
Upršaná sobota 30. mája preniesla centrum diania do ŠH Malina, kde sa 
konal 2. ročník medzinárodného minihádzanárskeho turnaja a turnaja 
mladších žiakov a žiačok. Playminihandball nie je klasika, ale aj zábava.  
Kto  prišiel, neľutoval.

Deň detskej radosti poslednú májovú sobotu síce prekazilo počasie, ale  
deti, nebojte sa! Pre veselú oslavu MDD na kúpalisku sa hľadá náhradný 
termín. 

Sviatok detí sa začal už v piatok 29. 5. Športovými hrami malackej mlá-
deže o Putovný pohár primátora mesta. A kto ho tento rok dostal? Nik iný 
ako jeho vlaňajší držiteľ ZŠ Záhorácka. Blahoželáme!

-tabu-, foto: S. Osuský
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naposledy
Tisíc začiatkov, tisíc križovatiek, tisíc 

koncov. Keď mu pred niekoľkými rokmi  
diagnostikovali sklerózu multiplex, zrútil 
sa mu svet. Koniec. V tej chvíli to tak vyze
ralo. Trojkolesový vozík, ktorý sa mu stal 
každodenným spoločníkom, mu však dal 
novú výzvu. Plošina na uloženie ochabnu
tých nôh bola priestranná. A on potrebo
val byť užitočným. Na prízemí paneláku, 
kde býval, žilo veľa ľudí. Každý z nich mal 
svoje starosti. Stará pani so silnými diop
triami sotva vychádzala z domu. Podlo
mené zdravie jej to nedovoľovalo. Mile
necký párik sa nadránom vracal z nočnej 
zmeny a prespal celé dopoludnie. Zane
prázdnená podnikateľka odchádzala z do
mu ešte pred svitaním, jej malý syn zostá
val v byte sám. Každému z nich sa hodili 
čerstvé raňajky. Pollitrík mlieka, nakrájaná 
paradajka... Igelitky s raňajkovým menu 
pre každého hrdo vozil na plošine vozíka. 
Po siedmej ich rozvešal na kľučky dverí. Je
dendva centíky ako odmena za cestu po
tešili, ale neboli hlavným dôvodom jeho 
cesty do malých potravín za križovatkou. 
Potreboval pomáhať. Tešila sa aj majiteľ
ka obchodíka. Cestou stretával školákov, 
preberali na dejepise legendu o grófovi, 
ktorého krvácajúce srdce predpovedalo 
vojnu. I ženičky z vidieka putujúce na trh, 
ktorým z košíkov trčali husacie brká zvia
zané do masteničky. Všetkým bez tlmoční
ka vykladal, že chodí do potravín, kde ma
jú tie najčerstvejšie rožky na svete.

Párik zaľúbencov sa presťahoval do 
iného mesta. So starou paňou sa rozlúčil 
minulý týždeň. Jej studené ruky prepletené 
zrnkami ruženca prikrylo veko lode vzďa
ľujúcej sa na večnosť. Podnikateľkin syn 
vyrástol, už si vedel sám nakúpiť raňajky. 
Zmenila sa aj mladá majiteľka potravín. 
Úsmev a milé slovo pre každého vymenila 
za gestá, ktorým nik nerozumel. Sadol na 
sedadlo vozíka s prevodom na ručným po
hon a starostlivo pozametal plošinu. Ide 
do malých potravín. Dnes naposledy.

IVANA POTOČŇÁKOVÁ

Redakciu kontaktoval milovník 
zvierat z Bratislavy, ktorý by rád videl 
v Malackách útulok. Na jeho vznik je 
ochotný poskytnúť peniaze. Prečo si 
vybral práve Malacky?

„Mám tu príbuzných a keď som sem 
občas zašiel, zdalo sa mi, že mesto má pre 
útulok ideálne podmienky,“ vyjadril sa. 

Nadšený psičkár nemá problém so zria-
dením útulku, tým je pozemok a ľudia, 
ktorí by boli ochotní sa o zvieratá starať. 
„Páčilo by sa mi, keby nešlo len o pár ko
tercov, ale napríklad aj  o  hotelík  pre rôz
ne zvieratá,“ pokračuje vo svojej vízii.

Ak máte dobrý nápad a chuť po-
môcť, kontaktujte redakciu.           -sisa-

Bude v Malackách útulok?
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Ku každému modelu od SUZUKI získate 3-ro�nú záruku a asisten�né služby zdarma.           infolinka: 02/5363 3306
Emisie CO2 173 g/km, kombinovaná spotreba paliva 7,1 l na 100 km.                                                                                     Akcia platí do vypredania zásob.
Finan�né hodnoty boli prepo�ítané konverzným kurzom 30,1260 SKK / EUR.                        ilustra�né foto

akciová cena

14 850 €
447 371,10 Sk

Tvoja Suzuki SX4 1,6 GS 
4x4 ABS ESP AAC MP3 
teraz v jedine�nej akcii s cenovým 
zvýhodnením a bohatou výbavou:

� inteligentný systém 4x4
� ABS, EBD a 6x airbag
� elektronický stabiliza�ný

  systém (ESP)
� automatická klimatizácia 
� el. ovládané predné okná 

 a zrkadlá
� rádio s MP3 a ovládaním

 na volante
� centrálne uzamykanie s DO 
� vyhrievanie predných 

sedadiel 
� 16-palcové zliatinové disky
� predné hmlové svetlá

Letný výpredaj
             štvorkoliekušetríte až 

3 050 €
91 884,30 Sk

AUTÁ IHNEĎ K ODBERU!

vnútroblok bez briez
Obyvatelia bytoviek tvoriacich 
vnútroblok na Partizánskej ulici sa 
už dlho nebudú ukrývať v tieni 
briez. Vysychajú. Dve z nich sú su-
ché úplne, tri čiastočne, zachrániť 
sa však už nedajú. 

Čo viedlo niekoho k tomu, aby ich 
v čase začínajúcej sa jari polial látkou, 
ktorú strom vsaje do seba a preschne, 
nevedno. Jasné je, že päť stromov bez-
dôvodne zoschne. 

Podobný prípad riešilo oddelenie ži-
votného prostredia mestského úradu už 
vlani. Čo hrozí páchateľovi? „To závisí od 
výšky škody,“ vysvetľuje náčelník mest-

skej polície Ivan Jurkovič. „Úmyselné po-
škodzovanie cudzieho majetku môže 

Pozývame Vás na zasadnutie MsZ, 
vo štvrtok 25. 6. o 15.00 h vo veľkej 
zasadačke MsÚ na Radlinského ulici. 
Prerokované budú aj tieto body: 
záverečný účet mesta za rok 2008, 
správa o hospodárení príspevkových 
organizácií za rok 2008, zmeny a do-
plnky územného plánu, informácia 
o zahraničných vzťahoch zástupcov 
mesta za uplynulé obdobie.

PoZvÁnkA

Pokračovanie na �. strane

Príďte podporiť
našich boxerov! 
Boxing Club – Robotnícka TJ pozýva fanúšikov a priaznivcov boxu na XIV. roč-
ník medzinárodného turnaja o Pohár Záhoria v boxe seniorov v sobotu 
13. júna (letný ring Aliho Reisenauera) so začiatkom o 16.30 h. Proti boxerom 
z Česka a Rakúska bude v reprezentácii Slovenska štartovať aj Malačan Dávid 
Klíma (štvornásobný majster SR), medailisti z majstrovstiev Európy a majstrov-
stiev sveta. Diváci uvidia v akcii špičku slovenského seniorskeho boxu.    BC RTJ

Mdd režírovalo
aj počasie
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MsZ schválilo
•	 kontrolu	 plnenia	 uznesení	 MsZ	

s	tým,	že	12	uznesení	vypustilo	zo	sledo
vania	ako	úlohy	splnené	a	v	troch	uzne
seniach	upravilo	termín	ich	plnenia,

•	 VZN	 o	 prenájme	 nebytových	 prie
storov	a	ostatného	majetku	vo	vlastníc
tve	Mesta	Malacky	s	pripomienkami,

•	 VZN	 o	poskytovaní	 sociálnych	 slu
žieb	mestom	s	pripomienkami,

•	 VZN	o	parkovaní	a	státí	vozidiel	na	
verejných	 priestranstvách	 a	 miestnych	
komunikáciách	s	pripomienkou,

•	 VZN	o	odvádzaní	odpadových	vôd	
verejnou	 kanalizačnou	 sieťou	 v	 meste	
Malacky	s	pripomienkami,

•	 Dodatok	 č.	 1	 k	 Zriaďovacej	 listine		
p.	o.	m.	MsCSS	–	Malacky	s	pripomien
kou,

•	 Organizačný	poriadok	Mestskej	po
lície	v	Malackách,

•	 odplatný	prevod	 nehnuteľnosti	vo	
vlastníctve	 mesta,	 zapísaných	 na	 LV	
2414,	a	to	časť	z	parcely	č.	5819/3,	orná	
pôda	 o	 celkovej	 výmere	 1413	 m²,	 časť	
z	parcely,

•	 č.	5822/3,	orná	pôda,	o	celkovej	vý
mere	1591	m²,	časť	parcely	č.	5823/2,	or
ná	 pôda,	 o	 celkovej	 výmere	 1464	 m²,	
všetky	parcely	sú	pre	k.	ú.	Malacky,	z	kto
rých	 boli	 GP	 č.	 5/2009	 odčlenené	 –	 do	
novovytvorenej	parcely	č.	3630/25	o	vý
mere	236	m²,	zastavaná	plocha	–	diel	č.	1	
o	 výmere	 170	 m²,	 odčlenený	 z	 parcely		
č.	5819/3,	orná	pôda	a	diel	č.	2,

•	 o	výmere	66	m²,	odčlenený	z	parce
ly	č.	5822/3,	orná	pôda;	do	novovytvore
nej	parcely	č.	3630/24,	o	výmere	236	m²,	
zastavaná	 plocha	 –	 diel	 č.	 3	 o	 výmere		
113	 m²,	 odčlenený	 z	 parcely	 č.	 5822/3,	
orná	pôda	a	diel	č.	4	o	výmere	123	m²,	
odčlenený	z	parcely	č.	5823/2,	orná	pôda	

v	k.	ú.	Malacky	v	prospech	vlastníkov	by
tov	v	bytovom	dome	súp.	č.	1640,	na	Ul.		
Ľ.	 Fullu	 v	 Malackách,	 zapísaný	 na	 LV		
č.	3887	za	cenu	0,10	€	/m²(	3	Sk/m²),	čo	pri	
celkovej	výmere	472	m²	predstavuje	kúp
nu	cenu	47	€	 (1416	Sk),	pričom	celková	
kúpna	cena	sa	rozpočíta	na	jednotlivých	
vlastníkov	 podľa	 vlastníckeho	 podielu,	
prislúchajúceho	 výmere	 bytu,	 v	 súlade	
s	LV	č.	3887;	náklady,	súvisiace	s	podaním	
návrhu	 na	 vklad	 do	 katastra	 nehnu
teľností	v	hodnote	kolkových	známok	na	
dve	kúpne	zmluvy,	hradia	kupujúci,

•	 odplatný	 prevod	 nehnuteľností	 –	
parcela	 č.	 5890,	 orná	 pôda,	 o	 výmere		
766	m²,	zapísaná	na	LV	č.	7788,	k.	ú.	Ma
lacky,	vo	vlastníctve	M.	Klačanovej	v	po
diele	2/3	a	J.	Brazdilíkovej	v	podiele	1/3	
za	cenu	6,64	€/m²	(200	Sk	/m²),	čo	pri	vý
mere	 766	 m²	 predstavuje	 kúpnu	 cenu	
celkom	 5	 086,24	 €	 (153	 200	 Sk)	 v	 pro
spech	 Mesta	 Malacky	 do	 výlučného	
vlastníctva	v	celku,

•	 odplatný	 prevod	 nehnuteľnosti	 –	
časti	parc.	č.	4639/1,	trvalé	trávnaté	po
rasty,	o	celkovej	výmere	103	m²,	k.	ú.	Ma
lacky,	zapísaná	na	LV	č.	3138	v	bezpodie
lovom	 spoluvlastníctve,	 v	 1/3	 M.	 Žigo	
s	 manželkou	 za	 kúpnu	 cenu	 20	 €/m²	
(602,52	Sk/m²),	čo	pri	výmere	34	m²	na	
vlastnícky	podiel	1/3	predstavuje	kúpnu	
cenu	celkom	680	€	(	20485,68	Sk)	v	pro
spech	Mesta	Malacky	do	výlučného	vlast
níctva	v	celku,

•	 odplatný	 prevod	 nehnuteľnosti	 –	
časť	parcely	č.	4306,	orná	pôda	o	celko
vej	 výmere	 1316	 m²,	 zapísanej	 na	 LV		
č.	3335,	k.	ú.	Malacky	v	podielovom	spo
luvlastníctve	 fyzických	 osôb,	 každý	
v	 1/16,	 a	 to:	 F.	 Gašpar,	 J.	 Gašpar,	 PhDr.		
M.	Gašparová,	Ing.	J.	Gašparová	za	cenu	
odpredávaného	 podielu	 4/16,	 celkom	

3450	 €,	 čo	 na	 vlastnícky	 podiel	 1/16	
v	 prospech	 každého	 podielového	 spo
luvlastníka	predstavuje	862,50	€	v	pro
spech	Mesta	Malacky,

