoje dobré srdce a pri
spieť na operáciu Malačanovi Jurajovi Žilavému. Ten bojuje s ťažkou diag
nózou, sklerózou multiplex, a chce
podstúpiť transplantáciu kmeňových
buniek v zahraničí.
Tešme sa teda na Prvomájky, tešme sa na program, dobré jedlo, príjem
né počasie a na stretnutia s priateľmi.
Tešme sa aj preto, lebo pandémia nás
okrem iného naučila, že nevieme, čo
bude zajtra. Milí priatelia, srdečne vás
pozývame v nedeľu 1. mája do Zámoc
kého parku!
Ľ. Pilzová

Zber objemného
odpadu
III. obvod – sobota 7. mája
IV. obvod – sobota 14. mája

Podrobnejšie informácie na str. 9

Parkovisko pri
Dérerke už slúži
str. 4

Oprava výtlkov
po zime
str. 5

Na návšteve
vo Vstúpte

Pred bránou školského sveta
Zo škôlkarov sa pomaličky stávajú školáci. Všetky deti, ktoré dovŕšia
do konca augusta 6 rokov, sa prišli uplynulý piatok a sobotu (22. – 23.
4.) zapísať do prvého ročníka. Dovedna ich bolo 344.

Do ZŠ Dr. J. Dérera sa zapísa
lo 100 detí, do ZŠ M. Olšovského
(organizačná zložka Spojenej školy
sv. F. Assiského) 57 detí, do ZŠ Štúrova 76 detí a do ZŠ Záhorácka
111 detí.
Nie všetky budú môcť nastúpiť
do školy, ktorú si spoločne s rodič
mi vybrali. Veľký záujem je o ZŠ Dr.
J. Dérera. Kapacitne však dokážu ot
voriť len 3 prvácke triedy. Najväčší
záujem je o ZŠ Záhorácka, pod kto
rú podľa obvodov a trvalého byd
liska patrí aj najviac detí. Tu otvoria

4 triedy. Ani to však nebude stačiť,
aby pokryli záujem. Deti, ktoré do
daných škôl podľa obvodov nepa
tria, budú zrejme musieť nastúpť do
inej školy. To však už posúdia podľa
vlastných kapacít jednotliví riadite
lia škôl. V prváckej triede môže byť
maximálne 25 detí. V ZŠ M. Olšov
ského a v ZŠ Štúrova otvárajú rovna
ko po 3 triedy prvákov.
Rozhodnutia o prijatí či neprija
tí do školy dostanú rodičia prvákov
do 15. júna.
Text a foto: N. Jánošová

Májové zastupiteľstvo
Vo štvrtok 5. mája bude rokovať
mestské zastupiteľstvo. Na programe
je materiál o rozširovaní kapacity Ma
terskej školy na Štúrovej a záverečný
účet mesta. Rokovanie bude možné

sledovať cez www.zastupitelstvo.sk.
Materiály a návrhy uznesení sú zve
rejnené na www.malacky.sk, časť
MESTO – MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO.
-red-

str. 8

Hádzanárske
talenty v Prahe
str. 12

Program na stranách 2–3
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Detská zóna
K detskej zóne neodmysliteľne
patria nafukovacie atrakcie, v kto
rých sa môžu deti vyskákať.
Šaško GUMO je kaukliar, žonglér,
klaun, chodúliar a najmä profesio
nálny komediant. So svojou show sa
hodí na akúkoľvek akciu. Vo svojich
predstaveniach predvádza žonglo
vanie a balansovanie rôznych pred
metov (fľaše, šiltovky, stoličky, lavič
ky) na nose, brade či uchu, ba dokon
ca aj lakti a jazyku!
Mia pre deti je u nás veľmi dobre
známa. Jej koncert roztancuje všet
ky deti.
Divadlo Chůdadlo hrá predsta
venia s príbehom, búra stereotypy
zábavy a ponúka zážitok z divadel

nej formy nového cirkusu. Umelci
na chodúľoch vo výške nad hlavami
návštevníkov ohromujú svojím ume
ním, kostýmami a trikmi.

Športovooddychová zóna

YTA šport (Youth Training Academy) – ukážky džuda, baseballové od
palisko, kinballová plocha, crossupo
vo-gymnastická dráha, úpolová
a pohybová plocha
Aktivity a hry
Občianske združenie Zaži Trenčín
prinesie do Malaciek zábavné aktivi
ty pre deti – lukostreleckú súťaž, bun
geerunning, slackline,„opilecké” oku
liare spojené s prekážkovou dráhou,
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Historická zóna

balančnú dosku, preťahovanie la
nom.

ky. Kurz je vhodný pre začiatočníkov
aj pokročilých.

Tvorivé dielne
Tvorivý priestor pre deti, ktoré si
môžu vytvoriť vlastný výrobok, zaba
viť sa alebo si oddýchnuť.

Farmársko-remeselná zóna

Sokoliari sv. Bavona predvedú
akčné šermiarsko-divadelné vystú
penia a sokoliarstvo. Priletí okrídlený
drak, aby preveril statočnosť vikin
ských bojovníkov. Budú bojovať,
zvolia radšej lesť alebo sa budú
chcieť s drakom dohodnúť? V ak
cii budú aj zbrane renesančných
„landsknechtov”. Títo vojaci boli
svojho času neprekonateľnou si
lou, bojovali vo formáciách, ale ra
di sa predvádzali aj v súbojoch jed
notlivcov.
V dobovom tábore budú rozvo
niavať jedlá uvarené podľa starých receptov. V zbrojnici budú
k dispozícii zbrane a zbroje, ktoré si
môžu prezrieť malí aj veľkí zvedavci.

Gastro

Remeselné
výrobky

Bikelab
Adrenalínová súťaž v šprinte na
500-metrovej trati v špeciálne
ukotvených bicykloch.
Otužovanie
Na Prvomájky si prineste plavky.
Môžete absolvovať praktický a teore
tický kurz otužovania podľa metódy
Wima Hofa, svetoznámeho rekordé
ra v extrémnych športoch. Certifiko
vaný inštruktor vysvetlí metodiku
otužovania a odpovie na vaše otáz

Zóne bude dominovať sedliacky dvor. Medzi lieskovými plôtikmi,
v pekne nastlanej slame čakajú ovečky. Pod strieškami na bidielkach od
počívajú strakaté sliepky, ktoré stráži
kohút Fero. V drevených korytách sa
kúpu kačice a nad všetkým sa rozlie
ha husacie gáganie. Statkár Paľo vám
rád porozpráva o starých plemenách
a vytiahne bucľatého králika, ktoré
mu zaboríte prsty do hebkej srsti. Lá
kať budú aj ľudové remeslá a zruční
majstri. Počas celého dňa sa v tejto
zóne môžu deti voziť na koníkoch.

V Zámockom parku bude viac
ako 30 gastroprevádzok, ktoré po
núknu tradičné festivalové jedlá
z kvalitných surovín a široký výber
nápojov.
Jedlo:
cigánska pečienka, kuracie,
bravčové, údené, klobásy, hot-dogy, burgre, hranolky, vysmážaný
syr, nugetky, pagáče, trdelníky,
sladké koláče – frgály, štrúdle,
podpecníky, párance, palacinky,
langoše, šišky, zákusky, nakladaný hermelín, grilované oštiepky,
parenice, varená kukurica, cukrová vata.
Nápoje:
kofola, džúsy, limonády z domácich sirupov, sirupy, káva, čaje,
pivné stánky, víno, miešané ná
poje.

Zastúpené budú aj rôzne reme
selné a ďalšie výrobky:
črepníkové letničky, trvalky,
muškáty, zeleninové planty, ko
vané výrobky, nože, výrobky
z kože, cínový riad, medovníky
a tradičné cukrovinky, med a výrobky z vosku, sviečky, ručne robené mydlá, bylinková kozmetika, drevené hračky, výrobky
z prútia, šperky a bižutéria, ľano
vé a konopné textilné výrobky,
sukne s folklórnym motívom, kvetinové dekorácie, vitráže a výrobky zo skla, kameninové výrobky.
Dvojstranu pripravila redakcia
a agentúra Hector.

4

SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA

8/2022

Nové parkovisko

pri Dérerke

už slúži verejnosti
Parkovisko pri ZŠ Dr. J. Dérera je zrekonštruované a už slúži verejnosti. Vzniklo rozšírením pôvodného parkoviska na Námestí SNP.
Parkovisko tvorí okruh, do ktoré
ho vozidlá z jednej strany vchádzajú
a druhou stranou odchádzajú, čo zni
žuje riziko kolízií. 30 nových parkova
cích miest spolu s rýchloobrátkovou
zónou pre dve autá iste potešia naj
mä rodičov školákov. Pribudla aj tzv.

Novým parkoviskom sa práce
na Námestí SNP nekončia. Touto lo
kalitou bude prechádzať cyklotra
sa z Partizánskej na Cestu mládeže,
s ktorou sa bude modernizovať ve
rejné osvetlenie a cesty. Finalizuje sa
tiež návrh bežeckej dráhy a neskôr

Vznikne ďalšia cyklotrasa?
K aktuálne budovanej sieti mestských cyklotrás možno pribudne
ďalšia – tá však bude tentoraz viesť mimo Malaciek. Ide o spojnicu pre
cyklistov medzi Malackami a Studienkou. Keďže cyklotrasa by prechádzala cez vojenské lesy, k projektu sa musí vyjadriť aj ministerstvo obrany, ktoré už vydalo predbežný súhlas.

„kiss&drive“ zóna s chodníkom, ktorá
slúži výlučne na krátke pristavenie
vozidla a vyloženie detí.

mesto zrevitalizuje pomník SNP
a jeho okolie.
Text: -naty-, foto: -jr-

ZŠ Štúrova hľadá nových kolegov

Základná škola na Štúrovej hľadá nové kolegyne a kolegov s nástupom
v septembri 2022. Vítaní sú všetci zanietení, tvoriví a empatickí pedagó
govia, ktorí sú otvorení novým, moderným trendom a postupom vo vzde
lávaní a komunikácii. Preferované predmety a ich kombinácie v aprobácii:

matematika, nemecký jazyk,
etická výchova,
občianska náuka, technika.

