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úvodník

Cyklo, moto...
áno, všetko
toto!

Budovanie cyklotrás v našom mes
te napreduje, môžeme sa len tešiť.
Všetci milovníci cyklistky sa iste tešia
aj z množstva organizovaných podu
jatí. Od 1. júna odštartovala súťaž Do
práce na bicykli, v ktorej súťažia aj tí
my z Malaciek, 28. mája sa uskutočnil
cyklomaratón Memoriál Petra Pat
scha. Ten si nenechalo ujsť viac ako 40
pretekárov. O deň neskôr cez Malacky
prechádzali aj cyklisti – účastníci súťa
že Merida road cup Pernek, na ktorej
pretekala aj Malačianka Sára Bilkovi
čová. Vo svojej kategórii zvíťazila, k čo
mu jej blahoželáme.
V auguste budú Malackami pre
chádzať účastníci ďalšieho cykloma
ratónu – Gran fondo Bratislava. Ten
odštartuje od nákupného centra Bory
Mall v Lamači v Bratislave (kde bude
aj cieľ maratónu) na 130 kilometrov
dlhý okruh najkrajšími miestami Bra
tislavského kraja, po rovine i v kopco
vitom teréne.
Nielen fanúšikovia dvojkolesových,
ale aj milovníci štvorkolesových táto
šov – veteránov – si mohli vychutnať
podujatie Veterán rallye, ktoré sa ko
nalo na konci mája v Zámockom par
ku pri kaštieli. Ak ste to nestihli, máme
pre vás dobrú správu: Malackami budú prechádzať aj ďalšie veterány.
Konkrétne vo štvrtok 16. júna naším
mestom prefrčia staré autá z medzivojnového obdobia – pôjde o účastní
kov podujatia 1000 míľ českosloven
ských. Presúvať by sa malo viac ako
120 vozidiel. Putovať budú z Prahy
s cieľom na Bratislavskom hrade. Ma
lackami prejdú približne o 15.35 h.
Tento čas je len orientačný, keďže ide
o staré automobily, treba počítať aj
s výraznejším zdržaním. V sobotu 18.
júna sa vydajú naspäť. Malackami
budú prechádzať v skorých ranných
hodinách.
V roku 2013 sa do Malaciek po 29
rokoch vrátili preteky historických mo
tocyklov. Memoriál Arnolda Gašpara
sme privítali s veľkou slávou. V uliciach
sa vtedy zhromažďovali davy. Preteky
sa konali aj v roku 2014, v roku 2015
mali prestávku pre rozsiahle opravy
komunikácií v meste a v roku 2016 sa
konali opäť. Mnohí sa možno pýtate,
prečo táto tradícia znova zanikla. Or
ganizátori nám prezradili, že za to
môžu opäť dopravné obmedzenia aj
nevyhovujúci stav ciest v meste. Keď sa
v meste dokončia opravy ciest a ďalšie
práce napríklad v súvislosti s budova
ním cyklotrás, preteky sa budú konať.
Či už ste fanúšikmi dvoch alebo
štyroch kolies, pedálov či motorov,
v Malackách sa stále máte na čo tešiť.
N. Jánošová

Zberný dvor na Hlbokej
je z technických príčin
dočasne zatvorený.
Otvorený bude opäť od
utorka 14. júna.
TEKOS

Sobášna sieň má nový šat
Sobášna sieň v Spoločenskom dome, ktorú všetci nazývajú „sobáška“, dostala novú tvár. Obdobie pandémie využilo mesto na úpravy
a zmeny priestorov. Prvým krokom bolo kompletné vypratanie obradnej siene, po ktorom nasledovalo veľké upratovanie a čiastočné
doplnenie či zmena mobiliáru. „Výsledkom je krásny, presvetlený,
zmodernizovaný priestor, avšak so zachovaním dobového štýlu 80. rokov. Dokonca sme za to dostali aj uznanie od historičky umenia Sabiny
Jankovičovej, pretože na Slovensku je málo dobových obradných siení,“
vysvetľuje prednostka Mestského úradu Malacky Ľubica Čikošová.

Vráťme sa na chvíľu do minulosti. Do roku 1982 slúžila na sobáše
malá miestnosť na prízemí v budove
dnešného okresného súdu. V spomínanom roku sa dokončila nová sobášna sieň, ktorá slúži svojmu účelu
dodnes, čiže má 40 rokov. Ako vlani
pre Malacký hlas spomínala recitátorka Jana Pagáčová, súčasná so-

bášna sieň bola pri svojom vzniku
a na svoju dobu pekná a veľkorysá:
„Hostia vchádzali jednou stranou a
druhou vychádzali. Nechýbala ani
miestnosť pre ženícha a nevestu a
pani matrikárku, kde sa mohli ešte
upraviť, ďalej miestnosť pre obrad
níkov a miestnosť na prípitok. Ob
Pokračovanie na strane 3

Pozývame
fanúšikov
hádzanej

Turnaj generácií v sobotu 18. júna
je určený pre všetkých nadšencov
hádzanej. Hrať budú dorastenky, dorastenci, extraligoví hráči, starí páni
aj tí, ktorí už nehrávajú aktívne.
Na turnaji sa predstaví naša mládež reprezentujúca mesto: minihádzaná dievčatá proti chlapcom (6–9
rokov), mladší žiaci proti mladším
žiačkam (10–13 rokov) a starší žiaci
proti starším žiačkam (13–15 rokov).
Pre najmenších bude pripravená
nafukovacia atrakcia a na svoje si prídu aj milovníci chutného jedla.
Program:
08.30–10.30 h
zápasy prihlásených družstiev
10.30–13.00 h
zápasy mládežníckych družstiev hádzanárskeho oddielu TJ Strojár
13.00–18.00 h
pokračovanie zápasov
19.00 h
živá hudba Daniel Band (českoslo
-redvenské hity 90. rokov)

Obnova školy
na Záhoráckej
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Už jazdíme do
práce na bicykli
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Veterány v našom
meste
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medzi elitou
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Putovný pohár MDD
v šachu získala Dérerka

Po dvojročnej odmlke sa konajú v našom meste najrôznejšie súťaže pre mládežníkov. V utorok 24. mája spoločne zápolili milovníci
šachu na populárnom turnaji o Putovný pohár MDD. Išlo už o 47.
ročník a ujsť si ho nenechalo 31 mladých šachistov z malackých škôl
a z Veľkých Levár. Podujatie pripravili ZŠ Dr. J. Dérera v spolupráci
s centrom voľného času pod patronátom Komisie pre šport a mládež
pri MsZ.

Tradičný Deň rodiny

V súťaži jednotlivcov patrili prvé
dve miesta súrodencom Černým. Víťaz Patrik reprezentoval ZŠ Štúrova
a druhý Filip hájil farby Gymnázia.
Tretie miesto obsadil Adam Vozár zo
ZŠ Dr. J. Dérera. Najlepším dievčaťom
bola taktiež reprezentantka Dérerky
Sabina Kubincová. Medzi mladšími
žiakmi si prvenstvo z turnaja odnášal
Daniel Balgavý z Veľkých Levár.

va. Pohár však tentoraz vybojovali
mládežníci zo ZŠ Dr. J. Dérera. Vyhrala dvojica Adam Vozár – Alex
Filípek. Druhé miesto patrilo dvojici zo ZŠ Štúrova Patrik Černý – Timur Kuzma, ktorý bol i najmladším
účastníkom turnaja. Má len 9 rokov.
Tretia priečka patrila ďalšej dvojici
z Dérerky v zložení Dominik Kršek
a Adam Štovka.

