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Pozývame vás na mimoriadne za
sadnutie mestského zastupiteľ
stva, ktoré sa uskutoční 5. júna 
o 17.00 h vo veľkej zasadačke MsÚ 
na Radlinského ulici v Malackách.
Hlavným bodom programu je 
schválenie kofinancovania pro
jektu Rekonštrukcia a revitalizá
cia školského areálu na park, od
dychu a zdravia na Záhoráckej 
ul. v Malackách.

Ing. Peter Kalenčík, výkonný riaditeľ
Nemocničnej, a. s.

„Nemocnica je 
optimálne nastavená, 
aj keď je čo 
dolaďovať”

Od 1. júla 2004 manažuje malackú nemocnicu spoločnosť Nemocničná, a. s. 
„Cesta k prosperite má viesť cez plánovanie a marketing, novú organizačnú 
štruktúru, kvalitný finančný manažment a najmä kvalitný prístup k pacien
tom, založený na vzájomnej dôvere a komunikácii,“ tvrdil v rozhovore pre 
Malacký hlas (8/2004) vtedajší riaditeľ MUDr. Peter Jerguš. Po štyroch ro
koch už možno bilancovať. Nemocničná, a. s., investovala niekoľko desiatok 
miliónov do rekonštrukcie priestorov, skvalitnenia prístrojového vybave
nia, zlákala do Malaciek nových lekárov – špecialistov, zriadila nový objed
návací systém. Sú tu aj nedostatky, ktoré treba postupne odstrániť. Viac 
v rozhovore s Ing. Petrom Kalenčíkom.
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Sobotňajší tanečný maratón odštar
toval po príhovore primátora Jozefa On
drejku a predstavení usporiadateľov. 
V súťaži o Cenu primátora mesta sa tan
covalo súbežne na dvoch parketoch. 
Postupne sa predstavilo do šesťdesiat 
párov. Z Malačanov sa v štandardných 

tancoch v kategórii hobby junior dve 
dvojice ocitli v semifinále Laura Olexo
vá a Daniel Ondruš; Kristína Dobrocká  
a Šimon Čutka, rovnako v kategórii hob
by dospelí Dominika Danihelová a Jozef 
Knotek (na fotografii v strede); Stanisla

Tanečná horúčka
májovej soboty

Palubovka v malackej ŠH Malina sa 24. mája premenila na veľký tanečný parket. Domáci Tanečný klub TK Grande  
tu v spolupráci s Tanečnou školou Gala z Bratislavy usporiadali premiérový ročník súťaže v spoločenských tancoch  
pre neregistrované páry – Cena primátora mesta, a pre registrované – Gala Cup 2008. Sily v štandardných latinsko
amerických tancoch rôznych druhov si zmeralo do deväťdesiat párov z celého Slovenska a aj zo zahraničia. 

„Načo je nám exkluzívna nemoc
nica, keď sa na obyčajnú preventívnu 
gynekologickú prehliadku musím 

objednávať tri mesiace dopredu a vý
sledky sa dozviem tiež najskôr o me

Prezentácia 
štúdie
funkčného 
využitia
Malackého
kaštieľa
spojená s verejným vypočutím názorov 
obyvateľov mesta sa uskutoční vo veľ
kej rokovacej miestnosti Mestského úra
du na Radlinského ul. 1 v dvoch termí
noch:

• v piatok 13. júna o 17.00 h
• v nedeľu 15. júna o 15.00 h

Viac informácií na 7. strane

Pretlak
V  kuchyniach  starých  mám  bol 
obrovským  hitom  tlakový  hrniec.  
Stačilo  vložiť  suroviny  a  fazuľová  
polievka bol hotová raz-dva. Rizi-
kom  bola  len  manipulácia  so  za-
riadením.  Nejedna  gazdiná  s  pla-
čom  sťahovala  rezance  a  kúsky 
vyvarenej slaniny z plafóna. Nad-
bytok  energie  či  emócií  rieši  kaž-
dý  po  svojom.  Jeden  tresne  päs-
ťou  po  stole,  až  na  ňom  nadsko-
čia  starostlivo  poukladané  mi-
niatúry  z  dovolenky  a  rozvíria  
diskrétny  povlak  prachu.  Sú  ľu-
dia,  ktorí  sa  chodia  vykričať  do 
lesa  alebo  prejdúc  turniketom  na 
futbalovom  štadióne  silou  svoj-
ho  hlasu  posúvajú  loptu  do  sú-
perovej  brány.  Iní  guľometnou 
streľbou  slov  zo  slovníka  tvrdých 
chlapov bezmyšlienkovito triafajú  
každého,  kto  stojí  v  ceste.  Štatis-
ticky si  jeden  z piatich guľometní-
kov po hlbokom predýchaní a po-
hľade  na  výsledok  ostrostreľby 
uvedomí,  že  zranil  aj  nevinných. 
Jeden  z  desiatich  dokonca  nájde 
v  sebe  silu  ospravedlniť  sa. 
Sitkomová  herečka  Zuzana  Tluč-
ková  sa  redaktorke  ženského  týž-
denníka zdôverila, že  v stave  pre-
tlaku  emócií  píše  básne.  Darmo 
by ste sa tešili na Zuzkinu zbierku 
básní  –  všetky  končia  v  koši.  Po-
ložením  myšlienky  na  papier,  vy-
liatím  bôľu  z  atramentu,  uvoľne-
ním  búrkového  mraku  sa  práca 
s  tlakom  končí.  Bez  toho,  aby  ko-
mukoľvek  ublížila.  A  je  ešte  jeden 
druh pretlaku, ktorý sa môže dáv-
kovať  v  neobmedzenom  množ-
stve.  Aký  máte  radšej,  paradajko-
vý alebo jablčný?

IVANA POTOČŇÁKOVÁ
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@
Máte postreh alebo informáciu, ktorá 
môže zaujímať viacerých Malačanov?
Vášmu mailu sa potešíme na adrese: 

malackyhlas@malacky.sk

MsZ schválilo
•	 VZN	 o	 riešení	 krízových	 situácií	

v	 zásobovaní	 pitnou	 vodou	 na	 území	
mesta	Malacky	s	pripomienkami,

•	 VZN	 o	 prenájme	 nebytových	
priestorov	 a	 ostatného	 majetku	 vo	
vlastníctve	Mesta	Malacky	s	pripomien-
kami,

•	 odplatný	 prevod	 nehnuteľností	 –	
pozemkov	pod	technickými	zariadenia-
mi	(kotolne	a	pod.)	vo	vlastníctve	mes-
ta	 o	 celkovej	 výmere	 6	 374	 m²	 v	 pro-
spech	spoločnosti	Termming,	a.	 s.,	Bu-
kureštská	2,	Bratislava	za	celkovú	cenu	
13	mil.	Sk,	splatných	v	jednej	splátke,

•	 odplatný	prevod	nehnuteľnosti	vo	
vlastníctve	mesta	–	parc.	č.	4503/66,	za-
stavaná	 plocha	 o	 výmere	 10	 m²,	 k.	 ú.	
Malacky,	odčlenená	geometrickým	plá-
nom	 č.	 207/2008	 z	 parc.	 č.	 4503/1	 do	
výlučného	vlastníctva	v	prospech	Petra	
Šíru	za	celkovú	kúpnu	cenu	50	000	Sk,	
pričom	mesto	dá	návrh	na	vklad	vlast-
níckeho	 práva	 do	 katastra	 nehnuteľ-
ností	až	po	jej	zaplatení,

•	 odplatný	prevod	nehnuteľnosti	vo	
vlastníctve	mesta	–	podľa	geom.	plánu	
č.	75/2008,	ktorým	bola	novovytvorená	
parcela	 č.	 3630/108	 o	výmere	 407	 m²,	
do	 výlučného	 vlastníctva	 v	 prospech	
MUDr.	 Branislava	Trutza	 za	 cenu	 1430	
Sk/m²,	 v	 zmysle	 znaleckého	 posudku,	
pričom	mesto	dá	návrh	na	vklad	vlast-
níckeho	 práva	 do	 katastra	 nehnuteľ-
ností	až	po	zaplatení	uvedenej	čiastky,

•	 odplatný	prevod	nehnuteľnosti	vo	
vlastníctve	mesta	Malacky	–	podľa	ge-
ometrického	plánu	č.19/2008,	o	celko-
vej	výmere	367	m²	v	k.	ú.	Malacky,	v	pro-
spech	vlastníkov	bytov	v	bytovom	do-
me	súp.	č.	1178	na	Ul.	Ľ.	Zúbka,	za	cenu	
3	Sk/m²,	čo	predstavuje	celkovú	kúpnu	
cenu	1	101	Sk,	s	pripočítaním	nákladov	
za	 vyhotovenie	 GP	 vo	 výške	 8	 260	 Sk	
a	za	úhradu	nákladov	súvisiacich	s	ná-
vrhom	na	vklad	vlastníckeho	práva	do	
katastra	nehnuteľností,	pričom	celková	
suma	sa	rozpočíta	na	jednotlivých	vlast-
níkov	 podľa	 vlastníckeho	 podielu	 pri-

slúchajúcej	výmere	bytu	v	súlade	s	LV		
č.	4088,

•	 odplatný	prevod	nehnuteľnosti	vo	
vlastníctve	mesta	podľa	geometrického	
plánu	č.19/2008	o	celkovej	výmere	547	
m²	v	k.	ú.	Malacky,	v	prospech	vlastní-
kov	bytov	v	bytovom	dome	súp.	č.	1179	
na	 Ul.	 Ľ.	 Zúbka,	 za	 cenu	 3	 Sk/m²,	 čo	
predstavuje	 celkovú	 kúpnu	 cenu	 1641	
Sk,	s	pripočítaním	nákladov	na	vyhoto-
venie	GP	vo	výške	12	390	Sk	a	za	úhradu	
nákladov	 súvisiacich	 s	 návrhom	 na	
vklad	 vlastníckeho	 práva	 do	 katastra	
nehnuteľností,	 pričom	 výsledná	 suma	
sa	 rozpočíta	na	 jednotlivých	vlastníkov	
podľa	vlastníckeho	podielu	prislúchajú-
ceho	výmere	bytu	v	súlade	s	LV	č.	4093,

•	 odplatný	prevod	nehnuteľnosti	vo	
vlastníctve	 mesta	 podľa	 geometrické-
ho	plánu	č.34/2008	o	celkovej	výmere	
226	m²,	zastavaná	plocha	v	k.	ú.	Malac-
ky,	v	prospech	vlastníkov	bytov	v	byto-
vom	dome	na	Námestí	SNP,	Malacky	za	
cenu	 3	 Sk/m²,	 čo	 predstavuje	 celkovú	
kúpnu	cenu	678	Sk,	s	pripočítaním	ná-
kladov	 na	 vyhotovenie	 GP	 vo	 výške	
2340	Sk	a	za	úhradu	nákladov	súvisia-
cich	 s	 návrhom	 na	 vklad	 vlastníckeho	
práva	 do	 katastra	 nehnuteľností,	 pri-
čom	výsledná	suma	sa	rozpočíta	na	jed-
notlivých	vlastníkov	podľa	vlastníckeho	
podielu	 prislúchajúceho	 výmere	 bytu	
v	súlade	s	LV	č.	3902,

•	 odplatný	prevod	nehnuteľnosti	vo	
vlastníctve	mesta	–	v	prospech	vlastní-
kov	bytov	v	bytovom	dome	súp.	č.	2328	
na	Veľkomoravskej	ul.,	Malacky	v	celko-
vej	výmere	178	m²	za	cenu	3	Sk/m²,	čo	
predstavuje	 celkovú	 kúpnu	 cenu	 534	
Sk,	s	pripočítaním	nákladov	súvisiacich	
s	návrhom	na	vklad	vlastníckeho	práva	
do	katastra	nehnuteľností,	pričom	cel-
ková	suma	sa	rozpočíta	na	jednotlivých	
vlastníkov	podľa	vlastníckeho	podielu,	
prislúchajúceho	výmere	bytu	v	súlade	
s	LV	č.	3624

•	 odplatný	prevod	nehnuteľnosti	vo	
vlastníctve	mesta	–	podľa	geometrické-
ho	plánu	č.	25/2008,	zastavaná	plocha	

o	celkovej	 výmere	 669	 m²	 v	prospech	
vlastníkov	bytov	v	bytovom	dome	súp.	
č.	2543	na	Ul.	M.	Rázusa,	Malacky,	za	ce-
nu	 3	 Sk/m²,	 čo	 predstavuje	 celkovú	
kúpnu	cenu	2007	Sk,	s	pripočítaním	ná-
kladov	 na	 zhotovenie	 GP	 vo	 výške	
10	650	Sk	a	za	úhradu	nákladov,	 súvi-
siacich	s	návrhom	na	vklad	vlastnícke-
ho	práva	do	katastra	nehnuteľností,	pri-
čom	celková	suma	sa	rozpočíta	na	jed-
notlivých	vlastníkov	podľa	vlastníckeho	
podielu	 prislúchajúceho	 výmere	 bytu	
v	súlade	s	LV	č.	4672,

•	 užívanie	majetku	mesta	–	pozem-
kov	pod	technickými	zariadeniami	(ko-
tolne	a	pod.)	v	k.	ú.	Malacky	o	celkovej	
výmere	6347	m²	v	zmysle	Zásad	hospo-
dárenia	 s	 majetkom	 Mesta	 Malacky,	 s	
uplatnením	dohodnutej	ceny	za	užíva-
nie	vo	výške	200	Sk/m²/rok	od	7.	2.	2008	
do	dňa	predloženia	návrhu	na	vklad	do	
katastra	nehnuteľností	v	prospech	spo-
ločnosti	Termming,	a.	s.,	Bukureštská	2,	
Bratislava,

•	 prenájom	 nebytových	 priestorov	
vo	vlastníctve	mesta	na	Radlinského	uli-
ci	2751/1	na	dobu	neurčitú	od	1.	6.	2008	
v	prospech	nájomcov	-	Mgr.	Oľga	Tomi-
šová,	MUDr.	Jaroslava	Struňáková,	Mgr.	
Eva	Včelková,	Martina	Červeňová,	Oľga	
Blažíčková,	Veronika	Adamovová,	ABAR,	
spol.	s	r.	o,	Dušan	Šimuna	(doteraz	boli	
tieto	nájomné	zmluvy	na	dobu	určitú	),

•	 zmenu	 rozpočtu	 mesta	 na	 rok	
2008,	pričom	bežný	 rozpočet	 je	zosta-
vený	 ako	 prebytkový	 s	 príjmami	
269	948	000	Sk	a	výdavkami	155	297	000	
Sk,	 kapitálový	 rozpočet	 je	 zostavený	
ako	schodkový	s	príjmami	77	092	000	
Sk	a	výdavkami	131	523	000	Sk,	finanč-
né	operácie	výdavkové	sú	rozpočtova-
né	v	objeme	4	860	000	Sk.	Schodok	ka-
pitálového	 rozpočtu	 je	 krytý	 prebyt-
kom	hospodárenia	z	roku	2007	a	z	pre-
bytku	bežného	rozpočtu	na	rok	2008,	

•	 návrh	 komisie	 školstva	 a	 sociál-
nych	vecí	na	prerozdelenie	finančných	
prostriedkov	 na	 financovanie	 činnosti	
športových	a	iných	záujmových	organi-

zácií	 na	 rok	 2008	 v	 celkovom	 rozsahu	
615	000	Sk.

MsZ neschválilo
•	 nové	 znenie	 VZN	 Mesta	 Malacky	

o	podnikateľskej	činnosti	a	určení	pra-
vidiel	 času	 predaja	 v	 obchode	 a	 času	
prevádzky	služieb	na	území	mesta	Ma-
lacky.

MsZ zvolilo
•	 poslanca	Pavla	Spustu	za	predse-

du	 Komisie	 životného	 prostredia	
a	 územného	 rozvoja	 a	 za	 člena	 Mest-
skej	 rady	 pri	 Mestskom	 zastupiteľstve	
v	Malackách.

MsZ splnomocnilo 
primátora mesta
•	 podpísať	 zmluvy	 o	 schválených	

odplatných	 prevodoch	 podľa	 znenia		
a	 podmienok	 schválených	 v	 jednotli-
vých	uzneseniach,

•	 podpísať	zmluvu	o	užívaní	majet-
ku	mesta,	uzavretú	medzi	Mestom	Ma-
lacky	 a	 spoločnosťou	Termming,	 a.	 s.,	
Bratislava	 v	 znení	 a	 za	 podmienok	
v	zmysle	prijatého	uznesenia,

•	 podpísať	nájomné	zmluvy	na	do-
bu	 neurčitú	 na	 nájom	 nebytových	
priestorov	 na	 Radlinského	 ulici	 1	
v	zmysle	prijatého	uznesenia,

•	 prerozdeliť	 v	 spolupráci	 s	 komi-
siou	školstva	a	sociálnych	vecí	zostáva-
júcu	 časť	 finančných	 prostriedkov	 pre	
športové	 a	 iné	 záujmové	 organizácie	
v	celkovej	výške	385	000	Sk	podľa	indi-
viduálnych	požiadaviek.

MsZ odporučilo 
primátorovi mesta
•	 na	valnom	zhromaždení	obchod-

nej	 spoločnosti	 s	 účasťou	 mesta	 –	
PROGRES	Malacky,	spol.	s	r.	o.	hlasovať	
za	zvýšenie	základného	imania	spome-
nutej	spoločnosti	o	1	000	000	Sk,	z	čo-
ho	 60	 %	 podiel	 mesta	 predstavuje	
600	000	Sk.