Požiadavky:
• vzdelanie podľa zákona pre učiteľa II. stupňa základnej školy,
• schopnosť a ochota pracovať v tíme,
• základná užívateľská zručnosť v práci s PC.
Svoje žiadosti s profesijným životopisom zasielajte do 30. júna na adresu
Základná škola, Štúrova 142/A, 901 01 Malacky, prípadne mailom na
zssturma@zssturma.sk.
Telefonické informácie: 034/772 24 68, 0918 382 611

Cyklotrasa by merala viac ako 12
kilometrov. „Som veľmi opatrný v prí
prave tohto zámeru. Musíme získať
ešte súhlas ochranárov. Zasiahneme
totiž aj dve územia európskeho význa
mu, Mešterovu lúku a Rudavu. Projekt
cyklotrasy by však aspoň podľa mňa
nemal niesť negatívne vplyvy,“ infor
moval primátor Juraj Říha.
Súčasťou cyklotrasy Malacky–Studienka by mohla byť aj samostatná
cyklolávka ponad diaľnicu. Takéto
riešenie preferuje aj malacká samo
správa, pretože by išlo o bezpečný
prechod cyklistov ponad diaľnicu.
Občianske združenie Cyklokoalícia
žiadalo zahrnúť cyklotrasu do navr
hovanej diaľničnej križovatky D2–
Studienka, avšak so svojimi námiet
kami neuspelo.

V akom štádiu sú
ďalšie pripravované
cyklotrasy?
Družstevná–Radlinského
Zmluva so zhotoviteľom diela je
aktuálne na kontrole riadiaceho or
gánu, ktorým je Bratislavský samo
správny kraj. V najbližších dňoch by
malo mesto dostať návrh harmono
gramu stavebných prác.

VŠIMLI SME SI
Stavenisko, kde
vzniká mestská pod
zemná garáž, sa
rýchlo mení. Ako nás
informoval Útvar
strategického rozvo
ja, výkopové práce
pokračujú podľa harmonogramu.
Aktuálne sa spev
ňujú okraje staveb
nej jamy. Opakova
ne upozorňujeme
obyvateľov, aby ne
chodili po ceste pozdĺž staveniska. V zá
ujme vlastnej bez
pečnosti by mali využiť chodník na dru
hej strane cesty.
-lp-/-otano-

Vzhľadom na dynamický nárast
cien na stavebnom trhu sa samosprá
vy boria so zdražovaním zákaziek.
Dotklo sa to aj projektu výstavby
cyklotrasy Družstevná–Radlinského,
kde bolo potrebné schváliť navýše
nie rozpočtu poslancami mestského
zastupiteľstva.
Partizánska–Cesta mládeže
Pripravujú sa podklady k verejné
mu obstarávaniu. Tvorba rozpočtu
na dielo je mimoriadne náročná prá
ve pre spomínané prudké výkyvy
cien na stavebnom trhu.
Píla–Zámocký park
Mesto podalo žiadosť o nenávrat
ný finančný príspevok z Integrova
ného regionálneho operačného pro

gramu (eurofondy). Projekt a žiadosť
sú momentálne v hodnotení.

Malacky–Rohožník
Časť tejto cyklotrasy, ktorá vedie
cez zastavané územie Malaciek a jej
súčasťou bude aj cyklolávka nad
diaľnicou, projektuje mesto a bude
sa uchádzať o eurofondy. Časť mimo
mesta, čiže „od tabule Malacky po ta
buľu Rohožník“ pripravuje Bratislav
ský samosprávny kraj.
A čo ďalšie cyklotrasy?
Ako sme sa dozvedeli, mesto má
v hľadáčiku aj cyklotrasu Plavecký
Štvrtok–Malacky cez Vinohrádok. Jeden jej úsek bude súčasťou už schvá
lenej trasy Partizánska–Cesta mlá
deže.
Samospráva ďalej informovala,
že na iné úseky momentálne nie je
kapacita, pretože mesto je na hrani
ci schopnosti utiahnuť takéto veľké
projekty po projektovej aj finančnej
Text a foto: -lpstránke.		
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Opravy výtlkov
sú v plnom prúde

Jarná údržba ciest sa oficiálne začala už 15. marca. Skôr sa vzhľadom
na premenlivé počasie začať ani nedá. V Malackách menšie opravy
najproblematickejších miest prebiehali v nevyhnutnom rozsahu aj
počas zimy. Dalo sa to vďaka technológii, ktorú cestári v meste využívajú. Volá sa Silkot Blue a opravy asfaltových povrchov ciest
umožňuje aj pri teplotách do –10° Celzia.

„Silkot Blue nám umožňuje pra
covať s minimálnym a v niektorých
prípadoch dokonca žiadnym odpa
dom asfaltu. Oprava vozovky prebieha pri teplote 180 °C. Výtlk a poškode
ná časť vozovky okolo sa nahreje,
pridá sa nová asfaltová zmes a zval
cuje sa tzv. vibračným valcom. Plocha
sa hermeticky uzavrie, čím sa zamedzí
prenikaniu vody a zabezpečí sa plynu
lý spoj,” vysvetľuje referent komunál

presunuli na Rakárenskú, kde aktuál
ne aj pracujú. Ďalej je v pláne oprava
cesty v smere na Píniovú alej a ulica
Mlynská. Potom sa postúpi k lokálnej
oprave dier v iných lokalitách mesta
a vo vnútroblokoch,” vraví M. Gelinger.
Mesto tiež chystá celoplošné vý
meny asfaltového povrchu na viace
rých miestach. „Pripravujeme celo
plošnú výmenu asfaltového povrchu
na uliciach a priľahlých parkoviskách
Mestá i obce na Slovensku majú
oproti vlaňajšku väčšie problémy
s opravami ciest a najmä so zabezpe
čením veľkoplošných výmen asfalto
vého povrchu. Dôvodom sú rastúce
ceny materiálov a aj ich nedostatok.
Najväčší problém majú samosprávy
s vysúťaženými dodávateľmi, ktorí
majú opravy ciest vykonať za vopred
zazmluvnené ceny. Tie však dodáva
telia často nevedia dodržať, no nie
vždy sa dá situácia riešiť dodatkami
k zmluvám. Často teda víťazi odstu
pujú a v niektorých prípadoch sa na

nych služieb Matúš Gelinger z MsÚ
Malacky.
Opravy poškodení po zime sa za
čali už pred vyše mesiacom. „V prvej
fáze sa zameriavame na opravu hlbo
kých dier po zime, ktoré by mohli spô
sobiť najväčšie škody. Začali sme na
Dubovského ulici, odkiaľ sa pracovníci

zákazke nechcú zúčastniť ani ďalší
záujemcovia v poradí. Toto platí pri
opravách ciest aj pri stavbe nových
a týka sa financovania z vlastných
zdrojov i z eurofondov.
Malacky majú v prípade opráv výtlkov, a teda pravidelnej údržby
ciest, nastavenú viacročnú rámcovú
zmluvu, ktorá sa čerpá podľa plánu.
Dodávateľ prác ceny doteraz navyšovať nemusel, a aj to súvisí s tech
nológiou, ktorou sa cesty v meste
opravujú. Veľká časť vozovky sa pria
mo na mieste zrecykluje a vďaka

tomu treba nového čerstvého asfaltu
výrazne menej. Napríklad dnes ná
sobne drahší bitumen teda do cien
za údržbu vozoviek v meste nevstu
puje tak výrazne ako v prípade iných
samospráv, ktoré túto technológiu
nevyužívajú.
Pri veľkoplošných opravách ciest
sa na výsledky súťaží ešte len čaká.
Staršie, už uzavreté súťaže, sa zatiaľ
darí napĺňať. Iba v jednom prípade
bola súťaž zrušená a vyhlásená na
novo.
Text a foto: J. Hargaš

Štúrova-Juh, Hollého, M. Rázusa, Du
bovského a Jesenského. Ďalej je v plá
ne popri výstavbe cyklotrasy aj Parti
zánska či Veľkomoravská,” vyratúva
M. Gelinger. Ďalšie ulice a veľkoploš
né opravy ciest sa pripravujú, všet
ko bude závisieť od výsledkov verej
ných súťaží.

Prijímanie detí
do materskej školy

Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2022/2023 sa budú podávať od 1. mája do 31.
mája. Povinnosť predprimárneho vzdelávania platí pre každé dieťa,
ktoré do 31. augusta 2022 dovŕši päť rokov. Žiadosť bude k dispozícii
na webovej stránke materskej školy www.msmalacky.edupage.org
v elektronickej podobe (elektronická prihláška) alebo na riaditeľstve
MŠ, Bernolákova 18, Malacky.

Podávanie žiadostí:
• elektronickou prihláškou,
• osobne (riaditeľstvo MŠ, Bernoláko
va 18, Malacky),
• poštou (adresa: Materská škola, Bernolákova 18, 901 01 Malacky),
• naskenovaním a odoslaním na
e-mail riaditelka@msmalacky.sk.
Žiadosť musí potvrdiť pediater.
Riaditeľka materskej školy do 30. jú
na rozhodne o prijatí/neprijatí die
ťaťa do MŠ.
Podmienky prijatia
Prijímanie detí na predprimárne
vzdelávanie je limitované kapacitný
mi možnosťami materskej školy.
Na predprimárne vzdelávanie
sa prijíma:
• dieťa od troch rokov veku,

• výnimočne dieťa od dovŕšenia
dvoch rokov veku.
Na predprimárne vzdelávanie
sa prednostne prijíma dieťa, pre
ktoré je plnenie predprimárneho
vzdelávania povinné a má trvalý po
byt v meste Malacky.
Pri záujme, ktorý by prekračoval
kapacitu materskej školy, sa prednostne prijímajú:
• deti s trvalým pobytom v meste
Malacky,
• deti od 3 rokov podľa dátumu na
rodenia (od staršieho k mladšie
mu),
• deti vo veku 2–3 roky podľa dátumu
narodenia (od staršieho k mladšie
Materská škola Malacky
mu).