•	 zriadenie	 záložného	 práva	 na	 ne
hnuteľnosť	Stavba	BD	–	12	b.	 j.,	 súp.	č.	
5001,	Malacky,	Hlboká	ul.,	postavená	na	
parcele	 č.	 5365/14,	 zastavaná	 plocha,	
o	výmere	265	m²,	k.	ú.	Malacky,	zapísaná	
na	LV	č.	2935,	v	prospech	záložného	ve
riteľa		Ministerstva	výstavby	a	regionál
neho	rozvoja	SR,

•	 odplatný	prenájom	pozemku	parc.	
č.	 2809/1,	 k.	 ú.	 Malacky	 vo	 vlastníctve	
mesta	o	výmere	6	m²,	v	prospech	obch.	
spol.	DANMAR	MA,	s.	r.	o.,	na	dobu	neur
čitú	za	účelom	vybudovania	vonkajšie
ho	 prístupového	 schodiska	 z	 uličného	
chodníka	do	podzemných	priestorov,

•	 Dodatok	 č.	 5	 k	 Protokolu	 o	 odo
vzdaní	a	prevzatí	dlhodobého	hmotné
ho	majetku,	na	základe	ktorého	sa	zvy
šuje	 hodnota	 dlhodobého	 hmotného	
nehnuteľného	 majetku,	 odovzdaného	
do	 správy	 rozpočtovej	 organizácie	 ZŠ		
Dr.	 J.	 Dérera	 Malacky	 o	 199	 047,48	 €	
(5	996	504,36	Sk),

•	 Dodatok	 č.	 3	 k	 Protokolu	 o	 odo
vzdaní	a	prevzatí	dlhodobého	hmotné
ho	majetku,	na	základe	ktorého	sa	zvy
šuje	hodnota	dlhodobého	nehnuteľné
ho	majetku,	odovzdaného	do	správy	prí
spevkovej	organizácie	AD	HOC	Malacky	
o	30	524,81	€	(919	590,43	Sk),

•	 zámer	výstavby	polyfunkčného	do
mu	na	sídlisku	Juh	v	Malackách	investo
rom	J&J	Property	Invest,	s.	r.	o.,	Bratislava	
podľa	predloženého	návrhu	na	parc.	č.	
5875,	 5878/1,	 5878/2,	 5879,	 5882,	 k.	 ú.	
Malacky,	ktoré	sú	vo	vlastníctve	mesta,	
alternatíva	A	s	pripomienkou,

•	 poskytovanie	 verejnoprospešných	

služieb	mestom	v	obytnej	zóne	Padzelek	
na	základe	zmluvy	o	poskytovaní	verej
noprospešných	služieb,	uzavretej	medzi	
Mestom	Malacky	a	obchodnou	spoloč
nosťou	 Vodohospodárske	 stavby,	 a.	 s.,	
a	prevod	diela	do	majetku	mesta	v	zmys
le	predmetnej	zmluvy,

•	 záverečný	 účet	 mesta	 za	 rok	 2008	
bez	výhrad,

•	 zapojenie	prebytku	rozpočtu	mesta	
za	rok	2008	vo	výške	576	910,03	€	do	ka
pitálového	rozpočtu	mesta	na	rok	2009,

•	 správu	o	čerpaní	rozpočtu	mesta	za	
I.	štvrťrok,	

•	 zmenu	rozpočtu	mesta	na	rok	2009,	
pričom	bežný	rozpočet	je	zostavený	ako	
prebytkový	s	príjmami	9	372	142	€	a	vý
davkami	5	002	787	€,	kapitálový	rozpo
čet	je	zostavený	ako	schodkový	s	príjma
mi	2	090	834	€	a	výdavkami	3	374	322	€,	
finančné	operácie	príjmové	sú	rozpočto
vané	v	objeme	576	910	€	a	finančné	ope
rácie	výdavkové	sú	rozpočtované	v	ob
jeme	178	784	€,	rozpočet	pre	školy	a	škol
ské	zariadenia	 je	vo	výške	3	484	294	€.	
Schodok	kapitálového	rozpočtu	je	krytý	
prebytkom	 hospodárenia	 z	 roku	 2008	
a	z	prebytku	 bežného	 rozpočtu	 na	 rok	
2009,

•	 správy	o	hospodárení	rozpočtových	
organizácií	ZŠ	Dr.	J.	Dérera,	ZŠ	Záhorác
ka	95,	ZŠ	Štúrova	142/A,	MŠ,	ZUŠ	a	CVČ	
za	rok	2008,

•	 správy	 o	 hospodárení	 príspevko
vých	organizácií	MsCSS,	MCK	a	AD	HOC	
za	rok	2008	s	pripomienkou,

•	 projekt	Pal	Tour,	kofinancovanie	pro
jektu	vo	výške	5	%	z	celkových	nákladov	
časti	mesta,	čo	je	suma	29	413,333	€,	za
bezpečenie	 udržateľnosti	 financovania	
projektu	zo	strany	mesta	a	prevádzkova
nie	sprístupnených	častí	kaštieľa	po	rea

lizácii	projektu	najmenej 	počas	5	rokov,
•	 projekt	 Záhorie,	 Malacky	 –	 odka

nalizovanie,	pričom	výška	celkových	vý
davkov	 na	 projekt	 predstavuje	
14	661	632,38	 €,	 výšku	 kofinancovania	
projektu	vo	výške	5	%	z	celkových	nákla
dov	projektu,	čo	je	733	081,32	€,	zabez
pečenie	 financovania	 projektu	 z	 vlast
ných	zdrojov,	z	rozpočtu	mesta,

•	 projekt	 Výstavba	 kompostárne	 na	
úpravu	 a	 zhodnocovanie	 bioodpadov	
a	vybudovanie	zberného	dvora	na	zlož
ky	komunálneho	odpadu	v	rámci	sepa
rovaného	zberu	pre	mesto	Malacky,	cel
kové	 výdavky	 na	 projekt	 vo	 výške	
1	124	063,02	€,	spolufinancovanie	pro
jektu	 z	 rozpočtu	 mesta	 vo	 výške	 5	 %	
z	celkových	výdavkov	projektu,	čo	pred
stavuje	56	203,15	€,	 spôsob	 financova
nia	projektu	z	hotovostných	zdrojov	roz
počtu	 mesta,	 zabezpečenie	 udržateľ
nosti	financovania	projektu	mestom	po	
dobu	piatich	 rokov	od	skončenia	 reali
zácie	projektu,

•	 projekt	Viacúčelové	 ihrisko	 pre	 ZŠ	
Štúrova,	 celkové	 výdavky	 vo	 výške	
56	429,65	€,	spolufinancovanie	projektu	
z	rozpočtu	mesta	vo	výške	16	596,96	€,	
spôsob	 financovania	 z	 hotovostných	
zdrojov	 rozpočtu	 mesta,	 zabezpečenie	
udržateľnosti	 financovania	 projektu	
mestom	po	dobu	piatich	rokov	od	skon
čenia	realizácie	projektu.	

	
MsZ zobralo na vedomie

•	 predložené	dôvodové	správy	k	jed
notlivým	bodom	rokovania,

•	 stanovisko	 hlavného	 kontrolóra	
mesta	k	záverečnému	účtu	mesta	za	rok	
2008	s	odporúčaním	uzatvoriť	preroko
vávanie	 návrhu	 na	 schválenie	 závereč
ného	účtu	mesta	za	rok	2008	výrokom:	

O čom rokovali poslanci MsZ na zasadnutí 14. mája?

SAMOSPRÁVA

Čo presne sa deje na sliačskom le-
tisku a čo môžeme očakávať?

Z	dôvodu	opravy	vzletovej	pristáva
cej	dráhy	a	celkovej	infraštruktúry	letiska	
Sliač	dochádza	k	jeho	výluke,	ktorá	je	na
plánovaná	na	12	mesiacov.	Počas	tohto	
času	 bude	 letecká	 technika	 MIG29		
a	 L39	 (stíhacie	 lietadlá)	 dočasne	 pre
miestnená	 do	 priestorov	 Dopravného	
letiska	Kuchyňa	a	letecká	technika	MI17	
a	MI8	(vrtuľníky)	do	priestorov	leteckej	
základne	v	Prešove.	Súčasne	s	menova
nou	 leteckou	 technikou	 MIG29	 a	 L39	
bude	 do	 Kuchyne	 premiestnených	 pri
bližne	150–200	profesionálnych	vojakov,	
ktorí	sa	budú	v	pravidelných	intervaloch	
striedať	na	plnení	úloh	výcviku.	Úlohy	sú
visiace	s	pohotovostným	systémom	Po
Sy	 a	 NATINADS	 budú	 až	 do	 ukončenia	
rekonštrukcie	leteckej	základne	Sliač	pl
nené	a	zabezpečované	z	 letiska	Kuchy
ňa.	Takisto	aj	vykonávanie	leteckého	vý
cviku	na	uvedených	 lietadlách	sa	bude	
konať	v	priestoroch	Dopravného	letiska	
Kuchyňa.	

Sú už presne určené letové hodi-
ny?

Letová	činnosť	bude	vykonávaná	v	sú
lade	 s	plánom	 leteckého	 výcviku	 s	ob
medzeniami:	začiatok	intenzívnej	letovej	
činnosti	najskôr	o	10.00	h	v	prvý	pracov
ný	 deň,	 ukončenie	 letovej	 činnosti	 do	
16.00	h	posledný	pracovný	deň,	ukonče
nie	letovej	činnosti	do	22.00	h	v	zimnom	
období	a	do	23.00	h	v	letnom	období,	za
čiatok	letovej	činnosti	najskôr	od	7.00	h	

okrem	prvého	pracovného	dňa	a	vyko
nanie	posledného	vzletu	najneskôr	1	ho
dinu	pred	ukončením	letovej	činnosti.

 Ako pocítia Malačania prítomnosť 
letcov zo Sliača?

Využívanie	letiska	nebude	mať	závaž
ný	vplyv	na	okolité	obce	a	ich	obyvate
ľov.	Letová	činnosť	je	organizovaná	v	sú
lade	s	plánom	leteckého	výcviku	a	opat
reniami	na	zníženie	hlukového	zaťaženia	
obyvateľov	 obcí	 v	 okolí	 vojenských	 le
tísk.	Letová	činnosť	 je	na	značne	nižšej	
úrovni	 než	 bola	 v	 rokoch	 1993–1997,	
keď	na	základni	v	Kuchyni	pôsobili	lieta
dlá	typu	SU22	a	MIG21,	ktoré	boli	opro
ti	 súčasne	 používaným	 lietadlám	 hluč
nejšie	a	zároveň	sa	vykonávalo	viac	 le
tov,	než	je	v	súčasnosti	plánovaných	na	
výcvik	vojenských	pilotov.	V	 roku	2007	
bola	firmou	NORSONIC	Slovensko,	s.	r.	o.,	
spracovaná	Hluková	štúdia	záťaže	okolia	
vojenského	letiska	Kuchyňa,	ktorá	preu
kázala,	že	pri	prevádzkovaní	prúdových	
lietadiel	MIG29	dôjde	 len	k	miernemu	
prekročeniu	 prípustných	 hodnôt,	 a	 	 to	
len	v	západnej	časti	obce	Kuchyňa	a	Jab
lonové.	

Dokedy sa na Záhorí letci zdržia?
Samotná	 dĺžka	 výluky	 letiska	 Sliač	

bude	 ovplyvnená	 plynulosťou	 staveb
ných	a	rekonštrukčných	prác	a	odhado
vaný	čas	trvania	výluky	a	dočasného	pô
sobenia	leteckej	techniky	a	príslušníkov	
leteckej	 základne	 Sliač	 v	Kuchyni	 je	 je
den	rok.

Zhovárala sa: SIMONA ŠÍPOVÁ

Vojaci sa sťahujú
do kuchyne

O tom, čo sa deje na letisku v Sliači, prečo sa letci sťahujú do Kuchyne a čo 
to znamená pre Malačanov, sme sa rozprávali s nadplukovníkom Tomá-
šom Čiamporom z Veliteľstva vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej  
republiky. 

•	VZ	Nemocničnej,	a.	s.,	ktoré	odsúhlasilo	
úpravu	 stanov	 spoločnosti,	 sa	 za	 účasti	
primátora	J.	Ondrejku	uskutočnilo	4.	5.
•	6.	 5.	 bolo	 slávnostne	 otvorené	 multi
funkčné	ihrisko	v	CVeČku,	ktoré	vybudo
valo	mesto	s	podporou	Úradu	vlády	SR.
•	O	novej	zmluve	so	spoločnosťou	Slovak	
lines,	 ktorá	 zabezpečuje	 hromadnú	 do
pravu	v	meste,	rokoval	J.	Ondrejka	7.	5.
•	Zasadnutiu	MsZ	predchádzalo	11.	5.	za
sadnutie	Mestskej	rady.
•	O	deň	neskôr	sa	na	MsÚ	konali	pravidel
né	porady	primátora	s	vedúcimi	oddele
ní,	 riaditeľmi	 škôl	 a	 rozpočtových	 a	 prí
spevkových	organizácií.
•	13.	 5.	 zložili	 sľub	 členovia	 okrskových	
volebných	komisií,	ktoré	budú	zabezpe
čovať	priebeh	júnových	volieb	do	EP.
•	Stretnutie	J.	Ondrejku	so	zástupcami	po
litických	strán	k	organizácii	Dňa	detskej	
radosti	sa	konalo	14.	5.	Podporu	deklaro
vali	HZDS	–	ĽS,	Smer	–	SD	a	SNS.	
•	O	 podpore	 projektu	 na	 cezhraničnú	
spoluprácu	športovcov	i	žiadosti	Gymná
zia	 v	 Malackách	 na	 otvorenie	 troch	 pr
vých	 tried	 štvorročného	 štúdia	 rokoval	
18.	5.	primátor	J.	Ondrejka	s	predsedom	
BSK	Vladimírom	Bajanom.
•	19.	5.	sa	konal	kontrolný	deň	pilotného	
projektu	 rekonštrukcie	 Malackého	 kaš
tieľa.	Realizátorom	je	SF	STU	v	Bratislave.
•	V	ten	istý	deň	prišiel	P.	Frešo	(SDKÚ)	ho
voriť	s	primátorom	o	svojom	zámere	kan
didovať	na	post	župana	BSK.
•	20.–21.	5.	sa	uskutočnil	snem	ZMOS.	De
legáti	zo	Združenia	miest	a	obcí	záhorskej	
oblasti	–	Klubu	starostov	Malackého	okre
su	žiadali	o	podporu	ich	snahy	o	kompen
záciu	 minimálnych	 možností	 čerpať	 eu
rofondy.	
•	28.	 5.	 finišoval	 projektový	 manažment	
MsÚ	s	kompletizáciou	žiadosti	na	 finan
covanie	projektu	odkanalizovania	mesta.

