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úvodník

Jarný zber
objemného
odpadu
I. a II. obvod: 24. – 27. marca 2023
III. a Iv. obvod: 21.– 24. apríla 2023

Podrobné informácie nájdete na 
strane 3.     TEkoS 

Úradná tabuľa bola z  vonkajšej 
fasády úradu dočasne premiestne-
ná k bočnému vchodu. Bankomat, 

ktorý je umiestnený na čelnej fasá-
de budovy, nie je prístupný. Kavia-
reň funguje normálne po dľa svojich 

prevádzkových hodín, avšak tak isto 
sa do nej vchádza bočným vstupom.

Dočasné obmedzenia by mali tr-
vať približne mesiac. Rekonštrukciou 
námestia prinesieme obyvateľom 
a  návštevníkom mesta kvalitnejší 
verejný priestor, preto veríme, že do-
časné zmeny prijme verejnosť s po-
chopením.          Msú

Pre stavebné práce v súvislosti s novým peším námestím v centre 
mesta je dočasne uzavretý hlavný vstup do budovy Mestského úra-
du v Malackách. vstup je zabezpečený cez bočný vchod, ktorým sa 
vchádza nielen do úradu, ale aj do kaviarne a ďalších prevádzok 
v budove.

 dočasná zmena vstupu do budovy Msú

 Freediverka 
Tamara Radovičová
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Malačan majstrom 
SR v tenise
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Malackí zberači 
opäť v akcii
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Pamätihodnosti 
mesta – 3. časť
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 Zlaté republikové hetriky 
 pre Rebeccu a Teodora

Rebecca Slezáková a Teodor volek sa na atletických republikových 
šampionátoch staršieho žiactva a juniorov v individuálnych disciplí-
nach stali trojnásobnými majstrami Slovenska. Rebecca zvíťazila 
v  behu na 60 m prekážok, na 200 m a  na 400 m, Teodor volek bol 
najrýchlejší na 60 m prekážok, na 150 m a na 300 m. Ich zlaté hetri-
ky zároveň znamenali, že obaja sa stali najúspešnejšími účastníkmi 
majstrovstiev. Po uzávierke tohto vydania Malackého hlasu sa kona - 
li majstrovstvá republiky vo viacboji, odkiaľ si AC Malacky priniesli 
päť medailí (R. Slezáková zlato, T. volek a  A. Boškovič striebro,  
A. Houndjo a M. nehyba bronz). o tomto podujatí budeme podrob-
nejšie informovať v ďalšom vydaní.

Pokračovanie na strane 11

Medaily
Po čase máme opäť na titulnej 

fotografii športovcov. Rebecca Slezá-
ková a Teodor Volek sú aktuálne na-
šimi najväčšími atletickými hviezda-
mi. Majú vynikajúcu halovú sezónu, 
plnú medailí, republikových titulov 
a rekordov. Samozrejme, sú tu aj ďal-
ší atléti, ktorí takisto dosahujú skvelé 
výkony: Nelka Stašková, Karen Gríge-
lová, bratia Alex a  Erik Houndjovci, 
bratia Matúš, Michal a Šimon Nehy-
bovci, Riško Mráz, Matias Michalovič 
a  iní. Želáme im, aby úspechy z  hál 
preniesli aj do súťaží pod holým ne-
bom, ktoré sa čoskoro začnú. Skvelé 
výsledky dosahujú aj ďalší naši špor-
tovci: tenista Nathan André Halahi - 
ja či najnovšie aj kulturisti. O niekto-
rých píšeme v  tomto vydaní Malac-
kého hlasu, o ďalších radi napíšeme 
nabudúce. Kúsok z  každej medai-
ly zaslúžene patrí aj ich najbližším 
a tré nerom. 

Keďže život sa neráta iba na góly, 
body a sekundy, medailu v širšom vý-
zname – ako ocenenie – by si zaslú žili 
aj mnohí ďalší: všetci tí, ktorým nie je 
ľahostajný svet okolo nás. Napríklad 
Malackí zberači. Neúnavne upratu jú 
prírodu v  našom meste a  jeho oko-
lí. Je neuveriteľné, koľko špiny a  ne-
poriadku sa každoročne nájde pri 
cestách, v  lesoch a  v  tráve. Budeme 
ra di, ak sa k zberačom pripojíte v so-
botu 18. marca na prvej verejnej bri-
gáde. 

Medailu by som udelila aj všet-
kým, ktorí podporujú mesto a  na-
priek dočasným rozkopávkam sa te-
šia na cyklotrasy, športovú arénu či 
nové námestie. Aj tým, ktorí navšte-
vujú podujatia v Malackách – histo-
rické potulky, prednášky, kultúrne 
po dujatia. Teší nás záujem o premie-
tanie v našom kine, tešia nás vypre-
dané predstavenia Divadla na ham-
bálku, tešia nás vypredané koncerty 
Malackej hudobnej jari.

Pomyselnú medailu si zaslúži kaž-
dý, kto spríjemňuje naše životy a robí 
naše mesto krajším.

Ľ. Pilzová



2 5/2023

Projekt zahŕňa vznik dvoch no-
vých tried a prislúchajúceho záze mia 
pre 50 detí (v novom jednopodlaž-
nom pavilóne so zelenou strechou  
a najnovšími technológiami vykuro-
vania), rekonštrukciu interiéru jestvu-
júceho pavilónu, materiálové vybave- 
 nie vrá tane nového zariadenia ku-
chyne a práčovne a zázemia pre ne-
pedagogický personál. Ak všetko pôj-
de podľa harmonogramu, nový pavi-
lón začne slúžiť deťom už túto jeseň.

Projekt Malacky – zvýšenie kapacít MŠ 
Štúrova je spolu financovaný z  Európ-
skeho fondu regionálneho rozvoja.

Cyklotrasy
Mesto opätovne ukončilo verejné  

obstarávanie na dodávateľa stavieb 
cyklotrás Družstevná–Radlin ského  
a Pezinská–Pa dzelek. K prvej uvede-
nej cyklotrase už bolo odovzdané 
stavenisko a za čali sa prvé zemné prá - 
ce v križovatke Nádražná–Radlin ské-
ho. Výsledky verejného obstarávania 
na cyklotrasu Pezinská–Padzelek ak-
tuálne kontroluje Bratislavský samo-
správny kraj ako sprostredkovateľský 
orgán pre eurofondové dotácie. 

Medzitým sa začalo verejné ob-
sta rávanie na dodávateľa cyklotra sy  
Partizánska–Cesta mládeže, ktorá 

spojí lokality Partizánska, Ľuda Zúb-
ka, Námestie SNP, Miero vé námes tie,  
Veľkomoravská a Cesta mládeže. Sú-
bež ne s jej výstavbou sa plánuje aj re- 
 konštrukcia vozoviek dotknutých ulíc,  
chodníkov a verejného osvetlenia.

Projekt Cyklotrasa Družstevná–Rad-
linského Malacky je spolufinancovaný 
z   Európskeho  fondu  regionálneho  roz-
voja.

Zastávka na Radlinského
Na rozdiel od informácie Integro-

vaného dopravného systému Brati-
slavského samosprávneho kraja, kto - 
rá tvrdila, že autobusová zastávka 
na Radlinského sa ruší, zastávka sa 
rušiť nebude. Isté obmedzenia v sú-
vislosti s výstavbou cyklotrasy na sta-
nú, avšak zastávka sa posunie prav-
depodobne iba o  niekoľko metrov. 
Súbežne s  tým sa začnú stavebné 
práce na hlavnej svetelnej križovat -
ke, kde sa okrem iného bude posú-
vať pravé odbočovacie rameno zo 
Záhoráckej na Štefánikovu.

Športová aréna
Naďalej pokračujú stavebné prá-

ce na novej športovej aréne v lokali- 
te bývalej píly. Počas jari by už mali 
byť montované konštrukcie oboch 
hál.

Ďalšie projekty
Mesto tiež súťaží dodávateľa revi-

talizácie verejného priestranstva na 
M. Tillnera a F. Malovaného na Juhu. 
V priebehu pár týždňov by malo byť 
verejnosti do užívania odovzdané aj 
nové pešie námestie v centre mesta 
a podzemná garáž.

Text: Ľ. Pilzová,
foto: n. Jánošová a J. Hargaš

SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA

V súvislosti s  rozširovaním škôlky na Štúrovej sme do redakcie dosta-
li podnet od obyvateľa Juhu. Sťažoval sa, že stavebné mechanizmy 
parkujú na chodníku a ihrisku, čo pre okoloidúcich znamená nielen dis-
komfort, ale predovšetkým ohrozenie bezpečnosti. Mesto situáciu pre-
verilo a požiadalo stavebnú firmu, aby pri pohybe a odstavovaní staveb-
ných mechanizmov dbali jej pracovníci v maximálne možnej miere na 
bezpečnosť okoloidúcich.

 Začiatok roka v znamení výstavby 
Stavebné práce na športovej aréneVýstavba pavilónu Materskej školy na Štúrovej

vlani v máji mestskí poslanci súhlasili s tým, aby mesto predložilo žiadosť o dotácie z eurofondov na roz-
šírenie kapacity Materskej školy na Štúrovej. Žiadosť bola úspešná a  mesto získalo nenávratnú sumu  
1 529 398,19 €. Škôlka je už v realizácii.

Začiatok výstavby cyklotrasy Družstevná–Radlinského
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Rámcová náplň práce:
•  komplexné a samostatné riadenie 

procesov verejného obstarávania –  
zákaziek s nízkou hodnotou, podli-
mitných a nadlimitných zákaziek 
po dľa zákona č. 343/2015 Z. z. o ve-
rejnom obstarávaní v znení neskor-
ších predpisov,

•  realizácia procesu verejného obsta-
rávania vrátane elektronického tr-
hoviska, zadávanie zákaziek, or ga-
nizovanie a vyhodnocovanie po - 
núk v oblasti verejného obstará va-
nia,

•  sledovanie legislatívy v oblasti ve-
rejného obstarávania,

•  zodpovednosť za správne vykona-
nie verejných obstarávaní.

