
Pracovníci Tekosu 
začnú zber už o 6. hodi
ne ráno, preto prosíme 
oby vateľov, aby vianoč
né stromy umiestnili na 

stojiská pred rodinné 
domy s predstihom. Ak 
to nestihnete, stromy 
môžete bezplatne odo
vzdať na oboch zber

ných dvoroch (Hlboká, 
Partizánska). Vyhadzo
vanie stromov na sto
jiskách mimo uvede
ných termínov sa bude 
považovať za vytvá ra
nie čiernych skládok.

Tekos

V Malackách a okolí sa do výzvy 
zapojilo mnoho jednotlivcov, rodín,  
tried, klubov i  ďalších organizácií.  
„Vyzbierali sme 441 krabičiek. Okrem 
malackého Mestského centra sociál
nych služieb išli do zariadení v  Stu
dienke, Plaveckom Podhradí a Stupa
ve. Krabičky dostali aj osamelí v  Ma  
lackách, Veľkých Levároch a  Sucho
hrade,” hovorí spoluorganizátorka 

výzvy pre Malacky a  okolie Veroni
ka Fuseková. Ďalšou organizátorkou 
bola Zuzana Janská. Balíčky mohli 
ľudia okrem iného nosiť do Klient
skeho centra Mestského úradu 
v Malackách, kde ich ochotne zbie
rala zamestnankyňa Monika Gaja
rová. Všetkým, ktorí sa zapojili alebo 
akýmkoľvek spôsobom pomohli, 
patrí naše veľké poďakovanie.

Boli sme pri tom, ako sa krabice 
od vás dostali do rúk našich senio
rov v  Mestskom centre sociálnych 
služieb v Malackách. Ostatné dva 
roč níky boli tak trochu smutné: na
miesto návštevy a  priameho odo

vzdania darčekových krabíc do rúk  
seniorov sa museli dary nechať  
pred zariadením a rozdal ich perso
nál.

Krabice plné milých prekvape
ní aj tentoraz doviezla V. Fuseková. 
Sprievod jej okrem mamy robila aj 
Pavlína Ambrová s  dcérkou. Pred 
pandémiou ju sprevádzala dcéra 
Terezka, tentoraz prišla jej mladšia 
sestra Barborka. Práve ona odovzda
la seniorkám a seniorom najviac kra
bíc. Pani Ambrová priniesla do cen
tra aj bábovku, ktorú opatrovateľky 
hneď nakrájali a  rozdali. Kým si se
niori pochutnávali, Barborka chodila 
medzi nimi a  rozdávala vyzdobené 
a naplnené krabice. Niektorí si sotva 
stihli všimnúť, čo sa stalo, a už bolo 
dievčatko, mamou nazvané „hop
sadlo”, preč. Keď ju však volali späť 
a dožadovali sa objatia, neváhala ani 
raz. Veronika s Barborkou i jej mami
nou zašli aj na návštevu k  ležiacim 

pacientkám, tie sa z veselej návšte  
vy tešili azda ešte viac. 

Výzva Koľko lásky sa zmestí do kra  
bice od topánok? už má svoju tra
díciu. Do zdanlivo nepotrebnej 
ška tule od topánok mohli ľudia 
zabaliť niečo sladké (napríklad ty
činku), sla né (kek síky), teplé (šál, 
čiapka, ru kavice), mäk ké (ponož
ky), voňavé (krém), niečo zábav
né (krížovky, časopis) a  nie čo zo 
srdca (pohľadnica, vlastnoruč ne 

Medzi najväčšie plánované in
ves tície na tento rok patrí výstavba 
nového pavilónu škôlky na Štúrovej, 
no vé námestie v centre, revitalizácia  
časti sídliska Juh (M. Tillnera a F. Ma

lovaného), cyklotrasy Družstevná– 
–Radlinského a Partizánska–Cesta 
mlá de že a  pokračovanie výstavby 
športovej arény. Rozpočet počíta 

Pokračovanie na strane 3
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• pondelok 23. január – sídliskové stojiská
• utorok 24. január – rodinné domy I. a III. obvod
• streda 25. január – rodinné domy II. a IV. obvod

 denné centrum
 je v nových
 priestoroch

Denné centrum (Klub dôchod
cov) dočasne sídli v  budove Mest
ského úradu Malacky (Bernolákova 
ulica, 1. p., č. d. 129). Prevádzkové ho
diny sú denne od pondelka do piat
ka v čase 13.00–17.00 h.        -red-

Zber vianočných stromov

 Mesto investuje 
 vyše 9 miliónov €

na decembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva poslanci schvá-
lili rozpočet mesta na rok 2023. Je koncipovaný ako vyrovnaný s príj-
mami a výdavkami vo výške viac ako 33,3 milióna €. na investície by 
malo ísť viac ako 9 miliónov €, z toho 7,9 milióna € predstavujú euro-
fondové projekty.

 kúsok lásky v krabici od topánok
na konci minulého roka sa konal už 5. ročník akcie s názvom Koľko  
lásky sa zmestí do krabice od topánok? Z  aktivity jednej mladej 
mamičky sa rýchlo stala celoslovenská výzva, do ktorej sa zapája 
čoraz viac ľudí. Seniori v  domovoch dôchodcov sa obzvlášť počas 
vianočných sviatkov môžu cítiť osamelo. Mnohokrát si už na nich ani 
nemá kto spomenúť a napriek všetkej snahe personálu sú pre nich 
vianoce ťažkým obdobím.

 sa našiel aj v Malackách

Pokračovanie na strane 5

Dobré a zlé 
správy

V  čase uzávierky tohto vydania 
Malackého hlasu sme sa dozvedeli, 
že fungovanie urgentu (pohotovosti) 
v našej nemocnici by sa malo pravde
podobne predĺžiť do konca tohto roka. 
Je to dobrá alebo zlá správa? Ako sa to 
vezme. Aj na pohár s vodou sa môže
me pozerať ako na poloprázdny ale
bo poloplný. Aktuálne platný termín 
skončenia urgentu v  Malackách je  
31. január. V najbližších dňoch by mala 
mať vláda na stole návrh, aby bol ur
gentný príjem v  Nemocnici Malac
ky zachovaný do 31. decembra tohto 
roka. Tento termín sa navrhuje pre  
to, lebo v  tom čase by už mala napl
no fungovať Nemocnica Bory, ktorá 
by podľa predstáv ministerstva zdra
votníctva mala zabezpečovať po
ho tovostnú službu aj pre Záhorie. 
Ak vezmeme do úvahy, že urgent by 
mal skončiť tento mesiac a zrejme sa 
predĺži do konca roka, je to pozitívna 
správa. Rovnako však majú pravdu 
aj tí, ktorí hovoria, že koniec urgentu 
v decembri je správa zlá. Rušení a pre
dlžovaní už bolo tak veľa, že ani termín 
stanovený na koniec tohto roka ešte 
nemusí byť definitívny. Samozrejme, 
neistota každého z nás, či dostaneme 
včas urgentnú zdravotnú pomoc, nie 
je nič príjemné. Situáciu budeme aj  
naďalej sledovať a informovať vás.

Prvý tohtoročný úvodník si ale pý
ta nespochybniteľne dobré správy. Tak 
teda: určite bude Malacká hudobná 
jar, Prvomájové Malacky či Deň detí. 
Okrem toho sa môžete tešiť na veľa 
ďalších podujatí – spoločenských, kul
túrnych a športových. Všetci si uvedo
mujeme, že tento rok bude z viacerých 
dôvodov ťažký, avšak do veľkej miery 
si ho vieme urobiť pekným a  príjem
ným.

Ľ. Pilzová 
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Dve telocvične, štyri šatne, spr
chy, chodby, vonkajšie ihrisko a prí
stupové plochy k nemu – rozsah prác  

je pomerne veľký. Tieto priesto
ry slúžili žiakom od skolaudovania 
budovy školy v  roku 1991. Po 31 ro

koch nepretržitej prevádzky už boli 
opotrebované, čiastočne poškodené 
a  hygienicky nevyhovujúce. Rekon
štrukciou prešla aj vzduchotechnika, 
vykurovanie a  pribudlo vonkajšie 
elektrické tienenie. „Škola má ďalší 
ucelený zrekonštruovaný priestor. Če
rešničkou je obnovené vonkajšie mul
tifunkčné športovisko. Teší ma, že za 
sebou zanechávame takéto krásne 
dielka,” skonštatoval primátor Juraj 
Říha. 

Čo je teda nové? Obklady, podla
hy, dlažba, omietky, maľovka, kúre
nie, elektroinštalácia, osvetlenie, 
vzduchotechnika. Vonkajšie multi
funkčné ihrisko má na povrchu 
umelý tartan a  starú drevenú pa
lubovku v  telocvičniach nahradila 
kvalitná liata polyuretánová podlaha 

Herculan. „Povrch, na ktorom sa dá 
behať aj v tretrách, je jediný na Slo
vensku, čo sa týka telocviční. Dĺžka 30 
metrov umožňuje behať štarty 20 m  
a nábehy na dve prekážky. A samo
zrejme, výška v tretrách. To je niečo 
ne skutočné z pohľadu nás atlétov,“ 
teší sa za všetkých žiakov i pedagó
gov učiteľ telesnej výchovy Vladimír 
Handl.

