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Pred niekoľkými týždňami sme sa 
na stránkach Malackého hlasu ve-
novali problematike znečisťovania 
životného prostredia spoločnosťou 
Swedwood Slovakia, oZ Malacky I. 
– drevotrieska. v tom období tu In-
špektorát životného prostredia 
(IŽP) v Bratislave, odbor inšpekcie 
ochrany ovzdušia vykonával kon-
trolu. Zameral sa najmä na dodržia-
vanie emisných limitov a na tech-
nicko-prevádzkové parametre vý-
robných a odlučovacích zariadení 
v sušiarňach triesok. výsledky kon-
troly redakcii poskytol hovorca IŽP 
Michal Štefánek. 

Po pokute sa porušenie zákona 
nezopakovalo
Kontrolóri IŽP zistili, že prevádzkovateľ 

porušil zákon o ovzduší neohlásením vy
pnutia elektrofiltra, za čo mu vo februári 

2007  udelil  Obvodný  úrad  ŽP  v  Malac
kách  pokutu  20 000  Sk. „Toto  porušenie  
sa  už  neopakovalo.  Odvtedy  však  pravi
delne, približne v týždňových intervaloch 
čistia v závode elektrofilter kvôli  riadne
mu odlučovaciemu procesu,“ píše vo svo
jom  stanovisku  M.  Štefánek.  Opätovné 
„nabiehanie“ filtra  je sprevádzané zvýše
ným únikom prachu a organických látok. 
Problém chce prevádzkovateľ vyriešiť vý
menou cyklónových batérií pred elektro
filtrom. Podľa SIŽP je prevádzkovateľ po
vinný inštalovať za elektrofiltrom monito
rovací systém na meranie celkového or
ganického  uhlíka.  Výsledky  aktuálnych 
hodnôt emisií bude sledovať SIŽP aj ob
vodný úrad životného prostredia. Swed
wood tak bude nepretržite kontrolovaný. 

Pokuta 100 000 Sk
Inšpektori životného prostredia z  IŽP 

SweDwooD dostal
pokuty za znečisťovanie

NePrehlIaDNIte! PrVoMájoVé Malacky – koMPletNý PrograM NájDete Na 2. StraNe 

Naším domovom
je Zem

Nie Malacky, nie Slovensko, ba ani Euró
pu, ale celú Zem dnes pokladáme za svoj 
domov. Spoločný domov so spoločnými zá
ujmami a spoločnými hrozbami. Hoci v na
šej krajine vraj už asi tri stovky šialencov 
vlastnia pozemky na Mesiaci, nikto si nevie 
predstaviť únik do mesačnej krajiny plnej 
kráterov. Pred očami máme obrázok astro
nautov, ktorí sa vznášajú v nehostinnej pus
tatine, aby tam vztýčili americkú vlajku. 
Nadšenie tých čias pramenilo z úspechu 
ľudstva pri prekonávaní medziplanetár
nych vzdialeností. Vieme si však predstaviť 
život v takom bezfarebnom prostredí? 

Zem je planétou života zrodeného z vo
dy. Je to živý organizmus, ktorý svojím vlast
ným životom život rozmnožuje. Organiz
mus, v ktorom  rovnako ako v ľudskom tele 
– všetko so všetkým súvisí a v súkolí zákoni
tostí všetky ozubené kolieska do seba za
padajú s neuveriteľnou presnosťou. Súčas
né pomery nás učia brať zodpovednosť nie
len za zdravie vlastného tela, ale bdieť aj 
nad pomyselným zdravím našej Zeme. Na
stal čas, keď už ekológov a environmenta
listov nepokladáme za čudákov, ktorí zby
točne vyvolávajú rozruch a priťahujú po
zornosť médií strašidelnými predpoveďami. 
Ekologická výchova sa vkradla aj do učeb
ných osnov a nabáda naše deti, aby aj nás 
– vychovaných po starom, naučili myslieť 
inak. Zbierajú tetrapaky, separujú papier 
a uprednostňujú zošity z recyklovaného pa
piera. Deň Zeme (22. apríl) je vo verejnosti 
zakorenený tak pevne, ako napríklad Deň 
duševného zdravia či Deň narcisov. Školy, 
samosprávy a mnohí z nás ho vnímajú ako 
príležitosť urobiť niečo pekné pre svoj „do
mov“. Vyčistiť kúsok lesa, zasadiť strom,  
alebo sa len s troškou pokory zamyslieť nad 
starým známym:  Ži a nechaj žiť! 

TaTIana BúBelová

„Pohľad na stavenisko nie je lákavý,“ priznáva primátor Malaciek Jozef ondrejka. Šokujúci obraz stavby sa však podľa neho napokon 
premení na zaujímavé dielo, ktoré je pohľadom na prosperujúce Malacky. 
„Čo má golf spoločné so Záhorím a s turizmom na Záhorí?“ pýta sa Beina Reifová v príspevku uverejnenom v inzertnom týždenníku 
Malacko. Hrá v ňom na environmentálnu strunu a upozorňuje na narúšanie životného prostredia súvisiace s výstavbou v Priemyselno-
technologickom parku Záhorie. v zóne d Malacky – vasková PTPZ, ktorá bola pôvodne určená na iné využitie, vzniká golfové ihrisko. 
Projekt sa od roku 2003 niekoľkokrát menil. Poslanec Milan valachovič hovorí o úmyselnom a postupnom manipulovaní s informáci-
ami. kde je pravda? Redakcia Malackého hlasu hľadala odpovede u viacerých odborníkov, investorov aj laickej verejnosti. Utvorte si 
vlastný názor. Tu sú názory a fakty. Čítajte na 2. – 5. strane                 Foto: J. valacHovIČ

Mozaika faktov a názorov 
o priemyselnom parku: 

Hrozivé stavenisko 
verzus 

prosperita mesta
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SPRAVODAJSTVO

 Prvomájové Malacky �007
v Zámockom parku
VSTUPNÁ BRÁNA – 9.45 h ĽUDOVÁ HUDBA JARABINA

 TRIBÚNA 
10.00 h OTVORENIE PRVOMÁJOVÝCH MALACIEK
 Príhovor primátora RNDr. Jozefa Ondrejku 
 Vystúpenie tanečnej skupiny Saltatrix
10.15 – 11.30 h LEGRÚTI, dychová muzika z Velkých Bílovic s kapelníkom P. Hoďom
12.00 - 13.30 h BUKASOVÝ MASÍV, natural country 
14.00 – 15.00 h DIVOZEL, hudba s prvkami balkánskej a cigánskej muziky, šansónu  
a swingu 
15.30 – 16.30 h ALOJZ – Alternatívny Ľudový Orchester Jednoduchej Zábavy 
17.00 – 18.00 h NEŘEŽ (ČR), pokračovateľ skupiny NEREZ 
18.30 – 19.30 h KARPATSKÉ HORKÉ, malokarpatský folkrock z Pezinka
20. 00 - 22.00 h ZÁHORIENKA a LIBOR PANTŮČEK, dychová hudba oslávi u nás 20. vý-
ročie založenia s kapelníkom J. Fišerom a imitátorom L. Pantůčkom
 

LÚKA ZA KAŠTIEĽOM
10.00 – 14.00 h Detské hry a radosti s OZ M.L.O.K. a CVeČkom
10.00 – 16.00 h Cinknime si na zdravie - Centrum zdravia Nemocničnej; súťaž o zdra-
vého Záhoráka, ABC zdravia - meranie krvného tlaku, tuku, konzultácie s lekármi, hry 
a súťaže pre deti, maľovanie na tvár
 

LÚKA PRED KAŠTIEĽOM
11.00 – 12.00 h AC+
12.00 – 13.00 h OČOVSKÍ STRELCI - TOSTABUR
13.30 – 14.30 h VRBOVSKÉ VŔBY - gajdošská hudba
15.00 – 16.00 h TUBABU, česká hudobná skupina hrajúca na africké bubny
16.00  –  17.00  h  Old Time  band  FUNNY  FELLOWS  a  Zuzana  Haasová  – WESTERN   
COUNTRY, zábavno–hudobná šou v štýle divokého západu
detský turnaj – drevené koníčky, vržnica, tri strelnice, maľovanie na tvár, výtvarníci, ži-
vé koníky
 

HÁDZANÁRSKE IHRISKO 
11.00 - 12.00 h MÁRIA PODHRADSKÁ A RICHARD ČANAKY DEŤOM 
13.00 – 14.30 h DETSKÝ CIRKUS OBROV, cirkusová pouličná šou plná atrakcií v podo-
be obrovských bábok, chodúľových akrobacií, cirkusantských gagov a skvelých pre-
zlečení
10.00 – 16.00 h motorky, autíčka

VOLEJBALOVÉ IHRISKO
11.00 h – VO TJ Strojár Malacky A: VO TJ Strojár Malacky B

FUTBALOVÉ IHRISKO
13.00 – Priateľské futbalové stretnutie st. žiakov Š Malacky  : TJ Slavoj Moravský Sv. 
Ján

ŠKVAROVÉ IHRISKO
11.00 – 12.00 h CENTRUM ROZBITÉHO SKLA
12.30 – 13.30 h THE REEL
14.00 – 15.00 h REQUIEM 
15.30 – 16.30 h SKA2TONIC - ska
17.00 – 18.00 h SLOBODNÁ EURÓPA
18.30 – 20.00 h MANGO MOLAS, hudba vychádzajúca z afro-kubánskej tradície, obo-
hatená vplyvmi západnej Afriky, Arábie či slovenskej ľudovej melodiky
21.00 – 22.00 h POLEMIC, ska reggae 

ORGANIZÁTORI: Mesto Malacky a Mestské centrum kultúry
Informácie: MCK 034/772 21 55, TIK 034/772 20 55, www.malacky.sk
Zmena programu vyhradená

Južania, 
ohláste sa 
V ostatnom čísle MH sme vyzvali oby-
vateľov 1. volebného obvodu, aby do 
redakcie volali, písali či mailovali svo-
je názory, pripomienky a námety. Teší 
nás, že sme dostali podnetné e-maily, 
ktoré uverejníme nabudúce. V tomto 
Malackom  hlase  sa  mimoriadne  ve-
nujeme  téme  priemyselného  parku 
a golfového ihriska.
  Južanom teda ďakujeme za trpezli-
vosť a tešíme sa na ďalšie ohlasy. 
       Redakcia

Nemocničná, a. s., sprístupnila 12. 
apríla verejnosti zrekonštruované 
priestory vestibulu malackej ne-
mocnice, pracovisko magnetickej 
rezonancie a nové gynekologické 
oddelenie. K povestnej „oranžovej“ 
chodbe na prízemí budovy, ktorá 
s rekonštruovanými ambulanciami 
už vyše roka slúži pacientom, tak 
pribudli ďalšie moderné priestory. 

Cti prestrihnúť pásku na slávnostnom 
otvorení sa dostalo podpredsedovi Brati-
slavského samosprávneho kraja Gabrielo-
vi Agárdymu a primátorovi mesta Jozefo-
vi Ondrejkovi.

Podľa  MUDr.  Radoslava  Bardúna,  ge-
nerálneho manažéra Medirex group, spo-
ločnosť  investovala  do  rekonštrukcie  14 
miliónov Sk: „Naším zámerom je poskyt-
núť pacientom zdravotnú starostlivosť na 
úrovni po všetkých stránkach – od samot-
ného  zdravotného  výkonu  až  po  služby 
súvisiace  s  hospitalizáciou.”  V  priebehu 
nastávajúcich dvoch rokov má prejsť  re-
konštrukciou aj zostávajúca časť nemoc-
nice.  Po  gynekologickom  oddelení,  na 
ktorom  sa  už  dnes  nachádzajú  izby  pre 
pacientky  s  televízorom  i  klimatizáciou, 
bude  nasledovať  jednotka  intenzívnej 
starostlivosti, centrálny príjem a napokon 
operačné sály. 

„K takémuto kroku nás viedol aj záu-
jem pacientok z Bratislavy, ktoré sa čoraz 
častejšie dávajú u nás operovať. Aj vďaka 
spolupráci so spoločnosťou GYN FIV v ob-
lasti operačných výkonov súvisiacich s lieč-
bou  neplodnosti  veríme,  že  dokážeme 
naplniť  očakávania  zo  strany  pacientok  
o  pohodlí  v  izbe,“  potvrdzuje  zámery 
MUDr. Peter Blaško, primár gynekologic-
kého oddelenia Nemocničnej, a. s.

Do bežnej prevádzky bolo uvedené aj 
pracovisko magnetickej  rezonancie –  je-
diné svojho druhu na Záhorí. Je ideálnou 
voľbou v prípade nutnosti vyšetrenia tzv. 
mäkkých tkanív. Dopĺňa tak rádiologické 
oddelenie  o  ďalší  typ  vyšetrovacej  me-
tódy  a  v  súčinnosti  s  CT,  mamografiou 
a digitálnym röntgenom robí z tohto pra-
coviska jedno z najlepšie vybavených na 
úrovni regionálnej nemocnice na Sloven-
sku.    

