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DO POZORNOSTI

úvODNík

Pokračovanie na 7. strane

V  utorok  8.  4.  v  uliciach  Malaciek 
„úradovali„ dvaja „falošní” policajti 
– makety, ktoré majú simulovať do
hliadanie na dodržiavanie pravidiel 
cestnej  premávky  zo  strany  mest
skej  polície  (MsP). „Sledujeme  tým 
to, aby vodiči na rizikových úsekoch 
spozorneli a podvedome tak znížili 
rýchlosť, použili bezpečnostné pásy 
či rozsvietili svetlá v čase, keď je po
vinné  svietenie,”  povedal  preven
tista z MsP Mgr. Vladislav Kunák. 

Prvýkrát makety vyskúšali na kritic-
kom úseku na Záhoráckej ulici pri bu-
dove ZUŠ a pri starom cintoríne na Ul. 

1. mája, kde si od 7. 4. vodiči zvykajú na 
jednosmernú premávku. „Falošní“ poli-
cajti budú stáť vždy na inom mieste, 
niekedy sa premiestnia aj v priebehu 
jedného dňa. Inokedy zase „nemusia 
byť v službe“ vôbec. „Očakávame zod-
povednejší prístup všetkých účastní-
kov cestnej premávky,“ dodal Kunák.

Text, foto: LUCIA VIdAnoVá

„Falošní” 
policajti

Rumuni sa chystajú 
na Záhorie
na bicykloch

od vlaňajšieho októbra cestovali Malacky po svete – mesto a región sa zú
častnili s expozíciou nazvanou dolné Záhorie na štyroch veľtrhoch cestovné
ho ruchu. Po poľskej Poznani, moravskom Brne a našom hlavnom meste sa  
3. – 5. apríla dolná časť Záhoria uchádzala o priazeň našich južných susedov. 

Trio Pouličníci z Tábora, ktoré hrá jarmočné, staropražské a krčmové pesničky, našlo 
v cudzokrajnom maďarskom prostredí v expozícii Záhoria vďačný slovanský azyl.  
Pouličníci s mestským folklórom navštevujú jarmoky a festivaly a radi by sa predstavili 
aj na Prvomájových Malackách v budúcom roku.

Prinášame 
program
Prvomájových 
Malaciek

Čítajte na 5. strane

Najbližšie číslo Malackého hlasu nájdete 
vo svojich schránkach až o tri týždne – po 6. máji. 

MH 08 F1

Návrat 
k mešcom 

Najkrajší pohľad na svet je vraj 
z výšky konského chrbta. Užívali si ho 
malackí zemepáni vznešene sa nesúc 
širokou zámockou alejou pred kaš
tieľom. Užíval si ho aj fingovaný kráľ 
Ondrej II. pred poldruha rokom v his
torickom sprievode počas osláv 800. 
výročia prvej písomnej zmienky o Ma
lackách. 

Zemepáni vedomí si svojho maje
státu siahli hlboko do mešca a há
dzali medzi ľud mince. Novodobý kráľ 
medzi pospolitosť 21. tisícročia roz
sieval hrste cukríkov. Motív bol rov
naký – podeliť sa. 

Pálfiovský rodový kaštieľ zažíval  
za štyri storočia svojej existencie jed
nu skúšku za druhou. Naposledy ho 
riadne preverila víchrica Emma, ktorá 
sa prehnala Záhorím. Spadli škridlice 
i časť komína. Pevné základy sú zá
kladom všetkého, čo má mať dlho
dobú udržateľnosť. Kaštieľ stojí a ne
mo čaká na pomoc. Mesto vkladá  
nádeje do eurofondov a zároveň vy
hlasuje verejnú zbierku. Prechod na 
spoločnú európsku menu sľubuje, že 
od januára zabudneme  na bankov
ky a opäť budeme štrngať mincami. 
Azda sa vrátime aj k pláteným meš
com. Siahnuť do mešca a podporiť 
obnovu kaštieľa je najmenej, čo mô
žeme pre  národnú kultúrnu pamiat
ku urobiť. Príležitosť na to bude už na 
Prvomájových Malackách v Zámoc
kom parku.

IVAnA PoToČŇáKoVá

Pomôžte 
kaštieľu

Prvomájové Malacky 2008 budú 
podujatím,  na  ktorom  sa  začne 
verejná zbierka na ochranu a ob
novu  Pálfiovského kaštieľa. 

Prispievať môžete v mestskom stán-
ku, ktorý bude umiestnený pri vstup-
nej bráne do kaštieľa. Za každý prí-
spevok vo výške 200 a viac korún do-
stane darca symbolickú tehličku s vy-
obrazením fragmentu mestského er-
bu. Tehličky už v týchto dňoch vy-
rábajú žiaci výtvarného odboru Zá-
kladnej umeleckej školy v Malackách.   

Pozývame vás na mimoriadne zasad
nutie MsZ, ktoré sa uskutoční 15. mája 
o 17.00 h. Jediným bodom programu 
bude voľba hlavného kontrolóra mes
ta. Riadne zasadnutie MsZ je plánova
né 24. mája. Všetci ste srdečne vítaní.

Bližšie na www.malacky.sk
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sKRÁtKA

SPRAVODAJSTVO

Správna rada nadácie Pro Malacky 
vyhodnotila  žiadosti  o  finančnú 
podporu projektov vo svojom dru-
hom grantovom kole. 

O dotáciu na realizáciu projektov 
z oblasti kultúry, športu a spoločensko- 

-záujmovej činnosti sa uchádzalo cel-
kom 18 subjektov tretieho sektora. Päť-
členná správna rada, ktorej predsedom 
je RNDr. Jozef Ondrejka, po formálnom  
i obsahovom posúdení predložených 
žiadostí rozhodla o dotácii 18 subjek-
tom. 2    0    0    8

Celková čiastka, ktorú nadácia Pro 
Malacky rozdelí v druhom grantovom 
kole, je 384 400 korún. 
Partnerom druhého 
grantového kola  je 
akciová spoločnosť 

-ipo-

384-tisíc na podporu domácich projektov

Vedomosti malackých 
deviatakov v číslach

Prinášame výsledky testovania žiakov deviatych ročníkov základných škôl 
(predtým monitor) v roku 2008

P. 
č. Žiadateľ názov projektu (cieľová skupina) Termín 

ukončenia
Žiadaný 

príspevok 
schválené/ 

neschválené

1. Vstúpte, n. o. 2. ročník prekonávania bariér v Malackách – Tvoríme spolu (ľudia s mentálnym  
postihnutím a zdraví ľudia bez hendikepu) – materiál a propagácia

Október 
2008 48.000 áno 

25.000

2. ÁNO, n. f. Martin Benka (obyvatelia a návštevníci Malaciek) – materiál a propagácia Október 
2008 25.000 áno

25.000

3. MCK Saltatrix Saltare Orbis 2008 – celoslovenská tanečná súťaž (deti od 7 do 11 rokov, staršie deti 
od 11 do 15 rokov a mládež od 15 rokov vyššie)

8. marec
2008 23.500 nie

4.
A&M 
Mgr. Andrea 
Murániová

Výchova tancom - metodická príručka, ako vychovávať deti tancom (pre začínajúcich 
trénerov tanca v tanečných skupinách, pre pedagógov v MŠ, vedúcich voľnočasových  
záujmových útvarov v CVČ, pre pedagógov tanca v ZUŠ, pre pedagógov na sociálnych  
a pedagogických akadémiách a poslucháčov pedagogických fakúlt)

Máj 
2008 121.000 nie

5. MCK Divadlo 
na hambálku

Zejdeme sa na hambálku – 1. ročník divadelného festivalu  (všetky vekové kategórie  
obyvateľov Malaciek a okolia)

September 
2008 50.000 áno

50.000

6. Boxing club 
Robotnícka TJ

Rozvoj športovej činnosti pre deti, mládež a širokú verejnosť  
(pre deti od 10 r., mládež a širokú verejnosť) – oprava strechy

December
2008 50.000 áno

25.000

7. Fond pre rozvoj výchovy 
a vzdelávania, n. f. EURO – naša mena (študenti, žiaci a verejnosť Malackého okresu) December

2008 50.000 nie

8. ŠK FO Malacky Rekonštrukcia bazéna v priestore mestského futbalového štadióna 
(športová mládež ŠK Malacky, popr. iné kluby mesta)

Jún 
2008 50.000 áno

25.000

9. Klub filatelistov ZSF 52–32 
Malacky 

Propagácia XXV. ročníka behu Malacká desiatka filatelistickým materiálom 
(obyvatelia mesta, účastníci Malackej desiatky, filatelisti z celého Slovenska

December
2008 10.000 áno 10.000

10. TJ Strojár Malacky 
Šport v Malackách 1994 – 2004. Publikácia k 90. výročiu organizovaného športu v meste 
(obyvatelia mesta, ktorí majú záujem o šport a históriu mesta, ako aj široká verejnosť 
záujemcov o šport a jeho históriu)

Jún
2008 35.000 áno     35 000

11. Združenie potápačského 
klubu Propagácia športového potápania u školskej mládeže (starší žiaci ZŠ) Október 

2008 37.500 nie

12. Gabriela Csizmaziová Tanečná súťaž – cena primátora (všetci, čo sledujú Leťs dance či Bailando) Máj
2008 24.400 áno

24.400

13. Anna Makarová Klub paličkovanej čipky – zachovanie ľudových tradícií (bez obmedzenia veku) Jún
2009 25.000 áno

25.000

14. Mladí ľudia organizujú  
a komunikujú, o. z. 

Revitalizácia historickéhio kláštorného nádvoria a studne (všetci obyvatelia 
a návštevníci mesta)

August
2008 50.000 áno 

50.000

15. TJ Strojár Malacky – 
Tenisový klub

Skultúrnenie a skvalitnenie športového prostredia a zlepšenie tréningových 
i súťažných podmienok tenistov v Malackách – II. časť ( pre 85 členov 
TK TJ Strojár Malacky, pre hosťujúce družstvá počas súťaží družstiev, pre tenistov 
na turnajových podujatiach, pre rekreačných tenistov najmä z mesta Malacky 

Apríl
2008 20.000 áno

20.000

16. Fond pre rozvoj výchovy 
a vzdelávania Slová  (verejnosť, študenti, pedagógovia) Október 

2008 50.000 áno 
50.000

17. OZ Zlatý vek Súťaž vo fotografií Život v meste a okolí očami seniorov 
(pre všetkých seniorov žijúcich v meste )

November
2008 15.000 nie

18. MCK Malacky Cantare Orbis – celoslovenská spevácka súťaž  (deti od 6 do 10 rokov, od 11 do 14 rokov, 
mládež od 15 rokov do 19, od 19 do 29 rokok

Október 
2008 22.000 áno

16 000

Spolu 706.400 380.400

Testovanie 9/2008
MATEMATIKA 
úspešnosť v %

JAZYK 
úspešnosť v % 

Slovensko – priemer 56,3 58,1

Malacky – priemer 54,1 51,4

ZŠ Dr. J. Dérera 59,0 58,9

ZŠ Štúrova 52,5 46,0

ZŠ Záhorácka 52,6 48,1

ZŠ M. Olšovského 52,4 52,4

• Pravidelný kontrolný deň na stav-
bách, ktoré realizuje mesto, vykonal pri-
mátor Jozef Ondrejka 28. 3. Jeho cie-
ľom bolo zmapovať pripravenosť Zá-
horáckej ulice, ktorá prechádza rekon-
štrukciou, na výruby stromov. V rámci 
revitalizácie tejto frekventovanej časti 
centra mesta sa následne urobí náhrad-
ná výsadba drevín. 

• Zasadnutie Mestskej rady, porad-
ného orgánu primátora mesta, ktoré 
predchádzalo mimoriadnemu zasad-
nutiu MsZ, sa uskutočnilo 31. 3.

• V ten istý deň zasadala finančná 
komisia Zastupiteľstva Bratislavského 
samosprávneho kraja, ktorá sa zaobe-
rala aj pripravovaným materiálom o ná-
vrhu zriadenia strednej školy v Malac-
kách. Do programu aprílového rokova-
nia BSK sa však materiál napokon ne-
dostal.

• Primátor J. Ondrejka je členom fi-
nančnej sekcie Združenia miest a obcí 
Slovenska. Zasadnutie sekcie sa usku-
točnilo 2. 4. Rokovanie bolo zamerané 
predovšetkým na programové rozpoč-
tovanie, ktoré bude pre samosprávy 
platiť od budúceho roka a prinesie zá-
sadné zmeny pre tvorbu rozpočtu obcí. 
Členovia sekcie pripomienkovali aj pri-
pravovaný zákon o miestnom poplatku 
za zaťaženie miestnych komunikácií.

• Zástupca obchodného reťazca Tes-
co prišiel 3. 4. na MsÚ s ponukou vý-
stavby supermarketu v Malackách. Od 
primátora Jozefa Ondrejku si odniesol 
informácie o zónach, ktoré sú podľa 
územného plánu určené na výstavbu 
tohto zamerania.

• 7. 4. sa na Úrade vlády SR v Bratisla-
ve konala konferencia o cezhraničnej 
spolupráci Slovenskej republiky a Ma-
ďarskej republiky. Účastníkom bol aj 
primátor Malaciek J. Ondrejka, ktorý 
z konferencie priniesol námety na ce-
zhraničné projekty medzi Malackami  
a partnerskou Albertiršou. 

-ipo-

V Malackách 
testujú 
digitálne
vysielanie

Pravda  informovala  o  podpo-
re, ktorú plánuje vláda adreso-
vať  chudobnejším  rodinám, 
aby sa  ľahšie dostali k digitál-
nej  televízii.  Má ísť  o  poukáž-
ky v sume od 1 100 do 4 500 ko-
rún. 

Malo by sa to stať v budúcom  
a nasledujúcom roku. Ide o zľavu, 
ktorú možno využiť len pri nakupo-
vaní techniky na prijímanie digitál-
nej televízie. Štát tak uhradí tri štvr-
tiny ceny prijímača, bez ktorého ne-
bude možné sledovať televíziu po 
roku 2011. Súčasné anténové ana-

lógové vysielanie 
bude totiž nahra-
dené kvalitnej-
ším digitálom. 

Samotné digi-
tálne anténové 
vysielanie šírené 

vzduchom bude podľa denníka na 
väčšine územia Slovenska skôr ako 
poukážky od štátu. 

Digitálne vzdušné vysielanie sa 
už testuje v šiestich mestách – vo 
Zvolene, v Banskej Bystrici, Bratisla-
ve, Malackách, Košiciach a Prešove.

Testy písalo 6. februára 250 deviatakov. Stoper-
centnú úspešnosť z matematiky dosiahli dve žiačky zo 
ZŠ Dr. J. Dérera – Naďa Hrnková a Michaela Kalivodová. 