ANTON PAŠTEKA

O čom rokovali poslanci MsZ 22. mája?

tvorcom 
novej stránky Malaciek bude 
17-ročný študent
gymnázia

Po ukončení verejného obstarávania sa začali práce na redizajne interneto-
vej stránky mesta Malacky. Cieľom redizajnu je vytvorenie novej oficiálnej 
webstránky mesta, ktorá bude prezentovať mesto a jednoduchým spôso-
bom umožňovať prístup k informáciám s dôrazom na interaktivitu.

Ponuku	 na	 redizajn	 internetovej	
stránky	predložilo	päť	záujemcov.	Komi-
sia	na	základe	zvolených	kritérií	vybrala	
dodávateľa	 –	 spoločnosť	 OXIDE,	 s.	 r.	 o.	
Cena	 za	 vykonanie	 diela	 je	 87	822	 Sk	
(vrátane	DPH).	

V	 záujme	 transparentnosti	 naklada-
nia	s	verejnými	prostriedkami	sa	samo-
správa	 a	 dodávateľ	 dohodli,	 že	 cena		
diela	 nie	 je	 predmetom	 obchodného		
tajomstva.	Pozoruhodné	je,	že	priamym	
tvorcom	novej	podoby	oficiálnej	webo-
vej	 stránky	 mesta	 bude	 17-ročný	 štu-
dent	Gymnázia	Malacky	Daniel	Krakov-
ský.	

Primárnym	cieľom	redizajnu	interne-
tovej	 stránky	 je	 zmena	 informačného	
portálu	na	portál	služieb	so	zabezpeče-
ním	on-line	komunikácie	vo	vybraných	
sekciách.	 Samospráva	 chce	 v	 duchu	
trendov	 e-governmentu	 a	 rozvíjania		
e-demokracie	zmeniť	 jednosmernú	ko-
munikáciu	vo	vzťahu	úrad	–	užívateľ	na	
obojsmernú.	 Ambíciou	 novej	 webovej	

stránky	je	zvýšiť	a	zjednodušiť	účasť	ob-
čanov	na	spravovaní	vecí	verejných.

Novinkou	 pripravovanej	 stránky	
okrem	 iného	 bude	 e-Panel	 –	 diskusné	
fórum	 k	 verejným	 otázkam	 i	 rubrika		
Pýtame	sa	mestského	úradu,	v	ktorej	si	
užívateľ	 vyberie	 oddelenie	 úradu,	 kam	
nasmeruje	svoj	podnet;	on-line	občian-
ska	 inzercia,	 elektronický	 dotazník	
umiestnený	 s	 cieľom	 zisťovať	 spätnú	
väzbu	od	občanov	i		spravodajstvo	z	ro-
kovaní	 volených	 inštitúcií	 s	výsledkami	
hlasovania	poslancov.	

Internetová	 stránka	 bude	 zameraná	
na	 cieľové	 skupiny	 s	 hlavným	 menu:	
mesto,	občan,	návštevník	a	podnikateľ;	
bude	užívateľsky	i	administrátorsky	pria-
teľská,	 pripravená	 v	 troch	 jazykových	
mutáciách.	Skúšobná	verzia	stránky	bu-
de	prístupná	od	začiatku	júla.	Po	zapra-
covaní	 pripomienok	 užívateľov	 bude	
nová	internetová	stránka	mesta	Malacky	
oficiálne	spustená	v	druhej	polovici	júla.	

IVANA POTOČŇÁKOVÁ

•	20.	 5.	 sa	 uskutočnilo	 prípravné	
pracovné	 stretnutie	 pred	 verejnou	
prezentáciou	štúdie	budúceho	funkč-
ného	 využitia	 Pálfiovského	 kaštieľa.	
Jeho	 cieľom	 bolo	 zostaviť	 program	
a	scenár	podujatia	a	potvrdiť	zloženie	
odborníkov,	 ktorí	 budú	 diskutovať	
s	verejnosťou.	

•	V	Skalici	sa	22.	5.	uskutočnilo	ko-
ordinačné	stretnutie	zástupcov	okres-
ných	 miest	 Malacky,	 Senica,	 Skalica,	
ktorého	cieľom	bolo	navrhnúť	rámec	
spolupráce	 na	 príprave	 spoločnej	
účasti	regiónu	na	veľtrhu	cestovného	
ruchu	ITF	Slovakiatour	2009.

•	23.	 5.	 uskutočnil	 primátor	 Jozef	
Ondrejka	kontrolný	deň	na	stavbách,	
ktoré	realizuje	mesto.	Tentoraz	sa	za-
meral	 na	 rekonštrukciu	 Záhoráckej	
ulice.	Z	kontroly	vyplynuli	požiadav-
ky	 na	 rozšírenie	 ostrovčekov	 zelene	
v	blokoch	zámkovej	dlažby.

•	Zástupkyne	Jednoty	dôchodcov	
na	 Slovensku,	 Klubu	 dôchodcov	
v	 Malackách	 a	 občianskeho	 združe-
nia	Viktória	navštívili	23.	5.	primátora	
mesta	 so	 žiadosťou	 o	 návrh	 na	 rie-
šenie	 otázky	 organizovania	 spoloč-
ných	 stretnutí	 organizácií.	 Seniori		
pociťujú	ohrozenie	v	podobe	pripra-
vovanej	rekonštrukcie	veľkej	rokova-
cej	miestnosti	mestského	úradu,	kto-
rá	býva	dejiskom	stretnutí.

•	V	 ten	 istý	 deň	 zasadala	 správna	
rada	 Inkubátora	 Malacky,	 ktorá	 pre-
hodnotila	 vstupné	 kritériá	 pre	 no-
vých	klientov	a	zaoberala	sa	ponuka-
mi	na	zabezpečenie	upratovacích	slu-
žieb	v	objekte.

•	Mestské	a	okresné	kluby	politic-
kých	 strán	 sa	 stretli	 26.	 5.	 Motívom	
stretnutia	bola 	príprava	celomestské-
ho	 podujatia 	 Deň	 detskej	 radosti,	
ktoré	pripravili	v	spolupráci	so	samo-
správou.

•	O	 príprave	 na	 reparceláciu	 po-
zemkov	v	zóne	Jánošíkova	I.,	v	ktorej	
sa	 pripravujú	 podmienky	 na	 indi-
viduálnu	 bytovú	 výstavbu,	 rokoval	
26.	5.	primátor	Jozef	Ondrejka	so	zá-
stupcami	 spoločnosti	 Vodohospo-
dárske	stavby.	Účastníkmi	územného	
konania	 bude	 aj	 asi	 200	 vlastníkov	
pozemkov.	Mesto	predpokladá,	že	po	
vybudovaní	 infraštruktúry	 v	 zóne	
vznikne	100	stavebných	pozemkov.

•	V	 ten	 istý	 deň	 sa	 konalo	 mimo-
riadne	 valné	 zhromaždenie	 Euro-
valley,	 a.	 s.,	 na	 ktorom	 boli	 zvolené	
nové	štatutárne	orgány	spoločnosti.	
Na	 poste	 predsedu	 predstavenstva	
Adriána	Ráca	vystriedal	Marcel	Kasa-
nický	z	HB	Reavis	Group.

•	Primátori	 miest	 Pravec	 a	 Svoge	
zo	Sofijskej	oblasti	prišli	v	rámci	svo-
jej	partnerskej	návštevy	Bratislavské-
ho	 kraja	 26.	 5.	 do	 Malaciek.	 Sprevá-
dzal	 ich	 zástupca	 primátora	 Jozef	
	Bulla.	Zo	stretnutia	vzišiel	zámer	pri-
praviť	 spoločný	slovensko-bulharský	
projekt	 zameraný	 na	 ochranu	 včel-
stva	 a	 požiadať	 EÚ	 o	 jeho	 finančnú	
podporu.	

•	28.	5.	mimoriadne	zasadala	správ-
na	 rada	 Inkubátora	 Malacky,	 ktorá	
odsúhlasila	vstup	nových	klientov	do	
podnikateľského	prostredia	nezisko-
vej	organizácie.

-ipo-

Na ostatnom zasadnutí MsZ Mesta 
Malacky 22. mája podali poslanci 
rekordný počet interpelácií a pod-
netov. Interpeláciám, ktoré poslan-
ci adresujú pracovníkom MsÚ, patrí 
obligátne záverečný blok progra-
mu zasadnutia. 

M.	Fruša	zaujíma,	ako	bude	napredo-
vať	rekonštrukcia	Ul.	1.	mája	v	smere	na	
starý	 cintorín,	 kde	 sú	 značné	 terénne	
nerovnosti	a	v	čase	dažďov	veľké	mláky	
vody.	 B.	 Orth	 žiada	 vysvetliť	 výšku	 ná-
jomného	pre	domáce	a	zahraničné	sub-
jekty,	 ktoré	 pôsobia	 v	 Inkubátore	 Ma-
lacky	 .J.	 Říha	 požiadal	 o	 predloženie	
správy	o	využívaní	stolnotenisovej	haly,	
vysvetlenie	 toku	 informácií	 medzi	 jed-

notlivými	oddeleniami	mestského	úra-
du	 a	 zabezpečenia	 marketingu	 samo-
správy	 a	 spracovanie	 výsledkov	 verej-
ného	 obstarávania	 zákaziek	 s	 nízkou	
hodnotou	na	stavebné	práce,	ktoré	vy-
konalo	mesto	od	 januára	minulého	ro-
ka.	V	bloku	podnetov	poslanec	A.	Pašte-
ka	žiadal	o	rozšírenie	parkoviska	na	Ber-
nolákovej	ulici	a	aktivitu	mesta	zamera-
nú	 na	 výstavbu	 krytých	 prístreškov	 na	
autobusových	 zastávkach.	 M.	Valacho-
vič	navrhol	pri	 zadávaní	podkladov	na	
vypracovanie	 doplnkov	 k	 územnému	
plánu	 mesta	 preklasifikovať	 lokality	
označené	 ako	„iné	 plochy“	 na	„plochy	
určené	na	zeleň	a	 rekreáciu“.	 J.	Mračna	
požiadal	o	vypracovanie	návrhu	na	za-
vedenie	 ochranných	 opatrení	 v	 obyt-
nom	dome	(bývalom	internáte)	na	Sku-
teckého	 ulici	 a	 zabezpečenie	 systému	
ochrany	 v	 tomto	 objekte	 v	 spolupráci	
s	 bezpečnostnou	 službou.	 Vypracova-
nie	prehľadu	využitia	mestskej	hromad-
nej	dopravy	a	sezónne	posilnenie	spo-
jov	MHD	smerujúcich	na	 letné	kúpalis-
ko	žiadal	J.	Říha.	 	 													-ipo-

Poslanci
sa pýtali
za vás

Na	svojom	ostatnom	riadnom	zasad-
nutí	 22.	 mája	 schválili	 poslanci	 MsZ	 aj	
Všeobecne	záväzné	nariadenie	o	riešení	
krízových	 situácií	 v	 zásobovaní	 pitnou	
vodou	na	území	mesta.	Pred	jeho	schvá-
lením	túto	tému	neriešila	žiadna	právna	
norma	 mesta.	 Prevádzkovateľ	 verejné-
ho	 vodovodu	 Bratislavská	 vodárenská	
spoločnosť,	 a.	 s.,	 môže	 prerušiť	 alebo	
obmedziť	 dodávku	 vody	 z	 viacerých		
dôvodov;	patria	medzi	ne	mimoriadne	

udalosti,	porucha	vodovodu,	ohrozenie	
života	a	zdravia	obyvateľov,	plánované	
opravy	 vodovodu,	 obmedzenie	 záso-
bovania	 alebo	 vyhlásenie	 regulačných	
stupňov	odberu	vody.	Nové	VZN,	ktoré	
je	v	plnom	znení	zverejnené	na	interne-
tovej	 stránke	 mesta	 www.malacky.sk	
v	sekcii	samospráva,	prináša	aj	zoznam	
odberných	 miest	 pitnej	 vody	 pre	 ná-
hradné	zásobovanie.	

-ipo-

kam po vodu v čase krízy?



MALACKÝ HLAS  11/2008 �

V priebehu  minulého  roka  zaevi-
doval  Mestský  úrad  v  Malackách 
63  sťažností  a  2  petície.  Podľa 
hlavnej  kontrolórky  mesta  Ing. 
Ľubice Čikošovej bolo zo všetkých 
podaných  sťažností  31  opodstat-
nených.  V  porovnaní  s  rokom 
2006  riešil  útvar  kontroly  o  19 
sťažností viac.

Najviac sťažností riešilo oddelenie 
dopravy a stavebného poriadku (19), 

klientske centrum (6) a oddelenie ži
votného prostredia (5) MsÚ. 

Podnety sa dotýkali stavebného po
riadku, hygieny a nedodržiavania pre
vádzkových hodín verejného WC, ne
funkčných dažďových vpustov, nad
mernej hlučnosti prevádzok či neo
právneného parkovania. 

Komisia ochrany verejného poriad
ku sa zaoberala 13 sťažnosťami, autori 
ktorých sa ponosovali na zlé medzi
ľudské vzťahy, susedské spory a niče

nie súkromného majetku. Štyri sťaž
nosti riešila v minulom roku aj mestská 
polícia.

Podpisy občanov mesta na petič
ných hárkoch sú dôvodom na to, aby 
samospráva či iné kompetentné orgá
ny začali konať. 

Za celý vlaňajší rok podali občania 
dve petície. Prvá sa dotýkala postupu 
stavebného úradu pri vydaní územné
ho rozhodnutia a stavebného povole
nia na výstavbu okružnej križovatky na 
Pezinskej ulici; druhá porušovania ľud
ských práv obmedzením užívania 
osobného majetku – garáží na Pezin
skej ulici.

-ts-

Samospráva a podnikateľský sek-
tor  sa  dohodli  na  spoločnom  po-
stupe na ceste k zlepšeniu dopra-
vy  na  Záhorí.  Spoločným  stano-
viskom  žiadajú  Bratislavský  sa-
mosprávny  kraj  o  vybudovanie 
cestných  obchvatov  a  deklarujú 
pripravenosť  podieľať  sa  na  re-
konštrukčných prácach.

Mesto Malacky, obec Rohožník 
a spoločnosti Holcim Slovensko, Bau
mit a Alas Slovakia chcú participovať na 
rozvoji cestnej infraštruktúry v Malac
kom okrese. 

Cesta III. triedy vrátane jej častí v in
traviláne Malaciek a Rohožníka je dôle
žitou spojnicou malokarpatského pod
horia s okresným mestom a cez diaľnicu 
D2 s hlavným mestom. Záťaž pre cest
nú komunikáciu predstavuje najmä 
pravidelná preprava kamiónovou a ná

kladnou dopravou. „Ide o bývalú vojen
skú cestu, ktorá svojmu účelu slúži bez 
väčších investícií od 70. rokov minulého 
storočia. Vzhľadom na nárast automo
bilovej dopravy je jej stav – šírka, pev
nosť krajníc a množstvo výtlkov najmä 
po zimnej sezóne – neudržateľný,“ píše 
sa v liste, ktorý neformálne združenie 
samospráv a obchodných spoločností 
adresovalo predsedovi Bratislavského 
samosprávneho kraja Vladimírovi Baja
novi. 

„Vybudovaním cestného obchvatu 
obce Rohožník, rekonštrukciou a rozší
rením samotnej cesty Rohožník – Ma
lacky a vybudovaním obchvatu mesta 
Malacky by sa zvýšila bezpečnosť a rých
losť intenzívnej osobnej a nákladnej 
dopravy, ktorá by na diaľnicu D2 viedla 
mimo zastavaných území Rohožníka 
a Malaciek.“

Neformálne združenie požiadalo 

BSK, do kompetencie ktorého patria  
regionálne cesty, o zaradenie komple
xu spomenutých dopravných stavieb 
medzi priority Bratislavského samo
správneho kraja. 

Združenie žiada predsedu BSK aj 
o vyvolanie rokovaní s vládou SR, kto
rých predmetom by mal byť bezodplat
ný prevod pozemkov Armády SR ležia
cich v tesnej blízkosti cesty III. triedy 
Rohožník – Malacky do vlastníctva BSK. 
Splnenie tohto predpokladu je pod
mienkou následnej rekonštrukcie. Sa
mosprávy a obchodné spoločnosti zá
roveň deklarujú pripravenosť podieľať 
sa na rekonštrukcii cesty niekoľkými 
formami: príspevkom na spracovanie 
projektovej dokumentácie, aktívnou 
spoluprácou pri hľadaní zdrojov EÚ 
a poskytnutí zľavy na produkty použité 
pri rekonštrukcii cesty. 

IVANA POTOČŇÁKOVÁ (-ts-)

SAMOSPRÁVA

Sociálna  poradkyňa  Slovenského  zväzu  telesne  po-
stihnutých Mária Trenčíková upozornila na prípady ne-
správneho označovania vozidiel telesne postihnutých 
a ich parkovania na vyhradených parkoviskách. 