Miesto výkonu práce: Malacky

druh pracovného pomeru: 
•  plný pracovný úväzok, pracovný 

pomer na dobu určitú na jeden rok 
s možnosťou predĺženia pracovné-
ho pomeru na dobu neurčitú 

Termín nástupu: dohodou

Platové podmienky:
1 600 € brutto/mesiac 

kvalifikačné predpoklady:
•  ukončené vysokoškolské vzdelanie 

druhého stupňa,
•  pracovná prax a skúsenosti v oblas-

ti verejného obstarávania v  trvaní 
min. 3 roky. 

Iné kritériá a požiadavky:
•  znalosť legislatívy týkajúcej sa ve-

rejného obstarávania, najmä zá-
kona č. 343/2015 Z. z., znalosť eu-
rópskych smerníc týkajúcich sa 
verejného obstarávania, znalosť 
rozhodovacej a metodickej činnos-
ti Úradu pre verejné obstarávanie, 
znalosť procesných pravidiel pri re-
alizácii verejného obstarávania,

•  dobrá orientácia v právnych pred-
pisoch,

•  občianska bezúhonnosť,

•  znalosť práce s PC (MS Office, Inter-
net),

•  samostatnosť, komunikatívnosť, 
flexibilnosť, zodpovednosť.

 
Zoznam požadovaných 
dokladov:
•  žiadosť o  zaradenie do výberu 

uchádzača,
•  štruktúrovaný profesijný životopis 

s uvedením telefonického a e-mai-
lového kontaktu,

•  kópia dokladu o vzdelaní.
 
dátum a miesto 
podania žiadosti:
Žiadosť spolu s  požadovanými do-
kladmi je potrebné doručiť do 23. 
marca na adresu Mesto Malacky, 
Bernolákova 5188/1A, 901 01 Ma-
lacky. Žiadosti doručené po tomto 
termíne nebudú zaradené do výbe-
ru uchádzača (neakceptuje sa po-
sledný deň lehoty ako dátum odos-
lania na podacom lístku pošty).

samostatný odborný referent verejného obstarávania,
Mestský úrad Malacky

voĽné PRACovné MIESTo

 Zberači 
 sú opäť 
v teréne

dobrovoľníci a milovníci príro-
dy, zoskupení pod hlavičkou 
Malackých zberačov, sa opäť  
vydávajú do terénu. Práce ma-
jú viac než dosť: naše mesto je 
po zime znovu plné odpadu.

Ich prvá cesta viedla k lokalite Tri 
duby. „Krásny slnečný deň sme využi-
li na zber odpadu a lokalizáciu kritic-
kých miest, na ktorých budeme potre-
bovať vašu pomoc,“ informovali zbe-
rači na svojom facebooku.

Srdečne pozývame na prvý toh-
toročný verejný zber už v sobo tu 
18. marca! Začiatok je o 9.00 h na 
Priemyselnej ulici, na parkovisku 
pri Event Hall. Čistiť sa budú lokali-
ty popri Maline (od Továrenskej a od 
pumpy Shell na Tri duby). Na brigá-
du nie je potrebné nič nosiť. Malac-
kí zberači zabezpečia vrecia i  ruka-
vice. Všetky informácie o zberoch či 
prípadnom zrušení kvôli nepriazni 
počasia nájdete na facebookovom 
aj instagramovom profile Malackí 
zberači.

Text: -red-, foto: Malackí zberači

V rámci jednotlivých obvodov sú 
určené miesta, kde sa pristavia veľ-
kokapacitné kontajnery a do ktorých 
môžu obyvatelia vyniesť odpad.

Ak kontajner z  akéhokoľvek 
dôvodu nebude možné pristaviť 
na určené miesto, kontajner sa 
pristaví na najbližšie možné voľné 
miesto.

Veľkokapacitné kontajnery sú ur-
čené výlučne pre obyvateľov Mala-
ciek – fyzické osoby. Nie sú určené 
pre podnikateľov, aby sa zbavovali 
odpadu v rámci svojich podnikateľ-
ských aktivít (pri prerábkach bytov  
a pod.).

do veľkoobjemových kontajnerov 
PATRí:

nábytok rozbitý na dosky, kober-
ce, matrace a odpad, ktorý nepatrí 
do komunálneho odpadu ani do se-
parovaného zberu.

do veľkoobjemových kontajnerov 
nEPATRí:

elektroodpad, batérie a akumu-
látory, pneumatiky, stavebný od-
pad, nebezpečný odpad (farby, oleje 
a pod.). NEPATRIA SEM ANI KONÁRE 
A  INÝ BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ 
ODPAD.

Kontajnery sú určené len na ob-
jemný odpad z domácností.

Elektroodpad 
sa môže voziť na zberný dvor Par-

tizánska celoročne a zadarmo. Aj veľ-
koobjemový odpad sa môže voziť 
celoročne na zberné dvory. 

Pristavené
veľkokapacitné
kontajnery

•  Pezinská (pred kasárňami)
•  Partizánska – Zámocká (križovatka 

pod nadjazdom)
•  Hviezdoslavova (pri Agre)
•  Družstevná (pri mlyne) 
•  Záhorácka (pri záložni, stojisko kon-

tajnerov)
•  Jána Kollára (pri koľajniciach)
•  križovatka Kukučínova – Mansueta 

Olšovského
•  roh Ul. 1. mája – Martina Rázusa
•  Kukučínova (pri vodároch)
•  záhradkárska osada Prídavky 

Ulice I. obvodu: 
Družstevná, Záhorácka, Poľná, Ku-

kučínova, Jozefa Kubinu, Prídavky, Pri-
binova, Mansueta Olšovského, Nová, 
Vajanského, Sládkovičova, Jána Kollá-
ra, Na brehu, Ferdiša Kostku, Hviezdo-
slavova, Pezinská, Dielenská, Továren-
ská, Partizánska, Radlinského, Zámoc-
ká, Ul. 1. mája, Ota Kožucha, Mlynská, 
Brnianska, Mierové námestie, Priemy-
selná, Sasinkova.

•  Nádražná – Štefana Čulena – Pavla 
Blahu (Pepsi Cola, zadná brána)

•  križovatka Petra Jilemnického – 
Ľuda Zúbka

•  križovatka Cesta mládeže – Veľko-
moravská 

•  Cesta mládeže (modrý činžiak pri 
ceste)

•  križovatka Svätoplukova – Jána Hol-
lého

•  križovatka Vlastenecká – Príjazdná
•  križovatka Bernolákova – Veľkomo-

ravská (trafostanica)

Ulice II. obvodu:
Kozia, Martina Benku, Vendelína  

J. Kučeru, Veľkomoravská, Cesta mlá-
deže, Vševlada Gajdoša, Slovenská, Mi-
rka Nešpora, Jána Hollého, Ulica Lud-
wiga Angerera, Pavla Hallona, Ulica  
Ernsta Wiesnera, Ivana Dérera, Petra 
Straku, Mojmírova, Rastislavova, Svä-
toplukova, Vlastenecká, Robotnícka, 
Budovateľská, Príjazdná, Sama Cha-
lupku, Jána Kalinčiaka, Ľuda Zúbka, 
Petra Jilemnického, Štefana Čulena, 
Pavla Blahu, Nádražná, Ulica Karola 
Virsíka, Bernolákova, Šikmá.

•  gen. M. R. Štefánika – zastávka Ta-
barín

•  Stupavská – bývalé Zberné suroviny
•  trafostanica D. Skuteckého 1650/16 

(pri Betánii)
•  Michala Tillnera 5219/19 – parkovis-

ko
•  Štúrova – detské ihrisko a škola
•  Štúrova – pri potoku
•  trafostanica V. Clementisa – Jozefa 

Gabčíka – Ľ. Kukorelliho
•  križovatka Jánošíkova – Príjazdná
•  križovatka Záhradná – Stromová – 

Olšiny 

Ulice III. obvodu:
Záhradná, Brezová, Javorová, Jel-

šová, Lipová, Agátová, Gaštanová, 
Stromová, Stupavská, Pri Maline, Štú-
rova, Boreckého, L. Novomeského, Já-
nošíkova, V. Clementisa, Jozefa Gab-
číka, Jozefa Murgaša, Ľ. Kukorelliho, 
kpt. Miloša Uhra, arm. gen. L. Svobo-
du, Kalista Orgoňa, Alojza Veselého, 
gen. M. R. Štefánika, Námestie SNP, Vi-
nohrádok, Michala Tillnera, Ľudovíta 
Fullu, záhradkárska osada Olšiny.

•  Záhradná – Jesenského – Dubov-
ského (pri detskom ihrisku)

•  Sadová (pod lesom)
•  Na majeri – parkovisko pri Vojen-

ských lesoch 
•  križovatka Rakárenská – Duklian-

skych hrdinov
•  Duklianskych hrdinov 31 (oproti Fy-

topharme)
•  križovatka Oslobodenia – Legionár-

ska 
•  križovatka Hurbanova – Lesná – Bo-

ženy Nemcovej
•  križovatka Hurbanova – Janka Kráľa
•  križovatka Písniky - Džbankáreň

Ulice IV. obvodu: 
Oslobodenia, Legionárska, Nad 

výhonom, Rudolfa Dilonga, Hurba-
nova, Boženy Nemcovej, Janka Kráľa, 
Hodžova, Hlboká, Písniky, Džbanká-
reň, Vysoká, Duklianskych hrdinov, 
Tichá, Lesná, Rakárenská, Táborisko, 
Sadová, Dubovského, Jesenského, 
Na majeri, Krátka.

