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Malačania 
na japonských 
ostrovoch

ÚVODNÍK

ČÍTAJTE V BUDÚCOM ČÍSLE

ALBERTIRŠA (Maďarsko) – Tento ná-
pis v štyroch jazykoch – okrem slo-
venčiny ešte v maďarčine, taliančine
a francúzštine – nás 27. júna vítal 
vo veľkej sále Kultúrneho domu v Al-
bertirši. Mesto, ktoré je od Malaciek
vzdialené 300 km, pripravilo sláv-
nostný ceremoniál pri príležitosti 
10. výročia podpísania partnerskej
zmluvy medzi Albertiršou a talian-
skym mestom Gaggiano [Gadžano]. 

Večer dýchal slávnostnou atmosférou.
Na úvod zazneli národné hymny, ktoré
zahral orchester žiakov miestnej hudob-

nej školy. A deti ich zahrali tak perfektne,
že by sa nemuseli hanbiť ani pred profík-
mi. Za zvukov fanfár potom na javisko na-
stúpili vlajkonosiči a zástupcovia partner-
ských miest predniesli slávnostné prího-
vory. Niesli sa v duchu blížiaceho sa vstu-
pu Maďarska a ďalších krajín do EÚ a vy-
tvorenia kvalitatívne nových vzťahov aj
medzi našimi mestami. Prejav zástupcu
delegácie z Malaciek trochu vybočil
z tohto rámca, keď sa dotkol spolunažíva-
nia Maďarov a Slovákov ako historických
susedov a doslova povinnosti poučenia
sa z minulosti pre pokojný život budúcich

Ďalšie rokovanie s potencionálnymi
investormi do Priemyselno-techno-
logického parku (PTP) Záhorie sa
uskutočnilo 28. júla v Malackách.
Primátor mesta Jozef Ondrejka pri-
vítal na mestskom úrade riaditeľa
spoločnosti ASMO Koji Gota, pred-
staviteľov japonskej developerskej
spoločnosti a zástupcov akciovej
spoločnosti Eurovalley.

Výkonný riaditeľ Eurovalley, a. s., J. Let-
trich predstavil hosťom projekt Priemy-
selno-technologického parku Záhorie
a odovzdal im oficiálnu ponuku na inves-
tovanie. Po rozhodnutí vlády SR o vzniku
parku sa v súčasnosti uskutočňuje legisla-
tívna príprava projektu, v budúcom roku

sa začne výstavba infraštruktúry a v roku
2005 budú vyrastať prvé prevádzky. Ja-
ponskí investori ocenili predovšetkým
geografickú polohu územia, ktorá je
vzhľadom na blízkosť hraníc ďalších troch
štátov, diaľnice, železnice i letísk v európ-
skom kontexte priam unikátna. Privítali aj
skutočnosť, že predmetné pozemky sú vo
vlastníctve štátu. Ďalšie otázky smerovali
ku kvalifikovanosti pracovných síl. Spoloč-
nosť ASMO pôsobí v oblasti výroby mo-
torčekov a ďalších komponentov auto-
mobilového priemyslu. Na Slovensku plá-
nuje investíciu v objeme 600 miliónov Sk
a rozhodnutie, kde vybuduje svoj nový
závod, prijme vedenie spoločnosti v ok-
tóbri tohto roku.

–ipo–, foto: –oTaNo–

V bežnom dennom zhone si v našom okresnom meste nestíhame všímať oázy poko-
ja. Leto nám predsa len dáva iné možnosti a na svet sa dívame dovolenkovou opti-
kou. Vysoké teploty nás vylákali k vode a na kúpaliská, no ani tí, ktorí našli oázu poko-
ja pod gaštanmi na Kláštornom námestí neľutovali. Mohli pozorovať fontánu pred
parkom, ktorá žije svojím životom. Voda tryská na kučeravú hlavu malého rybára
a osviežuje vzduch. Zastavte sa tu, sadnite si a oddychujte. Pozorujte chvíľu taký
všedný každodenný zhon na ulici. A možno zistíte, že naše mesto nie je až také
stereotypné, ako sa nám zdá. Foto: LEO LINEK

Našiel poklad,
kto našiel priateľa

Pokračovanie na 3. strane

Záujem o investovanie
na Záhorí rastie

Uplynulá futbalová sezóna v Malac-
kách patrila za posledné roky medzi
najúspešnejšie. V prvom rade sa o to
postarali obe dorastenecké družstvá
ŠK Malacky.

Starší dorastenci pod vedením Igora
Šveca a Jozefa Strezenického suverénne
vyhrali III. ligu v rámci BFZ, čo značí po-
stup do II. ligy. Z 26 stretnutí Malačania
len raz prehrali, dvakrát remizovali a s ná-
skokom pred VTJ Ružinov súťaž vyhrali
s fantastickým skóre 132:26! O tento ús-
pech sa postarali hráči: Martin Preis, Pavol
Markovič, Branislav Juhás, Pavol Uhrinec,
Marián Siekel, Michal Haľko, Martin Hoff-
mann, Miroslav Sloboda, Matej Režný,
Martin Piško, Peter Haľko, Dávid Baláž,
Peter Sedláček, Lukáš Gelinger, Ján He-
sek, Juraj Beňa, Lukáš Varadi, Matúš Lac-
ko, Pavol Michalovič, Daniel Kožuch
a Marián Košický. 

Nemenej úspešne si počínali i mladší

dorastenci, ktorí taktiež vyhrali svoju sku-
pinu III. ligy s jedenásťbodovým násko-

Mimoriadne úspešná sezóna
futbalových dorastencov

Chlapci, ktorí vybojovali pre Malacky II. ligu.

V mesiaci jún sa uskutočnili dve za-
sadnutia mestského zastupiteľstva –
riadne a mimoriadne.

Riaditeľ AD HOC 
opäť na svojom mieste
Program riadneho zasadnutia bol v poč-

te bodov obsiahly. Už pri kontrole uznese-
ní bolo v poslaneckom zbore rušno – po-
slanci museli zrušiť svoje uznesenie týka-

júce sa odvolania riaditeľa spoločnosti AD
HOC Ing. Róberta Reháka. Príčinou bolo
nedodržanie náležitosti zákona č. 369/90
Zb. o obecnom zriadení, podľa ktorého
môže podať návrh na odvolanie riaditeľa
príspevkovej organizácie mesta jedine pri-
mátor. Keďže v tomto prípade návrh vzi-
šiel z poslaneckých radov, zbor svoje pred-
chádzajúce uznesenie, proti ktorému
vzniesol námietku aj okresný prokurátor,

zrušil. Poslanci novým uznesením odporu-
čili primátorovi mesta, aby v zmysle záko-
na takýto návrh predložil. Medzitým sa už
uskutočnilo výberové konanie na post ria-
diteľa, o výsledkoch ktorého informoval
predseda výberovej komisie, zástupca pri-
mátora Ing. Jozef Bulla. 

Nemocnica s novým vedením
Od 1. januára tohto roku je Nemocnica

Výstavbu supermarketu Liedl poslanci
ani na tretí raz neschválili

Pokračovanie na 6. strane

Pokračovanie na 2. strane

Tričko
zo streetballu

Tridsaťtri stupňov v tieni, na oblohe
ani mráčika, ústa prahnú po tekutinách.
Všetko, čo má nohy je buď vo vode,
alebo pred stánkami s občerstvením.
Obraz pokojného júlového popoludnia
na termálnom kúpalisku v Bardejov-
ských Kúpeľoch je veľmi podobný rov-
nakým momentom v iných kútoch Slo-
venska. Až do chvíle, keď opálený pre-
davač s vyrysovanými svalmi stereotyp-
ne čapujúc kofolu nečakane zbystrí po-
zornosť a položí bleskovú otázku: „Boli
ste v Malackách na streetballe? Ako bo-
lo? Nám to tohto roku nevyšlo, avšak
o rok si ho nenecháme ujsť!” Až v tej
chvíli si uvedomujeme,že bronzom chy-
tené ramená sme schovali pod biele
tričká, na ktorých na prednej strane do-
minuje veľká basketbalová lopta a ná-
pis Siemens streetball Tournament 3 on
3 Malacky 2003 a na zadnej logá spon-
zorov podujatia. Príjemné podujatie,
spokojnosť športovcov, skvelý program
a neopakovateľná atmosféra. V mene
organizátorov pozývame na šiesty roč-
ník pouličného turnaja basketbalových
trojíc zase o rok. Aj okolostojaci zaos-
trujú sluch a dlhý rad čakajúcich na va-
renú kukuricu, langoš či nanuk sa odra-
zu mení na živého rečniaceho hada. Vo
vrave, ktorá sa podobá slovnej snehovej
guli – valí sa smerom dozadu, mohutnie
a rastie – kraľujú slová Malacky, basket-
bal, Záhorie. Klinec nášmu lokálpatrio-
tickému zážitku nasadzuje na konci
stojaca skupinka mladých Čechov, keď
spustí: „...šošovičku muácit, zapomneu
si cepy doma...” 

Je dôležité vedieť, kam človek patrí.
Rovnako dôležité je poznať hodnotu
svojej krajiny, svojho mesta. Záhorie
má odvážnu ambíciu stať sa priemysel-
ným ťahúňom slovenskej ekonomiky.
A možno o dvadsať rokov nebudú v Eu-
rópe zriedkavosťou vety: Kdeže je ten
Priemyselno-technologický park Záho-
rie? Kde sa nachádza Eurovalley? No
predsa pri tom meste, v ktorom majú
skvelé divadlo, úspešný stolný tenis, há-
dzanú, futbal a Sväté schody!

IVANA POTOČŇÁKOVÁ

ŽNIN (Poľsko) – „Našou dnešnou
prioritou je európska integrácia Poľ-
ska. Mesto Žnin pristupuje k tomuto
procesu aktívne, odzrkadľuje sa to
aj na kontaktoch s partnerskými
mestami: holandským Ommenom,
nemeckým Mettmannom, litovským 
Birštonasom, českým Veselím nad
Moravou a slovenskými Malackami.” 

Citát z oficiálneho propagačného ma-
teriálu Žninu, ktorý v pôsobivom grafic-
kom vyhotovení na kriedovom papieri
v trojjazyčnej mutácii mesto používa, je
neklamným dôkazom toho, že partner-
ské vzťahy Malaciek a tohto mesta nie sú
len nepodstatnou formalitou.

Dvanásťtisícové mestečko Žnin leží 40

Poľský partner mesta Malacky slávi 740 rokov udelenia mestských práv

Cesta do európskeho údolia

Pokračovanie na 3. strane

Mestský úrad v Malackách
srdečne pozýva na
deň otvorených dverí s názvom

Dvere dokorán,
ktorý sa uskutoční vo štvrtok 18. sep-
tembra. Príďte sa pozrieť, ako pracuje
vaša samospráva!



Viete, aké má mesto kompeten-
cie v oblasti sociálnych vecí? Vy-
užili ste už niekedy malackú lin-
ku dôvery?

Jozef Rak, 75 r.,
dôchodca
Na mestskom úra-
de som bol vyba-
vovať pred troma
týždňami–som po
operácii žalúdka
a potreboval som

nejaké potvrdenia. S prácou úradu aj
s rýchlosťou vybavovania som spokoj-
ný. Viem, že linka dôvery existuje, no 
ešte som nemal príležitosť využiť ju.

Katarína Piku-
lová, 20 r., na ma-
terskej dovolen-
ke

So sociálnymi
problémami sa na
mestský úrad ob-
racajú asi najviac
dôchodcovia – ja vzhľadom na vek po-
moc v tejto oblasti nepotrebujem. Ne-
viem ani o tom, že pracuje linka dôvery.