Vo vyhláške Ministerstva vnútra SR č. 225/2004 k cestné
mu zákonu sa uvádza, že osobitné označenie ťažko zdravot
ne a pohybovo postihnutých osôb sa umiestňuje vo vnútri 
vozidla pred pravou časťou predného skla a ľavou časťou 
zadného skla. M. Trenčíková: „Oprávnenie na používanie oso
bitného označenia sa preukazuje preukazom osobitného 
označenia, ktorý vydávajú príslušné obvodné úrady. K preu
kazu dostane žiadateľ dve osobitné označenia so šesťmiest
nym číslom, ktoré musí byť identické s číslom preukazu. Jed
no je na predné a druhé na zadné sklo auta,“ uviedla. Dodala, 
že podľa toho aj polícia môže ľahko skontrolovať, či označe
nie naozaj používa oprávnená osoba. 

„Stretávame sa s prípadmi zneužívania označení za úče
lom beztrestného parkovania na parkoviskách vyhradených 
pre telesne postihnutých. Majiteľ často označí len jedno ok
no svojho auta a druhé označenie dá napr. do iného auta ro
dine,“ upozorňuje M. Trenčíková. Zo zákona č. 315/1996 Z. z. 
o premávke a pozemných komunikáciách vyplýva, že vodič 
vozidla s osobitným označením je povinný mať pri sebe pre
ukaz a na výzvu policajta sa ním preukázať. Ak sa vozidlo ne
používa na účely, na ktoré bolo označenie vydané, vodič sa 
dopúšťa priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta 
až do výšky 10 000 Sk. M. Trenčíková pripomenula, že neplat
né sú aj osobitné označenia, ktoré boli vydané pred 1. má
jom 2004. Jej podnet vyplynul z pozorovania, že autá s ne
kompletným označením zvyknú stáť aj na vyhradenom par
kovisku pred MsÚ.  

       Text, foto: TATIANA BÚBELOVÁ 

Parkovanie telesne postihnutých

Rozpočet mesta na tento rok, ktorý 
schválili poslanci v závere minulé-
ho roka, sa dočkal na ostatnom za-
sadnutí MsZ prvej zmeny. Navrho-
vateľ, vedúci oddelenia ekonomiky 
MsÚ Ladislav Adamovič predlože-
ným materiálom reagoval na nové 
skutočnosti, ktoré nastali po schvá-
lení pôvodnej podoby rozpočtu.

„Ide predovšetkým 
o stanovenie podielu 
na výnose dane z príj
mov fyzických osôb, 
dane z nehnuteľností, 
dotácie zo štátneho 
rozpočtu, odpredaj 
majetku mesta i prebytok hospodárenia 
z minulého roka”, uviedol L. Adamovič.

Vo výdavkovej časti rozpočtu nastá
va zmena predovšetkým v súvislosti 
s cieľom samosprávy zlepšiť stav miest
nych komunikácií prostredníctvom 
údržby, čistenia a rekonštrukcie. Výdav
ky na obstaranie projektovej dokumen

tácie na budovanie a rekonštrukciu ko
munikácií sú súčasťou kapitálového roz
počtu v objeme 1,6 milióna Sk. Záslu
hou zmien v rozpočte sa budú za 2,7 
mil. Sk rekonštruovať parkoviská na uli
ciach Partizánska, Bernolákova a Záho
rácka. S nákladmi 5,5 mil. Sk prejdú re
konštrukciou chodníky na Ceste mláde
že a Pezinskej ulici a celkový objem 46 

mil. Sk bude určený 
na rekonštrukciu ulíc 
Továrenská, Pribino
va, Olšovského, P. Bla
hu a Sládkovičova. 
Takmer 12miliónová 
rekonštrukcia čaká aj 
na Záhorácku ul. a Ul. 

J. Kostku. Po schválení zmeny rozpočtu 
je rozpočet zostavený ako vyrovnaný 
s celkovými príjmami i výdavkami vo 
výške 386 miliónov Sk. Rozpočet v jeho 
prvej tohtoročnej zmene je zverejnený 
na internetovej stránke wwww.malacky.
sk v sekcii samospráva.

-ipo-

Návrh na prevod pozemkov, ktoré 
patria mestu a stoja na nich tepel-
no-technické zariadenia, vyvolal na 
zasadnutí  Mestského  zastupiteľ-
stva Mesta Malacky živú diskusiu. 

Stavby postavené na parcelách od
predalo mesto už vlani spoločnosti Term
ming, a. s., za 30 miliónov Sk. Na základe 

znaleckého posudku bol vypracovaný 
návrh na odpredaj pozemkov pod stav
bami za 13,22 miliónov Sk. Poslanci V. Mo
ravčík a P. Spusta navrhovali znížiť kúpnu 
cenu v záujme zamedzenia následnému 
zvýšeniu ceny tepla pre užívateľov zo 
strany prevádzkovateľa tepelných zaria
dení. Vladimír Moravčík argumentoval 
skutočnosťou, že Termming realizoval na 

pozemkoch investičné náklady v hodno
te 3 milióny Sk a práve o túto sumu na
vrhoval znížiť kúpnu cenu. V hlasovaní 
poslanecký zbor podporil pôvodný ná
vrh, na základe ktorého Termming zapla
tí mestu 13,22 mil. Sk v jednej splátke. Prí
jem z odpredaja je súčasťou prvej zmeny 
rozpočtu, ktorú poslanci schválili na tom 
istom zasadnutí.               -ipo-

Príjem z daní pôjde 
na rekonštrukcie

Za pozemky jednou splátkou

Partnerstvom k lepšej ceste

Asi dva mesiace boli zatvorené 
dvere do výdajne lístkov na želez
ničnej stanici v Malackách v smere 
od ulice. Cestujúci, ktorí si chceli 
kúpiť lístky, museli obchádzať celú 
budovu a mohli vojsť len zozadu. 
Podľa prednostu stanice Miroslava 
Capeka objednávku na nové dve
re sa mu na oblastnom riaditeľstve  
v Trnave už veľmi dlho nedarilo 
vybaviť. Malacké médiá sa to do
kázali do týždňa. Dnes sú dvere 
pre verejnosť otvorené.

Text, foto: T. BÚBELOVÁ

Konečne
otvorené

POMOHLI SME

V minulom roku 
63 sťažností a 2 petície
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va Zábojníková a Róbert Szabó a z toho 
Dominika Danihelová a Jozef Knotek 
skončili po finále na 4. mieste. V „latine“ 
medzi finalistami u hobby seniorov tan
covali Miroslava a Jozef Čutkovci. Ra
dosť zo semifinále „latiny“ si vychutnali 
aj dva páry – Stanislava Zábojníko
vá, Róbert Szabó a Dominika Danihelo
vá, Jozef Knotek. Najväčší úspech Mala
čanov však prišiel v Gala Cupe 2008. 
V štandardných tancoch si Emíla Me
cháčková a Michal Polák v tvrdej kon
kurencii vytancovali skvelú bronzovú 
priečku. Tento pár nastúpil aj v latinsko
amerických tancoch, no po úspešnom 
vyčerpávajúcom „štandarde” nepodali 
svoj obvyklý výkon. V Gala Cupe doved
na tancovalo asi tridsať registrovaných 
párov. Výkony súťažiacich počas dňa 
hodnotilo dvadsaťpäť rozhodcov. 

Ako priebeh súťaže krátko po jej 
skončení zhodnotila Gabriela Csizma
ziová, ktorá s manželom Jozefom vedie 
malacký TK Grande? „Bol to náročný ce
lodenný kolotoč, ale všetky páry, s kto
rými sme rozprávali, odchádzali spokoj
né. Mali už zopár súťaží za sebou, takže 
vedia porovnať a organizácia v Malac
kách sa im páčila. Podľa nich bol per
fektne pripravený parket. Odchádzali 
s rozhodnutím, že budúci ročník si ne
nechajú ujsť,“ prezradila usporiadateľ
ka.

 A bude druhý ročník? „Ak áno, zorga
nizujeme niečo samostatne, no v men
šom rozsahu. Pre takýto malý klub, ako 
je náš, je sólo organizácia podujatia 

tohto rozsahu nemožná. No v budúc
nosti si samostatne trúfame na menšie 
súťaže,“ dodala. 

Text, foto: LUCIA VIDANOVÁ

TK Grande Malacky 
reprezentovali: 

CENA PRIMÁTORA MESTA: 
hobby deti – Ľubica Csizmaziová 

a Ján Kunštek 10/12, Lucia Mašková 
a Martin Kunštek 1112/12; 

hobby junior – Laura Olexová a Da
niel Ondruš 9/21, Kristína Dobrocká a Ši
mon Čutka 12/21, Michaela a Martin 
Maškovci 1516/21, Alexandra Fratričo
vá a Patrik Matejov 1516/21, Pavlína 
Mikulová a Matúš Iszer 17/21, Natália 
Majcherová a Dominik Sírny 18/21; 

hobby dospelí – Dominika Danihe
lová a Jozef Knotek ŠTT 4/17 a LAT 9/15, 
Stanislava Zábojníková a Róbert Szabó 
ŠTT 78/17 a LAT 8/15, Michal a Andrea 
Pullmannovci ŠTT 12/17, Gabriela Huj
sová a Tomáš Závodný ŠTT 16/17; 

hobby seniori – Miroslava a Jozef 
Čutkovci 10/16 a LAT 6/11, Renáta a Pa
vol Demjaničovci ŠTT 1315/16 a LAT 
8/11; 

GALA CUP: kategória D (výkonnost
ne o kategóriu vyššie ako sú hobby pá

ry) – dospelí: Emília Mecháčková a Mi
chal Polák ŠTT 3/13 a LAT 7/9 .

• • • 

Výsledky sú uvádzané ako konečné 
poradie/počet súťažných párov. 
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Tanečná horúčka májovej soboty

25. mája sa konala tanečná súťaž Se
necká dúha v Senci, ktorú organizuje 
Mestské kultúrne stredisko a Súkromná 
základná umelecká škola R. Madarászo
vej. V konkurencii viac ako 900 taneční
kov si malacké TŠ Saltatrix zmeralo svo
je sily v rámci západného a stredného 
Slovenska. Úspešne reprezentovalo Ma
lacky v tanečných kategóriách show, 
hiphop a iné choreografie. Deti vyhrali 
dvakrát druhé miesto v show a iných 
choreografiách, juniori jedno druhé 
miesto v iných choreografiách a tretie 
miesto Dianka Šimuničová so svojou só
lo choreografiou v hiphope. V mládeži 
opäť nesklamali staršie dievčatá hip
hopom „Policajtky“ ani  nová choreo
grafia s českými hitmi – obe na druhých 
miestach. 

andymur, foto: archív TS Saltatrix

Ďakujem všetkým, čo prispeli 
k hladkému priebehu súťaže
Finančne: 
nadácia Pro Malacky, Actuela, s. r. o, lekáreň U sv. Severína v obchodnom  
dome AFK, FEIM – Vladimír Fedra, Krytstav, SCHAFy, Stava, Fly – stavebniny, 
Scholl&Kovo Halla, Connected, s. r. o.

Zapožičaním potrebných zariadení a službami: 
Gymnázium sv. F. Assiského Malacky, Malacký hlas, eM TV, stolnotenisový od
diel Malacky a všetci zamestnanci ŠH Malina.
Výborní boli aj diváci, ktorí prišli tanečníkov povzbudiť a vyburcovali ich k per
fektným výkonom. Ďakujem.

Napriek pomoci všetkých vymenovaných by sa 
súťaž nekonala bez veľkej obetavosti a pracov
ného nasadenia členov TK Grande Malacky, 
z ktorých väčšina aj súťažila a popritom mala aj 
organizačné povinnosti. Spoločenský tanec je 
v Malackách ešte len v plienkach a náš klub má 
približne pätinu členov oproti väčšine brati
slavských klubov a súťaž bola aj tak organizač
ne zvládnutá výborne. Ďakujem Vám, taneční
ci! Dokázali ste, že ste skvelý tím a idete správ
nym smerom.  Takže Malacky Let’s dance…

GABRIELA CSIZMAZIOVÁ, TK Grande

Zo seneckej dúhy so šiestimi 
oceneniami pre saltatrix

POĎAKOVANIE

MH 08 F20

Oslava Sviatku Božieho tela (22. 5.) 
by sa už v Malackách nezaobišla bez 
kvetinového koberca, ktorý tradične 
zdobí cestu do chrámu Nepoškvrnené
ho Počatia Panny Márie v Malackách. 
Tohtoročný pod dohľadom sestry Mar
ty a Zuzky Lepišovej z darovaných lu
peňov kvetov, trávy a iných darov prí
rody vyskladalo asi pätnásť študentov 
cirkevného gymnázia. 

Bohaté kvetinové koberce bývajú 

tradične súčasťou procesií najmä v Ta
liansku. Malacký sa niesol v reči symbo
lov – kríž, srdce, monštrancia, hosana, 
hrozno či zapálená svieca. „Milej po
moci sa nám dostalo od jedného pána, 
ktorý najskôr priniesol dve tašky lupe
ňov. Keď videl, že nemáme dosť materi
álu, na bicykli obehol celé Malacky a tri
krát sa vrátil s ďalším,“ prezradila sestra 
Marta. 

Text, foto: LUCIA VIDANOVÁ

Mestské centrum kultúry v spolu
práci so Združením pre mentálne 
postihnutých Svitanie usporiadali 
v piatok 23. 5. vernisáž výstavy 
s názvom Nepoznaná krása hmy
zu. Samotnému otvoreniu pred
chádzala pesnička a básnička v po
daní detí zo Svitania a zaspievali aj 
dievčatá z Detského divadelného 
štúdia DNH. 
Zberateľ Karol Hlavenka, ktorému 

vystavená  zbierka motýľov, chrobákov 
a hmyzu z celého sveta patrí, obdivova
teľom porozprával zaujímavosti z nepo
znaného sveta chrobákov, ktoré nieke
dy môžu dosiahnuť veľkosť až 22 cm! 

Výstava bude otvorená do 30. 6. 
(Ut – Pia 10.00 – 17.00 h, 
So – Ne 14.00 – 17.00 h).

Text, foto: STANO OSUSKý

Koberec z darov 
prírody

Nepoznaná krása hmyzu
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Vážení majitelia áut a šoféri!
V mene chodcov, mamičiek s kočík

mi, seniorov s paličkami a trojkolkami 
vás chcem požiadať o ústretovosť a to
leranciu.

Ide o miesta, kde nie je možné dať 
dopravné značenie. Mnohí z vás pri od
stavení alebo parkovaní vozidla počas 
dňa si ani neuvedomujete, že iným mô
žete sťažiť prechádzanie na vyhrade
nom chodníku pretínajúceho bočnú 
príjazdovú cestu ap.

Viem o dvoch takých miestach. Na 
Ceste mládeže pri dolnom kostole, keď 
priechod pri pivárni blokujú autá, vznik
ne situácia, že chodci a ostatní musia 
vystúpiť až na okraj vozovky dosť frek
ventovanej Cesty mládeže a cez trávnik 
sa vrátiť späť na chodník. Horšie je to 
pre kočíky a invalidné trojkolky, lebo bý
va pravidlom, že autá stoja po oboch 
stranách odbočky.

Ďalej ide o vozovku na Malom ná
mestí, kde býva umiestnený vianočný 
stromček mesta. Autá tu zvyknú parko

vať za sebou, potom tam je kamenný 
kvetináč a kto chce prejsť, musí obísť 
rad vozidiel.

Nechcem nikoho napomínať, iba žia
dam o trochu uznania aj voči tým, ktorí 
ešte nedorástli až po volant alebo ho 
odovzdali už mladším.

Mgr. A. DUBAJOVÁ, 
poslankyňa MsZ

PÝTAME SA
ZA VÁS

VySyPAné z OBÁLOK

7. 5. som sa dohodol s priateľom 
z vojenčiny, s ktorým som sa nevidel už 
asi 35 rokov (je z Českých Budějovíc 
a slúžili sme v Hlohovci), že sa stretne
me v Malackách. Išiel aj so svojou man
želkou do Maďarska, a tak sme chceli 
trochu zaspomínať, dať si dobrú večeru, 
popiť dobrého vína s tým, že u nás pre
nocujú a ráno budú pokračovať v ceste. 
Aj tak bolo, ženy sa tvárili, že ich to zau
jíma, víno bolo dobré, všetko, ako sme si 
naplánovali – okrem tejto epizódy:

Milý priateľ Oto, keď podvečer do
chádzal prvýkrát v živote do Malaciek, 
dal prednosť jednému autu, ktoré sa 
zjavne už dlhšie nemohlo dostať z ved
ľajšej cesty na hlavnú. Šoférovi auta za 
ním (bordový Jeep) sa to asi nepáčilo. 
Dobráka Ota predbehol a zablokoval 
mu cestu. Z auta vystúpil mladý muž, 
pribehol k Otovmu autu, udrel Ota päs
ťou do tváre a skríkol hanlivú poznám
ku na jeho národnosť. 

Chcem tomuto vodičovi povedať, že 
som sa Otovi viackrát ospravedlnil v me
ne všetkých slušných Malačanov, takže 
on sa už ospravedlňovať nemusí.

Zároveň vyzývam všetkých vodičov, 
ak bude na ceste bordový Jeep, aby sa 
nesprávali slušne a prosím, zásadne nie 
ohľaduplne, lebo dopadnú ako priateľ 
Oto. So skúsenosťou kamaráta som sa  
v novinách podelil len pod menom ob
čan Malaciek, pretože opatrnosti nie je 
nikdy dosť.

občan Malaciek 
(meno občana máme v redakcii)

P.S.  Spomínaného vodiča by som sa 
rád opýtal, či by nechcel zmeniť bydlis
ko. Napríklad v Chicagu s bohatou ma
fiánskou minulosťou by mal určite veľkú 
perspektívu. Alebo v krajinách s teroris
tickou tradíciou by sa mu iste darilo ešte 
lepšie. Ak o tom neuvažuje, nech teda 
aspoň nekazí obraz nášho mesta.

