
Pošta na Juhu v areáli Materskej 
školy na Štúrovej bola v  prevádzke 
od 1. júna 2007. Ako sme písali vo 
vtedajšom Malackom hlase, náklady 
na rekonštrukciu priestorov si vyžia-
dali 1,5 milióna korún z  mestského 
rozpočtu, čo v prepočte na dnešnú 
menu predstavuje asi 50-tisíc €. 

Za takmer 16 rokov fungovania 
tejto pobočky sme už raz zažili po-
kus o jej zrušenie. Bolo to pred šies-
timi rokmi, vo februári 2017. Vtedy 

však predstavitelia SP informovali 
samosprávu vopred o svojom záme-
re. Následné rokovania s  vedením 
mesta i poslancami za Juh napokon 
vyústili do toho, že SP zvážila argu-
menty samosprávy, svoje rozhodnu-
tie o rušení pobočky prehodnotila  
a pobočku pošty zachovala.  

Tentoraz to bolo inak: mesto do-
stalo už hotovú, definitívnu a ne-
mennú informáciu, že pobočka sa  
ruší. Predstavitelia SP síce prišli 

osob ne do Malaciek, ale už iba in-
formovali o  rozhodnutí. „Neboli prí
stupní na žiadne kompromisy, kto
ré navrhlo mesto,“ vyhlásil účastník 
stretnutia, poslanec mestského za-

stupiteľstva za Juh Jozef Mračna.  
Následne prišiel oficiálny list od ge-
nerálneho riaditeľa SP, v  ktorom sa 
uvádza: „Aj po zrušení pošty bude 
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úvodník

Miestny spolok Slovenského 
Červeného kríža v  Malackách, 
mesto Malacky a národná trans-

fúzna služba Ružinov pozývajú 
na darovanie krvi.
Kedy: 
piatok 17. februára, 8.00 – 11.00 h 
Kde: 
Gymnázium Malacky, Ul. 1. mája 
Na odber si prineste občiansky pre-
ukaz, kartu poistenca a  preukaz 

darcu (ak ste už v minulosti daro-
vali krv).
Prosíme záujemcov, aby sa regis-
trovali na tel. čísle 0949 123 362 
(Klaudia Kovárová) alebo cez mail 
klaudiakov@centrum.sk.

Informácie: 
Národná transfúzna služba SR, 
www.ntssr.sk

MsSČk/-red-

Malacká kvapka krvi

 Obnova stromov 
v Zámockom parku
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Pošta na Juhu sa 
od 1. marca zatvára
obyvateľom sídliska Juh sa od 1. marca skomplikuje kontakt s poš-
tovými službami. Akciová spoločnosť Slovenská pošta (SP) totiž ruší 
pobočku na Štúrovej ulici, oficiálne nazvanú Pošta Malacky 3. Svoje 
rozhodnutie oznámila oficiálnym listom generálneho riaditeľa, kde 
sa okrem iného uvádza:   „Po dôkladnej analýze, v ktorej boli vzaté do 
úvahy aj ekonomické a legislatívne aspekty, bola prevádzka pošty vy-
hodnotená ako neefektívna z viacerých hľadísk a bol schválený návrh 
na jej zrušenie.“

Pokračovanie na strane 3

Anjeli medzi 
nami

Zábery zo zemetrasením zniče
ných oblastí Turecka a Sýrie nenechali 
chladným nikoho. Skaza a  obrovské 
utrpenie prišlo do regiónov, kde ľudia 
aj tak nežijú v dostatku či hojnosti; na
vyše, Sýria trpí dlhoročnou občianskou 
vojnou. Slzy do očí vháňajú zábery 
zá chranárov, ako vytiahli spod sutín 
ži vé bábätko, ktoré sa narodilo pod 
troskami a so svojou mŕtvou mamou 
bolo ešte spojené pupočnou šnúrou. 
Rovnako tak obraz otca, sediaceho na 
troskách a  držiaceho dlhé hodiny za 
ruku svoju mŕtvu zavalenú dcéru.

K  tomu vojna za našimi hranica
mi. Utrpenia a nešťastia je viac ako 
dosť, a napriek tomu si sami pridáva
me negativizmus aj do svojich životov 
a okolo seba. Spomeniem dva príkla
dy z Malaciek. V Zámockom parku sa 
začal výrub nebezpečných a poškode
ných stromov a okoloidúci nadávajú 
piliarom, že likvidujú stromy. Druhý 
príklad: študenti z gymnázia na Prvo
májke v spolupráci s ministerstvom ži
votného prostredia merajú znečis tenie 
ovzdušia pri svojej škole. Ide o me dzi
národný projekt z  eurofondov. Disku
sia na facebooku namiesto pochvaly 
pre mladých ľudí vyzerá tak to: „Blbo
sť.”„Zbytočne minuté peniaze.” „Prečo 
sa výsledky budú analyzovať v zahra
ničí? Čo nemáme u nás odborníkov?”

Áno, negativizmu je okolo nás ve
ľa, avšak potom sa náhle zjaví anjel 
a všet ko sa zdá byť inak. Pred pár dňa
mi mal podobu staršej panej, ktorá sa 
nás prišla spýtať, ako by mohla daro
vať zimné oblečenie a obuv do Turec
ka. Keďže materiálna humanitárna 
po moc sa zbiera iba na tureckom veľ
vyslanectve v  Bratislave, spýtali sme 
sa jej, či ju tam môže niekto odviezť. 
„Veď mám zadarmo vlak,” povedala  
s úsmevom a dodala, že má dobré no
hy, lebo sa celý život venuje turistike. 
„Nestratila som sa v Moskve ani v Lon
dýne, určite sa nestratím ani v  Brati
slave,” zasmiala sa. Táto drobná, útla 
85ročná pani rozdala za pár minút 
okolo seba obrovské množstvo pozitív
nych emócií.

Nepochybujem, že medzi nami je 
množstvo takýchto „anjelov” s ľudskou 
tvárou. Ďakujeme, že ste.

Ľ. Pilzová 
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Rámcová náplň práce
•  riadenie a  realizácia preventívnych aktivít pra-

coviska mestskej polície,
•  spracovanie materiálov potrebných na výkon 

preventívnych aktivít,
•  spracovanie príspevkov do médií v oblasti pre-

vencie kriminality a  iných sociálno-patologic-
kých javov,

•  vyhodnocovanie stavu realizácie preventívnych 
aktivít,

•  príprava a organizácia činnosti zamestnancov 
pri spoločenských podujatiach,

•  podieľanie sa na výkone stálej, prípadne hliad-
kovej činnosti,

•  spracovanie zoznamu miest, kde je potrebné 
vykonávať zvýšenú kontrolu,

•  vyhľadávanie a  spracovanie projektov preven-
cie (výzvy, súťaže),

•  riadenie činnosti pri obstarávaní, budovaní, pre-
vádzke a obsluhe kamerového systému.

druh pracovného pomeru: 
•  plný pracovný úväzok, pracovný pomer na dobu 

určitú na jeden rok s možnosťou predĺženia pra-
covného pomeru na dobu neurčitú

Miesto výkonu práce: Malacky 

Termín nástupu: podľa dohody

Platové podmienky:
•  podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o  odmeňovaní 

niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov 

kvalifikačné predpoklady
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:
•  stredoškolské s maturitou,
•  nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie,
•  vysokoškolské I. stupňa,
•  vysokoškolské II. stupňa.

Iné kritériá a požiadavky
•  odborná spôsobilosť na plnenie úloh príslušní-

ka obecnej polície; odbornú spôsobilosť spĺňa 

aj príslušník obecnej polície, ktorý získal vzdela-
nie v študijnom odbore bezpečnostná služba na 
strednej škole alebo na vysokej škole,

•  bezúhonnosť,
•  psychická spôsobilosť,
•  vodičský preukaz skupiny B,
•  znalosť práce s PC (MS Office, internet),
•  spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

zdravotná spôsobilosť,
•  organizačné schopnosti, samostatnosť, spoľah-

livosť, zodpovednosť, flexibilita, 
•  komunikatívnosť,
•  riadiaca prax, resp. prax v oblasti činností uvede-

ných v rámcovej náplni práce je výhodou.

Zoznam požadovaných dokladov
•  žiadosť o účasť na výberovom konaní,
•  podpísaný štruktúrovaný životopis s uvedením 

telefonického a e-mailového kontaktu,
•  overená kópia dokladu o vzdelaní,
•  čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úko-

ny v plnom rozsahu a o zdravotnej spôsobilos- 
ti.

vedúci oddelenia preventívnych aktivít Mestskej polície Malacky

Žiadosť s priloženými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením výberové konanie – vedúci oddelenia preventívnych 
aktivít – neotvárať najneskôr do 24. februára do 12.00 h na adresu: Mestský úrad Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky. Žiadosti doručené 
po tomto termíne nebudú zaradené do výberového konania (neakceptuje sa posledný deň lehoty ako dátum odoslania na podacom lístku pošty). Termín, 
miesto a hodinu výberového konania oznámi vyhlasovateľ uchádzačom, ktorí splnili podmienky na účasť na výberovom konaní, písomne najmenej sedem 
dní pred jeho uskutočnením.

výBeRové konAnIe 

príslušník 
Mestskej polície

Malacky
Mesto Malacky vyhlasuje prijíma-
cie konanie na obsadenie miesta 
príslušník Mestskej polície Malac-
ky. 

Podmienky prijatia:
•  stredoškolské vzdelanie s matu-

ritou,
•  minimálny vek 21 rokov,
•  bezúhonnosť,
•  telesná a duševná spôsobilosť,
•  vodičský preukaz skupiny B.
 