Zo slovenského jazyka naplno nebodoval nikto. Tes-
tovanie ukazuje aktuálny stav vedomostí žiakov v tes-
tovaných predmetoch. Posudzovať podľa neho vý-

konnosť škôl či vynaložené učiteľské úsilie sa celkom 
spoľahlivo nedá, keďže vzdelávací potenciál žiakov 
škôl býva rozdielny.      -mh-, foto: T. Búbelová

ZAUJÍMAJÚ 
SA O NÁS
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Ako sme už informovali v minulom 
čísle, týždenník Žurnál sa podľa 
vzoru spoločnosti Mercer Consult
ing´s pokúsil zostaviť rebríček slo
venských miest, ktorý zohľadňuje 
viaceré faktory, a podľa nich vy
hodnotiť sídla s najlepšou kvalitou 
života. Spomedzi slovenských 
okresných miest si prvenstvo v an
kete odniesli Malacky. „Podržala“ 
nás najmä zeleň, nízka nezamest
nanosť a vysoká priemerná mzda.

Na zostavenie rebríčka redaktori Žur-
nálu vybrali štyri kvantifikovateľné indi-

kátory (zeleň, nezamestnanosť, mzda, 
bezpečnosť), na základe ktorých porov-
návali jednotlivé okresné mestá Sloven-
ska (okrem Medzilaboriec a Senca). Dva 
prieskumy o zeleni a bezpečnosti pri-
tom urobili už minulý rok. Pri zeleni si to 
Malacky so Skalicou prehodili a skončili 
na 2. mieste. Tabuľku Žurnál zostavil na 
základe prepočtov položiek ako rok za-
čatia separácie, zelené plochy v % a ná-
klady na údržbu zelene v %. 

Pri bezpečnosti Žurnál hodnotil jed-
notlivé policajné obvody. Malacky spo-
lu so Sencom a Pezinkom priradili k po-
licajnému obvodu Bratislava-vidiek. 

V tejto ankete sa naopak umiestnilo na-
še mesto na päte tabuľky, keď mu patri-
lo 37. miesto z možných 40. K porovná-
vacím kritériám patrili: percento stíha-
ných policajtov, počet trestných činov 
na 1000 obyvateľov, percento objasne-
nosti trestných činov, počet dopravných 

nehôd za rok na 1 km, počet oprávne-
ných sťažností na policajtov a preven-
tívne akcie. 

„Celkovo najlepším mestom na život 
v Slovenskej republike sú Malacky, tes-
ne pred Skalicou. Víťazstvo Malaciek 
a druhé miesto Skalice sú vcelku logické 
– obidve mestá majú dostatok zelene 
a sú relatívne malé, čiže je tu vysoká 
bezpečnosť. Keďže sa nachádzajú blíz-
ko Bratislavy, respektíve českých hraníc, 
sú tu nadpriemerne vysoké mzdy a, na-
opak, nízka nezamestnanosť. Dá sa teda 
povedať, že ich komparatívnou výho-
dou je relatívna malosť a dobrá poloha,“ 
uzatvorili hodnotenie ankety o sloven-
ské mesto, v ktorom sa žije najlepšie, re-
daktori Žurnálu. 

LUCIA VIDANOVÁ

Zdroj: 
Žurnál z 27. marca 2008, 
24. mája 2007 a 29. marca 2007 

SAMOSPRÁVA

ANKETA

MsZ schválilo
• mandát pre obchodnú spoločnosť 

A.S.A. Zohor, spol. s  r. o., na zastupova-
nie Mesta Malacky pri zaobstarávaní vy-
jadrení potrebných pre vydanie staveb-
ného povolenia, ako aj pri vybavovaní 
stavebného povolenia stavby SO 25/1 – 
hala lisovne druhotných surovín v Zo-
hore, vrátane uvedenia následne v nej 
inštalovaného technologického zaria-
denia do prevádzky

• prenájom SO 25/1 haly lisovne dru-
hotných surovín na parcele č. 1501/23  
k. ú. Zohor, rozmerov 24 x 18 m, ktorá bo-
la rozšírená o časť s rozmermi 18 x 18 m, 
v zmysle stavebného povolenia č. SÚ 
545/2006 zo dňa 4. 7. 2006 vydaného 
Stavebným úradom obce Zohor, spolu  
o výmere 756 m², ktorých výlučným vlast-
níkom je A.S.A. Zohor, spol. s r. o., na do-

bu 31 rokov od vzniku nájomného vzťa-
hu, s možnosťou predĺženia, pričom ná-
jomné bude najviac 32 Sk/m²/mesiac 
(bez DPH) a najviac 30 000 Sk/rok (resp. 
alikvotnej čiastky pri neúplnom roku) za 
nájom prístupových komunikácií od 
vstupnej brány až k hale lisovne (ako je 
vyššie) a za výkon strážnej služby, pričom 
úhrada nájomného sa začína prvým 
dňom nasledujúceho mesiaca po nado-
budnutí právoplatnosti kolaudačného 
rozhodnutia vydaného na technologické 
zariadenie nájomcu (Mesta Malacky), na-
montované v predmetnej hale,

• projekt Po stopách Pálfiovcov, kofi-
nancovanie projektu z rozpočtu Mesta 
Malacky vo výške 5 % z celkových nákla-
dov projektu, zabezpečenie udržateľ-
nosti financovania projektu Mestom 
Malacky po dobu najmenej 5 rokov od 

jeho ukončenia, prevádzkovanie sprí-
stupnených častí Pálfiovského kaštieľa 
v Malackách po realizácii projektu naj-
menej počas piatich rokov,

• vyhlásenie dobrovoľnej zbierky or-
ganizovanej Mestom Malacky na ochra-
nu a obnovu kultúrnej pamiatky vo 
vlastníctve Mesta Malacky – Pálfiovské-
ho kaštieľa v Malackách, miesto konania 
dobrovoľnej zbierky v územnom obvo-
de mesta Malacky, čas konania zbierky 
do 30. 4. 2009 a spôsob konania dobro-
voľnej zbierky – v zmysle zákona SNR  
č. 63/1973 Zb. v znení nasledujúcich 
predpisov,

• bezodplatný prevod nehnuteľností 
vo vlastníctve SR, v správe MO SR, na-
chádzajúcich sa v katastrálnom území 
Malacky (väčšinou pod komunikáciami) 
v celkovej výmere 11 034 m² v prospech 

Mesta Malacky po schválení vládou SR 
na základe darovacej zmluvy.

MsZ zobralo na vedomie
• návrh štruktúry a princípov založe-

nia spoločnej firmy A.S.A. Slovensko 
a Mesta Malacky obsiahnuté v liste ko-
nateľa obchodnej spoločnosti A.S.A.  
Slovensko, spol. s  r. o., Ing. Tomáša An-
tala zo dňa 26. 3. 2008.

MsZ uložilo mestskému úradu
• zorganizovať exkurziu poslancov 

mestského zastupiteľstva do prevádzky 
firmy A.S.A. podobnú navrhovanej v pri-
jatom uznesení,

• pripraviť a podať žiadosť Mesta Ma-
lacky o získanie nenávratného finanč-
ného príspevku na realizáciu projektu 
Po stopách Pálfiovcov,

• zapracovať plánované príjmy a vý-
davky vyplývajúce z projektu Po sto-
pách Pálfiovcov do rozpočtu Mesta Ma-
lacky pri najbližšej zmene rozpočtu Mes-
ta Malacky,

• predložiť vyúčtovanie dobrovoľnej 
zbierky na ochranu a obnovu kultúrnej 
pamiatky – Pálfiovský kaštieľ po jej 
ukončení na najbližšie zasadnutie MsZ.

MsZ splnomocnilo 
primátora mesta
• pokračovať v rokovaniach so spo-

ločnosťou A.S.A. Zohor, spol. s r. o., o za-
ložení firmy na prevádzkovanie závodu 
na triedenie komunálnych odpadov 
podľa predloženého návrhu a po zo-
hľadnení pripomienok poslancov,

• podpísať darovaciu zmluvu na bez-
odplatný prevod nehnuteľností podľa 
prijatého uznesenia medzi SR – MO SR  
a Mestom Malacky.

ANtON PAštekA

O čom rokovali poslanci mimoriadne 3. apríla?

Po Žiline, Humennom, kežmarku, 
Myjave, Piešťanoch a iných mes
tách na Slovensku navštívila minis
terka práce, sociálnych vecí a rodi
ny Viera tomanová aj Malacky. 
Sprevádzali ju poslanci NR SR Oľga 
Nachtmanová a Juraj Horváth.

Najskôr sa stretli s primátorom Jo-
zefom Ondrejkom a prednostom MsÚ 
Dušanom Vavrincom. V rozhovore mi-
nisterka prisľúbila pomoc mestu pri roz-
širovaní sociálnych služieb aj služieb  
pre ľudí so zdravotným postihnutím. 
„Máme eminentný záujem pomôcť sa-
mospráve zvládnuť úlohy, ktoré sú na 
ňu kladené,“ povedala. „Aby sme príliš 
obce nezaťažili, aj po dohode so ZMOS 
sme sa ujednotili, že od 1. 1. niektoré  
plánované kompetencie na ne nepre-
nesieme,“ dodala. 

Ministerka podotkla, že v rozhovo-
roch s ľuďmi často vysvetľuje výhod-
nosť I. a II. piliera dôchodkového sys-
tému. „Hlavne v kapitalizačnom pilieri 
by nemali niektorí ľudia čo hľadať,“ 

zdôraznila. Ministerstvo avizuje v bu-
dúcnosti zmeny, ktoré by mali pomôcť 
mladým ľuďom. „Zvýšili sme príspevok 
pri narodení prvého dieťaťa, chceme 
zvýšiť rodičovský príspevok až do výš-
ky minimálnej mzdy po odčítaní pla-
tieb za poistné, prídavky na dieťa a iné. 
V legislatívnom konaní je zákon o ná-
hradnom výživnom,“ vyratúvala V. To-
manová. 

O ďalších chystaných zmenách v re-
zorte informovala na stretnutí so zá-
stupcami tretieho sektora, ktoré bolo 
pripravené v zasadačke MsÚ. Napríklad 
zástupcov seniorských organizácií iste 
potešila správa o plánovanej valorizácii 
dôchodkov už od 1. 1. 2009. Zástupcov 
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Malackách zase zmeny, ktoré od 1. 5. 
prináša novela zákona o zamestnanosti 
a pomôžu uchádzačom o zamestnanie 
a ľuďom v hmotnej núdzi. 

text, foto: L. Vidanová

Viac informácií nájdete na stránke: 
www.employment.gov.sk

Ministerská návšteva 
v Malackách

Ministerka Viera Tomanová v prostriedku pózuje s darovanou knihou Malacky 1206 – 
– 2006, ktorá jej bude pripomínať návštevu v metropole Záhoria. Vedľa nej stoja  
poslankyňa NR SR Oľga Nachtmanová a poslanec NR SR Juraj Horváth.

Po 2. mieste v zeleni a 37. mieste v bezpečnosti prišlo v ankete Žurnálu víťazstvo

Výhodou Malaciek je relatívna
malosť a dobrá poloha

Malacky v ankete týždenníka Žurnál 
získali prvenstvo v hodnotení sloven
ských okresných miest – žije sa v nich 
najlepšie. 

Počuli ste o tomto 
primáte nášho mesta? 
Ako ho vnímate?
František krčma (58), inv. dôchodca
„Pochodil som veľa miest a myslím si, že sú 
krajšie ako Malacky. Napríklad už taký Se-
nec alebo Senica. Malacké centrum je naj-
škaredšie spomedzi susedných miest. Toto 
parkovisko v centre (na Mierovom nám., 
pozn. red.) by mali zrušiť a skôr vytvoriť 
priestor pre oddych. Chýba nám pešia zó-
na. Že časť Kostku bude pešou zónou? Však 
sa tam choďte pozrieť. Je tam veľká parko-
vacia plocha a namiesto do kaviarničky si 
tam môžete sadnúť akurát tak do truhly. 
S parkovaním je to skutočne zlé. Bývam na 
Malom námestí a vidím, ako vodiči parku-
jú pri prevádzkach. Neváhajú sa postaviť aj 
rovno na chodník a ľudia musia autá ob-
chádzať. Aj keď občas prídu mestskí poli-
cajti a možno im aj dajú pokutu. Odídu 
a vodiči si tam veselo zaparkujú opäť.“ 

Jaroslava Peťková (33), na MD
„Osobne som tú správu o víťazstve Mala-
ciek v ankete Žurnálu nezachytila, len mi 
to práve spomínala známa. Neviem objek-
tívne posúdiť, ako sú na tom Malacky v po-
rovnaní s inými mestami, ale ja som tu spo-
kojná. Inde by som žiť nechcela. Jediné, čo 
by sa mohlo zlepšiť, sú služby v obchodoch. 
Síce je to individuálne, ale niekedy sa stre-
tám s neochotou a aj detské oblečenie cho-
dím nakupovať radšej do Bratislavy. Inak 
sa mi páči, ako upravili parky a chodníky. 
Oceňujem to hlavne teraz na prechádz-
kach s kočíkom. Na nezaplatenie sú bez-
bariérové vstupy napríklad do obchodov.

Radoslav šišulák (23), montážny pra
covník 
„Nebývam síce v Malackách, ale v Studien-
ke. Som tu však často. Neviem, či bola tá 
anketa objektívna. Čo sa týka výšky mzdy 
a nezamestnanosti, to sú Malacky na tom 
dobre. V zeleni si myslím, že sú šedým prie-
merom. Ak hovoríte, že sa hodnotilo aj kri-
térium bezpečnosti, to posúdiť neviem. 
Pravda je, že som ešte nikdy problémy 
s tým, že by ma niekto ohrozoval, nemal. 
Ale nepresťahoval by som sa sem. Mne vy-
hovuje život na dedine.“

Anna Fraňová (63), seniorka
„Je to pekné, že sme na tom tak dobre. Ži-
jem tu už 30 rokov, takže sa už považujem 
za Malačianku. Som spokojná. Nemenila 
by som. Stále sa tu niečo buduje. Investuje 
sa do premeny centra. To sa mi páči.“  
                                                           text, foto: lucy
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Pôsobíte v odboroch, ktoré nie sú 
až  tak  populárne  a  aj  napriek  tomu 
ste sa doteraz dokázali presadiť. Ako 
ste sa vlastne ocitli na nemeckej uni-
verzite? 

Martin: Do Tübingenu som sa dostal 
v rámci posledného ročníka na UK, keď 
som tam išiel spracovať tému diplomo-
vej práce, ktorá z technických a finanč-
ných dôvodov nebola na Slovensku re-
alizovateľná. Ešte pred obhájením dip-
lomovky som v Tübingene dostal po-
nuku urobiť si doktorát a po jeho získaní 
som tam vydržal dodnes.

