
Na adventnom koncerte vystúpili 
študenti a pedagógovia Cirkevného 
konzervatória v  Bratislave. Hoci zá
stupca riaditeľa školy Adam Brutov
ský pred začiatkom ich vystúpenia 

oznámil, že pre ochorenia viacerých 
študentov museli na poslednú chvíľu 
čiastočne zmeniť pôvodnú drama
turgiu koncertu, z krásneho umelec
kého zážitku to ani trošku neubralo. 

Znela sakrálna hudba, spev i  hovo
rené slovo. Majestátne tóny Johanna 
Sebastiana Bacha v husľovom i vio
lončelovom podaní striedali jemné 
tóny flauty a recitácia. Záver koncer
tu patril Francovi Schubertovi a jeho 
zhudobnenej modlitbe Ave Maria.

Svoju premiéru mal mestský ad
ventný veniec, ktorý požehnal správ
ca malackej farnosti, dekan Ján Ra
gula, a  spolu s  viceprimátorom Mi
lanom Ondrovičom na ńom zapálili 
prvú sviecu.  Krásu venca môžete 

obdivovať počas celého adventu na 
prízemí mestského úradu.

Na štvrtú adventnú nedeľu, 18. 
decembra, sa mestský adventný ve
niec rozžiari Betlehemským svetlom, 
ktoré prinesú malackí skauti. Kto má 
záujem, môže si prísť zobrať kúsok 
z  tohto svetla v  spomínanú nedeľu 
na omšu o 10.30 h do Kostola Nepo
škvrneného počatia Panny Márie.

Adventné Malacky pokračujú 6. 
decembra, keď príde do centra mes
ta Mikuláš, ktorý poteší všetky dobré 
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úvodník

Ustanovujúcim rokovaním 
mestského zastupiteľstva sa  
v stredu 16. novembra oficiálne 
začalo nové funkčné obdobie 
pre samosprávu Malaciek. Pri-
mátor a 18 mestských poslan-
cov zložilo sľub, ktorý následne 
potvrdili svojím podpisom. 

Juraj Říha dostal ako primátor dô
veru od Malačanov v nedávnych ko
munálnych voľbách už na 3. funkčné 
obdobie. Pokračujú aj takmer všet ci 
poslanci – 17 z celkového počtu 18. 
Jedného, ktorý vo voľbách už nekan
didoval, nahradil Tomáš Beňo. Vice
primátorom zostáva Milan Ondrovič.

Hosťami na ustanovujúcom roko
vaní mestského zastupiteľstva boli 
podpredsedníčka Bratislavského sa

Pokračovanie na strane 2
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 Začali sa Adventné Malacky 2022 
Adventný veniec, svetlo prvej sviece, koncert pred zaplneným kos-
tolom nepoškvrneného počatia Panny Márie – takto vyzerala prvá 
adventná nedeľa v našom meste. Tradičné podujatie Adventné Ma-
lacky malo pre pandémiu a s ňou súvisiace opatrenia v rokoch 2020 
a 2021 nútenú prestávku. Tento rok sa už konečne mohol koncert 
zorganizovať, za čo patrí naša vďaka malackej farnosti a mestské-
mu centru kultúry.
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Pomáhať 
sa má a dá 

Opäť je tu advent – obdobie ča
kania na príchod Božieho dieťaťa. Je 
to čas nádeje, príprav a stíšenia a  aj 
čas, keď sme voči sebe citlivejší a  po
máhame si  navzájom.

Pomáhať sa nielenže dá, ale aj má. 
Tu je pár príkladov z posledného ob
dobia. Slovenský Červený kríž v Kau
flande organizoval zbierku trvanli
vých potravín, v ktorej sa v Malackách 
vyzbieralo najviac z celého Slovenska. 
Pani, ktorej meno máme v  redak cii 
a  ktorá ako jedna z  viacerých Mala
čanov dostala balíček z  tejto zbier
ky, nám napísala a  niekoľkokrát ďa
kovala. Pred pár dňami sa skončila 
potravinová zbierka Slovenskej ka
tolíckej charity v Tescu. Predajňa Lidl 
má celoročne umiestnený box na da
rovanie trvanlivých potravín. Ešte do 
5. decembra potrvá zbierka pre se
niorov Koľko lásky sa zmestí do kra
bice do topánok, v  rámci ktorej mô  
žete naplnené krabičky priniesť aj do 
mestského úradu.

Milovníci zvierat zasa môžu pod
poriť našu karanténnu stanicu daro
vaním granúl, venčením psíkov alebo 
poskytnutím dočasnej opatery.

Možností pomáhať je dosť a  teší 
nás, že medzi nami je veľa dobrých 
ľudí. Šiestačka Chiara z  Dérerky sa 
dostala do finále Detského činu roka 
za ochotu pomáhať: keď vypukla voj
na na Ukrajine, sama ponúkla svoju 
izbičku na dočasné ubytovanie ukra
jinskej rodiny, ktorá utiekla pred voj
nou. Pani z  Juhu zasa darovala svoj 
nevyužitý poukaz na let balónom, 
vďaka čomu bude mať jedno mladé 
dievča zážitok na celý  život.

Sme vďační za všetky prejavy va  
šej ochoty a  láskavosti. Želáme vám 
pokojný a požehnaný advent.

Ľ. Pilzová
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úprava drevín, bezpečnostný 
orez, výrub, ale i  výsadba no-
vých stromov a  starostlivosť 
o ne, to všetko a mnoho ďalšie-
ho patrí pod arboristické práce. 
Ideálny čas je obvykle na jeseň. 
Mladé stromy majú čas sa dob-
re zakoreniť, staršie zas lepšie 
znášajú orez a  v  čase menšej 
ak tivity rastlín i  hmyzu majú 
ra ny čas zahojiť sa a omladené 
stromy sa môžu lepšie pripra-
viť na jar.