Roznášajú sa rozhodnutia
k daniam
Poverení zamestnanci mesta v týchto dňoch roznášajú do domácností rozhodnutia k miestnym daniam a poplatkom (daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad). Daňovníci dostanú
rozhodnutie do vlastných rúk.

Fyzické osoby s aktivovanou
elektronickou schránkou a všetky
právnické osoby na území mesta už
dostali rozhodnutia v elektronickej
forme.
Daň je možné zaplatiť naraz ale
bo v dvoch splátkach. Prvú splátku
je potrebné uhradiť do 15 dní od
právoplatnosti rozhodnutia a druhú

splátku do 30. septembra 2022.
„Miestne dane a poplatky sú dôležitým
príjmom mestského rozpočtu. Finan
cuje sa z nich množstvo úloh, ktoré je
podľa zákona samospráva povinná
vykonávať, okrem iného aj udržiava
nie čistoty verejných priestorov, údržba
zelene, oprava chodníkov, údržba cin
torínov a mestských budov či vývoz

Prosíme vás:
• uprednostnite bezhotovostnú platbu na účet mesta,
• platbu osobne v pokladni
mestského úradu využite iba
v nevyhnutnom prípade,
• označte si schránky a zvončeky.

komunálneho odpadu. Jednoducho,
naše peniaze zostávajú v našom mes
te,“ vysvetlila prednostka mestského
úradu Ľubica Čikošová.
MsÚ

UPOZORNENIE: môže nastať situácia, že obyvatelia nahlásili zmeny k poplatku za komunálny odpad, avšak
túto zmenu ešte nemajú zapracovanú v rozhodnutí. V takýchto prípadoch dostanú o niečo neskôr dodatočné rozhodnutie, v ktorom už bude zmena zohľadnená. Ďakujeme za vaše pochopenie a ústretovosť.
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Poslanecký odpočet: volebný obvod č. 6
Na jeseň tohto roka sa budú konať komunálne voľby. Skončí sa nimi
aktuálne volebné obdobie primátora a mestského zastupiteľstva,
ktoré sa začalo v novembri 2018. Dnešným vydaním Malackého
hlasu začíname seriál odpočtov poslancov mestského zastupiteľstva. Každého z nich sme požiadali o odpovede na dve rovnaké
otázky. Malacky majú 6 volebných obvodov a každý z nich reprezentujú v mestskom zastupiteľstve traja poslanci. Dnes sa venujeme obvodu číslo 6, ktorý v mestskom zastupiteľstve reprezentujú
Marián Andil, Richard Hájek a Milan Ondrovič.

Marián Andil

Ktoré zmeny v Malackách považujete za najdôležitejšie?
Malacky sa v posledných rokoch
začali meniť na moderné, vyspelé,
okresné, európske malé mesto. Dobu
dovala sa kanalizačná infraštruktúra,
rekonštruuje sa verejné osvetlenie,
cesty, chodníky, vnútrobloky, školy,
škôlky a ďalšie mestské budovy. Zača
li sa stavať cyklotrasy, ako ich vidíme
v moderných západných mestách.
Zodpovedne sa pristupuje k ekológii
a životnému prostrediu. Mesto fi
nančne prispieva na sociálne služ
by, kultúrne a športové aktivity oby
vateľov mesta. Samospráva oveľa ot
vorenejšie komunikuje s obyvateľmi
a hospodárenie mesta je rok po roku
v dobrých číslach.
Niektoré možnosti vyžitia obča
nom však v našom meste stále ešte
chýbajú – a to práve tie, ktoré tu už
mnoho rokov mali byť. Napríklad
kultúrny dom, hokejová hala, námes
tie, odklonenie áut z centra, ktoré
mestom len prechádzajú, regulácia
parkovania... atď. Na všetkých tých
to veciach súčasné vedenie mesta
a poverení zamestnanci už dlhšie in
tenzívne pracujú, vznikajú projekty,
štúdie, cenové kalkulácie. Limitujúce
sú samozrejme najmä financie, ale
mesto využíva každú príležitosť za
pojiť sa do eurofondovej výzvy, ktorá
sa hodí k našim plánom rozvoja
mesta. Samozrejme, vybudovať niečo nové vždy potrebuje v každej ob
lasti svoj čas, avšak smerovanie, od
bornosť a vôľu máme dobrú, a je to
iba otázka času, kedy mesto tieto veci dobuduje. Za zmienku taktiež sto
jí, že úspešnosť v získavaní financií
z eurofondov máme v porovnaní
s podobnými mestami vysokú vďaka
pružnosti a rýchlej reakcii mesta na
vyhlasované výzvy.
Čo vnímate ako výzvu do budúcnosti nielen v meste, ale aj vo
svojom obvode?
Aktuálne vzhľadom na očakáva
nú dvojcifernú infláciu považujem
za dôležité zodpovedne hospodáriť,
aby sme zdravo prešli toto turbulent
né finančné obdobie. V každej oblas
ti stúpajú náklady, či sú to bežné vý
davky, alebo tie investičné. Výzvou
bude pokračovať v nastavenom tem
pe rozvoja mesta.
Ak sa podarí v najbližších rokoch
vybudovať všetky naplánované cyk
lotrasy, Malacky sa stanú lídrom na
Slovensku z pohľadu počtu kilomet
rov cyklotrás na počet obyvateľov.
Treba využiť aktuálne príležitosti, ak
sú eurofondové výzvy „štedré” na
takéto projekty. Iné oblasti nemajú
toľko výziev. Napr. na výzvu na re
konštrukciou kaštieľa čakáme dlho.
Aktuálne stavanú podzemnú garáž
s námestím financuje mesto len
z vlastných zdrojov. Takisto chystaná
športová aréna, ktorej súčasťou bude
hokejová hala, multifunkčná špor
tová hala a zázemie, bude financo

Vo volebnom obvode za železni
cou chýba základná škola ako soľ.
Dnes je časovo náročné ráno a poobe
de cez dopravnú špičku dochádzať
do škôl v meste, najmä pre tie menšie
deti. Verím, že sa podarí školu rýchlo
postaviť tak ako v rokoch 2010–2014,
keď samospráva rýchlo zareagova
la na potreby obyvateľov a odkúpila
pavilóny bývalého detského domova.
Po ich zrekonštruovaní je dnes v 6. ob
vode škôlka Rakárenská.
Obvod takisto trpí tranzitnou ka
miónovou dopravou, takže vybudo
vanie nového diaľničného zjazdu na
D2 pri výpadovke na Rohožník je veľ
kým cieľom dlhoročného úsilia vede
nia mesta. Realizačná dokumentácia
je už hotová. Už je to iba na NDS, kedy
spustí výber zhotoviteľa.

Richard Hájek

vaná najmä z vlastných zdrojov.
Dotácia na ňu nám pokrýva len cca
15% potrebných financií.

Ktoré zmeny v Malackách považujete za najdôležitejšie?
V poslednom období do našich
životov výrazne zasiahli dve udalosti. Prvou bola epidémia COVID 19
a tou druhou v súčasnosti prebie
hajúca vojna na Ukrajine. Zatiaľ čo
prvá priniesla predovšetkým výrazné
obmedzenia, tak druhá spôsobuje
rast cien energií a tovarov, čo priamo
ovplyvňuje aj chod mestských orga
nizácií a plánované investičné akcie.

Volebný obvod č. 6:
Agátová, Brezová, Dielenská, Dubovského, Gaštanová, Javorová,
Jelšová, Jesenského, Lipová, Ota Kožucha, Partizánska, Pezinská,
Priemyselná, Sadová, Stromová, Továrenská, Záhradná, Zámoc
ká, Boženy Nemcovej, Duklianskych hrdinov, Džbankáreň, Hlboká,
Hodžova, Hurbanova, Janka Kráľa, Lesná, Na majeri, Písniky, Raká
renská, Rudolfa Dilonga, Táborisko, Tichá, Vysoká, Krátka, časť obce
Malacky 2890, 4353, 4356, 4362, 4363, 4622, 4625, 4630.

No napriek tomu sa nám v meste to
ho veľa podarilo.
Dokončila sa modernizácia škôl
a škôlok vrátane kuchýň a ich vyba
venia. Obnovili sa detské jasle. Pripra
vila sa komplet projektová dokumen
tácia na novú športovú arénu. Začalo
sa s prípravou a aj realizáciou nos
ných mestských cyklotrás. V našom
6. obvode sa kompletne zrekonštru
ovalo obľúbené a hojne navštevova
né detské ihrisko v Zámockom parku,
novú tvár majú Hlboká ulica či križo
vatka na Pezinskej. Teší ma aj oprava
najhorších úsekov krajníc na Hurba
novej ulici, ktoré obyvateľov trápili po
každom daždi. Postupne sa utlmuje
aj areál zberného dvora na Hlbokej.
V tejto súvislosti ma však mrzí, že sme
zatiaľ neuspeli s eurofondovým pro
jektom výstavby novej kompostárne,
ktorý ale ostáva výzvou do ďalšieho
obdobia. Výstavba kompostárne by

dúcnosti nielen v meste, ale aj vo
svojom obvode?
Čo nás čaká v budúcnosti? Dú
fajme, že najmä pokojnejšie obdo
bie bez pandémií a vojen. Ak mám
byť konkrétny, pre mesto bude urči
te výzvou samotná výstavba novej
športovej arény, ktorá výrazne po
môže rozvoju športu v Malackách
– či už profesionálneho, alebo len
rekreačného. Naše deti nebudú už
musieť dochádzať na korčuliarske
kurzy do Bratislavy a športové oddie
ly sa nebudú musieť „biť” o termíny
v telocvičniach a športovej hale Ma
lina. Pôjde o jednu z najväčších in
vestícií mesta Malacky v jeho histórii.
Ďalej je to, ako som už spomí
nal v predchádzajúcej odpovedi,
výstavba novej kompostárne spolu
so zázemím pre firmu TEKOS. Čo do
množstva je bioodpad jednou z naj

výrazne odľahčila už jestvujúci zber
ný dvor na Hlbokej.
Do nášho obvodu patrí aj nové zá
chytné parkovisko pri železničnej sta
nici, ktorého význam sa naplno uká
že po zavedení novej parkovacej poli
tiky. Taktiež sa podarilo dotiahnuť až
do fázy pripravenej projektovej do
kumentácie na diaľničnú križovatku
D2 – Rohožník, ktorá výrazne odľahčí
predovšetkým ulicu Duklianskych hr
dinov.
Čo vnímate ako výzvu do bu-

väčších položiek, a to najmä v jarnom
a jesennom období. Pre mňa osobne
je prioritou výstavba novej školy pri
Materskej škole na Rakárenskej, kto
rá tu veľmi chýba. Deti musia do
chádzať do škôl po celom meste a sú
odkázané na verejnú dopravu alebo
odvoz rodičov. V tomto roku sa po
darilo pripraviť pre projekt územie
a v súčasnosti prebieha projektová
príprava. Bol by som rád, ak by sa ešte v tomto roku podarilo celý projekt
dotiahnuť až do fázy stavebného po