TEkoS

 Zber objemného odpadu
Jarný zber objemného odpadu sa uskutoční v  celom meste počas 
dvoch termínov – I. a II. obvod od 24. do 27. marca a III. a Iv. obvod  
od 21. do 24. apríla.

I. obvod, 24.–27. marca

II. obvod, 24.–27. marca

Iv. obvod, 21.–24. apríla

III. obvod, 21.–24. apríla
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Staňte sa 
spolutvorcami 
knihy poviedok
o Záhorí 
a Záhorákoch

Máte nejaké neuveriteľné, zau-
jímavé, veselé či smiešne príbehy 
zo Záhoria alebo o Záhorákoch, 
ktoré ste osobne zažili, prípadne 
počuli od svojich starkých, rodičov 
alebo susedov? ozvite sa bývalé-
mu novinárovi a súčasnému spiso-
vateľovi Štefanovi nižňanskému. 
Po rozprávkach Záhorácki permo-
níci, ktoré vyšli v roku 2017, aktu-
álne pracuje na knihe poviedok 
o Záhorí a Záhorákoch. 

Mená obcí, miest či lokalít by mali 
byť autentické, mená hrdinov prí-
behov môžu byť pozmenené, avšak 
prioritou je autenticita a zachovanie 
historickej/archívnej hodnoty.

Časové obdobie deja príbehov je  
neobmedzené, teda od medzivoj-
no vého obdobia (pri spomienkach 
na rozprávanie dedov – prarodičov) 
až do súčasnosti. Autor už do knihy 
oslovil rodákov zo Záhoria, starostov 
(richtárov), chalupárov, poľovníkov, 
lesníkov, krčmárov atď.

Ak sami nemáte historku vhod-
nú do knihy, ale poznáte výborného 
rozprávača príbehov zo Záhoria, mô-
žete autorovi knihy poslať jeho me-
no aj s kontaktom. Príspevky prosí-
me poslať do konca marca. Za spo-
luprácu vopred ďakuje laureát me-
dzinárodnej Ceny E. E. Kischa a Ceny 
Gaba Zelenaya Štefan Nižňanský. 
Kontakt: stefanyfilm@gmail.com 

-red-

klub filatelistov ZSF 52–32, MCk, CvČ, ZŠ dr. J. dérera Malacky
pozývajú verejnosť na

ZBERATEĽSké BURZY
(stretnutia zberateľov všetkých zberateľských odborov)
známky, mince, bankovky, pohľadnice, telefónne karty, kalendáriky, pivné 
suveníry, starožitnosti, figúrky z kindervajíčok, hokejové kartičky, odznaky 
a podobne
22. apríla • 9. septembra • 16. decembra • vždy od 8.00 do 12.00 h
v školskej jedálni ZŠ Dr. J. Dérera (Ul. gen. M. R. Štefánika 7, Malacky)
vstupné 0,50 €, mládež do 15 rokov zdarma

Ako informoval BSK, na pláne je 
revitalizácia vozoviek v úsekoch Ma-
lacky a Lozorno. Okrem toho sa bu - 
de opravovať cesta Pernek–Kuchy-
ňa–Rohožník a  tiež frekventované 
úseky Pezinská Baba–Pernek a Pezi-
nok–Pezinská Baba. Medzi mostný-

mi úsekmi sa plánuje oprava mosta 
nad diaľnicou D2 v Závode, nadjazdu 
nad D2 za Veľkými Levármi a mosta 
cez potok za Pernekom. 

Investície župy do tohtoročných 
opráv dosiahnu 23 miliónov €.

Plán rekonštrukcie 
regionálnych ciest v roku 2023
Recyklácia za studena na mieste:
• Pernek–Kuchyňa
• Kuchyňa–Rohožník

• Blatné–Šenkvice
• Modra–Šenkvice
• Viničné–Slovenský Grob
• Šenkvice–Pezinok
• Doľany–Štefanová
• Budmerice–Štefanová
• Budmerice–Báhoň
• Dunajská Lužná–Studené
•  Malý Madarás–hranica krajov  

BSK/TSK
• Studené–Tomášov
• Dunajská Lužná–Miloslavov
• Dunajská Lužná–Alžbetin Dvor
• Chorvátsky Grob–Slovenský Grob
• Kráľová pri Senci–Hrubá Borša
•  Plavecký Mikuláš–hranica   

BSK/TSK

Recyklácia za horúca na mieste:
• Pezinská Baba–Pernek
• Pezinok–Pezinská Baba

Revitalizácia vozoviek:
• Malacky
• Vinosady
• Lozorno

oprava mostných objektov:
•  Most nad diaľnicou D2 v obci Závod
• Most cez potok za Pernekom
•  Most nad diaľnicou D1–Chorvátsky 

Grob–Bernolákovo
•  Most cez potok v Misiarskej doline 

– Baba
• Most cez potok Malina–Jakubov

•  Nadjazd nad D2 za Veľkými Levármi

diagnostika mostných objektov:
•  Most cez závlahový kanál–Tomá - 

šov–Studené
• Most cez horský potok–Pernek
• Most cez potok Čierna Voda
• Most cez Vištucký potok
• Most cez horský potok Pernek
• Most cez potok v obci Kuchyňa
•  Most cez Stupavský potok pred Bo-

rinkou
•  Most cez potok Stumbach pred Lá-

bom
•  Most cez Šurský kanál–Čierny Voda 

–Vajnory
Text: BSk/-red-, foto: J. Hargaš

 BSk opraví cesty a mosty na Záhorí
Bratislavský samosprávny kraj (BSk) v tomto roku pokračuje v re-
konštrukciách ciest a mostov. Tohtoročný plán zahŕňa takmer 55 
kilometrov. Spomedzi dvadsaťtri úsekov ciest a  šesť mostov sa 
budú opra vovať aj komunikácie v našom regióne.

Cesta  Pernek–Pezinská BabaCesta Pernek–Kuchyňa
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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 
tretiu skupinu pamätihodností, teda 
hroby na starom cintoríne vo vlast-
níctve súkromných osôb. Hodnota 
hrobov sa posudzuje podľa troch kri-
térií: vek, architektonicko-umelecká 
podoba a význam pochovanej oso-
by.

Evidované pamätihodnosti Mala-
ciek – hroby na starom cintoríne vo 
vlastníctve súkromných osôb:

n křemenák 
n Prenoszil 
n Jozef Mayer

křemenák
Rodina Křemenákovcov pochá-

dzala z  Čiech. Augustín Křemenák 
(1863–1928) bol pálffyovským úrad-
níkom-štolbom (správcom koniarne).  
Išlo o významnú funkciu: mal na sta-
rosti všetkých zamestnancov, ktorí sa 
starali o vzácne čistokrvné kone s ro-
dokmeňom. 

Augustín bol tiež členom športo-
vého klubu MŠC.

Rodinná hrobka bola vybudova-
ná pravdepodobne v roku 1911, keď 
zomrela dcéra Magdaléna.  Náhro-
bok spĺňa aj kritérium architektonic-
ko-umelecké. 

Prenoszil
Pôvodom český rod Prenosilov-

cov (Přenosilovcov resp. Prenoszilov-
cov) sem prišiel počas pálffyovskej 
éry. U nich doma sa okrem slovenči-
ny hovorilo po maďarsky, nemecky a 
francúzsky. Otec Ivan bol správcom 
zemepanského majetku, syn Adal-
bert bol advokátom. Po odchode 
Pálffyovcov bol jedným z prvých 
vlast níkov automobilu v meste. 

Adalbert Prenoszil bol pálffyov-
ským najvyšším úradníkom-správ-
com. V Malackách sa zaradil medzi 
honoráciu a v období 1. Českosloven-
skej republiky bol členom obecné-
ho zastupiteľstva, istý čas aj prvým 
námestníkom starostu. Pôsobil aj  
v športovom klube MŠC Malacky ako 
predseda, neskôr ho zvolili za čest-
ného člena klubu. Bol veliteľom Ha-
sičskej okresnej jednoty č. 13 a pred-
sedom Dobrovoľného hasičského 
zboru v Malackách. Ako predseda 
zboru dokázal zabezpečiť vybudo-
vanie nového hasičského skladiska 

(bolo zbúrané pri stavbe nadjazdu). 
Pod jeho vedením sa podarilo zorga-
nizovať hasičov v malackom okrese 

do tej podoby, že v každej obci bol 
hasičský zbor, podľa novinového 
článku dobre vycvičený. Prenoszil 
bol tiež členom výboru sporiteľne 
pri kláštore, členom výboru Okresné-
ho komitétu pre liečebnú pečlivosť 
o nezamestnaných a ich rodinných 

príslušníkov a iste aj ďalších spolkov 
a výborov.

V  hrobe rodiny Prenoszilovcov 
je tiež pochovaný historik, učiteľ a 
športový funkcionár Július V. Trebi-
šovský, krstný syn Adalberta Preno-
szila. Táto hrobka spĺňa všetky sta-
novené kritériá – vek, architektonic-
ko-umelecká podobu a význam po-
chovanej osoby.

Jozef Mayer
Hrob pochádza z konca 19. storo-

čia, je jedným z najstarších náhrob-
kov na starom cintoríne. Spĺňa krité-
rium veku a  významu, keďže Jozef 
Mayer patril medzi malackú hono-
ráciu. Ohrádka okolo hrobu je cen-
ná po umeleckej stránke. V hrobe sú 
pochované štyri osoby: Jozef Mayer  
s manželkou Františkou, ich syn Miku - 
láš a pravnuk Tibor Jávor.

Jozef Mayer a jeho manželka Fran-
tiška boli obchodníkmi, ktorí z tradič-
ného bylinkárstva spravili biz nis. Vy-
tvorili tak základy pre vznik neskor-
ších firiem v meste, zaoberajúcich sa 
spracovaním liečivých rastlín. 