Štefan Kunák, 
68 r., dôchodca
O sociálnu po-
moc som na MsÚ
nežiadal a nemám
ani informácie
o tom, ako by mi
mohli úradníci po-

môcť. Myslím si, že mestský úrad je
uzatvorenou inštitúciou, mám o jeho
činnosti málo informácií. Na linku dô-
very som volal iba raz – mal som zdra-
votný problém a bol som veľmi spokoj-
ný s tým, ako mi pomohli.

Pani Višvadero-
vá, 78 r., dôchod-
kyňa

Viem, že mesto
pomáha ľuďom
v núdzi, ale sama
som túto možnosť
ešte nevyhľadala.
Najviac informácií mám z rádia, veľmi
rada počúvam Nočné dialógy. Volajú
tam ľudia s rôznymi osudmi. Aj ten môj
je ťažký – zomrel mi syn, ktorý bol kňa-
zom. Možno by som sa s problémami
mohla obrátiť na linku dôvery, ale ne-
poznám jej číslo.

TÉMA MESIACA

MALACKÝ HLAS                   8/20032

LINKA DÔVERY:

Výstavbu supermarketu Liedl poslanci ani na tretí raz neschválili
s poliklinikou v Malackách v kompetencii
Bratislavského samosprávneho kraja, od
16. júna je jej vedením poverený MUDr.
Mário Miklóši. Tri dni po svojom nástupe
sa predstavil poslancom MsZ. 36-ročný
urológ prichádza do Malaciek z bratislav-
ských Kramárov. Podľa slov riaditeľa kaž-
dé jedno oddelenie NsP potrebuje finanč-
nú injekciu. Zarážajúci je fakt, že pacienti
z Malackého okresu cestujú za bežnými
vyšetreniami či operáciami do zdravotníc-
kych zariadení v Bratislave či okolí, keďže
svojej nemocnici nedôverujú. Prvé kroky
riaditeľa povedú smerom k reštrukturali-
zácii počtu lôžok, zlúčeniu interného a ge-
riatrického oddelenia a personálnym
opatreniam. Obavy o existenciu nemocni-
ce sú však podľa M. Miklóšiho neopod-
statnené. NsP bude fungovať a poskytovať
štandardné funkcie zodpovedajúce cha-
rakteru regiónu. Nosnými oddeleniami
budú chirurgicko – úrazové, gynekologic-
ké, interné a, samozrejme, ambulancie.

Poslanci MsZ uložili mestskému úradu pri-
praviť správu o NsP a predložiť ju na sep-
tembrovom zasadnutí zastupiteľstva. Do
šiestich mesiacov má byť vyhlásený kon-
kurz na miesto riaditeľa NsP.

Záverečný účet schválený
Medzi dôležité body rokovania možno

zaradiť schválenie Dodatku č. 1 k VZN
o chove zvierat, ktorý sa venuje postupu
a podmienkam prevzatia psa z útulku pre
túlavé zvieratá; schválenie nových Zásad
hospodárenia s majetkom mesta, ktoré
musia dodržiavať i všetky organizácie
zriadené Mestom Malacky, ako aj schvá-
lenie Dodatku č. 1 Organizačného po-
riadku Mestskej polície Malacky, ktorý sa
týka počtu zamestnancov (zvyšuje sa na
15) a ich spôsobilosti.

V ekonomickom bloku si poslanci vy-
počuli správu o inventarizácii majetku
a záväzkov mesta. Mesto eviduje majetok
v celkovom objeme 655 026 000 Sk,
z ktorého časť využíva na zabezpečenie
samosprávneho výkonu a časť využívajú

príspevkové organizácie i obchodná spo-
ločnosť. Súčasne schválili záverečný účet
mesta za rok 2002, vrátane stanoviska
hlavného kontrolóra, z ktorého vyplývajú
opatrenia pre mestský úrad ohľadom 
odstránenia nedostatkov. Predložené
i schválené boli i účtovné uzávierky AD
HOC, ZCK a MsCSS. V dozorných ra-
dách budú v nasledujúcom období mes-
to zastupovať Ing. J. Bulla, Mgr. L. Kožu-
chová, Mgr. V. Zetek, Ing. P. Spusta, Ing.
J. Mračna a Ing. M. Tedlová. 

Budeme mať opäť múzeum?
Záujemcov o kultúrne dianie v meste

zaujala správa o činnosti ZCK, ktorú pred-
kladala riaditeľka ZCK Mgr. Jana Zetková.
V rámci jej prerokovávania poslanci
schválili zámer umiestniť Múzeum Mi-
chala Tillnera do podkrovných priestorov
budovy na Záhoráckej ul. č. 54, ktorá je
vo vlastníctve mesta (vedľa lekárne).

Na rokovaní nechýbal blok prevodov
nehnuteľností a nájomných zmlúv, ako 
aj informácií. V bode rôzne si poslanci

schválili rámcový plán práce mestského
zastupiteľstva, z ktorého vyplynulo, že
členovia mestskej rady i poslanci mest-
ského zastupiteľstva sa po prázdninách
budú stretávať pravidelne najmenej raz
mesačne.

Prvá zmena v poslaneckom zbore
Na mimoriadnom zasadnutí zastupi-

teľstva zobrali poslanci na vedomie po-
slanecký sľub Jána Držku (KDH), ktorý
v poslaneckom zbore nahradil nezávis-
lého poslanca Ing. Františka Illého (vzdal
sa výkonu funkcie poslanca). Hlavným
bodom rokovania, zvolanie ktorého ini-
ciovali poslanci, bolo opäť prehodnote-
nie zastupiteľstva k zámeru výstavby ob-
chodného domu Liedl v meste, ktorý po-
slanci už dva razy predtým neschválili.
Urobili tak aj tentoraz, keď na schválenie
chýbal jediný hlas. Na ďalšom riadnom
zasadnutí sa poslanci i členovia mestskej
rady stretnú v septembri. 

–ap–, –ipo–

Dokončenie z 1. strany

O čo môžu žiadať občania v sociálnej núdzi mesto?
• V oblasti sociálnej politiky je mesto účastníkom práv-

nych vzťahov podľa zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej
pomoci v znení neskorších predpisov. 

• Žiadostiam o jednorazový príspevok vyhovuje mes-
to v zmysle Smernice o poskytovaní sociálnej pomoci
Mestom Malacky. V nej sú stanovené podmienky a kri-
tériá na priznanie takéhoto príspevku. 

• V rámci sociálnej pomoci poskytuje mesto obča-
nom sociálno-právne poradenstvo. 

• Mesto prispieva na stravu pre dôchodcov stravujú-
cich sa vo vývarovni MsCSS na Ul. 1. mája, na úhradu za
užívanie TKR aj na činnosť spoločenských organizácií
a záujmových združení, ktoré aktivizujú dôchodcov
a zdravotne postihnutých. 

• Mesto spravuje fond na podporu aktivít zameraných
na protidrogovú tematiku, v rámci ktorej spolupracuje so
záujmovými združeniami , spoločenskými organizácia-
mi, školskými a mimoškolskými zariadeniami. 

Aké zmeny nastali v sociálnej oblasti transformá-
ciou verejnej správy? 

• V rokoch 1999–2003 sa zásluhou decentralizácie
verejnej správy rozšírili kompetencie samosprávy aj v so-
ciálnej oblasti. 

• K 1. júlu 2002 prevzalo Mesto Malacky do svojej pô-
sobnosti zariadenia opatrovateľskej služby: ZOS na Ul.
1. mája a ZOS na Mierovom nám. Do pôsobnosti mes-
ta prešla zriaďovateľská a rozhodovacia právomoc o po-
skytovaní opatrovateľskej služby v týchto zariadeniach.
Obe zariadenia spravuje Mestské centrum sociálnych
služieb na Ul. 1. mája, ktoré bolo zriadené 1. 1. 2001 ako
príspevková organizácia Mesta Malacky. 

• Od 1. 1. 2003 mesto prevzalo do svojej pôsobnosti
aj opatrovateľskú službu v domácnosti. Najväčším prob-
lémom pre mesto je nedostatok finančných prostriedkov
zo strany štátu na pokrytie nákladov vyplývajúcich z čin-
nosti opatrovateľskej služby.

• V súvislosti s riešením záškoláctva vypláca mesto
formou vecnej dávky príspevok tým rodičom, ktorým
bol odňatý pre neplnenie si zákonných povinností.

Čo nové čaká mesto v sociálnej oblasti? 
• V budúcnosti bude nevyhnutné zmeniť jedno z úče-

lových zariadení na domov sociálnych služieb – domov
dôchodcov. 

• Mesto pripravuje zriadenie zariadenia, ktoré by
umožnilo ľuďom bez strechy nad hlavou prenocovať
a poskytnúť jedno teplé jedlo za deň. Mestský úrad pri-

víta pomoc charitatívnych organizácií a občianskych
združení formou dobrovoľníctva.

Kto sa najčastejšie obracia na mestský úrad so žia-
doťou o pomoc? 

Odpovedá Mgr. Alena Kmecová, vedúca oddelenia
evidencie obyvateľstva a sociálnych vecí:

„Stretávame sa s rôznymi životnými osudmi a príbehmi
obyvateľov mesta. Vekové zloženie žiadateľov je rôzno-
rodé. Snažíme sa pomáhať rodinám s deťmi, slobodným
alebo rozvedeným matkám s deťmi, starším občanom 
a zdravotne postihnutým, tiež občanom neprispôsobi-
vým, ktorí sa vrátili s výkonu trestu odňatia slobody alebo
sa ocitli bez strechy nad hlavou. V súčasnosti vzrastá po-
čet žiadateľov o jednorazovú finančnú alebo vecnú výpo-
moc hlavne v rodinách, ktoré sa ocitli bez finančných pro-
striedkov pre stratu zamestnania. Starší a zdravotne po-
stihnutí občania ako hlavný dôvod k žiadosti uvádzajú
potrebu a zvýšené náklady na lieky, na bývanie, na najnut-
nejšie ošatenie.” 

Stranu pripravili
ALENA KMECOVÁ,

IVANA POTOČŇÁKOVÁ, 
ANTON PAŠTEKA

772 56 86
vždy medzi 15.00 a 21.00 h
pondelok – zdravotný poradca
utorok – sociálny poradca
streda – protidrogový poradca
štvrtok – psychologický poradca
piatok – právny poradca

Ktorým problémom sa bude komisia
najviac venovať?

Zlatica Tomkuliaková, 40 r., odborná
referentka OÚ Malacky, predsedníčka
komisie, poslankyňa MsZ za koalíciu 
SDKÚ, ANO, DS:

„Bude to hlavne prechod kompetencií
v sociálnej oblasti z úrovne OÚ na mesto
– opatrovateľskej služby v teréne, jej opod-
statnenosť a úhrady s ňou spojené. Ďalej
je to otázka sociálnych bytov, ktorých je
v meste nedostatok. Budú od nás vychá-
dzať podnety na výstavbu nájomných by-
tov. Nemenej dôležité je sledovať stav po-
skytovania zdravotníckych služieb obyva-
teľom mesta. Podiel starších ľudí v meste
rastie, a tak práca komisie sa musí venovať
i tejto problematike. Aktuálna je aj otázka
nezamestnanosti a bezdomovcov v na-
šom meste. V plánoch komisie je i zabez-
pečovanie vybudovania krízového centra
pre deti, týrané ženy a iných ľudí, ktorí sa
ocitli v ťažkej životnej situáci.”

Ako sa pozeráte na stav zdravotníc-
tva a budúcnosť nemocnice v našom
meste?

MUDr. Eva Savinová, 48 r., lekárka,
podpredsedníčka komisie, nezávislá po-
slankyňa nominovaná za HZDS.