Hlavnou súťažou bol boj dvojčlenných družstiev o Putovný pohár
MDD. Obhajcami z predchádzajúceho ročníka boli šachisti zo ZŠ Štúro-

Víťazom blahoželáme a želáme
ďalšie úspechy!

Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sa v nedeľu 29.
mája konalo na dvore cirkevnej školy tradičné podujatie
Deň rodiny. Malačania si užili
bohatý program a množstvo
atrakcií.
Dopoludnia sa tam uskutočnila aj
sv. omša. V programe vystúpili deti
z cirkevnej škôlky, deti zo zboru, mlá
dežníci zo školy predviedli jojo šou
a na pódiu sa odohrával aj ďalší kul
túrny program. Rodiny súťažili v najrôznejších disciplínach, tvorili, modelovali, preliezali, deti si mohli vyskúšať jazdu na koni, nechýbala ani tombola.
Text a foto: N. Jánošová

Text: -red-/A. Pašteka,
foto: N. Jánošová

Kúpalisko je otvorené

Letná sezóna na malackom kúpalisku sa začala v piatok 3. júna.
Okrem 50-metrového plaveckého a menšieho detského bazéna bu
de počas leta k dispozícii bezplatne nafukovacia prekážková dráha
a za poplatok minigolf a beachvolejbal.

Letné kúpalisko sa nachádza neďaleko Zámockého parku na rohu ulíc
Jesenského a Záhradnej. Sezóna sa každoročne začína v júni a končí sa
na konci letných prázdnin podľa počasia. V júni je otvorené od 13.00 h,
počas prázdnin denne od 10.00 do 20.00 h, pričom v čase od 19.00 do
20.00 h je plavecký bazén vyhradený len pre aktívnych plavcov.

Obnova školy na Záhoráckej
bude pokračovať
Mesto bolo úspešné so žiadosťou o dotáciu na kompletnú
rekonštrukciu oboch telocviční
a výstavbu vonkajšieho multifunkčného ihriska v Základnej
škole na Záhoráckej ulici. Súčasťou je aj rekonštrukcia šatní, zázemia, vzduchotechniky,
vykurovania a vonkajšieho tienenia.

Na tento projekt mesto získa
z Fondu na podporu športu vyše
400-tisíc €. „Odkrojíme ďalší kus mo
dernizačného dlhu v tejto základnej

škole, ktorá ako posledná z malackých
škôl prechádza rozsiahlymi premena
mi,“ skonštatoval primátor Juraj Říha.
Pridala sa aj riaditeľka ZŠ Záhorácka
Alena Číčelová: „Informácia o získanej
dotácii nás veľmi potešila. Zasa bude
me mať o kus krajšiu školu.” Začiatok
prác sa predpokladá cez leto, a ak
všetko dobre pôjde, športoviská by
mali byť hotové do konca tohto roka.
Škola prešla v posledných rokoch zásadnými zmenami. Má nový,
presvetlený vestibul, novú fasádu,
zateplenie, dlažbu pred hlavným
vchodom, bezbariérový vstup, nové

osvetlenie oboch telocviční, nové
podlahy v triedach, zrekonštruované všetky bloky toaliet, zrekonštruovanú atletickú dráhu a nové átrium.
Okrem toho vďaka eurofondovému
projektu prešlo kompletnou premenou osem učební: tri počítačové, dve
jazykové, dve laboratóriá (biologicko-chemické a fyzikálne) a polytechnická učebňa. Výpočet investícií sa
zďaleka nekončí, pretože školu ešte
čaká postupná oprava chodieb na
jednotlivých poschodiach a modernizácia kuchyne.
-lp-/-otano-

Jednorazové vstupné

10.00–16.30

– deti do 3 rokov vrátane

16.30–20.00

19.00–20.00

zdarma

zdarma

–

– deti od 4 do 15 rokov

1,80 €

1,20 €

0,60 €

– dôchodcovia, študenti, ZŤP

2,70 €

1,80 €

1,00 €

– dospelí

4,50 €

3,00 €

1,70 €

Ak máte záujem zahrať si beach
volejbal, stačí si rezervovať voľný
termín na www.adhocmalacky.sk,
časť LETNÉ KÚPALISKO.
Návštevníci kúpaliska si budú
môcť zahrať za zvýhodnené ceny
aj bez rezervácie. Kvôli nárastu cien
energií bol správca kúpaliska AD
HOC nútený zvýšiť vstupné približne o 10 percent. Všetky potrebné informácie sú pravidelne aktualizované na facebookovom profile Letné
kúpalisko Malacky.
N. Jánošová

Nebytové
priestory
na prenájom

Mesto Malacky ponúka na prená
jom dva voľné nebytové priestory na
2. poschodí Inkubátora, Bernoláko
va ul. 5188/1A. Rozloha priestorov:
30,10 m² a 25,02 m². Informácie o ce
ne nájmu a ceny za služby a energie
poskytneme na čísle 034/796 61 61.
MsÚ
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Sobášna sieň má nový šat
Dokončenie zo strany 1

radná sieň bola vyzdobená v príjem
ných teplých tónoch. Obrady spre
vádzala živá hudba a krásny spev.
Sobáš v takomto priestore bol sku
točne dôstojný a pekný. Pri odchode
z obradu sa celá svadba mohla po
kojne fotografovať na schodoch - ni
komu nezavadzali, aj napriek tomu,
že veľakrát práve vchádzala dovnút
ra ďalšia svadba. Bolo to veľmi dobre
vymyslené. Toto zaniklo postavením
inkubátora a zamurovaním jedného
východu sobášnej siene.“
Hoci sa priestory sobášnej siene
priebežne upratujú a udržiavajú, po-

sledné veľké úpravy sa robili pred 10
rokmi. Dozrel teda čas na rozsiahlejšiu
obnovu. V rámci nej sa vyčistili okná
a svietidlá, vymenili sa dosluhujúce
žiarovky, opravili sa svietidlá či WC,
vytepovali sa sedadlá a koberce. „Dali
sme vyčistiť mosadzný štátny znak na
čelnej stene, vymaľovať hlavný priestor
a zázemie, natrieť radiátory, vymeniť
dvere, vertikálne žalúzie a záclony, vy
čistiť a opraviť parkety. Dôstojnosť ce
lému priestoru dodáva nový koberec.
Nechceli sme ho nahradiť plávajúcou
podlahou, hoci tá sa dobre udržiava.
Jednoducho, koberec robí priestor útul
nejším,“ vymenúva Ľ. Čikošová.