Rodičia Jozefa Mayera pochádzali 

z Rakúska (otec Vincent) a z Bratisla-
vy (mama Anna). Ich prvé dve deti sa 
narodili vo Svätom Jure, ale Jozef ako 
ďalší potomok sa už narodil v Malac-
kách. V prenajatej miestnosti u Vin-
centa Mayera vznikla v  roku 1823 
ma lacká židovská náboženská obec.

Jozef a  Františka bývali v  dome 
na námestí oproti Čiernemu klášto-
ru vedľa hostinca Bersón. V  tomto 
dome bol zároveň obchod, ktorý 
pre vádzkovali ich potomkovia až do 
polovice 20. storočia. Z historických 
materiálov vyplýva, že Mayerovci bý-
vali často krstnými rodičmi a  Jozef 
bol svedkom pri niekoľkých sobá-
šoch.

Ako sme už spomínali, s Jozefom 
a Františkou je pochovaný aj ich syn 
Mikuláš. Ostatné štyri deti Mayerov-
cov si nechali na inom mieste malac-
kého starého cintorína vybudovať 
vlastnú spoločnú hrobku, do ktorej 
boli postupne pochovaní vrátane 
príbuzenstva. Preto na náhrobku 
nájdeme okrem priezviska Mayer aj 
ďalšie: Táborský, Szupper, Jávor a Po-
korný. Podľa rodinnej tradície Maye-
rovci radi hrávali karty a  spoločnú 
hrobku si nechali vybudovať práve 
preto, aby mohli v hre pokračovať aj 
na druhom svete.

A prečo chcel byť Tibor Jávor po-
chovaný v hrobe svojich prarodičov 
Jozefa a Františky? Údajne si želal, 
aby sa ich hrob zachoval. Tibor Já-

vor - významný inžinier-mostár, vy-
sokoškolský profesor a vnuk stavite-
ľa Jána Terebessyho - zomrel v roku 
2000.

Text: Ľ. Pilzová s využitím informácií  
M. Macejku a www.malackepohlady.sk. 

Foto: S. osuský

 Pamätihodnosti mesta [3]
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. 

Hrob Jozefa a Františky Mayerovcov

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.

Hrobka rodiny Křemenákovcov – detail

Hrobka rodiny Křemenákovcov a ďalších príbuzných

Hrob rodiny Prenoszilovcov – detail
 
Hrob rodiny Prenoszilovcov 

Hrobka súrodencov Mayerovcov a  ich prí-
buzných

Hrob Jozefa a Františky Mayerovcov – vzácna ohrádka
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Prvé dvojpodlažné budovy, no-
vovznikajúce podniky, ale aj začiatok 
územného plánovania – aj s tým sa 
spája modernizácia, ktorá v  Malac-
kách nastala v  druhej polovici 19. 
sto ročia pod vplyvom politických 
zmien v Uhorsku a priemyselnej re-
volúcie.

drevo z karpát vozila železnička
Potulky sa začínali na dnešnom 

záchytnom parkovisku Píla. Pôvod-

ná píla sa kedysi rozprestierala od 
Zámockého parku až k  miestu, kde 
je súčasné parkovisko a kde by mala 
vzniknúť nová športová aréna. Dre-
vo na spracovanie sa do nej zvážalo 
úzkokoľajnou železničkou z  Karpát 
cez Rohožník. Píla fungovala približ-
ne do konca 20. storočia. Dnes už 
z pôvodného stavu, ako istý pamät-
ník, zostal odlučovač pilín a prachu 
(zariadenie kúsok od parkoviska 
s  kovovou vrchnou časťou, z  diaľ-

ky pripomínajúce dve postavy). Ten 
by mal podľa sprievodcu zostať na 
mieste aj v  prípade ďalšej výstavby 
v lokalite.

Modernizácia sa začala 
vodovodom

Kúsok od nadchodu Slimák sa na-
chádzal mlyn. Vodná sila sa využíva-
la ako zdroj energie na mletie obilia. 
„Toto sa zmenilo na konci 19. storočia, 
keď sa Pálffyovci rozhodli zaviesť si do 
zámku vodovod. Z toho, vtedy už bý-
valého, mlynu spravili strojovňu a po-
trubie položili v  celom parku a  okolí. 
Takže to bol taký rozsiahly vodárenský 
systém,” približuje M. Macejka začia-
tok modernizácie Malaciek, ktorý sa 
datuje do 80. rokov 19. storočia.

V tom období sa začala stavať aj 
že lezničná trať. Najprv jednokoľaj-
ná, keďže významnejšia železničná 
trasa sa počas monarchie nachá-
dzala na druhej strane rieky Moravy, 
v Rakúsku. „Keď vzniklo Českosloven-
sko, spojenie s Prahou dodalo tej trati 
na význame, takže potom sa spravila 
dvoj koľajná,” doplnil počas potuliek 
sprievodca.

Unikát: teplá voda na dérerke
Bývalá staničná reštaurácia mož-

no časom nepôsobila veľmi vábne, 
ale v  minulosti sa tam nachádza-
li klubové priestory. Stretávali sa 
v nich malacké spolky, a  dokonca 
tam vznikol prvý miestny futbalový 
klub (1914). Ďalší objekt, pri ktorom 
sa účastníci potuliek zastavili, bola 
budova bývalého liehovaru. Bol to 

druhý malacký liehovar. Dnes na 
mieste sídli spoločnosť známa naj-
mä svojimi minerálnymi vodami.

Skupina „potulkárov” odtiaľ pre-
šla Ulicou Štefana Čulena. Domy na 
nej stoja už skoro sto rokov a viace ré  
z  nich aspoň pripomínajú pôvodný  
stav. Ďalšou zastávkou bola Zá klad-
ná škola Dr. Jozefa Dérera. Školu po-
stavili pred 90 rokmi na mieste bý-
valého dobytčieho trhu. Na tú dobu 
to bola moderná budova – mala 
školský rozhlas, ba dokonca aj teplú 
vodu, ktorá bola v  tom čase v  do-
mácnostiach i  vo verejných budo-
vách výnimočná.

Benzínka v centre mesta
Pôvodné malé domčeky pri kláš-

tore na ulici oproti dnešnému okres-
nému súdu slúžili buď ako obchody, 
alebo v nich bývali prevažne reme-
selníci. Poľnohospodári nie, keďže 
domy mali len malý dvor. Na rovna-
kej ulici medzi autobusovou zastáv-
kou a okresným súdom sa ešte po 
roku 2000 nachádzala jedna z  naj-
starších čerpacích staníc.

Ďalšie benzínové pumpy z  ob-
dobia modernizácie sa tiež nachá-
dzali v  centre. Napríklad pri soche 
Floriána či pri hoteli Tatra, alebo 
v miestach, kde sa dnes buduje pod-
zemná garáž. Vzhľadom však nepri-
pomínali dnešné čerpacie stanice, 
ktoré okrem pohonných látok ponú-
kajú napríklad možnosť občerstve-
nia či sociálne zariadenia. V podsta-
te to boli len stojany na tankovanie. 
Zaujímavosťou je, že boli postavené 

vľavo v smere jazdy. Vpravo sa na na-
šom území začalo jazdiť až koncom 
30. rokov, po príchode Nemcov.

Malacky na nepoznanie 
na dobových fotografiách

Kroky účastníkov smerovali aj do 
malackého kina, kde sa dozvedeli  
viac o  jeho histórii. Zároveň si pre-
zreli dobové fotografie Malaciek pre-
mietané na plátne aj s komentárom 
sprievodcu. Na starších záberoch 
boli Malacky takmer na nepoznanie 
v porovnaní s dneškom.

Z kina sa prešlo k soche Floriá na, 
patróna hasičov. V minulosti boli po-
žiare v  meste pomerne časté a  po-
vinnosť hasiť mali sprvu členovia ce-
chov. Cechy však boli v rámci moder-
nizácie v 19. storočí zrušené a začali 
vznikať hasičské zbory. Prvý dobro-
voľný hasičský zbor v  Malackách 
vznikol v roku 1875.

Elektrinu mali najprv 
len Pálffyovci

Trasa pokračovala okolo domu 
obchodu a služieb AFK a po Pribino-
vej ulici až k budove spínacej elek-
trárne na Ulici 1. mája. Elektrina bo - 
la v malackých domácnostiach bež-
ná až po elektrifikácii mesta v  roku 
1927. Predtým ju od začiatku 20. 
sto ročia mali len Pálffyovci. Dovtedy 
ľudia na svietenie používali petrolej. 
Budovu elektrárne, pri ktorej sa po-
tulky končili, projektoval známy ar-
chitekt Dušan Jurkovič.

Text: P. Arpášová 
(napísaný v lete 2022), foto: M. Ecker

SPEKTRUM

Pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov pripravilo Mestské cen-
trum kultúry podujatie Potulky Malackami. donedávna klasická 
trasa po historických pamiatkach sa zmenila. vlani v lete mala pre-
miéru prehliadka so špeciálnym zameraním na modernizáciu mes- 
ta v 19. a 20. storočí a teraz sa zopakovala. o prehliadku so sprie-
vodcami Ivanou kovárovou a Martinom Macejkom bol veľký zá-
ujem. k  aktuálnym fotografiám z  25. februára pripájame archív-
ny text našej spolupracovníčky Patrície Arpášovej z  vlaňajšie- 
ho leta, keď mali potulky o modernizácii mesta premiéru.

 Potulky Malackami:
 modernizácia mesta 
v 19. a 20. storočí
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Freedivingu sa začala venovať 
v roku 2016, zatiaľ prevažne rekreač-
ne, no aktuálne sa pripravuje na svo-
ju prvú súťaž v bazénovom ponáraní. 
Rekreačné voľné potápanie – to znie 
ako príjemný koníček, no kým pri 
inom rekreačnom športovaní ide pri-
márne o ľahký pohyb a radosť z ne - 
ho, freediving je z podstaty o preko-
návaní vlastných limitov. 