„Pred časom sa konala petícia za zacho-
vanie nemocnice. Bola úspešná, nemocni-
ca zostala. Vzhľadom na jej finančnú situá-
ciu – veľká zadlženosť – pristúpilo vedenie
k redukcii oddelení. Zrušilo sa kožné, ORL
oddelenie. A v poslednej dobe sa pristúpi-
lo aj k redukcii lôžok na ďalších oddele-

niach. Aby bola nemocnica rentabilná, mu-
sí manažment určiť priority nemocnice, 
postarať sa o ich naplnenie. Dôležitá je aj
kvalitná prvá pomoc. Keď začala pracovať
rýchla záchranná pomoc, sa tieto služby
oveľa zlepšili. Možno by stálo za uváženie
rozšíriť predlekársku prvú pomoc cez ví-
kend,v časoch dovoleniek, kedy je naše Zá-
horie preplnené chalupármi a výletníkmi.
Možno by bolo pre pacientov prínosné aj
otvorenie odborných ambulancií, napr.
alergológia, reumatológia, cievna ambu-
lancia, endokrinológia, aby pacienti ne-
cestovali za lekárom, ale lekár za nimi.”

Aký je vzťah mesta k dôchodcom?
Mgr. Alžbeta Dubajová, 71r.,dôchod-

kyňa, členka mestskej rady, poslankyňa
za koalíciu SDĽ a SOP:

„Jednoznačne ho treba hodnotiť po-
chvalne. Aj zariadenia mesta, ako MsCSS
pod vedením D. Mračnovej a ZCK pod ve-
dením Mgr. J. Zetkovej, vychádzajú dô-
chodcom maximálne v ústrety. Konkrétne
to môžem konštatovať za Jednotu dôcho-
dcov, ktorá má v našom meste do 300 čle-
nov. Ako poslankyňa som oboznámená
i s tým, že dôchodcovia si môžu vybaviť
svoje žiadosti i sťažnosti na mestskom úra-
de bez ohľadu na stránkové hodiny. Voči
dôchodcom je ústretový najmä primátor,
ako aj všetci pracovníci oddelenia eviden-
cie obyvateľstva a sociálnych vecí a aj
ostatní pracovníci mestského úradu. Pre
bližšie poznanie problémov a názorov dô-
chodcov zriadil primátor mesta Radu se-
niorov ako svoj poradný orgán.”

Aká je činnosť MsCSS v súčasnosti
a čo jeho budúcnosť?

Daniela Mračnová, 45 r., riaditeľka
MsCSS Malacky:

„MsCSS sa skladá z dvoch častí: je to vý-
varovňa pre dôchodcov a zariadenia opat-
rovateľskej služby na Ul. 1. mája i na Miero-
vom námestí. Prvoradé je zabezpečovanie
stravovania pre starších občanov mesta. Je
to asi 280 stravníkov, z toho 140 zabez-
pečujeme formou rozvozu. Druhou úlohou
je poskytovanie ubytovania, stravovania
a zaopatrenia pre dôchodcov žijúcich
v našich zariadeniach: na Ul. 1. mája je ich
18 a na Mierovom námestí žije tiež 18 ob-
čanov. V budúcnosti by sme chceli rozšíriť
ZOS na Ul. 1. mája hlavne pre mobilných
občanov s kompletným bezbariérovým vy-
bavením. Do zariadenia by sme chceli zís-
kať kvalifikované zdravotné sestry.”

Malačania očakávajú otvorenie ma-
mografického centra. Aký je súčasný
stav?

Mária Osuská, 57 r., dôchodkyňa:
„Bola som iniciátorkou tejto myšlienky,

ktorá sa začala zbierkou Matice slovenskej
v našom meste za pomoci detí a mládeže,
pokračovala účasťou občanov mesta a oko-
lia. Zapojili sa i veľké firmy zo Záhoria.
Avšak mamograf stále nie je na moje skla-
manie v prevádzke. Prístroj je už zakúpený
a pokračujú rekonštrukčné práce v pries-
toroch NsP. Takže pochybnosti obyvateľov,
čo sa stalo s peniazmi, nemajú opodstat-
nenie. Verme, že začne slúžiť verejnosti 
ešte v tomto roku.” 

Súčasťou sociálneho systému sú
i detské jasle, ako sa pozeráte na ich
existenciu?

MUDr. Vladimír Pullman, 33 r., lekár
NsP Malacky:

„Podľa môjho názoru nie sú potrebné.
Ako lekár si myslím, že dieťa má byť v opa-
tere matky najmenej do troch rokov. Urči-
te to veľmi pozitívne vplýva na jeho ďalší
život, a tak z odborného pohľadu nevidím
dôvod na ich existenciu.”

Kde vidíte rezervy v sociálnej oblas-
ti v našom meste?

MUDr. Alena Volnárová, 44 r., anes-
téziologička NsP Malacky:

„O sociálnej politike sa častejšie hovorí
v predvolebnom i povolebnom období.
Myslím si, že existencia sociálnych komisií
je stále aktuálna. Rezervy v sociálnej ob-
lasti v našom meste sa podľa mňa týkajú
starostlivosti o všetky vekové kategórie.
U mladých ľudí je to pomoc mesta ško-
lám, na podporu aktivít, ktoré chránia de-
ti hlavne pred drogami, potulovaním, vy-
hľadávaním neprimeranej zábavy. Vzhľa-
dom  na zlú sociálnu situáciu hlavne viac-
detných rodín (rôzne poplatky v školách,
kluboch) chýba tiež v Malackách vybudo-
vaná voľne prístupná hracia plocha. Pre
neustále pretrvávanie násilia a týrania v ro-
dinách bolo by žiaduce vybudovať azylový
dom. Pre starších občanov, chronicky cho-
rých ľudí by bolo veľkým prínosom vybu-
dovanie hospisu. Takisto chýba v Malac-
kách organizácia, ktorá by riadila zber
a rozdeľovanie nepotrebného šatstva.”    

Aký je záujem o tzv. sociálne byty či
sociálne ubytovanie?

Anna Brádlová, zapisovateľka komi-
sie, pracovníčka MsÚ Malacky:

„Záujem je veľký, avšak bytov je nedo-
statok. A tak sa ľudia snažia riešiť svoju
bytovú otázku samostatne. Na každom
zasadnutí sa rieši do desať záujemcov
o takéto byty, resp. ubytovanie. Mesto by
malo mať k dispozícii takéto byty, naprí-
klad i pre náhradné ubytovanie.”

Široký záber sociálnej komisie
Záber sociálnej komisie Mestského zastupiteľstva v Malackách je široký a problematika, ktorou sa zaoberá, zasahuje veľ-
kú časť obyvateľov mesta.  Na ostatnom zasadnutí komisie venovali jej členovia najväčšiu pozornosť  účtovnej uzávier-
ke Mestského centra sociálnych služieb (MsCSS) a schvaľovaniu VZN o spôsobe určenia náhrady za poskytovanie so-
ciálnych služieb. Veľké úsilie si vyžiada i prerokovávanie žiadostí o tzv. sociálne byty, sociálne ubytovanie či zaraďova-
nie takýchto žiadostí do zoznamu uchádzačov o byt. Komisia by sa mala zaoberať detskými jasľami, nezamestnanosťou,
životom dôchodcov v meste... V komisii pracujú traja poslanci, ako aj neposlanci z radov odborníkov. Tu sú ich odpove-
de na otázky z oblasti sociálnej politiky: 

Čo je v kompetencii Mesta Malacky  v sociálnej oblasti?

NAŠA ANKETA

ZAČIATOK PRACOVNÉHO ŽIVOTA
Ing. Jozefa Filipa sa viaže na Vihorlat
Snina. A ide tam vôbec vlak? – pýtal sa
vtedy rodák z Trenčína. Dnes pracuje
na Ministerstve práce, sociálnych vecí
a rodiny SR a hovorí: „Máme mimo-
riadne veľa práce a pritom hektickú
pracovnú klímu. V súčasnosti uskutoč-
ňujeme výber na päťdesiat štátnoza-
mestnaneckých pozícií. Prijatí pracov-
níci sa budú podieľať na tvorbe záko-
nov a čerpaní fondov EÚ.” 
Ing. J. Filipa prijal 25. júna pri príleži-
tosti okrúhleho životného jubilea pri-
mátor mesta RNDr. Jozef Ondrejka.

Prierez pracovným životopisom J. 
Filipa prezrádza, že cez spomínaný Vi-
horlat, Železorudné bane Spišská Nová
Ves, Kožatex a niekoľko názvov toho
istého poľnohospodárskeho družstva
sa dostal v roku 1998 až na Okresný
úrad v Malackách. Odtiaľ viedla v no-
vembri 2002 jeho cesta na ministerstvo
sociálnych vecí. Hovorí o nevyhnutnos-
ti reforiem nielen v tomto, ale aj ďalších
rezortoch. Šesťdesiatku, ktorú oslávil
22. júla, vníma ako životný medzník,
ktorý mu však nebráni v ďalšej pracov-
nej aktivite. –ipo–



km západne od mesta Bydgošč a je hlav-
ným mestom regiónu Paluki. V celom re-
gióne sa nachádza 130 jazier, samotný
Žnin leží medzi dvoma v nadmorskej výš-
ke 1200 metrov nad morom. Mesto bolo
založené v 6. storočí, prvá písomná
zmienka o ňom pochádza z roku 1136
a v roku 1263 mu boli udelené mestské
práva. V Žnine sa nachádza mnoho his-
torických objektov a pamätihodností.
Mesto je centrom turistického ruchu
a práve 740. výročie udelenia mestských
práv bolo dôvodom na zvolanie mimo-
riadneho zasadnutia mestskej rady a po-
zvanie zahraničných partnerov. Malacky
na tejto slávnostnej udalosti zastupovali
prednosta mestského úradu Ing. Dušan
Vavrinec a členka mestského zastupiteľ-
stva a finančnej komisie Mgr. Lenka Ko-
žuchová. 

Grošíky pre mestské pokladnice
Prvý deň zahraničných hostí patril ná-

všteve pamätihodností: navštívili starú
baštu, ktorá bola kedysi väznicou a dnes
je pôsobivým múzeom, Paucký dom i ga-
lériu Tadeusza Malachowského. Riadite-
ľom múzea i najväčšieho skanzenu úzko-
rozchodnej železnice v Európe, ktoré sa
nachádza v neďalekej Wenecii, bol do-
nedávna dnešný primátor Žnina Andrzej
Rosiak. Práve tejto osobnosti pripisujú
domáci veľký podiel na plnohodnotnom
kultúrnom a spoločenskom živote mesta.
Od decembra stojí po víťazstve v komu-
nálnych voľbách na čele mestskej samo-
správy. Šarmantný primátor po celý čas
pobytu zahraničných delegácií pripomí-
nal potrebu výmeny skúseností, informá-
cií a spoločnú prípravu projektov. 

Nosným bodom programu bolo po-
poludňajšie slávnostné zasadnutie Mest-
skej rady v Žnine. Asi dve stovky hostí sle-
dovali krátke zasadnutie 22-členného po-
slaneckého zboru, vyvrcholením ktorého
bolo udelenie ocenení primátora osob-
nostiam, ktoré sa pričinili o rozvoj mesta
a odovzdanie príležitostných mincí - po-
zlátených grošíkov členom zahraničných
výprav. Burmistrz – primátor ich odovzdal
„financmajstrom” so želaním, aby mali si-
lu spoločnej európskej meny a priniesli aj
blahobyt aj do mestských pokladníc part-
nerských miest. Občania mesta Žnin za-
se prostredníctvom čestnej delegácie
odovzdali hlave mesta ručne šitú zástavu
so želaním, aby spravodlivo a čestne spra-
voval mesto. 