Výpočet investícií z  posledného 
obdobia v  ZŠ na Záhoráckej je bo
hatý: škola má nový presvetlený ves  
tibul, novú fasádu, zateplenie, dlaž
bu pred hlavným vchodom, bezba

riérový vstup, nové osvetlenie oboch 
telocviční, nové podlahy v  triedach, 
zrekonštruované všetky bloky toa
liet, zrekonštruovanú atletickú dráhu 
a nové átrium. Vďaka eurofondové
mu projektu prešlo kompletnou pre
menou osem učební: tri počítačové, 
dve jazykové, dve laboratóriá (bio
logickochemické a  fyzikálne) a po
lytechnická učebňa. Školu ešte čaká 
postupná oprava chodieb na jednot
livých poschodiach a  modernizácia 
kuchyne.

Text: Ľ. Pilzová, 
foto: M. ondrovič
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obnova kruhového objazdu na 
Pezinskej ulici medzi nákup-
ným centrom oC Malavia, Tes-
com a Javorovou ulicou je skon-
čená. Posledné práce prebehli 
na prelome rokov a  začiatkom 
januára bol kruhový objazd 
odovzdaný do užívania. 

Revitalizácia prebiehala počas 
decembra pri plnej premávke iba 
s miernym zúžením vozovky na kru
hovom objazde. Obnova zahŕňala 
úpravu stredového ostrovčeka, vý

menu zámkovej dlažby za novú a vý
sadbu zelene. Kruhový objazd má  
okrem toho vybudovaný pás pre 
nadrozmernú dopravu. Je chránený 
kvetináčmi, aby ho vodiči nepouží
vali v  neodôvodnených prípadoch. 
Súčasťou nového stredového ostrov
čeka je zeleň vrátane nenáročných 
cibuľovín a trvaliek či nízkorastúcich 
drevín odolnejších voči suchu. Na 
stredovom ostrovčeku sa zo strán 
dláždeného pásu pre nadrozmernú 
dopravu nachádzajú aj dve vodozá
držné jazierka, ktoré v prípade vyso

kých úhrnov zrážok zadržia vodu na 
mieste a dovolia jej pomaly vsiaknuť 
do pôdy. Cieľom revitalizácie bolo 
okrem skrášlenia frekventovanej 
časti mesta zmierniť následky klima
tickej zmeny a zlepšiť hospodárenie 
s dažďovou vodou. 

Tento projekt finančne podporil 

Text a foto: J. Hargaš 

Text VZN, výzva na predkladanie  
žiadostí a tlačivo žiadosti sú k dispozí
cii na www.malacky.sk, časť MESTo 
– doTÁCIE A GRAnTY. Povinnou prí 
 lohou je vyplnený formulár Žiadosť  
o poskytnutie dotácie (príloha č. 1 
VZN). Žiadosť možno podať aj elek
tro nicky cez www.slovensko.sk spo
lu s prílohami v PDF formáte podpí-
sané kvalifikovaným elektronic-
kým podpisom.

Žiadatelia – organizačné jednot-
ky (zložky) bez právnej subjekti-
vity musia k žiadosti predložiť 
spl nomocnenie na všetky právne 
úkony súvisiace s procesom po sky
tovania dotácií, podpísané šta tu tár
nym zástupcom materskej or gani
zácie (príloha č. 1 výzvy). Žiadatelia  
o dotáciu na športovú činnosť pri

ložia aj vyplnený dotazník pre žia-
dateľov o dotáciu na športovú čin-
nosť na rok 2021 (príloha č. 2 výzvy).

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

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

Žiadosti o dotáciu sa podávajú na 
adresu

Mesto Malacky,
Bernolákova 5188/1A,
901 01 Malacky          Msú

 Žiadosti o dotáciu 
z rozpočtu mesta 
 na rok 2023

Mestský úrad Malacky podľa všeobecne záväzného nariadenia  
(vZn) č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta vyzýva 
záujemcov o dotáciu na činnosť alebo konkrétnu akciu, aby do  
31. januára 2023 podali žiadosť. o dotáciu sa môže žiadať v oblasti 
športu, kultúry, sociálnej oblasti  a  pre iné neziskové organizácie.

 ZŠ Záhorácka má
 zmodernizované
 športoviská

Základná škola na Záhoráckej ulici prešla v  posledných rokoch zá-
sadnými zmenami. novinkou je práve skončená kompletná rekon-
štrukcia oboch telocviční a  výstavba vonkajšieho multifunkčného 
ihriska. Mesto na tento projekt získalo vyše 400-tisíc € z  Fondu na 
podporu športu.

 kruhový objazd pri Malavii je hotový
Nové exteriérové multifunkčné ihrisko

Jedna z dvoch zrekonštruovaných telocviční
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Členov komisií volí mestské za
stupiteľstvo spomedzi poslancov 
MsZ a  iných osôb, spravidla s odbor
nosťou súvisiacou s  činnosťou ko
misie. Každá komisia má predsedu, 
podpredsedu a tajomníka.

Občania, ktorí sa s  prihliadnutím 
na vlastnú od bornosť chcú počas 
tohto volebného obdobia podie
ľať na práci niektorej z  komisií MsZ, 
môžu svoju žiadosť o členstvo s krát
kym popisom svojej odbornosti 
v motivačnom liste posielať na adre
su  jana.matuskova@malacky.sk  
do 24. januára 2023.

Komisie v  oblasti svojej pôsob
nosti vypracúvajú stanoviská k zále
žitostiam a  materiálom prerokúva
ným orgánmi mesta. Vypracúvajú 
tiež návrhy a  podnety na riešenie 
naj dôležitejších otázok života v mes

te a  predkladajú ich orgánom mes
ta, ktoré sú povinné sa nimi zaobe
rať a o výsledku komisiu informovať. 

Komisie kontrolujú spôsob realizácie 
uznesení mestského zastupiteľstva 
a mestskej rady, dozerajú na hospo
dárenie s majetkom mesta, prípadne  
majetkom prenechaným mestu i do 
dočasného užívania. Komisie sa schá

dzajú podľa potreby, spravidla však 
raz mesačne. Zasadnutie komi sie 
zvo láva a vedie jej predseda. Zásady  
rokovania a  uznášania sa komisií 
usta novuje Rokovací poriadok Mest
ského zastupiteľstva a jeho orgánov. 
Komisie nemajú rozhodovaciu prá
vomoc.

Zoznam komisií MsZ 
v Malackách 2022–2026
Komisia pre vzdelávanie
Predseda: Pavol Tedla 
Podpredseda: Daniel Masarovič
 
Komisia pre šport a mládež
Predseda: Anton Pašteka
Podpredseda: Ladislav Čas
Členka: Viera Mária Adamovičová
 
Komisia pre sociálne veci 
Predsedníčka: Lucia Vidanová
Podpredsedníčka: Katarína Trenčan
ská 

Komisia pre zdravotníctvo
Predseda: Marián Haramia
Podpredseda: Jozef Mračna 

Komisia pre územný rozvoj, 
dopravu a životné prostredie
Predseda: Adam Janík 
Podpredseda: Pavel Spusta
Členovia: Tomáš Beňo, Richard Hájek
 
Komisia pre financie, 
legislatívu a správu majetku
Predsedníčka: Zuzana Baligová
Podpredseda: Jozef Mračna 

Komisia pre bezpečnosť 
a verejný poriadok 
Predseda: Štefan Hronček 
Podpredseda: Marián Andil

Komisia pre kultúru 
Predseda: Martin Macejka 
Podpredseda: Milan Ondrovič 
Členovia: Štefan Hronček, Lucia 
Vidanová 

aj s  prípravou projektových doku
mentácií k novej základnej škole na 
Rakárenskej, k nájomným bytom na  
Jánošíkovej či novému zariadeniu 
pre seniorov.

Realitou od 1. januára sú vyššie  

miestne dane, poplatky za komunál
ny odpad či úhrady za školy a  škol
ské zariadenia. Ako sme opakovane  
informovali, vedenie mesta si uve
domuje, že ide o nepopulárne a mi  
moriadne citlivé rozhodnutie. Dane 
z  nehnuteľností a  poplatky za ko
munálny odpad sa pre fyzické aj 

právnické osoby zvýšili o 15 %. Zvý
šenie za komunálny odpad zname 
ná o  5,11 € ročne na jedného oby
vateľa (doterajší poplatok 34,20 €  
sa zvýšil na 39,31 € ročne). Za prie
merný dvojizbový byt zaplatí majiteľ 
o 4,69 € viac ročne. Obyvatelia nad 
62 rokov, zdravotne postihnutí a  ľu

dia v hmotnej núdzi majú z poplat
kov zľavy.

Výšku miestnych daní a  poplat
kov ovplyvňuje niekoľko nepriazni
vých aktuálnych faktorov: inflácia, 
povinné zvyšovanie platov v  škol
stve a  verejnej správe, zvýšený da
ňový bonus (čo znamená menší 

príjem štátu z daní a zároveň menej 
peňazí na tzv. podielové dane pre 
samosprávy), vysoké ceny energií  
a v prípade Tekosu aj výrazné kolí sa
nie cien pohonných látok. „Každé jed
no euro, ktoré obyvatelia zaplatia svoj
mu mestu, sa im vráti v podobe kvalit
ných služieb mesta, opráv ciest, škôl či 
verejného osvetlenia, ale aj výstavby 
nových cyklotrás a ná jomných bytov,” 
opakovane zdôrazňuje vedenie sa
mosprávy.

 Mesto investuje  vyše 9 miliónov €
Dokončenie zo strany 1

 Staňte sa členom  komisie pri MsZ

Ďalšie dotácie 
pre mesto

Malacky získali dotácie z eu
rofondov na ďalšie dva projekty, 
spolu 1,3 milióna €. Vyše milión sa 
využije na výstavbu pešieho ná
mestia v centre mesta a sumou 
300tisíc € bude podporená vý
stavba nového pešieho a cyklis
tického koridoru pred aktuálne 
stavanou športovou arénou.