Za ostatné mesiace bolo tých
to prác v Malackách veľa a ďalšie sa 
chystajú. Ešte na konci prázdnin sa 
z bezpečnostných dôvodov vyrúbal 
strom na Zámockej, kvôli ktorému 
sa na čas musela uzatvoriť celá ulica. 
V septembri pokračoval orez drevín 
v Zámockom parku v okolí detského 
ihriska a v novembri arboristi pokra
čovali ozdravnými a bezpečnostný
mi rezmi stromov v aleji medzi Čier
nou bránou a kaštieľom. V novembri 

tiež pribudli mladé duby, buky a ja
vory do Zámockého parku. Výsadba 
prebiehala na viacerých miestach 
a  väčšinou nahrádzala či  dopĺňala 

staršie dreviny. Štyri nové stromy mô
žete nájsť na Kozej a menšia alej jed
lých gaštanov a ľaliovníkov už rastie 
pozdĺž bytovky na Veľkomoravskej. 
Keď stromy zosilnia a vyrastú, budú 
najmä v letných mesiacoch vytvárať 

príjemný chládok. Nové stromčeky 
nájdete aj na Ľuda Zúbka, na Malom 
námestí a pri záchytnom parkovisku 
na píle. Na jar dostanú mladé stromy 
zavlažovacie baly, aby im neuškodili 
letné horúčavy. V  meste sa ešte do 
konca roka plánuje výsadba celko
vo 44 stromov. Veľká časť nahrádza 
staré, choré či vyschnuté dreviny, 
ktoré sa už odstránili. Časť stromov 
zvyšuje množstvo zelene v  meste, 
a tým pomáha znižovať dôsledky kli
matickej zmeny. Jedným z mladých 
stromov, ktoré toho roku pribudli, je 
aj mladá lipa malolistá na Zámockej. 

Budúci rok mesto okrem orezov 
drevín a  výsadby ďalších mladých 
stromov plánuje tiež kontrolu zdra
votného stavu Pálffyovskej lipy. Stará 
dáma pri pomníku padlých si skrát
ka vyžaduje väčšiu starostlivosť. Vo 
veku vyše 180 rokov na to už má prá
vo. 

Text: J. Hargaš/k. Ftáčnik, 
foto: J. Hargaš 

Na webovej stránke mesta je zve
rejnený dokument Návrh riešenia 
zmien a  doplnkov č. 10 Územného 
plánu mesta. Právnické a  fyzické 
osoby, vlastníci v území a verejnosť 
môžu zasielať svoje pripomienky 
do 16. decembra mailom na poda-
telna@malacky.sk alebo fyzickou 
poštou na adresu Mestský úrad 

Malacky, útvar strategického roz-
voja, Bernolákova 1A, 901 01 Ma-
lacky. 

S materiálom je možné sa oboz
námiť osobne aj na Útvare strate
gického rozvoja Mestského úradu 
Malacky na základe predchádzajúcej 
telefonickej alebo mailovej dohody.

-red-

Bratislavský samosprávny kraj 
opravuje cestu Pernek–Kuchyňa–
Rohožník. Táto komunikácia bola 
v zlom stave aj preto, lebo počas re
konštrukcie cesty Malacky–Rohož

ník slúžila  ako obchádzková trasa. 
Práce prebiehajú v polovičnom pro
file po jednotlivých technologic
kých úsekoch v  maximálnej dĺžke  
2 000 m. Premávku riadi dočasná 

svetelná signalizácia s dynamickým 
riadením, ktoré dokáže vyhodnotiť 
intenzitu dopravy. Počas obdobia 
zimnej údržby budú práce preru
šené a  dovtedy neopravené úseky 
budú prejazdné bez obmedzení. 
Stavebné práce budú pokračovať 
po skončení zimnej údržby. Opra
va cesty by mala byť hotová v apríli 
2023.

Text a foto: BSk

Pošta na Zámockej je v stredu
 otvorená až do 19. hodiny

Slovenská pošta predlžuje otváracie hodiny na pobočke Malacky 1, 
Zámocká 8. každú stredu je otvorená až do 19. hodiny. „Vychádza me 
tak v ústrety našim klientom, aby v pokoji využívali poštové služby,” infor
movala Slovenská pošta.         -sp-

 opravuje sa cesta
 Pernek–Rohožník 

Arboristické práce
 sú v plnom prúde

 návrh zmien a doplnkov
 územného plánu

Cesta k dokumentu: 
www.malacky.sk – MESTo – úZEMnÝ PLÁn MESTA.

 Začali sa Adventné
 Malacky 2022

deti a  spolu rozsvietia 
vianočný strom. Od 16. 
do 23. decembra budú 
na Kláštornom námestí 
vianočné tr hy. Sviatoč
ný adventnovianoč
nonovoročný program 
v  Malackách sa skončí 
6. januára Trojkráľovým 
koncertom v Kostole 
Nepoškvrneného po
čatia Panny Márie.

Text: Ľ. Pilzová, 
foto: S. osuský

Dokončenie zo strany 1
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Referendová otázka:
„Súhlasíte s tým, že predčasné 

skončenie volebného obdobia Ná
rodnej rady Slovenskej republiky je 
možné uskutočniť referendom alebo 
uznesením Národnej rady Slovenskej 
republiky, a to zmenou Ústavy Slo
venskej republiky tak, že:

– v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripá
ja čiarka a tieto slová: „ak v súlade  
s touto ústavou nedôjde k predčas
nému skončeniu volebného obdobia 
Národnej rady Slovenskej republiky.”;

– v Čl. 81a sa za písmeno a) vkla
dá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) predčasným skončením voleb
ného obdobia,” 

Doterajšie písmená b) až f ) sa 
označujú ako písmená c) až g);

– v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „vo
lebného obdobia” vkladá čiarka  
a slová „predčasným skončením vo
lebného obdobia”;

– v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s me
dzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 
ods. 3 a 4” vkladá čiarka a tieto slová: 
„na prijatie uznesenia o predčasnom 
skončení volebného obdobia Národ
nej rady Slovenskej republiky podľa 
čl. 86 písm. n)”;

– v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), 
ktoré znie: 

„n) uznášať sa na predčasnom 
skončení volebného obdobia Ná

rodnej rady Slovenskej republiky;  
prijaté uznesenie je všeobecne zá
väzné a vyhlasuje sa rovnako ako 
zákon.”;

– v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripá
jajú tieto slová: „vrátane predčasné
ho skončenia volebného obdobia 
Národnej rady Slovenskej republiky.”;

– Čl. 98 odsek 2 znie:
„Návrhy prijaté v referende vyhlá

si predseda Národnej rady Sloven
skej republiky ako ústavný zákon.“?