Železničkou do histórie
Delegáciu neďalekého Veselí nad Mo-

ravou viedol starosta RNDr. Jaroslav Ha-

nák, jej členmi boli manželka Jarmila, zá-
stupca starostu Ing. Josef Planý a riaditeľ
kultúrneho strediska Mgr. Marcel Řimák.
Spolu s našou, nemeckou a litovskou vý-
pravou na ďalší deň navštívili archeolo-
gické múzeá v Biskupine neďaleko Žnina.
Jazda malým vláčikom do skanzenu na
turisticky vyhľadávanej úzkorozchodnej
trati Žnin–Gasawa, ktorá je dlhá 15 km,
bola zážitkom pre všetkých. 

Hoci poľština je ako slovanský jazyk
pre našinca pri troche pozornosti zrozu-
miteľná, o výpravu sa staral ako anjel
strážny tlmočník Zbigniew. Hovoril plynu-
lou češtinou i slovenčinou a trpezlivo pre-
kladal zvedavé otázky. Nad našou skupi-
nou bdeli aj pracovníci Mestského úradu
v Žnine Barbara Wojtkowiak a Lukasz 
Milejczak. 

V Biskupine začali robiť archeologic-
ké vykopávky už pred druhou svetovou

vojnou. Našli sa tu svedkovia minulosti
od paleolitu až po stredovek. Skanzenu
dominujú drevené domy so strechami

z trstiny. V čase našej návštevy v múzeu
inštalovali pracovníci Východoslovenské-
ho múzea v Košiciach výstavu otoman-
skej kultúry. Jej ambíciou bolo ukázať ná-
vštevníkom, aký obrovský vplyv mala na
Karpatskú kotlinu kultúra Stredomoria.
Skanzen, ktorý ročne navštívi 250 tisíc ná-
vštevníkov, je miestom častého pobytu fil-
márov – nakrúcal sa tu napríklad film
Ohňom a mečom podľa H. Szenkiewi-
cza, ktorý hovorí o vojne medzi Poľskom
a Ukrajinou.

Živel zvaný vodný
„Žnin je hlavným mestom svetového

vodného motorizmu. Oplatí sa v ňom
žiť,” hovorí primátor Andrzej Rosiak.
A má pravdu. Už otvárací ceremoniál na
jarmočnom námestí i priebeh svetového
šampionátu presvedčili návštevníkov, že
poľské mesto doslova žije pre tento rých-
ly a nákladný vodný šport. Na Veľkom
žninskom jazere sa dňoch 28.–29. júna
uskutočnili Majstrovstvá sveta vo vodnom
motorizme v triede O–350 a Pohár Euró-
py v triede T–550. Čo v meste malo nohy,
to utekalo k jazeru. Rev motorov, nadšený
potlesk i skandovanie boli hnacou silou
pre pretekárov. A keď motory utíchli, pat-
ril areál koncertu v amfiteátri a nočnej zá-
bave.

Domáci sa podujali hosťom ukázať aj
inú tvár mesta – zaviedli ich do mraziarne
Frigo Logistics Factory a závodu Pepsi
Cola Factory. Mladý riaditeľ závodu po-
znal Malacky hneď z dvoch dôvodov:
okrem toho, že sú partnerským mestom
Žninu, sú aj sídlom „slovenskej” Pepsi 
Coly. 

Poliaci sú národom veselým a hoci aj
oni majú svoje „predvstupové” starosti,
nedávajú to na sebe poznať. Slovanská
spolupatričnosť bola cítiť na každom kro-
ku a aj delegácia z Veselí nad Moravou sa
prikláňala k názoru, že škoda každej pre-
márnej možnosti na prípravu spoločných
projektov pre mládež. Tradičné futbalové
turnaje pre malých i veľkých futbalistov
zo Slovenska, Čiech i Poľska či projekt
Kultúra bez tlmočníka ukazujú tú správnu
cestu do európskeho údolia.

IVANA POTOČŇÁKOVÁ,
foto: autorka

Kanadsko-slovenský projekt s týmto
názvom prezentovala Základná organizá-
cia Zväzu postihnutých civilizačnými cho-
robami v Malackách 19. júna v hoteli At-
rium. V jeho úvode hovorila MUDr. Ivana
Krchňáková, primárka interného oddele-
nia Nemocnice s poliklinikou v Malac-
kách, o rizikových faktoroch súvisiacich
so stravovaním, o význame zdravej výživy
a prevencie. Najčastejšími pacientmi jej
oddelenia sú ženy vo veku 50–60 rokov. 

V odpovediach na otázky primárka
zdôrazňovala potrebu správneho stravo-
vania: uprednostňovanie čierneho chleba
pred bielym, ovocia a zeleniny pred tukmi
a mäsom. Jej rady si pozorne vypočul aj
prednosta Okresného úradu v Malackách
Dušan Prokop. Že členovia organizácie
nehovoria o zdravej výžive len v teoretic-
kej rovine, dokázali nasledovnou ochut-
návkou šalátov, ktoré pripravili ich zručné
ruky pod taktovkou predsedníčky orga-
nizácie Márie Hlaváčovej. A veru bolo sa
na čo dívať, aj čo ochutnávať! Produkty
záhrad dostali príležitosť prezentovať svo-
ju silu a v kombinácii s cestovinami a dre-
singmi vytvorili pestrú tabuľu zdravia.

Text a foto: –ipo–
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Našiel poklad,
kto našiel priateľa
generácií. Poukázal na nutnosť hovoriť
o veciach, ktoré tešia, ale aj o tých neprí-
jemných, pretože otvorená reč je vždy
lepšia, ako keď sa v nevedomosti dostane
k moci nenávisť. Vyjadril názor, že práve
partnerské vzťahy medzi mestami a ich
občanmi sú jedným z kamienkov mozai-
ky pokojného spolunažívania národov,
nielen Európy.

A možno povedať, že naša delegácia,
hoci počtom najmenšia – návštevy sa 
zúčastnili poslanci mestského zastupiteľ-
stva Ing. Jozef Bulla, Ing. Jozef Mračna

a tlmočník Juraj Korbeľ, prezentovaním
týchto myšlienok, ale aj svojím vystu-
povaním „zabodovala“ tak u domácich,
ako aj u 65-člennej delegácie Talianov
a 20-člennej francúzskej výpravy z mesta
Bourg St. Andeol. Domáci sa zase tradič-
ne blysli pohostinnosťou. 

Albertirša dostala 1. júla štatút mesta.
Už dnes majú Malacky od primátora
László Fazekaša pozvanie na slávnostné
prevzatie listiny o udelení štatútu mesta,
ktoré sa bude konať dňa 6. septembra. 

JOZEF BULLA,
foto: Jozef Mračna

Dokončenie z 1. strany

Čo záhrada dala

Priestor 
na podnikanie

Mesto Malacky vytvára databázu voľ-
ných priestorov vhodných na podnikanie
v meste a okrese Malacky. Údaje v databá-
ze predstavujú prehľad o type ponúkaných
priestorov a pozemkov, ich lokalizácii, plo-
che, cene za prenájom alebo predaj, kon-
taktoch na majiteľa. Údaje z databázy sú
prístupné verejnosti. Aktuálnu ponuku po-
zemkov a priestorov získate na tel. 034/
796 61 58 alebo na e-mailovej adrese: 
novak@malacky.sk. Ďalší vlastníci, ktorí
chcú ponúknuť svoje priestory na prená-
jom alebo predaj, tak môžu urobiť takisto
na horeuvedených kontaktoch, prípadne
môžu zaslať svoju ponuku označenú hes-
lom Priestor na podnikanie na adresu:
MsÚ Malacky, Záhorácka 1919, Malacky.

D. Vavrinec (vľavo) na slávnostnom zasadnutí žninskej mestskej rady: „Výsledky našej
spolupráce potvrdzujú, že Žnin a Malacky už v Európe sú.”

Žninský skanzen úzkokoľajnej železnice je najväčším na svete. Jeho návšteva bola jedným
z bodov atraktívneho programu, ktorý domáci pripravili pre zahraničné delegácie (na
snímke Jaroslav Hanák, Marcel Řimák, Josef Planý, Lenka Kožuchová a Dušan Vavrinec).
Múzeum bolo založené v roku 1894. Vláčiky po úzkych koľajách pôvodne vozili cukrovú re-
pu do cukrovaru, deti do školy i robotníkov do práce. Po zavedení automobilovej dopravy
stratila železnička svoj pôvodný význam. Dnes je turistickou atrakciou.

Na jarmočnom námestí v Žnine stojí stará bašta zo 14. storočia. Kedysi bola väznicou, od
roku 1963 tu sídli pôsobivé mestské múzeum. Návštevník v nej nájde celú históriu mesta
- od vykopávok zo 6. storočia, cez zakladanie prvých podnikov a železnice až po 2. sveto-
vú vojnu a okupáciu. Samostatná miestnosť je venovaná významným rodákom, ktorých
svetu mesto dalo. K najvýznamnejším patria bratia Ján (astronóm a matematik) a Jendr-
zej (profesor viedenskej univerzity) Sniadecki či evanjelický pastor Erazm Elizner. K vzác-
nym pamiatkam patrí aj zachovaný mechanizmus hodín, ktorý pochádza zo 17. storočia.

Cesta do európskeho údolia
Dokončenie z 1. strany

Už piaty ročník pouličného basketbalu
s názvom Siemens Streetball Tournament
3 on 3 Malacky 2003 sa uskutočnil 21. jú-
na. Zúčastnilo sa ho 65 družstiev z celého
Slovenska, ktoré odohrali spolu 144 zápa-
sov. V hlavnej kategórii mužov nad 18 ro-
kov zvíťazilo družstvo MY 2003 z Pezinka,
V.I.P. kategóriu vyhral tím Lufit z Malaciek.
Turnaj sprevádzal aj atraktívny hudobný
program, vyvrcholením ktorého bolo vy-
stúpenie skupín Hex a Para. Ďalším ožive-
ním malackého leta bol volejbalový Cas-
per Cup 2003 a turnaj v plážovom volej-
bale. –mh–, foto: –oTaNo–

Streetball 
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■ GENERALI, poisťovňa so sídlom v Ma-
lackách, ponúka klientom poistenie rôzne-
ho druhu v priestoroch predajne U BOBA
na poschodí na Kláštornom námestí. Čas
služieb pondelok až piatok od 8.00 do
18.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00 h. 

Info: 0907/54 82 22.
■ Predám 3 ks drevené spojené okná, š.
2400 mm, v. 1500 mm – v dobrom stave a 3
ks plastové rolety, š. 2400 mm. Cena doho-
dou. Tel.: 0904/63 03 92 (večer).
■ Kúpim 1- alebo 2-izbový byt, nie som re-
alitná kancelária. Tel.: 0903/34 26 66
■ Ponúkam odborné murárske práce od zá-
kladov až po strechu.   Tel.: 0908/44 15 03

DROBNÁ INZERCIA

ZABÁVA NÁS

Malacké kultúrne leto 2003
vždy v nedeľu o 17.00 h v Zá-
mockom parku v Malackách

17. 8. Rockový koncert ELEKTRA.
Spoluorganizátor OZ NEVER-
LAND

24. 8. Tancujeme v country rytme so
starcami a Azimutom

31. 8. AC+ sa lúči s letom

VÝSTAVA: 
JÁN PATKA – SOCHY 2003
Krypty pod františkánskym kostolom
NPPM, utorok–piatok 
9.00–12.00 a 13.00–17.00, 
sobota–nedeľa 14.00– 17.00

11.–31. 8. TVORIVÉ LETO vo výstavnej
sieni ZCK – práce účastní-
kov letných intenzívnych kur-
zov výtvarného umenia 

Pripravujeme:
CELOROČNÉ JAZYKOVÉ KURZY
ANGLICKÉHO a NEMECKÉHO 
JAZYKA

Z dôvodu obmedzeného počtu poslu-
cháčov kurzov prosíme záujemcov,
aby sa prihlásili do 31. augusta na tel.
č. 772 21 55 alebo osobne v ZCK, Ču-
lenova ul. 5.

