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ÚVODNÍK

Nie je ťažké robiť veci, hoci aj zložité, ak 
na prácu máme chuť, dostatok síl a pod-
mienky sú ideálne. Oveľa náročnejšie je ro-
biť ich vtedy, keď je to potrebné. Neraz sa 
nám nechce, stojí to sebazaprenie i odva-
hu. A často jedinou satisfakciou býva pocit 
vnútorného uspokojenia zo splnenia povin-
nosti, ktorú nám  vlastne ani nik neuložil. 
Sami predsa najlepšie vieme, čo sa kedy 
žiada, aby sme uspokojili nielen svoje ambí-
cie a zodpovednosť voči výsledkom vlast-
nej práce, ale aj tých, ktorým majú slúžiť. 
O čom inom ako o zodpovednosti by sme 
hovorili v prípade tých, čo nepracujú len 
pre plat a výhody, nečakajú na koniec pra-
covného času a sami idú v ústrety prekáž-
kam. Nezastavia ich ani ťažkosti, neistota, 
nezriedka i pocit beznádeje, ktoré na ceste 
za cieľom nikoho neminú. Tajomstvo úspeš-
ných je však v tom, že si nevšímajú do-
časné prekážky. Obetavých a pracovitých 
ľudí máme okolo seba dosť. Inak by sa 
v Malackách nemohli podariť také veci ako 
v poslednom čase. Neprajníci neveštili ús-
pech separovaniu odpadu, no tí, čo sa doň 
zapájajú, vyvažujú neochotu a krátkozra-
kosť ostatných, čo myslia na osud zemegu-
le len po vlastný zánik. Mnohí neverili ani 
tomu, že u nás za necelý rok vyrastie taký 
grandiózny stánok vzdelanosti, akým je no-
vá škola. Tento odvážny projekt stál pred-
staviteľov mesta množstvo neľahkých roko-
vaní, zdrvujúcej práce a určite aj bezsen-
ných nocí. Najmä keď sa problémy otvore-
ním školy neskončili a pokračujú ťahanice 
v súvislosti s jej sporným dofinancovaním. 
Úspechom je i to, že sa vám po prvý raz pri-
hovárame na stránkach Malackého hlasu 
s dvojtýždennou periodicitou. Po dlhých ro-
koch, keď ste boli zvyknutí trpezlivo čakať 
na svoj obľúbený mesačník, sa vám núka 
vyššia miera aktuálnosti a veľa noviniek. 
Opäť je to vďaka nadšencom, ktorí pri ne-
zmenenom počte pracovníkov dokážu pro-
dukovať dvakrát toľko práce, lebo pociťujú 
zodpovednosť voči vám – verným čitate-
ľom. Čerešničkou na torte je vznik novej 
malackej televízie eM TV. V špecifických 
podmienkach MsÚ sa okrem obsahových 
a dizajnových zmien vo videotexte podari-
lo priviesť na svet nový mediálny produkt – 
teletext. Spĺňa všetky parametre profesiona-
lity a informácií je v ňom nepomerne viac 
ako ľudí, čo sa na jeho príprave a výrobe 
podieľajú. Preto vás prosíme, buďte zhovie-
vaví k prípadným chybičkám krásy a dočas-
ným nedostatkom, ktoré sa napriek najvyš-
šiemu úsiliu určite vyskytnú. Tešte sa z do-
siahnutých úspechov a buďte zhovievavý-
mi kritikmi! Vopred vám za to ďakujeme.

 TATIANA BÚBELOVÁ

Pokračovanie na 2. strane
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Pokračovanie na 3. strane

Mgr. Alžbeta Šurinová je novou riadi-
teľkou Centra voľného času v Malac-
kách (CVČ). Do funkcie nastúpila len 
1. júla tohto roka, v ktorej vystriedala 
po takmer desiatich rokoch Mgr. An-
tóniu Čuvalovú. 

Hoci je v tomto období posta-
venie CVČ z ekonomického hľa-
diska neisté, optimizmus ju neu-
púšťa. CVČ stále zohráva pri vý-
chove detí dôležitú úlohu. „Sna-
hou našich pedagogických pracovníkov je, 
aby deti vedeli efektívne a zmysluplne využí-
vať voľný čas podľa ich potrieb a záujmov.“

 
Zložité financovanie CVČ

CVČ patrí do skupiny zariadení v originál-
nej zriaďovateľskej kompetencii mesta po-
dobne ako škôlky, školské kluby, jedálne, do-
movy mládeže ap. Ich činnosť nie je už výluč-
ne financovaná zo štátneho rozpočtu a in-
vestičné zaťaženie sa prenáša na mesto. No-
vinkou v spôsobe financovania je zavedenie 
vzdelávacích poukazov. Čo si o tom A. Šuri-
nová myslí? 

„Tvorcovia zákona sa na všetko pozerali 
z ekonomického a nie z pedagogicko-psy-
chologického hľadiska.“ Vzdelávacie pouka-
zy pomôžu školám, ktoré budú ponúkať viac 
priestoru pre mimoškolské aktivity. Deti sa 
však nebudú cítiť v priestoroch školy uvoľ-

nene. Naopak CVČ by 
mali byť pre deti oázou 
oddychu. Zavedenie 
vzdelávacích pouka-
zov vykryje len časť 
nákladov CVČ. „Sme 

nútení zo strany štátu vyberať väčšie poplat-
ky od rodičov. Pre mnohých to nie je ekono-

S novým posolstvom a pod novou 
značkou vstupuje do nového školské-
ho roka mestská televízia v Malac-
kách. Pravdepodobne to nebude jedi-
ná zmena, ktorou jej vysielanie pre-
chádza... O zmenách v komunikácii 
mesta s občanmi hovoríme s Ivanou 
Potočňákovou, vedúcou Kancelárie 
prvého kontaktu v Malackách.

Zmien bude veľa – inak by 
sme si nedovolili ohlasovať za-
čiatok novej éry malackej mest-
skej televízie. Mediálne prostre-
die sa vyvíja rýchlo a vyžaduje od tvorcov 
pružnosť, operatívnosť a predovšetkým kre-
ativitu. Hybnou silou nového prístupu je no-
vovzniknutá Kancelária prvého kontaktu 
MsÚ v Malackách. Zabezpečenie a výroba 
vysielania eM TV je len jednou z jej úloh 

a len jedným z kanálov na sprostredkovanie 
informácií o meste jeho obyvateľom.

Ako sa zmeny prejavia priamo na ob-
razovke?

Zásadnou novinkou je možnosť voľby 
z denne aktualizovaných správ. Mesto vyho-
velo rastúcej náročnosti užívateľov televíz-
nych káblových rozvodov a po zakúpení po-
trebného softvéru spustilo aj vysielanie aktív-

neho teletextu. Prakticky to 
znamená, že diváci už nemu-
sia čakať, kým uplynie slučka 
videotextu, ale, rovnako ako 
v teletexte iných televízií, mô-

žu si pomocou diaľkového ovládania „na-
listovať“ priamo zvolenú správu. 

Podstatou médií je komunikácia. Ob-
čania asi právom očakávajú posun a zvý-
šenie úrovne.

na zasadnutie MsZ, ktoré sa uskutoč-
ní vo štvrtok 23. septembra o 14.00 h vo 
veľkej zasadačke MsÚ v Malackách. 

Prerokované budú návrhy VZN o posky-
tovaní dotácií, hospodárení s bytovým fon-
dom, návrhy prevodov vlastníctva k pozem-
kom pod garážami J. Kelemenovej, R. Pulma-
na, J. Macejku a J. Hurbana, k pozemku SR 
v prospech Mesta Malacky, Službytu, s. r. o. 
Okrem ďalších prevodov k pozemkom budú 
predložené návrhy o dodatku k zmluve o bu-
dúcej kúpnej zmluve a k zmluve o budúcej 
zámennej zmluve s LIDL SR, v. o. s., návrh 
nájomnej zmluvy na pozemky v užívaní 
AGRA M, s. r. o., Malacky, návrh finančného 
zabezpečenia a kúpy administratívnej budo-
vy Nafta, správa o čerpaní rozpočtu mesta 
za 1. polrok 2004, o kontrole hospodárenia 
rozpočtových organizácií mesta, návrh na 
zabezpečenie aktualizácie územného plánu 
či informácie o činnosti MsP za 1. polrok 
2004, o prevode vlastníctva bytov z bytové-
ho fondu mesta ap. 

Všetci ste srdečne vítaní.

„Pred rokom tu bola ešte lúka a dnes 
tu stojí jedinečná architektonická 
stavba, v ktorej sa budú vzdelávať bu-
dúce generácie,“ aj tieto slová zazneli 
z úst primátora 27. augusta len krátko 
po 11.00 h počas slávnostného otvo-
renia novopostavenej Základnej ško-
ly, Štúrova ul. v Malackách (písali 
sme o nej v augustovom čísle MH).

Postavenie novej školy v rekordne krát-
kom čase je výsledkom výnimočnej spolu-

práce na projekte zúčastnených strán, pre-
dovšetkým Mesta Malacky ako investora, 
firmy Skanska CZ, a. s., Skalica ako dodáva-
teľa, trojice projektantov – autorov unikát-
nej podoby stavby a vedenia bývalej ZŠ 
Ul. 1. mája. Ich reprezentanti preto právom 
prehovorili k prítomným zástupcom z ob-
lasti politického, kultúrneho, spoločenské-
ho života v Malackách. 

„Niet dobrej architektúry bez dobrého 
investora. Priestor školy sme poňali optimis-

Časť obchodnej spoločnosti TEKOS, 
spol. s r. o., ktorá zabezpečuje správu 
a údržbu zelene a cintorínov a chod 
odpadového hospodárstva v meste 
Malacky, sa po transformácii k 1. sep-
tembru stala jedným z oddelení MsÚ. 

Touto zmenou chce samospráva do-
siahnuť optimalizáciu nákladov na zabez-
pečovanie verejnoprospešných služieb. 

V meste Malacky v ostatných rokoch 
komunálne a verejnoprospešné práce za-
bezpečovala obchodná spoločnosť s účas-
ťou Mesta Malacky – Tekos, spol. s r. o. 
Zavedenie rovnej 19 % dane sa prejavilo 
v tlaku na zvýšenie výdajov mestského roz-
počtu. Bolo zrejmé, že úplné zvýšenie ani 

objednávanie menšieho objemu služieb 
nie je riešením. Podstatnú časť tohto obje-
mu totiž tvoria služby. „Povedané jednodu-
chou rečou, ku každej zaplatenej stokoru-
náčke muselo mesto priplatiť ďalších 19 ko-
rún DPH štátu a k tomu primeraný zisk, 
ktorý každá obchodná spoločnosť musí tvo-
riť,“ vysvetľuje RNDr. Jozef Ondrejka, pri-
mátor mesta Malacky. „Riešenie bolo jed-
noznačné: zabezpečiť tieto služby u neplat-
cu DPH. Až zákon o DPH, účinný od mája 
tohto roku, dal odpoveď na otázku, ktorú 
z možných foriem môže mesto uplatniť za 
predpokladu, aby transformácia bola v súla-
de s platnými zákonmi.“

Transformácia spočíva v niekoľkých 

Tak to sme my – jedni z pracovníkov Kancelárie prvého kontaktu len pár sekúnd po 
spustení vysielania novej malackej televízie. Zľava S. Osuský, T. Búbelová, L. Poláková. 
Naša „šéfka“ Ivanka fotí, je na opačnej strane objektívu. Držte nám všetci palce a neza-
budnite nás o všetkom informovať! Veď eM TV je tu najmä pre vás.             Foto: –ipo–

Celé mesto u vás doma – 
nová tvár mestskej televízie

PROBLÉM MALACKÉHO ŠKOLSTVA VYRIEŠENÝ

ZŠ Štúrova otvorená

Riaditeľ ZŠ Štúrova D. Šuster sprevádza primátora J. Ondrejku i predsedu BSK Ľ. Roma-
na počas prehliadky priestorov školy. Kľúč od jej dverí má už pevne v rukách.