Právo hlasovať: 
•  právo hlasovať má občan Sloven

skej republiky, ktorý má právo voliť 
do Národnej rady SR, t. j. ktorý naj
neskôr v deň konania referenda do
vŕši 18 rokov,

•  prekážkou práva voliť je zákonom 
ustanovené obmedzenie osobnej 
slobody z dôvodu ochrany verejné
ho zdravia, ak osobitný zákon v ča se 
pandémie neustanoví inak.

volič môže voliť na území 
Slovenskej republiky: 
•  vo volebnom okrsku, kde je zapísa

ný,
•  v ktoromkoľvek volebnom okrsku 

na základe hlasovacieho preukazu.

volič môže voliť mimo územia 
Slovenskej republiky poštou: 
•  ak nemá trvalý pobyt na území Slo

venskej republiky a bol na základe 
žiadosti zapísaný do osobitného  
zoznamu voličov,

•  ak má trvalý pobyt na území Sloven
skej republiky a v čase referenda sa 
zdržiava mimo jej územia.

Informácie: 
www.malacky.sk, časť REFEREn-
dUM
www.minv.sk/?referendum

-red- 
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vÝBERové konAnIE:

mosprávneho kraja Alžbeta Ožvaldo
vá, novozvolený primátor Pezinka 
Ro man Mács, novozvolený primátor 
Senca Pavol Kvál a poslanec Národnej 
rady SR Erik To máš. 

Aktuálne zloženie Mestského 
zastupiteľstva v Malackách:
viera Mária Adamovičová
Marián Andil 
Zuzana Baligová 
Tomáš Beňo
Ladislav Čas
Richard Hájek
Marián Haramia
Štefan Hronček
Adam Janík
Martin Macejka
daniel Masarovič
Jozef Mračna

Milan ondrovič
Anton Pašteka
Pavel Spusta
Pavol Tedla
katarína Trenčanská
Lucia vidanová

Po slávnostnej časti nasledovala 
pracovná časť rokovania. Mestské 
za stupiteľstvo poverilo poslanca 
Pav la Tedlu zvolávaním a vedením 
za sadnutí mestského zastupiteľ
stva v prípadoch podľa § 12 zákona 
č. 369/1990 o obecnom zriadení.  
Okrem toho poverilo poslancov Zu
zanu Baligovú, Tomáša Beňa, Marti
na Macejku, Jozefa Mračnu, Antona 
Pašteku a Pavla Tedlu na výkon ob
čianskych obradov.

Najbližšie rokovanie MsZ sa us
ku toční vo štvrtok 15. decembra. 

Poslanci budú okrem iného hlaso
vať o predloženom návrhu rozpočtu 
mesta na rok 2023.

Text: Ľ. Pilzová, foto: J. Brandejsová

Sľub zložili aj krajskí poslanci
Aj zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja už má za sebou 
ustanovujúce rokovanie. Sľub zložil staronový predseda BSK Juraj Droba 
a krajskí poslanci, medzi nimi aj Lucia Vidanová a Juraj Říha, ktorí zastu  
pujú obvod Malacky. Za podpredsedníčku BSK poslanci znovu zvolili 
Alžbetu Ožvaldovú. „Rozbehneme výstavbu severného obchvatu Malaciek,“ 
prisľúbil J. Droba vo svojom príhovore.

 REFEREndUM: 
 základné informácie

od 7.00 do 20.00 h

Predpokladaný nástup: 
1. februára 2023

kvalifikačné predpoklady:
•  kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej čin

nosti v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogic
kých zamestnancoch a  odborných zamestnancoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne  
skorších predpisov a prílohy č. 3 k vyhláške MŠVVaŠ 
SR č. 1/2020 Z. z. o  kvalifikačných predpokladoch 
pedagogických zamestnancov a odborných zamest
nancov,

•  najmenej päť rokov pedagogickej činnosti ku dňu 
uskutočnenia výberového konania.

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

ho času v Malackách,
•  organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti,

•  výhodou je znalosť školskej, ekonomickej a pracovno
právnej legislatívy školského zariadenia.

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

dením kontaktných údajov,
•  overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
•  potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
•  vyhlásenie o  bezúhonnosti v  zmysle § 15a ods. 7 zá

kona č. 138/2019 Z. z. v  znení neskorších predpisov 
(uchádzač predloží čestné vyhlásenie o bezúhonnosti 
a o skutočnostiach, že voči jeho osobe nie je vznesené 
obvinenie a že na jeho osobu nie je podaná obžaloba),

•  lekárske potvrdenie o  telesnej spôsobilosti a dušev
nej spôsobilosti na výkon činnosti pedagogického za
mestnanca,

•  návrh koncepcie rozvoja Centra voľného času v Ma
lackách (najviac v rozsahu 4 strán),

•  súhlas na použitie osobných údajov na účely výbe
rového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o och ra
ne osobných údajov a o zmene a doplnení nie ktorých 
zákonov v znení  neskorších predpisov.

riaditeľ Centra voľného času Malacky

 Primátor a poslanci  zložili sľub

Písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 9. de-
cembra do 11.30 h na adresu: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky v obálke s označením 
vÝBERové konAnIE – riaditeľ CvČ – nEoTvÁRAŤ. V prípade zasielania poštou je rozhodujúci dátum podania 
na odtlačku poštovej pečiatky najneskôr 9. decembra 2022. 
Uchádzačom, ktorí splnia uvedené podmienky, budú termín, miesto a čas výberového konania oznámené výbe
rovou komisiou najmenej sedem dní pred jeho začatím.

Dokončenie zo strany 1
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V  úvodnom rozhovore s  riadite
ľom školy Danielom Masarovičom 
sme predstavili pedagogické i  vý
chovné východiská gymnázia. Ma
turanti doplnili informácie o  ich po
hľad – porozprávali o  motivácii ísť 

študovať k  nám, o  svojich silných 
stránkach či osobnom posune, kto
rý majú možnosť na škole prežívať. 
Moderátorská študentská dvoji
ca predstavila študijný vzdelávací 
program a kritériá prijatia. Už druhý 
rok je na našom gymnáziu novinkou 
tzv. mentoring, ktorého čaro i  úži
tok majú možnosť študenti pocítiť 
na vlastnej koži. Potom si už hostí 
prevzali sprevádzajúce dvojice štu
dentov. V dvojhodinovom bloku ich 
previedli priestormi školy a zozná
mili ich aj s niektorými vyučujúcimi. 
Počas prestávky pri čaji a  koláčiku 
bol priestor na osobné otázky tých, 
ktorí uvažujú o štúdiu u nás.