Platové podmienky: 
•  funkčný plat je určený v zmysle 

zákona č. 553/2003 Z. z. o od-
meňovaní niektorých zamest-
nancov pri výkone práce vo ve-
rejnom záujme a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov

náplň práce:
•  úlohy súvisiace s činnosťou 

mestskej polície na základe 
ustanovení Všeobecne záväzné-
ho nariadenia o mestskej polícii, 

•  stála služba, hliadková a ob-
chôdzková služba, 

•  úlohy na úseku prevencie a úlo-
hy spojené s odhaľovaním, ob-
jasňovaním a oznamovaním 
priestupkov,

•  prerokúvanie priestupkov v blo-
kovom konaní.

Prijímacie konanie sa začína 
v  uto rok 7. marca o 9.00 h na 
Mestskej polícii v  Malackách, 
Bernolákova 5188/1A. Záujem-
covia nemusia posielať žiadosti  
ani životopisy. Stačí, keď prídu 
v  ur čenom termíne na pracovis-
ko MsP.

PRIJíMAcIe konAnIe

Počas tohtoročného februára 
sa v Zámockom parku realizuje vý-
rub viac ako 40 stromov (lipy, duby, 
hraby, orechy, smreky atď.). Niekto-

ré časti parku sa tiež čistia od ná-
letových drevín a  tie stromy, ktoré 
ešte majú šancu a  nepredstavujú 
nebezpečenstvo, podstúpia orez  
konárov. Väčšina stromov, označe-
ných na výrub, rastie pozdĺž chod-
níkov. Ich prípadné lámanie by tak 
mohlo priamo ohroziť návštevníkov 
parku.

Na výrub stromov sa vždy poze - 
rá ťažko, no v tomto prípade platí, že 
v nasledujúcich mesiacoch je naplá-
novaná početná výsadba. „Namiesto 
40 vyrúbaných stromov sa vysadí 63 
kusov vzrastlých drevín – javorov, 
brestovcov, pagaštanov, dubov, bu
kov, líp, borovíc a platanov. Stromov 
teda v  parku pribudne,” konštatuje 
referent životného prostredia Mest-
ského úradu Malacky Kamil Ftáčnik. 
Prvá etapa výsadby by mala trvať do 
31. mája.

Mladé stromy budete môcť už 
čoskoro obdivovať v  severozápad-
nej časti areálu parku v území ohra-
ničenom hlavnou cestou vedúcou 

od Čiernej Brány (pri slimáku) sme-
rom ku kaštieľu až po Bielu bránu 
(od Duklianskych hrdinov). 

Text a foto: J. Hargaš 

 dopĺňame 
finančnú 
 komisiu 
 pri MsZ

Komisia pre financie, legislatívu 
a  správu majetku pri mestskom za-
stupiteľstve dopĺňa svojich členov 
spomedzi verejnosti. V prípade záuj-
mu stať sa členom komisie pošlite 
najneskôr 20. februára mail na adre-
su jana.matuskova@malacky.sk. 
Svoju žiadosť doplňte krátkym popi-
som svojej odbornosti. Preferujeme 
záujemcov s právnickým alebo eko-
nomickým vzdelaním.

Komisie v  oblasti svojej pôsob-
nosti vypracúvajú stanoviská k  zá-
ležitostiam a materiálom, ktoré pre-
rokúva mestské zastupiteľstvo. Vy-
pracúvajú tiež návrhy a podnety na 
riešenie najdôležitejších otázok ži-
vota v meste. Komisie tiež kontrolujú 
plnenie uznesení mestského zastu-
piteľstva a dozerajú na hospodárenie 
s majetkom mesta.

Predsedníčkou komisie pre finan-
cie, legislatívu a  správu majetku je 
poslankyňa mestského zastupiteľ-
stva Zuzana Baligová, podpredse-
dom je poslanec Jozef Mračna.

-red- 

 obnova stromov v Zámockom parku
nie každý starý strom je aj chorý a  nebezpečný, avšak sú aj také,  
a tie musia preč. v Zámockom parku nájdete aj stromy, ktorých vek 
už presiahol 400 rokov. väčšina stromov je mladšia a  časť z  nich 
pomaly umiera. niekedy to nevidno: na prvý pohľad vyzerajú zdra-
vé, no vnútri sú vyhnité a  čoraz slabšie. vždy sa hľadajú spôsoby,  
ako rúbať čo najmenej, no keď je raz strom chorý a  odborníci ho 
označia za rizikový, nedá sa nič robiť. Musí ísť preč.
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univerzálna služba (listové zásielky, 
doporučené zásielky, úradné zásielky, 
poistené zásielky, balíky) pre obyva
teľov dotknutej lokality mesta Ma
lacky zabezpečovaná nástupníckou  
Poštou Malacky 1 (na Zá mockej 8), 
vzdialenou od Poš ty Ma lacky 3 cca  
2,2 km.” Na rozdiel od minulosti teda 
teraz už nebol zo strany SP prie stor 
na rokovanie ani prí padné korigova-
nie rozhodnutia. Vedenie Malaciek 
požiadalo SP o zváženie, či by na 
síd lisku Juh mohol byť umiestnený 
aspoň balíkomat.

„Pošta Malacky 1 bude zabezpe
čovať pre obyvateľov dotknutej loka
lity aj výdaj nedoručených oznáme
ných zásielok a  výplatu dôchodkov 
v prípade, ak bude v deň výplatného 
termínu dôchodca doma nezastihnu
tý. Pri nezastihnutí adresáta budú 
zá sielky uložené na Pošte Malacky 1,  
pričom adresát má možnosť si ich 
dať opakovane doručiť alebo pre
smerovať na inú adresu. Nevyplatený 
dôchodok na požiadanie doručíme 
opakovane v  deň, 

keď bude dôchodca doma, alebo na 
základe žiadosti dôchodcu ho dopo
šleme na udanú adresu bezplatne 
prostredníctvom poštového pouka
zu,” sľubuje SP. Informáciu o  zruše - 
ní pobočky by mali všetci obyvatelia 
Juhu dostať formou letáku do svo-
jich domácností.

Malacky nie sú jediné. Slovenská 
pošta ruší v  tomto roku 18 svojich 
pracovísk po celom Slovensku (Bra - 

tislava, Nitra, Považ-
ská Bystrica, Banská 
Bystrica, Pezinok, 
Piešťany atď.), pri-
čom v rámci Záho-
ria sa ruší ešte jed-
na pobočka v Kú-
toch.

Text:  
Ľ. Pilzová,  

foto: -jh-,-nj-
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Občanom, ktorí na zberný dvor 
prídu odovzdať odpad, pripomína-
me, že v záujme urýchlenia registrá-
cie by mali mať prichystané potreb-
né doklady. Nejde o žiadnu novinku, 
tieto doklady sa vyžadovali vždy. 
Upozorňujeme občanov, aby si pri 
platbe poplatku za komunálny od-
pad a drobný stavebný odpad odlo-
žili doklad o zaplatení. Treba sa ním 
totiž preukázať pri vstupe na zberný 

dvor. Mesto Malacky nevystavuje 
náhradné potvrdenia o úhrade po-
platku.

obyvatelia s  trvalým pobytom 
v Malackách:
•  platný občiansky preukaz s uvede-

nou ulicou trvalého pobytu v  Ma-
lackách,

•  doklad o uhradení poplatku za ko-
munálny odpad (výpis z  účtu, šek 

z pošty, potvrdenie o úhrade z po-
kladne MsÚ).

 obyvatelia s trvalým pobytom Ma-
lacky (bez uvedenia adresy v  ob-
čianskom preukaze), ktorí užíva-
jú v Malackách nehnuteľnosť a sú 
platcami poplatku:
•  platný občiansky preukaz,
•  potvrdenie z pokladne MsÚ o úhra-

de poplatku za komunálny odpad.

obyvatelia s trvalým pobytom mi-
mo Malaciek, ktorí užívajú v  Ma-
lackách nehnuteľnosť na základe 
nájomnej zmluvy (byt, záhradu 
a pod.) a platia poplatok:

•  platný občiansky preukaz,
•  potvrdenie z pokladne MsÚ o úhra-

de poplatku za komunálny odpad.

obyvatelia s  trvalým pobytom 
mimo Malaciek, ktorí užívajú v Ma-
lackách nehnuteľnosť (sú v nájme) 
a  poplatok za nich platí vlastník 
nehnuteľnosti:
•  platný občiansky preukaz,
•  potvrdenie z pokladne MsÚ o úhra-

de poplatku za komunálny odpad – 
v sprievode majiteľa nehnuteľnosti. 

Občan/fyzická osoba môže na 
zbernom dvore bezplatne odovzdať 
biologicky rozložiteľný rastlinný od-

pad, objemný odpad, papier, plasty, 
sklo. Poplatok za drobný stavebný 
od pad zostáva v pôvodnej výške.

Fyzické osoby, ktoré nemajú uhra-
dený poplatok za komunálne služby 
mestu Malacky, môžu odovzdať od-
pad na zbernom dvore za poplatok 
podľa aktuálneho cenníka spoloč-
nosti TEKOS.

Právnické osoby/firmy môžu odo-
vzdať odpad na zbernom dvore za 
poplatok podľa aktuálneho cenníka 
spoločnosti TEKOS. Je potrebné, aby 
mali pripravené údaje o  firme (IČO, 
DIČ, IČ DPH, adresa sídla).

Msú

Ako sme už pred časom informovali, v novembri 2022 prešla spoloč-
nosť Tekos na nový systém elektronickej evidencie odpadov. keďže 
do nového systému sa musí každý občan nanovo zaregistrovať, opa-
kovane žiadame verejnosť o trpezlivosť.

Pošta na Juhu sa 
od 1. marca zatvára

Hodiny pre verejnosť 
Pošta Malacky 1, Zámocká ulica 
pondelok, utorok, štvrtok, piatok 8.00–17.00 h
streda 8.00–19.00 h 
sobota, nedeľa ZATvoRené

Dokončenie zo strany 1

 Mesto nevystavuje náhradné potvrdenia o platbe za odpad

Reakcie Malačanov
„Otváracie hodiny sa menili každú chvíľu a bez toho, že by mal človek možnosť niekde zistiť, 
ako je vlastne otvorená.”