Tamara v  tom však vidí výrazne 
viac: „Na freedivingu je najlepší slo-
bodný pohyb pod vodou, sebaovláda-
nie a relaxácia. Pri pobyte pod vodou 
dokážem zabudnúť na všetko, čo sa 
deje okolo mňa, a maximálne si zrela-
xovať myseľ.”

Z toho teda celkom jasne vyplýva, 
že je to naozaj špecifický šport, v kto-
rom sa miesi prekonávanie hraníc 
s uvoľnením a relaxáciou. Uvoľnenie 
a sebaovládanie je doslova nutnos-
ťou: byť pod hladinou v  strese, bo-
jovať proti sebe samému či nebodaj 
pociťovať strach, to nie je dobrý ná-
pad.

vodné hĺbky aj na Slovensku 
Freediving na Slovensku nemá 

vý raznú tradíciu a ani sa u nás v ňom 
nesúťaží. Azda aj preto, že tu nie je 
more, no pritom hĺbky tu máme 
po riadne. Tamara počas leta spolu 
s  ďalšími vyznávačmi tohto športu 
trénuje na jazerách Čierna voda či 
Veľké Košariská. Tam sa hĺbka pohy-
buje okolo 40 metrov. „Cez leto tiež 
pravidelne cestujeme do Chorvátska 
na TrainingCamp, kde trénujeme väč-
šie hĺbky a celý týždeň sa venujeme len 
freedivingu,” opisuje Tamara Radovi-
čová. Kým príde leto, trénuje v  ba-
zéne buď plávanie, alebo samotné 
potápanie. Približne v máji začne tré-
novať hĺbky aj v našich jazerách. Ešte 
predtým sa ale chystá na expedíciu 
na opačný koniec planéty. „S kamoš-
mi freedivermi sa chystáme v apríli na 
expedíciu do Mexika, kde sa budeme 
potápať na nádych s  veľry bami, žra-
lokmi, rajami a mnohými ďal šími mor-
skými živočíchmi.”

Strach v tichu, tme a chlade 
A to náš privádza k pálčivej otáz-

ke: strach. Pre nás suchozemcov je  
hlboké jazero či more tak trochu stra-
šidelné. Pár metrov pod hladinou sa 
človek ponára do čoraz väčšej tmy, 
do neznáma, do čoraz väčšieho chla-
du, ticha i  tlaku vody, ktorá nás ob-
klopuje. Zdá sa to ako cudzie pros-
tredie, kam nepatríme, prostredie, 
kde vládnu celkom iné tvory. Tamara 
to ale vidí celkom inak a práve pod 
hladinou sa cíti najlepšie a  rozhod-
ne v  tom neplánuje poľaviť. „Mojím 
cieľom je tešiť sa aj naďalej z  pobytu 
pod vodou a  vychutnávať si to úžas-
né ticho, ktoré zažijete len niekoľko 
metrov pod hladinou. Od detstva som 
milovala vodu. Freediving to len pod-

čiarkol a  dal ten správny smer mojej 
láske k vode. Pri tomto športe sa väč-
šinou človek nepozerá okolo seba, ale 
do svojho vnútra. Od začiatku hĺbko-
vého ponoru mám stále zatvorené 
oči a moja myseľ je absolútne relaxo-
vaná.” Niekedy sa ale treba potápať 
s  očami otvorenými. Vtedy, keď je 
na čo sa pozerať. „Radi chodíme aj na  
šnorchlovacie výlety, kde je cieľom 
ob di vovať krásy podmorského sveta. 
Vtedy využívame naše tréningy so zá-
držou dychu a  možnosť sa slobodne 
ponoriť k  nádherným morským zvie-
ratám,” vraví Tamara. Pripúšťa však, 
že sa pri tomto športe môže objaviť 
strach, dôležité je vedieť s ním správ-
ne pracovať. 

„Samozrejme, pod vodou môže 
prísť aj obava alebo strach, ale v  ta-
kom prípade je vhodné vrátiť sa na 

hladinu, analyzovať si svoj ponor a zis-
tiť, či je ten strach opodstatnený.”

Pravidlá a technika 
sú nevyhnutné

Freedivingu sa skrátka nedá ve-
novať bez poriadnej prípravy a  tré-
ningu. Správna technika je k  predl-

žovaniu pobytu pod vodou kľúčo-
vá. Práve vďaka osvojeniu pravidiel  
a správnemu nádychu nad hladinou 
sa z  voľného potápania vytráca aj 
prípadné nebezpečenstvo. „Pri dodr-
žaní všetkých bezpečnostných poky-
nov a rád, ktoré sa učíme na každom 
kurze, je riziko minimalizované. Dôle-
žité je dokonale ovládať vyrovnávanie 
tlaku v ušiach. Každý freediver sa tiež 
na začiatku naučí správny nádych, 
ktorý spočíva v  nádychu najskôr tzv. 
do brucha, teda do spodnej časti pľúc 
a následnej do hornej časti. Potom je 
dôležitá relaxácia, ktorá sa tiež učí po-
stupne s narastajúcimi skúsenosťami. 
Freediver sa učí efektívne pracovať aj 
so stavmi, ktoré počas ponoru prichá-
dzajú,” vysvetľuje Tamara.

Je teda jasné, že sa freediver ne-
potápa po pár tréningoch do veľ-
kých hĺbok. Osobné rekordy sa pre-
konávajú postupne s  narastajúcimi 
skúsenosťami, schopnosťami i seba-
dôverou. Dôležité je tiež uvedomiť si, 
že freediver pri ponore nikdy nie je 
sám, vždy sú okolo ďalší, ktorí v prí-
pade problémov vedia pomôcť.

Sloboda pod vodou
Tamara sa doteraz potopila naj-

viac do hĺbky 50 metrov v disciplíne 
FIM – priťahovanie na lane a  v  dis-
ciplíne CWT s monoplutvou do hĺbky 
47 metrov. Takýto hĺbkový ponor 
trvá približne 2 minúty, no Tamarin 
rekord v dĺžke pobytu pod vodou na 
jeden nádych je 5 minút a 27 sekúnd. 

Zdá sa, že takéto rekordy sa už blí-
žia k hranici ľudských možností, naj-
mä keď to porovnávame so svojimi 
schopnosťami, no nie je to celkom 
tak. Absolútni rekordéri – muži i ženy 
– dokážu zájsť na jeden nádych do 
hĺbky viac ako 100 metrov a  na 

jeden nádych vydržia pod hladinou 
pokojne aj 10 minút.

To už sú naozaj extrémy, ktoré pre 
radosť zo športu a z pobytu pod vo-
dou ani nemusia byť cieľom. Rekor-
dy a prekonávanie samého seba, to 
je naozaj len jedna časť tohto zaují-
mavého športu. Tou druhou časťou 
je sebaovládanie. To sa potom, sa-
mozrejme, prenáša aj do bežného ži-
vota. „Freediving mi pomáha zvládať 
stresujúce situácie a vnútorne sa cítim 
pokojnejšia. Je to činnosť, ktorá pomá-
ha rozvoju sebaovládania a kontroly 
vlastných myšlienok. Celkovo freedi-
ving vie priniesť veľa pozitívneho do 
bežného života. Aj napríklad v zamest-
naniach, kde sú ľudia pod stresom, im 
informácie a prax z freedivingu po-
máhajú, aby sa vedeli upokojiť a riešiť 
situácie s nadhľadom. Ale myslím, že 
akýkoľvek šport nám pomáha zvládať 
ťažšie životné situácie.”

Freediving teda pre Tamaru nie je 
len koníček, je to zároveň spôsob ži-
vota. „Je to sloboda, harmónia a ticho, 
ktoré prináša pobyt pod vodou. V zime 
chodím pravidelne do bazéna, či na 
freedivingový, alebo plavecký tréning 
a vždy si na konci len tak ľahnem na 
dno a vychutnávam si to ticho a jedno-
ducho pocit, že som pod vodou. Vidí sa 
mi, že tam jednoducho patrím a cítim 
spojenie s vodou,” uzatvára freediver-
ka T. Radovičová.

Text: J. Hargaš, 
foto: archív T. Radovičovej a J. Figura, 

Freediving Academy

Tamara Radovičová:
 z Maliny do obrovskej hĺbky 
 na jeden nádych

Tamara Radovičová má 33 rokov, pochádza z Malaciek, no už tri roky 
žije v Trnave. S plávaním začínala v ŠH Malina ako osemročná. najprv 
to bol len kurz plávania, potom hobby a nakoniec i súťaže. Za svoj 
najväčší plavecký úspech považuje účasť na majstrovstvách Sloven-
ska. neskôr sa z plávania opäť stalo skôr hobby, no potom objavila 
šport zvaný freediving a bola to láska na prvý ponor.

Tma a chlad
Aj v horúcom lete sa v našich hl-
bokých jazerách voda v  hĺbke 
40 metrov v  podstate neohreje 
a konštantne je tam asi 5 °C. Free-
diver tak musí čeliť nielen tlaku 
vody a tmavému prostrediu, ale aj 
poriadnej zime. Podobné je to aj 
v mori. Preto sa pod hladinou zíde 
neoprén, aj keď dolu nie ste dlho.
Vedeli ste, že aj keď voda nadná-
ša, v hĺbke približne 15–20 metrov 
človek klesá plynulo na dno? Tak 
prebieha ponor priťahovaním na 
lane. Najprv sa potápač ťahá na 
lane hlbšie, nižšie však už len ply-
nulo padá.

