
Po dlhšom zápasení s obmedzenými priestorovými možnosťami, ktoré vznikli 
prechodom pôsobností zo štátnej správy na samosprávu, čo malo za následok 
rozširovanie organizačnej štruktúry MsÚ, nárast počtu pracovníkov a zvyšova-
nie nárokov na vybavovanie úradnej agendy, sa od 1. júna definitívne mení sídlo 
MsÚ zo Záhoráckej ul. 1919 na Radlinského ul. 2751/1. AB Nafta Gbely, ktorej 
odkúpenie odsúhlasili i poslanci na jednom z minuloročných zasadnutí MsZ, 
tak poskytne dostatočnú kapacitu pre centralizovanie výkonu samosprávnych 

funkcií do jedného celku, kde bude 
môcť popri sebe vyvíjať činnosť MsÚ, 
MsP, DVHZ i jednotlivé záujmové, ne-
ziskové či politické združenia a poli-
tické strany pôsobiace v meste. 

 Modernizácia 
 MsCSS 
 k európskej 
 úrovni služieb

Farebne oživené interiéry, vymenené 
podlahy, obklady, rekonštrukcia sociál-
nych zariadení a najmä modernizova-
ná kuchyňa s novými zariadeniami, to 
všetko si po 25 rokoch prevádzky vy-
žiadalo Mestské centrum sociálnych 
služieb (MsCSS) na Ul. 1. mája v Ma-
lackách. Poskytované služby tak priblí-
žili normám Európskej únie. 

Na výmenu okna, nových stoličiek, vy-
maľovanie, skvalitnenie prostredia a nábytku 
v zariadení opatrovateľskej služby, ktoré je 
domovom pre 18 stareniek a starkých sociál-
ne odkázaných a zdravotne postihnutých, 
prispeli aj sponzori (HSF, POZAGAZ a iní). 
Transfer 230 000 Sk z ministerstva práce, so-
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Mesto Malacky
oznamuje

čierna Pantone 354 U
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 Sídlo MsÚ od 1. júna 
v budove Nafty

 Rozhodnutie BSK a SAD Bratislava 
je nekompromisné:

 Od 1. júna 
 Malacky bez MHD

Malačania sa svojho obľúbeného raňajšieho autobusu s odchodom o 7.05 zo sídliska Juh od 1. júna už nedočkajú. SAD Bratislava, a. s., 
rozhodla o jeho zrušení. Tento maximálne vyťažený spoj, ktorý zabezpečoval dopravu žiakov do viacerých malackých ZŠ, pracujúcich 
do centra Malaciek, seniorov i ostatných do nemocnice, je jedným zo 42 zrušených spojov malackej MHD.                Text a foto: –lucy–

Až v polovici mája sa predstavitelia 
Mesta Malacky dozvedeli jobovu 
zvesť, ktorá nepoteší ani jedného 
z tých, ktorí využívajú služby Sloven-
skej autobusovej dopravy Bratislava, 
a. s. (SAD) – MHD v Malackách sa 
s platnosťou od 1. 6. ruší a zredukova-
né budú i vybrané nerentabilné pravi-
delné prímestské linky a spoje na úze-
mí VÚC Bratislava i Trnava. 

Taký je výsledok rokovaní zástupcov Bra-
tislavského samosprávneho kraja a SAD. Za-
rážajúce je, že rozhodnutie padlo bez prí-
tomnosti predstaviteľov dotknutých miest 
a obcí, teda i Malaciek a Pezinku, ktoré zo-
stali prakticky bezmocné. 

Prečo?
Zvyšujúce sa náklady, neschopnosť zain-

teresovaných subjektov finančne vykryť stra-
Pokračovanie na 5. strane

 Malacky 
 bez bariér

Príjemné prekvapenie čakalo primátora 
Malaciek J. Ondrejku, ktorý sa 22. mája zú-
častnil v SND v Bratislave slávnostného gala-
večera spojeného s vyhlásením výsledkov 
súťaže Samospráva a Slovensko bez bariér 
organizovanej Asociáciou organizácií zdra-
votne postihnutých občanov SR, OZ GEM-
MA 93 a Úniou miest Slovenska, do ktorej sa 
zapojilo i naše mesto. 

Malacky, ktoré sa uchádzali o priazeň 
odbornej hodnotiacej komisie s projektmi 
Inkubátor Malacky a úprava komunikácií 
v jeho okolí, ZŠ Štúrova i predstavením no-
vej filozofie mestských médií od 1. septem-
bra 2004, vyšli z boja víťazne. Najvyšší pred-
staviteľ mesta si teda z rúk predsedu NR SR 
P. Hrušovského prevzal hlavné ocenenie. 
Potešujúci je nielen morálny rozmer zisku 
titulu, ale aj skutočnosť, že financie, ktoré 
mesto Malacky vyhralo, budú použité pre 
projekty, ktoré opäť napomôžu odstraňova-
niu bariér a zjednodušia život zdravotne po-
stihnutým občanom. 

–lucy–

Prekážky zocelia
Neviem cudzí jazyk, no usmievam sa 

a s iskrou v očiach vítam každého cudzin-
ca, ktorý navštívi múzeum, v ktorom pra-
cujem. 

Neviem chodiť, no ochotne si vypoču-
jem problém a stiskom ruky na rozlúčku 
odovzdám kúsok optimizmu každému, 
kto príde do psychologickej poradne, 
v ktorej ako odborný asistent vypomá-
ham. 

Neviem písať, no maľujem obrazy, kto-
ré hovoria viac ako more popísaných strá-
nok kníh. 

Nevidím, no v mojich predstavách sa 
rodia príbehy, ktoré svojou farebnosťou 
udivujú každého čitateľa mojich poviedok 
prerozprávaných bratovi, ktorý ich spisuje 
a vydáva.

Nemám súrodencov, no lásku rozdá-
vam každému, akoby mi bol bratom či 
sestrou.

Neviem, nechcem, nebudem, nemám 
– slová, ktoré nepoznám.

Každú prekážku v živote možno pre-
klenúť a využiť v prospech iných aj seba. 
Veď prekonaním každej jednej z nich 
stúpame o krok vyššie k sebazdokona-
leniu. Zrušili MHD? Správny čas po zime 
oprášiť bicykel. Zatiaľ, čo mnohí prepa-
dajú beznádeji, iných prekážky zocelia.

LUCIA POLÁKOVÁ



Základné predbežné informácie o ich 
priestorovom rozložení nám poskytol pred-
nosta MsÚ Ing. Dušan Vavrinec: 

V suteréne sa nachádzajú priestory pre 
klub dôchodcov, malackých skautov, DVHZ, 
archív MsÚ, v budúcnosti sa počíta s posil-
ňovňou. 

Na prízemí sú v záujme rýchlej dostup-
nosti sústredené služby samosprávy, ktoré sú 
občanmi najviac využívané – podateľňa, 
matrika, referát dokumentácie a registratúry, 
miestne dane a poplatky, pokladnica, staveb-
né konanie a povoľovanie drobných stavieb, 
miestne komunikácie a rozkopávky, sociálne 
služby v oblasti poskytovania dávok v oblasti 
sociálneho zabezpečenia, sociálna starostli-
vosť pre dôchodcov a sociálne odkázaných 
občanov. Toto nové usporiadanie MsÚ vy-
tvorí podmienky pre prechod ku klientskemu 
systému vybavovania stránok v celotýždňo-

vom prevádzkovom režime v klientskej kan-
celárii (KK) KPK. Predpokladaný termín 
otvorenia KK je koniec roka 2005. V budúc-
nosti by tu mal byť otvorený bufet. 

Na 1. poschodí sa sústredia orgány mes-
ta – primátor mesta, jeho zástupca, hlavný 
kontrolór, komisie MsZ a poslanci a i. 

2. poschodie bude obývať manažment 
MsÚ (prednosta MsÚ a vedúci jednotlivých 
oddelení MsÚ), štátny fond rozvoja bývania 
a personálne oddelenie a ostatní administra-
tívni pracovníci MsÚ.

Na 3. poschodí sú redakcie mestských 
médií (eM TV a Malacký hlas) a zamestnan-
ci aparátu MsÚ, napr. správa evidencie po-
zemkov a časť oddelenia životného prostre-
dia. 

4. poschodie bude využité na komerčné 
účely, kancelárie pre politické strany, OZ Vik-
tória, vyslúžilí vojaci a i. 

Na 5. poschodí budú kancelárie OZ 

Zlatý vek, SČK a časť budú využívať komerč-
né subjekty. 

Priestory garáží sú využívané pre akti-
vačnú činnosť a zabezpečovanie MOS. 

Strešné priestory si prenajímajú subjek-
ty podnikajúce v oblasti telekomunikácií. 

Na prízemí prístavby smerom k pošte 
občania nájdu MsP, na 1. poschodí Colný 
úrad. Značná časť bude i prenajímaná.

Pripomíname, že sťahovanie inštitúcií 
sa bude uskutočňovať v posledný má-
jový a prvý júnový týždeň. Touto ces-
tou prosíme o zhovievavosť a trpezli-
vosť všetkých, ktorí budú v tomto ča-
se služby mesta i ostatných využívať, 
ak bude vybavovanie stránok trvať dlh-
šie ako zvyčajne.

LUCIA POLÁKOVÁ, 
foto: S. Osuský

• Ku konečnému podpisu zmlúv o prevo-
de nehnuteľností Na brehu v Malackách 
medzi Mestom Malacky a vedením spo-
ločnosti LIDL, v. o. s., prišlo 9. mája. V uply-
nulých dňoch bolo vydané i povolenie na 
začatie búracích a stavebných prác.
• 9. mája sa uskutočnilo valné zhromažde-
nie spoločnosti PROGRES MALACKY, 
spol. s r. o., ktoré bolo prerušené a bude 
pokračovať po dopracovaní požadova-
ných dokumentov. 
• 11. a 12. mája sa J. Ondrejka zúčastnil 15. 
snemu ZMOS. 
• Pracovnú cestu do talianskeho Gaggia-
na – potenciálneho partnerského mesta 
Malaciek, s cieľom nadviazania obojstran-
ne prospešných kontaktov, absolvovali 
v dňoch 14.–17. mája primátor Malaciek J. 
Ondrejka a jeho zástupca J. Bulla. Talian-
ske mesto ležiace 30 km od Milána záro-
veň potvrdilo, že sa jeho oficiálna delegá-
cia zúčastní medzinárodného detského 
festivalu KbT 2005. 
• 18. mája sa konalo stretnutie zástupcov 
mesta s 24 záhradkármi zo záhradkárskej 
osady Tri duby ohľadom územného vyspo-
riadania pozemkov, ktoré sa nachádzajú 
v časti, kde je plánované rozšírenie Prie-
myselno-technologického parku Záhorie. 
• 20. mája J. Ondrejka, primátor mesta, ro-
koval s generálnym riaditeľom BVS, a. s., 
vo veci projektu odkanalizovania Mala-
ciek, ktoré BVS pripravuje. Mesto Malacky 
ponúklo BVS možnosť pripraviť projekt od-
kanalizovania Pezinskej a Jesenského ul. 
• V ten istý deň sa primátor Malaciek 
stretol s provinciálom rehole menších bra-
tov františkánov J. A. Mihálym – hovorili 
o možnostiach využitia Pálfiovského kaš-
tieľa.
• 22. mája sa J. Ondrejka zúčastnil sláv-
nostného odovzdávania ocenení v súťaži 
Samospráva a Slovensko bez bariér 2004, 
do ktorej sa zapojilo i mesto Malacky. 
Slávnosť sa uskutočnila v priestoroch 
SND v Bratislave.       –lucy–

JEDNOU VETOU

Milí čitatelia, 
ak nám napíšete do 1. júna na adresu re-
dakcie, ktorý príspevok vás zaujal, budete 
mať šancu získať tričko mesta Malacky. 
Tak neváhajte a zapojte sa! Ak chceme pí-
sať o tom, o čom chcete čítať, musíme po-
znať váš názor. Tak vystrihnite kupón a na-
píšte naň, čo vás zaujalo. V minulom čísle 
to boli najmä príspevky Vykecá sa zo všet-
kého, Maskoti pred Billou, Rakovine prs-
níkov možno predchádzať, Ako ďalej 
v Eurovalley? a iné. 
Spomedzi všetkých sme vyžrebovali Joze-
fa Okruhlica z Ul. 1. mája v Malackách, 
ktorý získava kalendár mesta.

ZAUJALO VÁS
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ciálnych vecí a rodiny sa použil na dofinan-
covanie výťahu a bezbariérové sociálne za-
riadenia, ktoré zrealizujú v júni. 

V MsCSS denne vydajú 400–450 jedál, 
pričom 106 občanom stravu vozia domov. 
47 Sk si platí občan, 18 Sk prispieva mesto. 
Mestské zastupiteľstvo nedávno schválilo 
zvýšenie poplatku za dovoz stravy z 8 na te-
rajších 10 Sk. „Väčšina obyvateľov je v po-
kročilom stave demencie, a tak aj našou 
snahou je, aby sme pre týchto ľudí boli srd-
com,” povedala riaditeľka Daniela Mračno-
vá. Centrum hľadá finančnú podporu pre 
viaceré projekty. Napríklad na skvalitnenie 
kúrenia, okolo 9 miliónov Sk si vyžiada in-
vestícia do prístavby susednej starej budovy. 
Kapacitou 24 nových lôžok a prepojením 
prístavby s terajším žlto žiariacim objektom 
umožní do areálu na Ul. 1. mája presťahovať 
aj opatrovaných obyvateľov z budovy na 
Mierovom námestí. Vedenie centra sa 
o podporu ďalších zámerov modernizácie 
uchádza na MsÚ v Malackách, kde už pro-
jektoví manažéri niektoré akcie pripravujú 
na realizáciu. Pomoc poskytuje aj minister-
stvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Nadácia 
SOCIA len poradenskú službu. O 42 klien-

tov centra sa stará v modernizovanom ob-
jekte na Ul. 1. mája aj na Mierovom námestí 
15 opatrovateliek. MsCSS s celkovým poč-
tom 120 zamestnancov (vrátane ľudí v stra-
vovacej prevádzke) poskytuje opatrovateľ-

skú službu aj 86 opatrovaným prostredníc-
tvom 86 opatrovateliek, ktoré sociálne odká-
zaným a osamelým pomáhajú v ich domá-
com prostredí alebo pri dovoze stravy. 