„Môžete sa hanbiť! Starší človek musí ísť do mesta zaplatiť šek a vyčkávať rady.”

„Nemyslím si, že bola neefektívna, všetci tam chodili... som zvedavá na tie rady v meste...”

„Teraz zoberú aj to málo, čo sme mali. Je to veľká škoda. Najviac na to doplatia starší ľudia.”

„Nesprávne rozhodnutie, nielen pre nás, ale najmä pre starších.”

„Určite je využitá a ľudia tam chodia, ale presne trafiť, či je otvorené, je veľká lotéria a veľmi 
často skôr zatvorené ako otvorené. Možno preto sa im zdá, že nie je efektívne využitá.”

„Dôchodcovia, ZŤP, matky s deťmi s kočíkmi si zrazu miesto malej prechádzky môžu robiť pro
gram na pol dňa a hľadať ľudí, kto by ich hodil do mesta na poštu.”

Zdroj: facebooková stránka mesta Malacky
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Mládežníci súťažia v  piatich ka-
tegóriách rozdelených podľa veku – 
od 1. ročníka po 9. ročník a v piatej ka-
tegórii súťažia gymnazisti. Víťazi po-
stupujú do celoslovenského finále.

Malacká mládež má dlhodobú 
oporu vo vynikajúcich pedagógoch. 
Výsledkom sú strhujúce výkony mla-
dých recitátorov a krásne umiestne-
nia na recitačných súťažiach nielen 
v  rámci kraja, ale aj v  rámci celého 
Slovenska. Darilo sa im aj tentoraz. 
V  prednese poézie zvíťazili v  III. ka-
tegórii Nela Kronauerová a vo IV. ka-
tegórii Marek Sivák. V V. kategórii sa 
umiestnila na druhej priečke Liana 
Nováková. 

V  próze zvíťazili sestry Fedoro-
vé, každá vo svojej vekovej kategó-
rii – v druhej Ester a vo štvrtej Na tá-
lia. Malackám sa ušli ešte dve dru-
hé miesta zásluhou ostrieľaných 
re citátorov Vilmy Márie Drgoňovej 
a Samuela Vrláka.

Vlani sa dvaja recitátori z Malaciek 
stali najlepšími na Slovensku vo svo-
jich kategóriách a ďalšia žiačka bola 
druhá. To sú nádherné výsledky, na 
ktoré iste nadviažu aj tohtoroční ví-
ťazi. Želáme im veľa úspechov a krás-
ne chvíle s literatúrou. 

PoéZIA
I. kategória
1.  Zara Remeníková, SŠ sv. Františka 

z Assisi, Bratislava
2.  Charlotte Pinkas, ZŠ Matky Alexie, 

Bratislava
3.  Kristína Miková, SŠ  Sv. Rodiny, Bra-

tislava

Čestné uznanie:
Noemi Wascheková, SŠ sv. Vincenta 
de Paul, Bratislava

II. kategória
1.  Sabina Klapková, ZŠ sv. Uršule, Bra-

tislava
2.  Anna Martiniak, ZŠ Malé Leváre
3.  Sofia Bednárová, ZŠ Matky Ale xie, 

Bratislava

Čestné uznanie:
Rebeka Brandysová, SŠ Sv. Rodiny, 
Bratislava
Teo Kothaj, SŠ sv. Františka z  Assisi, 
Bratislava

III. kategória
1.  nela kronauerová, SŠ sv. Fran-

tiška Assiského, Malacky
2.  Júlia Růžičková, ZUŠ sv. Cecílie, Bra-

tislava

3.  Filip Radimák, Gymnázium Mat ky 
Alexie, Bratislava

Čestné uznanie:
Mária Graňáková, ZUŠ sv. Cecílie, Bra-
tislava

Iv. kategória
1.  Marek Sivák, SŠ sv. Františka As-

siského, Malacky
2.  Sarah Pundir, SŠ de La Salle, Brati-

slava
3.  Nina Sládeková, ZŠ Fándlyho, Pe-

zinok

v. kategória
1.  Johanka Polgárová, Gymnázium 

Matky Alexie, Bratislava
2.  Liana Nováková, SŠ sv. Františka 

Assiského, Malacky

3.  Krištof Gregor, SŠ Sv. Rodiny, Bra-
tislava

PRÓZA
I. kategória
1.  Barbora Tináková, SŠ sv. Františka 

z Assisi, Bratislava
2.  Kristína Mundoková, SŠ sv. Vincen-

ta de Paul, Bratislava
3.  Mia Šírová, ZŠ Malé Leváre

II. kategória
1.  ester Fedorová, SŠ sv. Františka 

Assiského, Malacky
2.  Oliver Boublík, ZŠ Matky Alexie, 

Bra tislava
3.  Hana Hollá, ZŠ Malé Leváre

Čestné uznanie:
Michaela Mižovová, SŠ Sv. Rodiny 
Bratislava
Michal Kočuš, SŠ sv. Vincenta de Paul, 
Bratislava

III. kategória
1.  Kristína Adamčíková, ZŠ Fándlyho, 

Pezinok

2.  Vilma Mária Drgoňová, SŠ sv. Fran-
tiška Assiského, Malacky

3.  Klára Torkošová, SŠ de La Salle, Bra-
tislava

Čestné uznanie: 
Alexandra Kubaljaková, ZUŠ Hálkova, 
Bratislava

Iv. kategória
1.  natália Fedorová, SŠ sv. Františ-

ka Assiského, Malacky
2.  Hana Sobotová, SŠ Sv. Rodiny, Bra-

tislava
3.  Kristína Gregorcová, ZUŠ sv. Cecí-

lie, Bratislava

v. kategória
1.  Michal Iffka, ZUŠ Hálkova, Bratisla- 

va
2.  Samuel Vrlák, SŠ sv. Františka Assis-

kého, Malacky
3.  Patrik Pauliny, SŠ sv. Uršule, Brati-

slava

Text a foto: n. Jánošová

Do redakčnej pošty sme dostali 
milú fotospomienku od pána Alfré - 
da Swana. Radi sa o  ňu podelíme 
s na šimi čitateľmi.

Pán Swan k fotografii napísal: Pred 
10 rokmi, 21. februára 2013, hosťova
la v Malackách divadelná spoločnosť 
Háta Olgy Želenskej (s kyticou) z Prahy 
s hercami Adelou Gondíkovou (druhá 
zľava) a   Martinom Zounarom (druhý 
sprava). V strede si všimnite Barborku 
Bezákovú (v tričku Divadla na ham
bálku). Zdá sa, že malacká hviezdička 
už vtedy sympatizovala s českým di
vadlom. Vyštudovala herectvo na Ja
náčkovej akadémii múzických umení 
v Brne a momentálne hrá v divadlách 
v Liberci a v Jihlave.          -red-

 Štyria recitátori z Malaciek postupujú
 do celoslovenského finále

 Fotospomienka spred 10 rokov

Prednes poézie a  prózy je stále živý. dôkazom sú Hviezdoslavov  
kubín, Šaliansky Maťko či súťaž v  prednese kresťanskej literatúry 
s názvom ...a slovo bolo u Boha. krajské kolo poslednej z menova-
ných súťaží sa už po niekoľkýkrát uskutočnilo v  Spojenej škole sv.  
F. As siského v Malackách. 



3/2023 5

Autori Stano Bellan a Martin Ma-
cejka približujú dejiny školstva v Ma-
lackách: od jeho prvopočiatkov v 16. 
storočí, cez významných učiteľov, ča- 
 sy vojen či socializmu až po dnešok. 

Historické fakty a  fo - 
tografie dopĺňa-
jú zaujímavosti 
a osobné spomien-
ky pedagógov.

Na 200 stranách 
sa okrem iného do-
zviete o  rímsko-ka-
tolíckej škole na 
Rádku, o  dievčen-
skej ľudovej ško le Na 
brehu, o prvých zná-
mych uči teľoch, kde 
stála najstaršia škola 
v  meste či čo to bol 
griflík a tabuľka. 

„Je málo kníh, ktoré 
sú pre všetkých,” píše 
v  predslove S. Bellan 
a vysvetľuje: „Téma škol
stva je ľuďom jednou z  najbližších, 
pretože ak aj sú medzi nami silní je

dinci, ktorí nikdy neprišli do kontaktu 
so zdravotníctvom, do školy sme cho
dili všetci. Všetci sme zažili školské ro  

ky v  rôznych spoločenských obdo
biach a  pod
m i e n k a c h , 
niesli sme 
spo ločný údel 
so spolužiak
mi, z  ktorých 
mnohí zostali 
súčasťou náš
ho života na
trvalo alebo 
aspoň na veľ
mi dlhú dobu, 
učili nás uči
telia, ktorí do 
nás vyorali 

rôzne hlbokú brázdu 
a niektorí dokonca nasmerovali náš ži
vot, pretože práve naše školské obdo
bie bolo naším objavovaním samých 

seba, našich záuj
mov a  schopností,” 
píše v  predslove  
S. Bellan.