„V tomto priestore chceme vy
sadiť aj novú stromovú alej me
dzi Pezinskou ulicou a Zámockým 
parkom, čo celej lokalite veľmi po
môže,” informoval primátor Juraj 
Říha.

Aktuálne projekty

Pripravila redakcia Malackého hlasu

Mestské zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje poradné, iniciatív-
ne a kontrolné orgány. Členom komisie sa môžete stať aj vy.

Výstavba Šport arény

Koncom novembra podpísalo mesto 
zmluvu na výstavbu cyklotrasy Druž
stevná–Záhorácka–Mierové námes

tie–Radlinského. Celková cena diela  
je 1 901 858,40 € s DPH a bude ho re
a lizovať firma COLAS Slovakia, a. s.  
Stavebná zákazka zahŕňa okrem cyk
lotrasy aj úpravu hlavnej svetelnej 
križovatky, elektroinštalácie a prístre
šok na bicykle. Proces verejného ob

starávania je momentálne na admi
nistratívnej kontrole. Podľa harmo
nogramu stavby by práce mali trvať 
päť mesiacov. 

Ďalšie aktuálne projekty si pozrite 
v našej fotogalérii.

Pohľad do mestskej podzemnej garáže

Detské ihrisko pred Malinou podstupuje kompletnú rekonštrukciu

V centre mesta vzniká nové pešie námestie
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Rámcová náplň práce: 
•  vedenie komplexnej agendy pohľadávok 

mesta,
•  vedenie agendy dotácií poskytovaných 

mes tom pre športové kluby a  organizácie 
pôsobiace v športe,

•  príprava a vyhotovovanie zmlúv a dohôd, 
v ktorých je mesto účastníkom, vrátane za
bezpečovania podkladov potrebných k uza
vretiu zmlúv a dohôd,

•  vypracovávanie právnych stanovísk a  ana
lýz,

•  povinné zverejňovanie informácií v zmysle 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístu
pe k informáciám a o zmene a doplnení nie
ktorých zákonov (zákon o slobode informá
cií) v znení neskorších predpisov,

•  iná administratívna činnosť.

Miesto výkonu práce: Malacky

druh pracovného pomeru: 
•  pracovný pomer na dobu určitú na zástup 

počas rodičovskej dovolenky

Termín nástupu: 15. 2. 2023, príp. dohodou

Platové podmienky:
•  nástupný plat minimálne 1200 € brutto/me

siac v závislosti od odpracovaných rokov + 
možnosť uplatnenia osobného príplatku  
k platu

kvalifikačné predpoklady: 
•  vysokoškolské právnické vzdelanie druhé 

ho stupňa; pozícia je vhodná aj pre absol
venta

Iné kritériá a požiadavky:
•  občianska bezúhonnosť,
•  znalosť práce s PC (MS Office, Internet),
•  samostatnosť, komunikatívnosť, flexibil

nosť, zodpovednosť.

Zoznam požadovaných dokladov
•  žiadosť o zaradenie do výberu uchádzača,
•  štruktúrovaný profesijný životopis s uvede

ním telefonického a emailového kontaktu,
•  kópia dokladu o vzdelaní.

Rámcová náplň práce: 
•  vedenie ekonomickej agendy spojenej 

s čin nosťou rozpočtových a príspevkových 
or ganizácií,

•  zabezpečuje v plnom rozsahu odbornú čin
nosť v oblasti účtovníctva,

•  komplexné zabezpečenie výkazníctva.

Miesto výkonu práce: 
Malacky

druh pracovného pomeru: 
•  pracovný pomer na dobu určitú na jeden 

rok s  možnosťou predĺženia pracovného 
pomeru na dobu neurčitú

Termín nástupu: 
dohodou

Platové podmienky: 
•  nástupný plat minimálne 1300 € brutto/

mesiac v závislosti od odpracovaných rokov 
+ možnosť uplatnenia osobného príplatku  
k platu

kvalifikačné predpoklady: 
•  úplné stredné odborné alebo vysokoškolské 

vzdelanie ekonomického smeru

Iné kritériá a požiadavky:
•  prax v  podvojnom účtovníctve minimálne 

5 rokov,
•  znalosť rozpočtovníctva výhodou,
•  znalosť legislatívy verejnej správy, znalosť 

všeobecno záväzných predpisov týkajúcich 
sa hospodárenia s  finančnými prostriedka
mi, účtovníctva, výkazníctva v oblasti samo
správy,

•  občianska bezúhonnosť,
•  znalosť práce s PC (MS OFFICE – excel pod

mienkou, internet),
•  samostatnosť, komunikatívnosť, flexibil

nosť, zodpovednosť. 

Zoznam požadovaných dokladov
•  žiadosť o zaradenie do výberu uchádzača, 
•  štruktúrovaný profesijný životopis s uvede

ním telefonického a emailového kontaktu,
•  kópia dokladu o vzdelaní.

od najväčšieho leteckého nešťastia v dejinách Sloven-
ska uplynulo 17 rokov. 19. januára 2006 sa z polroč-
nej medzinárodnej vojenskej operácie kFoR v kosove 
vracali vojaci a zamestnanci ministerstva obrany. do-
movinu mali už takpovediac na dohľad, avšak pár kilo-
metrov pred plánovaným pristátím v košiciach sa ich 
letecký špeciál zrútil neďaleko maďarskej obce Hejce. 
Zo 43 ľudí na palube prežil jediný.

samostatný odborný referent právny 
a správy majetku, Msú Malacky

samostatný odborný referent všeobecnej 
učtárne, Mesto Malacky

dátum a miesto podania žiadosti:
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 24. januára na ad
resu Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky (neakceptuje sa posledný deň 
lehoty ako dátum odoslania na podacom lístku pošty).

dátum a miesto podania žiadosti:
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 20. januára  na ad
resu: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky (neakceptuje sa posledný deň 
lehoty ako dátum odoslania na podacom lístku pošty).

voĽné PRACovné MIESTo voĽné PRACovné MIESTo 

 Sedemnásť rokov od tragédie našich vojakov

Osem obetí pochádzalo z dopravnej letky v Kuchyni, pri
čom väčšina z nich bývala v Malackách. Čatárka Bronislava 
Gregorovičová, podplukovník Miroslav novák, kapitán 
Róbert Soľava, práporčík ondrej keszi, kapitán Tomáš 
Žipaj, kapitán norbert kumančík, nadporučík Ján Hejduk 
a nadrotmajster karol Malatin. Ich pamiatku v areáli doprav
ného krídla Kuchyňa pripomína troska Antonova24, nezha
sínajúci plameň sviečky v tamojšej kaplnke a hlina priamo z 
miesta tra gédie uložená v nábojnici. Každoročne si pripomí
name slová vtedajšieho ministra obrany Juraja Lišku: „Vojaci, 
všetky rozkazy svojich veliteľov ste splnili. Splniť posledný vám 
nebolo dopriate. Ten rozkaz znel: vráťte sa domov, živí a zdraví.”

Česť ich pamiatke. Nikdy nezabudneme.
Text: Ľ. Pilzová, foto: S. osuský
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 Mesto má novú
 webstránku

Mesto Malacky spustilo novú webovú stránku www.malacky.sk. Pô-
vodná stránka už mala 14 rokov, a hoci bola bezproblémovo funkčná, 
nevyhnutnosť redizajnu mala dva dôvody: nové zákonné povinnosti 
verejnej správy v oblasti informačných systémov a potreba moder-
nizácie vrátane responzivity, čiže prispôsobenia pre mobilné zaria-
denia a tablety.

Nová stránka spĺňa všetky tech
nické aj legislatívne štandardy, je 
vizuálne moderná, dynamická a pre
hľadná. Zhotoviteľom je spoločnosť 
InQool z  Brna, ktorá vyhrala súťaž 
návrhov. Je okrem iného podpísa
ná pod internetové stránky miest 
Praha a  Brno, niektorých českých 
ministerstiev, univerzít a ďalších ofi
ciálnych inštitúcií v  Českej republi
ke či Národnej banky Slovenska. Pri 

príprave a  realizácii so spoločnos
ťou InQool intenzívne spolupraco
val  Útvar komunikácie a  vonkajších 
vzťahov MsÚ Malacky.

Web obsahuje 425 stránok a tak
mer 10tisíc článkov. Aktuálne sa eš
te niektoré časti obsahovo a grafic
ky priebežne napĺňajú a upravujú. 
Postrehy a  pripomienky užívateľov 
privítame na media@malacky.sk.

-red-

K a m a r á t s k y, 
vždy dobre na
ladený, ochot
ný pomôcť, tie
to slová az da 
najviac vystihu

jú nášho kolegu a  dl horočného 
člena Mestskej polície Malacky 
Vladislava Ku náka. Večný smejo, 
ktorý nás ro zosmutnil jediný raz 
– v pondelok 9. januára, keď nás 
navždy opustil.

Príslušníkom Mestskej polície 
Malacky bol od 1. au gusta 2007, 
čiže 15 rokov. Za ten čas urobil 
veľa práce v  prospech bezpeč
nosti a poriadku v uliciach nášho 
mesta. Pravidelne spolupracoval 
pri organizácii mestských podu
jatí a jeho poslaním bola pre
vencia. V  rámci nej trpezlivo vy
svetľoval dôležité veci predško
lákom, žiakom základných škôl 
i se niorom.