  Text a foto: MILAN SOUKUP

 Modernizácia  MsCSS  k európskej  úrovni služieb

MsCSS na Ul. 1. mája je vyhľadávaným stravovacím zariadením. 

 Sídlo MsÚ od 1. júna v budove Nafty

Tridsaťpäť detí zo sedemnás-
tich miest a obcí obvodu 
sa predstavilo 18. mája 
v ZCK v Malackách na 
prehliadke najmlad-
ších speváckych ta-
lentov Záhorácky slá-
viček 2005.

Organizátorom bola 
Materská škola Kollárova 
s elokovanými triedami na 
Bernolákovej a  Hviezdoslavovej 
ulici. 

Diplomy, hlinené slávičky 
i sladká odmena sa ušli 

všetkým účastníkom. 
Prehliadka malých spe-
váčikov potvrdila, že 
talent sa prejaví sko-
ro, ale len motivácia 
a podpora v jeho 
okolí, v rodine aj
 v škôlke, mu  už od 

útleho veku uľahčí vy-
rásť na budúce spevác-

ke hviezdy.
            Text a foto: –ms–

 Zlato v hrdle škôlkarov

Rekonštrukcia malackej synagógy – národnej kultúrnej pamiatky, ktorá bola vyfi-
nancovaná z programu Obnovme si svoj dom Ministerstva kultúry SR, by mala byť 
ukončená 13. júna.

 Synagóga sa vracia k svojmu
 pôvodnému vzhľadu

MALACKÝ HLAS 10/2005

Pôvodne avizovaný aprílový termín do-
končenia renovačných prác bol predĺžený 
z toho dôvodu, že nový vzhľad dostanú 
nielen tri priečelia historickej pamiatky, ale 
obnovená bude i predná fasáda, čím sa do-
siahne plnohodnotný estetický výraz z ob-
noveného objektu. K jej obnove sa pristúpi-
lo i na základe odporučenia Krajského pa-
miatkového úradu Bratislava a dodávateľa 
stavby.

Farby na obnovenej synagóge sú v súla-
de so závermi pamiatkového výskumu, kto-
rý bol pred rekonštrukciou urobený a zod-
povedajú náterom použitým v čase stavby 

objektu v roku 1886. Farebnosť exteriéro-
vých fasád objektu bola v tom čase riešená 
v malebnom orientálnom štýle s egyptsko-
-maurskými prvkami. Mgr. Natália Ferusová 
z Krajského pamiatkového úradu Bratislava, 
ktorá vykonáva odborný a metodický do-
zor, je s doterajším priebehom rekonštrukč-
ných prác spokojná a hodnotí zámer mesta 
pozitívne: „Obnova malackej synagógy sa 
uskutočňuje v zmysle schválenej dokumen-
tácie. Žiadne veľké komplikácie nenastali 
a prípadné pripomienky k realizovaným 
prácam sú priebežne riešené.”

            –lucy–

 Modrý gombík UNICEF 
v Malackách

Týždeň Modrého gombíka sa začal 
v pondelok 16. mája a v 24 sloven-
ských mestách a trval až do nedele 
22. mája. Verejná zbierka na zabez-
pečenie pitnej vody pre školy vo Vý-
chodnom Timore mala vo štvrtok 
19. mája svoj deň aj v Malackách.

Gymnazisti Martin Sedláček a Peter Hallon o potrebe prispieť na dobrú vec presvedčili 
aj redakciu eM TV.        

 Pätnásť dobrovoľníkov spomedzi gym-
nazistov štátneho gymnázia, označených 
identifikačnou kartičkou UNICEF, v tento 
deň na siedmich stanovištiach v uliciach 
Malaciek ponúkalo okoloidúcim modrý 
gombík ako symbol detstva a vzájomné-
ho spájania sa.  Predával sa po 30 korún, 
čo je suma, ktorá podľa výpočtov zaplatí 
desať litrov vody pre jedno dieťa z Východ-
ného Timoru – najmladšieho štátu na svete, 
na deň.  

Pomoc a podporu pri organizácii zbier-
ky poskytlo aj Detské centrum Vánok. Na-
priek nepriazni počasia dobrovoľníci strá-
vili deň v uliciach mesta a do pokladničiek 
sa im podarilo vyzbierať 12 062 Sk. 

Všetkým, ktorí podporili myšlienku 
spolupatričnosti s deťmi z krajiny, 
kde väčšina detí mladších ako 5 ro-
kov je podvyživených a iba tretina 
školopovinných detí navštevuje ško-
lu, patrí vďaka. 

Tí, čo podali pomocnú ruku deťom, kto-
rých zdravie je denne ohrozované znečis-
tenou vodou, sa navzájom spoznajú podľa 
modrého gombíka, ktorí si mnohí hneď hr-
do pripínali na svoj odev.

–tabu–
 Foto: M. Soukup, S. Osuský

Malí speváci z Vysokej pri Morave – Lenka Kopčová (5 r.) a Matúš Novoveský (6 r.)



Na otázky odpovedala predsedníčka 
komisie kultúry, poslankyňa MsZ 
a učiteľka výtvarného odboru ZUŠ 
v Malackách Rozália Habová

Ako hodnotíte prácu komisie kultúry 
z pohľadu jej predsedu?

Veľmi kladne. Komisia podrobne mapuje 
všetko, čo súvisí s kultúrnym životom v Ma-
lackách, či sa to týka usporadúvania divadel-
ných predstavení, výstav a sympózií. Hoci sa 
niektoré kultúrne podujatia robia, takpove-
diac, „na kolene”, stále sa niečo deje. Len 
nedávno skončilo medzinárodné výtvarné 
sympózium a už žijeme v duchu detského 
festivalu Kultúra bez tlmočníka (26.–28. 5.). 
Ak mám hovoriť i z pohľadu učiteľky výtvar-
ného odboru ZUŠ, práve sa koná výstava 
diel absolventov, ktoré sme rovnako ako die-
la z výtvarného sympózia inštalovali v pries-
toroch kláštora. 

Ko m i s i a 
kultúry dis-
ponuje urči-
tým balíkom 
financií, kto-
rými podpo-
ruje kultúrne 
aktivity. Akým 
spôsobom posu-
dzujete, kto sa mô-
že uchádzať o vašu 
podporu?

Pre tento rok sme získali 
50 000 Sk. Treba povedať, že podporujeme 
akúkoľvek dobrú myšlienku, ktorá sa môže 
v rôznych oblastiach kultúry zrealizovať. Žia-
dosť o finančnú pomoc však musí byť dobre 
zdôvodnená, až potom ju naša komisia pred-
loží na rokovaní MsZ, ktoré ju schvaľuje. Na-
príklad na januárovom zasadnutí sme sa zao-
berali žiadosťou OZ Neverland o finančnú 

dotáciu 10 000 Sk 
na koncert Karla 
Plíhala a odporu-
čili sme MsZ tejto 

žiadosti vyhovieť. 
Komisia kultúry sa 

rovnako vyjadruje 
k vybraným materiálom 

prerokovaným na MsZ. 
Naposledy sa rozprávalo 

o zozname pamätihodností mesta. 
Sú Malačania kultúrychtiví?
Myslím si, že áno. Svedčí o tom i bohatá 

návštevnosť kultúrnych podujatí. Chýbajúci 
kultúrny dom vtedy nahrádza putujúci ima-
ginárny, ktorý je všade tam, kde sa niečo 
deje a kde sa stretávajú ľudia, ktorí sa chcú 
kultúre vo voľnom čase venovať. Malacky 
sú rovnako i liahňou umelcov, či už hercov, 
výtvarníkov, hudobníkov... Minulý rok sme 
napríklad oslavovali 40. výročie založenia 
výtvarného odboru ZUŠ a stretlo sa na 
ňom mnoho úspešných absolventov, ktorí 
sa dokázali v praxi uplatniť a umeniu sa ve-
nujú i profesionálne. Priemerne ročne pri-
pravujeme na SŠ či VŠ 15 až 20 absolven-
tov a máme až 95 % úspešnosť, na rôzne 
odbory – architektúru, animovanú tvorbu, 
šperk, dizajn... Potešujúci je i rekordný 
tohtoročný počet absolventov výtvarného 
odboru ZUŠ, ktorých máme 38, z toho 33 
deviatakov (I. stupeň) a 5 druhostupniarov.

Na aktuálne otázky odpovedá riadi-
teľka ZCK Jana Zetková: 

Vedenie ZCK sa po od-
predaji nehnuteľnosti 
na Čulenovej ul. opäť 
presťahuje do budo-
vy, kde pôvodne sídli-
lo, na Záhorácku 1919 
(bývalé sídlo MsÚ). 

Ako sa táto zmena od-
razí v činnosti ZCK? 

Verím, že prispeje 
k zlepšeniu našej prá-
ce, ale najmä k zväčše-
niu kultúrneho obzoru 
Malačanov. Podkrovie 
by malo ožiť exponát-
mi Mestského múzea 
M. Tillnera. Na 1. po-
schodí bude okrem 

kancelárií a učební vybudovaná tanečná 
sála – domovská scéna tanečného štúdia 
ZCK a TS Saltatrix, ktorú im veľmi želám, 
lebo v súčasnej dobe robia naozaj „na ko-
lene”. Aj napriek zlým priestorovým pod-
mienkam získavajú významné ocenenia 
v celoslovenskom meradle. Sú príkladom 
toho, že úspech je vizitkou najmä snahy 
a chuti niečo dokázať. (Môžete sa o tom 
presvedčiť na ich vystúpeniach od 30. 5. do 
3. 6. v kine Záhoran). Na tomto istom po-
schodí získajú Malacky aj 130 m2 veľkú vý-
stavnú galériu – jedinú v Malackách. Ak sa 
presunieme na prízemie budúceho ZCK, 
nájdeme tam knižnicu. Súčasné priestory 
knižnice budú zdvojnásobené, bude vybu-
dovaná čitáreň, študovňa, vybavená PC 
a prístupom na internet. Verím, že táto mo-
ja predstava nie je príliš idealistická a že je 
predstavou blízkej budúcnosti.

Po úspešnej celomestskej akcii Prvo-

májové Malacky 2005, ktorú ZCK popri 
Mestu Malacky ako jeden z hlavných or-
ganizátorov zastrešilo, sa pripravuje ďal-
šia séria kultúrnych podujatí, ktoré budú 
počas letných mesiacov situované v Zá-
mockom parku – kultúrne leto. Na čo sa 
budú môcť návštevníci tešiť tento rok? 

Program Malackého kultúrneho leta 
máme v podstate na 99 % uzatvorený. Kul-
túrne leto otvoria novou inscenáciou Elá 
a Hop a jazzman Peter Lipa. Pre milovníkov 
dychovky sme pripravili vystúpenie hudob-
nej skupiny Lieskované, piesňami z Repete 
a imitáciou popredných slovenských a čes-
kých umelcov sa predstaví skupina Eminent 
s imitátorom Stanom Repkom. Priaznivcom 
folkovej hudby sa predstaví skupina B.P.T 
zo Zlína. Mladých poteší vystúpenie hu-
dobných skupín Requiem, Maiden pain 
a Black drean. Nesmieme zabudnúť na tra-
dičné vystúpenie malackej skupiny AC+ 
a na Annabál so skupinou LTF. Bonbóni-
kom tohtoročného kultúrneho leta okrem 
Petra Lipu bude určite aj jazzman, bubeník 
a perkusionista Jozef Dodo Šošoka so svo-
jimi zahraničnými hosťami. 

Aj v tomto roku sme nezabudli na na-
šich malých divákov, okrem spomínanej 
dvojice Elá a Hop prídu deti potešiť so svo-
jimi novými rozprávočkami divadlo Piraňa, 
Žihadlo, divadlo Pimprlo, divadlo BumBác 
a je pripravená aj veľká kúzelnícko–iluzio-
nistická šou. V rámci kultúrneho leta sa 
Malacky zapoja aj do celoslovenského pro-
jektu Koncerty k 255. výročiu smrti J. S. Ba-
cha. Okrem spomínaného programu MKL 
budeme organizovať aj rôzne kurzy, či už 
jazykové alebo umelecké.

Myslím si, že naša ponuka na leto je 
pestrá a každý si z nej niečo pre seba vybe-
rie. 

LUCIA POLÁKOVÁ, foto: M. Soukup, –lucy–
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Za okrúhlym stolom
Ostatní členovia komisie: 
za poslancov 
Oto Divinský, Mgr. Vladimír Zetek, 
za neposlancov 
Mgr. Alžbeta Šurinová, Richard Grega, Beá-
ta Reifová, Eva Režná a Mgr. Jana Zetková.  

Dnes sa bude-
me venovať ko-
misii kultúry, 
ktorej predsed-
níčkou je Rozá-
lia Habová.

„Všimla si si čulý stavebný ruch
pod nadjazdom neďaleko pre-
dajne Billa pri železničnej trati? 
Vraj sa tam budú stavať rodinné 
domy, je to pravda?”

Za Billou pod nadjazdom sú sú-
kromné pozemky a bola tu vypra-
covaná štúdia pre umiestnenie ro-
dinných domov s napojením na in-
žinierske siete a vybudovaním ko-
munikácie. 

Všetky náklady s tým spojené 
hradia majitelia pozemkov. V sú-
časnosti už boli vydané aj stavebné 
povolenia na vybudovanie inžinier-
skej siete či začatie stavby niekto-
rých rodinných domov.