DO KONCA ROKA UŠETRÍ MESTO POL MILIÓNA

Transformácia Tekos-u

POZVÁNKA

CVeČko bude
oázou pokoja

Pokračovanie na 3. strane

Od 2. septembra je v malackých školách opäť rušno. Plní očakávania žiackych povin-
ností i radosti zo spoznávania záhad čítania, písania či počítania sú najmä malí prvá-
čikovia. Nielen nim, ale i ostatným žiakom a študentom želáme pevné zdravie, veľa 
chuti do učenia a vytrvalosť pri zdolávaní nástrah školského roka 2004/2005. 

Foto: S. Osuský

Najbližšie vyjde 
dvojtýždenník

24. 9. 2004

O zodpovednosti
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ticky, a preto verím, že sem deti budú rady 
chodiť,“ vyslovila sa za architektov Ing. arch. 
J. Plencnerová. Obchodný zástupca firmy 
Skanska Ing. J. Teker ako rodený Malačan 
rovnako neskrýval radosť z toho, že Malacky 
sa pýšia novou školou. „Všetky problémy sa 
doteraz podarilo zvládnuť. Verím, že pre-
vádzka budovy bude bezproblémová.“ 

Najšťastnejším človekom z prítomných 
v krásnom átriu, ktorým je škola jedinečná, 
bol dozaista riaditeľ ZŠ Mgr. D. Šuster. Z rúk 
primátora prevzal symbolický kľúč so slova-
mi: „Ďakujem všetkým, no najmä zamest-
nancom školy za to, že vydržali roky, keď 
sme pôsobili v „sparťanských“ pomeroch.“ 

Pozvanie na slávnosť prijal i predseda 
Bratislavského samosprávneho kraja Ľubo 
Roman. „Je to veľká vec otvoriť školu v čase, 
keď sa inde školy rušia,“ poznamenal. "Po-
znám všetky ťažkosti, ktoré túto stavbu tla-
čia.“ 

Iste v tejto chvíli všetci mysleli na neprí-
jemnú situáciu, do ktorej sa Mesto Malac-

ky ako investor stavby dostalo. Zostal mu 
záväzok voči dodávateľovi vo výške viac 
ako 75 mil. Sk, ktorý je podľa Ústavy SR 
povinný hradiť štát. Tak sa stalo, že dnes je 
stavba dokončená, skolaudovaná, avšak 
nezaplatená. Odpoveď na otázku prečo je 
tomu tak, mohli dať pozvaní – predseda 
vlády SR M. Dzurinda, minister financií I. 
Mikloš, minister školstva M. Fronc či štátni 
tajomníci oboch ministerstiev. Žiaden 
z vládnych predstaviteľov však pozvanie na 
slávnostné otvorenie novej školy neprijal.

Ani uvedená skutočnosť však nezatienila 
atmosféru dôležitej udalosti v dejinách ma-
lackého školstva, na ktorej nechýbalo ani 
vysvätenie priestorov školy miestnym deka-
nom, slávnostné prestrihnutie pásky či zápis 
do pamätnej knihy. Veď potreba dokonče-
nia školy bola akútna. Mesto prijalo breme-
no zodpovednosti za generácie malackých 
školákov, ktorí sa odteraz budú vzdelávať 
v dôstojných podmienkach. Žiaľ, nie všetci 
sa cítia byť rovnako zodpovednými. 

–lucy–, –ipo–, foto: S. Osuský

SPRAVODAJSTVO

O novej škole
28. 8. 2004, Otvorili no-
vú školu, jej výstavba 

však nie je uhradená 
„Podľa primátora Malaciek Jozefa 

Ondrejku bola mestu v októbri 2002 de-
limitovaná investorská činnosť spolu s fi-
nančnými prostriedkami vo výške 44 mi-
liónov 155-tisíc korún a financovanie ce-
lej výstavby bolo schválené v štátnych 
rozpočtoch rokov 2001 až 2003 v obsta-
rávacej cene 120 miliónov korún uznese-
niami vlády aj zákonmi Národnej rady. 
Chýbajúcu sumu viac než 75 miliónov 
mesto žiadalo už v roku 2003, no nedo-
stalo žiadnu odpoveď.“

STV 2, 3. 9. 2004, Regionálne správy
Štáb STV bol účastníkom plesu, ktorý 

sa konal 31. augusta v priestoroch novo-
postavenej Základnej školy Štúrova 
v Malackách. Redaktorov zaujímalo 
viacúčelové využitie budovy, problémy 
s dofinancovaním stavby. Súčasťou re-
portáže bol rozhovor s primátorom On-
drejkom, riaditeľom školy Šusterom i bu-
dúcimi žiakmi školy. Oku kamery neunik-
li ani špičkovo vybavené kabinety, odbor-
né učebne a telocvičňa.       –mh–

PÍSALI A VYSIELALI...

Pokračovanie z 1. stranyBál sa niekto v škole?
31. augusta, len pár dní po otvorení 

novej Základnej školy Štúrova, sa pries-
tory jej prekrásneho átria zaplnili účast-
níkmi nultého ročníka plesu pod ná-
zvom Ktože sa v škole bál. V úvode sláv-
nosti k prítomným prehovoril riaditeľ ZŠ 
D. Šuster a primátor J. Ondrejka. „Dnes 
sa mi podarilo naplniť dlhoročné prianie 
a to stmeliť celý pedagogický zbor 
v Malackách“, povedal. „Úloha mesta 
ako investora stavby bola naplnená. Te-
raz zostáva na učiteľoch, aby prijali vý-
zvu a vytvorili podmienky pre výchovu 
nových osobností Malaciek.“ Program 
podujatia spestrili svojim vystúpením 
i mestské mažoretky, tanečníci manželia 
Czismaziovci i členky TŠ Salatrix. Za 
sprievodu živej hudby neskôr plesajúci 
zaplnili tanečný parket či pripravenú 
miestnosť pojazdného kasína a nechý-
bala ani polnočná dražba o hodnotné 
ceny (z miestneho hračkárstva). 

–lucy–, foto: S. Osuský

Mestský úrad v spolupráci s politickými 
stranami a hnutiami v našom meste, ako aj 
s organizáciou Zväzu protifašistických bo-
jovníkov zorganizoval spomienkové stretnu-
tie pri pamätníku SNP pri príležitosti 60. vý-
ročia SNP. Okrem prítomných občanov 
a organizátorov sa pietnej spomienky zú-
častnili i delegácie Zväzu vyslúžilých vojakov 
gen. M. R. Štefánika, Dobrovoľného hasič-
ského zboru v Malackách a, samozrejme, 
príslušníci Leteckej základne v Kuchyni. Prí-
tomní si po zaznení slovenskej hymny vypo-
čuli báseň v podaní PaedDr. J. Pagáčovej. 

Slávnostný príhovor odznel z úst primátora 
mesta Jozefa Ondrejku, ktorý sa v ňom zmie-
nil aj o malom záujme mladej generácie 
o podujatie napriek tomu, že SNP patrí me-
dzi najvýznamnejšie udalosti v novodobých 
dejinách nášho národa. Pamiatku tých, ktorí 
v povstaní obetovali to najcennejšie –svoje 
životy, ako aj tých účastníkov povstania, kto-
rí sa dnešného významného výročia nedoži-
li, si zástupcovia jednotlivých organizácií uc-
tili za zvukov Padlých revolucionárov polo-
žením vencov a kytíc k pamätníku SNP.

      –ap–

Do redakcie prenikli informácie od 
občanov, ktorí počuli o zmene sídla 
pobočky Sociálnej poisťovne (SP) pre 
Bratislavu a okolie. Jej služby dodnes 
obyvatelia okresu Malaciek vyhľadá-
vajú na Lazaretskej 25 v Bratislave. 
Nejasné im boli i dôvody zrušenia de-
tašovaného pracoviska SP, ktoré pô-
sobilo do januára 2004 na Čulenovej 
ulici v Malackách. 
Odpovede na otázky sme hľadali 
u riaditeľky pobočky JUDr. Evy Rószá-
szovej.

Sídlo zatiaľ nemeníme
„Štatutárnym orgánom Sociálnej pois-

ťovne je Rada riaditeľov, ktorá štatútom ur-
čuje pôsobnosť a územné pôsobenie jed-
notlivých pobočiek,“ začína E. Roszászová. 
Podľa jej dostupných informácií v najbliž-
ších mesiacoch zostáva pobočka Sociálnej 
poisťovne pre Bratislavu-okolie v pôvod-
ných priestoroch a o jej kompletnom pre-

sídlení sa neuvažuje. „Bratislava je výhod-
nou spádovou oblasťou pre okresy Malac-
ky, Pezinok a Senec, ktoré naša pobočka 
obsluhuje.“ Aj z toho dôvodu sa prikláňa 
k zachovaniu jej sídla, ktoré je dnes pre 
všetky strany najvýhodnejšie. 

Karty zamiešal nový systém práce
Do januára 2004 pôsobili v jednotlivých 

okresných mestách detašované pracovis-
ká Útvaru dôchodkového poistenia SP. Pri-
jatím zákona o sociálnom poistení, ktorým 
bola spustená dôchodková reforma, sa 
však výrazne zmenil systém práce. Bol na-
riadený nový spôsob spisovania žiadostí 
o dôchodok elektronickou formou. Vyba-
venie dovtedajšieho detašovaného praco-
viska v Malackách týmto zmeneným pod-
mienkam nevyhovovalo a bolo zrušené. 
Rovnako sa postupovalo i v Senci a Pezin-
ku. Tento rok opätovné obnovenie činnosti 
pracoviska riaditeľka pobočky SP Bratisla-
va-okolie nepredpokladá. „Nebránime sa 

tomu, no v súčasnom období nemáme 
vytvorené ekonomické a technické pod-
mienky.“

Malačania bojujú za zriadenie 
detašovaného pracoviska SP

Riaditeľke pobočky SP boli v posled-
ných týždňoch doručené žiadosti o zriade-
nie detašovaného pracoviska SP v Malac-
kách. Oslovili ju malackí seniori – za OZ 
Zlatý vek i z pozície poslankyne Mgr. A. 
Dubajovej a Ž. Lomnickej za OO JDS. 