ZCK POZÝVA Školské úspechy
Špeciálna základná škola a praktic-
ká škola a základná škola pri nemoc-
nici v Malackách v tomto roku osla-
vovala 50. výročie svojho vzniku. 

Pedagogický kolektív pod vedením ria-
diteľky Mgr. Márie Míznerovej priviedol
žiakov aj v uplynulom školskom roku k ús-
pešným cieľom. V športovej oblasti si po-
zornosť zaslúži hlavne futbal a stolný te-
nis. Nielenže sa hrá na škole, ale chlapci
získali i 2. miesto na futbalovom turnaji
pri príležitosti 75. výročia založenia Gym-
názia v Malackách. Martin Vaško dvakrát
vyhral stolnotenisový turnaj žiakov špe-
ciálnych škôl v Bratislave. To, že žiakom
nechýba ani výtvarný talent, sme mali
možnosť vidieť aj na výstave prác žiakov
pri príležitosti výročia založenia školy. Ich
práce nechýbali ani na výtvarnej súťaži
pod záštitou CVČ či výtvarnej súťaži Je-
senná príroda. Ocenení boli Linda Gal-
bová, Sandra Halabrínová, Ondrej Fera-
nec, Patrik Matejov, Kveta Galbová, Ve-
ronika Škutová i Pavol Klíma. Už teraz za-
slali deti zo ŠZŠ svoje práce na výtvarné
súťaže do Bratislavy a Nitry. V súťaži
v prednese poézie a prózy ocenenie zís-
kali Margita Bartošová a Kvetka Galbavá.

Žiaci viackrát vystupovali so svojím kul-
túrnym programom v domove dôchod-
cov, aj na stránkach Malackého hlasu sme
písali o krste CD Všetci túžia po láske,
ktoré nahrala žiačka školy Silvia Dániová
so skupinou Vega zo Zohoru. –ap–

V závere školského roku sa v priesto-
roch SD ZCK na Mierovom námestí stret-
li najlepší žiaci základných škôl okresu
Malacky. Už druhý rok sa z iniciatívy
metodičiek Odboru školstva, mládeže
a telesnej kultúry Okresného úradu v Ma-
lackách Mgr. Alžbety Šurinovej a Mgr.
Janky Barinkovej a riaditeľov základných
škôl stretli najúspešnejší žiaci. Odovzdá-
vaniu ocenení predchádzalo vyhlasova-
nie najlepších v jednotlivých okresných
kolách vedomostných, športových, vý-
tvarných i literárnych súťaží.

Za moderovania PaedDr. Janky Pagá-
čovej, kultúrneho programu ZUŠ Malac-
ky a asistencie pracovníčok CVČ si naj-
lepší odnášali domov z preplnenej sály
spoločenského domu vecné ceny i diplo-
my, ktoré odovzdával vedúci OŠMaTK
OÚ Mgr. Anton Pašteka. Do pamätnej
knihy sa postupne zapísali Silvia Salčíková
z Gajár, Nina Nováková z Jakubova, Ši-
mon Stehlík z Kuchyne, Tomáš Karovič
z Lozorna, Vladimír Sofka z Plaveckého
Štvrtka, Petra Jadrníčková z Rohožníka,
Lukáš Mlynárik zo Stupavy, Monika Polá-
ková zo Studienky, Zuzana Kordíková zo
Sološnice, Peter Kálnai z Veľkých Levár,
Veronika Trajlinková z Vysokej pri Mora-
ve, Emília Zajícová zo Závodu, Nikola To-

mášková zo Záhorskej Vsi, Magdaléna
Mackovičová zo Zohoru, Kristián Išpold
z Malaciek. Nechýbajú ani podpisy naj-
lepších športovcov z malackých ZŠ, a to
Erika Húšťavu zo ZŠ M. Olšovského, Ha-
ny Ježkovej zo ZŠ Dr. J. Dérera, Márie
Kadlecovej zo ZŠ na Ul. 1. mája a Katarí-
ny Ďuricovej zo ZŠ na Záhoráckej ulici.
Radosť bola pozerať aj na „malých” naj-
lepších z málotriednych škôl. Svoj podpis
si precvičili Bianka Alexandra Kolevská
z Jablonového, Tomáš Slezák z Marian-
ky, Patrik Wolf z Malých Levár, Diana
Hacklová z Perneka, Ivana Chovancová
z Plaveckého Mikuláša, Oliver Šarközy
z Plaveckého Podhradia i Ľuba Drozdová
zo Suchohradu. Medzi ocenenými boli aj
dvaja žiaci zo ZUŠ v Malackách a v Stu-
pave: Jakub Horňák a Martin Valent. Tie-
to mená sa dostali na listinu najlepších
vďaka výsledkom v škole, reprezentácii
školy, ale i vystupovaniu a správaniu. Po-
ďakovanie za to patrí aj pedagógom a ro-
dičom žiakov. –ap–, foto: –oTaNo–

Okrádačom dôchodcov
sa stále darí

Sociálna poisťovňa (SP) opäť varuje dôchodcov pred návštevami podvod-
níkov, ktorí sa vydávajú za jej zamestnancov a pod rôznymi zámienkami pri-
pravujú dôverčivých starších občanov priamo v ich domovoch o značné su-
my peňazí. Vynárajú sa stále ďalšie prípady, posledný sa stal v Humenskom
okrese. Podvodníčka, ktorá sa predstavila ako pracovníčka SP, oznámila 81-
ročnej dôchodkyni, že ako poberateľka starobného dôchodku vyhrala finanč-
nú prémiu 120 000 Sk, no najskôr musí zaplatiť daň z výhry. Vylákala tak od
nej 18 000 korún. Táto zámienka je dlhodobo najpoužívanejšou. Okrem nej
sľubujú podvodníci dôchodcom aj zvýšenie dôchodku za poplatok, v jednom
prípade dokonca uviedli, že dôchodca sa stal výhercom osobného auta Fabia
a vylákali od neho sumu 130 000 Sk.

Presnú bilanciu podvodov nemá ani SP, ale ani polícia. Nie každý totiž ohlá-
si podvod obom inštitúciám. Sociálna poisťovňa, ústredie, v tejto súvislosti
znovu pripomína, že nijaké výherné akcie neorganizuje a že dôchodky sa zvy-
šujú bezplatne v súlade so zákonom. Ak ktokoľvek navštívi dôchodcu ako za-
mestnanec SP a bude požadovať akúkoľvek finančnú hotovosť alebo ponúk-
ne zvýšenie dôchodku za poplatok, určite to nie je zamestnanec Sociálnej po-
isťovne. A to ani vtedy, ak by sa preukázal zamestnaneckým, zrejme falošným,
preukazom. Tu platí iba jedno - peniaze nedať, návštevníka sa čím skôr zba-
viť a na podvodníka upozorniť najbližšie obvodné oddelenie policajného
zboru alebo aspoň susedov, prípadne starostu obce a Sociálnu poisťovňu.

TS

Opravujem chladničky
a mrazničky 
Pavol Šišolák, Závod 663, 
tel.: 034/779 94 35, 0903/75 06 12.

MH 03/F1MH 03/F12

S batožinou 
vo vlakoch 
po novom

Od 15. júna bola zrušená klasická pre-
prava cestovných batožín na tratiach Že-
lezníc Slovenskej republiky. Železničná
spoločnosť, a. s., zavádza ako náhradu
zjednodušenú prepravu (ZP)bicyklov, det-
ských kočíkov a prepravu v „pojazdnej
úschovni batožín“ upravenými vozňami.
ZP je povolená vo všetkých vlakoch osob-
nej prepravy vo vozňoch označených pik-
togramom bicykla a v neoznačených voz-
ňoch na prvom a poslednom predstávku.
V IC vlakoch a rýchlikoch sa zavádza 
„Pojazdná úschovňa batožín”. TS

Dvadsať osem naj...
Prečo má rád slovenčinu? O tom vie Peter Kadlec rozprávať, a najmä písať. V tejto chvíli
preberá ocenenie z rúk A. Pašteku. 

www.slovakrail.sk @+
B L I Ž Š I E I N F O R M A C I E  N Á J D E T E N A A D R E S E

Certifikát 
od Romana Prodiho

Medzinárodnými úspechmi sa v uplynulom
školskom roku blyslo Gymnázium v Malackách.
Študenti sa zapojili do medzinárodnej diskusie
o budúcnosti Európy s názvom Jarný deň Eu-
rópy. Škola získala certifikát udelený preziden-
tom Európskeho parlamentu Patrickom Coxom,
prezidentom Európskeho konventu Valery Gis-
card D’Eslaigom a prezidentom Európskej ko-
misie Romanom Prodim. Škola sa podieľala aj
na vytvorení medzinárodného Euregio-Jugend
parlamentu. Predseda študentskej rady pri gym-
náziu Peter Slávik je členom predsedníctva par-
lamentu. Za svoje aktivity v parlamente prevzal
ocenenie od ministerky dolnorakúskej krajin-
skej vlády Johany Miki Leitner. V stredoškolskej
odbornej činnosti okrem 3 prvých miest v kraj-
skom kole získali študenti gymnázia jedno 1.
a jedno 3. miesto v celoslovenskom kole.
V medzinárodnom kole SOČ v Kodani získal 
2. miesto Juraj Říha s prácou Návrh zmeny 
družinového systému.

–ipo–

PANI VOZÁROVÁ

– Starý, dones s pivnice pár krumpo-
lú, idem varit objed, – káže Maryša
mužovi.

– Furt za mnú lezeš jak brečtan
a enem mi rozkazuješ, dones, vynes,
sprav, kúp, – frfle na ženu Francek.

– Škoda, žes mi prestau nadávat,
dobre sa to počúvauo, – odpovidá
Franckovi žena.
• • •

– Jak dúho nechau Pámbu Adama
a Évu v raji? – pýta sa f trídze na ná-
boženstvje pán katachéta.

– Enem do jasene, lebo ftedy dozrá-
vajú jabúčka, – odpovidá mauý Miško.
• • •

– Až fčiléky, ket už sem na dúchod-
ku, mám čas rozmýšlat, čím šeckým
sem moseua prejít, aby sem sa staua
obyčajným čovjekem.

a FRANTIŠEK BAKLÍK
– Dežo, de máš ty hodzinky, co sem ti

kúpiua?
– Ále, meškajú, tak idú za mnú.
• • •
– Taci, co je to puatonická láska?
– To je, ket žena miluje muža enem

kvúli puatu.
• • •
– Francku, budeme si ešče moci dúho

utahovat opasky?
– Už si ich nebudeme utahovat, súse-

de, už budeme chodzit bez gatí!
• • •
– Druhí muži vynášajú svoje ženy do

nebes a ty?!
– Spraviu by sem to aj já, kebych vje-

dzeu, že tam ostaneš!
• • •
– Starý, už by sem od tebja dávno uté-

kua, ale nemožem!
– A proč, Mariško?
– No, lebo by sis sem hned dovédeu

druhú!

MH 03/B1

Mesto Malacky oznamuje občanom, 
že v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších
predpisov uskutočňuje v termíne

od 7. 8. do 7. 9. 2003
verejné prerokovanie
urbanistickej štúdie „IBV Padzelek”,
ktorá bude slúžiť ako územný plán zóny.

Prerokovanie s občanmi a obyvateľmi riešeného územia, na ktorom bude 
zabezpečený odborný výklad spracovateľa sa uskutoční
v piatok 5. 9. o 17.00 hodine
vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Malackách, Záhorácka 1919.
Prerokovanie s dotknutými orgánmi štátnej správy a samosprávy, odbornými
organizáciami a dotknutými fyzickými a právnickými osobami, na ktorom bude
zabezpečený odborný výklad spracovateľa sa uskutoční
v piatok 5. 9. o 9.00 hodine
vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Malackách, Záhorácka 1919.
Kompletný materiál je k dispozícii na naštudovanie na MsÚ, oddelení územného
rozvoja a životného prostredia, Záhorácka 1919, Malacky miestnosť č. 16 alebo 24
v pondelok od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 15.00 
a v stredu   od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00.
Stanoviská a pripomienky je možné písomne uplatniť v termíne do 7. 9. na adrese:
MsÚ, ÚRaŽP, Záhorácka 1919, 901 01 Malacky.