Zlatým klincom programu bola 
otvorená platforma, na ktorú ten

toraz pri príležitosti výročia 17. no
vembra 1989 prijal naše pozvanie 
ctený hosť, pán František Mikloško. 
V  1,5hodinovom príjemnom roz
hovore so študentami zaspomínal 
nielen na udalosti Sviečkovej mani

festácie či Nežnej revolúcie, ale ta
kisto veľmi zaujímavo odpovedal aj 
na otázky týkajúce sa filmu Slobod
ní, ktorý sme mali možnosť vidieť 
v  kine. Otázkam súvisiacim s ťažko 
vybojovanou slobodou v  Novem
bri 89 sme sa, samozrejme, nemohli 
a nechceli vyhnúť. Či s týmto darom, 
ktorý nám naša staršia generácia vy
bojovala, narábame tak, ako si zaslú
ži, je už aj individuálna otázka na kaž
dého z nás.

Deň otvorených dverí cirkevné
ho gymnázia opäť pripomenul, na 
akých pedagogických, výchovných 
a morálnych hodnotách gymnázium 
stavia. Nimi sú okrem iného príprava 
takého absolventa, ktorý sa bude ve
dieť vďaka svojim získaným zručnos
tiam veľmi dobre prispôsobiť rýchlo 
sa meniacej dobe, formovanie nielen 
vzdelaného, ale aj slušného človeka 
s kresťanskými hodnotami, ktoré sú 
obzvlášť v  dnešnej spoločnosti tak 
potrebné.

Text a foto: SŠ sv. F. Assiského

Veľkému počtu pravidelných li
niek sa zmenili časy odchodov i prí
chodov, preto odporúčame časy svo
jich vlakov overiť napríklad na strán
ke www.zssk.sk alebo www.cp.sk.

Najvýznamnejšia zmena sa týka 
ranných vlakov z  Malaciek do Brati
slavy. Prvé ranné spoje doteraz od
chádzali o 4.35 h a 5.35 h. Od 11. de
cembra pôjde prvý vlak z  Malaciek 
smer Bratislava už o 3.47 h, ďalší pôj
de o  4.35 h a  vzápätí aj o  4.47 (ten 
pôjde z Kútov cez Malacky do Brati
slavy). Nasledujúce vlaky odchádzajú 
5.35 h, 5.43 h, 6.35 h, 6.43 h a 7.35 h. 
Z  Malaciek tak budú cez pracovné 

dni do 8. hodiny odchádzať dva vlaky  
navyše a pôjdu tak, aby cestujúci stih
li byť v  Bratislave skôr než doteraz. 
Podobné je to aj smerom späť z Bra
tislavy. V poobedňajších časoch síce 
vlaky nepribudli, no časy jázd sú 
kratšie, prípadne odchádzajú neskôr. 
Za všetky spoje stačí spomenúť vlak 
linky S20 s označením 2024 z Brati
slavy do Malaciek: aktuálne odchá
dza z bratislavskej hlavnej stanice 
o 15.43 h s príchodom do Malaciek 
16.24 h. Po novom bude mať od
chod z  Bratislavy 15.48 h a  príchod 
do Malaciek 16.25 h. Spoj má byť  
o 4 minúty rýchlejší ako doteraz, zá

roveň nepôjde až z Trnavy, ale rovno 
z Bratislavy a v Malackách bude mať 
konečnú, takže nepôjde až do Kútov, 
ako chodil doteraz. V praxi to zname
ná nielen rýchlejšie spojenie, no tiež 
nižšiu náchylnosť na meškanie a zvý
šenie obslužnosti na najvyťaženej
šom úseku.

Linky sú upravené tak, aby me
nej čakali na trati na prejazdy rých
likov, a ak už musia čakať, aby v cie
ľovej stanici boli skôr ako doteraz. 
Kým medzi Bratislavou a Malackami 
dokázali týmito zmenami železničiari 
ušetriť niekoľko minút, na trase Bra
tislava–Košice je to 15–20 minút. 

Rizikom pre nový cestovný poria
dok – okrem nepredvídaných situá  
cií na trati – zostáva štátne rozpočto
vé provizórium, ak by Národná rada 
SR neschválila štátny rozpočet 2023. 
Okrem iného by to mohlo nútene 
zredukovať počty vlakov.

Text a foto: J. Hargaš 

KULTÚRA / SPEKTRUM

Združenie šiestich výtvarníkov, 
ktorí tvoria zoskupenie Artclub 2002, 
opäť organizuje tradičnú predvia
nočnú výstavu. Libuša Čtveráko-
vá, Rozália Habová, Eva Režná, 

Richard Grega, Paľo Žák a Martin 
Hajdin tešia touto formou svojich 
priateľov aj verejnosť.

Výstavu s ukážkami ich tvorby si  
môžete pozrieť do 17. decembra 
v  Ga lérii MCK na Záhoráckej 19. 
V  pracovných dňoch je otvorené 
v čase 9.00–17.00 h, v sobotu od 9.00 
do 12.00 h. Vstup je voľný.

Text: -lp-, 
foto: S. osuský

Ranné spoje v smere Malacky–Bratislava hlavná stanica (od 11. 12. 2022)
Odchod z MA 3:47 4:35 4:47 5:35 5:43 6:35 6:43 7:35 7:43 8:35
Príchod do BA 4:32 5:11 5:32 6:11 6:32 7:11 7:32 8:11 8:32 9:11

Poobedné spoje v smere Bratislava hl. stanica–Malacky (od 11. 12. 2022)
Odchod z BA 12:27 13:27 14:27 14:48 15:27 15:48 16:27 16:48 17:27 17:48 
Príchod do MA 13:18 14:18 15:18 15:25 16:18 16:25 17:18 17:25 18:18 18:25

 Železnice pripravili nový cestovný poriadok
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSk) zverejnila cestovný po-
riadok, ktorý začne platiť 11. decembra. Grafikon prináša veľa zmien, 
ktoré sa dotknú aj spojov na trati Bratislava–Malacky v oboch sme-
roch. vo všeobecnosti sa dá tvrdiť, že vlaky na tejto trase budú od 
decembra jazdiť rýchlejšie a častejšie a mali by lepšie nadväzovať na 
ďalšie prípoje v rámci Integrovaného dopravného systému Bratislav-
ského kraja.