„Starší ľudia, mnohí vo finančnej tiesni 
a nepriaznivej zdravotnej situácii sú nútení 
za službami SP cestovať. To im neprospie-
va,“ argumentujú. Rovnako postupovalo 
i mesto Malacky, ktoré má záujem o to, 
aby sa zefektívnila práca so SP, aby bola 
odstránená práve nespokojnosť tých „ces-
tujúcich“ sociálne odkázaných. 

„Požiadavky Malaciek vnímame a nie 
sú nám ľahostajné,“ dodáva E. Rószászová.

–lucy–

18. augusta sa zišiel primátor mesta RNDr. J. Ondrejka so zamestnancami firmy TEKOS, 
s. r. o.. „Transformácia spoločnosti nebude pre nikoho znamenať ani prepustenie, ani 
zníženie miezd,“ ubezpečil ich primátor. Zamestnancov TEKOS-u zaujímalo, či sa zme-
na dotkne aj ich pracovnej doby, výhod plynúcich z kolektívnej zmluvy ap. „Nič sa výraz-
ne nezmení.“ Podmienky pre zamestnancov TEKOS-u a mesta by mali byť rovnaké. Ak 
vzniknú nezrovnalosti, vedenie mesta je ochotné zasiahnuť v prospech dotknutých za-
mestnancov. „Verím, že prijaté opatrenie bude prospešné mestu. Najmä vzhľadom na 
zníženie odvodového zaťaženia mesta, ale aj úkonov spojených s doterajšou fakturá-
ciou služieb, ktoré TEKOS pre mesto zabezpečovalo,“ dodal konateľ a budúci vedúci 
novovytvoreného oddelenia životného prostredia MsÚ v organizačnej štruktúre MsÚ 
Ing. F. Klíma. „Môže sa to odraziť na skvalitňovaní poskytovaných služieb.“

–lucy–, foto: S. Osuský

Malacké kultúrne leto (MKL) máme 
úspešne za sebou. V porovnaní s pred-
chádzajúcim ročníkom ho charakteri-
zovala nielen väčšia rôznorodosť, ale 
i zmena v dramaturgii programu. „Ak 
chceme vychovať kultúrny národ 
v Malackách, musíme začať od detí.
 
Pravidelné nedeľňajšie rozprávky počas 

MKL pritiahli do Zámockého parku mladé 
rodiny, ktoré spravidla zostávali i na ďalší 
program,“ hovorí riaditeľka Záhorského 
centra kultúry Mgr. Jana Zetková. Počas 
MKL tak bola zaznamenaná väčšia náv-
števnosť aj vďaka novým tváram v hľadisku. 
Zlatým klincom programu MKL bolo vystú-
penie hudobného telesa Diabolské husle. 
„Jeho hudobné umenie si budú môcť Ma-
lačania i priaznivci z okolia opäť v našom 
meste vychutnať na sklonku adventu,“ teší 
sa J. Zetková.

Byť ziskový? Nemožné... 
Smútok sa na tvári riaditeľky počas leta 

objavil s každým mráčikom na oblohe, veď 
počasie dokázalo návštevnosť podujatí vý-
razne ovplyvniť. Nepríjemné bolo i zruše-
nie predstavenia Uragánu, nie z viny ZCK, 
ale vďaka neserióznosti umeleckej agentú-
ry, ktorá vystúpenie zabezpečovala. „Vy-
predaných 300 lístkov im nestačilo. Na 
kultúre sa však dnes nedá zarábať. V ZCK 
sme už hrali aj pri nízkej cene vstupenky 
len pre 10 divákov. Veď kultúra je tu pre 

ľudí a ich ekonomickej situácii sa musia jej 
tvorcovia jednoducho prispôsobovať,“ do-
dáva J. Zetková.

Skôr klimatizácia ako kultúrny dom
Malačania sa už roky sťažujú na absen-

ciu kultúrneho domu. Dôležité je položiť si 
otázku, či by sa pri terajšej návštevnosti 
podujatí uživil. „To, že nemáme kultúrny 
dom, kultúru nepoškodzuje. V sále SD 
ZCK sme minulý rok zrekonštruovali po-
dlahu, len nedávno sociálne zariadenia 
a súrne by sme potrebovali klimatizáciu. 
Tak by vznikol pekný kultúrny stánok, kto-
rého súčasná kapacita plne potrebám kul-
túrychtivých obyvateľov postačuje.“

Deti sú prvoradé
V tomto školskom roku sa vedenie ZCK 

bude opäť zameriavať na detské publikum. 
Pokračuje súťaž o najlepšieho detského di-
váka v rámci rozprávkových nedieľ, nebude 
chýbať ani organizovanie karnevalov, čin-
nosti tvorivých dielní, besied so spisovateľ-
mi pre žiakov malackých škôl a pod. Veď 
nenadarmo razí vedenie ZCK teóriu – v kul-
túre treba začať od detí. „Záujem mladých 
rodín s deťmi o podujatia ZCK rastie. Som 
šťastná z každého diváka. Bodaj by sa každý 
stal naším stálym návštevníkom,“ vysloví 
nahlas svoje prianie riaditeľka, ktorá drží 
v rukách kultúru v Malackách už od marca 
2002 a počína si mimoriadne úspešne. 

LUCIA POLÁKOVÁ, foto: S. Osuský 

Budova novej školy
vonia zeleňou

Na podnet aktívnych senioriek z občianskeho združenia Zlatý vek bola vyhláse-
ná verejná zbierka bytových kvetov pre novopostavenú ZŠ na Štúrovej ulici v Ma-
lackách. 

„Boli sme milo prekvapené reakciou Malačanov. Telefonovali nám, zastavovali nás 
na ulici, jednoducho prejavovali veľkú ochotu,“ hovorí predsedníčka OZ Zlatý vek 
Mgr. Alžbeta Dubajová. „Ľudia boli skutočne štedrí. Darovali i hodnotné kusy,“ dodá-
va. Občania, známi i sympatizanti novej školy z dovedna asi štyridsiatich rodín tak 
prispeli k tomu, že budova novej školy rozvoniava zeleňou.

Nielen menom OZ Zlatý vek, ale i riaditeľstva ZŠ A. Dubajová každému úprimne 
ďakuje. Všetkým, ktorí sa na akcii podieľali, želá zdravie a radosť zo života. Veď kvety 
a deti patria k sebe, lebo deti sú kvetmi v každom ľudskom období. 

–lucy–

ZŠ Štúrova otvorená

krokoch. Nutnou podmienkou bolo odkú-
penie všetkých podielov v spoločnosti. Pri 
100 % účasti mesta nehrozilo, že transfor-
máciu budú ovplyvňovať kompromisy. Dru-
hým krokom, o ktorom uprostred leta roz-
hodlo mestské zastupiteľstvo, bolo oddele-
nie činností, služieb a personálu, vykonáva-
ných v obchodnej spoločnosti pre mesto 
a ich presun pod mestský úrad. Tento krok 
je významný – už v tomto roku ušetrí mes-

tu minimálne 500-tisíc Sk. Ďalším možným 
krokom transformácie bude zastrešenie 
transformácie príspevkovou organizáciou 
mesta. Podľa názoru primátora mesta a čas-
ti poslancov MsZ by mal takémuto kroku 
predchádzať procesný audit. Jeho cieľom 
by mala byť presná a nezávislá špecifikácia 
všetkých procesov, ktoré zabezpečuje sa-
mospráva, vrátane komunálnych a verej-
noprospešných služieb. 

IVANA POTOČŇÁKOVÁ, foto: –lucy–

Transformácia Tekos-u
Pokračovanie z 1. strany

V kultúre treba začať od detí

J. Zetková privítala 29. augusta v SD ZCK účastníkov slávnostnej vernisáže prvej klubo-
vej tematicky zameranej výstavy fotografií pod názvom Ľudia individuálnym pohľadom 
jednotlivých autorov. V spolupráci s fotoklubom FOPA ju zorganizovalo malacké OZ 
M.L.O.K.. Malačania na nej mali možnosť vzhliadnuť skutočne hodnotné fotografie rôz-
neho druhu – farebné i čiernobiele, reportážne, ateliérové i inscenované, zachytávajúce 
ľudí v najrozmanitejších situáciách a prostredí od viacerých amatérskych i popredných 
slovenských profesionálnych fotografov. Výstava potrvá do 12. septembra.

–lucy–, foto: S. Osuský

 Budúcnosť pobočky Sociálnej poisťovne s otáznikom 

Oslavy 60. výročia SNP aj v Malackách



MALACKÝ HLAS 9/20042 MALACKÝ HLAS 9/2004 3

PUBLICISTIKA

Pokračovanie z 1. strany

Fámy sa dokážu šíriť neuveriteľnou rýchlosťou. Stretávame sa s ni-
mi každý deň. Veď koľkokrát ste počuli z úst ostatných: počula si, 
že... Je to pravda, či nie je to pravda. Často sa však i s nepravdou sto-
tožníme. Aj to bol jeden z podnetov, prečo prinášame našu novú rub-
riku s príznačným názvom JEDNA PANI POVEDALA. Jej cieľom bude 
vyvrátiť či potvrdiť to, čo sa dostalo do našej redakcie či vám do uší. 

Primátor mesta je najvyšším výkonným 
orgánom a predstaveným mesta. Treba po-
vedať, že primátor mesta a MsZ nie sú vo 
vzťahu vzájomnej podriadenosti a nadrade-
nosti. Aj keď rokovanie MsZ vedie, nie je 
oprávnený hlasovať, pretože nie je členom 
MsZ. K jeho kompetenciám patrí: 

•  Zvolávať a viesť MsZ, MsR a podpiso-
vať spolu s prednostom ich uznesenia.
• Zastupovať mesto vo vzťahu k štátnym 
orgánom, k právnickým a fyzickým oso-
bám.
• Rozhodovať o všetkých veciach správy 
mesta, ktoré nie sú zákonom a všeobec-
ne záväznými nariadeniami vyhradené 
MsZ. Môže pozastaviť výkon uznesenia 
MsZ, ak sa domnieva, že odporuje záko-
nom alebo sú pre mesto zjavne nevý-
hodné. 
• Prijímať podnety a návrhy od občanov, 
organizácií a inštitúcií ap.

S čím sa najčastejšie ako primátor vo 
vzťahu k občanom stretávate?

Moja každodenná práca je len vo vzťahu 
k občanom. Mandát, ktorý získa víťaz ko-

munálnych volieb, ho predurčuje na každo-
dennú prácu s občanmi a pre občanov. 
Množstvo rokovaní, ktoré absolvujem, a roz-
hodnutí, ktoré vydávam, smeruje k zvyšova-
niu prosperity mesta a jeho obyvateľov. Je 
mi ľúto, že nemôžem pre neustále plný pra-
covný kalendár prijať každého občana, kto-
rý má záujem o stretnutie. Verím však, že 
pracovníci jednotlivých oddelení mestského 
úradu vedia nájsť riešenie pre ich problémy. 

Aké problémy v súčasnom období 
musíte ako primátor riešiť?