    –ipo, ts–, foto: –ipo– 

Nemocničná, a. s., člen MEDIREX 
GROUP, prevádzkuje už tretí rok Ne-
mocnicu v Malackách. MEDIREX GRO-
UP je skupina 6 spoločností, ktoré sa 
zaoberajú poskytovaním komplexnej 
zdravotnej starostlivosti, od prevencie 
cez diagnostiku až po liečbu ochorení 
s následnou starostlivosťou.

V rozhovore publikovanom v týž-
denníku Malacko z pera autora, ktorý 
sa nepodpísal, ste uviedli podozrenie  
z manipulácie s informáciami v súvis-
losti s výstavbou PTPZ. 

Kto a prečo podľa vás manipuluje 
informácie?

ODPOVEDá 
RNDr. Milan Valachovič, CSc.
Vo všeobecnosti z dôvodu presadiť zá-

mer, za ktorým sa ešte niečo skrýva. Ve-
rejnosti sa predloží kozmeticky upravený, 
rámcový  projekt,  v ktorom  sa  nekriticky 
vyzdvihnú výhody a bagatelizujú sa ne-
gatívne dopady. Dobré je nazvať ho ohu-
rujúcim americkým názvom, alebo sa mu 
dajú ekologické, humánne a iné pozitívne 
adjektíva. Na subjekty, ktoré dajú záporné 
pripomienky,  sa  zatlačí,  prípadne  sa  ich 
námietky obrúsia v ďalšom schvaľovacom 
kole. Alebo sa  jednoducho nerešpektujú 
vôbec,  lebo  investori a majitelia mávajú 
zväčša lepšie páky na úradoch či súdoch.

V konkrétnom prípade zóny D sa ťažko 
hľadajú dôkazy, sú len indície, že golfové 
ihrisko a cieľ dostať sa k  lacným staveb-
ným pozemkom existoval už pred rokom 
2003. Najskôr nás postrašili strojárenským 
závodom, ktorý potom vystriedalo ekolo-
gicky  vyvážené  technologické  centrum, 
citlivo zasadené do okolitej prírody. Zatiaľ 
čo sa poslanci prehrýzali zelenou urbanis-
tickou štúdiou a mudrovali nad pojmom 
ekodukt, na objednávku Eurovalley, a. s., 
sa kreslili plány na vybudovanie rekreač-
ného  areálu  s  plnou  vybavenosťou  slu-
žieb a ubytovania. Než sa taký projekt do-
stal do fázy vydania stavebného povole-
nia, prešlo ešte niekoľko kôl schvaľovaní  
a vyjadrení dotknutých subjektov, ale sú 
to len akési povinné cviky, aby sa naplnila 
litera zákonov. EIA od spol. Ekorad je pres-
ne toho typu, ako si ju zadávateľ objednal 
– plná balastu, ale v konečnom dôsledku 
pre  neho  kladná.  Námietky  zo  strany 
CHKO sa na ObÚ ŽP precedia, len tie-kto-
ré sa dajú zrealizovať, bez vyšších nákla-
dov sa zapracujú a je to!

ODPOVEDá BEINa REIfOVá 
Projekt výstavby Priemyselno-tech-

nologického parku Záhorie prešiel  
z prípravnej, projekčnej a pripomien-
kovacej fázy do realizačnej. Svoje pri-
pomienky k nemu vyjadrujete až v tom-
to čase – prečo? 

Dôverovala  som  zdravému  úsudku  
a  zodpovednosti  predstaviteľov  mesta 
Malacky.

Zdá sa, že viac ako budúce výrobné 
haly vám prekáža oddychová zóna. 
Prečo?

Nevyjadrila som sa, že mi neprekážajú 
výrobné haly.

Ďakujem za skutočne vecné, podnet-
né a konštruktívne otázky redaktorke Ma-
lackého hlasu.

Biotop (z gr. bios – život, topos – miesto) 
je súbor všetkých živých aj neživých činite-
ľov, ktoré vzájomným spolupôsobením vy-
tvárajú životné prostredie daného jedin-
ca, druhu, populácie alebo spoločen-
stva. Je také miestne prostredie, ktoré spĺňa 
nároky charakteristické pre konkrétne živé 
organizmy. 

www.wikipedia.sk

PTPZ – Priemyselno-technologický 
park Záhorie
ObÚ ŽP – Obvodný úrad 
životného prostredia

Bratislava,  odbor  inšpekcie ochrany vôd 
riešili v  OZ Malacky I. – Drevotrieska tiež 
dva  prípady  znečistenia  vôd.  K  prvému 
došlo 5. 12. 2006 na vodnom toku Malina. 
Inšpektori tu zistili mimoriadne zhoršenie 
kvality  vôd,  ktoré  sa  prejavilo  hnedým 
znečistením vody v toku, bielou penou na 
vodnej hladine a silným zápachom v mies-
te pod vyústením areálu spoločnosti. Na 
príčine  bola  technická  porucha.  Spoloč-
nosť Swedwood Slovakia, s. r. o., OZ Ma-
lacky  I.  –  Drevotrieska  dostala  pokutu 
100 000 Sk. 

Druhý  prípad  pochádza  z  2.  2.  tohto 
roka. Vyšetrovatelia zistili, že Malina bola 
znečistená vypúšťaním odpadových vôd 
z výpustného objektu závodu bez povo-
lenia orgánu štátnej vodnej správy. Správ-
ne konanie o uložení pokuty zatiaľ nie je 
ukončené. 

filter niektoré problémy odstránil
Vedenie  spoločnosti  Swedwood  Slo-

vakia OZ Drevotrieska vo svojom stano-
visku spred mesiaca deklarovalo: 

Merania na filtri preukázali 10-násob-
né zníženie koncentrácie  tuhých znečis-
ťujúcich  látok  (TZL)  a  3-násobný  pokles 
koncentrácie  celkových  organických  lá-
tok (TOC), ako je limit podľa platnej legis-
latívy. V procese sušenia sa nepoužívajú 
žiadne prídavné chemikálie. V roku 2006 
SIŽP  kontrolovala  aj  prevádzku  dvoch 
kotlov na biomasu, kde neboli zistené zá-
konné porušenia. „Znížili  sme negatívny 
dopad z našej činnosti nielen na kvalitu 
ovzdušia,  ale  taktiež  trvalo  znižujeme 
množstvo produkovaného nebezpečné-
ho  odpadu  či  napríklad  podiel  odpadu 
ukladaného na skládku,“ bráni sa spoloč-
nosť.  

           LUCIa VIDaNOVá

SweDwOOD dostal 
pokuty za znečisťovanie

Nemocničná izba s klimatizáciou už nie je 
v Malackách len snom

 K „oranžovej” chodbe 
 pribudli ďalšie

Dokončenie z �. strany

V Malackom hlase 7/2007 v príspevku 
Južanské otázniky nám pri poslaneckých 
medailónikoch  nechtiac  unikol  údaj 
o počte volebných období, v ktorých pô-
sobil ako poslanec Ing. Jozef Mračna. Po-
slancom je už piate volebné obdobie.

Za chybu sa ospravedlňujeme.
Redakcia

Na PRaVÚ MIERUPoskytujete služby? 
Majitelia kaderníctiev, salónov, štúdií, 

chcete zviditeľniť vaše služby na interne-
tovej  stránke  malackej  turisticko-infor-
mačnej kancelárie? TIK ponúka bezplatnú 
možnosť zaradenia do databázy poskyto-
vateľov týchto služieb. Čo od vás potrebu-
jeme? 

Do 30. 4. oznámte názov profesie (ak-
tivity), adresu, kontaktné údaje a cenník 
služieb na t. č.: 034/ 772 20 55, e-mailom 
na:  info@tikmalacky.sk  alebo  osobne 
v TIK-u  na  Bernolákovej  ul.1/A  (budova  
inkubátora).                  –tik–

Pozývame vás na zasadnutie MsZ mes-
ta Malacky, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 
26. apríla o 14.00 h vo veľkej zasadačke 
Mestského úradu na Radlinského ulici. 

V rámci programu bude prerokovaný 
aj  návrh  ďalšieho  postupu  realizácie  zá-
meru  odkúpenia  Pálfiovského  kaštieľa  
a návrh rekonštrukcie verejného osvetle-
nia. Všetci ste srdečne vítaní. 

POZVáNKa

Na VySVETLENIE

Pohľad
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REAKCIE OBČANOV

EUROVALLEY

Alojz Radocha, F. Malovaného:
„Pri Juhu bol pekný les, teraz už uvidím 

len „krásne“ výrobné haly. Zostal mi len vý
hľad na Malé Karpaty. V lesoch pri Maline, 
kde robia infraštruktúru, bývali aj divoké 
skládky. Pochybujem, že sa tam nejaká vzác
na fauna a flóra nachádzala.

Kto bude pracovať v PTP, keď dnes má
me trojpercentnú nezamestnanosť? Prie
merná mzda dosahuje trojnásobok mzdy 
na východnom Slovensku, no naopak má
me aj trojnásobné náklady na živobytie.  
Zamestnanci, ktorí by prišli k nám za prá
cou, by si museli riešiť problém s ubytova
ním. Projekt golfového ihriska je megalo
mánsky. Kto sa tam pôjde rekreovať? Mala
čania sú zvyknutí na Zámocký park a lesy 
okolo. Na umelý trávnik za cenu, ktorá bude 
účtovaná, nepôjdu.“

Ivana Uhrincová zo Záhoráckej ulice:
„Bolo vhodnejšie postaviť to na inom 

mieste a prikloniť sa k variantu, ktorý sa na
koniec nerealizuje. S výstavbou parku, ako 
sa to deje v súčasnosti, nesúhlasím. A golf? 
Ten bude slúžiť len vybranej skupinke ľudí. 
„Obyčajní“ Malačania nebudú mať na ten
to druh zábavy ani čas, ani peniaze. 

Končím vysokoškolské štúdium v odbore 
krajinného plánovania a manažmentu, 
viem, o čom hovorím, ak tvrdím, že z hľadis
ka ochrany prírody bude mať PTPZ trvalo 
negatívny dopad. Nielen pri výstavbe, ale aj 
po spustení prevádzky. Naopak socioekono
mický rozvoj mesta bude posilnený. Projek
ty, ako je aj výstavba PTPZ, posudzuje EIA. 
Teraz už je dobre prepracovaná a zohľadňu
je aj európske smernice. Schvaľovanie sa us
kutočňuje v niekoľkých krokoch, vypracová
va sa množstvo odborných posudkov, neve
rím, že by investor dokázal výsledky manipu
lovať vo svoj prospech. K pripomienkovaniu 
je, samozrejme, prizývaná aj verejnosť, ktorá 
väčšinou nejaví záujem. Objaví sa len zopár 
aktívnych jednotlivcov. Ak by ich bolo viac, 
niektoré procesy by bolo možné ovplyvniť.“ 

Mária Žáčková zo Štúrovej ulice:
V MH 6/2007 ma zaujal príspevok Zo ze

leného „parku“ priemyselný. Keď sme ne
dávno išli autom smerom na Plavecký Štvr
tok, vydesilo ma, koľko stromov bolo vyre
zaných a ležalo pri ceste. Keď sa to všetko 
vyseká, kto nám bude robiť „pľúca“ Mala
ciek? Aj keď sa vysadia nové stromčeky, bu
de trvať 20 – 30 rokov, kým narastú. Hoci na 
druhej strane sú potrebné nové pracovné 
miesta?! Ešte stále je dosť tých, čo si nevedia 
nájsť zamestnanie. 

VYBRANé REAKCIE z BLOgU 
www.malacky.blogspot.com

Martin Marek
Bohužiaľ, nedeje sa to len v Malackách 

– žiarivým príkladom je nová investícia 
Samsungu priamo uprostred chráneného 
vtáčieho územia pri Voděradoch. Môže nás 
na Slovensku ešte niečo prekvapiť?

Anonymous:
Buď budeme chcieť našu ekonomiku roz

víjať, posúvať ju ďalej, alebo sa len prizerať, 
ako sa budú rozvíjať druhí. A bez rozširova
nia výrobných kapacít to asi nepôjde. Ale 
myslím si, že nie je možné rásť do nekoneč
na, respektíve by sa mali zriadiť také elimi
načné prostriedky, ktoré by potenciálne eko
logické dlhy voči prírode nejako dokázali pri
brzdiť. Jeden z variantov, ktorý by aj mohol 
byť dobrý, je zaradiť do organizačných štruk
túr daného podniku vzdelaný a efektívne 
pracujúci environmentálny manažment, sa
mozrejme len pre také podniky, ktoré pria
mo ohrozujú prírodu. No a ten asi v týchto 
podnikoch buď chýba, nepracuje efektívne, 
alebo nie je na to dosť vzdelaný. Keď človek 
vynájde nejakú metódu, postup, ako ne
ustále postupovať dopredu a pritom neo
hrozovať naše prirodzené prostredie, tak tú
to planétu určite čaká ešte veľmi dlhá a pek
ná budúcnosť.