Pri tvorbe knihy 
dospeli spoluauto-
ri k  zaujímavému 
a  dôležitému po-
znatku: školstvo 
v Malackách je star-
šie, ako keď sa pred 
časom oslavovala jeho 400-ročni-
ca. „Až postupne počas práce na kni
he som si uvedomil, aké zložité to so 
školstvom v  našom meste vždy bolo. 
Možno aj inde, no tu pri pátraní do 
hĺbky niekedy vôbec nie dávnej his
tórie to pripomínalo hlavolam – nie

ktoré inštitúcie síd
lili súčas ne na mnohých miestach 
(nedostižná je v tomto smere dnes už 
neexistujúca 3. ZŠ na Ulici 1. mája), prí
padne v  rovnakej budove sídlilo po  
stupne a  dokonca súčasne niekoľko 

škôl (ako v  ob jekte prvore
publikového františkánske
ho gymnázia na Kláštor
nom námestí), alebo jedna 
škola v  jednom objekte 
niesla v  histórii úctyhod
ne dlhý rad názvov v sú
vislosti s  meniacou sa 
formou školy (to je prí
pad súčasnej ZŠ Dr.  
J. Dérera na Ulici gen. 

M. R. Štefánika),” dopĺňa 
S. Bellan.

Malacké školstvo v  historickom 
vývoji, spomienkach a  súčasnosti je 
druhou časťou skladačky, ktorej cie-
ľom je postupné mapovanie spolo-
čenského života nášho mesta. Ako 
sme už spomenuli, tou prvou bolo 
Malacké zdravotníctvo, teraz máme 

Malacké školstvo a nasledovať bude 
Malacká samospráva.

Knihy o  histórii malackého zdra-
votníctva a školstva si môžete zakú-
piť v Turisticko-informačnej kancelá-
rii na Záhoráckej ulici.

Text: Ľ. Pilzová, foto: S. osuský

Použité ukážky pochádzajú z  knihy 
Malacké školstvo v historickom vývoji, 
spomienkach a súčasnosti.

SPEKTRUM

 Malacké školstvo v historickom 
vývoji,  spomienkach a súčasnosti

Balón za školou 
V  čase prvej svetovej vojny zažili 
Malačania veľké udalosti. Prvou 
z nich bolo núdzové pristátie ba-
lóna za školou na dolnom konci. 
Správa o pristátí balóna sa roznies-
la po Malackách ako víchor a  čo 
malo ruky a  nohy, všetko bežalo 
smerom k  Vinohrádku. Aj v  ško-
lách prerušili vyučo vanie a  všetci 
v  dvojstupoch a  v  sprievode uči-
teľov išli si obzrieť ten div.

Zo spomienok spisovateľa 
Ľudovíta Zúbka 

v kronike 2. ZdŠ Malacky

Prvé fotenie 
S  úsmevom spomínam na svoje 
prvé koncoročné fotenie so žiak-
mi ako začínajúca učiteľka. Zora-
ďovali sme sa a fotograf zrazu na 

mňa direktívne: „Ty si vysoká, ne
motaj sa tam vpredu, postav sa 
pekne dozadu.” Žiaci vybuchli 
do smiechu a  ja tiež. Milé, že 
ma ne identifikoval ako uči-
teľku.

oľga Ballayová

Pozdrav od starečka
Niekedy si človek uvedomil, že 
už učí skutočne dlho, hlavne keď 
sa niekoľkokrát stane, že počuje: 
„Pán učiteľ, pozdravuje vás stare
ček, že ste ho též učili...”

Ján Mordavský (učil 58 rokov)

Až umrete, paňi učitelko 
Otec mojich dvoch žiakov založil 
pohrebnú službu a  raz priniesli 
skutočne bizarný pozdrav: „Pani 
učiteľka, tatko vám odkazuje, že 
keď umrete, spraví vám pjekní po
hreb.” Ale už sa toho asi nedočkám 
– tú službu už nemajú, a  ja stále 
žijem. Iný zážitok, ktorý ma zarazil, 
bol, keď predo mnou žiak pokľa-
kol a požiadal ma pred celou trie-
dou o ruku.

eva Lopčianska

Ako sme informovali koncom minulého roka, séria kníh o  histórii 
nášho mesta pokračuje. Po malackom zdravotníctve prichádza nová 
kniha Malacké školstvo v historickom vývoji, obrazoch a spomien-
kach.



6 3/2023SPEKTRUM

Zoznam evidovaných pamätihod-
ností mesta Malacky obsahuje šesť 
budov a stavieb vo vlastníctve mes-
ta, osem hrobov na starom cintoríne 
vo vlastníctve mesta a  tri hroby na 
starom cintoríne vo vlastníctve súk-
romných osôb. Dnes si predstavíme 
prvú skupinu pamätihodností, teda 
budovy a stavby.

Evidované pamätihodnosti Mala-
ciek – budovy a stavby vo vlastníctve 
mesta: 

•  kaplnka pri starom cintoríne na 
Břeclavskej

•  ZUŠ (bývalá maďarská štátna 
škola) na Záhoráckej

•  kino 
•  Základná škola dr. J. dérera
•  kaplnka sv. Anny na Stupavskej
•  športová hala Malina

kaplnka pri starom cintoríne 
Kaplnka na Břeclavskej  bola po-

stavená v  polovici 20. storočia. Jej 
účelom boli a sú pohrebné obrady 
a vystavenie rakvy so zosnulým pred 
pohrebom. Objekt si zaslúži ochranu 
aj vzhľadom na svoj charakter a  re-
prezentatívnosť. Dôležitým faktorom 
je aj blízkosť (a súvislosť) starého cin-
torína, ktorý je čiastočne chránený.

ZUŠ na Záhoráckej 
Koncom 19. storočia v Malackách  

narastal počet žiakov, a  keďže vte-
dajšia rímskokatolícka ľudová škola 
a  štátna škola kapacitne nestačili, 
kompetentní odsúhlasili postavenie 
novej školskej budovy. Plány vyho-
tovil kráľovský inžinier Sigmund von 
Herczegh.

Stavbu novej školy zrealizoval 
ma lacký staviteľ Ján Terebesy. Boli 

v nej štyri učebne, telocvičňa, byt pre 
správcu (riaditeľa) školy a školníka, 
kancelária a ďalšie priestory. Školu 
navštevovali väčšinou deti úradníkov 
a po čase – keď židia zatvorili vlastnú 
školu – aj židovské deti. V roku 1918 
bolo v škole podľa Pavla Hallona 190 
žiakov, ktorí sa učili v  dvojzmennej 
prevádzke. Budova sa stala sídlom 
aj pre meštiansku a učňovskú ško-
lu. Priestory nestačili, a  tak situáciu 
vyriešila dnešná Základná škola Dr. 

J. Dérera, ktorá vznikla v  roku 1932. 
V  budove na Záhoráckej sa potom 
vystriedali daňový, dôchodkový 
a kontrolný úrad, vojaci, Zbor národ-
nej bezpečnosti (obdoba dnešnej 
polície), okresný súd, mestský národ-
ný výbor a III. základná škola.

Po otvorení novej Základnej ško - 
ly na Štúrovej (2004) sa do priestorov 
na Záhoráckej nasťahovala základná 
umelecká škola, ktorá tu pôsobí do-
dnes. Budova má takmer 130 rokov.

kino
Budova kina bola postavená v 20. 

rokoch 20. storočia. Dal ju postaviť 
hostinský Martin Jurkovič z dolného 
konca, ktorý sa predtým vrátil z Ame-
riky. Projektoval ju malacký architekt 
František Steidl. Okrem sály bola na 
prízemí vstupná miestnosť a priestor 
pre predávanie lístkov. Na poschodí 
bol balkón, premietacia miestnosť  
a služobný byt.

Kino bolo v prevádzke zrejme od 
začiatku roka 1927 a  volalo sa Edi-
son. Kúpila ho rodina Singerovcov 

a už o dva roky neskôr nieslo názov 
Univerzum. Za slovenského štátu 
prevzala kino Hlinkova garda, po  
vojne sa nakrátko vrátilo Singerov-
com, avšak prišlo znárodnenie. Kino 
dostalo názov Záhoran.

Pôvodne sa tu premietali nemé 
filmy, od 30. rokov aj zvukové. V prie-
behu nasledujúcich rokov sa techni-
ka vylepšovala, od 60. rokov 20. sto-
ročia sa premietali aj širokouhlé fil-
my. Dnes je kino plne digitalizované, 

má vysokokvalitnú zvukovú aj pre-
mietaciu techniku.

ZŠ dr. J. dérera 
Základný kameň školy položili 

5. októbra 1930. O necelé dva roky, 
25. septembra 1932, školu otvorili  

v prítomnosti ministra školstva a ná-
rodnej osvety Ivana Dérera. Ten sa  
poďakoval za česť, že škola je pome-
novaná po jeho otcovi – notárovi, 
politikovi a národovcovi Dr. Jozefovi 
Dérerovi. Na tú dobu išlo o moder-
nú budovu. Mala školský rozhlas, 
mo derné vykurovanie, ba dokonca 
aj teplú vodu, ktorá bola v tom čase  
v domácnostiach i vo verejných bu-
dovách výnimočná. Disponovala na - 
príklad aj kresliarňou, prírodoved-
nou miestnosťou a telocvičňou. Sú-
časťou školy sa na istý čas stalo i mú-
zeum so zameraním na pedagogiku.

Koncom II. svetovej vojny bola 
v  bu dove školy zriadená poľná ne-
mocnica. Hoci bolo vyučovanie 
v má ji 1945 obnovené, čas na nápra-
vu škôd spôsobených prechodom 

frontu sa odhadol na niekoľko ro - 
kov. Socialistické školstvo neskôr 
odobralo škole čestný názov, avšak 
dnes ho má späť a hrdo ho používa.

kaplnka sv. Anny 
Kaplnka stojí na Stupavskej ceste 

od roku 1881, postavili ju v neoromán-
skom slohu na náklady Anny Malej. 
Posvätil ju dekan Štefan Čulen. V inte-
riéri sa nachádzajú plastiky sv. Anny a 
Panny Márie, pochádzajúce z pôvod-
nej a  medzitým zaniknutej kaplnky 
sv. Anny v Čiernom (františkánskom) 
kláštore. Okrem nich je v interiéri aj 
novší obraz sv. Petra a Pavla.