„I keď sme tušili, že v boji so zá-
kernou chorobou ťaháš za kratší 
koniec, nevedeli sme si pripustiť 
myšlienku, že Ťa navždy stratíme. 
V našich srdciach si zanechal hl-
boký zármutok a veľký boľ. Tvoje 
srdce bolo veľké. Nikdy si nikomu 

neodmietol podať pomocnú ruku 
a pre Tvoju priateľskú povahu sme 
Ťa mali radi. V našich spomien-
kach zostane Tvoj každodenný ús - 
mev, ktorý Ťa sprevádzal i v Tvo-
jich ťažkých chvíľach,” venovali 
mu posledný odkaz kolegovia 
z mestskej  polície.

Vlado nehľadal výhovorky, ako  
sa niečo nedá, ale vždy sa sna žil 
nájsť spôsob, ako by sa to da lo. 

Bol správnym parťákom: kole 
gov a  kamarátov často rozo
smieval vtipnými hláška mi. Svoj  
voľný čas najradšej trávil s  ro di
nou a pri vyrezávaní z dreva. Rád 
cestoval a miloval more. 

Vladi, nech Ťa teda morské vl ny  
kolíšu tam, kde už niet bolesti.

Odpočívaj v pokoji.

kolegovia z MsP Malacky 

Za vladom kunákom

 kúsok lásky v krabici
 od topánok sa našiel
 aj v Malackách
vyrobené vianočné že lanie). Kontaktné osoby po celom  
Slovensku ob sah krabíc skontrolovali, a ak bolo treba, do
plnili zo svojich zásob tak, aby každý darček naozaj potešil 
svojho prijímateľa. Výzva bu de akiste pokračovať. Ak ste sa 
doteraz nezapojili, na vymýšľanie obsahu krabice máte do
statok času do novembra. Má to zmysel.

       Text a foto: J. Hargaš

Dokončenie zo strany 1
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 „Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného ob
dobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné 
uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady 
Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej re
publiky tak, že:

– v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slo
vá: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému 
skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej 
republiky.“;

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

„b) predčasným skončením volebného obdobia,“. 
Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená 

c) až g);
– v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkla

dá čiarka a slová „predčasným skončením volebného 
obdobia“;

– v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmlu
vou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na 
prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného 
obdobia Národnej 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 Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté 
uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako 
ako zákon.“;

– v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrá
tane predčasného skončenia volebného obdobia Národ
nej rady Slovenskej republiky.“;

– Čl. 98 odsek 2 znie:
„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národ

nej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?“

Prenosná volebná schránka 
O hlasovanie do prenosnej voleb

nej schránky môže požiadať každý 
volič, ktorý nemôže prísť do vo-
lebnej miestnosti zo závažných, 
najmä zdravotných dôvodov (ťaž
šia pohyblivosť, pooperačný stav, 
choroba okrem COVID19).

nahlasovanie žiadostí 
o prenosnú volebnú schránku: 
katarína krišková, 034/79 66 122, 
katarina.kriskova@malacky.sk 
alebo 
Jana Černovská, 034/79 66 141, 
jana.cernovska@malacky.sk. 

Žiadosti môžete v deň konania re
ferenda hlásiť aj zapisovateľke/za-
pisovateľovi príslušnej okrskovej 

volebnej komisie (podľa adresy) 
na zverejnené mobilné číslo. 

Špeciálna volebná schránka
Špeciálny spôsob hlasovania je 

určený iba pre voličov v izolácii 
alebo karanténe z dôvodu ocho-
renia CovId-19. Hlasuje sa v deň 
referenda, avšak o špeciálne hla-
sovanie musia požiadať do piat-
ka 20. januára do 12.00 h. Žiadosť 
podáva volič sám alebo prostredníc
tvom inej osoby výlučne telefonic-
ky v úradných hodinách okresné-
ho úradu.

nahlasovanie žiadostí 
o špeciálne hlasovanie: 
Jana Hofereková, 0911 289 781.

 Hlasovací preukaz
Hlasovací preukaz umožňuje hlasovať v ktoromkoľvek volebnom 
okrsku. dá sa oň požiadať osobne alebo prostredníctvom splnomoc-
nenej osoby, najneskôr však v posledný pracovný deň pred referen-
dom (t. j. v  piatok 20. 1.) v úradných hodinách klientskeho centra 
Mestského úradu Malacky. obec vy dá hlasovací preukaz bezodklad-
ne.

F. Malovaného, Michala Tillnera, 
Pri Maline, Stupavská, Štúrova 116, 
141, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 
151, 153, 155, 157, 159

Volebná miestnosť:
Základná škola Štúrova, 
školský klub č. 1, prízemie

Zapisovateľka: 
Eva Mrázová, 
kontakt 0947 940 911

D. Skuteckého, Ľudovíta Fullu, Štú
rova súp. č. 1455, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 
66, 67, 68, 68A, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 
75A, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 92A, 
93, 94, 95, 96, 96A, 97, 98, 99, 100, 
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,  
109, 110, 111, 112, 113, 114, 114A, 115, 
117, 118, 118A, 119, 120, 121, 123, 124, 
125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 
133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 
142

Volebná miestnosť:
Základná škola Štúrova, 
školský klub č. 2, prízemie

Zapisovateľka: 
Jaroslava Prelcová, 
kontakt 0947 940 912

Alojza Veselého, arm. gen. L. Svobo 
 du, Boreckého, gen. M. R. Štefánika, 
Jozefa Gabčíka, Jozefa Murgaša, 
Kalista Orgoňa, kpt. Miloša Uhra,  
Ľ. Kukorelliho, L. Novomeského, Ľu
da Zúbka, Nádražná, Námestie SNP,  
Pavla Blahu, Petra Jilemnického, 

Radlinského, Štefana Čulena, Štú
rova 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, V. Clementisa

Volebná miestnosť:
Základná škola dr. J. dérera, 
Ul. gen. M. R. Štefánika 7, 
č. dv. 41, prízemie

Zapisovateľka: 
Adriana Havlíková, 
kontakt 0947 940 913 

Záhorácka 7, 8, 10, 11, 11A, 13, 15A, 
15B, 17A, 17B, 17C, 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

Volebná miestnosť: 
Základná umelecká škola, 
Záhorácka 1918, č. dv. 1, 
prízemie

Zapisovateľka: 
Alena Foltýnková, 
kontakt 0947 940 914

Brnianska, Břeclavská, Poľná, Pribi
nova, Záhorácka 21, 23, 25, 27, 29, 
31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 52, 54, 
56, 58, 60, 85, 87, 89, 91

Volebná miestnosť:
Mestské centrum kultúry, 
Záhorácka 1919/19, knižnica

Zapisovateľka: 
Annamária Horváthová, 
kontakt 0947 940 915

Budovateľská, Ferdiša Kostku, Jána 
Hollého, Jána Kalinčiaka, Jánošíko
va, Kláštorné námestie, časť obce 
Malacky 4654, 4656, Mierové ná
mestie, Mirka Nešpora, Mojmírova, 
Príjazdná, Rastislavova, Robotníc
ka, Sama Chalupku, Slovenská, 
Svä toplukova, Ulica Karola Virsíka, 
Vlastenecká

Volebná miestnosť:
Spoločenský dom, 
Bernolákova 2954, prízemie

Zapisovateľka: 
Martina Školnikovičová, 
kontakt 0947 940 916

bez ulice, Bernolákova, Veľkomo
ravská 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 
27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39A, 39B, 
39C, 39D

Volebná miestnosť:
Základná škola dr. J. dérera, 
Ul. gen. M. R. Štefánika 1175/7, 
č. dv. 60, prízemie

Zapisovateľka: 
Monika Gajarová, 
kontakt 0947 940 917

Cesta mládeže, Družstevná, Hviez
doslavova, Ivana Dérera, Kozia, 
Mar tina Benku, Mlynská, Pavla Hal
lona, Petra Straku, Šikmá ulica, Uli
ca Ernsta Wiesnera, Ulica Ludwiga 
Angerera, Veľkomoravská 22, 24, 
26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38A, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47A, 48, 
49, 50, 51, 52, 52A, 53, 54, 55, 56, 

57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64A, 
64B, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,  
74, 75, 76, 77, 79, Vendelína J. Kuče
ru, Vinohrádok, Vševlada Gajdoša, 
Záhorácka 22, 62, 62A, 64, 66, 66A, 
68, 70, 72, 76, 78, 78A, 80, 80A, 82, 
86, 88, 90, 92, 93, 94, 94A, 96, 96A, 
97, 98, 98A, 99, 99A, 100, 101, 102, 
103, 104, 105, 106, 108, 110, 112, 114, 
116A

Volebná miestnosť:
Základná škola Záhorácka, 
Záhorácka 1941/95, 
II. B trieda, prízemie

Zapisovateľka: 
veronika kamenistá, 
kontakt 0947 940 918

Jána Kollára, Kukučínova, Legio
nárska, Malé námestie, Mansueta 
Olšovského, Na brehu, Nad výho
nom, Nová, Oslobodenia, Sládko
vičova

Volebná miestnosť:
Materská škola, 
Jána kollára 896/2, trieda č. 3, 
prízemie

Zapisovateľka: 
vilma Eva Horňáková, 
kontakt 0947 940 919

1. mája, Jozefa Kubinu, časť obce 
Ma lacky 4060, 4411, 4427, 4465, 
4491, 4493, 4521, 4543, 4621, 4624, 
4626, 4633, 4635, 4636, 4637, 4638, 
4639, 4640, 4641, 4643, 4645, 4646, 
4649, 4650, 4652, 4663, 4665, Mar
tina Rázusa, Sasinkova, Vajanské 
ho

Volebná miestnosť:
Centrum voľného času, 
Martina Rázusa 2383/30, 
pavilón komunitného centra

Zapisovateľ: 
kamil Ftáčnik, 
kontakt 0947 940 920

Agátová, Brezová, Dielenská, Du
bovského, Gaštanová, Javorová, 
Jelšová, Jesenského, Lipová, časť 
obce Malacky 4008, 4021, 4026, 
4622, 4625, 4627, 4655, 4657, 4658, 
4661, Ota Kožucha, Partizánska, Pe
zinská, Priemyselná, Sadová, Stro
mová, Továrenská, Záhradná, Zá
mocká

Volebná miestnosť:
H S F, s. r. o., 
Jesenského 1061/50, vestibul

Zapisovateľka: 
viera Baňovičová, 
kontakt 0947 940 921

Boženy Nemcovej, Duklianskych 
hr dinov, Džbankáreň, Hlboká, Ho
džova, Hurbanova, Janka Kráľa, 
Krátka ulica, Lesná, časť obce Ma
lacky 4630, Na majeri, Písniky, Ra
kárenská, Rudolfa Dilonga, Tábo
risko, Tichá, Vysoká

Volebná miestnosť:
Pálffyovský kaštieľ, 
Zámocká 932/14, prízemie vľavo

Zapisovateľka: 
darina Pelecová, 
kontakt 0947 940 922

Žiadosť musí obsahovať údaje 
o voličovi:

•  meno a priezvisko,
•  rodné číslo,
•  štátnu príslušnosť,
•  adresu trvalého pobytu (obec, 

ulica, číslo domu).