 -ipo-

Zvezie vás sociálny taxík?
Novinka v poskytovaní sociálnych služieb, ktorou je sociálny taxík, začne 
svoju prevádzku 10. júna. Jeho prevádzkovanie upravuje Všeobecne záväz-
né nariadenie mesta Malacky č. 7/2009 o poskytovaní sociálnych služieb. 
Jeho vznik si vyžiadala zmena sociálneho zákona.	

„Zákon o sociálnych službách, ktorý 
vstúpil do platnosti 1. januára t. r., pozná 
úplne nové postupy. Základom jeho filozo-
fie je najmä väčšia variabilita sociálnych 
služieb, zvýšenie objektivity posudzovania 
odkázanosti na sociálnu službu a komu-
nitné plánovanie rozvoja sociálnych slu-
žieb,“	vysvetlila	vedúca	klientskeho	cen
tra	MsÚ	Alena	Kmecová.	Mesto	schvále
ním	nového	VZN	rozšírilo	sociálne	služby	
o	 možnosti	 poskytovania	 odľahčovacej	
služby,	požičiavania	pomôcok	a	poskyto
vania	prepravnej	služby.	

„Prepravná služba je sociálna služba 
poskytovaná osobe s ťažkým zdravotným 
postihnutím alebo s nepriaznivým zdra-
votným stavom odkázanej na individuál-
nu prepravu autom,“	vysvetlila	A.	Kmeco
vá.	Na	to,	aby	občan	mohol	sociálny	taxík	
využívať,	musí	preukázať	odkázanosť	na	
individuálnu	prepravu	posudkom	vyda
ným	úradom	práce,	sociálnych	vecí	a	ro
diny.	„Mesto prostredníctvom MsÚ a KC – 
referátu sociálnej pomoci, rozhodne o od-
kázanosti na sociálnu službu. Na základe 
tohto rozhodnutia občan požiada posky-
tovateľa prepravnej služby, MsCSS o uza-
tvorenie zmluvy o poskytovaní prepravnej 
služby. Zmluvu môže jej prijímateľ kedykoľ-
vek jednostranne vypovedať“,	pokračuje.

VZN	upravuje	aj	prípady,	v	ktorých	nie	
je	nutné	predložiť	spomínaný	posudok.	
„Je to možné vtedy, keď osoba preukáže 
nepriaznivý zdravotný stav potvrdením 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. 
Napríklad, ak má niekto zlomenú nohu 
a potrebuje voziť do nemocnice. Aj vtedy 
však platia podmienky ako pri klientoch, 
ktorí zmluvu majú,“	 tvrdí	 vedúca	 KC.	

Okrem	 týchto	 prípadov	 môže	 služby		
sociálneho	taxíka	využívať	každý,	kto	 je	
držiteľom	preukazu	ZŤP	alebo	je	na	sta
robnom	 či	 invalidnom	 dôchodku. Vo	
všetkých	prípadoch	musí	preukázať	výš
ku	príjmu	a	predložiť	rozhodnutie	o	pri
znaní	príspevku	na	prepravu.	

Osemmiestny	Fiat	Ducato	bude	jazdiť	
podľa	cenníka	stanoveného	vo	VZN:

•	pre	 osobu	 odkázanú	 na	 prepravnú	
službu	 na	 území	 mesta:	 0,30 € (9 Sk) 
osoba/jazda,	 mimo	 územia	 mesta:	 	
0,10 € (3 Sk) osoba/km,

•		pre	osobu,	ktorá	 je	držiteľom	preu
kazu	ťažko	zdravotne	postihnutého	ale
bo	 má	 priznaný	 invalidný	 či	 starobný		
dôchodok	 na	 území	 mesta:	 0,45 €  
(13,56 Sk) osoba/jazda,	 mimo	 územia	
mesta	0,15 € (4,50 Sk) osoba/km,

•		osoba,	ktorá	má	priznaný	príspevok	
na	 prepravu	 na	 území	 mesta	 1,10 €  
(34 Sk) osoba/jazda,	mimo	územia	mes
ta:	0,20 € (6 Sk) osoba/km,

•		sprevádzajúca	osoba,	na	ktorú	je	pri
jímateľ	 služby	 odkázaný,	 za prepravu  
neplatí,

•		sprevádzajúca	osoba,	na	ktorú	prijí
mateľ	 služby	 nie	 je	 odkázaný,	 na	 území	
mesta:	 0,45 € (13,56 Sk) osoba/jazda,	
mimo	 územia	 mesta:	 0,15 € (4,50 Sk) 
osoba/km,

•	úhrada	za	stojné	počas	prepravy	mi
mo	územia	mesta:	1 € (30 Sk) osoba/h.

Zaplatiť	možno	vodičovi	alebo	do	po
sledného	dňa	v	danom	mesiaci	v	hoto
vosti	v	pokladnici	MsCSS.	VZN	v	plnom	
znení	 a	 kompletný	 cenník	 nájdete	 na	
www.malacky.sk.	Info:	KC	a	MsCSS.

SIMONA ŠÍPOVÁ
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súhlas s celoročným hospodárením bez 
výhrad,

• správu o výsledkoch finančnej kon
troly hospodárenia na letnom kúpalisku 
za rok 2008,

• informáciu o činnosti azylového 
centra Betánia od jeho založenia v roku 
2005 až doteraz,

• ústnu informáciu o tom, že do sta
noveného termínu, 31. 3. 2009 podali 
oznámenia v zmysle Ústavného zákona 
č. 357/2004 Z. z. primátor mesta, ako aj 
všetci poslanci MsZ v Malackách. 

MsZ zrušilo
• uznesenie č. 26/2009/2 zo dňa 12. 3. 

2009,
• uznesenie č. 29/2008, body 2 a 3 zo 

dňa 3. 4. 2008 prijaté na podanie projek
tu Po stopách Pálfiovcov,

• uznesenie č. 89/2008 zo dňa 25. 9. 
2008 prijaté k spolufinancovaniu projek
tu Kompostáreň bioodpadov Malacky. 

MsZ zvolilo
• Viliáma Slezáka za prísediaceho 

Okresného súdu v Malackách na obdo
bie od 23. 8. 2009 do 22. 8. 2013. 

MsZ uložilo MsÚ
• uviesť do súladu so zákonom č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
všetky protokoly o odovzdaní a prevzatí 
majetku do správy rozpočtových a prí
spevkových organizácií mesta tak, aby 
majetok v správe týchto organizácií sa 
stal súčasťou ich zriaďovacích listín

• pripraviť nájomnú zmluvu na pre
nájom pozemkov parc. č. 5875, 5878/1, 
5878/2, 5879, 5882 k. ú. Malacky, ktoré 
sú vo vlastníctve mesta za účelom vý
stavby polyfunkčného objektu, ako aj 
zmluvu o budúcej kúpnej zmluve medzi 
mestom a investorom J&J Property In
vest, s. r. o.,Bratislava so znaleckým po
sudkom, spolu s materiálom predloží in
vestor návrh konkrétneho riešenia pre

miestnenia detského ihriska, ako aj spô
sob riešenia a vybudovania potrebných 
parkovacích miest pre byty a podnika
teľské priestory so zvýšením o 15 %,

• zapracovať plánované príjmy a vý
davky vyplývajúce z projektu Pal Tour po 
jeho schválení do rozpočtu mesta pri 
najbližšej zmene rozpočtu mesta,

• pripraviť a podať žiadosť mesta o zí
skanie nenávratného finančného príspev
ku na realizáciu projektu Záhorie, Malac
ky – odkanalizovanie a zapracovať pláno
vané príjmy a výdavky vyplývajúce z toh
to projektu po jeho schválení do rozpoč
tu mesta pri jeho najbližšej zmene, ako 
aj budúci prevod zrealizovaného diela 
v prospech Bratislavskej vodárenskej 
spoločnosti, a. s.,

• pripraviť a podať žiadosť mesta o zí
skanie nenávratného finančného prí
spevku na realizáciu projektu Výstavba 
kompostárne na úpravu a zhodnocova
nie bioodpadov a vybudovanie zberné
ho dvora na zložky komunálneho odpa
du v rámci separovaného zberu pre mes
to, zapracovať plánované príjmy a vý
davky vyplývajúce z tohto projektu do 
rozpočtu mesta pri najbližšej zmene roz
počtu po jeho schválení,

• pripraviť a podať žiadosť mesta o pri
delenie dotácie na realizáciu projektu 
Viacúčelové ihrisko a zapracovať pláno
vané príjmy a výdavky vyplývajúce z toh
to projektu do rozpočtu mesta po jeho 
schválení,

• zaoberať sa otázkou vytvorenia 
zvláštneho nízkoprahového bývania ale
bo útulku pre krátkodobý príjem klien
tov, ktorých zdravotná anamnéza vylu
čuje ich prijatie tak do p. o. m. MsCSS 
Malacky, ako aj do azylového centra Be
tánia, n. o. ,

• vybaviť predložené interpelácie po
slancov J. Mračnu a E. Savinovej a zaobe
rať sa podnetmi poslancov A. Pašteku 

a V.  Moravčíka v zmysle rokovacieho po
riadku. 

MsZ uložilo riaditeľke ZŠ Dr. J. Dérera 
a riaditeľovi AD HOC Malacky

• upraviť účtovný stav dlhodobého 
hmotného majetku svojej organizácie 
k 1. 6. 2009 tak, ako bolo schválené uzne
sením MsZ. 

MsZ uložilo štatutárovi 
p. o. m. AD HOC Malacky

• zabezpečiť zmenu rozpočtu na rok 
2009 tak, aby sa predišlo neskorším kon
trolným zisteniam, uvedených v správe 
hlavného kontrolóra o výsledkoch fi
nančnej kontroly hospodárenia na let
nom kúpalisku za rok 2008,

• zabezpečiť vypracovanie smernice 
o výkone priebežnej a predbežnej finanč
nej kontroly podľa zákona č. 502/2001  
Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom 
audite, v ktorej sa okrem iného zabezpe
čí plnenie ustanovení § 8 ods. 1 citované
ho zákona. 

MsZ splnomocnilo primátora
• podpísať kúpne zmluvy o odplat

nom prevode nehnuteľností z majetku 
mesta v prospech vlastníkov bytov v by
tovom dome súp. č. 1640 na Ul. Ľ. Fullu 
v Malackách podľa znenia a za podmie
nok uvedených v prijatom uznesení,

• podpísať kúpnu zmluvu o odplat
nom prevode parcely č. 5890, k. ú. Malac
ky v prospech mesta podľa znenia a za 
podmienok uvedených v prijatom uzne
sení,

• podpísať kúpnu zmluvu o odplat
nom prevode časti parc. č. 4639/1, k. ú. 
Malacky v prospech mesta podľa znenia 
a za podmienok uvedených v prijatom 
uznesení,

• podpísať kúpnu zmluvu o odplat
nom prevode časti parc. č. 4306, k. ú. Ma

lacky v prospech mesta podľa znenia 
a za podmienok uvedených v schvále
nom uznesení,

• podpísať záložnú zmluvu na nehnu
teľnosť Stavba BD – 12 b. j., súp. č. 5001, 
Malacky, Hlboká ul.,postavenú na parce
le č. 5365/14, zastavaná plocha, o výme
re 265 m², k. ú. Malacky, zapísanú na LV 
 č. 2935 v prospech záložného veriteľa 
Ministerstva výstavby a regionálneho 
rozvoja SR,

• podpísať dodatky k protokolom 
o odovzdaní a prevzatí dlhodobého 
hmotného majetku do správy rozpočto
vej organizácie ZŠ Dr. J. Dérera a príspev
kovej organizácie AD HOC tak, ako boli 
schválené uznesením MsZ,

• uzatvoriť kúpnu príp. nájomnú zmlu
vu na rekonštruovanú časť splaškovej 
kanalizácie (vetva A a B) s Bratislavskou 
vodárenskou spoločnosťou, a. s., za 1 €,

• uzatvoriť zmluvu o budúcej kúpnej 
zmluve na zrekonštruovanú a novovy
budovanú splaškovú kanalizáciu s Bra
tislavskou vodárenskou spoločnosťou,  
a. s., za cenu kofinancovania a prípad
ných prác naviac,

• uzatvoriť zmluvu o prevádzkovaní 
rekonštruovanej časti splaškovej kanali
zácie od termínu kúpy časti kanalizácie 
a o prevádzkovaní zrekonštruovanej ka
nalizácie a novovybudovanej splaškovej 
kanalizácie za symbolickú cenu po dobu 
minimálne päť rokov po ukončení pro
jektu,

• uzatvoriť zmluvu o partnerstve me
dzi Mestom Malacky a Obcou Kostolište 
o spoločnom postupe pri získavaní ne
návratných finančných prostriedkov na 
projekt Záhorie, Malacky – odkanalizo
vanie, o spolufinancovaní a usporiadaní 
vlastníckych vzťahov pozemkov formou 
súhlasov. 