Športová hala Malina 
Ide o výrazný a významný projekt 

modernej architektúry. Budova for-

muje centrum mesta, zmenila a na 
dlhú dobu vytvorila genius loci pre 
danú časť centra mesta. Mesto má 
ambíciu zrekonštruovať športovú 
halu v rámci dotácie z  Plánu obno-
vy a odolnosti. Jednou z podmienok 
čerpania financií z  tohto zdroja je 
práve zaradenie objektu do zozna-
mu pamätihodností.

Text: Ľ. Pilzová 
s využitím informácií od M. Macejku. 

Ďalšie zdroje informácií: 
www.malackepohlady.sk, 

www.malacky.fara.sk, 
www.kriz.epocha.sk. 

Foto: n. Jánošová, J. Hargaš

 Pamätihodnosti mesta [1]
na rokovaní mestského zastupiteľstva vlani v októbri vznikol zoznam evidovaných pamätihodností mes-
ta. Ide o nehnuteľnosti a hroby, ktoré síce nie sú zapísané v ústrednom zozname pamiatkového fondu SR,  
avšak pre mesto a obyvateľov majú svoju nespochybniteľnú historickú, architektonickú, urbanistickú, kra-
jinnú, kultúrnu, výtvarnú, umelecko-remeselnú, spoločenskú, vedeckú alebo technickú hodnotu.

Zoznam evidovaných pamätihodností mesta sa bude prie-
bežne do pĺňať. k jeho rozšíreniu môžete pomôcť aj vy.
Ak vlastníte nehnuteľnosť vhodnú na zapísanie do zoznamu, kontak-
tujte predsedu Komisie pre pamätihodnosti mesta Martina Macejku 
na martin.macejka@malacky.sk alebo tajomníčku komisie Gabrielu 
Bedard na gabriela.bedard@malacky.sk. Ďakujeme.

Kaplnka pri starom cintoríne na Břeclavskej

Základná umelecká škola na Záhoráckej

Kino

ZŠ Dr. J. Dérera

Kaplnka sv. Anny na Stupavskej

Športová hala Malina 

Kaplnka sv. Anny na Stupavskej – detail
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n pondelok 20. 2. o 14.00 h
krúdovciI: nový vek
animovaná rozprávka, USA, 95 mi-
nút, slovenský dabing, vstupné 4 €

n pondelok 20. 2. o 16.30 h
Labková patrola vo filme
animovaná komédia, USA, 88 minút, 
slovenský dabing, vstupné 4 €

n utorok 21. 2. o 14.00 h
Ježko Sonic 2
rodinná komédia, USA, 110 minút, 
slo venský dabing, vstupné 4 €

n utorok 21. 2. o 16.30 h
Princezná rebelka
animovaný, Francúzsko, 89 minút, 
slovenský dabing, vstupné 4 €

n streda 22. 2. o 14.00 h
Príšerákovci 2
animovaný, Nemecko, Veľká Británia, 
103 minút, prístupný od 7 rokov, slo-
venský dabing, vstupné: 4 €

n streda 22. 2. o 16.30 h
námesačníci
animovaný, Nemecko, 85 minút, slo-
venský dabing, vstupné 4 €

n štvrtok 23. 2. o 14.00 h 
Labky v akcii
animovaný, Veľká Británia, Čína, Ka-
nada, 97 minút, slovenský dabing, 
vstupné 4 €

n štvrtok 23. 2. o 16.30 h
Mimoni 2: Zloduch sa vracia

animovaná komédia, USA, 88 minút, 
slovenský dabing, vstupné 4 €

n piatok 24. 2. o 14.00 h
encanto: Čarovný svet
animovaná komédia, USA, 110 mi-
nút, slovenský dabing
vstupné: 4 €

n piatok 24. 2. o 16.30 h
kocúr v čižmách: Posledné želanie
animovaný, komédia, USA, 101 mi-
nút, slovenský dabing, vstupné 5 €

MCK – Kultúrní domeček
Hviezdoslavova 3, Malacky
www.kinomalacky.sk

Vstupenky je možné zakúpiť aj v pred
predaji v  Kultúrním domečku hodinu 
pred každým programom alebo online 
na www.kinomalacky.sk.

Jarné prázdniny v kine

n utorok 21. 2. o 10.00 h
vzdelávací program pre deti od 8 do 12 rokov – 
ZAŽI ReMeSLo!
Interaktívny vzdelávací program zameraný na spozná-
vanie remesiel, Múzeum Michala Tillnera, Záhorácka 
1919, vstupné 1 €
Na podujatie je potrebné sa vopred nahlásiť na telefónne 
číslo 034/77 22 110 alebo na muzeum@mckmalacky.sk. 
Kapacita je obmedzená. 
Predpredaj vstupeniek na www.mckmalacky.sk

n streda 22. 2. o 10.00 h
Literárna kuchyňa – zážitkové čítanie 
Podujatie pre žiakov ZŠ vo veku od 6 do 10 rokov
Tomáš Janovic: 
drevený tato a je ho varechové rozprávky
MCK – knižnica, Záhorácka 1919, vstupné 1 €

Na podujatie sa treba vopred nahlá siť na telefónne číslo 
034/77 22 09, 0911 622 091 alebo 
na kniznica@mckmalacky.sk. 
Kapacita je obmedzená. 
Vstupenky sa dajú zakúpiť v Knižnici MCK a v predpredaji  
na www.mckmalacky.sk.

n štvrtok 23. 2. o 10.00 h
výtvarný tvorivý ateliér pre deti od 8 do 12 rokov
Ó, ŠATY...
Spojené s interaktívnou prehliadkou výstavy študentov 
odevného dizajnu Diany Kožuchovej a Samuela Tesára. 
Tvorivý ateliér MCK, Záhorácka 1919, vstupné 1 €
Na podujatie je potrebné sa vopred nahlásiť na telefónne 
číslo 034/77 22 110 alebo na mck@mckmalacky.sk. 
Kapacita je obmedzená. 
Predpredaj vstupeniek na www.mckmalacky.sk.

Ako inšpiráciu k  fotosúťaži Cvečka pod názvom Biela zima objektívom ponúkame krásnu fotografiu Zámockého parku z  januára, keď 
v Malackách nasnežilo. Autorkou je Blanka Mináriková. 
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Po Erasme v  Poľsku v  roku 2020 
sa mi zažiadalo nového dobrodruž-
stva v zahraničí. Tentoraz bolo mojím 
cieľom oprášiť a prípadne aj trochu 
zlepšiť nemčinu. Na získanie štipen-
dia som musela pred odchodom zlo-
žiť skúšku z nemčiny.

Prvá studená sprcha prišla v  no-
vembri 2021, keď nám pre covido-
vé opatrenia zrušili písomný test asi 
dva dni vopred. Namiesto toho sme 
mali mať online pohovor s lektorkou 
DAAD (Nemecká akademická vý-
menná služba). Hovorím si: „Paráda, 
rok a  pol som nemecky nepovedala 
ani slovo. Toto bude zaujímavé....” Na-
koniec to však dopadlo dobre a po-
darilo sa mi získať štipendium.

náhodne vo Wittenbergu
„Kam to vlastne ideš?” pýtali sa 

ma známi. „Do mesta medzi Berlínom 
a  Lipskom. Volá sa LutherstadtWit
tenberg a  môže ti byť známe z  hodín 
dejepisu. Tam totiž na dvere Schloss
kirche pribil Martin Luther svojich 95 
téz.”

V prihláške sme si mohli vybrať tri 
univerzity. Dosť ma prekvapilo, keď 
som dostala informáciu, že ma vza-
li na Univerzitu Halle-Wittenberg, 
kto rú som si pôvodne ani nevybra-
la. „Niekde zjavne urobili ´soudruzi 
z NDR´ chybu,” pomyslím si pobave-
ne. Pozerám si teda informácie ku 
kurzu, kam ma vzali, a  napokon si 
hovorím: „Aj toto mesto vyzerá fajn. 
Nemecky budú hovoriť aj tam. Ceno
vo to je podobné, štipendium by mi 
mohlo pokryť aspoň kurz a  ubytko.” 
Vtip je v  tom, že som dlho netušila, 
či bude kurz prebiehať v Halle alebo 
vo Wittenbergu. Lístky na vlak som si 
našťastie kúpila na správne miesto.

Prišla aj kríza
Do Wittenbergu som zo Sloven-

ska cestovala vlakom. Trinásť hodín, 
dva prestupy – v Prahe a Berlíne. Už 
keď sme prekročili česko-nemeckú 
hranicu, začal nastupovať stres, či 
Nemcom vôbec budem rozumieť.

Na stanici vo Wittenbergu som 
mala zatelefonovať panej z inštitútu, 
ktorý organizoval letný kurz. Volám, 

nezvoní, nezdvíha. Prichádza chvíľ-
ková panika: ona mi to neberie! Čo 
teraz? Našťastie mala aj komunikač-
nú platformu WhatsApp a cez ňu to 
už išlo hladko. Úspešne zosmolím 
pár nemeckých viet. Zjavne boli zro  - 
zumiteľné, pani ma dokonca po-
chválila. Stres začína opadávať. Úpl-
ne opadol, keď sme sa s  ňou stretli 
pred bytovkou, ktorá sa približne na 
mesiac stala mojím dočasným do-
movom. Skvelé, prvá nemecká kon-
verzácia za mnou, som ubytovaná! 
To znie ako dobrý začiatok.

Študentský byt s výhľadom
Bývala som v  študentskom byte 

spolu s ďalšími dvomi spolužiačkami 

z Kirgizska a Ruska. Do mesta, a teda 
aj na hodiny nemčiny, to pešo trvalo 
asi dvadsať minút.

