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úvodník

Najčastejšie sa zameriavajú na byty 
v panelových domoch na väčších sídlis
kách, kde je väčšia anonymita. Ide naj
mä o prízemné byty, ale ani byty na 
vyšších poschodiach nie sú pre zlode
jov nedobytné. Ich terčom sa stávajú 
i rodinné domy tienené stromami vysa
denými tesne pri dome. Najčastejšou 
korisťou sú peniaze a predmety, ktoré 
sa dajú rýchlo speňažiť. Zväčša ide o po
čítačovú techniku, šperky, peniaze, ale 
ak majú dostatok času, berú všetko. Ak 
nechcete vymeniť svoj príjemný zážitok 
z dovolenky za šokujúci pohľad na váš 
prázdny byt, mali by ste urobiť niekoľko 
účinných opatrení.

Investovať sa oplatí
Najčastejšou vstupnou bránou do 

bytu pre zlodejov sú paradoxne dvere. 
Do bytu sa dostanú ich vypáčením v ob
lasti zámky. Základom bezpečnosti prí
bytku by mali byť bezpečnostné  vcho
dové dvere s kvalitnou zámkou, ktoré 
môžu zlodeja odradiť. Na dvere a okná 
so sklenou výplňou je možné nalepiť 
bezpečnostné fólie. Asi najstaršou a naj
spoľahlivejšou ochranou ostávajú aj na
ďalej pevné mreže. No na druhej strane 
môžu poslúžiť aj zlodejovi pri lezení na 
vyššie poschodia. Jednou z možností, 
ako ochrániť svoj byt či dom, je jeho na
pojenie na pult centrálnej ochrany na 
stredisku registrovaných poplachov. 
Alarm vyšle signál o narušení objektu 
a výjazdová skupina príde na miesto či

nu o pár minút. Je to výhodná investí
cia, najmä ak máte doma mnoho dra
hocenných vecí, alebo žijete na samote. 
V Malackách túto službu využíva len 
málo objektov, ale je medzi nimi aj 
obytný dom.

Poistite si svoju domácnosť
Ďalším opatrením, ktoré môžete 

pred odchodom na dovolenku urobiť, 
je poistenie vašej domácnosti. Výhodou 
poistnej zmluvy je to, že sa vzťahuje aj 

na živelné udalosti, atmosferické zrážky 
a iné riziká. Poistiť si ju však nemôžete 
len na krátke obdobie, ktorým je aj do
volenka. Uzatvára sa minimálne na je
den rok až dobu neurčitú, pričom si po
isťovňa kladie požiadavky na zabezpe
čenie poistenej domácnosti. Čím vyššia 
je suma poistenia, tým sú aj vyššie po
žiadavky poisťovne na bezpečnostné 
prvky zabezpečenia. Ak je cena poiste

Aby bola dovolenka bezpečná
Leto sa pomaly blíži a s ním i plánované dovolenky v zahraničí či u príbuzných. Počas dovolenky však nechávate 
svoj byt či dom na nejaký čas opustený a nikým nestrážený. Preto sú letné mesiace doslova rajom pre zlodejov. 

Opustené objekty sú rajom pre zlodejov.

Za preplnené kontajnery na plasty sú často zodpovední najmä tí, ktorí prázdne  
fľaše či tetrapaky nestláčajú. 

Čo s plastmi?
S pribúdajúcimi dňami v kalendári sa blíži vytúžené leto. Letné horúčavy 
sme zaznamenali už  minulý týždeň. Odrazilo sa to aj na zvýšenej spotrebe 
minerálok, malinoviek, džúsov a iných nápojov.

Je nepopierateľné, že všetci potre
bujeme v lete vyšší príjem tekutín. Zá
roveň to však prináša aj zvýšenú pro
dukciu odpadov z obalov. Žlté kontaj
nery na separovaný zber plastov sa na
plnili v priebehu troch dní, pričom vý
voz je zabezpečený raz za týždeň. Pre-
to chceme apelovať na všetkých  

občanov, aby prázdne obaly od ná-
pojov zošliapli alebo stláčali a až po-
tom ich vhadzovali do kontajnera. 
Myslime aj na našich susedov, aby 
mohli tiež využívať túto službu.  Predí
deme tak neporiadku na stojiskách 
kontajnerov.

-boor-; foto: -sisa-

k letným zážitkom patrí aj dávka kultúry a nehatenej zábavy, napríklad aj v tieni stromov Zámockého parku. 
Bohatý program kultúrneho leta 2010, v ktorom si vari každý nájde to svoje, prinášame na strane 6. 

Pokračovanie na �. strane

Život 
všetko 
oplatí

Už pred vyše sto rokmi naši básnici 
vedeli, že za previnenie prichádza trest. 
A, samozrejme, opačne. Hoci v Malac
kách to v poslednom čase vyzerá tak, 
akoby trest nasledoval aj dobré či v zá
sade nezákerné skutky. Len pred nie
koľkými dňami to vyzeralo, akoby mal 
neustále padajúci dážď celé mesto roz
pustiť. Keďže naše domy stále stoja a ži
vot u nás pulzuje, môžeme sa tešiť na 
leto. Na dovolenkové ničnerobenie, vá
ľanie sa pri bazéne či jazere alebo zlep
šenie si  kondície v  prírode. Aby naše le
to nebolo na zážitky chudobné, netreba 
sa nechať ubiť páliacimi slnečnými lúč
mi. Naopak, mali by sme z nich nasať 
energiu do ďalšej polovice roka. Pri tom 
všetkom ničnerobení však netreba za
búdať na pomyselne neprekročiteľné 
hranice ani brať veci na ľahkú váhu.  
Hoci počasie dokáže klamať, bezsta
rostné letné mesiace raz prejdú do tých 
sychravejších a sami seba doženieme. 
Ale každému, čo si zaslúži. Námaha bu
de vždy odmenená, ľahkovážnosť 
nikdy.

SIMONA ŠÍPOVÁ



MALACKÝ HLAS  12/20102

SPRAVODAJSTVO

V troch okrskoch dokončovali voľby 
pri sviečkach a baterkách

Volila viac ako 
polovica voličov

V meste Malacky sa volieb do Národnej rady Slovenskej republiky zúčast
nilo 54,40 % oprávnených voličov. Svoje občianske právo využili všetky ge
nerácie, v prvých hodinách prevládala najmä stredná generácia a seniori.

V rámci projektu sa bude v Malac
kách konať analýza a vyhodnotenie po
tenciálu na využívanie obnoviteľných 
zdrojov energie. Partneri TSÚP Rovinka 

a Agrar Plus využijú svoje dlhoročné skú
senosti pri overení potenciálu pre bio
masu a výrobu bioplynu. Súbežnes ana
lýzou potenciálu sa zrealizuje aj stano

venie aktuálnej energetickej spotreby 
mesta Malacky a navrhnú sa opatrenia 
na zvýšenie energetickej efektívnosti. 

Súčasťou projektu je tiež realizácia pi
lotného projektu. V Malackách je v sú
časnosti prevádzkovaná športová hala 
Malina, ktorej súčasťou je aj krytý ba
zén. Vykurovanie a príprava teplej vody 
sú zabezpečené prostredníctvom ko
tolne na zemný plyn. Po realizácii pro
jektu by časť prípravy teplej vody na se
ba prebrali slnečné kolektory inštalova
né na streche. Tie by boli pritom prvými 
v regióne a slúžili by tak súčasne ako 
vzorový projekt aj pre iné samosprávy 
na Slovensku. Projekt zahŕňa aj zvyšo
vanie povedomia samospráv a širokej 
verejnosti o možnostiach využívania 
obnoviteľných zdrojov energie. V rámci 
projektu zriadi Energetické centrum 
Bratislava internetovú databázu reali
zovaných projektov využívajúcich ob
noviteľné zdroje energie na Slovensku, 
tzv. atlas obnoviteľných zdrojov, ktorý 
bude počas celého projektu aktualizo
vaný a potom aj knižne publikovaný. 
Súčasne budú rozšírené a preložené do 
slovenského jazyka už existujúce inter
netové stránky www.energyglobe.
com a www.energyprojects.at. Ob
medzí nejako montovanie kolektorov 
na strechu športovej haly jej prevádz
ku? „Samotné montovanie určite nie. 
Kolektory sa na strechu dostanú žeria
vom a ich inštalácia by nemala ohroziť 
komfort ani bezpečnosť návštevníkov. 
Isté obmedzenie by mohlo predstavo
vať pripájanie kolektorov na kúrenie. To 
sa však bude pravdepodobne robiť mi
mo prevádzkových hodín,“ informoval 
František Klíma, projektový manažér 
mesta.                    ts/ red; foto: internet

Podobné slnečné kolektory budú umiestnené na streche športovej haly Malina  
ešte v priebehu júna. 

Využívajme 
obnoviteľné 
zdroje

Päť partnerských organizácií zo Slovenska a Rakúska pripravilo spoločný 
projekt cezhraničnej spolupráce INREN – Inteligentné využívanie energie 
v rakúskoslovenskom hraničnom regióne so zameraním na ekoenergiu. 
Prostredníctvom  aktivít  navrhnutých  v  projekte  sa  partneri  snažia  po
môcť dosahovaniu záväzkov EÚ a Slovenska do roku 2020 výlučne pomo
cou  využitia  potenciálu  obnoviteľných  zdrojov  v  hraničnom  regióne 
a propagáciou existujúcich úspešných realizácií.

Voličské preukazy si vyžiadalo 255 
našich občanov a voľbu poštou 16. 
V riadnom termíne sa naspäť vrátilo 12 
obálok, ktoré dopoludnia osobne roz
viezol primátor a vhodil do volebných 
urien podľa príslušnosti voliča. Mala
čania by do parlamentu poslali len  
štyri strany. Ďalšie štyri politické sub
jekty sa pohybovali nad hranicou 
dvoch až troch percent. Ostatné nedo
siahli ani len jedno percento. Najmenej 
hlasov získali zhodne Strana maďarskej 
koalície (3 hlasy) a Strana rómskej koa

lície (3 hlasy). Malačania by dali dôveru 
aj recesistickej Paliho Kapúrkovej, ve
selej politickej strane, a to 54 hlasmi. 
Nočná búrka spôsobila aj výpadok 
elektrickej energie v troch volebných 
okrskoch. Ľudia hlasovali pri osvetlení 
sviečkami, baterkami a svietili si aj mo
bilnými telefónmi. Inak sa voľby konali 
v pokojnej atmosfére a nebolo zazna
menané žiadne narušenie konania vo
lieb alebo rušenie verejného poriadku 
v súvislosti s voľbami do NR SR. 

               iša, foto: otano

Bratislavský 
kraj má 
rozpočet 
na rok 2010

Bratislavský  samosprávny  kraj 
(BSK)  má  rozpočet  na  rok  2010. 
Schválili  ho  poslanci  na  rokovaní 
zastupiteľstva 11. júna. Samosprá
va plánuje v tomto roku použiť naj
viac peňazí na školstvo a sociálne 
veci, na ktoré sa oproti minulému 
roku vyčlenilo viac finančných pro
striedkov.

