
Jarné prázdniny boli zábavné, 
pretože deti si čítali knižku Tomáša 
Janovica o  drevenom tatovi, cho-
dili sa kúpať, hrali šach i  ďalšie hry 
a  boli aj v kine. Výletné boli preto, 
lebo v programe mali výlety do Slo-
venskej národnej galérie v  Bratisla-
ve a  do zrekonštruovaného histo-
rického domu číslo 1890 v  Závode. 
A  prečo boli aj tvorivé? Prázdninári 
maľovali, hrali sa na remeselníkov 
či módnych návrhárov a technikou 
dekupáže vyrábali svoje vlastné 
svietniky a vázičky. „Najviac sa nám 
páčilo kúpanie a  výlet do Bratislavy,” 
povedali prázdninujúce deti v Cveč-
ku. Deti z MCK pridali svoje najväč- 
šie zážitky: „Super bolo, keď sme na
vrhovali šaty.“ 

Jediné, čo z  programu nevyšlo, 
bolo korčuľovanie, keďže vonkaj-
šie teploty nepriali ľadu. Počiatočný 
smútok či sklamanie však čoskoro 
vystriedala radosť, pretože náhrad-
ný program bol skvelý: hry v parku 
a posedenie v cukrárni. 

Súčasťou prázdninového týždňa 
v  MCK bolo aj dvakrát denne pre-
mietanie rozprávok v  kine, historic-
ké potulky Malackami s témou mo-
dernizácie mesta v 19. a 20. storočí či 
divadelné predstavenia pre malých 
aj veľkých. Spolu s   deťmi v CVČ sa 
na prázdninových podujatiach zú-
častnilo 1600 návštevníkov rôznych 
vekových skupín. 

V mene detí a rodičov ďakujeme 
všetkým zamestnancom mestského 

centra kultúry a centra voľného času 
za krásne jarné prázdniny.

Text: Ľ. Pilzová, foto: MCK 

 Prihlasovanie
 predajcov
 na Prvomájky

Prípravy na Prvomájky sú už v pl-
nom prúde. Záujemcovia o predaj 
gastra a ďalšieho sortimentu sa mô-
žu prihlasovať na link, uvedený vo 
facebookovej udalosti Prvomájové 
Malacky 2023.

Obľúbené podujatie sa uskutoční  
v pondelok 1. mája. Informácie o pro-
grame budeme zverejňovať postup-
ne. Už teraz ale môžeme prezradiť, že 
na pódiu okrem iných uvidíte skupi-
nu HEX a speváčku Zdenku Prednú.

-lp- 
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Malacké verejné klzisko v  Zámoc
kom parku ukončilo sezónu. Správ
ca Dušan Rusňák nám prezradil, že 
klzisko mali v  pláne udržať aspoň 
počas jarných prázdnin. Počasie však 
zamiešalo karty a jarné prázdniny pri
niesli vskutku jarné počasie v  rozme
dzí 10–15 stupňov Celzia. Pri takýchto 
teplotách je už ľad neudržateľný. Po
slednýkrát ste sa preto mohli korču
ľovať v  utorok 21. februára. Napriek 
predčasnému ukončeniu korčuliar
skej sezóny zaznamenali na klzisku 
rekordnú návštevnosť. V  decembri sa 
prišlo korčuľovať až 4227 Malačanov, 
pričom doterajší rekord za tento me
siac bol 2603. V januári sa na ľade za
bávalo 3 705 nadšencov tohto športu 
a vo februári stihlo klzisko navštíviť 1 
098 korčuliarov. Celkovo teda tento 
rok zaznamenali na ľadovej ploche 
v Malackách o 3000 návštev viac ako 
kedykoľvek v minulosti. Ide o údaj len 
počas verejného korčuľovania, ďalej 
si klzisko mohli prenajať aj rôzne sku
piny, a tých tiež nebolo málo. Zdá sa, 
že u  Malačanov je korčuľovanie stále 
viac obľúbené a vedú k nemu aj mlad
šie generácie. Približne o  dva roky sa 
dočkáme športovej haly s  ľadovou 
plo chou a už dnes je isté, že bude mať 
svojich návštevníkov.

S teplejším počasím príde obdobie 
iných športov ako bicyklovanie či beh. 
Robte čokoľvek, čo vám prináša radosť 
a nekonečne potrebný relax. Pre milov
níkov hudby sa môže jar začať aj Ma
lackou hudobnou jarou. Prvý koncert 
v  podaní Základnej umeleckej školy 
v Malackách sa uskutoční 20. marca. 
Tešiť sa môžeme aj na Spievankovo, 
Fragile a Martina Chodúra.

n. Jánošová

Jarné prázdniny sú už za nami. Mnohí boli s  rodičmi na lyžovačke, 
niektorí, žiaľ, bojovali s chorobou, no a veľa ďalších detí si užilo zá-
bavno-výletno-tvorivé prázdninové dni v mestskom centre kultúry 
(MCK) a  v centre voľného času (CvČ). najbližšie sa žiaci a  študenti 
môžu tešiť na prázdniny začiatkom apríla, počas veľkej noci. no a po-
tom to už dlho nepotrvá a prídu tie najobľúbenejšie, dvojmesačné 
letné prázdniny.

Jarné prázdniny boli veselé a tvorivé
Fotogalériu z prázdnin si môžete 
pozrieť na strane 3.
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Milan ondrovič, viceprimátor
Novovznikajúce námestie bude najkvalitnejším verejným priestorom v meste 
a jedinenčné miesta, ktoré na námestí vznikajú, otvoria nové možnosti. Ná
mestie u Severínka sa stane chýbajúcim srdcom mesta, ktoré v ňom rozpulzu
je život a podporí jeho identitu.

Benjamín Brádňanský, architekt projektu
Dôležité a unikátne miesta by mali patriť ľuďom, preto parkovisko nepatrí do 
stredu mesta. Presunom parkovania pod terén sa uvoľňuje potenciál na vybu
dovanie nového typu priestoru v Malackách. Vznikne od križovatky chránené 
priestranstvo, vyčlenené pre stretávanie ľudí s miestami pre sedenie, rozho
vory, hru, zábavu, malé trhy... Námestie bude poskytovať voľnú plochu, ale 
priestory pavilónu budú chránené pred slnkom, vetrom a dažďom. 

Branislav Škopek, architekt mesta 
Konečne budú mať Malacky relevantný verejný priestor, ktorý bude spĺňať všet
ky súčasné parametre – architektonická kvalita, bezpečnosť a udržateľnosť. 
Multifunkčná verejná plocha, sedenie v tieni stromov, „zelený” pavilón, dodá
vajúci charakter a pohodlie, netradičná fontána, historická socha, mobiliár  
a nová, nielen vzrastlá výsadba vytvoria výnimočné miesto v centre Malaciek.

SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA

Rámcová náplň práce:
•  vydávanie rozhodnutí k dani z ne-

hnuteľnosti a poplatku za rozvoj,
•  sledovanie a vymáhanie pohľadá-

vok za daň z nehnuteľnosti a popla- 
 tok za rozvoj v  zmysle daňového 
po riadku,

•  daňové a exekučné konanie pri vy-
máhaní pohľadávok.

druh pracovného pomeru: 
plný pracovný úväzok, pracovný po-
mer na dobu určitú na zástup počas 
materskej a rodičovskej dovolenky

Platové podmienky:
nástupný plat min. 1350 € brutto/
mesiac v  závislosti od odpracova-
ných rokov + možnosť uplatnenia 
osobného príplatku k platu

Termín nástupu: podľa dohody

Miesto výkonu práce: Malacky

Kvalifikačné predpoklady:
•  VŠ II. stupňa právneho alebo eko-

nomického zamerania; pozícia je 
vhodná aj pre absolventa VŠ

Iné kritériá a požiadavky:
•  znalosť zákona č. 582/2004 Z. z. 

o miestnych daniach a o miestnom 
poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov,

•  znalosť zákona č. 563/2009 Z. z. 
o  správe daní (daňový poriadok) 
a  o  zmene a  doplnení niektorých 
zákonov,

•  občianska bezúhonnosť,
•  znalosť práce s PC – MS Office,
•  prax v oblasti spracovania agendy 

dane z nehnuteľnosti výhodou,
•  znalosť informačného systému sa-

mosprávy CORA GEO výhodou,
•  samostatnosť, komunikatívnosť, 

flexibilnosť, zodpovednosť.

Požadované doklady:
•  žiadosť o  zaradenie do výberu 

uchádzača,
•  štruktúrovaný profesijný životopis 

s uvedením telefonického a e-mai-
lového kontaktu,

•  kópia dokladu o  dosiahnutom 
vzdelaní.

Mesto Malacky vyhlasuje prijímacie 
konanie na obsadenie miesta prís-
lušník Mestskej polície Malacky.

Podmienky prijatia:
•  stredoškolské vzdelanie s maturi-

tou,
•  minimálny vek 21 rokov,
•  bezúhonnosť,
•  telesná a duševná spôsobilosť,
•  vodičský preukaz skupiny B.

Platové podmienky: 
funkčný plat je určený v zmysle zá-
kona č. 553/2003 Z. z. o odmeňo-
vaní niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme 

a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov

náplň práce: 
•  úlohy súvisiace s činnosťou mest-

skej polície na základe ustanovení 
Všeobecne záväzného nariadenia 
o mestskej polícii, 

•  stála služba, hliadková a obchôdz-
ková služba, 

•  úlohy na úseku prevencie a úlo-
hy spojené s odhaľovaním, objas - 
ňovaním a oznamovaním prie-
stupkov,

•  prerokúvanie priestupkov v blo-
kovom konaní.

samostatný referent miestnych daní, Mestský úrad Malacky príslušník Mestskej polície Malacky
voĽné PRaCovné MIesTo PRIJíMaCIe KonanIe

Prijímacie konanie sa začína v  utorok 7. marca o 9.00 h na Mestskej  
polícii v Malackách, Bernolákova 5188/1A. Záujemcovia nemusia posie - 
lať žiadosti ani životopisy. Stačí, keď prídu v určenom termíne na praco-
visko MsP.

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 3. marca na ad-
resu: Mes to Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky. Neakceptuje sa 
posledný deň lehoty ako dátum odoslania na po dacom lístku pošty.

Priestor je zatiaľ iba staveniskom, 
ale už dostáva novú tvár. Na mies-
te bývalého parkoviska vzniká nové 
pešie námestie, ktoré bude viesť po-
pred mestský úrad až po sobášnu 
miestnosť a okresný súd. Na námestí 
bude turisticko-informačná kance-
lária, multifunkčný pavilón, priestor 
pre trhy a rôzne kultúrno-spoločen-
ské podujatia. Ako sme už opako-
vane informovali, parkovacie miesta 
nezmizli, len sa presunuli pod zem. 

Mestská podzemná garáž je už hoto-
vá a obsahuje 60 parkovacích miest. 
Nové námestie a garáž by mali začať 
slúžiť verejnosť už o pár týždňov. Na 

novom webe www.severinek.sk 
náj dete všetky podstatné informácie 
k námestiu a garáži: časový harmo-
nogram, fotografie z výstavby, vizua-
lizácie. K základným údajom budú 
postupne pribúdať ďalšie informá-
cie. 

Ak máte nejaké pripomienky či 
podnety, môžete ich poslať cez kon-
taktný formulár. 

A prečo „severínek”? 
Nuž preto, lebo na novom námes-

tí nájde svoje nové miesto socha svä-
tého Františka Xaverského, prezý-
vaného Severínek, ktorá stála v os-
trov čeku na neďalekej križovatke. 
So chu nedávno previezli na bezpeč-
né miesto, kde počká na svoje nové 
osadenie. 

Z informácií www.severinek.sk 
spracovala Ľubica Pilzová. 

vizualizácia: ateliér n/a

 nové námestie  
 má svoj web

Rozloha 4200 m², vzrastlá zeleň 1200 m², 60 parkovacích miest – to  
sú základné čísla k novému centru mesta, ktoré už onedlho bude  
slúžiť verejnosti.

nové námestie v číslach
n rozloha 4200 m²
n vzrastlá zeleň 1200 m²
n ochladzovaná plocha 2250 m²
n parkovacích miest 60

PovedalI o náMesTí
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JaRné PRáZdnIny oBJeKTívoM MesTsKého CenTRa KulTúRy a CenTRa voĽného Času

 Preukazovanie zaplateného
 poplatku na zbernom dvore
do redakcie sme dostali podnet v súvislosti s preukazovaním uhra de-
ných poplatkov za komunálny odpad. 

Čitateľ píše: Trvalý pobyt mám u  ro dičov v Malackách, ale nebývam tam. 
Oni, samozrejme, platia dane mestu, ale iba za seba. Ja bývam v inej časti Ma
laciek, v byte, ktorý je napísaný na manželku. Na jej meno sú vedené aj platby 
správcovi, v ktorých je zahrnutý aj odvoz odpadu. Keď prídem na zberný dvor  
a preukážem sa svojím občianskym preukazom a manželkiným zálohovým pred
pisom, okrem priezviska nebude sedieť nič iné. Uznajú mi to?