Najväčším problémom je nová škola. In-
vestorská činnosť síce bola na Malacky pre-
nesená, ale v tomto roku zatiaľ bez finanč-
ných prostriedkov (asi 75 mil. Sk). Napriek 
opakovaným žiadostiam o vyjadrenie, či 
peniaze budú alebo nie, či máme v stavbe 
pokračovať alebo nie, nebolo nám oznáme-
né nič. Zastavenie prác by prinieslo aj nema-
lé finančné sankcie. Kto by si ich zobral na 
zodpovednosť? Rozhodnutie bolo teda jas-
né – pokračovať v stavbe. Aj preto sme vý-
stavbu dokončili a musím povedať, že je to 
jednoznačná zásluha firmy Skanska. Mesto 
však nie vlastnou vinou zostáva obrovským 

dlžníkom v prenesenej kompetencii, ktorú 
podľa ústavy musí hradiť štát. A ten nechce. 

Aj ďalšie problémy, s ktorými sa stretá-
vam, sú finančného charakteru. Nedostatok 
peňazí je na verejno-prospešné služby, škol-
stvo, šport, kultúru, sociálnu pomoc, údržbu 
komunikácií... V ostatnom období pociťujem 
aj problémy vyplývajúce z akejsi diskriminá-
cie regiónu. Môžu byť aj dôsledkom toho, že 
od vzniku samostatného Slovenska nemá 
náš región zastúpenie v poslaneckom zbore 
NR SR, na poste ministra alebo štátneho ta-
jomníka. Chýba nám teda dôležitá hybná sila 
na presadzovanie záujmov a potrieb obyva-
teľov tejto časti Záhoria. A potom sme sved-
kami toho, ako sa v Malackách zruší Okresný 
súd, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, 
podobný osud vraj čaká aj Okresnú prokura-
túru a Daňový úrad. Chýba nám politická 
podpora na presadenie projektu odkanalizo-
vania regiónu, zaradili nás medzi mestá s vý-
razne obmedzenou možnosťou čerpania 
štrukturálnych fondov EÚ, diskriminácia je aj 
vo vzťahu k stimulácii zahraničných investo-
rov. Opakovane žiadam predstaviteľov poli-
tických strán v meste, aby nekompromisne 
trvali na umiestnení kandidátov z Malaciek 
na zvoliteľných miestach do parlamentu. 
Nemôžme sa pozerať na to, že Malacky sú 
dobré len na predvolebné mítingy a podporu 
kandidátov z iných regiónov, pre ktorých nie 
sme prioritou.

Čo vás v poslednom období v primá-
torskej funkcii najviac potešilo?

Jednoznačne postavenie novej školy, a to 
aj napriek spomínaným problémom. Ďalej je 
to vrcholiaca výstavba Inkubátora Malacky 
podľa harmonogramu, v lete schválené dva 
PHARE – projekty (vo výške 39.953 EUR 
a 17.471 EUR) a dotácia na rekonštrukciu sy-
nagógy (vo výške 2.973.600 Sk). Teší ma aj 
veľmi dobrá spolupráca s poslancami nášho 
zastupiteľstva. Radosť mi robí aj skutočnosť, 
že v Malackách vyrastá stále viac a viac 
osobností, a tak môžem v dvojročných inter-
valoch udeľovať ocenenie Pálfiho srdce.

Primátora mesta Malacky môžete 
nájsť v kancelárii č. 11 MsÚ alebo za-
stihnúť na tel.: 034/796 61 10 – sekre-
tariát či e-maile primator@malacky.sk.

 
V budúcom čísle, ktoré vychádza 24. sep-
tembra, sa budeme venovať postaveniu 
zástupcu primátora, ktorým je Ing. Jozef 
Bulla. Máte možnosť opýtať sa ho na čo-
koľvek, čo sa týka funkcie, ktorú zastáva. 
Svoje otázky zasielajte do 13. septembra 
2004 na adresu redakcie, prípadne vhoďte 
do schránky Malackého hlasu umiestne-
nej na budove MsÚ. 

JP
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Najviac nedorozumení a dezinformácií 
vzniká práve nedostatočnou komunikáciou. 
Onedlho uzrie svetlo sveta komunikačná 
stratégia mesta Malacky a mestská káblová 
televízia je len jedným z jej prostriedkov. Tá-
to stratégia je založená na živom kontakte 
s občanmi, nielen na jednostrannom pred-
kladaní informácií. Hľadáme s Malačanmi 
spoločnú reč, chceme hovoriť o ich problé-
moch, prinášať názory laikov i odborníkov, 
no hlavne pomáhať nachádzať riešenia. 
Mnohé by mal zodpovedať reprezentatívny 

prieskum, ktorý v týchto dňoch uskutočňuje-
me. Na otázky odpovie tisíc respondentov 
vybraných podľa sociologických kritérií. Vý-
sledky prieskumu budú publikované v mest-
skej a regionálnej tlači.

Kam smeruje eM TV? Kedy uvidíme 
živé vysielanie, dokumenty a reportáže?

Terajší posun eM TV považujeme len 
za ďalšiu etapu jej vývoja. Prechod na živé 
vysielanie by mal logicky nasledovať, no jeho 
výroba je predmetom samostatnej licencie, 
ktorú zatiaľ mesto nevlastní. Okrem licencie 
a nadšenia však bude vyžadovať tento krok 
výraznú investíciu mesta do nevyhnutného 

technického vybavenia i posilnenia tímu. Ten 
je skutočne kvalitný, no profesijné zloženie 
zodpovedá dnešnému modelu vysielania. 
V tejto chvíli je pre nás dôležité vybudovať 
stabilný okruh spolupracovníkov a prispieva-
teľov. Veľmi radi privítame v redakcii zástup-
cov spoločenských organizácií, záujmových 
združení, škôl či neformálnych skupín. Ak má 
byť televízia živá, musí z nej sálať život. Pre 
všetkých sú dvere redakcie na mestskom úra-
de otvorené, prípadne nás môžu kontakto-
vať na e-mailovej adrese media@malacky.sk 
a telefónnej linke 034/7966 174.

       –mh–

micky únosné. Nemáme však na výber.“ No-
vá riaditeľka sa snaží získať prostriedky i for-
mou sponzorských príspevkov. „Aj nefinanč-
ná pomoc pomôže.“

Učenia sa netreba báť!
„Rýchlosť dnešnej doby negatívne vplýva 

na vývoj detí. Je medzi nimi veľa dyslektikov 
a dysgrafikov,“ hovorí zanietená pedagogič-
ka, ktorá sa súčasne venuje i psychológii. 
Tento rok preto CVČ otvára klub detí s prob-
lémovým učením. Pod dohľadom pedagó-
gov si budú osvojovať schopnosti, ako si 
zorganizovať prácu, nájsť systém v učení, 
odbúravať stres a strach. „Chceme dostať 

deti do sveta... Veľa činností bude zamera-
ných na spoločenské aktivity. Deti sa naučia 
samostatne vystupovať a komunikovať.“ 

CVČ nekončí...
CVČ je príspevkovou organizáciou mes-

ta a A. Šurinová je milo prekvapená ústreto-
vosťou vedenia:„Ak mám byť úprimná, oča-
kávanie problémov bolo neopodstatnené.“ 
V súvislosti s výstavbou obchodného centra 
LIDL sa často stretáva s otázkou, či CVČ 
skončí. „Nič také nebolo nikdy naznačené. 
Zatiaľ zostávame v starých priestoroch 
a pravdepodobne celý školský rok 2004/
2005.“ 

LUCIA POLÁKOVÁ

Mgr. Alžbeta Šurinová (48) pochádza 
z Myjavy. Po skončení Pegagogickej 
fakulty v Nitre, aprobácia S-D v r. 
1976 pracovala až do r. 1997 ako uči-
teľka na ZŠ v Plaveckom Petre a ne-
skôr v Závode. V r. 1997 nastúpila na 
OÚ, odbor školstva mládeže a teles-
nej kultúry do funkcie metodik-in-
špektor, kde pôsobila do januára 
2004. Od 1. júla sa stala riaditeľkou 
CVČ. A. Šurinová je vydatá a má dve 
deti.

CVeČko bude oázou pokoja
Pokračovanie z 1. strany

Stanovisko Ing. Gabriely Rehákovej, 
vedúcej oddelenia územného rozvoja a životného prostredia MsÚ v Malackách
Na aprílovom zasadnutí MsZ bolo schválené umiestnenie predajne LIDL s tým, že sta-

vebné povolenie na uvedenú stavbu nebude vydané, pokiaľ nebudú splnené všetky dohod-
nuté podmienky. Medzi ne patrí i zabezpečenie náhradného ubytovania pre občanov býva-
júcich v dotknutej oblasti a  náhradných, resp. nových priestorov pre CVČ. 

Začatie stavby budovy predajne LIDL je len v štádiu prípravy. Nebolo vydané žiadne 
rozhodnutie, ktoré by investora oprávňovalo na búranie stavieb ani na výstavbu predajne.

„Počula som, že sa v novembri zbúra 
budova CVČ Na brehu v Malackách“

Primátorom Malaciek je už druhé funkčné obdobie 
39-ročný RNDr. Jozef Ondrejka, povolaním učiteľ ma-
tematiky, informatiky a deskriptívnej geometrie. Stre-
doškolské vzdelanie dokončil v roku 1983 maturitou, 
v rokoch 1983–1988 navštevoval Matematicko-fyzikál-
nu fakultu UK v Bratislave. Po štúdiách pôsobil ako 
učiteľ na Gymnáziu v Malackách, Ekonomickej univer-
zite v Bratislave či na súkromnom gymnáziu v Brati-
slave. 19. decembra 1998 bol prvýkrát zvolený do verej-
nej funkcie za primátora mesta Malacky. V marci 
tohto roka bol zvolený za predsedu Združenia miest 
a obcí záhorskej oblasti. J. Ondrejka je ženatý a má 
dve deti. 

je názov rubriky, ktorá má vám občanom poskytnúť pohľad do zákulisia činností 
malackej samosprávy uskutočňovaných primátorom a jeho zástupcom a zamest-
nancami mesta, ku ktorým patria hlavný kontrolór a pracovníci Mestského úradu 
v Malackách na čele s prednostom. Všetci spomínaní vykonávajú svoju prácu 
„pod strechou“ MsÚ, ktorý sídli na Záhoráckej 1919 v Malackách. V jednotlivých 
pokračovaniach vám budeme postupne predstavovať zamestnancov v nasledov-
nom poradí – primátor, zástupca primátora, hlavný kontrolór, prednosta MsÚ 
a vedúci jednotlivých vnútorných organizačných jednotiek MsÚ. Našou snahou je 
uľahčiť vám orientáciu pri vzájomnom styku so všetkými menovanými, priblížiť 
vám súčasnú organizačnú štruktúru MsÚ a náplň práce jednotlivých oddelení.

Ponuka krúžkov a klubov CVČ 
v školskom roku 2004/2005

Anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, klub detí s problémami učenia, tvo-
rivé dielne, drôtenkárstvo – 3-mesačný, kurz hrnčiarstva 3-mesačný, maľba na sklo, šach, 
módna návrhárka, klub Šikulka, klub Lienka, kurz pečenia a zdobenia – 3-mesačný, mo-
derný tanec, country step–clogging, country tance, gitarový kurz, kurz spoločenského 
tanca a country – 3-mesačný, hip-hop, mažoretky, počítačové hry, Word, Excel, internet, 
internetová kaviareň, letecký modelár, volejbal, hokejbal, joga, judo, aerobic, turistika, 
rybársky, futbalový krúžok pre 1. a 2. ročník.