V obradnej miestnosti pribudli
bočné panely s mosadznými lištami a decentným LED podsvietením.
Príjemné prostredie dopĺňajú dizajnové prvky: hodiny a váza. Ako nám
prezradili matrikárky Annamária Hor
váthová a Katarína Krišková, vynovená sobáška sa im veľmi páči. „Cítime
sa tu veľmi dobre, vyžaruje tu pozitívna
energia. Miestnosť je presvetlená a zá
roveň decentná. Chvália ju aj svadob
čania, ktorí si sobášku pamätajú ešte
v starom šate,“ zhodli sa obe.
Súčasťou pôvodnej výzdoby
bola aj tapiséria (nástenný koberec,
gobelín) od Milana Dobeša. Ume-

Pôvodná výzdoba sobášnej siene – tapisérie od Milana Dobeša

lecké dielo sa zo steny opatrne sňalo
a pod dohľadom reštaurátorky Sylvie
Birkušovej bolo odborne vyčistené.
Kým sa nájde nové vhodné umiest-

Deň detskej radosti v Malackách
Pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa detí
pripravilo mesto v spolupráci s mestskými organi
záciami tradičné podujatie Deň detskej radosti. Ak
si dobre spomínate, kedysi sme ho slávili na ma
lackom kúpalisku. V roku 2022 sa konalo v príjem
nom prostredí Zámockého parku, čo prišlo iste
všetkým vhod, keďže podujatie sprevádzala horú
čava okolo 30 stupňov Celzia. Stromy a príroda
nám poskytli príjemný chládok, a tak nič nebránilo

deťom z Malaciek užiť si tento deň plný atrakcií –
kúzelník, koncert, bubnová šou, divadielko, drevený
kolotoč, staré traktory, maľovanie na tvár, dopravné
ihrisko, nafukovacie atrakcie a mnoho ďalšieho.
Úprimné poďakovanie patrí všetkým organizá
torom – centru voľného času, mestskému centru
kultúry, základnej umeleckej škole, materskej
škole, ZŠ Dr. J. Dérera, ZŠ Štúrova, ZŠ Záhorácka,
AD HOC, Mestskej polícii, Tekosu a tiež všetkým
partnerom podujatia – Pohybovňa, Malacké pohľady, Slovenský poľovnícky zväz, Hasičský zbor
Veľké Leváre, Terezia Company, Dobrý ježko.
Fotogalériu podujatia nájdete na facebookovom
profile malacky.sk.
Text: -red-, foto: N. Jánošová, S. Osuský

nenie pre tapisériu, zatiaľ bude nainštalovaná v zázemí obradnej siene.
Text: A. Kmecová, Ľ. Pilzová,
foto: S. Osuský
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Poslanecký odpočet: volebný obvod č. 3
V tomto vydaní Malackého hlasu pokračujeme v seriáli odpočtov
poslancov mestského zastupiteľstva. Každého z nich sme požiadali
o odpovede na dve rovnaké otázky. Dnes sa venujeme obvodu číslo 3, ktorý v mestskom zastupiteľstve reprezentujú Viera Mária Ada
movičová, Martin Mráz a Pavel Spusta.

Viera Mária Adamovičová
Ktoré zmeny v Malackách po
važujete za najdôležitejšie?
Veľký prínos pre naše mesto vi
dím v každom jednom zrealizova
nom ako aj naplánovanom projek
te. Celý svoj doterajší profesijný život
som venovala školstvu a prácu s deť
mi vnímam ako veľmi dôležitú pre
budúcnosť. Preto ma aj tešia už zre
alizované projekty v tejto oblasti

– za všetky uvediem vybudovanie
detských jaslí, rozšírenie kapacity
a rekonštrukcie materských škôl či
teraz prebiehajúcu prístavbu Centra voľného času. Pozorne tiež sledu
jem prípravu obrovského projektu no
vej modernej základnej školy v lokalite Rádku, čím sa rozšíri ponuka vzde
lávania v našom okresnom meste.
Zároveň som sa snažila ako po
slankyňa získať peniaze z rozpočtu
na postupnú rekonštrukciu Základnej
školy Záhorácka v našom mestskom
obvode. V škole sme v tomto voleb
nom období kompletne zrekonštruo
vali všetky sociálne zariadenia, zmo
dernizovali všetky odborné učebne
či spustili obnovu prvej časti chodieb
a vstupného vestibulu. Mesto aktuál
ne získalo aj nemalú dotáciu na kom
pletnú rekonštrukciu oboch telocviční
aj s vonkajším ihriskom a budem rada, ak sa podarí v ďalšom volebnom
období dobudovať odstavný pruh pre
vozidlá rodičov, ktorí prídu naložiť
alebo vyložiť žiakov.
Spomeniem však aj takú moju
osobnú srdcovku – výstavbu novej karanténnej stanice pre psíkov, ktoré
získali nádherné priestory v prírode.
Myslím si, že takéto priestorové pod
mienky nemajú v mnohých mestách
na Slovensku.
Čo vnímate ako výzvu do budúcnosti nielen v meste, ale aj vo
svojom obvode?
Veľkou výzvou do budúcna je pre
mňa osobne vybudovanie novej špor
tovej arény hodnej 21. storočia – mies
ta pre aktívnych a rekreačných špor
tovcov, kde bude aj hokejová hala,
ktorá v celom našom okrese chýba.
A v oblasti kultúry takou výzvou ne
pochybne bude nový kultúrny dom
s námestím, na ktorý Malačania ča
kajú desaťročia, a ktorý sa stane zá

zemím pre základnú umeleckú školu
i mestské centrum kultúry.
Pre náš volebný obvod bude úpl
ne kľúčovým projektom budúceho
voleb
ného obdobia realizácia ob
chvatu mesta od Veľkých Levár, kto
rý o dve tretiny zníži tranzit centrom
mesta. Spomínam to, pretože naša
Záhorácka je najviac zaťaženou uli
cou v celom meste. V tomto mám ab
solútnu dôveru ku krokom primátora
mesta, aby sa jeho výstavba začala
v súčinnosti s Bratislavským samo
správnym krajom už v nasledujúcom
volebnom období.
Za nemenej dôležité považujem
aj spustenie rekonštrukcie parkovísk,
ciest a chodníkov v našich vnútroblo
koch medzi bytovými domami. Projek
ty máme pripravené a po dobudovaní
hlavnej cyklotrasy – od základnej ško
ly cez celú Záhorácku ulicu – by malo
prísť k ich realizácii. V tomto smere ma
trochu mrzí, že sme pred dvomi rokmi
nenašli aj ako obyvatelia spoločnú do
hodu na rozsahu rekonštrukcie Ferdi
ša Kostku za Korzom, pretože dnes by
sme ju už mali kompletne zrekonštru
ovanú. Verím, že túto dohodu ešte do
siahneme a bude prvou zrekonštruo
vanou ulicou v našom obvode.

pohľad zameraný na túto oblasť.
Rozbehla sa výstavba podzemnej
garáže v centre aj výstavba poly
funkčnej budovy v jej susedstve. Do
realizácie idú aj ďalšie cyklotrasy cez
celé mesto. Kvôli neprajníkom sa vý
stavba trochu oneskorila a teraz za
to budeme musieť zaplatiť možno
o tretinu viac. Ale taký je život.
Čaká nás rekonštrukcia železnič
nej trate a urobia sa mimoúrovňové
prejazdy. Kým sa to ale dokončí, tak sa
riadne zapotíme a možno si aj pona
dávame. Ale bez toho to nejde urobiť.
Najviac nás asi trápi tranzitná
doprava v centre. Svitá však na lep
šie časy. Chystajú sa dve nové diaľ
ničné križovatky na ceste od Rohož

Pravidelne riešime aj postupnú
obnovu stojísk kontajnerov a budem
sa tešiť, ak prejdeme na polopod
zemné kontajnery, ktorých inštalá
cia teraz viazne na zmenách zákona
o odpadoch. Záleží mi však aj na do
končení začatej revitalizácie parčíka
vedľa okresného úradu, kde by vznik
li nové chodníky, lavičky a možno aj
vodný prvok. Som rada, že sa nám
podarilo v tomto volebnom období
už vybúrať rozostavanú stavbu, po dl
hých rokoch zhodiť strašné oplotenie
a priestor vyčistiť od náletov.