Orechové guľky
SPOTREBA

140 g práškového cukru
1 bielok
100 g mletých orechov
1 vanilkový cukor
50 g várovej čokolády
1 lyžica marmelády
strúhaný kokos na obaľovanie

POSTUP

Bielok vyšľaháme, vmiešame do neho
práškový cukor, vanilkový cukor, orechy,
marmeládu a postrúhanú čokoládu.

Z hmoty vyformujeme guľky vo veľkos-
ti orecha. Obalíme ich v postrúhanom ko-
kose. Po obschnutí ich ukladáme do pa-
pierových košíčkov.

Chcete sa naučiť
poskytovať 
prvú pomoc?

Ústredné výučbovo-metodické cen-
trum Slovenského Červeného kríža orga-
nizuje kurzy prvej pomoci: preškolenie
zdravotníckych inštruktorov (8 hodín), ter-
mín: 10. 9., poplatok 840 Sk; preškolenie
školiteľov (8 hodín), termín: 11. 9., popla-
tok 840 Sk; kurz zdravotníckych inštruk-
torov (16 hodín), termín: 16.–17. 9., popla-
tok 1 680 Sk.

Základný kurz s európskym certifiká-
tom (16 hodín), termín: 29.–30. 9., popla-
tok 1 680 Sk. 

Záväzné prihlášky je potrebné zaslať do
31.8. na adresu: Ústredné výučbovo-meto-
dické centrum SČK, Darina Dávideková,
Grösslingova 24, 814 46 Bratislava. Fax:
02/52 96 64 75, e-mail: pp@redcross.sk.
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Problémy spojené s dovolenkovým ob-
dobím, keré právje prebíhá, neobešli
ani Franckovu famíliu. Ráz ráno, ešče
v posteli, sa Štefina k Franckovi ňejak
podezrivo začaua túlit, huadkat ho, až
z ní naráz vylézuo:
„Francinku múj, co kebys mi dau tých 
devjet tisícovek, kerés dostau za stareč-
kové pole, cos prodau téj eséročce? Vím,
že ich máš skované ňegde v kasli. Já bych
sa vybraua na pjeknú dovolenku na Ka-
náre, pjekne bych sa tam opáliua a kaž-
dý deň bych tam na tebja mysleua.”
Francek vystrčiu huavu spod duchny
a ešče taký rozespatý povidá Štefine:
„Nechaj ty, Štefino, mojích devjet tisíco-
vek pjekne na pokoji. Peníze ostanú
v kasli, ty ostaneš doma a namísto teho,
abys na Kanároch každý deň mysleua na
mňa, každý deň tady pri mje...

(ukončenie v tajničke).

VODOROVNE – A vtip; ukončil pád;
niekoľkokrát B navlhči; opak starej; pred-
ložka; stopa po slimákoch; nehovoriaca C
sto stupňov Celzia; váhová jednotka; ži-
jeme; posvätný vták; plaz – obrátene D
ŠPZ Olomouca; začiatok tajničky; tak
po nemecky E hľadaj východiská; druh 
literárneho diela; predložka so 7. p.; skri-

vila; časť pozemku pri dome F štát v Ázii;
končatina; prisvedčenie; spisová skratka;
africké ženské meno G údaje o príjem-
covi poštovej zásielky; zbavil buriny;
ukončenie tajničky.

ZVISLE – 1 využívajú dar reči 2 ázijské
pohorie; obyvateľ Indie 3 nákazlivá cho-
roba; produkt včiel; polomer 4 symetrála;

ukazovacie zámeno; štátna inšpekcia
energetiky 5 Rozália; súčasti príborov;
rímsky futbalový klub 6 prinesú; začiatok
abecedy 7 stred slova TOVAR; ani čierno,
ani bielo 8 detský pozdrav; spoluhlásky
slova USMEJE; konská sila 9 spojka;
význam – opodstatnenie 10 ŠPZ Dunaj-
skej Stredy; túz; konzumuje stravu 11 do-

mácke meno Olivera; klamal po česky 12
vodováha; draslík 13 dusík; ženské me-
no; tu máš! 14 evidencia nehnuteľností;
cín; ruská rieka 15 červený po anglicky;
čistiaci prášok; dlhá samohláska 16 znač-
ka cigár; obor po česky 17 najkrajší kút
Slovenska.

Pripravil: JUDr. Marián Polakovič

KUPÓN
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Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie tajničky krížovky –
taká tma nikedy nebude, sme vyžre-
bovali Janu Schildovú z Ul. 1. mája
v Malackách, ktorá získava knihu Jo-
hna Saula Temnota. 
Prosíme výherkyňu, aby sa ohlásila
v redakcii.

Ak nám do 11.
septembra pošlete
správne vylúštenie
tajničky krížovky
spolu s nalepeným
kupónom, zaradí-
me vás do žrebova-
nia o voľný nákup
v hodnote 300 Sk
v Potrebách pre
domácnosť Au-
gustína Mráza.

KRÍŽOVKA

Milí čitatelia,
súdiac podľa vašich odpovedí má viace-
ro mužov v Malackách šibalský chla-
pčenský úsmev. Ani Jozef Bulla, ani La-
dislav Malášek však neboli na fotografii
z minulého čísla. Usmieval sa z nej na
nás Viliam Lonček. Jeho podobizeň spo-
znal aj Ján Hurban z Ul. J. Kubinu a od
nás za to dostáva poukážku na zákusky
z cukrárne Dobrotka v hodnote 250 Sk.
Prosíme výhercu, aby sa ohlásil v redak-
cii.

V našej rubrike pokračujeme aj naďa-
lej a prinášame vám fotografiu plavo-
vlasého dievčatka, ktoré dnes rozdáva
vzdelanie na jednej zo základných škôl
v Malackách. Uhádnite, kto je na foto-
grafii? Odpovede spolu s nalepeným ku-
pónom nám posielajte alebo hádžte do

schránky s nápisom Malacký hlas na bu-
dove MsÚ do 11. septembra. Výherca
opäť získa dobroty z Dobrotky.

KUPÓN
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Môj tip: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KTO JE NA FOTOGRAFII?

V minulom čísle Malackého hlasu
sme priniesli informáciu o výjazde po-
slancov NR SR do okresu Malacky. Ne-
správne sme v ňom uviedli priezvisko
poslanca za KDH. Správne má znieť –
výjazdu sa zúčastnil poslanec RNDr.
Pavol Minárik. Autorke článku i po-
slancovi NR SR P. Minárikovi sa ospra-
vedlňujeme. 

V dňoch 9. až 26. septembra sa v pries-
toroch Spoločenského domu ZCK na Mie-
rovom námestí uskutoční propagačná vý-
stava poštových známok. Organizátormi
výstavy sú Klub filatelistov ZSF 52–32 Ma-
lacky a ZCK. Svoje zbierky budú prezento-
vať členovia klubu. Akcia je prípravou na
súťažnú výstavu MALACKY 2004, ktorá sa
uskutoční v budúcom roku v rámci osláv
jubilea vzniku malackého klubu filatelis-
tov.

Počas výstavy sa uskutoční už 2. zbera-
teľská burza v tomto roku, ktorá je určená
pre zberateľov poštových známok, po-
hľadníc, odznakov, mincí, bankoviek, me-
dailí, nálepiek, telefónnych kariet, figuriek
a iného zberateľského materiálu. 

Burza sa uskutoční v sobotu 20. sep-
tembra od 8.00 do 12.00 h na poschodí
spoločenského domu v čase od 9.00 do
17.00 h, v sobotu a v nedeľu od 14.00 do
17.00 h. –ap– 

Prvý rôčik
oslávila 29. júla
Sarah Malášková
z Malaciek.
Veľa zdravia, šťastia,
hračiek, slniečka
a dobrých priateľov
jej k prvým narodeninám želajú

mamička, dedo Peter, babka Anna
a prababka Anna, krstná Linda a Peter,

strýc Kristián a teta Božka.

BLAHOŽELÁME

NA SPRÁVNU MIERU

Filatelistická výstava

ČÍTAJTE A VYHRAJTE

V tejto rubrike vám predstavujeme
knižné novinky a vy môžete súťažiť –
vždy jeden čitateľ získa predstavova-
nú knihu.

Svetlo v tmách je novinkou od autor-
ky Jayne Ann Krentzovej. Zoe, úspešná
bytová architektka, vytuší, že v dome
jedného klienta došlo k tragédii. Keď 
vo vlastnom byte nájde list vydierača,
zmocní sa jej zúfalstvo. Zdá sa, že pred
minulosťou niet úniku. Vyhľadá súkrom-
ného detektíva, ktorý ju nezvyčajne pri-
ťahuje. Vstúpi konečne do jej života ná-
dej a pokoj?

Ak vás obsah knihy zaujal, vystrihnite
kupón a spolu s vašou adresou ho pošli-
te na adresu redakcie alebo vložte do
schránky s označením Malacký hlas na

budove MsÚ do 11. septembra. Ak sa
k vám šťastena nakloní, kniha bude vaša.

Knihu Miluj svoj život, ktorú sme
vám predstavili v minulom čísle, získava
Monika Slobodová z Ul. J. Kostku
v Malackách. Prosíme výherkyňu, aby
sa ohlásila v redakcii.

Kníhkupectvo 
Ľubica, 
Obchodné 
centrum 
hotela Atrium
tel.: 
034/772 67 34
Po–Pia 
9.00–17.30 h;
So
9.00–12.00 h

KUPÓN

8
Kníhkupectvo
Ľ U B I C A

Učiť sa a nevytiahnuť 
päty z domu

Pohodlný spôsob, ako prenikať do tajov cudzieho jazyka a neopus-
tiť pritom teplo domova, ponúka nový produkt spoločnosti Hemisfé-
ry. Pod titulkom Angličtina pre všetkých – počúvate, rozumiete, hovo-
ríte, sa skrýva 6 audio CD a kniha, ktoré sú určené začiatočníkom
i mierne pokročilým. Cieľom učebného textu je umožniť poslucháčovi
osvojovať si jazyk prirodzenou metódou. Menší dôraz sa kladie na štú-
dium gramatických javov, o to väčší však na fonetiku a výslovnosť.
Princíp spočíva v počúvaní a opakovaní dvojíc modelových viet v ang-
lickom a slovenskom jazyku, ktoré má prijímateľ k dispozícii vo zvu-
kovej i textovej podobe. Štúdium jazyka touto formou charakterizuje
stúpajúca náročnosť, použitá slovná zásoba je praktická a užitočná.
Po absolvovaní alternatívneho štúdia je prijímateľ schopný sám tvo-
riť vety v angličtine a komunikovať v cudzom jazyku. 

Tento nový produkt je vhodný pre všetkých, ktorí sa potrebujú
rýchlo a podľa možnosti s čo najväčším efektom naučiť jazyk. Pomôcť
im môže aj psychovolkmen – v prijímaní informácií v sústredenom
stave sa učivo zapíše do dlhodobej pamäti. 
Hemisféry, s. r. o., Turčianska 50, 821 09 Bratislava 2, tel.: 
02/53 41 87 76–7, hemisfery@hemisfery.sk, www.hemisfery.sk

Ako ten čas rýchlo letí!
Všedných dní rad, občas sviatky...
A zrazu tak divno je ti,
keď sa letmo obzrieš spiatky.

