
 

Dva projekty 
podporené 
z eurofondov

V apríli predložilo Mesto Malacky 
na Ministerstvo regionálneho rozvo-
ja SR dva projekty, ktorými sa uchá-
dzalo o grant z programu Phare CBC 
SF MP Slovensko – Rakúsko 2002. 

Po posúdení projektov veľkého 
počtu uchádzačov o podporu z eu-
rofondov rozhodovala komisia o pri-
delení grantov a oba projekty zaujali 
jej pozornosť! 

Projekt KULTÚRA BEZ TLMOČNÍ-
KA bude realizovať Mesto Malacky 
s finančným prispením fondu Phare 
vo výške 39 953 eur. 

Projekt s názvom ZÁHORIE bude 
s finančným prispením EÚ vo výške 
15 721 eur uskutočňovať Združenie 
miest a obcí záhorskej oblasti (jeho 
predsedom je primátor Malaciek 
Jozef Ondrejka). O realizácii projek-
tov budeme podrobne informovať 
prostredníctvom mestských médií. 

 –ipo–
V praxi to bude znamenať zmenu or-

ganizačnej štruktúry MsÚ Malacky s poč-
tom funkčných miest 92,5. Podporným 

argumentom na presadenie tohto kroku, 
ktorý napokon poslanci odsúhlasili, bola 
možnosť znížiť výdavky z rozpočtu mesta 

o DPH a zisk zo mzdových nákladov 34 
pracovníkov, ktoré boli zohľadňované vo 
fakturácii služieb vykonávaných spoločnos-
ťou TEKOS, s. r. o., pre mesto. Schválenie 
transformácie so sebou prinieslo i nutnosť 
urobiť potrebné zmeny v rozpočte mesta 
na tento rok. 

Poslanci ďalej odsúhlasili návrh modelu 
financovania škôl v meste Malacky v roku 
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ÚVODNÍK

Pokračovanie na 2. strane

O vstupe Nemocničnej, a. s., 
do NsP v Malackách sa už ho-
vorilo viac ako rok. Neostalo 
len pri slovách. Podpisom 
zmluvy 18. júna dostala Ne-
mocničná, a. s., zelenú a od 
1. júla vstúpila do NsP, aby 
začala podnikať nové systé-
mové kroky v oblasti riadenia 
tohto zdravotníckeho zariadenia. Ces-
ta k jeho prosperite má viesť predo-
všetkým cez plánovanie a marketing, 
novú organizačnú štruktúru a kvalitný 
finančný manažment.
 
V súvislosti so vstupom Nemocničnej, a. 

s., sa vynárajú v mysli Malačanov mnohé 
otázky, na ktoré nevedia nájsť odpoveď. Preto 
sme koncom júla vyspovedali nového riadi-
teľa MUDr. Petra Jerguša.

Najväčším problémom malackej ne-
mocnice je podľa vás prezamestnanosť. 
Nemocničná, a. s., začala teda s rozsiah-
lym personálnym auditom. Ako sa vyvíja 
situácia vo vzťahu k zamestnancom?

Výrazná prezamestnanosť, ktorá tu vlád-
ne, je naozaj nezlučiteľná s prežitím. Dnes 
má NsP Malacky 310 zamestnancov na 152 
lôžok, 9 detských ambulancií a 6 odborných. 
Bratislavský samosprávny kraj síce v minu-
losti zredukoval stav lôžok, no zamestnanci 
zostávali a boli často delegovaní na nespráv-
ne posty. Ide však o ľudí, a preto som hneď 
od začiatku viedol rozhovory s vedením 
jednotlivých oddelení. Predložil som im po-
čet pracovných miest, ktoré je nutné vykryť, 
požiadavky na zamestnancov a dospeli sme 
k vzájomnému konsenzu. Výsledky nášho 
auditu ukázali, že rozviazať pracovný pomer 
budeme musieť so zamestnancami v každej 
kategórii, či už pôjde o sestry, sanitárky, leká-
rov.

Znamená to, že sa chystá hromadné 
prepúšťanie. Koľko zamestnancov príde 
o prácu a aké kritériá zavážia pri rozho-
dovaní o ich zotrvaní či naopak? 

Hromadné prepúšťanie je veľmi citlivá 
záležitosť a my musíme i chceme dodržať 
všetky náležitosti, ktoré nám vyplývajú zo 
Zákonníka práce, uzatvorenej kolektívnej 
zmluvy a ostatných zákonov. Nemocnicu 
v priebehu septembra a októbra opustí asi 
tretina zamestnancov, ktorým na zmiernenie 
následkov zo straty miesta poskytneme kom-
penzačný balík.

Počítame však s každým, kto je schopný, 
univerzálny a odvádza kvalitnú prácu najmä 
vo vzťahu k pacientom. Novým prístupom 
v personálnej oblasti bude univerzálnosť, 
vzájomná zastupiteľnosť, cieľavedomé a ra-
cionálne využívanie pracovného času.

Neistota vládne i v lekárskych kru-
hoch. Je pravda, že chcete nahradiť ma-
lackých lekárov inými?

Treba zdôrazniť, že nie všetci lekári, ktorí 
v NsP Malacky pôsobia (a mnohí i dlhé ro-
ky), spĺňajú podmienky pre vysokokvalitnú 
a náročnú zdravotnú starostlivosť v odbore. 
Nehovoriac už o vyššom veku niektorých 
z nich. Malačanov však nechcem cielene 
nahrádzať. Ak pôjde o dobrých odborníkov, 
ktorí priťahujú pacientov, zostanú. Sme jedi-
ným zariadením na Slovensku s licenciou na 
výkony jednodňovej chirurgie. So súčasným 

Žiakom a učiteľom zo ZŠ na Ul. 1. 
mája svitá na lepšie časy. Po rokoch 
„prežívania”, keď boli pre akútny ne-
dostatok školských priestorov nútení 
využívať viaceré objekty v rôznych 
častiach mesta, sa dočkali zadosťuči-
nenia – od septembra pre nich svoje 
brány otvorí nová budova školy na 
Štúrovej ulici.

Dlhoročný problém so školou v Ma-
lackách, ktorý si medzi sebou ako horúci 
zemiak roky prehadzovali vtedajší krajský, 
okresný i mestský úrad, ukončila až štátna 
reforma školstva. Po prechode kompeten-
cií v oblasti základného školstva na samo-
správu (1. 7. 2002, pozn. aut.), sa Mestu 
Malacky podarilo získať potrebné finančné 
prostriedky a stalo sa tak investorom stavby 
s celkovými finančnými nárokmi vo výške 
120 miliónov korún.

Unikátnosť architektonického riešenia
Realizáciu výstavby novej školy zapo-

čali v októbri 2003. Necelý rok potreboval 
staviteľ – firma Skanska CZ, a. s., Skalica 
(víťaz verejnej súťaže i v prípade Inkubáto-

ra Malacky) na to, aby pod jej rukami vy-
rástla jedinečná architektonická stavba. Jej 
zvláštnosťou je veľké, presvetlené vnútorné 
námestie. Toto netradičné riešenie budo-
vy školského zariadenia je dielom trojice 

Mnoho Malačanov počas horúcich letných dní vyhľadáva príjemné mokré osvieženie 
v bazénoch malackého letného kúpaliska. Novinkou zrekonštruovaného areálu kúpaliska 
sú volejbalové plážové ihriská. Slávnostne ich „pokrstili” účastníci turnaja Casper Beach 
Volley Action 2004, ktorý sa tu uskutočnil v dňoch 15.–18. júla (bližšie o ňom píšeme na 
strane 12). Podľa Vladimíra Mihočku, riaditeľa AD HOC, bola v spomínaných dňoch 
zaznamenaná i najvyššia návštevnosť, cca 700 návštevníkov denne. Tá bola prirodzene 
priamoúmerná i výške stupňov na teplomeroch. – Všetko závisí od počasia, – dodáva V. 
Mihočko, – a to je vrtkavé. Na zvýšení počtu návštevníkov sa podieľa i zlepšenie stravo-
vacích služieb. V budúcnosti by mali kúpaniachtivých záujemcov prilákať dokončené 
športoviská, detský areál či minigolf. Ukončenie letnej sezóny je naplánované na 31. au-
gusta. V. Mihočko však nevylučuje, že bude sezóna v prípade priaznivého počasia predĺ-
žená i do septembrových dní.                        Foto: S. Osuský

Keď sa leto končí
Niečo sa chystá... Vo vzduchu cítiť na-

pätie z očakávania nového peletónu dní, 
ktoré nás čakajú. Deti omámené únavou 
z celodenného šantenia sa s ľahkosťou 
poddávajú snom, ktoré striehnu v naj-
tajnejších skrýšach, aby sa znenazdajky 
vynorili a diktovali príbeh noci. Už len pár 
dní. A je to tu! Nový začiatok. Môže prísť 
kedykoľvek, mágii toho septembrového 
sa však len máloktorý vyrovná. Čo nás 
čaká? Hľadajú odpoveď budúci prváči-
kovia nielen novej školy. Ako si tento rok 
zlepším známky? Vymýšľajú stratégiu tí, 
čo už okúsili náročnosť školských lavíc 
a opäť sa do nich vracajú s pevným roz-
hodnutím – začať odznova a lepšie! – Od 
septembra si nájdem prácu, – hovorí čer-
stvý absolvent školy, ktorý si chce plným 
dúškom užívať záverečné dni skutočne 
posledných prázdnin. Od septembra, od 
septembra – pilotné slová stoviek pred-
savzatí. Po omamne príjemných mesia-
coch sa život začína akosi zrýchľovať. Za 
katedry sa vracajú učitelia ešte dúfajúci 
v zlepšenie platov, do lavíc parlamentu 
zasa poslanci presvedčení o reformných 
múdrostiach obohacujúcich litery zákona 
a vraj i náš život. Nové plány sa začnú 
rodiť i v hlavách budúcich podnikateľov, 
klientov nového inkubátora. Z televíz-
nych obrazoviek sa na nás budú usmievať 
nové tváre. A čo my – tvorcovia miest-
nych médií? Prúd zmien zasiahol i nás. 
V redakcii sa zrodili nové nápady, aby 
diktovali peru, klávesnici, mikrofónu to, 
čo chcete vidieť, počuť, čítať. A všetko to-
to obklopuje väčšinou tíško driemkajúci, 
niekedy nebezpečne pozorný, oceňujúci 
i kritický duch Malačanov. Chceme ho 
prebudiť z letnej siesty a povedať mu, že 
sme tu preňho a za jeho tichej podpory 
odštartovať novú etapu malackej televí-
zie. Zbohom MINKA, Infokanál Progres, 
cesta pre eM TV je pripravená. 

 LUCIA POLÁKOVÁ

Kde školský zvonec 
zaznie po prvýkrát

Od septembra vychádzame každé 2 týždne

Transformáciou TEKOS-u ušetrí mesto peniaze

Pokračovanie na 9. strane

Tak už stojí! Priestory zatiaľ opustenej budovy školy sa čoskoro zaplnia novými žiakmi 
ZŠ Štúrova.

Nový riaditeľ NsP v Malackách MUDr. P. Jerguš:

„Pacient je náš pán”
Nový riaditeľ nemocnice 
MUDr. Peter Jerguš sa netají 
tým, že má vysoké ambí-
cie. Dúfajme, že sa mu ich 
aj vďaka zodpovednému 
prístupu k riadeniu podarí 
naplniť. 

DOBRÁ SPRÁVA PRE MALACKY

Pokračovanie na 2. strane

Z iniciatívy primátora mesta sa 22. 7. zišiel poslanecký zbor na mimoriadnom 
zasadnutí MsZ. Dôvodom konania zasadnutia v čase prázdnin a dovoleniek bola 
nutnosť prerokovať neodkladnú záležitosť, ktorá v budúcnosti zasiahne do cho-
du MsÚ. Bol ňou návrh na transformáciu obchodnej spoločnosti TEKOS, s. r. o., 
Malacky. Zamestnanci TEKOS-u tak začnú od 1. 9. vykonávať všetky verejnopros-
pešné práce a služby už v réžii Mesta Malacky. 

Viete,
čo bude

nové
v TV?

Neprehliadnite
stranu
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MsZ schválilo: 
• návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 6/2003 

o miestnych poplatkoch v meste Malacky 
• návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2004 

o školských obvodoch základných škôl na 
území mesta Malacky

• odplatný prevod vlastníckych práv na 
nehnuteľnosti – parcely č. 3793/79, č. 
3793/227 v k.ú. Malacky, č. 3793/219, č. 
5418/42, č. 5418/41,č. 3793/221

• zmluvu o zriadení vecného bremena 
medzi Mestom Malacky a vlastníkmi SBD 
Mierové námestie, družstvo vo veci užívania 
pozemkov počas stavby

• zmluvu o budúcej nájomnej zmluve 
medzi Mestom Malacky a SBD Mierové ná-
mestie, družstvo na pozemky parcely č. 
2872/2 a č. 2872/3 

• prevod vlastníckeho práva k novovytvo-
renej parcele č. 4503/64 o výmere 535 m2 
podľa geom. plánu č. 81 z majetku Mesta 
Malacky na BUILDER, spol. s r.o., Bratislava

• zmenu rozpočtu Mesta Malacky na rok 
2004, pričom bežný rozpočet je zostavený 
ako vyrovnaný s príjmami a výdavkami 
158 877 tis. Sk a kapitálový rozpočet je zo-
stavený ako prebytkový s príjmami 196 204 
tis. Sk a výdavkami 182 015 tis. Sk

• predložený rámcový plán práce mest-
ského zastupiteľstva na druhý polrok 2004 
s pripomienkami doplniť Návrh transformá-
cie TEKOS, s. r. o., a informáciu o aktuálnom 
stave NsP a zabezpečení poskytovania zdra-
votníckych služieb

• správu hlavného kontrolóra o vyhodno-
tení činnosti jeho útvaru za rok 2003

• zmenu zriaďovacej listiny rozpočtovej 
organizácie MŠ, Kollárova ul. 896 v súvislosti 
so zrušením elokovanej triedy na Ul. Ľ. Fullu

• za člena – neposlanca finančnej a ma-
jetkovej komisie Ing. Vladimíra Kožucha a za 
člena – neposlanca sociálnej komisie Vlastu 
Galovičovú

• vyplatenie odmien za obdobie január–
jún 2004 primátorovi mesta, zástupcovi pri-
mátora mesta a hlavnej kontrolórke mesta

• vyčlenenie finančných prostriedkov do 
výšky 100 tis. z kapitálových výdavkov roz-
počtu mesta na vybudovanie studne v areáli 
ZŠ na Záhoráckej ulici

Zrušilo:
• uznesenie č. 108/2001 na zrušenie ob-

chodnej spoločnosti EKOREG, s. r. o., a veci 
súvisiace ako neaktuálne

• uznesenie č. 86/2004/2 pripraviť pod-
klady na vyhlásenie verejnej zbierky na zakú-
penie sonografu pre NsP ako neaktuálne

• činnosť elokovanej triedy MŠ, Kollárova 
ul. 896, nachádzajúcej sa na Ul. Ľ. Fullu 
dňom 1. augusta 2004

Uvoľnilo:
• člena – neposlanca Mgr. Branislava Vo-

sátka z finančnej a majetkovej komisie
Zobralo na vedomie:
• správu k návrhu VZN o hospodárení 

s bytovými fondmi mesta 
• odôvodnenie preloženého návrhu 

transformácie obchodnej spoločnosti TE-
KOS, s. r. o., Malacky

• správu o odstránení nedostatkov ziste-
ných kontrolou v oblasti prideľovania a pre-
vodov bytov v meste Malacky s pripomien-

kami sociálnej komisie k obsahu správy, naj-
mä pravdivosti tam uvedených informácií, 
nevyvodeniu osobnej zodpovednosti za ne-
dostatky pri prideľovaní bytov

• informáciu o aktuálnom postupe vý-
stavby Inkubátora Malacky

• informáciu o aktuálnom stave výstavby 
novej školy

• súbor racionalizačných opatrení v roz-
počtovej organizácii Mesta Malacky – MŠ 
Kollárova 

• informáciu o zahraničných kontaktoch 
zástupcov mesta za obdobie november 
2003–máj 2004

• prevod 5 komunálnych bytov do osob-
ného vlastníctva nadobúdateľov 

• informáciu o výsledkoch výberového 
konania na obsadenie miest riaditeľov škôl 
a školských zariadení v meste Malacky 
a o vymenovaní primátorom mesta na 5-roč-
né funkčné obdobie s účinnosťou od 1. 7. 
2004, Mgr. Terézia Sopóciová – ZŠ Dr. J. 
Dérera , Mgr. Mária Hudecová – MŠ 
a Mgr. Alžbeta Šurinová – CVČ

• výsledky ankety, zorganizovanej a spra-
covanej KPK MsÚ Malacky medzi občanmi 
sídliska Juh v Malackách na tému využitia 
priestorov uvoľnených po elokovanej triede 
MŠ na Ul. Ľ. Fullu

Uložilo mestskému úradu:
• prerobiť predložený materiál Návrh 

VZN o hospodárení s bytovými fondmi na 
základe  pripomienok  z  komisií  MsZ

• doručiť schválený Dodatok č. 1 k VZN 
č. 1/204 o školských obvodoch základných 
škôl Obci Kostolište a Krajskému školskému 

úradu v Bratislave, ako aj ZŠ na Záhoráckej 
ulici , ktorú budú žiaci z obce Kostolište na-
vštevovať

• doručiť každému poslancovi čistopis 
rozpočtu mesta na rok 2004 so všetkými 
schválenými zmenami

• dopracovať predložený materiál o do-
pade transformácie TEKOS, s. r. o., na rozpo-
čet mesta

• prepracovať správu o odstránení nedo-
statkov z kontroly prideľovania a prevodov 
bytov v meste Malacky

• uskutočniť rokovanie mesta, ŠK Ma-
lacky a ŠK Žolík v súvislosti s riešením 
spoločného využívania športových zaria-
dení v meste

• vyhotoviť dodatok k zriaďovacej listine 
MŠ, Kollárova

Uložilo riaditeľke MŠ:
• protokolárne odovzdať Mestu Malacky 

budovu bývalej elokovanej triedy  MŠ, Ul. Ľ. 
Fullu do 15. 8. 2004

Uložilo hlavnej kontrolórke:
• vykonať následnú kontrolu manipulácie 

s bytovými fondmi mesta 
Odporučilo primátorovi mesta:
• podpísať Dodatok č. 1 k Dohode o zria-

dení Školského športového strediska pre fut-
bal pri Základnej škole na Záhoráckej ulici 
týkajúci sa plochy futbalového ihriska na 
škole 

               –ap–

2004. Tento krok mohli urobiť až v období, 
keď je známe, do akej miery príspevky zo 
štátneho rozpočtu vykryjú náklady škôl. 
Vzhľadom na otvorenie novej školy na 
Štúrovej ul. bol odsúhlasený prevod neu-
potrebiteľného inventára ZŠ Ul. 1. mája za 
symbolickú 1 Sk na Gymnázium Malacky 
a ZŠ M. Olšovského. 

Oblasti školstva  sa týkalo i schválenie 
Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2004 o školských 
obvodoch základných škôl, na základe kto-
rého budú žiaci zo Suchohradu navštevo-
vať II. stupeň ZŠ na Záhoráckej ulici.

K ďalším bodom zasadnutia MsZ patrilo 

schválenie prevodu pozemkov známych 
ako areál Včelnice z Ministerstva obrany 
SR, vojenský obvod v prospech mesta. 
Poslancom tiež bola prednesená informá-
cia o zámere zakúpiť pre potreby mesta 
administratívnu budovu Nafta na Radlin-
ského ulici.

Do programu zasadnutia zasiahli i zme-
ny v NsP Malacky. Predstavitelia Nemoc-
ničnej, a. s., ktorí sa listom obrátili na mesto 
o doplnenie členov jeho Predstavenstva 
a Dozornej rady o zástupcov mesta, tak do 
svojich radov získali RNDr. Jozefa Ondrej-
ku a prof. doc. MUDr. Ladislava Hegyiho, 
DrSc.  

              –ap–

stavom personálu však nie sme schopní túto 
službu pacientom poskytovať. A nielen kvôli 
tomu chceme do Malaciek pritiahnuť no-
vých odborníkov.

Pri poskytovaní zdravotnej starostli-
vosti kladiete najväčší dôraz na klienta 
- pacienta. Kedy a ako pocíti pri návšteve 
NsP zmenu k lepšiemu?

Cieľom celého projektu transformácie je 
zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti, do-
siahnutie vyrovnaného rozpočtu a neskôr 
hospodárenie so ziskom. Už z tejto definície 
vyplýva, že pacient je naozaj na prvom mies-
te, až potom nasledujú hospodárske ambí-
cie. Pre pacientov chceme pripraviť kvalitný 
a rozšírený balík služieb. Veď väčšina zákro-
kov sa dá dnes robiť ambulantne, čo je pre 
pacienta príjemnejšie a prospešnejšie. Ne-
mocnicu čaká i reprofilácia oddelení – zruše-
né neurologické a pôrodnícke oddelenia sa 
zmenia na oddelenie pre dlhodobo chorých. 
Úplne konkrétnym krokom, ktorý sa dotkne 
pacienta, bude predĺženie prevádzkovej do-
by nemocnice. Chceme, aby zamestnaní 
Malačania našli otvorené ambulancie a špe-
cializované pracoviská aj podvečer. 

V predchádzajúcej odpovedi ste sa do-
tkli i zrušenia pôrodnice. Tomuto kroku 
predchádzali ostré protesty a Malačania 
sú dodnes dotknutí konaním bývalého 
vedenia. Ako chcete vyjsť v ústrety tým, 
ktorých sa situácia najviac dotýka – bu-
dúcim mamičkám a detským pacientom?

Chceme všetkých uistiť, že starostlivosť 
o tehotnú pacientku sa nezmenila. Nový ul-
trasonografický prístoj, o ktorý bude zaria-
denie nemocnice obohatený, pomôže mo-
nitorovať stav matky, plodu, placenty a ma-
ternice. Tak zabránime riziku predčasných 
pôrodov cestou do skalickej či bratislavskej 
pôrodnice. Podarilo sa nám rozšíriť i počet 
špecializovaných detských ambulancií, ktoré 
pokryjú potrebnú starostlivosť o novoroden-
ca. V blízkej budúcnosti sa súčasné mamo-
grafické pracovisko zmení na detský kútik.