Cyklotrasa na Pezinskej
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volenia. V našom obvode by sa ma
li rekonštruovať cesty Partizánska
a Dubovského, ktoré si to určite za
slúžia.
Z tých dlhodobých cieľov je výzvou
prijatie parkovacej politiky v meste
a spustenie kompletnej aktualizácie
územného plánu mesta Malacky.
A nakoniec ako rekreačného cyklistu
s malými deťmi by ma určite potešili
okrem nosných mestských cyklotrás
aj dve medzimestské cyklotrasy Ma
lacky – Rohožník a Malacky – Studien
ka, na ktorých spolupracuje mesto
spolu s Bratislavským samosprávnym
krajom.

Milan Ondrovič

Ktoré zmeny v Malackách považujete za najdôležitejšie?
Minulé volebné obdobie a začia
tok tohto volebného obdobia som
vnímal ako obdobie, keď sa dobie
hali obrovské modernizačné dlhy
v škôlkach, školách či voľnočasových
zariadeniach, ale aj v dopravnej in

7

 u. V našom obvode sa postavili
m
prvé cyklotrasy – na Pezinskej ulici,
v priemyselnom parku a na Hlbo
kej ulici. Postavili sme záchytné par
kovisko a Riadok pešo prepojili so
železničnou stanicou, začala sa vý
stavba podzemnej garáže a námes
tia v centre mesta. Pripravil sa pro
jekt presunutia zberného dvora
a výstavby kompostárne. Začalo sa
vypratávanie sociálneho ubytovania
na Hlbokej ulici a na nové miesto sa
presťahovala karanténna stanica.
Komplexnou prestavbou prechádza
centrum voľného času a sídlo orga
nizácie Vstúpte. Pripravených je aj
množstvo ďalších projektov.
Čo vnímate ako výzvu do budúcnosti nielen v meste, ale aj
vo svojom obvode?
Ako najväčšiu výzvu vnímam na
plniť schválený ambiciózny Program
hospodárskeho a sociálneho rozvo
ja, ktorého hlavným cieľom je zatrak
tívniť mesto pre jeho obyvateľov i návštevníkov. V oblasti udržateľnej mo
bility bude najväčšou výzvou do
Detské ihrisko v Zámockom parku

fraštruktúre – bolo to poznať takmer
vo všetkom. Aj v našom obvode sa
zrekonštruovalo viacero ulíc, opravi
la sa škôlka, kompletne sa zmoder
nizovalo detské ihrisko v Zámockom
parku, zmodernizovalo sa a doplnilo
sa verejné osvetlenie v chýbajúcich
častiach.
Okrem toho sme tento čas využi
li pre vypracovanie podkladov na
nové rozvojové projekty, z nich niektoré sa už začali realizovať a významne meniť tvár mesta k lepšie-

Zrekonštruovaná Hlboká

budovanie nadradenej dopravnej
infraštruktúry, ako sú diaľničné kri
žovatky D2–Rohožník a D2–Studien
ka, severný a južný obchvat mesta,
vybudovanie komplexnej siete cyk
lotrás a prepojenie Majera, Riadku
a Padzelku sieťou bezpečných cyklo
trás s centrom mesta.
Výzvou bude aj zvýšiť odolnosť
územia voči klimatickej zmene na
príklad špeciálnym režimom nakla
dania s dažďovými vodami, neustá
lym zahusťovaním vzrastlej zelene

a znižovaním emisií z dopravy a bu
dov.
Chceme pokračovať v skvalitňo
vaní systému vzdelávania a postaviť
novú školu, škôlku a centrum pre au
tistické deti. V oblasti kultúry a športu
je naplánovaná výstavba celého kul
túrneho bloku v centre mesta s novými sálami, umeleckou školou a knižnicou. Naplánované je aj oživenie
kaštieľa. Nová športová aréna ide do
verejného obstarávania.
Tých cieľov je oveľa viac a naplniť
ich bude obrovská výzva, ale som
presvedčený, že stanovené ciele sú
reálne a vieme na ne získať zdroje.
Ak bude v budúcnosti situácia po
dobná ako teraz, keď zamestnanci
mesta, poslanci a primátor cítia pod
poru verejnosti a tiahnu za jeden povraz, budú tieto ambiciózne ciele
aj realizovateľné. Samostatnou vý
zvou bude rozsiahla modernizácia
železnice, pretože tento projekt nie
je v rukách mesta, ale pokojne mô
žem povedať, že sme pre konečný
výsledok spravili maximum. Až prečkáme ťažké obdobie výstavby pod
jazdov, budú Malacky bezpečnejšie
a prístupnejšie a doprava bude ply
nulejšia.
Dvojstranu pripravila redakcia.
Foto: archív

Záchytné parkovisko na Píle

Čo sa podarilo v obvode č. 6

• začalo sa vypratávanie nájomných buniek v areáli sociálneho bývania na
Hlbokej,

• zo zberného dvora na Hlbokej sa vysťahovala karanténna stanica a utlmu
je sa aj zvoz odpadu,

• kompletne sa zrekonštruovala Hlboká s cestou a chodníkmi,
• zrekonštruovala sa a preorganizovala križovatka na Pezinskej pri autosaló
ne Hílek – odstránil sa aj problém so vytápanou križovatkou,

• postavilo sa záchytné parkovisko v areáli bývalej píly na Pezinskej,
• úplne sa zrekonštruovalo detské ihrisko v Zámockom parku,
• postavilo sa nové osvetlenie na Janka Kráľa,
• postavila sa cyklotrasa na Pezinskej,
• dokončilasaprojektovádokumentáciananovúdiaľničnúkrižovatkuD2–Rohožník s prípravou na začatie povoľovacieho procesu k odklonu tranzitnej
dopravy na diaľnicu.

Čo čaká obvod v najbližšom čase

• výstavba cyklotrasy a parkoviska na Partizánskej,
• výmena asfaltového koberca na Partizánskej, Dubovského a Jesenského,
• prístavba futbalového štadióna a rekonštrukcia jeho tribúny,
• uchádzame sa o dotáciu na rekonštrukciu kaštieľa,
• v hodnotení sú eurofondové projekty na výstavbu cyklotrasy spájajúcej Pe

zinskú bezkolíznym peším a cyklistickým spojením so Zámockým parkom
a tiež Pezinskú s obytným súborom na Padzelku okolo nákupnej zóny
Tesco a Malavia,
• pripravuje sa projektová dokumentácia na cyklistické spojenie Duklianskych hrdinov a lokality Na majeri s novým peším a cyklistickým mostom
nad diaľnicou,
• v povoľovacom procese je kompletná rekonštrukcia parkoviska pri Zá
mockom parku oproti hasičom,
• finalizuje sa zámer výstavby novej základnej školy pre spádové územie
Rádku a Padzelku.
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vala som priemyselnú školu a mala
som úplne iné zamestnanie,” vraví.
Keď sa však hľadala osoba, ktorá by
dokázala riadiť Vstúpte, oslovili prá
ve ju. „Mala som len malé skúsenosti
s riadením vďaka tomu, že pred ča
som som viedla občianske združenie
Spoločnosť Williamsovho syndrómu.
V súčasnosti študujem sociálnu prá
cu, aby som dokázala preniknúť ešte
hlbšie do problematiky.“

Na návšteve vo Vstúpte
Nezisková organizácia Vstúpte poskytuje v Malackách už šestnásty
rok sociálne služby pre ľudí s mentálnym a viacnásobným postihnutím. Od jesene je ich rehabilitačné stredisko kvôli rekonštrukcii presťahované. Navštívili sme ich s fotoaparátom a zaujímalo nás, ako sa
im v dočasných priestoroch na Kukučínovej ulici darí.

a rodiny, časť služby si hradia klienti
a budova patrí mestu.
Riaditeľka organizácie K. Martin
cová je vo svojej funkcii od začiatku
tohto roka. Predtým bola takmer 5