Martin Mráz
Ktoré zmeny v Malackách po
važujete za najdôležitejšie?
V meste Malacky sa v posledných
rokoch zmenilo veľa vecí. Niektoré
hodnotím pozitívne, niektoré menej,
niektoré úplne negatívne. Chápem, že
to vyznieva veľmi všeobecne, ale cel
kové zhodnotenie zmien nechám na
zhodnotenie ľuďmi vo voľbách. Ne
cítim potrebu vnucovať moje možno
subjektívne, možno objektívne názo
ry a postoje.
Čo vnímate ako výzvu do budúcnosti nielen v meste, ale aj vo
svojom obvode?
V ďalšom volebnom období sa ne
budem uchádzať o dôveru ľudí, tak
že nebudem súčasťou samosprávy
mesta Malacky, de facto nebudem
mať žiaden dosah na zmeny v meste.

Vzhľadom na to nepovažujem odpo
veď na túto otázku za dôležitú.

Pavel Spusta
Ktoré zmeny v Malackách po
važujete za najdôležitejšie?
Každý obyvateľ či návštevník Ma
laciek si určite všimol, ako sa mesto
mení. Opravilo sa množstvo chod
níkov, ciest či parkovísk a pokročilo
sa aj v úpravách zelene. Mnoho sa
v tomto smere urobilo na sídlisku
Juh či v Domkoch, v centre mesta
a tiež vnútrobloky v okolí Ulice 1. má
ja. Máme už zateplené všetky školy
a škôlky. Treba sa možno trochu po
chváliť aj tým, že máme umiestne
né všetky deti v škôlkach a dokonca
u nás fungujú aj jasle. Dokončila sa
nová cyklotrasa od železnice poza
Tesco až do priemyselného parku. Po
stupne zveľaďujeme aj kaštieľ.
Čo vnímate ako výzvu do budúcnosti nielen v meste, ale aj vo
svojom obvode?
Najbližšia mi je téma územné
ho rozvoja a výstavby, preto je môj

níka a od Studienky. Železnice pri
pravujú za mestom nový nadjazd
nad traťou, cez ktorý budeme vedieť
prepojiť cestu od Levár už pred Ma
lackami cez tento nadjazd s diaľni
cou pri Moteli M. Takto by sme vedeli odkloniť značnú časť tranzitnej do
pravy mimo centra a v meste bude
väčší dopravný pokoj.

Čo sa podarilo v obvode č. 3

• vyčistenie a obnova parčíka – dlhoročne zanedbaného pozemku vedľa
okresného úradu,

• výmena asfaltového koberca na Záhoráckej ulici od dolného kostola,
• úplná obnova odborných učební v ZŠ Záhorácka,
• kompletná rekonštrukcia všetkých sociálnych zariadení v ZŠ Záhorác
ka,

• modernizácia vstupného vestibulu a prvej časti chodieb v ZŠ Záhorácka,

• rekonštrukcia chodníka pred základnou školou medzi Cestou mládeže
a Kozou ulicou,

• rozšírenie Materskej školy na Záhoráckej ulici o 20 miest a rekonštrukcia
vnútorného átria základnej školy,

• komplexne obnovená atletická dráha s novým osvetlením v ZŠ Záho
rácka,

• nové osvetlenie chodníka a parku na Záhoráckej ulici pred základnou
školou,

• nové osvetlenie Brnianskej ulice od dolného kostola po výjazd z mesta
na Veľké Leváre.

Čo čaká obvod č. 3
v najbližšom čase

• výstavba cyklotrasy Družstevná–Záhorácka–Radlinského,
• výstavba krytého uzamykateľného prístrešku na bicykle pri ZŠ Záhorácka,

• úplná rekonštrukcia oboch telocviční so šatňami a vonkajším multifunk
Volebný obvod č. 3:

Záhorácka 7, 8, 11, 11A, 13, 15A, 15B, 17A, 17B, 17 C, 17D, 18, 33, 35, 37, 39,
41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55,57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83,
Brnianska, Břeclavská, Poľná, Pribinova, Záhorácka 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32,
34, 36, 38, 40, 42, 44, 52, 54, 56, 58, 60, 85, 87, 89, 91

čným ihriskom v ZŠ Záhorácka,

• pokračovanie modernizácie chodieb v ZŠ Záhorácka,
• dokončenie projektovej prípravy k novému parku Richtárska záhrada
vedľa okresného úradu,

• rekonštrukcia Ulice Ferdiša Kostku za Korzom.

SAMOSPRÁVA
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Výmena asfaltového koberca na Záhoráckej ulici od dolného kostola
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Nové osvetlenie Brnianskej ulice od dolného kostola po výjazd z mesta na Veľké Leváre

Úplná obnova odborných učební v ZŠ Záhorácka
Dvojstranu pripravila redakcia, foto: archív

Rekonštrukcia vnútorného átria ZŠ Záhorácka

Voľné pracovné miesta v ZŠ Štúrova
Základná škola Štúrova 142/A, Malacky, hľadá
od septembra 2022 nové kolegyne a kolegov.

učiteľov I. alebo II. stupňa ZŠ
Vítaní sú všetci zanietení, tvoriví a empatickí pedagógovia,
ktorí sú otvorení novým, moderným trendom a postupom
vo vzdelávaní a komunikácii, sú schopní a ochotní pracovať
v tíme.
Preferované predmety a ich kombinácie v aprobácii:
nemecký jazyk, etická výchova, občianska náuka, technika,
I. stupeň.
Požiadavky:
• vzdelanie podľa zákona pre učiteľa I. alebo II. stupňa ZŠ,
• schopnosť a ochota pracovať v tíme,
• základná užívateľská zručnosť v práci s PC – word, excel, po
werpoint. Vítaná je schopnosť práce s interaktívnou tabuľou, dataprojektorom a podobne.
Hľadáme tiež novú kolegyňu/kolegu na pozíciu

školský psychológ

a zručného, aktívneho dôchodcu, ktorý by sa ako

školník

rád staral o budovu školy, jej zariadenie a areál.
Svoje žiadosti s profesijným životopisom zasielajte na adre
su Základná škola, Štúrova 142/A, 901 01 Malacky alebo
mailom na zssturma@zssturma.sk. Tel.: 034/772 24 68,
0918 382 611. Výberové konanie na jednotlivé pozície bude skončené najneskôr 23. 8. Pozícia školníka je voľná od
1. 7. 2022.