Rozpočet Bratislavského samospráv
neho kraja na rok 2010 je zostavený  
ako vyrovnaný, očakáva celkové príjmy 
a výdavky do výšky 120 611 075,40 €. 
„Veľmi ma teší, že prešiel veľkou väčši
nou. Diskusia ukázala, že nezazneli žiad
ne faktické výhrady zo strany opozície, 
zazneli iba politické deklarácie,“ uviedol 
predseda kraja Pavol Frešo. Rozpočet 
nadväzuje na východiská rozpočtu ve
rejnej správy a vývoja hospodárenia 
kraja v predchádzajúcich rokoch a má 
stabilizačný ráz. Podľa P. Freša reaguje 
na záväzky bývalého vedenia a na hos
podársku krízu. „Záväzky z minulosti 
predstavujú viac ako 20 mil. €. Obyva
telia kraja však výpadok v rozpočte ne
pocítia,“ konštatoval župan. Rizikom 
rozpočtu podľa P. Freša je, ak by sa uká
zalo, že kríza je hlbšia a daňové príjmy  
v republike sa nenaplnia. Zároveň uvie
dol, že to by sa vážne dotklo všetkých 
samosprávnych krajov. „Rozpočet sme 
však zostavili veľmi konzervatívny. Ne
chceme sa každé dva mesiace vyhová
rať, že sme ho zle zostavili. Radšej bu
deme rátať s nižšími príjmami, bude
me šetriť, hľadať ďalšie úspory, aby sme 
splnili to, čo sme ľuďom sľúbili,“ doplnil 
P. Frešo.

ts/ krátené

Napriek  tomu,  že  s  vyše  dvojtýž
dňovým predstihom zvolal primá
tor  Jozef  Ondrejka  zasadnutie 
mestského zastupiteľstva, vo štvr
tok 17. júna poslanci napokon ne
rokovali.  Ani  pol  hodinu  po  plá
novanom začiatku zasadnutia ne
bola prítomná nadpolovičná väč
šina  poslancov,  takže  podľa  zá
kona  o  obecnom  zriadení  neboli 
zástupcovia  občanov  uznášania
schopní. 

Na programe však bolo množstvo dô
ležitých bodov, napríklad návrh zmeny 
rozpočtu na rok 2010, správa hlavnej 
kontrolórky z vykonanej kontroly v spo
ločnosti Progres Malacky i návrh na pre
vod obchodného podielu mesta v tejto 
spoločnosti. Bodom, ktorý do zasadačky 
prilákal množstvo mamičiek a oteckov 
s deťmi, bol návrh na riešenie nedosta
točnej kapacity priestorov v materských 
školách. 

Silné ročníky
Problém začal byť markantný v škol

skom roku 2008/2009, kedy do škôlky 
nastúpil silný populačný ročník a vyhláš
ka ministerstva zdravotníctva o požia
davkách na zariadenia pre deti a mládež 
nadobudla účinnosť. Táto vyhláška sta
novuje prísne normy, týkajúce sa najmä 
pomeru množstva detí a veľkosti plochy 
tried a priestorov materských škôl. Už 
v roku 2008 dalo z tohto dôvodu mesto 
vypracovať projektovú dokumentáciu 
nadstavby objektu materskej školy na 
Kollárovej ulici, no v dôsledku finančnej 
krízy bola táto investícia vyradená z roz

počtu. Situácia sa z roka na rok zhoršuje, 
o čom svedčí 85 neprijatých detí pre ten
to školský rok. 

Možností je viac
Materiál, o ktorom mali poslanci disku

tovať, ponúka tri alternatívy. Prvou z nich 
je umiestnenie detí v priestoroch det
ského domova na Rakárenskej ulici. Mes
to by odkúpilo a zrekonštruovalo rodin
ný dom na Hviezdoslavovej ulici a ob
jekt následne zamenilo s priestormi det
ského domova. Z hľadiska času by išlo 
o najrýchlejšie riešenie, ktoré by prinies
lo 72 novovytvorených miest. Druhou 
možnosťou je zakúpenie objektu škôlky 
na Kollárovej ulici a nadstavba, čomu 
však musí predchádzať statický posu
dok. Vďaka nadstavbe sa kapacita škôlky 
rozšíri takisto o 72 nových miest. Treťou 
eventualitou je využitie objektu Včelnice 
v okrajovej časti mesta, tomu však pred
chádza zdĺhavý proces. V rámci tejto 
možnosti boli oslovení rodičia detí pred
školského veku, ktorí v ankete odpove
dali na otázku týkajúcu sa umiestnenia 
dieťaťa v škôlke na okraji Malaciek 
a v prostredí lesíka. Vrátených bolo 560 
dotazníkov, z vyhodnotenia ktorých vy
plynulo, že 76,43 % respondentov by 
s takýmto riešením, ktoré so sebou nesie 
100 novovytvorených miest, súhlasilo. 
V závere svojho príhovoru vysvetlil J. On
drejka prítomným občanom, že z už spo
mínaného dôvodu nedostatočnej kapa
city v škôlkach budú všetky odvolania 
proti neprijatiu zamietnuté. Opätovne 
budú poslanci MsZ zasadať 24. júna 
a program zasadnutia bude rozšírený. 

SIMONA ŠÍPOVÁ

Poslanci pre nízku 
účasť nezasadali

Kaštieľ láka verejnosť
Dobrá správa pre všetkých, ktorí počas Prvomájových Malaciek nestihli náv

števu Pálfiovského kaštieľa! Zrekonštruované aj pôvodné priestory pamiatky mô
žete navštíviť každú nedeľu od 11. 7. od 17.00 h do 19.00 h. Najväčším vábidlom je 
historická expozícia, tzv. pálfiovská izba zariadená dobovým nábytkom a zrekon
štruovaná studňa uprostred nádvoria, ktorú stráži jeleň s bronzovým parožím.

Novostavby „rastú”
Stavba  piatich  2vchodových  bytoviek  na  Jánošíkovej  ulici  je  v  plnom  
prúde. 112  nájomných  bytov  pre  mladé  rodiny  sa  buduje  vďaka  dotácii 
z  Ministerstva  výstavby  a  regionálneho  rozvoja  SR  a  úveru  zo  Štátneho 
fondu rozvoja bývania.

1 a 2izbové byty budú štandardne 
vybavené kuchynskou linkou a komplet
nou sanitou. „Hrubé stavby sú hotové, 
na dvoch či troch z nich je hotová i stre
cha a osadených je aj 95 % okien,“ infor

moval V. Orgoň z oddelenia projektové
ho riadenia MsÚ. Momentálne sa v by
tových domoch inštalujú vnútorné roz
vody vody a elektriny, ústredné kúrenie 
i kanalizácia.               mn
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Ak teda budete parkovať na 
mieste, kde je zakázané zasta
venie, státie i prejazd alebo na 
vyhradenom parkovisku, ktoré 
vám nie je určené, odmenou 
vám môže byť nepríjemné pre
kvapenie v podobe odtiahnu
tého auta a nemalých poplat
kov. Odtiahnutie auta vás vyjde 
59,50 €, uskladnenie stojí 5,95 € 
na deň a jeho vydanie tiež 5,95 
€. Vozidlo si potom môžete vy
zdvihnúť v areáli bývalých štát
nych majetkov na Poľnej ulici, 
kde má dodávateľ služby par
kovisko. Pozor by ste si mali dať 
najmä v období od 1. júla, kedy 
bude z dôvodu rekonštrukcie 
diaľničného privádzača zakáza
né pozdĺžne státie na Radlin
ského ulici. 

           -nasi-, foto: internet

Pozor na odtiahnutie

Odbor živnostenského podnikania 
ako jeden z odborov obvodného úradu 
sa člení na úsek registrácie a úsek kon
troly. V odbore pracuje vrátane vedúcej 
Beáty Jurkovičovej sedem zamestnan
cov. Pre tento odbor je alfou a omegou 
najmä zákon o živnostenskom podnika
ní (č. 455/1991 Z. z. v znení neskorších 
predpisov), ktorý určuje jeho kompeten
cie a úlohy. So zamestnancami tohto 
odboru prídete do styku napríklad v prí
pade, že máte záujem začať s prácou na 
živnosť. Na úseku registrácie odbor re
gistruje podnikateľské subjekty a vydá
va osvedčenia o živnostenskom opráv
není. Prijíma žiadosti o ohlásenie živ
nosti, oznámenia o zmene údajov v tom
to ohlásení, oznámenia o  zriadení, zru
šení prevádzkarne alebo súvisiaceho 
priestoru, oznámenia o pozastavení živ
nosti alebo ukončení podnikania. 
Okrem spomenutých odbor vykonáva 
všetky ostatné úkony súvisiace so živ
nostenským podnikaním.

Zapíšu vás do obchodného 
registra
Odbor živnostenského podnikania 

plní aj úlohy jednotného kontaktného 
miesta pre slovenské podnikateľské 
subjekty uchádzajúce sa o živnostenské 

oprávnenie. To znamená, že vykonáva 
registráciu podnikateľov pre daňový 
úrad a príslušnú zdravotnú poisťovňu; 
taktiež zabezpečuje výpisy z registra 
trestov pre účely živnostenského kona
nia. Tieto služby sa poskytujú podnika
teľom bezplatne.

S účinnosťou od 1. júna 2010 odbor 
živnostenského podnikania plní úlohy 
jednotného kontaktného miesta pre 
činnosti, ktoré sú živnosťou (právnická 
osoba tak môže využiť službu jednotné
ho kontaktného miesta). Od júna je te
da možné podať návrh na zápis práv
nickej osoby do obchodného registra 
prostredníctvom odboru živnostenské
ho podnikania. Odbor živnostenského 
podnikania vyhotovuje výpisy zo živ

nostenského registra pre podnikateľské 
subjekty, zapisuje vznik živnostenského 
oprávnenia do živnostenského registra 
po zápise právnickej osoby do obchod
ného registra. Na úseku živnostenskej 
kontroly zamestnanci OŽP kontrolujú 
podnikateľov a dodržiavanie živnosten
ského zákona. Rozhodujú o uložení po
kút v blokovom a správnom konaní za 
porušenie živnostenského zákona a oso
bitných predpisov, vyhotovujú záznamy 
z kontrol. Pri vykonávaní kontrol často 
spolupracujú s osobitnými orgánmi kon
troly, inšpekcie a dozoru, ako je Úrad 
práce sociálnych vecí a rodiny, Regionál
ny úrad verejného zdravotníctva, Slo
venská obchodná inšpekcia a pod.