Chránime 
biotopy

Ing. Patrícia Hanzová, Marta Konári-
ková, obe z ObÚ ŽP v Malackách

„Tunajší úrad vydáva súhlas len na zá
sah do biotopov európskeho a národné
ho  významu.  Súhlas  na  výrub  porastov 
nevydáva. V súlade so zákonom o ochra
ne  prírody  a  krajiny  sledujeme,  do  akej 
miery sú vykonávané zásahy do biotopov 
v zhode s povolením, určujeme podmien
ky zrealizovania a revitalizačné opatrenia 
ako náhradu za zásah do biotopov. Súhlas 
na zásah do biotopov je vydávaný v súla
de so stanoviskom ŠOP, v tomto prípade 
CHKO Záhorie. V prípade PTPZ Eurovalley 
prejavili záujem o účasť v konaní aj orga
nizácie BROZ a Ochrana dravcov na Slo
vensku (OZ Zelené Záhorie ObÚ ŽP nekon
taktovalo,  pozn.  red.). Všetky  zásahy  do 
biotopov konzultujeme s CHKO Záhorie. 
Často sa uskutočňujú opakované stretnu
tia, zvažujeme každý jeden krok s pohľa
dom do budúcnosti, aktivizujeme výjazdy 
do terénu a v konečnom štádiu prijmeme 
kompromisné riešenie. Samozrejme v sú
lade  so  schváleným  územným  plánom 
mesta.“

Revitalizačné opatrenia ako náhra-
da za zásah do biotopov schválené Ob-
vodným úradom životného prostredia 

v Malackách, CHKO záhorie a ostatný-
mi účastníkmi konania:

V zÓNE D
1.  Nezasahovať  do  zóny  ohraničenej 

južnou časťou hranice SKUEV0121 Marhec
ké rybníky a líniou ohraničujúcou navrho
vané 100 m ochranné pásmo SKUEV0121 
Marhecké rybníky 

2. Náhradné revitalizačné opatrenia za 
zásah do biotopov európskeho a národné
ho významu na celkovej ploche 171 645 m2:

•  Vytvorenie  náhradných  biotopov, 
a  to  na  ploche  1násobku  (161486  m2)  
záberu pôvodných lesných biotopov; 

•  Po  vykonaní  ťažby  drevnej  hmoty  
v  porastoch  odporúčame  v  maximálnej 
možnej  miere  zachovať  pôvodný  vege
tačný kryt v miestach s výraznejšie duno

vo zvlneným reliéfom, kde sa nachádzajú 
zárasty  vresu  a  pôvodných  nízko  rastú
cich druhov tráv a bylín a pod.; 

• V prípade nerealizovania vytvorenia 
náhradných biotopov na ploche 1násob
ku  záberu  pôvodných  lesných  biotopov 
vytvoriť náhradný  lesný biotop  (vysade
nie lesa na vhodnej nelesnej ploche), a to 
na ploche 0,8násobku (3 150 a 4 977 m2) 
záberu pôvodných lesných biotopov. Lo
kalitu náhradného  lesného biotopu určí 
správa CHKO Záhorie.

3. Náhradné revitalizačné opatrenia za 
zásah  do  biotopu  chránených  druhov 
rastlín a živočíchov národného a európ
skeho významu:

• V dotknutom území zachovať cenné 
listnaté dreviny – nebudú vyrúbané. 

• Na novo vytvorených nelesných plo
chách zabezpečiť podmienky pre úspeš
nú aklimatizáciu sysľa pasienkového. 

• Ak počas dvoch nasledujúcich rokov 
v lokalite úspešne nezahniezdi bocian čier
ny, je potrebné v spolupráci s CHKO reali
zovať náhradný program zameraný na po
silnenie populácie tohto druhu a pod. 

V zÓNE C
•  Na  ploche  1,5násobku  pôvodných 

lesných biotopov (33 755,025 m2) vytvo
riť náhradný biotop (Spoločnosť Euroval
ley náhradný biotop vytvorila v KÚ Vyso
ká pri Morave v štátnej prírodnej rezervá
cii Horný les)

Narúša sa 
stabilita 
územia

Reaguje Ing. Dušan Valachovič, 
riaditeľ CHKO záhorie

Je osadenie golfového ihriska v zó-
ne D PTPz záhorie hrubým zásahom 
do prírody? 

Nerozumiem, prečo je v rámci celého 
PTPZ vyzdvihovaný práve areál golfového 
ihriska, pri jeho príprave sme sa u investo
rov stretli s vysokou mierou ústretovosti 
k záujmom ochrany prírody. Vážnejšie zá
sahy predstavujú výrobné zóny.

Ako vy ako environmentalista vní-
mate aktivity súvisiace s odlesňovaním 
území v PTPz záhorie?

Strata  každého  kúska  lesa  je  v  nížin
ných  podmienkach  významnou  stratou 
pre stabilitu územia. Lesy na Záhorskej ní
žine – osobne, ale aj po viacerých deba
tách so zahraničnými odborníkmi, pova
žujeme za jeden z veľkých environmentál
nych počinov v histórii Európy. Od 15. sto
ročia  tu  boli  vtedajšími  mocipánmi  pre
sadzované ekologické záujmy na veľkom 
území. Lesy na Záhorí boli umelo založené 
v snahe zmenšiť problémy súvisiace s roz
vojom Záhorskej nížiny. Záhorie bolo pô
vodne  ľuďmi odlesnené a na pieskovom 
podklade to predstavovalo výraznú zaťaž. 
Piesok bol  stále v pohybe. Keď si poľno
hospodár zakladal na jar úrodu, mal pomer
ne malú istotu, či mu ju do jesene nezave
je pieskový presyp. Pohyb piesku pocho
piteľne ovplyvňoval aj ostatné aktivity. 

Postupná obnova lesa na Záhorskej ní
žine sa uskutočňovala viac storočí a vďa
ka jeho plošného vzrastu sa zväčšoval aj 
priestor pre zvyšovanie  ľudského osídle
nia a  les plnil  funkcie, ktoré sú každému 
návštevníkovi  lesa  zrejmé  pri  vstupe  do 
interiéru  lesa. V  rámci  budovania  PTPZ  
Záhorie majú tieto  lesy už  len poslednú 
funkciu – „zaberajú priestor“. 

Uverejnené v Malacku
(autorka B. Reifová)

Stanovisko mesta 
(J. Ondrejka, primátor)

Pohľad nezávislého odborníka 
(D. Valachovič, CHKO Záhorie)

Golfové ihrisko bude zre
alizované na území, kto
ré je navrhované medzi en
vironmentálne vzácne tzv. 
územia európskeho vý
znamu.

Golfové ihrisko nie je na chránenom úze
mí európskeho významu ani vo vedeckom 
návrhu chránených vtáčích území. Územie 
nie je environmentálne vzácne, je to hos
podársky les, v ktorom sa uskutočňuje výrub 
podľa lesného hospodárskeho plánu.

Informácia z mesta Malacky je podľa môjho 
hodnotenia bližšie k reálnej situácii. 

V okolí vodných tokov sú 
významné jelšové porasty. 

V lokalite Vasková, kde sa projekt realizuje, 
nie sú žiadne toky, teda ani toky s jelšovými 
porastmi a napokon jelša nie je ani v zozna
me chránených rastlín (podľa NATURA 
2000). 

V projekte výrubu časti lesných porastov pre 
výstavbu golfového areálu nebudú dotknuté 
jelšové porasty nachádzajúce sa na južnom 
okraji Marheckých rybníkov ani cenné list
naté dreviny, ktoré sa nachádzajú roztrúsene 
v borovicových porastoch. Jelšové porasty sú 
v zozname chránených druhov biotopov vo 
vyhláške č. 24/2003 Z. z.

Marheckých rybníkov sa projekt nedotýka. Projekt golfového ihriska do priestoru 
Marheckých rybníkov areálovo ani funkčne 
nezasahuje.

zóna A – KÚ Veľké Leváre – v súčasnosti je v štádiu rieše
nia vyňatie pozemkov z lesného pôdneho fondu. Zóna je ur
čená pre priemysel. 

zóna B - KÚ Malacky – kvôli zložitým majetkovoprávnym 
vzťahom  (časť  pozemkov  je  v  súkromnom  vlastníctve)  sa 
s prípravou tejto časti PTPZ nezačalo. Zóna je určená pre prie
mysel a služby. 

zóna C – KÚ Malacky – práve  sa  buduje  infraštruktúra 
a pripravujú pozemky pre stavbu hál. Boli tu vydané stavebné 
povolenia. Zóna je určená pre priemysel. 

zóna D – KÚ Malacky – pozemky v zóne už podľa nájom
nej  zmluvy  užíva  spoločnosť  KAMARO  trading.  Stáť  tu  má  
27jamkové golfové ihrisko. Zóna bola určená pre šport, voľno
časové aktivity a výstavbu rekreačných a ubytovacích zariade
ní. 

zóna E – KÚ Plavecký Štvrtok – v zóne by mali stáť logis
tické centrá, obchodné domy.

Kde je pravda?
Mapka: Eurovalley

na stavenisko versus prosperita mesta

EIA – Posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie (Environmental Impact Assess
ment – EIA) je považovaný za jeden z hlav
ných nástrojov medzinárodnej environmen
tálnej politiky na uskutočňovanie trvalo udr
žateľného rozvoja. Vychádza z princípov: 
komplexnosť vyhodnotenia predpoklada
ných vplyvov danej činnosti a strategického 
dokumentu na životné prostredie ešte pred 
rozhodnutím o ich povolení; vyhodnotenie 
vplyvov zabezpečujú odborníci z rôznych ob
lastí; široká a aktívna účasť verejnosti na pro
cese posudzovania; 

variantné riešenia; proces posudzovania 
nenahrádza proces povoľovania danej čin
nosti. 

NA VYSVETLENIE
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Ing. Kvetoslava Schlosserová, 
Obvodný lesný úrad v Malackách
„Situácia s PTPZ sa odvíja aj od uzne

senia vlády SR 449/2002, kde bolo pred
metné  územie  určené  ako  disponibilné 
územie pre PTPZ. Neskôr bola vypracova
ná urbanistická štúdia. Z Vojenského ob
vodu Záhorie boli v niekoľkých katastroch 
vyčlenené  lesné  pozemky  do  katastrov 
obcí Malacky, Plavecký Štvrtok a Veľké Le
váre. Tieto kroky sa stali podkladom pre 
vypracovanie územného plánu BSK a  jed
notlivých zón PTPZ. 

V zmysle platných predpisov na úseku 
lesného  hospodárstva,  keď  rozhodnutie  
o  vyňatí  lesných  pozemkov  z  plnenia 
funkcií  lesov  nadobudne  právoplatnosť, 
stáva sa súhlasom na mimoriadnu ťažbu. 
Ak sa na ďalšie využitie vyňatého lesného 
pozemku  vyžaduje  rozhodnutie  podľa 
osobitných predpisov (napr. stavebné po
volenie)  s  odlesňovaním  pozemku  sa 
smie  začať  po  nadobudnutí  právoplat
nosti takéhoto povolenia.  Investor by te
da teoreticky mohol vyťažiť celú plochu. 
Reálne však berie do úvahy pripomienky 

dotknutých orgánov štátnej správy, účast
níkov konania a zúčastnených osôb. Úze
mie odlesňujú Vojenské lesy a majetky na 
základe zmluvy s investorom (podkladom 
sú aj  rozhodnutia o vyňatí, geometrické 
plány, stavebné povolenia atď.)“ 

Redakcia oslovila majoritného ak
cionára spoločnosti Eurovalley,  
a. s., HB Reavis, aby sa vyjadril 
k príspevkom, ktoré boli publiko
vané v týždenníku Malacko. „Ne
zmysly nekomentujeme,“ vyjadril 
sa hovorca spoločnosti Miroslav 
Sedlák. Na konkrétne otázky však 
odpovedal. 

 Kto dohliada na výruby? Po meste 
idú fámy, že sa rúbe viac, ako bolo pô
vodne stanovené. 

Je to nezmysel. Na výruby dohliada aj 
ich realizuje š.p. Vojenské lesy, keďže vy
ťažené  drevo  je  ich  majetok.  Dohliada 
na to Lesný úrad, ktorý vyznačoval výru
by. 

 Akú sumu zaplatila spoločnosť Eu
rovalley, a. s., do lesného pôdneho fon
du? 

Platili sme správcovi š. p. Vojenské lesy 

stratu  na  hospodárskej  produkcii  –  pri
bližne 26 miliónov Sk. 

Aké sú náhradné revitalizačné opat
renia, ktoré musí spoločnosť splniť za 
zásah do biotopov?

Zaviazali  sme  sa  k  výsadbe  náhrad
ných  biotopov  v  pomere  jedenapolná
sobku vyrúbaného biotopu. 