ANTON PAŠTEKA
Mestské zastupiteľstvo schválilo zámer výstavby polyfunkčného domu na sídlisku 
Juh. 

SAMOSPRÁVA

Projekt bude zahŕňať merania do
pravných charakteristík a skutočného 
stavu cestných komunikácií. Vo vybra
ných lokalitách a na vybraných úsekoch 
predmetných ciest v extra aj v intravi
láne budú realizované bezpečnostné 
opatrenia, na ktorých sa bude skúmať 
ich účinnosť pred zavedením a po ich 
zavedení z hľadiska zvyšovania bezpeč
nosti cestnej premávky a znižovania 

počtu dopravných nehôd na cestnej 
sieti. V našom meste budú takéto opat
renia realizované na úseku od dolného 
kostola po svetelnú križovatku.

Bezpečnosť sa zvýši
Na vybranom úseku v Malackách sa 

budú konať prieskumy, analýzy a rele
vantné návrhy na dopravnobezpeč
nostné opatrenia, ktoré budú vybudo

vané a financované z pro
striedkov grantu. Okrem 
predpokladaného zvý
šenia bezpečnosti cest
nej premávky, predo
všetkým chodcov a cyk
listov, by tieto opatrenia 
slúžili ako propagačné 
opatrenia na zvyšovanie 
povedomia verejnosti 
v oblasti dopravnej bez
pečnosti a mali by napo
môcť znižovanie neho
dovosti. V navrhovaných 
opatreniach sa budú 
uplatňovať najnovšie po
znatky z oblasti bezpeč
nosti cestnej premávky 
získané z realizovaných 
projektov v Rakúsku 
a ďalších krajinách Eu
rópskej únie.

Zapoja sa aj študenti
Do projektu počas nasledovných 

troch rokov budú zapojení aj študenti  
z Rakúska a STU v Bratislave, ktorí budú 
spracovávať jednotlivé otázky (priesku
my, vyhodnotenia, návrhy a i.) V súčas
nosti sa spracúva diplomová práca na 
tému Revitalizácia peážneho úseku 
ciest I/2 a II/503 v centre mesta. Vedúci 
tejto diplomovej práce je Malačan Mi
lan Ondrovič, pracovník STU v Bratisla
ve a zároveň člen tímu projektu ROSE
MAN. Garantom a vedúcim projektu za 
slovenskú stranu je Bystrík Bezák, vedú
ci Katedry dopravných stavieb na STU 
Bratislava. Za mesto Malacky bude na 
projekte pracovať oddelenie dopravy  
v súčinnosti s Petrom Vavákom. Z od
delenia projektového riadenia bude 
priamym členom pracovného tímu SR 
za mesto Malacky a región Záhorie.

PETER VAVÁK
Foto: archív

Mesto partnerom 
cezhraničného projektu

Malacky vystupujú ako partner pre realizáciu v projekte ROSEMAN (ROad  
SafEty MANagement – Manažment bezpečnosti cestnej dopravy). Projekt 
je zameraný na integráciu manažmentu bezpečnosti cestnej dopravy  
v cezhraničnom regióne Dolného Rakúska a západného Slovenska v ob-
lasti Záhorie. 

Vďaka novému projektu sa môže zvýšiť bezpečnosť na našich cestách. 

Vážení čitatelia,
bolo pre mňa cťou a príjemnou pracovnou povinnosťou byť od septembra 1999 

vedúcou redaktorkou Malackého hlasu, neskôr koordinovať aj mestskú televíziu  
eM TV a internetovú stránku mesta. Práca s informáciami umožňuje tvorcom byť 
svedkami udalostí, o ktorých budú naši potomkovia čítať v kronike. Tešiť sa z úspe-
chov mesta, sprostredkúvať správy o hľadaní cesty z krízových situácií. Do obdobia 
bezmála desiatich rokov sa zmestilo veľa stretnutí s nevšednými ľuďmi, ktorí si viac 
ako titul či výšku konta považujú morálne a ľudské hodnoty. 

Toto číslo Malackého hlasu je posledným, ktorého tiráž obsahuje moje meno.  
Želám Vám, vážení Malačania, aby sa k Vám dostávali vždy objektívne a plnohod-
notné informácie. Máte na ne absolútne právo. Samospráve mesta želám, aby na-
predovala a mala odvahu hovoriť aj o nepríjemných veciach. A Malackám žičím pro-
speritu a plné využitie ľudského potenciálu. Tento kapitál mestu nik nevezme.

S úctou  IVANA POTOČŇÁKOVÁ

Ad revidenduM

byť považované za priestupok alebo  
za trestný čin. Rozhodujúca v tomto 
smere je výška spôsobenej škody. Ako 
trestný čin  bude konanie považované  

v tom prípade, ak škoda presiahne su
mu 266 €. Vtedy môže byť páchateľ po
trestaný odňatím slobody až na jeden 
rok,“ dodáva I. Jurkovič.

Text, foto: SIMONA ŠÍPOVÁ

vnútroblok bez briez

Koruny briez postupne zosychajú.

Dokončenie z �. strany
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Ak sa situácia nepohne želaným sme
rom, je pripravený medializovať podľa 
neho jednoznačný problém v televízii.

Kôpka dokumentov
„Počas osobnej návštevy v mestskom 

úrade s upozornením na zlý stav prícest
nej priekopy pred domami číslo 15, 13 
a 11 sa mi v roku 2003 dostalo ubezpe
čenia, že mesto vykoná nápravu.“ J. Gaš
par vzápätí ukazuje na kôpku úradných 
dokumentov. „Neskôr som dostal odpo
veď, že cesta III/50310 je v správe Slo
venskej správy ciest, dnes je už majet
kom Bratislavského samosprávneho kra
ja. Mám vraj žiadať nápravu tam.“

Na tejto strane ulice nevedie kanali
zácia. Spád vozovky predurčuje prieko
pu a dvory okolitých domov v prípade 
väčších dažďov na okamžité zavodne
nie. Navyše vodiči dávajúci prednosť 
v jazde na frekventovanej križovatke Uli
ce duklianskych hrdinov s Legionárskou 
si mýlia priekopu s odpadkovým košom. 
Aj pomedzi vysokú trávu v nej vidno 
plastové fľaše, pneumatiky či prázdne 
škatuľky od cigariet. „Za celých šesť ro
kov bola táto archaická priekopa jediný 
raz pokosená,“ uzatvára Jozef Gašpar.

Na Stupavskej podobne 
O stanovisko k problému sme požia

dali Gabrielu Rehákovú, vedúcu oddele
nia dopravy a stavebného poriadku 
MsÚ. „Odvodňovacia priekopa je súčas
ťou komunikácie a tú spravujú Regionál
ne cesty. Zákon o pozemných komuni
káciách i zákon o cestnej premávke jed
noznačne uvádzajú, ako sa delia cesty, 
kto je ich správcom a aké sú jeho povin
nosti. Sťažnosti pána Gašpara už boli ne
únosné. Mesto skutočne raz zabezpečilo 
vykosenie tohto úseku, bola to však jeho 
dobrá vôľa, nie povinnosť. Podobný 
problém máme na Stupavskej ulici. Ne
viem, kto hádže odpad do priekopy pred 

domom sťažovateľa, no úlohou mesta 
nie je moralizovať.“ 

Mesto už v minulosti podnet J. Gaš
para odoslalo Regionálnym cestám Bra
tislava, stredisko Malacky. Na tento pod
net správca komunikácie asi pred troma 
rokmi zabezpečil prečistenie rigolu a vy
kosenie trávy. Podľa Františka Klímu, ve
dúceho oddelenia životného prostredia 
MsÚ, mestu nie je ľahostajný stav zelene, 
ktorú spravujú iní správcovia: „Na MsÚ sa 
28. mája uskutočnilo rokovanie medzi 
mestom a Regionálnymi cestami. Tie de
klarovali dlhodobý problém s financia
mi. V týchto dňoch zabezpečujú kosenie 
trávy mimo mesta. Samospráva dostala 
prísľub, že kosenie v okolí komunikácií 
v správe RC sa zlepší. V Malackách by 
správca mal začať kosiť v priebehu dvoch 
týždňov.“

Miesto na Ulici duklianskych hrdinov, 
na ktorom – chce či nechce – musí zasta
viť každé vozidlo pohybujúce sa sme
rom od nemocnice, vyzerá, mierne po
vedané, nevábne. Bolo by určite na ško
du veci, ak by sa v trojuholníku občan – 
mesto – správca komunikácie nepoda
rilo nájsť pozitívne východisko z tejto si
tuácie.

IVANA POTOČŇÁKOVÁ
Foto: autorka
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www.kia.sk

odborník 
z Malaciek

Na pulty odborných kníhkupectiev 
sa dostala kniha rozoberajúca me-
dicínsku problematiku – poruchy 
prehĺtania. Vedúcim kolektívu, kto-
rý monografiu vypracoval, je rode-
ný Malačan, len 34-ročný Miroslav 
Tedla. 

Autori knihy sú zo Slovenskej aj Čes
kej republiky a jednotlivé kapitoly sú na
písané jazykom ich autora. Otolaryngo
lóg M. Tedla je zamestnancom Lekárskej 
fakulty Univerzity Komenského v Brati
slave a pracuje vo Fakultnej nemocnici 
s poliklinikou na Antolskej ulici v Brati
slave. „Stíham aj čiastočný uväzok v Ne
mocnici v Malackách a od polovice mája 
tohto roka pôsobím ako otolaryngológ 
v Anglicku,“ priznal M. Tedla. „Na knihe 
som pracoval od roku 2006, pričom po
ruchám prehĺtania sa venujem od roku 
2004,“ hovorí lekár s 9ročnou praxou. 

S. ŠÍPOVÁ

Ing. Štefan Pavelka 5 €; Gabriela Kai
nová 5 €; Ježek 10 €; Langer 6 €; Ing. Mi
loš Kuchárek 5 €; Winklerová 1 €; Michal 
Šramel 5 €; Marta Chrupková 2 €; Jana 
Mládková 3 €; Tomáš Osuský 1,50 €; Lucia 
Janková 2 €; Alena Michálková 5 €; An
drea Michálková 10 €; Gašparíková 5 €;  
J. Ondrejka 20 €; J. Ondrejka senior 10 €; 
Ondrovič 10 €; Jana Tichá 2 €; Vladimír 
Bajan 20 €; Elena Rybecká 2 €; Nikola Ry
becká 1 €; Marta Balúchová 5 €; Kristína 
Omastová 4 €; rod. Štefíková 15 €; Oreská 
5 €; Celláry 5 €; Planková 5 €; Barteková  
5 €; Lenka Barteková a František Hladký  
5 €; Rudolf Bartek 3 €; Rišo 5 €; Pulmann  
5 €; Mikletič 2 €; František Čurka, Marta 
Čurková 20 €; Štefan Ambra 3 €; Anton 
Lichlovský 1 €; Martin Ivanco 4 €; Kupco
vá 5 €; Eva Mrázová 10 €; Zlatica Tomku
liaková 50 €; K. Csillaghyová 10 €; Hor
váthová 10 €; Bačková 10 €; Mlynáriková 
5 €; Melinda Gönczyová 5 €; Jurkovičová 
5 €; Kunšteková 2 €; Prnová 2 €; Lukáš 
Piffko 2 €; Renáta Hodeková 10 €; Marta 
Švecová 10 €; Jana Škopíková 10 €; Do
minika Ferenčíková 0,40 €; Ľudmila 
Oreská 1 €; Milan Škrabák 5 €; Dana Škra
báková 5 €; Rudolf Weiss 10 €; anonymná 
darkyňa z Malaciek 20 €; Alexandra Ka
rovičová 5 €; rodina Jerigová 5 €; Michal 
Konya 5 €; Michaela Štefeková 10 €; rodi
na Pálková 5 €; Oľga Andrlová 2 €; Brani
slav Podmajerský 10 €; Daniel Zaiček 5 €; 
Jaroslava Pajpachová 20 €; Kollár 4,40 €; 
Šaš 2 €; Jana Jurkovičová 5 €; Hrčková  
2 €; Petra Tureková 2 €; Radko Kotrla 2 €; 
Ľubomíra Oravcová 3,20 €; Gabriel Kar
dian 2 €; Janíková, Dudek 20 €; anonym  
2 €; Mária Hoblová 5 €; Daniel Janeček  
5 €; Monika Michalková 2,30 €; Stanislav 
Pernecký 2 €; Michal Šefara 1 €; Koniarik 
2 €; Longauerová 1 €; Viera Hrúzová 1 €; 
Matej Marcinek, Lenka Poliačiková 10 €; 
Červeňanskí 4 €; Zápotočná 2 €; rodina 

Kršková 4 €; Boris Fošnár 6 €; rodina Ted
lová 10 €; Juraj Bohuš 0,70 €; Olivera 
a Monika 10 €; Lucia a Ľubo 10 €; Tomáš 
Penička 3 €; Jana Tardíková 3 €; Linda Tar
díková 5 €; Stanislav Stríbrnský 5 €; Wsó
lová 7 €; Biesiková 5 €; Kunáková 2 €; ro
dina Matulová 20 €; Katarína Gajdárová  
5 €; Andrea Filipková 0,11 €; Pavlína Ha
bová 2,55 €; Makytová 2 €; Kuračka 1,50 
€; Hrdá 3 €; Jana Malíková 5 €; Milan 
Šteps 5 €; Ľubomír Sliva a Valéria 5 €; Da
na Ružičková 2 €; Diana Rusňáková  
1 €; Wolfová 1 €; Pavlína Rajtoková 10 €; 
Petra Antálková 1 €; Martinovičová 5 €; 
Weinrebová 5 €; Balážová 5 €; Jaroslav 
Mikloš 3 €; Peter Borák 2 €;  Boráková 2 €; 
rod. Valachovičová 5 €; Holúbková 3,50 €; 
rod. Pullmannová 2 €; Viera Viktorínová 
10 €; rodina Klenová 20 €; Rybárová 2,26 
€; Hefková 2 €; Szabová 3 €; Hagrová 4 €; 
Tesarovič 4 €; Fico 2 €; Šteflíková 2 €; 
Chamráz 2 €; Němečková 3 €; Hájková 
2,50 €; Hájek 2,50 €; Ždímalová 2 €;  
Andrej Orgoň 2 €; Orgoňová 3 €; Rudolf 
Žáček 10 €; Andrej Hrdlovič 2 €; Pavol 
Osuský 10 €; Branislav Ondruš 10 €;  
Balážová 3 €; Godžáková 2 €; anonym 
19,97 €.