Ing. REHÁKOVÁ, 
vedúca odd. územného rozvoja, 

dopravy a služieb MsÚ
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RA JEDNA PANI

POVEDALA

Fámy sa dokážu šíriť neuveriteľnou rýchlosťou. Veď koľkokrát 
ste počuli z úst ostatných: počula si, že... Je to pravda, či nie je 
to pravda. Často sa však i s nepravdou stotožníme. Aj to bol je-
den z podnetov, prečo sme uviedli do života rubriku s príznač-
ným názvom JEDNA PANI POVEDALA. Jej cieľom je vyvrátiť či 
potvrdiť to, čo sa dostalo do našej redakcie alebo vám do uší.

Už 10 rokov nie je Froncov mlyn v Malackách z 18. storočia 
Múzeom Michala Tillnera. 993 zbierkových predmetov z ne-
ho, po tom, ako sa mlyn ako reštitúcia vrátil iným majiteľom, 
je v správe ZCK.

25. mája sme si pripomenuli už 110. výročie odvtedy, ako sa syn 
Malačanov Michal Tillner narodil rodičom vo Viedni, kde boli za prá-
cou. Potomok džbankárov, výrobcov habánskej keramiky, sa svojou 
usilovnosťou, zanietením a vďaka talentu, cieľavedomosti a trpezli-
vosti i európskej rozhľadenosti, získanej cestovaním, stal významným 
maliarom a zberateľom etnografických a umeleckých, historických 
a úžitkových predmetov.

Múzeum M. Tillnera bolo založené roku 1975, jeho otvorenia sa 
jeho iniciátor nedožil, zomrel o tri mesiace skôr (18. 2. 1975). Nová 
expozícia v mlyne bola zriadená roku 1993. Roku 2000 bola expozí-
cia na základe reštitúcie a návratu mlyna iným vlastníkom zrušená. 

Aký bude jej ďalší osud a vôbec osud múzea? 
Odvinie sa od sťahovania MsÚ a ZCK na prelome mája a júna 

a verme, že tým sa aj maliar a zberateľ Michal Tillner vráti späť do ži-
vota súčasných Malaciek. Riaditeľka ZCK J. Zetková v tejto súvislosti 
povedala: „Podľa projektu rekonštrukcie, ktorý je pripravený, by sa 
v podkroví budovy malo po 10-ročnom spánku udomácniť Mestské 
múzeum M. Tillnera. Som nesmierne potešená, že na rozlohe 265 
m2 budeme môcť ukázať našim návštevníkom klenoty našej minu-
losti, ktoré sú v súčasnej dobe uložené v depozite. Verím, že mestské 
múzeum začne opäť žiť, venovať sa systematickému výskumu, a tým 
napĺňať svoje hlavné poslanie.”     –ms–, –lucy–, foto: archív

 Michal Tillner „sa vracia” do Malaciek
R. Habová a E. Režná sú autorkami malých hlinených slávičkov, ktorých získali 18. mája 
malí speváci z MŠ. 

V tejto rubrike vám 

prinášame pohľad do zá-

kulisia rokovaní jednotlivých 

komisií MsZ. Práve za pomyselným 

okrúhlym stolom sa schádzajú ich členo-

via, aby vypracúvali stanoviská k materiá-

lom prerokúvaným na MsZ, vyjadrovali sa 

k dôležitým otázkam života v meste, vypracú-

vali návrhy a podnety na riešenie podstatných 

problémov, s ktorými sa mestská samospráva 

borí, a svojím spôsobom tak plnili úlohy po-

radných, iniciatívnych a kontrolných orgá-

nov. Hoci samotné komisie nemajú roz-

hodovaciu právomoc, najmä pri prijí-

maní podnetov od občanov, plnia 

funkciu nenahraditeľného po-

mocníka.

Ruženka Habová s jed-
ným s „rámom pre an-
jela” – dielom tohto-
ročnej absolventky 
ZUŠ Márie Kadleco-
vej. 

Zoznam malackých pamätihodností
Na aprílovom zasadnutí MsZ bol prerokovaný i zoznam pamätihodností mesta Ma-
lacky, teda tých kultúrno-historických objektov, ktorým by sa mala venovať zvýšená 
pozornosť, hoci nie sú zaradené do Ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok. 

Patrí k nim uvedených trinásť objektov: 
hotel TATRA na Záhorackej ul. (reprezentačná secesná budova čiastočne znehodno-

tená neodbornými zásahmi), budova bývalého Obecného úradu na Břeclavskej ul. 
(dnes stredisko údržby SBD Pezinok), dom so sup. č. 650 na Ul. duklianskych hrdinov pri 
závode Liečivé rastliny (je jednou z najstarších zachovaných historických budov z obdobia 
okolo r. 1800), Froncov vodný mlyn na Družstevnej ul., Pomšár a vila staviteľa Sterna 
na Zámockej ul., vila architekta Nouzu na Ul. duklianskych hrdinov, súbor budov na 
Partizánskej ul. (z. r. 1927, architekt J. Marek), budova bývalého Daňového úradu (z r. 
1896, staviteľ J. Terebessy, dnes ZUŠ) na Záhoráckej ul., Sokolovňa na Sasinkovej ul. (ar-
chitekt H. K. Stark), starý cintorín na Ul. 1. mája, Kaplnka sv. Anny z r. 1880 na Ul. 
gen. M. R. Štefánika a stĺp so sochou sv. Františka Xaverského v strede hlavnej križo-
vatky.                          –lucy–

Malacky sa kultúrne 
prebúdzajú
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Ešte v uplynulom roku redakcia MH ob-
držala list od čitateľky Margity Žáčkovej 
z Malaciek, ktorá upozorňovala na nasle-
dujúci problém. Z listu vyberáme: 

„Pred vchodom do nemocnice alebo pred 
oknom vrátnice je už neuveriteľne dlho veľká 
mláka vody, ktorá sa tam vždy po daždi dlho 
drží. Niekoľkokrát som volala na MsÚ, kde mi 
bolo povedané a potvrdené, že o probléme ve-
dia, no chýbajú financie na opravu. Nájdu sa raz 
peniaze na odstránenie tejto okrasy Malaciek?”

S podobnou pripomienkou redakciu 
osobne oslovil i ďalší čitateľ, a preto sme 
zisťovali, ako sa problém rieši. 

Odpovedá Ing. Viliam Konček z oddele-
nia územného rozvoja, dopravy a služieb 
MsÚ:

„Ide o dlhodobejšiu záležitosť, v r. 2003 bola 
porucha na vodovodnom potrubí, ktorá sa od-
stránila. Či ide o poruchu v potrubí dažďovej (tú 
obhospodaruje Mesto Malacky), či odpadovej 
kanalizácie (vlastní ju Bratislavská vodárenská 
spoločnosť, a. s., Bratislava, ďalej BVS) alebo 
problém spôsobuje zanášajúca sa poškodená 
prípojka k odpadovej kanalizácii z nemocnice, 
môžeme odhaliť najskôr kamerou a potom roz-
kopávkou tejto časti a vzniknutý problém opra-
viť. Vzhľadom na to, že ide o frekventovanú časť 
komunikácie pri vstupe do nemocnice, vyžiada-
jú si práce uzatvorenie vzjazdu a odklonenie 
dopravy k inému vchodu. V roku 2005 sa bude-
me snažiť vzniknutý problém vyriešiť k spokoj-
nosti všetkých občanov. Pri tejto oprave budú 
tiež musieť úzko spolupracovať tri subjekty – 
Mesto Malacky, BVS a Nemocničná, a. s.”

Program kompletnej starostlivosti o že-
nu, ktorý presadzuje vedenie malackej 
nemocnice, v sebe zahŕňa prevenciu, 
včasnú diagnostiku a rýchlu operačnú 
a pooperačnú starostlivosť na vysokej 
odbornej úrovni v čo najkratšom čase. 
Prispieva k tomu i kvalitné prístrojové 
vybavenie nemocnice, ktoré však samo 
o sebe neznamená v boji so zákerným 
onkologickým ochorením – rakovinou 
prsníka, víťazstvo. Dôležitý je ľudský po-
tenciál, ktorým v osobe MUDr. P. Blaška 
– primára gynekologického odd., MUDr.
J. Valuchovej – primárky rádiologického 
odd. a ostatných odborníkov, malacká 
nemocnica disponuje.
 
Po predstavení kvalit-

ných gynekologických 
a diagnostických služieb 
poskytovaných v malackej 
nemocnici prišiel rad na 
chirurgické. Od 1. 10. 2004 
sa do Malaciek po 12 ro-
koch vrátil erudovaný prs-
níkový chirurg, ktorý počas 
tohto obdobia pôsobil 
v Onkologickom ústave sv. 
Alžbety, aby sa stal primárom odd. chirurgic-
kých disciplín – h. doc. MUDr. M. Lesay, PhD. 
S jeho príchodom sa podstatne zmenili pod-
mienky v dostupnosti kvalitnej operačnej lieč-
by prsníkových ochorení pre pacientky malac-
kej nemocnice, o ktorých sme sa s ním aktuál-
ne porozprávali.

Ako hodnotíte zmeny v oblasti operatív-
nej starostlivosti o ženu s podozrením na 
nádorové ochorenie v malackej nemocnici? 

Zakúpenie novej prístrojovej techniky 
a príchod nových odborníkov vytvorilo naj-
lepšie podmienky pre vykonávanie zákrokov 

plánovanej a špecializovanej chirurgie, ku 
ktorým patria i operácie prsníka. Tie sa tu 
predtým vôbec nerobili. Pacientky boli zvy-
čajne na diagnostiku a liečbu odosielané do 
Bratislavy a zdĺhavá čakacia doba mala za 
následok zhoršenie ich zdravotného stavu. 
Dnes môžu byť pacientky v Malackách 
zdiagnostikované a operované v nezvyčajne 
krátkom čase. Pri preventívnej mamografii 
zistené nálezy väčšinou skúsený diagnostik 
odporučí na chirurgickú liečbu, pričom je 
dôležité odstrániť i nerakovinové nádory. Až 
90 % zákrokov pritom tvoria prsník zachová-
vajúce operácie. K amputáciám prsníkov pri-
stupujeme len zriedkavo a neradi. Dovolím 
si smelo povedať, že malacká nemocnica 
kopíruje celosvetové trendy a stala sa zdra-
votníckym zariadením, kde je robená mo-
derná chirurgická liečba ochorení prsníka na 
úrovni doby.

Aké sú čakacie doby a doba hospitali-
zácie na operáciu prsníka? 

Okrem odbornosti sa pacientky v Malac-
kách stretajú i s výhodou minimálnych čaka-
cích lehôt. Pacientku dokážeme zdiagnosti-
kovať a zoperovať už v priebehu jedného 
týždňa, čím je minimalizovaná psychická 
traumatizácia a obava z neistoty pri čakaní 
na operáciu. Pritom odstránenie podozrivé-
ho ložiska je jediným spôsobom, ako dia-
gnózu rakoviny vyvrátiť či potvrdiť a prompt-
nosť jednoznačne prispieva ku skorému vy-
liečeniu. Pri minimálnych operačných zása-
hoch sú pacientky hospitalizované 2–3 dni. 
V prípade pozitívnych nádorových nálezov 
odchádzajú po týždni a následne sú liečené 
ambulantne. Treba povedať, že máme rozvi-
nutú výbornú spoluprácu s Národným on-
kologickým ústavom či s Onkologickým ús-
tavom sv. Alžbety v Bratislave. V prípade ma-
lých nezhubných nálezov vykonávame zá-

kroky tzv. jednodňovej chirurgie, pri ktorých 
býva pacientka prepustená už v deň zákro-
ku alebo deň po ňom. 

V čom spočívajú ďalšie výhody, ktoré 
pacientkam poskytuje chirurgické praco-
visko v Malackách? 

Je dôležité povedať, že počas jednej 
operácie je žena definitívne chirurgicky vy-
riešená. Pri operačnom trakte bolo zriadené 
i histologické pracovisko. 

Špičkoví špecialisti, ktorých prizývame 
z Bratislavy, už počas operačného zákroku 
nález vyšetria a predbežne stanovia diagnó-
zu. V prípade potvrdenia rakovinového ná-
doru sa pokračuje v operácii, vyberajú sa 
uzliny z podpazušia, aby sa posúdila pokro-
čilosť ochorenia a navrhli ďalšie postupy. 
Pacientka sa tak nemusí podrobovať opako-
vanej operácii. Prístrojové vybavenie ope-
račných sál rovnako zlepšilo podmienky pre 
operatéra i operovaného. Nové operačné 
stoly, zriadenie pracoviska rýchlej histológie, 
kvalitné a bezpečné prístroje, využívanie 
moderných šicích materiálov, to je len zlo-
mok toho, čo v Malackách máme. 

Okrem chirurgie prsníka, onkologickej 

chirurgie, laparoskopických, artroskopic-
kých operácií sa v blízkej budúcnosti plánu-
je rozšíriť paleta poskytovaných služieb 
o operácie krčné a očné, hrubého čreva, 
konečníka. Významným signálom zlepšujú-
cich sa podmienok je v konečnom dôsledku 
i nárast počtu operácií, ktorý sa od môjho 
príchodu zdvojnásobil.                –pr–

Kontakt: tel. číslo 034/772 29 65, kl. 333 
v čase od 7.00–15.00 h.

Čím vás inšpiruje medzinárodný festi-
val KbT?
Marek Brna, pedagóg ZUŠ Malacky:
„Ja sa zúčastňujem 
spolu s ľudovým sú-
borom tunajšej zušky, 
ktorý vediem. Deti sa 
rady stretajú s roves-
níkmi z iných štátov 
a vidia, akú úroveň 
má výučba v iných školách, teší ich, keď 
môžu nadviazať nové kontakty. Súbor 
chce ukázať, čo sme za rok od jeho zalo-
ženia nacvičili. Uprednostňujeme pesnič-
ky zo Záhoria. V súbore je 6 detí vo veku 
okolo 13 rokov. Na festivale sa predstavia 
huslisti, jedna harmonika, klarinet, my uči-
telia vypomáhame v hre na kontrabase 
a ja ako prvé husle.”