Podľa záujmu bude činnosť krúžkov a klubov otvorená 13. septembra. Mesačné 
poplatky sú od 40 do 150 Sk. Bližšie informácie získate v budove CVČ Na brehu 
v Malackách alebo na tel. čísle 034/772 22 28. 

CVeČko Vás srdečne pozýva 
na zábavné podujatie s názvom

Objav svoj talent 
a schopnosti,
ktoré sa uskutoční pri príležitosti otvore-
nia jeho činnosti v sobotu 11. septem-
bra od 10.00 h pred budovou CVČ Na 
brehu v Malackách.

 POZVÁNKA

Primátor mesta Malacky RNDr. J. Ondrejka:

„Moja každodenná práca je 
len vo vzťahu k občanom”

 Pod jednou strechou ANKETA

Magdaléna Ščepá-
nová (63), 
dôchodkyňa

„V náplni práce pri-
mátora by mala v pr-
vom rade figurovať 
starostlivosť o všetkých 
občanov, zodpovednosť za to, aby sa im 
v meste dobre žilo. Myslím si, že v Malac-
kách je to priam fantastické. Pochádzam 
síce z Vysokej pri Morave, no som tu často. 
Páči sa mi, že primátor sa angažuje za star-
ších občanov. Zúčastňuje sa na poduja-
tiach, ktoré združenia dôchodcov organizu-
jú, a tým dáva najavo, že ho zaujíma život 
i tejto skupiny. Veľmi pozitívne hodnotím 
i jeho úsilie v súvislosti s dostavbou novej 
školy.“

Miroslav Michálek 
(18), študent

„Myslím si, že sa 
snaží iba pred voľba-
mi. Rýchlo sa v tom 
období opravujú cesty, 
chodníky, jednoducho 

to, čo je najviac vidieť. Mohol by sa viacej 
snažiť. Počul som o dostavbe novej školy. 
No ak mám byť úprimný, dianie v meste ma 
veľmi nezaujíma.“

Žofia Janková (28), 
predavačka

„Nepáči sa mi pro-
jekt inkubátora. Budo-
va znepríjemnila život 
ľuďom, ktorí žijú v jeho 
okolí. Krásny výhľad na 

mesto je preč i s kúskom zelene, ktorý tam 
bol. Snáď však jeho dostavba prinesie pre 
niekoho výhody. Dostavbu školy vnímam 
pozitívne, no výzorom pripomína skôr ne-
mocnicu.“

František Herz (65), 
dôchodca

„Primátor Ondrejka 
je podstatne lepší ako 
jeho predchodca. Po-
znám ho osobne. Je to 
poctivý človek, a to sa 
odráža i v jeho práci. Snaží sa robiť pre 
mesto maximum, aj keď to je v súčasných 
podmienkach ťažké. Viem to zo skúsenosti. 
V minulosti som pôsobil v MsZ aj v MsR. 
Viem, že sa mali opravovať komunikácie na 
Ul. 1. mája, Štúrovej ul. i Hviezdoslavovej ul., 
no zatiaľ sa asi pre nedostatok financií nič 
nedeje. Pozitívne vnímam meniacu sa tvár 
mesta a prírastok nových objektov.“

–lucy–, foto: S. Osuský

Ako hodnotíte prácu primátora Malaciek?
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SERVIS ČITATEĽOM • INZERCIA

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

DROBNÁ INZERCIA

Tvarohový koláč so snehom
Cesto: 300 g hladkej múky, 200 g palmarínu, 80 g 
práškového cukru, 1 vajce, polovicu prášku do peči-
va, tuk a múka na prípravu plechu
Plnka: 200 g očistených, postrúhaných, v šupke uva-
rených zemiakov, 500 g prepasírovaného tvarohu, 
150 g práškového cukru, 1 vanilkový cukor, 4 žĺtky, 
100 g hrozienok, postrúhaná citrónová kôrka
Sneh: 4 bielky, 200 g práškového cukru

POSTUP: 
Múku, palmarín, cukor, vajce a prášok do pečiva spra-
cujeme na cesto. Vložíme ho do pripraveného plechu 
rozmerov 40x25 cm a vyvaľkáme prevráteným pohá-
rom. Upečieme. Žĺtky a cukor určený na plnku rozmie-
šame. Pridáme tvaroh, zemiaky, hrozienka a citrónovú 
kôrku. Hotovú plnku natrieme na predpečené cesto. 
Nad parou ušľaháme bielky s cukrom na hustý sneh. 
Navrstvíme ho na tvarohovú plnku. Koláč dopečieme 
v mierne horúcej rúre.

NÁŠ TIP NA NÁKUP

v supermarkete
Lina zemiakové hranolky, 59,90 Sk 
za 2,5 kg • Clever rastlinný olej, 
32,90 Sk za 1  l • Clever detská výži-
va, 9,90 Sk za 190 g

Oslaďte si život s HVIEZDOU!
MH 04/B3

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

M
H

 0
4/

F1

RECEPT PANI VOZÁROVEJ

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

Čo urobiť, ak budem potrebovať v členskom štáte EÚ a EHP ošetrenie?
V prípade, že potrebujete v ktoromkoľvek členskom štáte nevyhnutné zdravotné ošetrenie, máte naň po 
predložení formulára E 111 lekárovi právo. A to za rovnakých podmienok ako domáci poistenci. Ak však 
domáci musia za poskytovanú zdravotnú starostlivosť priplácať, platí táto povinnosť i pre vás. Zdravotná 
poisťovňa už nie je povinná doplatok uhradiť. Túto situáciu možno riešiťrmou komerčného poistenia, 
ktoré pri ceste do krajín EÚ, kde je príplatok na zdravotnú starostlivosť, odporúčame uzatvoriť. 
CHZP APOLLO informuje na svojich webových stránkach http://www.apollo.sk linke „Euro info“ aj 
o výške spoluúčasti pacientov na zdravotnom ošetrení v jednotlivých členských štátoch EÚ. CHZP 
APOLLO pripravila 15% zľavu pre svojich poistencov v spolupráci s poistením liečebných nákladov 
v zahraničí cez komerčnú poisťovňu UNION a. s. http://www.union.sk.
Čo ak sa stane, že za poskytovanú zdravotnú starostlivosť budem musieť zaplatiť priamo, aj keď 
budem mať formulár E 111 a lekár, ktorý ma ošetril, bude zaradený do siete zdravotných poisťovní?
Môže sa stať, že v niektorých krajinách budete musieť za poskytnutú zdravotnú starostlivosť zaplatiť 
v hotovosti, napr. vo Francúzsku, v Luxembursku a v Belgicku. V týchto štátoch však môžete požiadať 
o refundáciu nákladov miestnu zdravotnú poisťovňu alebo svoju zdravotnú poisťovňu na Slovensku. Pri 
žiadosti o vrátenie doplatku treba predložiť originály dokladov o zaplatení a krátku lekársku správu. 
Poisťovňa Vám preplatí náklady, ktoré by za poskytnutú zdravotnú starostlivosť za Vás uhradila v da-
nom štáte.Spoluúčasť však refundovaná nebude, túto by riešilo len avizované komerčné poistenie. 
Vzhľadom na zapojenie viacerých subjektov je táto transakcia náročnejšia na čas.
Bližšie informácie a odpovede na otázky Vám poskytne pobočka v Skalici, Potočná ulica č. 85, 
t.č.034/69081 11, fax: 034/6908112 J. MACEJKOVÁ – marketing, CHZP Apollo, pobočka Gbely

Otázka: V ktorých krajinách EÚ musíte za poskytnutú zdravotnú starostlivosť platiť v hotovosti?
Odpovede posielajte alebo hádžte do schránky s označením Malacký hlas na budove MsÚ do 15. 
septembra. Za správnu odpoveď z minulého čísla sme odmenili Máriu Gelingerovú z Ul. 1. mája 
v Malackách. Prosíme výherkyňu, aby sa ohlásila v redakcii.

• Predám pozemok vhodný ako SP v Rohož-
níku a tiež ornú pôdu v rôznych rozmeroch. 
Cena dohodou. Kontakt: Terézia Mátheová, 
Šancova 4, Pezinok, tel.: 033/641 24 48. 
• Predám 3-izb. slnečný byt s lodžiou v OV 
v lokalite Domky v Malackách. Cena doho-
dou. Platba v hotovosti. Tel.: 034/772 34 35, 
0903/354 245.
• Prenajmem prerobenú garsónku v Malac-
kách na Juhu. Cena: 3 500 Sk + nájomné + 
elektrina. Kontakt: 0902/194 550.
• Predám zrekonštruovaný zateplený RD v B. 
Mikuláši. (77 m2 zast. plocha + 48 m2 stodo-
la, pozemok 770 m2) Všetky IS okrem kanali-
zácie (bude). Tel.: 0905/64 54 50
• Predám v dobrom stave 5-dv. Renault 5, 1.4 
benzín, r. v. 1990, 155000 km, STK do 01/
2006 za 40 000 Sk. Kontakt: 0903/800 351.
• 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 starožitný sekretár, gauč s úložným 
priestorom, cena dohodou. Tel.: 0905/
665 206
• Predám kočík zn. Chicco – trojkombinácia, 
tmavomodrý s detským motívom, otočné ko-
lieska, pláštenka, priedušný matrac a autose-
dačka. Všetko za 4500 Sk. Tel.: 0905/855 962.
• Predám šteňatá zlatého retrivera. Odber 
možný v októbri. Tel.: 0904/940 258.

OZ PEER vás srdečne pozýva na 
KONCERT 
s názvom SKA,
14. septembra o19.00 h v hoteli Tatra. 

Na koncerte sa predstavia známe skupi-
ny Ska-Pra-Šupina a Ska2tonics či začína-
júce záhorácke skupiny KoncerR RIMM 
a Centrum rozbitého skla.
Vstupné – predpredaj 80 Sk (Cyklo-S, 
Radlinského ul.) alebo na mieste 100 Sk.

MH 04/F9

OD 13. 9. 2004
DO 19. 9. 2004

Koordinačný výbor SZZ 
v Malackách pod záštitou 
primátora mesta RNDr. J. 
Ondrejku usporiada

MESTSKÚ VÝSTAVU 
OVOCIA A ZELENINY, 

ktorá sa uskutoční v priesto-
roch ZŠ Dr. J. Dérera v dňoch 
24. 9. od 8.00 do 14.00 h pre 
žiakov základných škôl a v ten 
istý deň od 14.00 do 20.00 h 
pre ostatnú verejnosť. Výstava 
bude pokračovať v sobotu 
25. 9. od 9.00 do 19.00 h.
Novinkou tohtoročnej expo-
zície bude prezentovanie vý-
tvarnej tvorby žiakov malac-
kých ZŠ na tému 
ZÁHRADA OČAMI DETÍ. 
Súčasťou výstavy bude i súťaž 
vystavovateľov v troch kategó-
riách – najkrajšia kolekcia, 
najkrajšie jablko a najkraj-
šia aranžovaná kvetina. 
Pozývame všetkých priazniv-
cov záhradkárov nielen z Ma-
laciek i širšieho okolia.
Odber exponátov sa uskutoč-
ní 23. 9. od 15.00 do 21.00 h.