Ako naložíte s mamografom, veď roky 
trvalo, kým sa podarilo tento prístroj aj 
vďaka verejnej zbierke pre pacientov za-
kúpiť. Zostane v Malackách?

Samozrejme, my ho len presunieme na 
miesto, kam patrí – na rádiologické oddele-
nie, na ktorom sa v súčasnosti uskutočňujú 
rozsiahle stavebné úpravy. Mamograf sa 
tak stane súčasťou výbavy zrekonštruova-
nej časti nemocnice aj spolu s novým po-
čítačovým tomografom a ultrazvukovými 
prístrojmi, ktoré budú pre pacientov k dis-
pozícii od októbra. Rekonštrukciu čaká aj 

anestéziologicko-resuscitačné oddelenie. 
Do užívania budú dané moderné poloho-
vateľné lôžka, ktoré zlepšia personálu prí-
stup k pacientovi a jeho polohovanie, ako 
aj dostupnosť prístrojov.

Z vašich odpovedí možno usúdiť, že 
malacká nemocnica dostane poriadnu fi-
nančnú injekciu. Koľko je spoločnosť Ne-
mocničná, a. s., pripravená investovať do 
rekonštrukcie a prístrojového vybavenia?

Investičný balík sa pohybuje v rozmedzí 
120 miliónov korún. Z toho bude už kon-
com septembra preinvestovaných takmer 
25 miliónov. Nemocnicu čakajú výrazné in-
vestície do samotného objektu a technoló-
gií, stavebné úpravy povedú k zvýšeniu hy-
gienického, sociálneho a sanitárneho štan-
dardu, rekonštrukcia sa dotkne inžinierskych 
sietí, výmeny podláh a okien i zavedenia po-
čítačovej siete a nemocničného informačné-
ho systému.

Súčasné vedenie má mnoho plánov. Vo 
svojej manažérskej filozofii kladie na prvé 
miesto kvalitný prístup k pacientom založe-
ný na vzájomnej dôvere a komunikácii, ktorý 
je predzvesťou úspechu. Od nástupu do 
funkcie pracuje P. Jerguš pri otvorených dve-
rách. Podľa jeho názoru je informovanosť 
pacienta na prvom mieste. Na dôkaz ústre-
tovosti bola zriadená i webová stránka, na 
ktorej budú pravidelne sprístupnené aktuali-
ty z prostredia nemocnice a zároveň sa vy-
tvorí priestor pre anonymné reakcie návštev-
níkov na kvalitu služieb. Vízia prerodu zadl-
ženej nemocnice s nie najlepšou povesťou 
na prosperujúce neštátne zdravotnícke za-
riadenie s vyhľadávanými službami bola na-
črtnutá. Nemocničná, a. s., má 9 rokov a 10 
mesiacov na to, aby nás presvedčila, že v ne-
ľahkom ekonomickom i konkurenčnom 
prostredí dokáže pretaviť svoje (a azda i na-
še) predstavy do skutočnosti.  

           –ipo–, –lucy–, foto: –lucy–

AKTUALITY

• Na MsÚ sa 20. 7. uskutočnilo pracovné 
stretnutie, na ktorom prerozdeľovali fi-
nančné prostriedky na financovanie škôl 
a školských zariadení v meste.
• Primátor J. Ondrejka rokoval 23. 7. so zá-
stupcami a. s. Eurovalley o príprave projek-
tu na vybudovanie infraštruktúry v Prie-
myselno-technologickom parku Záhorie.
• V Gajaroch sa 26. 7. stretli starostovia 
okresu Malacky k bezpečnostnej situácii 
v regióne.
• Od 27. 7. sa uskutočňuje preberacie ko-
nanie budovy novej základnej školy.
• 28. 7. vykonal NKÚ na MsÚ v Malackách 
kontrolu čerpania finančných prostried-
kov zo Štátneho fondu rozvoja bývania. 
Kontrola nenašla žiadne závady.
• V sídle Bratislavskej vodárenskej spoloč-
nosti sa 28. 7. uskutočnilo pracovné stret-
nutie k projektu odkanalizovania Mala-
ciek a regiónu Záhorie.
• V ten istý deň rokoval zástupca primáto-
ra J. Bulla s vedúcou kancelárie BSK v Bru-
seli A. Oel–Brettschneider o zapojení Ma-
laciek do projektu regionálnej spolupráce, 
ktorý sa bude uchádzať o podporu z eu-
rofondov. Partnerom Malaciek by malo 
byť španielske mesto Terrassa, ktoré sa 
snaží o reštrukturalizáciu priemyslu.
• J. Bulla rokoval 28. 7. so zástupcami 
MsHZ v Malackách o možnostiach vyba-
venia dobrovoľných hasičov novou zá-
chranárskou technikou. V záujme MsHZ 
je predovšetkým zaobstaranie motorovej 
píly a čerpadla na benzínový pohon.
• 27. 7., 5. 8. a 12. 8. sa uskutočnili pracov-
né stretnutia k príprave otvorenia Inkubá-
tora Malacky.
• Primátor mesta J. Ondrejka podpísal na 
MPSVaR SR zmluvy o pridelení grantu na 
realizáciu projektov Kultúra bez tlmoční-
ka 2005 a Projekt Záhorie.
• 4. ročníka festivalu dychových hudieb 
v maďarskom Albertirši sa zúčastnila aj 
delegácia mesta Malacky.                  –ipo–

JEDNOU VETOU

„Ak chceme zachrániť ostatné MŠ, 
musíme pristúpiť k týmto raciona-
lizačným opatreniam. Odkedy sa 
zmenili kompetencie, počítame kaž-
dú korunu!” Aj tieto slová zazneli na 
mimoriadnom stretnutí rodičov detí, 
ktoré mali budúci školský rok začať 
navštevovať elokovanú triedu MŠ na 
Pezinskej ulici, 5. augusta od Mgr. M. 
Hudecovej, riaditeľky MŠ Kollárova, 
za prítomnosti primátora a zástupcu 
mesta Malacky. 

Výsledok auditu mestskej kontrolórky 
z júla ukázal, že rozpočtový deficit MŠ 
v Malackách sa prehlbuje. 

Normatív na jedného žiaka na rok sa 
z predpokladaných 29 700 Sk zúžil na
20 490 Sk, znižuje sa i miera vykrytia ná-
kladov na prevádzku MŠ zo štátneho roz-
počtu. Mesto dostalo na pokrytie nákladov 
originálnych kompetencií o 27 % menej, 
ako boli skutočné náklady v minulom roku. 
Budova predmetnej MŠ nie je vo vlastníc-
tve mesta a produkovala stratu vo výške 
400-tisíc korún ročne. Podľa Márie Hude-
covej hygienickým normám nevyhovovala 
v tomto objekte ani prevádzkovaná kuchy-
ňa. Rodičia však proti tomuto kroku ostro 
protestovali. Snažili sa škôlku zachrániť 
návrhom o pravidelnom priplácaní k škol-
nému, čo však nie je zo zákona možné. 
Ekonomika v tomto prípade prevládla nad 
sociálnym cítením. Bude zrušená škôlka 
rodinného typu, vraj s najlepšou povesťou 
v Malackách, podporujúca projekt zdravia 

a environmentálnej výchovy či projekt 
Nenič svoje múdre telo, s výborným per-
sonálom, ktorý v úzkej spolupráci s rodič-
mi robil pre deti maximum. Ekonomika je 
neúprosná.

Racionalizačné opatrenia postihli 
i MŠ na Ul. Ľ. Fullu. Bolo to však menej 
bolestné, lebo o jej zániku sa hovorilo už 
od apríla, ale situácia na Pezinskej sa vy-
ostrila až v posledných júlových dňoch. 

A tak sa 29. júna slávnostne rozlúčili 
pracovníci elokovanej triedy MŠ na Ul. 
Ľ. Fullu s deťmi, ktoré sa už od septem-
bra do tejto budovy nevrátia. Z dôvodu 
nižšieho počtu detí prihlásených do MŠ 
pre budúci školský rok a prijatých racio-
nalizačných opatrení bola k 31. júlu vy-
radená zo siete malackých materských 
škôl. Od nového školského roka budú 
deti, ktorých sa zmena dotýka, navšte-
vovať elokovanú triedu na Štúrovej uli-
ci. Deti z Pezinskej budú rozdelené do 
troch prevádzok – Kollárova, Hviezdo-
slavova a Bernolákova ul. 

Celkovo nastúpi do 22 tried MŠ na 
Kollárovej ul. a jej štyroch prevádzok 
na území mesta 550 detí. Pre deti mlad-
šie ako tri roky boli zriadené špeciálne 
triedy na Kollárovej a Bernolákovej ulici. 
Prenesenie originálnych kompetencií 
v oblasti školstva na samosprávy má 
zatiaľ pre škôlkarov samé negatívne dô-
sledky. Dúfajme však, že prijaté raciona-
lizačné opatrenia prinesú svoje ovocie.

Text a foto: –lucy–

Transformáciou TEKOS-u
ušetrí mesto peniaze

„Pacient je náš pán”
Pokračovanie z 1. strany

Aký je vzťah medzi Medirexom a Nemocničnou?
Medirex, spol. s r. o. je jedným z hlavných akcionárov spoločnosti Nemocničná, 

a. s., v oblasti poskytovania primárnej a sekundárnej ambulantnej zdravotnej starost-
livosti. Medirex je zároveň jedným z najväčších neštátnych poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti.

Prevádzkuje polikliniku pri závode Volkswagen v Devínskej Novej Vsi, je zaklada-
teľom neziskovej organizácie Senior, ktorá v Modre zabezpečuje opatrovateľskú služ-
bu pre dôchodcov a dlhodobo chorých. V Bratislave prevádzkuje odborné ambulancie 
a podniká v oblasti klinickej biochémie a RTG diagnostiky. 

Čo sa stalo s predchádzajúcim riaditeľom?
Predchádzajúci riaditeľ MUDr. Mario Mikloši sa stal 12. júla hovorcom ministerstva 

zdravotníctva.

PÝTAME SA ZA VÁS

Pokračovanie z 1. strany

Uznesenie z rokovania MsZ – 25. jún

Atmosféra pri stretnutí s rodičmi bola napätá. Rodičia bojovali o škôlku svojich detí, no 
možnosť jej záchrany zostáva iba v prechode do súkromného vedenia. Rodičia sa pokú-
sili proces zvrátiť aj spísaním petície proti navrhovanému racionalizačnému opatreniu.

Zachránia zrušené 
škôlky ostatné?
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Ján Držka
1. Myslím si, že mesto 

má veľa nedoriešených 
problémov. Odstraňovať 
by sa ma li prioritne naj-
mä v oblasti odpadové-
ho hospodárstva, odka-
na lizovania mesta a dopravy, ktorá sa stá va 
neúnosnou. Riešenie posledného problému 
spočíva vo vybudovaní kruhových križova-
tiek v strede mesta a pri plánovanom ob-
chodnom stredisku Lidl. S dopravou bez-
prostredne súvisí i oprava a údržba jestvujú-
cich komunikácií. Treba vyriešiť hlavne stav 
na Ul. 1. mája a podobných uliciach, ktoré sa 
pre zlý stav kanalizácie prepadávajú. Pre 
mesto má veľký význam i dokončenie inves-
tičných akcií. Patrí k nim aj budova ZŠ na 
Juhu, ktorá odstráni zlú priestorovú situáciu, 
v akej sa základné školstvo v Malackách 
ocitlo, a dostavba podnikateľského inkubá-
tora.

2. V našom volebnom obvode je to dlho-
trvajúci problém odkanalizovania tejto časti 
mesta, t.j. Riadok a Padzelek. Situácia je sku-

točne kritická, pretože v poslednom období 
výrazne stúpla hladina spodnej vody. To 
ohrozuje i stav žúmp, ktoré majú občania 
vybudované už niekoľko desiatok rokov. 
Zvyšujúce sa náklady spojené s týmto prob-
lémom nútia ľudí správať sa nezodpovedne. 
Začínajú vypúšťať časť fekálií do svojich zá-
hrad. A to hovorí za všetko. Občania v na-
šom volebnom obvode sú nespokojní aj so 
stavom verejnej zelene, hlavne pri nemocni-
ci.

3. Doterajšiu prácu mestského zastupiteľ-
stva hodnotím vcelku pozitívne, i keď sa 
vždy vyskytujú nejaké protichodné názory, 
ale dlhotrvajúce diskusie prispievajú k rieše-
niu problémov. I keď niektoré uznesenia 
prechádzajú len s „odretými ušami”. Svoje 
zohráva i skutočnosť, ako sú poslanci na ro-
kovanie pripravení. Niektorí si materiály pre-
študujú doma, iní sa nimi začnú zaoberať až 
na zasadnutí. To sa zákonite musí odraziť na 
kvalite a dĺžke rokovaní.

Mgr. Vladimír Zetek
1. Mestské múzeum. Mrzí ma, že vzácne 

ex ponáty zo zbierky 
Múzea M. Tillnera sú 
uložené len v depozite. 
Ale hádam sa začína 
blýskať na lepšie časy.

2. Určite kanalizácia, 
ktorá trápi i mňa.

3. Čo sa týka mojej osoby, snažím sa 
okolo seba vytvárať predovšetkým kultúrne 
hodnoty. Hodnotenie prenechám iným. Po-
slanci MsZ však pracujú aj v čase dovole-
niek. A to o niečom napovedá.

Mgr. Lenka Kožuchová
1. Mojou prioritou 

a zá roveň si dovolím tvr-
diť, že takmer všetkých 
ľudí žijúcich v Malac-
kách, je predstava Mala-
ciek ako mesta plného 
kvetov a peších zón s kaviarňami, detských 
ihrísk, kultúrnych podujatí, ako mesta s fut-
balistami v II. lige, ďalej sú to krásne a čisté 
uli ce s množstvom turistov a miest na parko-
vanie a, samozrejme, všade novučičká kanali-
zácia. Nech vymenujeme akékoľvek priority, 
zatiaľ skutočne prioritnými zostávajú hlav ne 
problémy s udržiavaním každodenného cho-
du mesta, škôl, služieb pre občanov. Kaž dý, 
čo i len malý krok v tejto dobe neustálych re-
foriem, noviel a novelizovaných noviel k spo-
menutému ideálu, považujem za ús pech.

2. Denne chodím na prechádzky s ma-
lým synom a vidím, že je toho dosť, čo by 
sme mohli podrobiť tvrdej kritike v našom 
obvode. Len dúfam, že ľudia s nami nestratia 
trpezlivosť. Naštartované smerovanie a sys-
tém práce snáď čoskoro prinesie výsledky, 
ktoré sa premietnu do konkrétnych a viditeľ-
ných zmien i v tejto zdanlivo zabudnutej 
časti Malaciek.

3. Posledné komunálne voľby znamenali 
pre poslanecký zbor veľa nových tvárí. Aj ja 
patrím medzi ne. Musím skonštatovať, že 
napriek častokrát rozličnému pohľadu na 
spôsoby riešenia, som tu našla ľudí, ktorí 
skutočne chcú, aby Malacky vyzerali a aj 
boli krajšie a čistejšie mesto. Cesta, ktorú si 
vybral primátor mesta, a ktorú realizujeme 
spolu so zamestnancami mestského úradu, 
nie je ľahká a populárna. Mám však veľmi 
dobrý pocit, že krok za krokom, s presnou 
víziou do budúcnosti zavádzame do chodu 
mesta poriadok, prehľadný systém a zodpo-
vedné hospodárenie. Budem rada, keď za-
čneme naozaj vo vnútri vnímať, že prívlastok 
mestský znamená náš a podľa toho sa bude-
me všetci správať. Ako večný optimista si 
myslím, že to už ani nebude trvať tak dlho.

ANTON PAŠTEKA, foto: S. Osuský

TÉMA MESIACA
ANKETA

Premietnite si život vo vašom volebnom obvode. 
AKÉ SÚ POZITÍVA I NEGATÍVA BÝVANIA V TEJTO ČASTI MALACIEK?
Zuzana Filipová (19), nezamestnaná 
„Ja som tu veľmi spokojná. Táto časť mesta patrí medzi najpokojnej-
šie v Malackách. Rodinné domy podčiarkujú dedinskú atmosféru, no 
do centra mestského diania to nemám ďaleko, a to mi vyhovuje. Ra-
da chodím oddychovať do neďalekého Zámockého parku. Myslím si, 
že jeho rekonštrukcia bola jedna z najlepších vecí, akú vedenie mesta 
pre svojich občanov urobilo. V Malackách plánujem zostať, pretože 
ne mám dôvod sťahovať sa niekde inde.”

Anna Brumerčíková, ošetrovateľka
„Na tejto ulici (Hurbanova, pozn. aut.) nepociťujem žiadne problémy, 
ktoré by negatívne zasahovali do života obyvateľov. Nesťažujem sa, 
býva sa tu v porovnaní s niektorými oblasťami Malaciek výborne. Je-
dinou nedoriešenou vecou je kanalizácia. Niekedy by sa podľa môj-
ho názoru mohli poslanci viac snažiť o promptnejšie riešenie problé-
mov, s ktorými sa mesto borí. Nepáči sa mi tiež, ak sa na úkor novo-

stavieb v meste znižuje množstvo zelene. Mali by sme viac dbať na životné prostredie 
v okolí, v ktorom žijeme. Nedbanlivosť sa nám skôr či neskôr vypomstí.”

Stanislav Prášil (24), živnostník
„Bývanie v tomto pokojnom mestskom obvode mi maximálne vyho-
vuje. Veď si porovnajte predstavu v lete rozpáleného nájomného by-
tu a príjemne chladivého rodinného domu so zelenou záhradou. Do 
centra mesta to nemám ďaleko, ale ak mám byť úprimný, dianie 
v meste ma veľmi nezaujíma.”

Mikuláš Stískal (51), skladník
Pred 25 rokmi som sa prisťahoval do tejto mestskej časti, lebo tu boli 
lacné stavebné pozemky (podľa slov M. Stískala 3 000 Sk za celý poze-
mok, pozn. aut.) a už by som nemenil. Nič mi tu nechýba a ak potre-
bujem niečo vybaviť, zastávku autobusu mám pred domom, auto 
v garáži, takže vzdialenosť nie je problém. Negatívnou stránkou je 
snáď chýbajúca kanalizácia, no verím, že naši poslanci sa s týmto 

problémom popasujú. V Malackách sa celkovo býva podľa môjho názoru dobre. Je tu 
dosť pracovných príležitostí. A keď má človek dnes prácu a bývanie, k spokojnosti mu veľa 
nechýba. Vždy si na to spomeniem, keď vidím bezdomovcov potulujúcich sa po Hurbano-
vej ulici. Pýtate sa, či nás ohrozujú? Nie, sú neškodní a veľa z nich je v mojom veku, takže 
ich osobne poznám. Treba si úprimne povedať, či sa chcú zamestnať alebo im tento spô-
sob života vyhovuje.”          –lucy–,  foto: S. Osuský

25. júna sa o 9.00 h uskutočnila na ZŠ 
Záhorácka 95 v Malackách prezentá-
cia priestorov a zámerov prípravného 
ročníka zriadeného pre školský rok 
2004/2005. 

Ide o jedinečný projekt v okolí, ktorý 
podporuje ministerstvo školstva. Prípravný 
ročník predstavuje formu alternatívnej vý-
chovy 6-ročných detí zo sociálne znevýhod-
neného prostredia, detí s nedostačujúcimi 
alebo neexistujúcimi znalosťami vyučovacie-
ho jazyka alebo nízkou školskou priprave-

nosťou. Podľa slov PaedDr. J. Pagáčovej je 
primárnym cie ľom projektu intenzívnym pô-
sobením pedagóga a jeho asistenta uľahčiť 
deťom vstup do prvého ročníka zábavnou 
a hravou formou celodennej výučby. V špe-
ciálne upravenej triede ešte voňajúcej novo-
tou bude mať 8–14 detí vytvorené podmien-
ky pre všestranný rozvoj. 

Tak neváhajte, milí rodičia „skoroprváči-
kov”, až do začiatku školského roka 2004/
2005 máte možnosť prihlásiť svoje dieťa do 
nultého ročníka, a tým mu pomôcť úspešne 
odštartovať dráhu žiačika.                  –lucy–

3x3Pokračujeme v našej novej rubrike. Dnes sme dali priestor poslancom vo volebnom 
obvode č. 6 a každému položíme rovnaké otázky:
1.   Ktoré problémy nášho mesta navrhujete prioritne riešiť?
2. Čo najviac trápi obyvateľov vášho volebného obvodu?
3. Ako hodnotíte doterajšiu prácu mestského zastupiteľstva?

Najspokojnejší Malačania 
žijú v 6. volebnom obvode

Do 6. volebného obvodu patria ulice:
Partizánska, Pezinská, Záhradná, Dielenská, Jesenského, Dubovského, Sadová, 
Továrenská; R. Dilonga, B. Němcovej, J. Kráľa, Hurbanova, Lesná, Rakárenská, 
Duklianskych hrdinov, Písniky, Hlboká, Vysoká, Táborisko, Džbankáreň, NsP.

Štart pre „skoroprváčikov”

V tejto časti Malaciek vládne ozaj príjemná atmosféra. Veď posúďte sami. 

00.00 h  bude
celé mesto u vás doma

nové meno, nový obsah, nový prístup
mestskej televízie

eM TV
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Pozdrav z dovolenky
Leto je obdobím, keď si väčšina z nás 
obúva túlavé topánky a vyráža za 
dobrodružstvom do sveta. K cestova-
teľom iste patrí i Marcel Malý žijúci 
v Kalifornii, ktorého odkaz sme obja-
vili na našej web-stránke. 

„Pozdravujem všetkých Malačanov z me-
sačnej dovolenky v Mexiku. Je tu krásne. 
Bol som tu už veľakrát a všetkým návštevu 
Mexika vrelo odporúčam. Dnes sa idem po-
zrieť na Corrida de Los Torros, kde zabíjajú 
obrovských býkov v aréne. Žiaľ, aj to patrí 
k Mexiku. Majte sa krásne!”     