Katarína Trenčanská, učiteľka literárno-
-dramatického odboru ZUŠ:
„Ja si myslím, že je to 
veľmi dobrá myšlien-
ka, pretože kultúra 
všetkých piatich ná-
rodov sa spája. Aj 
deti, aj my pedagó-
govia môžeme získať 
poznatky od partnerov, vzniknú tu nové 
pozitívne priateľstvá. Táto akcia vyzdvihu-
je mesto aj nás. Môžeme sa prezentovať 
našimi talentmi, ktorých tu máme nemálo. 
Je úžasné, že sa mládež v dnešnej dobe 
ešte zaujíma aj o umenie a kultúru a do-
káže zo seba vyprodukovať niečo, čím sa 
môžeme ukázať.”

Pavel Sýkora, absolvent ZUŠ Malacky 
v hre na KEYBOARDE (viackrát reprezen-
toval na KbT):
„Festival je zaujímavý 
tým, že človek hrá 
pred divákmi, aj mla-
dými z iných krajín, 
získa skúsenosti, isto-
tu. Tento rok kvôli 
školskej akcii v ČR pri Znojme, žiaľ, na 
festivale KbT nebudem. Ale aj iným akcia 
umožní porovnať, v čom je ktorá krajina 
dobrá, kto čo preferuje. Čo sa týka kvality 
a úrovne, môžem porovnať iba tú hudob-
nú oblasť, lebo práve do nej som sa 
v predchádzajúcich ročníkoch zapojil. 
Niektoré krajiny mali vynikajúce zastúpe-
nie, ale niektoré sa mi zdali byť zasa slab-
šie oproti nám.”

Eva Zaicová, riaditeľka ZUŠ v Malac-
kách: 

„Kultúra bez tlmoční-
ka je vynikajúci pro-
jekt, pretože cez slo-
vo, hudbu, výtvarné 
umenie a cez tanec 
sa spoznajú deti na 
medzinárodnej úrov-

ni, obohatia sa o skúsenosti. Aj my peda-
gógovia si vymieňame skúsenosti a môže-
me zhodnotiť aj svoje práce medzi sebou. 
Myslím si, že jedným z poslaní tejto akcie 
je zoznámiť sa, získať nových priateľov aj 
mimo našich škôl na Slovensku.”

Eva Režná, učiteľka výtvarného odboru 
ZUŠ Malacky:

„Zúčastňujeme sa už 
tretí rok na Kultúre 
bez tlmočíka. Boli 
sme v Čechách vo Ve-
selí nad Moravou, mi-
nulý rok sme mali KbT 
u nás, a pretože sme 

dostali grant, máme teraz znovu festival 
na Slovensku. Deti sa na to veľmi tešia, 
majú totiž úžasné spomienky aj z minulé-
ho roka. Z nášho odboru sa predstavuje 
tento rok 6 žiakov, tí najstarší, ôsmaci 
a deviataci, Marek Burcl, Vlastík Toček, 
Vladko Piaček, Natália Chabadová, Kris-
tínka Čermáková, Janka Janotová.”

Text a foto: –ms–

ANKETA

VYSYPANÉ Z OBÁLKY

PUBLICISTIKA

čierna Pantone 354 U

Poďakovanie
Rád by som vyslovil hlboké poďakovanie za 
profesionalitu a príkladnú starostlivosť kolektí-
vu lekárov a zdravotných sestier interného od-
delenia malackej nemocnice, najmä primárke 
MUDr. Michalíkovej a MUDr. Žitňanovi. Hneď 
od začiatku mojej hospitalizácie v malackej 
nemocnici od 23. do 30. 4. som sa stretal s ma-
ximálnym úsilím zo strany personálu o moje 
skoré uzdravenie. Ešte raz srdečná vďaka.

JÁN IZAKOVIČ, vďačný pacient

Michal Lesay, primár odd. chirurgických disciplín v malackej nemocnici: 

„Robíme modernú chirurgickú liečbu na úrovni doby”

h. doc. MUDr. 
Michal Lesay, 
PhD.

„Piatok 13. 5. bol veľmi krás-
ny deň, všetky deti sa snažili, 
niektoré výkony poznačila aj 
tréma tak, ako by to aj malo 
byť u vážneho prístupu k tým-
to záverečným absolvent-
ským skúškam,” povedala 
riaditeľka ZUŠ v Malackách 
Eva Zaicová. V hudobnom, 
tanečnom, literárno-drama-
tickom odbore absolvovalo 
spolu 65 žiakov z celkového 
počtu bezmála 600 žiakov 
ZUŠky. 

„Druhý stupeň, ako hlavný ná-
stroj po štvorročnom štúdiu, u nás 
absolvovali po prvý raz aj traja hrá-
či na keyboarde,” konkretizoval 
učiteľ Štefan Daniel, ktorý vyučuje 
aj hru na klavíri a gitare. „Myslím 
si, že hudobne dospeli a každý 

z nich muzikálne vyspel natoľko, 
že určite pôjdu v tomto smere aj 
ďalej.” Akú podobu mali absol-
ventské skúšky v literárno-drama-
tickom odbore? Natália Chabado-
vá: „Dnes to bolo pre mňa dosť 
ľahké, učila som sa trocha a bolo 
to veľmi zaujímavé. Recitovala 
som tu básničku od Jána Smreka 
Neslýchané, rozprávala som 
o stredoveku, o Johanke z Arku, 
Cyrilovi a Metodovi a hrala spolu 
s ďalšími v improvizačke so zá-
stupnou rečou s názvom Pandori-
na skrinka. Čo sa stane s doteraj-
ším koníčkom Lucie Nádaskej po 
absolvovaní ZUŠ? „Chcela by 
som absolvovať ešte druhý stu-
peň, lebo na budúci rok idem na 
strednú školu, uvidím, ako to bu-
dem stíhať. Raz by som chcela byť 
právničkou, ale divadlu sa chcem 

venovať naďalej ako záľube, lebo 
ho mám rada už odmalička.” Ako 
hodnotila úroveň absolventov vý-
tvarného odboru učiteľka Rozália 
Habová? „Bol to deň anjelov. Do-
konca každý absolvent spravil vý-
tvarnú prácu na tému anjel. Aj 
„uvažovali s anjelom”. „Mozaikou, 
ktorá mapovala úroveň vzdeláva-
nia budúcich umelcov, bol 20. 
mája záverečný absolventský kon-
cert v synagóge. O absolventoch 
veľa hovorí aj výstava výtvarných 
prác, prístupná od 20. mája 
v priestoroch kláštora františká-
nov. O úrovni výchovy a vzdelá-
vania talentov v Malackách sa 
návštevníci nášho mesta zo zahra-
ničia aj zo Slovenska dozvedajú 
práve teraz aj na festivale Kultúra 
bez tlmočníka (26.–28. 5.), ktoré-
ho spolutvorcami sú aj pedagógo-
via a žiaci tunajšej základnej ume-
leckej školy.               –ms–

Prví absolventi ZUŠ v hre na keyboarde

 Budú raz slávni?

www.nemocnicna.sk
Ď A L Š I E  I N F O R M Á C I E  N Á J D E T E  N A  A D R E S E

Osveta na malackom gymnáziu
Začiatkom mája sa na pôde Gymnázia na Ul. 1. mája v Malackách uskutočnila prednáška 

určená pre študentky gymnázia vo veku 16–18 rokov s primárom gynekologického oddelenia 
malackej nemocnice MUDr. P. Blaškom. Cieľom stretnutia bolo vyzdvihnúť význam prevencie 
a starostlivosti o zdravie ženy v období, keď začína aktívne sexuálne žiť a veľakrát si neuvedo-
muje, aké to môže mať následky na jej zdravie. Po diskusii so študentkami sa P. Blaško stretol 
i so zástupkyňami gymnázia, kde ich informoval o skvalitnení služieb gynekológie a ponúkol im 
možnosť využívať „kompletnú starostlivosť o ženu”, aby nemuseli na bežné sonografické alebo 
mamografické vyšetrenia cestovať do Bratislavy, pretože im Nemocničná, a. s., ponúka širokú 
škálu vyšetrení bez objednávania sa a bez čakacích lehôt i v Malackách. 

Vedenie gymnázia a zástupcovia malackej nemocnice sa dohovorili na ďalšej spolupráci aj 
v oblasti iných tém, ktoré súvisia so vzdelávacím procesom žiakov.             –pr–

MH 05 F15

Jedným z 13 projektov, ktoré sa spomedzi 
282 žiadateľov rozhodla v rámci grantové-
ho programu s názvom „Tu sa nám páči, tu 
chceme žiť” podporiť spoločnosť Baumit, 
je i projekt Revitalizácie koryta potoka Ma-
lina v Malackách, ktorý hodnotiacej komi-
sii predložila dvojica nezávislých poslan-
cov RNDr. M. Valachovič a O. Divinský, štu-
dent environmentalistiky R. Janko a Mesto 
Malacky (ako spolufinancovateľ projektu). 

Jeho realizácia by sa mala uskutočniť do kon-
ca septembra 2005. Viac ako vítaná je i aktívna 
účasť občanov či iných záujmových skupín 

a dobrovoľníkov, ktorým nie je ochrana životné-
ho prostredia ľahostajná. Veď cieľom projektu je 
zvrátiť súčasný nepriaznivý stav, revitalizovať 
úsek mlynského náhonu a jeho okolie v severo-
západnej časti Malaciek (Záhorácka a Družstev-
ná ul.). Po skončení prác bude okolie pred histo-
rickým objektom vodného mlyna slúžiť ako od-
dychová zóna. 

Aj touto cestou prosíme všetkých, ktorí sa 
chcú do projektu revitalizácie potoka Malina za-
pojiť, aby sa prihlásili na t. č. 0907/66 00 10. 

Bližšie informácie o projekte prinesieme v nie-
ktorom z nasledujúcich čísel MH. 

–lucy–

Príkladom pre všetkých, ktorí sa váhajú do projektu zapojiť, môžu byť žiaci 9. B zo ZŠ Štúrova. 
Na ich návrh sa začiatkom mája zorganizovala v rámci praktických cvičení počas hodiny príro-
dopisu brigáda, počas ktorej príkladne vyčistili koryto Maliny a jej okolia v blízkosti školy. Tým 
dokázali, že im životné prostredie nie je ľahostajné a patrí im verejné poďakovanie. Na foto-
grafii s učiteľkou Milenou Hágrovou.

 Priložme ruku k dielu

Mláka spred nemocnice by mohla tento rok zmiznúť.

tu, ktorá SAD prevádzkou ne-
rentabilných liniek vzniká, to 
sú hlavné dôvody, ktoré do-
pravcov donútili k tomuto ne-
populárnemu kroku pristúpiť. 
Ich rozhodnutie podporili 
i výsledky vykonaných analýz 
malackej MHD z pohľadu vy-
ťaženosti spojov cestujúcimi a dosiah-
nutej tržby na km. „Spoje, ktoré sa neru-
šia, boli začlenené do pravidelných prí-
mestských autobusových liniek Malac-
ky–Plavecký Peter a Malacky–Láb–Jab-
lonové–Turecký Vrch s tým, že na nich 
zostáva v platnosti tarifa na MHD,” tvr-
dia predstavitelia SAD. Nič to však ne-
mení na skutočnosti, že z doterajších 
300 km, ktoré denne autobusy MHD 
v Malackách robili, budú vybrané prí-
mestské linky vykrývať len 40 km. Zo 42 
spojov, ktoré premávali v rámci MHD 
zostane 6 pričlenených k prímestským 
linkám.

Razantnosť kroku SAD je 
zarážajúca 

„Informácia o tom, že prevádzkova-
telia verejnej hromadnej dopravy sa po-
tĺkajú s finančnými problémami je vše-
obecne známa. Razantnosť kroku SAD, 
je však prinajmenšom neseriózna,” tvrdí 
Jozef Bátory z Oddelenia územného 
rozvoja, dopravy a služieb MsÚ v Ma-
lackách, ktorý v uplynulom roku za 
mesto vyjednával o zriadení školských 
autobusov a vykonáva štátny odborný 
dozor v cestnej doprave na území mes-
ta. „Postavili nás pred hotovú vec, a to 
len necelý mesiac pred tým, ako začne 
platiť nový cestovný poriadok. Vôbec 

vopred mesto na pripravovaný 
krok neupozornili a nesnažili 
sa rokovať o tom, akým spôso-
bom by sa dalo tomuto radi-
kálnemu kroku zabrániť.” Vy-
vstáva a otázka, prečo tak ro-
bia od 1. 6., mesiac pred kon-
com školského roka? Podľa via-
cerých predstaviteľov mesta 

by sa dalo drastickému dopadu zmeny 
v MHD na občanov zabrániť. „Ak by 
zmena nastala od 1. 7., malo by Mesto 
Malacky manévrovací priestor pre vy-
volanie rokovaní so SAD a poslanci by 
mohli eventuálne na júnovom MsZ od-
súhlasiť i vykrytie časti straty, ktorá 
MHD vzniká.” 

Malacky nie sú jediné
Rovnakú situáciu musia riešiť aj v Pe-

zinku, po Malackách v ďalšom meste, 
v ktorom bude MHD od 1. 6. zrušená. 
Potvrdil to Ing. Miloš Bačák z MsÚ v Pe-
zinku. „Bohužiaľ, sme v rovnakej situácii 
ako Malacky. A to aj napriek tomu, že 
mesto Pezinok dotovalo MHD aspoň 
symbolickou sumou 150 000 Sk ročne. 
Neviem, ako budeme postupovať ďa-
lej.” Prečo SAD nepredložil ku koncu 
roka 2004 MsÚ informáciu o stratách 
a nepožiadal ich o pomoc, aby sa dalo 
zrušeniu MHD zabrániť? „Určite by sa 
hľadali alternatívne riešenia,” hovoria 
nahlas všetci oslovení. 