Opatrnosti nikdy
nie je dosť

Uverejnená situácia z projektovej doku
mentácie znázorňuje 
riešenie dopravného 
napojenia z (do) ob
chodného centra 
Kaufland na Brnian
sku ulicu. Cesta sa 

rozšíri iba v mieste pripájacích a od
bočovacích pruhov. „Vedenie trasy je 
riešené vybočením z priameho smeru 
k samostatným pripájacím a odbočo
vacím pruhom. Doplní sa vodorovné 
dopravné značenie a osadia nové do
pravné značky. Jazdné pruhy budú na 

dvoch miestach (pred priechodom pre 
chodcov a čerpacou stanicou) rozde
ľovať zvýšené ostrovčeky. Pre peších  
bude vybudovaný chodník z Ul. 1. mája 
na nový priechod pre chodcov, z druhej 
strany vedený popri Brnianskej s na
pojením na parkovisko ku Kauflandu,“ 

okomentoval zjednodušene riešenie 
dopravy Ing. Viliam Konček z oddelenia 
dopravy a stavebného poriadku MsÚ. 
Brnianska ulica je cestou I/2 vo vlast
níctve Slovenskej správy ciest, mesto  
teda do tohto riešenia kompetenčne 
nezasahovalo. „Rozhodujúce slovo mal 

vlastník komunikácie a Okresný do
pravný inšpektorát v Pezinku,“ prezradil 
V. Konček. Mesto schvaľovalo príjazdo
vú komunikáciu a riešenie parkovacích 
plôch. Parkovisko pred Kauflandom bu
de mať spolu 234 parkovacích miest.

lucy

obrázok: 
situácia z projektovej dokumentácie

V aprílovom a májovom čísle Malackého hlasu (Jednosmerka na „prvomájke“ v MH 8/2008; Jednosmerná „prvomájka“ tŕňom v oku v MH 
9/2008) sme sa venovali zmene organizácie dopravy na Ul. 1. mája, ktorá vyvolala rozporuplné reakcie. skupina občanov zmenu privítala, iná 
ju odmietla a iniciovala aj petíciu za obnovenie pôvodnej organizácie dopravy. Protichodné postoje cítiť aj z uverejnených listov čitateľov,  
ktoré sme v rovnakom čase dostali do redakcie. 

Nedá mi, aby som sa nevyjadrila  
  k „jednosmerke“ na Ulici 1. mája. 

Krv mi vrie v žilách, keď čítam o petícii 
proti – my ostatní sme zmenu organizá
cie dopravy uvítali. Bol to veľmi správny 
krok, na ktorý sme dlho čakali. Situácia 
bola neúnosná, rozprávali sme sa o tom 
už pred rokmi. Keďže sedávam na lavič
ke (nie sama), mám možnosť takmer 
každý deň pozorovať, čo sa deje.

Nestačili sme počítať autá, ktoré jaz
dili oboma smermi, párkrát prišlo i ku 
kolízii. Cez cestu prebiehali deti (aj psy) 
a do potravín TRIO chodili ľudia, ktorým 
išlo niekedy o život – najmä tým star
ším. Čakali sme, kedy si to kompetentní 
všimnú a urobia opatrenia, ktoré by da
nú situáciu zľahčili. Teraz, keď sme sa ko
nečne dočkali, zisťujem, že sú ľudia, kto

rým to prekáža a so zmenou nesúhlasia. 
To môžu byť len tí, čo na Ulici 1. mája 
nebývajú a len tadiaľto občas jazdia. 
Alebo sú to vodiči, ktorým sa nechce 
obchádzať po Záhoráckej ulici a takí –
nielen podľa mňa, nemajú čo rozhodo
vať. Ide tu v prvom rade o nás, ktorí tu 
bývame. Ako sa spomínalo 
v Malackom hlase, autá parko
vali na oboch stranách. Pre 
chodcov bolo menej miesta na 
chodníkoch, nepomohlo ani 
osadenie stĺpikov na jednej 
strane. Možno sa už o tomto 
povedalo a popísalo dosť, ale aj tak, pro
sím, v mene občanov, ktorí nesúhlasia, 
aby sa všetko vrátilo do starých koľají. 
Nedajte sa ovplyvniť pár jedincami, kto
rým je jedno, ako to my ostatní berie

me. Zmeny, aj keď áut chodí ešte veľa  
už len jedným smerom, sú badateľné. 
Premávka je o niečo redšia. Aj môj man
žel je vodič a jednosmerku uvítal, nech 
sa prispôsobia aj ostatní. 

EVA ŠKUTOVÁ a pár ďalších 
občanov z Ul. 1. mája

Reagujem na príspevky 
   o „jednosmerke“ na Ul. 1. 

mája. Že takéto riešenie je „tŕ
ňom v oku“, je pochopiteľné. 
Veď je to jednostranné rieše

nie v prospech obyvateľov Ulice 1. mája 
a v neprospech ostatných obyvateľov 
Malaciek alebo aspoň tých, ktorí bývajú 
v bezprostrednom okolí tejto ulice. Čo 
keď aj obyvatelia iných ulíc v Malackách 

budú chcieť „jednosmerky“? Dáte ich 
tam? Stane sa z Malaciek mesto „jedno
smeriek“? Argumenty o neprejazdnosti 
cesty, že vodiči sú nedisciplinovaní a po
dobné, sú smiešne. Načo máme mest
skú políciu? Čo robia? Prečo sa tam ne
dal v oboch smeroch Zákaz státia a mest
ská polícia ho mohla strážiť. Stačilo tam 
raz za hodinu poslať hliadku, prvý týž
deň upozorňovať, v ďalšom pristúpiť 
k pokutám a potom aj k odťahovaniu. 
Keby sa chcelo, aj by sa dalo. Argument, 
že tí, ktorí to schvaľujú, nezverejňujú 
svoje príspevky, je tiež chabý. Celá táto 
„jednosmerka“ je urobená len pre oby
vateľov Ulice 1. mája, aby tam mohli 
parkovať so svojimi autami. Prečo si ne
rozšíria parkoviská vo dvoroch, aby ne
museli parkovať na ulici? Vo dvore by 

bolo zaparkované auto bezpečnejšie aj 
proti vandalom, zlodejom, ale aj proti 
prípadnému nabúraniu iným autom. 
Myslím,  že všetci – poslanci, pracovníci 
odboru dopravy MsÚ i obyvatelia Ulice 
1. mája by mali svoje stanovisko pre
hodnotiť. Obzvlášť pri predpoklade, čo 
sa stane, až otvoria Kaufland. Kadiaľ bu
dú všetky autá prichádzať a kadiaľ budú 
odchádzať? Zvlášť vyťaženou sa určite 
stane Kukučínova ulica. Ale aj tam žijú 
obyvatelia Malaciek a voliči. Kto na nich 
berie ohľad? Kto myslí na bezpečnosť 
premávky na tejto ulici teraz a kto na ňu 
bude myslieť po otvorení Kauflandu? 
Túto ulicu už dlho nikto neopravoval 
a pritom je minimálne rovnako rozbitá, 
ako bola pred opravou Ulica 1. mája.

Ing. VLADIMíR ŠEFČíK

JEdNOsMErKA na „prvomájke“ – občianske ZA aj PrOTI

VERZUS

Čerpacia 
stanica PHMUlic
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Zvýšený deliaci ostrovček

Parkovisko ku Kauflandu

Veľké Leváre

Zvýšený deliaci ostrovček

Smer centrum
Chodník pre peších

Ako bude riešená doprava pri Kauflande?

Málo znamená veľa
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siac. A čo ak medzitým nastane prob
lém,“ pýta sa Nana na webovej strán
ke mesta v diskusii k príspevku Ma
lacká nemocnica v premene zo 17. 
apríla. Pacientok s podobnou skúse
nosťou s objednávaním by sme v Ma
lackách našli desiatky.  Ako problém 
neúmerne dlhej čakacej lehoty rieši 
vedenie nemocnice?

Vytvorili sme príjemné prostredie, 
teda ako čitateľka píše „exkluzívnu ne
mocnicu“ a diagnostiku a liečbu realizu
je vysoko erudovaný a profesionálny 
personál. Minimálne tieto dva fakty spô
sobili enormný nárast počtu pacientok, 
v tomto prípade, na gynekologických 
ambulanciách. Tento problém citlivo 
vnímame a našou snahou je posilniť tím 
gynekologického oddelenia a rozšíriť 
počet ambulancií, ako aj ambulantných 
hodín. Veríme, že sa nám postupne zvý
šený záujem o gynekologické ambulan
cie  podarí vyriešiť k spokojnosti našich 
pacientok.

Ženy z regiónu sa stále nezmierili 
so zrušením pôrodnice v marci 2004. 
Dočkajú sa jej znovuzriadenia?

Pôrodnica bola zrušená pre nízky 
počet pôrodov. (Vtedajší riaditeľ MUDr. 
Mario Mikloši v rozhovore pre Malacký 
hlas 4/2004 uviedol, že sa v roku 2003  
narodilo v Malackách len 328 detí, rok 
predtým 251, čo nepredstavuje ani jeden 
pôrod denne, pozn. red.). Nehovoríme, 
že tu nebude, ale momentálne máme 
iné priority. S vybudovaním pôrodnice 
súvisí aj hľadanie celých tímov pôrod
níkov, neonatológov a ďalšieho perso
nálu. Ak vzniknú priaznivé podmienky 
aj zo strany poisťovní, tak túto možnosť 
nevylučujeme. Samozrejme, že sledu
jeme všetky hlasy a podnety na vytvo
renie pôrodnice v našej nemocnici. 
Podrobne vyhodnocujeme tieto reak
cie a zvažujeme všetky možné riešenia 
do budúcnosti. V rámci zámeru re
konštrukcie celej nemocnice s touto  

alternatívou predbežne rátame, avšak 
v najbližšom časovom období musíme 
dokončiť už začatú rekonštrukciu lôž
kových oddelení. Následne je našou 
prioritou zrekonštruovať operačné sály 
a OAIM tak, aby vyhovovali štandardu 
a normám EÚ. 

V celoštátnych médiách sa v mi
nulosti objavili poplašné správy  
o rušení niektorých nemocníc, redu
kovaní počtu lôžok či problémoch so 
zazmluvňovaním výkonov u zdra
votných poisťovní. V akej situácii je 

malacká nemocnica? Aký je počet 
lôžok a zamestnancov?

Možno povedať, že malacká ne
mocnica je optimálne nastavená. Me
sačne má priemerne okolo 500 hospi
talizácií (v roku 2004 ich bolo asi 330) 
na 165 lôžkach. Obložnosť je vysoká, 
konkrétne približne 80 %. K dnešnému 
dňu máme 364 kmeňových zamest
nancov, z toho je 71 lekárov, 135 zdra
votných sestier a 54 sanitárok. Snaží
me sa udržiavať korektné zmluvné 
vzťahy so všetkými zdravotnými pois
ťovňami.  V krátkej budúcnosti máme 

ambície stať sa aj nemocnicou nadre
gionálneho významu. Za týmto úče
lom sa snažíme rekonštruovať priesto
ry, vybaviť všetky procesy diagnostiky 
a liečby  najmodernejšími technoló
giami a pracovné pozície obsadiť eru
dovaným personálom. Táto cesta je 
správna,  budeme v nej pokračovať 
a verím, že si to všimnú aj zdravotné 
poisťovne. 

Vrátim sa ešte k rezervačnému sys
tému, do ktorého zapájate stále viac 
ambulancií. Časenky teda postupne 
zaniknú?

V týchto dňoch sme spustili skúšob
nú prevádzku na nový systém po tom, 
čo sme menili vyvolávacie displeje. Ča
senkový model plánujeme zrušiť úplne. 
Ten funguje ešte napríklad na pľúcnom 
oddelení, ktoré sa však bude kompletne 
rekonštruovať. Pacienti majú možnosť 
sa objednať na dvoch pultoch a priamo 
na niektorých ambulanciách bezplatne 
na konkrétny termín. Zavedený systém 
má priniesť väčší komfort pri návšteve 
lekára a hlavne skrátiť na nevyhnutnú 
možnú mieru pobyt pacienta v našej 
nemocnici. Aktívne využívanie rezer
vačného systému predstavuje dlhodo
bú prácu aj s našimi pacientmi, aby po
chopili filozofiu jeho využitia v prospech 
ich samotných. Sme vďační za každý 
podnet na zlepšenie tohto systému s cie
ľom čo v najväčšej miere vyjsť v ústrety 
našim pacientom.

Text, foto: LUCIA VIDANOVÁ

Ing. Peter Kalenčík, výkonný riaditeľ Nemocničnej, a. s.

„Nemocnica je optimálne nastavená,
aj keď je čo dolaďovať”

Počas rozhovoru s Ing. Petrom Ka
lenčíkom (13. mája) ho požiadam, 
či môžem využiť jeho telefón a skú
siť sa objednať k inému gynekoló
govi ako primárovi Blaškovi. Sú
hlasí. Vytočím číslo na centrálny 
pult 034/28 29 700 (z kancelárie 
vedenia nemocnice len 700). Pred
stavujem sa ako pacientka, ktorá 
potrebuje najbližší termín do gy
nekologickej ambulancie k MUDr. 
Schillerovi. „Objednávame až na 
september,“ dozvedám sa. „Ďaku
jem, to mi stačí,“ skladám v nemom 
úžase telefónne slúchadlo. Veď 
september je o štyri mesiace!

A čo na to riaditeľ?  
O tomto probléme sme hovorili 

v úvode nášho rozhovoru, netreba 
však skladať slúchadlo, lebo každá 
pacientka, ktorá potrebuje akútnu 
pomoc, je prednostne vybavená. 
Ako som spomínal k skráteniu čaka
cej lehoty by mala prispieť aj nová 
ambulancia, ktorú otvoríme onedl
ho, a posilnenie lekárskeho tímu na 
gynekologickom oddelení. Veríme, 
že v krátkej budúcnosti budú naše 
pacientky vybavené v nepomerne 
kratšom termíne, ako je to dnes. 

rEdAKČNÝ dOVETOK

Po dlhom čase hľadania vhodných 
priestorov pre mobilné darovanie 
krvi sa zdá, že Slovenský Červený 
kríž ich našiel. Vo štvrtok 22. 5. 
miestny spolok SČK v Malackách 
po prvý raz zorganizoval odber kr
vi pre darcov z mesta a okolia 
v MsCK na Záhoráckej ulici. 

Mobilná odberová jednotka sa roz
ložila v tanečnej sále a jednu miestnosť 
organizátori vyhradili na vypĺňanie for
mulárov a občerstvenie darcov. 

Odbery sa vykonávali plynulo a ča
katelia mali k dispozícii čakáreň a do
statok stoličiek. „Do 10.30 h prišlo daro
vať krv už 28 darcov, ale sme tu až do 

12.00 h, takže celkový počet bude určite 
vyšší,“ povedala D. Kollová z miestneho 
spolku SČK v Malackách. „Ďalší organi
zovaný odber krvi v našom meste má
me naplánovaný na 16. septembra,“ do
dala. 

Text, foto: TATIANA BÚBELOVÁ

Poďakovanie
Slovenský Červený kríž, miestny spo

lok Malacky ďakuje všetkým, ktorí 22. 5. 
dobrovoľne prišli darovať krv. Sú to: 

OrtŠnep, Rohožník; Jozef Prokop, 

Malacky; Miška Ambrová, Gajary; A. Jur
káčková, Gajary; A. Waschek, Malacky; 
Stúpala, Malacky; Anežka Kujanová, 
Malacky; Šelc, Kostolište; Daša Valento
vá, Malacky; Peter Divinský, Daniel Lo
poš, Malacky; Alena Paníková, Malacky; 
Eva Papitová, Malacky; Marián Valent, 
Malacky; Zuzana Vrablecová, Závod; 
Katarína Brichtová, Jablonové; Ľubomí
ra Havlíková, Malacky; Katka Ďurianska, 
Malacky; Magda Srňová, Malacky; Soňa 
Spustová, Malacky; Erika Grciková, Ma
lacky; Alica Černá, Malacky; Ľudmila An
talková, Malacky; Ivana Čirková, Malac

ky; Silvia Ivanová, Malacky; Pavel Husár, 
Malacky; Alica Poláková, Sološnica; To
máš Hudec, Malacky; Mária Marčišková, 
Brodské; Darina Nemcová, Stupava; Jo
zef Madarász, Kostolište; Mária Osuská, 
Malacky.

D. KOLLOVÁ

darcovstvo v lepších 
podmienkach

darujte krv
Obyvatelia Záhoria majú už dru
hýkrát v tomto roku možnosť da
rovať krv v priestoroch cementár
ne Holcim Slovensko v Rohožníku. 