  MARCEL 

Cestu za kultúrou nemusíme merať 
len do divadla, výstavných priestorov 
či koncertných siení. 
Počas letných mesiacov bola Malača-
nom ponúknutá odlišná alternatíva 
– kultúrne zážitky ich čakali priamo 
v lone prírody v našom Zámockom 
parku.

Aj tento rok pripravilo nielen pre obyva-
teľov nášho mesta Záhorské centrum kultúry 
pestrý program podujatí Malackého kultúr-
neho leta 2004, z ktorého si veru bolo čo 
vyberať. Poväčšine skalní malí i veľkí náv-
števníci detských divadelných predstavení sa 
mali možnosť zoznámiť s klaunom Pepelem, 
utužiť si svoje environmentálne cítenie počas 

Ufúľanej rozprávky. Veď koniec koncov, od-
padky na zem nepatria! Dozvedieť sa, že 
skutočne je každý iný, jeden Dlhý, druhí Širo-
ký a ten tretí Bystrozraký. Na svoje si prišli 
predovšetkým milovníci hudby najrôznejších 
žánrov, raz do tanca vyhrávala skupina 
MODEX, ďalšiu nedeľu sa parket hmýril ta-
nečníkmi strhnutými vlnou horúceho „lati-
na”, no skutočne každú žilku v tele rozihrali 
až Diabolské husle Berky-Mrenicu. 

Text: –lucy–, foto: S. Osuský

„Tento rok sme ponúkli ako novinku 
možnosť vyskúšať si maľbu na hodváb, čip-
kovanie, perokresbu, linokresbu či modelo-
vanie,” hovorí R. Habová. „Prispôsobujeme 
sa požiadavkám tých, pre ktorých sa kurzy 
robia. Nemáme nalinkovaný program. Kaž-
dý má možnosť nájsť sa v ktorejkoľvek vý-
tvarnej technike a spracovať ľubovoľnú té-
mu.” 

V priestoroch ZCK na Čulenovej ulici, 
kde sa kurz konal, vládla príjemná rodinná 
atmosféra a dobrá nálada. „Je to perfektný 
oddych,” tvrdila Marianna, ktorá sa kurzu 
zúčastňovala už druhýkrát. „Som na mater-
skej dovolenke, pre mňa sú tieto dni návra-
tom do sveta civilizácie.” 

Naopak Lenka, učiteľka zo základnej 
školy, absolvovala kurz premiérovo a jeho 

priebehom bola nadšená. „Túto alternatívu 
využitia dovolenky som dlho zvažovala. No 
neľutujem ani minútu. Bol to výborný du-
ševný relax, naštartovala som svoje pozitív-
ne myslenie a načerpala nové sily.” Lenka 
chce v kreslení ďalej pokračovať, na kurze 
si stihla vyskúšať pastel, ceruzku, no láka ju 
i maľba na hodváb. 

Medzi účastníkmi sme okrem Marianny 
a Lenky videli i poslankyňu MsZ, študentov 
či pracujúce dôchodkyne, nechýbala ani 
učiteľka výpočtovej technológie z malacké-
ho gymnázia. „Boli sme vynikajúca partia,” 
tvrdia všetci. Priestor na umelecké vyjadre-
nie sa bol skutočne pre každého. Umelecké 
dielka, ktoré sa počas kurzov zrodili, sú od 
15. augusta týždeň vystavené v priestoroch 
SD ZCK.                      –lucy–, foto: S. Osuský

Všetky cesty vedú 
do Malaciek
Záhorie je región bohatý nielen na prí-
rodné krásy, ale aj pestrú skladbu oby-
vateľov. Žijú tu roduverní Záhoráci, ale 
aj obyvatelia, ktorí sa sem prisťahovali 
za prácou či láskou. Malacky sú právom 
nazývané srdcom Záhoria. Iste bude za-
ujímavé dozvedieť sa, z ktorých končín 
Slovenska či sveta k nám osud a život 
priviedol spoluobčanov. Napíšte nám, 
ako sa vám žije v meste na Záhorí.

– Pôjdeš z veľkého mesta do Malaciek, 
– tak znel príkaz. Bože, v živote som tam ne-
bol. Vystúpil som z autobusu s troma kufra-
mi. Na ulici stál práve deduško, a tak som sa 
ho opýtal: – Kde je tu mesto? – Šak ste v měs-
ce. Kam som to prišiel, veď ja tým ľuďom 
nerozumiem. Siahodlhý príchod na praco-
visko mi vzal posledné sily. O to krajšie bolo 
spoznávanie. Mestečko, hoci na rovine, a ja 
som bol zvyknutý, že slnko vychádza nad 
kopcom, mi istým spôsobom učarovalo. 
Taký malý štátik v štáte, ako všade. Ľudia 
zvláštni, prostorekí, no úprimní. – Co scete, 
synečku? – vraví babka na trhu. Bol to pre 
mňa malý šok. Veď tak mi vravela len moja 
milovaná stará mama. – Nescete búri? – Bab-
ka, aj by som si to kúpil, ale neviem, čo to je? 
Človek si zvykne a ja som si toto malé „mjes-
tečko” za Babou postupne obľúbil. Stretol 
som mnoho krásnych a dobrých ľudí. Dalo 
mi však to najkrajšie, čo muž môže chcieť. 
Moja krásna dcéra je Malačianka. Ďakujem 
vám, Malacky, že ten krásny prvý plač za-
znel práve tu u vás. Čo by som povedal 
o svojom rodisku? Malá dedinka medzi kop-
cami, kde každý pozná každého, ale to som 
našiel i u vás. Viete, na dedine musíte zvlád-
nuť všetko, no jedno som zistil, že s vaším 
kosiskom sa kosiť nedá. Odmala ma stará 
mama učili kosiť, no keď som dostal do rúk 
kosu na Záhorí, tak som sa cítil, neurazte sa, 
ako v pomocnej škole. Sľubujem, že sa to 
naučím! 

A aby som nezabudol. Viete v Malac-
kách sa narodila jedna krásna žena. Mám ju 
rád a dúfam, že s ňou prežijem zvyšok živo-
ta. Tak mi držte palce, Malačania!

ANDREJ SKALA

P.S. – Prídavok v mojej reči: Čujte a z kečky 
sa vám parí. Na tá naša susedka na gánku 
zabudla lojtru a pritom neumyla kavnike. 
Vysvetlivky: gánok–terasa, lojtra–rebrík, 
kávnike–šálky.

Ozvite sa nám aj vy – Spišiaci, Gemer-
čania, kopaničiari! Napíšte nám krátky 
pozdrav vo vašom nárečí, potešíte čita-
teľov Malackého hlasu a možno s prekva-
pením zistíte, že v Malackách žije oveľa 
viac ľudí pochádzajúcich z vášho regió-
nu, ako by ste tušili. A v našich novinách 
môžeme inovovať vžité úslovie: Všetky 
cesty vedú do Malaciek!

Autor uverejneného príspevku získa vizit-
ky v hodnote 250 Sk, ktorých výrobu mu 
podľa želania zabezpečí KAROL TARABA.

ÚSPEŠNÁ SEDMIČKA
25. a 26. júna privítalo už siedmykrát prekrásne 
prostredie Kamenného mlyna pri Malackách účast-
níkov tradičného medzinárodného hudobného fes-
tivalu Country mlyn. 

Po roku opäť čakal na stovky nadšencov dobrej 
trampskej, folkovej či country hudby pestrý program obo-
hatený o vystúpenia vyše 20 hudobných skupín. Porovná-
vať kvalitu jednotlivých vystupujúcich asi prináleží odbor-
níkom, no záujem verejnosti v prvý deň jednoznačne patril 
Wabi Daněkovi a Milošovi Dvořáčkovi, o Honzovi Nedvě-

dovi nehovoriac. Ten predstavil svoju najnovšiu hudobnú 
kolekciu 30 let písniček Honzy Nedvěda, ktorá je z veľkej 
časti nahrávaná práve na jeho slovenských festivalových 
vystúpeniach.

Druhý deň festivalu už tradične patril prehliadke mla-
dých skupín a avizovanej večernej hviezde Lenke Filipovej. 
Burácajúci potlesk však neobišiel ani Pavla Hammela, 
Petra Spáleného, Bukasový masív a i. Treba povedať, že 
organizátori mali pri výbere hudobných hostí šťastnú ruku. 
Nesklamali ani tradiční moderátori Pavol Hraška a Veroni-
ka Havlová. 

Kvalita podujatia si udržiava vysoký štandard a Country 
mlyn sa podľa slov organizátorov radí medzi najlepšie fes-

tivaly tohto druhu na Slovensku. Cieľom je udržať „mlyn” 
v slovenskej špičke medzi takými podujatiami, akými sú 
piešťanská Country lodenica, Radimovská šopa, Stupav-
ský širák ap. Jeden z hlavných organizátorov Milan Merc 
vyslovil v tejto súvislosti prianie, aby sa skupina nadšených 
usporiadateľov v budúcnosti rozšírila o nové posily, ktoré 
by iste prispeli k stálemu zlepšovaniu kvality a reputácie 
festivalu.

Čo dodať na záver. Ranné piatkové počasie, do ktorého 
sme sa 25. júna zobudili, odradilo mnohých zbaliť sa a ísť na 
„Kameňák”. Treba však povedať, že zaváhali. Stálo to za to! 
Šancu napraviť svoje počínanie majú však o rok. Dovidenia 
na Country mlyne 2005!      –ap–

AJ TAKÉ JE MALACKÉ LETO

Tak tu ich máme. Dlhého, Širokého i Bystrozrakého v plnej kráse a me-
dzi nimi hlavný aktér nedeľňajších rozprávok Vlado Zetek.

Zvonivý smiech, vrúcny potlesk a podpora publika je tou 
najkrajšou odmenou účinkujúcim i organizátorom Malac-
kého kultúrneho leta.  

Kultúra v lone prírody

Nádejní výtvarníci
Pod dohľadom malackých umelkýň E. Režnej a R. Habovej boli jeden týždeň v jú-
li i v auguste do tajov rozmanitých výtvarných techník zasväcovaní asi tridsiati 
účastníci letných intenzívnych kurzov výtvarného umenia pre dospelých. Tie sa už 
druhý rok tešia všeobecnej obľube. Svedčí o tom i nárast záujemcov najmä medzi 
zamestnanými Malačanmi, na ktorých žiadosť bol augustový kurz oproti júlové-
mu presunutý do popoludňajších hodín. 

R. Habová dáva prvé inštrukcie. Zo zatiaľ prázdneho výkresu bude po pár hodinách hoto-
vé umelecké dielo. 

KT TURISTA KAROL TARABA
CESTOVNÁ AGENTÚRA
Mierové nám. 7, Malacky
Tel./fax: 772 52 22
SMS: 0904/44 84 12, 0905/77 27 38
E-mail: mailto:ktturista@stonline.sk
Aj pečiatky, vizitky, samolepky, svadob-
né oznámenia a diaľničné známky!
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Ako sa vám páči organizácia Malac-
kého kultúrneho leta? Čo hovoríte na 
koncert Diabolských huslí?

Róbert Makar (34), výtvarník
„Koncert Diabolských huslí bol vyni-

kajúci. Je tu vytvorený výborný kontakt 
s ľuďmi. Podujatí Malackého kultúrneho 
leta sa zúčastňujem pravidelne a stretá-
vam tu stále viac nových tvárí.” 

Viera Lahová (64), učiteľka
„Veľmi to chválim a ďakujem všetkým, 

ktorí sa na tvorbe Malackého kultúrne-
ho leta podieľali. Odviedli skutočný kus 
práce. Určite to stojí nielen veľa námahy, 
ale aj peňazí. Vraj si však na to dokážu 
zarobiť. K dnešným Diabolským husliam 
môžem dodať len toľko – boli úžasné.” 

Andrej (20), nezamestnaný 
„Nepochádzam z Malaciek, kvôli Dia-

bolským husliam som prišiel z Bratislavy. 
Vôbec ma nesklamali. Je výborné, že Mala-
čania majú možnosť navštevovať takéto 
podujatia.” 

Andrej Trenčanský (42), policajt
„Chodím pravidelne na každé poduja-

tie. V kultúre sa urobil krok vpred. Mám 
veľkú rodinu. Vďaka organizátorom Malac-
kého kultúrneho leta máme s deťmi každú 
nedeľu vyplnenú krásnym programom.” 

Lenka Dubničková (19), študentka
„Je výborné, že sme Diabolské husle 

mohli vidieť i v Malackách.”      –lucy–

Tri otázky pre Jána Berky-Mrenicu ml.
Tešili ste sa do Malaciek? 
My to berieme normálne ako každé iné 

mesto. Ešte sme nemali tú česť koncertovať 
v Malackách. Keď nás umelecká agentúra 
oslovila, nezaváhali sme. Vážime si každého 
diváka, ktorý sem prišiel. Dnes je to vzácnosť. 
Na Záhorí však nie sme ojedinele. Tento me-
siac koncertujeme ešte v Skalici a v októbri 
sme v Stupave. Ak môžem prezradiť, v Malac-
kách sa s veľkou pravdepodobnosťou ukáže-
me ako hostia Adventných Malaciek. 

Ako sa vám dnes vystupovalo?
Malacké publikum je veľmi vďačné. Je 

výborné, že sa v Malackách v oblasti kultúry 
niečo robí. Zo širokej palety podujatí, ktoré 

sú v rámci Malackého kultúrneho leta ľu-
ďom prístupné, usudzujem, že tu máte ozaj 
šikovných ľudí. Pracovníkov z oblasti kultúry, 
ktorí za podpory mesta dokážu zorganizo-
vať podujatia v tomto „veľkom“ štýle. 

Hudba je vo vašej rodine tradíciou. 
Pokračujete v šľapajách svojho otca – 
Berky-Mrenicu st.. Máte komu odovzdať 
hudobné žezlo? 

Pojem Berky-Mrenica si otec budoval 
dlhé roky. Nasledujem ho s veľkou radosťou. 
Dcéru to však viac ťahá k športu ako k hud-
be. Človek ale nikdy nevie. Mám tiež veľmi 
talentovanú neter, ktorá študuje husle na 
konzervatóriu. V tradícii teda bude mať kto 
pokračovať.   –lucy–, foto: S. Osuský

ANKETA

Organizátorom Malackého kultúrneho leta sa podaril husársky kúsok. 8. augusta sa 
Zámockým parkom rozozvučala temperamentná hudba Diabolských huslí. 

Orchester Diabolské husle vznikol v roku 1994. Založili ho absolventi hudobných 
škôl, ktorí v súčasnosti interpretujú diela skladateľov baroka (Bach, Vivaldi), klasiciz-
mu (Mozart, Beethoven, Haydn), romantizmu (Brahms, Dvořák, Liszt, Chopin), ope-
retné melódie (Strauss, Kálmán, Lehár, Offenbach), muzikálové melódie (Loyd Web-
ber, Loeve), ako aj diela súčasných autorov, zväčša vo vlastných úpravách, adekvátne 
k inštrumentálnemu zloženiu orchestra, zvýrazňujúc tak virtuozitu každého člena. 
Hudobné teleso Diabolské husle je špičkovým interpretom skladieb, ktoré čerpajú zo 
slovenského, maďarského, ruského, rumunského, židovského a cigánskeho folklóru. 

Ďakujeme malackému publiku



MALACKÝ HLAS 8/20044 MALACKÝ HLAS 8/2004 5

STE MLADÝ ČLOVEK VO VEKU DO 25 ROKOV V EVIDENCII UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE 
NAJMENEJ 15 DNÍ A MÁTE KRÁTKU, PRÍPADNE NEMÁTE VÔBEC ŽIADNU PRAX?

Rozšírte svoje možnosti uplatnenia 
na trhu práce vykonávaním 
absolventskej praxe 
u zamestnávateľa!
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle § 51 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanos-
ti v znení neskorších predpisov Vám poskytne príspevok 1.500,– Sk mesačne 

ČO ZÍSKATE?
•  odborné zručnosti a praktické skúsenosti, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu Vášho 

vzdelania;
•  paušálny príspevok vo výške 1500,– Sk mesačne na úhradu nevyhnutných osobných výdav-

kov spojených s vykonávaním absolventskej praxe;
•  náhradu poistného na úrazové poistenie počas výkonu absolventskej praxe, ak uzatvoríte 

zmluvu o úrazovom poistení;
•  voľno v rozsahu 10 pracovných dní, na ktoré vzniká nárok najskôr po uplynutí dvoch mesia-

cov vykonávania absolventskej praxe; 
• potvrdenie zamestnávateľa o vykonaní absolventskej praxe.

AKÉ SÚ VAŠE POVINNOSTI?
• vykonávať absolventskú prax v rozsahu 20 hodín týždenne;
• dodržiavať zamestnávateľom stanovený rozvrh pracovného času;
• dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a vnútorné predpisy zamestnávateľa;
• dodržiavať predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;
• uzatvoriť poistnú zmluvu o úrazovom poistení počas vykonávania absolventskej praxe.

Písomnú dohodu o absolventskej praxi môžete uzatvoriť na oddelení metodiky aktívnych opatrení 
trhu práce a projektového riadenia 

STE UCHÁDZAČ O ZAMESTNANIE?

Chcete byť zamestnávateľom
sám sebe?
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vám ponúka možnosť poskytnutia príspevku na samostatnú 
zárobkovú činnosť v zmysle § 49 z. č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších 
predpisov

PRÍSPEVOK MÔŽE BYŤ POSKYTNUTÝ, AK:
•  absolvujete prípravu na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej 

činnosti;
• ste v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedený najmenej 4 mesiace;
•  predložíte na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode začnete pre-

vádzkovať, resp. vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť, písomnú žiadosť o tento druh 
finančného príspevku vrátane:

 –  podnikateľského zámeru a  predpokladaných nákladov na začatie prevádzkovania alebo 
vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti;

 – kópie oprávnenia na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti; 
• splníte podmienky stanovené schémou pomoci „de minimis“;
•  uzatvoríte s príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny dohodu o poskytnutí prís-

pevku;
•  začnete prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť, ktorú budete prevádz-

kovať alebo vykonávať nepretržite najmenej dva roky;
• preukážete náklady súvisiace so samostatnou zárobkovou činnosťou.

ZVÝHODNENIE! 
Aktivačný príspevok 1500,– Sk mesačne po dobu najviac 6 mesiacov v zmysle § 12 
zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi dlhodobo nezamestnanému 
občanovi, ktorému pred začatím samostatne zárobkovej činnosti bola poskytnutá 
pomoc v hmotnej núdzi.

Podrobné informácie získate na oddelení metodiky aktívnych opatrení trhu práce a projektového 
riadenia a na oddelení pomoci v hmotnej núdzi.

STE V EVIDENCII UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE?
CHCETE ZVÝŠIŤ SVOJE UPLATNENIE NA TRHU PRÁCE?

Vzdelávajte sa!
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle § 46 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanos-
ti v znení neskorších predpisov Vám môže zabezpečiť vzdelávanie a prípravu pre trh práce

ČO ZÍSKATE?

•  možnosť zhodnotenia Vašich schopností, pracovných skúseností, odborných zručností, do-
siahnutého stupňa vzdelania;

• a zdravotnej spôsobilosti na prácu;
•  teoretickú alebo praktickú prípravu, ktorá Vám umožní získať nové vedomosti a odborné 

zručnosti na účel pracovného uplatnenia vo vhodnom zamestnaní;
•  úhradu výdavkov na stravovanie, ubytovanie a cestovné z miesta trvalého alebo prechodného 

pobytu do miesta konania vzdelávania a prípravy pre trh práce a späť;
•  príspevok na služby pre rodinu s deťmi na úhradu časti preukázaných výdavkov na pobyt die-

ťaťa v predškolskom zariadení alebo na pobyt u osoby, ktorá má oprávnenie na túto činnosť, 
a to do výšky 1200,– Sk mesačne na 1 dieťa a do výšky 900,– Sk mesačne na každé ďalšie 
dieťa;

•  ak ste občan v hmotnej núdzi – aktivačný príspevok 1500,– Sk raz v roku počas trvania jed-
ného vzdelávania a prípravy pre trh práce v zmysle § 12 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci 
v hmotnej núdzi.

ČO STAČÍ UROBIŤ?

• vyplniť prihlášku o zaradenie do vzdelávania a prípravy pre trh práce;
• uzatvoriť písomnú dohodu s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny;
•  podať písomnú žiadosť o príspevok na služby pre rodinu s deťmi,    

doložiť kópiu rodného listu dieťaťa        
a potvrdenie o návšteve predškolského zariadenia dieťaťom alebo doklad    
potvrdzujúci starostlivosť fyzickou osobou, ktorá má oprávnenie na takúto činnosť;

• uplatniť si nárok na aktivačný príspevok.

Podrobné informácie získate na oddelení metodiky aktívnych opatrení trhu práce a projektového 
riadenia a na oddelení pomoci v hmotnej núdzi.

STE OBČAN SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 
V EVIDENCII UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE? 
ZAČNETE SAMOSTATNÚ ZÁROBKOVÚ ČINNOSŤ V CHRÁNENEJ DIELNI 
ALEBO CHRÁNENOM PRACOVISKU?

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle § 57 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestna-
nosti v znení neskorších predpisov Vám ponúka
 

možnosť poskytnutia príspevku 
na úhradu preukázaných nákladov 
a preukázaných dodatočných nákladov 
súvisiacich so samostatnou 
zárobkovou činnosťou, ak:
• ste uznaný za invalidného občana podľa § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení;
• ste vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 4 mesiace;
•  predložíte písomnú žiadosť o tento druh finančného príspevku vrátane podnikateľského zámeru a kalku-

lácie predpokladaných nákladov na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska – na úrad 
práce, sociálnych vecí zárobkovú činnosť, alebo v ktorého územnom obvode máte trvalé bydlisko;

•  budete prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť v chránenej dielni alebo na chrá-
nenom pracovisku nepretržite najmenej dva roky;

• splníte podmienky stanovené schémou pomoci „de minimis“;
•  uzatvoríte s príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode začnete 

prevádzkovať, dohodu o samostatnom poskytnutí príspevku.