 deň otvorených dverí 
 cirkevného gymnázia

Po roku sme opäť otvorili dvere všetkým rodičom a žiakom deviatych ročníkov, ktorí uvažujú o štúdiu na 
našom gymnáziu. deň otvorených dverí sa už viacero rokov realizuje pod taktovkou samotných študentov 
gymnázia. okrem toho, aby sme hosťom, ktorí nás navštívia, našu školu predstavili a pozvali ich študovať 
k nám, vytvárame i priestor na objavovanie talentov a zručností študentov už u nás študujúcich. A práve 
z tohto dôvodu patrila našim študentom nielen príprava dod, jeho organizácia, ale i moderovanie a pre-
zentácia školského študijného programu i priestorov školy.

opäť sa hlási Artclub 2002
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„Od premiéry sa trochu pozmeni
lo obsadenie, niektorí herci zo svojich 
postáv vyrástli, iní do nich dorástli.  
A niektorí hrajú svoju postavu celých 

dvadsať rokov,” uvádza divadlo na 
svojej internetovej stránke www.
divadlonahambalku.sk. Predsta
venie sa stále hrá niekoľkokrát za rok 
a vždy má výborný ohlas divákov. Pri 
príležitosti 20ročného jubilea bolo 
plánované jedno predstavenie v Ma

lackách, avšak pre veľký záujem ve
rejnosti boli napokon dve.

Divadlo na hambálku má v  re
pertoári šestnásť predstavení. Tento 

rok odpremiérovali hru Pánsky klub, 
s ktorou sa pred pár dňami predsta
vili v Senici. 

Milí naši hambálkovci, srdečne 
vám blahoželáme! Do ďalších dní, 

týždňov, rokov a  desaťročí vám že
láme veľa inšpirácie, spokojných di
vákov a dobrej nálady, ktorú okolo 
seba rozdávate.

Text: Ľ. Pilzová, 
foto: divadlo na hambálku

KULTÚRA / SPEKTRUM

kontaktné osoby 
pre Malacky: 
•	Veronika	Fuseková	
 veronika.fusekova@gmail.com 
•	Zuzana	Janská	
 zuzana.janska@seniorville.eu

v Malackách môžete balíčky 
odovzdať na troch miestach:
•	Mestský	úrad	Malacky,	
 klientske centrum (prízemie),
 p. Monika Gajarová
•	 rodinný	dom	Legionárska	32 
•	Záhradné	centrum	Slnečnica
 (Pezinská ulica)

Zabaľme do krabice
 kúsok svojej lásky

Aj tento rok sa koná celoslovenská zbierka pre seniorov v domovoch 
dôchodcov. Zapojiť sa môže každý, kto chce potešiť. Stačí k tomu 
krabica, napríklad od topánok, pár maličkostí a kúsok svojho srdca. 
Ďa kujeme.

dôležitá prosba: zvlášť treba zabaliť spodnú časť a zvlášť vrchnú časť 
krabice. Obsah každej sa totiž ešte kontroluje. Ľudia občas zabalia alkohol, 
použitú kozmetiku, potraviny po záruke alebo pokazené ovocie – toto všetko 
sa musí z balíčkov odstrániť. Každá jedna krabička sa skontroluje a čaká na 
odovzdanie. Ak v niektorej ešte zostane miesto, organizátorky do nich ešte 
čoto doplnia.

–red-/www.kolkolasky.sk

Toh toročný mestský ad
ventný veniec, ktorý 
požehnal malacký fa
rár Ján Ragula a  jeho 

prvá sviečka bola za
pálená počas advent

ného koncertu, vznikol 
v centre voľného času. Záslu
hu na ňom majú jeho šikov  
né zamestnankyne Eva Haš-
ková a  Roxana Hladíko-
vá. Jeho krásu vám pri  
b ližujeme aj pro stred
níctvom fotografií. 
Osobne si ho môžete po  
zrieť vo ves tibule mestské
ho úradu.

Foto: S. osuský

 Hambálkovci oslavujú...

Mestský adventný veniec vznikol v Cvečku

 a my s nimi
divadlo na hambálku oslávilo jubileum a my sme boli pri tom. Pred 
20 rokmi, 23. novembra 2002, mala premiéru ich prvá inscenácia, ko-
média Ženský zákon. Pôvodný známy text Jozefa Gregora-Tajovského 
excelentne preložili do záhoráčtiny bratia Jozef a Štefan Moravčíkovci.



6 21/2022

Po dvoch vynechaných sezónach 
klzisko tento rok bude! Na ploche 
multifunkčného ihriska v Zámockom 
parku sú v  plnom prúde prípravné 
práce. Ak všetko pôjde podľa plánu, 
korčuľovať by sa mohlo už v sobo
tu 3. decembra. V prípade záujmu  

o prenájom celej plochy pre orga
nizované skupiny napíšte mail na 
info@adhocmalacky.sk, prípadne 
môžete využiť rezervačný formulár 
na www.adhocmalacky.sk, odkaz 

ZIMné kLZISko – nájdete tam aj 
rozpis hodín pre verejnosť i organizo
vané skupiny a cenník.

Text: Ad HoC, 
foto: archív mestských médií 

24. novembra sme  
si pripomenuli ne
dožité 80. narode
niny našej milova
nej mamy, manžel
ky a pani učiteľky 
dagmar klempo-
vej. S láskou spomínajú manžel, 
synovia s rodinami, ostatná rodina 
a priatelia. Kto ste ju poznali, ve
nujte jej spolu s na mi tichú spo
mienku.

29. novembra sme 
si pripomenuli 11.  
výročie úmrtia náš
ho drahého ot ca, 
dedka a  pradedka 
Františka osuské-
ho. S láskou a úc
tou spomínajú dvaja synovia, dcé
ra s rodinami a ostatná rodina. Kto 
ste ho poznali, venujte mu s nami 
tichú spomienku.

26. novembra uply 
 nulo 11 rokov od ú  
mrtia Jána Stachu 
z  Malaciek. S  lás
kou a úctou spomí
najú manželka, syn 
s rodinou a ostatná 
rodina. Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku.