Ak volič v žiadosti uvedie, že hla
sovací preukaz prevezme iná oso
ba, musí uviesť jej meno, priezvisko 
a číslo občianskeho preukazu. Táto 
osoba je povinná prevzatie hlasova
cieho preukazu potvrdiť svojím pod
pisom.

 Hlasovanie doma: prenosná 
a špeciálna schránka

 Právo hlasovať:
•  má občan SR, ktorý má právo voliť do Národnej rady SR, 

t. j. ktorý najneskôr v deň referenda dovŕši 18 rokov,
•  prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedze

nie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdra
via, ak osobitný zákon v čase pandémie neustano ví inak.

volič môže voliť 
 na území SR:
•  vo volebnom okrsku, kde je zapísaný, 
•  v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasova

cieho preukazu.

Informácie:   www.malacky.sk, časť REFEREndUM  
www.minv.sk/?referendum

Referendová otázka:

okRSok č. 1

okRSok č. 2

okRSok č. 3

okRSok č. 4

okRSok č. 5

okRSok č. 6

okRSok č. 7

okRSok č. 8

okRSok č. 9

okRSok č. 10

okRSok č. 11

okRSok č. 12

7.00–22.00 h
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V rámci MAD premávajú v meste 
tri linky, A, B a C. Základné cestovné 
je 0,50 €. Zadarmo cestujú deti do 6 
rokov, študenti a  seniori po splnení 
podmienok (predloženie platného 
dokladu). Cestujúci majú k dispozí

cii 3dverové nízkopodlažné auto
busy, každý s kapacitou 27 miest na 
sedenie a 48 miest na státie. Všetky 
vozidlá sú vybavené klimatizáciou 
a elektronickými informačnými ta
buľami.                Text a foto: J. Hargaš 

 Mestskú autobusovú dopravu zabezpečuje Arriva. Linky A, B a C zostávajú
Základné cestovné:  0,50 €

dovozné 
(batožiny, veci, zvieratá, bicykle, ko
lobežky):
•  batožiny a veci, ktoré presahujú roz  

mery väčšie ako 60x45x25 cm (ma
ximálne do 80x60x50 cm),

•  živé zvieratá vo vhodnej schránke, 
ktorá presahuje rozmery pre ba to
žinu,

•  pes s  bezpečným náhubkom na 
krátkej vôdzke,

•  pes v  schránke, ktorá presahuje 
rozmery pre batožinu,

•  bicykle, najviac dva v  jednom 
vozid le v čase 9.00–13.00 a 18.00–
6.00 h,

•  kolobežky (preprava bez obme
dzenia, u detí sa dovozné nevybe
rá).

Bezplatne sa prepravujú: 
•  deti do 6 rokov,
•  deti, mladiství a žiaci od 6 do 18 ro

kov (treba predložiť dopravnú kar
tu žiaka/študenta, preukaz vydaný 
dopravcom, ISIC, kartu poistenca, 
občiansky preukaz, pas alebo rod
ný list),

•  študenti od 18 do 26 rokov (treba 
predložiť dopravnú kartu študen
ta, preukaz vydaný dopravcom 
alebo ISIC),

•  osoby ťažko zdravotne postihnu
té, držitelia preukazov a sprievod
covia ŤZPS (treba predložiť do  
klad ŤZP, ŤZPS, občiansky preukaz 
s in formáciou ŤZP, dopravnú kar  
tu ŤZP alebo ŤZPS vydanú doprav
com),

•  obyvatelia nad 62 rokov (treba 
predložiť doklad totožnosti – ob

čiansky preukaz/pas alebo doprav
nú kartu dôchodcu),

•  vodiace a  asistenčné psy sprevá
dzajúce držiteľa ŤZPS,

•  psy vo výcviku a  výchove, ktoré 
mu sia mať postroj. Cvičiteľ sa preu
kazuje potvrdením o výcviku a za
kupuje si CL v zmysle tarify,

•  nákupná taška na kolieskach, je
den hudobný nástroj, jeden pár 
lyží s palicami, jedny sánky, jeden 
snowboard, detský kočík s  dieťa
ťom, invalidný vozík s ŤZP osobou 
– v jednom vozidle jeden kočík/vo
zík. Vodič môže povoliť prepravu 
ďalších, ak to podmienky vo vozid
le dovoľujú,

•  sprevádzajúce osoby držiteľov pre
ukazu ŤZPS a detí do 6 rokov mu
sia byť staršie ako 15 rokov.

novým poskytovateľom mestskej autobusovej dopravy (MAd) v Ma-
lackách je spoločnosť Arriva Mobility Solutions, s. r. o. Zmluva medzi 
mestom a dopravcom platí na dva roky, od 9. januára 2023 do 31. de-
cembra 2024.
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1.  Novoročný ohňostroj čiastočne zahalila hmla
2.  Vianočné cvečkodielne
3.  Jednota dôchodcov Slovenska pohostila svojich členov a známych
4.  Vianočné trhy
5.   Divadlo Žihadlo a predstavenie Medvede na ľade 
6.  Prázdninové korčuľovanie s Cvečkom
7.  Trojkráľový koncert. Mariánske piesne v podaní Miroslava Švábu
8.  Hity skupiny Vidiek spievalo celé námestie
9.  Štedrý deň v Mestskom centre sociálnych služieb, seniorom zahral Franti šek Bečka
10.  Seniorom zahrali a zaspievali aj poslankyne Lucia Vidanová a Katarína Trenčan

ská s prí buznými a priateľmi
11.  Tradičný vianočný jarmok na Štúrke

Sviatočné návraty

1

2 3

5

7

6

9

8

10

4

11

Vianoce i novoročné oslavy sú už za nami. 
Keďže Malacký hlas mal prestávku, pripravili sme pre vás 
fotogalériu zo sviatočného obdobia. Viac fotografií 
nájdete na facebooku v profile malacky.sk.

Foto: n. Jánošová, Ľ. Pilzová, J. Hargaš
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V  spolupráci s  Úradom práce so
ciálnych vecí a rodiny a pod záštitou 
projektu Pomáhame odídencom 
sme spustili v  letných mesiacoch 
prvé turnusy kurzov slovenského 
ja zyka pre začiatočníkov. Chceme 
zlep šiť jazykové a  komunikačné 
schopnosti Ukrajincov a ich zručnos
ti v slovenskom jazyku, aby sa ľahšie 
uplatnili na trhu práce a  začlenili sa 
do slovenskej spoločnosti. Je dôleži
té, aby čo najviac ukrajinských odí
dencov malo možnosť sa bezplatne 
vzdelávať. Môžu si vybrať kurzy v Ma
lackách alebo Stupave v rôznych ter
mínoch počas pracovných dní aj ví
kendov. Vzdelávanie tak môžu využiť 
pracujúci ľudia alebo mamy, ktoré sa 
starajú o  deti. Každý účastník kurzu 
dostane literatúru, písacie potreby 
a má zabezpečené aj občerstvenie.

Počas decembra absolvovali prví 
účastníci testy zo slovenského jazy

ka, čím úspešne  skončili 4mesačný 
turnus. Všetkým absolventom blaho
želáme k vynikajúcim výsledkom pri 

dosiahnutí úrovne A2 v slovenskom 
jazyku. Tešíme sa, že napriek ťaž
kej životnej situácii na sebe pracujú.  
V mene našich lektorov môžem kon
štatovať, že som na absolventov veľ
mi hrdá. Naučili nás pokore, naučili 
nás užívať si každú slobodnú sekun
du v živote a neriešiť nepodstatné ve
ci. Naučili nás odpúšťať a vážiť si rodi
nu, jej silu a súdržnosť. Pre nás je však 
najdôležitejšie vidieť, ako absolventi 
nachádzajú novú prácu, ako sú aj 
vďaka odstráneniu jazykovej bariéry 
povýšení na vyššiu pracovnú pozí
ciu, neboja sa komunikovať u lekára, 
v škole či na úradoch.

Projekt naďalej pokračuje a ukra
jinskí odídenci majú stále možnosť 
prihlásiť sa na nové kurzy slovenské
ho jazyka priamo na Úrade práce 
v Malackách na Záhoráckej ulici. Pri
hlásiť sa môžu všetci odídenci, ktorí 
bývajú v okrese Malacky. Každý z nich 
môže absolvovať iba jeden kurz. Pod
robné informácie sú dostupné aj na 
stránke www.edsmart.sk.