Freediving
Freediving, v  presnom preklade 
voľné potápanie, je nádychové 
po tápanie, pri ktorom sa nadých-
nete na hladine a s tým idete pod 
vodu. Existujú rôzne disciplíny, 
ktoré sa môžu rozdeliť na hĺbko-
vé a bazénové. Pri hĺbkových ide  
o čo najhlbší ponor na jeden ná-
dych, pri bazénových ide o čo naj-
dlhšiu vzdialenosť preplávanú na 
jeden nádych.

Plávanie, potápanie, 
tancovanie 
Tamara Radovičová miluje vodu 
a  venuje sa viacerým športom, 
vďaka ktorým môže byť vo vode 
čo najdlhšie. Od plávania na hla-
dine v  obľúbenom voľnom štýle 
či znakom cez statickú apnoe (za-
držiavanie dychu pod hladinou 
s  minimálnym pohybom), FIM – 
hĺbkové ponáranie priťahovaním 
sa na lane, CWT (constantweight) 
ponáranie s  monoplutvou až po 
waterdance – teda ladný pomalý 
tanec pod hladinou.
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Cyklus Stretnutie s históriou 
napísal ďalší diel, tentoraz to 
bola prednáška historika Mar-
tina Gareka. 

Dozvedeli sme sa známe i nezná-
me fakty a historické súvislosti, ktoré 
viedli ku komunistickému prevratu  

v Československu v roku 1948. Dl-
hých 40 rokov sme ho označovali ako 
„Víťazný Február”. Tak ako v každom 
meste bývalého Československa, aj  
v Malackách bola počas minulého 
režimu Ulica Februárového víťazstva. 
Dnes sa volá Veľkomoravská.

Text a foto: -lp-

 Stretnutie s históriou

n  1. 3.–30. 4.
Výstava Život a tvorba kristy Ben-
dovej, venovaná  jej 100. výročiu na-
rodenia, MCK – Knižnica, Záhorácka 
1919

 MAREC – MESIAC knIHY
n  knižnica od 1.  do 31. 3.
Literárna kuchyňa – informačná vý-
chova a  zážitkové čítania, exkurzie  
do knižnice, prednášky o  knižnici – 
infor mačná výchova
•   Zážitkové čítania pre deti z  MŠ – 

predškoláci: Mariana Grznárová: 
Maťko a kubko

•   Zážitkové čítania pre 1. a 2.  ročník 
ZŠ krista Bendová: Bola raz jed-
na trieda

•   Zážitkové čítania pre 3. a 4. ročník 
ZŠ krista Bendová – osmijanko

•   Zážitkové čítania pre 5. a 6. ročník 
ZŠ Bájky

•   Zážitkové čítania pre 7.–9. ročník 
ZŠ Shakespeare – život a dielo 
sláv neho dramatika

n  streda 22. 3. o 10.00 h 
Literárna kuchyňa – zážitkové číta-
nie pre deti od 6 do 10 rokov – Tomáš  
Janovic: drevený tato a je ho va-
rechové rozprávky, MCK – Kniž nica, 
Záhorácka 1919, vstupné 1 €/osoba

Na podujatie sa treba vopred na hlásiť 
na č. t. 034/772 20 91, 0911 622 091  
alebo na kniznica@mckmalacky.sk. 
Kapacita je obmedzená. Vstupenky sa 
dajú zakúpiť v Knižnici MCK a v pred-
predaji na www.mckmalacky.sk.

n streda 29. 3. o 9.00 h
Literárna kuchyňa – beseda s An-
dreou kellö Žačokovou: Ako vzni - 
ká kniha, organizované podujatie 
pre žiakov ZŠ, Knižnica MCK, Záho-
rácka 1919

n   piatok 31. 3.    
od 16.00 do 22.00 h

noc s Andersenom – noc v knižnici 
plná zábavy, hier a čítania – veková 
hranica od 6 do 10 rokov, MCK – Kniž-
nica, Záhorácka 1919
Prihlášky prijímame v knižnici do 25. 
marca.

PoZývAME váS
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Milan Došek, Malacky
Pavel Dávid, Rohožník
Tibor Lázok, Malacky
Jozefa Vávrová, Sekule
Štefan Pollák, Gajary
Miroslav Rojkovič, Malacky
Josef Palát, Malacky
Henrieta Gubová, Malacky
Jozef Drahoš, Závod
Sidónia Lačná, r. Blusková,   
Sološnica
Vladimír Vrablic, Malé Leváre
Elena Pöštényiová, r. Exnerová,  
Borský Svätý Jur
Jozef Knyezsiczký, Bratislava
Helena Šišoláková, r. Horvátová,  
Sekule
Rudolf Kimlíček, Borský Svätý Jur
František Štok, Malacky
Jaroslav Brenner, Sekule
Anna Vícenová, r. Ceconíková, 
Studienka
Miroslava Klačanová, r. Husárová, 
Malacky
Ferdinand Orth, Gajary
Ladislav Hájek, Malacky

Volali sme ju „matka predstave-
ná”. Bola zakladateľkou a dlhoroč-
nou vedúcou občianskeho združe- 
nia Zlatý vek. Bola všadeprítomná, 
verejne prospešná organizátorka 
spoločenských podujatí v oblasti kul-
túry a histórie. Aktívne tiež pôsobila 
ako mestská poslankyňa.

Nezabudneme na súťaž O naj- 
 krajší klobúk, na Jablkové hodova - 
nie, fašiangy v maskách a pocho-
vávanie basy, univerzitu tretieho ve - 
ku s  muzikou, babičkinu voňavú 
šálku čaju s odbornými prednáška - 
mi a veľa iných zaujímavých poduja-
tí. Učila deti i nás. Za všetko jej ďa-
kujeme. S láskou a úctou na ňu spo-
míname.

Za výbor a všetkých 
členov oZ Zlatý vek 

Juraj Balogh, predseda 

S  Alžbetou Dubajovou, pre mňa 
i  mnohých jednoducho Betkou, 
som sa spoznal ako začínajúci uči-
teľ, „ucho” na Základnej škole na 
Námes tí Červenej armády, dnešnom 

Kláš tornom námestí, vtedajšej II. 
základnej škole. Do Malaciek prišla 
z  rodného Gemera vďaka malackej 
Nafte, kde pracoval jej budúci man-
žel.

Počas môjho pôsobenia na tejto 
škole pracovala ako skupinová ve-
dúca pionierskej organizácie, učiteľ-
ka na II. stupni a zástupkyňa riadite-
ľa pre II. stupeň. Pomocnú ruku som 

u  nej našiel ako začínajúci učiteľ,  
neskôr ako kolega či zástupca ria-
diteľa. Dokonca som jej chvíľu robil 
i šéfa. 

Mali ju radi žiaci i  učitelia. Ešte 
dnes si spomínam na zážitky, keď 
som bol s ňou ako s triednou učiteľ-

kou na stanovačke v Perneku, na čo 
spomínajú aj jej bývalí žiaci.

Jej rukami prešli stovky žiakov,  
z ktorých sú dnes mnohí už starými  
rodičmi. Spomínajú si na jej hodiny 
biológie, občianskej náuky či pesto-
vateľských prác. Práve vďaka nej boli 
vtedajšie školské pozemky pýchou 
školy. Svoju pozornosť však veno-
vala  celej budove školy. Deti i  učite-

ľov viedla k  starostlivosti o  školské 
priestory vrátane kvetov či vtedy 
populárnych násteniek. Viedla prí-
rodopisné krúžky, ktoré sa venovali 
práve kvetinovej výzdobe, napríklad 
ikebane. Angažovala sa v prvomá-
jových sprievodoch, kde sa snažila 
o čo najlepšiu prezentáciu našej ško-
ly. Venovala sa i úprave priestorov 
pred školou či v  rámci rôznych bri-
gád aj všeobecne úprave verejných 
priestranstiev vrátane Zámockého 
parku. 

Ako poslankyňa sa venovala naj-
mä školstvu a mládeži. Do tejto prá-
ce či poslania viedla i mňa. V rámci 
Zboru pre občianske záležitosti ako 
sobášiaca oddala množstvo párov, 
ktorým vydržalo manželstvo až do 
dnešných dní. Nechýbala na mno-
hých posledných rozlúčkach s občan-
mi nášho mesta. Jednoducho bola  
to jedna z  osobností, ktoré naše 
mesto malo.

Po odchode na dôchodok sa opäť 
angažovala, samozrejme, medzi se-
niormi. Tí tiež s  láskou spomínajú 
na všetko, čo pre nich urobila, na jej 
energiu a aktivitu, ktorú im venovala 
tak ako predtým svojim žiakom.

Venujme jej tichú spomienku za 
všetko dobro, ktoré v  nás všetkých, 
žiakoch, kolegoch, zosobášených 
pároch a priateľoch zanechala.

Bývalý kolega, pedagóg 
Anton Pašteka 

v roku 2019 sme v Malackom hlase zverejnili 
článok pani dubajovej o pamätnom smreku 
pri cirkevnej škole. Mal názov v areáli cirkev-
nej školy rastie výnimočný strom. Pripomeň-
me si ho. oproti pôvodnému článku sme si 
dovolili opraviť letopočet školského roka.

Záver školského roka 1973/1974 bol pre vte-
dajších žiakov 9. A a 9. B triedy výnimočný. Mali 15 
rokov, v jú ni si prevzali občianske preukazy a na 
podnet triednych učiteliek Dubajovej a Pullma-
novej zasadili v  areáli cirkevnej školy 10-ročný 
smrek. Daroval ho dedko deviataka Petra Kráľa 
z Rohožníka. Chlapci vykopali jamu, dievčatá ho 

polievali. Stal sa ozdobou i  pozdravom pre ďal-
šie generácie žiakov i pre vlastné deti a vnúčatá.