Odber sa uskutoční v utorok 10. jú
na od 8.00 do 11.00 h. Vítaní sú všetci 
zdraví dospelí vo veku od 18 do 60 ro
kov. Podmienkou pre darovanie krvi je 
váha nad 50 kg (POZOR: od prípadného 
dobratia antibiotík potenciálneho dar
cu musia uplynúť minimálne 3 týždne). 
Na odber je potrebné priniesť si občian
sky preukaz a preukaz poistenca. Po prí
chode darca vyplní dotazník Národnej 
transfúznej spoločnosti (NTS), potom 
mu pracovníci NTS urobia odber kon
trolnej vzorky. Ak budú výsledky v po
riadku, uskutoční sa odber približne 400 
ml krvi do sterilných odberových vakov. 
Samotný odber trvá 5 až 10 minút.

ts
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Dokončenie z 1. strany

Program verejnej prezentácie štúdie funkčného využitia Malackého kaštieľa:
• prezentácia pamiatkového výskumu • prezentácia štúdie  funkčného využitia  
• predstavenie prístupu mesta a spôsobu financovania • ukážky z práce projek-

tanta • vypočutie názorov verejnosti

Cieľom podujatia je:
• informovanie obyvateľov mesta o krokoch smerujúcich k záchrane pamiatky 
a jej budúcemu využitiu • umožnenie občanom, aby sa v priamej diskusii mohli 
opýtať a overiť si porozumenie zámerov mesta • vytvorenie príležitosti na vy-

jadrenie názorov a podnetov verejnosti 
Príďte povedať, aká je Vaša predstava o budúcnosti kaštieľa. Aj Váš názor je dôležitý.

Väčšina 
maturantov 
si vydýchla

Skúšku dospelosti skladalo ten-
to rok na malackých gymnáziách 
172 maturantov. Najskôr študenti 
zo štátneho Gymnázia na Ul. 1. má-
ja (19. – 22. 4.), kde mali 117 matu-

rantov, z toho 90 z denného a 27 
z večerného štúdia. Šiesti neuspe-
li a požiadali o opravný termín 
skúšky, ktorá sa uskutoční v sep-
tembri. O týždeň neskôr (26. – 29. 
mája) si za zelený stôl postupne 

sadlo 55 študentov Gymnázia sv. Fran-
tiška Assiského. Žiaľ, jednému z nich ve-
domosti na zvládnutie maturity nestači-
li a čaká ho septembrový opravný ter-
mín skúšky z nemeckého jazyka. 

-mh-, foto: T. BúBelová

MH 08 F9

www.kia-slovakia.sk

*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.

MH 08 F15

UŽ AJ V MALACKÁCH nA PezinsKeJ 37  •  teL.: 034/774 11 38

SERVIS ČITATEĽOM • INZERCIA

MH 08 F8

MH 08 F17

Srdečne Vás pozývame na 

Deň otvorených dverí v Malackách
(kozmetické výrobky, líčenie,

úprava nechtov)
6. júna od 14.00 do 18.00 h 

vo veľkej zasadačke Msú 
na Radlinského 1 v Malackách na 1. poschodí

Príďte, vyskúšajte a vyhrajte exkluzívnu kozmetiku oriflame!
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„Hnacím motorom“ pre napísanie 
tohto príspevku bol herec Alfréd 
Swan. Po stretnutí pamätníkov ma
lackého športu 26. marca v MCK, 
na ktorom sa vo veľkom hovorilo aj 
o zlatej ére malackého futbalu, mi 
zavolal, či by som nechcela spraviť 
rozhovor s Petrom Koptulom (*17. 
mája 1953). Tento malacký rodák, 
ktorý od roku 1975 žije v Nemecku, 
to vo futbale dotiahol na majstrov
skú úroveň. V roku 1972 získal 
v Slovane Bratislava titul doras
teneckého majstra ČSSR vo futba
le. Hral aj v 2. nemeckej lige, pôso
bil ako hrajúci tréner v najvyššej 
Luxemburskej lige v Spore Luxem
burg. Dnes pôsobí ako učiteľ te
locviku v špičkovom nápravnový
chovnom zariadení pre mladis
tvých v Nemecku. Jeho bohatú  
športovú minulosť, ktorá sa začala 
v rodných Malackách, vystihujú 
spomienky dodnes dobrých ka
marátov Alfréda Swana a Petra 
Koptulu. 

Nehral efektne, ale bol 
mimoriadne efektívny
„Peter býval najskôr na Rádku na 

Hurbanovej ulici a neskôr sa presťaho
vali na Ul. 1. mája. Navštevoval II. ZDŠ 
a neskôr SVŠ. Futbal hral v žiackom a do
rasteneckom družstve (tréneri Trenčan
ský, Nemecskay, Sloboda, Švec). Od svo
jich začiatkov bol vďaka svojej loptovej 
technike, futbalovému mysleniu a fyzic

kým predpokladom strednopoliarom, 
rozohrávačom (hoci hral na mnohých 
postoch). Mal mimoriadne veľký akčný 
rádius, bol vynikajúci v defenzíve pri 
odoberaní lôpt, aby sa vzápätí objavil 
vpredu a servíroval útočníkom precízne 
finálne prihrávky. Nehral efektne, ale 
bol mimoriadne efektívny,“ spomína 
Fredy Swan. 

13ročný v doraste
„Na prvý skutočný majstrovský zápas 

ho postavil už ako 9ročného tréner  
L. Trenčanský v Kostolišti proti tamojším 
žiakom, čo je úžasné, keď si uvedomí
me, že vtedy sa žiaci nedelili na starších 
a mladších, ale v družstvách hrávali väč
šinou tí najstarší, fyzicky najzdatnejší 
14 i 15roční mládenci, a Peter medzi 
nimi obstál. Do dorastu v Malackách bol 
preradený už ako 13ročný a výkonom 
sa vyrovnal aj tým najstarším. Keď do
siahol dorastenecký vek, už bol oporou 
dorastu, hoci sme boli všetci od neho 
starší. Bol to vtedy silný káder, ktorý  
tvorili Š. Kovárik, V. Potocký, V. Kopka,  
I. Vandák, M. Martinka, D. Kožuch,  
M. Vaškor, M. Koleda, Z. Kachut, M. Ko
žuch, E. Dulanský, P. Walter, J. Vaniš,  
A. Swan, P. Sikula a ďalší. Trénerom bol 
A. Sloboda, vedúcim mužstva bol  
Š. Uher. Bol som kapitánom tej skvelej 
partie. Keď sme nečakane prehrali je
den zápas a strašne sme sa po ňom po
hádali, vedeli sme si povedať: prepáč, 
tak som to nemyslel, ideme ďalej,“ po
kračuje Fredy. 

Priateľstvo rozhodlo
„Ako najlepšieho strelca ma chceli 

uprostred úspešnej sezóny 1968/1969 
preradiť do A mužstva dospelých a bol 
to práve Peter Koptula s Kachutom a Si
kulom, ktorí vyhlásili, že keď odídem, aj 
oni prestanú hrať za dorast. Táto ich ini
ciatíva spôsobila, že som odmietol pre
stúpiť k dospelým, hoci to nebolo jed
noduché a tú ponuku som si vážil. Nie 
menej som si však vážil ich športové 
priateľstvo. Vyhovoril som sa vtedy na 
nastávajúcu maturitu a že sa na to ešte 
necítim. Dodnes si vážim aj to, že moje 
rozhodnutie funkcionári FO prijali a ne
vyvíjali na mňa nátlak, sezónu sme tak 

dohrali v pôvodnej zostave a so spomí
nanými spoluhráčmi nás všetkých, ktorí 
sme končili, vzali na zájazd A mužstva 
dospelých do Hložian vo Vojvodine. Sa
mozrejme aj 16ročného Petra Koptulu, 
ktorý bol opäť benjamínom – tak ako  
v doraste. To už však po ňom poškuľo
vali lanári najpopulárnejšieho sloven
ského oddielu Slovana Bratislava.“

Najväčšie úspechy
Jednu sezónu odohral Peter Koptula 

ešte v malackom doraste a po maturite 
na SVŠ roku 1971 prestúpil do Slovana 
Bratislava a začal študovať na FTVŠ 
v Bratislave. V roku 1972 získal v Slovane 
Bratislava CHZJD pod vedením trénera 
Tibenského titul dorasteneckého maj
stra ČSSR vo futbale, neskôr ho trénoval 
J. Obert.. „Prechod z dorastu do senior
ského mužstva bol pomerne náročný. 
Tempo hry a tvrdosť súbojov sa u do
spelých od dorastu podstatne odlišova

li. Vynikajúca technickotaktická a fyzic
ká príprava boli základnou podmienkou 
pre hráčov 1. ligy. Toto obdobie bolo 
pre mňa po futbalovej stránke veľmi 
úspešné. Ako študent FTVŠ som bol  
členom Československého národného 
mužstva akademikov, ktoré hralo na 
akademických majstrovstvách Európy  
v Rumunsku v roku 1973 a v roku 1974 
vo Francúzsku,“ dopĺňa Peter Koptula. 

Úspechy prišli aj v Nemecku
Po odchode do NSR v roku 1975 hral 

v klube 1. SC Göttingen 05, ktorý hral  
v 3. a neskoršie v 2. nemeckej lige. Po 
piatich rokoch v Göttingene pôsobil ako 
hrajúci tréner v najvyššej Luxemburskej 
lige v Spore Luxemburg. „Svoje aktívne 
pôsobenie ako hráč som ukončil v Kolí
ne, kde som dva roky hral za klub Vikto
ria v 3. lige. Popri futbale som študoval 
na Sporthochschule v Kolíne. Štúdium 
som ukončil v roku 1983. Ako Diplom – 
Sportlehrer som si robil polročnú nad
stavbu, v ktorej som získal najvyššiu tré
nerskú licenciu. Ak chcem byť prvo
ligový tréner, musím si ju každé tri roky 
obnoviť,“ hovorí úspešný rodák. 

Upísal sa trénerstvu
Peter Koptula pôsobil ako tréner  

v Göttingene, kde trénoval najprv 1. SC 
Göttingen 05 a potom SVG Göttingen. 
Obidve mužstvá hrali v 3. nemeckej lige. 
„Bol som hrdý na to, že niektorí moji 
zverenci, ktorých som niekoľko rokov 
trénoval, neskoršie hrali v 1. nemeckej 
lige. Najznámejší je Lothar Sippel, ktorý 
hral v Eintrachte Frankfurt a v Borusii 
Dortmund, a Marco Bode zase vo Wer
dere Brémy a za nemecké národné muž
stvo,“ spomína. Keď dostal trvalé miesto 
učiteľa športu, tak ešte rok trénoval jed
no mužstvo vo 4. lige. „Bolo to časovo 
náročné a keďže som nechcel robiť veci 
polovičato, rozhodol som sa zavesiť tré
nerstvo na klinec,“ dodáva. 

A či sa zaujíma o slovenský futbal?
„Samozrejme. Teším sa, že slovenskí 

hráči, ako Róbert Vittek a Marek Mintál 
veľmi úspešne pôsobili v nemeckej 1. li
ge. O malackom futbale som pravidelne 
informovaný od Fredyho Swana, ktorý 
mi veľmi podrobne podáva správy o hrá
čoch a výsledkoch.“

A na záver perlička z futbalovej 
kariéry Petra Koptulu
Na tréningoch dorastu proti prvému 

mužstvu Slovana sme sa proti nim, sa
mozrejme ako dorastenci, chceli vytiah
nuť a najväčším úspechom a hrdin
stvom bolo dať niektorému „áčkarovi“ 
jasličky, čo je pre súpera veľká potupa. 
Jednému z našich sa to podarilo a dal 
ich Ľ. Zlochovi, československému re
prezentantovi. Ten prišiel za ním a po
vedal mu: „Počúvaj, keď to ešte raz uro
bíš, odkopnem ťa na tribúnu.“ Hoci túto 
hrozbu Ľ. Zlocha nemyslel vážne, odvte
dy sme s „jasličkovaním” prestali.

lucy, archív P. K a A. S.

V drese 1. SC Göttingen 05 proti Preussenu Berlín 
v roku 1980.  Zápas o postup do 2. nemeckej ligy. 

Žiaci v roku 1965 po zápase Malacky – Devínska Nová Ves. Hore zľava: Zdeno Kachut, Pavol Makyta, Alfréd Swan, 
Oskar Moser, Gusto Štrbák, Milan Vaškor. Dole zľava: Peter Sikula, Peter Koptula, Slávo Ružička, Ľudovít Kuklovský, 
František Pajer, Jozef Krasňanský

Dorasteneckí majstri Československa v roku 1972 po víťazstve nad Českými Budějovi-
cami na Tehelnom poli. Peter Koptula tretí zľava. 

Futbalové majstrovstvo
Petra Koptulu

Na základe pozvania pri príležitosti osláv 80. výročia 
futbalu v družobnom meste Malaciek  Veselí nad Moravou 
sa seniori futbalového klubu ŠK Malacky zúčastnia na fut
balovom turnaji. Ich súpermi budú futbalisti talianskeho 
Crespellana a moravské celky Velká nad Veličkou a domáci 
futbalisti z Veselí nad Moravou. Zápasy sú rozložené do 
troch dní. Popri športových zápoleniach pripravili organi
zátori aj sprievodné spoločenské podujatie a mládežnícky 
turnaj moravských mužstiev. Seniori ŠK Malacky doplnení 
dorastencami tak budú mať týždeň po skončení ich súťaže 
vďaka vedeniu mesta Malacky možnosť futbalovej kon
frontácie v zápasoch so zahraničnými súpermi v rámci dru
žobných vzťahov.

Program turnaja – muži:
štvrtok 19. 6. 
17.00 h Veselí nad Moravou – Velká nad Veličkou 
piatok 20. 6. 
 8.30 h Slávnostné otvorenie turnaja
10.00 h FC Crespellano  – Velká nad Veličkou 
14.00 h Veselí nad Moravou  – ŠK Malacky 
17.30 h ŠK Malacky – FC Crespellano 
sobota 21. 6.
14.00 h ŠK Malacky – Velká nad Veličkou
16.00 h Veselí nad Moravou – FC Crespellano
18.00 h Slávnostné ukončenie turnaja a vyhlásenie vý
sledkov      FRANTIŠEK HLAVATý

Futbalisti ŠK Malacky
budú reprezentovať mesto

24. mája v Dubnici nad Váhom za 
účasti 60 boxerov z 12 oddielov usku
točnilo ďalšie oblastné kolo Slovenskej 
ligy boxu. Nie všetci sa mohli postaviť 
do ringu medzi 16 povrazov. Hmotnost
ne a výkonnostne sa podarilo popáriť 
len 29 dvojíc, aby zápasy boli vyrovna
né. 

Je na škodu veci, že žreb neurčil sú
pera ani nášmu Dávidovi Klímovi, ktorý 
v hmotnosti do 60 kg v kategórii junio
rov nemal súpera. 

Druhý borec vo farbách Malaciek bol 
nováčik Roman Tatarka v hmotnosti do 
57 kg v kategórii juniorov. Ten boxoval  
s Tomášom Pastoríkom z Galanty. Ga
lanťan ustál na nohách nášmu Romano

vi necelú minútu z prvého kola, keď po 
spŕške úderov prišlo rátanie. Napokon 
ringový rozhodca prerušil zápas, preto
že do ringu vletel uterák. Verdikt roz
hodcov znel vzdaním v I. kole zvíťazil 
Malačan.

Veľká škoda, že pre chorobu nemo
hol štartovať Michal Mislovič a zatiaľ nie 
je zaregistrovaný v kategórii mužov Ma
rián Calpaš v hmotnosti do 81 kg.

Touto cestou chceme pozvať me
dzi nás na tréningy do BC RTJ Malac
ky nových adeptov tohto mužného 
športu, ktorý je jedným z najstarších 
športov v Malackách. Jeho malacká 
história sa datuje sa od roku 1932. 

ALI REISENAUER, tréner

OKOLO rINGU
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Pomalé odkrývanie tabu 
Psychologička Mgr. Oľga Tomišová 

(na fotografii), ktorá vedie svoju odbor
nú prax v Malackách, bez rozpakov ho
vorí, že v súčasnosti aj v našom regióne 
narastá počet prípadov sexuálneho zne
užívania maloletých. „Často liečim zlo
mené duše detí, ktoré boli zneužívané v 
rodine alebo mimo nej. Sú prípady, keď 
si takéto ťaživé tajomstvo nosia až do 
dospelosti a nepovedia o ňom nikomu, 
až sa stane, že ten istý, kto v rodine zne
užíval ich, začne zneužívať aj ich deti. 

Množia sa prípady ohrozovania detí 
autoritami, ktorým sú zverené – učite
lia, tréneri, vychovávatelia. Pracovala 
som aj na prípadoch z nášho mesta,“ 
rozhovorila sa odborníčka. Napriek 
množstva erotiky v televízii či v tlači 
o sexualite a jej zdravých či chorobných 
prejavoch sa v našej spoločnosti stále 
málo hovorí. Neprirodzené sexuálne 
správanie sa dialo aj v minulosti, no kým 
okolo neho zotrváva tabuizované ticho, 
ľudia majú pocit, že nič zlé sa nedeje. 
Dnes je čas nestrkať hlavu do piesku  
a priznať, že naše deti sú vystavené rizi
ku oveľa väčšmi, než sme si ochotní pri
pustiť. A nebezpečenstvo zväčša strieh
ne tam, kde ho najmenej očakávame.