Zuzana: U mňa to bola skôr šťastná 
zhoda okolností. Keďže som vždy chce-
la študovať v zahraničí a tiež som sa ne-
chcela na taký dlhý čas rozlúčiť s Marti-
nom, pri jednej návšteve som sa skon-
taktovala v Tübingene s vedúcim Inšti-
tútu pre prehistóriu a spýtala som sa, či 
by ma neprijali ako doktorandku. Šťastie 
stálo pri mne. A keďže práve v tom roku 
sa začal naplno rozvíjať odbor paleoan-
tropológia, ponúkli mi zaujímavú tému 
dizertácie, v ktorej som mohla realizo-
vať moje skúsenosti s prácou s ľudskými 
kostrovými pozostatkami. V tom čase 
som už bola doktorandkou na Sloven-
sku, a tak som vlastne prvé tri roky môj-
ho pobytu pôsobila čiastočne na oboch 
univerzitách. 

A čo vás podnietilo k vašej špecia-
lizácii?

Martin: Vyplynulo to z rôznych okol-
ností. Na začiatku som okrem iného 
v kútiku duše dúfal, že s geológiou sa 
bude dať veľa cestovať a spoznávať 
miesta, na ktoré sa bežný smrteľník ne-
dostane. Počas štúdia som však zistil, že 
pokiaľ zostanem v škole, bude realita 
vyzerať asi úplné inak. Preto som sa sna-
žil zvoliť si tému diplomovej práce tak, 
aby to bolo niečo zaujímavé, moderné, 
na naše pomery neštandardné a na do-
mácej univerzite nerealizovateľné. Mal 
som to šťastie, že som bol pozvaný na 
univerzitu do Tübingenu, kde som stre-
tol ľudí, ktorí mi ukázali úplne iné per-
spektívy a najmä mi dali šancu na seba-
realizáciu. 

Zuzana: U mňa to nebolo jasné od 
začiatku, hoci v konečnom dôsledku to 
bola jediná možnosť. Po dvoch rokoch 
štúdia všeobecnej biológie sme sa mali 
rozhodnúť pre špecializáciu a keďže ja 
nie som na rastlinky a nezlákala ma ani 
„molekulárka“ či genetika, ktoré boli 
vtedy veľmi vychytené, zostávala zooló-
gia alebo antropológia. Veľmi ma lákalo 
študovať etológiu, čiže správanie zvie-
rat, ale podmienkou bolo zúčastňovať 
sa na cvičeniach, kde sa na nich robili 
pokusy, a to by som nikdy nedokázala. 
Zostala teda antropológia a som veľmi 
rada, že ma prijali. Dnes sa venujem hu-

mánnej osteológii – skúmaniu ľudských 
kostier väčšinou zo stredovekých po-
hrebísk, čo ma vlastne sprevádza už od 
čias mojej diplomovej práce. Antropo-
lógia má však oveľa širší záber. Skúma 
evolúciu človeka na základe fosílnych 
pozostatkov, ale zaoberá sa aj živými je-
dincami, napr. vplyvom civilizačných 
ochorení alebo návykových látok na te-
lesný rast a vývin detí. 

Ste stále v kontakte s domovskou 
univerzitou?

Martin: V podstate áno, ide hlavne  
o výmenu informácií s ľuďmi pracujúci-
mi na rovnakých alebo podobných pro-
jektoch. 

Zuzana: Samozrejme. Keďže mi veľ-
mi pomáhali a vychádzali v ústrety po-
čas práce na mojej dizertácii, som im 
nesmierne vďačná a dúfam, že im to raz 
nejako budem môcť oplatiť.

Máte  pocit,  že  v  zahraničí  majú 
profesori iný prístup?

Martin: Konkrétne môžem hovoriť 
len za našu univerzitu, ale s nejakým po-
rovnávaním nemá zmysel začínať. Skrát-
ka, iné je úplne všetko – prístup k štu-
dentom, spôsob robenia výskumu, spô-
sob učenia, technické a finančné mož-
nosti... 

Zuzana:  Už doktorandi a mladí ve-
deckí pracovníci sú vedení k samostat-
nosti v zmýšľaní i konaní, profesori ich 
považujú za rovnocenných partnerov 
vo vedeckých projektoch. Kto je cieľave-
domý, snaživý a tvrdo pracuje, môže sa 
stať profesorom už v 28 rokoch. U nás 
takýto rýchly postup zatiaľ nie je mož-
ný. 

odporúčate mladým absolventom 
slovenských univerzít vycestovať do 
zahraničia?

Zuzana:  Jednoznačne. Nemusí to 
byť na viac rokov, niekedy stačí aj pár 
mesiacov. Získavanie nových skúseností 
a vedomostí je vo vede veľmi dôležité. 
Ak je niekto obklopený len úzkym okru-
hom ľudí, tak sa ťažko rozvíja, lebo stále 
sa stretáva s rovnakými postupmi a myš-
lienkami. 

U nás je výmena informácií veľmi  
obmedzená niekedy aj pre jazykovú  
bariéru.

Martin:  Je to každého osobná vec, 
nechcem nikomu nič odporúčať, ale je 
jasné, že pobyt v zahraničí obohatí kaž-
dého o nové skúsenosti, človek spozná 
nových ľudí, nový systém práce, naučí 
sa v ňom cudzí jazyk...

Uvažujete  o  tom,  že  sa  vrátite  na 
Slovensko?

Martin: To závisí od mnohých ne-
predvídateľných faktorov. Napríklad, 
čisto z profesionálneho hľadiska nie je 
nikde napísané, že budeme stále v Ne-
mecku vo vede prežitia - a konkurencie-
schopní. V takom prípade budeme prav-
depodobne veľmi radi, pokiaľ by o nás 
niekto na Slovensku stál a ponúkol nám 
prácu. Ale za súčasných podmienok pa-
nujúcich v akademických kruhoch geo-
lógie na Slovensku, ma myšlienka ná-
vratu, pravdupovediac, veľmi neláka. 
Najnovšie však existujú náznaky, že by 
sa situácia mohla zmeniť a za pomoci fi-
nancií EÚ by sme sa mali priblížiť štan-
dardu západnej Európy. Nie som si síce 
istý, či je tento cieľ reálny, keďže generá-
cia riadiacej skupiny ľudí zostane stále 
tá istá a zažitý systém sa bude len veľmi 
ťažko meniť. Ale nechajme sa prekvapiť, 

pokiaľ by boli vytvorené podmienky, 
návratu by som sa až tak nebránil.

Zuzana:  Ja návrat určite nevyluču-
jem. Ale ťažko je hovoriť dopredu. Pri  
takomto rozhodnutí totiž u mňa nehra-
jú úlohu len pracovné podmienky, ale aj 
rodina, blízki, zdravotný stav. Jedno je 
isté. Domov mám stále len jeden. 

názvy odborov a prác, na ktorých 
ste sa podieľali, znejú „bežnému smr-
teľníkovi“  vzdialene.  Môžete  nám 
pretlmočiť, čo vlastne robíte?

Martin: Zaoberám sa datovaním mi-
nerálov, na základe ktorého sa dá od-
merať, kedy sa horniny dvíhali. Takéto 
výsledky sa dajú použiť napríklad na  

rekonštrukciu vzniku pohorí, prípadne 
termálneho vývoja sedimentárnych pa-
niev, čo je dôležité pri vyhľadávaní zá-
sob ropy a zemného plynu. Ako príklad 
by som uviedol toto: Lomnický štít vo 
Vysokých Tatrách má výšku viac ako  
2 km a je tvorený z väčšej časti z hornín, 
ktoré vznikli pred ~300 miliónmi rokov 
v hĺbke niekoľko kilometrov pod zem-
ským povrchom. Otázka je, kedy, ako  
a prečo sa táto hornina dostala tam, kde 
je dnes? To by mohlo zodpovedať jed-
noduchú otázku: Odkedy sú Vysoké Tat-
ry vlastne vysoké? Cesta k odpovedi je 
trošku zdĺhavá – človek sa musí neja-
kým spôsobom dostať na čo najvyšší 
bod Lomnického štítu, odobrať asi 3 kg 

ROZHOVOR ČÍSLA

Presadiť sa dá 
nielen 
vo vychytených
odboroch

Mená mladých malackých vedcov – dr. Zuzany obertovej, Phd., a dr. Marti-
na  danišíka  sa  v  poslednom  období  skloňovali  s  ocenením  Pálfiho  srdce, 
ktoré  14. marca získali. Pre mnohých sú azda neznámi, keďže už od roku 
2002 úspešne pôsobia na univerzite v nemeckom Tübingene. na začiatku 
ich cesty za akademickým vzdelaním v netradičných odboroch – humánnej 
osteológie v prípade Zuzany a geológie u Martina, bolo absolvovanie ma-
lackého  štátneho  gymnázia  a Prírodovedeckej  fakulty  Univerzity  Komen-
ského v Bratislave. do rodného mesta sa títo sympatickí Malačania, ktorí už 
viac ako 10 rokov tvoria pár, vracajú len párkrát do roka. Pri ich poslednej 
návšteve koncom marca sme ich vyspovedali.

Zuzka so svojou adoptívnou dcérou Rose (dievčatko v modrých šatách vedľa Zuzky),  
rodinnými príslušníkmi a známymi z Bamunaninky (Uganda).

Zuzka a Martin pred Umayyadovou mešitou v Damašku (Sýria). 

Vrelé stisnutie na obratníku Kozorožca. Martin s obľúbeným klobúčikom pre šťastie v púšti Namib (Namíbia).



MALACKÝ HLAS  8/2008 �

ROZHOVOR ČÍSLA  •  SERVIS ČITATEĽOM

horniny, v laboratóriu vyseparovať isté 
minerály, v ktorých treba odmerať ob-
sah rádioaktívnych prvkov a produktov 
ich rozpadu. Tým sa dostaneme k vý-
sledkom, ktoré zodpovedajú otázku ke-
dy. No a potom už len zostáva vysvetliť 
mechanizmy, ktoré v danom období 
mohli k zdvihnutiu viesť, teda ako a pre-
čo, ale to by ale asi bolo na dlhšie.

Zuzana:  Ako som už povedala, an-
tropológia ako taká má široký záber. Ja 
sa konkrétne venujem skúmaniu ľud-
ských kostrových pozostatkov v archeo-
logickom/historickom kontexte, preto 
aj názov bioarcheológia. Zisťujem, 
v akom veku ľudia v minulosti zomierali, 
akými ochoreniami trpeli, čo jedli. Z kos-
try sa síce nedá vyčítať všetko, ale na 
druhej strane oveľa viac, ako si mnohí 
myslia. A ak sa tieto poznatky spoja 
s poznatkami archeológov a historikov, 
dokážeme získať relatívne jasný obraz 
o tom, ako napr. určitý druh potravy 
vplýva na zdravotný stav či kazovosť zu-
bov alebo v akých podmienkach sa za-
čali šíriť rôzne epidémie, prípadne kedy 
sa objavili určité choroby, ako napr. ra-
kovina, syfilis alebo tuberkulóza. Takéto 
poznatky potom pomáhajú pri riešení 
súčasných problémov v prevencii rôz-
nych ochorení. 

Čo  vám doteraz vo vašej práci na 
poli  vedeckých  odborov,  ktorým  sa 
venujete, urobilo najväčšiu radosť?

Martin: Ťažko povedať. To, čo som 
zatiaľ spravil, je len kvapkou v mori a nie 
je to nič prevratné. Človeka napríklad 
poteší, keď dokáže zodpovedať otázky, 
ktoré predtým nikto nezodpovedal, ale-
bo zistí niečo nové, čo privedie niekoho 
k ďalšiemu poznaniu. 

Zuzana: Na hodnotenie je priskoro. 
Projekty, na ktorých som doteraz praco-
vala, boli veľmi rôznorodé. Ale určite ma 
poteší, keď si niekto prečíta môj článok 
a povie, že sú tam zaujímavé myšlienky, 
ktoré môžu pomôcť pri riešení konkrét-
nych otázok. Keďže moja práca na uni-
verzite zahŕňa aj učenie, veľmi ma teší, 
keď dokážem študentov pre antropoló-
giu nadchnúť, aj keď vedia, že v našom 
odbore málokto získa slávu a ešte zried-
kavejšie materiálne bohatstvo. 

Máte  radi  cestovanie,  ktorá  kraji-
na vás najviac očarila?

Martin: Zatiaľ každá krajina, ktorú 
som mal možnosť navštíviť, ponúkla 
niečo zaujímavé, pekné a jedinečné.

Zuzana:  Mňa momentálne Afrika, 
konkrétne Uganda a Namíbia. No naprí-
klad v Sýrii sme boli dvakrát a myslím, 
že má stále čo ponúknuť. Je ťažké vy-
brať jednu krajinu. Najmä preto, že sme 
doteraz navštívili veľmi rôznorodé kraji-
ny. Pri našom spôsobe cestovania, keď 
sme väčšinou odkázaní na verejné do-
pravné prostriedky a malé hotelíky, veľ-
mi záleží aj na ľuďoch, ktorých stretne-
me. Zatiaľ máme len dobré skúsenosti, 
a preto sa nám každá krajina spája aj so 
špecifickými tvárami srdečných a ochot-
ných ľudí, čo robí jednotlivé zážitky ne-
porovnateľnými. Napríklad pred dvoma 
rokmi sme boli v Ugande, keďže mojím 
veľkým snom bolo vidieť na vlastné oči 
horské gorily v ich prirodzenom prostre-
dí. To sa mi aj podarilo a sú to krásne 
a fascinujúce tvory. Úplne iný a jedineč-
ný rozmer dala našej ceste po Ugande 
návšteva nášho adoptovaného dievčat-
ka Rose a jej rodiny. 

Máte adoptované ugandské diev-
čatko?

Zuzana: Áno. Rose bude mať v sep-
tembri pätnásť rokov. Prispievame jej 
na vzdelanie, školské pomôcky, stravu 
v škole, ale i na lekársku starostlivosť. 
V Ugande je totiž školská dochádzka už 
od prvej triedy spoplatnená a našetriť 
potrebnú sumu je pre mnohé rodiny 

nemožné, najmä ak majú viac detí. Dú-
fame, že sa Rose s našou pomocou splní 
sen stať sa učiteľkou ako jej otec. Rose 
má totiž veľké šťastie, že žije v rodine 
s oboma rodičmi. V Ugande je nesmier-
ne veľa sirôt a polosirôt, ktorých rodičia 
podľahli malárii alebo AIDS. Preto je aj 
pre deti návšteva školy veľmi dôležitá. 
Učia sa totiž nielen angličtinu, matema-
tiku alebo zemepis, ale tiež to, ako pes-
tovať rôzne plodiny, šiť, prať a podobne. 
Iba minimálne percento dosiahne vyš-
šie vzdelanie, ale získaním potrebných 
zručností a tiež napr. hygienických ná-
vykov sú schopní sa neskôr uživiť a snáď 
sa aj vyvarovať chýb svojich rodičov 
a chrániť sa pred rôznymi chorobami. 