Historický smrek sa nachádza za ozdobným 
be tónovým plotom v smere od kláštora ku škole.  
Koncom mája 2019 sa títo žiaci po  45 rokoch 
stretli. Vždy, keď išli okolo, videli, ako ich strom 
rastie do výšky aj do krásy. V  čase zasadenia 
mal približne 60 centimetrov, dnes už je vysoký 
ako strecha kláštora. Je krásnou ozdobou areá-
lu i spomienkou na uplynulých 45 rokov života 
okolo nás.

Pred prírodnými živlami ho chráni kláštor 
i  okolité vysoké budovy. Dúfajme, že naďalej 
bude mohutnieť a  rásť pre potešenie každého 

návštevníka školy i mesta a zároveň pripomínať 
pekný zámer z minulosti.

dôvetok šéfredaktorky: 
Od publikovania článku uplynuli 4 roky. Pani 

Dubajová medzitým svoj pôvodný ručne písaný 
text upravila a tešila sa, ako si ho spolu so svojimi 
bývalými žiakmi prečíta na 50. výročie zasade-
nia smreku, teda v roku 2024. Po tom, čo nás ne-
dávno opustila, jeden z jej žiakov, Vladimír Ecker, 
rukopis odovzdal redakcii Malackého hlasu. Pani 
Dubajová k  listu dopísala aj pozdrav všetkým 
svojim bývalým žiakom: Mala som vás veľmi 
rada. Vaša stará učiteľka.

75 rokov
Helena Andilová
Anna Čambalová
Mária Čápková
Jozef Hanzlík
Julia Havlíková
Jozef Hrubši
Jozef Kabarec
Mária Matúšková
Ružena Mayböhmová
Mária Nemčeková
Jozef Polák
Ján Spusta
Judita Šatanová
Edita Šteffeková
Aurelia Tarabová
Anežka Velebná
Ján Viko
Ladislav Záhradník

80 rokov
Eduard Antálek
Anna Barinková
Ján Havlík
Oto Janečka
Ivan Rodák
Žofia Sokolová

85 rokov
Viera Kopčová
Rudolf Kubíček
Michal Marko
Otília Šípová 

90 rokov
Zdeněk Filip
Miroslav Jurkovič

92 rokov
Anna Priesolová

93 rokov 
Mária Kováčová

94 rokov 
Mária Bartalská
Rozína Kulošťáková

  Srdečne 
blahoželáme!

SPOLOČENSKÁ KRONIKA / SPEKTRUM

  Právna  pomoc
 pre seniorov

30. marec 
9.00–12.00 h

13. apríl 

Právna poradňa poskytuje bezplatnú po-
moc seniorom s trvalým bydliskom v Malac-
kách. Na konzultáciu s právnikom JUDr. Fran-
tiškom Kurnotom sa netreba objednávať, sta-
čí prísť na Mestský úrad v Malackách (2. pos 
chodie, číslo dverí 225). Prineste si so sebou 
občiansky preukaz (na overenie bydliska). Pora-
denstvo je diskrétne a anonymné.
Seniori sa môžu na poradňu obrátiť 
v týchto oblastiach:
•  exekúcie,
•  rodinné vzťahy (rozvod, rozdelenie bezpo-

dielového spoluvlastníctva manželov),
•  dedičské konanie,
•  zmluvné vzťahy (uzavretie kúpnej zmluvy, 

darovacej zmluvy, nájomnej zmluvy),
•  majetkové záležitosti (vyporiadanie podie-

lového spoluvlastníctva, predaj/kúpa nehnu-
teľností, vlastníctvo nehnuteľností nezapísa-
ných na liste vlastníctva, výpovede z nájmu),

•  spotrebiteľské problémy (reklamácie tova-
ru/služieb),

•  právna ochrana (usmernenia v súd nych spo-
roch a v ko naniach pred štátnymi orgánmi). 

Poradenstvo neposkytujeme v trestných ve-
ciach a nezastupujeme ani v konaniach na sú-
doch.            -red-

 

Utíchlo srdce, utíchol hlas, 
mal si rád život a všetkých nás. 
Odišiel si navždy, hoc´ túžil si žiť, 
ale osud to zariadil, 
že musel si nás tak nečakane 
a navždy opustiť.
Už len kytičku kvetov 
na hrob môžeme dať 
a s láskou na Teba spomínať.
22. marca si pripo-
míname 10. výro-
čie úmrtia nášho 
drahého Bohumi-
la Žilavého z  Ma-
laciek. S  láskou 
a úc tou spomína jú 
manželka, dcéra Mirka s rodinou, 
syn Stanislav s  Ivkou, Valika, Ivan 
a švagriné s  rodinami.

Odišla tíško, ako odchádza deň, 
a v našich srdciach zostáva 
spomienka len.

20. marca si pripo-
menieme 1. výročie  
úmrtia našej dra-
hej maminky, bab - 
ky a prababky va - 
lérie Chrupkovej.    
S láskou v srdci  

spomína dcéra s rodinou. Kto ste  
ju poznali, venujte jej, prosím, ti-
chú spomienku.

JUBILAnTI

oPUSTILI náS

SPoMIEnkY

Za Alžbetou dubajovou
nedávno nás vo veku 91 rokov opustila pani Alžbeta dubajová. ne-
bola síce rodáčkou z nášho mesta, avšak žila tu podstatnú časť svoj- 
ho života. Spomína na ňu veľa Malačanov. o spomienku sme požiada-
li jej bývalých spolupracovníkov.

č. 6 vyjde 29. marca
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Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Majstrovstvá SR staršieho žiactva 
a v juniorských kategóriách sa kona-
li v bratislavskej športovej hale Elán 
počas prvého marcového víkendu. 
V piatok 3. marca súťažili staršie žiač-
ky a starší žiaci, v sobotu 4. marca si 
svoje sily zmerali juniorky a juniori.

Vďaka trom Rebecciným víťaz-
stvám sa AC Malacky umiestnil na 3. 
mieste v  poradí úspešnosti klubov 
medzi juniormi. Tri Teove zlaté me-
daily priniesli rovnaké poradie, teda 
3. miesto AC Malacky medzi klubmi 
v kategórii staršieho žiactva.

Rebecca 
Z halových majstrovstiev SR v at-

letike junioriek si Rebecca Slezáková 
priviezla tri zlaté medaily. Zvíťazila na 
60 m prekážky, na 200 m a na 400 m, 
čo ju spolu s ďalším trojnásobným 
majstrom SR Robertom Ruffínim ml. 
(Slávia UK Bratislava) vynieslo na po-
myselný trón najúspešnejších účast-
níkov majstrovstiev.

Rebecca vo svojom ôsmom tohto - 
ročnom behu na 60 m prekážok do-
siahla svoj druhý najlepší čas (8,60 s), 
pričom na vyrovnanie svojho vlast-
ného juniorského slovenského re-
kordu z finále halového šampionátu 
dospelých jej chýbalo 7 stotín. Po-
tom pridala zlatú medailu na 400 m 
(57,98 s) a na ceste za obhajobou vla-
ňajšieho prvenstva na 200 m zdolala 
(24,91 s) dorasteneckú rekordérku na 
400 m Lenku Gymerskú.

Teodor
„Talentovaný Teodor Volek pokra-

čuje vo svojom rekordnom ťažení ha - 
lovou sezónou,” napísal na svojom 
we be Slovenský atletický zväz. Sku-
točne, táto sezóna je pre Tea mimo-
riadne úspešná. Je najrýchlejším 
star ším žiakom slovenskej histórie 
na hladkých i prekážkových 60 m. Na 
hladkej šesťdesiatke vytvo ril sloven-
ský rekord (7,17 s)  ešte týždeň pred 
žiackym šampionátom, a hoci v tejto 
disciplíne v Eláne neštartoval, ostat-
né tri svoje štarty premenil na zlato.

V rozbehoch cez prekážky sa naj-
skôr o 5 stotín zlepšeným osobným 
rekordom (8,34 s) vyrovnal rekordu 
Marcela Žilavého z  roku 2015 (vte-

dy Marcel obliekal dres AC Malac-
ky) a vo finále ešte rekord stlačil na 
8,11 s. Finále bolo mimoriadne kva-
litné, pretože aj druhý v poradí, Mi-
roslav Krchňavý z  Banskej Bystrice, 
prekonal dovtedajší republikový 
rekord M. Žilavého.

A to ešte nebolo z ich strany všet-
ko. Marcelov osemročný rekord pa-
dol aj v behu na 150 m. Postarali sa 
o to opäť obaja najrýchlejší zo šesť-
desiatky, T. Volek aj M. Krchňavý. Po  
skvelom finiši dobehli ako víťazi 
v  rovnakom čase (17,41 s), ktorý bol 
o  stotinu lepší ako doterajší Žilavé - 
ho slovenský rekord z roku 2015.

V behu na 300 metrov Teodor zví-
ťazil vo svojom osobnom maxime 

(37,10 s), čo je iba 28 stotín za sloven-
ským rekordom.

nestratili sa ani ďalší 
Aj ďalší členovia klubu AC Malac-

ky dali o sebe vedieť a dosiahli pek-
né výsledky. Na republikovej úrovni 
sme zaznamenali viacero finálových 
umiestnení. V  kategórii juniorov sa 
o ne zaslúžili nicolas Haramia, Ma-
túš nehyba, Eric Houndjo, Ivan 
Sedlák a  Michal nehyba, medzi 
staršími žiačkami a žiakmi Lilly Ziv-
čáková, Hana Zálesňáková, Lea 
Pauková, dominika Hustá a Alex 
Houndjo a  v  kategórii mladšieho 
žiactva to boli nela Stašková a Ši-
mon nehyba.

úspech avizovali už 
krajské majstrovstvá

Republikovým majstrovstvám 
predchádzal krajský šampionát (ha-

lové majstrovstvá Atletického zväzu 
Bratislavy). Z neho si atléti AC Malac-
ky priniesli neuveriteľných 87 me-
dailí (41 zlatých, 28 strieborných a 18 
bronzových). Okrem toho si vytvorili 
až 135 nových osobných rekordov.