ZVÝHODNENIE! 
Aktivačný príspevok 1500,– Sk mesačne po dobu najviac 6 mesiacov v zmysle § 12 zákona 
č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi dlhodobo nezamestnaným občanom, ktorým 
pred začatím samostatnej zárobkovej činnosti bola poskytnutá pomoc v hmotnej núdzi.

Podrobné informácie získate na oddelení metodiky aktívnych opatrení trhu práce a projektového riadenia 
a na oddelení pomoci v hmotnej núdzi.

SERVIS ČITATEĽOM

 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Malackách informuje
 Sídlo:  Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky, tel.: 034/7971 110, 7971 111, e-mail:dagmar.furianova@upsvar.sk

MH 04/F7

✁

✃
✃

✁
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DROBNÁ INZERCIA

SERVIS / INZERCIA

Zapekaný karfiol
SPOTREBA: 1 väčší karfiol, 4 vajcia, 

2 lyžice oleja, 2 lyžice múky, soľ, 50 g tvr-
dého syra (ementál), 100 g šunky, petržle-
nová vňať, tuk a žemľová strúhanka na vy-
mastenie ohňovzdornej formy

POSTUP: Karfiol rozoberieme na 
ružičky, umyjeme a v slanej vode uvarí-
me do polomäkka. Vyberieme na tanier. 
Vychladnuté uložíme na dno vymastenej 
a strúhankou posypanej ohňovzdornej 
nádoby. Metličkou do penista vymiešame 
žĺtky s olejom a soľou. Pridáme postrúha-
ný syr. Primiešame nadrobno pokrájanú 
šunku a posekanú petržlenovú vňať. Do 
vyšľahaných bielkov vmiešame múku 
a predchádzajúcu hmotu. Všetko to na-
vrstvíme na karfiol a v predhriatej rúre do 
ružova upečieme.

Sociálno-poradenský servis v Malackách
1. júla začalo činnosť OZ RADA PRE PORADENSTVO V SOCIÁLNEJ PRÁCI – 
pobočka Malacky (RPSP) so sídlom na Sasinkovej ul. 71. Zameriava sa najmä na:
• osobné sprevádzanie jednotlivca pri riešení problémov,
• sprostredkovanie kontaktu, kde a na koho sa obrátiť pri riešení náročnej situácie,
• sociálno-právnu problematiku,
•  sprostredkovanie kontaktu s verejnoprávnymi inštitúciami, so zdravotníckymi organizá-

ciami, neziskovými organizáciami a občianskymi združeniami,
• pomoc pri zriaďovaní chránených dielní a sociálnych zariadení,
• účtovníctvo a daňová problematika neziskových organizácií.
PORADENSTVO JE ZABEZPEČOVANÉ BEZPLATNE kvalifikovanými členmi združenia 
formou osobných konzultácií. RPSP disponuje rozsiahlou databázou inštitúcií pôsobia-
cich v sociálnej a zdravotnej oblasti i odbornou knižnicou.
 Stránkové dni pre MVO sú Po 8.00–15.00, Ut 8.00–15.00, So 10.00–12.00 

Poradenstvo je jednotlivcov, skupiny a rodiny sú St 17.00–19.00 a So 10.00–12.00. 
Kontaktovať sa môžete denne od 8.15–11.30, telefonicky na čísle 034/774 27 01.

Poďakovanie 
darcom krvi

Ďakujeme všetkým, ktorí v júni 2004 
darovali krv na našom oddelení. Ko-
lektív hematologicko-transfúzneho 
oddelenia vám praje pekné a príjem-
né prežitie zvyšných letných dní. 

Darcovia: Ing. Gabriela Varsíková, Mar-
cel Brenner, Ján Martinkovič, Ján Kaszycki, 
Veronika Hurbanová ml., Veronika Hurbano-
vá st., Artur Sertl, Andrej Petráš, Radoslav Moz-
ner, Peter Hason, Peter Pospíšil, Štefan Arva, 
Helena Reháková, Peter Sokoli, Peter Szabo, 
Štefan Čermák, Ladislav Chlepko, Miroslav 

Rehák, Alena Pániková, Ľudovít Nemec, Ma-
rián Valent, Erika Kreneková, Ľubomír Jurkas, 
Anna Koričárová, Miroslav Koričár, Vladimír 
Koričár, Milan Lukáček, René Nižňanský, Ri-
chard Galba, Ladislav Kleinedler, Vladimír 
Veselý, Jozef Galba, Jaroslav Foltýnek, Brani-
slav Lisý, Ján Bodnár, Zdeno Baláž, Richard 
Ďuriš, Ivan Horník, Stanislav Novosádek, 
František Blažek, Stanislav Bilkovič, Roman 
Fajkus, Eva Beitlová a Jaroslav Rusnák. 

• Predám NOBASIL na zateplenie podkrovia 
a podlahy. Kontakt: 0905/269 895.
• Predám kvalitné trojpedálové pianíno PET-
ROV, vynikajúci zvuk i vzhľad, ako nové. Ce-
na dohodou. Tel: 0907/334 650.
• Výfuky a čelné sklá za super ceny. Rozvoz: 
0903/633 620.
• Poskytujem poradenstvo v oblasti dôchod-
kového, životného i zdravotného pripoiste-
nia so sporením. Myslite na budúcnosť! Hľa-
dám i spolupracovníkov. Tel: 0908/139 572. 
• Predám invalidný vozík, cena dohodou, 
0902/891 292.
• Ponúkame prácu pre mamičky a babičky, 
mužov i ženy. Možnosť dobrého zárobku. 
Pošlite ofrankovanú obálku so svojou spia-
točnou adresou na meno Ján Zbranek, Láb 
59, 900 67.
• Prenajmem prerobenú garsónku v Malac-
kách na Juhu. Cena: 3 500 Sk + nájomné + 
elektrina. Kontakt: 0902 194 550.
• Predám pozemok vhodný ako stavebnú 
parcelu v Rohožníku a tiež ornú pôdu v rôz-
nych rozmeroch. Cena dohodou. Kontakt: 
Terézia Mátheová, Šancova 4, Pezinok, tel: 
033/641 24 48. 
• Predám hnedú dlažbu 10/10 cm – 600 Sk. 
Kontakt: 02/43424374 po 18.00 hodine.
• Predám nový výfuk so zárukou na Škodu 
Octavia, 2 800 Sk. Kontakt: 0903/89 03 60

INFORMUJE O ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI 
PO VSTUPE SLOVENSKA DO EÚ 
V RÁMCI TURISTIKY 

Slovensko je od 1. mája plnohodnotným členom EÚ a ako každý štát má vlastný 
systém sociálneho zabezpečenia regulovaný príslušnou legislatívou vychádzajúcou 
z historického vývoja, potrieb spoločnosti a ekonomických možností štátu. Zavádzaním 
spoločných štandardov do národnej legislatívy je však zabezpečovaná ich harmonizácia. 
Jej významnou súčasťou je Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, ktorá nám za-
bezpečuje štyri základné slobody: voľný pohyb tovaru, kapitálu, služieb a osôb. 

Pre poistencov CHZP APOLLO v zmysle uvedených nariadení pri turistickom po-
hybe v rámci EÚ – Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, 
Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Veľká 
Británia, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, 
Slovensko, Slovinsko a Európskeho hospodárskeho priestoru – Nórsko, Island a Lich-
tenštajnsko budú na požiadanie vydávané formuláre E 111, na základe ktorých má 
poistenec nárok na nevyhnutné ošetrenie v rámci štátov EÚ. 

Čo musím urobiť, ak chcem vycestovať do krajín EÚ a EHP ako turista?
Pred vycestovaním treba požiadať pobočku CHZ APOLLO o vystavenie formulára E 

111. Poisťovni musíte predložiť preukaz poistenca a doklad totožnosti. Formulár E 111 
poisťovňa vystaví na pol roka, no po uplynutí lehoty si môžete požiadať o nový. Poistenci 
pobočky Gbely tak môžu urobiť osobne alebo písomne na adrese CHZP APOLLO, Po-
točná 85, 909 01 Skalica, t. č. 034/6908131–3, fax: 034/6908112 alebo každú stredu od 
9.00 do 14.00 na expozitúre v Malackách, ktorá sídli v priestoroch NsP Malacky.

J. MACEJKOVÁ – marketing, CHZP Apollo, pobočka Gbely

Otázka: Ako sa volá formulár, na základe ktorého má poistenec nárok na nevy-
hnutné ošetrenie v rámci štátov EÚ a na akú dobu sa vystavuje?

Odpovede posielajte alebo hádžte do schránky s označením Malacký hlas na budove 
MsÚ do 3. septembra. Jeden z vás získa sadu reklamných predmetov CHZP APOLLO. 

NÁŠ TIP NA NÁKUP

v supermarkete

TÝŽDEŇ OD 23. DO 29. 8. 2004

• Špenátový pretlak, 450 g za 12,50 Sk 
• Clever piškótová bábovka za 39,90 Sk
• RAJO TVAROH jemný, 250 g za 22,90 
Sk

Oslaďte si život s HVIEZDOU!
MH 04/B3

MH 04/F8

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ 
 

Inkubátor Malacky, n. o., vyzýva záujemcov na predloženie žiadostí 
NA PRENÁJOM KOMERČNÝCH PRIESTOROV 
a žiadostí o zaradenie do podnikateľského inkubátora v centre Malaciek

ZAČÍNAJÚCIM PODNIKATEĽOM A EXISTUJÚCIM MALÝM A STREDNÝM PODNIKOM BUDÚ 
ZA VÝHODNÝCH PODMIENOK POSKYTNUTÉ KANCELÁRSKE 

A VÝROBNÉ I POLYFUNKČNÉ PRIESTORY

Klientom novopostaveného objektu podnikateľského inkubátora v centre Malaciek, 
Bernolákova 1A bude v rámci služieb k dispozícii 

RECEPCIA, STRÁŽNA SLUŽBA, ROKOVACIA MIESTNOSŤ, KONFERENČNÁ SÁLA, 
SEKRETARIÁT, SLUŽBY V OBLASTI PODNIKATEĽSKÉHO PORADENSTVA A PARKOVISKO 

Termín otvorenia: október 2004
Podmienky výberu a špecifikácia priestorov sú k dispozícii v kancelárii Inkubátora Malacky, n. o., na Ul. Martina Rázusa 30, 

tel.: 034/772 22 42, fax: 034/774 12 52, mobil: 0915/73 49 13–5, e-mail: inkubator@inmalacky.sk
Kontaktné osoby: Ing. Iveta Gvozdjáková, Ing.arch. Valentín Magdolen, Ing. Richard Nimsch

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EURÓPSKOU ÚNIOU

OPRAVUJEM CHLADNIČKY
A MRAZNIČKY

 

Pavol Šišolák, Závod 663
tel.: 0703/779 94 35, 0903/75 06 12

MH 04/F1

KUPÓN

8DEXIA BANKA SLOVENSKO

S Malackým hlasom si môžete osviežiť 
pamäť a zároveň súťažiť o vkladnú knižku. 
Na stránkach novín si spolu pripomína-
me udalosti, ktoré ovplyvnili vývoj mesta 
a jeden z vás získa 500-korunovú vkladnú 
knižku od Dexia banky.

V ktorom období sa začala výstavba 
novej školy a aký je jej súčasný názov?

Odpoveď spolu s nalepeným kupónom 
a vašou adresou pošlite do redakcie alebo 
vhoďte do schránky s označením Malacký 
hlas na budove MsÚ do 3. septembra. Za 
správnu odpoveď z minulého čísla odme-
níme vkladnou knižkou Štefániu Rupcovú 
z Ul. 1. mája v Malackách. Prosíme výher-
kyňu, aby sa ohlásila v redakcii.

Súťažte o vkladnú 
knižku z Dexia banky 
Slovensko, a. s.!

RECEPT PANI VOZÁROVEJ
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JÚN: Viera Horváthová a Ró-
bert Fajták; Ľubica Mórová a Stanislav 
Sopko; Barbora Adamovičová a Martin 
Mackovič; Lenka Holešová a Radoslav 
Slezák; Katarína Dorocáková a Rado-
van Martinkovič; Sylvie Růžičková a Ma-
rek Martinec; Eva Čermáková a Martin 
Juhás; Silvia Hricová a Ľuboš Černý. 
JÚL: Kamila Mikulášková a Martin Fria-
la; Petronela Hanáková a Jozef Dobša; 
Veronika Tillnerová a Filip Sloboda; 
Monika Poncová a Radoslav Sirotný; 
Sláva Jarabincová a Michal Cigánek.

PROGRAM ZCK MALACKY NA SEPTEMBER

SPOMIENKA

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

ZABÁVA NÁS PÁN BAKLÍK

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

POTREBUJÚ KOČÍK:
Od 1. do 30. 6. 2004:
Ružena Galbová, Malacky; 
Mário Szalay, Veľké Leváre; 

Marko Bihári, Plav. Štvrtok; Roderik Ur-
bašek, Suchohrad; David Maďarič, Ma-
lacky; Eduard Salay, V. Leváre; Lucia Mar-
tincová, Malacky; Lucia Struhárová, Zo-
hor; Silvia Pálková, Vys. pri Morave; Mar-
tina Mrázová, Lozorno; Petronela Val-
lová, Malacky; Pavlína Balóová, Kuchy-
ňa; Sebastián Gecler, Pernek; Miroslav 
Malík, M. Leváre; Jakub Ščuka, Zohor; 
Michal Božík, Sekule; Margarethe Šmi-
govská, Borinka; Michal Chmela, Zá-
vod; Lukáš Mareček, Sološnica; Barbora 
Kovářová, Závod; Rebeka Michalčíko-
vá, Láb; Vanesa Bukajová, Rohožník; 
Kristián Polakovič, Zohor.

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:

NIE SÚ MEDZI NAMI:

JÚL: 80 - Anna Baičeva, 24. 7. 
1924; Pavel Malý, 24. 7. 1924; 
František Matula, 17. 7. 1924; 

Vlastimila Šujanová, 9. 7. 1924; Cecília 
Matúšková, 5. 7. 1924.
AUGUST: 80 - Václav Procházka, 26. 8. 
1924; Mária Malíšková, 21. 8. 1924; 85 - 
Michal Pullmann, 15. 8. 1919; Mária 
Skaličanová, 14. 8. 1919; 91 - Mária Sza-
bová, 4. 8. 1913; 94 - Rozália Gašparo-
vá, 9. 8. 1910; Štefan Luknár, 4. 8. 1910.

POVEDALI SI ÁNO:

JÚN: Engelbert Velschmidt, 
1932, Lozorno; Ondrej Fusek, 

1933, Záhorská Ves; František Janičák, 
1931, Záhorská Ves; Ján Ambra, 1931, 
Studienka; Blandina Snopková, 1925, 
Jakubov; František Sojka, 1930, Sološni-
ca; Anna Buchtová, 1922, Moravský Sv. 
Ján; Alojz Blažek, 1923, Záhorská Ves; 
Kornélia Trenčanská, 1930, Malacky; 
Mária Palková, 1914, Kuchyňa; Jozefa 
Zajícová, 1935, Moravský Sv. Ján; Franti-
šek Kardian, 1930, Kuchyňa; Ladislav 
Červenka, 1926, Malacky; Ignác Roz-
skopf, 1914, Malacky; Pavel Šurek, 1926, 
Malacky; Milan Burcl, 1950, Malacky; 
Květoslava Snopková, 1924, Bílkove 
Humence; Štefánia Gelingerová, 1923, 
Malacky; Milan Horváth, 1933, Malac-
ky; Katarína Dubnická, 1917, Malacky; 
Ondrej Mihok, 1944, Prievaly. 
JÚL: Mária Osuská, 1917, Plav. Podhra-
die; Tomáš Danihel, 1925, Plav. Štvrtok; 
Ernest Rössler, 1926, Malacky; Štefan 
Zajic, 1922, Sekule; Jozef Gunár, 1924, 
Radimov; Jozef Salai, 1968, Lozorno; Má-
ria Hanzalíková, 1928, Malacky; Mária 
Hardošová, 1926, Bratislava; Marie Tře-
tinová, 1919, Malacky; Vladimír Červen-
ka, 1959, Sekule; Zoltán Lukovský; 1918, 
Malacky; Margita Kožuchová, 1913, Ma-
lacky; Jozef Sluštík, 1923, Stupava; Emí-
lia Žáčeková, 1921, Malacky; Jozef Dani-
hel, 1939, Malacky; Rudolf Brinkáč, 1944, 
Závod; František Kubaška, 1923, Malac-
ky; Jozef Ježek, 1945, Sekule; Libuša Jur-
kovičová, 1926, V. Leváre; Jozef Hoffer, 
1931, Rohožník; Alžbeta Sláviková, 1915, 
Kuchyňa; Júlia Vašková, 1922, Malacky; 
Emília Višvaderová, 1923, Zohor.
ANNAMÁRIA HORVÁTHOVÁ, matrikárka

†

Učitelka žádá žákú, aby vymenovali 
živle.

– Voda, oheň, vjetrisko, – kričá žáci. 
A Móricko ešče dodáva:

– Pivo!
– Proč pivo? – pýta sa učitelka.
– Ná tata povidau, že ket sa napije piva, 

tak je ve svojem živli.
• • •
Píše Francek synovi na vojnu: – Synu, 

posíuám ti ty peňíze, o keré furt píšeš. Ale 
zapamataj si, že sto korún sa píše z dvoma 
nulama a né z troma!

• • •
– To je život! Nesmím fajčit, nesmím 

pit, nesmím chodzit za babama!
– Ste nemocný?
– Né, ženatý!
• • •
V saune dvihne Francek zvoňící mobil 

a odpovidá na otázky:
– Tricettisíc za kožuch? Ale právdaže, 

miláčku, kúp si ho! Dvacettisíc kabelka 
a boty? Neváhaj a ber! Pjettisíc za mejkap? 
To je zadarmo, aspoň budeš pjekná!

Potom mobil vypne a pýta sa:
– Páňi, čí je to mobil?
• • •
– Já pijem alkohol enem jak lék!
– A jak sa cíciš?
– Sem velice, velice nemocný!
• • •
V šenku domúva Francek Imrovi:
– Víš, Imro, nescem sa do tebja nejak 

starat, ale myslím si, že by sis mjeu najít 
lepší flek alebo aspoň prestat vysedávat 
v šenku. Šak tá tvoja stará je furt bez pe-
ňez!

– Co to má zas byt? – vykríkeu namosú-
rený Imra. – Sceua si od tebja vypoščat?

– Né, já od ní!

Skutočnosť, že hudba a kultúra stme-
ľujú ľudí, obohacujú o nové dojmy 
a cenné zážitky, sa naplno potvrdila aj 
na spoločnom koncerte žiakov a uči-
teľov základných umeleckých škôl 
v Malackách a v Hohenau. 

Žiaci malackej ZUŠ už hosťovali na úvod-
nom koncerte veľkolepých osláv 70. výročia 
založenia Musikschule Hohenau an der 
March, na ktoré hudobnú školu spriatelené-
ho srdca Záhoria pozval riaditeľ oslavujúcej 
liahne hohenauských umelcov Anton Kra-
mer. 

Druhý spoločný koncert sa uskutočnil na 
záver spomínaných osláv v malebnom miest-

nom kostolíku, ktorý obecenstvo zaplnilo do 
posledného miestečka. Chrámová nadnese-
ná atmosféra a vynikajúca akustika vybičovali 
v malých umelcoch pocit výnimočnej zodpo-
vednosti za predvedené výkony, takže výsled-
ný dojem bol vynikajúci a spokojní naisto ne-
odchádzali iba hosťujúci malackí muzikanti, 
ale aj skvelé obecenstvo. Na záver koncertu 
v mene mesta riaditeľka ZUŠ v Malackách 
Eva Zaícová odovzdala pamätný list a upo-
mienkové predmety riaditeľovi školy, pred-
staviteľom mesta a miestnemu kňazovi, ktorý 
ochotne poskytol priestory svätostánku pre 
toto krásne podujatie a na záver pozval hos-
ťujúcich i domácich účastníkov koncertu na 
drobné občerstvenie na fare.          –tabu–

V júni tohto roka nás 
navždy opustil najstar-
ší skaut a priateľ všet-
kých skautov pán – 
brat 

Ignác Rozskopf
Rád sedával v kruhu skautov a rozprával 
o svojich skautských začiatkoch, potul-
kách v prírode, objavovaní krásnych prí-
rodných krás, o vykopávkach, o morálke 
a prežití v prírode. Vydržal žiť po celý svoj 
život v skautskom duchu a stal sa tak veľ-
kým vzorom pre celú skautskú rodinu 
v našom meste.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku, navždy zostane v našich srd-
ciach.

KAMIL FTÁČNIK – GORDON, 
vodca 69. zboru M. R. Štefánika 

v Malackách 

3. 9. o 16.00 h v SD ZCK – konkurz do TANEČNÉHO ŠTÚDIA 
ZCK a  tanečnej skupiny SALTATRIX
8. 9. o 17.00 h na Čulenovej ul. – otvorenie jazykových kurzov 
– nemecký jazyk
9. 9. o 17.00 h na Čulenovej ul. – otvorenie jazykových kurzov 
– anglický jazyk
18. 9. o 14.00 h v SD ZCK – slávnostná vernisáž Oblastnej 
výstavy poštových známok Záhorie 2004 – organizátor  Klub 
filatelistov 52–32 Malacky
25. 9. od 8.00 do 12.00 h na Čulenovej ul. – Burza poštových 
známok a všetkých zberateľských odborov
25. 9. o 14.00 h v SD ZCK – slávnostné palmáre Oblastnej 
výstavy poštových známok Záhorie 2004

30. 9. o 17.00 h v SD ZCK – stretnutie členov Klubu filatelistov 
VÝSTAVY
29. 8. (do 11. 9.) – ĽUDIA – individuálnym pohľadom jednot-
livých autorov – organizátor Klub fotografov FOPA a OZ 
M.L.O.K. (vernisáž – 29. 8. o 17.00 h v SD ZCK)
18. 9.–25. 9. – OBLASTNÁ VÝSTAVA POŠTOVÝCH ZNÁMOK 
– organizátor Klub filatelistov 52–32
KRYPTY pod františkánskym kostolom NPPM 
Z ARCHÍVU MÚZEA
Otvorené Ut–Pi 9.00–17.00, So–Ne 14.00–17.00
KNIŽNICA – Záhorácka ul.: Po–Pi 10.00–12.00, 13.00–18.00
 Juh: Št 11.00–17.00

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Tábor po skautsky
Pozitívne myslenie, dobrá nálada, úsmevy na tvárach, poho-
da s nevyhnutnou dávkou disciplíny, keď každý vie, čo má 
robiť, ako sa správať a o čo sa postarať – to je to, čím za-
čiatkom júla žilo a dýchalo neveľké táborisko na prekrásnej 
lúke v tichom zákutí záhorskej lokality Tančiboky smerom 
na Studienku.