Augustin Dolina, Jakubov
Kamila Mihálová, r. Bednárová, 
Rohožník
Mária Bilkovičová, r. Havlíková, 
Malacky
Mária Trankovičová, Malacky
Augustín Šimek, Jakubov
Ladislav Dulanský, Malacky
Helena Geletová, r. Michalovičová, 
Kostolište
Marta Holenková, Moravský Svä
tý Ján
Daniela Jurkáčková, Jakubov

SPOLOČENSKÁ KRONIKA / SPEKTRUM

SPoMIEnkY

oPUSTILI nÁS

Štvrtok
1. december od 9.00 h

do 12.00 h15. december

Bezplatná právna pomoc je urče
ná pre seniorov s trvalým bydliskom 
v Malackách. Na konzultáciu s práv
nikom JUDr. Františkom Kurnotom 
sa netreba objednávať vopred, stačí 
prísť na Mestský úrad v  Malackách  
(1. poschodie, číslo dverí 128). Pri
neste si so sebou občiansky preukaz 
(pre overenie bydliska). Poradenstvo 
je diskrétne a anonymné.

Seniori sa môžu na poradňu obrá
tiť v týchto oblastiach: 

exekúcie, 
rodinné vzťahy (rozvod, rozde

lenie bezpodielového spoluvlastníc
tva manželov), 

dedičské konanie, 
zmluvné vzťahy (uzavretie kúp

nej zmluvy, darovacej zmluvy, ná
jomnej zmluvy), 

majetkové záležitosti (vyporia
danie podielového spoluvlastníctva, 
predaj/kúpa nehnuteľností, vlastníc
tvo nehnuteľností nezapísaných na 
liste vlastníctva, výpovede z nájmu), 

spotrebiteľské problémy (rekla
mácie tovaru/služieb), 

právna ochrana (usmernenia 
v  súdnych sporoch a v  konaniach 
pred štátnymi orgánmi).

Poradenstvo neposkytujeme 
v trestných veciach a nezastupu-
jeme ani v konaniach na súdoch.

         -red-

 Bezplatná právna
 pomoc  pre seniorov

 Máte dlhy a potrebujete 
 pomôcť?

V Malackách bola otvorená Bezplatná dlhová poradňa. Záštitu nad ňou 
má Ministerstvo práce, sociálnych vecí a  rodiny SR. Bezplatná dlhová po
radňa poskytuje ekonomické, právne a psychologické poradenstvo ľuďom 
v ťažkej finančnej situácii. Ak ste sa ocitli v začarovanom kruhu dlhov a po
trebujete pomoc, s dôverou sa obráťte na našich odborníkov. Poradňu mô
žete kontaktovať telefonicky či mailom, alebo môžete prísť aj osobne na 
Záhorácku 28. Pomoc je určená obyvateľom celého regiónu.
Informácie: www.pomahamedlznikom.sk, mail: bdp.ma@upsvr.gov.sk

 telefón: 0918 648 934
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Pripravuje sa klzisko

č. 22 vyjde 14. decembra
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dve medaily z viacbojárskych 
šampionátov 

Po mladých bežcoch, šprintéroch 
a skokanoch zbierajú úspechy v rám
ci Slovenska aj talentovaní viacbojári 
AC. Rebecca Slezáková po roku ob
hájila titul majsterky SR vo viacboji 
dorasteniek. V deväťboji starších žia
kov si v  porovnaní s  minulou sezó
nou o jednu priečku polepšil aktuál
ne strieborný Adam Boškovič a me
dzi viacbojárskou elitou sa nestratilo 
ani mladšie žiactvo.

Súboje o viacbojárske tituly mlad
šieho žiactva sa odohrali v  Martine. 
Najlepšie umiestnenie v  rámci čle
nov AC Malacky dosiahol Matias Mi-
chalovič, ktorý v päťboji nazbieral 
2301 bodov, za čo mu patrila 6. prieč
ka. V konkurencii 42 pretekárov ob
stáli aj dominik Babeľa (8.),  Šimon 
nehyba (11.) a Martin Šnegoň (20.). 
V súťaži dievčat sa spomedzi našich 
najviac darilo Regine Slezákovej, 
ktorú so ziskom 2465 bodov klasi
fikovali na 8. mieste. V prvej polovi
ci 79členného štartového poľa sa 
umiestnili Lea Pauková (16.), Simo-
na Prvoničová (27.) a ešte len 11roč
ná nela Stašková (28.).

Staršie kategórie súťažili v  Nit
re a  aj tam mali Malacky početné 
zastúpenie. Absolútnym vrcholom 
boli výkony Rebeccy Slezákovej. 
So ziskom 5115 bodov sa stala maj
sterkou SR v sedemboji dorasteniek. 
Zvíťazila na 100 m prekážok, v  sko
ku do diaľky, na 200 m a v hode oš
tepom, druhá najlepšia bola v skoku 
do výšky a na 800 m, piaty najdlhší 
výkon dosiahla vo vrhu guľou. Ak 
by sa viacbojársky šampionát konal 
v  prvej časti sezóny, dosiahnutým 
súčtom bodov by sa kvalifikovala 
na majstrovstvá Európy do 18 rokov  
v Jeruzaleme. Druhú medailu pre 
Malacky zariadil v deväťboji starších 
žiakov Adam Boškovič. Vo všetkých 
disciplínach predviedol vyrovnané 
výkony, nazbieral 4282 bodov a  zo 
súťaže si odniesol zaslúžené striebro. 
Tesne za stupňom víťazov v  rovna
kej kategórii zaostal Teodor volek 

(4. miesto). Nebyť jeho zaváhania 
v  hode diskom, mohli si Malača
nia spod Zobora priviezť komplet
nú zbierku medailí. Solídne výkony 
predviedli aj junior nicolas Haramia 
(6. miesto) a starší žiak Alex Houndjo 
(7. miesto).

Majstrovstvá SR družstiev 
staršieho žiactva

Starší žiaci AC Malacky nadvia
zali na striebro z minulého roka a v tí  
movej súťaži  najlepších družstiev 

Slovenska získali bronz. Staršie žiač-
ky si oproti minulej sezóne polepšili 
a posunuli sa na 6. priečku.

Najväčšiu porciu bodov, 29, spo
medzi AC Malacky získal Teodor vo-
lek. K víťazstvu v behu na 300 m pre
kážok pridal aj dve druhé miesta na 
300 m a 100 m prekážok. Prvenstvo 
dosiahol aj Adam Boškovič v skoku 
do výšky a bol úspešný aj v prekáž
kových behoch na 100 m a 300 m – 
v oboch dosiahol 3. najrýchlejší čas. 
Na 3000metrovej trati uhájil druhú 
pozíciu daniel Šelc a na 1500 m pre

kážok finišoval tretí Martin Šnegoň. 
Tretia skončila aj štafeta AC na 4x  
300 m v zložení Martin Šnegoň, Ri-
chard Švec, Alessandro Perin a To-
máš Měšťan.