Ako sa zmena dotkne 
prímestských liniek?

Bude zrušená linka Malacky–Kuchy-
ňa–Pezinok a spoje tejto linky v úseku 
Kuchyňa–Malacky a späť budú bez zme-
ny zapracované na linku Bratislava–Stu-

pava–Malacky–Rohožník. Spoje v úse-
ku Malacky–Baba–Pezinok a späť budú 
bez zmeny zapracované na linku Brati-
slava-Pezinok-Baba. Na linke Bratisla-
va–Malacky budú vzhľadom na nízku 
frekvenciu zrušené dva páry zrýchle-
ných spojov, ktoré boli v decembri 
2004 zavedené ako nové spoje (s od-
chodom z Bratislavy o 11.00 a 12.00 h 
a späť s odchodom Malacky o 12.00 
a 13.00 h). Na ostatných pravidelných 
prímestských linkách z pohľadu zabez-
pečenia dopravy do mesta Malacky 
boli vykonané iba čiastkové zmeny.

Ktoré prímestské spoje budú 
suplovať MHD?

SMER RIADOK
Spoj Malacky – Plavecký Peter
Malacky, ŽS–pomník padlých–Sa-

sinkova–štadión–R. Dilonga, nemocni-
ca 1–nemocnica 2–Písniky–Písniky 2–
Písniky 1–Hurbanova–R. Dilonga: 

7.15 h a 8.20 h, 
opačný smer: 7.30 a 8.35 h. 
Linky budú premávať len v pracov-

ných dňoch. 

SMER ZŠ ŠTÚROVA
Spoj Malacky–Láb–Jablonové, Tu-

recký vrch 
Malacky, ŽS–pomník padlých–okres-

ný súd–M. R. Štefánika–Zberné surovi-
ny–ZŠ Štúrova: 

7.30 h, 12.30 h, 13.20 h a 15.00 h,
opačný smer: 7.45 h, 12.55 h, 13.45 

h a 15.15 h. 
Linky budú premávať len v dňoch 

školského vyučovania.

Text a foto: LUCIA POLÁKOVÁ
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• Poslanci MsZ na zasadnutí 28. apríla 2005 
schválili dodatok č. 2/2005 k VZN č. 4/2002 
o chove zvierat na území mesta Malacky, 
v ktorom bol novo definovaný pojem verejné 
priestranstvo, upresnil sa a zjednodušil spô-
sob odstránenia zvieracieho trusu a upravila 
sa jedna z podmienok držania psov, t. j. po-
vinnosť vodiť s náhubkom len nebezpečného 
psa. Praktická informácia pre majiteľa zvierat 
je tá, že je povinný okamžite odstrániť zvie-
rací trus z verejného priestranstva, teda miest, 
ktoré slúžia na verejné užívanie – komuniká-
cie, chodníky, námestia, mosty, parkoviská, 
plochy verejnej zelene, do košov určených na 
zber zvieracieho trusu, do zberných nádob 
určených pre zmesový komunálny odpad 
alebo iným vhodným spôsobom.

• Na ostatnom zasadnutí MsZ bolo schvá-
lené VZN č. 3/2005 o poskytovaní priesto-
ru na predvolebnú kampaň zo strany mes-
ta Malacky. 

Prijaté VZN ustanovilo miesta na vylepo-
vanie volebných plagátov v Malackách a pod-
mienky poskytovania vysielacieho času na 
predvolebnú kampaň v mestskom rozhlase, 
v mestskej káblovej televízii eM TV a printo-
vom periodiku Malacký hlas. 

VZN jasne vymedzilo priestor, ktorý bude 
kandidujúcim politickým stranám, hnutiam, 
ich koalíciám či kandidujúcim jednotlivcom 
poskytnutý bezplatne. Ostatné požadované 
predvolebné výstupy politických subjektov, 
ktoré prekročia rámec bezplatných (napr. 
zoznam kandidátov), budú podliehať spo-
platneniu v súlade s aktuálnymi cenníkmi 
mestských médií.               –lucy–

Mesto Malacky
oznamuje

Rozhodnutie BSK a SAD Bratislava je nekompromisné:

Od 1. júna Malacky bez MHDČo si myslíte o zrušení MHD v Malac-
kách od 1. 6.?

Róbert Tomek, 
dôchodca:
„Ako dôchodcovi mi to 
určite neprospeje, zatiaľ 
cestujem zadarmo, a po-
tom budem musieť pla-
tiť! Niekto však cestovať 

musí. Ja to asi budem nútený obmedziť. A ne-
viem, ako to potom bude... Chodím s MHD 
na interné, do nemocnice, len tam a peši to 
je tak takmer dva kilometre.”
Erika Písečná:
„MHD majú rušiť? To 
nech nerobia! Ako sa do-
stanem do roboty? Cho-
dievam do práce až na 
ulicu Oslobodenia, a to 
je  zo sídliska Juh dosť 
ďaleko. Keby som to musela zvládnuť pešo, 
určite to zaberie aspoň hodinu...”
Valéria Okruhlicová, dôchodkyňa 
s dcérou Ivetou: 

„Bude to katastrofa. Som ťažko zdravotne 
postihnutá, MHD využívam na cestu do ne-
mocnice. Mám problémy s chodením a musí 
mi vypomáhať dcéra. Peši, to určite nezvlád-
nem.” 
Valéria Lošotová, 
dôchodkyňa:
„Nezvládneme to.” 

–ms–, –lucy–

ANKETA

Dokončenie z 1. strany

Jozef Bátory
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Mohli by ste v stručnosti opísať spo-
ločnosť Seed Capital Company, s. r. o.? 

Spoločnosť Seed Capital Company, 
s. r. o., bola založená Národnou agentúrou 
pre rozvoj malého a stredného podnikania 
už v roku 1994 za účelom spravovania Fon-
du štartovacieho kapitálu, ktorý bol finan-
covaný z národného programu PHARE. 

Prostriedky fondu boli určené na podpo-
ru vzniku a rozvoja malých a stredných pod-
nikov, ktoré predstavujú hybnú silu ekonomi-
ky štátu. 

Od roku 1995 až po súčasnosť prešla 
spoločnosť významným vývojom čo do ob-
jemu spravovaných prostriedkov, veľkosti 
portfólia spravovaných projektov, počtu fi-
nančne podporených firiem, ako aj počtu 
spravovaných fondov. Za obdobie svojej 
existencie Seed Capital Company, s. r. o., fi-
nančne podporila viac než 100 firiem a vy-
tvorila, alebo pomohla udržať viac než 920 
pracovných miest.

V súčasnosti spoločnosť spravuje už tri 
fondy. Okrem Mikroúverového fondu spo-
ločnosť spravuje Fond štartovacieho kapitálu 
a Regionálny fond štartovacieho kapitálu 
v B. Bystrici. 

V roku 1995 sa spoločnosť Seed Capital 
Company, s. r. o., stala jedným zo zakladajú-
cich členov SLOVCA – Slovenskej asociácie 
rizikového kapitálu a členom EVCA – európ-
skej venture kapitálovej asociácie.

Môžete stručne charakterizovať Mik-
roúverový fond? 

Mikroúverový fond je napĺňaný finančný-
mi zdrojmi z programu PHARE a čiastočne 
zo štátneho rozpočtu. Jeho prostriedky sú 
určené na riešenie prístupu malých a stred-
ných podnikateľov k malým úverom potreb-
ným pre začatie, resp. rozvoj a stabilizovanie 
ich podnikateľských aktivít, na rozvoj malé-

ho a stredného podnikania v regióne pôso-
benia Seed Capital Company, s. r. o., a na 
doplnenie foriem podpory malého a stred-
ného podnikania. Mikroúverový fond, spra-
vovaný spoločnosťou Seed Capital Compa-
ny, s. r. o., poskytuje prostriedky podnikate-
ľom z vybratých okresov Bratislavského a Tr-
navského kraja.

Ako je možné využiť prostriedky Mik-
roúverového fondu?

Prostriedky fondu sa podnikateľom po-
skytujú formou mikroúverov, pričom tieto sa 
môžu použiť: 

• na nákup hmotného a nehmotného in-
vestičného majetku, rekonštrukciu a opravu 
prevádzkových priestorov a nákup materiálu 
za nasledovných podmienok: rozsah mikro-
úveru 50 000–1000 000 Sk, úroková miera 
je stanovená fixnou sadzbou na úrovni 
7,55 % p.a., doba splatnosti mikroúveru je 
od 6 mesiacov do 4 rokov, 

• na financovanie nákupu tovaru – t. j. 
predmetov, ktoré podnikateľ len nakúpi a be-
zo zmeny za vyššiu cenu predá („rýdzo” ob-
chodná činnosť) za podmienok: rozsah mik-
roúveru je od 50 000–500 000 Sk, úroková 
miera je stanovená fixnou sadzbou na úrov-
ni 9,55 % p.a, doba splatnosti mikroúveru je 
od 6 mesiacov do 1 roka. 

Kto má možnosť uchádzať sa o mikro-
úver?

O poskytnutie mikroúveru sa môže uchá-
dzať: PO alebo FO s počtom zamestnancov 
menej ako 50; držiteľ živnostenského listu, 
koncesie alebo iného oprávnenia k podni-
kateľskej činnosti;  občan EÚ; sídlo podnika-
teľa a podnikania je na území SR; podnikateľ 
trestne bezúhonný; podnikateľ, ktorý má 
sídlo podnikania v okresoch Bratislava, Se-
nec, Pezinok, Malacky, Trnava, Senica, Skali-
ca. 

Ako má podnikateľ postupovať pri 
uchádzaní sa o mikroúver? 

Pri uchádzaní sa o úver z Mikroúverové-
ho fondu je nevyhnutné dodržať nasledovný 
postup:

• podnikateľ kontaktuje spoločnosť Seed 
Capital Company, s. r. o. (osobne, písomne, 
faxom alebo prostredníctvom elektronickej 
pošty), 

• podnikateľ následne obdrží základné 
podmienky poskytnutia mikroúveru, kritériá 
a postup, ako sa uchádzať o mikroúver, a to 
v písomnej podobe, 

• podnikateľ zostaví podnikateľský zámer, 
ktorý v požadovanej štruktúre a obsahu spo-
lu s prílohami a vyplneným tlačivom „Žiadosť 
o úver”, ktoré obdrží od projektového mana-
žéra Seed Capital Company, s. r. o., alebo si 
ho stiahne z www-stránky, zašle na adresu 
spoločnosti Seed Capital Company, s. r. o., 

• projektoví manažéri Seed Capital Com-
pany, s. r. o., vykonajú analýzu a posúdenie 
zámeru (vrátane obhliadky miesta podnika-
nia), ako aj obsahu a kompletnosti všetkých 
príloh požadovaných k podnikateľskému zá-
meru, 

• ak podnikateľ predložil všetky potrebné 
materiály, jeho žiadosť pracovníci Seed Ca-
pital Company, s. r. o., predložia Úverovému 
výboru Mikroúverového fondu, 

• po schválení mikroúveru Úverovým vý-
borom Mikroúverového fondu sú s podnika-
teľom podpísané príslušné zmluvy a po zapí-
saní záložného práva v katastri nehnuteľnos-
tí sa poskytnú finančné prostriedky na účet 
podnikateľa jednorazovo, prípadne v jednot-
livých tranšiach, 

• podnikateľ spláca úroky a istinu mesač-
ne na určený účet.

Aké doklady musí podnikateľ predlo-
žiť pri uchádzaní sa o úver? 

Predovšetkýmm ide o: 
• žiadosť o úver (tlačivo obdrží podni-

kateľ od pracovníka Seed Capital Compa-
ny, s. r. o., alebo si ho môže stiahnuť a vytla-
čiť priamo z www stránky tlačivo „Žiadosť 
o úver”

• podnikateľský plán s nasledovnými údaj-
mi: zhrnutie zámeru; opis firmy – právna for-
ma, vznik, história; opis výrobkov a služieb; 
manažment, vlastníci, ich skúsenosti; trh 
a konkurencia; marketing, cena, distribúcia; 
výrobný proces, organizačný proces; dopad 
na životné prostredie; finančné výkazy, plány 
a projekcie; 

• daňové priznania s prílohami za posled-
né 2 účtovné obdobia v prípade už existujú-
ceho podnikateľa, začínajúci podnikateľ da-
ňové priznania nepredkladá

• živnostenský list, koncesnú listinu, výpis 
z obchodného registra, prípadne iné povo-
lenia nevyhnutné k podnikaniu

• výpis z registra trestov nie starší ako 3 
mesiace

• potvrdenie príslušného daňového úra-
du, že podnikateľ nemá neuhradené záväz-
ky po dobe splatnosti

• potvrdenie príslušnej sociálnej a zdra-
votnej poisťovne, že podnikateľ nemá voči 
nim neuhradené záväzky po dobe splatnosti

Aké sú požadované garancie za získa-
nie úveru a ako sa uskutočňuje proces 
splácania?

• Pre udelenie úveru sa požaduje záruka 
minimálne do výšky poskytnutého mikroú-
veru, pričom za záruku možno použiť aj 
predmet úverovania. Podnikateľ môže po-
skytnúť osobnú záruku, prípadne môže byť 
akceptovaná záruka tretej osoby. 

• Čerpanie mikroúveru je podmienené 
podpísaním zmlúv, zriadením záložného 
práva a vinkuláciou poistenia majetku v zá-
lohe, prostriedky sú prevedené na účet pod-
nikateľa jednorazovo, prípadne v niekoľkých 
tranšiach. 

• Splátky istiny a úrokov sa uskutočňujú 
mesačne. Na žiadosť podnikateľa môže byť 
poskytnutý odklad splátok istiny maximálne 
na 6 mesiacov.