 Vstupné je ľubovoľné.

M
H

 0
4/

B2

MH 04/B4



MALACKÝ HLAS 9/20044 MALACKÝ HLAS 9/2004 5

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

„Každá kniha Agáthy Christie je akousi 
vstupenkou na fascinujúce divadelné pred-
stavenie,“ vyjadrilo sa Publishers Weekly. 
V dnešnom čísle vám predstavujeme knihu 
tejto autorky kriminálnych románov s ná-
zvom Vražda na fare z cyklu Prípady sleč-
ny Marplovej. 

„Ktokoľvek zavraždil plukovníka Prothe-
roea, urobí svetu dobrú službu.“ Keď angli-
kánsky duchovný Leonard Clement pri 
obede ľahkovážne utrúsi tie slová, ani vo 
sne netuší, že zakrátko sa naplnia. Aj vzhľa-
dom na iné okolnosti – ako je miesto činu, 
ktorým sa stala jeho vlastná fara – sa ocitne 
na zozname podozrivých. Policajný šéf 
Melchett a inšpektor Slack vyšetrujúci smrť 
Protheroa sa ocitnú v slepej uličke, z ktorej 
ich môže vyviesť iba Clementova najbys-
trejšia farníčka – stará pani Marplová.

Chcete sa stať aj vy detektívmi a vypát-
rať skutočného vraha, neváhajte! Stačí vy-
strihnúť kupón a zaslať alebo vhodiť ho do 
15. septembra spolu so spiatočnou adre-

sou do schránky na budove MsÚ s označe-
ním Malacký hlas a čakať, či sa na vás šťas-
tie usmeje. Šťastie sa usmialo na Máriu 
Cvečkovú z Bernolákovej ulice v Malac-
kách, ktorá vyhráva publikáciu Víno na ta-
nieri od Fedora Malíka.

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

Vo dverách nenápadného bytu na Záho-
ráckej ulici nás víta usmiata mamička dvoch 
urastených a mimoriadne inteligentných 
dcér Lenky (15) a Lucky (11). Hoci je každé 
dieťa pre matku najmúdrejšie, v prípade 
dcér Pivačkovcov je výrok doložený i pádny-
mi argumentmi. Pýtate sa prečo?

 
„Mám štyri roky a čítanie 
mi nerobí problém“

Lenka mala necelé štyri roky a už plynulo 
čítala, vedela písať, sledovala televízne novi-
ny a viedla so svojimi rodičmi debaty hodné 
dospelých ľudí. Malé dievčatko privádzalo 
do rozpakov každého, kto s ňou prišiel do 
kontaktu. „Niekedy sme s ňou museli doslo-
va vybabrať,“ spomína Lenkin otec. „Ako troj-
ročná sa dožadovala, aby sme jej prečítali 
čínske písmenká, ktoré objavila na hračkách 
a zistila, že ich nepozná.“ Radšej ju však učil 
grécku abecedu, ktorá je absolventovi teore-
tickej kybernetiky bližšia. 

Základnú školu začala Lenka navštevovať 
už v piatich rokoch. Za svojimi spolužiakmi 
však vôbec nezaostávala, skôr naopak. Na 
odporúčanie detského psychológa a peda-
góga už do druhej triedy nenastúpila, ale 
ocitla sa rovnými nohami hneď v treťom 
ročníku. „Asi dva týždne som navštevovala 
aj špeciálnu triedu pre nadpriemerne inteli-
gentné deti v Bratislave, no nevyhovoval mi 
systém výučby,“ spomína dnes už pätnásť-
ročná gymnazistka, ktorá bude na budúci 
rok maturovať. Čo bude študovať na vysokej 
škole ešte nevie, veď záľub má neúrekom.

 
Najmä knihy a džudo 

Lenku vždy poteší dobrá kniha, ktorú si 
rada prečíta v angličtine. Predovšetkým pub-
likácia o civilizácii Aztékov, ktorá je jej srdco-
vou záležitosťou. „Raz pôjdem do Mexika,“ 
sníva. Fakty z kníh i učebníc si zapamätá mi-
moriadne ľahko. Vďačí za to svojej fotogenic-
kej pamäti. Aj s jej pomocou sú vysvedčenia 

dnes už gymnazistky suchopárne – samé 
jednotky. „Ľahko sa mi učí najmä biológia, 
chémia a fyzika, no i história.“ Závidia jej 
spolužiaci? „S ozajstnými priateľmi nemám 
problém a tí druhí sú radi, že majú od koho 
odpisovať,“ dodáva s úsmevom. Nechváli 
sa. Pôsobí až príliš skromne. V poslednom 
čase jej učarovalo džudo, ktoré trénuje pres-
ne rok. „Začala som neskôr a budem robiť 
všetko pre to, aby som sa neustále zlepšova-
la.“ Je vytrvalá a cieľavedomá. 

„Svoje dcéry podporujeme!“
Za Lenkou vôbec nezaostáva ani jej 

mladšia sestra Lucka. A Pivačkovci svoje dcé-
ry maximálne podporujú. Minulý rok naprí-
klad všetci spoločne cestovali na putovnú vý-
stavu o Aztékoch až do Berlína.

Ako vníma inteligenciu ich dcér okolie? 
„Viacerí si myslia, že chcem mať zo svo-

jich detí niečo extra, no nikdy sme ich do ni-
čoho nenútili.“ 

Pivačkovci sú ozaj originálnou rodinou – 
veď Lenka i Lucka patria do skupiny 0,2 % 
nadpriemerne inteligentných. Na otázku, či 
je tento nevídaný „úkaz“ genetickou záleži-
tosťou, Lenka s humorom dodáva: „Rodičia, 
ktorí majú inteligentné deti, veria na dedič-
nosť.“

Text, foto: LUCIA POLÁKOVÁ
 

Ďakujeme manželom Pivačkovcom, 
že nám dovolili nahliadnuť do svojej 
domácnosti a podelili sa s nami o svo-
je spomienky a pocity. 

Tak neváhajte a dajte o sebe či o zau-
jímavých Malačanoch vo svojom oko-
lí vedieť našej redakcii. Za vašu odva-
hu budete odmenení poukážkou na 
nákup v predajniach firmy Mobilland 
v hodnote 300 Sk.

august:
Jarmila Černá a Ivan Luknár; Mgr. Re-
náta Čierna a Patrik Stúpala

VYZUJTE SI PAPUČE A PRÍĎTE ZA KULTÚROU

SPOMIENKA

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

ŽIJE MEDZI NAMI...

SPOLOČENSKÁ KRONIKA • OZNAMY KULTÚRA

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:

NIE SÚ MEDZI NAMI:

september: 
80 – Hedviga Demková, 10. 9. 
1924; Justína Kodajová, 8. 9. 

1924; Emília Pavlíková, 6. 9. 1924; 90 – 
Mária Lorencovičová, 10. 9. 1914; Ľud-
mila Ambrušová, 5. 9. 1914; 92 – 
Ing. Rudolf Popp, 5. 9. 1912

POVEDALI SI ÁNO:

august:
Júlia Vašková, 1922, Malacky; 

Barbora Heinzová, 1932, Malacky; Jo-
zef Blažek, 1945, Sekule; Jozef Lévai, 
1990, Bratislava-Dúbravka; Rozina Ču-
berová, 1930, Plavecké Podhradie; Jo-
zefína Weismannová, 1909, Malacky; 
Valéria Cibulková, 1926, Malacky; Pa-
vel Klíma, 1921, Kuchyňa; Karol Kova-
rik, 1927, Malacky; Mária Kasayová, 
1946, Sološnica; Júlia Trúchla, 1928, 
Závod; Kornélia Sikulová, 1928, Ma-
lacky; Rozália Pálková, 1930, Plavecké 
Podhradie; Štefina Sládečková, 1920, 
Lozorno; Štefan Pöštényi, 1931, Plavec-
ký Štvrtok; Augustín Krebs, 1930, Ro-
hožník; Regina Horecká, 1920, Veľké 
Leváre; Ján Škrabák, 1938, Sekule; Sta-
nislav Roman, 1934, Sološnica; Štefan 
Staráček, 1918, Plavecký Štvrtok; Mária 
Petrášová, 1920, Plavecký Mikuláš; Alž-
beta Kučerová, 1950, Malacky; Terézia 
Kubašková, 1925, Malacky. 
ANNAMÁRIA HORVÁTHOVÁ, matrikárka

†
Kino Záhoran Malacky
SEPTEMBER22. Sobota Záhada 
10. piatok Shrek 2 MP
11. sobota Animovaná rodinná komédia, slovenský dabing
12. nedeľa  Vždy o 17.00 a 19.15 h
18. sobota Kráľ Artuš Mp-12
19. nedeľa  Historický veľkofilm, hrajú C. Owen, K. Knightley, T. 

Schweiger                       Vždy o 19.15 h
24. piatok Garfield MP
25. sobota Rodinná komédia, hrajú B. Meyer, J. L. Hewitt, S. To-
26. nedeľa bolowsky
  V piatok o 19.15, sobota a nedeľa o 17.00 h 
25. sobota Hriešny tanec 2 MP-12
26. nedeľa  hudobný žáner, hrajú: M. Boorem, P. Swayze, J. 

Jackson                       Vždy o 19.15 h

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ
Informácie: 0905 650 070, 0903 939 040,
vikino@gmx.net, www.zahoran.szm.sk

Program ZCK Malacky:
Výstava
18. 9.–25. 9.  Oblastná výstava poštových známok Záhorie 2004,
  organizátor – Klub filatelistov 52–32,   

slávnostná vernisáž výstavy 18. 9. o 14.00 h v SD ZCK

Krypty pod františkánskym kostolom NPPM, z archívu múzea
Otvorené Ut–Pi 9.00–17.00, So–Ne 14.00–17.00

Pravidelné stretnutia
Pondelok Divadlo na hambálku, TŠ Saltatrix
Utorok Škola spoločenského tanca, anglický jazyk
Streda nemecký jazyk
Štvrtok Škola spoločenského tanca, Klub filatelistov
Piatok anglický jazyk, TŠ Saltatrix, Divadlo na hambálku
Sobota Detské divadelné štúdio, OZ PEER, Art club 2002
Knižnica Záhorácka ul.:  Po–Pi 10.00–12.00, 13.00–18.00
Knižnica Juh: Št 11.00–17.00

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

KUPÓN

9DEXIA BANKA SLOVENSKO

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

Kedy sa uskutočnili oslavy výročia 
SNP v Malackách?

Odpoveď spolu s nalepeným kupónom 
a vašou adresou pošlite do redakcie alebo 
vhoďte do schránky s označením Malacký 
hlas na budove MsÚ do 15. septembra. Za 
správnu odpoveď z minulého čísla odme-
níme vkladnou knižkou Vladimíra Spustu 
z Mierového nám. v Malackách. Prosíme 
výhercu, aby sa ohlásil v redakcii.