V uplynulých dňoch
oslávila krásne ži-
votné jubileum
Anička Makytová
z Malaciek.
Veľa šťastia, zdravia,
lásky, pohody a spo-
kojnosti želajú spo-
lupracovníci z Mestského úradu v Ma-
lackách 

Za lásku veľkú a bohatú,
za vrásku a bolestí záplavu,
ja nosím v srdci meno tej,
mamky mojej jedinej.

Anne Orgoňovej všetko najlepšie
k meninám v Božom požehnaní ce-
lým srdcom praje syn Ferin.

POTREBUJÚ KOČÍK:

NIE SÚ MEDZI NAMI:

POVEDALI SI ÁNO:

Od 1. 6. do 31. 7. 2003
Natália Baťková, Malacky; Samuel Športek, Malacky; Milan Ščuka, Zo-
hor; Alexander Hajtman, Malacky; Filip Galba, Veľké Leváre; Kristína

Dubovická, Gajary; Pavol Polakovič, Plavecký Štvrtok; Alexandra Šamulková, Ma-
lacky; Róbert Špoták, Malacky; Alexander Šesták, Malacky; Adrián Wlodasz, Ma-
lacky; Kristína Deáková, Kostolište; Terézia Bebčáková, Malacky; Kevin Horváth,
Malacky; Jana Beničová, Gajary; Lukáš Sláma, Gajary; Marek Poláček, Malacky;
Sára Boteková, Gajary; Paulína Výboštoková, Lozorno; Patrik Richweisz, Malac-
ky; Katarína Grancová, Malacky; Ema Antičová, Malacky; Bohumil Baláž, Ma-
lacky; Tatiana Eglová, Závod; Nina Malíková, Lakšárska Nová Ves; Natália Pull-
mannová, Malacky; Samuel Varhaník, Veľké Leváre; Alexandra Danielová, Veľké
Leváre; Richard Baďura, Rohožník; Juraj Boka, Malacky; Petra Adamovičová,
Veľké Leváre; Kristián Adamovič, Kuklov; Veronika Danielová, Kuklov; Samuel
Sedlák, Malacky; Patrik Cabák, Pernek; Anna Malinovská, Jakubov; Eva Kuzmo-
vá, Závod; Ján Mlčúch, Závod; Nikoleta Žáčková, Gajary; Bibiána Šišuláková, Zá-
vod; Marek Ivan, Malacky; Adela Miklovičová, Malacky; Sára Kadnárová, Ma-
lacky; Franko Salaj, Vysoká pri Morave; Tamara Spuchláková, Malacky; Sarah
Danihelová, Lozorno; Natália Pápešová, Sološnica; Erik Salay, Kostolište; Vero-
nika Chrupková, Malacky; Erik Römer, Veľké Leváre; Sabína Krchníková, Plavec-
ký Peter; Jaroslav Exner, Gajary; Gabriel Zeman, Záhorská Ves; Marko Vozák, Ma-
lacky; Sára Čárska, Gajary; Miroslav Smolnický, Kostolište; Tadeáš Voltemar,
Malacky; Rebeka Harculová, Malacky; Kristopher Zeman, Malacky; Sebastián
Červienka, Malacky; Kristína Balgavá, Malé Leváre.

Viola Králová a Marián Hadač; Soňa Studená a Peter Pollák; Jana Koníč-
ková a Ing. Igor Horváth; Viera Lorencovičová a Pavol Šteflovič; Jana

Míznerová a Jozef Ježovič; Mária Kučerová a Martin Sloboda; Veronika Gubišo-
vá a Roman Omasta; Ľubica Novotová a František Nemec; Miroslava Eliašová
a Ivan Sedlák; Katarína Rybáriková a Marián Uher; Martina Smrtičová a MUDr.
Peter Sobolič; Janetta Sisáková a Marcel Mach; Natália Chmelíková a Stanislav
Petráš; Mgr. Zora Chmelová a Ing. Pavel Novota; Lucia Mrazová a Michal Fedor;
Adriána Morávková a Ivan Haba; Mária Gašparová a Juraj Látečka.

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:

Etela Pauliková, 1921, Pezinok; Jozefína Šindlerová, 1928, Malacky; Irena
Králová, 1948, Malacky; Karol Ovšák, 1920, Malacky; Jaroslav Mikulič,

1935, Malacky; Margita Baluchová, 1938, Malacky; Štefánia Poláková, 1949, Ma-
lacky; Viliam Žáček, 1948, Malacky; Viera Horváthová, 1958, Malacky; Ľuba
Klempová, 1926, Borský Sv. Jur; Michal Šimek, 1921, Malacky; Milan Slatina,
1934, Vysoká pri Morave; Rozália Kopáčová, 1912, Lozorno; Jozef Říha, 1927, Ma-
lacky; Anna Galbová, 1941, Malé Leváre; Anna Zaičková, 1925, Pernek; Paulína
Sakalášová, 1912, Malacky; František Demetrovič, 1934, Malacky; Jozef Greguš,
1923, Veľké Leváre; Augustín Sečkár, 1942, Malacky; Jana Tančiboková, 1919, Ma-
lacky; Svätopluk Makyta, 1937, Malacky; Peter Halás, 1956, Sološnica; Jozef Ga-
váč, 1934, Záhorská Ves; Ján Bordáč, 1933, Veľké Leváre; Anastázia Jančová,
1913, Stupava; Jozef Dojčák, 1922, Malé Leváre; Mária Búzková, 1935, Senica; Ka-
tarína Muchová, 1922, Borský Sv. Jur; Ján Nespala, 1946, Závod; Mária Ondro-
vičová, 1916, Gajary; Valéria Gregorichová, 1952, Studienka; Marta Miklušičá-
ková, 1941, Záhorská Ves; Šimon Mojžiš, 1914, Stupava.

ANNAMÁRIA HORVÁTHOVÁ, matrikárka

††

Júl: 80 – Anna Pecinová, 29. 7. 1923; Gizela Hauptvoglová, 28. 7. 1923;
Augustín Jurkovič, 13. 7. 1923; Emília Strmenská, 5. 7. 1923; 97 – Her-
mína Janečková.
August: 80 – Mária Žilavá, 31. 8. 1923; Viliam Malíšek, 26. 8. 1923; Bo-

žena Komanová, 25. 8. 1923; Alžbeta Horňáčková, 19. 8. 1923; Helena Stanko-
vičová, 4. 8. 1923; Valéria Kožuchová, 1. 8. 1923; 85 – Mária Živnerová, 24. 8.
1918; 90 – Mária Szabová, 4. 8. 1913; 93 – Rozália Gašparová, 9. 8. 1910; Štefan
Luknár, 4. 8. 1910.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

MH 03/B5



ŠPORT

MALACKÝ HLAS                   8/20036

Mesačník občanov Malaciek  ● Vydáva Mesto Malacky  ● Vedúca redaktorka Mgr. I. Potočňáková  ● Jazyková úprava Mgr. E. Žilavá  ● Redakčná uzávierka vždy 5. deň v mesiaci  ● Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme a nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu a krátenie rukopisov  ● Registrácia
na OÚ v Malackách pod číslom Ma–3/99  ● Grafická a polygrafická úprava: INAK Bratislava  ● Tlač: BB print, Bratislava  ● Adresa redakcie: Malacký hlas, Mestský úrad v Malackách, Záhorácka 1919, 901 01 Malacky, tel./fax: 034/796 61 23, 772 22 40, e-mail: malackyhlas@malacky.sk,  www.malackyhlas.sk

kom pred družstvom Devínskej Novej
Vsi, tiež s fantastickým skóre 172:25! Ten-
to celok bojoval pod vedením realizačné-
ho kolektívu v zložení: Jozef Nemčovič,
Róbert Vaniš, Štefan Kožuch a Maroš Klí-
ma. Tvorili ho hráči: Andrej Farkaš, Juraj
Beňa, Pavol Michalovič, Marián Košický,
Lukáš Varadi, Michal Peňaška, Matúš Lac-
ko, Andrey Papay, Daniel Kožuch, Jerguš
Nemčovič, Peter Skácal, Tomáš Čikoš, Pe-
ter Kožuch, Juraj Višváder, Peter Tellár
a Lukáš Višváder. Oba kolektívy patrili
medzi najlepších i svojím vystupovaním
na ihrisku, „získali” najmenej žltých kariet
v súťaži. Pri záverečných stretnutiach im
zástupcovia BFZ Ivan Klas, predseda re-
víznej komisie, a Pavol Príkopa odovzda-
li víťazné poháre a z rúk presedu ŠK Joze-
fa Stipanitza a podpredsedu ŠK Antona
Ivana si hráči prevzali pamätné medaily
ŠK za tento cenný úspech.

Po druhý raz pohár
Výborné výkony počas majstrovských

súťaží potvrdili dorastenci i v boji o Pohár
BFZ, keď ho získali pre Malacky po druhý
raz v jeho histórii. Prvý raz sa to malac-
kým dorastencom podarilo v roku 2001.
Teraz vo finálovom stretnutí, ktoré sa hra-
lo vo Svätom Jure, porazili Ružinov 2:1
po polčase: 0:1, keď góly Malačanov da-
li Peter Haľko a Lacko. Malačania na ces-

te do finále postupne porazili Lamač 5:1,
Raču 3:1 a Rapid 6:0.

Peter Haľko za 48 gólov v majstrov-
ských súťažiach získal i Pohár denníka
SME. Za strelené góly v uplynulom roční-
ku súťaží si ho odnášali i ďalší dvaja Ma-
lačania. A to práve Matúš Lacko za 31 gó-
lov u mladšieho dorastu a Dávid Bielčik
za 32 gólov v regionálnej lige starších žia-
kov. Len štvrtý pohár putoval mimo Mala-
ciek, do Interu Bratislava, keď najlepším
strelcom v regionálnej lige mladších žia-
kov bol Rastislav Somolányi s 28 gólmi.
Na popredných miestach v hodnotení
strelcov ešte figurovali u staršieho doras-
tu Martin Piško s 15 gólmi a u mladšieho
dorastu Tomáš Čikoš s 18 gólmi.

Do poslednej chvíle bojovali o prven-
stvo i seniori ŠK, no zaváhanie v jesennej
časti súťaže zapríčinilo len druhé miesto
v V. lige so ziskom 58 bodov, čo značilo
stratu 7 bodov za víťazným celkom SFM
Senec B. I tu patrili malackí strelci medzi
najlepších: Pálka s 29 gólmi bol prvý, Ko-
žuch so 14 gólmi tretí a Miro Beňa s 12
gólmi piaty. O dobrej streleckej aktivite
seniorov hovorí i konečné skóre 90:27.
Družstvá ŠK sa už pripravili na novú sezó-
nu, a tak verme, že malacký futbal ne-
sklame svojich priaznivcov i v novom sú-
ťažnom ročníku.

ANTON PAŠTEKA, foto archív

Mimoriadne úspešná sezóna
futbalových dorastencov

Malačania 
v medzinárodnom
ringu

Z júlových Majstrovstiev sveta v boxe
kadetov sa vrátil náš borec Juraj Kimlička.
Majstrovstvá sa konali v Bukurešti, zúčast-
nili sa ich borci zo 42 štátov. Slovensko re-
prezentovali Michal Franek (Dubnica), Ma-
ximilián Mezei (Slovakia Bratislava), Rasti-
slav Šimon (ŠKP Bratislava), Juraj Velič (Nit-
ra) a Juraj Kimlička (Malacky).

Slovensko tento rok na svetovom šam-
pionáte nezabodovalo, pretože žiaden z na-
šich borcov na tomto náročnom turnaji ne-
uspel. Juraj Kimlička štartoval v hmotnost-
nej kategórii 57 kg, ktorá bola s počtom 25
boxerov najsilnejšie obsadená. Juraj mal na
začiatku voľný žreb – postúpil jeden zápas
bez boja. V druhom zápase sa stretol s bor-
com z Kirgizska, ktorému podľahol verdik-
tom na body v pomere 16:11. Reprezentač-
ným trénerom Ing. Tiborom Hlavačka nás
informoval, že Juraj nezvládol zápas po
psychickej stránke, bol však výborne pripra-
vený po technickej i taktickej stránke. To
isté potvrdil aj Juraj – už po príchode do
dejiska šampionátu mal obrovskú trému,
ktorá sa podpísala na výsledku.