PýTaTe sa

Jeho prvým významným die-
lom je Pamätník SNP v Malackách, 
postavený v roku 1970 neďaleko 
Zá kladnej školy Dr. J. Dérera. 

J. Ba rinka pôsobil ako pedagóg 
na Vysokej škole výtvarných umení 
v Bratislave, bol vedúcim ateliéru 
sochárskej prípravy pre reštauráto-
rov. Vyučoval aj na Akadémii ume-
ní v Ban skej Bystrici. 

Je autorom významných diel  
v Bratislave: sochy Zrod na Beňa-

dickej ulici v Petržalke, pamätnej 
tabule prof. Juraja Hronca v budo-
ve Ekonomickej univerzity na Dol-
nozemskej ceste, sochy Vladimíra 
Dzurillu pred hokejovým štadió-
nom v Ružinove či Pamätníka obe-
tiam komunizmu na Jakubovom 
námestí. Do povedomia verejnosti 
sa dostal aj ako autor kolekcie tro-
fejí pre Slovenský zväz ľadového 
hokeja.

Text: TasR/-red-, foto: M. ecker

Zomrel autor Pamätníka snP
vo veku 79 rokov zomrel akademický sochár Jozef Barinka. Patril  
medzi významných tvorcov moderného slovenského sochárstva  
20. storočia. 

V takomto prípade prosíme, aby 
obyvateľ mal pri sebe okrem občian-
skeho preukazu aj ročné vyúčtova-
nie, ktoré dostáva od správcu. Jeho 
súčasťou je aj položka za odpad. Ak 
je na vyúčtovaní preplatok, všetko je 
v poriadku. V prípade nedoplatku na 

vyúčtovaní treba mať pri sebe ešte 
aj doklad o jeho zaplatení. Upozor-
ňujeme preto občanov, aby si pri 
platbe poplatku za komu nálny od-
pad a drobný stavebný odpad odlo-
žili doklad o zaplatení.

-red-

Keď sme nedávno ako poslední 
odchádzali z  kinosály po premie-

taní, zarazilo nás, čo všetko zostá-
va v hľadisku na zemi po divákoch: 

pukance, fľaše od nápojov, papiero-
vé krabice. 

Zamestnanci kina hovoria, že po 
detských premietaniach je to ešte 
horšie, vtedy je vraj podlaha takmer 
celá biela od pukancov. Pred časom 
dokonca našli na zemi nechty! To 

kto si  chodí strihať nechty do kina? 
Sme ľudia a  každému – deťom  

i dospelým – sa môže stať, že nech-
tiac vysype časť pukancov alebo 
vyleje nápoj. To sa dá pochopiť.  
Prosíme vás však, aby ste zámer-
ne nenechávali svoje zvyšky v kine.  

Iste, zamestnanci to upracú a povy-
sávajú, ale ohľaduplnosť divákov 
a udržiavanie poriadku by určite po-
tešili. Smetný kôš stojí asi dva kroky 
od východu z kinosály a ďalší je pred 
kinom.

Budova kina sa volá Kultúrní do-
meček. Nerobme si z neho domeček 
nekultúrny.    Text a foto: -red-

Všimli sme si: neporiadok v kine po premietaní
Je zázrak, že malacké kino dokáže prežiť v silnej konkurencii mul-
tiplexov, z ktorých jeden je od Malaciek vzdialený iba pár kilomet-
rov, v Boroch. naše kinečko je síce v starej budove, ale má najmoder-
nejšiu audio a video techniku. Buďme radi, že ho máme. 
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V čase pobytu som si myslela, ako 
je v  Nemecku všetko drahé. Ešte aj 
za WC v obchodnom centre sa mu-
selo platiť. Paradoxne paprika ma po 
návrate stála na Slovensku viac než 
v Nemecku. Aby som to ale uviedla 

na správnu mieru: za celý pobyt som 
nebola v klasickej reštaurácii. Kama-
rát z  Indie vravel, že za hamburger 
v reštike dal vyše 16 eur. Ťažký je život 
slovenskej študentky v  Nemecku, za-
myslím sa.

Počas kurzu nemčiny som väčši-
nou chodila do tamojšej jedálne. Pla-
tila som tam 5 až 9 €. A pomer ceny 
ku kvalite? Povedzme, že zväčša sa to 
dalo zjesť. Keď som si však koncom 
pobytu zašla so spolužiakmi na ke-
bab za 5 €, chutil mi viac.

Gastroturistika aj troška umenia
Na výletoch po okolí som ochut-

nala typický bratwurst v  žemli či 
cur rywurst. Bratwurst z  Lipska mal 
trochu smutný koniec. Tesne pred 
dojedením mi spadol na chodník. 
Super, ešteže mi to nespadlo hneď na 
začiatku, pomyslím si.

V Lipsku odporúčam navštíviť ta-
mojší Kunstkraftwerk – továreň pre-
robenú na galériu/múzeum digitál-
neho umenia. S mojou kamarátkou 
z  Japonska sme si užili výstavu an-
glického graffiti umelca Banksyho. 
Výstavy tam bývajú rôzne, napríklad 
kedysi tam bola krásna inštalácia 
v štýle van Gogha. 

Kto by mal v Lipsku chuť na slad-
ké, môže skúsiť miestnu špecialitu 
Leipziger Lerche. Tvarovo pripomí-
na košíček a je zvyčajne plnený mar - 
cipánom a džemom. Keď je reč o slad-
kom, v Halle, kde, mimochodom, štu - 
doval aj Ľudovít Štúr, sme si poriad-
ne zamlsali. Navštívili sme tam totiž 
prvú fabriku na čokoládu v Nemec-
ku.

doprava lacnejšia, ale...
Vystihla som správne obdobie na 

pobyt v  Nemecku. V  zmysle lacnej-
šieho cestovania určite. Všetky regio-

nálne vlaky, autobusy aj MHD v mes-
tách ma na mesiac vyšli 9 €. V  Ne-
mecku bolo totiž práve v  tom čase 
možné kúpiť si mesačný 9-eurový 
lístok a cestovať si kade-tade. Akcia 
trvala 3 mesiace.