Do pokladnice pribudlo 
celkom: 847,40 € (25 528,77 Sk)

Tak ako vlani aj tento rok ste mohli v rámci Prvomájových Malaciek prispieť 
priamo do zbierky na záchranu Pálfiovského kaštieľa.

Počas Prvomájových Malaciek 
na dobrovoľnú zbierku
na kaštieľ prispeli

Priekopa je už 6 rokov dôvodom 
rozsiahlej korešpondencie 

odpadkový kôš 
zarastený trávou

„Mám k dispozícii fakty, fotodokumentáciu i písomnosti. S mestom si už 
šesť rokov „dopisujem“ kvôli tejto zarastenej, nefunkčnej a špinavej prie-
kope,“ ukazuje Jozef Gašpar (80) na rigol pred svojím domom. S podnetom 
sa obrátil na Malacký hlas. 
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Jazdím do práce po ceste vedľa veľkých polí.
V tomto období sa z nich neustále práši.

Môže to škodiť aj motoru auta?

Kukučínova 31, Malacky, tel.: 034 772 4862,
mobil: 0910 966 026, 0915 736 141, e-mail: info@akusat.sk

Všetko, čo potrebujete

vedieť o je naša adresaautodieloch

Nebojte sa opýtať na vzduchové filtre

Jozef Štuk
0905 257 889, 034/ 773 3363

Všeobecne by sa dalo povedať, že môže.  
Automobilový motor potrebuje pre svoj 
správny chod nasávať čistý vzduch. Ak sa 
s ním do spaľovacieho priestoru dostanú 
nečistoty ako prach, peľ, piesok či sadze, 
spôsobujú rýchle opotrebovanie motora    
a poškodenie elektronických senzorov. 
Zabraňujú tomu vzduchové filtre. Kvalitu 
filtra určuje použitý filtračný papier, filtrač-
ná štruktúra a jemnosť, špeciálne lisova-
nie a mechanická úprava vrcholov prehy-
bov, ideálna geometria ohybov a dokonalá 
tesnosť. Filter umožňuje optimálne zlože-
nie zmesi. Pri použití kvalitných filtračných 
vložiek MÜLLER sa dokonca zníži spotreba 
auta až o 4%. V detailoch vám poradia 
odborníci v predajni Akušat.

p
V tomto 

Vš tk č t b j t
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Bližšie informácie nájdete na: www.nemocnicna.sk, www.medirexgroup.sk alebo sa informujte na tel.: 034/ 28 29 111.

www.nemocnicna.sk
Webová stránka Nemocnice v Malackách prešla v uplynulých dňoch zmenou 
imidžu. V snahe uľahčiť orientáciu jej návštevníkom stránka zaznamenala 
oproti pôvodnej verzii viacero grafi ckých a obsahových zmien. Moderný 
dizajn, rozšírenie zjednodušujúcich navigačných pomôcok či sprehľadnenie 
ponuky vyšetrení a služieb nie sú jediné novinky, s ktorými sa na stránke 
www.nemocnicna.sk môžete stretnúť.

Špeciálna ponuka 
z lekárne NEMOCNIČNÁ

Bion senior 
� prispieva k zachovaniu dobrého 

zraku, 
� znižuje riziko sivého zákalu, 
� pôsobí proti únave, stresu a po-

silňuje celkovú imunitu, 
� pomáha pri zápale močových 

ciest, 
� má dezinfekčné účinky na črev-

nú stenu, 
� chráni a obnovuje bunky. 

11,64 € 5,82 €

Niquitin náplasti 14 mg
� zmierňujú túžbu po fajčení,
� odstraňujú nepríjemné príznaky 

pri prerušení fajčenia,
� pomáhajú tým prekonať návyk 

na fajčenie.

19,60 € 9,5 €

Nurofen forte
� tlmí mierne až stredne silné bo-

lesti, ako sú bolesti hlavy, boles-
ti chrbtice, zubov, menštruačné 
bolesti, bolesti svalov a kĺbov,

� účinný pri nachladení a prízna-
koch chrípky,

� zmierňuje zápaly a znižuje teplo-
tu pri horúčkovitých stavoch.

3,06 € 1,53 €

Cieľom je predovšetkým dať pacientom 
prostredníctvom novej stránky možnosť 
jednoducho a rýchlo nájsť všetky aktuál-
ne informácie o nemocnici a službách, 
ktoré poskytuje. Pri tvorbe novej strán-
ky sa prihliadalo samozrejme aj na zvý-
šenie užívateľského komfortu, pričom 
projektový tím vychádzal zo skúseností, 
požiadaviek a podnetov klientov, ale aj 
personálu nemocnice. Dizajn, štruktúra 
a obsah sú skĺbené tak, aby bola orientá-
cia návštevníka čo najjednoduchšia a naj-
efektívnejšia.

„Keďže medzi návštevníkov stránky pat-
ria nielen samotní pacienti, ale aj lekári či 
iný odborný personál, pri jej tvorbe sme 
prihliadali hlavne na jej sprehľadnenie 
rozčlenením do štyroch sekcií,“ opisuje 
nové členenie stránky jej projektový ma-
nažér Mgr. Vladimír Gábor.

� Pre pacientov
V tejto sekcii nájdu všetci návštevníci 
základné informácie o ambulanciách, or-
dinačných hodinách, lôžkových oddele-
niach a službách, ktoré malacká nemoc-
nica ponúka. Jednou z noviniek je časť 
Lekáreň, kde sa každý mesiac zverejňuje 

akciová ponuka rôznych voľnopredaj-
ných produktov z lekárne Nemocničná.

� Pre lekárov
Lekári vo svojej sekcii nájdu všetky po-
trebné odborné informácie, návody a ra-
dy, ako najefektívnejšie objednať svojho 
pacienta na vyšetrenie a hospitalizáciu, 
ale napríklad aj zoznam odborných podu-
jatí, ktoré Nemocničná a. s., pre odbornú 
verejnosť pravidelne pripravuje. Zároveň 
pomocou kontaktného formulára môžu 
osloviť obchodného reprezentanta, kto-

rý ich v prípade záujmu o podrobnejšie 
informácie o nemocnici a o jej službách 
navštívi priamo v ambulancii.

� O nemocnici
V tejto časti nájdu návštevníci stránky vše-
obecné informácie, zoznam zmluvných 
partnerov, ako aj potrebné kontakty. Sú-
časťou je aj mapa zjednodušujúca orien-

táciu pacientom, ktorí nie sú 
priamo z Malaciek. Záujem-
covia o zamestnanie v oblas-
ti zdravotníctva nájdu voľné 
pracovné miesta kliknutím 
na sekciu Kariéra.

� Objednajte sa
Bežní návštevníci určite uví-
tajú aj zvýraznenie a jedno-
duchší prístup k telefónnym 
číslam potrebným na rezer-
váciu termínu vyšetrenia 
u lekára, ktoré na webovej 

stránke často vy-
hľadávajú. Na novej 
stránke ich nájdu 
priamo v hlavnom 
menu jediným klik-
nutím.

Okrem toho, že nový 
web prešiel výraznou 
dizajnovou zmenou, 
spĺňa najmodernej-
šie technické a kva-
litatívne požiadavky, 
je prístupný aj pre 
hendikepovaných 
návštevníkov a čo-

skoro bude rozšírený o anglickú verziu.

„Veríme, že na novej webovej stránke 
užívatelia nájdu rýchlo a efektívne všet-
ky údaje a informácie, ktoré potrebujú. 
Stránka bude priebežne aktualizovaná 
a dopĺňaná o nové informácie z diania 
v nemocnici,“ komentoval spustenie no-
vej webovej stránky výkonný riaditeľ Ne-
mocničnej a. s., Ing. Peter Kalenčík.

� Výzva pre vás
Budeme radi, ak navštívite našu novú we-
bovú stránku www.nemocnicna.sk, a uví-
tame vaše postrehy a návrhy na zlepšenie 
cez kontaktný formulár priamo na strán-
ke alebo e-mailom na marketing@ne-
mocnicna.sk.

Dajte nám vedieť, čo vám na stránke 
chýba alebo aké informácie by ste uvíta-
li, a my urobíme všetko pre to, aby sme 
splnili vaše predstavy.
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Ak chcete súťažiť o dve vstupenky na festival Mlyn, ktorý sa bude  
konať 26. a 27. júna, napíšte na adresu redakcie najmenej tromi vetami,  
ktorý článok vás v poslednom čase najviac zaujal. 

Mladí
výtvarníci 
ocenení

Tretí ročník súťaže Malacká paleta, 
ktorú každé dva roky vyhlasuje 
primátor Jozef Ondrejka, už má 
svojich víťazov. 

Do súťaže bolo prihlásených 140  
výtvarných prác, prevažne výkresov. 
Z techník prevažoval akvarel s kombi
novanou technikou, no vyskytli sa aj ná
ročné olejomaľby nesúce sa v duchu  
témy MOJE SNy. 

Práce hodnotila porota v zložení Mi
lan Hruboš, Libuša Čtveráková a Daniela 
Ondreičková. 

Predseda poroty je členom klubu 
Skalických výtvarníkov, D.  Ondreičková 
je ilustrátorkou detských časopisov 
a učebníc a Malačianka L. Čtveráková  
je známa keramikárka, bývalá peda
gogička základnej umeleckej školy a no
siteľka zlatého Pálfiho srdca. 

Výsledky súťaže nájdete 
na www.malacky.sk.

-sisa-

kalendár 
podujatí 

TIP: 
13. 6. o 10.00 h v ŠH Malina Saltare 

Orbis 2009, 
10. 6 o 17.00 h v galérii MCK krst kni-

hy Malacky – Dobré miesto pre život, 
22.–24. 6. o 18.00 h v Kultúrním 

domčeku The big show must go on.
Kompletný program nájdete 
na www.malacky.sk. 
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Do redakcie nám napísal „víkendový 
Malačan“ Rasťo G. „Pekný deň prajem do 
Malaciek! O milých prasiatkach ste už pí

sali. Myslím, že sú naozaj dobré (aj keď 
niekde by asi nemali byť nakreslené). Vo 
väčšine prípadov sú pekným spestrením 
ulíc a zákutí mesta. Presne tak ma pobavili 
na (žiaľ neupratanom) odpočívadle na ces
te do Studienky. Podľa mňa tak skrášlili sta
rý zničený monument z čias socializmu.“ 
Možno by sa Záhoráci mohli prestať pre
zentovať pestrými krojmi a viac svojou 
mestskou kultúrou.     Foto: R. G. 

Cudzie slová začínajúce 
písmenom DŽ:
tajnička č. 3  arabská hora;
džámia  islamská mešita;
džajv  moderný tanec (jive);
džemper  voľný pulóver;
džentri  nižší angl. šľachtic;
tajnička č. 2   nádoba na varenie kávy;
džihád  svätá vojna islamu;
džigitovka   cviky na cválajúcom koni;
džingel  zvuková upútavka;
tajnička č. 1  mongolský krutovládca;
džíp   voj. terénne vozidlo;
džinizmus   staroindické náboženstvo;
džiu-džitsu  bojové umenie;
džungľa  hustý vlhký prales;
džob  práca;
džunka  malá plachetnica;
džudo  japonská sebaobrana;
džuveč   bulharské pikantné jedlo;
džús  ovocná šťava;
džem   zaváranina s kusmi ovocia;

VODOROVNE
A olejnatá plodina; nedoplatok; 

umelé vodné nádrže; vrkoč; sekaj B vý
robné družstvo; politická strana ma
ďarskej menšiny; MPZ Španielska; žen
ské meno; čierny vták C ženské meno; 
ruské mužské meno; úcta; obyvatelia 
Nemecka – obrátene D Írska republi
kánska armáda; tajnička č. 1; označe
nie letiskových vozíkov E čínske žen
ské meno; ťažká práca; spoločnosť lik
vidujúca odpad; cudzie mužské meno; 
spoluhlásky v slove vari F tajnička č. 2; 
zasadnutia – schôdze; tajnička č. 3  
G patrí k Hercegovine – obrátene; sta
rá žena; záhorácka nadávka pripomí
najúca hudobný nástroj.