Voľné pracovné miestA v MATERSKEJ ŠKOLE

učiteľ/ka materskej školy

školský špeciálny pedagóg

Miesto výkonu práce: Malacky
Termín nástupu: 09/2022
Pracovný úväzok: 100 %
Základná zložka funkčného platu: 738,50–1251,50 € (v závislosti od dosiahnutého vzdelania)

Miesto výkonu práce: Malacky
Termín nástupu: 09/2022
Pracovný úväzok: 100 %
Pracovný pomer: na dobu určitú
Základná zložka funkčného platu: 1064,50–1336 € (v závislosti od dosiahnutého vzdelania)

Požadované kvalifikačné predpoklady
a podmienky prijatia:
• úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. a v zmysle vyhlášky
Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR č. 1/2020
o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka.

Požadované kvalifikačné predpoklady
a podmienky prijatia:
• vysokoškolské vzdelanie v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z.
a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy výskumu
a športu SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu,
• fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
• písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu,
• fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
• písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť
do 17. 6. do 12.00 h na adresu Materská škola, kancelária
riaditeľky MŠ, Bernolákova 18, 901 01 Malacky alebo na
e-mailovú adresu petra.prelcova@msmalacky.sk. Vybraní
uchádzači budú pozvaní na pracovný pohovor.

Požadované doklady je potrebné doručiť do 17. 6. do 12.00 h
na adresu Materská škola, kancelária riaditeľky MŠ, Bernolákova 18, 901 01 Malacky alebo na e-mailovú adresu vladimira.vargova@msmalacky.sk. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na pracovný pohovor.

Ďalšie informácie:
tel. číslo 0918 848 078,
kontaktná osoba: Mgr. Petra Prelcová.

Bližšie informácie:
tel. číslo 0907 864 432, kontaktná osoba: riaditeľka MŠ Martina
Novotová.
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA / SPEKTRUM
júnoví jubilanti
75 rokov
Terezia Brennerová
Anna Bulková
Peter Hoďa
Anna Ivanová
Eva Lopčianska
Helena Michalovičová
Dagmar Mládková
Vladimír Obselka
Helena Polláková
Ján Rohlíček
80 rokov
Valentina Bajcisova
Mária Čadová
Ján Diviak
Anna Gašparová
Irena Gašparová
Milada Kotesová
Anna Lavičková
Anna Letenayová
Janka Slobodová
Milan Živner
85 rokov
Valéria Poláková
Kornélia Vanišová

Už jazdíme
do práce
na bicykli
Každoročná akcia s názvom Do
práce na bicykli už odštartovala. Zaregistrované tímy začali 1. júna rátať
kilometre odjazdené na bicykloch.
Posledným dňom registrácie bol pritom 7. jún. Do súťaže sa do redakčnej
uzávierky zapojilo 28 tímov z Mala
ciek. Názvy tímov zodpovedajú dobrej nálade, ktorú súťaž vyvoláva: Macejkáči, Ostrý skalpel, Lábska strela, Veselé déreráčky, Z vjetrem
opreteki, Šnečci či Seňoras en las
bicicletas.
Do súťaže sa mohli zapojiť 2- až
4-členné tímy kolegov, ktorí automo
bil na ceste do práce vymenia za bi
cykel. Cieľom je podporiť rozvoj trva
lo udržateľnej mobility, motivovať

91 rokov
Antónia Výletová
94 rokov
Juliana Červenková
96 rokov
Mária Bilkovičová

Podujatia – jún

97 rokov
Alžbeta Walachová

n streda 15. 6. o 16.00 h
Akadémia žiakov CVČ
MCK – Kultúrní domeček, Hviezdosla
vova 3, organizátor CVČ, vstup voľný

Srdečne blahoželáme!
opustili nás
Jaroslava Babjáková, rod. Pečovská, Malacky
Ľubica Šimeková, rod. Šustrová,
Kuchyňa
Alfonz Dolina, Jakubov
Gabriela Žvachová, Gajary
Danka Viktorínová, Plavecký Štvrtok
Štefan Galba, Gajary
Ingrid Kimličková, Bratislava
Ľudmila Juricová, Stará Turá
Peter Mach, Moravský Svätý Ján
Jozef Durčák, Studienka
Marián Písečný, Studienka

samosprávy a zamestnávateľov, aby
vytvárali vhodné podmienky na väčšie využívanie ekologických foriem
osobnej dopravy. Zamestnancov zas
má súťaž motivovať, aby namiesto
vlastného motorového vozidla použili na dochádzanie do práce bicykel,
prípadne chôdzu, či verejnú dopravu.
Minulý rok sa v Malackách zapoji

n štvrtok 16. 6. o 18.00 h
TESTSTRIP – Rastislav Podhorský,
stretnutie s autorom pri dielach –
Priestor pre súčasné umenie, Pálffyovský kaštieľ, vstup voľný
n sobota 18. 6. o 19.00 h
Divadelné predstavenie DNH – Matěj
Balcar: Pánsky klub, réžia Vlado Zetek, www.divadlonahambalku.sk,
MCK – Kultúrní domeček, Hviezdoslavova 3, vstupné 5 €
n nedeľa 19. 6. o 16.00 h
Akadémia Latinoscool Viva la fiesta
organizátor Latinoscool, o. z., MCK –
Kultúrní domeček, Hviezdoslavova 3,
vstupenky: organizátor

Veterány v našom meste

V sobotu 28. mája sa Zámocký park naplnil raritnými automobilmi – krásne
vyleštenými veteránmi, ktoré boli súčasťou podujatia Veterán Rallye. Pred
kaštieľom zaparkovalo dovedna 120 starých vozidiel. Počas predpoludňajšieho kultúrneho programu si mohli návštevníci poobzerať autá i motorky a o 13.
hodine sa účastníci spoločne vydali na spanilú jazdu Záhorím z Malaciek cez
Studienku, Lakšársku Novú Ves, Plavecký Mikuláš a Sološnicu do Kuchyne.
Text a foto: -naty-

lo 80 ľudí z 24 tímov reprezentujúcich
14 zamestnávateľov. V rámci Slovenska sa zúčastnilo 11358 ľudí a spoločne odjazdili viac ako 1,7 milióna kilometrov.
Priebeh súťaže i aktivitu malackých cyklistov môžete sledovať na
stránke www.dopracenabicykli.eu.
Text a foto: J. Hargaš