Nelákajú deti na cukríky
Páchatelia sexuálnych deliktov sú vo 

všetkých vrstvách spoločnosti. Neraz sú 
to vysoko postavené osoby, uznávaní 
odborníci, ľudia s kreditom dôveryhod
nosti, možno aj naši kolegovia či kama
ráti. Vyhľadávajú povolania, kde môžu 
byť s deťmi sami. Nie sú to nijakí úlisní  
a na prvý pohľad podozriví ujkovia, čo 

lákajú deti na cukríky. Práve naopak. 
Mnohí z nich deklarujú mimoriadne po
zitívny vzťah k mládeži a majú naoko veľ
mi pekné správanie k deťom. Nedá sa 
im nič vytknúť, až kým sa niečo nepre
valí. „Tak učiteľ cudzieho jazyka, ktoré
mu rodičia verili natoľko, že mu dovolili 
chodievať za ich chlapcami domov, zne
užíval tieto deti na fotografovanie por
no obrázkov a na sexuálne hry. Chlapci 
sa bránili, plakali, no vyhrážky bitkou 
a údermi do brucha ich nadlho udržali 
v mlčaní. Situáciu odhalili až podozrenia 
rodičov, keď raz chlapcov niekam vzal 
bez ich dovolenia,“ demonštruje na prí
klade psychologička a v podobných si

tuáciách odporúča urobiť rázne kroky  
upovedomiť políciu a pomoc pre dieťa 
hľadať u psychológa. Signálom, že sa 
niečo deje, môže byť akákoľvek zmena 
v jeho správaní. A s ťaživou situáciou si 
určite samo neporadí. 

 Nepodceňujme varovné signály
„Sú známe prípady zneužívania detí 

aj v predškolskom veku. Čím menšie 
dieťa, tým väčšia je šanca, že spontánne 
na niečo upozorní. Lekár môže odhaliť 
mechanické poškodenie genitálií. Učiteľ 
by si mohol podľa kresieb všimnúť, že 
niečo nie je v poriadku. Objavuje sa čas
tá masturbácia neprimeraná veku, se
bapoškodzovanie, agresia, nespavosť, 

úzkosť a uzatváranie sa do seba. Okolie 
neraz zmeny v správaní najmä starších 
detí nesprávne pripisuje puberte. Môže 
sa stať, že dieťa odmieta dotyky a boz
kávanie sa v rodine, pred hodinou telo
cviku či pred tréningom sa nechce pre
zliekať v šatni (lebo tadiaľ bežne chodí 
učiteľ či tréner), odmieta ísť na návštevu 
ku konkrétnej osobe, snaží sa jej vyhý
bať, nasledujú úteky z domu, pokusy 
o samovraždu, výchovné problémy, po
pudlivosť, agresia prameniace zo stra
chu,“ vysvetľuje Oľga Tomišová.

Zo života peklo
Pri spozorovaní zmien v správaní de

tí majme na pamäti, že ak dieťa naozaj 
je zneužívané, páchateľ si ho zaviazal 
mlčanlivosťou! Neraz sa stáva, že obeť 
svoje zneužívanie niekedy tají aj celý ži
vot. „Zvyčajne z dieťaťa urobia spolu
vinníka, ktorý sa má báť odhalenia a po
stupuje buď tak, že mu za mlčanie po
skytuje výhody, alebo naopak, zo života 
mu urobí peklo, vydiera, obviňuje a tý
ra. Vinu za zneužívanie však vždy nesie 
dospelý a najmä malé dieťa by si ho len 
ťažko mohlo vymyslieť. Problémom do

spelých často býva, že po odhalení po
dozrení nepátrajú ďalej, situáciu baga
telizujú a neupozornia orgány činné 
v trestnom konaní. Dôvodom býva han
ba, že niečo také sa stalo práve nám, ale 
aj neochota podniknúť kroky, ak sa nás 
vec priamo netýka. 

Vlastne sa nič nestalo?
„Sexuálne obťažovanie nemusí mať 

len fyzický charakter,“ pripomína psy
chologička Oľga Tomišová. Za obťažo
vanie sa považujú aj nevhodné obscén
ne poznámky, telefonáty, esemesky, vy
piskovanie, gestá či pozorovanie detí pri 
prezliekaní, pri hrách vo vode atď. K zne
užívaniu bez priameho telesného doty

ku patrí aj nútené odhaľovanie častí tela 
a ich fotografovanie, ponuky sledovania 
pornofilmov, časopisov a exhibicioniz
mus. „Veď ako by sa vám páčilo, keby ste 
sa dozvedeli, že učiteľ hudby, ktorý učí 
vašu dcéru, vo vlaku masturboval pred 
vašou kamarátkou? Bolo by vám jedno, 
že to môže nerušene robiť aj pred deť
mi? Spoločenská nebezpečnosť takého
to správania narastá priamo úmerne 
s následkami, ktoré takéto konanie mô
že mať na psychiku dieťaťa.“

Nebuď fajnovka!
„Ak športový tréner – dospelý muž 

vyhľadáva príležitosť pozorovať 10roč
né dievčatá pri prezliekaní v šatni, tiež 
to asi nebude v poriadku. Neobstojí ar
gument, že veď na nich niet čo vidieť,  
že sú to len deti. Narušeného jedinca se
xuálne uspokojuje práve pohľad na tie 
krehké nevyvinuté telíčka. Výzvy typu 
Sadni si mi na koleno, nebuď fajnovka! 
môžu pokračovať rôzne... Odvaha 
a ochota svedčiť v záujme ochrany bez
branných a zmätených detí by tu mala 
zvíťaziť nad strachom z toho, čo sa o nás 
bude hovoriť, alebo čo o nás povie ten, 

ktorého problém odhalíme v plnej na
hote!“ 

Na čej strane stojí zákon? 
V slovenskom trestnom zákone č. 
300/2005 Z. z. sa nachádza celý rad 
ustanovení na ochranu detí a mlá
deže v trestných činoch proti slo
bode a ľudskej dôstojnosti a v trest
ných činoch proti rodine a mládeži. 
Trestným činom je obchodovanie  
s deťmi (§ 180), znásilnenie (§ 199), 
sexuálne násilie (§ 200) a sexuálne 
zneužívanie osoby mladšej ako 15 
rokov (§ 201). Aj osoby, ktoré, zne
užívajúc svoju autoritu a závislosť 
osoby mladšej ako 18 rokov alebo 
osoby zverenej, pohnú ju k súloži 
alebo iným spôsobom sexuálne 
zneužijú, tým spáchajú trestný čin 
(§ 202). Trestnými činmi sú aj súlož 
medzi príbuznými (incest), odlo
ženie (§ 205) a opustenie dieťaťa  
(§ 206), zanedbanie povinnej výži
vy (§ 207), týranie blízkej a zverenej 
osoby (§ 208) i ohrozovanie mrav
nej výchovy mládeže (§ 211).

Nazbierajme odvahu pomenovať ve
ci pravým menom a ak vieme o správa
ní, ktoré môže ohroziť mravnú výchovu 
či psychické zdravie našich detí, ukážme 
prstom na tých, čo by mali byť liečení 
alebo potrestaní. Len tak ich ochránime 
pred trápením, aké si vo svojom veku 
určite nezaslúžia. Venujme im čas, roz
právajme s nimi aj o chúlostivých té
mach primeraným spôsobom a tešme 
sa, keď sa smejú... 

Text, foto:  TATIANA BÚBELOVÁ

PUBLICISTIKA

Centrum voľného času v Malackách a Materské centrum Vánok 

Vás pozývajú na 

Burzu hračiek, detských 
kníh, detského 
oblečenia a potrieb,
ktorá sa uskutoční v sobotu 21. 6. v areáli CVČ na Ul. M. Rázusa 30. 

Záujemcovia o predaj:

HRAČIEK A KNÍH sa môžu zaregistrovať do 18. 6. v CVČ alebo na telefónnom 
čísle 034/772 22 28. Deti predávajú svoje hračky samy alebo za pomoci rodičov. 
Samy si určujú i cenu tovaru. Príchod predávajúcich a rozkladanie tovaru je od 
9.30 h.
DETSKÉHO OBLEČENIA A POTRIEB môžu od 16. do 20. 6. v čase od 9.00 do 
12.00 h priniesť tovar do materského centra. Veci musia byť čisté a jednotlivo 
označené menom predávajúceho a cenou. Treba k nim priložiť kompletný 
zoznam, ktorého vzor nájdete na www.mcvanok.sk alebo vo Vánku. 
Bližšie informácie o podmienkach burzy a poplatkoch Vám poskytneme vo Ván
ku alebo na tel. č. 034/772 69 34, 0905 39 07 80, 0907 24 09 77.

-cvc, vanok-

Zneužívanie nielen na obrazovke, 
ale priamo medzi nami

Keď sa deti
nesmejú

Rozhorčenie, ba až pobúrenie v nás vyvolajú prípady odhaleného dlhoroč-
ného týrania a sexuálneho zneužívania detí, o ktorých sa dozvedáme z te-
levíznych obrazoviek. „Ako to, že celé roky nebolo nikomu z okolia nič po-
dozrivé?“ pýtame sa. Čo by sme urobili my, keby sa nám niekto, kto sa „mo-
tá“ okolo našich detí, videl nebezpečný? Oslávili sme Medzinárodný deň 
detí – sviatok, keď dospelí chcú svojim ratolestiam väčšmi ako inokedy 
ukázať svoju lásku. Príznačne našej dobe tento deň však slávime okázalej-
šie ako kedysi, no niekedy azda aj trochu falošne. Niežeby sme svoje deti 
nemilovali, ibaže nie každé našu lásku naozaj vníma tak, ako by potrebo-
valo. Vieme im ju prejaviť? Máme ich dôveru? Cítia našu ochranu? Stáva sa, 
že majú problém, s ktorým sa ostýchajú podeliť. Potrebujú pomoc, no boja 
sa o ňu požiadať. Zakrývajú niečo, o čom im nie je príjemné hovoriť, o čom 
odmietajú hovoriť aj dospelí... a tragické je, že o tom nechcú ani počuť.

Gymnázium Malacky, Ul. 1. mája 8, 
901 01 Malacky, vedenie školy a štu
denti ekonomických a spoločen
skovedných predmetov pod odbor
ným  vedením Ing. Jozefa Moravčíka 
a Mgr. Tatiany Šváralovej pripravili 
výstavu s názvom

EURO – 
naša mena
Výstava poskytuje:
•	 komplexné informácie o eure
•	 o jeho zavedení v našej krajine
•	 ochranné prvky novej meny
•	 	zaujímavosti o eure z iných krajín
•	 	prezentácie študentov   

v Powerpointe
•	 	možnosť pozrieť si projekty štu

dentov gymnázia
Výstavu, ktorá je prístupná aj pre  
verejnosť, počas Dňa Európy –  
9. mája slávnostne otvoril komisár 
Európskej komisie Bryan Fornani. 
V prípade záujmu sa ohláste na tel.:  
034/772 24 69.         -gym-
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Na základe rozboru a vyhodnotenia 
sledovaných údajov o výchovno-vzde-
lávacom procese v štátnom Gymnáziu, 
Ul. 1. mája v Malackách expertná ko-
misia IES London rozhodla o zvýšenie 
ratingu školy z doterajšieho stupňa BB+ 
do kategórie 

BBB, tzn. vysoko erudovaná 
a profesionálne vedená 
inštitúcia.

Na základe vyššie uvedených infor-
mácií sa zvyšuje aj certifikačný stupeň 
všetkých certifikovaných vzdelávacích 
programov – štvorročné štúdium, osem-
ročné štúdium, obchodná angličtina, 
ekonomika, anglický jazyk.

Aj tohtoroční maturanti, ktorí požia-
dali o certifikáty, majú na nich tento vy-

soký rating uvedený. Tým majú potvr-
dené vzdelávanie v takto vysoko hod-
notenej inštitúcii.

Je to zásluha všetkých pracovníkov 
gymnázia, ktorým týmto chceme k do-
siahnutému úspechu zablahoželať.

-gm- 

SERVIS ČITATEĽOM • INZERCIA

Cudzie slová začínajúce písmenom J:
- jab - úder zblízka v boxe;
- jaspis - odroda kremeňa ;
- jadeit - bielo-zelený nerast;
- tajnička č. 2 - závoj moslimiek; 
- jackpot  - bank v pokri;
- javajka - divadelná bábka;
- jak - tibetský horský tur;
- jidiš - židovský jazyk;
- jakuza - japonská mafia ;
- tajnička č. 1 - zlá správa;
- tajnička č. 3 -  dvojdobá verš. stopa;
- jojoba - tropický olej;
- jamboree - skautský zraz;
- judikát  - - súdny výrok, nález;
- janičiari  - tureckí pešiaci;
- junker - pruský šľachtic;
- tajnička č. 4 - skamenená živica;
- jumbo - veľkokapacitný, veľký;
- janus - človek dvoch tvárí;
- juventiológia - veda o mládeži;

VODOROVNE
A choroba kĺbov; Slovenský plyná-

renský priemysel; prestala bdieť B skrat-
ka na receptoch; hraničná rieka medzi 
Poľskom a SR; dochucujú chloridom 
sodným; dvojkolesový vozík; spoluhlá-
sky v slove jar C Írska republikánska ar-
máda; tajnička č. 1; náter D kanón; fo-
tografuj; spoluhlásky slova jazero; prvá 
žena sveta; slovo print bez samohlásky 
E skratka administratívny; naša republi-
ka; časť Bratislavy; spoluhlásky slova 
čas; stred slova pretína F tajnička č. 2; 
domácke meno Emanuely; hlavné mes-
to Iraku G nekontrolované konanie;  
morský živočích; draslík; rob; rada, zá-
stup hovorovo.

ZVISLE
1 zväčšia objem 2 kyslík; dal za penia-

ze 3 predložka s 2. p.; hliník; omša v Čes-

ku 4 iniciály krstných mien hercov Hrica; 
Jamricha a Krónera; symetrála; EČV Mar-
tina 5 šľachtic; spiatočník 6 egyptský 
boh Slnka; strana; krajská rada 7 spojka; 
postrč; kartársky výraz; začiatok abece-
dy 8 Slovenský olympijský výbor; tajnič-
ka č. 3  9 had; olejnatá rastlina 10 zips 
po česky – obrátene; časť dňa 11 predlož-

ka; latinský pozdrav; skratka anglického 
kráľovského letectva; práca vo fyzike 12 
podmienková spojka; Eva v 3. p. jednot-
ného čísla; zosilnený súhlas 13 súčasť 
obce Pliešovce; pán Trenčianskeho hra-
du 14 zvierací chodníček; postskriptum; 
gastronomická škola 15 ad acta; dĺžka 
a polomer v geometrii; Eduard 16 rím-

skych 50; tajnička č. 4 17 územie ohra-
ničené severným polárnym kruhom. 

Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

Kto chce súťažiť o permanentky na FESTI-
VAL MLYN 2008, nech pošle kupón spolu 
so správnymi odpoveďami do 10. júna  
a zaradíme ho do žrebovania.

KUPÓN
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Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali 
správne vylúštenie tajničky – 1. ira-
cionálny, 2. ingot, 3. inuk – sme  
vyžrebovali Annu Laffertovú z Pribi-
novej ulice v Malackách, ktorá získa-
va predplatné magazínu Žena. 

MALACKÝ
HLAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A

B

C

D

E

F

G

KrížovKA

DroBNÁ INZErCIA

MH 07B3

COOP Jednota Senica, SD, Námestie oslobodenia 12, 905 47 Senica 

prijme s nástupom ihneď:

zástupkyňu vedúcej predajne
na sídlisku Juh v Malackách

predavačky pokladníčky
pre svoje prevádzky v okrese Malacky

Požiadavky: 
SOU, vyučený v odbore, prípadne príbuznom odbore, prax vítaná, 

komunikatívnosť, organizačné schopnosti, zodpovednosť, 
vysoké pracovné nasadenie. 

Informácie na telefónnom čísle 
034/690 90 26, 27.

MH 08 F20

Pre poľovnícke 
združenia

Dvaja rakúski poľovníci s dlhoroč-
nými poľovníckymi skúsenosťami hľa-
dajú v Slovenskej republike – oblasť 
Záhorie možnosti lovu na divú sviňu 
a srnku. Poľovnícke skúsenosti patria 
medzi naše najsilnejšie stránky. Mali 
by sme záujem o poľovačku vo vašom 
poľovníckom revíre počas jednotli-
vých dní alebo ako celoročný balík via-
cerých vstupov. Tešíme sa na budúcu 
spoluprácu. 

Kontakt: +43/676 848 446 100
 hauptoptik@aon.at.

Potvrdená vysoká úroveň 
štátneho gymnázia

Zápis do tanečného 
štúdia Saltatrix 
MCK Malacky

V stredu 25. 6. o 17.00 h sa v Kultúr-
ním domečku (kine) v Malackách usku-
toční zápis všetkých nových tancachti-
vých záujemcov od 2 do 18 rokov. Pod-
ľa veku a tanečnej obtiažnosti budú pri-
hlásení tanečníci zaradení do jed-
notlivých tanečných formácií (saltave li-
beri – detičky, balerínky, salto, saltare, 
saltadance, mažoretky).

Príďte, tešíme sa na Vás. 
Podrobné info na www.saltatrix.sk.

OPRAVUJEM CHLADNIČKy
A MRAZNIČKy, 
MONTUJEM KLIMATIZÁCIE
Pavol Šišolák, Závod 663
tel.: 034/779 94 35, 0903/75 06 12

MH 08 F7

19. mája som bola operovaná na chi-
rurgickom oddelení v Malackách. Touto 
cestou ďakujem celému tímu oddelenia 
za ich veľmi milý a láskavý prístup. Patrí 
im veľká vďaka.