Aké sú vlastnícke vzťahy k zóne D, 
kde má stáť golfové ihrisko? 

Pozemky v zóne sú vo vlastníctve štá
tu – v správe š.p. Vojenské  lesy.  Investor 
Kamaro trading ich má v podnájme na 50 
rokov. 

Sú známi už konkrétni investori, 
ktorí do PTPZ prídu? 

Rokujeme  s  viacerými  významnými 
spoločnosťami.  Časť  pozemkov  poslúži 
na rozšírenie priestorov spoločností, kto
ré už v Malackách prevádzky majú, napr. 
spoločnosti Swedwood. 

Keď sa rozhodovalo o umiestnení 
priemyselného parku, bolo nutné vy
chádzať z možností, ktoré Malacky 
majú. Mesto je ohraničené a rozvoj je 
obmedzený či už zásobníkmi zemné
ho plynu alebo vojenským obvodom. 
Nakoniec sa vytipovalo územie me
dzi železnicou a diaľnicou. Tým, že 
zóny C a D patrili do vojenského ob
vodu, posunuli sa aj jeho hranice.  
Súčasné územie PTPZ vybrali ako 
najvhodnejšie či už z hľadiska posu
dzovania vplyvov na životné prostre
die, ale aj majetkovoprávnych vzťa
hov k pozemkom.

Vážená redakcia Malackého hlasu,
v poslednom čase nás Malačanov príjemne prekvapilo niekoľ-

ko  dobrých  správ  týkajúcich  sa  nášho  mesta  (propagácia  Svä-
tých schodov v televízii). 

Vari srdcu „najlahodiaci“ bol príspevok publikovaný v novom 
týždenníku Žurnál z 29. marca, ktorý priniesol poradie Zelených 
miest  na  Slovensku.  Bolo  hodnotených  69  miest  v  celej  SR.  Po 
zohľadnení kritérií, ako sú rok začatia separácie odpadu, zelené 
plochy  (v  %)  a  náklady  na  údržbu  zelene  (v  %),  obsadilo  naše 
mesto  za  Skalicou  druhé  miesto  (napríklad  12.  Bratislava,  14. 
Piešťany, 69. Poltár)! 

Z toho vyplýva, že sme špičkoví. Lenže k tomu by bolo treba, 
aby sa dospelí na uliciach a sídliskách správali tak ako doma. Po-
tom by sme išli príkladom našim deťom. Igelitky a propagačné le-

táky by nelietali po verejných priestranstvách, pod balkónmi na 
sídliskách a pri autobusových zastávkach by neboli haldy cigare-
tových ohorkov. 

Keď sme v hodnotení zelene na druhom mieste, v špine a poč-
te  neporiadnych  jedincov  by  sme  rebríček  štatistiky  uzavierali. 
Mesto na všetko nestačí. Preto nech každý svojím malým podie-
lom spríjemňuje naše vylepšujúce sa okolie.

Nedá mi nespomenúť ešte jeden postreh. Idúc od AFK k „dol-
nému  koncu“  po  novom  chodníku  by  padol  do  oka  antukový 
chodník.  Kto  je  kompetentný,  nech  prehodnotí  jeho  využitie. 
Nikto po ňom nebude chodiť po daždi, ba ani pred ním. Mal by sa 
vysypať  iným  vhodnejším  materiálom,  aký  sa  napríklad  použil 
pri rekonštrukcii chodníkov v Zámockom parku. 

      JOZEf MATúšEK, váš čitateľ

VYSYPANÉ Z OBÁLKY

Čo prinesie PTPZ Malackám?
Keď chceme v Malackách podporovať 

kultúru, šport, sociálne slabších či zlepšo
vať  životné  prostredie,  tak  potrebujeme 
peniaze. Keď chceme pre ľudí vyššiu život
nú úroveň, musia mať možnosť si viac za
robiť, a tak je potrebná väčšia ponuka pra
covných miest. Za osem rokov sme sa do
stali  zo  zlej  situácie:  nezamestnanosť 
v okrese klesla o desať percent, mzda rást
la rýchlejšie ako inflácia. Aj mesto je stabi
lizované, naštartovali sme pozitívny trend. 
Ale nemôžeme zaspať na vavrínoch, prob
lémov je ešte veľa. Takže jednoduchá od
poveď  znie:  Malackám  prinesie  sociálny 
a ekonomický rozvoj.

RNDr. Milan Valachovič, CSc., posla
nec MsZ, v rozhovore publikovanom 
v Malacku uviedol, že sa nemôže ubrá
niť dojmu zámerného manipulovania 
s informáciami. Zóna D sa najskôr rieši
la ako technologické centrum. Kto ma
nipuluje informácie? 

Voči manipulácii sa jednoznačne ohra
dzujem.  Schvaľovanie  zmien  územného 
plánu  alebo  zón  je  zákonom  upravený 
proces. Toto bolo v roku 2003. Najskôr bol 
vypracovaný návrh na základe odporúča
ní posudzovania vplyvov na životné pro
stredie, nasledovalo verejné pripomienko
vanie, pripomienkovanie zo strany desia
tok inštitúcií a dvakrát sme návrh preroko
vávali  v  mestskom  zastupiteľstve.  Pripo
mienky boli podľa možnosti zapracované 
do konečného návrhu. Takto, na základe 
pripomienky spoločnosti Eurovalley, sa pô
vodný návrh „technologické centrum“ v zó
ne D zmenil na športovorekreačný so za
meraním na golf. Konečný návrh bol v de
cembri  toho  roka  riadne  predložený  do 
komisií a na rokovanie zastupiteľstva. Bol 
poslancami  jednoznačne  schválený.  Sú 
o tom záznamy a hlasoval zaň aj poslanec 
M. Valachovič.

Mali občania, ochranárske organizá
cie, záujmové združenie dostatočný 
priestor na to, aby sa k zámeru PTPZ vy
jadrili? 

Zmeny územného plánu zabezpečoval 
vtedajší Okresný úrad v Malackách na zá
klade uznesenia vlády a mesto bolo  jed
ným zo subjektov, ktoré sa k nim vyjadro
vali. Bol som na niekoľkých verejných pre
rokovaniach, kde boli aj občania a zástup
covia ochrany prírody. Zúčastniť sa a pri
pomienkovať mohol naozaj každý. 

Výstavba priemyselných parkov je 
štátnym záujmom, dokázal by prípad
ný negatívny postoj malackej samo
správy proces zvrátiť a zastaviť? 

Teoreticky sa dá všetko. Ale  ja naozaj 
nepoznám dôvody, prečo to zvrátiť, alebo 
zastaviť. Naviac som presvedčený, že celý 
proces sa uskutočnil v súlade s našimi zá
konmi, preto nepoznám právny dôvod na 

zmenu. Chceme žiť v právnom štáte, však? 
Hovoriť  dnes  o  tom,  že  zastavíme  práce 
v lokalitách C a D, kde sú vydané právoplat
né stavebné povolenia, pokladám za ne
seriózne voči stavebníkom a takéto rieše
nie by prinieslo mestu veľké finančné ško
dy.

Malacky sa pýšia jednou z najnižších 
nezamestnaností v republike. Kto vlast
ne bude v PTPZ pracovať, ak projektom 
mesto sleduje rozšírenie pracovných 
miest? 

V našom okrese žije asi 32tisíc práce
schopného obyvateľstva a z toho 2/3 ces
tujú za prácou. To je obrovská kapacita ale 
i cesta pre týchto ľudí, aby pre nich Malac
ky  neboli  iba  miestom  na  prespávanie. 
Dnes sú naším cieľom výroby s vyššou pri
danou  hodnotou,  teda  predpoklad  pre 
hodnotnejšie pracovné miesta. Pre dlho
dobú stabilitu regiónu je dôležitá aj diver
zifikácia výrobných oblastí. Nezamestna
nosť  je  teraz  relatívne  nízka,  ako  ju  však 
udržať. Napríklad len kríza v automobilo
vom priemysle z nás urobí hladový región. 
Postup mesta je strategicky dobrý.

Dodnes nevieme, akí investori do 
PTPZ prídu. Môžu existovať obavy, či 
sem nepríde výroba znečisťujúca život
né prostredie. Aký je váš názor? 

Účel  využitia  územia  je  zadefinovaný 
v územnom pláne. Každá výroba podlieha 
procesu posudzovania vplyvu na životné 
prostredie. To si bude musieť ustrážiť mes
to aj orgány štátnej správy. Dokonca ve
rím, že si budeme môcť vyberať  investo
rov. Každý z investorov chce v dohľadnom 
čase investovať a z hľadiska ponuky je náš 
PTPZ jedným z najlepšie pripravených par
kov na Slovensku.

Hráte golf? 
V živote som ho nehral ani som sa oň 

nezaujímal. Len viem, že vo svete  už to nie 
je snobský šport – ako sme voľakedy vní
mali napríklad aj tenis. Zaujíma sa oň aj šir
šia verejnosť. Z hľadiska životného prostre
dia je to najekologickejší „druh priemyslu“. 
Ale  ak  otázku  myslíte  kriticky,  tak  sľubu
jem, že si niečo o golfe zistím.

K celej tejto kauze sa mi žiada dodať, že 
minimálne tri garnitúry mestského zastu
piteľstva mali budovanie a podporu prie
myselného parku v prioritách. Sleduje sa 
pritom jediný cieľ, zabezpečiť trvalo udr
žateľný rozvoj mesta. Nikdy som ani len 
nepostrehol, že by niekto chcel škodiť ži
votnému prostrediu. Bol by som prvý pro
ti. Spolu so sestrou sme boli vychovávaní 
k láske k prírode, ona vyštudovala ochranu 
prírodného prostredia a pracuje v Sloven
skej akadémii vied. Určite teda ani  ja nie 
som  ten,  kto  by  chcel  škodiť  životnému 
prostrediu a najmä v Malackách, kde žijem 
a mám ich rád.

M. Sedlák: „Nezmysly nekomentujeme”
HB Reavis a Eurovalley
Spoločnosť  HB  Reavis  je  96percent
ným  akcionárom.  Po  percente  majú 
Mesto  Malacky,  Obec  Veľké  Leváre, 
Plavecký Štvrtok a BSK. 

Vyňatie ruší lesný 
hospodársky plán

ZÓNA C
Vyňatia Obvodného lesného úradu 

v Malackách zo dňa 8. 11. 2005 a 19. 
12. 2005

– v katastri Malaciek – v novembri 
649 997m2 a v decembri 66 852 m2

(spolu cca 71,7 ha)
     
ZÓNA D  Malacky – Vasková 
Vyňatie Obvodného lesného úradu 

v Malackách zo dňa 21. 11. 2005
 v katastri Malaciek
788 325 m2 (cca 79 ha)
 v katastri Plaveckého Štvrtka
84 429 m2 (cca 8 ha)
Žiadateľ predložil stanovisko Minis

terstva  pôdohospodárstva  SR,  VLM, 
odštepný závod Malacky, obvodného 
úradu životného prostredia – ochrana 
prírody, Správy CHKO Záhorie a Mesta 
Malacky.

Primátor J. Ondrejka o priemyselnom parku:

„Golf som v živote nehral” 

Zelenou vyznačená plocha znázorňuje časť projektu golfového ihriska, na ktorú už bolo 
vydané stavebné povolenie. Týka sa terénnych, sadovo-parkových úprav, umiestnenia 
zavlažovacieho systému a drenáže. Na plochu ohraničenú červenou linkou ešte nebolo 
vydané stavebné povolenie.

EUROVALLEY

Prednostka Obvodného lesného úradu 
v Malackách Kvetoslava Schlosserová vy-
svetľuje, kde všade je plánovaný rozvoj PT-
PZ a ako sa to dotkne okolitých lesov. Kom-
pletnú mapu znázorňujúcu jednotlivé zóny 
má v kancelárii zavesenú na stene. „Živým“ 
projektom sa úrad zaoberá už niekoľko  
rokov. 

Kú Plavecký štvrtok
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Na otázky redakcie odpovedá Ing. 
arch.  Jaroslav Kachlík, projektový ma
nažér pre golf. 

Ako zasiahne výstavba golfového 
ihriska do životného prostredia? 
Uskutoční sa náhradná výsadba zele
ne? 

Golfový areál bežne vo svete sa po
kladá za vrchol „krajinotvorby“ a  je mu 
priznávaná vysoko ekologická pozitívna 
funkcia.  V  prípade  golfového  ihriska 
pri  Malackách  ide  o  fyzickú  záchranu 
jednej tretiny porastu, naviac sa realizá
ciou sústavy jazierok (cca 2,5 – 3 ha) vy
tvorí nový vzácny vodný biotop. Napriek 
tomu, že náhradná výsadba nevyplynu
la zo žiadneho predpisu, cenné  listnaté 
solitéry – dub, jelša, breza, budú doplne
né  výsadbami  v  rozsahu  8500  krovín 
a  drevín.  Je  to  dobrovoľný  záväzok  in
vestora, ktorý má zámer vytvoriť zo sú
časného,  prevažne  monoprodukčného 
lesa,  polyfunkčnú  rôznorodosť  bioto
pov. 