Pre čitateľov Malackého hlasu
však chceme pripomenúť aj celkovú
pôsobnosť tejto organizácie v na
šom meste. Preto vám predstavíme
všetky jej časti.
Rekonštrukcia budovy
na 1. mája
Pôvodné domovské priestory
Vstúpte na Ul. 1. mája prechádzajú
od jesene minulého roka rekonštruk
ciou. V tomto období organizácia
dočasne sídli na Kukučínovej ulici 33.
„Sme veľmi vďační mestu za poskytnu
tie náhradných priestorov. Veľmi nás
teší, že vďaka teplejšiemu počasiu sa
už budú môcť naši klienti realizovať aj
vonku, keďže k domčeku prislúcha aj
pekný dvor,“ hovorí riaditeľka Vstúpte
Katarína Martincová. Plánujú rôzne
aktivity: záhradkárčenie, muzikotera
piu, športové aktivity, skupinové hry,
súťaže, ale odmenou je pre nich aj
obyčajný spoločný obed vonku.
Domček na Kukučínovej je prie
storovo trocha menší, než vo Vstúpte
potrebujú, aby pokryli nároky svojich
klientov. Preto sa už veľmi tešia na
vynovené priestory na Ul. 1. mája.
K budove sa stavia prístavba rehabi
litačného strediska, pribudne výťah
i nová strecha. Za získanú dotáciu
sa kompletne zrekonštruuje a rozšíri
pôvodná budova. Celý priestor bude
bezbariérový, pribudnú nové prípoj
ky vody, kanalizácie, plynu a elektri
ny. „Príprava a realizácia projektu by
bola bez pomoci mesta pre našu orga
nizáciu takmer nemožná. Preto chcem
ešte raz vysloviť úprimné poďakova
nie,” dodáva K. Martincová
Aktuálne sú v pôvodnej časti vy
murované priečky a pripravené rozvody elektroinštalácie. V novej čas
ti sú vymurované steny prízemia
a pracovníci betónujú stropné dosky.
Stavba by mala byť dokončená ešte
tento rok v lete.
Ako sa to začalo
Na začiatku, v roku 1992, bolo 5
rodín, ktoré založili občianske zdru
ženie Svitanie a v rámci neho cen
trum podporných sociálnych aktivít.
Svitanie bolo základom aj pre súčas
ný Dom Svitania v Jakubove. O pár

Zákulisie tvorby umeleckých diel vo Vstúpte

rokov neskôr poskytlo mesto Malac
ky priestory na Ulici 1. mája. Z centra
vzniklo v decembri 2006 Vstúpte nezisková organizácia, poskytujúca
sociálne služby pre ľudí s mentálnym
a viacnásobným postihnutím. Pre
vádzkové náklady rehabilitačného
strediska Vstúpte zabezpečuje Brati
slavský samosprávny kraj, mzdy hra
dí Ministerstvo práce, sociálnych vecí

rokov zastu
pujúcou ria
diteľkou, v riadi
teľovaní vystriedala
Martinu Ambrušovú, ktorú pred ňou
zastupovala Lucia Vidanová. Prvou
riaditeľkou organizácie bola Jana
Petrová. K. Martincová sa k tejto
práci dostala cez svojho syna, ktorý
má Williamsov syndróm. „Vyštudo

Prijímanie klientov a život
v rehabilitačnom stredisku
Keď mládežníci s mentálnym
postihnutím skončia štúdium
v špeciálnej škole, Vstúpte sa s nimi
a ich rodičmi snaží nadviazať ko
munikáciu. „Ide o to, aby nezostali
doma s rodičmi. Tieto deti, respektíve
tínedžerov, treba socializovať, aby to
bol prirodzený prechod zo sociálne
ho prostredia v škole do prostredia vo
Vstúpte – v komunite,“ hovorí riadi
teľka. „Skrátka, aby mali pocit, že nie
kam patria, niekam každý pracovný
deň idú, majú povinnosti, sú začlenení
do bežného sveta a života.“ Takto sa
snažia vo Vstúpte stierať predsudky
v spoločnosti a potláčať vyčleňova
nie ľudí s mentálnym postihnutím.
„Pre rodičov detí s mentálnym po
stihnutím je dôležité, aby deti neizo
lovali, ale ich začlenili do spoločnosti.
Deti treba socializovať, aby ich všetci
akceptovali, aby bolo pre spoločnosť
prirodzené stretať ich na všetkých
miestach, pretože všetci máme rov
naké právo na ži
vot, a to bez
v ý n i m k y,”
zdô razni
la ďalej
K. Mar
tincová.
Vstúp 
te nav
števu
jú klienti
z Malaciek aj
z okolitých obcí. Prichádzajú kaž
dý pracovný deň na 8 hodín,
prípadne podľa dohody na 4
hodiny, a venujú sa rôznym tvo
rivým činnostiam. „Ja si dnes nav
liekam náramok,” vraví Chiara počas
našej návštevy. „Navliekam často,
veľmi ma to baví,” dodáva. Barbarka
nám zase ukazuje, ako si rada kres
lí s fixkami. Vo svojom pokojnom
kútiku tvoril Peťko farbami na textil
krásny veľký obrus. Činnosti klien
tov Vstúpte sa rôznia. Samozrejme,
záleží na nich, čomu sa chcú veno
vať, aby ich to v prvom rade bavilo.
Okrem tvorenia, varenia či vzdelá
vania majú pravidelnú fyziotera
piu v priestoroch centra voľného
času, aquaterapiu v krytej plavárni
v ŠH Malina a iné aktivity aj mimo
rehabilitačného strediska.
Čo by malo Vstúpte dať
svojim klientom
Miesto, kde sa cítia dobre, socia
lizáciu v spoločnosti, schopnosť byť
v čo najväčšej miere samostatný, po
starať sa o seba, odpratať si po sebe,
poskladať si oblečenie, nakúpiť, vedieť
sa obhájiť a rozhodovať, používať mo

bil či počítač... O to všetko sa snažíme
a chceme dať našim klientom,“ hovo
rí K. Martincová a ďalej pokračuje,
„sama som mamou mladého muža
s mentálnym postihnutím a pri svojej
práci preto často čerpám z osobných
skúseností a potrieb.“
Podporované bývanie
Zariadenie podporovaného býva
nia pod krídlami Vstúpte predstavu
je dva byty v prenájme v Malackách,
v ktorých býva aktuálne sedem mla
dých ľudí s mentálnym postihnutím.
Predpokladom je, aby sa vedeli po
starať sami o seba a o malú domác
nosť. Asistenti podporovaného bý
vania im pomáhajú so všetkým, čo
je potrebné: či už je to asistencia pri
príprave stravy, nakupovaní, návšte
vách u lekára, vybavovaní záležitos
tí na úradoch, ale i trávení voľného
času. Nie sú v tom teda celkom sami.
Miera asistencie závisí od schopnos
tí jednotlivcov - jedni jej potrebujú
menej a iní viac.
Chránená dielňa
Nie je žiadnym tajomstvom, že vo
Vstúpte sa vo veľkom venujú tvorbe
umeleckých i praktických diel. Vyrá
bajú a predávajú ich v chránenej diel
ni na Ulici Duklianskych hrdinov 3.
Výstižný názov obchodíka - Vecičky
s dušou - vyjadruje podstatu a hovo
rí za všetko. Prácu tu našli zručnejší
klienti Vstúpte žijúci v zariadení pod
porovaného bývania. „Zamestnanie
človeka s mentálnym postihnutím je
v našej spoločnosti, žiaľ, stále skôr vý
nimočné. Preto sme radi, že prácu mô
žeme zabezpečiť aspoň niektorým”,
hovorí riaditeľka organizácie.
Otvorené je vždy v pracovné dni
od 8.00 do 15.00 h. V sortimente
nájdete jedinečné originály: vázy,
dekorácie, misky, textilné výrobky
a výrobky na objednávku.
Ak teda budete najbližšie potre
bovať pre niekoho darček, zastavte
sa v dielničke, kde môžete nahliad
nuť aj do zákulisia tvorby.
Kde ich môžeme stretnúť
„Vstupáci“ sa so svojimi dielkami
najbližšie chystajú na Prvomájové
Malacky a do Spojenej školy sv. F.
Assiského na Deň rodiny, ktorý sa
uskutoční 29. mája. Tu chystajú tvo
rivé dielne aj predaj výrobkov. V júni
ich môžete podporiť aj na Malackej
šošovici.
Na konci školského roka zvykli
pripravovať spolu s maturantmi
z gymnázií podujatie Malacky bez
bariér. Ide o aktivity, workshopy
a súťaže s deťmi z materských a zá
kladných škôl. „Každý rok máme inú
tému, pripravíme stanovištia, občer
stvenie, odmeny,” opisuje riaditeľka
Vstúpte. Cieľom je integrácia ľudí so
zdravotným postihnutím smerujúca
už k deťom – treba ju rozvíjať už od
malička. „Žiaľ, ešte ani tento rok sa
Malacky bez bariér konať nebudú.
Priestory nás tlačia a pri príprave
sme aktívne spolupracovali so štu
dentami gymnázií práve u nás. Tešíme
sa však, že sa nám to podarí budúci
rok,” dodáva K. Martincová.
Text a foto: N. Jánošová

Projekt Rekonštrukcia a prístavba rehabilitačného strediska Vstúpte je podporený
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionál
neho operačného programu.

Klienti Vstúpte pravidelne cvičia s fyzioterapeutkou v priestoroch centra voľného času
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Malacká športová kvapka krvi:

ďakujeme všetkým darcom

rí bude 12. mája v Sološnici. V Malac
kách sa odber zopakuje až na jeseň.
Darcovia sú kedykoľvek vítaní aj na
Kramároch a v Ružinove. Na týchto
dvoch pracoviskách sa môžete ob
jednať na konkrétny čas. Bližšie in

9

formácie nájdete na www.ntssr.sk.
Daruj krv – zachrániš život. Ďaku
jeme všetkým, ktorí sa bezplatne po
delia o svoju krv. Nikto z nás nevie,
kedy ju bude sám potrebovať.
Text a foto: J. Hargaš

Čím viac krvi, tým lepšie. V prípade darovania krvi to rozhodne platí.
Jarná Malacká športová kvapka krvi bola úspešná aj napriek odhláseným darcom, ktorí síce chceli prísť, no choroba im na poslednú
chvíľu zmarila plány.