Sú so získaním mikroúveru spojené aj 
nejaké poplatky? 

Poplatky v rámci Mikroúverového prog-
ramu hradené zo strany podnikateľa predsta-
vuje poplatok za posúdenie žiadosti vo výš-
ke 1 000 Sk. V prípade schváleného a reali-
zovaného mikroúveru zaplatí podnikateľ 
odplatu za pripravenosť úveru vo výške 1 % 
z výšky poskytnutého úveru. Poplatky spoje-
né so zabezpečením pohľadávky z úveru 
ako vypracovanie znaleckého posudku, no-
társke overenie záložných zmlúv, zápis zá-
ložného práva do katastra nehnuteľností sú 
hradené zo strany podnikateľa.

Kde je možné získať podrobnejšie in-
formácie o mikroúveroch a spoločnosti 
Seed Capital Company, s. r. o.? 

V prvom rade je možné využiť našu in-
ternetovú stránku 

www.seedcapital.sk, 
kontaktovať nás telefonicky na tel. číslach 
02/43 33 18 73, 02/43 33 75 63 alebo 
osobne na Nevädzovej 5 v Bratislave.

SERVIS ČITATEĽOM / INZERCIA

DROBNÁ INZERCIA

Ing. PETER PITTNER
geodetická kancelária
• vysporiadanie vlastníctva
•  príprava podkladov na dedičské  

konania
•  uplatnenie práva k pôde voči  

Slovenskému pozemkovému fondu
•  zistenie vlastníctva k nehnuteľnostiam 

pre potreby    
novoobjaveného dedičstva

•  príprava právnych a technických  
podkladov pre predaj, darovanie  
alebo výmenu nehnuteľností

•  ekonomické poradenstvo súvisiace 
s vlastníctvom nehnuteľností

www.pittner.sk
02/64 53 76 93, 0903/72 24 48
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Na západnom úpätí Malých Karpát, 
asi 8 km severne od Stupavy, leží obec 
Lozorno. Po prvýkrát sa obec spomína 
už v roku 1438 pod názvom (tajnička 
č. 1). V 16. storočí sa tu usadili chorvátski 
prisťahovalci, ktorí utekali pred Turkami. 
V tomto období patrila obec do Stupav-
ského panstva a označovala sa ako (taj-
nička č. 2). V roku 1720 mala dva mlyny. 
Jej obyvatelia boli predovšetkým roľníci, 
zeleninári, vinohradníci a tkáči.

Z kultúrno-historických pamiatok je 
známy Kostol sv. Kataríny z roku 1629. 
K zaujímavostiam patria zvyšky ľudovej 
architektúry, z ktorých je pozoruhodné 
zdobenie domov ornamentmi bielej far-
by na zelenom podklade, ktoré sa na ste-
ny nanášali (tajnička č. 3), alebo sa pou-
žívali razidlá hviezdicovitého tvaru, na 
výrobu ktorých boli  používané (tajnič-

ka č. 4). Urobte si výlet do Malých Kar-
pát a nezabudnite si pozrieť obec Lozor-
no!

VODOROVNE 
A závodný výbor; obojživelník; otvor 

v stene; výkon atléta; starorímsky peniaz B 
ľad po nemecky; výrobné družstvo; MPZ 
Španielska; miesto, kde sa spájajú rieky; skon-
zumuje C oblak; meno speváčky SUMAC; 
verejno-právny výbor; navlhčuj; český spe-
vák D thajský činovník; tajnička č. 1; pri-
pravuj si stravu E príslušník kmeňa Alánov; 
MPZ Holandska; krajiny; pretlač na bývalých 
čs. známkach; vyznačuj F vada; cudzie muž-
ské meno; staročeské zámeno; ohrada; bo-
davý hmyz G druhá časť slova STYK; tajnič-
ka č. 3; ypsilon; znehodnotil; predložka „v” 
po nemecky.

ZVISLE
1 tajnička č. 4 2 pleť; cudzia televízna 

stanica; podmienková spojka 3 rímskych 
1000; súboj – obrátene; Pavol 4 popevok; 
Klub angažovaných nestraníkov; spoluhlásky 
slova LÝRA 5 omotaj; dusík; prenášaj 6 roz-
nášač novín 7 osobné zámeno; základná 

škola; citoslovce pobádania 8 zosilnený sú-
hlas; slovné spojenie; Michal 9 lepidlo; polia 
10 symetrála; potreba ošetrovateľa; predlož-
ka s 2. p. 11 prikladaj do ohňa; rozrývaj pô-
du; práceneschopný 12 vzdychali 13 drozd 
po česky; predložka; vrť 14 všetko v poriad-
ku; nič; tebe 15 draslík; tajnička č. 2; rím-

skych 50 16 tiež; ŠPZ Rimavskej Soboty; 
jestvuješ 17 obyvateľ mesta nad Myjavou.

Na pomoc: D Itpan
Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

KRÍŽOVKA

Ak nám do 1. júna pošlete správne vylúštenie 
tajničky krížovky spolu s nalepeným kupónom, 
budete mať šancu získať 2 vstupenky na Juniá-
les, ktorý sa uskutoční 4. júna. Pripíšte aj tel. čís-
lo, aby sme vás v prípade výhry kontaktovali.

KUPÓN

10

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali 
správne vylúštenie tajničky – 1. Sahur, 2. 
Cibulák, 3. Svätej Margity, sme vyžre-
bovali Antona Slobodu z Ul. M. Rázusa 
19 z Malaciek.

MALACKÝ
HLAS

 Mikropôžičkový fond – možnosť finančnej pomoci 
 pre začínajúcich a malých podnikateľov
Na otázky redakcie odpovedala Ing. Katarína Švecová, projektová manažérka Seed Capital Company, s. r. o. 

MH 05 F16

• Chcete si odrátať 12 000 Sk zo základu 
dane. Poistite sa do budúcnosti! 

Kontakt: 0908/13 95 72. 
• Hľadám prácu údržbára, zámočníka, stro-
jára či upratovača na 5 hodín dopoludnia. 
Mám vyštudovanú SPŠ strojnícku, odbor 
strojárstvo. Kontakt: 034/772 38 49 alebo 
0902/88 80 12. 
• Predám kvalitné pianíno PETROF, vynika-
júci zvuk i vzhľad, ako nové. Cena dohodou.

 Kontakt: 0910/38 27 53.
• Ponúkam prácu, vysoké ohodnotenie, 
nie dílerstvo. Kontakt: 0905/58 28 64.
• Prenajmem veľký 1-izbový byt v MA, aj 
dlhodobo. Kontakt: 0905/20 45 46. 
• Predám kočík zn. DEMA 3-kombinácia, ce-
na 1 500 Sk. Kontakt: 0904/40 03 85. 
• Predám 3-izb. RD v Gajaroch so všetkými 
inžinierskymi sieťami a s 10 á pozemkom 
na Hlavnej ulici. Kontakt: 034/772 22 37. 
• Predám 2-izbový byt v OV v Malackách. 

Kontakt: 034/774 12 71, 0915/73 30 66. 

KÚPIM BYT, DOM alebo 
POZEMOK 
v Malackách a okolí. 
Kontakt: 0905/42 17 28, 
e-mail: roland.z@centrum.sk 

Jednoduché, podvojné účtovníctvo, 
mzdy, personalistika, DPH, DPFO, 
DPPO. Spracovanie rýchlo a lacno. 
Malacky, Stupava, Zohor. 

Kontakt: 0910/10 30 70. 
MH 05 F16
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NÁŠ TIP NA NÁKUP

v supermarkete

TÝŽDEŇ OD 27. 5.–9. 6. 2005 

• Heliol, olej, 5 l za 199 Sk • Coop limoná-
da, tri druhy, 2 l za 12,90 Sk • Bratislavské 
párky, 1 kg za 59 Sk

MH 05 B4
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Po Milanovi Kožuchovi – tohtoročnom 
laureátovi Pálfiho srdca, ktorý bol toho 
času 108-násobným darcom krvi, sa 
redakcii náhodne prihlásil ešte väčší re-
kordman v počte darovaní najvzác-
nejšej tekutiny, ktorá zachraňuje ľudské 
životy. Nenápadný, no srdečnosťou veľ-
ký – južan JOZEF CAUNER z Malaciek 
(53). Podržte sa! 141-násobný darca. 

33 rokov darovacieho kolotoča
J. Cauner prvýkrát daroval krv v roku 

1972 ako dvadsaťročný mladík. Nositeľ tak-
mer univerzálnej krvnej skupiny 0 RH+ tvrdí, 
že sa mu po bezprostrednom darovaní krvi 
„ešte nezatočila hlava”, i keď sa stáva, že 
sem-tam pri odbere odpadne i chlap ako ho-
ra. Po 33 rokoch má tento Malačan na svo-
jom konte viac ako štrnásť desiatok darovaní. 
Vzhľadom na to, že je stále aktívnym dar-
com, sa však tento počet neustále zvyšuje. 
Ako sa mu tento rekord podarilo dosiahnuť? 
„Okrem celej krvi som daroval i plazmu 
(dnes sa odoberá len výnimočne) či cytaferé-
zu, ktorá sa započíta do štatistiky za viacej 
odberov. Celú krv môžete darovať štyri razy 
do roka a cytaferézu najskôr o mesiac po 
odbere celej krvi či týždeň po ňom.” Podľa J. 
Caunera nikdy sa pri darovaní nebál o svoje 
zdravie. „Pomôžem vždy, keď treba,” hovorí 
nositeľ diamantovej Jánskeho plakety ešte 
z roku 1996 (diamantovú Jánskeho plaketu 
môžu muži získať za 80 odberov, pozn. aut.). 

Najprv na odber, potom do práce
„Väčšinou chodievam darovať krv v Brati-

slave, kde pracujem, a nie v Malackách. Asi 
preto ma v štatistike Malačanov – aktívnych 
darcov krvi, neevidovali. Zrejme nemali pod-
klady.” Domnienku potvrdila i Ing. Halászo-
vá z Územného spolku SČK Bratislava-oko-
lie. J. Caunera pri nominovaní aktívnych dar-
cov krvi na ocenenie Pálfiho srdca prehliadli, 
lebo nefiguroval v centrálnom elektronic-
kom zozname darcov, ktorý je vedený až od 
roku 2004 a neustále sa dopĺňa i o záznamy 
staršieho dáta.  

V súčasnosti je J. Cauner stálym „dodá-
vateľom” červenej vzácnosti v NTS SR praco-
visko Kramáre. „Na odbery chodievam väč-

šinou medzi prvými darcami, pretože potom 
sa ponáhľam do práce, kde mi to zatiaľ tole-
rujú.” Podľa neho sa však už dnes ušľachtilé 
činy nenosia. „Voľakedy si darcov krvi viacej 
vážili,” vyznáva sa J. Cauner – 141 násobný 
bezplatný darca, ktorý však nečaká na výho-
dy, ktoré by ho motivovali k darovaniu. 

Rád pomáham 
Tak ako každý darca i J. Cauner rád po-

máha iným. „Väčšinou som daroval krv ano-
nymným príjemcom, no párkrát i na meno, 
keď som reagoval na konkrétnu výzvu.” Roz-
šírila sa záľuba darovania krvi príkladom J. 
Caunera i na ostatných členov rodiny? „Sy-
nov zatiaľ darovanie nenadchlo, no uvidíme. 
Ja som si vzťah k tomuto, mnohými nazýva-
nému ušľachtilému činu, vybudoval sám.” Re-
kordný darca krvi sa priznáva i k ďalšej svojej 
„vášni” – tentoraz zberateľskej. „Už desať ro-
kov zbieram perá a mám ich už štyri tisícky 
z rôznych krajín i z Nového Zélandu.” 

Čo dodať na záver. Mali by sme si všetci 
uvedomiť, že i my sa raz môžeme dostať do 
situácie, kedy budeme najvzácnejšiu tekuti-
nu potrebovať. Ak máme dostatok odvahy 
a disponujeme potrebným pevným zdravím, 
tak neváhajme, nasledujme príklad Jozefa 
Caunera, Milana Kožucha či mnohých iných 
Malačanov, ktorí žijú medzi nami a bez váha-
nia, bezodplatne darujú kus seba za záchra-
nu iných. Rozšírme štatistiku! 

Text a foto: LUCIA POLÁKOVÁ 

OZNAMY / KULTÚRA

VYZUJTE SI PAPUČE A PRÍĎTE ZA KULTÚROU DO ZCK MALACKY

ŽIJE MEDZI NAMI...

Malacky sú rodiskom 
či bydliskom mnohých 
ľudí so zaujímavým, 
priam výnimočným osu-
dom, talentom, schop-
nosťami či originálnou 
záľubou. 
O mnohých z nich vie 
len úzky okruh ľudí, ich 
rodina, priatelia či zná-
mi. Pre ostatných zostá-
va ich život tajomstvom. 
Dnes sa však pokúsime 
poodhaliť osud človeka, 
ktorý žije medzi nami. 
Nechváli sa, nevystavu-
je na obdiv svoju výni-
močnosť. A my ani netu-
šíme, s kým sa míňame 
na ulici.

POZVÁNKA ZABÁVA NÁS PÁN BAKLÍK

– Co pijeme, víno lebo šampanské?
– To závisí od teho, do puací!
• • •
V obchodze z drogériú:
– Naozaj ten krém odstráňí šecky vrás-

ky?
– Určite, pani, v železárstvje s ňím do-

konca vyrovnávajú vlňitý plech!
• • •
– Do je na Slovensku sýtý? – pýta sa 

Francek svojich kamarádú v šenku.
– ???
– Nigdo. Sú enem huadní a nenažra-

ní!
• • •
– Proč ste, pane riďitel, prepuscili po-

kladňíka? Byu neschopný?
– Naopak, byu schopný šeckého!
• • •
– Súsede, co ste taký bez nálady?
– Ále, mám pjet cér a aňi jedného ze-

ťa.
– A co mám povidat já? Mám síce 

enem jednu céru, ale už páteho zeťa!
• • •
– Co ťi povidaua, Francku, žena, ket 

došeus dom tak neskoro v noci?
– Vlastňe ňic. A ty tri zuby sem si aj 

tak sceu dat vytrhnút.