Čo prinesie golfové ihrisko Malac
kám a Záhoriu?

Pri Malackách nebude žiadny exklu
zívny uzatvorený súkromný klub. V ob
lasti školstva ponúkne napríklad prepo
jenie golf academy so športovou výuč
bou na základných a stredných školách 
v Malackách. Celý komplex prinesie 225 
až  250  nových  pracovných  príležitostí  
na rôznych kvalifikačných úrovniach. Vý
razným  prínosom  pre  rozpočet  mesta 
bude v oblasti príjmu z daní. Rezort  sa 
ešte  len  začína  realizovať  a  už  daňami 
z nehnuteľností priniesol do mestského 
rozpočtu za roky 2006 a 2007 cca 1,2 mil. 
Sk. Takéto projekty nielenže priamo zvy

šujú  sociálnu  a  ekonomickú  úroveň  
mesta a  regiónu, ale ako magnet priťa
hujú do regiónu všetko to, čo  tam ešte 
chýba. 

Vo  svete  sa  dnes  nerealizuje  žiadny 
priemyselný park bez sprievodných špor
tovopolyfunkčných turistických centier, 
tie už patria k štandardu. A možno na od
ľahčenie  –  pri  výstavbe  Eiffelovej  veže 
bol celý Paríž na nohách a skúste dnes 
zobrať Parížanom ich „Eiffelovku“... 

Podobne v Bernolákove pri výstavbe 
golfového rezortu okrem vedenia obce 
v čase výstavby každý spochybňoval gol
fové  ihrisko.  A  dnes  hovoria  o  novom 
imidži s vysokou dávkou zdravého lokál
patriotizmu  –  vďaka  golfu  celé  Sloven
sko  pozná  Bernolákovo.  Dokonca  bolo 
zaradené na mapu turistických destiná
cií sveta.

Prečo má projekt názov Záhorácke 
turistické centrum? Čo okrem golfo
vého ihriska sa na tejto vymedzenej 
ploche bude nachádzať?

Budúci rezort  je súčasťou priemysel
ného  parku  a  bude  mať  názov  EURO
VALLEY GOLF PARK – ZÁHORIE. Okrem 
golfu  budú  v  areáli  nové  ubytovacie 
a  reštauračné  kapacity  v  katastri  Mala
ciek; hneď vedľa v nadväznosti na katas
ter Plaveckého Štvrtka sa pripravuje no
vé  polyfunkčné  centrum  pre  trávenie 
voľného času s funkciami hotel, obchod, 
služby a welness komplex na báze geo
termálnej vody. 

Ilustračná fotografia

Nemocničná, a. s., člen MEDIREX GROUP, 
pokračuje v modernizácii Nemocnice Ma-
lacky a otvára nové moderné gyneko-
logické oddelenie. Vzhľad a vybavenosť 
gynekologického oddelenia je výsledkom 
komplexných rekonštrukčných prác.

Vo štvrtok 12. apríla Nemocničná, a. s., 
slávnostne uviedla do prevádzky nové 
gynekologické oddelenie. V kompletne 

zrekonštruovaných priestoroch je umiest-
nených 8 izieb s rôznym stupňom nad-
štandardu. Základom je dvojposteľová 
izba vrátane sociálneho zariadenia, bun-
ka zložená z dvoch dvojposteľových izieb 
s jedným sociálnym zariadením, trojpos-
teľová izba so sociálnym zariadením na 
chodbe. 

Bližšie informácie nájdete na: www.nemocnicna.sk, www.medirexgoup.sk alebo sa informujte na tel.: 034/ 28 29 111.

Stupňu komfortu zodpovedá aj cena – od 
500 Sk za lôžko a noc pri takmer až ho-
telovom štýle dvojposteľovej izby vráta-
ne klimatizácie až po lôžka bez príplatku 
v trojposteľovej izbe. Okrem úplne zrekon-
štruovaných priestorov si pacientky môžu 
v prípade záujmu vybrať za poplatok kon-
krétneho lekára – operatéra a k dispozícii 
majú v izbách internetové pripojenie, vý-
ber obeda z jedálneho lístka, ako aj mož-
nosť zapožičať si dennú tlač či využiť ku-
chynku na oddelení pre pacientky.

Na gynekologickom oddelení Nemoc-
ničnej, a. s., sa väčšina operácií realizuje 
minimálne zaťažujúcimi laparoskopický-
mi a hysteroskopickými metódami, kto-
ré umožňujú pacientkam rýchly návrat 
do bežného života. Rozsah operačných 
výkonov pokrýva takmer všetky potreby 
pacientok v oblasti gynekológie, navyše 
v súčinnosti so spoločnosťou GYN FIV po-
núkame aj možnosť riešenia neplodnosti 
či priamo umelého oplodnenia.

V prípade záujmu a disponibility lôžka je 
možné poskytnúť ho na účely hospitali-
zácie aj pacientkam z iných oddelení Ne-
mocnice Malacky.

Špeciálna ponuka 
z lekárne NEMOCNIČNÁ

Bio C.L.A. 1000 Booster – kapsuly

� Pomáhajú pri zoštíhľovaní, spevňo-
vaní svaloviny a formovaní postavy 
bez následného jo-jo efektu po skon-
čení redukčnej diéty.

� Výťažok zo zeleného čaju účinky prí-
pravku zvyšuje.

807,40 Sk 621 Sk

Nadštandard v Malackách
Asi málokto chodí do nemocnice rád. Predstava vyšetrení, liečby samotnej, 
ale aj zmena prostredia a strata domáceho komfortu mnohých z nás strašia 
ešte pred hospitalizáciou. Nemocničná, a. s., modernizáciou gynekologické-
ho oddelenia spravila ďalší krok k skvalitneniu starostlivosti.

� Stavebné úpravy v Nemocnič-
nej, a. s., sa skončili a vstupná hala 
polikliniky a gynekologické odde-
lenie boli uvedené do prevádzky.

� V novozrekonštruovaných priesto-
roch vestibulu nájdete zdravotníc-
ke pomôcky, bufet a úplne novú re-
cepciu – prijímaciu kanceláriu.

� Ofi ciálne prešlo zo skúšobnej do 
bežnej prevádzky aj pracovisko 
magnetickej rezonancie.

� Novým lekárom v chirurgickej am-
bulancii je MUDr. Vladimír Tomko.

Cenník služieb za lôžko a noc

2-posteľová lux .........................  500 Sk

2-posteľová štandard .............  350 Sk

2-posteľová „bunka“ ...............  250 Sk

3-posteľová ................... bez príplatku

Podnetom na jeho vznik je narastanie 
počtu pacientov s rakovinovým ocho-
rením kože, t. j. melanómom. Aktivitami 
v tento deň sa národné spoločnosti der-
matovenerológov snažia vyzvať verej-
nosť, aby kládla väčší dôraz na starostli-
vosť o svoje zdravie, najmä na prevenciu 
vzniku vážnejších kožných ochorení. Pa-
cientom Nemocničnej, a. s., ponúkame 
v tento deň bezplatné preventívne vy-
šetrenie kožných znamienok najmoder-
nejším digitálnym dermatoskopom. Bliž-
šie informácie, ako aj vyšetrenie samotné 
získate v kožnej ambulancii MUDr. Márie 
Poliačikovej.

Zhubný melanóm (alebo tzv. pigmento-
vý kožný nádor) je nielen najzhubnejší 
kožný nádor, ale patrí medzi najzhub-
nejšie nádory vôbec. Preto je veľmi dô-
ležité, aby pacient vyhľadal odbornú le-
kársku pomoc včas. Pokiaľ príde k jeho 
odhaleniu v ranom štádiu ochorenia, 
v takzvanom období plošných zmien na 
znamienku, vhodný odborný zákrok zna-
mená bez zveličovania záchranu života 
pacienta. Pri ďalšom rozvoji ochorenia, 
keď útvar začína rásť nad povrch kože, kr-
váca, hnisá a vytvára sa otvorená rana, je 
predpoklad liečby a života veľmi neistý.

Odporúčame
V prvom rade všímať si predovšetkým 
zmenu farby (tmavnutie), plošné zväč-
šovanie, zdrsnenie a zhrubnutie povrchu, 
často svrbenie na materských znamien-
kach. Akékoľvek zmeny sú dôvodom, aby 
pacient navštívil odborného lekára.

V prípade včasnej diagnostiky je šanca na 
úplne vyliečenie veľmi vysoká.

Melanom 
Day
Stalo sa už tradíciou, že jeden deň 
v roku pod názvom Európsky deň 
melanómu je venovaný starostli-
vosti o našu kožu. Tento rok ním 
bude na Slovensku 7. máj.

MH 07 F5

Podľa príspevku Ľudí na Záhorí bu
de živiť golf uverejnenom v denní
ku Pravda 19. marca tohto roka od 
Pavla Machoviča je na Záhorí naplá
novaná výstavba niekoľkých veľ
kých golfových ihrísk.

Ako húb 
 po daždi

• Medzi Senicou a Šajdíkovými Hu
mencami má vyrásť jedno profesionálne 
a  jedno poloprofesionálne golfové  ihris
ko. „Bude tu aj hotel, reštaurácia a do dve
sto domčekov pre hráčov,” teší sa starosta 
Šajdíkových Humeniec J. Vajda. Prácu by 
malo nájsť okolo 120 ľudí. 

• Ďalší golfový areál bude pri obci Se
kule. „Radšej športovorekreačné investí
cie ako priemyselné parky,” hovorí starost
ka P. Maxianová. Investor podľa jej slov ta
kisto  hovorí  o  ubytovacích  kapacitách, 
amfiteátri,  štadióne  a  stovkách  pracov
ných  príležitostí.  Lokalita  Mláky  je  veľmi 
pekné prostredie, z ktorého sa postupne 
stáva  smetisko.  Obec  nemá  prostriedky 
na  to,  aby  divoké  skládky  odstraňovala. 
Prevádzkovateľ 18 a 9jamkového golfo
vého ihriska si už poriadok ustráži.

• V Skalici len nedávno menili územný 
plán, aktuálny už ráta aj s golfovým ihris
kom.  Primátor  S.  Chovanec  pred  rokmi 
stavil na cestovný ruch, golfové ihrisko by 
jeho  rozvoj  len  podporilo.  Aj  v  prípade 
Skalice  pôjde  o  súkromnú  investíciu. 
„Predpokladám,  že  v  tomto  roku  by  sa 
mohlo  začať  stavať,  na  budúci  rok  by 
mohlo byť k dispozícii 9  jamiek a o ďalší 
rok 18,” dodal primátor.

• O výstavbe golfového ihriska sa špe
kuluje aj neďaleko obce Zohor, kde by 
rekreačný areál mal vyrásť na súkromných 
pozemkoch  slovenského  veľkopodnika
teľa Ladislava Reháka. 

•  28.  11.  2006  nadobudlo 
právoplatnosť  trvalé  vyňatie 
dotknutého územia v rozsahu 
788 325 m² z kategórie lesné 
pozemky na druh pozemku – 
ostatná plocha, z ktorého vy
plynulo,  že  vlastník Vojenské 
lesy  a  majetky  SR,  š.  p.  –  OZ 
Malacky má ťažbu lesa zaevi
dovať  v  lesnej  hospodárskej 
evidencii  a  realizovať  ťažbu 
po právoplatnom stavebnom 
povolení

•  14.  9.  2006  nadobudlo 
právoplatnosť  stavebné  po
volenie  na  stavbu „Turistické 
centrum Záhorie – 27jamko
vé golfové ihrisko“

•  Vlastník  –  Vojenské  lesy 
a majetky SR zrealizoval časť 
hospodárskej ťažby 80ročné
ho  produkčného  lesa.  Nejde 
o holoruby, ale o riadenú ťaž
bu  niektorých  plôch  nevy
hnutných pre realizáciu stav
by. Investor uhradil štátu cca 6 
mil.  Sk  v  zmysle  príslušných 
predpisov.

•  Harmonogram  výstavby 
golfového areálu: 1. sektor (9 
jamiek) a centrá údržby a gol
fového  klubu  v  období  máj 
2007 – máj 2008, 2. sektor  (9 
jamiek) v období máj 2008 – 
máj 2009, 3. sektor (9 jamiek) 
sa  bude  realizovať  od  sep
tembra  2009  do  júna  2010. 
Hlavný  golfový  dom  s  hote
lom a reštauráciou má naplá
novanú  realizáciu  v  období 
rokov 2009 – 2010. 

„Skúste zobrať Parížanom Eiffelovku!” 
Ako pokračuje výstavba 
golfového ihriska?