V stredu 20. apríla sa v športovej
hale Malina podarilo získať viac ako
16,5 litra drahocennej tekutiny – to je
o 2 litre viac ako na jeseň, keď Kvapka
krvi prvýkrát zavítala do ŠH Malina.
V minulosti sa na tento účel využívali
priestory MCK či štátneho gymnázia.
Na Malackú športovú kvapku krvi
sa dopredu zaevidovalo 46 darcov,
37 z nich krv aj darovalo, pričom 7
z nich bolo prvodarcov.
Záujem v Malackách a okolí je
často väčší, než je kapacita mobilnej
odberovej jednotky. „Národná trans
fúzna služba krv nielen odoberá, ale
je zodpovedná aj za jej včasný dovoz
do laboratória,” hovorí Klaudia Ková
rová z Miestneho spolku Slovenské
ho červeného kríža v Malackách. To
znamená, že personál má na mobil

ný odber len vymedzený čas a ne
môže sa na mieste zdržiavať dlhšie,
aby neriskoval znehodnotenie krvi.
Čím rýchlejšie sa teda darí záujem
cov na odber pripraviť a pred odbe
rom vyšetriť, tým viac krvi sa aj po
darí získať. „Spolupráca s Národnou
transfúznou službou je výborná. Ďa
kujem za pomoc všetkým vrátane mo
jich pomocníkov – pravých rúk, bez
ktorých to nejde, a ďakujem aj spon
zorom. Ďakujem pánovi Rusňákovi
za poskytnutý priestor v športovej hale
i za voľné vstupy do plavárne pre dar
cov, reštaurácii SEN Viet za tradičnú
polievku i pani doktorke z MEDICA plus
s. r. o, ktorá poskytla červenú náhradu
za krv – vínko,” vyratúva M. Kovárová.
Ak ste Malackú športovú kvapku
krvi nestihli, najbližší odber na Záho

Deň Zeme: poľovníci zbierali odpadky, hádzanári

sadili stromy

22. apríl je Dňom Zeme. V modernom ponímaní ide o ekologický sviatok, ktorým komunity upozorňujú na ničenie životného prostredia.
V našom meste poľovníci i hádzanári oslávili tento deň láskavým prístupom k prírode. Jedni zbierali odpadky, druhí sadili nové stromy.

„Všetci sme deti Zeme. A ako sa k nej
budeme správať, taká láskavá bude
ona k nám,” povedali si členovia po
ľovníckeho združenia Malačan, Ma
lackí zberači, členovia občianskeho
združenia Zenit sk a ďalší, ktorým nie
sú ľahostajné kopy odpadu v okolí
Malaciek. Napriek upršanému poča
siu prišlo pomôcť vyše 30 dobrovoľ
níkov. V lokalitách Syslov borník na
konci ulice Boženy Němcovej a na
Vampíli vyzbierali neuveriteľných
4 630 kilogramov odpadu. Veľká väč
šina z neho sa dá zrecyklovať, pretože
ide o plasty, sklo, pneumatiky a sta
vebný odpad. Nevytriedieľný odpad
tvoril iba jednu pätinu.
„Opätovne apelujeme na obyva
teľov, aby neznečisťovali prírodu a ne
vyvážali odpad. Na zberných dvoroch
môžu odpad odovzdať zadarmo.
Čierne skládky znečisťujú pôdu i vodné
zdroje a spôsobujú zvieratám vážne
zradenia až smrť. Uchovajte si čistú
prírodu a zapojme do toho aj budúce
generácie!” vyzývajú poľovníci Marek
Ziegler a Milan Merc.

Aj hádzanári TJ Strojár Malacky sa
vlani zapojili do zberu odpadu. Tento
rok vymysleli aktivitu, ktorá nadväzu
je na ich zelený program – výsadbu
stromov medzi ulicami Veľkomorav
ská a Mierové námestie. Dobrovoľní
kov prišlo aj napriek nepriaznivému

Text a foto: -naty-/-mm-

Pokračuje zber objemného odpadu
V rámci jednotlivých obvodov sú určené miesta, kde sa pristavia veľkokapacitné kontajnery a do ktorých môžu obyvatelia vyniesť odpad. Ak nebude možné z akéhokoľvek dôvodu pristaviť ich na určených miestach, nájdete ich na najbližšom možnom mieste.

Do objemného odpadu PATRÍ:
nábytok rozbitý na dosky, koberce,
matrace a odpad, ktorý nepatrí do
komunálneho odpadu ani do sepa
rovaného zberu.
Do objemného odpadu NEPATRÍ:
pneumatiky, elektroodpad, batérie
a akumulátory, stavebný odpad, ne
bezpečný odpad (farby, oleje a pod.).
NEPATRIA SEM ANI KONÁRE A INÝ
BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD.
Elektroodpad sa môže voziť na
zberný dvor Partizánska celoročne

a zadarmo. Aj veľkoobjemový odpad
sa môže voziť celoročne na zberné
dvory.

Pristavené
veľkokapacitné
kontajnery

III. obvod, sobota 7. máj
• Vinohrádok
• gen. M. R. Štefánika – jasle, veterinár
• gen. M. R. Štefánika – zastávka Taba
rín
• Stupavská – bývalé Zberné suroviny
• trafostanica pri Betánii
• Michala Tillnera 19 – parkovisko

• Štúrova – detské ihrisko a škola
• Štúrova – pri potoku
• k rižovatka Štúrova–Boreckého–
L. Novomeského
• trafostanica V. Clementisa–Jozefa
Gabčíka–Ľ. Kukorelliho
• Kalista Orgoňa – parkovisko
• križovatka Jánošíkova–Príjazdná
• križovatka Záhradná–Stromová–
Olšiny
• križovatka Gaštanová pri Hobbi

Ulice III. obvodu:
Záhradná, Brezová, Javorová, Jel
šová, Lipová, Agátová, Gaštanová,
Stromová, Stupavská, Pri Maline, Štú
rova, Boreckého, L. Novomeského, Já
nošíkova, V. Clementisa, Jozefa Gabčí
ka, Jozefa Murgaša, Ľ. Kukorelliho, kpt.
Miloša Uhra, arm. gen. L. Svobodu, Ka

počasiu neúrekom. „Za finančnú pod
poru ďakujeme Nadácii SPP, ktorá pod
porila projekt Malackí športovci príro
de a tiež ďakujeme aj spoločnostiam
Apro Záhradné centrum a ZÁHRADA
centrum,” povedal za organizátorov
Boris Sivák zo Strojára.

lista Orgoňa, Alojza Veselého, gen. M.
R. Štefánika, Námestie SNP, Vinohrá
dok, Michala Tillnera, Ľudovíta Fullu,
záhradkárska osada Olšiny.

IV. obvod, sobota 14. máj
• Záhradná–Jesenského–Dubovské
ho (pri detskom ihrisku)
• Sadová (pod lesom)
• Dubovského (bytovky Vojenských
lesov)
• križovatka Rakárenská–Táborisko
• Na majeri – parkovisko pri Vojen
ských lesoch
• k rižovatka Rakárenská – Duklian
skych hrdinov
• križovatka Tichá–Duklianskych hr
dinov
• Duklianskych hrdinov 31 (oproti Fy
topharme)

• križovatka Oslobodenia–Legionár
ska
• križovatka Rudolfa Dilonga–Nad
výhonom
• križovatka Hurbanova–Lesná–Bo
ženy Nemcovej
• križovatka Hurbanova–Janka Kráľa
• križovatka Hurbanova–Hlboká
• križovatka Písniky–Džbankáreň
• križovatka Džbankáreň –Vysoká –
Hlboká
• križovatka Hodžova–Hlboká
Ulice IV. obvodu:
Oslobodenia, Legionárska, Nad vý
honom, Rudolfa Dilonga, Hurbanova,
Boženy Nemcovej, Janka Kráľa, Ho
džova, Hlboká, Písniky, Džbankáreň,
Vysoká, Duklianskych hrdinov, Tichá,
Lesná, Rakárenská, Táborisko, Sadová,
Dubovského, Jesenského, Na majeri,
Krátka.

Veľkokapacitné kontajnery slúžia výlučne obyvateľom Malaciek (fyzickým osobám) na objemný odpad z domácností. Nie sú určené pre podnikateľov,
aby sa zbavovali odpadu v rámci svojich podnikateľských aktivít (pri prerábkach bytov a pod.)

TEKOS/-red-
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blahoželanie
Nech máš život ako sen,
užívaj si každý deň.
Od starostí žiadne vrásky,
v každej chvíli veľa lásky.
Všetko najlepšie
k 68. narodeni
nám Anne Lichnovskej želajú
sestra Ivetka Ri
gáňová a rodiny
Vrbovská, Tráv
ničková a Karasová.
SPOMIENKY
Sú vety, ktoré im už
nikdy nepovieme.
Sú chvíle, na ktoré
nikdy nezabudneme.
Sú okamihy, na ktoré
stále spomíname.
S veľkým žiaľom
v srdci si 9. mája
pripomenieme
smutné 6. výročie
úmrtia našej mi
lovanej Gabiky
Bakošovej z Ma
laciek, ktorá nás opustila vo veku
31 rokov.
26. apríla uplynu
lo smutné 5. výro
čie odchodu našej
milovanej Evičky
Bakošovej, rod.
Petríkovej, z Ma
laciek, ktorá nás
opustila vo veku 55 rokov. Kto ste
ich poznali, venujte im, prosím, ti
chú spomienku. S láskou spomína
celá smútiaca rodina.
22. apríla sme si
pripomenuli 7. vý
ročie úmrtia našej
drahej mamky,
babky a prababky
Márie Osuskej.
Kto ste ju pozna
li, venujte jej spolu s nami tichú
spomienku. S láskou a úctou spo
mínajú dvaja synovia a dcéra s ro
dinami.
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Mažoretky zabojujú o Európu
Mažoretky ELLA sa po dvojročnej prestávke opäť zúčastnia
na majstrovstvách Slovenska.