V  kategórii starších žiačok bola 
pre AC najužitočnejšia Martina Mo-
ravčíková, ktorá nazbierala 18 bo
dov. Darilo sa jej najmä v  hode oš
tepom, kde zaznamenala druhý naj
dlhší výkon súťaže. Z  individuálne 
ho 1. miesta sa tešila Laura Sedláko-
vá v behu na 800 m a taktiež štafeta 
na 4x 300 m v zložení Michaela ko-

váčiková, Laura Sedláková, Simo-
na Prvoničová a  Lucia kopeliovi-
čová.

Tím starších žiakov AC Malacky:
Dominik Babeľa (5 bodov), Boris 

Belica (6,5), Adam Boškovič (27), Kriš
tof Haba (2,5), Alex Houndjo (13,5), Ja
kub Hrúz (8), Filip Kučinský (5,5), Patrik 
Marcinových (0), Tomáš Měšťan (2), 
Matias Michalovič (5), Šimon Nehyba 
(7), Daniel Šelc (10,5), Alessandro Pe
rin (2), Patrik Prstek (1), Martin Šnegoň 
(10), Richard Švec (8), Alexander Veselý 
(2,5), Teodor Volek (29).

Tím starších žiačok AC Malacky:
Vanda Habová (5 bodov), Domi

nika Hustá (0,75), Lucia Kopeliovičo
vá (2,75), Michaela Kováčiková (2,75), 
Kristína Ella Kovářová (0), Barbora 
Kučinská (0), Martina Moravčíková 
(18), Pavlína OrtMertlová (10), Alžbe
ta Pagáčová (0), Lea Pauková (0,75), 
Viktóra Pauková (0), Simona Prvoni
čová (3,5), Vanesa Salaiová (0), Laura 
Sedláková (17,75), Regina Slezáková 
(9), Alexandra Šelcová (0), Sofia Lea 

Šerešová (0), Nela Šnegoňová (4), Vero
nika Trojáková (0), Hana Zálesňáková 
(3,75), Lilly Zivčáková (2). 

 
Majstrovstvá SR 
družstiev dorastu 

dorastencom a  dorastenkám 
AC Malacky sa druhý rok po sebe po
darilo kvalifikovať na majstrovstvá SR 
družstiev. V  konkurencii najlepších 
tímov Slovenska do 18 rokov vybo
jovali dorastenci strieborné medaily 
a dorastenky obsadili veľmi peknú 5. 
priečku. Po minuloročnom 4. mieste 

dorastencov a 7. dorasteniek je atle
tika v Malackách na vzostupe aj v ko
lektívnych súťažiach.

Naši dorastenci nemali v  súťaži 
jednoznačného lídra, o  ich úspechu 
rozhodol kolektívny výkon. Najviac 
bodov spomedzi dorastencov AC 
Malacky získali Adam Gašpar a  Te-
odor volek, zhodne po 22. Jediné 
víťazstvo pretekárov AC zaznamenal 
Adam Gašpar na 110 m prekážok. 
V rovnakej disciplíne finišoval na dru
hom mieste Eric Houndjo a  druhý 
bol aj Samuel osuský v  skoku do 
diaľky. Tretí najlepší výkon súťaže do
siahli Teodor volek na 200 m a 400 
m prekážok a taktiež Matúš nehyba 
v skoku do výšky. Nepríjemný zážitok 
so šťastným koncom prežil v cieľovej 
rovinke „stípliarskeho“ súboja o  3. 
miesto Alex drahoš. Po hrôzostraš
ne vyzerajúcom páde na 2000 m pre
kážok bol transportovaný do nemoc
nice a  s  ľahkými zraneniami sa ešte 
stihol vrátiť na dekorovanie vicemaj
strov Slovenska.

Najviac bodov, 31, v hodnotení do 
rasteniek AC Malacky nazbierala Re-

becca Slezáková za víťazstvá na 100 
m prekážok a v šprinte na 200 m a za 
2. miesto v hode oštepom. Plný po
čet bodov zariadila aj karen Gríge-
lová za 1. miesto v trojskoku. V šprin
te na 200 m bola druhá Tereza Beňo-
vá a na 2000 m prekážok klasifikovali 
vandu Habovú na 3. mieste.

Tím dorastencov AC Malacky:
Adam Babeľa (9 bodov), Dominik 

Babeľa (7,25), Boris Belica (7,75), Adam 
Boškovič (19), Alex Drahoš (0), Michal 
Gajarský (1,75), Adam Gašpar (22), 
Juraj Hlaváč (1,75), Alex Houndjo (12), 
Eric Houndjo (17), Tomáš Měšťan (4), 
Matias Michalovič (9,5), Matúš Nehyba 
(13,5), Šimon Nehyba (5,25), Samuel 
Osuský (21), Patrik Prstek (0,75), Martin 
Šnegoň (6), Teodor Volek (22).

 
Tím dorasteniek AC Malacky:

Tereza Beňová Tereza (17,75 bodu), 
Karen Grígelová (12), Vanda Habová 
(8), Dominika Hustá (1), Michaela Ko
váčiková (6,25), Lucia Kopeliovičová 
(1), Nina Kopeliovičová (0), Barbora 
Kučinská (0), Martina Moravčíková 
(2), Pavlína OrtMertlová (6), Simona 
Prvoničová (1), Kristína Sabová (5,25), 
Laura Sedláková (8), Rebecca Slezáko
vá (31), Regina Slezáková (8), Sofia Lea 
Šerešová (0), Nela Šnegoňová (2), Sa
bina Zajačková (3), Hana Zálesňáková 
(4,75), Lilly Zivčáková (6). 

Text: P. Filip, foto: S. Slezáková, 
A. Hollá, P. Macko, L. Šnegoňová 

Majsterka SR vo viacboji dorasteniek Rebecca Slezáková

Pokračujeme treťou časťou seriálu o atletických súťažiach tejto jese-
ne, na ktorých sa zúčastnili pretekári AC Malacky. dnes sa budeme 
venovať majstrovstvám SR vo viacboji mladšieho žiactva, staršieho 
žiactva, dorastu a  juniorov a majstrovstvám SR družstiev staršieho 
žiactva a dorastu. vo všetkých spomenutých súťažiach sa našim at-
létom darilo.