EUROVALLEY

Tému PTPZ spracovali: Lucia Vidanová, 
Ivana Potočňáková. Venovať sa jej bu
deme aj Ďalších číslach.
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Deti  hodnotila  porota  v  zložení  
PaedDr.  Jana Pagáčová, ktorá bola záro
veň aj predsedníčkou poroty, Mgr. Alžbe
ta Šurinová,  spisovateľka Anna Benková 
a Mgr. Eliška Sadíleková – riaditeľka Kul
túrneho  domu  v  Prievoze  v  Bratislave, 
ktorá zároveň zhodnotila recitačné výko
ny všetkých zúčastnených. 

Tento ročník, ako podotkla aj samotná 
E.  Sadíleková,  bol  jedným  z  najslabších. 
Odzrkadlilo  sa  to  nielen  vo  výberoch 
umeleckých textov, ale aj v samotnej  in
terpretácii.  Deťom  chýba  prehľad  o  sú
časnej literatúre a autoroch, pretože, ako 
samy uviedli, vôbec nečítajú. Texty, ktoré 
im vyberajú aj pedagógovia, sú často len 
„naučenou  básničkou“,  bez  žiadneho 
umeleckého prejavu. Deti majú problém 
stotožniť  sa  s  prednášaným  slovom,  čo 
svedčí  nielen  o  nezáujme  pedagógov 
pracovať s deťmi na texte, ale aj o vytrá
caní detskej fantázie a predstavivosti. Žiaľ, 
v dnešnej „technickej dobe“ myslí a koná 
za  deti  väčšinou  počítač,  ktorý  vypĺňa  
všetok ich voľný čas. Preto by nebolo zlé 
v rámci mimočítankovej literatúry na ho
dinách literárnej výchovy siahnuť po diel
kach súčasných autorov s tematikou detí 
v dnešnom uponáhľanom či priam hek
tickom období. Možno si to ani neuvedo
mujeme, ale kniha v nás rozvíja myslenie, 
rozširuje  slovnú  zásobu  a  vytvára  rôzne 
predstavy o živote, ktoré súčasnému mla
dému človeku chýbajú.

No  napriek  takémuto  hodnoteniu  sa 

spomedzi všetkých recitátorov našli aj  tí 
najlepší  a  svoje  ocenenie  za  výkon  si  aj 
napriek piatku 13. odniesli a prvé miesta 
budú náš okres reprezentovať na krajskej 
prehliadke Hviezdoslavovho Kubína. 

–kat–, foto: –cvc–

VýsledkoVá listina:
I. kat. – POÉZIA
1. s. R. tóth, ZŠ dr. J. dérera, postup; 

2. V.  Zubová,  ZŠ  Stupava;  3.  S.  Studeni
čová, ZŠ V. Leváre; 

I. kat. – PRÓZA
1. n. doková, ZŠ Zohor, postup; 2. V. 

Polák, ZŠ Sološnica; 3. E. Vinceková, ZŠ Zá
horácka; 

II. kat. – POÉZIA
1. Z. nemcová, ZŠ sološnica, po

stup; 2. N.  Palkovičová,  ZŠ  Závod;  ČU  J. 
Laceková, ZUŠ Malacky, Z. Rzymanová, ZŠ 
Kuchyňa; 

II. kat. – PRÓZA
1. M. studeničová, ZŠ Závod, po

stup; 2. M. Huková, ZŠ V. Leváre; 3. K. Rei
fová, ZŠ M. Olšovského; ČU F. Chodelka, 
ZŠ Lozorno;     

III. kategória – POÉZIA
1. miesto Barbora kmecová, Gym

názium Ul. 1. mája, postup; 2. P. Licho
ňová,  ZŠ  Zohor;  3.  M.  Knotková,  ZŠ  Zá
vod;

III. kategória – PRÓZA
1. M. Mercellová, ZŠ M. olšovského, 

postup; ČU  L.  Sekerešová,  ZŠ  Zohor,  I. 
Chovancová, ZŠ Sološnica

Spišská Magura  je krásne  flyšové po
horie  na  severnom  Slovensku.  Susedí  
z  juhu s Podtatranskou brázdou, Tatrami  
a Podtatranskou kotlinou, z východu s Le
vočskými vrchmi a Spišskošarišským me
dzihorím a na severe s (tajnička č. 1). Zá
padnú časť a časť severnej hranice tvorí 
štátna hranica s Poľskom. Spišská Magura 
sa delí na dva geomorfologické podcelky, 
ktorými sú Repisko na  juhozápade a Ve
terný vrch na severe. Najvyšším vrchom 
celého pohoria je (tajnička č. 2) – 1259 m 
n. m. v  juhozápadnej okrajovej časti po
horia. Pohorie je rozdelené na viaceré ráz
sochy údoliami mnohých potokov a rie
čok, ako sú Frankovský potok,  (tajnička  
č. 3), Jordanec, Lesniansky potok, Topor
ský potok, Šoltýsa a ďalšie. Turisticky zná
me a nádherné údolie Dunajca na severe 
je hranicou s Pieninami. Vodné toky Javo
rinky a Bielej od Tatier a údolie rieky Po
prad sú vstupom do tzv. Ružbašskej brá
ny, kde sa Spišská Magura stýka s Levoč
skými vrchmi.

V časti Osturnianska brázda a na pri
ľahlých  svahoch  Spišskej  Magury  sa  za
chovali viaceré zaujímavé jazierka zosuv
ného charakteru. Medzi najkrajšie patria 
Malé  jazero,  (tajnička č. 4),  Ksenino  ja
zierko  a  Osturnianske  jazero.  V  oblasti  
Repisko sa zachovalo Jezerské jazero. Na 
styku pohoria s kotlinami vyvierajú liečivé 
minerálne pramene (Vyšné Ružbachy, To
porec). Práve kúpele Vyšné Ružbachy sú 
známe pre blahodarné účinky pramenitej 
vody  na  liečenie  srdcovocievnych  cho
rôb.

VodoRoVne
a dravý vták; nezobrala, malomocen

stvo B kypri pôdu pluhom; armádna sú
ťaž umeleckej tvorivosti, nevernosť; znač
ka  písacích  strojov;  ŠPZ  Veľkého  Krtíša  
C Mária po domácky; vojenská predajňa 
obrátene; hospodárska a výrobná správa; 
umelkyňa;  priateľ  človeka  d  mesto  vo 
Švajčiarsku; tajnička č. 1; obec na hranici 
s Ukrajinou e  sibírska rieka; aténsky  fut

balový klub; pretvárajú; umenie po latin
sky;  cestovná  kancelária  mládeže  F  tu 
máš!; sonda; tajnička č. 2; súhlas; samo
hlásky v slove Švédi G spojka; remíza v ša
chu;  ohováračky;  Ladislav;  koralový  os
trov; praobyvateľ Peru; Tibor. 

ZVisle
1 známa francúzska univerzita; 2 kys

lík; tajnička č. 3; práca vo fyzike 3 pojem 
duše  u  starých  Egypťanov;  papagáj; 

označenie  valuty  4  bodavý  hmyz;  prie
hlavok  5  darebák;  latinská  spojka;  polo
mer 6 dusík; finta; kartársky výraz 7 elek
trárenský závod; spoluhlásky v slove naše; 
sečná zbraň 8 výkon guliara; nekonzumuj 
tekutinu 9 bol vinný 10 automatizovaný 
dopravný systém; rieka v Poľsku 11 pope
vok; ruský súhlas; čin 12 spojka; ročné ob
dobie; značka kvalitnej múky 13 púštne 
dravce; egyptský boh Slnka; rímskych 50 
14 značka  elektrospotrebičov;  zaspi 15 

detský  pozdrav;  chemická  značka  olova 
a uhlíka; osobné zámeno 16 Rudolf; taj
nička č. 4; draslík 17 hodvábny zamat. 

Pripravil: JUdr. MaRián PolakoViČ 

Ak nám do 25. apríla pošlete správne vy-
lúštenie tajničky krížovky spolu s nalepe-
ným kupónom, budete mať šancu získať 
sadu troch hudobných CD a ako bonus 
knižku Najlepšie koktaily z knižnice Žen-
ského magazínu.

KUPÓN

8

Spomedzi  čitateľov,  ktorí  nám  poslali 
správne vylúštenie tajničky – 1. Vtáč
nik, 2. Rys ostrovid, 3. kľak  –  sme 
vyžrebovali Tatianu Walterovú zo Štú
rovej ulice v Malackách, ktorá vyhrala 
sadu hudobných Cd. 

MalaCký
Hlas
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SERVIS ČITATEĽOM • INZERCIA

kRížoVka

RÝCHLA PÔŽIČKA

Potrebujete
PENIAZE?

od 6 000 do 160 000 Sk
bez ručiteľa
rýchlo a na čokoľvek 
v prípade insolventnosti  bezplatný odklad splátok

0908 606 947 0911 606 947
Hľadáme spolupracovníkov –
0902 701 348

MH 07 F19

 3. ročník Zúbkových 
 prameňov

13. apríla sa v sále sd MCk konal tretí ročník detskej recitačnej súťaže Zúb
kove pramene. Recitovalo sa v próze a poézii v troch kategóriách a zúčastnilo 
sa 20 recitátorov z celého okresu Malaciek. 

Mladí recitátori – víťazi I. kate-
górie si najbližšie zmerajú sily 
na krajskej prehliadke. Kalendár podujatí 

v meste Malacky
1. 5. od 10.00 – 22.00 h – PRVoMáJoVÉ MalaCkY, Zámoc
ký park
3. 5. o 9.00 a 11.00 h – o MaRkUlke a VĹČkoVi JaBĹČko
Vi, hudobná rozprávka, výchovný koncert pre ZŠ, SD MCK
5. 5. o 19.00 h – JoZeF MoRaVČík: RaJda MaJda, divadlo 
na hambálku 
Ďalšie divadelné predstavenie malackých ochotníkov v záho
ráčtine na motívy bratov Mrštíkovcov „Rok na dedine“,  réžia: 
Vlado Zetek, SD MCK
11. 5. o 17.00 h – eVa ČeRnoHoRská – koláže, otakaR Ja
kUBČík – drevorezba, vernisáž výstavy, galéria MCK
11. 5. o 18.00 h – Ukážky z muzikálu stRaŠidelný HRad, 
hrajú zdravotne postihnutí mladí ĺudia, réžia: Z. MaďarováVy
chodilová, SD MCK; hosť večera: folklórny súbor JAVORČEK – 
tanečníci  s mentálnym postihnutím; organizátori: Združenie 
žien Slovenska, klub Malacky a CVČ Malacky
12. 5. o 19.00 h – René de obaldia: VietoR V koRUnáCH 
sasaFRasU, bláznivá westernová komédia, Divadlo na ham
bálku, réžia: Vlado Zetek, SD MCK
13. 5. o 15.00 h – deŇ Matiek, sd MCk, organizátor MŠ Ma
lacky
15. 5. o 15.00 h – MalaCká Paleta, slávnostné vyhlásenie 
výsledkov výtvarnej súťaže pre deti a mládež spojené s výsta
vou súťažných prác, SD MCK, org. Mesto Malacky 
16. 5. o 14.00 h – akadÉMia iii. veku – Stretnutie s lekárom, 
prednáška s urológom MUDr. Milanom Šobekom, MCK Záho
rácka
18. 5. od 10.00 – 17.00 h – deň múzeí a galérií – deŇ Plný 
HistÓRie, ľudová hudba , prezentácia ľudových umení, kine
matograf,  pocheraje  od  starenky...,  voľný  vstup  do  múzea, 
krýpt a galérie, MCK Záhorácka
18. 5. o 10.00, 14.00 h – stretnutie s táliou pre MŠ a ZŠ,  
diVadlo lUdUs: HRaČkY, sd MCk 
20. 5. o 16.00 h – Rozprávková nedeľa, diVadlo lUdUs: 
HRaČkY, predstavenie založené na hravej komunikácii s deť
mi je plné nápaditých a humorných situácií a veselých pesni
čiek, SD MCK
23. 5. ZáHoRáCkY sláViČek, organizátor MŠ Malacky
23. 5. o 20.00 h – Filmový klub MCk: ĽUdská ŠkVRna  
(the Human stain)
26. 5. – saltaRe oRBis 2007, 0. ročník celoslovenskej taneč
nej súťaže, organizátor Tanečná skupina SALTATRIX, športová 
hala Malina
29. 5. o 14.00 h – ŠaCHoVý tURnaJ Mdd, MCK Záhorácka