ZVISLE
1 ženské meno 2 vyhynutí kočov

níci; spoluhlásky v slove žena 3 vtáčí 
dravec Záhoria; strach 4 choroba kĺ

bov; neokrôchane 5 popevok; preber 
sa k životu; verejná bezpečnosť 6 vo
dík; výlučok ústnych žliaz; síra 7 výme
na starého za nové; plným titulom  
8 dekagram; slávnostne – skvostne  
9 jeden z filmových tvorcov 10 upále
nie po česky; zimný dopravný prostrie
dok 11 emócie po česky; označenie 
ruských lietadiel 12 uhlík; umývala 

drevenú dlážku – obrátene; spojka  
13 koncovka ruských priezvisk; Eu
rópan; spoluhlásky v slove žito 14 pred
ložka s  3. p.; jeden z kráterov na Marse 
15 odlišuje ľudí pôvodom; Národný 
bezpečnostný úrad 16 stav po nad
mernom výkone; značka kozmetiky  
17 známa pevnosť z francúzskej revo
lúcie. 

NA POMOC: D AVT; 14 Naar
Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

Kto chce súťažiť o knihy Zdravé bývanie 
a Staviame a obnovujeme rodinný dom, 
nech pošle kupón spolu so správnymi od
poveďami do 13. júla a zaradíme ho do 
žrebovania.

kuPÓn
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Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali 
správne vylúštenie tajničky – 1. ča-
turanga, 2. čamara, 3. čedar – sme 
vyžrebovali Olíviu Rigottiovú z Veľ
komoravskej ulice v Malackách.  
Získava knihy Zdravé bývanie a Sta
viame a obnovujeme rodinný dom. 

MALACkÝ
HLAs
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SERVIS ČITATEĽOM • INZERCIA

MH 09B1

• Predám krásne a originálne pianíno 
Petrof 125. Kontakt: 0915 92 67 30.

• Dám do prenájmu 1i. byt na Záho
ráckej ulici v Malackách na 6. poschodí. 
Cena dohodou. Kontakt: 0902 19 53 52

• Kúpim srnčie trofeje. Kontakt: 0915 
83 21 86.

• Predám 2 plastové kompostéry, 2 
10litrové demižóny, elektrický vankúš  
a ribstol.

Kontakt: 0905 64 54 50 

droBnÁ inZerCiA

EXTRA
ZÁŽITOK V  NOVOM FORMÁTE!

Moderná žena, Račianska 66, 831 02 Bratislava
Tel.: 02/49 20 74 36, fax: 02/49 20 74 38 

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

Slávka Halčáková pozná tajomstvo 
esencie divokej ženy!

Hriešny príbeh – o  osudovej láske, 
ktorá pikantne zamotáva životy tým, 

ktorí už patria iným...
Naletela liečiteľke a prišla o  zuby!

Atraktívna fotosúťaž 
„Deti  sú  úžasné!“

Novinka Príloha EXTRA prináša:
Všetko o  svadbe od  A  po  Z.

Dajte zbohom celulitíde!
Štíhla do plaviek za pár dní!

ka Halčáková pozná tajomstv

MH 09 F18

Vďaka 2 % z dane z príjmu, ktoré En
vipack daroval Občianskemu združeniu 
Mansvét, zakúpila škola 5 dvojíc nádob 
na plasty a na papier, ktoré sú rozmiest
nené po celej budove. Spoločnosť okrem 
finančných prostriedkov poskytla aj pro
pagačné materiály a vymeniteľné vrecia. 
„Okrem toho, že separovanie odpadu má 
veľký význam pre ochranu životného pro
stredia, dôležitý je tiež výchovný faktor. De
ti majú triedenie stále na očiach, čím si zís
kavajú návyky do života,“ domnieva sa Má
ria Dobrovodská, učiteľka matematiky, 
ktorá s iniciátorom projektu spolupraco
vala. 

Projekt „vo veľkom“ neuspel
S podobným projektom chcelo prísť 

aj Mesto Malacky, no neuspelo. „Projekt, 
podľa ktorého sa mal odpad separovať na 
každej materskej, základnej aj strednej ško
le, enviromentálny fond zamietol. Upred
nostňuje malé obce do dvoch tisíc obyvate

ľov, ktoré nemajú vybudované ani odpado
vé dvory,“ vysvetlila Božena Orgoňová 
z oddelenia životného prostredia mest
ského úradu. 

Zapojené sú všetky školy
Do projektu Tetrapak sú už takmer tri 

roky zapojené všetky školy v Malackách. 
„Ide o zber tetrapakových obalov, ktoré sa 
neskôr lisujú na sadrokartónové dosky. Za 
takéto triedenie môžu školy získať i príspe
vok z recyklačného fondu. Tieto peniaze by 
sa mali využiť na ochranu životného 
prostredia,“ zdôraznila B. Orgoňová.

Ide to aj bez projektu
Dôležité je vedieť, že školy môžu trie

diť odpad aj svojpomocne. „V množstve 
zariadení to riešia tak, že si vytvoria vlastné 
nádoby a samostatne a bez nákladov od
pad triedia. Deťom tak škola vštepuje cit 
k prírode a k zveľaďovaniu životného 
prostredia, čo má nesmierny výchovný 
efekt,“ dodáva B. Orgoňová. 

Text, foto: SIMONA ŠÍPOVÁ

Tohtoročná Rudava (24.–26. 7.) sa po
nesie v štýle olympijských hier. Pripra
vuje sa festivalová pochodeň s rudav
ským ohňom, ktorá by mala začať zapá
lením ohňa na opačnom konci Sloven
ska týždeň pred festivalom. Nebude chý
bať ani slávnostný otvárací ceremoniál, 
festivalová dedina, priebežné bodové 
hodnotenie výprav. 

Je pravdepodobné, že tohtoročný 
festival bude vysielaný v priamom TV 
prenose. Na 13. ročníku festivalu sa usku
toční už 6 tradičných športových tur
najov, ale aj nové. Na turnaji v plážovom 
volejbale sa predstaví rekordných 288 
družstiev na 9 ihriskách. Rozširuje sa ka
pacita pri plážovom futbale na 64 se
demčlenných družstiev. Konať sa bude 
turnaj vo vodnom póle, štafetové plá

vanie, paintball, stolný futbal i turnaj 
v šachu. Nebude chýbať bohatá Mu
sicZone so 4 hudobnými scénami (Main, 
Electronic, Zion, Chillout). 

Účasť na festivale potvrdila talianska 
hviezda PERSIANA JONES, slovenskí 
HEX, POLEMIC, HUDBA Z MARSU, KAT
KA KNECHTOVÁ, MUKATADO, SKA2TO
NICS, SMOLA A HRUŠKy a IMT SMILE či 
českí David Koller a Lenka Dusilová. Oča
káva sa celkom 72 kapiel a dídžejov. 
Predbežné plány hovoria o účasti okolo 
1800 športovcov, ktorí sa môžu už teraz 
zaregistrovať, a to výhradne prostred
níctvom online formulára na www.ru-
dava.sk v sekcii Turnaje. Predpredaj per
manentiek exkluzívne v sieti Eventim. 
Ceny vstupeniek sú do 30. 6. za 16 €  
a do 23. 7.  za 17 € .                  -ts-

OBČIANSKE ZDRUŽENIE CITRóNKy Vás pozýva na 
6. ročník letného westernového tábora,
ktorý sa bude konať pre deti od 6 do 13 rokov v termíne 13.–18.  7. 

Cena za pobyt je 150 € (4 519 Sk). V cene za týždenný pobyt je zahrnuté: doprava 
z Jakubova do Ružomberka a späť, ubytovanie vo westernovom mestečku, stra
va 5 x denne, pitný režim, poistenie, dozor – aj zdravotnícky, kone, tance, vstupné 
na výlety, športové potreby. Ak máte záujem, prihláste sa do 10. júna na adrese: 
Vladimíra Redenkovičová, Jakubov 415, tel. 0905 40 89 81, email: v.redenkovi-
cova@azet.sk. Informácie: www.citronky.jakubov.sk 

naučme sa separovať
Vo februári minulého roka oslovil vedenie Základnej školy Mansvéta Olšov-
ského bývalý žiak a zamestnanec združenia podnikateľov Envipack so žia-
dosťou o spoluprácu pri projekte separovania odpadu. Škola na návrh pri-
stúpila, a tak dosiaľ ako jediná základná škola v meste triedi plastový a pa-
pierový odpad.

Žiaci Základnej školy Mansvéta Olšovského ako jediní v Malackách separujú papiero-
vý a plastový odpad. 

http://www.pracadoma.sk/bimbo
MH 09 F8

Ak máte zaujímavé 
fotografie, alebo 
viete o mieste, kto-
ré stojí za to vyfo-
tiť, pošlite svoj ná-
met do redakcie! 

OKOM
OBJEKTÍVU

rudava v štýle
olympijských hier

Rozprávková kniha pre malé princez
né Vílí prach a zázračné vajíčko je plná 
príbehov o čarovných vílach a krásnych 
princeznách.

Krimiromán Hadí bozk 
získava Dušan Novota z Malaciek. Žia
dame výhercu, aby sa ohlásil v redakcii 
na Radlinského ul. 2751/1, 3. p., č. d. 407.

Ak chcete súťažiť o Vílí prach a zá-
zračné vajíčko, pošlite do 13. júla na
lepený kupón a možno sa práve na vás 
usmeje šťastie. 

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

čítAjte A vyHrAjte

kuPÓn
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16. 5. sme si pripome
nuli 3. výročie úmrtia 
našej drahej manžel
ky, mamičky a babky 
RUŽENy MLÁDKO-
VEJ. S láskou v srdci 
spomínajú manžel 
a celá smútiaca rodina. 

Miroslav Sakar – Jana Kra
tochvílová, Jozef Landl – Eva Gore
lová, Miroslav Ožvold – Katarína Be
lošicová, Jaroslav Šelc – Kristína Ho
lúbková

PRiPÍjAMe nA zDRAVie:

nie sÚ MeDzi nAMi:

80 – Margita Blažová; Pavel 
Nemeček; Mária Prevajová; 
85 – Mária Matúšková; 91 – 

Jozefa Ciganková

POVeDALi si ÁnO:

Jozef Ambra, Jakubov, *1921; 
Jozefína Vrablicová, M. Leváre, 

*1927, Jozef  Resek, Malacky, *1953; 
Terézia Maxianová, Borský Sv. Jur, 
*1928; Božena Komanová, Malacky, 
*1923; Vladislav Friedl, Malacky, 
*1959; Anna Vrábelová, Malacky, 
*1932; Mária Matúšková, Malacky, 
*1924; Ján Halinár, Pernek, *1941; 
Stanislav Pokorný, Moravský Sv. Ján, 
*1952; Peter Maňúch, Malacky, *1949; 
Vendelín Bilka, Bílk. Humence, *1923

†

sPoMienky

sPoLočenskÁ kronikA

VANESSKA
BALLAyOVÁ
24. 5. meniny a 25. 5. 
narodeniny 
Na lúke i v lese novi
na sa nesie, že dnes 
sláviš veľký deň, ktorý 

patrí Tebe len. Všetko najlepšie k me
ninám a narodeninám Ti prajú rodi
čia, sestra Sarah, babka a dedko 
Chrupkovci,  teta Božka a ujo Milan.

ANNA MÁRIA GRANCOVÁ 
30. 5. – 9 rokov 
TEREZKA GRANCOVÁ 
31. 5. – 2 roky 

K Vašim krásnym narodeninám pra
jeme Vám veľa zdravíčka, nech život 
Váš je naplnený šťastím a máte ružo
vé líčka. Všetko najlepšie praje celá 
rodina. Máme Vás radi.

BLAHožeLÁMe

VÍtAMe MeDzi nAMi:

Filip Longauer, *23. 1.; Bar
bora Balgavá, *25. 4.; An

drej Ács, *4. 5.; Petra Polláková, *7. 5.

FURIAN PAVOL
31. 5. si na torte 80 
sviečok sfúknuť mal, 
no osud Ti túto mož
nosť vzal a v srdciach 
našich bolesť zane
chal. S láskou na Teba 
spomínajú manželka Mária a synovia 
František a Peter s rodinami.

PUBLICISTIKA • SPOLOČENSKÁ KRONIKA • OZNAMY

Nemocnica v Malackách je prevádz
kovaná spoločnosťou Nemocničná, a. s. 
Ide o neštátne zdravotnícke zariadenie 
a od toho sa samozrejme odvíja aj spo
platnenie istých služieb. Ak chce nemoc
nica poskytovať kvalitné služby, ako ak
ciová spoločnosť musí na niečom zaro
biť. Je preto celkom logické, že nadštan
dardná starostlivosť je platená.