Vlastnými rukami si tu postavilo tábor asi štyridsať malackých 
skautov na čele s Bosorkou, Gordonom (také sú ich skautské 
mená) a ďalšími dospelými skautmi, ktorí popustili uzdu fantázii 
a vytvorili v čase prázdnin fantastický svet dobrodružstva, zábavy 
a príjemnej pohody pre svojich mladších kamarátov. 

K spoľahlivým vodcovským oporám patrili manželia Ftáčnikov-
ci, usmievavá kuchárka pani Petrášová a niekoľko mládežníkov, 
o ktorých by ste si možno mysleli, že ešte stále nedosnívali detské 
sny. Dostali však dôveru starších, a tak sa stalo, že celý tábor viedla 
mladučká Bosorka, aj keď pod chápavým a láskavým dohľadom 
rady starších. A robila to dobre! Program bol skutočne impozant-
ný. Každý deň skauti zasvätili inej téme, iným aktivitám, iným „smr-
teľne vážnym” hrám. Zaujal nás napríklad taký Deň Hrocha. Povie-
te si: „Čo má čo hroch hľadať v skautskom tábore na Záhorí? To 
je dajaký nezmysel!” Iba dobre informovaní však vedia, že Hroch 
bolo skautské meno Júliusa Satinského. Jeho pamiatke, spomien-
ke na jeho tvorivý duch, nehynúci optimizmus a všadeprítomný 
humor venovali celučičký deň. Tábor sa premenil na presscentrum 
s rozličnými redakciami. Jedni chystali táborové noviny, iní televíz-
ne či rozhlasové vysielanie alebo zábavný program. 

Skauting však nie je len o zábave, ale aj o jasných pravidlách 
a disciplíne. Tie dávajú hodnotnú pečať konaniu a činom aj v bež-
nom živote. 

Na pohľad deti ako ostatné, ale nedočkáte sa od nich použí-
vania nadávok a nepekných slov, vždy vás hlasno pozdravia, ne-

závidia si a navzájom sa neosočujú a rovnakú úctu ako dospelým 
vedia prejaviť svojim rovesníkom i menším drobcom.  

Vyjadrením skautských zásad je aj pozdrav. Poznáte ho? Skauti 
si podávajú ľavú ruku – od srdca – a malíčky si navzájom zaklies-
nia do seba. Tým chcú vyjadriť svoju ochotu pomáhať aj tým 
najmenším, zapojiť sa do spoločnej práce. Pre život je však neo-
ceniteľné aj to, že skauti akosi prirodzene nič nepokladajú za ne-
možné, neriešiteľné a vedia si v každej situácii poradiť. Je to azda 
tým, že sú rovnaká krvná skupina, alebo sa dá tomuto umeniu žiť 
naplno naučiť? 

TATIANA BÚBELOVÁ

Slovenský Červený kríž, 
sekretariát územného spolku zo Senca pozýva občanov mesta Malacky a oko-
lia na podujatie, ktoré sa uskutoční pri príležitosti osláv Svetového dňa prvej 
pomoci 11. 9. 2004 o 11.00 h na Mierovom námestí pri svetelnej križovatke. 
Cieľom podujatia, ktoré sa koná po celom svete, je zvýrazniť reťaz humanity 
a pomoci.

V stredu 7. júla 2004 po dlhej chorobe 
skonal člen Malackej kynologickej zá-
chrannej brigády 

PES MALUT,
dvojnásobný účastník medzinárodnej 
záchrannej akcie  v Turecku.

ZDENKO KRAJČÍR, psovod

Malí umelci hosťovali v Hohenau

PÍSANÉ NAŠÚ REČÚ

Jak tacínek zachránili vojáka
Ked začaua prvá svjetová vojna, 

moji rodičé už mjeli dzeci, mojích sú-
rodzencú. Tacínek  dostali povolávací 
rozkaz a moseli ít do vojny. Dostali sa 
na ruský front. Nevím, jak dúho byli na 
vojne, ked zažili tento príbjech:

Ked byuo po boji, vojáci moseli vy-
kopat velikú jamu a mŕtve telá do nich 
pohádzat. Na druhý deň ich mjeli posy-
pat vápnem a zakopat. Múj tacínek stáli 
v noci na varce. Zrazu začuli, jak spod 
zemi negdo kričí: 

– Pomóc, pomóc! Išli za huasem, až 
došli k jamje, kde byli nahádzaní mrtví 
vojáci. Až fčil ziscili, že huas vychádzau 
odtad. Zbadali, že jeden voják natŕča ru-
ky, aby mu pomohli. Podali mu ruku a on 
sa vyštverau ven. Velice im dzekovau, že 
mu zachránili život. Ked začau vyprávjat, 
tak ziscili, že je ze Záhorá, že vyprávjá 
jejich rečú. Tak sa ho pýtajú, odkad je. 
Já sem Výsmek z Gajár a já zas Osuský 
z Mauacek. Já mám zranenú nohu. 
Prebrau sem sa z bezvjedomjá a našeu 
sem sa tu medzi mrtvolama. Tacínek to 
hned išli ohuásit na velitelstvo a hned 
ho aj odvézli do polnej nemocnice na 
operáciu. Vícej ho na vojne nevidzeli, ani 
sa s ním nestretli. Ked už biuo po vojne, 
jeden Gajaran zháňau v Malackách ne-
jakého Osuského, kerý byu na ruském 
fronce. Tak sa dopátrau až k nám. Ta-
cínkovi ešče raz velice dzekovau, že mu 
zachránili život. Odtedy byli kamarádzi 
až do smrci.

Já si enem pamatám, jak nám strýc 
Výsmek nosili engliše (cukríky).

FRANTIŠEK OSUSKÝ

NAPÍŠ AJ TY, MILÝ ČITATEĽ!
Môže to byť príbeh zo súčasnosti ale-
bo minulosti. História sa rodí už dnes. 
Napíšme si našu záhorácku históriu 
z našich príbehov.

TONI GÚTH, autor rubriky

Pána Františka Osuského, podobne 
ako každého, kto nám napíše svoj 
príbeh v záhoráčtine, odmeníme po-
ukážkou na nákup v supermarkete 
BILLA.

alebo

okénko jak biuo, 
jak je... a jak bude

Anketa JUH
Výsledky ankety uskutočnenej medzi 
obyvateľmi sídliska JUH koncom júna 
ukázali, že občania by privítali v uvoľ-
nených priestorov po Materskej škole 
na Ul. Ľ. Fullu v Malackách sprevádz-
kovanie pobočky pošty, bankomatu, 
lekárne, či knižnice. 

Aj na základe výsledkov ankety bo-
li zo strany mesta oslovené Strediská 
poštových prevádzok so žiadosťou o 
zriadenie poštovej prevádzky a rovnako 
i Slovenská sporiteľňa ako možný pre-
vádzkovateľ bankomatu. Okrem toho 
bude v priebehu septembra na Juhu 
opäť sprevádzkovaná knižnica. Aj táto 
anketa má byť dôkazom toho, že hlas 
občana je mimoriadne dôležitý a pred-
stavitelia mesta sa usilujú reagovať na 
jeho volanie.

–lucy–
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Milí čitatelia, 
ochrana života, zdravia i majetku pri 
rôznych živelných pohromách či iných 
ohrozeniach, ktoré by mohli narušiť 
náš pokojný život, je primárnou pod-
statou civilnej ochrany obyvateľstva. 
V prípade krízovej situácie vám vedo-
mosť o zásadách civilnej ochrany mô-
že byť veľmi nápomocná.

Vzhľadom na to, že uplynulé roky sú cha-
rakterizované ako obdobie s mimoriadnymi 
výskytmi povodňových aktivít, prinášame 
vám v dnešnej rozsiahlejšiej časti seriálu in-
formácie o povodňovej situácii.

Mimoriadna situácia je obdobie ohro-
zenia alebo pôsobenia následkov mimoriad-
nej udalosti (povodne, záplavy...) na život, 
zdravie alebo majetok.

Po jej vyhlásení (v rozhlase, televízii...) sa 
organizujú a vykonávajú záchranné, lokali-
začné a likvidačné práce, evakuácia, núdzo-
vé zásobovanie a ubytovanie, nasadenie zá-
chranných zložiek.

Právo vyhlásiť alebo odvolať mimoriad-
nu situáciu podľa zákona o CO majú sta-
rosta obce, mestskej časti, primátor mesta, 
prednosta ObÚ, prednosta KÚ.

Za tejto situácie sú občania povinní dodr-
žiavať vydané pokyny, vykonávať ochranu 
potravín, vody, zvierat a krmív, plniť úlohy 
a stanovené opatrenia v jednotkách CO, vy-
konávať práce na ochranu života, zdravia 
a majetku, poskytnúť vecné prostriedky (au-
tobusy, mechanizačnú techniku, nákladné 
automobily...), poskytnúť priestory a pros-
triedky na núdzové ubytovanie.

Varovanie obyvateľstva sa vykonáva sig-
nálom „ohrozenie vodou” – 6-minútový stá-
ly tón sirén s následnou informáciou v ozna-
movacích prostriedkoch, ktorý sa opakuje 
(rozhlas, televízia, mestský rozhlas).

Evakuáciu riadi a zabezpečuje príslušná 
evakuačná komisia (obce, mestá, ObÚ, KÚ).

Evakuácia je odsun (premiestnenie) ohro-
zených osôb, zvierat, resp. vecí z ohrozené-
ho územia. Pre evakuované obyvateľstvo sa 

zabezpečuje núdzové ubytovanie a núdzové 
zásobovanie (stravovanie, pitná voda).

Medzi záchranné práce patria: 
včasné vyrozumenie – informovanie ohro-

zeného obyvateľstva, poskytovanie zdra-
votnej pomoci, uzatvorenie ohrozeného 
územia, poskytovanie veterinárnej starostli-
vosti, odpojenie narušených rozvodných sie-
tí (voda, plyn, elektrina), uvoľňovanie zaha-
taných vodných tokov, ochrana postihnu-
tých osôb a nasadených síl a prostriedkov.

Záchranné práce vykonávajú jednotky 
hasičských zborov, záchranná zdravotná služ-
ba, jednotky PZ, mestskej, resp. obecnej po-
lície, ozbrojené sily SR, jednotky CO, práce-
schopné obyvateľstvo, inštitúcie s humanit-
ným poslaním.

Záchranné práce riadi podnikateľ v pries-
toroch, ktoré vlastní alebo užíva, starosta ob-
ce, mestskej časti, primátor mesta, prednosta 
ObÚ, prednosta KÚ.

Medzi povodňové zabezpečovacie prá-
ce patria: ochrana hrádzí proti priesakom, 
proti preliatiu hrádze; môžu sa použiť fólie, 
geotextílie, dosky a pod., pričom fólie sa uchy-
tia kolíkmi a priťažia vrecami s pieskom; 
ochrana korýt a brehov vodných tokov proti 
narúšaniu: opevnenie porastmi, kameňom, 
betónovými prvkami; odstraňovanie preká-
žok znemožňujúcich plynulý tok vôd (oplo-
tenie, skládky odpadov, hrablice), narúšanie 
ľadových celín a zátarasov na vodných to-
koch (trhaviny); vykonávanie mimoriadnych 
manipulácií na vodných dielach (regulovanie 
odtoku podľa konkrétnej situácie nad vod-
ným dielom alebo pod ním), odvádzanie vôd 
zo zaplaveného územia po porušení hrádze; 
odvádzanie alebo odčerpávanie vnútorných 
vôd sieťou odvodňovacích kanálov a výkon-
ných čerpacích staníc; budovanie druhot-
ných ochranných povodňových línií s využi-
tím existujúcich objektov (cestné telesá, že-
lezničné násypy, terénne vyvýšeniny a pod.). 
Tieto zabezpečovacie práce vykonávajú 
správcovia tokov, kontroluje ich MŽP SR.

FRANTIŠEK ŠIMONÍK, 
referent CO MsÚ Malacky

VYHNE – Už 32. stretnutie Klubu re-
daktorov regionálnej tlače Slovenské-
ho syndikátu novinárov sa v dňoch 
24.–26. júna uskutočnilo vo Vyhniach. 

Novinárov privítal hotel Sitno, ktorý po-
skytol dostatok priestoru pre členskú schô-
dzu klubu, odborné debaty, ale aj športové 
a spoločenské aktivity ľudí od pera. Prípravu 
a realizáciu stretnutia vzala na svoje ramená 
redakcia dvojtýždenníka Slovenská brána – 
jej šéfredaktorka Monika Nemčeková je sú-
časne predsedníčkou Klubu redaktorov regi-
onálnej tlače. 

Súčasťou stretnutia bola aj návšteva Pivo-
varu Steiger vo Vyhniach. V nádhernej doli-
ne Štiavnického pohoria sa pivo varí od roku 
1473 – začali s ním mnísi z rádu templár-
skych rytierov. Počas svojej histórie prešiel 
pivovar viacerými dramatickými zmenami. 
Po privatizácii a príchode zahraničného ka-
pitálu a najmä uskutočnení technologických 
zmien a stavebných rekonštrukcií si značka 
získala stabilné miesto na trhu. Zvedaví novi-
nári poctivo zapisovali do zápisníkov techno-
lógiu výroby a podmienky skladovania či 
ošetrovania piva. 

Keďže tvorcovia novín sú nielen tlačiaren-
skou čerňou živí, oddychová časť 32. stret-
nutia patrila športu: plávaniu, tenisu, posilňo-
vaniu a prechádzkam v nádhernej prírode 
okolia Banskej Štiavnice. Súčasťou odborné-
ho programu bola aj tradičná súťaž Novinár 
roka, ktorú s prehľadom vyhral Milan Petržel, 
redaktor Región žurnálu – novín obyvateľov 
Žilinského samosprávneho kraja. Ocenenie 
víťazovi odovzdal Jozef Vatrál, vedúci Kated-
ry žurnalistiky FF UK v Bratislave. 

Novinári zo všetkých kútov Slovenska sa 
stretávajú už po tri desaťročia, aby v priateľ-
skej atmosfére hovorili o svojej práci a pod-
mienkach, v ktorých dnes žije, či skôr živorí 
regionálna tlač. Ďalšie 33. stretnutie, by sa 
malo v júni budúceho roka uskutočniť v Ma-
lackách – hostiteľom mienkotvorcov bude 
redakcia Malacký hlas!

IVANA POTOČŇÁKOVÁ

Vhodným miestom pre budovanie dob-
rých vzťahov, ktoré môžu vyústiť až do pria-
teľstva, sú všakovaké slávnosti. 

Najskôr sa predstavitelia Mestského ha-
sičského zboru v Malackách predseda Ivan 
Šíra a tajomník František Šimoník zúčastnili 
osláv pri príležitosti 120. výročia založenia 
gajarského Dobrovoľného hasičského zbo-
ru. O deň neskôr prijali pozvanie na hasičskú 
slávnosť, ktorá sa uskutočnila 1. augusta v ra-
kúskej obci Angern. Pre medzinárodných 
účastníkov podujatia bol pripravený skutoč-
ne bohatý program - od prehliadky prístavis-
ka, slávnostného zhromaždenia až po menej 
formálne spoločenské posedenie. Najzaují-
mavejšou časťou programu však určite bola 

slávnostná vysviacka záchranného člna me-
nom Fredi, ktorý bude v budúcnosti slúžiť 
záchrannej vodnej službe na rieke Morava. 
Za zásluhy o zabezpečenie záchranného čl-
na bol starosta obce Angern ocenený hasič-
ským vyznamenaním. Okrem neho vystúpili 
na slávnostnom zhromaždení aj ostatní ve-
rejní predstavitelia Angernu vrátane Gerhar-
da Nowaka. Ten ako okrskový veliteľ nezabu-
dol vo svojom príhovore privítať i prítom-
ných hasičov a čestných hostí nielen z Ra-
kúska, ale aj zo Slovenska. Vzorná príprava 
tohto podujatia a najmä starostlivosť rakús-
kych priateľov o zástupcov Mestského ha-
sičského zboru v Malackách potešila. 

–lucy–, foto: S. Osuský

Cestou do práce a z práce síce s chvatom, ale predsa len 
prechádzam popri mnohých predajniach. Sú medzi nimi 
viaceré, ktoré som nikdy nenavštívila, lebo ráno ešte nie 
sú otvorené a po práci takmer bežím na vlak, no zaujali ma 
tým, že výklady v nich sa takmer denne obmieňajú.

Možno by to niekto pokladal za zbytočnú námahu, ale nie je to 
tak. Je to významný signál spotrebiteľovi. Na mňa osobne to pôsobí 
mimoriadne pozitívne, teším sa vyššej kultúre predaja a záujmu, 
ktorý majitelia predajní venujú prezentácii svojho tovaru. Nepriamo 
tým oslovujú zákazníka, úctivo mu otvárajú dvere a dávajú najavo, 
že sú tu práve preňho. Takéto predajne si zaslúžia pozornosť a naše 
ocenenie, ale aj vyzdvihnutie oproti tým, ktorých profesionalita ešte 
mierne pokrivkáva.

Aj to sú dôvody, ktoré viedli mesto k myšlienke vyhlásiť celomest-
skú súťaž s názvom Predajňa roka. 

Idea súťaže vychádza z predpokladu, že každému majiteľovi 
predajne prirodzene záleží na posilňovaní dobrého mena jeho pre-
vádzky. Nie je teda cieľom kritizovať to, čo ešte nedorástlo na po-
trebnú úroveň, ale naopak vyzdvihnúť to, čo je svojou kvalitou vý-
nimočné. Mnoho predajcov naisto pochopí, že zapojiť sa do súťaže 

je vynikajúca príležitosť pre tých, čo chcú otvorene prezentovať 
ochotu a záujem o skvalitňovanie služieb zákazníkom.

Hodnotiť budeme my všetci – bežní spotrebitelia. Poslúžia nám 
na to anketové lístky v každej súťažiacej predajni, ale aj na interneto-
vej stránke mesta (www.malacky.sk), kde možno aj priamo hlasovať. 
Každý občan môže odovzdať hlas najviac raz mesačne, čím prejaví 
uznanie predajni, ktorá ho čímsi zaujala. Hodnotiť budeme kvalitu 
a sortiment tovaru, frekvenciu obmieňania výkladov, vzťah k zákaz-
níkom, označovanie tovaru (cenovky, akcie, záruky a pod.), ale aj 
správnosť postupu pri reklamáciách.

V každej chvíli svojho života sme spotrebiteľmi, milí Malačania, 
skúsme si väčšmi uvedomiť, že ako spotrebitelia máme zákonom 
garantované práva, ale aj celkom obyčajný ľudský nárok na priateľ-
ské a ústretové zaobchádzanie zo strany obsluhujúceho personálu 
predajní. Skúsenosti sú však rozličné. Spomeňte si teda pri hlaso-
vaní na obchod, ktorý vás nikdy nesklamal, ktorý si zaslúži vašu 
pochvalu. Spoločným úsilím sa nám určite podarí dosiahnuť pozi-
tívny efekt na oboch stranách – u predajcov i u zákazníkov, posil-
niť ich vzájomnú úctu a celkovo skvalitniť spotrebiteľské prostredie 
v našom meste.

TATIANA BÚBELOVÁ

Na Slovensku majetkové práva autorov 
a vydavateľov hudobných diel kolektív-
ne spravuje SOZA (Slovenský ochran-
ný zväz autorský). Jeho právomocou je 
udeľovať súhlas – tzv. licenciu na po-
užitie hudobného diela. Tá má formu 
Hromadnej licenčnej zmluvy. 

Podľa platného autorského zákona každý 
používateľ, ktorý na verejnosti prístupných 
priestoroch (v reštauráciách, kaviarňach, ob-
chodoch, kaderníctvach ap.) používa hudbu 
(z rádia, televízie alebo CD-prehrávača, hu-
dobného automatu ap.), ako aj každý uspo-
riadateľ verejného podujatia s hudbou (uspo-
riadateľ koncertu, hudobného festivalu ap.) 
je povinný získať súhlas na použitie hudob-
ných diel, teda uzavrieť licenčnú zmluvu 
a zaplatiť prostredníctvom SOZA autorské 
odmeny vlastníkom autorských práv. Táto 
povinnosť sa týka aj usporiadateľov benefič-
ných, resp. charitatívnych koncertov, podni-
kových zábav, plesov či recepcií. 

Sadzobník SOZA presne určuje výšku au-
torských odmien. V prípade verejných podu-
jatí s hudbou závisí od výšky vstupného 
a veľkosti priestranstva, na ktorom sa akcia 
uskutočňuje. Pri tzv. „open air” festivaloch sa 

vychádza z predpokladaného počtu účastní-
kov. Autorský honorár za hudobné produk-
cie, pri ktorých sa diela reprodukujú výlučne 
na počúvanie (napr. z rozhlasu alebo televí-
zora) a od návštevníkov sa nevyberá vstup-
né, sa uhrádza paušálnou sadzbou. Sadzba 
autorskej odmeny však závisí od druhu a roz-
lohy prevádzky. Nerozlišuje sa, či ide o hud-
bu hlasnú alebo tichú, príjemnú alebo neprí-
jemnú, ani to, či ide o skladbu domáceho 
alebo zahraničného autora alebo interpreta. 
Výška autorskej odmeny je rovnaká.

Podľa nového autorského zákona č. 618/
2003 nerešpektovanie majetkových práv au-
torov hudobných diel je porušovaním dušev-
ného vlastníctva. Dodržiavanie zákona v sú-
časnosti sleduje 30 inšpektorov. A sankcie sú 
nepríjemné – od vysokých pokút až po úpl-
ný zákaz hudobnej produkcie. Ak však po-
žiadate o uzatvorenie licenčnej zmluvy so 
SOZA a v lehote splatnosti zaplatíte faktúru, 
bude vám poskytnutá 30  % zľava. Pre mno-
hých je to silný motivačný činiteľ, ktorý za-
bezpečí cestu pre prípravu zaujímavého hu-
dobného podujatia alebo pre vytvorenie prí-
jemného prostredia pre zákazníka tak, aby 
to zároveň nebolo v rozpore so zákonom. 