Najúspešnejším účastníkom ha-
lových bratislavských atletických 
majstrovstiev sa stal so ziskom 6 zla-
tých medailí medzi staršími žiakmi 
T. volek (60 m, 150 m, 300 m, 60 m 
prek., výška, štafeta 4x 200 m). Štyri  
zlaté medaily nazbieral v kategórii 
najmladších žiakov Richard Mráz 
(60 m, 150 m, 600 m, výška). Na tri 
zlaté medaily dosiahli starší žiak 
Alex Houndjo (diaľka, 4x 200 m, gu-
ľa), mladší žiak Matias Michalovič 

(diaľka, 1500 m, päťboj) a juniorka  
Rebeca Slezáková (60 m prek., 200 m,  
výška).

Ako sme už avizovali na začiatku 
článku, informácie z  halových maj-
strovstiev SR vo viacboji prinesieme 
v  nasledujúcom vydaní Malackého 
hlasu. Zároveň zhodnotíme mimo-
riadne úspešnú halovú sezónu nášho  
klubu AC Malacky, ozdobenú nielen  
medailami, ale aj osobnými a republi-
kovými rekordmi.

Text: Ľ. Pilzová, P. Filip, 
www.atletika.sk, 

foto: n. Jánošová, A. Hollá, 
S. Slezáková a P. Macko

 Zlaté republikové hetriky 
 pre Rebeccu a Teodora

Teodor Volek počas tréningu

Halové majstrovstvá SR v atletike juniorov a junioriek 
(4. marec 2023, ŠH Elán, Bratislava)
Rebecca Slezáková
1. miesto (60 m prek.) – 8,60 s
1. miesto (400 m) – 57,98 s
1. miesto (200 m) – 24,91 s

n štafeta 4x 200 m 
nicolas Haramia, Matúš nehyba, Eric Houndjo, Ivan Sedlák
4. miesto – 1:36,81 min (iba 0,63 s od bronzovej medaily)
Michal nehyba
6. miesto (60 m prek) – 8,91 s
nicolas Haramia
7. miesto (60 m prek) – 8,98 s

Halové majstrovstvá SR v atletike starších žiakov a starších žiačok
(5. marec 2023, ŠH Elán, Bratislava)
Teodor volek
1. miesto (60 m prek) – 8,11 s (halový slovenský rekord starších žiakov)
1. miesto (300 m) – 37,10 s 
1.  miesto (150 m) – 17,41 s (halový slovenský rekord starších žiakov) – spo-

ločne s Miroslavom Krchňavým (AK ŠK UMB Banská Bystrica)
Alex Houndjo 
4. miesto (diaľka) – 566 cm
Lilly Zivčáková
5. miesto (60 m prek) – 9,35 s

n štafeta 4x 200 m 
Lilly Zivčáková, Hana Zálesňáková, Lea Pauková, dominika Hustá
6. miesto – 1:54,44 min (0,26 s od bronzovej medaily)

Halové majstrovstvá SR v atletike mladších žiakov 
a mladších žiačok
nela Stašková
2. miesto päťboj – 2842 b
Šimon nehyba
2. miesto päťboj – 2424 b

Dokončenie zo strany 1

Šimon Nehyba a Nela Stašková

Matúš Nehyba

Alex Houndjo

Rebecca Slezáková počas tréningu
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Nathan dnes hráva za klub TK Jed-
notka Bratislava. V decembri ovládol 
majstrovstvá Bratislavského kraja 
do rastencov do 18 rokov v dvojhre aj 
štvorhre a získal prvé miesta. Vo feb-
ruári sa dostal do finále štvorhry na 
halových majstrovstvách Slovenska 
dorastencov jednotlivcov v Banskej 
Bystrici. V dramatickom finále po se-
toch 7:5, 3:6, 10:5 so svojím parťákom 
Jakubom Medveďom z Banskej Bys-
trice získali titul majstrov Slovenska.

S  tenisom začínal pod vedením 
sú rodencov Michala Gelingera a Bet-
ky Gelingerovej (dnes Bullovej).

Od útleho veku trénoval na kur-
toch v Zá mockom parku. „Na Natha-
nove začiatky si spomínam veľmi rada. 
S tenisom začal ako 5-ročný, a hoci bol 

spomedzi rovesníkov najmenší, od za-
čiatku sa vyznačoval veľkou húževna-
tosťou a bojovnosťou,” prezradila nám 

niekdajšia Nathanova trénerka Betka 
Bullová a dodala: „Počas ôsmich rokov 
trénovania som videla množstvo detí, 
ale tak pohybovo nadané ako Nathan 
by som zrátala na prstoch jednej ruky. 
Držím mu palce v ďalšej kariére.”

Nathan figuruje v rebríčku desia-
tich najlepších dorastencov Sloven-
ska. Tešíme sa z jeho úspechov a že-
láme veľa radosti zo športu!

Text: -nj-/-ah-, 
foto: www.stz.sk/archív

17-ročný nathan André Halahija, náš rodák a odchovanec malackého 
klubu Tk Strojár, ktorý svoje prvé kroky a roky tenisovej kariéry začí-
nal v Malackách, je dorasteneckým majstrom Slovenska v štvorhre.

 Malacký tenisový odchovanec je majstrom republiky

Nathan ako 7-ročný. O  jeho talente sme 
písali v mestských médiách už v roku 2013.

Nathan (druhý zľava) ako majster SR dorastencov vo štvorhre

Po 2-ročnej prestáv-
ke, zapríčinenej pan-
demickými opatre-
niami, sa na ľadovej 
ploche v  Zámockom 
parku odohral turnaj 
o  pohár primátora 
mesta v  mini ľado-
vom hokeji žiakov aj 
turnaj  o  pohár CvČ 
v  mini ľadovom ho-
keji žiačok.

Najcennejšia trofej – 
zla té medaily v turnaji 
žia kov – sa stali korisťou 
družstva Spojenej školy 
sv. Františka Assiského,  
ktoré vo vyrovnanom finá -
lovom stretnutí zdolalo vý- 
 ber ZŠ Záhorácka Malac-
ky A 3:2 v predĺžení. Bronz 
si odniesli mladí korčulia-
ri ZŠ Zohor A. Víťaz ný tím 
hral v  zložení damián  
Slo vák, Filip Pruška, da - 
mián osadský, Filip Hóz  
a  Samuel osadský. Naj-
lepším strelcom sa s trinás -
timi gólmi stal Patrik Illý  
(ZŠ Zá horácka Malacky), 
ktorý zároveň získal aj 
oce nenie pre najproduk-
tívnejšieho hráča za 15 ka-
nadských bo dov (13 + 2).  
V  súťaži žiačok si pohár 
a medaily za 1. miesto vy-

 o slovo sa opäť 
 hlási futbal 

Po zimnej prestávke pokračujú futbalové súťaže. 
Áčko FC Žolík Malacky v sobotu 18. marca o 15. hodine 
privíta doma tím FK Slovan Ivanka pri Dunaji. V tabuľke 
IV. ligy Bratislavského futbalového zväzu naši po jesen-
nej časti sezóny zimovali na 3. mieste s 31 bodmi. Ivanka 
pri Dunaji je zatiaľ druhá (33 bodov), takže zápas bude 
zaujímavým duelom tabuľkových susedov. 

-mb-

Tím v  zložení Pavlína Rajto-
ková, Henrieta Horníková, Natá-
lia Kosová a Bianka Polakovičová 
prvý zápas vyhral, druhý prehral. 
„Ďakujeme veľmi pekne všetkým 
fanúšikom, ktorí nám doma pri-
pravili peknú divácku kulisu,” od-
kazujú dievčatá cez facebookovú 
stránku MSK Malacky. 

MSk Malacky – STo valaliky 6:2

MSk Malacky – ŠkST Ružombe-
rok 4:6

MSK Malacky sú na priebežnej 
4. priečke extraligovej tabuľky. 
Najbližšie vycestujú na dvojzápas 
v  sobotu 18. marca. Predpolud-
ním sa predstavia v Topoľčanoch 
a popoludní v Trenčianskom Jas-
trabí.

-mb-/-otano-

 korčuliarsku sezónu ukončil miniľadový hokej

Strieborný tím zo Záhoráckej

Zlatý tím z cirkevnej školy Strieborné študentky zo štátneho gymnázia

Bronzové žiačky zo Záhoráckej

 Stolné tenistky: výhra aj prehra
v 7. kole stolnotenisovej ex traligy privítali ženy MSk Ma lacky 
súperky z ďalekého východu – valalík a Liptáčky z Ružomberka. 

bojovalo družstvo ZŠ Zo-
hor v  zložení Emma or- 
tho vá, Saskia neradovi-
čová, Eliška Matlovičová,  
Sára orthová, Matea kri- 
  žanová, Lucia Slováková, 
Laura Strošová a Hana 
Zálesňáková. Na druhej 
priečke sa iba o horšie skó-
re umiestnili študentky 
Gymnázia Ul. 1. mája Ma-
lacky pred výberom žiačok 
ZŠ Záho rácka. Najlepšou 
strelky ňou so štyrmi pres-
nými zásah mi a  súčasne 
najproduktívnejšou hráč-
kou s  piatimi kanadskými 
bodmi (4+1) sa stala Sára 
orthová (ZŠ Zohor).

Podujatie, ktoré uzavre-
lo zimnú korčuliarsku se-
zónu, zorganizovalo Cen-
trum voľného času v Ma-

lackách v spolupráci so ZŠ 
Záhorácka a s  podporou 
príspevkovej organizácie 
mesta AD HOC Malacky.

Text a foto: P. Filip

Najlepší strelec a najproduktív-
nejší hráč P. Illý zo Záhoráckej