Realita je iná
Podľa slov manažérky marketingu 

a PR spoločnosti Nemocničná, a. s., Re
náty Studenej je však zdravotná starost
livosť naďalej plne hradená zdravotnými 
poisťovňami. Pobyt v nemocnici je spo
platnený len v nadštandardných izbách. 
Skúsenosti pacientov sú ale iné. „V ne
mocnici som strávila niekoľko dní na chi
rurgickom oddelení. Hneď v deň prijatia 
mi bolo oznámené, že v každom prípade 
je potrebné zaplatiť určitú sumu. Nebolo 
to však nutné hneď na mieste. Dostala 
som na výber z niekoľkých izieb, pričom 

najlacnejšia stála 5 € za noc pobytu. Sa
mozrejme bola v čase mojej hospitalizá
cie obsadená. Platila som teda 20 € za 
noc, čo nie je málo. O štandardnej bez
platnej izbe nebola reč,“ zverila sa nám 
Monika Kopková. „Na personál a starost
livosť si ale sťažovať nemôžem,“ dodáva.

Problém trápi aj poslancov
Vysvetlenia poplatkového systému 

sa dožadujú aj poslanci mestského za
stupiteľstva. Ešte začiatkom marca žia
dal v interpelácii poslanec Jozef Mračna 
primátora Jozefa Ondrejku o zdôvodne
nie problematiky. Výkonný riaditeľ Ne
mocničnej, a. s., Peter Kalenčík sa však 
v odpovedi primátorovi vyjadril slovami 
R. Studenej: „Zdravotná starostlivosť je 
naďalej plne hradená zdravotnou pois
ťovňou pacienta a zavedené zmeny sa 
jej nijakým spôsobom netýkajú. Z celko
vého počtu lôžok v nemocnici je v sú
časnej dobe 50 % akútnych lôžok a dru
hú polovicu tvoria nadštandardné izby.“

Bez vyjadrenia
O tom, že výraz „50 % lôžok“ je nejas

ný, netreba diskutovať. „Zaručí to pa
cientovi, že bude hospitalizovaný na 
štandardnom lôžku na takom oddelení, 
na aké podľa diagnózy patrí? Alebo 
skončí napríklad po operácii slepého 
čreva na oddelení dlhodobo chorých, 
pretože tam je tých 50 % štandardných 
lôžok?“ pýta sa náš čitateľ Pavol Mráz.  
Od R. Studenej sme chceli vedieť, aký  
je presný počet štandardných, teda bez
platných lôžok na jednotlivých oddele
niach, odpoveď sme však nedostali. 

Bez sťažností
S otázkou, či sťažnosti nespokojných 

pacientov eviduje Úrad pre dohľad nad 
zdravotnou starostlivosťou, sme sa ob
rátili na hovorcu úradu Milana Michaliča. 
„Ľudia sa so svojimi sťažnosťami v otáz
kach poplatkov často obracajú na ÚDZS, 
ale nášmu úradu riešenie tejto proble
matiky neprislúcha. To náleží zriaďova

teľom príslušných zdravotníckych zaria
dení – t. j. príslušným vyšším územným 
celkom. Ak ide o fakultné nemocnice, 
ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo 
zdravotníctva SR, problematiku rieši prá
ve MZ SR,“ vyjadril sa. 

„Zaznamenávame veľa sťažností na 
poplatky gynekológov, na poplatky na 
pohotovosti. Špecifické prípady sú u le
károv ambulantnej siete, najmä vše
obecných lekárov (tzv. obvodných), že 
vyberajú 0,60 – 0,70 € za potvrdenie náv
števy u lekára, u žiakov za potvrdenie  
do žiackej knižky alebo u dospelých za 
pečiatku na priepustku. Ale na poplatky 
v nemocniciach za hospitalizáciu úrad 
nedostáva sťažnosti,“ pokračuje M. Mi
chalič. 

S rovnakou otázkou sme oslovili aj 
Bratislavský samosprávny kraj. „BSK je 
len majiteľom budovy, ktorú dlhodobo 
prenajíma. Zriaďovateľom nemocnice je 
Nemocničná, a. s. Napriek tomu občania 
v prípade neoprávneného vyberania po
platkov a porušenia zdravotníckej etiky 
môžu podať sťažnosť na BSK. Doteraz 
však BSK neeviduje žiadnu sťažnosť,“ vy
jadrila sa Katarína Krapková z kancelárie 
predsedu BSK. 

SIMONA ŠÍPOVÁ

Zdravotná starostlivosť je plne hradená poisťovňou, ale...

Zvláštne praktiky v nemocnici
Do redakcie sme dostali viacero znepokojivých podnetov týkajúcich sa spoplatňovania ubytovania v nemocnici. 

Jana Tureková, 23 r., 
účtovníčka

Keď si zoberiem všet
ky pre a proti, dá sa po
vedať, že sa dostanem 
na nejakú neutrálnu 
úroveň. Negatívne skú
senosti mám s objednávaním sa k lekáro
vi, dlhé čakacie lehoty, neochotný prístup 
a neprofesiálna komunikácia na recepcii. 
Na druhej strane kvalita lekárskeho ošet

renia bola na dobrej úrovni. Taktiež rekon
štrukcia niektorých oddelení pôsobí veľmi 
pozitívne.

Miroslava Doršicová, 
20 r., študentka
Personál a lekári sú pod
ľa mňa na dobrej úrov
ni, nemocnica je pekne 
zrekonštruovaná, ale za 
negatívum považujem 

poplatky za lôžka, hlavne pre starších ľudí 
to môže byt záťaž. A samozrejme klasika – 
zlá strava. 

Martin Tínes, 25 r., sta-
vebný inžinier

Keďže ju často nena
vštevujem, tak nemô
žem posúdiť, aký je mo
mentálny stav. Ale keď 
som tam bol naposle

dy, asi pred dvomi rokmi na operácii, tak 
som bol veľmi prekvapený či už prostre
dím, alebo zlepšujúcimi sa službami a 
prístupom personálu. Aj keď strava by 
mohla byť oveľa lepšia. Myslím, že ak ne
mocnica pokračovala v tomto trende, 
dnes to musí byť na vysokej úrovni. Hoci 
vážnejšie prípady by som poslal do Brati
slavy pre povesť, akú nemocnicu mala.

-sisa-

18. 6. 2004 dotĺklo lás
kavé a starostlivé srd
ce našej mamičky 
a starenky KORNéLIE 
TRENČANSKEJ, rod. 
Šípovej. V našich spo
mienkach je stále s na

mi. Tóno, Elena, Andrej s rodinami.

od 27. 4. do 18. 5.

v súvislosti s otázkami okolo zavedenia poplatkov v nemocnici sme sa vás spýtali na vašu spokojnosť s nemocnicou. 

Aký máte názor na nemocnicu v Malackách?

Stav kontra kapacity
Podľa informácie riaditeľky Márie Hu

decovej do materskej školy (MŠ) so štyrmi 
elokovanými triedami (Bernolákova, 
Hviezdoslavova, Kollárova a Štúrova) bolo 
na školský rok 2009/2010 prihlásených 
213 detí. „Osem z nich bolo vylúčených 
ihneď na základe kritéria bydliska mimo 
mesta,“ vysvetľuje M. Hudecová. „Už po vy
konaných opatreniach a udelených vý
nimkách zostalo neprijatých 42 detí,“ do
dáva. Kompetenciu udeliť výnimku pre 3 
deti na triedu z povoleného maxima má 
výlučne štátna školská inšpekcia. MŠ o vý
nimku požiadala a na jej základe sa jej po
darilo umiestniť do zariadenia až o 24 de
tí nad limit, teda o 12 viac, ako je bežné.

Zákon nepustí
Zákon o výchove a vzdelávaní určuje, 

že v triedach 3 až 4ročných detí môže 
byť najviac 20 ratolestí, vek 4–5 rokov do
voľuje 21 detí v triede a 5 až 6ročných 
môže byť až 22. Úrad verejného zdravot
níctva kontroluje aj dodržiavanie hygie
nických noriem prísne určujúcich počty 
detí na metre štvorcové plochy v triedach 

so spálňou, bez spálne, veľkosť ihriska 
pieskoviska, počet umývadiel a toaliet na 
počet detí a pod. Ústav informácií a prog
nóz školstva zverejnil štúdiu s názvom 
Prognóza vývoja materských škôl do ro
ku 2025. Podľa nej počty dvojročných de
tí budú výrazne narastať až do roku 2017. 
Kulminovať majú v rokoch 2018–2021, 
potom postupne klesnú a na súčasnú 
úroveň sa dostanú až v roku 2025. „Táto 
prognóza je pre nás výstrahou, že priesto
rové riešenia treba hľadať akútne,“ upo
zorňuje riaditeľka MŠ. 

Koho prijmú, koho nie
Kritériá prijímania do MŠ majú jasné 

pravidlá. Na predprimárne vzdelávanie sa 
prijímajú deti:

  od 3 do 6 rokov, výnimočne od 2 ro
kov veku,

  deti, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a bol 
im odložený alebo dodatočne odlo
žený začiatok školskej dochádzky,

  deti, ktoré dovŕšili 5. rok veku, deti 
s odloženým alebo dodatočne odlo
ženým plnením povinnej školskej do
chádzky,

  deti s trvalým alebo prechodným po
bytom v Malackách,

  deti, ktoré po riadnom podaní pri
hlášky rozhodnutím riaditeľky neboli 
prijaté do MŠ v minulom školskom 
roku,

  deti, ktoré dovŕšia vek 3 rokov po  
1. 1. 2010, ich matky ukončia mater
skú dovolenku a nastúpia do práce.

Deti, ktoré dovŕšia 3 roky po 1. 1. 2010, 
ich matky ukončia materskú dovolenku 
a nastúpia do zamestnania, sa prijímajú 
v poradí:

  deti, ktorých matky pracujú v čase 
prijímania dieťaťa do MŠ,

  deti, ktorých matky nastúpia do za
mestnania najneskôr mesiac po do
siahnutí veku troch rokov dieťaťa.

Deti, ktorých matky sú na materskej 
dovolenke s ďalším dieťaťom, budú prijí
mané podľa dátumu narodenia (od naj
starších po najmladšie – 3ročné). 

Pri prijímaní platia tieto priority:
 5ročné deti,
  deti s odloženou školskou dochádz

kou,
  deti s dodatočne odloženou povin

nou školskou dochádzkou,
 deti zamestnaných matiek.

TATIANA BÚBELOVÁ

dostať dieťa do škôlky nie je samozrejmosť

normy sú prísnejšie, 
detí pribúda

Čo bolo kedysi samozrejmé, sa dnes stáva takmer výsadou. Po materskej 
dovolenke mamičky nastupujúce do pracovného pomeru celkom prirodze-
ne rátali s tým, že o ich deti bude postarané v profesionálnom predškol-
skom zariadení. V zahraničí je však bežné, že rodiny pre svoje deti zamest-
návajú skúsené pestúnky alebo lacnejšie študentky či au-pairky. Vzhľadom 
na čoraz prísnejšie normy vyplývajúce zo zákona č. 245/2008 Z. z. o výcho-
ve a vzdelávaní, ako aj na prísne ustanovenia vyhlášky Ministerstva zdra-
votníctva SR č. 52/2007 je možné, že tento trend nájde uplatnenie aj u nás. 
Umiestniť dieťa do škôlky totiž vôbec nemusí byť samozrejmé.

ocenenie z rúk 
ministra obrany 
pre Františka
Šimoníka

Na 10. konferencii Združenia vo-
jenskej obrody Slovenska 14. mája 
v Bratislave minister obrany SR Ja-
roslav Baška udelil Pamätné me-
daily 3. stupňa členom tejto orga-
nizácie za činy a postoje, ktoré pre-
ukázali po vojenskej intervencii 
v roku 1968. 

Pri príležitosti 20. výročia vzniku Zdru
ženia vojenskej obrody Slovenska im 
odovzdal Pamätné listy aj náčelník Ge
nerálneho štábu Ozbrojených síl SR Ľu
bomír Bulík. Medzi ocenenými bol aj Ma
lačan, pracovník MsÚ a podplukovník vo 
výslužbe František Šimoník. „Združenie 
vojenskej obrody založili pred 20 rokmi 
dôstojníci a práporčíci, ktorí boli rehabili
tovaní z obdobia po rokoch 1948 a 1989. 
Spájal ich spoločný osud – všetci boli po 
roku 1968 za svoje činy a otvorené po
stoje smerované proti vojenskej inter
vencii neoprávnene prepustení zo slu
žieb armády, boli šikanovaní, diskrimino
vaní a politicky prenasledovaní,“ vysvetlil 
podstatu čestného ocenenia jeden z je
ho držiteľov František Šimoník. 

„Všetkým nám bolo znemožnené rea
lizovať sa vo svojej vojenskej profesii 
a niektorí sa do armády vrátili až po roku 
1989. Predtým bolo ťažké nájsť si akúkoľ
vek prácu,“ priblížil aj svoju voľakedajšiu 
situáciu. Od príchodu vojsk Varšavskej 
zmluvy do bývalého Československa 
uplynulo už 40 rokov. Ľudia, ktorí v ča
soch vlády komunizmu našli odvahu tú
to skutočnosť otvorene pomenovať, sú 
aj medzi nami.    TATIANA BÚBELOVÁ

keď v srdci 
hreje 
Ďakujeme za vystúpenie detí aj uči
teľskému zboru, ktorý ku Dňu matiek 
pre členov Zlatého veku pripravil 
program. Vám, pán primátor, za chvíľ
ku zastavenia, za Váš príhovor, za prí
jemné slová, za kvety – symbol vďač
nosti, ktorými ste nás obdarovali. Ďa
kujeme aj za rozvíjajúce mesto, ktoré 
prekvitá.    JÚLIA SPUSTOVÁ, Zlatý vek 
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ŠPORT • OZNAMY

Symbolicky na Deň víťazstva nad 
fašizmom sa v Zámockom parku 
uskutočnil 37. ročník behu oslobo-
denia. Účasť oproti predchádzajú-
cim ročníkom bola slabšia, no nič 
to neubralo na chuti pretekať. 