Kúpeľňu, kuchyňu aj obývačku 
sme v ňom mali spoločnú. Z balkó-
na bol výhľad na zaujímavú budo-
vu – školu, ktorú navrhol rakúsky 
archi tekt Friedensreich Hundertwas-
ser (Hundertwasserschule). Ku-
poly, farebné prvky, zelené strechy. 
Hundert wasser sa pri návrhu inšpi-
roval kresbami žiakov. Dokonca sme 
tam šli aj na prehliadku a mohli sme 
si pozrieť napríklad triedu, ktorej z 
okna vytŕčal strom či mini-hvezdáreň 
v jednej z kupol.

nemeckí „eko-udavači”
a poloprázdne centrum

Nemci sa bezpochyby snažia dbať 
na životné prostredie. Minimálne čo 
sa týka triedenia odpadu určite. Do-
konca sú schopní vás nahlásiť, ak nie-
čo zle roztriedite.

Badateľná je aj ich obľuba v bi-
cyklovaní. Pred bytovkami majú 
ma lé garáže, kde si ľudia bicykle od-
kladajú. Treba však dodať, že oproti 
Slovensku je aj infraštruktúra v mes-
te i mimo neho viac prispôsobená 
cyklistom.

Kultúrny šok som veľmi nezaži-
la. Vopred som napríklad vedela, 
že v  nedeľu budú všetky potraviny, 
okrem tých na železničných stani-
ciach, zatvorené. Prekvapilo ma však, 

že v  malom mestečku Wittenberg 
bol problém nájsť reštauráciu otvo-
renú po ôsmej či deviatej hodine ve-
čer. Najviac ľudí som v centre videla 
počas tzv. Erlebnis Nacht (noc, po-
čas ktorej boli na rôznych miestach 
v centre umelecké vystúpenia). Mne 
až tak menší ruch Wittenbergu ne-
prekážal, avšak niektorým spolužia-
kom očividne dosť.

Ako sme mixovali jazyky
Na kurze som mala spolužiakov 

z  takmer celého sveta: z  Japonska, 
Indie, Hong Kongu, Kirgizska, Ruska, 
Ukrajiny, Egypta, Argentíny, Škótska, 
Česka či Rumunska. Ak to mám po-
rovnať s Erasmus pobytom v Poľsku 
pred dvoma rokmi, v Nemecku som 
spoznala veľa ľudí najmä z krajín mi-
mo Európskej únie.

Vtipné bolo, že s  viacerými sme 
pri konverzácii mixovali angličtinu 
a  nemčinu. S  dievčaťom z  Ukrajiny, 

ktoré študovalo v Poľsku, sme nieke-
dy plietli dokopy slovenčinu, poľšti-

nu a ukrajinčinu. So spolubývajúcou 
z Kirgizska sa mi podarilo viesť dlhšiu 

konverzáciu v  nemčine až na konci 
pobytu, keď sme šli spolu z Ländera-
bendu (večer, kde sme predstavovali 
svoje domoviny).

Na Länderabend sme mali pri-
niesť suvenír alebo sladkosť zo svo-
jej krajiny. Niektorí to vzali veľmi 
vážne a  vyzeralo to, že zbalili kufor 
navyše iba na jedlo. Ja očividne nie, 
lebo som priniesla len malú bábiku-
šúpo lienku. Našťastie sme spojili sily 
s Češkami, ktoré toho priniesli dosť, 
a  tak sme pred všetkými spoločne 
prezentovali naše dve krajiny, ktoré 
kedysi tvorili jeden celok. Najviac ma 
potešilo, že priniesli kofolu.

keď je spolužiak zároveň 
kuchárom

Ďalším super zážitkom bolo 
ochut nanie španielskeho rizota (pa-
elly), ktoré nám navaril spolužiak 
a kuchár pôvodom z Argentíny. Na-
priek môjmu režimu „choď spať skôr, 
aby si ráno mohla skôr vstať” som sa 
premohla a na paellu som si počka-
la. Oplatilo sa. Jedlo bolo ohromné, 
alebo, ako hovorí kuchár z Argentíny, 
„tremendo”.

od Berlína cez Lipsko 
po drážďany

Za ten mesiac som veľa pocesto-
vala. Spoznali sme centrum Witten-
bergu a jeho atrakcie, pamätihod-
nosti a  múzeá, napríklad Lutherov 
dom (Lutherhaus), historickú tlačia-
renskú dielňu, ktorú údajne kedysi 
navštívil aj reformátor Martin Luther, 
Asisi Panoramu, ktorá zobrazovala 
Wittenberg v  čase Lutherovej re-
formácie, Hundertwasserovu školu  
či jednu z najmenších ZOO v Nemec-
ku.

Na organizovaných spoločných 
výletoch sme videli Lipsko, Berlín, 
Halle, Dessau a Wörlitzer Park. Keď-
že som chcela navštíviť aj Postupim 
a  Drážďany, vybrala som sa tam in-
dividuálne aj s mojou cestovateľskou 
„parťáčkou” z Japonska.

V  ďalšom vydaní Malackého hlasu 
sa dozviete viac nielen o zážitkoch 
z cestovania po Nemecku.

Text a foto: P. Arpášová

 Na mesiac v Nemecku:
 od myšlienky k realite [1]

využiť výhody študentského života, kým sa dá – to je hlavná myšlien-
ka, ktorá mi prechádzala hlavou, keď som žiadala o štipendium na 
mesačný jazykový kurz nemčiny na nemeckej univerzite. Myšlienka 
sa stala skutočnosťou a ja som sa z Malaciek vydala do mestečka Lu-
therstadt-Wittenberg vo východnej časti nemecka.

East Side Gallery v Berlíne

Centrum Wittenbergu

Garáž na bicykle vo Wittenbergu

Dvere s tézami M. Luthera vo Wittenbergu



3/2023 9SPEKTRUM

Počas zimných mesiacov ale 
taktiež nesedí a  nečaká na vhodné 
počasie či na začiatok ďalšej sezó-
ny. Keď sa u  nás jazdiť nedá, vyrazí 
spolu s rodinou do krajín s teplejším 
podnebím. „Chodíme trénovať aj do 
Talianska, kde sú podmienky skoro 
celú zimu priaznivé na tréning vonku,” 
opisuje zimnú prípravu hrdý tato 
Stanislav Kráľ.

Práve v zime sa talentovaný pre- 
 tekár namaká najviac. Tréningy v po - 

silňovni, na plavárni, ale aj na mo-
torke v  hale, a  keď počasie dovolí, 
tak aj na asfalte či v teréne s terén-
nou motorkou. Počas zimných me-
siacov má napriek bohatému tré-
ningovému vyťaženiu prioritu škola. 

Celosezónne pretekanie a  cestova-
nie odsúvajú síce školu na druhú 
ko ľaj, no po sezóne Tobi dobieha 
vymeškané.

Gény v jednej stope
Nepochybne je pre Tobiho mo-

torka koníčkom, ale od domáceho 
fandenia pred telkou k skutočnému 
pretekaniu na ozajstnej motorke je 
veľmi ďaleko. Keď to ale máte za-
písané v  génoch, až taká diaľka to 

nebude. Patronát nad Tobim a jeho 
dráhou športovca na motocykloch 
má nepochybne otec. Motorky ma-
jú radi obaja rodičia, ale aj tu platí, 
že za prameňom treba ísť ešte hlb- 
 šie do minulosti. Korene lásky k jed - 

nej stope siahajú k obom Tobiho de-
dom.

„Obaja dedovia akýmsi spôso bom 
pričuchli k motocyklovým pretekom,” 
rozpráva otec. „Dedo z manželkinej 
strany jazdil na amatérskych prete

koch a motorom sa venoval celý ži  
vot až dodnes. Môj otec pretekal v ro
koch 1972 až 1978 za malacký moto
cyklový klub. Jazdil v dvoch kategó
riách, 50 cm³ a  125 cm³. Mal viacero 
úspechov, ale vyzdvihnem 1. miesto 

na domácej trati v Malackách na maj
strovstvách SR v roku 1972 v triede  
125 cm³, 2. miesto v roku 1976 v 50 cm³ 
a o rok neskôr 2. miesto v triede 50 cm³. 
Takže motocyklová krv prúdi Tobimu 
v žilách z oboch strán,” vysvetľuje To-
biho otec.

Veru, aj Malacky majú svoju ne-
zanedbateľnú motocyklovú históriu. 
Hoci je to už dávno, symbolika Tobi-
ho úspechov prameniacich z malac-
kej minulosti je sympatická. Moto-
cyklový šport sa dnes veľkej podpo-
re štátu tešiť nemôže, a tak je vývoj 
talentov skôr v rukách rodičov. Keď 
sa ale stretne ich odhodlanie s  lás-
kou dieťaťa k športu, nemusí sa to 
skončiť len pri zaprášených medai-
lách z detských čias.

Tobi sníva vo veľkom 
Pretekanie ho veľmi baví. Ako 

sám vraví: „Na trati do toho všetci dá
vajú maximum. Až tam sa ukáže, ako 
je jazdec pripravený a ako si rozumie 
s motorkou.” Najviac si užíva zákruty 
a,  samozrejme, víťazstvá a  darčeky, 
ktoré k tomu patria. Je ho vzorom je  
španielsky jazdec a ak tuálny majster 
sveta v  kráľovskej Moto GP Marc 
Mar quez. Práve vrcholný svetový 
šam pionát Moto GP je Tobiho veľ-
kým cieľom. Cesta až tak vysoko je 
dlhá a plná útrap, no tato Tobiho od-
malička učí nikdy sa nevzdávať a tvr-
do makať. K tomuto športu, tak ako 
k  mnohým ďalším, patria aj pády, 
akurát tu môžu byť bolestivejšie. 
Skôr než Tobi sa však boja tí naokolo: 
„Samo zrejme, pády prichádzajú, ale 
ako sa hovorí, kto nepadá, nezrých
li. Zranenia prichádzajú aj u Tobiho 
a skončili sme už aj v nemocnici, ale 
ďakujeme Bohu, že zatiaľ nás nič váž
ne nepostihlo a obišlo sa to len s pár 
modrinami. Ale to patrí ku každému 
tvrdému športu.  Chlapci a diev čatá 
majú a musia mať špičkové ob lečenie, 
ktoré chráni každú časť det ského tela. 
I tak sa ale každý rodič v určitom sme
re obáva o svoje dieťa, no najťažšie to 
prežívajú mamy a babky. Otcovia svo
je obavy vedia lepšie skrývať,” uznáva 
S. Kráľ.