Aby ste kontrolu zamestnancami  
odboru zvládli bez stresov, nemali 
by ste zabudnúť splniť si tieto povin
nosti voči OŽP:
•  do 15 dní oznámiť všetky zmeny 

a doplnky týkajúce sa údajov a do
kladov ustanovených na ohlásenie 
živnosti 

•  ohlásiť zriadenie prevádzkarne naj
neskôr v deň jej zriadenia 

•  riadne označiť prevádzkareň najne
skôr v deň jej zriadenia (obchod
ným menom, miestom podnikania 
FO alebo sídlom PO, prevádzkovým 
časom a osobou zodpovednou za 
prevádzkareň, kategóriou a triedou 
ubytovacieho zariadenia (ak ide 
o ubytovacie zariadenia)

•  v deň zriadenia prevádzkarne mať 
na prevádzke súhlasné rozhodnu
tie hygienika z RÚVZ, že v prevádz
karni môžete prevádzkovať zare
gistrované predmety podnikania

Ak patríte alebo ešte len plánujete 
patriť medzi podnikateľské subjekty 
a máte nejaké otázky, zamestnanci od
boru živnostenského podnikania vám 
radi poradia. 

SILVIA RAJNOVÁ
Foto: -sisa-

Podobné vozidlo môže odtiahnuť aj vaše auto.

S pracovníkmi odboru živnostenského podnikania prídete do kontaktu, ak sa roz
hodnete pracovať na živnosť.

Sme tu pre vás
Ďalším v poradí v rámci predstavovania jednotlivých odborov obvodného 
úradu je odbor živnostenského podnikania (tel. číslo 797 12 36).

Tí, ktorým je vlastné bezohľadné parkovanie v meste, by sa mali mať na pozore. Ešte v máji podpísalo mesto zmlu-
vu s dodávateľom Romanom Paičkom, ktorý zabezpečí odťahovanie vozidiel.

Keď ktosi ohlásil samovraha sediace
ho na koľajniciach na železničnom prie
chode známom ako „U Gajdára“, policajti 
dúfali, že kým prídu, neprejde žiaden vlak. 
Neprišiel. Na koľajniciach sedel muž. 
Stredný vek, slušne oblečený a pokojne 
čakajúci na smrť. Okolo množstvo prize
rajúcich sa. Nikto sa neodvážil vstúpiť do 
koľajiska. Policajt začal rozhovor. Muž bol 
dlhší čas bez manželky, prišiel o prácu 
a v ten deň aj o vodičský preukaz. Zdalo 
sa mu, že život sa zrútil ako domček z ka
rát. Východisko? Keďže prácu nemohol 
nájsť dlhší čas, tak samovražda. Dopolud
nia zaplatil všetky šeky a pokojne prišiel 
k priechodu. Chvíľu chodil okolo a napo
kon si vybral vhodné miesto. Sadol si a ča
kal na prichádzajúci vlak. Možno tým, že 
ho oslovil muž v uniforme, možno štýlom 
rozhovoru s dobre mienenou psycholó
giou sa muža podarilo bez ujmy naložiť 
do auta mestskej polície a potom ho pre
svedčiť, že riešenie mu pomôžu nájsť od
borníci na psychiatrii. O dva týždne už 
muž normálne behal po našom meste.

• • •
Nočné hlásenie o pohybe podozrivej 

osoby v blízkosti garáží oproti bývalému 
autoservisu spočiatku vyzeralo ako bež
né. Zasa nejaký malý zlodejíček, ktorý nie
čo skúša. Po príchode na miesto však 
hliadka nikoho nevidela. Začali obchá
dzať garážové bloky, keď sa na opačnom 
konci mihol tieň. Ktosi sa pokúšal schovať 

sa najprv za garáže a potom na poli za ni
mi. Keď ho po kratšej naháňačke dostihli, 
tváril sa, že je tam náhodou. Nemal pri se
be žiadne náradie, ktoré by nasvedčova
lo, že sa chcel vlámať do niektorej z garáží 
a celkovo nenasvedčovalo takmer nič, že 
ide práve o osobu, ktorá sa tam ponevie
rala. Predsa len policajtom bolo niečo po
dozrivé. Muž bol nervózny, uhýbal pohľa
dom, dookola opakoval, že je tam len tak 
a najmä nemal pri sebe žiadne doklady. 
Ukázalo sa, že ide o niekoľkonásobného 
recidivistu. Odovzdali ho štátnej polícii.

• • •
Ani tretí príbeh nie je o pokutách. Prí

valová voda z májových dažďov potrápila 
ľudí aj z nášho mesta. Najmä Ulicu oslo
bodenia, kde, ako sa neskôr ukázalo, kvôli 
zabetónovanému rigolu v strede ulice ne
mohla voda odtekať dolu do potoka. 
Hliadka bola privolaná, aby pomohla pri 
bezpečnosti hasičov, ktorí sa v noci pohy
bovali po ceste. Policajti sa pridali. Naťa
hovali hadice, odčerpávali vodu z preplne
ného rigolu, z dvora, záhrady. Aj ich záslu
hou sa voda nedostala ľuďom až do obý
vačky. 

• • •
 Priniesli sme vám tri malé príbehy, 
ktoré hovoria o rozmanitosti práce 
„mestskáčov“. Môžeme ich prácu 
vnímať akokoľvek. Isté však je, že to 
nie je len o pokutách. 

 -zul-

Na článok Vytrvalý dážď ťahá pe
niaze z vreciek zareagovala obyva
teľka Ulice oslobodenia Jana Chrup
ková.

Spomínaný článok reflektoval aktuál
nu situáciu, kedy kvôli neustálemu pribú
daniu dažďovej vody prekopával správca 
komunikácie (Regionálne cesty) odvod
ňovacie kanály. Potom začalo mesto s krt
kovaním odtokových rúr v podjazdoch, 
vďaka čomu sa zabezpečil plynulý odtok 
vody. Pri čistení odtokových rúr sa však 
zistilo, že niektoré rúry pod vjazdmi do 
dvorov sú zasypané alebo uzatvorené sa
motnými majiteľmi blízkych nehnuteľ
ností. Kvôli tomu dažďová voda nemohla 
do blízkeho potoka odtekať. Obyvatelia 
boli teda vyzvaní, aby si rúry a odtokové 
kanály na svojich pozemkoch vyčistili sa
mi a aj v budúcnosti dbali na ich prie
chodnosť. Tomu však oponuje naša čita

teľka. „Obyvatelia tejto lokality veľmi dob
re vedia, kam odvádzať dažďovú vodu, 
lenže v tejto oblasti je to naozaj veľký 
problém. Nie je tu kanalizácia ani vybu
dovaný odtokový kanál. Regionálne cesty 
naozaj prekopali odtokové kanály, ale 
tak, že nie sú vôbec spádované a voda sa 
valí opačným smerom,“ vysvetľuje. „Ne
chápem, ako si obyvatelia majú sami 
upraviť rúry v kanáloch, veď nik ich nepo
učil ako. Zase sa stane, že jeden osadí rú
ru vyššie, iný nižšie a sme tam, kde sme aj 
boli. Peniaze a úsilie, ktoré sme na tento 
účel vynaložili, boli úplné zbytočné,“ po
kračuje Jana Chrupková. „Regionálne ces
ty by mali vybudovať kanál riadne a spá
dovať ho, pretože do týchto nesteká len 
voda zo zvodov, ale aj voda z cesty. Mám 
pocit, že táto ulica a niektoré ďalšie sú 
akoby odrezané od sveta a ich údržba je 
odložená na dobu neurčitú,“ myslí si čita
teľka.         -mh-, foto: -otano-

Takto by mali vyzerať odtokové rúry, 
aby zrážková voda nespôsobovala 

problémy. 

VySyPané z obálok

zaplatil šeky a sadol  
si na koľajnice

Mestských policajtov všetci vnímame ako „čiernych“, ktorí rozdávajú poku
ty. Za zlé parkovanie, za státie na zeleni, za neodpratanie neporiadku po 
štvornohom miláčikovi. Stretávajú sa však aj so situáciami, v ktorých nejde 
len o pokuty a rušenie nočného pokoja.

Projekt odkanalizovania 
je na ministerstve 

Ešte na jar sme vás informovali, že s prácami na odkanalizovaní Malaciek sa za
čne už v auguste tohto roka. Projekt Malacky, Záhorie – odkanalizovanie, ktorý za
hŕňa aj odkanalizovanie Kostolišťa, je na stole Ministerstva životného prostredia SR, 
kde sa do neho zapracúvajú pripomienky práve zo strany ministerstva. Týkajú sa 
podmienok verejnej súťaže. 

Vzhľadom na nedávne voľby a existenčné problémy ministerstva bude zrejme 
termín prác posunutý.         -mn-

Vedomé 
znefunkčnenie 
odtokových rúr 
je trestuhodné.
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Mostová genéza 
Keď dopravní inžinieri  23. februára 2009 uzatvorili  jednu časť  nad
jazdu kvôli vytvorenej kaverne, zdalo sa, že chyba sa odstráni v au
guste a most bude opäť bezpečne prejazdný. Statik Výskumného ús
tavu inžinierskych stavieb – mosty po obhliadke skonštatoval, že 
nosná konštrukcia poškodená nie je, preto je možné vykonať provi
zórne riešenie. Tým sa ukázalo osadenie oceľovej platne a rýchlosť 
na moste sa obmedzila na 30 km/h.