ALENA BALAšČíKOVÁ

Bránou na prázdninové obdobie 
je FESTIVAL MLyN. Kedy a koľký roč-
ník sa tento rok uskutoční?

Stáli návštevníci nám potvrdzujú, že 
festival je ich každoročnou srdcovou zá-
ležitosťou. Tento rok je to už 11. ročník 
a koná sa v termíne 27. - 28. 6. v areáli 
Kamenného mlyna pri Malackách v prí-
rodnom amfiteátri. Je to veľmi príjemné 
prostredie, ktoré poskytuje návštevní-
kom ubytovacie a stravovacie služby 
v rámci jedného areálu.

Za tie roky prešiel festival rôznymi 
etapami vývoja. Ktorý míľnik z hľa-
diska udržania festivalu bol najdôle-
žitejší?

Festival v jeho základoch bol hlavne 
postavený na country a folku. Vzhľadom 
na to, že československá country scéna 
nie je až taká široká, tak sme po štyroch 
ročníkoch prišli s nápadom okoreniť ho 
hudbou stredného prúdu, čo sa stretlo 
s veľkou odozvou u návštevníkov. Vy-
stupovali tu také hviezdy ako Waldemar 
Matuška, Hana Zagorová, Lenka Filipo-
vá, Marie Rottrová, Václav Neckář, Pavel 
Hammel, Janek Ledecký, Vašo Patejdl, 
Honza a František Nedvěd, Rangers, 
Ivan Mládek, Karel Zich a Spirituál Kvin-
tet, Pavel Bobek a mnoho iných.

Stalo sa zvykom, že každý festival 
je obohatený aj o sprievodné akcie. 
Čo v tomto prípade ponúkate vy?

V tomto smere tento rok ponúkame 
skutočnú lahôdku pre návštevníkov. 
V prvý deň ponúkame všetkým Záhorá-
kom i Nezáhorákom predstavenie Záho-
ráckeho divadla – divadelnú hru od Wil-
liama Shakespeara Rómeo a Júlia v zá-
horáčtine. Hru preložil do tohto nárečia 
jakubovský rodák, spisovateľ Jožko Mo-
ravčík. V jednej z úloh sa predstaví aj 
známa herečka Magda Vášáryová. 

Pre športovo založených návštevní-
kov je pripravený turnaj v plážovom vo-
lejbale Beach volley Cup Biomin a pre 
milovníkov adrenalínu ponúkame atrak-
ciu Heineken žeriav.

Na čo sa môžu tešiť najmenší náv-
števníci?

Keďže festival je pre všetky vekové 
kategórie, deti sú jeho neoddeliteľnou 
súčasťou. Pre ne sme pripravili súťaže, 
hry a tvorivé dielne. Bude tu aj indián-
sky tábor s ukážkami indiánskeho živo-
ta. Jeden zo sponzorov pripravil pre de-
ti nafukovacie hrady a preliezačky. 

Všetci skalní čakajú, čo im z hľadis-

ka programovej skladby prinesie ten-
to ročník, takže koho uvidíme na fes-
tivale?

Program je skutočne nabitý hviezda-
mi a každý si tam niečo vyberie. V piatok 
27. 6. program otvárajú skupiny Belasí, 
Čochciari, Country plus Band. O 20.00 h 
vystúpi Zuzana Smatanová a po nej 
o 21.45 skupina Vidiek. Potom nasledu-
je už spomínané Záhorácke divadlo 
s Magdou Vášáryovou. 

V sobotu 28. 6. otvárajú program sku-
piny Bluegrassband, Čoloband. Po nich 
vystúpi stálica a krstný otec festivalu  
Wabi Daněk spolu s Milošom Dvořáč-
kom. Hlavnými hviezdami večera sú Kat-
ka Knechtová a skupina PEHA o 19.45 h  
a Miroslav Žbirka o 21.00 h. Vyznavači 
skupiny Beatles si prídu na svoje pri ka-
pele The Chrobáky (Beatles revival) 
o 22.40 h. Druhý deň festivalu uzatvára 
tradične skupina Bukasový masív. Na fes-
tival v tomto roku zavíta z USA skupina 
Akzentrix so Steve Harisson a Willy Bell.

Kde sa dajú zabezpečiť vstupenky 
na FESTIVAL MLyN a aká je ich cena?

Vstupenky sú v predpredaji už od  
15. 3. a v Malackách sa dajú kúpiť 2-dňo-
vé permanentky v cene 350 Sk v kníh-
kupectve Ľubica, bistro Na peróne – že-
lezničná stanica, CK Satur a cez internet 
cez Ticketportal.

Čo by ste na záver našim čitateľom 
ešte povedali?

Festival Mlyn je festival pre rodiny 
s deťmi, pre ľudí, ktorí majú radi prírodu 
a pohodu. Príďte si príjemne oddýchnuť 
v posledný júnový víkend na Kamenný 
mlyn a precíťte atmosféru z tohto jedi-
nečného podujatia známeho nielen na 
Záhorí, ale aj na celom Slovensku.       -pr-

Krehký 
orechový závin

SPOTREBA: 600 g polohrubej múky, 
250 g Palmarínu, 50 g práškového cuk-
ru, 30 g droždia, 2 vajcia, 2 dl mlieka,  
20 g práškového cukru (na posyp), soľ

PLNKA: 200 g orechov, 200 g kryštá-
lového cukru, 1 dl vody, citrónová kôra, 
škorica

POSTUP: Tuk rozdrobíme s múkou, pri-
dáme droždie rozrobené v mlieku s cuk-
rom, vajce, soľ a vypracujeme cesto, ktoré 
necháme nakysnúť. Potom ho na pomú-
čenom lopári rozvaľkáme asi na hrúbku 2 
cm, potrieme plnkou, stočíme a dáme na 
vymastený plech. Závin potrieme rozšľa-
haným vajcom a necháme vykysnúť. Zno-
vu potrieme vajcom, upečieme v stredne 
teplej rúre. Posypeme cukrom.

PLNKA: Cukor rozvaríme s vodou, prisy-
peme zomleté orechy, pomiešame a na-
koniec pridáme postrúhanú citrónovú 
kôru a mletú škoricu.

Čo prinesie Festival 
MLYN 2008?

Stalo sa tradíciou, že vždy koncom júna sa oči mnohých obyvateľov Záhoria 
obracajú na areál Kamenného mlyna, kde sa každoročne koná medziná-
rodný hudobný FESTIVAL MLyN. Keďže sme chceli nazrieť do kuchyne fes-
tivalu, tak sme sa opýtali jedného z organizátorov – Dany Gašparovej.

PoĎAKovANIE

rECEPT PANI voZÁrovEJ

Klub filatelistov ZSF 52 – 32 v Malackách 
v spolupráci s KD Zohor pozýva záujem-
cov na 

Zberateľskú burzu 
v Zohore
určenú pre všetky zberateľské odbory, 
ktorá sa uskutoční v kultúrnom dome 
v sobotu 14. júna od 9.00 h do 13.00 
h. Vstup je zdarma.

PoZvÁNKA

• Predám 2 on-line záložné zdroje (800, 
1000 W), 4 nové OSB dosky s hlinenou 
vrstvou (n&l), nový el. bojler 120 l/380 V.

Kontakt: 0905 64 54 50

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

Chce sa Katka Brychtová vzdať relácie Pošta pre teba? 
     Vychutnajte si svadbu bez stresu a námahy! 

Mylná diagnóza lekára jej takmer zabila dieťa... skutočný 
príbeh jednej z vás

     Návod na dlhovekosť odhalený!
   Úžasná rybacia diéta vás dostane do formy!

     Spoznajte aj vy liečivé účinky zázračnej buriny, 
ktorá rastie všade okolo vás!
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Katka BRYCHTOVÁ

ZVIERA V NÁS
Zábavné sexuálne 

praktiky živočíchov

MÁJ 2008

FASCINUJÚ MA ĽUDSKÉ OSUDY

DRACULA
Krvilačná beštia alebo vlastenec?

ZVIERA V NÁS

ZÁZRAČNÁ 
RYBACIA DIÉTA

NOVÝ 
SERIÁL
Návod 
na dlhovekosť

SVADOBNÉ 
INŠPIRÁCIE
Všetko pre váš 

VEĽKÝ DEŇ

Metromedia 53x110 f.indd   1 5/7/08   3:31:45 PM
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KULTÚRA • SPOLOČENSKÁ KRONIKA • OZNAMY

Od 12. 5. do 26. 5. 
Lenka Wunderlichová a Andrej Hóz; 
Mgr. Ivana Tormová a Ing. Tomáš 
Tedla; Lucia Gállová a Dušan Nejez
chleba; Monika Kostková a Marek 
Vaniš; Lenka Václavová a Martin To
mek; Alexandra Pištěláková a Ľu
bomír Ecker

NIE SÚ MEDZI NAMI:

POVEDALI SI ÁNO:

Od  12. 5. do 26. 5. 
Mária Havlíková, 1923, Malac

ky; Helena Blažková, 1926, Sekule; Vi
liam Baňár, 1924, Kostolište; Jozefína 
Bobáková, 1943, Vysoká pri Morave

†

Spomienka

SpoločenSká kronika

Pre deti
1. 6. od 10.00 – 16.00 h DEŇ DETSKEJ RADOSTI, otvo
renie letnej sezóny na letnom kúpalisku, športové  
súťaže, Malacká star, súťaže a hry pre deti, putovné 
bábkové divadlo, koncert Alexandry Ďurinovej, vstup 
voľný, mesto Malacky a politické strany (SmerSD,  
ĽS HZDS, SNS)
7. 6. o 16.00 h VYMENENÁ PRINCEZNÁ, rozprávka pre 
deti, hrajú žiaci LDO ZUŠ Stupava, KD, MCK
7. 6. o 18.00 h DEDIČSTVO, vystúpenie žiakov LDO, 
vstupné ľubovoľné, synagóga, ZUŠ
9. 6. od 16.00 h „PRIJÍMAČKY“ do všetkých odborov 
ZUŠ
10. 6. o 15.30 h FUTBALOVÝ KRÁĽ, turnaj o najlepšie
ho hráča, areál CVČ, ŠK Žolík, CVČ
12. 6. o 8.30 h DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, UL. 1. mája, 
centrum Svitania – Vstúpte, n. o.
12. 6. o 14.00 h DEŇ KRIVÝCH ZRKADIEL, pred MCK, 
Svitanie ZPMP, Vstúpte, n. o., Dom Svitania, n. o.
13. 6. o 18.00 h ŽIVOT PO ŽIVOTE, absolventské pred
stavenie žiakov LDO, vstup voľný, synagóga, ZUŠ
14. – 15. jún 10.00 – 18.00 h Z ROZPRÁVKY DO ROZ
PRÁVKY, rozprávkový víkend v kine 
18. 6. o 15.00 h ZÁPIS do Detského divadelného štú
dia DNH, SD, MCK
16. – 18. 6. o 17.00 h HORÚČKA HITOV 80tych, ta
nečnospevácky muzikál TŠ Saltatrix, 
choreografia a réžia: PaedDr. Andrea Murániová, spev 
Katka Danihelová, vstupné 40 Sk, KD, MCK
21. 6. o 10.00 h BURZA hračiek a detských kníh, areál 
CVČ, MC Vánok, CVČ
23. – 25. 6. o 10.00 h HORÚČKA HITOV 80tych, ta
nečnospevácky muzikál TŠ Saltatrix, stretnutie s tan
com pre MŠ a ZŠ, choreografia a réžia: PaedDr. An
drea Murániová, spev Katka Danihelová, KD, MCK
25. 6. o 15.00 h ZÁPIS do TŠ Saltatrix na školský rok 
2008/2009, KD, MCK
25. 6. o 15.00 h VYSTÚPENIE žiakov ZUŠ, areál pred SD 
(budova inkubátora), vstup voľný, ZUŠ

Šport
9. 6. od 9.00 – 15.00 h Regionálne kolo M SR  
v beachvolejbale chlapcov do 18 rokov, letné kúpalis
ko, VOTJ 
14. 6. o 15.00 h XIII. ročník medzinárodného turnaja 
o Putovný pohár Záhoria v boxe kadetov a juniorov, 
vstup voľný, Ul. 1. mája, Boxing Club
15. 6. o 8.45 h XIII. ročník medzinárodného turnaja  
o Putovný pohár Záhoria v boxe kadetov a juniorov, 
vstup voľný, Ul. 1. mája, Boxing Club
16. 6. od 9.00 – 15.00 h Regionálne kolo M SR  
v beachvolejbale chlapcov do 20 rokov, letné kúpa
lisko, VOTJ 
20. – 21. 6. STREETFEST, Zámocký park, predpredaj 
vstupeniek v sieti Ticketportal, Mgr. Branislav Orth
 

Pre cykloturistov
1. 6. o 7.30 h CYKLOVÝLET do Viedne cez Záhorskú 
Ves a Gänserndorf, zraz pred synagógou, trasa: MA – 
Záhorská Ves – Angern – Strasshof – Deutsch Wa
gram – Viedeň a späť (120 km), kratšia trasa: MA – Zá
horská Ves – po cyklochodníku cez Gajary na štrko
visko do M. Levár – Gajary – MA (50 km), SCK Záho
rák
15. 6. o 9.00 h DEŇ LETNÉHO SLNOVRATU, zraz pred 
synagógou, trasa: MA – Jakubov – Záhorská Ves – An
gern – Marchegg a späť (65 km), SCK Záhorák
22. 6. o 9.00 h CYKLOVÝLET k zrúcanine hradu Korlát
ka, zraz pred synagógou, trasa: MA –Rohožník – Pl. 
Mikuláš – Prievaly – CerováLieskové – Rozbehy a 
späť (80 km), kratšia trasa: MA – Rohožník – Pl. Miku
láš – vodná nádrž Buková a späť (60 km), SCK Záho
rák 
29. 6. o 9.00 h KARPATY TOUR – cyklistické vítanie le
ta, zraz pred synagógou, trasa: MA – Pernek – Baba – 
Modra – Červený Kameň – Smolenice – Buková – Pl. 
Mikuláš – Rohožník – MA (110 km), kratšia trasa: MA 
– Pernek – Jablonové – Lozorno (vodné nádrže) – Ka
menný mlyn – MA (40 km), SCK Záhorák

Kultúra a vzdelávanie
2. 6. o 18.00 h MÓDNA SHOW STAR FOTOMODELS, 
modelky agentúry Star Fotomodels predvedú novú 
módnu kolekciu návrhárky Veroniky Hurbanovej, 
vstupné ľubovoľné, KD, MCK

3. 6. o 19.00 h A. Procházka: S TVOJOU DCÉROU 
NIKDY, DNH, vstupné 70 Sk, KD, MCK
6. 6. o 21.00 h René de Obaldia: VIETOR V KORUNÁCH 
SASAFRASU, nočné predstavenie DNH na Ranči u in
diánky, vstupné ľubovoľné, MCK
19. 6. o 9.30 h Záhorie a Malacky – pohľad do minu
losti, historický seminár, vstup voľný, SD, MCK
24. 6. o 15.00 h ZÁPIS do jazykových kurzov na škol
ský rok 2008/2009, MCK Záhorácka
25. 6. o 15.00 h LETNÝ KONCERT pred SD, ZUŠ Ma
lacky
30. 6. o 16.00 h ZÁPIS do kurzov orientálneho tanca 
na školský rok 2008/2009, KD, MCK
30. 6. o 19.00 h ORIENTÁLNY VEČER, vystúpenie ab
solventiek kurzov orientálneho tanca pri MCK Malac
ky, choreografia a réžia: Mgr. P. Kajošová, KD, MCK

Kino 
1. 6. o 19.00 h Uhol pohľadu, akčný film, vstupné  
70 Sk, KD, MCK
4. 6. o 20.00 h FK Najlepší športovec storočia, vstup
né: členovia 40 Sk, ostatní 60 Sk, KD, MCK 
5. a 6. 6. o 19.00 h Rambo IV., akčný film, vstupné  
70 Sk, KD, MCK
7. a 8. 6. o 19.00 h Michael Clayton, triler, vstupné  
70 Sk, KD, MCK
12. a 13. 6. o 19.00 h Na vlastní nebezpečí, triler, 
vstupné 70 Sk, KD, MCK
14. a 15. 6. od 10.00 h Z rozprávky do rozprávky – slo
venské rozprávky, KD, MCK
14. a 15. 6. o 19.00 h Muzika, tragikomédia, 70 Sk, KD, 
MCK
18. 6. o 20.00 h FK Mulholland Drive, vstupné: členo
via 40 Sk, ostatní 60 Sk, KD, MCK 
19. a 20. 6. o 19.00 h Jahodové víno, dráma, vstupné 
70 Sk, KD, MCK 
21. a 22. 6. o 19.00 h Iron Man, akčný film, vstupné  
70 Sk, KD, MCK 
25. 6. o 20.00 h FK Taking off, vstupné: členovia 40 Sk, 
ostatní 60 Sk, KD, MCK 
26. a 27. 6. o 19.00 h Kým si po nás príde, komédia, 
vstupné 70 Sk, KD, MCK 
28. a 29. 6. o 19.00 h Mačacie zlato, romantická ko
média, vstupné 70 Sk, KD, MCK 
28. a 29. 6. o 16.00 h Harton, anim. rozprávka, vstup
né 70 Sk, KD, MCK 