Ako vám adopcia napadla?
Zuzana: Bol to vlastne vianočný dar-

ček. Mali sme najskôr adoptovaného 
jedného chlapca a jedno dievčatko. No 
odsťahovali sa z ich pôvodných domo-
vov, a tým stratili možnosť byť zaradení 
v programe charitatívnej organizácie. 
A potom sme si vybrali Rose. Už si tak-
mer 4 roky píšeme listy. Rose sa tak zdo-
konaľuje v angličtine a my sa tešíme 
z jej úspechov. Takže je to darček, ktorý 
nás nepotešil len ten raz na Vianoce, ale 
s každým listom nás hreje pri srdci. Ak 
teda niekto práve rozmýšľa nad vhod-
ným darčekom, vrelo odporúčame. 

Ako si spomínate na návštevu Ro-
se v Ugande?

Zuzana: U Rosiných rodičov sme bo-
li s lokálnym farárom a sociálnou pra-
covníčkou, ktorí vedeli po anglicky. Vie-
te si to predstaviť, vystískala nás celá ro-
dina. Rose žije s rodičmi a štyrmi bratmi 
a jednou sestrou, ostatní súrodenci sú 
už dospelí, ale bývajú v tej istej osade. 
Ich dom pripomína tehlovú garáž, ale 
vo všetkých miestnostiach mali veľmi 
čistučko, topánky sme museli nechať 
pred dverami. Na to, ako nás pohostili, 
nikdy nezabudnem. Rozdali by sa. Pri-
pravili rôzne druhy šalátov, mali sme aj 
mäso, čo pre nich iste nie je bežné, rôz-
ne maškrty. Pri odchode sme dostali 
ako dar dvoch živých kohútov. Ale keď-
že by sa cez letiskovú kontrolu nedosta-
li, venovali sme ich neskôr pánovi fará-
rovi, lebo prijať sme ich, samozrejme, 
museli. 

Ako  ste  reagovali,  keď  ste  sa  do-
zvedeli, že ste získali Pálfiho srdce?

Martin: Mal som zmiešané pocity. 
Samozrejme si toto ocenenie veľmi vá-
žim, ale úprimne – nemyslím, že si ho 
zaslúžim, keďže osobne poznám ľudí, 
ktorí sú z môjho pohľadu oveľa význam-
nejší a zaslúžia si to oveľa viac. Ďalej si 
myslím, že to, čo robím, je možno zaují-
mavé, ale nič svetoborné som zatiaľ ne-
dokázal. V každom prípade by som sa 
aspoň touto cestou chcel poďakovať ro-
dičom a blízkemu okoliu, ktorí majú na 
získaní ocenenia nemalý podiel. 

Zuzana: Je to česť, ale pripájam sa 
k Martinovi, keď hovorí, že v tomto štá-
diu sme ešte ďaleko od toho, aby sme 
na poli vedy niečo znamenali. Jedno-
značne sa však budeme naďalej snažiť 
a robiť dobré meno Malackám. A mož-
no to aj pomôže mladým zanietencom, 
ktorí si myslia, že v menej vychytených 
odboroch sa nikdy nedokážu zviditeľ-
niť. Aj napriek tomu, že som už viac ako 
5 rokov v Nemecku, veľká časť môjho 
srdca zostáva vždy v Malackách, pri mo-
jich rodičoch a najbližších. Preto práve 
im z môjho pohľadu to Pálfiho srdce 
patrí, pretože ma vždy vo všetkom pod-
porovali, hoci to pre nich často nebolo 
ľahké. Aj preto som veľmi rada, že moji 
rodičia zažili slávnostnú atmosféru odo-
vzdávania a toto ocenenie za mňa pre-
vzali. 

LUCIA VIdAnoVá
Foto: archív M. d. a Z. o.

od 9.45 h Ľudová hudba JARABInA, I. vstupná brána

II. HLAVná TRIBÚnA – futbalové ihrisko
10.00 h – OTVORENIE PRVOMÁJOVÝCH MALACIEK
10.30 – 11.30 h SEnZUS 
Otvorenie celodenného maratónu hudby v podaní najznámej-
šej „zábavovej“ kapely.
12.00 – 13.00 h KARPATY – folklórny súbor 
40-členný folklórny súbor z Bratislavy s ľudovou hudbou a  tan-
com v slovenských krojoch. 
13.30 – 14.30 h ČRIP – folklórna hudba 
Chorvátsky folklórny súbor z Devínskej Novej Vsi.
15.00 – 16.00 h JAdRAnKA a skupina 
Balkánske piesne v podaní Jadranky Handlovskej a jej kapely.
16.30 – 17.30 h KAKTUS band country 
Folkovo-country recesistické združenie hudobníkov v pra-
covných kostýmoch sa predstaví po prvý raz v Malackách so 
svojimi vtipnými pesničkami.
18.00 – 19.00 h KoBEnT 
Recesistické združenie z Čiech. Valašská kapela, ktorá je často 
označovaná za český vidiek vďaka hlasovému prejavu spevá-
ka, ktorý skladá svoje slovenské texty.
19.30 – 20.00 h ABBA REVIVAL – 1. vstup 
Vystúpenie čoraz obľúbenejšej skalickej formácie ABBA Revival, 
ktorá si prichystala šou plnú tanca a krásnych kostýmov v štýle 
70. rokov.
20.00  –  22.30  h  MAJáLES  so  skupinou  Quatro  +  ďalší 
vstup skupiny Abba Revival 
Pre najsmelších tanečníkov sme prichystali tradičný majáles so 
skupinou Quatro.

III. šKVARoVÉ IHRISKo
Staré futbalové ihrisko
10.30 – 11.30 h TAnCUJÚCA RAdoSŤ s tanečným štúdiom 
MCK – SALTATRIX
Tanečný kokteil v podaní tanečného štúdia MCK SALTATRIX 
12.30 – 13.30 h – THE REEL (malacká kapela)
14.00 – 15.00 h – REQUIEM (malacká kapela)
15.30 – 16.30 h – KARAVAnA – ska
Ska formácia Karavana otvorí ska mini maratón na Prvo-
májových Malackách.
17.00 – 18.00 h – THE PUPPITS /CZ/ big-beat 
Pražská kapela THE PUPPITS hrá v štýle 60‘garage rock‘n‘roll 
staré známe piesne, ktoré rozospievajú mladšiu i staršiu gene-
ráciu. 
18.30 – 19.30 h – TAKTICI pop-rock
Kapela, ktorá s malými prestávkami funguje už od roku 1977, 
sa v roku 2005 stala skokanom roka. Koncom minulého roka 
natáčali svoj posledný videoklip k pesničke Tajné kvapky na 
lásku v areáli Pálfiovského kaštieľa v Malackách.
20.00 – 21.00 h – SKAPRAšUPInA – ska 
Malačanom dobre známa kapela, ktorá vždy urobí veselú  
skanáladu a zároveň bude predskokanom najväčšieho trháku 
večera – skupiny Polemic.
21.30 – 22.30 h – PoLEMIC – ska reggae 
Asi najznámejšia a najobľúbenejšia ska-kapela na Slovensku, 
ktorá dokázala, že ska nie je len menšinový žáner, ale dokážu 
ju hrať aj v hocijakom rádiu. Veľkolepá šou s ôsmimi hudobník-
mi na pódiu, ktorí hrajú, spievajú a tancujú v rytme ska.

IV. LÚKA ZA KAšTIEĽoM Alternativ Stage
10.00 – 16.00 h Premôžme choroby, centrum zdravia Ne-
mocničnej, a. s.
Súťaž o najsilnejšieho Záhoráka, meranie krvného tlaku a tu-
ku, konzultácie s lekármi Nemocničnej, a. s., hry a súťaže pre 
deti, maľovanie na tvár.
10.30 – 11.00 h TonIC, hudobná skupina
Hudobná skupina, ktorá vznikla pre interné koncerty základnej 
umeleckej školy (zložená zo žiakov ZUŠ), sa predstaví úpravami 
populárnych pesničiek. 
11.30 – 12.15 h ARCCUS – world music
Hudobná skupina Arccus (oblúk spájajúci minulosť s budúc-
nosťou) sa venuje interpretácii a hudobnému stvárneniu slo-
venského folklóru. V súčasnosti ako speváčka kapely pôsobí 
Kristína Pírová, známa zo seriálu SUSEDIA.
12.45 – 13.30 h RoC‘HAnn – bretónska hudba 
Námornícke a známe bretónske piesne skupiny Roc´hann po-

tvrdzujú svoju multi kultúrnosť aranžovaním svojich skladieb 
do folklórov iných európskych krajín.
14.00 – 14.45 h Thierry and friends – cuba – afro 
Hudba Afričana Thierryho Ebama stojí na pravých koreňoch 
reggae a africkej kultúry. Filozofické texty vo francúzštine, v slo-
venčine a v jazyku lingala spolu s improvizáciami hudobníkov 
sľubujú nevšedný etno zážitok.
15.15 – 16.00 h Zuzana Suchánková a band – soul 
Zuzana Suchánková je speváčka, ktorá na slovenskej hudobnej 
scéne patrí v žánri soul, blues a jazz k absolútnej špičke.
16.30 – 17.30 h AC+ 
Zaručená kvalita malackej scény a zaručené hity, ktoré si 
 všetci radi pripomenieme.

V. LÚKA PREd KAšTIEĽoM
10.30 – 15. 00 h detské hry a radosti s OZ M.L.O.K. a CVeČ-
kom 
11.00  –  11.30  h  Corvus  Arma  –  HAVRAnI – historický 
šerm
Skupina historického šermu Corvus Arma (skr. Havrani) sa  
zaoberá európskymi bojovými technikami s chladnými aj  
strelnými zbraňami. Vystúpenia oživujú tancom, kostýmami, 
hudbou a použitím rekvizít.
12.00 – 13.00 h divadielko v tráve, divadielko ZUZU – na-
čo máme zúbky 
Divadelné poludnie pre najmenších.
13.00 – 13.45 h Vrbovské vŕby – gajdoši
Stredoveký folklór.
14.00  –  14.30  h  Corvus  Arma  –  HAVRAnI  – historický 
šerm
15.00 – 16.00 h divadielko v tráve – divadielko ZUZU – 
o statočnom indiánovi 
Divadelné popoludnie pre najmenších.
16.00 – 16.45 h Vrbovské vŕby – gajdoši
17.00 – 17.30 h Corvus Arma – HAVRANI – historický šerm

VI. KAšTIEĽ
10.30 – 16.30 h Sprievodcovské akcie v areáli kaštieľa
Pálfiovský kaštieľ bude v tento deň sprístupnený verejnosti. 
Každý bude mať možnosť doň nahliadnuť bezplatne spolu so 
sprievodcom. Počas tejto akcie bude dobrovoľná zbierka na 
rekonštrukciu kaštieľa. Pred vstupnou bránou budú dva stán-
ky, v ktorých si môžete zakúpiť propagačné materiály mesta 
Malacky.

VII. FUTBALoVÉ IHRISKo
13.00 a 15.00 h Zápasy mládežníckych družstiev šK Ma-
lacky

VIII. VoLEJBALoVÉ IHRISKo
Zápasy volejbalových družstiev
Predzápas Malacky B – SK Remidon (súboj o prvenstvo Brati-
slavskej volejbalovej ligy), exhibičný zápas TJ Strojár – výber 
hráčov pôsobiacich v zahraničných ligách.

SPRIEVodnÝ PRoGRAM:
• trávnaté plochy v Zámockom parku – strelnica na kuše 
a luky, vrhačka nožov a sekier, táborový život, ukážky chlad-
ných a strelných zbraní
• maľovanie na tvár, výtvarníci v tráve, živé koníčky 
• hádzanárske ihrisko – motorky, autíčka, nafukovacie atrak-
cie

 ZMEnA PRoGRAMU VYHRAdEná!

Organizátori: 
  Mesto Malacky, MCK
Prvomájové Malacky finančne podporili: 
  nAdáCIA SPP, nAFTA, KoVoSTAV 98 SK 
Mediálni partneri: 
  Malacký hlas, eM TV, Malacko
Kontakt: 
  TIK, tel. č.: 034/772 20 55,  info@tikmalacky.sk
  MsCK, tel. č.: 034/772 21 55,  kulturama@airwave.sk
   www.malacky.sk

PRVOMÁJOVÉ
MALACKY 2008
v Zámockom parku
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*7 rokov/150 000 km na pohonné ústrojenstvo a 5 rokov/150 000 km na celý automobil. Platí pre KIA cee ‘d vo všetkých krajinách EU (+ Nórsko, Švajčiarsko, Island a Gibraltár) Kombinovaná spotreba: 4,7 – 7,4 l/100 km, emisie CO2: 125 – 174 g/km
**Platí pri nákupe cez KIA FINANCE, akontácii 48 935,-  Sk a 84 splátkach. Mesačná splátka zahŕňa DPH, havarijné poistenie aj povinné zmluvné poistenie. Platí pre základnú cenu pro_cee´d 414 700,- Sk R.P.M.N.: 8,0%

VO SVETE KDE 
NIČ NIE JE TRVÁCNE 

JE DOBRÉ MAŤ AUTO 
SO 7 ROČNOU ZÁRUKOU!

TERAZ ZA 7 000,- SK** MESAČNE 
S KOMPLETNÝM POISTENÍM!

Keby všetko bolo dôkladné ako Kia cee´d - auto so 7 ročnou zárukou. 
Popri modernom dizajne, 7 ročnej záruke, vysokom štandarde vybavenia, 

vyspelej technike a komforte vám KIA cee´d ponúka aj vysoký stupeň 
bezpečnosti. Dôkazom je zisk 5 hviezdičiek v testoch Euro NCAP. 

KIA cee´d už od 414 700,- Sk
Made in SlovaKIA

 

Generálny 
partner SOV

Platinový 
partner SFZKIA Motors Sales Slovensko, s.r.o.
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UŽ AJ V MALACKÁCH NA PEZINSKEJ 37  •  TEL.: 034/774 11 38

Euroinfo
Aj  na  stránkach  Malackého  hlasu  vás  budeme  pravidelne  infor-
movať o zmenách, ktoré súvisia s prechodom slovenskej meny na  
euro.  Aktuálne  prinášame  prehľadnú  tabuľku  etáp  prechodu  aj 
s dôležitými dátumami.