TÉMA ČÍSLA  •  INZERCIA

1. mája 5470/46, Malacky      034 772 4862
0910 966 026      0915 736 141      info@akusat.sk

Všetko, čo potrebujete

vedieť o je naša adresaautodieloch

jún - mesiac dobrých ložísk

každé za 1 €!!!Ponuka platí od 1. 6. do 30. 6. 2010.
Cena je bez DPH.

pre všetky
osobné a ľahké
úžitkové vozidlá

Ak si kúpite sadu predných ložísk
dostanete obe zadné ložiská

170 ložísk a 608 ložísk

d predných ložísk

MH 10 F1

Až 9. júna 2009 sa uskutočnilo ro
kovanie predstaviteľov Regionálnych 
ciest Bratislava, ktoré spravujú cestu  
pre majiteľa – Bratislavský samospráv
ny kraj – s expertnou skupinou VUIS, 
ktorá identifikovala statickú schému 
objektu, stanovila rozsah a príčiny po
rúch a vypracovala koncepciu opravy 
mosta. Z nej vyplynulo, že „na moste je 
potrebná výmena zvršku s možnosťou 
zachovania ríms a zábradlia, obnova 
a výmena poškodeného betónu zo 
stykových škár priečnikov a opôr, vý
mena mostných záverov, odvod
ňovačov a úprava ríms priložením ka
menných obrubníkov s izoláciou. Mu
sia sa zhotoviť prechodové dosky 
a svahy za oporami čaká injektáž. 
Okrem toho je potrebná reprofilácia 
povrchových betónových vrstiev nos
nej konštrukcie a spodnej stavby  
a zjednocujúci a ochranný náter celej 
konštrukcie mosta.“ 

Výpočet prác, z ktorých sa krúti hla
va a žiada si nemalé finančné krytie. 
Ako sa deklarovalo v stanovisku z BSK, 
kraj ako správca cesty počítal s rekon
štrukciou mosta v roku 2009, pretože 
celkový stavebnotechnický stav mos
ta bol ohodnotený stupňom VI – veľmi 
zlý. Napriek tomu, že kraj počítal, ne
dopočítal. Rekonštrukcia sa neustále 
odkladala. S výmenou na poste pred
sedu BSK a prípravou nového rozpoč
tu sa dúfalo, že sa začne na jar. Roz
počtové provizórium, v ktorom praco
vala župa, však neumožňovalo začať 
finančnú operáciu v hodnote viac ako 
1,5 mil. €. Taktiež si prípadná rekon
štrukcia vyžadovala dopravný projekt, 
ktorý by riešil odklon dopravy a vytvo
renie obchádzkových tratí. Minulý týž
deň konečne BSK schválil rozpočet na 
rok 2010. A tak sa začne aj s opravou 
mosta.

iša

„Podľa spracovanej dokumentácie sa 
začne rekonštrukcia 1. júla a pokračovať 
bude do 31. októbra,“ priblížil dopravný 
inžinier Branislav Balún. Oficiálne ob
chádzkové trasy sa budú značiť zábrana
mi a známymi žltočiernymi šípkami uka
zujúcimi smer jazdy. Hlavná obchádzková 
trať povedie cez priemyselný park a časť 
Vampíl.

Ako sa dostanete z jedného konca Ma
laciek na druhý, keď nebude prejazdný 
most: 

Zo smeru Studienka 
a Rohožník

Pri budove Hasičského a záchranného 
zboru zabočíte smerom na Bratislavu – 
pod mostom. Pokračovať budete cez pr
vý kruhový objazd (pri Padzelku) rovno až 
na druhý kruhový objazd. Na druhom 
kruhovom objazde odbočíte do priemy
selného parku a budete pokračovať po 
Priemyselnej ulici až na Továrenskú ulicu. 
Po Továrenskej až von z mesta na Vampíl, 
kde odbočíte smerom naspäť do mesta. 

Zo smeru Veľké Leváre 
a Kostolište

Na hlavnej križovatke odbočíte na Šte
fánikovu a Stupavskú ulicu von z mesta až 
na Vampíl a potom späť do mesta po To
várenskej ulici a Priemyselnej ulici na kru
hový objazd k diaľnici. 

Zo smeru Bratislava 
z diaľnice

Ak sa chcete dostať do časti mesta „za 
koľajnicami“, (nemocnica, Zámocký park, 
výpadovky na Rohožník a Studienku), tak 

pokračujete normálne rovno a pred most
ným telesom odbočíte doprava. 

Ak chcete ísť do centra mesta a na vý
padovky na Veľké Leváre a Kostolište, mu
síte na kruhovom objazde odbočiť do 
priemyselného parku a budete pokračo
vať po Priemyselnej ulici až na Továrenskú 
ulicu. Po Továrenskej až von z mesta na 
Vampíl, kde odbočíte smerom naspäť do 
mesta. 

Zo smeru Bratislava 
po starej ceste 

Ak sa chcete dostať do časti mesta „za 
koľajnicami“ (nemocnica, Zámocký park, 
výpadovky na Rohožník a Studienku), tak 
musíte na Vampíli odbočiť do priemysel
ného parku na Továrenskú ulicu a pokra
čovať po Priemyselnej ulici na kruhový 
objazd pri diaľnici. Odtiaľto sa potom vy
dáte smerom, ktorým potrebujete. 

Ak sa chcete dostať do centra mesta, 
pokračujete rovno po starej ceste, ktorá 
vás tam dovedie. 

Aké obmedzenia 
ešte prinesie 
blížiaca sa 
rekonštrukcia mosta? 

Dočasne bude zrušené pozdĺžne stá
tie vozidiel na Radlinského ulici, čo 
umožní lepší prejazd pre sanitky a ha
sičské autá. Na dodržiavanie zákazu státia 
bude polícia dôsledne dozerať a vozidlá, 
ktoré tento zákaz porušia, budú odtiahnu
té. Radlinského a Pezinská ulica musia zo
stať čo najviac prejazdné práve kvôli vo
zidlám s prednostnou jazdou, a preto sa 

im z ohľaduplnosti k nim radšej vyhýbajte 
a uprednostnite oficiálnu obchádzku.

Drobnou zmenou prejde aj parkovis
ko oproti cukrárni Vlora, kde budú autá 
stáť bližšie pri chodníku, vďaka čomu bu
de cesta širšia a dočasne sa tak zruší ces
tička, ktorou sa na parkovisko vchádzalo. 

Do centra mesta bude povolený vjazd 
len tým nákladným autám, ktoré záso
bujú prevádzky alebo smerujú so svojím 
nákladom do firmy so sídlom v meste. 

Nákladiaky, ktoré cez Malacky len pre
chádzajú, si svoju cestu cez centrum skra
covať nemôžu a vyznačenú obchádzkovú 
trasu musia dodržať. Železničný prejazd 
pri pohostinstve Tabarín bude pre ná
kladné vozidlá zrušený. 

Existujú samozrejme aj rozličné vnút
romestské „cestičky“, ktorými sa dá prejsť 
z jedného konca mesta na druhý. Tieto by 
však mali zostať čo najviac prejazdné naj
mä kvôli krízovým situáciám a vozidlám 
rýchlej zdravotnej záchrannej služby a ha
sičom. Ide predovšetkým o to, aby sa tieto 
vozidlá prednostne dostali tam, kde ich 
bude treba a nemuseli sa „preštrikovávať“ 
cez kolóny čakajúcich áut. Rekonštrukcia 
mostného telesa sa začne tromi najviac 
poškodenými poľami (ide približne o úsek 
od platne prekrývajúcej kavernu smerom 
dolu ku križovatke). „Celkový rozsah re
konštrukcie však bude známy až po od
krytí horných vrstiev vozovky,“ informoval 
B. Balún. Na záver by sme všetkých chceli 
poprosiť o veľkú dávku tolerancie, pevné 
nervy a dodržiavanie odporúčaných ofi
ciálnych trás. Havarijná situácia mostné
ho telesa sa kvôli bezpečnosti všetkých 
vodičov musí zrealizovať, keďže ide o do
pravnú tepnu nášho mesta a bez obme
dzení to nie je možné. 

iša/sisa; foto: otano/sisa

Malacky čaká poriadne horúce leto. Minimálne v podobe dopravnej situácie, ktorá nás všetkých čaká pri rekonštruk
cii mostného telesa nadjazdu. Po takmer dvoch rokoch sme sa dočkali riešenia jeho havarijnej situácie. Bratislavský 
samosprávny kraj ako správca cesty našiel konečne finančné prostriedky a začne s opravami. Pre Malačanov, ale aj 
všetkých obyvateľov, ktorí cez Malacky tranzitujú, bude však úplná uzávierka nadjazdu poriadnou skúškou nervov 
a trpezlivosti. 

Maratón rokovaní mesta s BSK, Re
gionálnymi cestami ako správcom 
komunikácie, zložkami železníc 
a ďalšími zložkami dopravy, koneč
ne dospel k cieľu.

Dosiahla sa rekonštrukcia nadjazdu. 
„Mesto navrhovalo niekoľko doprav
ných riešení, medzi ktorými bolo aj 
sprejazdnenie železničných priecho

dov na Ulici oslobodenia a Kollárovej 
ulici, železnice však s tým najprv nesú
hlasili,“ hovorí primátor Jozef Ondrejka. 
Neskôr povolili tzv. dočasné sprejazd
nenie priechodu na Kollárovej s tým, že 
investor (BSK) bude musieť po ukonče
ní rekonštrukcie uviesť priechod do pô
vodného stavu. Rozpočet tejto „akcie“ 
sa vyšplhal na viac ako 800tisíc eur. Te
da z pohľadu financií nerealizovateľné. 

„Okrem toho sme navrhovali aj nie
ktoré veľmi dobré dopravné riešenia 
od našich obyvateľov, ktoré sa však do 
dopravného projektu obchvatu nedo
stali alebo boli zamietnuté,“ dodáva  
J. Ondrejka. Medzi tými, na ktorých mes

to trvalo, bol aj malý obchvat cez Cestu 
mládeže na Plavecký Štvrtok s napoje
ním sa na starú cestu do Bratislavy. Ten
to variant bude výhodný najmä v ran
ných a popoludňajších hodinách pre 
obyvateľov Veľkomoravskej, Domkov 
a priľahlých ulíc, ktorí cestujú do Brati
slavy alebo sa z nej vracajú. Keďže hlav
ný obchvatový ťah pôjde cez Štefáni
kovu a Stupavskú ulicu, budú mať prob
lém sa na ňu pripojiť z vedľajšej cesty. 

Povrch tejto kedysi poľnohospodár
skej cesty by malo BSK začať opravovať 
v týchto dňoch podobne ako povrch 
Továrenskej až po Vampíl.

                iša

Vybudovanie prejazdu by 
stálo cca 800-tisíc € 

BSK začne s rekonštrukciou 
nadjazdu 1. júla

Pre Malačanov máme ešte jeden 
typ. Najmä pre tých, ktorí býva-
jú na Veľkomoravskej, Jánošíko-
vej, sídlisku Domky a priľahlých 
uličkách a cestujú autom za prá-
cou do Bratislavy. Pre vás bude 
výhodnejšou obchádzka cez Uli-
cu mládeže smerom na Vinohrá-
dok a cez Plavecký Štvrtok sa 
pripojíte na starú cestu do Bra-
tislavy. V rannej a popoludňajšej 
špičke sa totiž môže stať, že sa 
nepripojíte na Štefánikovu ale-
bo Stupavskú ulicu, pretože ta-
diaľ povedie hlavná oficiálna ob-
chádzková trasa. Cesta na Pla-
vecký Štvrtok by mala byť opra-
vená.

Vozidlá stojace pozdĺž Radlinského ulice budú od 1. júla odtiahnuté. 