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

Milí čitatelia,
na fotografii vážne sa tváriaceho mladíka v minu-
lom čísle najmä športoví pamätníci spoznali Karola 
Oreského. Spomedzi správnych odpovedí sme 
vyžrebovali Teodora Gelingera z Ul. 1. mája 
v Malackách. Výherkyňa získava balík zákuskov 
z cukrárne Hviezda.
Ak ste pozorne sledovali augustové vysielanie eM 
TV, určite nebude pre vás problém uhádnuť, kto je 
zahalený muž. Prezradíme, že fotografia vznikla 
počas dovolenky v slnečnom Egypte. Tak nestrácaj-
te nádej na výhru a uhádnite, kto je na fotografii. 
Svoje tipy posielajte spolu s nalepeným kupónom 
do 15. septembra. Na víťaza čaká sladká odmena 
z cukrárne Hviezda.

PÍSANÉ NAŠÚ REČÚ

Jak sme jegdzívali do Nemecka
V rokoch 75 až 89 sme začali s naším 

Červeným krížem jegdzit do (tenkrát vý-
chodního Nemecka) až desik do Lipska, 
Halle, Drážďan a okolá, že na nákupy. Ku-
povauo sa za východní marku. Že sa to 
opuaciuo, o tem svjedčá až podnes ucho-
vané záznamy, seznamy ludzí, šoférú 
a cestovatelú až od Bratislavy a ceuého 
okolá. To sme jegdzili že NON-STOP. A že 
sa vypuaciuo, o tem možú vyprávjat hlav-
ne ženičky, co mjeli maué dzeci, lebo tol-
ko strevícú, co sa dycky dovézuo, ani u Ba-
ťu by sa nenašuo. A keby enem strevícú, 
ale rúzné vjeci i do domácnosci, ba aj 
kočáre, vysávače a podobne. To vám biuo 
dycky strachu na hranici, jak de kerý sme 
si schovávali peníze, od podprsenky až 
podvazku a pod., aj sa stauo, že sme sa 
ani nepriznali k penezom, ked bili negde 
ve firhonkách, pod tepichem alebo aj v se-
dadle. Tenkrát sa moseuo vypísat, že col-
né prehlásenie, kde sme si vymýšlali všeli-
jaké húposci, enem aby sme cez tý hrani-
ce prešli. Biuo smíchu, veseuo, ceú cestu 
sa spívauo a vyhrávali sme si šelijaké pjek-
né piesničky. 

Ráz po ščaslivej hraniční prehlídce sme 
na cesce vidzeli český autobus a ludé z te-
ho autobusu nás zastavovali. No šofér (ka-
marát), samozrejmje, zostau stát, no zvje-
davci povylezali z autobusu. Tí neščastníci 
bili v krojoch a bili to nejakí známí muzi-
kanci – nejaký súbor z južných Čech, kerí 
išli hrát na loď do Meisenu, mjeli to z Ne-
mcama dohodué.

No co fčil, autobus byu pokazený 
a oni chuďáci neščasní, že ich tam čekajú 
a už hodnú chvílu opravujú autobus. Biuo 
ich ale 10–12. Nejaké místo ešče biuo 
prázdne v našém autobusi, tak sme sa 
nad bratrama Čechma zlutovali, aby ne-
mjeli mrzutosci a už mjeli najvyšší čas, tak 
sme ich takých 40 kilometrú zvézli. No 
a aby nám nebyuo smutno, tak nám ceú 
cestú hráli. No známa juhočeská dechov-
ka, už nevím, jak sa menovaua, ale hráli 
a spívali na jedničku.

Cesta friško ubíhaua, muzikanci sa čini-
li, co biua odplata za zvezení. Ešče nám aj 
pri vystúpení pjekne podzekovali, bubeník 
treskeu na bubeň a mi sme bili rádzi, že 
sme kamarádom pomohli a pokračovauo 
sa spjevem až do Lipska, de sme si oprav-
du za pár korún nakúpili aj pro nás. De sú 
tí čase, podnes deň na to spomíname.

RUŽENA KRÁKOVÁ-GÚTHOVÁ

Napíš aj ty, milý čitateľ!
Môže to byť príbeh zo súčasnosti alebo mi-
nulosti. História sa rodí už dnes. Napíšme si 
našu záhorácku históriu z našich príbehov.

TONI GÚTH, autor rubriky

Pani Ruženu Krákovú-Gúthovú, podobne 
ako každého, kto nám napíše svoj príbeh 
v záhoráčtine, odmeníme poukážkou na 
nákup v supermarkete BILLA.

alebo

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

Malacky sú rodiskom či bydliskom mnohých ľudí so zaujímavým, priam výnimočným 
osudom, talentom, schopnosťami či originálnou záľubou. O mnohých z nich vie len úz-
ky okruh ľudí, ich rodina, priatelia či známi. Pre ostatných zostáva ich život tajomstvom. 
Dnes sa však pokúsime poodhaliť osud človeka, ktorý žije medzi nami. Nechváli sa, ne-
vystavuje na obdiv svoju výnimočnosť. A my ani netušíme, s kým sa míňame na ulici.

Lenka Pivačková – 
koncentrácia inteligencie 

KTO JE NA FOTOGRAFII?

Uhádnite, kto je na fotografii!

Môj tip: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Sestry Pivačkové, zľava Lenka a Lucka.

V druhej polovici augusta nás opustila na-
ša dlhoročná členka a bývala predsedníč-
ka Slovenského Červeného kríža 
Anka Hosťová.
Celý svoj život zasvä-
tila ako členka SČK 
službe iným, pokiaľ jej 
sily dovoľovali, praco-
vala neúnavne a ne-
zištne s veľkým srd-
com. Do konca života zostala členkou 
SČK a pomocníčkou našich akcií.
Ďakujeme Ti, Anka. Česť Tvojej pamiatke.

Ružena Kráková, ZO SČK Malacky

KUPÓN
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ČÍTAJTE A VYHRAJTE

Zvyšujúcu sa kvalitu diel v kreativite i zručnosti absolventov intenzívnych kurzov výtvar-
ného umenia, ktoré sa uskutočnili počas leta na pôde ZCK, mohli postrehnúť prítomní 
na slávnostnej vernisáži 15. augusta v SD ZCK. Počas kurzov objavovali ich účastníci svo-
je skryté schopnosti, otestovali si netušené možnosti výtvarných techník a zažívali vzrušu-
júce znovuobjavovanie počas realizácie vopred stanovených alebo náhodne vybraných 
zámerov. Okrem iného mali možnosť namaľovať kvetinové zátišie podľa predlohy naa-
ranžovaných živých kvetov a ovocia, rozvinúť svoju fantáziu v grafike, linoryte, v kerami-
ke či v maľbe dekoratívnych motívov na 
hodváb. Na fotografii z vernisáže je M. Ju-
ríčková, jedna zo skoro tridsiatich absolven-
tov kurzu, so svojím najkrajším kvietkom – 
dcérkou Gabikou. 

Mgr. ELIŠKA KOVÁČOVÁ, foto: M. Vidan 

Kreatívne sebapoznávanie
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Zmena v časovom cykle vydávania na-
šich mestských novín Malacký hlas 
ma donútila zmeniť aj obsahový cha-
rakter krížoviek, ktoré pre vás už dlh-
ší čas pripravujem. 
Po dohode s redakciou novín budú 
odteraz v tajničkách krížoviek ukryté 
zaujímavosti z nášho krásneho Záho-
ria, ktoré nás síce denne obklopujú, 
ale málokto z nás si ich s náležitou 
vážnosťou všíma. Názov nového cyk-
lu krížoviek je ukrytý v tajničke!

VODOROVNE
A vrch; skôr; koryto rieky; poľovačka; 

druh konského behu B umenie po latin-
sky; počet rokov človeka; Ľudovít po do-
mácky; kosák po česky; Erich C časť slova 
BERÚ; vyťahuj meč; stena; kyslík; ochotne; 
zvyšok po ohni; povzdych D spojka; taj-
nička; dlhá samohláska E bezmyšlienkové 

konanie ako odozva na vonkajší podnet; 
otec po maďarsky; indický nižší cirkevný 
hodnostár; plaz; spoluhlásky slova CIEVNE 
F mužské meno; možno; Benjamín; steblo 
trávy; medikament G známy hádzanár 
z Malaciek; latinský výraz; veľký oheň.

ZVISLE
1 český herec a baletný umelec 2 kyp-

ria pôdu pluhom; mačkovitý dravec 3 ŠPZ 
Rimavská Sobota; toto; čínske mužské me-
no 4 začiatok abecedy; buničina; popevok 
5 prenášaj; česká rieka; polomer 6 kon-

covka zdrobnenín; rímskych 1050; bodavý 
hmyz 7 mäkká spoluhláska; pastvina; rím-
skych 49; 8 vyhynutý párnokopytník; bie-
loruský hokejový brankár 9 odmietol 10 
Krajská vedecko-technická rada; pokrivia 
11 rímskych 50; zelené miesto v púšti; Te-

lovýchovná jednota 12 symetrála; daruje; 
zábava 13 sonda; likviduj oheň; predložka 
14 Tibor; výsledok pestovania ovocia; po-
pevok 15 kartársky výraz; používaj pluh; 
jemnosť 16 druh papagája; trieska z dreva 
17 priemyselná potravinárska rastlina.

Na pomoc: E Arrha
Pripravil:

JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ 

KRÍŽOVKA

Ak nám správne vy-
lúštenie tajničky krí-
žovky spolu s nale-
peným kupónom 
pošlete do 15. sep-
tembra, budete mať 
šancu súťažiť o vstu-
penky do kina.

KUPÓN
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Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali 
správne vylúštenie tajničky – v tem auce 
nefajčili, sme vyžrebovali J. Šomšáka 
zo Záhoráckej ul. v Malackách. Prosíme 
výhercu, aby sa ohlásil v redakcii.

MALACKÝ
HLAS
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Začiatok novej stolnotenisovej sezóny klubu Mareka Malac-
ky je pomaly pred dverami, a tak by asi nebolo zlé nazrieť 
do zrkadla výsledkov tej predchádzajúcej.

Muži, ktorí hrali v zostave M. Palček, M. Palovčík, M. Gajdoš a E. 
Gasymov pod vedením trénera Patrika Mareka, obsadili v superlige 
12. miesto, čo znamenalo rozlúčku s touto súťažou. Víťazom sa stalo 
družstvo z Rakúska, a to SVS Niederösterreich. V extralige obsadilo 
A družstvo mužov 4. miesto a B družstvo skončilo na 10. mieste, čo 
značilo jeho zostup. V malackom mužskom drese sa tiež predstavili 
A. Saprikyn, P. Marek, M. Gajdoš, M. Laczo a J. Bednár. Lepšie sa 
darilo ženám, ktoré v celoslovenskej extralige boli tretie. Hrali S. La-
zarčíková, P. Režná, P. Rajtoková a A. Daubnerová.

Najlepšie umiestnenie v družstvách získali dorastenci, ktorí vy-
hrali dorasteneckú ligu - 19 zápasov vyhrali a iba 1 remizovali. Naj-
úspešnejším malackým hráčom v tejto súťaži sa stal M. Palček, ktorý 
z 30 stretnutí vyhral 29. Dorastenky obsadili v lige 4. miesto. B druž-
stvo žien hralo v  I. lige, kde obsadilo 3. miesto a C družstvo mužov 
sa ocitlo v IV. lige na 2. priečke.