V čom bol háčik? Po prvé: v tom, 
že spoje boli prepchané, keďže vý-
hodnú cenu využívali domáci i turisti. 
Po druhé: lístok neplatil na diaľkové 
spoje. Takže napríklad z Drážďan do 
Wittenbergu musíte ísť tromi spojmi 

a trvá to cez tri hodiny. Neviem, pre-
čo som predpoklada la, že v Nemec-
ku chodia vlaky načas a bez zmätkov. 
Občas to bol celkom chaos a vtedy 
som sa cítila ako do ma. Asi najviac 
som to pocítila počas výletu do Dráž-
ďan s kamarátkou z Japonska.

dážď drážďanom svedčí
Na cestu tam sme si zaplatili IC 

vla ky (nešli sme na 9-eurový lístok). 
Prvý spoj nás úspešne odviezol do 
Lip ska. Na prestup sme mali zhruba 
hodinku. Asi 20 minút pred odcho-
dom druhého IC-čka sme už pre is-
totu sedeli na nástupišti. Nebolo 
nám to nič platné, lebo 5 minút pred 
odchodom zmenili nástupište. Na 
zmenenom nástupišti však nebo-
la ani zmienka o vlaku do Drážďan. 
Dodnes netuším, či bol vlak odriek-
nutý, alebo odišiel bez nás. Záver bol 
taký, že nám lístok prepadol, išli sme 
regionálnym vlakom a  nestihli Free 
Walking Tour (forma prehliadky mes-
ta, kde turistov sprevádzajú miestni 
za ľubovoľný poplatok).

Akurát v deň, keď sme šli do Dráž-
ďan, lialo už od rána ako z krhly. Ale 
zasa: ak ste študent a kúpite si drahší 
lístok na vlak, tak vás to nemusí od-
radiť. Aspoň Slovenku a Japonku nie. 
Obe sme usúdili, že Drážďany majú 
nádhernú atmosféru, aj keď sú pono-
rené do mračien. Z nich strašne leje 
a vy väčšinu dňa chodíte len v nepre-
mokavej bunde, lebo predpokladáte, 
že dáždnik vám bude zavadzať. Po-
známka: nabudúce by som už radšej 
chodila s dáždnikom (ale to je detail).

Prechádzka historickým centrom 
Drážďan bola však úžasná.

Popoluška v Postupime
Postupim bol tiež miestom, kam 

sme s  mojou japonskou kamoškou 
zamierili individuálne. „Paťa má všet
ko pripravené ešte skôr ako ja,” hovorí 
o mne moja japonská spolucestova-
teľka spolužiakovi z Indie. Je pravda, 
že na individuálne výlety som sa pri-
pravovala. Očividne viac vopred než 
Japonci.

Celý areál zámku Sanssouci 
v Postupime je ako vystrihnutý z roz-
právky. Prišli sme tam krátko pred 

obedom a  už sme museli kupovať 
vstup o  hodinu až dve. Mali sme 
vlastne šťastie, lebo naše ďalšie spo-
lužiačky, ktoré prišli popoludní, sa už 
do zámku nedostali. Počas sezóny sa 
teda oplatí rezervovať si vstupenku 
vopred online.

Zašla som aj do Múzea filmu v Po-
stupime. V stálej expozícii nechýbali 
interaktívne prvky, ktoré podľa mňa 
robia z návštevy múzea väčší zážitok. 
Návštevníci si napríklad mohli vyskú-
šať niečo ako kasting do filmu. Tým-
to štýlom sa predstavilo 100 rokov 
ne meckých štúdií v  Babelsbergu. 
Nechýbali filmy o Winnetouovi ani 
vianočná klasika Tri oriešky pre Po-
polušku, ktorá sa natáčala v nemec-
kej koprodukcii.

 
Človeče nehnevaj sa po prvýkrát 
a niečo (ne)nemecké 

Hodiny nemčiny v  Nemecku mi  
dali viac ako na Slovensku. Isto pri-
spel fakt, že sme boli hodení do vody 
a  museli sme nejako komunikovať. 
Výzvou bol aj záverečný projekt, kto-
rého súčasťou mali byť rozhovory, 
respektíve prieskum medzi nemec-
kými obyvateľmi.

Na hodinách sme síce preberali aj 
gramatiku, no naša učiteľka vedela 
spraviť hodinu zaujímavou. Raz sme 
si napríklad zahrali spoločenské hry 
s tým, že sme mali používať nemecké 
slovíčka. Celkom ma prekvapilo, že  
väčšina mojich spolužiakov nikdy 
ne hrala Človeče, nehnevaj sa. To sme 
hrali aj na byte s mojimi spolubýva-
júcimi a  ďalšími dvomi kamošmi 
z Kir gizska. Všetci – okrem mňa – to 
hrali prvý raz.

Keď už spomínam kamošov z Kir-
gizska: chceli ochutnať niečo nemec-
ké. Pozerám na fľašu a vidím na nej 
napísané „tmavý ležák”. „Ľudia, to 
je české, nie nemecké pivo. To máme 
aj na Slovensku,” pobavene som im 
oznámila. Tak namiesto nemeckého 
skúsili dačo české.

Rozviazaný jazyk
Myslím, že cieľ, aký som mala, keď  

som sa vybrala do Nemecka, sa mi 
podarilo naplniť. Rozviazal sa mi ja-
zyk a  musela som komunikovať 
v nem čine. Netvrdím, že som profík, 
ale už sa oveľa lepšie chytám na kon-
text nemeckých podcastov od Deu-
tsche Welle, ktoré si občas zapnem. 
Aj keď angličtina bola záchranná 
vesta, dokázala som v lekárni opísať 
svoj zdravotný problém. Našťastie 
(v nešťastí) zapálené oko videli a po-
chopili aj bez množstva slov. Navyše 
som natrafila na milých ľudí. Bol to 
niekedy boj, ale stálo to za to.

Text a foto: P. arpášová

SPEKTRUM

 Na mesiac v Nemecku:
Štúdium aj cestovanie [2]

v  minulom čísle Malackého hlasu sme priniesli prvú časť rozsiahleho článku o  skúsenostiach Malačian-
ky Patrície arpášovej počas letného kurzu nemčiny v  lutherstadt-Wittenbergu vďaka štipendiu daad – 
nemecká akademická výmenná služba. Je v nemecku všetko drahšie ako na slovensku? aké má relatívne lac-
ná doprava „muchy”? a vôbec, aké mala Paťa zážitky z cestovania? dozviete sa v druhej časti jej rozprávania.

Drážďany

Halle, fabrika na čokoládu

Leipziger Lerche

Postupim, Holandská štvrť

Lipsko, KunstkraftwerkPostupim, Neues Palais v areáli Sanssouci Schloss
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Zoznam evidovaných pamäti-
hodností mesta Malacky obsahuje 
šesť budov a  stavieb vo vlastníc-
tve mesta, osem hrobov na starom 
cintoríne vo vlastníctve mesta a  tri 
hroby na starom cintoríne vo vlast-
níctve súkrom ných osôb. Dnes si 
predstavíme druhú skupinu pamäti-
hodností, teda hroby na starom cin-
toríne vo vlastníctve mesta. Hodno-
ta hrobov sa posudzuje podľa troch 
kritérií: vek, architektonicko-ume-
lecká podoba a význam pochovanej 
osoby. 