Ustúpilo mu nielen estetické hľadis
ko, ale i riečka dotvárajúca kolorit mes
tečka. Stavba, kolaudovaná v roku 
1975, si teraz opäť pýta našu splátku – 
nielen v podobe vysokých finančných 
nákladov, ale i v ochromení dopravy 
v celom meste. Niet sa čo čudovať, za 
vyše tridsať rokov svojej existencie  
neprešiel s výnimkou drobných úprav 
žiadnou rekonštrukciou. Odrazom to
ho je kaverna, ktorá sa objavila ešte  
vo februári minulého roka. Keďže most 
predstavuje priame spojenie mesta 
s diaľnicou a s ostatnými časťami Ma

laciek, jeho „vyradenie z premávky“ po
cítime všetci – vodiči i chodci, ktorí  
budú pravdepodobne denne sledovať 
tvoriace sa zápchy. Tie môže posilniť  
aj možná výluka na železničnej trati, 
s ktorou by sa malo začať – ako aj s re
konštrukciu nadjazdu, od 1. júla. Do uzá
vierky novín sa však Železnice Sloven
skej republiky nevedeli vyjadriť kon
krétnejšie, takže častejšie spustenie zá
vor môžeme len predpokladať. Viac in
formácií týkajúcich sa tejto výluky vám 
poskytneme prostredníctvom eM TV 
a portálu www.malacky.sk.            nasi

Železnice hrozia
výlukou

Diaľničný privádzač v centre mesta si opäť vyžiadal svoju daň. V časoch 
normalizácie, kedy úplne zmenil vzhľad mesta, zasiahol do jednej z naj
krajších častí Malaciek.
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I. PONDELKOVÉ 
čAJÍčKOVANIE

12. 7. o 19.00 h Príbeh Indie a jogy
19. 7. o 19.00 h Záhada čísel a minu-
lých životov
26. 7. o 19.00 h Tradície veštenia 
2. 8. o 19.00 h Tajomstvá liečivých ka-
meňov
9. 8. o 19.00 h Princípy feng šuej
23. 8. o 19.00 h 1000-ročná tradícia lie-
čivých bylín
Terasa Kultúrního domečka, v nepriazni
vom počasí vo foyer KD, vstup voľný

II. HRAVÉ UTORKY V MÚZEU 
MIcHALA TILLNERA a Knižnici McK

13. 7. o 10.00 h Hravé múzeum
Chodníček minulosti – sakrálne pamiatky
20. 7. o 10.00 h čarovná knižnica
Ilustrovanie čítaných príbehov a rozprá
vok
27. 7. o 10.00 h Hravé múzeum
Chodníček minulosti – sochy a pomníky
3. 8. o 10.00 h čarovná knižnica
Píšeme si vlastnú rozprávkovú knižku
10. 8. o 10.00 h Hravé múzeum
Chodníček minulosti – kaštieľ
17. 8. o 10.00 h čarovná knižnica
Hľadáme príbehy a obrazy Malaciek
24. 8. o 10.00 h Hravé múzeum aj ča-
rovná knižnica
Chodníček minulosti – osobnosti v Ma
lackách
MCK, Záhorácka 1919, vstup voľný

III. FILMOVÉ STREDY 
PRE FAJNŠMEKROV – Filmový klub

14. 7. o 20.00 h Slnko v sieti, réžia: Šte
fan Uher, ČR, 1962, ČB, 90 min
28. 7. o 20.00 h Nech vojde ten pravý, 
réžia: Tomas Alfredson, Švédsko, 2008, F, 
114 min 
11. 8. o 20.00 h Na chvíľu slobodní, ré
žia: Arash T. Riahi, Franc./Rak., 2008, F, 
110 min
25. 8. o 20.00 h Skřivánci na niti, réžia: 
Jiří Menzel, Československo, 1969, F., 90 
min
Vstupné: 1,50 € pre členov FK; 2,50 € pre 
nečlenov FK

IV. VýLETNÉ ŠTVRTKY PO ZÁHORÍ
spojené s fotografovaním prírody

sprievodca: Martin Mráz
15. 7. o 9.00 h Zámocký park, Tri duby
29. 7. o 9.00 h Marhecké rybníky
12. 8. o 8.00 h Rudava, Studienka
Odchod od MCK, Záhorácka 1919, v ne
priaznivom počasí sa výlety nekonajú, 

treba sa nahlásiť najneskôr v piatok pred 
pripravovaným podujatím.
Vstupné: 1 € + cestovné (Studienka 1 €)

V. KONcERTNÉ ŠTVRTKY NA TERASE

15. 7. o 19.00 h Allan Mikušek, coun
try, www.allanmikusek.sk
22. 7. o 19.00 h caroline & Stanislav, 
keltské piesne, www.myspace.com/caro
linestanislav
29. 7. o 19.00 h Jazz chansons, jazzový 
chanson s prvkami fusion a world musik
5. 8. o 19.00 h Duo Engin a Roman, tu
recká a osmanská hudba, www.keltieg.sk
12. 8. o 19.00 h Katka Koščová, autor
ská hudba, www.katkakosc.sk
19. 8. o 19.00 h Soňa Radulová a Ervín 
Schönhauser, ľudové a chasidské židov
ské piesne
26. 8. o 19.00 h Sisa Sklovská, prierez 
hudobnými žánrami, www.sisasklovska.
com 
Terasa Kultúrního domečka, v nepriazni
vom počasí sála KD, vstup voľný

VI. PIATKY NIELEN PRE MLADýcH

16. 7. o 19.00 h Filmový piatok
FEELME, DJ Hruz a filmová hudbička, 
www.feelme.sk
30. 7. o 19.00 h Rapový piatok, raperi: 
Heyou, Bonn, Teonoet, Stilo, MCM, DNH 
SK, Noane; beatbox: Lil Herak, DJ Hruz 
a Kasper, tanečná skupina
13. 8. o 19.00 h Rockový piatok, Stan
ley Band, AC+, www.acplus.sk
27. 8. o 19.00 h Reggae piatok, Thierry 
and Fr.iends + bubnovačka s Thierrym
Zámocký park, tribúna na futbalovom ih
risku, v nepriaznivom počasí sa koncerty 
nekonajú, vstup voľný

VII. SOBOTY PLNÉ POHYBU 
s cvičiteľkou Natáliou Bogdalíkovou

17. 7. o 10.00 h Joga v Zámockom par-
ku, štýl jogy: Ashtanga vinyasa
24. 7. o 10.00 h Joga v Zámockom par-
ku, joga chikitsa – terapeutická joga
31. 7. o 10.00 h Joga v Zámockom par-
ku, joga chikitsa – terapeutická joga
7. 8. o 10.00 h Joga v Zámockom par-
ku, joga chikitsa – terapeutická joga
14. 8. o 10.00 h Joga v Zámockom par-
ku, acro joga – hravý spôsob jogy

21. 8. o 9.00 h Joga v Zámockom par-
ku, acro joga – hravý spôsob jogy
28. 8. o 10.00 h Joga v Zámockom par-
ku, acro joga – hravý spôsob jogy
Zámocký park, lúka pred kaštieľom, v ne
priaznivom počasí sa cvičenia nekonajú, 
vstup voľný

SOBOTŇAJŠIE RODINNÉ VýLETY
PO ZÁHORÍ 
so sprievodcom Martinom Mrázom

24. 7. o 8.00 h Pajštún, odchod: 8.10 h, 
autobus smer Stupava, príchod: 17.00 h, 
cestovné – dospelí asi 3 €, deti 1,50 €
7. 8. o 7.50 h Plavecký hrad, Vápenná, 
odchod: 8.00 h, autobus smer Plavecké 
Podhradie, príchod: 18.20 h, náklady na 
cestu – dospelí asi 2 €, deti 1 €
21. 8. o 11.00 h Šaštín, Šaštínsky les, 
odchod: 11.05 h, autobus smer Šaštín, 
príchod: 18.30 h, náklady na cestu – do
spelí asi 3 €, deti 1,50 €
V prípade nepriaznivého počasia sa výle
ty nekonajú, treba sa nahlásiť najneskôr 
v piatok pred pripravovaným podujatím, 
stupné: 1€ + cestovné

VIII. POHODOVÉ NEDELE 
v Zámockom parku

11. 7. o 17.00 h Funny Fellows: Parník 
Melódia
  18.00 h Funny Fellows, hudba 20.–
40. rokov, www.funnyfellows.eu
18. 7. o 17.00 h Divadlo Happy: Drá-
čik Ohniváčik a čarodejnica Ivica
  18.00 h Lieskované, dychovka, 
www.lieskovane.sk
25. 7. o 17.00 h Divadlo Žužu: O hrač-
ke, s ktorou sa nikto nechcel hrať
  18.00 h Zlesapočujem, poprock, 
www.zlesapocujem.sk
1. 8. o 17.00 h Divadlo Babena: Puto-
vanie Rozprávkovom
  18.00 h Marcela Laiferová, stále ži-
vé melódie
8. 8. o 17.00 h Teatro la Pedale: Trala-
lala Bum
  18.00 h Keltieg, tradičná hudba kelt
ských národov, www.keltieg.sk
15. 8. o 17.00 h Rád červených nosov: 
čert a Kača
  18.00 h Maroš Bango – tenor, slo-
venský Boccelli, www. marosbango.sk
22. 8. o 17.00 h Divadlo Makile: Papie-
rové kráľovstvo
  18.00 h Flamenco clan, flamenco 
tradičné i prestúpené rôznymi vplyvmi, 
www.martinbies flamencoclan.sk
29. 8. o 17.00 h Teatro Neline: Rytier 
Bajaja

  18.00 h Ragtime jazz band, dixie
land, swing a blues
Zámocký park, lúka pred kaštieľom, v ne
priaznivom počasí sála KD, vstup voľný

Každú nedeľu prehliadky kaštieľa
v čase od 17.00 do 19.00 h.