Bezplatná
právna
poradňa
pre seniorov
Štvrtok 16. jún od 10.00 do 12.00 h
Právna poradňa poskytuje pomoc seniorom s trvalým bydliskom v Malac
kách. Na konzultáciu s JUDr. Františ
kom Kurnotom sa netreba objednať,
stačí prísť na MsÚ v Malackách (2. p.,
č. d. 225). Prineste si so sebou občian
sky preukaz (na overenie bydliska). Po
radenstvo je diskrétne a anonymné.
Seniori sa môžu na poradňu obrá
tiť v oblastiach: exekúcie, rodinné
vzťahy, dedičské konanie, zmluvné
vzťahy, majetkové záležitosti, spo
trebiteľské problémy, právna och
rana. Poradenstvo neposkytujeme
v trestných veciach a nezastupujeme
ani v konaniach na súdoch.
-red-

n utorok 21. 6. o 18.00 h
Letné utorky v Kaštieli – stretnutie
s históriou – Mgr. Ingrid Kušniráková, PhD. – Viera a zbožnosť Pál
ffyovcov v ranom novoveku – prednáška s historickou tematikou, vstup
voľný

90 rokov
Magdaléna Štokingerová

104 rokov
Jozefa Ciganková

11/2022

n piatok 24. 6. od 10.00 h
Regio pompa – prehliadka detských
a mládežníckych divadelných súborov z Malaciek a okolia, MCK – Kultúrní
domeček, Hviezdoslavova 3, organizátor: CVČ Malacky, Čisté srdce, o. z.,
FALANGÍR, o. z., ZUŠ Malacky, partneri projektu: MCK Malacky, mesto Malacky, obce Kostolište a Veľké Leváre,
ZŠ a MŠ Veľké Leváre, vstup voľný
n sobota 25. 6. od 12.00 h
Divadelné ŠermoHranie 2022 – história, divadlo, šerm a veľa ďalšej zá
bavy, organizátor: skupina historického šermu Havran, MCK Malacky,
Kaštieľ, vstupné 8 €, zľavnené (deti,
dôchodcovia) 4 €, rodinné (2+2) 20 €
n štvrtok 30. 6. o 18.00 h
Teststrip – Dominik Hlinka, stret
nutie s autorom pri dielach – Priestor
pre súčasné umenie, Pálffyovský kaš
tieľ, vstup voľný
Zmena programu vyhradená.

ŠPORT
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Naše atletické talenty medzi elitou
Prípravka AC Malacky úspešne zvládla prvý súťažný
vrchol sezóny. Našim najmenším talentom sa darilo
v celoslovenskom finále súťaže, ale aj v tom medzinárodnom, z ktorého si po roku opäť priviezli originálnu čokoládovú trofej!

Do slovenského finále Čokoládovej tretry, ktoré sa uskutočnilo v Košiciach, postúpilo z bratislavského regionálneho kola až 13 členov prípravky
AC Malacky. V metropole východu sa
najviac darilo Nelke Staškovej, ktorá zvíťazila v hode raketkou dievčat
a stala sa najúspešnejšou členkou vý
pravy. Dve 2. miesta v rámci Slovenska vybojovali chlapci, Jakub Pauko
v behu na 200 m a Richard Mráz
v behu na 300 m. Okrem troch pódiových umiestnení sa až siedmim
členom AC podarilo postúpiť do me
dzinárodnej fázy súťaže, ktorá sa odohrala v Ostrave. Právo štartu v dvojdňovom česko-slovenskom pokračo
vaní Čokoládovej tretry si, na základe
umiestnenia v prvej desiatke košického finále, zabezpečili: Bianka Boráková (100 m), Nela Stašková (raketka a 300 m), Vanessa Slobodová (raketka), Amélia Zelenáková (raketka),
Jakub Pauko (200 m), Richard Mráz
(300 m a raketka) a Marek Išunin
(raketka). Amélia Zelenáková napokon účasť v Ostrave odriekla, naopak
nominovaná bola iná Amélia, a to
Šulíková v behu na 100 m dievčat.
Sitom ostravského semifinále sa
spomedzi členov prípravky AC Malacky podarilo prejsť Bianke Borákovej
(beh na 100 m) a Nelke Staškovej
(hod raketkou, beh na 300 m). V be-
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na atletickom tréningu zlomiť do
minantnú ruku. Zo zdravotných dô
vodov bola nútená vynechať časť prí
pravy a všetky fázy súťaže absolvovala s ochrannou ortézou. Aj preto sú jej
výkony v hode raketkou hodné o to
väčšieho obdivu!
Záhorie malo v medzinárodnom
finále ešte jedno zastúpenie – Mia
Šimková z Kútov obsadila v behu na
200 m 8. miesto.
Text: Petr Filip, foto: AC Malacky

Bianka Boráková a Amélia Šulíková

Úspech Nelky Staškovej umocňuje
aj skutočnosť, že sa jej pred niekoľký
mi týždňami „podarilo” si v rámci hry
Nela Stašková

Jakub Pauko

žeckých disciplínach postupovalo do
finále 8 najrýchlejších a v hode raket
kou len 4 chlapci a rovnaký počet
dievčat s najdlhším výkonom. Tesne
za hranicou postupu zaostali dvaja
Malačania, Richard Mráz zaznamenal druhý najdlhší pokus v hode raketkou a na 12. mieste klasifikovali Jakuba Pauka na 200 m. Na 12. priečku
dosiahol aj Marek Išunin v raketke.
Vo finále bojovali obe naše dievčatá ako levice a oplatilo sa! Malacky majú zásluhou Nelky Staškovej
už štvrtú medailistku z česko-slo
venského finále Čokoládovej tretry.

Raketka z jej ruky zaletela na vzdia
lenosť 39,67 m, čím si vo finále dievčat
vybojovala striebro a originálnu čo
koládovú trofej. Predtým sa to poda
rilo v roku 2021 Richardovi Mrázovi
(1. miesto), Viliamovi Straskému (3. mie
sto) a Amélii Zelenákovej (3. miesto),
všetkým v behu na 200 m. Nelka sa
prebojovala aj do finále na 300 m,
v ktorom prebehla cieľom ako ôsma
v poradí. Výborný výkon predviedla
aj Bianka Boráková, ktorá delené 7.
miesto zo semifinále, vo finále dievčat
na 100 m vylepšila ešte o dve priečky
a s časom 17,36 s finišovala piata.

Čokoládová tretra sú medzinárodné
atletické preteky pre deti do 11 rokov,
ktorých patrónom je svetový rekordér,
viacnásobný olympijský víťaz a majster
sveta v hode oštepom Jan Želený. Me
dzinárodné finále Čokoládovej tretry
2022 bolo súčasťou IAAF World Chal
lenge Zlatá tretra Ostrava a spoločne
v ňom súťažili najrýchlejšie a najšikov
nejšie deti Slovenska a Českej republiky.

Marek Išunin, Nela Stašková a Richard Mráz

Dvaja volejbaloví reprezentanti sú z Malaciek,
dá sa ich úspech zopakovať?
Počas nedávneho náboru na malackých školách do novovznikajúceho mládežníckeho volejbalového tímu Volley Team Záhorie sme sa
stretli s garantom projektu a dlhoročným trénerom slovenskej reprezentácie Petrom Kalným. Okrem iného sme sa ho pýtali, či je volejbal
finančne náročný a či sa ním dá uživiť. Mnohí rodičia vyberajú športy
pre svoje deti nielen podľa finančnej náročnosti či toho, akému športu sa venovali sami v minulosti, no tiež zvažujú, či si ním dieťa bude
vedieť v budúcnosti prípadne zarobiť. Faktom zostáva, že šport by
mal byť predovšetkým o zdraví a pohybe, rodič však vždy bude strážiť aj financie a myslieť možno až príliš dopredu.