1. ETAPA – 
po vstup do ERM II – splnená

2005 Absolvovanie prístupových procedúr na vstup 
do mechanizmu výmenných kurzov ERM II

2. ETAPA – 
od vstupu do ERM II až do rozhodnutia o vstupe SR do eurozóny

11/28/2005 Vstup do ERM II

do mája 2008 Konvergenčné správy Európskej komisie a ECB

máj – jún 2008 Hodnotiaca procedúra v európskych inštitúciách

6/1/2008 Rozhodnutie Rady EÚ o zrušení výnimky

6/1/2008 Stanovenie konverzného kurzu SKK/EUR Radou EÚ

3. ETAPA – 
od rozhodnutia o vstupe SR do eurozóny až do vstupu do eurozóny

júl – december 
2008

Zabezpečenie potrebného množstva eurových 
bankoviek a razba mincí pre hotovostný obeh SR

september – 
december 2008

Predzásobenie komerčných bánk eurovými 
bankovkami a mincami

12/1/2008 Zásobenie maloobchodného sektora eurovými 
bankovkami a mincami

júl 2008 – 
december 2009

Povinné duálne zobrazovanie cien – všetky 
maloobchodné ceny, výplatné pásky, dôchodkové 
šeky a pod. budú povinne uvádzané v korunách 
aj eurách

do 31. decembra 
2008

Konverzia bankomatov, automatov a iných za-
riadení fungujúcich na mince alebo bankovky

4. ETAPA – po vstupe do eurozóny

1/1/2009 Euro sa na Slovensku pravdepodobne zavedie 1. 1. 
2009 súčasne do hotovostného aj bezhotovostného 
obehu bez prechodného obdobia spôsobom, tzv. 
Veľkého tresku („Big-Bang Scenario“) a stane sa zá-
konným platidlom na území Slovenskej 
republiky. Koruna sa stane čiastkovou jednotkou eura 
v konverznom kurze stanovenom Radou EÚ.

do 16. januára 2009 Duálny obeh – počas krátkeho obdobia duálneho obe-
hu sa na území Slovenskej republiky bude platiť eu-
rom, ale aj korunovými bankovkami a mincami. Tie sa 
však už nebudú vydávať späť do peňažného obehu, ale 
budú sa postupne sťahovať, spracovávať a ničiť v pries-
toroch Národnej banky Slovenska.

od 17. januára 2009 Pokračovanie výmeny korunového obeživa za eurové 
bankovky a mince v komerčných bankách a NBS. Slo-
venské obehové eurové mince budú platné vo všet-
kých krajinách eurozóny a obehové mince ostatných 
krajín eurozóny budú platným obeživom aj na Slo-
vensku. Bankovky sú v celej eurozóne rovnaké.

do júna 2010 Odporúčané duálne zobrazovanie cien

Zdroj: www.nbs.sk
Viac sa môžete dozvedieť na malackej eurolinke 
každý štvrtok na t. č.: 034/772 56 86 od 15.00 do 21.00 h. 

s Pavlom dvořákom 
o histórii 

9. apríla sa v Knižnici MCK konala beseda s historikom, spisovateľom a publicis-
tom Pavlom Dvořákom. Téma Zachovajme si kultúrne dedičstvo priviedla do kniž-
nice záujemcov o históriu a tvorbu spisovateľa. Hosť odpovedal na otázky o deji-
nách Slovenska, problémoch archeológov s amatérskymi hľadačmi a inom. 

P. Dvořák porozprával o svojich skúsenostiach, ba aj prezradil niečo o ďalších 
plánoch. V tomto čase pracuje na sérii nových filmových príbehov s tajomnou his-
torickou zápletkou. Poučné posedenie sa skončilo autogramiádou.   -mck-
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V rámci Európskeho dňa melanómu, kto-
rý je vyhlásený každoročne začiatkom 
mája, má každý pacient šancu dať si vy-
šetriť svoje materské znamienka. Kožná 
ambulancia Nemocnice v Malackách po-
núka bezplatné preventívne vyšetrenie 
znamienok v priebehu celého roka.

„Vždy je lepšie ochoreniam predchádzať, 
ako ich liečiť,“ vysvetľuje MUDr. Mária Po-
liačiková, dermatovenerologička Nemoc-
ničnej, a. s. „Aj z milimetrového tmavého 
útvaru na koži sa môže vykľuť nebezpeč-
ný malígny melanóm.“

Treba mať na zreteli, že rakovina kože je 
jednou z najobávanejších, pretože me-

tastázy veľmi rýchlo prenikajú do celého 
tela a nešetria žiadny orgán.

„Je veľmi dôležité, aby si každý človek 
aj sám doma kontroloval znamienka 
na svojom tele a v prípade akýchkoľvek 
zmien okamžite navštívil kožnú ambu-
lanciu,“ hovorí MUDr. Poliačiková.

Medzi nebezpečné znamenia patria:

� zväčšovanie znamienka,
� neohraničený, nepravidelný tvar,
� krvácanie zo znamienka,
� viacfarebné znamienko (čierno-hne-

dé),
� hrboľatý povrch znamienka.

Dermatovenerologická ambulancia Ne-
mocničnej, a. s., je vybavená kvalitným 
dermatoskopom, pomocou ktorého vie 
lekárka určiť potenciálne nebezpečen-
stvo každého znamienka, skontrolovať 
jeho tvar, potvrdiť alebo vyvrátiť jeho 

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

aktívnosť. Ide o veľmi jednoduché, bez-
bolestné vyšetrenie, ktoré veľakrát môže 
zachrániť život.

„Pacienti si často myslia, že nárok na 
toto vyšetrenie majú len počas Eu-
rópskeho dňa melanómu, ale v sku-
točnosti sa na vyšetrenie dermatosko-
pom môžu objednať v priebehu celého 
roka,“ vysvetľuje MUDr. Poliačiková.

V prípade potvrdenia aktívnosti zna-
mienka v spolupráci s chirurgickým od-
delením ponúka Nemocnica v Malackách 
možnosť jeho odstránenia. Podozrivé 
útvary sa odstraňujú v lokálnej anestéze 
buď v chirurgickej ambulancii, alebo na 
operačnej sále chirurgického oddelenia. 
Zákrok nie je bolestivý a neobmedzuje 
pacienta v bežnom živote.

„Pár dní po zákroku je dobré vyhnúť sa 
styku rany s vodou a zvýšenej fyzickej 
námahe. Piaty až desiaty deň po zákroku, 
v závislosti od lokality, príde pacient na 
vybratie stehov. Vtedy sú už známe aj vý-
sledky z histológie a vieme defi nitívne ur-
čiť diagnózu,“ vysvetľuje primár chirurgic-
kého oddelenia MUDr. Vladimír Davinič.

V prípade, že máte znamienko, ktoré 
nie je po vyšetrení v kožnej ambulancii 
diagnostikované ako aktívne, ale chce-
te si ho dať odstrániť z estetického hľa-
diska, ponúkame vám aj túto možnosť. 
Niektoré znamienka je možné odstrániť 
ambulantne u MUDr. Poliačikovej elektro-
kauterom alebo na ambulancii klinickej 
chirurgie klasickou metódou. Spôsob od-

Špeciálna ponuka 
z lekárne NEMOCNIČNÁ

� Daylong 25 ultra lotio 100 ml

 353 Sk 247 Sk

� Daylong Kids 40 lotio, 100 ml

 407,50 Sk 285 Sk

– ochranný prostriedok pred sl-
nečným žiarením,

– kozmeticky prijateľný a ľahko sa 
rozotiera,

– obsahuje širokospektrálne 
a účinné UV fi ltre,

– odolný voči vode,
– v bežných situáciách postačuje 

aplikácia 1× denne,
– neobsahuje parfum ani farbiace 

látky (minimalizuje alergickú re-
akciu),

– popri ochranných má aj hyd-
ratujúce vlastnosti (vitamín E 
a aloe vera).

�

stránenia závisí od typu znamienka a od 
jeho predchádzajúceho vyšetrenia.Keď znamienko 

dáva znamenie
Každému z nás je veľmi príjemné, že nás opäť 
začalo slniečko hladiť svojimi lúčmi. Slnečné ul-
trafi alové žiarenie je však aj veľkým strašiakom 
a najvýznamnejším činiteľom pri vzniku ná-
dorových ochorení kože. Nepodceňujte svoje 
materské znamienka a príďte si ich dať vyšetriť 
v Nemocničnej, a. s., a to úplne zadarmo.

� Nová lekárka v gynekologickej am-
bulancii: MUDr. Valéria Sadáková

� Plánovaná dovolenka v kožnej am-
bulancii MUDr. Poliačikovej:

 5. – 16. 5. 2008

Oslovili sme návštevníkov nemocnice 
a položili sme im otázku:

� Venujete dostatočnú pozornosť 
znamienkam na tele?

„Znamienka si nekontro-
lujem. Uvedomujem si 
však, že je to nebezpeč-
né, a preto už dlhší čas 
uvažujem o odstráne-
ní jedného väčšieho na 
hrudníku.“ Jozef, 45-ročný

„Nemám skoro žiadne 
znamienka na tele. Ak by 
som mala, určite by som 
si ich dala pravidelne 
skontrolovať odborní-
kom.“ Jarmila, 36-ročná

„Mám v pláne objednať 
sa na odstránenie zna-
mienka na chrbte. Zna-
mienko mi skontrolo-
vala kožná lekárka a nie 
je nebezpečné. Ale keď-
že sa blíži leto a budem 
veľa na slnku, budem pokojnejší po jeho 
odstránení.“  Tomáš, 28-ročný

Ako je to s vami? Nepodceňujte útvary 
na koži. Prevencia môže mnohokrát za-
chrániť život. 

Kožná ambulancia
Ordina né hodiny

Po ndelok  7.00 – 14.30
Utorok  7.00 – 14.30
Streda  7.00 – 14.30
Štvrtok  7.00 – 14.30
Piatok  7.00 – 14.30

Objednajte sa na vyšetrenie dermatosko-
pom na telefónnom čísle 034/ 28 29 700.

Pýtame sa vás

Dokončenie z 1. strany
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V maďarskom Miškovci sa uskutočnil 
15. ročník veľtrhu cestovného ruchu 
s názvom Menjünk világgá! (Poďme do 
sveta!), na ktorom vystavovalo 143 re-
giónov, miest a cestovných kancelárií. 
Pred 16-tisícovou návštevou domácich 
cestovateľov sa Dolné Záhorie prezen-
tovalo ako región s výhodnou geogra-
fickou polohou, historickými pamiatka-
mi, prírodnými zvláštnosťami, ponukou 
pre turistov a cykloturistov. 

Okrem nášho regiónu sa zo Sloven-
ska na veľtrhu predstavil len Bansko-
bystrický kraj a Slovenská agentúra pre 
cestovný ruch v duchu sloganu Sloven-
sko – malá veľká krajina. Starostu jednej 
z mestských častí Miškovca Miklóša Ba-
lašu potešilo, že rod, ktorý nosil jeho 

meno, je trvalou súčasťou histórie Ma-
laciek. Skupinka rumunských cyklotu-
ristov je po predstavení prírodných zá-
kutí okolia rieky Moravy odhodlaná na 
dvoch kolesách doraziť na Záhorie. 

Expozíciu navštívila aj Zuzana Kišo-
vá, učiteľka v penzii. V slovenskej škole 
v mestečku Šátoraljaúhely vyučovala 
dlhé roky slovenčinu a na dôchodku 
stráca kontakt s jazykom, ktorý ľúbi. 
Vďačne prijala propagačné materiály 
Záhoria v slovenčine a knihu Malacky 
1206 – 2006.   

Účasť na veľtrhu v Miškovci umožnil 
projekt Prezentácia Dolného Záhoria na 
veľtrhoch cestovného ruchu, ktorý 

s podporou EÚ realizuje Mesto Malacky. 
Nové možnosti na slovensko-maďarskú 
spoluprácu ponúkajú fondy únie aj 
v novom programovacom období. Ma-
lacky v partnerstve s mestom Albertirša 
sa budú o ne uchádzať.

Text, foto: IVAnA PoToČŇáKoVá

Rumuni sa chystajú 
na Záhorie na bicykloch

Veľtrh v Miškovci je charakteristický rodinnou atmosférou.

Návštevníkov expozície Dolného Záhoria 
najviac zaujala prezentácia s 3D modelo
vaním Kraj medzi Moravou a Karpatmi a 
pohľadnice mesta a regiónu takisto s 3D 
efektom. Malačania sa s týmito produkt
mi projektu budú môcť zoznámiť na hap
peningovom podujatí Prvomájové Ma
lacky v Zámockom parku. 
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Osvetlenie 
alebo oslepenie

Presne takýto názov by bolo možné 
použiť na novodobé osvetlenie parku 
na Kláštornom námestí. Neviem, či po 
stránke osvetlenia je toto ko
nečná podoba. Ak nie, tak by 
bolo načase pokračovať. Ak 
niet s čím pokračovať, tak je na
čase uvažovať, kde zobrať pe
niaze na nové osvetlenie. Pre
čo? Skúsili ste sa prejsť parkom 
vo večerných hodinách? Ak nie, možno 
prídete na to, o čom píšem. A nechcite, 
aby vás pri tej prechádzke niekto pre
padol, lebo nebudete vedieť, komu sa 
máte poďakovať. No vlastne budete,  

predsa tomu, kto naprojektoval toto 
skvelé oslepenie – pardon osvetlenie. 
Už od dávnych čias ľudstvo prišlo na to, 
že osvetlenie priestranstiev sa aplikuje 
zhora, teda zo stožiarov alebo stĺpov. Pri 
takomto osvetlení neprichádza ku svie
teniu do očí, ale do priestoru, kam po

trebujeme vidieť. Treba si uve
domiť, že osvetlenie odspodu 
môžeme použiť len ako dopln
kové. A na koniec. Keď si môže
me dovoliť na Ulici J. Kostku 
alebo Záhoráckej (od AFK k far
skému kostolu) postaviť tri lam

py na piatich metroch, neviem, prečo to 
nejde aj na Kláštornom námestí. Dobo
vé osvetlenie by parku iste pristalo viac.

P. P. 
(Celé meno máme v redakcii.)

PUBLICISTIKA

KriticKým perOm

KRITICKÝM
PEROM

Vysypané z ObálKy

To, že na mieste nákupného centra Lidl stála voľakedy budova Centra voľného 
času a Základnej umeleckej školy pripomína adresa na pokladničnom bločku. 

zaujímaVOsť

Centrum voľného času v Malackách
organizuje cez letné prázdniny 

pobytový tábor 
v skalických 
horách, 
ktorý je zameraný na turistiku, pozná
vanie okolia a zábavu. Prihlásiť sa mô
žu deti a mládež, ktorí majú záujem sa 
niečo nové naučiť a vidieť. Tábor sa  
uskutoční od 5. do 11. júla. 
Cena je 2900 Sk. 
Prihlásiť sa môžete v CVČ do 9. mája. 
Záloha je 1000 Sk. Bližšie informácie 
na t. č.: 034/772 22 28 (Z. Ovečková).