Všetko je na webe...

 Záhorie
Keď nám po porade na Plejsách pri 
Krompachoch chvíle voľna spríjem-
ňoval tamojší heligonkár, človek od 
Košíc, prekvapilo ma, koľko pesničiek 
zo Záhoria mal v repertoári. Nuž, sú 
populárne všade...

Jún býva rozbehom novej sezóny v turis-
tickom ruchu. Vieme v čase cestovania bez 
hraníc a informačných technológií, hustiacich 
okolo našej planéty dáta na internete, vnímať 
to, čím sme osobitým mestom, regiónom, čím 
sme jedineční a dokážeme prilákať návštevní-
kov ako iné mestá a kraje? Vieme vôbec zá-
horácke výnimočnosti aj dostatočne využiť 
(nie zneužiť) na svoj spoločný prospech?

Sme jediným slovenským regiónom le-
žiacim za karpatským oblúkom medzi hra-
ničnou riekou Moravou a hrebeňom Malých 
Karpát. Záhorím je územie od bratislavskej 
Dúbravky po Skalicu, od najzápadnejšej slo-
venskej obce Záhorskej Vsi po najvyšší ma-
lokarpatský vrch Záruby. Susedíme s Dol-
ným Rakúskom a regiónom Južná Morava. 

Kedysi bolo Záhorie konfíniom – styč-
ným územím pri hraniciach medzi Českým 
a Uhorským kráľovstvom, nárazníkovou zó-
nou. Raz patrilo do jedného, inokedy do dru-
hého štátu. Ľudia tu žijúci boli pod jazykový-
mi aj kultúrnymi vplyvmi nemčiny, češtiny, 
slovenčiny. Naše nárečia, humor a folklór sú 
dodnes dôkazmi, ako sa Záhorákom darí cu-
dzím vplyvom odolávať a zachovávať po stá-
ročia svoju originalitu.

Aj Slovensko by bolo oveľa chudobnej-
ším, keby mu Záhorie „nedalo” významné 
osobnosti. Z výtvarníkov sú to napr.: Martin 
Benka, Albín Brunovský, Ferdiš Kostka, Jozef 
Kostka, Ján Mudroch, Ján Želibský, Michal 
Tillner... Zo spisovateľov a básnikov – Ján Hol-
lý, Svetozár Hurban Vajanský, Ladislav Novo-
meský, Ľudo Zúbek... Z hudobníkov a spevá-
kov – Janko Blaho, Lucia Poppová, Ladislav 
Slovák, ale i Gustav Brom (Veľké Leváre)...

Na Záhorí máme mnohé architektonické 
skvosty: najstarší doteraz stojaci objekt už 
z čias Veľkej Moravy je Kostolík svätej Margi-
ty v Kopčanoch, národné kultúrne pamiatky 
ako románska Rotunda svätého Juraja v Ska-
lici, Bazilika Sedembolestnej Panny Márie 
v Šaštíne. Z celoeurópsky výnimočných rarít 
tu máme aj Sväté schody v kostole Nepo-
škvrneného Počatia Panny Márie a význam-
ný Kláštor františkánov v Malackách, habán-
ske dvory vo Veľkých Levároch a Sobotišti...

Keď sme vo videotexte a teletexte malac-
kej káblovej televízie eM TV nedávno medzi 
tipmi na víkend avizovali súťaž ľudových 
rozprávačov v Gajaroch 14. mája, vzdychla si 
naša spolupracovníčka, zásobujúca nás zá-
horáckymi vtipmi: „Škoda, že je u nás málo 
takých rozprávačov, ktorí by vedeli náš hu-
mor prezenovať zahraničným hosťom, Če-
chom, Rakúšanom a Slovákom z iných regió-
nov pri hudbe a speve v štýlových reštaurá-
ciách?! To všetko pridané k špecialitám zá-
horáckej kuchyne by sa ako naše osobitosti, 
schopnosti a šikovnosť Záhorákov premietlo 
ako prínos v cestovnom ruchu...”

Súhlasím s ňou. Hoci sa v tomto smere 
mnohé mení, stále tu máme viac pizzérií a pu-
bov ako salašov či pohostinstiev v dobrom 
slova význame. Pribúda viac zariadení so za-
hraničnými názvami a cudzokrajnými jedlami 
ako miest s ponukou slovenských jedál. Keď 
sa niekto odinakiaľ našinca spýta, čo by mu 
odporučil zaujímavé a výnimočné spoznať tu 
u nás v Malackách, na Záhorí, na Slovensku, 
často počuje: VŠETKO JE NA WEBE.

Pravda, lenže... sme dostatočne priprave-
ní na to, ak naši noví spoluobyvatelia Európ-
skej únie raz takýto zaujímavý tip do pozor-
nosti budú chcieť počuť od nás, konkrétnych 
živých ľudí? Kúsok zdravého lokálpatriotiz-
mu a regionálnej či slovenskej hrdosti na nie-
čo NAŠE, PEKNÉ, ZAUJÍMAVÉ a VÝNIMOČ-
NÉ by sme mohli nosiť stále so sebou a v se-
be. Možno to raz v sezóne cestovného ru-
chu u nás nájdu a uvítajú aj naši hostia.

MILAN SOUKUP

RECEPT PANI VOZÁROVEJ

Orechová torta
SPOTREBA:
8 vajec, 20 dkg cukru, 8 dkg orechov, 

12 dkg hrubej múky, 1 balíček vanilkové-
ho cukru, 1 polievková lyžica kakaa

Žĺtky s cukrom dobre vymiešame, pri-
dáme hustý sneh z bielkov, orechy, múku, 
vanilkový cukor a kakao. Všetko spolu 
dobre vypracujeme a upečieme.

KRÉM:
Vymiešame 4 polievkové lyžice práško-

vého cukru s 2 žĺtkami, rozpustíme 2 ks 
čokolády s 5 lyžicami čiernej kávy, do to-
ho vmiešame 4 polievkové lyžice cukru 
a 2 žĺtky a varíme, kým krém nezhustne. 
Po vychladnutí pridáme maslo.

Z maďarčiny preložila 
BARBORA BALLOVÁ

ZCK oznamuje, že na základe veľkého 
záujmu o cvičenie 
ČUNG-JUAN ČCHI-KUNGU 
sa v sobotu 11. 6. od 9.00 do 17.00 h 
a v nedeľu 12. 6. od 9.00 do 16.00 h usku-
toční kurz 1. stupňa pod vedením inš-
truktorky A. Vlčkovej v priestoroch ZCK 
na Čulenovej ulici. Cena kurzu je 1 600 Sk, 
kurz opakujúci –50 %, študenti, dôchod-
covia, invalidi, mamičky na MD –30 %.
Kontakt: 0905/61 19 91, 
e-mail: anjie169@stonline.sk,
Viac info: www.cchi-kung.sk.

Najlepší detskí 
čitatelia 

V rámci Týždňa slovenských knižníc 
(18.–24. 4.) vyhodnotila Knižnica ZCK 
v Malackách najlepších detských čitateľov 
za rok 2004. Stali sa ním dvaja žiaci: Kris-
tínka Vozárová, ktorá navštívila knižnicu 
16-krát a vypožičala si 91 kníh, a Adam 
Potočňák prišiel počas uplynulého roka 
do knižnice 41-krát a požičal si 86 kníh.

Sme radi, že aj v čase počítačov a inter-
netu sú knihy pre naše deti ešte stále zdro-
jom inšpirácie, poučenia a zábavy.

PRACOVNÍČKY KNIŽNICE

 Rekordman v ľudskosti
Malačan Jozef Cauner s desiatimi vypísanými legitimáciami 
bezplatného darcu krvi.

17 súťažiacich v dvoch kategóriách v stredu 11. 5. v malackej synagóge zápolilo 
o titul Slávik Slovenska. Nad kvalitou výkonu a leskom ich „zlata v hrdle” bdeli pod 
vedením predsedníčky poroty Oľgy Ballayovej aj ďalšie učiteľky malackej ZUŠ Ju-
dita Němečková a Dagmar Norisová.

 Slávik Slovenska v synagóge

26.–29. 5. Kultúra bez tlmočníka
1.–2. 6.   o 19.00 h – Tanečný muzikál, Cez minulosť smerom 

k tancu; Tanečné štúdio ZCK a T.S. Saltatrix, réžia, 
choreografia: A. Murániová

10. 6.   o 19.00 h – DNH, ukončenie divadelnej sezóny, A. 
Procházka: S tvojou dcérou nikdy, réžia: V. Zetek

11.–12. 6.   kurz Čung-juan čchi-kungu, I. stupeň 
12. 6.   o 16.00 h Rozprávková nedeľa, Klaun Pepele
   Vyhodnotenie súťaže o najlepšieho detského   

diváka
16. 6.    Akadémia žiakov ZŠ Dr. J. Dérera
23.–24. 6.   o 9.00, 11.00 h – výchovný koncert dramatickej výcho-

vy DDŠ pre ZŠ a SŠ, Herecké jednohubky

24. 6.   o 18.00 h – premiéra DDŠ ZCK, Herecké jednohub-
ky, réžia: B. Reifová

27.–28. 6.   o 9.00 h, 11.00 h – výchovný koncert DDŠ pre ZŠ a SŠ, 
Herecké jednohubky 

29.–30. 6.   o 18.00 h – I. a II. premiéra, Strašidelný zámok, muzi-
kál, réžia: Z. Maďarová, CVČ 

29. 6.    ukončenie kurzu nemeckého jazyka
30. 6.    ukončenie kurzu anglického jazyka

VÝSTAVY
jún–august    Malacky a II. sv. vojna, krypty
27. 5.–17. 6.   MOSTY, výstava medzinárodného detského festivalu, 

ZCK

V mladšej kategórii od 6 do 9 rokov naj-
viac zaujali – víťazka Barbora Mišunová 
z Rohožníka, 2. Toufic Jean Bou-Rjeily, 3. 
Karolína Valachovičová z Veľkých Levár 
a čestné uznanie si vyspieval Dominik Sirný 
zo ZŠ M. Olšovského. V kategórii starších 
od 9 do 12 rokov sa titulom Slávik Slovenska 
môže po kvalitnom speváckom výkone hrdiť 
Annamária Slezáková z malackej ZŠ M. Ol-

šovského. Na 2. a 3. mieste skončili Peter 
Havran zo ZŠ Dr. J. Dérera Malacky a Vero-
nika Lomňančíková z Veľkých Levár. Vero-
nika Liďáková zo Stupavy získala čestné uz-
nanie. 

Víťazi postúpia na krajskú súťaž SLÁVIK 
SLOVENSKA Bratislavského kraja, ktorá bu-
de koncom mája v Bratislave.

–ms–

Víťazka Annamária Slezáková a Dominik Sirný s čestným uznaním s učiteľkou.

TJ Strojár Malacky, hádzanársky oddiel 
vás srdečne pozýva na 

4. hádzanársky 
juniáles
v sobotu 4. júna o 20.00 h v ZŠ Štúrova. 
O hudbu a dobrú zábavu sa postará DJ 
Palo Knotek. Vstupné 350 Sk zahŕňa veče-
ru, kapustnicu a kávu. Nebude chýbať ani 
tombola. Tak neváhajte a príďte sa zabaviť 
na jednu z mála podobných akcií. 

Vstupenky je možné zakúpiť si: 
•  v reštaurácii Korunka na Ul. 1. mája, 
•  vo firme VEKOM na Ul. 1. mája 30 
   (budova firmy INŠTALMONT, č. d. 6)
•  tel.: 0903/30 87 98 či 0905/20 38 31. 

POZVÁNKA
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VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Najmladší žiaci (1.–2. roč.) – 1. Ľ. Bárdy, 

ZŠ Záhorácka ul., 1:24,15 min., 2. V. Polák ZŠ 
Sološnica, 3. P. Koch, ZŠ Záhorácka ul; naj-
mladšie žiačky (1.–2. roč.) – 1. D. Ferienčí-
ková, ZŠ Záhorácka ul., 2. V. Sládková, ZŠ 
Sološnica, N. Vokáčová, ZŠ Záhorácka; 
mladší žiaci I. (3. a 4. roč.) – 1. P. Tardík, ZŠ 
Sološnica, 1:18,16 min., 2. D. Šefčík, ZŠ So-
lošnica, 3. M. Maruška, ZŠ Záhorácka; mlad-
šie žiačky I. (3.–4. roč.) – 1. P. Ziková, ZŠ 
Veľké Leváre, 1:24,27 min., 2. M. Baňovičo-
vá, ZŠ Závod, 3. A. Vosátková, ZŠ Dr. J. Dé-
rera; mladší žiaci II. (5.–7. roč.) – 1. L. Mráz, 
ZŠ Záhorácka, 1:07,40 min.,2. K. Gašpar, ZŠ 
Záhorácka, 3. K. Chovanec, ZŠ Sološnica; 
mladšie žiačky II. (5.–7. roč.) – 1. A. Macko-
vichová, ZŠ Záhorácka, 1:15,19 min., 2. D. 
Sedláková, ZŠ Záhorácka, 3. S. Adamcová, 
ZŠ Závod; starší žiaci (8.–9. roč.) – 1. J. Be-
ňa, ZŠ Záhorácka, 2:19,45 min., 2. I. Došek, 
ZŠ Štúrova, 3. J. Krušliak, ZŠ Sološnica; 
staršie žiačky (8. a 9. roč.) – 1. A. Štuková, 
ZŠ Záhorácka, 1:48,52 min., 2. M. Kocáko-

vá, ZŠ Záhorácka, 3. M. Habáňová, ZŠ Zá-
horácka; dorastenky – 1. A. Hollá, Gymná-
zium sv. Františka Assiského, 3:33,55 min., 
2. M. Sršňová, Gym. sv. F. Assiského, 3. M. 
Jursová, Gym. sv. F. Assiského; dorastenci – 
1. M. Marek, RDDM Sološnica, 7:36,56 min., 
2. D. Lacko, RDDM Sološnica; ženy – 1. J. 
Sedláková, Gym. Malacky, 3:33,25 min, 2. D. 
Lörincziová, Žolík Malacky, 3. E. Mináriková, 
Strojár Malacky; muži – 1. J. Valachovič, 
Gym. Malacky, 9:23,59 min., 2. J. Moravčík, 
Gym. Malacky, 3. I. Beklendžiev, Rohožník; 
najmladší účastník – T. Tuhovčák, ZŠ Záho-
rácka, nar. 11. 5. 1999; najstarší účastník – 
P. Merc, Malacky, nar. 16. 12. 1954.