VýstaVY
MostY PoMoRaVia, výstava v spolupráci so Záhorským mú
zeom v Skalici, 13. 4. – 6. 5., galéria MCK 
eVa ČeRnoHoRská – koláže, otakaR JakUBČík – drevo
rezba, výstava otvorená do 3. 6., Po – Pia 9.00 – 17.00 h, So – Ne 
14.00 – 17.00 h, galéria MCK 
skaUtský PlaMienok, skautský oddiel M. R. Štefánika Ma
lacky, vestibul MCK
sloVakia – BRitisH island toUR 2006 – 80 days/8000 
km 19. 6. – 8. 9. 2006, Slovenský cykloklub Záhorák Malacky, 
Peter Patsch, Ľuboš Horňák, Jozef Bočko, Braňo Sýkora – čle
novia expedície, výstava otvorená do 15. 5., Po – Pia 10.00 – 
18.00 h, So 10.00 – 13.00 h, Knižnica MCK
MalaCká Paleta, výstava výtvarných prác súťaže, od 21. 5., 
Knižnica MCK

knižniCa MCk
Otvorené: Po – Pia 10.00 – 18.00 h, So 10.00 – 13.00 h
MúZeUM MiCHala tillneRa
Otvorené: Po – Pia 9.00 – 17.00 h, So – Ne 14.00 – 17.00 h
kRYPtY Pod FRantiŠkánskYM kostoloM
Otvorené na požiadanie na t. č. 034/772 21 10
diVadlo na HaMBálkU na CestáCH:
3. 5. – J. a Š. Moravčíkovci: Ženský zákon, Holíč
19. 5. – J. Moravčík: Rajda Majda, Lakšárska Nová Ves

Pravidelné aktivity
Pondelok:  Detské  divadelné  štúdio,  Divadlo  na  hambálku,  
Tanečné štúdio Saltatrix
Utorok: Tanečné štúdio Saltatrix, anglický jazyk, Pilates, hudob
ná rytmika
Streda:  Detské  divadelné  štúdio,  anglický  jazyk,  orientálne  
tance 
Štvrtok: Pilates, orientálne tance,
Piatok: Tanečné štúdio Saltatrix, Divadlo na hambálku

organizátor: 
Mestské centrum kultúry, Záhorácka 1919, 901 01 Malacky
Garant podujatí: Mgr. Jana Zetková, riaditeľka MCK
kontakty MCk: 
riaditeľ –  tel./fax: 034/772 21 55, 0903/80 12 14,  riadkultura
ma@airwave.sk, ekonóm, múzeum, programové oddelenie tel. 
č.: 034/772 21 10, 0915/77 42 85, 0910/90 33 59, kulturama@air
wave.sk, muzeumma@airwave.sk, kinoma@airwave.sk, knižni
ca – 034/772 20 91, kniznicama@airwave.sk

Predpredaj vstupeniek na kultúrne podujatia:
MCK – t. č.772 21 10,772 21 55, TIK (budova inkubátora) – t. č. 
772 20 55

MáJ 2007

CENTRUM VOĽNéhO ČASU VáS POZýVA NA SláVNOSTNú PREMIéRU 

  muzikálu ANJElI, 
ktorá sa uskutoční v piatok 27. apríla o 19.00 h v SD MCK. 
Scenár a réžia:  Mgr. Z. MaďarováVychodilová
Hudba: Alex Maďar
Choreografia: L. Vrablecová a M. Juhásová
Účinkujú: Z. Winklerová, D. Greliková, K. Jánošová, P. Kozel, A. Hlavenková, T. Beňo, 
K. Tillnerová, A. Bullová, G. Ocharovichová, S. Raffasederová, D. Romanová, 
T. Piačková
Svetelné efekty a technika: J. Predajniansky

PoZVánka
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23. apríla sme si pri
pomenuli  nedoži
tých  80  rokov  našej 
drahej matky, staren
ky a babičky Alžbe-
ty JAnčioveJ. 

Tichú spomienku jej venujú dcéry Anič
ka, Helenka a Mariška s rodinami.

24. apríla sme si pri
pomenuli  nedožité 
85.  narodeniny  náš
ho  drahého  otca, 
svokra, starého a pra
starého otca Jarosla
va Sedláčka. 

Tatko, tak veľmi si život miloval, krutá 
ruka  osudu  však  predčasne  ukončila 
tvoju životnú púť. Čas slzy osuší, ale bo
lesť  v  srdci  ostáva.  S  pietnou  úctou 
a láskou spomína Jarmila s rodinou. 

Martina  Holičová  a  Brani
slav Balún

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Máj 2007:
80  –  Emil  Gelinger,  Anna 
Kurková,  Hubert  Liňáček, 

Štefánia Švarcová, Anton Žitniak; 85 – 
Ján Krivda; 92 – Emília Celderová; 94 
– Anna Löbbová; 96 – Mária Šelbická

POVEDALI SI ÁNO:

od 1. 4. 2007  do  16. 4. 2007
Milan živica, 1930, Kostolište; 

František Jánoš, 1931, Kuchyňa; Ró
bert nízky, 1925, Studienka; Jozefí
na Sojáková, 1921, Studienka; Jozef 
báchor, 1926,  Plavecké  Podhradie; 
Anna Králová,  1927,  Závod;  Anna 
vavrová, 1939, Sekule; František So
chor,  1925,  Plavecký  Štvrtok;  viktor 
Smatana, 1923, Senec; Jozefa  Hná
tová, 1921, Kostolište

AnnAMÁRiA HoRvÁtHovÁ,
matrikárka

†

KULTÚRA • SPOLOČENSKÁ KRONIKA • OZNAMY

SpoMienKy

SpoločenSKÁ KRoniKA

„Aj tí plačú, ktorí svoje slzy zdržiavajú.
Slza len vtedy uľahčí, 
keď ňou polievaš svoju dušu.“

Seneca

Smútiaca rodina Krajčíriková ďaku
je  všetkým  príbuzným,  priateľom 
a známym za odprevadenie našej mi
lovanej  dcéry  Zuzanky  na  poslednej 
ceste. Opustila nás náhle a nečakane 
v  lone zobúdzajúcej sa prírody, ktorú 
tak veľmi milovala.

Zároveň  ďakujeme  za  kvetinové 
dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa 
snažili zmierniť náš nevypovedateľný 
žiaľ.  Zo srdca ďakujeme všetkým citli
vým  a  láskyplným  ľuďom,  ktorí  nám 
v týchto najťažších chvíľach pomáhali 
a pomáhajú.

Uctite si s nami jej pamiatku.
Rodičia

niekedy sa nám stáva, že v istých 
opakujúcich sa situáciách a na is
tých podujatiach či miestach stre
távame ľudí, ktorých prítomnosť 
nás v danom okamihu vôbec ne
prekvapí. práve naopak. Skutoč
nosť, že sú tam, kde sú, je taká sa
mozrejmá ako opona na javisku, 
písmenká v knihe či tabuľa v trie
de. Sú ako vzduch – neviditeľní, 
no takí dôležití. Každý z nás tento 
„úkaz“ pozná, no len málokto sa 
zamyslí nad tým, že táto zdanlivá 
samozrejmosť môže byť namáha
vá, že spomenuté osoby stojí čas 
a námahu. neraz však ľudské po
všimnutie, slovo ocenenia či vďa
ky sú pre nich takmer jedinou sa
tisfakciou za ich prínos vo chví
ľach, ktoré zväčša patria iným.

Pedagóg, športovec, najmä hádzanár, 
šachista, funkcionár v rôznych smeroch, 
poslanec nepretržite od roku 1985, zbe
rateľ,  predseda  Klubu  filatelistov  v  Ma
lackách,  zakladateľ  rôznych  malackých 
športových  podujatí,  Malackého  hlasu, 
dokonca spoluzakladateľ Klubu zberate
ľov kuriozít v Prahe. Jeden z najstarších 
aktívnych  rozhodcov  v  hádzanej  na  
Slovensku,  ktorý  6.  apríla  odpískal  svoj  
3700.  zápas.  Už  ste  ho  medzi  riadkami 
odhalili? Anton Pašteka (58), človek, kto
rý má aktivít na tri životy. 

3700. úvodný hvizd
Anton  Pašteka  spolu  s  Ľudovítom 

Oslejom  sa  počas  veľkonočných  sviat
kov už po desiaty raz zúčastnili 16. roč
níka  medzinárodného  turnaja  mládeže 
Prague handball cup (6. – 9. apríla). Vý
nimočné  je nielen  to,  že obaja páni po 
päťdesiatke  rozhodujú  medzinárodné 
zápasy za hranicami Slovenska, ale hlav
ne skutočnosť, že A. Pašteka tu dopískal 
svoj 3700. zápas. Na samotnom turnaji 
štartovalo  vyše  400  družstiev,  hralo  sa 
v 27 halách, účastníci boli ubytovaní v 33 

hoteloch a deviatich školách. Počet zá
pasov, ktoré má malacký rekordman na 
konte  však  prekonáva  všetky  štatistiky. 
„Spolu s Ľudom, ktorý ma mimochodom 
ako  žiaka  trénoval,  som  rozhodoval 
v športovej hale Děkanka.  Hrali tu druž
stvá mladších dorasteniek,  starších žia
kov a starších žiačok. Ten pamätný zápas 
odohrali starší žiaci z Nordsjalland Han
dball a HK Královo Pole. A skončil víťaz
stvom  českého  družstva,“  spomína  A. 
Pašteka. 

pred 38 rokmi 
Ako žiak a dorastenec hrával v Strojá

ri  Malacky.  Počas  vysokoškolského  štú
dia chcel hrať za B družstvo Trnavy, no 
miesto sa nenašlo. „Tak mi vtedajší funk
cionár  hádzanej  Anton  Putek  ponúkol 
rozhodovanie.  Písal  sa  rok  1969. Vtedy 
pískal  všetky  stretnutia  len  jeden  roz
hodca, dnes sú dvaja. Bol  to zápas do
rasteniek medzi Interom Bratislava a Svä
tým Jurom na zimnej súťaži v Pezinku,“ 
spomína. V priebehu kariéry sa viackrát 
učil nové pravidlá hádzanej. Rozhodoval 
druhú  najvyššiu  súťaž  –  Slovenskú  ná
rodnú ligu dospelých. V Černošiciach pri 
Prahe odpískal svoj prvý medzinárodný 
zápas. Po absolvovaní seminárov v Mod
re,  Košiciach,  Bratislave  sa  v  priebehu 
niekoľkých rokov stal  rozhodcom s naj
vyššou kvalifikáciou – licenciou A. „V sú
časnosti som aj napriek veku (na Sloven
sku  sa  dá  bez  každoročných  previerok 
rozhodovať  len  do  päťdesiatky,  pozn. 
aut.)  stále  aktívny.  Rozhodujem  2.  ligu 
dospelých  a  dorasteneckú  ligu.  Každo
ročne však musím absolvovať previerky 
nielen z pravidiel, ale aj z fyzickej kondič
ky. Cooperov beh na 12 minút dokážem 
absolvovať v limite ako štyridsiatnik,“ te
ší sa.

prežil inzultáciu
Nositeľ bronzovej a striebornej pla

kety Slovenského zväzu hádzanej nie
len  za  činnosť  rozhodcu,  ale  aj  za  dl
hodobú aktivitu v rozvoji hádzanej na 

Slovensku už zažil počas kariéry všeli
čo. „Raz som dokonca prežil inzultáciu. 
Pískal  som  vtedy  v  Budmericiach.  Do
máci  prehrávali,  keď  som  vylúčil  jed
ného  z  ich  tímu. Ten  to  psychicky  ne
zvládol. Vyštartoval  s  úmyslom  zaúto
čiť a ostatní hráči zase naháňali neho, 
aby mi vážne neublížil. Aj vďaka mojej 
diplomacii  padla  iba  jedna  facka.  Do
máci napokon prehrali, ale boli radi, že 
som  ich  hráčovi  nevzal  legitimáciu, 
a to len preto, aby som sa dostal na po
obedňajšie  futbalové  stretnutie  Čes
koslovensko  –  Brazília  v  Bratislave,“ 
spomína. Jeden rok dokonca robil de
legáta  v  najvyšších  súťažiach  na  Slo
vensku  –  teda  kontroloval  samotných 
rozhodcov. „Nenapĺňalo  ma  to,  radšej 
som  sa  vrátil  k  aktívnemu  rozhodova
niu,“ hovorí. 

Stíha 
„Nie je to jednoduché, ale stíham. Už 

keď som sa ženil, snúbenica musela rátať 
s tým, že som takmer každý víkend preč. 
Zo začiatku chodila na zápasy so mnou, 
no keď počula, ako rozhodcov „titulujú“, 
radšej prestala. Víkendy teda trávim väč
šinou na hádzanárskych ihriskách. Roky 
pískam  mládežnícke  súťaže,  no  nielen 
to,“  sumarizuje aktivity učiteľ. Pred nie
koľkými  rokmi  zakladal  s  A.  Putkom 
Športové  hry  malackej  mládeže.  Medzi 
organizátormi sa mihne na všetkých ce
lomestských bežeckých podujatiach, ša
chových  turnajoch  aj  v  rámci  okresu. 
Moderuje  futbalové  zápasy,  boje  v bo
xerskom  ringu,  hádzanárske  podujatia. 
Je toho neúrekom. 