Evidované pamätihodnosti Ma-
laciek – hroby na starom cintoríne 
vo vlastníctve mesta:

n hlavný kríž, 
n františkánske hroby, 
n mjr. dubovský, 
n Ing. Gustav Bittner, 
n dr. Jozef Kováč, 
n Ľudovít entner, 
n Michal Tillner, 
n Juraj Križan 

hlavný kríž
Najstarší známy cintorín v Malac-

kách sa nachádzal pri farskom kos-
tole. Ten bol na prelome 18. a 19. sto-
ro čia zrušený, ale už predtým vzni-
kol dnešný cintorín, nazývaný „starý” 
a situovaný neďaleko kostola pri 
ceste smerom do Veľkých Levár. Po-
chováva sa na ňom dodnes. O jeho 
počiatkoch nie sú známe žiadne in-
formácie. Najstaršia známa zmien-
ka o ňom pochádza z ro ku 1755, ale 
pravdepodobne bol založený skôr. 
Hlavný kríž je ústredným objektom 
cintorína. Na tomto mieste pôvodne 
stál drevený kríž, okolo ktorého boli 
pochovávaní chudob ní ľudia.

Františkánske hroby
V období rokov 1888–2001 tu bo-

lo pochovaných 22 ľudí, z  toho 21  
rehoľníkov a jeden laik, ktorý nebol 
v  reholi (Valentín Lu prich, dlhoroč-
ný školník rehoľ ného gym názia). 
Zaujímavosťou je, že v jednom hro - 
be sú pochovaní dvaja malackí ro-
dáci, páter Kalist Orgoň (†1888) 
a  páter Vendelín Ku čera (†1937). 
Ich náhro bok je medzi františkán-
skymi hrobmi výnimkou, pretože je 
ka men ný, zatiaľ čo všetky ostatné 
ma jú jednoduché kovové kríže. Po-
sledným pochovaným na tomto 
mie ste je posledný gvardián malac-

kého kláštora páter Osvald Bed nár, 
ktorý zomrel v roku 2001.

mjr. dubovský
Major Alexander Izakovič Dubov-

ský je jediným sovietskym vojakom, 
pochovaným v  Malackách. Hrob sa 
nachádza na starom cintoríne pri 
cestičke od vchodu k hlavnému krížu 
na ľavej strane. Kedysi to bol jeden 
z najdôležitejších hrobov, za socializ-
mu tam pionieri pri slávnostných prí-
ležitostiach stáli čestnú stráž.

Dubovský sa zúčastnil na oslobo-
dzovaní mesta 5. apríla 1945 a s  ar - 
mádou postupoval ďalej na rakúske 
územie. Zahynul necelé dva týžd-
ne po  oslobodení Malaciek pri ra-
kúskom Zistersdorfe.

Ing. Gustav Bittner
Gustav Adolf Bittner, rodák z Mo-

ravy, bol pálffyovským úradníkom 
– lesmajstrom. V  našom meste sa 
usadil ešte ako mladý lesný inži-
nier. Neskôr sa vypracoval na les-
majstra, čo bola najvyššia pozícia  
v rámci správy lesov a tiež prestížna 
funkcia v pálffyovskej administratí-
ve. Stal sa jedným z „pánov” mesta. 
Svedčí o tom aj členstvo v obecnom 
zastupiteľstve či v miestnom spolku 
Casino. Bol tiež predsedom dobro-
voľného hasičského zboru. Ako les-
majster nanovo vybudoval rybníky 
pred Malackami, ktoré pochádzali  
z 18. storočia a v roku 1820 ich zniči- 
la povodeň.

Náhrobok Bittnerovcov v  tvare 
obelisku je najvyšším na cintoríne.

dr. Jozef Kováč
Rodák z  Malaciek pôsobil 46 ro-

kov ako kňaz, z  toho 32 rokov v na-
šom meste. Narodil sa v  roku 1858 

v  dome, na mieste ktorého neskôr 
postavili synagógu. Po teologickom 
štúdiu bol kňazom v  Modre, Buda-
pešti a Hrádku, potom ho menovali 
farárom v Malackách, kam prišiel na 
uvoľnené miesto po Štefanovi Čule-
novi. Stal sa dekanom malackého de-
kanátu a tiež správcom, v dneš nom 
ponímaní zástupcom zriaďovateľa 
malackej rímskokatolíckej ľudovej 
školy. Bol tiež diecéznym cenzorom a 
pápežským komorníkom.

Jozef Kováč bol posledným ma-
lackým farárom, ktorý žil a pôsobil 
na bývalej fare na dnešnej Záhorác-
kej ulici.

Ľudovít entner
Náhrobok rodiny Entnerovcov po-

chádza z prvej polovice 19. storo čia 
a  je najstarším známym pomníkom 
na starom cintoríne. Tvorí ho mohut-
ný kamenný podstavec s krí žom.

Náhrobok rodiny Entnerovcov po-
chádza z prvej polovice 19. storočia 
a  je najstarším známym pomníkom 
na starom cintoríne. Tvorí ho mo-

hutný kamenný podstavec s krížom. 
Pred 10 rokmi podstúpil odborné re-
štaurovanie. „Dva spodné podstavce sú  
z pieskovca, pravdepodobne z regio

nálneho lomu. Hlavná časť pomníka 
spolu s krížom je vysekaná z tzv. muš
ľového vápenca. Ide o kameň, ktorý sa 
ťažil v litavských vrchoch v rakúskom 
Burgenlande,” opisuje pomník reštau-
rátor Peter Šimon.

Entnerovci boli niekoľko generácií 
pekárski majstri. Ľudovít bol v rokoch 
1897–1898 starostom Malaciek.

Michal Tillner
Malačan s  habánskymi koreňmi, 

rodák z Viedne. Detstvo prežil v Ma-
lackách, dnes už v neexistujúcom 
dom čeku pri farskom kostole. Ako 
14-ročný odišiel do sveta štu dovať. 
Jeho štúdium prerušila I. svetová voj-
na, počas ktorej bojoval na južnom  
fronte, a  až po vojne štúdium do-
kon čil. Cestoval po Európe a  bol aj 
v Egyp te. Zatiaľ čo svoju prvú vý sta-
vu vo Viedni mal v roku 1925, v Bra-
tislave až v roku 1957 a v Ma lackách 
ešte o rok neskôr.

Tillner sa venoval aj zberateľskej 
činnosti.  Zbieral najmä keramiku, 
pe trolejové lampy, hodiny a poľno-
hospodárske náradie. Svoje zbierky 
venoval mestu Malacky a  inicioval 
vznik mestského múzea. Tillnerove 
diela sú v Slovenskej národnej galé-
rii, v Galérii mesta Bratislavy a v ďal-
ších galériách na Slovensku. Najviac 
jeho diel má Zá horská galéria v Seni-
ci – 88 obrazov a 40 kresieb.