DO pOzOrnOsti

Vážená redakcia,
píšem aj za ostatných, ktorí bývajú 

na Ul. M. Benku smerom od Zanzibaru 
ku Kozej ulici. Ten Zanzibar nám bol 
sám čert dlžen. Nielenže nás tu budia 
partie napitých hlavne po polnoci a naj
mä v letných mesiacoch, ktorí chodia 
na ubytovňu na Kozej ulici. Vyspevujú, 
kričia, tak že rozbrešú aj všetkých psov. 
Chcem písať o inom. Odkedy existuje 
Zanzibar, je tu pri kontajneri strašný ne
poriadok. Chodník, ba aj cesta je plná 
skla. Zo Zanzibaru vyhadzujú fľaše ved
ľa kontajnera a potom ich tam niekto 
porozbíja. Nielen deti môžu prísť k ne
peknému úrazu, ale aj my dospelí ne
stačíme na bicykloch lepiť defekty, lebo 
kto chce ísť do pekárenského obchodu, 
nevie kade prejsť, aby sa vyhol sklu. Bo
lo by načase, keby s tým už kompetentní 
urobili poriadok.

J. H. (meno autora máme v redakcii)

O reakciu sme požiadali 
RNDr. BOžeNu ORgOňOvú 
z oddelenia životného prostredia:

Na základe upozornenia občanov 
sme vykonali kontrolu v reštaurácii Zan
zibar a majiteľa upozornili na 
to, že pri ukladaní skla mimo 
kontajnera porušuje ustanove
nia VZN č. 6/2001 o zbere, pre
prave a nakladaní s komunál
nym odpadom. 

Majiteľ sľúbil okolie kontaj
nera vyčistiť a dať do poriadku.

Ďalej sme ho upozornili na to, že 

kontajnery na sklo boli po meste roz
miestnené hlavne pre občanov mesta. 
Majitelia reštauračných zariadení,  
v ktorých sa produkuje veľa nevratných 
sklených obalov, majú možnosť nosiť 
ich na odpadové dvory, kde sú veľké 

kontajnery na sklo. Okrem toho 
majú aj možnosť zakúpiť si svoj 
kontajner na sklo, ktorý by im 
mesto vyvážalo. Ušetrili by 
značnú časť nákladov za vývoz 
komunálneho odpadu, pretože 
by znížili objem vyprodukova

ného odpadu a mohli  by  si  znížiť  počet 
vývozov.

PÝTAME SA
ZA VÁS

Spoločnosť ORANGE Slovensko, a. s., 
investuje v Malackách asi 5,5 milióna Sk 
do výstavby lokálnej optickej prístupo
vej siete s napojením do každého by
tového domu a s vedením optického 
vlákna do bytu pre poskytovanie multi
funkčných telekomunikačných služieb 
prostredníctvom technológie FTTH (op
tika do domu – pripojenie k internetu, 

digitálna televízia a pevná linka). Dodá
vateľsky bude stavbu realizovať firma 
Michlovský, s. r. o., Piešťany. 

Výstavba optickej trasy bude prebie
hať v zastavanej lokalite sídliskového 
charakteru prevažne v zeleni popri spev
nených chodníkoch, v miestnych komu
nikáciách a na pozemkoch vo vlastníc
tve Mesta Malacky, respektíve bez listu 

vlastníctva. Spoločnosť sa zaviazala, že 
všetky narušené plochy uvedie do pô
vodného stavu. Zemné práce pre polo
ženie HDPE rúr budú v dĺžke 12 km, 
HDPE rúry 30 km. 

Predpokladaný začiatok stavby je 
v máji a jej ukončenie v októbri tohto 
roka.

-mh- 

Ukážka trás rozkopávky v centre mesta, z Kukučínovej pokryje Ul. J. Kubinu. „Optika” sa bude ťahať aj cez Ul. gen. M. R. Štefánika 
k uliciam sídliska Juh. Jedna vetva bude aj na Ľ. Zúbka a Jilemnického, ďalšia časť pri bytových domoch na začiatku Veľkomorav-
skej. Pokryté budú aj bytové domy na Partizánskej a časti Radlinského ulici.

malacky čaká rozkopávka 
pre budovanie optických trás

Zlyhala informovanosť?
Ing. Gabriela Reháková, vedúca od

delenia dopravy a stavebného poriad
ku, tvrdí, že informácia o zmene organi
zácie dopravy na Ul. 1. mája bola zve
rejnená na eM TV hneď po jej odsúhla
sení dopravným inžinierom a rozhod
nutí o realizácii. Že sa na „Prvomájke“ 
niečo chystá, signalizovali novoosadené 
nové – zatiaľ zahalené – dopravné znač
ky. Domnienku rozšifrovalo ich odhale
nie 7. 4. Väčšina obyvateľov mesta krát
ku správu v eM TV nezaregistrovala. 

Prečo jednosmerka?
„K tomuto riešeniu sa pristúpilo na 

základe dopravnej situácie na tejto ulici, 
ako aj na základe podnetov od tu býva
júcich občanov. Vzhľadom na nediscipli
novanosť vodičov a spôsob parkovania 
na oboch stranách komunikácie na Ulici 
1. mája prichádzalo počas premávky ku 
kolíznym situáciám a stávalo sa, že ulica 
bola vzhľadom na zaparkované vozidlá 
neprejazdná,“ obhajuje krok samosprá
vy G. Reháková. Na našu otázku, či ide 
o trvalé alebo len dočasné riešenie, od
povedá: „Súčasnú situáciu monitoruje
me, zatiaľ je uvedené riešenie trvalého 
charakteru. Vzhľadom na zvýšenie poč
tu motorových vozidiel na území mesta 

Malacky nepredpokladáme, že by sa si
tuácia vybudovaním vnútroblokových 
parkovacích miest zásadne zlepšila. Tie
to parkoviská by mali slúžiť predovšet
kým obyvateľom Ulice 1. mája a okoli
tých bytoviek.“

Aj na Zámockej
Podobné obmedzenie dopravy sa 

chystá aj v inej časti mesta. „Pripravuje
me aj ďalšie obmedzenia podľa doprav
nej situácie. Najbližšie na Zámockej uli
ci, kde by sme taktiež chceli zjednosmer
niť dopravu v časti pred poštou. Tento 
návrh opätovne vychádza z dopravnej 
situácie a zo zásadného nedostatku par
kovacích miest pred budovou pošty,“ 
ozrejmuje vedúca oddelenia zodpoved
ného za dopravu. Na poznámku redak
cie, že väčšina občanov, súdiac z príspev
kov na webe, vníma zmenu na Ul. 1. má
ja negatívne, reaguje: „Nezdieľame váš 
názor. Možno len tí, ktorí túto zmenu 
privítali, neuverejňujú svoje príspevky 
na stránke Malaciek. Všetky podnety, 
ktoré od občanov dostaneme a budú  
na dobro veci, preveríme s dopravným 
inžinierom a dobré námety budeme  
realizovať. Anonymnými príspevkami  
sa nebudeme zaoberať.“

LuCIA vIDANOvÁ

jednosmerka
na „prvomájke” 

Mestský úrad Malacky, oddelenie dopravy a stavebného poriadku týmto 
oznamuje vodičom, že od 7. 4. nastane zmena organizácie dopravy na ulici 
1. mája. Táto ulica bude jednosmerná v smere od Pribinovej k Břeclavskej 
ulici. Takýto úradnícky oznam sa objavil 3. 4. vo vysielaní mestskej televízie 
eM Tv. Od pondelka (7. 4.) už vodiči, ktorí sa bežne dostali na ul. 1. mája  
po odbočení z Brnianskej ulice, museli zmeniť trasu. usmerňovala ich pri-
tom mestská polícia. Časť občanov zmenu víta a na internetovej stránke pí-
še, že správnosť kroku ukáže čas, iní sú rozhorčení a vyjadrujú svoju nespo-
kojnosť.
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Tento projekt je spolufi nancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Investícia do vašej budúcnosti

O
operačný 
program 
bratislavský 
kraj

P B K

Operačný program Bratislavský kraj
Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel
Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj vyhlasuje pilotnú výzvu
na predkladanie žiadostí o nenávratný fi nančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj fi nancovaného z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR.

Prioritná os 1 Infraštruktúra, Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel
Kód výzvy: OPBK/2008/1.1/01, dátum vyhlásenia výzvy: 31. marca 2008, charakter výzvy: priebežná výzva

Prioritná os 1 Infraštruktúra, Opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava
Kód výzvy: OPBK/2008/1.2/01, dátum vyhlásenia výzvy: 31. marca 2008, charakter výzvy: priebežná výzva

Podrobné informácie na www.build.gov.sk a www.opbk.sk.

Pilotná výzva na predkladanie žiadostí o NFP
Regenerácia sídiel
Regionálna a mestská hromadná doprava

MH 08 F12
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Subjekty uvedené nižšie sú povinné 
vykonať deratizáciu vo svojich objek
toch, príp. v objektoch, kde na území 
mesta Malacky vykonávajú funkciu 
správcu, a to  prostredníctvom firiem. 
Po vykonaní deratizácie treba zaslať 
pracovný list, resp. iný vierohodný do
klad o výkone týchto prác obratom na 
MsÚ Malacky, oddelenie životného 
prostredia (OŽP). Nedodržanie týchto 
povinností bude postihované v zmysle 
platných právnych predpisov.

Povinné subjekty na vykonanie 
preventívnej deratizácie sú najmä 
vlastníci, príp. správcovia: zariadení 
spoločného stravovania zdravotníckych 
zariadení, obchodných a podnikateľ
ských prevádzok, školských a predškol
ských zariadení, prevádzkových a ad
ministratívnych budov, obytných do
mov, rodinných domov (v prípade cho
vu hosp. zvierat), kanalizačnej siete, vý
robných a prevádzkových objektov, vo
jenských objektov.                OŽP

15. – 22. apríla navštívi štyri sloven
ské mestá špeciálny autobus s mobil
nou oftalmologickou ambulanciou, 
ktorý poskytne širokej verejnosti infor
mácie o vekom podmienenej degene
rácie makuly a rizikách spojených s tým
to ochorením.

Návštevníci informačného autobusu 
budú mať možnosť 
dozvedieť sa 
viac o výskyte 
VPDM, riziko
vých faktoroch, 
o prevencii, ako 
tomuto ocho
reniu predchá
dzať, nechať si 
bezplatne vy
šetriť zrak a vý
sledky vyšetre
nia priamo na 
mieste konzul
tovať s očným 
lekárom.

V rámci kam
pane môžu zá
ujemcovia nav
štíviť informač
ný autobus 
v týchto mestách, kde bude autobus 
k dispozícii vždy dva dni:

Bratislava: 
15. – 16. apríl Námestie SNP
Trnava: 
17. – 18. apríl Trojičné námestie
Banská Bystrica: 
19. – 20. apríl Námestie SNP
Žilina: 
21. – 22. apríl Námestie A. Hlinku
Kampaň je podporovaná spoločnos

ťou Bausch & Lomb, celosvetovo uzná
vaným výrobcom očných prípravkov, 
ktorá je členom globálnej iniciatívy Sve

tovej zdravotníckej organizácie Vision 
2020, usilujúcej sa o výrazné zníženie 
hlavných príčin straty zraku do roku 
2020.

Vekom podmienená
degenerácia makuly – VPDM 

Hoci je VPDM hlav
nou príčinou stra
ty zraku u ľudí nad 
50 rokov, štatistiky 
prezrádzajú nízke 
povedomie širokej 
verejnosti o tomto 
ochorení. Nedo
statok informácií 
zapríčiňuje to, že 
ľudia nepoznajú 
hlavné príznaky, 
nedokážu rozpo
znať počiatočné 
štádium ochore
nia a nevedia, ako 
mu predchádzať. 
VPDM je celosve
tovým problé
mom, ktorý sa tý
ka približne 150 
miliónov ľudí. Až 

polovica Európanov vo veku nad 65 ro
kov má príznaky vekom podmienenej 
degenerácie makuly. Podľa odhadov 
Svetovej zdravotníckej organizácie vý
skyt VPDM v priebehu nasledujúceho 
desaťročia stúpne trojnásobne.

Pestrá strava spojená s primeranou 
fyzickou aktivitou, vyhýbanie sa pria
memu slnečnému žiareniu a užívanie 
vhodných výživových doplnkov môže 
prispieť k zníženiu rizika rozvoja VPDM. 

Viac informácií nájdete na 
www.degeneracia-makuly.sk. 

-pr-

SERVIS ČITATEĽOM • INZERCIA

Cudzie slová začínajúce písmenom G:
tajnička č. 3  sopečná vyvrelina;
glorifikácia   oslavovanie; 
gala   slávnostný odev;  
guómon   tyč slnečných hodín
galéra   veslová bojová loď;
gorgonzola   taliansky plesňový syr;
galantína  jemná paštéta;  
granit  žula;
tajnička č. 1  opona ;   
gratinovanie   zapekanie pokrmov;
gaudium  veselá zábava;  
tajnička č. 2   ruský trestný tábor;
gauner  darebák;   
gyros   grécke jedlo z mäsa;
genetika  veda o dedičnosti;  
gyroskop  zotrvačník;
geografia  zemepis;   
grešľa   stará drobná minca; 
gilotína   popravčia sekera;  
gravidita   tehotenstvo;

VODOROVNE
A nápoj na zimné dni; meno herca 

Hlaváčka; síra; poznanie; známa púšť B 
stavebný materiál; Slovenské národné 
hnutie; indiánska fajka mieru C MPZ 
Španielska; jedovatý had; popravuje; 
pulóver s vysokým golierom; vodík D 
jedno z ruských lietadiel; Česká rada 
akademiků; tajnička č. 1; stred slova 
„oleandr“; kypri pôdu pluhom E zeleni
nové jedlo; kopanica; plynie pre kaž
dého rovnako; zábava; druh montáž
nych kľúčov F nebdie; hluk; rímskych 
50; trám; na toto miesto G pretlač na 
bývalých čs. poštových známkach; ju
hoamerický kopytník; oslovuje v 3. oso
be; tvrdo pracuje; hlas husí.

ZVISLE 
1 gram; somárie – obrátene 2 kôro

vec; druh maliarskej techniky 3 obec na 

južnom Slovensku; komu patriaci; Leo
nard 4 tajnička č. 3; popevok 5 sloven
skopoľská rieka; povrchová baňa  
6 mestečko na severe Rakúska; grécke 
písmeno 7 skratka bývalej nemeckej 
meny; zvratné zámeno; zvieratník 8 kys
lík; vopchaj; zinok 9 raňajkovali v Prahe 
10 rímskych 5; produkt zápalového pro

cesu; hokejový klub 11 iniciály herečky 
Krížikovej; ruské lietadlo; vyhráva 12 po
darúnok; meno Chačaturiana 13 liečivý 
kaktus; Adela po domácky 14 tajnička 
č. 2; podmienková spojka 15 symetrála; 
dlhá samohláska 16 futbalový obranca 
– slangovo; ruské mužské meno 17 la
tinská spojka; ostrý okraj veci. 