Okrem Malačanov štartovali preteká
ri z Gajár, Sološnice a Modry. Žiaci bojo
vali nielen o svoje najlepšie umiestnenie, 
ale už po tretíkrát i o Pohár Centra voľ
ného času. Ten opäť putoval na Záhorác
ku ulicu. Druhé miesto patrilo žiakom zo 
Štúrovej ulice a tretie obsadila ZŠ Dr.  
J. Dérera. Najlepší traja v jednotlivých 
kategóriách okrem diplomov získali 
i vecné ceny. Organizátori nezabudli ani 
na najmladšieho pretekára, škôlkarku 
Adelku Miklovičovú, ktorej cenu odo
vzdal primátor Jozef Ondrejka, a na naj
staršieho účastníka Martu Paštekovú, 
ktorej cenu venoval prednosta Obvod
ného úradu v Malackách Ladislav Balla  
a odovzdal ju v zastúpení Ladislav Ho
ráček.

ANTON PAŠTEKA

Najmladší žiaci (1. a 2. roč.) 
1. M. Zváč, ZŠ Záhorácka, 0:36,88 min, 

2. M. Havlík, ZŠ Záhorácka, 3. K. Prochyra, 
ZŠ Štúrova, 4. A. Štora, ZŠ Záhorácka, 5.  
F. Gajarský, ZŠ Záhorácka; 

Najmladšie žiačky (1. a 2. roč.) 
1. K. Besseová, ZŠ Záhorácka, 0:39,92 

min, 2. E. Slováčková, ZŠ Záhorácka, 3.  
P. Stohlová, ZŠ Dr. J. Dérera, 4. P. Šimuno
vá, ZŠ Záhorácka, 5. L. Michalovičová, ZŠ 
Záhorácka; 

Mladší žiaci I. (3. a 4. roč.)
1. M. Doller, ZŠ Záhorácka, 0:56,32 

min, 2. J. Černý, ZŠ Záhorácka, 3. T. An
tolík, ZŠ Záhorácka, 4. S. Kandil, ZŠ Dr.  
J. Dérera, 5. S. Filípek, ZŠ Dr. J. Dérera; 

Mladšie žiačky I. ( 3. a 4. roč.) 
1. S. Stupňanová, ZŠ Záhorácka 

0:56,28 min, 2. S. Chlepková, ZŠ Záho
rácka, 3. A. Kurtíková, ZŠ Záhorácka, 4.  
S. Magyarová, ZŠ Záhorácka, 5. V. Antál
ková, ZŠ Záhorácka; 

Mladší žiaci (5.–7. roč.) 
1. T. Rašo, ZŠ Štúrova, 1: 12,42 min, 2. 

E. Miklušičák, ZŠ Štúrova, 3. J. Fialka, ZŠ 
Záhorácka, 4. R. Školek, ZŠ Záhorácka, 5. 
S. Kollár, ZŠ Záhorácka; 

Mladšie žiačky (5.–7. roč.) 1. P. Ziko
vá, ZŠ Záhorácka, 1: 12,37 min,

2. P. Pálková, ZŠ Záhorácka, 3. K. Zvá
čová, ZŠ Záhorácka, Lenka Balgavá, ZŠ 
Záhorácka, 5. E. Pullmanová, ZŠ Štúrova 
ul.; 

Starší žiaci (8. a 9. roč.) 
1. M. A. Drozda, ZŠ Záhorácka, 2: 

36,75 min, 2. V. Pšenica, ZŠ Štúrova, 3.  
J. Vašek, ZŠ Záhorácka, 4. L. Štepanovský, 

ZŠ Záhorácka, 5. A. Martinkovič, ZŠ Dr.  
J. Dérera; 

Staršie žiačky (8. a 9. roč.) 
1. R. Sekáčová, ZŠ Záhorácka, 1: 59,63 

min, 2. D. Šunová, ZŠ Záhorácka, 3.  
M. Makytová, ZŠ Dr. J. Dérera, 4. D. Ngu
yenová, ZŠ Dr. J. Dérera;

Dorastenci neštartovali; 
Dorastenky
1. M. Galicová, SOŠ vin.ovoc. Modra, 

4: 46,95 min; 
Ženy 
1. M. Sršňová, AC Malacky, 4: 07,10 

min, 2. K. Ďuricová, AC Malacky, 3. K. Fu
močová, Malacky; muži 1. J. Valachovič, 
AC Malacky, 9:42,52 min, 2. P. Ševčík, Ma
lacky, 3. J. Valkovič, Malacky; 

Najmladší účastník 
Adela Miklovičová, MŠ Bernolákova, 

nar. 17. 7. 2003; 

Najstarší účastník
Marta Pašteková, Malacky, nar. 31. 12. 

1953.

Celkom štartovalo 108 účastníkov.

Pohár Centra voľného času 
Malacky
1. ZŠ Záhorácka, 90 b, 
2. ZŠ Štúrova, 17 b, 
3. ZŠ Dr. J. Dérera, 12 b.

OV Behu oslobodenia

Zo Zámockého parku sa Kontakt 
StreetFest sťahuje do kasární minister
stva vnútra na Pezinskej ulici. Organizá
tori miesto zmenili z niekoľkých dôvo
dov. Nový priestor je podstatne väčší, 
bezpečnejší a je mimo obytnej zóny. 
Areál kasární je prísne chránený, a preto 
nebude možné vniknúť na podujatie 
inými cestami. Novinkou bude aj SBS 
Ares, ktorá pôsobí aj na iných veľkých 
podujatiach na Slovensku. Výhodou bu
de možnosť vytvorenia stanového mes
tečka pre cca 1200 stanov a možnosť po
stavenia veľkého parkoviska v časti prie
myselného parku. Na StreetFeste sa oča
káva okolo 1200 športovcov. Vznikla 

možnosť postaviť samostatné stanové 
mestečko s kompletným zabezpečením 
od WC, spŕch, umývacích žľabov. 

Podujatie bude mať charakter 
hudobno-športového festivalu
Piatkový večer bude Revival Night  

a predstaví sa 8 špičkových revivalových 
československých skupín. Postupne sa 
predstavia U2, Depeche Mode, Kabát, 
Red Hot Chilli Peppers, Robbie Williams, 
Guns and Roses a zmes revivalu predsta
ví malacká Katushka. Vstupné na piatko
vý večer bude prvý raz samostatné, tak
že milovníci rockovej a dobrej popovej 
hudby si môžu piatok naplno vychut
nať. 

Sobota na StreetFeste bude patriť
športu, zábave a hudbe
Odrána sa budú konať súťaže v street

bale, v beachvolejbale a beachhádzanej, 
poobedie bude patriť hudbe. Streetbal  
a volejbal bude celý deň sprevádzaný ta
nečnými vystúpeniami, sprievodnými 
súťažami, akciami, chýbať nebudú kon
certy a celý deň bude vyhrávať DJ. Finále 
streetbalu bude v priamom prenose na 

TV JOJ a chýbať nebudú ani STV a TA3, 
ktoré prinesú reportáže. Bude tu okolo 
40 stánkov s občerstvením, oblečením, 
so športovým oblečením, cukrovinkami, 
varenou kukuricou, medovníkmi či cuk
rovou vatou. 

Novinkou bude 
detské mestečko 
plné trampolín, skákacích hradov, 

šmýkačiek, tetovania a maľovania na te
lo, 15 m steny na súťaž v kreslení s krie
dami. Mestečko bude pracovať na prin
cípe babysiting, takže rodičia, ktorí sa 
chcú baviť na koncertoch, môžu svoje 
deti dať do detského mestečka a majú  
o ne postarané. Detský svet bude do 
22.00 h. 

Hlavný Kontakt stage bude v sobotu 
od 15.00 h na futbalovom štadióne ka
sární. Jeho hviezdami budú Richard  
Müller, Čechomor (Cz), New york Ska 
Jazz Ensemble (USA), Peter Nagy, Pole
mic, Vidiek, AMO a United Flavour (Cz, 
Spa, Jam), Hudba z Marsu, Billy Barman  
a Plastic Swans. Hiphop stage bude ot
vára ponuku o 18.00 h a stage bude na 
samostatnej ploche, kde bude streetbal 
a beachvolejbal. Predstavia sa takisto sa
mé hviezdy a milovníci hiphopu si prí
du na svoje. Tash of Tha Alkaholiks (USA), 
Nironic (USA), Indy a Wich (Cz), Moja reč 
a band, Ektor a Enemy (Cz), Delikatesa, 
Čistychov, Turbo boost, Strapo a DJ Spin
handz, Zakilo. 

Moderátormi budú Vlado Zetek, Stra
po a Leo a sobotňajší večer zavŕšia DJ Tu
co (Uk) a DJ Swordz (Bel).

A posledné novinky? 
Internetový autobus, oddychová zó

na, bluetoothová zóna na celom podu
jatí, nová stránka na facebook.com, špe
ciálne číslo generálneho partnera podu
jatia regionálneho týždenníka Kontakt 
rozdávané priamo na podujatí. Bližšie  
info www.streetfest.sk. 

Predpredaj www.ticketportal.sk  
a predajné miesta ticketportal, Kniha 
Ľubica, redakcia Kontaktu, TIK Malac-
ky. 

DETI DO 120 cm VSTUP ZDARMA. 

V súčasnosti sú však medzi zdatnejší
mi plavcami aj úspešní reprezentanti 
klubu na pretekoch v rámci kraja i Slo
venska. Patrí k nim aj 16ročný Richard 
Orth, ktorý v máji na celoslovenskom  
kole školských pretekov v Poprade ob
sadil 3. miesto v plávaní na 50 m voľným 
spôsobom, 2. miesto v polohových pre
tekoch na 4 x 50 m a prvenstvo v štafete 
na 4 x 50 m voľným spôsobom. 

Na Krajských majstrovstvách žiakov 
v Malackách 16. mája R. Orth, ktorý sa 
podľa trénerky plávaniu venuje aktívnej
šie až posledné dva roky, získal 2. miesto 
v štýle 400 m voľný spôsob s časom 
4:40,12. „V priebehu dvoch týždňov zlepšil 

osobný rekord o 15 s, čo je veľmi dobré,“ 
hodnotí trénerka I. Bukovská. Na 200 m 
voľným spôsobom s časom 2:08,81 opäť 
prekonal osobný rekord a ukazuje sa, že 
mladý nádejný plavec úspešnejšie zdo
láva vytrvalostné disciplíny. 

Do konca školského roka ho ešte ča
ká Veľká cena Slovenska a Majstrovstvá 
Slovenska juniorov, kde je dôležité kvali
fikovať sa čo najlepším časom. „Spolu 
s Richardom Kondelom patria títo dvaja 
k najšikovnejším členom klubu,“ tvrdí I. Bu
kovská a dodáva, že Richard Kondel sa 
pokúša splniť limit na Majstrovstvá sveta 
juniorov. Držme teda plavcom palce.

TATIANA BÚBELOVÁ

Willy získal
zlato

Športovci z plaveckého klubu Willy opäť zabodovali. Na 
krajských majstrovstvách, ktoré sa konali v polovici mája, 
získali spolu 6 zlatých, 3 strieborné, dve bronzové a nie-
koľko ,,krumpľových“, teda štvrtých a piatych miest.

Za malacké farby si na medailové pozície siahla už osvedčená 
trojica plavcov Richard Kondel (5 zlatých), Diana Šrámková (1 zla
to, 1 striebro, 2 bronzy) a Richard Orth (2 strieborné). ,,Padlo aj 
niekoľko osobných rekordov,“ hovorí ich trénerka Ingrid Bu
kovská. ,,Tieto časy budú rozhodujúce v kvalifikačnom boji na  
M SR a Veľkú cenu Slovenska,“dodáva. Najmä druhý deň pretekov 
bol zaťažujúci, pretože v bratislavskom bazéne boli extrémne 
podmienky. Voda bola príliš zohriata a aj teplota vzduchu sa 
vďaka páliacemu slnku na sklenené okná vyšplhala nad 30 
stupňov Celzia. Napriek tomu Malačania bojovali v teplej vode 
ako o život. ,,Čiastočný dvojfázový tréning sa nám osvedčil a už 
teraz pripravujeme intenzívne desaťdňové letné sústredenie, 
kde moji zverenci budú dostávať riadne do tela,“ s úsmevom 
dodáva trénerka. 

Text, foto: -nv-

Aj tento rok boli účastníci hojne zastúpení vo všetkých kategóriách. 

Beh oslobodenia

Richard Orth, Diana Šrámková a Richard Kondel ešte netušia, 
že získajú toľko umiestnení. 

Plavecký vytrvalec 
richard orth

Plavecký klub Willy funguje v Malackách pod vedením trénerky Ingrid Bu-
kovskej už vyše 10 rokov. O úspechoch jej zverencov sa však Malačania za-
tiaľ z médií takmer nemali možnosť dozvedieť. 

kontakt streetFest
Malacky 2009
po novom

Kontakt StreetFest Malacky sa tento rok predstaví v novom šate. Festival 
bude plný noviniek a organizátori chcú úroveň podujatia posunúť trošku 
vyššie. Cieľom organizátorov je prilákať všetky vekové skupiny a festival 
pripraviť aj pre najmenších. Hlavnou novinkou je zmena miesta.
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