V rámci majstrovstiev Slovenska jednotlivcov sa hráči malackého 
stolnotenisového klubu môžu pochváliť 15 medailami. Šesť titulov 
získali: Lazarčíková, Lazarčíková – A. Daubnerová, Matej Petrek – A. 

Daubnerová u mladšieho žiactva, Palovčík, Palovčík – Palček, Pal-
ček – Kmotorková v kategórii dorastu. V rámci majstrovstiev kraja zí-
skali Malačania 12 zlatých, 9 strieborných a 12 bronzových medailí. 
Tituly krajských víťazov patria u dorastencov Palovčíkovi v dvojhre, 
Palčekovi a Palovčíkovi vo štvorhre, Daubnerovej a Lazarčíkovej vo 
štvorhre, ako aj Palčekovi s Režnou v zmiešanej štvorhre. Lazarčíko-
vej patrí i titul majsterky kraja v dvojhre starších žiačok. U mladších 
žiakov sa krajským titulom môže pochváliť Samuel Novota v dvoj-
hre, A. Daubnerová v dvojhre, Novota – M. Petrek vo štvorhre, A. 
Daubnerová – N. Kosová vo štvorhre a Novota – Kosová v zmieša-
nej štvorhre. 

Agilní malackí stolní tenisti usporiadali 16 podujatí a hráči MSK 
štartovali na 16 medzinárodných turnajoch.

Hodnotenie najlepších hráčov jednotlivých kategórií vyzeralo 
takto: 

u mužov získal prvenstvo Palček, u žien Režná, v doraste Palov-
čík, u staršieho žiactva Lazarčíková, u mladšieho žiactva S. Novota 
a u najmladšieho žiactva K. Nemčovičová.

Po skončení sezóny odišlo z Malaciek 9 hráčov. Toto všetko sig-
nalizuje veľké zmeny v malackom stolnom tenise aj vzhľadom na to, 
že v novej sezóne pracovať výbor MSK v novom zložení. 

ANTON PAŠTEKA

Tohtoročný 48. ročník Medzinárodné-
ho stretnutia mládeže na Rysoch, kto-
rý tradične usporadúva Klub Rysy Po-
prad, sa konal nezvykle až v posledný 
augustový víkend. Opäť sa ho zúčast-
nila i výprava Záhorákov, tentoraz 
s prevahou Zohorčanov.

Nechýbala ani známa mládežnícka hu-
dobná skupina Vega, ktorá svojím vystúpe-
ním obohatila prvý večerný program. Aj 
tento ročník sa pokračovalo v tradícii večer-
ných diskoték s predstavením skupín rôz-
nych žánrov. Bonbónikmi sobotného večera 
boli country skupiny Návrat z Vranova a Pi-
ráti z Českej republiky. 

Pre športuchtivých nechýbali súťaže vo 
volejbale či streľbe zo vzduchovky. Najviac 
pozornosti si však iste získali súťaže o „Zdat-
nú Rysáčku či Rysáka“, v ktorých sa predsta-
vili najväčší siláci z tábora pod Tatrami.

Netreba zabúdať, že hlavnou náplňou 
stretnutia však bolo zdolávanie tatranských 
štítov, návšteva vysokohorských chát či spo-
znávanie tatranskej prírody. Malačanov bolo 
počas piatich dní Medzinárodného stretnu-
tia mládeže Rysy vidieť na celej tatranskej 
magistrále, na vrcholoch, pri tatranských vo-
dopádoch či v tatranských chatách. Dnes sa 
vďaka tomu veľká časť účastníkov môže po-
chváliť výstupovým odznakom za zdolanie 

Rysov (2499 m n. m.), zdatnejší i národným 
výstupom na Kriváň. Veď každý si vyberal 
trasy primerané svojmu veku či zdatnosti. 

Text a foto: –ap–

Po mimoriadne náročných 60 dňoch a 5008 km v sedle bicykla sa v nedeľu 29. 8. v sko-
rých ranných hodinách vrátili na Slovensko o pár kilogramov ľahší, no o nespočetné 
množstvo zážitkov bohatší účastníci prvej slovenskej cykloexpedície Slovakia – Island 
Scandi Tour 2004 P. Patsch a B. Sýkora. Už 31. septembra sme ich mali možnosť privítať 
v našej redakcii. 14. septembra ich slávnostne prijme primátor mesta Malacky J. Ondrej-
ka a Malacký hlas nebude pri tom chýbať. Rozhovor s aktérmi expedície prinesieme 
v najbližšom čísle MH.        –lucy–, foto: S. Osuský

Od svojho vzniku v roku 1934 vznikol 
i zanikol boxerský klub až sedemkrát. 

Prvý oddiel existoval iba do roku 1937. 
Začiatkom štyridsiatych rokov prišiel do Ma-
laciek trénovať H. Velický a boxerská obec 
sa rozrástla až natoľko, že v roku 1950 sa 
v Malackách uskutočnili Majstrovstvá Slo-
venska juniorov. V rokoch 1943–46 mali Ma-
lacky najlepšie mužstvo v histórii malackého 
boxu, ktoré patrilo medzi vtedajšiu sloven-
skú špičku. Po odchode H. Velického v roku 
1951 sa však box na krátky čas odmlčal. 
V šesťdesiatych rokoch, pri treťom obnovení 
činnosti klubu už trénoval A. Reisenauer. 
V roku 1958 nastupuje v histórii malackého 
boxu tzv. éra A. Reisenauera st., no aj na-
priek snahe vtedajších funkcionárov sa v ro-
ku 1962 oddiel opäť rozpadol. Od roku 
1971 však nasledovala mimoriadne úspešná 
piata etapa. Do roku 1976 sa podarilo ma-
lackým boxerom získať sedemdesiatdva dip-
lomov a medailí z rôznych turnajov a maj-
strovstiev. V máji 1976 Malacky zorganizo-
vali Majstrovstvá ČSSR seniorov, kde Z. Frü-
hauf vyboxoval bronz. Po tomto roku však 
malacký box utŕžil tvrdú ranu a na dlhých se-
demnásť rokov sa odmlčal. Vďaka Ľ. Ďurico-
vi a Reisenauerovcom však zažil v roku 1993 
znovuzrodenie. Ústrednou postavou sied-
mej dnešnej éry malackého boxu je A. Reise-
nauer ml., syn legendy A. Reisenauera st., 
ktorý je od roku 1997 čestným predsedom 
oddielu. Vo funkcii vedúceho oddielu ho vy-
striedal J. Padyšák a od roku 2000 je hlav-
ným funkcionárom BC RTJ J. Blažo. Zaujíma-
vou je úctyhodná bilancia malackých kade-
tov od roku 1993 – 125 prvých, 57 druhých 
a 17 víťazstiev na rôznych medzinárodných, 
medzištátnych stretnutiach a majstrovských 
súťažiach. Najúspešnejším boxerom tohto 
obdobia je R. Blažo, ktorý sa môže pýšiť tro-
ma bronzovými medailami z ME a rovnako 
s J. Kimličkom i účasťou na MS kadetov.

–lucy–, spracované 
podľa knihy 

História malackého boxu

Ring voľný... týmito slovami sa začína 
úvod knihy História malackého boxu 
z pera Aliho Reisenauera ml.. Rovna-
ko zazneli i počas osláv 70. výročia 
založenia boxu v Malackách, ktoré sa 
konali 14. augusta v priestoroch Bo-
xing clubu na Ulici 1. mája.

Stretnutia sa zúčastnila necelá štyridsiat-
ka súčasných i bývalých boxerov, medzi ni-
mi i žijúce legendy J. Klíma, J. Esterle či J. 
Cauner. Po krátkych príhovoroch z úst Rei-
senauerovcov si zúčastnení pripomenuli vý-
znamné medzníky boxerskej histórie a neza-
budli uctiť ani tých, ktorí sa už podobných 
stretnutí, žiaľ, nikdy nezúčastnia. 

Ústrednou postavou celého podujatia 
bol Ali Reisenauer st., ktorý má spolu so 
svojím synom najväčšiu zásluhu na úspe-
choch malackých boxerov najmä po roku 
1993. Z rúk M. Jakubíka, predsedu Bratislav-
ského krajského zväzu boxu (BKZB), preto 
právom prevzal plaketu určenú všetkým, 
ktorí písali históriu malackého boxu. „Netušil 

som to,“ hovoril dojatý majster boxu, ktoré-
mu takmer všetci prítomní borci prešli „cez 
ruky“. Za vykonanú prácu pre rozvoj boxu 
na Slovensku boli diplomom BKZB ocenení 
okrem A. Reisenauera st. i jeho syn A. Reise-
naurer ml. a súčasný predseda Boxing clubu 
J. Blažo. „Všetci máme jedno spoločné," pri-
pomenul M. Jakubík, „celý svoj život sme sa 
krútili okolo ringu a právom sa môžeme na-
zvať boxerskou rodinou. Mnohí z nás pritiah-
li k boxu i svoju vlastnú rodinu či už A. Reise-
nauer, J. Blažo, H. Weiss, či Klíma.“ 

Hoci sa pred piatimi rokmi pri oslave 65. 
výročia v športovej hale Malina zišlo viacej 
malackých boxerov, oslave tohto jubilea nič 
nechýbalo. V priateľskej atmosfére všetci spo-
mínali na časy aktívneho športovania, rozprá-
vali sa príbehy z magického štvorca ringu 
a rukami prítomných kolovala publikácia 
vydaná pri tejto príležitosti – História ma-
lackého boxu. Každý v nej objavil i svoje ús-
pechy a zásluhy, ktoré pomohli malackému 
boxu prepracovať sa do celoslovenskej i me-
dzinárodnej špičky.             Text a foto: –lucy–

TENISOVÝ KLUB STROJÁR MALACKY 
vás pozýva na 5. ročník turnaja neregistrovaných amatérskych tenistov 

ARTEMIS CUP 2004, 
ktorý sa uskutoční 18.–19. 9. na tenisových dvorcoch v Zámockom parku. V prípade 
nepriaznivého počasia sa termín súťaže posúva o týždeň neskôr. 
Na turnaj s maximálnym počtom štartujúcich 48 hráčov sa ešte môžete prihlásiť do 
12. 9. osobne u vrchného rozhodcu turnaja Rastislava Janka na adrese: Bernolákova 
9, Malacky. Súčasťou záväznej prihlášky je preukázanie totožnosti a zaplatenie tur-
najového vkladu 100 Sk. Časový rozvrh podujatia bude zverejnený po žrebovaní 13. 
9. o 18.00 h na dvorcoch TK. Samotný turnaj sa začína úvodnými stretnutiami v sobo-
tu 18. 9. o 8.00 h, pričom finále je plánované na nedeľné popoludnie.
Tešíme sa na vašu účasť!

Ing. JÁN GELINGER, riaditeľ turnaja

Bilancia stolnotenisovej sezóny

Malačania opäť na RysochMalacký box 
v kocke

Viditeľne dojatý ocenený Ali Reisenaurer st.

70-ročná história 
boxerskej rodiny

Malý trojročný Miško sa má z čoho tešiť. 
Veď v Tatrách úspešne zdolal pekných pár 
turistických kilometrov. Na fotografii je zo 
Zdenou, ktorá počas „rysáckej“ výpravy 
druhýkrát pokorila Kriváň.
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