Na pomoc: 6 Laa   
 Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

Kto chce súťažiť o predplatné magazínu 
žena, nech pošle kupón spolu so správny
mi odpoveďami do 28. apríla a zaradíme 
ho do žrebovania o rovnakú cenu.

KUPÓN

8

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali 
správne vylúštenie tajničky – 1. fumi-
gátor, 2. fáma, 3. filc, 4. falanga – 
sme vyžrebovali Annu Červenkovú 
z P. Blahu v Malackách, ktorá získa
va predplatné magazínu Žena. 

MALACKÝ
HLAS

KrížovKA

DroBNÁ INZErCIA

ČASOPIS DO KAŽDEJ KABELKY

Metro Media, s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava. 
Tel.: 02/49 20 74 36, fax: 02/49 20 74 38, 

e-mail:marketing@metromedia.sk, www.modernazena.sk

Slávne ženy trápi rakovina. Prekazí im kariéru?
Kamarátka alebo had na prsiach?

Prezradíme vám 7 krokov ku šťastiu
Shakespeare – skutočný umelec alebo podvodník?

Stanovením mylnej diagnózy umrela pacientka. 
Stalo sa niečo také aj vo vašom okolí?

Dobré rady do záhrady 
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A MrAZNIčKy 

MoNTUjEM
KLIMATIZÁCIE
Pavol Šišolák
Závod 663
tel.: 034/779 94 35
0903/75 06 12

MH 08 F7

Až do 90 000 Sk bez ručiteľa
Rýchlo a bez poplatkov
Splatnosť až 48 mesiacov 

www.peniazeprevas.sk

PÔŽIČKA

0948 514 765

ProfiCredit_Malacky_Hlas_70x50.indd   1 1.4.2008   11:47:16

Myslite na budúcnosť a chráňte si svoj zrak

Dni zdravého zraku 
na Slovensku

Cieľom informačnej kampane o vekom podmienenej degenerácii makuly 
(VPDM), ktorá sa uskutočňuje vo viacerých európskych krajinách, je in-
formovať širokú verejnosť o skutočnosti, že VPDM je najčastejšou príči-
nou straty zraku vo vyspelých krajinách.

Ocuvite® Lutein je do
plnok výživy určený k optimálnej výžive 
očí. Obsahuje unikátnu kombináciu ka
roténoidov luteínu a zeaxantínu, vitamí
nov a minerálov, ktoré podporujú kvalitu 
zraku. 

MH 08 F16

jarná deratizácia 
MsÚ Malacky určuje termín na vykonanie jarnej  
preventívnej celoplošnej deratizácie na území 
mesta Malacky

od 1. 4. do 1. 5.

LEZECKÁ 
STENA
MALINA
Prevádzkový čas 
JANUÁR – JÚN
Utorok  18.30 – 21.00 h
Štvrtok  16.00 – 18.30 h
Nedeľa  18.30 – 21.00 h
Vstupné 
Dospelí  50 Sk
Deti od 111 do 160 cm 20 Sk
Deti do 110 cm 0 Sk
Členovia HK Iames Malacky        30 Sk
Členovia UIAA 40 Sk
Prenájom celej steny
(max. 7 osôb)   500 Sk

Podnikateľský servis Bratislavskej regionálnej komory SOPK
Semináre, workshopy a tréningy pre podnikateľov

23. 4.
Ako mať spokojných zamestnancov – stabilizácia, výkonnosť kontra 
mobing na pracovisku – PhDr. Katarína Ikrényiová

28. 4. Pracovné pohovory – PhDr. Viera Trnková

29. 4.
Lízing – účtovné a daňové súvislosti
Lektor: Ing. Margita Makarová, daňová poradkyňa

6.5. Biznis protokol – Lektor: PhDr. Ľubica Mižičková

7. 5.
Pohľadávky – predchádzanie, zabezpečenie, vymáhanie
Lektor: JUDr. Peter Bizub, advokát

12. 5.
Účasť vo verejnom obstarávaní a príprava ponuky do súťaže pri VO 
Lektori: Ing. Oľga Markovičová, Ing. Anton Bobrík

13. 5.
Riadenie znalostnej politiky v podniku
Lektor: RNDr. Marta Krajčíová, samost. konzultant

16. 5. PRESENTATIONS SKILLS IN ENGLISH – International Learning Centre

20. 5.
Ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 
2007 – Lektor: RNDr. Jozef Mihál

21. 5.
Odborná správa registratúrnych záznamov – Lektor: Mgr. Mária Mrižo
vá, PhD., odbor archívov a registratúr sekcie verejnej správy MV SR

23. 5.
Katastrálny zákon a zákon o pozemkových úpravách po novelizácii
Lektor: Mgr Marta Koprdová, Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 

27. 5.
Schválené hospodárske subjekty – AEO 
Lektor: Mgr. Vladimír Pisár, Colné riaditeľstvo SR

30. 5.
Riadenie bezkonfliktných vzťahov na pracovisku 
Lektor: PhDr. Viera Trnková

Zahraničné aktivity

21.–24. 4. Obchodná misia LinzPassau

28. 4. Obchodný deň chorvátskych podnikateľov v SR

27. 5.
Obchodovanie s Bulharskom – stretnutie slovenských podnikateľov  
s bulharským obchodným radcom

Iné aktuálne ponuky

Projekt RATING – nezávislé hodnotenie ekonomického zdravia firmy  •  Vystavova
nie ATA karnetov – unifikovaný colný dokument pre tranzit a dočasný dovoz to
varov do tretích krajín bez cla  •  Osvedčovanie o pôvode tovaru – služby pre zjed
nodušenie Vášho zahraničného obchodu

Bližšie informácie: www.basopk.sk, tel. 02/48 29 12 57 alebo sopkrkbl@sopk.sk

• Predám 2 online záložné zdroje (800, 
1000), do kúpeľne 4 ks OSB dosák s hli
nenou vrstvou (n&l), nepoužitý el. bojler 
120 l/380 V, ribstol, elektronickú TV an
ténu Saturn, mobilný alarm Dracon C10, 
3 ks nové stenové vodovodné batérie 
100 mm.

Kontakt: 02 65 93 32 55, 0905 64 54 55 
• Predám 3izbový rodinný dom v Ro
hožníku po kompletnej rekonštrukcii. 

Kontakt: 0908 13 95 72. 
• Kúpim 1 alebo 2izbový byt s balkó
nom v Malackách. 
Kontakt: 0905 30 38 98,  0902 51 18 99.

-pr-
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KULTÚRA • SPOLOČENSKÁ KRONIKA • OZNAMY

OD  25. 3. DO 7. 4.

Sylvia Srnková a Ladislav Emrich 

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Apríloví jubilanti:
80 – Anton Bašovský; Emí-
lia Dirnbergerová; Ján Pa-

dyšák; Otília Šútorová; Anton Kohút; 
Mária Vinceková; Anna Laffersová; 
Emília Pribilová; Jindrich Kožuch;  
Anton Uhrinec; 85 – František Michá-
lek; Hermína Vilémová; Mária Buj-
novská; Adam Hafera; Mária Vara-
diová; Paulína Jursová; 93 – Berta 
Kucková; 94  – Antónia Oslejová;  
100 – Alžbeta Slobodová

POVEDALI SI ÁNO:

Pavlína Jelínková, 1948, Ma-
lacky; Michal Jurkáček, 1959, 

Jakubov; Vilma  Žitniaková, 1934, 
Malacky;  Mária Jurkovičová, 1928, 
Veľké Leváre; Peter šíp, 1955, Malac-
ky; Etela  Jeklová, 1925, Plavecký  
Mikuláš; Janka Sedláková, 1932, Ma-
lacky; Richard Petráš, 1944, Malacky; 
František Blažíček, 1972, Malacky

†

sPOMiENKA

sPOLOčENsKÁ KRONiKA

14. 4. oslávila 56 ro-
kov
oTíLIA PASTVoVá 
Netreba more slov,  
rieku viet, úmysel pre-
zradí aj malý skromný 
kvet. Jedno-dve slo-

víčka maličkú kytičku, čo presne zapad-
nú do miesta v srdiečku. 
Všetko najlepšie Ti prajú kamarátka 
Jarka s rodinou, manžel Viliam, dcéra 
Martinka s rodinou a syn Radko. 

bLAHOŽELÁME

RECEPt PANi VOZÁROVEJ

VÍTAME MEDZI NAMI:

Sofia Paštrnáková, nar. 17. 3. 
Matúš Kordoš, nar. 20. 3.

11. 4. uplynulo 10 ro-
kov, čo nás navždy 
opustila naša drahá 
mamička a babička 
ALŽBETA 
MASARoVIČoVá. 

S láskou a úctou spomína celá rodina. 

Juraj Kollár je prosto neopakovateľ-
ný rovnako ako jeho poviedky, ktoré sú 
o to vzácnejšie, že si ich nevymyslel. Či 
už ich sám prežil, alebo prerozprával 
príbehy svojich blízkych a známych. Do-
stal sa na palubu amerického krížnika 
ako nezvyčajný člen japonskej skupiny, 

čarovne opisuje podvedomý omyl Blb-
ca neverného Paľa, aktívne sa vracia ako  
jeden zo záchrancov pri najväčšom le-
teckom nešťastí v slovenskej histórii vo 
vodách Zlatých pieskov. A to je len za-
čiatok. Nemožno prehliadnuť, prečo šéf-
kuchár z Grandky v Manderláku prehltol 
statného švába, ako pred uprenými po-
hľadmi vyše dvesto opaľujúcich sa na 
Solisku pri bežnom ľudskom úkone po-

čúval hlasné pokriky typu: pritlač, viac  
si čupni či neoser si päty.

Juraj Kollár sa narodil v roku 1949,  
v čase, keď sa Bratislava končila za zim-
ným štadiónom, ktorý ani nebol krytý, 
keď na Centrálnom trhovisku, presne 
tam, kde je dnes zastávka MHD smerom 
na stanicu, bola „estékáčka“ koní a do 
Petržalky sa chodilo len na dobrú zmrz-
linu, ktorú tam predával Turek Alimovič 
Alim.

Voda mu učarila od útleho veku. Lo-
denica na petržalskom brehu Dunaja  
a neskôr i tá v karloveskej zátoke sa mu 
stali počas celého jeho mládeneckého 
života, takpovediac, druhým domovom. 
Príjemné rodinné zázemie, národnostne 
ladené – krstný otec bol brat spisova-
teľa a národovca Martina Rázusa a spi-
sovateľky Márie Rázusovej-Martákovej 
– zanechali na chlapcovi túžbu vyroz-
právať svoje zážitky a rodinné príbehy 
už v skoršom veku. No či už nesmelosť, 
nezrelosť alebo zaneprázdnenosť, ako 
sám hovorí, pohli perom autora až te-
raz, v zrelom veku. Čas len pomohol 
kvalite a rozprávačskému umeniu, ktoré 
autor vo svojich poviedkach nesporne 
podáva.

Všetky príbehy sa v skutočnosti  
stali. V niektorých sú pozmenené mená, 
azda sú pohnuté miestom a časom de-
ja, no podstata príbehu je skutočná  
a pravdivá. Väčšina poviedok je humor-
ne ladená, každému isto dobre padne 
pousmiať sa na príbehoch, ktoré aj  
keď odvial neúprosný čas, v mnohom 
pripomínajú tie, ktoré zažil každý z nás.

Knihu Konina 
a iné rozmarné poviedky 
si môžete objednať na adrese:
Metro Media, s. r. o.
Račianska 66
831 02 Bratislava 
alebo na tel. č.: 02/49 20 74 11

Vznik každej mimoriadnej udalos-
ti predstavuje nebezpečenstvo 
a ohrozenie života a zdravia obyvate-
ľov. Mimoriadne udalosti podľa cha-
rakteristík rozdeľujeme na živelné po-
hromy, havárie, katastrofy a teroristic-
ké útoky.

Medzi živelné pohromy 
patria najmä povodne a záplavy, 

krupobitia, následky víchrice, zosuvy 
pôdy, snehové kalamity a lavíny, roz-
siahle námrazy a zemetrasenia. 

Havárie 
sú najmä požiare a výbuchy, úniky 

nebezpečných látok, prípravkov a od-
padov, ako aj poškodenie vedení a za-
riadení rozvodných sietí.

Katastrofy 
sú najmä letecké, železničné, lodné 

a cestné nehody spojené s požiarmi či 
s únikom nebezpečných látok, ako aj 
havárie jadrových zariadení a poruše-
nie vodných stavieb.

Obyvateľstvo je o hroziacom nebez-
pečenstve informované varovnými sig-
nálmi sirén a hovorenou informáciou 
hromadnými informačnými prostried-
kami, ako je miestny rozhlas, miestna te-
levízia, stanice Slovenského rozhlasu 
a Slovenskej televízie.

Varovné signály sú tieto:
Všeobecné ohrozenie – 2-minútový 

kolísavý tón sirén pri ohrození mimo-
riadnou udalosťou a následne doplne-
ný hovorenou informáciou, ktorá obsa-
huje základné údaje – miesto, čas, druh 
ohrozenia, veľkosť ohrozeného územia, 
pokyny na konanie obyvateľstva.

ohrozenie  vodou  – 6-minútový 
stály  tón sirén pri ohrození ničivými 
účinkami vody.

Koniec  ohrozenia  – 2-minútový 
stály  tón sirén bez opakovania pri 
ukončení ohrozenia alebo ukončení 
pôsobenia nepriaznivých faktorov mi-
moriadnej udalosti.

Preskúšanie  prevádzkyschopnosti 
systému varovania sa vykonáva spra-
vidla každý druhý piatok v mesiaci o 12. 
hodine 2-minútovým stálym tónom si-
rén, čomu predchádza informovanie 
obyvateľstva v miestnom rozhlase. 

Pri ohrození nebezpečnou látkou 
treba opustiť priestor kontaminácie. Ak 
sa nachádzate v smere vetra a ste v ča-
sovej tiesni, ihneď vyhľadajte ukrytie 
v budovách.

Ak je možné zo zasiahnutého pries-
toru odísť, opúšťajte ho kolmo na smer 
vetra šíriaceho nebezpečnú látku.