             –tabu–

Slovenský Červený kríž vyhlásil od 1. augusta verejnú finančnú zbierku na zmiernenie 
následkov povodne, ktorou boli postihnutí obyvatelia Prešovského a Košického kraja v júli 
a auguste 2004. S prosbou o pomoc sa obracia na všetky podnikateľské subjekty, fyzické 
a právnické osoby, ako aj všetkých občanov Slovenska, ktorí chcú prejaviť svoju solidaritu, 
aby poukázali finančné prostriedky na:

Fond SČK „ĽUDIA ĽUĎOM”, 
VÚB, a. s., Bratislava–mesto, 
Mlynské Nivy 1, pobočka Dunajská, 829 90 Bratislava
Číslo účtu: 35-8437-012/0200, variabilný symbol: VS 91174

Podarilo sa Vám objektívom fotoapa-
ráta zachytiť počas dovolenky niečo výni-
močné? Podeľte sa aj s inými čitateľmi 
o zážitok! Prineste, prípadne pošlite do re-
dakcie dielo Vášho fotografického umenia 
a možno práve ono sa objaví na stránkach 
septembrového čísla Malackého hlasu.

Poznáte vo svojom okolí človeka s vý-
nimočným osudom? Býva vo Vašej blíz-
kosti niekto, kto sa venuje zriedkavej zá-
ľube, či je vlastníkom ojedinelej zbierky? 
Svoje tipy, nápady a námety posielajte na 
e-mailovú, poštovú adresu redakcie alebo 
jednoducho vhoďte do schránky Malacké-
ho hlasu na MsÚ. 

Kúpili ste si reklamné predmety mes-
ta Malacky, aby ste ich darovali niekomu 
v zahraničí? Napíšte nám, na akých mies-
tach a u akých osôb skončili.

Všimli ste si, že vo Vašom okolí, nie je 
niečo v poriadku? Zalarmujte miestne mé-
diá! Dáme najavo kompetentným, aby urobi-
li nápravu.

Vaše podnety ihneď uverejníme v mest-
skej televízii a vybranými problémami sa bu-
deme podrobnejšie zaoberať na stránkach 
Malackého hlasu.

Ste členom občianskeho alebo záuj-
mového združenia pôsobiaceho v našom 
meste? Chcete, aby sa o Vašich aktivitách 
dozvedeli i ostatní? DAJTE O SEBE VE-
DIEŤ! 

NEZABÚDAJTE, 
že Malacký hlas je tu pre Vás! Aj vďa-
ka Vašej aktivite Vám môžeme byť na-
ozaj bližšie. 

–red–

Predajňa roka – celomestská súťaž

V máji boli požiarnici z Angernu hosťami v Malackách pri slávnostnej vysviacke hasič-
skej zástavy.

Hasičské priateľstvá 
siahajú až za hranice

HRÁ VO VAŠOM SALÓNE ČI REŠTAURÁCII HUDBA?

 Stav monitorujú inšpektori SOZA

 Poznáte zásady CO?

Výzva o pomoc

O rok sa novinári 
stretnú 
v Malackách

Doprava 
na Malom námestí

Život obyvateľov Malého námestia 
znepríjemňujú porušovatelia dopravných 
predpisov, či už ide o vozidlá vlastníkov 
prevádzok, ako aj návštevníkov obchodov, 
ktoré sa tu nachádzajú. Kompetencia po-
kutovať ich pripadá príslušníkom mestskej 
polície a nie MsÚ Malacky, ako sa mnohí 
sťažovatelia domnievajú. 

Pracovníci OŽP MsÚ sa riešením 
dopravnej situácie na Malom námestí už 
dlhodobejšie zaoberajú, pričom možnosť 
využitia miestnej komunikácie ako pešej 
zóny je aktuálna. Ak sa nájdu potrebné fi-
nančné prostriedky na realizáciu zámeru, 
budú zakomponované do rozpočtu mesta 
v niektorom z budúcich období.      –lucy–

Výzvy redakcie
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NÁZORY A ZAUJÍMAVOSTI

projektantov – Ing. J. Peterku, Ing. arch. J. 
Plencnerovej a Ing. arch. L. Simonyiovej. 
„Mali sme šťastie, že sa po krajskom úrade 
stalo investorom Mesto Malacky, ktorého 
predstavitelia mali pochopenie pre nami 
navrhované architektonické riešenie,” spo-
mína J. Peterka. 

Podľa jeho slov ústredná myšlienka vy-
budovať školu s vnútorným námestím, tzv. 
fórom, vychádza z predstavy, že škola je 
priestor, v ktorom sa deti nielen učia, ale aj 
nadväzujú pre život dôležité sociálne kon-
takty. „Ak by sme priestor v škole uzatvorili, 
komunita žiakov prvého a druhého stupňa 
by zostala oddelená. Docielená vizuálna 
prepojenosť chodieb deťom umožní ľahšie 
nadobudnúť pocit vzájomnej spolupatrič-
nosti a podporí ich bezprostrednú komuni-
káciu.“ Otvorený priestor v strede budovy 
sprehľadní jej prevádzku, a tým zjednoduší 
dohľad pedagógov nad aktivitami detí po-
čas prestávok. Dôležitú úlohu tu hrá i pre-
sklená zborovňa, z ktorej je výborný výhľad 
na väčšinu tried.

Otvorme plesovú sezónu!
Škola sa má okrem svojej primárnej úlo-

hy v budúcnosti stať miestom rôznych kul-
túrno-spoločenských, vzdelávacích a špor-
tových aktivít. Vďaka vnútornému námestiu 
všetky podmienky pre multifunkčné využi-
tie dokonale spĺňa. Z úst J. Peterku už za-
znievajú i konkrétne návrhy. „Malačania 
majú priestor pre organizovanie plesov, 
spoločenských stretnutí a vďaka výbornej 
akustike dokonca malých divadelných 
predstavení.“

Stavba roka?
J. Peterka je autorom mnohých projek-

tov stavieb na Slovensku i v Čechách, či už 
išlo o administratívno-prevádzkové areály 
či veľké bytové komplexy. Pod školské za-
riadenie sa podpísal po prvýkrát a zdá sa, 
že úspešne. Vďaka práci projektantov sa 
dnes mesto môže pýšiť ojedinelou architek-
tonickou stavbou s ambíciou bojovať o titul 
Stavba roka. 

„Myslím si, že sme odviedli kus dobrej 
práce. O tom, či v súťaži nová škola uspeje, 
je predčasné hovoriť. Dovolím si však tvr-
diť, že určite bude patriť k stavbám, ktoré 

porotu zaujmú. Veď takúto školu ešte na 
Slovensku nikde nemajú.“

Veľkokapacitná škola
O tom, koľko žiakov nastúpi do novej 

školy a na čo sa budú môcť tešiť, sme sa 
porozprávali s riaditeľom Mgr. Dušanom 
Šusterom. 

„Budova je projektovaná pre 540 žiakov 
a k dnešnému dňu ich máme asi 437,“ tvr-
dí D. Šuster. „Uvedený počet vytvorili dve 
skupiny. Pôvodní žiaci zo ZŠ, Ul. 1. mája, 
ktorých je 280, sú väčšinou druhostupnia-
ri, ktorí nechceli meniť kolektív a učiteľov. 

Zvyšnú časť tvoria mladšie deti bývajúce 
prevažne na sídlisku Juh. Počet žiakov však 
ešte nie je konečný.”

Švédska palubovka a horolezecká stena 
V škole sú vytvorené podmienky pre 

skvalitnenie úrovne výučby takmer vo 
všetkých oblastiach. Dôkazom toho sú 
špičkovo vybavené triedy a kabinety pre 
vyučovanie chémie, fyziky a prírodopisu. 
„Samozrejme nebudú chýbať moderné po-
čítače a o nič ukrátení nebudú ani milovníci 
športu. Veď ktorá škola sa môže pochváliť 
špeciálne odpruženou švédskou palubov-
kou?“ dodáva s hrdosťou v hlase riaditeľ 
a telocvikár v jednej osobe. „Zaujímavé sú 
i úvahy o umiestnení horolezeckej steny 
v interiéri.” 

Obdoba školských autobusov
Mesto aktívne rokovalo s bratislavskou 

SAD o posilnení spojov smerom k novej 
škole. Podľa prísľubov by doprava žiakov 
mala byť zabezpečená troma spojmi mest-
ských autobusov a popoludní pravidelný-
mi linkami. Nová zastávka bude zriadená 
priamo pred budovou, takže rodičia sa 
nemusia obávať o bezpečnosť svojich detí. 
Odhaduje sa, že tento pohodlný spôsob 
dochádzania bude využívať asi 160 žiakov. 

Čo dodať na záver? 
Vari len prianie, aby zvuk nového škol-

ského zvonca už skutočne odzvonil veľ-
kému problému, s ktorým sa malacké škol-
stvo roky potýkalo. 

 LUCIA POLÁKOVÁ, 
foto: –lucy–, S. Osuský

Špičkovými laboratóriami sa môže pochváliť len máloktorá základná škola na Slo-
vensku.

Do projektu výstavby novej školy bol Ing. Jozef Peterka zapojený hneď od roku 2002. 
Dnes je s výsledkom svojej projektantskej práce veľmi spokojný. Veď pohľad na krásne 
presvetlené átrium ohromí každého.

Kde školský zvonec zaznie po prvýkrát

OBČIANSKE ZDRUŽENIE DETSKÉ CENTRUM VÁNOK V MALACKÁCH
Vás srdečne pozýva na 

slávnostné otvorenie putovnej výstavy 
fotografií Tonyho Friča, 
ktorá sa uskutoční 4. septembra 
v priestoroch Nemocnice s poliklinikou v Malackách. 

Fotografie budú v priestoroch vstupnej haly NsP inštalované až do 11. septembra. 
Zbierka 27 exponátov zachytáva každodenný život a náladu v materských centrách, 
ktoré dávajú priestor pre celé rodiny na vzdelávanie, konzultovanie problémov a v ne-
poslednom rade aj na zábavu. 

Podujatie sa koná pri príležitosti kampane Únie materských centier pod názvom 
Dovoľte mi vstúpiť s dieťaťom. 

 DC Vánok

Transformácia malackej NsP zaujala 
viaceré médiá s celoštátnou pôsob-
nosťou. Hneď na druhý deň po konaní 
tlačovej konferencie 7. júla, na ktorej 
zástupcovia Nemocničnej, a. s., pred-
stavili projekt transformácie NsP v Ma-
lackách, uverejnili Hospodárske noviny 
a SME uvedené príspevky, z ktorých 
vyberáme. 

Hospodárske noviny, 8. 7. 2004, NsP
Malacky prevzala 
spoločnosť Nemocničná
Vyrovnanie deficitného rozpočtu a vyš-

šia kvalita poskytovanej zdravotnej starost-
livosti sú cieľmi nového vedenia Nemocni-
ce s poliklinikou Malacky. Ako uviedol no-
vý riaditeľ nemocnice Peter Jerguš, ne-
mocnica v poslednom období vytvárala 
každý mesiac stratu 2,8 milióna korún. 
Cieľom vedenia je však prebytkové hospo-
dárenie na úrovni 0,6 milióna korún me-
sačne.

 
SME, 8. 7. 2004, 
Malackú nemocnicu bude riadiť
súkromná firma
Príspevok 

Ingrid Drozdí-
kovej prináša 
zaujímavý po-
hľad na proces transformácie NsP Malac-
ky. Bratislavský samosprávny kraj prenajal 
budovu nemocnice na viac ako deväť ro-

kov. Vzhľadom na to, že dĺžka prenájmu je 
kratšia ako 10 rokov, zámer neschvaľovali 
župní poslanci, ale stačilo rozhodnutie žu-
pana Ľuba Romana. Ján Porubský, šéf po-
slaneckej komisie pre zdravotníctvo, sa vy-
jadril: – Prihliadnuc na to, že ide o prvý 
prenájom verejnej nemocnice súkromní-
kovi, existujú tu určité obavy. Kraj však ďa-
lej nemohol vykrývať stratu, ktorú nemoc-
nica vyrábala. Ostatní župani vraj čakajú, 
ako to v Malackách nakoniec dopadne. 

Na otázku, či sa prenájom na deväť ro-
kov vyplatí, člen predstavenstva spoloč-
nosti Nemocničná, a. s., odpovedal: „Takto 
otázka neznie. Do dvoch rokov plánujeme 
spraviť reštrukturalizáciu výkonov aj rekon-
štrukciu budovy. Potom prejdeme na plný 
výkon vo vzťahu k príjmom.” 

Hospodárske noviny, 26. 7. 2004, 
Švédi rozširujú výrobu 
v Malackách
Dobrá správa pre Malacky! – Švédsky 

Swedwood začal rozširovať výrobu ku-
chynského a skriňového nábytku v závode 
v Malackách. Vyžiada si to investície za 
660 miliónov korún, – informoval riaditeľ 
Swedwood Slovensko Ľubomír Nemec. 
O novej prevádzke sa rozhodlo už začiat-
kom roka, keď firma podpísala zmluvy 
s dodávateľmi stavieb a technológií. Swed-
wood patriaci do koncernu IKEA vlastní 
tri slovenské nábytkárne – v Malackách, 
Trnave a Závažnej Porube. Pre malacký 
región je rozširovanie výroby ďalším príno-
som na ceste k jeho ekonomickému roz-
voju.

–lucy–

V čase uzávierky tohto čísla Malackého hlasu sme obdržali uvedený postreh 
čitateľa Malackého hlasu, ktorý sme odvysielali v mestskom Infokanáli. 

„Rád by som upozornil na stav na letnom kúpalisku v Malackách. Stále so svojimi 
deťmi (5 r. a 1 r.) hľadám tie vyhrievané bazény, o ktorých sa stále hovorí. Už nemienim 
riskovať ich prechladnutie v studenej vode.

Neuspokojuje ma ani stav bufetov. Brigádnici – zrejme študenti – majú problém 
s matematikou a tvoriace sa rady svedčia o ich neskúsenosti. Vydávanie pokladničných 
blokov ich tiež zaťažuje...”                      F. VIŠVÁDER

Dotknuté strany zareagovali okamžite, a preto bolo možné 
hneď uverejniť protireakciu i na stránkach Malackého hlasu. 
Milý pán Višváder,
dovoľujeme si s úsmevom na tvári reagovať na Váš postreh. Zrejme si neuvedomujete, 

že celé leto je teplotne podpriemerne a aj keď sa voda zohrieva, nočné teploty klesnú 
v priemere o 10 stupňov oproti denným, čo naozaj nestačí na neustále udržiavanie prija-
teľnej teploty vody. 

Čo sa týka Vašej reakcie na brigádnikov, je možné, že sú pomalší a nemajú veľké skúse-
nosti, ale podľa našej mienky, rady o 3–4 ľuďoch nie sú rady. Asi neviete, že Vás s radosťou 
obslúžia aj vnútri, kde sa ľudia takmer vôbec nezdržujú.

Pravdepodobne ste pozabudli, že už niekoľko rokov v našej republike platí Zákon 
o elektronických pokladniciach, ktorý nie ako Vy tvrdíte, zaťažuje, ale naopak, uľahčuje 
a zrýchľuje prácu predávajúcich, pretože ceny tovarov nemusia ovládať naspamäť a hľadať 
ich na papieri, ale sú uložené v pamäti pokladnice a tých niekoľko kódov si ľahko zapamä-
tajú a účty nemusia 2x kvôli správnosti preratávať na kalkulačke. Vašou poslednou vetou 
teda navádzate (je to trestné) na trestný čin – daňový únik.

Vaša kritika je úsmevná, pretože je neopodstatnená, keďže pravdepodobne nie ste 
znalý veci a Vášmu bystrému postrehu uniklo, že pracovníci organizácie AD HOC vysadili 
nové stromčeky, nanovo vymaľovali vonkajšie príslušenstvo kúpaliska, zásluhou pána pri-
mátora sa zväčšila hracia plocha volejbalového ihriska a kúpalisko je neustále udržiavané 
v čistote. Navyše nový nájomca zrekonštruoval jedálenské priestory, ktoré boli v dezolát-
nom stave (fotodokumentácia pred rekonštrukciou na požiadanie) a osadili nový plot. 
Myslíme, že toto všetko v nemalej miere prispieva k príjemnému pobytu na letnom kúpa-
lisku v našom meste a snahou nás všetkých je neustále zlepšovanie poskytovaných služieb
nielen počas tohtoročnej letnej sezóny. Nezabúdajte, že ľahko sa kritizuje, ale ťažko chváli.

Krásny zvyšok leta Vám želá celý kolektív.
MIRIAM LACKOVÁ, konateľ Aslaban, s. r. o., prevádzka SWIMM

Reakcia riaditeľa príspevkovej organizácie AD HOC Vladimíra Mihočka: 
„V priestoroch kúpaliska je na viditeľnom mieste umiestnená informácia o teplote 

vody. Pozitívne ohlasy návštevníkov svedčia o tom, že priemerná teplota vody 24–25°C 
je vítaným osviežením v horúcich dňoch. Návštevníkom, ktorí očakávajú vyššiu teplotu 
vody, odporúčam služby plavárne ŠH Malina.”

Hľadá sa pravda 
o JD Slovenska 

V Malackom hlase sme si prečítali 
príspevok Mgr. Dubajovej pod ná-
zvom Lesk Zlatého veku. Nerád to 
konštatujem, no pani Dubajová čita-
teľov a najmä starších ľudí v Malac-
kách informovala neobjektívne.

Podľa jej slov až v apríli 2004 zistila fakt, 
že JDS je občianske združenie. Pritom 
uvádza, že predsedníčkou MO JDS v Ma-
lackách bola od roku 1997. Z toho vyplýva, 
že za toľko rokov si nestihla prečítať ani 
najzákladnejší dokument – Stanovy JDS. 
V nich sa hneď v základných článkoch 
uvádza, že JDS je občianskym združením. 

Ako dobrej Slovenke jej najviac ležia na 
srdci financie. Keby poznala naše Smer-
nice pre hospodárenie, tak by vedela, že 
členský príspevok v JDS bol 20 Sk ročne až 
do konca roka 2003 a nie 40 Sk, ako kon-
štatuje. Tŕňom v oku jej bola výška štátnych 
dotácií pre JDS. Neviem, či má celkom 
pravdu, ja som predsedom JDS až od kon-
ca roka 2001. Autorka však zabudla uviesť, 
na čo sa peniaze použili a aj teraz používa-
jú. Ich prevažná časť išla na vydávanie ce-
loslovenského časopisu Tretí vek, príspevky 
účastníkom rekondičných pobytov, organi-
zovanie celoslovenských turistických stret-
nutí, športových hier seniorov, sociálne po-
radenstvo pre starších ľudí a mnoho ďal-
ších akcií. 

Novozaloženému občianskemu združe-
niu prajem veľa úspechov. Myslím si však, 
že na ciele, ktoré si stanovilo, pokojne sta-
čia kluby dôchodcov. JDS má primerane 
vyššie zámery.

Verím v múdrosť starších ľudí. Všetci, 
ktorí ste z JDS vystúpili, objektívne zvážte 
svoje rozhodnutie. Viem, že priznať si chy-
bu, je niekedy ťažké. Človek má právo na 
omyl a jeho veľkosť spočíva v schopnosti 
priznať si ho. Vyslovujem pevnú vieru, že 
sa k nám prevažná časť našich bývalých 
členov opäť vráti. Presviedča ma o tom 
fakt, že sa v Malackách po rozpade pôvod-
nej MO JDS ihneď vytvorila nová, a to 
s viac ako 40 členmi.

RNDr. KAMIL VAJNORSKÝ, predseda JDS 

Pozn.: Uvedený príspevok je skrátenou 
verziou listu, ktorú sme obdržali od jeho 
autora RNDr. K. Vajnorského. Jeho doslov-
né znenie je možné získať v redakcii. 

REAKCIA

VYSYPANÉ Z OBÁLOK

PÍŠU O NÁS...

Pokračovanie z 1. strany

Mzdy v NsP za jún na obzore
Malackú nemocnicu prenajal Bratislavský samosprávny kraj (BSK) od 1. júla Nemocnič-

nej, a. s, ktorá odvtedy poskytuje zdravotnícku starostlivosť. Prestali však platiť zmluvy so 
zdravotnými poisťovňami strany BSK a bol prerušený i finančný tok. Poisťovne zálohovú plat-
bu na ďalšie obdobie Nemocničnej, a. s., už nepoukázali, pretože na vyúčtovanie platieb je 
potrebná určitá lehota. Aj preto neboli zamestnancom NsP vyplatené mzdy za jún. BSK, 
ktoré prevzalo plnú zodpovednosť za vzniknutú situáciu, podniklo kroky k jej vyriešeniu. Na 
výplaty použil všetky prostriedky, ktoré mal k dispozícii. Zostatok vo výške 650-tisíc korún 
by sa mal vyplatiť hneď po tom, ako poisťovne poukážu ďalšie peniaze. Zo spomínanej su-
my už  bolo na mzdách uhradených 250-tisíc korún. 5. augusta sa na rokovaní zástupcovia 
BSK rozhodli využiť v súlade s rozpočtovými pravidlami  zákonnú možnosť poskytnúť zaria-
deniu v Malackách finančnú výpomoc 400-tisíc korún. Všetky mzdové nároky zamestnan-
cov za jún tohto roka by teda mali byť v plnej výške vysporiadané. 

RENÁTA IVANOVÁ, tlačová tajomníčka BSK
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Od 1. mája do 30. júna prechádzala 
Slovenskom štafeta s názvom Posol-
stvo Slovenska olympijským Aténam, 
ktorej vyhlasovateľom je Slovenský 
olympijský výbor (SOV). Ku koncu 
svojej dvojmesačnej púte zavítala 
28. júna skupina nesúca štafetu i do 
Malaciek. 