IX. FESTIVALY 
KULTÚRNEHO LETA 2010

19. 7.–23. 7. od 14.00 do 19.00 h Letný 
výtvarný kurz pre dospelých, lektorky: 
Rozália Habová a Eva Režná
Spoločenský dom MCK, cena 40 € 
31. 7.–1. 8. od 17.00 h Filmová noc 
s Johnnym Deppom, charlie a tová-
reň na čokoládu, Piráti z Karibiku, 
Mŕtva nevesta Tima Burtona, Swee-
ney Todd, Verejní nepriatelia

Kino
15.–16. 8. o 20.00 h Fest Film Fest – 
Záhorácky filmový festival
Sekcia animované filmy: Svetové animá
cie alebo ako sa smejeme zo sveta
Sekcia dokumentárne filmy: Najlepšie slo
venské dokumentárne filmy
Sekcia hrané filmy: Slovenská úroda ale
bo čo dom dal
Kino, vstup voľný
5.–8. 9. o 20.00 h Bažant Kinemato-
graf, Nestyda, Pokoj v duši, Bobule, 
Líbaš jako bůh
Zámocky park, vstup voľný
15.–19. 9. Zejdeme sa na hambálku, 
III. ročník Divadelného festivalu Divadla 
na hambálku

X. LETO V KINE

piatok 2. 7., sobota 3. 7. o 20.00 h 
IRON MAN 2, (akčný, český dab., 117 
min, USA, MP 15)
utorok 6. 7., streda 7. 7. o 20.00 h
SVITANIE, (akčný, horor, scifi, 98 min, 
USA)
piatok 9. 7., sobota 10. 7. o 20.00 h 
ROBIN HOOD, (hist., 148 min, USA, MP 
12)
utorok 13. 7., streda 14. 7. o 17.00 h
ARTHUR A MALTAZARDOVA POMS-
TA, (anim. rozpr., Fr., 83 min)
piatok 16. 7., sobota 17. 7. o 20.00 h 
ŽENY V POKUŠENÍ, (komédia, ČR, 118 
min)
utorok 20. 7., streda 21. 7. o 20.00 h
THE cRAZIES, (horor, scifi, triler, USA/
CZ/Tal., 101 min, MP 15)
piatok 23. 7., sobota 24. 7. o 20.00 h 
SEX V MESTE 2, (rom. komédia, USA, 
146 min)

utorok 27. 7., streda 28. 7. o 17.00 h
OBLAčNO, MIESTAMI FAŠÍRKY, (anim. 
rozpr., USA, 90 min)
piatok 30. 7. o 20.00h
cESTA, (dobr. triler, USA, 113 min)
utorok 3. 8., streda 4. 8. o 20.00 h
MUŽI, čO čUMIA NA KOZY, (komédia, 
USA/VB, 94 min, MP 12)
piatok 6. 8., sobota 7. 8. o 20.00 h
PRINc Z PERZIE: PIESKY čASU, (akčný, 
dobr., USA, 116 min)
utorok 10. 8., streda 11. 8. o 17.00 h
PRINcEZNÁ A ŽABA, (anim. rozpr., 97 
min)
piatok 13. 8., sobota 14. 8. o 20.00 h 
TWILIGHT SÁGA: ZATMENIE, (rom. ho
ror, USA, 120 min, MP 12)
utorok 17. 8., streda 18. 8. o 20.00 h
ZÁLOŽNý PLÁN, (rom. komédia, USA, 
106 min)
streda 18. 8., štvrtok 19. 8., piatok 20. 8., 
sobota 21. 8., nedeľa 22. 8. o 17.00 h
SHREK: ZVONEc A KONIEc, (anim. roz
pr., USA, 92 min)
piatok 20. 8., sobota 21. 8. o 20.00 h 
ZELENÁ ZÓNA, (vojnová dráma, USA/
VB/Fr./Špan., 115 min)
utorok 24. 8., streda 25. 8. o 17.00 h
AKO SI VYcVIčIŤ DRAKA, (anim. rozpr., 
USA, 97 min)
piatok 27. 8., sobota 28. 8. o 20.00 h
NOčNÁ MORA Z ELM STREET, (horor, 
USA, 102 min)
Vstupné na filmové predstavenia od 2,50 € 
(podľa požiadaviek film. spoločností)

XI. KNIŽNIcA

Knižnica MCK, Záhorácka 1919
od 17. 6. 
Výstava: Staré pohľadnice Malaciek
od 21. 6.
Výstava: Portréty rozprávkových by-
tostí, Denisa Bogdalíková
Otvorené: 
Po–Pia 10.00–12.00 h, 13.00–18.00 h, 
So: 10.00–13.00 h

XII. VýSTAVY

Galéria MCK, Záhorácka 1919, vstup voľ
ný
2. 7. o 17.00 h Vernisáž výstavy 
ĽUBOMÍR MIčA: VýTVARNÉ EPIZÓDY
Výstava potrvá do 1. 8.
5. 8. o 17.00 h Vernisáž výstavy 
TVORIVÉ LETO 2010
Výstava potrvá do 29. 8.
Otvorené: 
Ut–Pia 9.00–12.00 h, 13.00–17.00 h, 
So–Ne 14.00–17.00 h

kUPÓn

12

Spomedzi čitateľov, ktorí poslali správ
ne vylúštenie tajničky – Dom bez detí 
je ako zvon bez srdca – sme vyžrebo
vali Máriu Hozovú z Veľkomoravskej 
ulice v Malackách. Získava sadu kníh 
do domácnosti. Žiadame výherkyňu, 
aby sa do 31. júla ohlásila v redakcii.
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ČASOPIS, 
KTORÝ VÁS DOSTANE!

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

Eva Máziková miluje nespútanosť! Bude hrať v seriáli?

Len hladká pokožka je krásna. Vyberte si depiláciu 
na mieru!

Ako vyliečiť boľavý chrbát? Rady, ktoré určite oceníte.

Vypestujte si rastlinu nesmrteľnosti doma v črepníku!

Za všetko môžu nohavičky! Priznanie o tom, že aj 
pranie bielizne môže vyčariť krásne erotické ráno...

Prečo nás trápia mykózy a ako sa im vyhnúť?

Neodolateľné životné príbehy a osudy čitateľov.

A okrem toho: Mimoriadna, 32-stranová príloha 
EXTRA so  senzačnými tipmi na letnú dovolenku 
a prázdniny, úžasné tipy pre zdravie, krásu a bývanie 
a populárna súťaž, plná chutných receptov VARÍ  CELÁ 
RODINA! A to všetko len za 49 centov!!!

Metromedia 53x110 f.indd   1 6/8/10   2:35 PM

Združenie zdravotne postihnutých 
VIKTÓRIA pozýva záujemcov na

výstavu výšiviek
a bábik, 
ktorá sa koná od 21. do 26. júna  
v čase od 10.00–16.00 h v prístavbe 
budovy mestského úradu, č. d. 111 
(vchod od MsP).

kultúrne leto 2010

Aký program vás 
čaká v lete?

Autorom výroku, ktorý tvorí tajničku, 
je poľský básnik a prekladateľ Julian 
Tuwin (1894–1953)

VODOROVNE
A 3. čASŤ TAJNIčKY – EČ vozidiel Pe

zinka – B mužské meno – spracúva na ni
te – starý strieborný peniaz – MPZ vozi
diel Rumunska c pokolenie – lyže (hist.) 
– ženský hlas – výbava kovboja – plakal 
(bás.) D 3. čAŤ TAJNIčKY – rieka vo 
Francúzsku – 1. čASŤ TAJNIčKY E za
tajujú – nemecká speváčka – sedacia po
loha tela – pohyb nôh pri cvičení na ná
radí – vlastním F všetko v poriadku 

(angl. skr.) – mravouk – poolamoval – cu
dzie ženské meno G predložka (vo vnút
ri) – 2. čASŤ TAJNIčKY

ZVISLE
1 známe ruské mesto 2 na tri spôso

by (čísl.) 3 atď. po česky – citoslovce va
rovania 4 český ústav (skr.) – väčšie od
borné články 5 patriaci Írke – MPZ vozi
diel Islandu 6 EČ vozidiel Popradu – síd
lo v Číne – EČV okresu Kežmarok 7 hra
nica (lek.) – obnov (nár.) 8 väčšia obytná 
predsieň – odporovacia spojka 9 skrat
ka yardu – ihličnatý strom alebo krík – fa
lošný po maď. 10 mlátil, udieral – tichý, 

mlčanlivý 11 pozadie po angl. – zástup 
ľudí 12 medzinárodný kód štátu Ugan
da – opustený – skratka svetelného roka 
(light year) 13 chem. zn. kryptónu – čes
ké vydavateľstvo 14 zrnitá vápencová 
hornina – daruje 15 malé ucho – meno 
amerického herca Gibsona 16 upratáva
te, odstraňujete 17 kolomaž po česky 

Pomôcky: I-che, ál, rear, ora, UG, 
oolit, Odeon

Kto chce súťažiť o sadu kníh do domác
nosti, nech pošle kupón spolu so správny
mi odpoveďami do 28. júna a zaradíme 
ho do žrebovania.

Hotel pre psov v lozorne
ponúka
• koterce 4 x 2 metre
• 2x denne individuálne „venčenie“
• kontrola zdravotného stavu
•  možnosť výcviku poslušnosti  

alebo obrany
MH 10F??
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Stanislava Šurinová a Ma
rián Babinský; Andrea Temerová  
a Miroslav Oravec; Jaroslava Babjá
ková a Miroslav Zobok

NIE SÚ MEDZI NAMI:

POVEDALI SI ÁNO:

Stanislav Turek, Malacky, 
*1959; Eva Katerincová, Ga

jary, *1923; Alojz Miholek, Moravský 
Svätý Ján, *1930; František Sedlá-
ček, Malacky, *1931; Anna Seleš-
tianska, Malacky, *1948; Mária Dá-
vidová, Malacky, *1929

†

SpomienkA

blAhoželáme

VÍTAME MEDZI NAMI:

Filip Velický

od 1. 6. do 14. 6. 2010
SpoločenSká kronikA

SPEKTRUM

Ak máte zaujímavé 
fotografie, alebo vie-
te o mieste, ktoré sto-
jí za to vyfotiť, pošlite 
svoj námet do redak-
cie! 

OKOM
OBJEKTÍVU

Slováci 
snívajú, 
maďari 
„snia”

Ako sa zdá, pán Slota na to znova  
raz prišiel. Nielen, že slovenčina a ma
ďarčina sa takmer diametrálne odlišu
jú, ale aj slovenčina používaná v súvis
losti s Maďarmi je úplne iná, ako tá 
kodifikáciami zaužívaná. Ako správna 
novinárska hyena sa tohto hneď chy
tám a cítim potrebu poblahoželať 
predsedovi SNS – veď je to predsa on, 
kto nás vyvedie z tisícročnej maďarskej 
uzurpácie. 