Podujatia v okolí
7. – 8. 6. od 9.00 h AGILITY CUP MANIA, preteky psov, 
vstup voľný, areál Kamenného mlyna pri Plaveckom 
Štvrtku, kontakt: 034/779 32 79, 0903 43 43 66,  
email: kamennymlyn@kamennymlyn.sk, www.festi
valmlyn.sk, OZ Festival Mlyn
8. 6. od 8.00 h LAKŠÁRSKA JEDENÁSTKA, turistický 
pochod náučným chodníkom, štartovné 20 Sk, bliž
šie info: 034/654 98 18 v SJ, 00421/904 17 86 04 v NJ, 
obec Lakšárska Nová Ves
21. – 22. 6. SVIATKY POMORAVIA, tanečné a spevácke 
akcie, športový areál, obec Jablonové
21. 6. od 12.30 h OSLAVY LETNÉHO SLNOVRATU, pri 
hrádzi, kontakt: www.vysokaprimorave.sk, obec Vy
soká pri Morave
21. 6. od 20.00 h HASIČSKÁ SÚŤAŽ o Pohár starostu 
obce, miestne ihrisko, kontakt: 034 779 92 54, obec 
Závod
22. 6. o 16.00 h STUPAVSKÁ KRÍDLOVKA, prehliadka 
dychových hudieb, Sedliacky dvor pri KD, kontakt: 
tel./fax: + 421/265 93 43 12, email: msksstupava@
msksstupava.sk, Stupava 
27. – 29. 6. ZÁMOCKÉ SLÁVNOSTI, Zámocký park, 
kontakt: tel./fax: + 421/ 265 93 43 12, email: msks
stupava@msksstupava.sk, Stupava 
27. – 28. 6. FESTIVAL MLYN, medzinárodný hudobný 
festival, areál Kamenného mlyna pri Plaveckom Štvrt
ku, kontakt: 034/779 32 79, 0903 43 43 66, email: ka
mennymlyn@kamennymlyn.sk, www.festivalmlyn.
sk, OZ Festival Mlyn
28. – 29. 6. o 14.00 OBECNÉ SLÁVNOSTI, kompletný 
program na www.obeckuchyna.sk, obec Kuchyňa

Knižnica MCK
Otvorená: Po – Pia 10.00 – 12.00 h, 13.00 – 18.00 h, So 
10.00 – 13.00 h
Výstava absolventských prác žiakov výtvarného od
boru ZUŠ Malacky

Múzeum Michala Tillnera
Ut – Pia 9.00 – 12.00 h, 13.00 – 17.00 h; 
So – Ne 14.00 – 17.00 h
Vstupné: dospelí 20 Sk, deti 10 Sk

Výstava: 
Tlače a archiválie v Múzeu Michala Tillnera
 
Galéria MCK
Ut – Pia 9.00 – 12.00 h, 13.00 – 17.00 h; 
So – Ne 14.00 – 17.00 hVstup voľný
Nepoznaná krása hmyzu, do 30. 6.
Krajina za školou – vestibul MCK Záhorácka
Výstava o činností OZ Svitanie, 12. 6. – 30. 6.

Krypty pod františkánskym kostolom
Otvorené na požiadanie, tel. č.: 034/772 21 10
Vstupné 10 Sk
I. Stála expozícia – história kostola, františkánov, Pál
fiovcov, krypty, lapidárium
II. výstava fotografií – Významné osobnosti pochova
né na malackom cintoríne, fotografie P. Blažíček

Pravidelné aktivity
Pondelok 
Tanečné štúdio Saltatrix, Štúdio mladých DNH, orien
tálne tance
Utorok 
Tanečné štúdio Saltatrix, anglický jazyk, Pilates, 
o 16.00 h Psychoprofylaktická príprava na pôrod so  
Z. Slobodovou,  t. č. 0908 77 31 82, MC Vánok
Streda 
Tanečné štúdio Saltatrix, Detské divadelné štúdio, 
anglický jazyk, 
Štvrtok 
Tanečné štúdio Saltatrix, orientálne tance, Pilates,
Piatok 
Tanečné štúdio Saltatrix, Divadlo na hambálku
Nedeľa 
o 10.00 h Nábor nových záujemcov KK Záhorák, areál 
klubu
Cvičenie mamičiek na dobrú kondíciu s Martinou 
Kanichovou podľa dohody na t. č. 0905/47 19 96, MC 
Vánok

Vysvetlivky:
KD – Kultúrní domeček, MCK –Mestské centrum kul
túry, FK – filmový klub, SD – spoločenský dom, DNH 
– Divadlo na hambálku, ZUŠ – základná umelecká 
škola, LDO – literárnodramatický odbor, CVČ – Cen
trum voľného času, VO TJ – volejbalový oddiel Telo
výchovnej jednoty, ZŠ – základná škola, MŠ – mater
ská škola, TŠ – tanečné štúdio, KK – kynologický klub, 
SCK – Slovenský cykloklub, MC – materské centrum, 
ZPMP – Združenie pomoci mentálne postihnutým, 
ŠK – školský klub, OZ – občianske združenie, 
n. o. – nezisková organizácia

Kalendár podujatí spracovala Turistickoinfor
mačná kancelária mesta Malacky (TIK)
Prosíme usporiadateľov akýchkoľvek podujatí, ktorí 
chcú mať svoje podujatie zverejnené
v nasledujúcich kalendároch, aby dodávali informá
cie na nasledujúci mesiac vždy do 15. dňa práve pre
biehajúceho mesiaca.
KONTAKT: 
TIK Malacky, tel. 034/772 20 55, 
info@tikmalacky.sk

jún 2008

VÍTAME MEDZI NAMI:

Alexandra Tinková, nar. 5. 5. 
Jaromír Novák, nar. 11. 5.; 

Tá rana v srdci stále 
bolí a zabudnúť nám 
nedovolí. 
29. mája uplynulo 
15 rokov, čo nás ne
čakane a bez rozlúč
ky opustil náš drahý syn a brat 
PAĽKO ŠELC.
S láskou v srdci naňho spomínajú ma
ma, bratia Roman a Jozef s rodinami.

blahoželanie

Milý Štefko Dunár!
K Tvojim krásnym 5 
rôčkom Ti želáme 
pevné zdravie, lebo je 
vzácne, veľa šťastia, 
lebo je potrebné a ve
ľa lásky v kruhu rodiny. Bozkáva Ťa 
babka Feješová, ujo Ondrej a teta Soňa 
s rodinou.

kalendár
podujatí

24. mája oslávila 
80 rokov 
EMíLIA ABELOVá
Pevné zdravie, veľa 
lásky, spokojnosť a po
hodu, šťastný život 
bez starostí a vždy 
dobrú náladu k narodeninám prajú ro
diny Gbelcová, Pospíšilová a Cigáňová.

Z ROZPRáVKY DO ROZPRáVKY

rozprávkový víkend
v kultúrním domečku
Sobota 14. 6.
10.00 h Soľ nad zlato
14.00 h Nebojsa
16.00 h Šípková Ruženka
18.00 h  Vyhodnotenie súťaže o najlepšieho  

detského diváka Rozprávkovej nedele

Nedeľa 15. 6.
10.00 h Galoše šťastia
14.00 h Kráľ Drozdia brada
16.00 h Perinbaba

Vstupné na jedno predstavenie: 50 Sk
Permanentka na rozprávkový víkend: 150 Sk
Rodinná permanentka (2 deti a rodič) na rozpráv
kový víkend: 300 Sk

Je možné platiť kultúrnymi poukazmi!
Oslávte Deň otcov rozprávkou!

29. mája oslávila šty
ri rôčky 
Anetka Poláková
K Tvojim krásnym na
rodeninám Ti praje
me pevné zdravíčko, 
nech život Tvoj je na
plnený šťastím a máš ružovučké líčka. 
Všetko najlepšie prajú maminka, tatko, 
babka, dedko, krstní rodičia, teta Vero
nika.

31. mája oslávila 83 
rokov 
ANNA UHRINCOVá
Všetko najlepšie k na
rodeninám, pevné 
zdravie, veľa šťastia, 
lásky a dobrej pohody 
v kruhu rodiny Vám z celého srdca pra
jú Eva a Anička s manželmi, Jozef a Gus
ti s manželkami. Vnúčatá a pravnúčatá 
babku za všetkých bozkávajú.

30. mája oslávila je
den rôčik 
Dominika Uhrová
Všetko najlepšie k pr
vému roku života náš
mu slniečku, pevné 
zdravie, veľa šťastia, 
lásky a božieho požehnania želajú ma
mina s ocinom, starká a starký, babka 
s dedkom, krstná mama s rodinou a teta 
Andrea s rodinou.
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3. ročník Grand Prix Záhorie, kto
rého vyvrcholením bude 25. roč
ník malackej desiatky, naberá na 
obrátkach. V máji sa uskutočnil 
už tretí beh 11dielneho seriálu 
týchto pretekov – Mravenčiarska 
míľa v Plaveckom Štvrtku. Naj
bližšie to bude Beh šaštínskymi 
bormi. Z Malačanov je na každých 
pretekoch vidieť Vojtecha Planku 
(na fotografii), ktorý nie je oficiál
ne členom žiadneho atletického 
klubu, aj keď za jeho menom stá
le figuruje tajomná skratka BKVP. 
Čitatelia, detektívne nadaní urči
te odhadli skratku – Bežecký klub 
Vojtecha Planku. Je to síce rece
sia, ale aj kus pravdy. A tak sme 
tohto športovca telom i dušou 
oslovili.

Kedy ste začali s rekreačným be
hom a čo vás k nemu priviedlo?

Vzhľadom na môj vek dosť neskoro, 
asi pred šiestimi rokmi. Pamätám si, že 
môj prvý štart na oficiálnom behu bol 
na 21. ročníku malackej desiatky 13. 11. 
2004. Samozrejme, že tomu predchá
dzalo približne dvojročné vyklusávanie 
a prekonávanie samého seba. Hlavne 
vlastnej lenivosti. K behu som bol „do
tlačený“ nepriaznivým počasím. Vy
svetlím. Moje rekreačné športovanie sa 
začalo bicyklovaním. Jedného krásne
ho zimného večera som však zistil, že 
osedlať bicykel je v podmienkach, čo 
vládli na cestách, dosť riskantné. Pove
dal som si, že by nebolo márne skúsiť 

to po vlastných, hoci aj tam bolo isté ri
ziko realizácie, ale to sa mi zdalo oveľa 
menšie. Tak som to skúsil v snehu 
a mraze. Zdalo sa mi, že mi to celkom 
ide a zostal som pri behu. Na bicykel 
som nezanevrel a občas ho osedlám.

Nestávate síce na stupňoch víťa
zov, ale nechýbate na žiadnom pod
ujatí Grand Prix Záhorie, čo vás láka 
postaviť sa na štart?

Na stupne víťazov sa dostanú vždy 
len traja najlepší. Za tými troma existu
je ešte niekoľko dobrých borcov, ktorí 
sa snažia dostať sa na „bednu“. No a za 
touto skupinou je najväčšia skupina 
bežcov, ktorí nemajú nikdy šancu ob
sadiť popredné miesto. Veľmi dobre 
o tom vedia a s tým vedomím sa stava
jú na štart. Pre mňa je veľkým zadosťu
činením, ak absolvujem trať a pribeh
nem do cieľa. Ešte sa mi nestalo, aby 
som niektorý beh nedokončil. Ten fan
tastický pocit v cieli stojí za námahu na 
trati a vôbec mi pritom nezáleží na 
umiestnení. Okrem toho mám rád vý

bornú atmosféru na každých prete
koch, či už je to na Grand Prix Záhorie 
alebo iných. Stretáva sa tam vždy správ
na „partia“ ľudí, ktorí majú rovnakú zá
ľubu, navzájom si fandia, aj keď na trati 
sú to súperi. Je to ako jedna veľká rodi
na. To je tiež jeden z dôvodov, prečo sa 
snažím nenechať si ujsť žiadny z prete
kov.

Na pretekoch vás sprevádza man
želka a k behu vediete svoje vnúča
tá, takže beh je rodinnou záležitos
ťou?

Manželka mi pri väčšine pretekov 
okrem morálnej podpory poskytuje aj 
„technické“ zázemie. Stará sa o občer
stvenie a fotografuje. Veľmi mi záleží na 
tom, aby som mal jednotlivé súťaže 
podrobne zdokumentované, a keďže ja 
behám, manželka robí „manažérku“. 
Niekedy mám dojem, že ju to dokonca 
už aj baví. Vnúčence sa snažím tiež 
vtiahnuť do bežeckého kolotoča. Ro
bím to  veľmi opatrne a nechávam vždy 
na ich rozhodnutí, či sa na akcii zúčast
nia alebo nie. Vždy keď boli so mnou na 
pretekoch, skončili lepšie ako ja. Vnuk 
Martin bol v Bratislave na Partizánskej 
lúke vo svojej kategórii raz prvý a raz 
druhý, vnučka Lenka svoju kategóriu 
takisto raz vyhrala. Takže, keď to zhr
niem, najslabším ohnivkom v rodinnej 
bežeckej reťazi som ja. Toľko slová Voj
techa Planku, Malačana, ktorý dokona
le napĺňa slová Pierre de Coubertina, 
zakladateľa olympijských hier, o zmysle 
športu.

ANTON PAŠTEKA, foto: M. Planková
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ŠPORT • OznAMy

Športovec
Vojtech Planka

Boxing Club 
RTJ Malacky 
usporiada 
14. – 15. júna 
v Letnom ringu 
Aliho 
Reisenauera 
na Ulici 1. mája

Medzinárodný 
turnaj 
o Putovný pohár 
Záhoria v boxe 
kadetov a juniorov. 
V sobotu 14. júna sa súboje v ringu 
začnú o 15.00 h a v nedeľu o 8.45 h. 
Účastníci z ČR, SR a Ukrajiny budú 
súťažiť o pohár, ktorý do súťaže  
venoval primátor mesta Jozef On
drejka.

Po krátkom programe a príhovoroch 
hostí dostali možnosť so symbolickým 
kľúčom zabehnúť prvé kolo Claudia Hla
díková a Martin Koch. Namiesto dvojice 
však bežali aj ostatní nedočkaví malí bež
ci. Žiaci malackých základných škôl si 
hneď zasúťažili v štafetovom behu. Naj
lepšie bežali vytrénovaní atléti zo ZŠ Zá
horácka. Projekt atletickej dráhy podpo
rilo Ministerstvo školstva SR (3 mil. Sk) 
a Mesto Malacky (2 mil. Sk).

Text, foto: LUCIA VIDANOVÁ

Atletický sviatok

ZŠ Záhorácka 95, ktorá vychová
va malé hviezdy slovenského at
letického neba, po 16. máji zlep
šila podmienky na trénovanie či 
organizovanie atletických súťaží. 
V tento deň riaditeľka školy Zuza
na Jánošová spolu s primátorom 
Malaciek Jozefom Ondrejkom žia
kom a atlétom z atletického klu
bu AC Malacky slávnostne odo
vzdali do užívania atletický štvor
dráhový ovál so špeciálnym po
vrchom. 

POZVÁNKA

Aj keď kandidátov na titul bolo viac,  
v konkurencií 38 účastníkov si titul v jed

notlivcoch vybojoval nestarnúci Ján 
Švec. V kategórii 3členných družstiev  
jasne zvíťazilo družstvo Malacky v zlože
ní Dušan Oravec, Rudolf Sivák, Pavol Bil
ka. Víťazi postupujú na majstrovstvá kra
ja. Zohratý bol aj organizačný tím v zlo

žení Ing. Jozef Jurkovič, riaditeľ pretekov, 
Pavol Zálesňák, hlavný rozhodca, MUDr. 
Dominik Mízner, lekár, Daniel Jurkovič, 
Augustín Jurkovič, Jozef Ivica, Alexander 
Hasoň, rozhodcovia. 

Cenu by si určite zaslúžili aj organizá
tori, ktorí pretekárom pripravili regulárne 
strelecké podmienky a všetkým návštev
níkom výborný guláš a pečienku z diviny. 
Vzhľadom na krásne počasie a dobré 
meno závodských poľovníkov sa očaká
vala väčšia účasť pretekárov aj verejnos
ti. A to je problém, s ktorým by sa mali 
zaoberať jednotlivé poľovnícke zväzy, 
ale aj strelecká komisia OkO: ako zvýšiť 
informovanosť a motiváciu pretekárov.

VýSLEDKOVÁ LISTINA

Jednotlivci:  1. Ján Švec, 46 b z 50 
možných; 2. Dušan Oravec, 45 b; 3. Jozef 
Ivica, 44 b; 4. M. Kopiar, 43 b; 5. Rudolf  
Sivák, 43 bodov

Družstvá: 1. Malacky, 127 b (Dušan 
Oravec, Rudolf Sivák, Pavol Bilka); 2. Ma
lacky, 115 bodov (Marian Petráš, Ján 
Švec, Jozef Gromovský); 3. Závod, 111 b 
(Miroslav Kopiar, Ivan Oslej, Ján Prekop)

Text, foto: MILAN MERC

Poľovníci strieľali
25. mája sa strelnica Poľovníckeho 
zväzu v Závode stala dejiskom Maj
strovstiev okresu v streľbe na ba
térii B50. 
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