Vo všeobecnosti by malo pri financovaní športu rodičom onedlho pomôcť tzv. krúžkovné, ktoré
chce zaviesť vláda. Príspevky na mimoškolské aktivity pomôžu nielen
odľahčiť rozpočet rodiny, tiež zvýšia šance na rozvoj športov. Pomoc
však bude účinná iba tam, kde sa už
s mládežou pracuje a je šanca na ďalší rozvoj. V Malackách majú rodičia
na výber už dnes. Výchove mladých
športovcov sa venuje mnoho klubov
a prípadná finančná podpora od
štátu môže rozšíriť jej dostupnosť
pre viac detí.
Volejbal nikdy nepatril a ani
nepatrí medzi drahé športy
Nie je to hokej, dieťa sa nemusí
voziť do Bratislavy či Česka, aby športovo rástlo. Podľa P. Kalného je ideálny stav, keď dieťa po vyučovaní ide
na tréning rovno do telocvične vo
svojej škole či prípadne inde v rámci
mesta. „Volejbalom sa živiť dá. Dnes
tu boli dvaja hráči, ktorí sa tým živia,“
povedal P. Kalný a prezradil ešte jeho

jednu výhodu: „Je totiž naviazaný na
vysokú školu – či u nás alebo v Česku.
Vďaka volejbalu si veľa ľudí môže ne
skôr nájsť dobrú prácu, a to vidí má
lokto. Veľmi veľa hráčok voľakedy
odchádzalo zo Slávie do Švajčiarska.
Išli tam ako hráčky a neskôr sa z nich
stali učiteľky telesnej výchovy vo Švaj
čiarsku. To sú tí ľudia, ktorí sa možno
neživili volejbalom, no dnes sa živia
práve vďaka volejbalu.”
Opory reprezentácie začínali
v Malackách
Dvojica úspešných slovenských
reprezentantov Peter Michalovič
a Peter Ondrovič začínala s volejbalom v športových triedach na ZŠ
Záhorácka. Obaja hrávali za Strojár
a neskôr prešli na strednú športovú
školu do Trenčína, ktorý so študentmi hrával aj extraligu. Peter Michalovič zamieril z Trenčína do českej ligy,
Peter Ondrovič okľukou cez Nemecko tiež. Už dlhé roky patria k oporám
slovenskej volejbalovej reprezentácie.

Peter Michalovič
Nedávno získal už po tretíkrát
cenu pre najlepšieho volejbalistu
roka. Ocenenie prišlo po úspešnej
sezóne v Grécku. Do Foinikas Syros
prešiel pred sezónou z francúzskeho Nantes a hneď prispel k triumfu v gréckom Superpohári. Sezóna
mala svoje pozitíva aj negatíva. Finále gréckeho pohára nakoniec nevyšlo, no podpísalo sa pod to aj množstvo zranení, ktoré sa ťahali s tímom
počas celej sezóny. V lige skončil Foinikas tretí. „Nie každý zápas mi vy
šiel, ale hral som viac-menej stabilne
a bol som najviac bodujúcim hráčom
gréckej ligy,“ povedal P. Michalovič.
V Grécku je spokojný a plánuje tam
zostať aj ďalšiu sezónu, aby tímu dopomohol k ešte lepším výsledkom.
Reprezentácia sa na začiatku sezóny zúčastnila na majstrovstvách
Európy, no nepostúpila zo skupiny.
So svojimi výkonmi Peter nebol spokojný, no bolo to práve v období, keď
jeho mladšia sestra Monika, tiež výborná volejbalistka, bojovala o život.
Jej organizmus napadla zriedkavá
bakteriálna infekcia a žiaľ, lekári jej
museli amputovať obe nohy. Monika je však veľká bojovníčka a nedávno napriek všetkému dokončila
bakalárske štúdium na univerzite
v americkom Buffale. Peter bol spolu
s rodinou pri tom.
Peter v reprezentácii patrí medzi
skúsených hráčov, no reprezentačnú
kariéru ešte nechce zavesiť na kli-

Peter Michalovič

Peter Ondrovič

nec, „Veď ešte nie som taký starý,“ vraví s úsmevom. V auguste absolvuje
s reprezentáciou kvalifikáciu na majstrovstvá Európy.

okrem iného aj väčšia blízkosť k domovu.

Peter Ondrovič
Minulú sezónu hral v belgickom
klube Lindemans Aalst. Prišiel tam po
4-ročnom pôsobení vo VK Jihostroj
České Budějovice, s ktorým v roku
2019 získal ligový titul. V Belgicku
zažil silnú konkurenciu: „Sezóna bola
náročnejšia, intenzívnejšia a ťažšia.
Hráči medzi sebou vytvárajú tlak, a to
sa odráža na kvalite tréningov aj na
úrovni ligy.” Lindemans Aalst skončil
v lige na 4. mieste a v pohári sa dostal až do finále.
Peter počas náboru mladých talentov v Malackách ešte nechcel
prezradiť svoje ďalšie pôsobisko. Odhalil to až o pár dní neskôr: vráti sa
do Českých Budějovíc. Dôvodom je

Pokračovanie v tradícii
Obaja sú jednými z posledných
výraznejších volejbalových mien,
ktoré vzišli z nášho mesta. Malacky
majú nepochybne silnú volejbalovú
tradíciu, no už je to viac ako 10 rokov,
čo zmizli z volejbalovej mapy Slovenska. Nová volejbalová škola má
na čo nadväzovať a vyzerá to tak, že
sa jej už za prvé týždne pôsobenia aj
vďaka obom Petrom podarilo vzbudiť výraznú odozvu u detí aj u rodičov. Dokazuje to aj nedávny volejbalový nábor počas Dňa detskej radosti. Všetko sa ukáže až od septembra,
keď Volley Team Záhorie rozbieha
detské tréningové skupiny v Malackách aj v okolitých obciach.
Text: Ján Hargaš,
foto: svf.sk
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Vybíjaná dievčatá
3.–4. ročník
1. ZŠ Štúrova
2. ZŠ Záhorácka
3. ZŠ Dr. J. Dérera
Basketbal dievčatá
5.–7. ročník
1. ZŠ Štúrova
2. Gymnázium
3. ZŠ Záhorácka
4. ZŠ Dr. J. Dérera

Stolnotenisová

sezóna pokračuje

Zlatým klincom aktuálnej stolnotenisovej sezóny boli aprílové majstrovstvá Slovenskej republiky družstiev, kde MSK Malacky získali
bronzovú medailu. Zaslúžili sa o ňu Pavlína Rajtoková, Natália Kosová, Henrieta Horníková a Bianka Polakovičová. Sezóna sa však ešte
nekončí, pretože pokračujú súťaže mladších i starších ročníkov.