Trikrát sláva mesiášovi chudobných 
a nech mu tá stíhačka dobre lieta! No 
možno by sme sa nemali až tak rado
vať, určite nie takto predčasne. Náš div
ný Janko varoval v relácii O 5 minút 12 
(2. 5.) svoje ovečky, že ak sa SNS nedo
stane do najbližšej koalície, môžeme sa 
rozlúčiť so slovenskou suverenitou. Že
by mal líder národniarov vízie našej 
temnej budúcnosti? Je ťažko povedať, 
či má pán Slota ojedinelý dar jasno
zrivosti, alebo je už jednoducho načase 
vysadiť niektoré lieky. Minimálne ich 
zapíjanie alkoholom neodporúča de
väť z desiatich lekárov. Slovenských, 
samozrejme. A možno sa len predseda 
SNS nudí. Autami jazdí každú chvíľku, 
stíhačkou tiež – je čas zaobstarať si 
tank. A pri tej príležitosti už zorganizo
vať nejakú tú donquijotskú výpravu. 
No vráťme sa späť k vystúpeniu Proro
ka v politickej talk show O 5 minút 12, 
v ktorej sa náš milovaný Janko vyjadril, 
že: „...Maďari snia o veľkom Uhorsku“. 
Nuž, sniať... či snúť, či čokoľvek to pán 
predseda už myslel, naši južní susedia 
môžu, ale to je asi tak všetko. My si 
predsa svoju domovinu nedáme! Pri
najhoršom pošleme proti Jobbiku našu 
slovenskú pospolitosť, prinajlepšom si 
obe strany vytlčú z hláv tie hlúposti 
o hasení niečoho, čo vôbec nepáli. Je sí
ce krutou pravdou, že tým by národ
niarsky líder stratil svoj entuziazmus do 
života, no ešte vždy susedíme s Poľ
skom, Českom, Rakúskom a Ukrajinou. 
Veď je predsa celkom normálne pred
pokladať, že také Rakúsko je to isté, čo 
Maďarsko...

MÁRIO LORENC

nebezpečenstvo 
číhajúce v centre

Už roky v centre mesta na križovatke 
Záhoráckej ulice a Ulice J. Kostku chátra 
budova terajších potravín. Paradoxom 
je, že práve v týchto potravinách sú situ
ované oznamy CVČ, MCK či pohrebníc
tva. Okrem toho tu reklamný priestor vy
užíva aj realitná kancelária. Pri pohľade 
na postávajúcich ľudí pod nebezpečnou 
strechou sa natíska otázka: Dokedy sa 
bude čakať s opravou či zaistením sko
rodovaných žľabov, uvoľnených škridlíc 
a iných častí „čapice“ domu? Kým sa ne
stane nešťastie? Minimálne tabuľu upo
zorňujúcu na nebezpečenstvo by si toto 
miesto zaslúžilo.

-lucy-

„Ihneď po prebratí tohto oznámenia 
pracovníčka štátnej správy odpadové
ho hospodárstva Jana Kunšteková tele
fonicky požiadala mesto o dočasné 
umiestnenie predmetného nebezpeč
ného odpadu na odpadovom dvore 
vzhľadom na jeho charakter. Súčasne 
telefonicky požiadala o spoluprácu pri 
obhliadke aj mestskú políciu,“ znie vy
jadrenie obvodného úradu. 

„Mesto zaujalo odmietavé stanovisko 
z dôvodu, že ide pravdepodobne o od
pad z podnikateľskej činnosti a mesto 
ho nemá kde skladovať ani ako ho od
viezť. V ten istý deň odobral pracovník 
spoločnosti Arguss vzorku za účelom za
bezpečenia jeho vhodného zneškodne
nia. Na základe obhliadky skonštatoval, 
že vzhľadom na hustú konzistenciu od
padu nehrozí nebezpečenstvo jeho vy
tečenia vplyvom dažďa. Pri obhliadke 
bol prítomný aj predseda poľovného 
združenia Malačan. Na základe výsled
kov rozboru odobratej vzorky tunajší 

úrad požiadal spoločnosť A.S.A. Sloven
sko o prepravu odpadu na konečné zne
škodnenie v súlade so zákonom o odpa
doch,“ končí sa reakcia. Štátna správa 
odpadového hospodárstva obvodného 
úradu životného prostredia napokon 
potvrdila, že vanička s odpadom je už 
odstránená.               -mh-

Cieľom akcie je prispieť k šíreniu to
lerancie a k odstraňovaniu bariér v po
stojoch ľudí k tým s mentálnym postih
nutím. V Malackách sme usporiadali  
prezentáciu občianskeho združenia spo
jenú s rozdávaním letákov, zrkadielok  
a časopisov na Kláštornom námestí.

V doobedňajších hodinách sa oko
loidúci mohli pristaviť  pri stoloch s vý
robkami tvorivého ateliéru VSTúPTe,  
n. o., a chránených dielní Domu Svita
nia. 

Práve v Deň krivých zrkadiel odštar
tovalo ZPMP v Bratislave kampaň za 
dôstojný život ľudí s mentálnym po
stihnutím. Jej názvom a zároveň aj 
mottom je: 

Sme takí istí ako vy, 
chceme žiť s vami. 

Kampaň chce upozorniť, že ľudia  
s mentálnym postihnutím chcú mať 
rovnaké šance na vzdelanie, prácu či 
trávenie voľného času. 

Kampaň sa bude predovšetkým usi
lovať upozorňovať na potrebu systé
mu celoživotného vzdelávania dospe
lých ľudí s mentálnym postihnutím, 
ktorý u nás momentálne chýba. V prie
behu júna bude ZPMP verejnosť oslo
vovať rozhlasovými a televíznymi spot
mi, stretnete sa s billboardami a inými 
tlačenými materiálmi. Do októbra sa 
realizuje verejná zbierka, ktorej výťažok 
bude použitý na realizáciu celoživot
ného vzdelávania ľudí s mentálnym po
stihnutím a na ich sociálnu rehabilitá
ciu.

   IVETA HLAVENKOVÁ

GloSA

Klienti Domu Svitania sa delili o priestor s členmi neziskovej organizácie Vstúpte. 

iným pohľadom
Svitanie  –  Združenie na  pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím (ZPMP) 
sa 12. júna už po štvrtýkrát pripojilo k ostatným mestám na Slovensku, 
kde ZPMP organizuje Deň krivých zrkadiel. 

odpad z lesa je už
odstránený

V jednom z minulých čísel Malackého hlasu sme vás informovali o náleze 
jedného Malačana, ktorý v lesíku v lokalite Gašparov vŕšok pri Moteli M 
objavil plechovú vaničku naplnenú pravdepodobne olejom. Na článok za-
reagoval obvodný úrad životného prostredia, ktorému mestský úrad pod-
net vo veci porušenia ustanovení zákona o odpadoch postúpil. 

Milí spoluobčania, 
mnohí z Vás dostanú do schránok 

dotazník. Jeho cieľom je prieskumom 
zistiť Vaše názory na aktuálne otázky, 
ktoré trápia obyvateľov Malaciek. Po
môžte nám a venujte pár minút vyplne
niu dotazníka. Otvorenie verejnej dis
kusie pomôže zviditeľniť Vašu mienku. 
Výsledky prieskumu chceme dostať do 
povedomia prostredníctvom mest

ských médií a našich volených zástup
cov cez poslanca Juraja Říhu. Vyplnený 
dotazník môžete odovzdať do 16. júla 
2010 v zberných miestach, ktoré budú 
uvedené na dotazníku. Dotazník môže
te vyplniť aj elektronicky na interneto
vej stránke www.vasiludia.sk. Ďakuje
me.

DUŠANA BIELESZOVÁ, 
MILAN ONDROVIČ, ZUZANA ZIEGLEROVÁ

Spoznať váš názor 

Strecha je v dezolátnom stave, čo potvrdzujú aj tieto zábery z 31. mája tohto roka, 
kedy sa za výdatných dažďov zazelenala machom. 

Dnes už čas pokročil, 
vďaka je  na rade, roky 
sa lopotil, no srdce má 
i v šestdesiatke mladé. 
Je v ňom lásky, sily, je 
to náš jubilant, náš 
TONKO milý. Zo srdca 

blahoželá celá  rodina.

K 7. narodeninám EM
KE ANTIČOVEj veľa 
šťastných a spokoj
ných dní, pevné zdra
víčko, k tomu sladkú 
pusu na líčko prajú 
babka s  Kubom.

4. júna uplynul 1 rok, 
čo nás opustila naša 
mama TERéZIA OS
LEjOVÁ. Smutný ostal 
dom, tak veľmi nám 
chýbaš v ňom. S lás
kou a úctou spomína

jú dcéry Marta, Zlata, synovia Vlado 
a Marián s rodinami, vnuci, pravnuci 
a ostatná rodina. 

nia nižšia ako hodnota majetku, pois
ťovňa nevyplatí celú sumu. Môžete si 
však napríklad starožitnosti alebo iné 
cennosti pripoistiť.

Magnet pre zlodejov
Keď nechávate váš príbytok na dlhší 

čas opustený, nenechávajte zlodejom 
dôvod na to, aby sa stal ľahkou korisťou. 
Zatiahnuté okná a preplnená schránka 
sú znamením, že dom je už dlhší čas 
prázdny. Zlodejov pritiahne aj vaša vi
zitka, ktorú zdobí titul. Nemali by ste za
budnúť pozatvárať aj pivničné a pod
krovné okienka, cez ktoré ľahko vniknú 
do domu. Magnetom sú aj spomínané 
staré dvere alebo stará zámka, ktorú do
káže otvoriť aj začiatočník.

Než zabuchnete dvere
 poproste dôveryhodnú osobu, aby 

vám zalievala kvety, otvárala okná, hý
bala s roletami alebo žalúziami a vybe
rala poštovú schránku

 kľúče nenechávajte na dohovore
ných miestach (rohožka, kvetináč)

 peniaze nenechávajte doma v skri
ni ani na iných viditeľných miestach

 cennejšie veci, šperky, starožitnosti 
vložte do trezoru (dá sa prenajať v ban
ke)

 vypnite všetky elektrické prístroje 
zo zásuvky

 zastavte prívod vody a plynu
 vyneste smeti, vyhoďte kaziace sa 

potraviny, skontrolujte kôš so špinavou 
bielizňou

Kam s domácim zvieratkom?
Pri plánoch vašej letnej dovolenky 

by ste nemali zabudnúť ani na vaše 
zvieratko. Ak ste sa rozhodli ísť na do
volenku bez neho, sú tu dve možnosti, 
kam ho umiestniť. Jednou je starostli
vosť o zvieratko u vašich príbuzných 
alebo priateľov. Tou druhou, podstatne 
drahšou, je hotel pre domáce zvieratká, 
väčšinou len pre psov. Majiteľmi hote
lov bývajú často ľudia, čo majú so zvie
ratami skúsenosti a vedia zabezpečiť 
odbornú starostlivosť, kŕmenie, venče
nie a kúpanie. Pred prijatím do hotela 
treba predložiť potvrdenie o dobrom 
zdravotnom stave od veterinára, ktoré 
by nemalo byť staršie ako tri dni. Psík 
musí byť odčervený, zbavený bĺch a oč
kovaný proti kotercovému kašľu. 