Tobimu Kráľovi držíme palce do 
nasledujúcich sezón a želáme, nech 
sa mu splnia všetky menšie i tie naj-
väčšie sny.

Text: J. Hargaš, foto: S. kráľ

V žilách benzín, v génoch jedna stopa:
Tobias kráľ sníva vo veľkom

k veľkým cieľom vedú malé kroky a každodenná drina. Štvrták To-
bias kráľ z kostolišťa to dobre vie, veď na motorke sedí od svojich 
troch rokov. Prvé úspechy dosiahol v šiestich a na jeseň sa ako 9-roč-
ný stal vicemajstrom Českej republiky v pretekoch cestných moto-
cyklov v  kategórii Mini Moto Junior A. na majstrovstvách európy 
skončil štvrtý za trojicou silných Talianov. Tobi navštevuje cirkevnú 
školu v Malackách a popri tom maká na tréningoch i v posilňovni. 
cez víkendy sa preháňa po okruhoch na malej motorke, ktorá bez 
problémov dosiahne rýchlosť 100 km/h. Teda to platí v lete.
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Anna Abelová, Malacky
Ivan Fajták, Gajary
Emil Priehoda, Malacky
Helena Ledníková, Lozorno
Ján Čemba, Studienka
Alžbeta Zeleňáková, Studienka
Jarolín Filo, Malacky
Marta Abrahámová, r. Vallová,
Rohožník

Natália Guzun, r. Volianska, Láb
Ján Ježek, Malacky
Cecília Hofferová, r. Blusková,
Rohožník
Viliam Čurka, Studienka
Emília Chvíľová, Malacky
Alžbeta Zeleňáková, Studienka
Jozef Cauner, Malacky
Karol Konečný, Malacky

Odišla tíško, 
ako odchádza deň, 
a v našich srdciach zostáva 
spomienka len.
22. februára si pri-
po míname 9. vý-
ro čie úmrtia našej 
dra hej mamičky  
a ba bičky Anny 
kra tochvílovej.
S  láskou v  srdci 
spo mínajú dcéra Jar mila s rodinou, 
syn Vladimír s rodinou, ostatná ro-
dina a priatelia. Kto ste ju poznali, 
venujte jej tichú spomienku.

21. februára uplynie 
rok, čo nás navždy 
opustila naša drahá  
manželka, mama 
a babka desiatich 
vnúčat drahomí-
ra námesná. Záro-

veň sme si 11. februára pripome-

nuli jej nedožitých 70 rokov. S  lás - 
kou spomínajú manžel, dcéra Ľu-
bomíra s rodinou a synovia Martin 
a Brani slav s rodinami.

Stíchol dom, záhrada, dvor, 
už nepočuť Tvoje kroky v ňom.
Zostali len spomienky 
a odkaz jediný: 
chýbaš nám, maminka, 
v kruhu našej rodiny.
 18. februára si pri-
pomenieme prvé 
výročie, čo nás na-
vždy opustila na ša 
drahá manželka, 
maminka, babka 
a  prababka emília 
Balážová z Veľkých Levár. S láskou 
v  srdci spo mínajú manžel Jozef, 
syn Jožko a dcéra Dáška s  rodina-
mi. Kto ste ju poznali, venujte jej 
spolu s nami tichú spomienku. Ďa-
kujeme.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA / INZERCIA

oPUSTILI náS

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

16. február 
9.00–12.00 h

  2. marec 
Právna poradňa poskytuje bez-

platnú pomoc seniorom s trvalým 
bydliskom v Malackách. Na konzul-
táciu s právnikom JUDr. F. Kurno-
tom sa netreba objednávať vopred, 
stačí prísť na MsÚ v Malackách (2. 
poschodie, číslo dverí 225). Prines-
te si so sebou OP (na overenie byd-
liska). Poradenstvo je diskrétne.

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 spolu vlastníctva, 
predaj/kúpa nehnuteľ ností, vlast-
níctvo nehnuteľností ne zapísaných 
na liste vlastníctva, výpovede z náj-
mu),
•  spotrebiteľské problémy (rekla-

mácie tovaru alebo služieb),
•  právna ochrana (pri konaniach 

pred štátnymi or gánmi a usmerne-
nia v súd nych sporoch).

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

75 rokov
Veronika Jahodová
Jozef Emríšek
Jozef Frajka
Karol Horský
Ján Horváth
Anna Iffková
Jozef Jurdák
Veronika Knotková
Ľubica Kršková
Eva Malá
Jozef Novota
Štefan Papánek
Margita Petrášová
Margita Plušová
Stanislav Polovka
Milan Sloboda
Jozef Škoda

Júlia Temerová
Peter Trávniček
Zlatica Zigová 

80 rokov
Anna Nesnadná
Robert Fajták
Lýdia Kojsová
Anna Marková
Oľga Spustová
Mária Ščepánková
Emerencia Štefíková
Marián Valko

85 rokov
Anna Horáčková
Viktor Klen
Jozef Kubík

90 rokov
Milan Támer

91 rokov
Emília Mistríková

92 rokov
Antonia Boreková
Otília Kováčová

93 rokov 
Margita Jurkovičová

94 rokov 
Hedvika Marková

98 rokov 
Irma Šifelová
Srdečne blahoželáme!

SPoMIenkY

FeBRUáRoví JUBILAnTI

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

č. 4 vyjde 1. marca

 Právna  pomoc
 pre seniorov

Lucka je dvojročné 
„jašidlo”, očkovaná, 
čipovaná s  výškou 
po kolená. Je vhod- 
ná k deťom, k iným  
psíkom rôznych veľ- 
kostí aj k nekon flikt-
ným fenám. Mi luje 
skákanie do vo dy, 
hladkanie aj pusin-
kovanie. Svoju od-
danosť a lásku k člo-
veku prejaví hneď 
po prvom pohlade-
ní. Lucku čaká kas-
trácia, čo je pod-
mienka adopčného 
procesu.

Ak vás oslovil psík z ponuky karanténnej stanice v Malackách, kontaktujte ich na ksmalacky@gmail.com. 
karanténna stanica v Malackách je financovaná vďaka psíčkarom, ktorí riadne platia daň za svojho psíka. 
Buďte, prosím, aj vy zodpovední.                    -ks-

Alex je mladý, asi ročný psík. Má pokojnú a mi- 
lú povahu. Bez problémov znáša menších psí-
kov, ale s väčšími sa naopak nemá rád. Pre Alexa 
hľadáme aktívnu a milujúcu rodinku. Je očko-
vaný, čipovaný a odčervený,  bude kastrovaný.

Hľadajú domov
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Zimná halová liga vyvrcholila  
v sobotu 11. februára finálovým tur-
najom mladších žiakov a  v  nede-
ľu 12. februára finálovým turnajom 
starších žiakov. Celkové prvenstvo 
získali mladší žiaci z  klubu Slovan 

Šaštín a družstvo starších žiakov FKP 
Bratislava A.

Zimná halová liga – mladší žiaci:
1. Slovan Šaštín
2. FKP Bratislava

3. OŠK Láb
4. TJ Veľké Leváre
5. FC Žolík Malacky A 
6. FC Žolík Malacky B 
7. FC Žolík Malacky C 

Zimná halová liga – starší žiaci:
1. FKP Bratislava A 
2. FKP Bratislava B
3. FC Žolík Malacky A 
4. FC Žolík Malacky B
5. FC Rohožník
6. TJ Nafta Gbely

Halová liga, ktorá sa hrala od de-
cembra 2022 do februára 2023, na-
plnila hlavnú filozofiu klubu FC Žolík: 
vychovávať deti k zmyslu pre povin-
nosť v duchu fair-play a tréningovým 
procesom i zápasmi aj počas zimy 
vypĺňať zmysluplne a hodnotne ich 
voľný čas. Na turnaji sa zúčastnilo 
13 muž stiev a svoje futbalové ume-
nie predviedlo viac ako 150 mladých 
futbalis tov.

  Text a foto: F. Hlavatý

ŠPORT

 Zimná halová liga mladších

Záverečné oceňovanie víťazov 

 a starších žiakov
Po dvojročnej prestávke, zavinenej covidovou situáciou, usporiadal 
futbalový klub Fc Žolik Malacky opäť zimnú halovú ligu vo vekovej 
kategórii mladších a starších žiakov.

Odovzdávanie víťaznej trofeje tímu mlad
ších žiakov Slovan Šaštín

Bronzoví starší žiaci FC Žolík

Mladší žiaci FC Žolík A

Mladší žiaci FC Žolík B a C

Dopadové žinenky, nafu-
kovacia odpružená podlaha 
airtrack, gymnastický klin, ta-
tami, molitanové prekážky  
a  množstvo ďalších pomôcok 
– to všetko pri svojich trénin-
goch vy užívajú deti i  dospelí 
v Pohybovni.

Slovenský pohár v parkúre
Vráťme sa ešte späť do mi-

nulého roka. Naši pretekári sa 
v Ma linove predstavili v dvoch 
disciplínach – speed run (dy-
namický beh cez pre kážky 
vy žadujúci vyso kú úroveň 
kondičných a koordi načných 
schopností, teda vý bušnú si-
lu a obratnosť; hod notí sa vý-
sledný čas) a freestyle (viac 
umelecky zameraná disciplí-
na, kde sa preukazujú pohy-
bové schopnosti v  estetickej 
plynulosti; hodno tí sa nároč-

nosť jednotlivých pohybo-
vých prvkov ako saltá, obraty, 

pre sko ky, ale aj celkový do - 
jem a bezpečnosť prevedenia 
prvkov).