Text a foto: P. némethová, 
riaditeľka Edsmart

KULTÚRA / SPEKTRUM

v divadelnej sezóne 2022/2023 
prináša divadlo FALAnGíR svo-
ju prvú premiéru inšpirovanú 
životom a dielom Jána Maliari-
ka. Prvé prípravné kroky sa za-
čali už na jar v rámci tvorivých  
dielní od telesnosti k mate-
riálu a  späť v  spolupráci s  ne-
závislým divadelným zoskupe - 
ním odIvo, s performermi Má-
riou danadovou a Filipom Haj-
dukom. odIvo účinkovalo na 
viac ako 60 festivaloch, získalo 
ocenenia na medzinárodných 
festivaloch v Bulharsku, Poľsku, 
Chorvátsku, Česku, Srbsku a na 
Slovensku. dielne sme mohli re-
alizovať vďaka dotácii od mesta 
Malacky.

„Pri rozhovoroch s priateľmi vzni
kajú nielen krásne prítomné momen
ty, ale aj impulzy, ktoré v sebe nosíme 
a objavia sa práve včas v takej či onakej 
podobe, v  našom prípade divadelnej. 
A  tak sme svojho času kávičkovali so 
Stanom Bellanom, neskôr aj s  Marti
nom Macejkom a rozhovory priniesli aj 
osud Jána Maliarika. Už vtedy, pred pár 
rokmi, sme vedeli, že raz vám ho pred
stavíme,” hovorí Beina Reifová, z  Di
vadla FALANGÍR.

Na jeseň sa stretával tvorivý tím 

BellanReifováFarkašŠatanHabová 
pri tvorbe základnej línie predstave
nia. K spolupráci bol prizvaný profesi
onálny režisér Pavol Viecha, ktorý na 
jeseň premiéroval v  SND inscenáciu 
Čaj u pána senátora. Partnerom pro
jektu je občianske združenie Čisté 
srd ce z Veľkých Levár.

„Naša nová inscenácia je výsled
kom intenzívnej spolupráce, a to je pri  
celom procese tvorby pre mňa osob
ne najfascinujúcejšou stránkou. Reali
začné pozície sa prelínali a  dopĺňali. 

Stano Bellan sa zúčastňoval na skúš
kach s hercami a režisérom, prezento
val myšlienkové východiská a v deba
tách a  improvizáciách sa postupne 
tvoril pôvodný scenár, ktorým Stano je
dinečne zachytil inscenačný zámer. De
nis Šatan s Tomášom Kova rovičom sa 
podieľali na originálnej hu dobnej spo
lupráci a Rózi Habová navrhla a opäť 
zrealizovala nezabudnuteľnú výtvarnú 
zložku. V rámci hereckého zo skupenia 
sa stretli násťroční herci s  tridsiatnik
mi, čo je esenciálne pre naše divadlo, 

a  tak sa Marek Sivák a  Michal Beňka 
herecky krásne obhájili popri harcov
níkoch ako Samuel Vrlák a  Karin Ma
kytová. Produkčne sa pod projekt pod
písali Kristína Reifová a  Denis Farkaš. 
K  hosťovaniu sme pozvali herečku 
z Veľkých Levár Stelu Porubskú. Herec
ká dvojica Mladý – Bumbera si z  pre
miéry odniesla svoj prvý standing 
ova tion. S  veľkou vďakou vnímame 
po rozumenie starostu obce Kostoliš

te Huberta Danihela, ktorý nám dal 
k dispozícii priestory kultúrneho domu. 
Dlhodobo je našou oporou spoločnosť 
AutoSave, ktorá pomáha pri logistike 
v rámci všetkých aktivít divadla,” dopl
nila B. Reifová.

Projekt finančne podporil Bratislav
ský samosprávny kraj z  Bratislav
skej regionálnej dotačnej schémy.

Na záver vás srdečne pozývame 
na naj bližšie predstavenia:

21. 1. o 17.00 a o 19.00 h 
v KD Kostolište. Rezervácie miest – 
divadlo.falangir@gmail.com. 
5. 2. o 17.00 h v KD Veľké Leváre.
Lístky kúpite v KD Veľké Leváre.

Text a foto: divadlo FALAnGíR

 naša pomoc ukrajinským
 odídencom pri vzdelávaní

 Apokalypsa vo veľkých Levároch 
 alebo Čo by ste chceli za tie peniaze?

Už je to takmer rok, čo vojna v našej susednej krajine zmenila život 
miliónom ľudí. Je pozoruhodné, ako Malacky a  obyvatelia mesta 
i  okolia poskytli podporu viac ako stovke ukrajinských odídencov. 
Preto sme neváhali ani my a priložili sme pomocnú ruku.

JÁN MALIARIK bol výnimočnou osobnosťou svojej doby. 
Jeho vnútorný svet i  svet jeho záujmov ďaleko presaho
val priestor i  dobu, v  ktorých žil. Narodil sa v  roku 1869 
na Myjave do veľmi chudobnej rodiny. Ako 8ročnému 
mu zomrel otec a s matkou trpeli núdzou. Vďaka svojmu 
nadaniu vyštudoval evanjelické lýceum v Bratislave, uči
teľský ústav v Šoproni a Evanjelickú teologickú akadémiu 
v Bratislave a Prešove. Ovládal množstvo jazykov (la tin
činu, hebrejčinu, gréčtinu, nemčinu, maďarčinu, ang lič
tinu, ruštinu, poľštinu, srbčinu, sanskrt aj esperanto), čo 
mu umožňovalo študovať všetky veľké náboženské a fi
lozofické učenia. Pokúšal sa ich zharmonizovať a vytvo

riť systém organizácie celozemskej spoločnosti, založenej 
na spravodlivosti, zodpovednosti, oddanosti spoločnosti 
a predovšetkým na vzdelaní. V roku 1901 sa stal kňazom 
vo Veľkých Levároch. Odtiaľto posielal významným osob
nostiam i korunovaným hlavám svetových ríš svoje listy 
s výzvami na mier, zloženie zbraní a vytvorenie spoločnej 
šťastnej krajiny. Bol označený za duševne chorého a za
tvorený do psychiatrickej liečebne. Po prepustení sa vrá
til do Levár. Schyľovalo sa k novej vojne a on písal novým 
mocným. Nikto mu nenačúval, nikto nepočúval jeho vý
zvy a rady. Rok po skončení 2. svetovej vojny ťažko ochorel 
a vo veku 77 rokov zomrel v nemocnici v Brne.
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Literárna kuchyňa
V  Literárnej kuchyni sme pripra

vili besedy pre žiakov ZŠ z Malaciek 
a okolia. Šéfkuchármi v našej „kuchy
ni” boli nielen spisovatelia, ale naprí
klad aj výtvarníci. Navštívili nás spi
sovateľky Renáta Matúšková, Andrea 
Kellö Žačoková a  Kristína Mišovičo
vá, poetka Ivona Ďuričová, literárny 
propagátor Tibor Hujdič a ilustrátori 
Danica Pauličková, Hedviga Gutierez 
a  Miroslav Regitko. Stretnutia s  ilu
strátormi boli obohatené o výtvarné 
tvorivé dielne.

Projekt Literárna kuchyňa počas 
Kultúrneho leta priniesol podujatia 
pre verejnosť – dramatizované číta
nie z dielne združenia EDUdrama a tri 
besedy pre dospelých, na ktorých 
sa zúčastnili Denisa Fulmeková, Ján 
Štrasser, Peter Šloser, Zdenka Wen
zlová Švábeková, Julien Dan, Katarí
na Nádaská a Dado Nagy. Veríme, že 
prísady v našej Literárnej kuchyni bo li 
správne namiešané a podnie ti li ma
lých i  veľkých návštevníkov k ďalšej 
návšteve knižnice a najmä k čítaniu.

nové knižné tituly
V našej knižnici chceme zabez

pečiť taký knižničný fond, ktorý do
káže uspokojiť potreby čitateľov 
rôznych vekových skupín od detí  
v predškolskom veku cez študen
tov stredných a vysokých škôl až 
po ľudí v produktívnom veku so ši
rokým spektrom záujmov, odbor
ných znalostí a požiadaviek. Projekt 
kniha – večná hodnota múdrosti 
umožnil doplniť náš knižničný fond 
o nové knihy v hodnote 5 233 €. Po
tešili sme milovníkov detektívnych, 
historických a romantických romá
nov, na svoje si prišli čitatelia príbe
hov podľa skutočných udalostí, po
pulárnonáučnej literatúry z  oblasti 
spoločenských a prírodných vied. Pri 
nákupe odbornej literatúry pre deti 
a mládež sme sa usilovali o čo najširší 
záber tém a oblastí poznania, vedy, 
prírody, dejín a geografie. V detskej 

beletrii dopĺňame staré známe série 
a objavujeme nové.

Záhorácky kút
Oddelenie pre deti a mládež sme 

čiastočne zreorganizovali a vyčlenili 

z neho oddelenie regionálnej litera
túry Záhorácky kút, ktorý je po no
vom prepojený so študovňou a po
čítačovým kútom. Vďaka jedenás
tim novým regálom vznikol vhodný 
priestor na rozrastajúci sa knižničný 
fond v oddelení pre deti a  mládež  
a v oddelení regionálnej literatúry 
či na študovňu. Týmto sme zavŕšili  
projekt Skvalitnenie a  zvýšenie 
komfortu pre používateľa detského 
oddelenia II. a  Záhoráckeho kúta –  
nákup interiérového vybavenia kniž
ni ce. Knižnica naň dostala 2 500 €  
z programu Vybavenie knižníc  
a menšia knižničná infraštruktúra. 
Oficiálne otvorenie vynoveného 
Zá horáckeho kúta sa uskutočnilo 
v  rámci jedného z  orga nizovaných 
podujatí Literárnej kuchyne. Pásku 
na nových regáloch sláv nostne pre
strihla hostka podujatia, regionálna 
spisovateľka Kristína Mišovičová.