Príprava na našu najvyššiu sú
ťaž nebola tento rok vôbec ľahká,
pretože nám, tak ako aj iným špor
tovcom, komplikovala tréningy ko
rona. No zvládli sme to a naše deti
sa už nevedia dočkať opätovného

súťaženia pred porotou a najmä di
vákmi. Ten pocit, keď si môžu oblie
cť svoj kostým, byt krásne uprave
né, po ročnej drine predviesť svoju
zostavu a na záver počuť aplauz od
divákov, sa nedá ničím nahradiť.
Majstrovstvá SR sa uskutočnia
30. apríla a 1. mája v Hlohovci.
Umiestnenia na prvých priečkach

budú zároveň miestenkou na maj
strovstvá Európy, ktoré sa budú ko
nať v chorvátskom Zadare od 22.
do 26. júna.
Preto prosíme, aby ste nám dr
žali palce. Všetkým veľmi pekne ďa
kujeme za podporu.
Text a foto: Mažoretky ELLA

Bezplatná

právna

poradňa
pre seniorov
Štvrtok

Najbližší zápas odohrajú naši po
čas Prvomájových Malaciek, v ne
deľu 1. mája o 17.00 h. V Zámockom
parku privítajú Rusovce, na ktoré ma
jú možnosť bodovo sa dotiahnuť.
-mh-

Opäť budeme chodiť
Malacky sa opäť zapojili do kampane Do práce na bicykli. Mesto je
už zaregistrované, teraz sa môžu
registrovať jednotlivé tímy. Súťažné kilometre 9. ročníka kampane
sa budú zbierať počas júna.

-red-

opustili nás
Tibor Pavlík-Novolský, Gajary
Milan Hrušovský, Jakubov
Mária Mračnová, rod. Krajčírová,
Sekule
Pavel Zelenka, Gajary
Anna Orgoňová, rod. Kratochvílo
vá, Studienka
Michal Ruth, Sekule
Jaroslav Mošovský, Jakubov
Ján Poláček, Sekule
Štefan Čermák, Studienka
Jozef Havlík, Malacky
Milan Kovárik, Malacky
Martin Kunštek, Sekule
Antonín Borek, Moravský Sv. Ján

Malackí futbalisti splnili úlohu fa
vorita a vo víkendovom veľkonoč
nom zápase zdolali doma ŠK Berno
lákovo 3:0. O týždeň neskôr remizo
vali v Pezinku 1:1. Po 21 odohraných
kolách sú na 5. mieste tabuľky III. li
gy Bratislavského futbalového zvä
zu. Na štvrté Rusovce strácajú iba 2
body a na tretí Inter iba 3.

PŠC Pezinok – FC Žolík 1:1 (1:1)
Gól za Malacky: 25. Filip Kusalík

5. máj od 9.00 h
19. máj do 12.00 h

Právna poradňa poskytuje po
moc seniorom s trvalým bydliskom
v Malackách v mestskom úrade na
2. poschodí, číslo dverí 225. Seniori
sa môžu na poradňu obrátiť v tých
to oblastiach: exekúcie, rodinné
vzťahy, dedičské konanie, zmluvné vzťahy, majetkové záležitosti,
spotrebiteľské problémy, právna
ochrana.
Poradenstvo nepos kytuj eme
v trestných veciach a nezastupujeme
ani v konaniach na súdoch.

Futbalisti
bez problémov
bodujú

FC Žolík – ŠK Bernolákovo 3:0 (1:0)
Góly: 9. Jakub Buchel, 56. Filip Kusalík,
75. Martin Ambra

Tímy zložené z dvoch až štyroch
kolegov sa môžu prihlasovať do 7.
júna. Všetci súťažiaci musia byť za
mestnancami jednej firmy či orga
nizácie, prípadne študentmi jednej
školy. Členovia tímu si samostatne
evidujú cesty do práce a z práce na
bicykli, pešo alebo verejnou dopra

PEDIKÚRA
DOMOV
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vou, pričom sa nezarátavajú cesty
v rámci pracovného času.
Vlani sa v Malackách zapojilo 80
ľudí z 24 tímov, reprezentujúcich 14
zamestnávateľov.
Informácie:
www.dopracenabicykli.eu
-red-/TASR

Ošetrenie diabetických a mykotických nôh
v Malackách a okolí.
Cena: od 15 €
Kontakt: 0918 047 548 – Gabika

Hádzaná –
výsledkový
servis
EXTRALIGA – skup. o 9.–11. miesto
Záhoráci Stupava/Malacky A–HKM
Šaľa 25:34
Najbližšie hrajú v sobotu 30. apríla
doma proti Topoľčanom.
1. LIGA
Štart HC Smartpoint Malacky – TJ So
kol Cífer 33:30
Záhoráci Stupava/Malacky B mali
voľno.
Najbližšie zápasy našich tímov:
sobota 30. apríla
BHA Bratislava–Štart
nedeľa 1. mája
Záhoráci B – MHK Piešťany
sobota 7. mája
Štart – HŠK-74 Kolárovo
ŠKH Agrokarpaty Pezinok – Záhoráci B
V neúplnej prvoligovej tabuľke sa
Štart drží na 2. mieste a Záhoráci B sú
na 4. priečke.

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

-mb-

Ponukové konanie – prenájom bufetu na kúpalisku
I. Predmet nájmu:
Prenájom sezónneho kontajnerového bufetu – unimo
bunky (14,40 m2).

Akciová spoločnosť C.S.CARGO Slovakia
so sídlom v Bratislave
prijme do pracovného pomeru

vodičov medzinárodnej
kamiónovej dopravy
s nástupom ihneď.

Sme medzinárodná spoločnosť s dlhoročnou tradíciou v dopravných a lo
gistických službách. Pridajte sa do nášho tímu a zašlite svoj životopis na
praca@cscargo.eu alebo volajte: 0917 917 415.
Ponúkame stabilnú prácu na trvalý pracovný pomer s pravidelným príj
mom od 1500 do 1900 €, parkovanie vozidla v Kostolišti, vernostné bonusy.
Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

II. Podmienky nájmu:
Doba nájmu: 1 . jún–1. september 2022 		
(resp. počas trvania sezóny letného kúpa
liska)
Účel nájmu: prevádzka rýchleho občerstvenia
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-podnikateľ – výpis zo živnostenského
registra (nie starší ako tri mesiace),
b) telefonický kontakt,
c) záväzný návrh výšky nájomného v € za celú sezónu,
d) čestné vyhlásenie (štatutárneho zástupcu v prípade
právnickej osoby) o tom, že uchádzač nemá záväzky
voči organizácii AD HOC Malacky,
e) podrobnejší popis plánovaného účelu využitia.

V prípade, že ponuka nebude obsahovať požadované
náležitosti, bude záujemca z ponukového konania vyra
dený. Každý záujemca môže podať iba jednu ponuku
v slovenskom jazyku.
IV. Kritériá hodnotenia ponuky:
Cena za nájom – víťaza ponukového konania určí ko
misia.
V. Ostatné informácie pre záujemcov:
Bližšie informácie a možnosť obhliadky kontajnerového
bufetu na letnom kúpalisku poskytne riaditeľ AD HOC
Malacky Dušan Rusňák, mobil 0907 793 399, mail riaditel@adhocmalacky.sk.
Uchádzači doručia svoje písomné ponuky v uzavretej
obálke s názvom: Ponukové konanie – prenájom sezónneho bufetu na letnom kúpalisku – NEOTVÁRAŤ!
na adresu: AD HOC Malacky, Sasinkova 2, 901 01 Malacky, najneskôr do 30. apríla 2022.
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 ob
chodnou verejnou súťažou.
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Najlepší atléti AC Malacky za rok 2021
Sezóna 2021 bola pre Atletický klub AC Malacky jednou z najúspešnejších. Naši atléti v nej v rámci majstrovstiev SR vybojovali úctyhodných 39 medailí (15 zlatých, 13 strieborných a 11 bronzových).
Najúspešnejšou bola Tereza Beňová so ziskom 4 zlatých, 1 striebornej a 1 bronzovej medaily. Najviac cenných kovov – 9 – nazbierala Rebecca Slezáková (2x zlato, 6x striebro, 1x bronz). V medailovej bilancii sa Malačania v rámci hodnotenia Slovenského atletického zväzu
umiestnili na celkovej 8. priečke. Na základe bodovania pretekárov
na 1.–8. mieste v rámci majstrovstiev SR sa tak po prvý raz vo svojej
histórii ocitli v prvej desiatke najúspešnejších klubov Slovenska.

Majstrami SR sa stali Marek Ondrovič (3000 m prekážok, muži do
23 rokov), Rebecca Slezáková (se
demboj, dorastenky), Michaela Salayová (800 m, dorastenky), Tereza
Beňová (60 m, 150 m a 300 m, star
šie žiačky), Matúš Nehyba (viacboj,
starší žiaci), Hana Zálesňáková (päťboj, mladšie žiačky), Richard Mráz
(200 m, prípravka chlapci), Amélia Zelenáková (200 m, prípravka
dievčatá), štafeta starších žiačok AC
Malacky 4x 300 m v zložení Karen
Grígelová, Hana Zálesňáková,
Laura Vrabčeková a Tereza Beňo
vá, družstvo dorasteniek v cezpoľ
nom behu v zložení Michaela Sa
layová, Rebecca Slezáková a Ti
mea Morávková, družstvo mlad
ších žiakov v cezpoľnom behu
v zložení Philip Halla, Teodor Vo-

prekážok jej chýbala iba jediná sto
tina sekundy. Výnimočný výsledok
dosiahol Teodor Volek v rámci majstrovstiev Slovenska mladších žia
kov. Dokázal sa vyrovnať s nedáv
nou stratou jemu najbližšej osoby
a svoj sústredený výkon v päťboji
korunoval ziskom striebra.
AC Malacky po prvý raz vôbec
postúpil na majstrovstvá SR druž

Časť ocenených atlétov

Marek Ondrovič s mamou

Výnimočné výkony
Najlepší výkon histórie SR (slo
venský rekord) dosiahla vo viacbo
ji mladších žiačok so ziskom 3070
bodov Hana Zálesňáková. Zaujala
aj dorastenka Rebecca Slezáková,
ktorá splnila výkonnostné limity
pre zaradenie do Zväzovej prípra
vy mládeže A na 100 m prekážok a
na 400 m. Na limit v behu na 400 m

Hana Zálesňáková

Plaketa Fair Play, ktorú za pomoc kolegyni dostal Ján Beňa.