Po vstupe do budovy si treba dô-
kladne umyť ruky, tvár a ďalšie nekryté 
časti tela. V budove sa musí vypnúť 
ventilačné a klimatizačné zariadenie, 
musia  sa  uzavrieť  a  utesniť  okná, 
dvere a ventilačné otvory, a to mok-
rými  textíliami,  lepiacimi  fóliami, 
igelitom, tmelom, penovou hmotou 
ap.

Treba si ešte podľa situácie pripraviť 
nevyhnutnú zásobu pitnej a úžitkovej 
vody a potravín. 

referát civilnej ochrany 
MsÚ v Malackách

dO POZORNOsti

informácie o signáloch
civilnej ochrany 

Autor  knihy  Koni-
na,  sympaťák  Ju-
raj  Kollár,  jedno-
ducho  v  každom 
vyvolá  poriadnu 
zmes pocitov. naj-
prv  je  to  rešpekt  
z  výraznej  posta-
vy,  no  keď  spustí 
svoje príbehy, ma-
lí  i  veľkí  patria  už 
len a len jemu. Pri 
rozprávaní  s  ním 
sa prichytíte, že sa 
smejete  do  neprí-
četnosti a cítite sa 
v  jeho  spoločnos-
ti,  akoby  ste  sa  
poznali odjakživa. 
Jednoducho  vás 
vtiahne do svojich 
príbehov,  akoby 
ste  boli  ich  účast-
níkom. 

Juraj Kollár

KONiNA a iné
rozmarné poviedky

burza ošatenia 
a hračiek

V  sobotu  19.  apríla  od  9.00  h  do 
13.30 h sa v Letnom ringu Aliho Rei-
senauera (dvor Boxing Clubu – RTJ; 
vedľa Gymnázia na Ul. 1. mája) uskutoč-
ní burza detského, tínedžerského a do-
speláckeho ošatenia a športových po-
trieb. Ak chcete niečo predať, prihláste 
sa najneskôr do  17.  4.  telefonicky  na 
čísle 0905 94 95 08 a dohodnite si re-
zerváciu. Ponúknuť možno okrem ode-
vov aj hračky, kočíky, autosedačky, špor-
tové potreby a pod. 

V prípade nepriaznivého počasia bu-
de burza zrušená.               -mh-

Základná umelecká škola v Malac-
kách, Záhorácka 1918, 901 01 Ma-
lacky oznamuje, že

prijímacie  
skúšky do ZuŠ 
na školský rok 
2008/2009 
sa uskutočnia 12.  a 13.  mája (pon-
delok a utorok) v čase od 14.00 do 
17.30 h.
Hudobný a tanečný odbor – budo-
va ZUŠ, Záhorácka 1918
Výtvarný  a  literárno-dramatický 
odbor – synagóga

určené 
pre 
dobrodruhov

Cykloturista Peter Patsch, ktorý má 
za sebou už viacero úspešných sveto-
vých cyklotúr, hľadá spolucestovateľa 
(spolucestovateľov) na  putovanie  cez 
Rakúsko, Taliansko, Francúzsko, špa-
nielsko,  Maroko  a  Portugalsko. Táto 
trasa bude dlhá asi 10 000 km a cyk-
listi ju podľa odhadov zvládnu za 90 
až 100 dní. 

„Viem, že to chce kondičku, financie 
aj dostatok času. Záujemcovia by prí-
padne nemuseli absolvovať celú trasu, 
ale len niektorú časť,“ dodáva P. Patsch. 
Uvažujete  o  tomto  veľkom  cestova-
teľskom dobrodružstve? ozvite sa na 
tel. 0903/03 63 18.

Fantastický 
koncert
zažili  v šH  Malina  stov-
ky  Malačanov  aj  náv-
števníkov z okolia, kto-
rý  si  nenechali  ujsť  vy-
stúpenie  viacnásobnej 
českej „slávice“ 

Lucie bílej. 
Táto 42-ročná kráľov-

ná českého popu odštar-
tovala svoje slovenské tur-
né práve na Záhorí v ne-
deľu 6. apríla. Svojím vý-
konom v sebe nezaprela 
osobnosť skutočnej pro-
fesionálky, ale aj človeka 
s veľkým duchom. Ešte 
počas spievania stíhala 
rozdávať úsmevy a pod-
pisy nedočkavým deťom. 
A pre tých, ktorý Lucku 
nestihli požiadať o auto-
gram prinášame pozdrav 
v Malackom hlase.

-mh-

Mandľová torta
SPoTREBA –  5 vajec, 160 g práškové-

ho cukru, 100 g krupicovej múky, 70 g 
mandlí

PLnKA  –  1 dl mlieka, 100 g hladkej 
múky, 250 g masla, 200 g práškového 
cukru, 80 g opražených mandlí.

PoSTUP – Žĺtky vymiešame s polovicou 
cukru. Z dvoch bielkov ušľaháme tuhý 
sneh, do ktorého zamiešame druhú polo-
vicu cukru. Sneh s múkou a zomletými 
mandľami zľahka primiešame do žĺtkov. 
Cesto dáme do vymastenej a múkou vy-
sypanej tortovej formy a upečieme v stred-
ne teplej rúre. Vychladnutú dvakrát na-
plocho prekrojíme, plátky natrieme pln-
kou a zložíme na seba. Vrch potrieme pln-
kou a ozdobíme obielenými mandľami. 

PLnKA – Múku rozmiešame s mliekom 
a uvaríme na hustú kašu. Zmäknuté mas-
lo vymiešame s cukrom, potom po kús-
koch primiešavame vychladnutú múčnu 
kašu. Mandle dáme do vriacej vody a ne-
cháme ich trochu povariť, aby ľahšie zišla 
šupka. Potom ich ocedíme a olúpeme. 
Z olúpaných mandlí vyberieme pekných 
25 zŕn, ktorými ozdobíme vrch torty. Zvyš-
ky mandlí dáme na suchú panvicu a opra-
žíme do ružova. Zomelieme a pridáme do 
vymiešaného masla.

Klub filatelistov ZSF 52 – 32, MsCK, 
CVeČko a Zš dr. J. dérera v Malac-
kách Vás pozývajú na 

Jarnú 
zberateľskú
burzu,
v sobotu 19. apríla od 8.00 do 12.00 
h v priestoroch šJ Zš dr. J. dérera, 
Ul. gen. M. R. Štefánika 7 v Malackách. 
Venovaná bude známkam, minciam, 
bankovkám, pohľadniciam, telefón-
nym kartám, kalendárikom, pivným 
suvenírom, starožitnostiam, figúrkam 
z kindervajíčok, hokejovým kartičkám 
a pod. Parkovisko je v priestore škol-
ského dvora. Vstupné pre dospelých 
je 10 Sk a deti do 15 rokov majú vstup 
zdarma.  Ste srdečne vítaní!
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Po roku sa priaznivci športu zišli v SD MCK, 
aby sa 4. apríla stali svedkami odovzdávania 
cien „Najšportovcom“ za rok 2007. Podujatie 
otvoril predseda Komisie školstva a sociál-
nych vecí MsZ Mgr. Anton Pašteka a slávnosť 
už tradične konferovala PaedDr. Jana Pagá-
čová. Podujatie už tretí rok organizovala Ko-
misia školstva a sociálnych vecí MsZ, pod kto-
rú patrí aj šport. Výdatnú pomoc jej poskytlo 
Mesto Malacky a CVeČko v Malackách, ktoré 
zabezpečilo vydarený kultúrny program. 

MláDež
Atlétka Alexandra Štuková 
V ankete sa umiestnila medzi najlepšími už po 

tretíkrát. Medzi najväčší úspech minulého roka pat
rí 3. miesto v behu na 400 m na Majstrovstvách sve
ta v atletike do 17 rokov. Zvíťazila na „štyristovke“ aj 
na Európskych olympijských hrách mládeže v Be
lehrade a Majstrovstvách Európy v atletike klubo
vých družstiev junioriek v Brne.

Vodný motorista Peter Štefanovič 
Len štrnásťročný pretekár oddielu vodného mo

torizmu v Malackách sa stal v roku 2007 majstrom 
Slovenska  v  kategórii  žiaci  FORMULE  FUTURE.  Na 
majstrovstvách Európy skončil  tretí a na majstrov
stvách sveta sa umiestnil na skvelom 6. mieste. 

Volejbalista Peter Michalovič
Momentálne  hosťuje  v Trenčíne,  kde  chodí  na 

športové gymnázium. V roku 2007 sa stal majstrom 
SR do 18 rokov spolu s Matejom Herichom. Na zá
klade toho štartoval na ME U18 (13.) a MS U19 (25.).

Atlét Ján Beňa 
Na Majstrovstvách sveta v atletike do 17 rokov si 

na trati 800 m vybehal 30. miesto. 15. priečku ob
sadil na Európskych olympijských hrách mládeže.  
V „osemstovke“ sa stal majstrom Slovenska na ha
lových majstrovstvách a aj majstrovstvách v atleti
ke vonku na dráhe v kategórii dorastu. 

Stolná tenistka lucia Truksová 
V  minulom  roku  vyhrala  bronz  na  majstrov

stvách  SR  vo  dvojhre  v  kategórii  mladších  žiačok 
a  s  K.  Nemčovičovou  získala  v  rovnakej  kategórii 
striebro vo štvorhre. L. Truksová  je členkou repre
zentačného  družstva  Slovenska  žiačok  a  členkou 
širšej  reprezentácie Slovenska, ktorá sa pripravuje 
na Olympijské hry mládeže.

DoSPelí
Atlétka Barbora Šimková 
Získala prvé miesto na halových Majstrovstvách 

Slovenska v atletike žien v behu na 60 a 200 m. Zví
ťazila aj v „stovke“ na M SR v atletike žien vonku na 
dráhe a na rovnakých pretekoch v behu na 200 m 
vyhrala striebro. Z Európskeho pohára v atletike re
prezentačných  družstiev  si  na  dráhe  dlhej  100  m 
vybehala 7. pozíciu.

Kulturista Denis Tanglmayer
Na Majstrovstvách Slovenska juniorov v trojboji 

získal 1. miesto, rovnako aj na Majstrovstvách Slo
venska v tlaku na lavičke. V rovnakej disciplíne zís
kal prvenstvo na Veľkej cene Trenčína. Bol nomino
vaný na majstrovstvá Európy, ktorých sa pre nedo
statok financií nezúčastnil.

Atlétka Katarína Ďuricová
Je bronzovou z halových Majstrovstiev Sloven

ska v atletike žien v trojskoku. A v rovnakej kategórii 
zvíťazila  na  Majstrovstvách  Slovenska  junioriek 
vonku na dráhe v Košiciach. 

Vodný motorista emil Jung
Stal sa vicemajstrom na Majstrovstvách Sloven

ska v triede T 850. Tretiu priečku vybojoval na maj
strovstvách Európy a štvrtú na majstrovstvách sve
ta. Druhé miesta mu patrili v súťaži Castrol cup a Po
hár priateľstva. 

Boxer Juraj Kimlička
Získal druhé miesto na Majstrovstvách Sloven

ska seniorov v hmotnosti do 64 kg. Trikrát zvíťazil 
na majstrovských turnajoch v Rakúsku a na Sloven
sku. Dvakrát remizoval v Nemecku a Taliansku. Jed
no tretie miesto si vyboxoval na turnaji v Nemecku. 
Stal sa najlepším boxerom Boxing clubu RTJ v kate
górii seniorov za rok 2007. 

KoleKTíVy
•  volejbalisti  (seniori  VO TJ Strojár)  za  6. mies

to v extralige 2006/2007, 
•  futbalisti  (žiaci  ČSFA  Malacky)  za  3.  miesto 

v NIKE PREMIER CUP 2007, najväčšom celosloven
skom turnaji hráčov do 15 rokov v Nitre,

•  stolní tenisti  (starší  žiaci  MSK  Malacky)  za  
1. miesto na majstrovstvách Slovenska v kategórii 
družstiev.  Medzi  najúspešnejšie  kolektívy  boli  
zaradení už tretí rok po sebe

Text, foto: lUCIA VIDANoVá
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ŠPORT

Poháre pre víťazov  ankety  Malackého  hlasu venovalo Cafe 23. 
Ozvučenie a  osvetlenie sponzorsky zabezpečil  J. Predajniansky.

Anton Pašteka odovzdal v kategórii dospelých cenu Emilovi Jungovi. Lucka Truksová si prevzala diplom a pohár od poslanca Mariána Ha-
ramiu. 

D. Rusňák, predseda VO TJ Strojár, pózuje spolu s L. Ballom, prednos-
tom obvodného úradu, s pohárom pre najlepší športový kolektív.

V ankete nášho dvojtýždenníka volili 
čitatelia  najobľúbenejšieho  športovca  
i športový kolektív. Z víťazstva v ankete 
sa  tešili  Alexandra Štuková  a  jej  do
movský AC Malacky. Do ankety sa za
slaním hlasovacieho lístku zapojilo spo
lu 108 čitateľov. Desiati z nich sa isto po
tešia športovým cenám. Ktorí šťastlivci 
to sú? 

1. Štefan Jánsky z olšovského uli-
ce v Malackách – tričko s golierom, tre
nírky  značky  Umbro  (futbalový  oddiel 
ŠK Malacky) 

2.  Anna Štefanovičová z Hollého 
ulice v Malackách – 10vstupová per

manentka do plavárne v ŠH Malina ( AD 
HOC Malacky)

3.  Martina Vochtová zo Štúrovej 
ulice v Malackách  –  športový  ruksak, 
tričko, okuliare (Tower Automotive Ma
lacky, a. s.)

4.  Jana Neužilová z B. Němcovej 
v Malackách  cyklistická prilba (Mesto 
Malacky)

5. Ivan Damašek z Továrenskej uli-
ce v Kútoch  –  futbalová  lopta  (Mesto 
Malacky)

6. eva Petrášová z Vajanského uli-
ce v Malackách  –  sada  xenonových 
svetiel na bicykel (Mesto Malacky)

7. Peter Dudáš zo Šustekovej ulice 
v Bratislave  –  stolnotenisová  sada  ra
kiet (Mesto Malacky)

8.  Zuzana Martincová z Hlavnej 
ulice z Vysokej pri Morave – športová 
fľaša s termoobalom, plavecké okuliare 
(Mesto Malacky)

9.  Beáta žilavá z Kollárovej ulice 
v Malackách – bedmintonová súprava 
(Mesto Malacky)

10. Katarína Jurkáčková z Kostoliš-
ťa 175 – fitneslopta (Mesto Malacky)

Víťazom blahoželáme. Ceny si môžu 
vyzdvihnúť v redakcii Malackého hlasu 
v budove MsÚ na Radlinského ul., 3. p. 

Najobľúbejší Štuková a AC Malacky

.

Ťahúňom večera bol víťaz súťaže 5. ročníka Coca-co-
la Popstar – spevák Bystrík z Trnavy.

Venované „NAjšportovcom” za rok 2007
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