Na hádzanárskom ihrisku v Zámoc-
kom parku ich očakávali zástupca primá-
tora Malaciek J. Bulla, sekundovala mu 
podpredsedníčka SOV M. Mračnová, 
deti malackých základných škôl - účastníci 
Športových hier malackej mládeže či repre-
zentanti lokálnych i celoslovenských médií. 
Z Trnavy olympijská pochodeň dorazila 
na pravé poludnie, kde ju z rúk župana 
Trnavského VÚC P. Tomčeka prevzal pred-
seda Bratislavského VÚC Ľ. Roman, vzápätí 
putovala do rúk J. Bullu. K množstvu stúh 
– posolstiev desiatok miest Slovenska tak 
pribudla i naša malacká. Významným oka-
mihom stretnutia bolo odštartovanie cyk-
loturistickej expedície Scanditour 2004, na 
ktorú sa vydal P. Patsch, 52-ročný predseda 
klubu SCK Záhorák, spolu s B. Sýkorom 
z SCK Hont a mladým „cyklonadšencom“ 
Ľ. Stykom. Celodenný športový program 
vyvrcholil komornou besedou a autogra-

miádou na futbalovom štadióne s olympij-
ským víťazom z Montrealu A. Tkáčom, M. 
Mračnovou a generálnym sekretárom SFZ 
D. Tittelom. V podvečer sa športovci Slo-
venského bežeckého spolku vydali na beh 
„starou” cestou, aby odovzdali olympijské 
posolstvo Stupave.

–lucy–

Už takmer dva mesiace uplynuli od 
symbolického odštartovania cyklotu-
ristickej expedície Slovakia – Island 
Scanditour 2004 počas odovzdávania 
olympijskej štafety s názvom Posol-
stvo Malaciek k olympijským Aténam 
29. júna. Členovia expedície predseda 
SCK Záhorák P. Patsch a B. Sýkora 
z SCK Hont musia zdolať už len po-
slednú časť z päťtisíc kilometrov dlhej 
vytýčenej trasy a na svojom cyklotu-
ristickom konte budú mať ďalší husár-
sky kúsok – pokorenie „severu”. 

Aký bol prvý mesiac ich putovania? 
Dozvedáme sa to z listu adresovaného re-
dakcii z 21. júla.

Z auta na bicykle
Naša prvá cesta viedla ešte na štyroch 

kolesách auta cez Čechy do nemeckého 
mestečka Hagenah pri Hamburgu. Auto, 
ktoré sme odparkovali u známych, bude 
na nás čakať dlhé dva mesiace. Prejazd 
Nemeckom už na našich dvojkolesových 
verných kamarátoch bol lahôdkou. Všade 
nás vítali striedavo krásne upravené dediny 

a zelené pasienky. Trajektom po rieke Labe 
sme z Nemecka bez kontroly a problémov 
ľahko prešli do Dánska. Cítili sme sa dobre 
až na tradičnú svalovicu a bolesti zadných 
sedacích častí tela. Pred príchodom do prí-
stavného mesta Hansholm sme ešte museli 
prekonať niekoľko kopcov a neprialo nám 
ani počasie. Z Hansholmu nás už čakala 
cesta známou loďou Norona na Faerské 
ostrovy.

Vytúžené Faerské ostrovy a Island
Krásna etapa expedície – 200  km horna-

tej krajiny s množstvom fjordov. Zdolávali 
sme dlhé cesty s tunelmi, bojovali s dažďom 
i protivetrom, no stálo to za to! Najväčší záži-
tok na nás len čakal. Bola ním plavba 
z Vestmany k cieľu nášho snaženia – ostrovu 
ohňa a ľadu – Islandu. Vrtochy severského 
počasia nás veľmi neprekvapili. Teplo sa 
striedalo so zimou, na vrcholoch hôr sa belel 
sneh. Čakal nás prvý výstup nad mesto Sei-
disfjord na sedlo v dĺžke 17 km. Ľubošovi sa 
zlomil nosič, preto musel odísť stopom do 
Husaviku. Navštívili sme sústavu vodopádov 
Dettifoss, Hafragilfoss, Vigabjargfoss a podľa 
plánu pokračovali ďalej na najsevernejšie 

pobrežie Islandu – polostrov s výbežkom pri 
osade Hraunhafnartangi – vzdialený len 2,5  
km od Severného polárneho kruhu. Našu 
odolnosť skúšala pochmúrna atmosféra pus-

tej krajiny, neupravené cesty a chladné po-
časie charakteristické ostrým severským vet-
rom. Vydržali sme!

Vôňa síry a štipľavého dymu
Pred nami bol prejazd islandskými mes-

tami až do Husaviku, odtiaľ k jazeru My-

vatn pri mestečku Reykjahlid. Ocitli sme sa 
zahalení parou termálnych prameňov, kto-
ré sa tu nachádzajú. Čakal nás výstup cez 
lávové polia na sopku Krafla. Vítala nás me-
sačná krajina s vôňou síry, štipľavého dymu 
a teplom sálajúcim zo zeme. V osade Vidi-
myri sme si odložili časť batožiny, aby sme 
sa mohli „odľahčene” vydať na polostrov 
Vatnsness za prírodnými krásami a tuleňmi. 
Na zlej sotolinovej ceste dostávali bicykle 
zabrať. Cez mesto Hvamm stangi sme sa 
vrátili po batožinu a pokračovali vnútroze-
mím popri 3000-ročných sopkách k mes-
tu Borgarnes. Kvôli šiestim kilometrom 
vedúcim cez tunel, ktorý nemôžu využívať 
cyklisti, sme obišli fjord Hvalfjordur, známy 
tým, že tu boli počas vojny rozmiestnené 
lode na obranu Reykjaviku. Na ceste sme 
stretli českých turistov, s ktorými sme vystú-
pili k najvyššiemu vodopádu na Islande –
Glymur. Po zdolaní Glymuru nás čakala ces-
ta do hlavného mesta Islandu Reykjaviku. 
V informačnom centre v Reykjaviku sme 
získali mapu a radu navštíviť obrovskú ka-
tedrálu ako najväčšiu stavbu mesta i ďalšie 
zaujímavosti. Zatiaľ sa lúčime a zdravíme 
všetkých priaznivcov cykloturistiky.

Z Reykjaviku PETER a BRAŇO 
Foto: archív P. P.

 Pozdrav zo severského Islandu

Krása islandskej prírody ako na dlani. Pre P. Patscha a B. Sýkoru bola po strastiplných 
cestách bezodným zdrojom energie pre načerpanie ďalších síl. 

33. ročník Športových hier malackej mládeže sprevádzali tento rok netradičné 
okolnosti. Po druhý raz v histórii podujatia museli usporiadatelia pre nepriazeň 
počasia hry prekladať. V náhradnom termíne 28. júna však súťaž o Putovný pohár 
primátora mesta vhodne obohatila program podujatia Posolstvo Malaciek olym-
pijským Aténam.

Je pre nás česť, že Malacky patria medzi mestá, do ktorých ste priniesli symbolický 
olympijský „oheň”.       Foto: S. Osuský

NÁZORY A ZAUJÍMAVOSTI

Buď FIT a Dopravná letka – Juh Malacky 
Vás pozýva na Aerobic Show pod vedením profesionálnych inštruktorov, 
ktorá sa uskutoční 19. septembra 2004 v telocvični Dopravnej letky – Juh Malacky.

PROGRAM: 13.00–13.50 prezentácia účastníkov
 13.50–14.00 otvorenie akcie
 14.00–14.50 1. hodina – Tour de Europe – Miriam Horvathová
 14.50–15.00 prestávka
 15.00–15.50 2. hodina – Interval Body – Andrea Jakubcová
 15.50–16.00 prestávka
 16.00–16.50 3. hodina – Dance Aerobic - Milan Adamka
 16.50–17.00 prestávka
 17.00–17.50 4. hodina – Tae-bo – Eva Mlyneková
 17.50–18.00 tombola
 18.00 ukončenie akcie
Vstupné:  200 Sk platba vopred, poštovou poukážkou na adresu Miriam Horvátho-

vá, Záhradná 1036/2, 901 01 Malacky alebo na bežných hodinách aero-
bicu do 8. septembra 2004, 220 Sk na mieste.

V cene je zahrnutý pitný režim a švédsky ovocný stôl. Vstupenky sú zlosovateľné.
Usporiadateľ žiada účastníkov akcie, aby si so sebou priniesli podložky na cvičenie.
Generálny reklamný partner: LITEX 
Obchodní partneri:  Fit Plus, s. r. o, Dexia banka Slovensko, a. s.
Mediálni partneri: Malacký hlas, regionPRESS

Hádzanárske zápolenie chlapcov základných škôl. V tejto športovej disciplíne si však ZŠ 
Ul. 1. mája nenechala ujsť víťazstvo.

Vyhral favorit

V atletických súťažiach – behu na 60 m 
a 400, 600, 800 metrov jasne dominovali 
žiaci zo ZŠ na Záhoráckej ulici, víťazstvo vo 
futbale neuniklo mladším žiakom ZŠ Dr. J. 
Dérera a vo vybíjanej prvú priečku obsadili 
mladšie žiačky zo ZŠ na Záhoráckej ulici. 
Volejbal chlapcov vyhrala opäť ZŠ Záhorác-
ka a v kategórii dievčat ZŠ Ul. 1. mája. V há-
dzanárskych súťažiach jasne triumfovala ZŠ 
Ul. 1. mája, ktorá už predtým úspešne repre-
zentovala okres i kraj na celoslovenskej Kalo-
kagatii v Trnave. Súťaž v hádzanej dievčat sa 

pre vážne zranenie jednej z hráčok nedohra-
la. Víťazi okrem diplomov získali i vecné ce-
ny, ktoré venoval mestský úrad. 

Konečné poradie v súťaži škôl potvrdilo 
rolu favorita ZŠ na Záhoráckej ulici. Tá so 
ziskom 38 bodov putovný pohár z rúk ne-
pustila. Druhé miesto patrilo ZŠ M. Olšov-
ského, ktoré malo na svojom konte 25 bo-
dov. Tretiu priečku za 23 bodov obsadila ZŠ 
Ul. 1. mája a štvrtú s 19 bodmi ZŠ Dr. J. Dé-
rera.                  –ap–, 

foto: S. Osuský

Mažoretky budú súťažiť na ME!
Mažoretky Mesta Malacky sa začiatkom septembra zúčastnia Majstrovstiev Eu-

rópy mažoretiek v chorvátskom Jastrebarsku, vzdialenom 18 kilometrov od hlavné-
ho mesta Záhreb. Ako jediný súbor budú reprezentovať Slovenskú republiku. Ma-
lacké mažoretky pôsobia pod vedením Janky Sedlákovej od roku 1996. Rovnakého 
podujatia sa zúčastnili aj v roku 1999, vtedy obsadili ôsme miesto zo štyridsiatich 
družstiev. Držme im všetci palce, aby sa im reprezentácia vydarila! Reportáž z Chor-
vátska prinesieme v septembrovom čísle MH.               –lucy–

Olympijská pochodeň 
v rukách Malačanov

Úspech Petra Filipa
Hoci oficiálne nezískali Malacky na 
57. majstrovstvách Slovenska v atleti-
ke na bratislavských Pasienkoch, kto-
ré sa konali v júli, ani jednu medailu, 
neoficiálne hneď tri. Zaslúžil sa o ne 
Petr Filip. Tréner väčšiny malackých 
atlétov a dlhoročný reprezentant Slá-
vie UK Bratislava.
 
V štarte jednotlivcov na 400 m získal 

s časom 50,41 bronzovú medailu – druhú 
individuálnu v kariére. „Prvou bolo zlato 
z majstrovstiev Slovenska dospelých v roku 
1995 v behu na 800 m,” spomína P. Filip. 

V štafetách na 4 x 100 m a 4 x 400 m domi-
novala podľa predpokladov sila kolektívu 
bratislavskej Slávie UK v zložení Filip, Lopu-
chovský, Vanderka a Novosad. Tí suverénne 
zvíťazili v behu na 4 x 100 m s časom 42,37 
i na 4 x 400 m s časom 3:21. 

Ako hodnotí svoje účinkovanie P. Fi-
lip?

„Z troch získaných medailí si najviac 
vážim paradoxne bronzovú. Je príjemnejšie 
vlastniť bronzový kov z individuálnej disciplí-
ny ako zlato z tímovej spolupráce.” 

Na republikových majstrovstvách Ma-
lacky reprezentovala len Jana Sedláková. 

„Jej šieste miesto v osemstovke je pote-
šujúce, ale čas mohol byť lepší. Preteky nás 
utvrdili v tom, že musí na sebe veľa pracovať 
a rozhodnúť sa, v akom tempe chce ďalej 
pokračovať,” dodáva trenér P. Filip. „Repre-
zentáciu Malaciek na tohtoročných maj-
strovstvách však považujem za úspešnú.” 

JAKUB VALACHOVIČ

Aj tieto dievčatá úspešne reprezentujú mes-
to a región doma i v zahraničí na rôznych 
kultúrnych, spoločenských či športových 
podujatiach. Predstavujú sa v úlohe nielen 
mažoretiek, ale aj hostesiek či čestnej strá-
že. Nech im rezkosť pohybu a úsmev na 
tvári nechýba ani v Chorvátsku.
              Foto: S. Osuský
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Aj vy máte doma dieťa, ktoré potrebuje 
špeciálnu starostlivosť? Doprajte mu ju! 
Zaslúži si, aby sa necítilo dotknuté vlast-
ným hendikepom, ale naopak, aby sa 
mu ušli potrebná pozornosť a opatera, 
ktoré naisto prispejú k jeho pozitívne-
mu životnému pocitu, ale aj k pestova-
niu zdravého sebavedomia, sebaistoty, 
a tým aj k rozvoju vedomostí, zručností 
a budúceho uplatnenia v živote.

Špeciálna škola poskytuje deťom, ktoré to 
potrebujú, ideálne prostredie plné porozu-
menia, pochopenia a trpezlivosti pri zvládaní 
úloh základnej školskej dochádzky. Nikto 
z nás by nemal trpieť zbytočným komplexom 
či hanbou, že naše dieťa bežnú školu ne-
zvládne! Robme s ním presne to, čo s ostat-
nými deťmi, ale na inej úrovni. Potrebuje len 
viac trpezlivosti, času a lásky! 

Špeciálna základná škola na Pribinovej uli-
ci v Malackách všetky spomenuté atribúty 
spĺňa. Počas Dňa otvorených dverí sa riaditeľ-
ka Mgr. Mária Míznerová pochválila vynika-
júcou úrovňou odbornej starostlivosti o žia-
kov zo strany učiteľov a vychovávateľov, ale aj 
dobrým vybavením školy, ktorú v uplynulom 
školskom roku navštevovala takmer stovka 
detí. Pre tento počet má škola 20 kvali-
fikovaných pedagógov a o 16 detí v školskom 
klube sa v popoludňajších hodinách starali 
dvaja vychovávatelia. Zamestnankyňou školy 
je aj psychologička Dr. Iveta Šrámková, ktorá 
ochotne poradí deťom a ich rodičom vo 
všetkých, aj tých najchúlostivejších situáciách. 
Vo voľných chvíľach po vyučovaní sa detičky 
učia zmysluplne tráviť voľný čas vo viacerých 
záujmových krúžkoch priamo na pôde školy. 
Spomeňme z nich aspoň dramatický, výtvar-
ný, pohybový, čitateľský, počítačový, tri futba-
lové a dva stolnotenisové. 

Špeciálni pedagógovia však pozorujú, že 
školy zvyčajne neodmietnu postihnutého žia-
ka napriek tomu, že o jeho probléme vedia 
a dá sa tušiť, že integrácia medzi ostatných 
žiakov nebude úspešná. Dôvodom sú aj vyš-
šie financie, ktoré štát na postihnutého žiaka 
poskytuje. Vďaka nim aj Špeciálna škola v Ma-
lackách má zriadenú počítačovú miestnosť, 
z ktorých niektoré počítače sú trvalo pripo-
jené na internet. Nezanedbateľné je aj dobré 
sociálne zabezpečenie. Viacerých rodičov 
potešilo, že od mája tohto roka sa deťom, kto-
rých rodičia sú v hmotnej núdzi, uhrádza 

24 Sk za obed. Doplácajú len symbolickú 
jednu korunu. 

Ak by ste azda pochybovali o tom, že ab-
solvent špeciálnej školy nenájde uplatnenie, 
mýlite sa. Môže sa vyučiť napríklad za murá-
ra, maliara-natierača, zámočníka, obuvníka, 
pomocného kuchára, záhradníka, ovocinára, 
zdravotníka-opatrovateľa, krajčíra, ale môže si 
osvojiť aj iné remeslá. A keby predsa len jeho 

zručnosti a šikovnosť nedosahovali potrebnú 
úroveň, núka sa možnosť – ako u nás v Ma-
lackách – pokračovať ďalšie tri roky v praktic-

kej škole, ktorá ho učí stáť na vlastných no-
hách a pripraviť sa na zvládnutie neľahkých 
nástrah bežného života, dá mu pocit bezpe-
čia a vlastnej dôležitosti. Ak naučíme tieto de-
ti, aby si samy verili, je to ten najväčší prínos 
pre ich šťastnú budúcnosť. Ak naše dieťa zve-
ríme do láskavých rúk pracovníkov špeciálnej 
školy – ak to pravda potrebuje, nie je to nijaká 
hanba, ale naopak, výraz nášho najväčšieho 

záujmu a úsilia pomôcť milovanej ratolesti.
   TATIANA BÚBELOVÁ

foto: S. Osuský

V tejto rubrike vám predstavujeme kniž-
né novinky a vy môžete súťažiť – vždy 
jeden čitateľ získa predstavovanú knihu.

Prof. Ing. Fedor Malík, DrSc. je autorom 
siedmich vinárskych monografií a jednou 
z nich je i Víno na tanieri. Kto si nevie 
predstaviť dobré jedlo bez dobrého vína, 
v spomínanej monografii nájde množstvo 
zaujímavých podnetov. Autor ako vinársky 
gurmán opisuje v krátkych fejtónoch lákavý 
svet voňajúcich jedál z domácej i zahranič-
nej kuchyne, ktorá by bez dobrého vína 
nebola taká chutná a príťažlivá.

Milovníci zlatistého moku, neváhajte! 
Stačí vystrihnúť kupón a zaslať alebo vhodiť 
ho do 3. septembra spolu so spiatočnou 
adresou do schránky na budove MsÚ 
s označením Malacký hlas a čakať, či sa na 
vás šťastie usmeje. 

Vzhľadom na to, že nikto z vás nezarea-
goval včas na súťaž uverejnenú v letnom 
dvojčísle, kniha Temnejšia než noc od 
Michaela Connellyho zostáva bez ma-
jiteľa. 

Kníhkupectvo Ľubica
OC hotela Atrium, telefón: 772 67 34
Po–Pia  9.00–17.30 h
So          9.00–12.00 h

NÁZORY A ZAUJÍMAVOSTI

V čase, kedy sa vám dostáva do rúk toto 
vydanie Malackého hlasu, ešte mnohí 
spokojne dovolenkujete. Užívate si voľ-
ných dní a naberáte psychické i fyzické si-
ly na to, aby ste sa mohli vrátiť na svoje 
pracoviská a odvádzať dobré výkony. Ško-
lopovinným deťom sa už prázdniny krátia 
a onedlho opäť zasadnú do školských la-
víc. Nebuďte smutní, veď o rok sa voľné 
letné dni zase prihlásia. Na zlepšenie nála-
dy vám ponúkam jeden dovolenkový vtip:

Dvaja dovolenkujúci priatelia-rybári se-
dia pri jazere a sústredene sledujú svoje udi-
ce. Mlátia sa pritom rukami hlava-nehlava, 
pretože nálety komárov sú neznesiteľné. Po 
chvíli sa jeden z nich ozve: „Počúvaj, tie ko-
máre mi úplne pripomínajú našich šoférov 
na cestách.” Druhý rybár sa začudovane na 
neho pozrie a spýta sa: „A to už prečo, ne-
rozumiem tomu.” Priateľ mu po chvíli odpo-
vie: „Nuž preto, lebo aj tie dobre vedia... 

(dokončenie v tajničke)

VODOROVNE
A cenina; pokračovanie tajničky; do-

máce zviera B liehovina z kvasenej ryže; vý-
kon futbalistu; športová taška; bývalé tuze-
xové platidlo; ničil burinu C časové obdobie; 
najvzácnejšia tekutina; smelo; rival; značka 
elektrospotrebičov D hliník; začiatok taj-
ničky; sibírsky veľtok E potomok; počula-

-expr.; Benedikt; ruské ženské meno; vojen-
ské teleso F značka bývalých cigariet; po-
nožka po záhorácky; neskôr G ukončenie 
tajničky; dusík; najslávnejší argentínsky fut-
balista.

ZVISLE
1 obytný kolesový príves 2 dravý vták; 

Národná spravodajská agentúra 3 náter; 

spevni-obrátene 4 koncovka zdrobnenín; 
ŠPZ Košíc; hlas vrany 5 draslík; vykrikuj; ab-
volt 6 fáza mesiaca; kožušinový návlek na 
ruky; začiatok abecedy 7 primát; maj nevý-
slovne rád  8 spojka; najvzácnejší nápoj; 
jestvujú  9 nadobudni behom 10 Teodor; 
výsledok klonovania; kilometer 11 značka 
kozmetiky; prebrala sa k životu 12 drozd po 

česky; postava z Nemocnice na okraji mes-
ta; polomer 13 predložka; česká televízna 
spoločnosť; detský pozdrav 14 skratka na 
receptoch; hlas sliepky; pokolenie 15 odpo-
rovacia spojka; ukazovacie zámeno 16 prá-
vo neakceptovať niečo; stredná časť mena 
Antonín 17 štát v USA.

Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

KTO JE NA FOTOGRAFII?

POZÝVAME VÁS...

KRÍŽOVKA

Uhádnite, kto je na fotografii!

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

KUPÓN
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Ak nám do 3. sep-
tembra pošlete 
správne vylúštenie 
tajničky krížovky 
spolu s nalepeným 
kupónom, budete 
mať šancu súťažiť 
o kozmetický ba-
líček.

KUPÓN

8

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali 
správne vylúštenie tajničky – v tem auce 
nefajčili, sme vyžrebovali J. Čiernu z Pri-
binovej ul. v Malackách. 