Text a foto: 
knižnica MCk Malacky

SPEKTRUM

 Čo sa udialo v našej 
 knižnici v roku 2022

Aj v roku 2022 sme v knižnici MCk Malacky zrealizovali niekoľko pro-
jektov a podujatí, na ktoré sme získali finančné prostriedky z  Fon-
du na podporu umenia. vďaka nim sme mohli zorganizovať besedy 
v rámci obľúbenej Literárnej kuchyne, nakúpiť najnovšie knižné titu-
ly a zreorganizovať Záhorácky kút.

MCK Malacky – Múzeum Michala 
Tillnera vydalo nový zborník Malac
ky a okolie 15, zameraný na histó
riu regiónu. Jeho editorom je Pavol 
Vrablec, je zostavený z dvanástich 
odborných textov doplnených ob
rázkami. Rozsah je 176 strán formátu 
A5. Zborník nie je monotematický, 
hoci viacero príspevkov sa viaže na 
Pálffyovcov. Tento rod získal do de
dičnej držby Plavecké panstvo vráta
ne Malaciek presne pred 400 rokmi.

Zborník je dostupný v Turistic
koinformačnej kancelárii na Záho
ráckej ulici. 

Vydanie zborníka aj prednášky, 
kto ré odzneli v roku 2022 na pôde 
mú  zea v rámci cyklu Stretnutie s his
tó riou, finančne podporil

Text a foto: MCk

Spomínané podujatia, akvizície 
a projekty podporil z verejných zdrojov

 Múzeum vydalo nový zborník
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Na turnaji sa okrem domácich  zú
častnili aj hráči z  Bratislavy, Piešťan 
a  Nitry. Šestnásť hráčov sa najprv 
rozohralo v  štyroch skupinách, pri
čom všetci následne postupovali do 
finálového pavúka, kde sa hralo sys
témom dvojité K.O. 

Víťazom turnaja sa stal domáci 
Andrej Tedla, ktorý si vo finále pora
dil s  Rišom Husákom z  Piešťan. Na 
treťom mieste sa umiestnili Jozef Vá

gai z Nitry a domáci Vladimír Zaiček. 
Biliardová BBM liga 2022 prebie

hala od januára do novembra for
mou turnajov. Do ligy sa zapojilo de
vätnásť hráčov, ktorí na devätnástich 
turnajoch v  priebehu roka odohrali 
viac než 400 zápasov a 2700 hier. Cel
kovým víťazom ročníka sa stal Adam 
Janík pred Vladimírom Zaičkom, na 
treťom mieste sa umiestnil Richard 
Jurkáček.

Počas januára odštartuje ďalší 
ročník biliardovej ligy, preto je teraz 
ideálny čas sa v prípade záujmu za  

pojiť. Liga je určená pre hráčov 
všetkých úrovní, prebieha vo veľmi 

priateľskej atmosfére a jej primárnym 
cieľom je individuálne sa zlepšovať 
a popritom sa zabaviť. Viac informá

cií poskytnú v herni BBM na Priemy
selnej ulici.               Text a foto: A. Janík

Klesli ruky, ktoré pre nás pracovali.
Dotĺklo srdce, ktoré sme milovali.
Zhasli oči, utíchol hlas,
mal rád život a všetkých nás.

21. januára si pripo
míname 17. výročie  
úmrtia nášho drahé
ho syna, otca, brata,  
manžela a  dedka 
Miroslava Binčíka 
z Malaciek. S láskou 

spomínajú mama, manželka a syno  
via. Kto ste ho poznali, venujte mu 
ti chú spomienku.

26. decembra sme si 
pripomenuli 10. vý
ročie úmrtia nášho  
milovaného dedka,  
manžela, otca a pra
dedka Jozefa Jan-
ského. S úctou a lás  

kou spomínajú manželka, dcéra 
a synovia s rodinami. Kto ste ho po
znali, venujte mu tichú spomienku.

4. decembra sme si 
pripomenuli nedo
žité 90. narodeniny 
našej mamy, svokry, 
babky a prabab
ky vlasty Skúpej 
z  Malaciek. Kto ste 

ju poznali, venujte jej tichú spo
mienku. Dcéra Jana s rodinou.

7. januára sme si 
pripomenuli rok, 
čo nás navždy 
opustil náš drahý  
manžel, otec, dedo  
a pradedko Ľudo-
vít oslej z Mala

ciek. Zároveň si pripomíname syna 
Róberta,  ktorý ako 
10ročný zahynul 
tragickou smrťou. 
S láskou spomína 
manželka s rodinou. 
Kto ste ich pozna
li, venujte im tichú 
spomienku.

Dotĺklo srdce, 
utíchol hlas, 
mal si rád život 
a všetkých nás.

24. decembra sme 
si pripomenuli 2 
roky, čo nás opus
til syn, otec, brat, 
švagor a strýko 
František klei-
nedler. S  láskou 

v  srdci spomínajú mama Mária, 
bratia Jozef, Ladislav a Jaroslav s ro
dinou, dcéry Barbora a Kristína, os
tatná rodina, priatelia a známi. Pro
síme, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku. Ďakujeme.
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SPoMIEnkY

19. január 

9.00–12.00 h 

  2. február 
16. február 
  2. marec 
23. marec 
13. apríl 
27. apríl 
  4. máj 
18. máj 
  1. jún 
15. jún 

Bezplatná právna pomoc pre se
niorov pokračuje aj v  tomto roku. 
Vlani sa na ňu obrátilo 146 Malača
nov. Právna poradňa poskytuje bez
platnú pomoc seniorom s trvalým 
bydliskom v Malackách. Na konzul
táciu s právnikom JUDr. Františkom 
Kurnotom sa netreba objednávať 
vopred, stačí prísť na Mestský úrad  
v Malackách (2. p., č. d. 225). Prines
te si so sebou občiansky preukaz (na 
overenie bydliska). Poradenstvo je 
diskrétne a anonymné.

Seniori sa môžu na poradňu
obrátiť v týchto oblastiach:
•  exekúcie,
•  rodinné vzťahy (rozvod, rozdele

nie bezpodielového spoluvlastníc
tva manželov),
•  dedičské konanie,
•  zmluvné vzťahy (uzavretie kúpnej 

zmluvy, darovacej zmluvy, nájom
nej zmluvy),
•  majetkové záležitosti (vyporiada

nie podielového spoluvlastníctva, 
predaj/kúpa nehnuteľností, vlast
níctvo nehnuteľností nezapísaných 
na liste vlastníctva, výpovede z náj
mu),
•  spotrebiteľské problémy (rekla

mácie tovaru/služieb),
•  právna ochrana (usmernenia  

v súd nych sporoch a v konaniach 
pred štátnymi orgánmi). 

Poradenstvo neposkytujeme v trest
ných veciach a nezastupujeme ani  
v konaniach na súdoch.

-red-

 Bezplatná právna  pomoc
 pre seniorov pokračuje

Vladislav Kunák, Malé Leváre 
Milan Škrib, Malacky
Jozef Šiša, Láb
Miroslav Vostal, Gajary
Mária Burclová, Jakubov
Ján Rybecký, Studienka
Terézia Krajčírová, Lakšárska N. Ves
Soňa Geclerová, Pernek
Michal Vozárik, Gajary
Ladislav Orth, Lozorno
Robert Koporec, Studienka
Ján Foltýn, Lozorno
Filomena Jurovíchová, Pl. Štvrtok
plk.v.v. Jozef Salinka, Malacky
Terézia Šupinová, Pl. Štvrtok
Ľubomír Čech, Malacky
Jozef Gombár, Pl. Štvrtok
František Zeman, Lozorno
Rudolf Leskovský, Moravský Sv. 
Ján
Mária Jakubovičová, Studienka
Augustín Šefčík, Malacky
Vladimír Ottinger, Malacky
Jozef Binčík, Kostolište
Peter Pápay, Malacky
Pavol Hricka, Kuchyňa
Mária Wágnerová, Kostolište
Jozefa Mračnová, Moravský Sv. Ján
Michal Šíra, Jakubov
Anna Bučeková, Gajary
Marta Zemanová, Pl. Štvrtok
Miroslav Pilárik, Kuchyňa
Michal Húšek, Malacky
Mária Vinceková, r. Režná, Malacky
Imrich Foltýn, Malacky
Emil Dávid, Malacky
Helena Diviaková, r. Smrtičová, 
Závod
Jozef Šišolák, Závod
Miroslav Rozinek, Rohožník
Eduard Chvostek, Moravský Sv. Ján
Alžbeta Irhová, r. Dudová, Gajary
Silvester Pulman, Rohožník
Emília Poliačiková, r. Hájková, Jab
lonové
Mária Gegáňová, r. Vadinová, Ma
lacky

oPUSTILI nÁS

75 rokov
Štefan Dirnberger
Zuzana Hrebeňová
Zdenka Kovárová
Vladimír Mihočko
Ladislav Novák
Mária Palkovičová
Anna Povodová
Ladislav Príhoda
Víťazoslav Ščepánek
František Štora
Štefan Temer

80 rokov
Ľudovít Gregor
Ružena Matúšková
Oľga Serbáková
Ružena Šlesariková
Františka Weissová
Anna Zetochová

85 rokov
Libert Benkovič
Matilda Juricová
Mária Mackovičová
Mária Múčková 

90 rokov
Otília Kučerová

91 rokov
Alžbeta Dubajová

92 rokov
Františka Juhásová

Srdečne blahoželáme!