Florbal chlapci
5.–7. ročník
1. ZŠ Dr. J. Dérera
2. Gymnázium
3. ZŠ Štúrova
4. ZŠ Záhorácka

Športové hry

malackej

mládeže 2022

V piatok 27. mája sa v našom meste uskutočnili tradičné
Športové hry malackej mládeže. Žiaci základných škôl
a štátneho gymnázia v Malackách sa zapojili do súťaží
v atletike, futbale, vybíjanej, basketbale, florbale, hádzanej i volejbale. Spoločne zabojovali o Putovný pohár
primátora mesta, ktorý získala ZŠ Štúrova.

Atletika chlapci
1.–2. ročník
1. ZŠ Záhorácka
2. ZŠ Štúrova
3. ZŠ Dr. J. Dérera
Atletika dievčatá
1.–2. ročník
1. ZŠ Záhorácka
2. ZŠ Štúrova
3. ZŠ Dr. J. Dérera
Futbal chlapci
3.–4. ročník
1. ZŠ Štúrova
2. ZŠ Dr. J. Dérera
3. ZŠ Záhorácka

Hádzaná chlapci
8.–9. ročník
1. ZŠ Štúrova
2. ZŠ Dr. J. Dérera
3. ZŠ Záhorácka
Volejbal dievčatá
8.–9. ročník
1. ZŠ Dr. J. Dérera
2. Gymnázium
3. ZŠ Štúrova
4. ZŠ Záhorácka

Oliver Sloboda

Putovný pohár primátora mesta 2022
1. ZŠ Štúrova 20 b
2.–3. ZŠ Dr. J. Dérera 14 b,
ZŠ Záhorácka 14 b
Gymnázium Malacky
o pohár nesúťažilo.
Text: -red-, foto: S. Osuský

Futbalový odznak pre Laca Časa
Za dlhoročnú funkcionársku
činnosť a obetavú prácu pre slo
venský futbal dostal Malačan
Ladislav Čas bronzový odznak
Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Ocenenie mu odovzdal zástupca
SFZ Ján Farbula za prítomnosti primátora mesta a prezidenta futbalového klubu FC Žolík Malacky.
Laco stále aktívne športuje a vyhráva tenisové turnaje alebo sa aspoň dostane do finále. Rád si zahrá
futbal so skvelou partiou starých pánov, kam patrí aj autor článku. Laco
je výraznou osobnosťou malackého
športu, je veľký športovec, skvelý kamarát a vzor pre mládež.
Text a foto: Ľ. Babiak

Sestry Stúpalové a Natália Pavlíková

Ladislav Čas druhý sprava

Druhá liga v blízkosti Malaciek
zrejme končí
Futbalisti FC Rohožník majú za sebou premiérovú sezónu v druhej najvyššej súťaži. Tím, ktorý v minulej sezóne postúpil z III. ligy BFZ, kde
hrá aj FC Žolík Malacky, sa však v šestnásťčlennej celoštátnej súťaži
nezachránil.

Zverenci Szilárda Németha skončili na zostupovom 13. mieste o skóre
za Púchovom, pričom o záchranu bojovali až do konca. V poslednom kole
hostili druhý celok tabuľky, Duklu
Banská Bystrica, ktorá už mala istý po
stup z 2. miesta medzi elitu. Rohož
ník však prehral 1:3, a keďže Púchov
v súbežne hranom zápase remizoval
v Dubnici 0:0, naši susedia zrejme II.
ligu opustia. Úplne isté to ale nie je,
keďže v najvyššej súťaži ešte nemajú

všetky celky ukončené licenčné konania, a tak by sa mohli Rohožníčania
zachrániť administratívne.
Za sezónu sa im podarilo nazbierať slušných 29 bodov. Okrem Rohožníka súťaž opúšťajú Námestovo, Bardejov a rezerva bratislavského Slovana. Postup si okrem Banskej Bystrice
vybojovali aj hráči Podbrezovej.
Z III. ligy BFZ o postup do druhej
bojujú Slovan Ivanka pri Dunaji a FK
Rača, ktoré majú pred záverom súťa-

že rovnaký počet bodov. Šancu má aj
bratislavský Inter. Či uvidíme v budúcej sezóne záhorácke derby medzi
Malackami a Rohožníkom, zatiaľ tiež
nie je jasné. Malačania by museli zachrániť treťoligovú príslušnosť, čo sa
pre blížiacu sa reorganizáciu súťaží
nemusí podariť.
M. Binčík

Družstvá mladších
a starších žiakov
Svätý Jur postupne hostil majstrovstvá kraja družstiev mladších
a starších žiakov. Klub MSK Malacky
poslal na obe podujatia chlapčenské
aj dievčenské tímy. Mladšie žiačky
Kristína Hanzalíková a Pavlína Godányová vybojovali krásne 2. miesto
a úspešní boli aj mladší žiaci Richard
Dorocák, Oscar Zhao a Peter Poláček, ktorí obsadili 3. miesto.
V kategórii starších žiakov získali
oba naše tímy bronzové medaily. Zaslúžili sa o ne Erika Stúpalová, Ve
ronika Stúpalová, Kristína Hanzalíková, Matej Teker, Oliver Sloboda
a Richard Dorocák.

boda. Hoci je iba prvý rok medzi staršími žiakmi, obsadením konečného
25.–32. miesta potvrdil svoje celoročné turnajové výsledky a rebríčkové
pôsobenie. Oliver sa predstavil aj vo
štvorhre a miešanej štvorhre.
Majstrovstvá základných škôl
Malacky budú mať zastúpenie aj
na majstrovstvách Slovenska základ
ných škôl. Zaslúžili sa o to Erika a Veronika Stúpalové spolu s Natáliou
Pavlíkovou, ktoré vyhrali krajské ko
lo a postúpili do celoštátneho finále.
Bude sa konať v polovici júna v Šamoríne.

Hádzaná: úspešní prvoligisti

horákov skončil posledný v tohtoročnej extraligovej tabuľke. V najvyššej
republikovej súťaži sa však zachránili,
pretože jedno z extraligových druž
stiev sa počas sezóny odhlásilo.
Všetkým našim hádzanárom želáme úspešnú budúcu sezónu.

Neregistrovaní hráči
Svoje podujatia majú aj neregistrovaní hráči. Medzi 13 družstvami na
15. ročníku turnaja Hornoorešanská
Betónovačka sa zúčastnili aj Malačania. Náš tím v zložení Marián Valent,
Marián Klíma, Albín Belák a Peter
Cvečka zvíťazil. Turnaj bol veľmi vyrovnaný, pretože družstvá na 2.–4.
mieste mali zhodný počet bodov
a o druhom mieste rozhodol jediný
set.
Ďakujeme všetkým našim repre
zentantom. Poďakovanie za podporu
patrí aj trénerom a rodičom malých
talentov.

-red-

Text: -pr-/-lp-,foto: MSK Malacky

Oba malacké tímy, ktoré v tejto sezóne hrali I. ligu, sa umiestnili veľmi vysoko. Záhoráci B Stupava/Malacky
obsadili konečné 2. miesto a Štart
HC Smartpoint Malacky skončil
hneď za nimi, na 3. mieste. Obom
družstvám blahoželáme.
Ako sme už informovali, A-tím Zá-

Oliver medzi najlepšími
Na majstrovstvá Slovenska starších žiakov – jednotlivcov sa prebojo
val aj hráč MSK Malacky Oliver Slo-
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