Prosíme výherkyňu, aby sa ohlásila v re-
dakcii.

MALACKÝ
HLAS

CUKRÁREŇ HVIEZDA

Spolok malackých filatelistov sa vo svojej novodobej histórii 
rozhodol usporiadať tretiu súťažnú výstavu pod názvom 
Záhorie 2004. Chce ňou nadviazať na úspešnosť tých pred-
chádzajúcich ešte z rokov 1975 a 1980 a zároveň osláviť 75. 
výročie svojho založenia. 

Výstava bude pre verejnosť otvorená od 9. do 25. septembra 
v čase od 9.00 do 17.00 h (v posledný deň iba do 14.00 h) v priesto-
roch Spoločenského domu ZCK. V sobotu 18. 9. sa uskutoční sláv-
nosť pri príležitosti spomínaného jubilea. 

Exponáty pochádzajúce zo zbierok filatelistov z celého západné-
ho Slovenska budú zaradené do viacerých výstavných tried. Nebu-
de chýbať ani trieda pre hostí, v ktorej budete môcť obdivovať expo-
náty svetovej kategórie Dr. Hallona, filatelistickej špičky rodákov zo 
Záhoria, z Čiech i Maďarska. Prisľúbená je účasť exponátu, ktorý 
bude reprezentovať Slovensko v olympijských Aténach. Prezentovať 
sa budú i samotní usporiadatelia vrátane mládeže, ktorá pod vede-

ním M. Freunda a F. Gelingera pôsobí v krúžkoch Mladých filatelis-
tov pri ZŠ Dr. J. Dérera. Súčasťou výstavy bude už tradičná zberateľ-
ská burza, tentokrát v priestoroch ZCK na Čulenovej ulici. Tým, ktorí 
si budú chcieť zabezpečiť filatelistický suvenír, môžeme prezradiť, že 
v deň otvorenia výstavy bude v Malackách k dispozícii príležitostná 
poštová pečiatka. Organizátori na čele s predsedom organizačného 
výboru M. Freundom pripravia prítlač na obálky i korešpondenčné 
lístky.                         –ap–

Prvým predsedom Spolku malackých filatelistov bol Jozef Peťko. Vý-
razná bola i osobnosť Jozefa Stúpalu, ktorý bol jednateľom a iniciáto-
rom založenia spolku. Klub v rokoch 1939 až 1944 neexistoval. Jeho 
činnosť sa obnovila až v roku 1945 (mal vtedy 42 členov). Spolok vý-
raznejšie rozvinul svoju činnosť po roku 1965, keď sa jeho predsedom 
stal MVDr. Pavol Hallon. Ten funkciu zastával až do minulého roka. 
Vo funkcii ho vystriedal dovtedajší podpredseda Mgr. Anton Pašteka. 

Milí čitatelia,
na fotografii usmiateho dievčatka uve-

rejnenej v minulom čísle mnohí z vás spo-
znali mladú talentovanú herečku Michae-
lu Badinkovú. Spomedzi správnych od-
povedí sme vyžrebovali Júliu Temerovú 
zo Štúrovej ulice v Malackách. Výher-
kyňa získava balík zákuskov z cukrárne 
Hviezda.

Dnes bude úloha ťažšia. Kto je zamys-
lený mladý muž na fotografii, ktorá pochá-
dza zo šesťdesiatych rokov? Prezradíme, 
že jeho identitu treba hľadať v radoch bý-
valých úspešných malackých basketbalis-
tov. Tak nestrácajte nádej na výhru a uhád-
nite, kto je na fotografii? Svoje tipy posie-
lajte spolu s nalepeným kupónom do 3. 
septembra. Na víťaza čaká sladká od-
mena z cukrárne Hviezda.

Umenie nepozná vekové hranice
Ešte v polovici júna pripravila Okresná organizácia JDS v Malackách spoločnú výstavu 

ručných a výtvarných prác seniorov a detí z MŠ na Bernolákovej a Hviezdoslavovej ulici 
pod názvom Umenie nepozná vekové hranice. Slávnostné otvorenie vernisáže spestril vy-
stúpením spevácky súbor Slniečko. Na výstave inštalovanej v Spoločenskom dome ZCK 
v Malackách mohla verejnosť obdivovať šikovnosť rúk premietnutú do vyšívaných, háč-
kovaných i pletených dekoratívnych obrusov, flamberskej čipky či drôtených predmetov 
dôchodcov z Lozorna, Vysokej pri Morave, Studienky i Malaciek. Deti z materských škôl 
obohatili výstavu o svoje práce v podobe obrázkov či malieb na sklo.

ŽOFIA LOMNICKÁ, predsedníčka OO JDS Malacky, foto: archív OO JDS

Aby špeciálna škola nebola strašiakom

Účastníkov výstavy zaujala okrem krásnych výšiviek i bábika v lozornianskom kroji.

KUPÓN

8KNÍHKUPECTVO ĽUBICA

ČÍTAJTE A VYHRAJTE

Umelecké zobrazenie človeka v jeho 
bezprostrednosti a jedinečnosti vždy priťa-
hovalo autorov najrôznejších umeleckých 
smerov. Fotografia ako médium s osobit-
ným darom vedieť prehovoriť ku každému, 
ponúka pohľadom na ľudí možnosť vstúpiť 
do tajomného sveta myšlienok, pocitov 
a emócií. Práve to bol jeden z dôvodov, 
prečo osloviť skupinu mladých slovenských 
fotografov a usporiadať výstavu o ľuďoch, 
s ľuďmi a pre ľudí. 

Občianske združenie M.L.O.K. a fo-
toklub FOPA z Bratislavy vás srdečne 

pozývajú na prvú klubovú tematicky za-
meranú výstavu fotografií pod názvom 
ĽUDIA individuálnym pohľadom jednotli-
vých autorov. 

Jej slávnostné otvorenie sa uskutoční 
formou verejne prístupnej vernisáže v ne-
deľu 29. augusta o 17.00 h. 

Výstavné priestory budú pre verejnosť 
sprístupnené až do 12. septembra v pracov-
ných dňoch vždy od 10.00 do 19.00 h 
a cez víkendy a sviatky v čase od 14.00 do 
19.00 h, v posledný deň výstavy len do 
17.00 h. Vstup je voľný.            –mlok–

Oblastná výstava poštových známok Záhorie 2004
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ŠPORT

Atletické trio so štyrmi medailami
Atletický klub AC Malacky odchádzal na dorastenecké majstrovstvá Slovenska v atletike, 

ktorých dejiskom boli 10. a 11. júla Košice, s veľkými ambíciami. A právom, veď dve malac-
ké pretekárky nastupovali na štart už ako medailistky z európskych hier dorasteniek. Sekun-
dovala im ďalšia veľká nádej malackej atletiky – ešte len 15-ročná Aneta Hollá. 

Nesklamali! Vrátili sa hneď so štyrmi medailami. Najvzácnejšie prvé miesto si v trojskoku 
suverénnym spôsobom vybojovala Katarína Ďuricová. Šprintérka Barbora Šimková na tra-
tiach 100 aj 200 m obsadila tretie priečky, no mala zrejme naviac. Úspešnosť reprezentácie 
zavŕšila ešte len žiačka Aneta Hollá, ktorej sa vďaka druhému najlepšiemu výkonu v behu na 
1500 m na hrudi leskla strieborná medaila.             AC Malacky 

Jeden z Malačanov mal blízko k re-
prezentácii na olympijské hry v Até-
nach. Nevyšlo to, no jeho mladý vek 
a športový talent ho predurčujú k to-
mu, aby si budúcu olympiádu už ujsť 
nenechal. Reč je o Róbertovi Blažovi, 
odchovancovi malackého boxu, ktorý 
vyrastal pod vedením trénerov Reise-
nauerovcov.

Napriek nízkemu veku (19 rokov, pozn. 
red.) má vo svojej zbierke sedem titulov 
majstra Slovenska v rôznych vekových kate-
góriách. Dnes je členom ŠKP Bratislava hos-
ťujúcim v ŠKB Dubnica, ktorá reprezentuje 
Slovensko v extralige. V nej už odboxoval 
viac ako 40 zápasov, z toho 30 víťazných. 
Práve bravúrnym výkonom sa zaradil do slo-
venskej reprezentácie a v tomto roku si pre-
vzal z rúk predsedu vlády ocenenie určené 
pre najlepších športovcov Slovenska. Impul-
zom na rozhovor s týmto mladým ambicióz-
nym športovcom bola však najmä jeho účasť 
na kvalifikačnom turnaji.

Kedy si začal boxovať medzi mužmi 
a čo okrem spomenutých titulov maj-
strov Slovenska považuješ ešte za veľký 
úspech?

Keď som sa zaradil medzi mužov, bol 
som vekovo ešte dorastenec. A podarilo sa. 
Už ako 17-ročný som získal titul majstra Slo-
venska v hmotnostnej kategórii do 69 kg. 
Najviac si cením bronzové medaily získané 
v mládežníckych kategóriách na ME v Até-
nach, v Liverpoole a vo Varšave.

V minulom ročníku si boxoval v Če-
chách, aké plány máš teraz?

Minulú sezónu som odboxoval extraligu 
v drese ŠKB Dečín. Veľa slovenských borcov 
boxuje v českých kluboch, lebo doma ne-
mali vytvorené dôležité podmienky pre rast. 
Tiež uvažujem o boxovaní v Čechách, naj-
skôr v drese Opavy.

Ako sa ti v reprezentácii darí?
Som v širšom reprezentačnom výbere, 

kde boxujem v hmotnostnej kategórii do 69 
kg. Kolektívny reprezentačný dres som si 
obliekol proti Čechom a Maďarom. Ako 
jednotlivec som sa zúčastnil rôznych medzi-
národných turnajov v Taliansku, Nemecku, 
Francúzsku, Maďarsku a v Českej republike.

A čo olympijská kvalifikácia?
Očakával som nomináciu na ME v chor-

vátskej Pule, kde bolo možné vybojovať 
účasť na OH. Hoci som absolvoval repre-
zentačnú prípravu, nakoniec som necesto-
val. Údajne z finančných dôvodov. Neskôr 
ma potešila pozvánka na olympijskú kvalifi-
káciu do Sofie. Slovensko som reprezentoval 
spolu s Rudolfom Dydim. V zápase s Chorvá-
tom Petrom Belčičom som však prehral. Asi 
sa mi pri myšlienke na olympijské Atény roz-
triasli kolená. Prehra ma mrzela o to viac, že 
som Belčiča krátko predtým porazil vo vzá-
jomnom súboji v Maďarsku.

Nášmu borcovi teda nezostáva nič iné, 
len sledovať olympijské súboje v ringu v tele-
vízii. No o štyri roky môže byť všetko inak. 
Želáme mu veľa šťastia!

ANTON PAŠTEKA, foto: archív

V júni vládol v priestoroch dvora pri bu-
dove RTJ na Ul. 1. mája čulý stavebný ruch, 
ktorý spôsobili intenzívne dokončovacie 
práce na letnom ringu BC RTJ Malacky. Jeho 
autorom a krstným otcom nie je nik iný ako 
Ali Reisenauer st., čestný predseda BC RTJ. 
Slávnostné sprevádzkovanie nového športo-
viska bolo načasované vynikajúco, na otvo-
renie 6. ročníka majstrovstiev Slovenska 
v boxe žiakov. Veď práve najmladší borci vy-
bojovali v posledných rokoch pre malacký 
box nejedno ocenenie.

Počas majstrovstiev sa v ringu predstavilo 
štyridsať malých boxerov z rôznych kútov 
Slovenska. Domáci oddiel reprezentoval 
13-ročný zverenec trénera Ali Reisenauera 
ml. Dávid Klíma. V hmotnostnej kategórii do 
40 kg podľahol víťazovi z Bratislavy na body 
1 : 2. Napriek jeho doterajším úspechom, ku 
ktorým sa radí aj štart na turnajoch v Nemec-
ku a v Maďarsku, sa tentoraz mladému bor-
covi v ringu nedarilo. Spolu s Nicolasom 
Tankom z BC Royal Galanta si z turnaja od-
niesol len cenu útechy. 

Hlavný rozhodca turnaja a súčasný pred-
seda komisie rozhodcov SABA T. Honig 
z Komárna vyhlásil na záver súťaže dva tituly 

– najtechnickejšieho a najbojovnejšieho bo-
xera turnaja. Prvý z nich získal M. Kováč 
z Dubnice a najbojovnejším sa stal A. Laka-
tos z BC Royal Galanta. Okrem malackých 
funkcionárov na čele s terajším predsedom 
BC RTJ Malacky J. Blažom, mladým účastní-
kom turnaja, zablahoželali aj ústredný tréner 
SABA I. Zelenák z Galanty a prezident BC 
Dubnica B. Miklaš. 

Víťazstvo si z Malaciek odniesli: do 28 kg 
R. Žiga (Lokomotíva Košice),do 30 kg R. To-
kár (Humenné),do 32 kg P. Šenky (Humen-
né),do 34 kg Z. Macala (BC Royal Galanta),-
do 36 kg M. Macala (BC Royal Galanta),do 
38 kg P. Kašo (Humenné), do 40 kg M. Tavali 
(BC Royal Galanta), do 42 kg R. Janko (BC 
Slovakia Bratislava), do 44 kg M. Babiak 
(Stavbár Nitra), do 46 kg M. Kováč (ŠKB 
Dubnica), do 48 kg L. Takacs (BC Galanta), 
do 50 kg R. Lakatos ( BC Royal Galanta ), do 
52 kg M. Sisák (MS Vranov), do 54 kg Z. 
Szesták (BC Galanta ), do 56 kg C. Póda 
(ŠKP Bratislava), do 59 kg T. Sisák (MS Vra-
nov), do 62 kg Š. Horváth (ZRMS Komárno), 
do 65 kg A. Pál (BC Galanta) a do 72 kg M. 
Novák (BC Galanta).

–ap–

15.–18. júla sa na letnom kúpalisku 
v Malackách konal už siedmy ročník 
turnaja v plážovom volejbale Casper 
Beach Volley Action 2004. 
Priazeň počasia sa tento rok výrazne 

podpísala na účasti divákov, ktorí zaplnili 
areál a nadšene povzbudzovali svojich favo-
ritov. Prvenstvo v mužskej kategórii, ktorej 
turnaj bol zaradený aj do série majstrovstiev 
Slovenska, napokon získala dvojica M. Cibu-
ľa–P. Fiala po finálovom víťazstve nad duom 
M. Sládeček–K. Šrámek 2:0 (17, 13). V dueli 
o 3. miesto zdolal po veľkom boji Schottert 
s Procházkom dvojicu Ondrušek, Červeň 
2:1 (18, 15, 13).

Medzi ženami triumfovali vo finále maj-
sterky SR z predchádzajúceho turnaja v Ko-

márne sestry Z. a H. Opatovské, ktoré si po-
radili s dvojicou V. Budajová, M. Turnerová 
2:0 (18, 12). 

Hlavný organizátor turnaja VO TJ Strojár 
Malacky by chcel poďakovať všetkým, ktorí 
pomohli pri výstavbe nových ihrísk na kúpa-
lisku, ako aj pri zabezpečení priebehu sa-
motného turnaja. Dôkazom toho, že ich úsi-
lie prinieslo svoje ovocie, je spokojnosť hrá-
čov, ktorá iste prispeje k tomu, aby bol turnaj 
v Malackách znovu zaradený do série M SR. 
Sú to: Mesto Malacky, Casper, s. r. o., HSF, 
s. r. o., Importex, s. r. o., RWA Slovakia, Inte-
rier 2000, s. r. o., BASOsport, s. r. o., Artemis, 
s. r. o. Špeciálne poďakovanie patrí Ing. Ľ. 
Kurkovi, Z. Rehákovi a P. Fialovi.

Text a foto: –duš–

Trénujú spolu už tri roky v kategórii duo 
a ich cieľ – dostať sa na olympijské hry, 
sa tento rok naplnil. V kvalifikácii, ktorá 
sa uskutočnila v apríli 2004 v Aténach, sa 
spomedzi 39 párov umiestnili na 20. mies-
te, pričom na olympiádu postúpilo prvých 
24 párov. 

Dievčatá sa synchronizovanému pláva-
niu nevenujú profesionálne ako asi prvých 
15 olympijských párov, ale iba vo svojom 
voľnom čase. O to je ich úspech v podobe 

nominácie v olympijskom tíme  cennejší. 
A prečo si olympioničky vybrali na tréno-

vanie pred vrcholným podujatím svojej dote-
rajšej športovej kariéry práve Malacky? Dô-
vod je jednoduchý – v Bratislave sú všetky 
kryté bazény cez leto zatvorené a Malacky 
opäť ukázali ústretovú tvár, poskytli vyhovu-
júce priestory, vodu vyhrievanú na 28 stup-
ňov a prepotrebný pokoj pre nerušené tré-
novanie. 

         Text a foto: –tabu–

Ďalší ročník 
Večerného behu 
zdravia pripravený
KOMISIA ŠKOLSTVA A ŠPORTU 
PRI MSZ A ZVÄZ MLADÝCH 
pozývajú všetkých bežcov 
a športových priateľov na 
21. ročník 
VEČERNÉHO BEHU ZDRAVIA – 
BEHU VĎAKY SNP, 
ktorý sa bude konať
10. septembra 2004. 
Prezentácia účastníkov sa uskutoční od 
15.15 h do 16.15 h na školskom dvore ZŠ 
Dr. J. Dérera. 
Po slávnostnom otvorení pri Pamätníku 
SNP odštartujú súťažiaci o 16.30 h na trať 
dlhú 2160 metrov. Cieľ je v športovom are-
áli Zámockého parku.

Boxeri spoza hraníc 
zavítajú 
do Malaciek
VÝBOR BOXING CLUBU 
RTJ MALACKY 
pozýva svojich priaznivcov a fanúšikov na 
9. ročník medzinárodného turnaja 
v boxe mládeže 
o PUTOVNÝ POHÁR ZÁHORIA
11. a 12. 9. do priestorov letného ringu Bo-
xing clubu v Malackách. Slávnostný nástup 
borcov v deň otvorenia turnaja je o 15.00 h, 
o 15.30 h sa začnú boje o umiestnenie. 12. 9. 
bude turnaj pokračovať o 9.00 h zápasmi 
o najvyššie umiestnenia. Účasť na turnaji 
potvrdili reprezentácie z Česka, Maďarska 
a Slovenska SR-1 a SR-2. Vstupné na dvoj-
dňové podujatie je 50 Sk, nebude chýbať 
ani tombola za symbolických 10 Sk. 

Prípravný výbor BC RTJ MALACKY

Len nedávno zažiaril ŠK Žolík víťaz-
stvom medzi mužstvami EÚ v Holand-
sku a už si môže do svojej kroniky 
pripísať ďalší úspech. Chýr o kvalite 
malackého mládežníckeho futbalu pre-
nikol až do Poľska a reakcia futbalistov 
z družobného mesta Žnin nenechala 
na seba dlho čakať. 

28.–30. júna navštívili Malacky, aby si 
v priateľských zápasoch zmerali sily s domá-
cim Žolíkom. Hoci sa im nedostalo rovna-
kého uvítania, aké pre ŠK Žolík pripravili mi-
nulý rok v Poľsku, nadviazaniu spoločnej re-
či, a nielen tej futbalovej, to nezabránilo. 
O všetkom jasne hovoria čísla – 6 odohra-
tých zápasov počas krátkych 2 dní, a to na 
ploche, ktorá nie je vyhovojúca, reprezen-
tačná. Dôvod? ŠK Žolík nebolo umožnené 
odohrať zápasy na mestskom štadióne v Zá-
mockom parku. Napriek počiatočným pre-
kážkam odchádzali poľskí športovci spokojní 
a malackých Žolíkov úprimne tešilo pozva-
nie na turnaj o rok do Žninu. 

Výsledky zápasov: 

28. 6. •  ŠK Žolík A–Žnin A 2:2; ŠK Žolík 
B–Žnin B 3:0; ŠK Žolík B–Žnin 1:3

30. 6. • ŠK Žolík A–Žnin A 2:3; ŠK Žolík 
B–Žnin B 11:0; ŠK Žolík B–Žnin 2:0       –žlk–

Redakcia MH požiadala Ing. Františka 
Hlavatého, člena komisie školstva a športu 
a zároveň výboru ŠK Malacky o vyjadrenie 
sa k otázke – Prečo nebolo umožnené odo-
hrať ŠK Žolík a zástupcom z poľského Žni-
nu zápasy na mestskom štadióne?

„Zo strany ŠK Malacky sa uvažovalo 
o tom, že by futbalisti zo Žninu odohrali 
priateľský turnaj v priestoroch mestského 
štadióna v Zámockom parku. Našou jedi-
nou podmienkou bolo, aby bol turnaj obo-
hatený i o zápasy s prípravkou futbalového 
oddielu ŠK Malacky, veď Žnin je naším dru-
žobným mestom. S týmto návrhom súhlasil 
i manažér a tréner ŠK Žolík Mgr. František 
Lörinczi. Zástupca Žninu a tréner poľského 
ŠK Jerzy Krynicky však odmietol. Podľa jeho 
slov prišli na pozvanie ŠK Žolík, ktorý v tom-
to prípade plne zodpovedal za organizačné 
a priestorové zabezpečenie turnaja.”

Dúfajme, že sa raz Robovi bude na hrudi 
lesknúť i medaila z olympiády. 

Olympioničky trénovali 
v Malackách

„Casper” pokrstil nové
plážové ihriská

Michal Sládeček teraz dočiahol vyššie ako Petr Fiala, ale po finálovom zápase sa z víťaz-
stva tešil nestarnúci „Gogo”.

M SR v boxe žiakov 
v novom ringu

Futbalové priateľstvo

Malackám sa dostalo nevšednej pocty. Náš krytý bazén v športovej hale Malina si 
pre svoje tréningy pred najväčším športovým sviatkom – olympijskými hrami, vy-
brali slovenské seniorské olympijské reprezentantky v synchronizovanom plávaní 
Veronika Feriancová (26) a Katarína Havlíková (23), samozrejme, spolu so svojou 
trénerkou Norou Bobokovou (25). 

Pomoc pri tré-
novaní nám po-
dali Malačania. 
Držte nám pal-
ce!

POZÝVAME VÁS

Atény boli blízko
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