V jednotlivých kategó riách 
súťažilo 17 členov klubu Po-
hybovňa a  ich výsledky nás 
veľmi potešili.

Mladší žiaci: Oliver Singer 
(6. mie sto), Timotej Ftáčnik  
(8. miesto), Patrik Palkovič (18. 
miesto) Súťažilo 20 chlapcov.
Mladšie žiačky: Melissa 
Spus tová (1. miesto) Súťažilo 
sedem dievčat.
Starší žiaci: David Harcu la  

(1. miesto), Šimon Gažík (2.  
miesto), Jozef Slezák (3. mie-
sto), Richard Ben ka (4. mie-
sto), Adam Kováč (5. mie sto), 
Robert Halcin (15. miesto) 
Sú ťažilo 24 žiakov. Prvých 
päť miest patrilo Po hybovni, 
čo považujeme za najväčší 
úspech.
Juniorky: Barbora Rovná  
(1. mie sto) Súťažili dve ju nior-
ky.
Juniori: Filip Kučinský (1. mie-
sto), Jakub Hrúz (3. mie sto), 
Adam Longauer (5. mie sto), 
Marko Spusta (7. miesto), Ma-

rek Móro (11. miesto) Sú ťaži - 
lo jedenásť juniorov.
Muži: Esteban Malaga (1. mie-
sto) Súťažili dvaja muži.

Pekné a nepekné (temné) 
stránky súťaženia

Hodnoty nášho klubu ne-
odráža jú (a ani nikdy odrážať 
nebudú) výsledky na súťa-
žiach. Súťaženie je sí ce pek-
ným spestrením a  určitou 
for mou odmeny (deti, ktoré 
idú na pre teky, sa prirodzene 
samy od seba tešia z atmo-
sféry a príjemného vý letu), ale 
nemusí to tak byť vždy.

Naša spoločnosť potrebu-
je športový systém podobný 
škandináv skemu modelu, kde 
sa kladie dôraz na pohybovú 

všestrannosť, obmedzuje sa 
súťaženie u mladších kate gó-
rií a výsledkom nie je medaila, 
ale radosť zo športu u všet-
kých detí.

Treba sa tešiť z niečoho aj 
bez to ho, aby človek dosiahol 
výsledok. Potešte sa, keď uvi-
díte deti hrať sa na ihriskách 
alebo aj vtedy, ak budete roz-
mýšľať, v  akom športe bude 
vaše dieťa šťastné. A  nemusí 
 byť v ňom megaúspešné.

Ďalšie informácie:
instagram: pohybovna 
facebook: Pohybovňa 
www.pohybovna.sk

Text a foto: S. Pálka 

 S Pohybovňou 
do roku 2023

Pohyb znamená život a prospešný je každý druh pohy-
bu. Svoje o tom vedia aj členovia Pohybovne. Toto ob-
čianske združenie sa za tri roky pôsobenia rozrástlo na 
viac ako 200 aktívnych členov, z ktorých väčšinu tvoria 
deti a mládež vo veku od 5 do 16 rokov, veľká skupina 
je vo veku od 16 do 20 rokov a v menšej miere dospelí 
a rodičia.
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Na Slovensku vznikla v roku 2022 
sekcia akrobatickej gymnastiky, kto-
rá spadá pod Slovenskú gymnastic-
kú federáciu. „Zapojili sme sa aj my  
s dievčatami, ktoré najprv robili dis
ciplíny Fit kids a akrobatický tanec. 

Hneď na prvej súťaži, ktorou boli maj
strovstvá sveta amatérskych klubov 
v  Budapešti, skončili na skvelom 3. 
mieste v  kategórii Formácia. V Koši
ciach si na majstrovstvách Slovenska 
vybojovali ďalšie medailové umiest

nenia v kategórii jednotlivkýň,” opisu-
je náš bývalý úspešný olympionik –  
gymnasta S. Piasecký. 

Na slovenských majstrovstvách 
v  akrobatickej gymnastike ACRO 
2022 v Košiciach sa v kategórii 9 až  
10-ročných umiestnili dievčatá z ma-
lackej akadémie na všetkých troch 
medailových pozíciách. Prvá bola 
klára Zárecká, druhá Sabína To-
maškovičová, tretia Stela Guma-
nová. V  kategórii 11 až 12-ročných 
zís kala 1. miesto Liliana Alžbeta 
Be lanská za zostavu so saltami a 2. 
miesto olívia ondrušová za zosta - 
vu bez sált. V kategórii 13 až 14-roč-
ných gymnastiek zvíťazila daniela 
Harbutová a druhá skončila Liliana 
Sovičová. V  kategórii duo získala 
bronz dvojica daniela Harbutová  
a klára Zárecká.

Dievčatám srdečne blahoželáme 
a  želáme veľa ďalších úspechov. Ak 
by ste sa ku gymnastkám a gymnas-
tom chceli pridať aj vy, vaše deti či 
vnúčatá, všetky informácie nájdete 
na www.piaseckyacademy.sk.

Text: J. Hargaš, 
foto: Akadémia Samuela Piaseckého 
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Záhoráci sú na 9. mieste extrali-
govej tabuľky, pričom na účasť v play- 
-off potrebujú byť najhoršie na 8. 
mieste. Na toto umiestnenie strácajú 
dva body, takže šanca na postup do 
ďalšej fázy extraligy ešte žije.

Hk Agro Topoľčany–Záhoráci Stu-
pava/Malacky 39:26 (22:16)
Zostava Záhorákov: Dario Maslić 
(Miroslav Velebný, Juraj Rybár) – Du
šan Frýbert (1), Milan Dijamantović (2), 
Roman Valachovič (2), Robert Baláž,  
Marko Vasović (1), Lazar Ristić (4), Igor 
Žunić (6), Samuel Kovács (1), Lukáš  
Konečný, Mário Prevaj, Samuel Valent 
(4), Dominik Grich (5)

Záhoráci Stupava/Malacky– MŠk 
Považská Bystrica 25:35 (15:17)

Zostava Záhorákov: Dario Maslić  
(Ju raj Rybár, Miroslav Velebný) – Du
šan Frýbert (1), Milan Dijamantović 
(3), Roman Valachovič, Robert Baláž, 
Marko Vasović (1), Jakub Jánoš (2), 
Igor Žunić (1), Samuel Kovács (7), Lukáš  
Konečný, Mário Prevaj, Samuel Valent 
(6), Dominik Grich (4)

Tréner Záhorákov Bojan Ćirić oce-
ňuje progres svojich hráčov v porov-
naní s minulou sezónou: „Začali sme 
sezónu z veľmi ťažkej pozície a spravi  
li sme odvtedy veľa práce. Priniesli 
sme späť dôveru k hádzanej do oboch 
miest. Prešli sme cestu z  nula bodov  
v minulej sezóne až k hraniciam play
off a za to si chlapci zaslúžia rešpekt. 
Hrajú chorí, hrajú zranení. Sú úžasní.”

Najbližší zápas odohrajú Záhoráci 
25. februára v Stupave. Ich súperom 
bude silný tím, druhý celok extraligy 
a obhajca titulu Tatran Prešov. 

Text: M. Binčík, foto: archív

Po zimnej prestávke po-
kračujú stolnotenisové  
súťaže. Ženy MSk Ma lac-
ky sa do extraligy vrá tili 
víťazne.

MSk Malacky–TTc Majci-
chov 6:1
Body: štvorhra N. Kosová/P. Raj
toková 1, H. Horníková 2, P. Raj
toková 2, N. Kosová 1

Z  doteraz odohraných ôs-
mich zápasov majú naše diev-
čatá päť víťazstiev a tri prehry. 
V priebežnej tabuľke sú na 
4. mieste. Najbližšie sa pred-

stavia v  so botu 18. februá ra 
v domácom dvojzápase proti 
ŠKST Bratislava (10.00 h) a SK 
Vyd rany (16.00 h). Srdečne vás 
pozývame do hľadiska stol-

notenisovej haly na Sasinko-
vej, príďte ich povzbudiť!

Informácie o zápasoch ďal-
ších malackých tímov v stol-
notenisových súťažiach náj-
dete na facebookovom pro file 
MSK Malacky.

Text: -mb-, foto: MSk Malacky

Akadémia Samuela Piaseckého zbiera medaily

Po tom, čo sa mladé gymnastky a mladí gymnasti z našej malackej 
Akadémie Samuela Piaseckého začali väčšmi zapájať do súťaží po 
prestávke spôsobenej (nielen) pandémiou, výsledky sa dostavili 
prakticky okamžite. koncom roka sme vás informovali o vynikajúcich 
umiestneniach chlapcov na majstrovstvách Slovenska a teraz môže-
me to isté napísať o dievčatách.

od predchá-
dzajúceho 
vydania  
Malackého 
hlasu odo-
hral hádza-
nársky tím 
Záhoráci  
Stupava/Ma - 
lacky dva 
extraligové 
zápasy,  
s Topoľčanmi  
a Považskou 
Bystricou. 
Žiaľ, oba 
prehrali.

 Stolné tenistky po prestávke s víťazstvom

 Hádzanári majú stále šancu na play-off

Nábor detí od 7 do 14 rokov

 Stolný tenis – 
 šport pre teba!
Pravidelné tréningy
• PO, UT, ŠT o 15.00 h
• ping-pongový robot, turnaje
• tréneri, súťaže
Stolnotenisová hala v Malackách,
Sasinkova 73
Info u trénerov tel.: 
0940 234 238, 0905 957 186

www.mskmalacky.sk