Juraj Križan
V rokoch 1928–1933 bol tajomní-

kom a  zapisovateľom (zamestnan-
com) okresného živnostenského 
spoločenstva. V máji 1933 s ním pre-
javili nespokojnosť a  prepustili ho. 
Jeho hrob v súvislosti so zaradením 
medzi pamätihodnosti mesta spĺňa 
aj kritérium veku.

Text: Ľ. Pilzová s využitím 
informácií M. Macejku 

a www.malackepohlady.sk.
 Foto: s. osuský, archív MCK Malacky

Podpis Juraja Križana na dobovej listine

 Pamätihodnosti mesta [2]
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.

Hlavný kríž

Františkánske hroby

Hrob majora Dubovského Hrob Gustava BittneraHrob Jozefa Kováča Hrob Ľudovíta Entnera

Hrob Michala Tillnera

Hrob Juraja Križana
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Čím je systém výučby na vašej 
škole tak jedinečný? 

Model štúdia je založený na 
tom, že učiteľ študentovi odovzdá-
va správne impulzy a dôvody, pre-
čo sa vzdelávať oplatí, a študent 
sa aktívnym a tvorivým prístupom 
spolupodieľa na svojom vlastnom 
osobnostnom a  vzdelávacom roz-
voji. Tomu zodpovedajú individu-
alizované postupy vo výučbe. Na-
ším cieľom je mladý človek, ktorý 
sa naučil učiť sa, adaptovať sa na  
zmenu a má kvalitné komunikač-
né, prezentačné a socializačné 
zručnosti. Snažíme sa, aby po 
skončení štúdia poznal vlastný  
osobnostný potenciál a  rozpoz-
nával zmysel svojej životnej ces-
ty. Je pre nás rovnako dôležitá 
špecifická odbornosť, ako aj pe-
vný charakter mladého človeka. 
Len tak je totiž zaručené vyzrie-
vanie v  osobnosť, ktorá je schop-
ná v pracovnom i osobnom živote 
robiť zodpovedné a kompetentné 
rozhodnutia.

ste cirkevné gymnázium s  kres-
ťanským zameraním. Zohráva  
to úlohu pri prijímaní študentov?

Je to častý predsudok, ktorý 
nás sprevádza pravdepodobne 
predovšetkým v  súvislosti s  ná-

zvom našej školy. V  skutočnosti  
prijímame žiakov bez rozdielu  
vierovyznania, pretože každý 
člo vek má rovnakú dôstojnosť  
a hod notu. To je hlavný znak náš - 
ho zamerania – ľudskosť s nezišt-
ným záujmom o  dobro človeka. 
Dnešná doba je poznačená spo-
chybňovaním prirodzených prin-
cípov vedy, overených etických 
hodnôt a  elementárnej pravdy 
o  živote a človeku. O  to dôležitej-
šie je naše zameranie aj na scho-
pnosť rozlišovania, hľadania prav-  
dy a  správnej názorovej orientá-
cie. Spleť dezinformácií a  polo-
právd zasahuje do našich životov, 
a my cítime povinnosť učiť našich 
študentov netvoriť si názory na 
základe nejakej vyhranenej sociál-
nej skupiny, ale v  otvorenom dia-
lógu na základe faktov, vecných 
argumentácií, prirodzenosti 
a zdra vého rozumu. Podnecujeme 
študentov prevziať svoj podiel zo-
dpovednosti za seba i  za budúc-
nosť tejto krajiny.

Pracujete inovatívnymi či dokon-
ca vlastnými cestami výučby?

Masívnym nástupom automa-
tizácie a  umelej inteligencie prak-
ticky do všetkých spoločenských 
a  pracovných oblastí sa význam - 

ne mení rola vzdelávania. Požia-
davky pracovného trhu sa me-
nia. Oveľa viac sa pri výučbe zdô-
razňuje rozvíjanie globálnych 
kompetencií ako kritické myslen-
ie, kreativita, kooperácia a  komu-
nikácia. Schopnosť tvorivého mys-
lenia prinášajúca riešenia prob-
lémových úloh sa stáva najvyššou 
vzdelávacou hodnotou. Tomu je 
potrebné prispôsobovať učenie 
na školách, o čo sa významne usi-
lujeme aj my na našom gymná-
ziu. Študent musí byť aktívnym 
a  tvorivým účastníkom procesu 
učenia sa.

Jedinečný systém môže fun-
govať len v  jedinečnej atmosfére. 
Prostredie vytvárajú spoločne štu-
denti, pedagógovia, rodičia, ako 
rád vravím – celé školské spolo-
čenstvo. Dôležité však je aj inšpi-
ratívne materiálne prostredie. 

Starostlivosť o štúdium študen-
ta zabezpečuje kvalitný podpor - 
ný tím, zložený nielen z  vynika-
júcich pedagógov, ale aj odbor-
ných konzultantov, ako sú kariér - 
ny a  výchovný poradca. Živý má-
me aj program mentoringu, indi-
viduálneho sprevádzania mladé-
ho človeka. Pomáhame študento vi 
postupne poznávať a rozvíjať jeho 
schopnosti, talent a  kľúčové dis-

pozície pre jeho neskoršie pra-
covné zaradenie. Považujeme to 
za najprirodzenejší spôsob, akým 
sa môže pripraviť na budúcnosť  
a čeliť neustálym zmenám.

Inšpiratívnosť medziľudského 
priestoru je očividne silná. ako 
ju dopĺňa priestor samotnej ško-
ly?

Škola dlhodobo pracuje na zat- 
 raktívnení a estetizácii nielen 
vnú torných priestorov. Tie sú na-
po kon samy osebe príťažlivé, 
pre tože sa v  nich prelína a dopĺ- 
ňa duch starých priestorov bý-
valého františkánskeho kláštora 
s  modernosťou nového, mladé-
ho. Dobudovali sme niekoľko 
špičkových vonkajších relaxač ných 
a  edukačných zón – Kláštornú zá-
hradu, Piknikový park či športo-
vú work-out zónu. Inte riér tvo ria 
výborne vybavené trie dy a  od-
borné učebne, ale aj spo ločenské 
priestory určené na relax a debaty. 
Veľkej obľube sa tešia novovybu-
dované priestory školskej knižnice 
so študovňou a pohybové centrum 
s posilňovňou a  gym nastickou 
telocvičňou.

Čo v sebe zahŕňa váš vzdelávací 
program?