Memoriál Antona Šveca: 
1. ZŠ Malacky, Záhorácka ul., 69 b, 2. ZŠ 

Sološnica, 30 b, 3. ZŠ Závod, 9 b, 4. ZŠ Veľ-
ké Leváre, 5 b, 5. ZŠ Malacky, Štúrova ul., 
4 b, 6. ZŠ Dr. J. Dérera Malacky, 3 b.

Dvojtýždenník vydáva Mesto Malacky •  Vedúca redaktorka Mgr. I. Potočňáková, redaktorka Mgr. L. Poláková, jazyková úprava Mgr. E. Žilavá •  Redakčná uzávierka v pondelok – párny týždeň • Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme a nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu a krátenie rukopisov • 
Grafika a polygrafická príprava: Peter Jackanin – INAK  •  Tlač: Petit Press, a. s., Bratislava •  Adresa redakcie: Malacký hlas, MsÚ v Malackách, Záhorácka 1919, 901 01 Malacky, tel./fax: 034 796 61 73, 772 22 40, malackyhlas@malacky.sk, www.malackyhlas.sk •  Registrácia na OÚ v Malackách, č. Ma–3/99 
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čierna Pantone 354 U

Malackí 
trojbojári 
potvrdzujú 
svoju kvalitu

Aj v roku 2005 pretekári KuO TJ Stro-
jár Malacky nadviazali na svoje športo-
vé úspechy z predchádzajúcich rokov. 
12. 4. sa družstvo pretekárov oddielu 
v zložení Roman Krajčír – dorastenec 
v kat. do 75 kg, Denis Tangelmayer – ju-
nior v kat. do 82,5 kg, Lukáš Krajčír – 
junior kat. do 90 kg a Richard Krajčír – 
muž v kat. do 75 kg, zúčastnilo na 
Majstrovstvách západnej oblasti SR, 
ktoré sa uskutočnilo v Hurbanove.

R. Krajčír výkonom 285 kg obsadil vo svo-
jej kategórii 2. miesto, L. Krajčír výkonom 
535 kg 3. miesto, R. Krajčír výkonom 505 kg 
2. miesto a Tangelmayer výkonom 650 kg 
1. miesto. Všetci pretekári splnili limit na po-
stup na majstrovstvá SR.

16. 4. sa konali v Senici M SR mužov, na 
ktoré sa nominovali naši pretekári Tangelma-
yer a R. Krajčír. Richard sa z rodinných a zdra-
votných dôvodov nemohol zúčastniť, ale De-
nis ako junior porazil v kat. do 82,5 kg aj mu-
žov a výkonom 635 kg obsadil 2. miesto.

7. 5. sa v Častej uskutočnili M SR doras-
tencov, kde nás reprezentoval R. Krajčír 
v kat. do 75 kg. Roman je prvý rok dorasten-
com a ako 16-ročný bojoval s pretekármi, 
ktorí majú 18 rokov. Jeho cieľom bolo do-
siahnuť 300 kg, ktoré prekonaním všetkých 
svojich osobných rekordov dosiahol a dosia-
hol na 8. priečku. Na druhý deň 8. 5. sa tak-
tiež v Častej konali Majstrovstvá SR juniorov, 
kde sme mali dve želiezka. V kat. do 90 kg 
dosiahol osobný rekord 540 kg L. Krajčír 
a v silnej konkurencii obsadil nepopulárne 4. 
miesto. V kategórii do 82,5 kg exceloval Tan-
gelmayer a výkonom 650 kg s náskokom 
pred druhým pretekárom svoju kategóriu 
vyhral. A keď prišlo k vyhodnoteniu všetkých 
pretekárov formou tzv. Wilksových bodov 
(odráža relatívnu silu), tak Denis spomedzi 
30 pretekárov obsadil 3. miesto. Pomaly sme-
ruje do reprezentácie.

Na základe predchádzajúcich výsledkov 
a perspektívy oddielu si vás, vážení Malača-
nia, dovoľujeme poprosiť o podporu našich 
pretekárov. Privítali by sme finančné dary na 
zakúpenie dresov, vzpieračskej obuvi, opas-
kov a, samozrejme, na úhradu nákladov na 
súťaže. 

Kontakt: 
Mgr. Zdenko Krajčír, tel. 0908/93 52 59.

 Mgr. ZDENKO KRAJČÍR, tréner

Jedným z odborov TJ Strojár sú i turis-
ti. Oslovili sme toho najpovolanejšieho, 
predsedu odboru Ing. Alexandra Žaťka.

Sú členmi odboru len peší turisti, ale-
bo nachádzajú u vás miesto všetci záujem-
covia o turistiku a aké je vekové zloženie?

V našich radoch sú turisti rôzneho zame-
rania, ktorí sa venujú pešej turistike, cykloturis-
tike, ale aj vysokohorskej turistike či v zimnom 
období lyžiarskej turistike. Väčšina sa však za-
pája do všetkých druhov turistických aktivít. 
Priemerný vek členov je od 25 rokov vyššie, 
mládež, ktorá bola v minulosti organizovaná 
v turistických oddieloch mládeže, chýba.

Čo máte za sebou v tomto roku a aké 
akcie pripravujete v najbližšom období?

Pre záujemcov o lyžiarsku turistiku sme 
hneď začiatkom roka uskutočnili zimný pre-
chod hrebeňom Malej Fatry, návštevu Krem-
nických vrchov a Vysokých Tatier. Cykloturis-
ti sa zúčastnili národného zrazu cykloturistov 
na Jahodníku a chystajú sa do Vysokých Ta-
tier. V auguste je to cykloturistika v Rakúsku 
a v októbri nás opäť čaká južná Morava. Peší 

turisti sa nedávno zúčastnili tradičnej Has-
prunskej 50. Počas rozbehnutej turistickej 
sezóny podnikáme túry do Malých Karpát.

Čo záujemcovia o vysokohorskú turis-
tiku?

Naši členovia sa pri zapájaní do vysoko-
horskej turistiky väčšinou pripájajú k turistom 
z iných oddielov, alebo sa zúčastňujú podu-
jatí organizovaných v rámci SVHTK Žilina, 
ktorý organizuje 5 až 6 zájazdov vysokohor-
skej turistiky v trvaní 4 až 20 dní. Do akcií vy-
sokohorských turistov sa zapájajú hlavne F. 
Klíma, Ľ. Filípek, F. Slovík, V. Gembeš, Ing. A. 
Žaťko. V tomto roku ich čaká vysokohorská 
turistika v Roháčoch, Alpách, Anglicku, Škót-
sku. Náš člen Ing. M. Kuchárek sa zúčastnil 
spolu s turistami z iných slovenských a čes-
kých oddielov horolezecko–trekingovej ex-
pedície Annapurna Circut v Himalájach. V jú-
li má na pláne expedíciu do Strednej a Južnej 
Ameriky pod názvom Za najvyššími sopkami 
sveta. Stáť by mal na vrchole Cotopaxi, Chim-
borazo a Pico de Orizaba.

Kde možno nájsť malackých turistov?
Najskôr v horách či niekde inde v príro-

de. Ale neformálne sa stretávame vždy v pod-
večer v piatok pri Sokolovni. Plánujeme si tu 
akcie hlavne na najbližší víkend. Väčšinou sú 
zamerané na cykloturistiku, no nezabúdame 
pritom ani na pešie túry. Jedným zo stmeľu-
júcich článkov je i chata na Babe, ktorá je 
k dispozícii nám, prípadne ďalším členom TJ 
a príležitostne sa prenajíma. 

ANTON PAŠTEKA

V ŠK Žolík už máme 5 mužstiev – mladších žiakov, prípravky A,B,C,D. Počas zimného 
obdobia odohrali 28 turnajov s 214 zápasmi a odtrénovali 393 tréningových jednotiek. 

Práca trénerov s mladými futbalistami sa odráža nielen v získavaní športovej výkonnosti, 
takticko-technickej zručnosti, ale aj vo výsledkoch. 

Keď sme začínali v Nitre na turnaji mladších prípraviek, prehrali sme rozdielom dvoch 
tried. Súčasné výsledky sú už v prospech našich mladých adeptov futbalu. U detí v prípravko-
vom veku sú však podstatné nielen výsledky zápasov, ale aj to, ako sa hráč zlepšil po pohybo-
vej, technickej a taktickej stránke.

Treba povedať, že ani jeden zápas by sa nedal realizovať bez súčinnosti zanietených funk-
cionárov a rodičov, ktorí vedú spolu s trénermi svoje futbalové nádeje k získaniu športového 
majstrovstva.

Vďaka patrí i tým, ktorí zabezpečujú nemalé finančné prostriedky pre činnosť klubu.(Len 
v poslednom polroku sa vyšplhali k sumám: ihrisko na Záhoráckej ul. 120 000 Sk, kosačka 
108 500 Sk, platba za športové haly za tréningy a zápasy počas zimného obdobia viac ako 
80 000 Sk, v budúcnosti plánujeme investovať do zavlažovacieho zariadenia 82 000 Sk.)

Na záver pripomíname, že webstránka www.zolik.sk už nie je v našich rukách. Túto do-
ménu sme odpredali a získané financie teraz môžeme investovať do našich futbalových ná-
dejí. O novej webstránke vás budeme informovať. 

IVAN BREJCHA, ŠK Žolík

214 zápasov Žolíka v zimnom období

ŠK Žolík Malacky – víťaz futbalového turnaja mladších prípraviek v Nitre. Horný rad zľava: 
Zámečník, Šimuna, Trutz, Roško, Novota, Matejov, Brejcha, Lörinczi – tréner, dolný rad 
zľava: F. Lörinczi, Hackl, Mráz, M. Lörinczi, leží: Valkovič. 

Vyznávačov turistiky neodrádzalo ani mrazivé zimné počasie od toho, aby sa vybrali do 
prírody a zdolali zopár vrchov.

Z kuchyne 
malackých 
turistov

Výbor Boxing clubu Robotníckej telový-
chovnej jednoty Malacky srdečne pozýva 
všetkých fanúšikov a priaznivcov tvrdých 
pästí na

 

4. OBLASTNÉ KOLO 
SKUPINY ZÁPAD
V BOXE ŽIAKOV, KADETOV, 
JUNIOROV A SENIOROV, 
ktoré sa uskutoční 11. júna od 13.00 h 
v letnom ringu A. Reisenauera na dvore 
BC RTJ Malacky, Ul. 1. mája 108. 
Vstupné je 20 Sk. 
Hosťami boxerského turnaja budú 
borci Komety Brno.
Príďte povzbudiť mladých nádejných Ma-
lačanov, medzi ktorými sa predstavia Igor 
Bakan M SR 2005 a Dávid Klíma M SR 
2002 a finalista M SR 2004.  

Prípravný výbor BC RTJ Malacky

14. mája sa v Zámockom parku uskutoč-
nil už 33. ročník Behu oslobodenia a 14. 
ročník Memoriálu Antona Šveca, ktorý 
je súťažou základných škôl a meno ne-
sie po jednom z jeho zakladateľov. 

Priaznivci atletiky z Malaciek, Sološnice, 
Závodu, Gajár a Veľkých Levár bojovali me-
dzi sebou v jednotlivých kategóriách. Cel-
kom sa na štart behu, ktorý patrí medzi naj-
staršie športové akcie v našom meste, posta-
vilo 189 pretekárov. Usporiadateľmi už tra-
dične boli Komisia školstva, mládeže a špor-
tových činností MsZ, telovýchovné jednoty 
Strojár, ŠK, AC a Centrum voľného času.

Najlepší v jednotlivých kategóriách získali 
diplomy a vecné ceny, ktoré venovalo Mesto 

Malacky, v kategórii dorasteniek MO KSS 
a v kategóriách dospelých Smer – sociálna 
demokracia. V kategórii mužov minuloročné 
prvenstvo obhájil Jakub Valachovič z Mala-
ciek. Putovný pohár z rúk Marty Švecovej 
si v tomto ročníku prevzal zástupca ZŠ Ma-
lacky na Záhoráckej ulici, ktorá obhájila mi-
nuloročné prvenstvo ešte o šesť bodov 
vyšším ziskom ako vlani. Druhé miesto patrilo 
Sološnici a tretie žiakom zo Závodu. Spokoj-
nosť s podujatím pri záverečnom hodnotení 
vyslovil aj jeho riaditeľ Ing. Pavol Oreský, 
predseda TJ Strojár. V budúcnosti by však or-
ganizátori chceli prilákať viac detí z malac-
kých základných škôl, hlavne tých, ktoré nie 
sú zamerané na telovýchovu.

–ap–, foto: S. Osuský

 Záhorácka obhájila 
víťazstvo

POZVÁNKA

Najväčší súťažný a športový duch sa spájal s najmenšími účastníkmi tradičného Behu oslo-
bodenia a Memoriálu Antona Šveca. Tí s vypätím všetkých síl bojovali o víťazstvo.
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