V našom okolí je však zvieracích ho
telov veľmi málo, a preto si ich musíte 
vopred rezervovať. Najbližšie sú v Lo
zorne, v Bratislave a v Svätom Jure je 
hotel pre mačky.

PETRA ŠUŠOTOVÁ

Aby bola dovolenka 
bezpečná
Dokončenie z �. strany
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Ako zdolávajú boj s alergiou pacienti Nemocničnej a. s.?

„U mojich pacientov v Nemocnici v Malackách sa najčastejšie stretávam so sezónnymi 
alergiami, ako sú alergie na trávy či stromy. Výstižný a správny názov je peľová nádcha 
– tzv. polinóza. Taktiež prichádzajú pacienti, ktorí trpia celoročnou alergiou – napr. 
alergiou na roztoče,“ vysvetľuje MUDr. Mária Krčméryová, alergologička Nemoc-
nice v Malackách, Nemocničná, a. s.

Alergia – choroba súčasnosti

Alergikov stále pribúda a možno v budúc-
nosti nebude azda ani jedného človeka, 
ktorý nebude trpieť istou formou alergie. 
O tom, ako sa uskutočňuje diagnostika 
alergických ochorení, sme sa porozpráva-
li s RNDr. Elenou Tibenskou, PhD., odbor-
nou garantkou pre klinickú imunológiu 
laboratória Medirex, a. s., ktoré je rovnako 
ako Nemocničná a. s., súčasťou zoskupe-
nia MEDIREXGROUP.

� Čo predstavuje diagnostika 
alergických ochorení?

Je pravdou, že v súčasnosti trpí alergiami 
stále viac a viac detí aj dospelých. Diag-
nostika alergických ochorení je na jednej 

strane zaujímavou, avšak na druhej strane 
aj veľmi komplikovanou problematikou, 
najmä pokiaľ ide o diagnostiku potravi-
novej alergie, diagnostika inhalačných 
alergií však v ničom nezaostáva. Pacienti 
si niekedy myslia, že ak prídu k lekárovi, 
nechajú si urobiť kožné testy, prípadne 
odber krvi, po vyšetrení budú presne 
vedieť, na čo sú alergickí. No komplikova-
nosť tejto problematiky spočíva v tom, že 
nie vždy sa dá identifi kovať alergén, kto-
rý spôsobuje problémy. Pri potravinovej 
alergii sa napr. nie vždy podarí identifi ko-
vať potravinu, prípadne jej zložku, ktorá 
je príčinou alergickej reakcie. A na druhej 
strane je dôležité povedať, že mnohé 

reakcie na potraviny sú spôsobené inou, 
nie alergickou reakciou, aj keď sa ako 
alergické „tvária“.

� Vysvetlíme si to na príklade…
Asi nikto z nás nekonzumuje iba jedno-
strannú stravu, preto nevie, ktorá z pot-
ravín mu mohla spôsobiť problémy. Ak 
by som napríklad, jedla celý deň jahody 
a potom spozorujem nejaké problémy 
(napr. kožné, tráviace), môžem s vyso-
kou pravdepodobnosťou povedať, že ide 
o alergickú reakciu na jahody. Ešte stále 
to však môže byť aj reakcia na postrek 
alebo iné chemikálie, prípadne plesne, 
ktoré sa na jahodách mohli nachádzať.

Ďalším problémom sú aj niektoré potra-
viny (napr. tuniak, makrela, niektoré syry), 
ktoré spôsobujú v organizme uvoľňova-
nie určitej látky (histamínu), ktorá spô-
sobuje reakcie podobné alergii. Ide teda 
o nežiaducu reakciu na danú potravinu 
(pseudoalergiu), avšak laboratórnymi 
testami sa nedá dokázať ako alergická 
reakcia na danú potravinu.

� Ako prebieha konkrétne takáto 
diagnostika v laboratóriu?

V laboratóriu sa robí vyšetrenie alergic-
kých ochorení z krvi pacienta – k dispo-
zícii máme obrovské množstvo rôznych 
alergénov. To znamená, že ak sa v krvi 
pacienta nachádzajú protilátky proti da-
nému alergénu (ktoré svojím pôsobením 
v organizme spôsobujú alergické prejavy), 
vieme ich v laboratóriu dokázať, a tým po-
môcť lekárovi v stanovení diagnózy.

Čím sa alergie prejavujú?
Častým prejavom alergie u pacien-
tov býva kýchanie, pálenie až rezanie 
v očiach. Niektorým pacientom tečie 
z nosa „vodnatý výtok“, alebo sa im ťažko 
dýcha.

Existuje prevencia proti alergii?
Alergii sa neubránime. V prípade vzniku 
alergií môže ísť napríklad o dedičnú pre-
dispozíciu, čo znamená, že ak má jeden 
rodič alergiu, je u dieťaťa 40% pravde-
podobnosť, že bude mať tiež alergiu. Ak 
majú v rodine obaja rodičia alergiu, u die-
ťaťa je potom až 70 – 80% pravdepodob-
nosť, že sa u neho alergia tiež prejaví.

S letom je spájaná alergia na slnko. 
Ako sa jej brániť?
V letnom období je dôležité používať 
opaľovacie krémy s vysokým ochranným 
faktorom. Neodpo-
rúča sa ležať pria-
mo na slnku. Ak 
ste na dovolen-
ke pri mori či pri 
vode, odporúča sa 
po kúpaní skryť sa 
v tieni.

Ak by ste radi vedeli svoje výsledky čo 
najskôr, využite možnosť prednostné-
ho vyšetrenia ako jedného z mnohých 
benefi tov, ktoré Vám ponúkajú naše 
Karty zdravia.
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Prechod z jarného do letného obdobia sa každým rokom skracuje. Nízke 
teploty zrazu vystriedajú extrémne vysoké. Kvitnúca príroda a s ňou aj 
ortuť teplomera na sľubných hodnotách môže byť však pre mnohých z nás 
problémom, pre ktorý nevieme spávať.

Tečie vám z nosa a slzia vám oči vždy 
v konkrétne ročné obdobie, alebo keď 
navštívite priateľov, ktorí chovajú hoci 
mačku? Majú alergické ochorenie – či 
už v podobe ekzému, alergie na potra-
viny, sennú nádchu alebo astmu – rodi-
čia alebo súrodenci? V takom prípade je 
veľmi pravdepodobné, že ste alergikom. 
Nezabúdajte na dôležitosť prevencie 
a navštívte našu alergologickú a imu-
nologickú ambulanciu v Nemocnič-
nej a. s.

MH 10 F7

Box v Malackách
Bc RTJ Malacky usporiadal  v sobotu 12. júna jubilejný pätnásty ročník me-
dzinárodného turnaja  O pohár Záhoria. V tomto ročníku o pohár bojovali 
výbery z českej republiky a Slovenska, keďže chýbali boxeri z Maďarska. 
Na kvalite súbojov v ringu to však neubralo.

Malačania sa prizerali súbojom jubilejného 15. ročníka medzinárodného turnaja. 

Za pekného počasia sa v ringu pred
stavilo osem dvojíc, medzi ktorými ne
chýbali ani Malačania Mário Šišolák  a Ja
kub Belan v kategórii mladšieho dorastu 
a Norbert Studenič v kategórii staršieho 
dorastu. Všetci traja súboje v ringu vy
hrali na body. U mladších dorastencov 
sa víťazne predstavil aj Michal Zátorský 
z Nitry, ktorý sa pripravuje na ME, keď 
porazil Lukáša Máleka z Brna. Seniorské 
súboje v ringu nadchli i divákov, ktorí 
aktérov často odmeňovali potleskom. 
V troch prípadoch vyhrali boxeri zo slo

venského výberu – Nitrania René Rajko, 
Tomáš Vaňo a Sandro Dirnfeld. Jediné 
víťazstvo medzi seniormi pre český vý
ber získal Ondřej Urbaník, ktorý boxuje 
za Ostravu. Rozhodcami boli Bratislav
čania Miroslav, Richard a Jaroslav Jaku
bíkovci; štvrtým bol Jozef Šefranko. Po
hár Záhoria si z rúk hlavného rozhodcu 
Miroslava Jakubíka prevzal tréner slo
venského výberu Pavol Hlavačka z Nitry. 
Vydarené podujatie sa uskutočnilo pod 
patronátom mesta Malacky. 

A. PAŠTEKA, foto: S. OSUSKý

na bicykli deťom
Na bicykli deťom je názov chari-
tatívnej akcie, ktorej posolstvo 
odovzdáva na svojej ceste z naj-
východnejšej slovenskej obce No-
vá Sedlica až do českého Ašu zná-
my moravský vytrvalec na vyso-
kom bicykli, tzv. kostitrase, Pepa 
Zimovčák.

Odkrajujúc 6. deň cykloputovania 
zavítal v nedeľu 13. júna aj s pelotó
nom 60 cyklistov do Malaciek, kde sa  
k nemu pridala aj desiatka cykloturis
tov SCK Záhorák Malacky. Po spoloč
nej fotografii a podpise do knihy pred
sedu SCK Záhorák Malacky Petra Pa
tscha odprevadili Pepu Zimovčáka až 
do Skalice, kde mu pri jeho rozlúčke 
so Slovenskom vyslovili poďakovanie 
za uskutočnenie tohto ojedinelého po
dujatia.

-sck-; foto: -raj-Na čele cyklistov badať Pepa Zimovčáka na kostitrase. 

13. ročník rodinného 

Festivalu 
Mlyn
Festival je bohatý nielen vďaka menám 
účinkujúcich (bratia Nedvědovci, Věra 
Martinová, Peter Nagy, Jana Kirsch-
ner, Fragile, Martin chodúr), ale stavia 
aj na sprievodných akciách. Chýbať ne
bude plážový volejbal a na svoje si prí
du aj deti v Balulande a v indiánskom 
tábore. Počas horúčav si nohy môžete 
ochladiť sčasti v napustenom bazéne. 
Stanovanie je samozrejme zadarmo. Viac 
na www.festivalmlyn.sk.               -nasi-

FeStivAlové leto

Zámocký park opäť 
privíta podujatie

StreetFest
12. ročník sa uskutoční 3. júla a okrem fi
nále celoslovenskej Streetball Tour si 
môžete pozrieť koncerty kapiel Des-
mod, Hex, Zóna A či Rytmusa. Vstu
penky kúpite v kníhkupectve Ľubica, 
v Kultúrním domečku a v Caffe 23 za 6 € 
(na mieste 9 €).                -mh-

Posledný júnový víkend máte možnosť vyraziť za zábavou priamo do prí-
rody – na neďaleký Kamenný mlyn. Privíta vás 

Festival Mlyn je tradične miestom zába
vy pre dospelých aj pre tých menších. 
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