Sme moderná škola poskytu-
júca kvalitné všeobecné a  jazyko - 
vé vzdelanie. Výsledky našich žia-
kov na poslednej maturitnej skúš - 
ke hovoria samy za seba. V  ang-
lickom jazyku sme mali o  6 % 
lepší výsledok ako celoslovenský 
priemer, v  slovenskom jazyku do-
konca o 12 %. Organizujeme po-
znávacie jazykové pobyty a  kurzy  
či viacero zaujímavých vzdeláva-
cích programov posilňujúcich roz-
víjanie intelektu študenta. Máme 
štipendijný fond na podporu ta-
lentov. Máme aj mimoriadne vý-
sledky nielen v  úspešnosti našich 
absolventov na vysokých školách, 
ale už počas štúdia u  nás. Pravi-
delne zaznamenávame úspechy 
našich študentov v rámci Stre-
doškolskej odbornej činnosti i na  
najvyššej, celoštátnej úrovni. 
Úspešnosť však nie je samozrej- 
má. Je predovšetkým výsledkom 
poctivej prípravy študenta naprí - 
klad cez ročníkové projekty, keď 
pod patronátom skúseného kon-
zultanta vypracováva akúsi malú 
diplomovú prácu. Zmyslom toh-
to študijného formátu je to, aby 
aj študent sám si volil vlastný 
učebný obsah, ktorému sa chce 
počas štúdia venovať na vyššej 
odbornej úrovni. Pre nás je však 
škola predovšetkým o  zdravých 
a  priateľských vzťahoch, otváraní 
sa novým svetom, schopnosti ro-
zlišovať a kriticky posudzovať in-
formácie, vidieť, kráčať a  predo-
všetkým byť a  spoznať samého 
seba. 

PR článok

 Škola môže vyzerať aj inak!
16. februára v  rámci dňa otvorených dverí tradične privítalo malacké Gymnázium sv. Františka assiského množ - 
stvo nových záujemcov o  štúdium. v  rozhovore s  riaditeľom gymnázia danielom Masarovičom sa zoznámime  
so školou, ktorá si v povrchnom, zlo žitom a neistom svete materiálnych hodnôt vytýčila vlastnú úspešnú cestu.
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  2. marec 
9.00–12.00 h

30. marec 

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. poschodie, číslo dve-
rí 225). Prineste si so sebou občian-
sky preukaz (na overenie bydliska). 
Poradenstvo je diskrétne a anonym-
né.

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, 

darovacej alebo nájomnej zmluvy),
•  majetkové záležitosti (vyporiada-

nie podielového spoluvlastníctva, 

predaj/kúpa nehnuteľností, vlast-
níctvo nehnuteľností nezapísaných 
v LV, výpovede z nájmu),
•  spotrebiteľské problémy (rekla-

mácie tovaru/služieb),
•  právna ochrana (usmernenia v ko - 

naniach pred štátnymi orgánmi  
a v súd nych sporoch).

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

12. marca si pri-
pomenieme 2. vý-
ročie úmrtia náš-
ho drahého syna 
a  brata Františka 
Baklíka. S  láskou 
v srdci spomínajú 
mama, sestry Vierka a  Anička 
s  rodinami, brat Ľuboš a ostatná 
rodina, priatelia a  kamaráti. Kto 
ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku aj k  jeho 50. narode-
ninám, ktoré by mal 23. apríla. 
Ďakujeme.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA / SPEKTRUM 

 Bezplatná právna   pomoc  pre seniorov

Mestský stolnotenisový klub 
(MSK) Malacky srdečne blahože-
lá svojmu neregistrovanému hrá-
čovi Mariánovi valentovi, ktorý  
21. februára oslávil 70. narodeni-
ny. 

V minulosti bol výborným fut-
balistom a  obliekal dres Zohora 
a Malaciek. Po skončení futbalo-
vej kariéry nezostal sedieť doma, 
ale zostal verný športu. Futbalo-
vú loptu vymenil za malú rýchlu 
loptičku. Vybral si stolný tenis, 
pra videlne trénuje v MSK Malac - 
ky a zúčastňuje sa na stolnote-
nisových turnajoch pre neregis-
trovaných hráčov.

Pánovi Valentovi zo srdca bla-
hoželáme a  želáme pevné zdra - 
vie a neutíchajúcu lásku k pohy-
bu.

Text a foto: MsK Malacky 

BlahoželanIe

Niektorí z  darcov venovali svoju 
krv priamo pre malú Dorotku, ktorá 

leží na detskej hematológii a onko-
lógii. „Ďakujem kolektívu Národnej 

transfúznej služby Ružinov za super 
odvedenú prácu. Obrovské ďakujem 
patrí aj vedeniu Gymnázia na 1. mája 
za spoluprácu, za priestory, prípravu, 
za šírenie darcovstva krvi u študentov. 
Ďakujeme našim ďalším partnerom – 
mestu Malacky a MEDICA PLUS,” do-
pĺňa K. Kovárová. 

Priamo počas odberov pomáhali 
členky Červeného kríža Marta Miku-

šová, Andrea Hudecová, Jana Mazú-
rová Jánošová a Beata Sánovská. Aj 
im patrí vďaka za ochotu a  trpezli-
vosť. 

Na darcov čakalo prekvapenie – 
háčkovaná kvapka krvi. Tieto malé 
milé darčeky vyrobili šikovné ruky  
K. Kovárovej a Anny Bartekovej. 

Text: -lp-, 
foto: MssČK Malacky 

Kvapka krvi opäť priniesla nádej 

Alžbeta Dubajová, Malacky
Svetozár Prokeš, Stupava 
Ivana Galbová, Gajary
Miroslav Weismann, Malacky
Mária Knotková, Malacky
Štefan Májek, Rohožník
Vladimír Danihel, Lozorno
Vlasta Zemanová, Malacky 
Jozef Rybár, Stupava 
Anton Šafránek, Závod
Radovan Ježek, Sekule

Petra Tesárová a Oliver Pollák 

oPusTIlI nás

sPoMIenKy
PovedalI sI áno

Malacká valentínska kvapka krvi, ktorá sa konala 17. februára 
v  priestoroch gymnázia na Prvomájke, znovu priviedla na odbery 
ľudí s veľkým srdcom. „Svoju krv odovzdalo 51 darcov, z nich bolo 45 
pravidelných a 6 prvodarcov. Ďalších 12 muselo svoju pôvodne avizo-
vanú účasť pre chorobu zrušiť,” informuje predsedníčka Miestneho 
spolku slovenského Červeného kríža v Malackách Klaudia Kovárová. 
Celkovo je to vyše 20 litrov najvzácnejšej tekutiny.