V prípade postupu cez Kirgiza by bol
bojoval o medailu s Kórejcom. Jeho hmot-
nostnú kategóriu napokon vyhral bulhar-
ský borec. Juraj potrebuje odboxovať viac
medzinárodných a medzištátnych turna-
jov, aby si viac veril a lepšie zvládal atmos-
féru veľkých turnajov.

Boxerský debut v medzinárodnom rin-
gu zažil takisto v júli Michal Štetina v hmot-
nostnej kategórii 91 kg v talianskej Pise.
Tento nováčik má odboxovaných len 5 du-
elov, z toho 3 víťazné. Proti Talianom štar-
toval za Nové Mesto nad Váhom. Duel
s Talianom skončil nerozhodne. Len dvaja
borci z celej 8-člennej výpravy skončili ne-
rozhodne, ostatní prehrali.

ALI REISENAUER ml., tréner

Štyridsiaty štvrtý ročník mítingu Cena
Slovenska Slovak Gold na bratislavských
Pasienkoch priniesol solídne atletické vý-
sledky v atletike, avšak bez zápisu na če-
lo európskych či našich tabuliek. V bežec-
kej súťaži Hľadáme nového Jozefa Pla-
chého v behu na 800 m sme mali v ohni
reprezentantku AC Malacky Anetu Hollú.

Skončila na piatom mieste výkonom
2:24,90. Bývalý skvelý atlét Jozef Plachý
osobne ocenil dievčatá spomienkovými
darčekmi. Mítingu sa zúčastnila aj počet-
ná výprava fanúšikov z metropoly Záho-
ria. Domov si priviezli štartovné čísla at-
letických hviezd s ich podpismi.

Text a foto: Leo Linek

Uplynulý ročník stolnotenisovej se-
zóny bilancovali i členovia MSK Ma-
reka Malacky. 
Sezóna bola úspešná najmä pre naj-

mladšiu kategóriu žiactva. Medaily a po-

háre priviezli z turnajov a súťaží aj repre-
zentanti v iných kategóriách. Foto Lea Li-
neka svedčí o tom, že v MSK Mareka Ma-
lacky kladú veľký dôraz na mladosť a ve-
nujú jej všetku svoju pozornosť.

Základňou je mladosť

LETNÁ AEROBICMÁNIA
s Miriam Horváthovou (rod. Tillnerovou)
KEDY: PO CELÝ AUGUST

PONDELOK 19.00–20.00 BODYSTYLING
UTOROK 19.00–20.00 LATINO AEROBIC
ŠTVRTOK 19.00–20.00 POWER BODY

KDE: v telocvični GYMNÁZIA MALACKY 
alebo vonku – podľa počasia

BODYSTYLING: Hodina venovaná postupnému posilňovaniu svalových skupín.
Prvých 15 min je zameraných na rozcvičenie cvičencov voľ-
ným štýlom – tz. nevytvára sa žiadna choreografia. Ide o kon-
dičný tréning s kombináciou s posilňovaním. Ťažiskom cviče-
nia sú najmä problémové partie brušného, sedacieho a ste-
henného svalstva. Hodina je vhodná pre začiatočníkov a na
svoje si určite prídu aj pokročilí cvičenci.

LATINO AEROBIC: Jedna z najzábavnejších foriem aerobicu najmä pre tých, kto-
rí sa chcú uvoľniť, odreagovať a, samozrejme, zapotiť. Hodina
plná temperamentu je zameraná na výstavbu choreografie,
obsahuje základné i obtiažnejšie krokové variácie. Vhodná pre
mierne pokročilých a pokročilých cvičencov.

POWER BODY: Druh aerobickej hodiny zameraný na postupné posilňovanie
svalových skupín pomocou jednoručných aerobicových či-
niek. Prvých 15 min je zameraných na rozcvičenie cvičencov,
počas ktorých sa vytvára jednoduchá choreografia. Vhodná
pre začiatočníkov, mierne pokročilých, ale i pokročilých cvi-
čencov, záleží od intenzity cvičenia a od hmotnosti činiek. Od-
porúčaná hmotnosť „jednoručiek“ je od 0,5 kg do 1 kg.

VSTUPNÉ Jednorazové: 30 Sk
Permanentka 10 vstupov: 270 Sk
Permanentka 20 vstupov: 500 Sk

Štartovné čísla suvenírom

Dokončenie z 1. strany

Malacká prípravka
majstrom kraja

Bratislavský krajský zväz hádzanej us-
poriadal v máji–júni v poradí už 6. ročník
majstrovstiev kraja v tejto vekovej kate-
górii. Je to jediný krajský zväz hádzanej
v SR, ktorý takúto súťaž pre našich naj-
menších neregistrovaných hráčov poria-
da. MK Bratislava prípraviek sa hrali turna-
jovým spôsobom u každého účastníka pri
hracom čase 2x15 min, systémom každý
s každým. Do MK sa prihlásili družstvá:
Slovan Modra, ŠKP Bratislava, ZŠ Častá
a Strojár Malacky. Po urputných bojoch sa
majstrom kraja v tejto vekovej kategórii
pre sezónu 2002/2003 s 24 bodmi stal
Strojár Malacky, (2. Slovan Modra, 12 b;
3. ZŠ Častá, 5 b; 4. ŠKP Bratislava, 1 b).

Malacky reprezentovali: Senčík – Kraj-
čír, D. Oslej, Bízek, Janotka, Kaineder, T.
Stachovič, Brezovský, Bojkovský, Kubíček,
Polák, Brondzík a Krpčiar.

ĽUDOVÍT OSLEJ, tréner družstva

Optimálny čas na utváranie pozitív-
neho vzťahu k pohybovej aktivite je
obdobie detstva a povinnej školskej
dochádzky. Ako možno hodnotiť po-
hybovú aktivitu našich školákov? 
Výskumné sledovanie žiakov vo ve-
ku 11–14 rokov zo ZŠ Záhorácka 95
a ZŠ Ul.1. mája v Malackách prinies-
lo zaujímavé výsledky.

Deti boli rozdelené podľa pohlavia, ve-
ku a vykonávania pohybovej aktivity: na
organizovane športujúce (pravidelné
športovanie pod odborným vedením
v športovom klube či krúžku) a neorgani-
zovane športujúce (nepravidelné športo-
vanie s rodičmi, kamarátmi). Žiaci absol-
vovali 5 všeobecných motorických testov
(beh na 50 m, skok do diaľky z miesta,
hod plnou loptou (2 kg), ľah–sed a 12-mi-
nútový beh). 

Podobný test sa uskutočnil u školskej
populácie Slovenska pred dvanástimi rok-
mi. Mohli by sme sa domnievať, že vďaka

lepším životným podmienkam, vyššej kva-
lite a väčšej kvantite informácií o pohybo-
vej aktivite, o rozvoji pohybových schop-
ností, lepšieho materiálneho a priestoro-
vého vybavenia, by súčasné deti mali do-
sahovať vyššiu pohybovú výkonnosť ako
deti pred dvanástimi rokmi. 

Opak je však pravdou!
V teste skok do diaľky z miesta a v tes-

te beh na 50 m dosiahli chlapci aj dievčatá
nižšiu výkonnosť ako slovenská populácia.
Znamená to, že deti sledovaných malac-
kých škôl majú nižšiu silu dolných konča-
tín a v dynamickej rýchlosti zaostávajú za
svojimi rovesníkmi spred dvanástich ro-
kov. 

Obdobne naše dievčatá dosiahli horšie
výsledky v teste ľah–sed a vo vytrvalost-
nom behu. Lepšou výkonnosťou sa preu-
kázali dievčatá len v hode plnou loptou.
Aspoň malackí chlapci z uvedených škôl
zlepšili celkové skóre: v testoch hod plnou
loptou, ľah–sed i vo vytrvalostnom behu
(12 minút) mali lepšie výsledky, i keď len

s minimálnymi rozdielmi, ako populácia
spred dvanástich rokov.

V pátraní po príčinách tohto stavu sme
siahli po výsledkoch hodnotenia telesné-
ho rozvoja detí (hmotnosť, výška). Obezi-
ta bola vo väčšej miere zistená u neorga-
nizovane športujúcich detí – viac u diev-
čat. Zistili sme ďalej, že 61 % chlapcov
a až 71,5 % dievčat nemá pravidelný po-
hyb. Z toho 35 % chlapcov a 43 % dievčat
vykonáva pohybovú aktivitu iba na hodi-
nách povinnej telesnej výchovy v škole. 

Najefektívnejší pohybový režim je or-
ganizovaný. V našom meste je veľa mož-
ností pre rekreačné, ale aj výkonnostné
športovanie. Pre dospelých a starších ľudí
máme radu – nikdy nie je neskoro začať
športovať. Najúčinnejšou pohybovou ak-
tivitou, dostupnou pre každého, je chô-
dza. Je odporúčaná nielen ako účinný pro-
striedok v rámci turistických aktivít, ale
ako denná dávka (10-tisíc krokov) na za-
bezpečenie primeranej fyzickej záťaže.      

Mgr. JANA PETRAKOVIČOVÁ

Deti sú menej zdatné a obéznejšie

„Zástupcovia TSV MÜNCHEN 1860
vyslovili poklonu výkonom našich
chlapcov a hre, ktorú im vštepujú
tréneri.” Ján Kubovič, manažér Čes-
ko-slovenskej futbalovej akadémie,
ktorá pôsobí v Malackách, neskrýva
radosť z účinkovania mladých futba-
listov v Nemecku: „Domáci pozna-
menali, že keď budeme ďalej takto
pracovať s mládežou, naše seniorské
reprezentácie sa čoskoro stretnú na
majstrovstvách Európy alebo sveta!

Manažéri TSV MÜNCHEN 1860 si po-
zorne zapísali čísla dresov niektorých
našich hráčov a budú ich vraj ďalej sle-
dovať.” Za výsledky sa Malačania roz-
hodne nemusia hanbiť: TSV MÜNCHEN
1860 – ČSFA MALACKY 1:1, 1:1 a 2:1. 

Za ďalším súperom chlapci z ČSFA
cestovali do Mindelheimu – 30-tisícového
mesta, ktoré leží južne od Mníchova. Aj
tu dosahujú výborné výsledky v práci

s mládežou na prekrásnom štadióne so
šiestimi tréningovými plochami. „Na zá-
pas sa prišiel pozrieť aj skaut SV Freiburg.
Aj jemu padli do oka niektorí chlapci zo
Slovenska,” uzatvára hodnotenie dosiaľ
najväčšieho úspechu ČSFA J. Kubovič.
V tomto meste si Záhoráci pripísali na
konto výsledky: 

TSV MINDELHEM – ČSFA MALACKY
7:4, 3:2 a 4:7. 
Začiatkom augusta zohrali mladí futba-

listi priateľské stretnutia v Brne, 20. augus-
ta odídu na merania futbalových síl do Ho-
landska, v septembri už čaká na malacké
športové talenty Praha. Chlapci vo veku
8–12 rokov trénujú pod vedením trénerov
Jána Piška, Petra Baňoviča a Stanislava
Chválu v areáli ZŠ Kláštorné námestie. Ďa-
lšie futbalové talenty od 5 rokov, ktoré
majú záujem o účinkovanie v drese ČSFA,
sa môžu hlásiť na telefónnych číslach
0903/17 00 19 a 0905/28 34 16.

–ipo–

Česko-slovenská futbalová
akadémia úspešná 
za hranicami
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