JAnUÁRoví JUBILAnTI

 koncoročný turnaj v bowlingu
Členovia Denného centra v  Ma

lackách usporiadali koncoročný tur
naj v bowlingu s posedením. Na tur
naji sa zúčastnilo 18 súťažiacich. Po
zdraviť ich prišla vedúca Klientskeho 
centra MsÚ Malacky Alena Kmecová. 

Členovia Denného centra v  Ma
lackách sa bowlingu venujú už celých 
päť rokov. Najväčšiu zásluhu na tom 
má tréner Josef Smolinský, ktorý po
skytuje odborné rady, priestory a os
tatné služby spojené s  bowlingom. 

Určuje aj pravidlá hry počas turnajov, 
kde si seniori vzájomne merajú svoje 
sily niekoľkokrát do roka. O  občer
stvenie sa stará ochotný personál, za 
čo mu patrí veľká vďaka.

Koncoročný turnaj hrali ženy 
a mu ži spoločne. Tretiu priečku ob
sadila Dáša Gulíšková, druhé miesto 
vybojovala Anna Osuská a víťazstvo 
si odniesol Marián Hudec.

Víťazom blahoželáme.
Text a foto: v. Jahodová

 Biliardová liga má za sebou ďalší ročník
Začiatkom decembra sa v Bowling Bar Malacky odohral biliardový tur-
naj, na ktorom bola zároveň vyhodnotená BBM biliardová liga 2022.

Judistov prekvapil Mikuláš
v utorok 6. decembra zavítal Mikuláš aj na tréning k judistom TJ  
Strojár Malacky. Tréning sa začal klasicky – rozcvička, pády a vtom 
vošiel Mikuláš so slovami: „Básničiek a pesničiek som už počul dosť,  
vy mi  pre zmenu ukážte, čo ste sa naučili  a čo to judo vlastne je.”

A tak mu naši začiatočníci z krúž
ku Judo pri CVČ v Malackách ukázali 
základné pády. Pokročilí judisti pred
viedli pár základných hodov a tech
ník, za čo si vyslúžili balíček s dobro
tami. Nakoniec si Mikuláš s niektorý
mi odvážnymi aj zasúťažil v behu.

Porazený a unavený nakoniec 
odi šiel a povedal, že sa vráti opäť  
o rok a dovtedy bude trénovať. De
ťom poprial veľa úspechov na trénin
goch aj na súťažiach.

Text: S. Zajacová kunšteková, 
foto: Z. Puplicová



12 1/2023

Malackí boxe
ri sa predstavili 
na majstrov
stvách Sloven
skej republiky.  
Slovenská bo
xerská federá
cia, ktorá šam
pionát starších  
d o r a s t e n c o v, 
žien a mužov 
spolu s prezi
dentom Tomi 
„Kid” Kovácsom  
organizovala,  
pri vítala v Ma
túškove osem
desiatpäť špor
tovcov zo 41 klu
bov.

ŠPORT
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Zápas v  Maline bude zároveň 
posledný extraligový duel v  Malac-
kách v  tejto sezóne. Ostatné domá-
ce zápasy extraligy sú naplánované 
v Stupave. Veci môže zmeniť jedine 
účasť v  nadstavbe: ak by sa Záho-
rákom podarilo dostať do play-off, 
všetky domáce zápasy by sa aj z ka-
pacitných dôvodov hrali v ŠH Malina.

Spojené družstvo Záhorákov ve-
die prakticky od začiatku sezóny srb-
ský tréner Bojan Ćirić, ktorý do druž-
stva priviedol päť posíl z Balkánu (La-
zar Ristić, Marko Vasović, Igor Žunić, 
Dario Maslić, Milan Dijamatović). 
Asistentmi trénera sú Michal Rybár 
ml. a Branko Grich. Silovým a kondič-
ným trénerom je David Krajčír. V tíme 

pôsobí aj reprezentant Samuel Va-
lent či odchovanec Samuel Kovács. 
Tímy A a B tvorí spolu 29 hráčov.

Spoločné družstvo vzniklo potre-
bou oboch celkov zvýšiť úroveň há-
dzanej v našom regióne. „Každý tím 
hral doteraz 1. ligu samostatne. Polo
vicu mužstva tvorili mladí hráči a po
lovicu starší páni s rodinami, ktorí už 
nemali motiváciu posunúť mužstvo 
na vyššiu úroveň. Preto vznikol projekt 
Záhoráci Stupava/Malacky, ktorého 
cieľom je pozdvihnúť úroveň hádza
nej v oboch mestách. Klub má preto 
dvoch prezidentov: Dušana Frýberta 
a Jána Papaja. Športovým riaditeľom 
je Rudolf Draškovič, ktorý ešte počas 
minulej sezóny vypomáhal mladému 

tímu a dodával chýbajúce skúsenosti,” 
vysvetlilo vedenie tímu.

V Stupave a v Malackách má há-
dzaná bohatú hráčsku základňu, 
dovedna tu je zaregistrovaných viac 
ako 500 hráčov do 23 rokov. Hrá-

či, ktorí mali ambíciu hrať extraligu, 
museli nastupovať v Šali či v Nových 
Zámkoch. Spoločný klub Záhorákov 
im umožňuje hrať najvyššiu súťaž 
v ich bydlisku. „Projekt myslí aj do bu
dúcna: v časovom horizonte 3 rokov 

je plán vytvoriť v Malackách športovú 
triedu, kde by v kvalitných podmien
kach vyrastali budúci hádzanári,” in-
formujú Záhoráci.

Podrobné informácie nájdete na 
stránke www.hczahoraci.sk alebo 
na facebookovom profile Záhoráci 
Stupava/Malacky.
Text: jh/HC Záhoráci, foto: HC Záhoráci

Alpha Boxing Club Malacky re-
prezentoval starší dorastenec Viktor 
Savin (v červenom drese na foto do- 

le), ktorý v turnajoch Slovenskej ligy 
v  tejto sezóne neprehral ani jeden 
zápas. Vo finále do 57 kg čelil niekoľ-
konásobnému majstrovi SR z Trna-
vy, ktorý nášho borca v boji o zlato 
jedno značne porazil 5:0. Viktor tak  
k bronzu a titulu majstra SR z  roku 
2021 pridal striebro a ti tul vicemajstra 
republiky.

Dávid Michálek (v červenom dre-
se na foto hore) v kategórii do 92 kg 
v semifinále porazil 5:0 domáce ho 
borca z KO Galanta. V ceste za svo-
jím ďalším titulom majstra SR mu 
stál už iba reprezentačný kolega, 
ktorý na majstrovstvách Eu rópy do 
23 rokov získal pre Slovensko bron-
zovú medailu. Boxer zo Zvolena po 
bojovnom výkone na Dávida nesta-
čil. Bodoví rozhodcovia označili za 
víťaza a majstra SR nášho borca, kto - 
rý si tak vybojoval už ôsmy titul slo-
venského šampióna.

Text a foto: ABC Malacky

Dievčatá predviedli skvelé tímo-
vé výkony, brankárky sa prekonáva-
li, všetky si užili veľa zábavy, radosti 
a čo je hlavné – bez zranenia. Ade-
la Cormanová sa stala najlepšou 
strelkyňou. „Naša základná šestka aj 
spolu s brankárkou, zložená z dievčat 
narodených v roku 2010, tvorili kostru 
a  oporu nášho tímu. Ostatné dievča
tá dostali veľa príležitostí sa ukázať, 
nazbierať skúsenosti a zabaviť sa há
dzanou. Dievčatá po celý čas turnaja 
podporoval jednoznačne najlepší, naj
väčší a  najhlučnejší fanklub tvorený 
z rodičov a súrodencov. Patrí im veľká 
vďaka,” informovali tréneri. 

Celý tím zároveň odkazuje or-
ganizátorom: „Ďakujeme SHK Veselí  
nad Moravou za výborne zorganizo
vaný turnaj a príjemnú atmosféru,  
ktorú nám aj spolu s ostatnými druž
stvami urobili. Radi prídeme aj na
budúce.”

Text a foto: F. Sloboda

 Michálek zlatý, 
 Savin strieborný

 Hádzanárky boli úspešné
 na Mikulášskom turnaji

 Záhoráci zimujú na nádejnom 9. mieste
Spojené mužstvo hádzanárov Záhoráci Malacky/Stupava ukončilo 
jesennú časť sezóny sériou štyroch prehier. Viacero zápasov však pre
hrali iba tesne a po minuloročnej sezóne bez výhry je zreteľný prog
res tímu. Zimná prestávka sa skončí 28. januára, keď o 19.00 h v Ma
line privítajú tím HK Košice. Záhoráci sú po 15 zápasoch na 9. mieste 
a iba dva body ich delia od 8. priečky, ktorá zabezpečuje postup do 
vyraďovacej časti sezóny. Mužstvo v piatok 13. januára odohralo prí
pravný zápas proti SK Kuřim, ktorý pohodlne vyhralo 45:27. Počas 
nasledujúceho víkendu ich čakajú dve prípravné stretnutia v ŠH Mali
na v rámci turnaja Redox Cup s extraligistami zo Slovenska a z Česka. 

Mladšie žiačky hádzanárskeho tí mu Strojár Malacky/ŠKH Rohožník 
sa zúčastnili na 26. ročníku Mikulášskeho turnaja vo Veselí nad Mora
vou. Odohrali osem zápasov, z nich sedem vyhrali a jeden tesne pre
hrali o gól. Spomedzi dvanástich tímov obsadili vynikajúce 2. miesto.