8 4/2023

Po hektickej minulej sezóne, 
keď hádzanárske družstvo 
Štartu stratilo postup do extra-
ligy až v poslednom domácom 
zápase, sa v tejto sezóne začalo 
omladzovanie kádra. sprievod-
ným javom bola aj strata pozí-
cie v ligovej tabuľke, keď tím  
zimoval na siedmej priečke.

Tím sa však postupne stabilizo-
val. Z Rakúska prišiel Tomáš Ofčaro-
vič a vracia sa minuloročný najlepší 
strelec 1. ligy Adam Škoda. Mladí hrá-
či, vekom ešte dorastenci, si postup-
ne zvykli na mužskú záťaž a vytvorili 
so skúsenejšími spoluhráčmi dobrý 
kolektív. V tíme našli dobrú partiu  
a šport pre radosť.

V januári sa mini tím dorasten - 
cov zúčastnil na turnaji Velmez Cup 
vo Veľkom Meziříčí. V  zápasoch so 
štyrmi moravskými celkami síce 
body nezískal (celý turnaj hrali bez 
strie dania), ale  svojou hrou  zaujal. 
Tím tvoria hráči, ktorí sa k hádzanej 
vrátili po 2–3 rokoch a potvrdili, že 
ten pravý šport nie je len honba za  
výsledkami. Veľký hádzanársky ta-
lent Jakub Galovič sa stal, tak ako 
veľa krát predtým, najlepším strel-
com turnaja.

Štart sa stará aj o tých najmen- 
ších. Svoju športovú púť za čínali  
v skupine loptové hry aj v Malac-
kách známe hádzanárske mená: 
Hlaváč, Wascheková, Roško, Rum-
melová, Urbanovič.

Text a foto: M. Rummel 
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Stolné tenistky MSK Malacky ma-
jú za sebou domáci dvojzápas v rám-
ci 6. kola extraligy. Žiaľ, oba zápasy 
proti kvalitným favorizovaným súpe-
rom prehrali.

MsK Malacky – ŠKsT Bratislava 2:6
Body: Natália Kosová 1, Pavlína Rajto
ková 1

MsK Malacky – sK vydrany 2:6
Body: P. Rajtoková 2 

Malacké stolné tenistky ďakujú  
všetkým fanúšikom za podporu 
a zá roveň ich pozývajú na najbližšie 
extraligové duely. Opäť to bude do-
máci dvojzápas. V  sobotu 4. marca 
o  10. hodine privítajú STO Valaliky 
a  o  15. hodine ŠKST Ružomberok. 
Príďte povzbudiť naše dievčatá do 
stolnotenisovej haly na Sasinkovej!

Text a foto: 
MsK Malacky 

Záhorákov 
opúšťa jeden 
z najväčších 
talentov

Pivot Richard stovíček opustil 
dorastenecký tím Záhorákov 
stupava/Malacky a prestupuje 
do nemeckého klubu hC elb-
florenz drážďany. Pôsobiť by 
mal takisto v  dorasteneckých 
tímoch. Informuje o  tom web 
Záhorákov.

Stovíček je odchovancom stu-
pavského Tatrana a  ostatné sezóny 
pô sobil v  dorasteneckom tíme Zá-
ho rákov. Pre Záhorákov ide už o dru-
hý odchod do Nemecka, vlani do 
Gross wallstadtu prestúpil Šimon 
Hauskrecht. „Veľmi nás mrzí, že Ri
chard odchádza do Nemecka, a mňa 
dvakrát, lebo som s  ním spolupraco
val v  Stupave aj v  Záhorákoch ce
lých sedem rokov od prípravky až po 
kategóriu dorastu. Na jednu stranu 
mu želám, aby športovo napredoval, 
ale na druhú stranu ma to mrzí, le  
bo strácame hráča, ktorého sme chys
tali do prvého tímu Záhorákov,” vy-
jadril sa športový riaditeľ Tatrana 
Stupava a  člen vedenia Záhorákov 
Rudolf Draškovič. Podľa neho ide 
o  pracovitého a sebavedomého pi-
vota.

Text: -mb-, foto: www.hczahoraci.sk

 Čo je nové v malackom Štarte

stolné tenistky prehrali 
 so silnými súperkami

Tím 
Štart HC 
na turnaji 
VELMEZ 
CUP 2023.

Zľava: 
Filip 
Rummel,  
Kristián 
Rummel, 
Matúš 
Més záros, 
hosťujúci 
M. Borkovec, 
Josef 
Stejskal, 
Juraj 
Havlík. 
Vpredu 
Jakub 
Galovič

Najlepší strelec turnaja VELMEZ CUP 2023 Jakub Galovič

Malacké hádzanárske centrum Štart pozýva 
všetky deti, ktoré chcú mať zo športu najmä  
radosť, aby sa nebáli a prišli. Čakajú ich 
erudo vaní a skúsení tréneri, ktorí sa im ve-
nujú na dobrovoľníckej báze.

Tréningy – chlapci a dievčatá 
nar. 2012–2015

utorok 17.00–18.00 h, ŠŠ Pribinova 16/a

Tréningy – chlapci 
nar. 2004–2008

utorok 18.00–19.00 h, ŠŠ Pribinova 16/a
streda 18.30–20.00 h, ZŠ Štúrova

Informácie:
www.slovakhandball.sk
 facebookový profil Štart HC Smartpoint  
Malacky
www.start.eu

Keďže ich najbližší sused v tabuľ-
ke a zároveň súper v boji o po stup  
do ďalšej časti súťaže – Topoľ čany 
– vyhrali, je rozhodnuté: postup Zá-
horákov do play-off už nie je mož-
ný. V základnej časti najvyššej há-
dzanárskej súťaže ich čaká ešte je-
den zápas, v stredu 1. marca na pa-
lu bovke Hlohovca. Na postupové 8. 
mie sto v tabuľke však aktuálne strá-
cajú sedem bodov, a tak ani prípad-
né víťazstvo už nič nezmení na tom, 
že play-off bola nad naše sily.

Záhoráci stupava/Malacky–Tatran 
Prešov 26:30

Zostava Záhorákov: 
Dario Maslić (Miroslav Velebný) – 

Dušan Frýbert, Roman Valachovič (1), 
Robert Baláž (1), Marko Vasović (2), 
Lazar Ristić (7), Marek Tóth (1), Igor 
Žunić (3), Samuel Kovács (2), Lukáš 
Konečný (1), Ladislav Lutonský (1), 
Mário Prevaj, Samuel Valent (4), Do
minik Grich (3)

M. Binčík

 Play-off bola nad naše sily
hádzanári a-tímu Záhoráci stu pava/Malacky prehrali v predposled-
nom zápase základnej časti extraligy doma so silným tímom Tatrana 
Prešov 26:30.