A  váži  si  každé  jedno  kamarátstvo, 
ktoré mu jeho činný život priniesol. A čo 
prezradil  o  svojich  najnovších  rados
tiach?  „V  máji  vydávam  dcéru  Zuzku 

a najnovšie sa teším z niekoľkomesačnej 
vnučky  Danielky,  sestričky  šesťročného 
Miška,“ pochválil sa dvojnásobný dedko. 

lUCiA viDAnovÁ
Foto: archív A. p.

11. apríla sa uskutočnil prvýkrát odber krvi v budove vedľa objektu Mestského 
centra sociálnych služieb. Plné čakárne  ľudí hovorili o  tom, že darcovstvo krvi 
v Malackách je hlboko zakorenené. Zúčastnili sa ho aj prvodarcovia, ale aj takí, 
ktorí mali 80., ba aj 99. odber krvi. 
33 darcov si uvedomuje, že bezplatné darcovstvo zohráva významnú úlohu pri 
záchrane  životov.  Miestny  spolok  SČK  v  Malackách  v  zastúpení  predsedníčky   
D. Kollovej ďakuje všetkým darcom za ich šľachetný čin.             text, foto: S. osuský

2.  mája  sa  dožíva 
krásneho  životného 
jubilea – 65 rokov 
Antónia
vavrincová.
Všetko  najlepšie  ku 
krásnym  narodeni

nám, pevné zdravie, šťastie, lásku a ro
dinnú pohodu ti prajú deti s rodinami.

poĎAKovAnie

blAHoželAnie

neviDiteľní

Aktivít na tri životy

K  zbierke  „pasov“  pridá  rozhodca  aj  ten 
s tohtoročným dátumom majstrovstiev. 

Anton Pašteka ako tréner žiakov na ZŠ Kláštorné námestie v Malackách v roku 1974.

Vybrať si ten správny ťah nie je jednoduché. Ani v živote, ani na šachovnici.

Ponuka 
pre podnikateľov

Sarvaš, partnerské mesto Malaciek 
ležiace s Békéšskej župe, pripravuje na 
25. – 27. máj regionálnu výstavu pod
nikateľov a živnostníkov Sarvaš expo 
II. Organizátori ponúkajú možnosť pre
zentácie  aj  pre  firmy  a  spoločnosti 
z Malaciek. Podmienkou je úhrada pre
nájmu  výstavných  priestorov.  Súčas
ťou výstavy budú aj odborné prezen
tácie a konferencia. Bližšie informácie
poskytne: obchodná spoločnosť Ribár 
a Társai, 0036209657526.

vítAMe MeDzi nAMi:
Lucas  Rozbora,  Malacky,  nar.  16.  3. 
2007 v Bratislave; Michal Andil, Malac
ky, nar. 23. 3. 2007 v Bratislave

 Deň narcisov, 
ktorý po jedenásty raz pripravila  
liga proti rakovine, sa v piatok 13.  
apríla uskutočnil aj v Malackách. 

Koordinátorka zbierky Magda Vávro
vá z Gymnázia na Ul. 1. mája oznámila vý
sledok  zbierky:  sedemdesiat  študentov 
oboch  malackých  gymnázií  vyzbieralo 
celkom 75 381 korún. 

So zaujímavým počinom sa do zbierky 
zapojil aj majiteľ Spinning centra na Rad
linského ulici – príjem vo výške 2 360 ko
rún od cvičencov v Deň narcisov venoval 
do zbierky Ligy proti rakovine. 

text a foto: –ipo–
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„Je to len rok, čo sme sa v tejto sá
le videli naposledy. Odvtedy pri
budli nové víťazstvá, rekordy i pre
hry. Nastáva okamih šťastia pre 
najlepších.“ Jana Pagáčová, mode
rátorka spoločenského večera, na 
ktorom zazneli mená najúspešnej
ších športovcov Malaciek za uply
nulý rok, urobila napätie pred vy
hlásením výsledkov príjemným. 
Kulisa na pódiu zároveň naznačo
vala, že v našom meste hrá prím 
hneď niekoľko športových odvet
ví.  Vyhlásenie najúspešnejších 
športovcov za rok 2006 sa v SD 
MCK uskutočnilo 13. apríla. Z rúk 
primátora mesta Jozefa Ondrejku 
a členov komisie športu a sociál
nych vecí Antona Pašteku a Mariá
na Haramiu postupne prevzali oce
nenie víťazi jednotlivých kategó
rií. A kto sa bude po nastávajúcich 
365 dní hrdiť titulom najúspešnej
ší športovec? 

MláDež
atlétka Alexandra Štuková 
• halová majsterka Slovenska v behu 

na 400 m; 1. miesto na Majstrovstvách 
sveta  v  atletike  stredných  škôl  v  gréc
kych Thessalonikách;  držiteľka  sloven
ského dorasteneckého rekordu v behu 
na  400  m  (54,09);  1.  miesto  na  Európ
skom  pohári  junioriek  skupiny  A 
v Moskve; 1. miesto na Majstrovstvách 
Veľkej Británie a Severného Írska do 17 
rokov;  držiteľka  ocenení  Školský  špor
tovec roka 2007 a Prekvapenie roka Slo
venského atletického zväzu 2007

boxer Dávid Klíma 
• 1. miesto na M SR žiakov do 52 kg;  

2.  miesto  na  M  SR  kadetov  do  52  kg;  
3.  miesto  na  Medzinárodnom  turnaji 
olympijských nádejí; 3. miesto na Záho
ráckom pohári

vodný motorista Peter Štefanovič
• majster Slovenska v triede 2 Formu

le Future a vicemajster Slovenska v trie
de  junior  OSY  400  ccm;  umiestnenia 
v rýchlostných pretekoch: Medveďov 2. 
miesto, Trenčín 1., Piešťany 1., Bratislava 
1.

džudista Ondrej Papiernik
•  1.  miesto  v  kategórii  dorastencov 

na  medzinárodnej  súťaži  Koper  v  Slo
vinsku  a  2.  miesto  v  kategórii  starších 
žiakov;  2.  miesto  na  M  SR  starších  žia
kov, 3. miesto na medzinárodnom tur
naji Galanta judo cup

basketbalista Adam Kurák
• aj jeho zásluhou postúpili družstvá 

chlapcov  ročníkov  narodenia  1993  a 
1992 na záverečné turnaje M SR v Pre
šove  a  Leviciach;  na  oboch  turnajoch 
bol nominovaný do all stars tímov a na 
turnaji  ročníka  1993  bol  vyhlásený  za 
najlepšieho  strelca  M  SR;  bol  vybraný 
do  slovenskej  reprezentácie  ročníkov 
1992 i 1993 

DOSPelí
atlétka Barbora Šimková
• 1. miesto na halových M SR v atleti

ke v behu na 200 m (25,61); 2. miesto na  
M SR v atletike v behu na 100 m (12,07)  
a 1. miesto v behu na 200 m (24,55)

horolezec Vladimír Gembeš
• jeho výstup do výšky 7134 m na Ti

licho Peak je výškový rekordom – nikto 
z Malaciek ešte nestál tak vysoko

volejbalistka Lucia Michalovičová
• 9. miesto v dlhodobej časti extrali

gy žien vo volejbale; 3. miesto na M SR 

v beachvolejbale a 9. – 12. miesto na ME 
v beachvolejbale do 23 rokov 

karatista Štefan Polák
• 2. miesto v kategórii kumite seniori 

nad 80 kg v Slovenskom pohári a super
pohári; 3. miesto v kategórii kumite na  
80  kg  na  M  SR;  2.  miesto  v  kategórii 
družstiev kumite muži na M SR 

športový strelec Daniel Jurkovič
• 1. miesto na majstrovstvách okresu 

(290  z  300  možných  nástrelov)  a  záro
veň člen víťazného družstva (840 z 900 
možných  nástrelov);  majster  streľby 

v Pohári predsedu OKO SPZ; účasť v 1. 
streleckej lige

KOleKtíV
futbalisti – seniori ŠK Malacky
• po zániku seniorského futbalu v ro

ku 2006 vrátili futbal dospelých a tretiu 
ligu do Malaciek

sáloví futbalisti 1. FSC Nafta Malacky 
• 4. miesto v 1. slovenskej lige vo fut

sale (tomuto športu sa v Malackách ve
nuje 320 registrovaných hráčov)

stolní tenisti – starší žiaci MSK Malac-
ky

• zisk titulu majster SR družstiev v zlo
žení  Samuel  Novota,  Andrej  Slováčik  
a  Dávid  Lazarčík;  zisk  titulu  majster  SR 
ZŠ

NAJObľúbeNeJší šPOrtOVeC
V ankete nášho dvojtýždenníka volili 

čitatelia  najobľúbenejšieho  športovca  
a športový kolektív. Z víťazstva v ankete  

sa na odovzdávaní ocenení  tešil mladý 
vodný motorista P. Štefanovič a atlétky 
AC Malacky. Do ankety sa zaslaním hla
sovacieho lístku zapojilo celkom 92 čita
teľov. Desiati z nich sa isto potešia špor
tovým cenám – víťazi boli vyžrebovaní 
počas slávnostného večera. Mená šťast
livcov nájdete na tejto strane.

Organizátor  podujatia,  ktorým  bola 
komisia športu a sociálnych vecí pri MsZ 
v  Malackách,  dal  v  športovom  progra
me priestor aj kultúre – diváci videli ta
nečnú  skupinu  Live  z  CVeČka,  ukážku 
z pripravovaného muzikálu Anjeli a Ju
raja Prsteka alias slovenského Elvisa. Au
tor  nápadu  vyhodnotenia  najlepších 
športovcov  František  Hlavatý  si  už  po 
druhý  raz  spokojne  vydýchol  –  po  od
vedenej organizátorskej práci má spolu 
s ďalšími členmi komisie pred sebou dl
hý  rok na sledovanie výsledkov malac
kých športovcov a prípravu budúcoroč
ného tretieho ročníka podujatia.

IVANA POtOČŇáKOVá, foto: vreda
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ŠPORT

Ku gólom, bodom a sekundám pribudli aj diplomy

Okamih šťastia
pre najlepších

Sprava za futbalistov ŠK Malacky seniorov Jozef Čikoš, vodný motorista Peter Štefanovič, futbalista Martin Preis, volejbalistka Lucia 
Michalovičová, sáloví futbalisti Dušan Radovič a Milan Ambra, karatista Štefan Polák, primátor Jozef Ondrejka, horolezec Vladimír Gembeš, 
basketbalista Adam Kurák, atlétka Barbora Šimková, športový strelec Daniel Jurkovič, atlétka Alexandra Štuková a boxer Dávid Klíma. 

Tanečnice z LIVE.

Úspech žala malacká atletika. Sprava Alexandra Štuková úspešná v kategórii mládež, 
tréner Petr Filip s trofejou pre najobľúbenejší športový kolektív a Barbora Šimková, kto-
rá bodovala v kategórii dospelých. 

Mladý vodný motorista Peter Štefanovič získal ocenenie nielen za špičkové umiestnenia 
na súťažiach. V ankete Malackého hlasu si získal sympatie najväčšieho počtu čitateľov. 

Zapojili ste sa do ankety Malackého hlasu? 
Možno ste vyhrali jednu z desiatich vecných cien

Mária Vinceková z Olšovského ul. – permanentka od Cycling Malacky (p. Šamulka) 
v hodnote 850 Sk 

eva beňová, školské nám., rohožník  –  permanentka  do  plavárne  v  ŠH  Malina 
v hodnote 500 Sk od AD HOC Malacky

rudolf štefanovič zo Stupavskej ul. – permanentka na desať návštev posilňovne 
v CVČ Malacky + fotoalbum, venovalo CVČ

Gabriela Kainová z bernolákovej ul. – poukážka na občerstvenie v hodnote 500 Sk, 
venovalo Caffe 23 – B. Orth

Vladimír Spusta z Mierového nám. – športový ruksak a tričko, okuliare v hodnote 
600 Sk, daroval Tower Automotive Malacky, a. s.

Miroslav benka z Kukučínovej ul. – 2 permanentky na bowling v hodnote 399 Sk/
kus od p. Bolfa z Bowlingu Malacky

Jaroslav štuk z Malého nám. – detská cyklistická prilba v hodnote 500 Sk 
roman Hodek z bernolákovej ul. – futbalová lopta v hodnote 500 Sk 
Anton trenčanský z rázusovej ul. – špeciálne svietidlo na bicykel v hodnote 550 Sk 
Ali reisenauer z Veľkomoravskej ul. – stolnotenisová raketa v hodnote 500 Sk 
Posledné štyri ceny venovalo Mesto Malacky. Víťazom blahoželáme. Ceny si môžu vy-

zdvihnúť v redakcii Malackého hlasu v budove MsÚ na Radlinského ulici, 3. poschodie. 

Laureátmi ocenenia sa stali seniori ŠK Malacky, ktorým sa podarilo prebojovať do 3. ligy. 
Diplom si prezerá tréner Jozef Čikoš a víťazný pohár sa leskne v rukách Martina Preisa.
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