Reprezentanti SR
Do reprezentácie SR v atletike boli v roku 2021 zaradení Marek On-

Beňa. Svojim nasledovníkom prinie
sol ukázať aj plaketu Fair Play, ktorú
dostal v roku 2007 na Európskom
olympijskom festivale mládeže v Be
lehrade. Členku AC Malacky Alexan
dru Štukovú krátko pred štartom
poštípala osa a Ján Beňa jej poskytol
prvú pomoc.
Text: P. Filip,
foto: Ľ. Pilzová a AC Malacky

Tereza Beňová a Rebecca Slezáková

Teodor Volek a Alex Houndjo

lek, Krištof Haba, Alex Houndjo
a Martin Šnegoň, družstvo príprav
ky v atletickej všestrannosti v zložení Krištof Haba, Matias Michalovič, Andrea Mrázová, Šimon
Nehyba, Viktória Pauková a Nela
Stašková a družstvo prípravky
v štafetovom krose v zložení Šimon
Nehyba, Viktória Pauková, Matias
Michalovič a Andrea Mrázová.

strieborné medaily. Na štvrtej prieč
ke sa umiestnili dorastenci, ktorých
od bronzového úspechu delilo iba
pár bodov. Žiačky a dorastenky ob
sadili v konkurencii najlepších druž
stiev Slovenska zhodne 7. miesta.

stiev, ba dokonca hneď vo všetkých
štyroch súťažných kategóriách –
starší žiaci, staršie žiačky, dorastenky a dorastenci. Najviac sa darilo
starším žiakom, ktorí si vybojovali

Richard Mráz

drovič (3000 m prekážok, muži
do 23 rokov), Matúš Klas (diaľka,
dorastenci), Rebecca Slezáková
(400 m a 400 m prekážok, doras
tenky), Michaela Salayová (800 m,
dorastenky), Tereza Beňová (60 m,
150 m a 300 m, starší žiačky) a Matúš Nehyba (žrď, žiaci).
V zahraničí nás na medzištátnom
stretnutí v atletike výberov Česka,
Maďarska, Poľska a Slovenska do 18
rokov v Brne reprezentovali Rebecca Slezáková (5. miesto na 400 m
a 2. miesto v štafete SVK), Michaela
Salayová (7. miesto na 800 m) a Michal Nehyba (8. miesto na 400 m).
Mimoriadny úspech dosiahli v me
dzinárodnom finále Čokoládovej
tretry v Ostrave prípravkári Amélia
Zelenáková a Viliam Straský, ktorí
sa ako prví Malačania v histórii sú
ťaže prebojovali na stupne víťazov
(obaja 3. miesto na 200 m).
Ešte viac sa darilo 9-ročnému
Richardovi Mrázovi, ktorý zvíťazil
v konkurencii najrýchlejších chlap
cov Česka a Slovenska v behu na
200 m.
Ocenenia odovzdávali poslanci
mestského zastupiteľstva Marián
Haramia a Anton Pašteka. Ďalším
dekorujúcim bol bývalý člen AC Ma
lacky a reprezentant Slovenska Ján

NAJLEPŠÍ ATLÉTI
AC MALACKY 2021
mladšia prípravka
1. Richard Mráz
2. Amélia Zelenáková
3. Viliam Straský
staršia prípravka
Krištof Haba, Matias Michalovič,
Andrea Mrázová, Šimon Nehyba,
Viktória Pauková, Nela Stašková
mladšie žiactvo
1. Hana Zálesňáková
2. Teodor Volek
3. Alex Houndjo
staršie žiactvo
1. Tereza Beňová
2. Matúš Nehyba
3. Adam Gašpar
dorast
1. Rebecca Slezáková
2. Michaela Salayová
3. Michal Nehyba
dospelí
Marek Ondrovič
najlepší atlét športových tried
ZŠ Záhorácka
Teodor Volek
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Hádzanárske
talenty sa v Prahe
nestratili

Hlavné mesto Českej republiky hostilo najväčší hádzanársky turnaj
v Európe, Prague Handball Cup. Zúčastnilo sa na ňom aj šesť tímov
s malackými hráčmi – buď ako Strojár Malacky, Záhoráci Stupava/
Malacky alebo Strojár Malacky/ŠKH Rohožník. Obrovskú hádzanár
sku partiu tvorilo 109 hráčov a trénerov.
Najväčší úspech dosiahli mladšie
žiačky spojeného tímu Malaciek
a Rohožníka, ktoré obsadili 4.
miesto. Zahanbiť sa však nedali ani
ďalší, a tak si domov priniesli veľmi
slušné umiestnenia. Všetkým ďaku
jeme za vzornú reprezentáciu a že
láme ďalšie úspechy. „Ďakujeme za
podporu mestu Malacky a sponzorom
Amedial a Texprint, ktoré nám pripra
vili krásne tričká,” uviedli hádzanári na
facebookovej stránke Handball Ma
lacky.
Umiestnenie našich družstiev
mladšie žiačky (40 tímov)
Strojár Malacky/ŠKH Rohožník: 4. miesto

mladší žiaci (56 tímov)
Strojár Malacky: delené 30.–31. mie
sto
staršie žiačky (68 tímov)
Strojár Malacky/ŠKH Rohožník: dele
né 29.–32. miesto
starší žiaci (68 tímov)
Strojár Malacky: delené 42.–49. mie
sto
mladšie dorastenky (40 tímov)
Strojár Malacky/ŠKH Rohožník: dele
né 5.–7. miesto
mladší dorastenci (35 tímov)
Záhoráci Stupava/Malacky: delené
11.–15. miesto
Text: -mb-, foto: Handball Malacky,
Prague Handball Cup

49. ročník Behu oslobodenia a 15. ročník Pohára Centra voľného času

pod záštitou Komisie pre šport a mládež MsZ Malacky – 7. máj

Usporiadateľ:
Mesto Malacky, CVČ, TJ Strojár,
AC Malacky, AD HOC
Termín: sobota 7. máj 2022
Miesto:
štadión v Zámockom parku

Funkcionári pretekov:
riaditeľ Anton Pašteka
tajomník Alžbeta Šurinová
hlavný rozhodca Vladimír Handl

Program:
8.00–9.00 h – prezentácia, nástup,
otvorenie
9.00–10.15 h – súťaže žiactva
10.15–10.30 h – beh predškolákov
10.30–10.45 h – 1. časť vyhlasovania
výsledkov
10.45–11.15 h – súťaže dorastu a do
spelých
11.30 h
– 2. časť vyhlasovania
výsledkov

Vekové kategórie a dĺžka tratí:
predškoláci
60 m
najmladší žiaci 1.–2. roč. ZŠ 200 m
najmladšie žiačky 1.–2. roč. ZŠ 200 m
mladší žiaci I. 3.–4. roč. ZŠ
300 m
mladšie žiačky I. 3.–4. roč. ZŠ 300 m
mladší žiaci II. 5.–7. roč. ZŠ
400 m
mladšie žiačky II. 5.–7. roč. ZŠ 400 m
starší žiaci 8.–9. roč. ZŠ
800 m
staršie žiačky 8.–9. roč. ZŠ
600 m
(bez žiakov, ktorí opakujú ročník)
dorastenky 15–18 rokov
1 000 m
dorastenci 15–18 rokov
2 000 m

ženy od 19 rokov
muži od 19 rokov

Žiaci budú bojovať o Pohár Cen
tra voľného času. Prvých päť prete
károv v každej kategórii dostane
body (5, 4, 3, 2, 1) a ich súčet určí ví
ťaznú školu. Podujatie je zaradené
do hodnotenia o najaktívnejšiu ško
lu celomestských športových akcií
v Malackách.
Prví traja v každej kategórii získa
jú vecnú cenu a diplom. Vecnú cenu

Pozvánka na Sokolský beh v Gajaroch
TJ Sokol Gajary v spolupráci s obcou Gajary organizuje 21. mája milú
rodinnú športovú udalosť, na ktorú pozýva všetky deti a dospelých
priaznivcov či milovníkov pohybu a športu. Účastníkov prosíme, aby
sa vopred zaregistrovali cez www.sokolskybeh.sk.

Registrácia pre deti je zdarma
a každé zúčastnené dieťa dostane
po behu malý balíček. Pre všetkých
budú k dispozícií stánky s občerstve
ním.

Od 10. hodiny sa budú na futba
lovom štadióne konať detské behy
spolu so sprievodným programom
(nafukovací hrad, šmykľavka, maľo
vanie na tvár).

Od 14. hodiny štartujú bežci všet
kých kategórií na hlavnom behu –
5 km alebo 10 km. Nebežci, ktorí
preferujú nordic walking, sa môžu
prihlásiť na 5-kilometrový okruh.
Prechádzkou či behom v príro
de spojíte príjemné s užitočným
a posilníte svoje telo a ducha, čo je
naplnením podstaty a cieľom Telo
cvičnej jednoty Sokol. Od roku 1919,

1 000 m
3 000 m

keď bol založený TJ SOKOL Gajary, je
jeho hlavným cieľom podpora špor
tu pre každého bez rozdielu veku,
pričom sa usiluje o celkový rozvoj –
všestrannosť telesného, duševného
a sociálneho rozvoja osobnosti člo
veka.
Sokolský beh má ambíciu stať sa
každoročnou športovou udalosťou.
Trate behu sú situované v prírode

získa aj najmladší a najstarší účastník
pretekov.
Pretekár môže štartovať len v svo
jej vekovej kategórii. Štart je na vlast
né riziko.
Protest možno podať u hlavného
rozhodcu do 15 minút po skončení
preteku príslušnej kategórie s vkla
dom 2 €.
K dispozícii sú neuzamykateľné
šatne, určené iba na prezlečenie. Za
odložené veci neručíme.
Komisia pre šport a mládež MsZ

Gajár, pričom hlavná, 10-kilometrová
trať, bude prechádzať aj nivami rieky
Moravy.
Všetkých priaznivcov behu a po
hybu či milovníkov prírody pozýva
me na 1. ročník Sokolského behu.
Stretneme sa na futbalovom štadió
ne. Tešíme sa na vašu účasť!
Informácie:
www.facebook.com/sokolskybeh
www.sokolskybeh.sk
TJ Sokol Gajary
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