Majstrovstvá SR družstiev: strieborní dorastenci a 5. miesto pre dorastenky s trénermi A. Hollou a P. Filipom

 Bohatá atletická jeseň III.

Majstrovstvá SR družstiev: bronzoví starší žiaci a 6. miesto pre staršie žiačky s trénermi A. Hollou a P. Filipom

Vicemajster SR vo viacboji dorastencov 
Adam Boškovič
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Basketbal v Malackách má boha
tú tradíciu a mnohí Malačania si aj ur
čite spomenú na povestný basketba
lový ples, ktorý sa konal niekoľko de
kád a bol vrcholom plesovej sezóny 

v Malackách a širokom okolí. Ďalšou 
spomienkou je tradícia Memoriálu 
Karola Oreského. Takmer všetci v Ma
lackách a okolí pamätajú na povest
né streetballové podujatia – menšie 

aj tie, keď u nás vrcholila celá sloven
ská Streetball Tour.

V Malackách žije basketbal aj 
dnes. V  sobotu 3. decembra sa hrá 
práve na našej domácej palubovke 
turnaj v kategórii U10. O niečo starší 
basketbalisti, U14, hrali pred pár dňa
mi zápasy v Bratislave. Tento rok sa 
naše družstvo U19 zúčastnilo na me
dzinárodnom turnaji v Ostrave, kde 
skončilo na 7. mieste. Okrem toho sa 

bývalí hráči stretávajú trikrát do týžd
ňa na priateľskú partiu.

Z radov odchovancov TJ Strojár 
vyšli traja reprezentanti Slovenskej 
republiky Boris Bojanovský, Tomáš 
Pavelka a Michael Fusek, extraligoví 
hráči a hráčky, veľký počet mládež
níckych reprezentantov a v nepo
slednom rade hlavne kvalitní a slušní 
ľudia, ktorí týmto športom žijú. 

Basketbalový oddiel TJ Strojár Ma
lacky je historicky najväčším a naj  
úspešnejším basketbalovým klubom 
na Záhorí. Všetkým súčasným i býva
lým hráčom blahoželáme k  jubileu 
ich domovského klubu.

Text a foto: Basketbalový oddiel
 TJ Strojár Malacky
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Stolný tenis – extraliga ženy
MSK Malacky sú na 4. mieste ta

buľky (3 výhry, 2 prehry). Z náročné
ho výjazdu na východ a  sever Slo
venska si priniesli plný bodový zásah. 
Najbližšie hrajú v  sobotu 3. decem
bra doma proti Topoľčanom (10.00 h) 
a Trenčianskemu Jastrabiu (16.00 h). 
Príďte naše dievčatá povzbudiť!

STo valaliky – MSk Malacky 0:7
Body: štvorhra N. Kosová/P. Rajtoková 
1, H. Horníková, N. Kosová a P. Rajto ko
vá po 2

ŠkST Ružomberok – MSk Malacky 
4:6
Body: N. Kosová, P. Rajtoková a H. Hor
níková po 2

Hádzaná – extraliga muži
A  tím Záhorákov v  posledných 

dvoch kolách zaznamenal jednu tes
nú prehru a jednu výhru. Zatiaľ získali 
7 bodov a v tabuľke sú na 8. mieste. 
Najbližšie hrajú v  sobotu 2. decem
bra, keď vycestujú za súperom ŠKP 
Bratislava.

Záhoráci A – Sporta Hlohovec
32:33 
Záhoráci A – MHák Martin
28:24

Hádzaná – 1. liga muži
Záhoráci B sú na 3. mieste tabuľky  
s 12 bodmi a bilanciou 6 – 0 – 3. Ďal  
ší malacký tím, Štart Smartpoint, je 
na 8. mieste so ziskom 4 bodov a bi
lanciou 2 – 0 – 6. 

Prvá liga už má zimnú prestávku 

-mb-

vÝSLEdkovÝ SERvIS

Turnaj v minihádzanej
Minihádzanárske tímy z Malaciek, Rohožníka, Modry, Bratislavy, Stupavy, 

Senca, Lozorna a Pezinka sa v sobotu 19. novembra predstavili v športovej hale 
Malina na turnaji Bratislavského krajského zväzu hádzanej. Zúčastnilo sa 36 tí
mov v kategóriách ročníkov narodenia 2012/2013 a 2014 a mladší. Tí najmenší 
si mohli svoj šport vyskúšať na troch ihriskách. Spolu 96 zápasov sprevádzala 
vysoká návštevnosť, a deti si tak naplno užili turnaj s tou pravou atmosférou.

Text: B. Sivák, foto: Handball Malacky

veľké basketbalové jubileum
Basketbalový oddiel TJ Strojár Malacky tento rok osla-
vuje 75. výročie založenia. všetko sa to začalo v  roku 
1947 na cirkevnej škole. Súčasťou osláv je aj turnaj pre 
všetkých bývalých aj súčasných hráčov, ktorí sa basket-
balu v Malackách venovali alebo venujú.

dievčatá 
2012/2013
  1. Stupava A
  2. ŠKP A
  3. Rohožník
  4. Modra A
  5. ŠKP B
  6. Malacky A
  7. Senec
  8. Stupava B
  9. Malacky B
10. Modra B

Chlapci 
2012/2013
  1. Stupava A
  2. ŠKP A
  3. Modra A
  4. Stupava B
  5. Senec
  6. Pezinok
  7. Malacky A
  8. ŠKP B
  9. Modra B
10. Lozorno
11.  ZŠ Záhorácka  

Malacky

dievčatá 2014 
a ml.
  1. Rohožník
  2. Stupava A
  3. ŠKP B
  4. Senec
  5. ŠKP A
  6. Stupava B
  7. Modra A

Chlapci 2014 
a ml.
  1. Láb B

  2.  Malacky  
zelený tím

  3. Pezinok
  4. ŠKP B
  5.  ZŠ Záhorácka  

Malacky A
  6.  ZŠ Záhorácka 

Malacky B
  7. Láb A
  8. Modra
  9. ŠKP A
10.  Malacky  

modrý tím


