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úvodník

Termín uzávierky 
mosta posunutý!
Avizovaná uzávierka diaľničného 
privádzača v centre mesta, ktorého 
rekonštrukcia sa mala začať 1. júla, 
sa o niekoľko týždňov posunula. 
Dôvodom je časová tieseň, v ktorej sa 
projektant, spoločnosť VUIS – mosty, 
ocitol. Keďže projektová dokumentá
cia bude z tohto dôvodu hotová až  
1. júla, k úplnej uzávierke mosta príde 
21. júla. V tento deň sa začnú aj sta
vebné práce súvisiace s jeho opravou.
 -sisa-

Tento ročník priniesol v porovnaní 
s minulými viaceré zmeny. Do súťaže sa 
mohli zapojiť (a zapojili sa!) i študenti 
z iných stredných škôl než len z malac
kých gymnázií. Dovolil to štatút súťaže, 
ktorý vznikol len vlani. Ako sa v ňom pí
še: „Súťaže sa môžu zúčastniť autori pró
zy aj poézie – študenti miestnych gymná
zií, ale na základe indi
viduálnej prihlášky aj 
študenti iných škôl, 
ktorí žijú v Malackách 
alebo pochádzajú 
z tohto mesta a ich vek 
je od 15 do 20 rokov.“ 
Práve táto skutočnosť umožní vstup do 
literatúry nadaným študentom, ktorí 
v Malackách nežijú alebo navštevujú inú 
strednú školu. Hodnotenia nepodpísa
ných prác sa zhostili riaditeľka Centra voľ
ného času a členka Slovenskej asociácie 
učiteľov slovenčiny Alžbeta Šurinová, li
terárny vedec Martin Dzúr a autor v slo
bodnom povolaní a zároveň člen literár

V jeden júnový deň sa zdalo, že 
Zámocký park sa premenil na ča-
rovný les. Park tento deň patril 
klientom neziskovej organizácie 
Vstúpte, ktorí tu vytvorili skutočne 
zázračnú atmosféru. Návštevníkov 
vďaka dokonalej ilúzii vytvorenej 
historickými kostýmami a „tradič-
nými“ tvorivými dielňami vrátili 
do 17. storočia. 

Záujemcovia si mohli zastrieľať z lu
ku, zajazdiť na koni či poníku alebo si vy
skúšať svoju zručnosť pri výrobe hline
ných hrnčekov a postavičiek. Najmen
ších zabavili šermiari, znalkyne dobo
vých tancov, hľadanie kameňa mudrcov 
či pátranie po stratenom poklade grófa 
Pálfiho. Nechýbala ochutnávka chleba 
pečeného podľa tristo rokov starej re
ceptúry či stánok, kde si mladšie ročníky 

mohli zaspievať so superstaristom Mar
tinom Konrádom. „Tohtoročné podujatie 
Malacky bez bariér pripravovalo takmer 
80 ľudí. Návštevnosť nás skutočne pre
kvapila, zabaviť sa sem prišli deti zo zá
kladných i materských škôl,“ priblížila ria
diteľka Vstúpte Martina Ambrušová. Myš
lienkou podujatia, ktoré sa v našom mes
te nekonalo po prvýkrát, je najmä bú
ranie ešte stále existujúcich bariér medzi 

mentálne postihnutými a zdravými ľuď
mi. Pohľad na mentálne postihnutých 
najmä v deťoch vyvoláva rozpaky až 
strach. Hoci pohľad duševne postihnu
tých ľudí na svet sa môže odlišovať od 
názorov akceptovaných spoločnosťou, 
ich posúvanie na okraj society je nezmy
selné. 

SIMONA ŠÍPOVÁ
Foto: S. Rajnová

Zrúcajme bariéry!

 Tvorivá kríza nehrozí
Napriek tomu, že témou prozaických prác zapojených do 9. ročníka literárnej súťaže mladých Malacké brko 2010 
bola kríza, tvorivosť študentov určite nepoznačila. 

Literárne talenty si okrem hlineného brka a finančnej hotovosti na pamiatku odniesli 
i diplom, pozornosti od mesta a dobre mienené rady porotcov.Pokračovanie na �. strane

Hra 
s ohňom

Pravdepodobne v každom sa občas 
ozve túžba po ničote a prázdne. Keď sa 
tak stane, vzduchoprázdno všade naoko-
lo zamrazí i zabolí. Nechuť do všetkého, 
pomalosť žitia a nedostatok akejkoľvek 
vôle niečo zmeniť sú odrazom životného 
štýlu jednotlivca i celého zmäteného sve-
ta. Keď pár skratkovitých viet naťukaných 
na blikajúcom monitore nahradia intím-
ne rozhovory o všetkom a zároveň o ni-
čom, je neskoro zvoniť na poplach. Pria-
teľstvá sa v sieťach strácajú a prepadajú 
do bezodných jám, ktoré majú miesto 
v každej ľudskej duši. Láska milencov sa 
zautomatizovala a hoci si neustále sľu-
bujeme večnú náklonnosť a nezabudnu-
tie, zabudneme. Bytie sa stáva monotón-
nym a hoci ho občas násilne pretne čosi 
nečakané, rýchlo sa vráti do vyjazdených 
koľají. Hoci každý vie, že žiadny suvenír  
si z tohto sveta neodnesieme, odvaha žiť 
a robiť vlastné omyly chýba. No kto sa 
hrá s ohňom, popáli sa, lebo sa chce po-
páliť. To je zákon. 

SIMONA ŠÍPOVÁ

Približne 448-tisíc detí základných 
škôl, vyše 28-tisíc žiakov špeciálnych 
základných škôl a takmer 230-tisíc 
stredoškolákov dostalo 30. júna vy-
svedčenia. 
Nový školský rok 2010/2011 riadite-
lia slávnostne otvoria 2. septembra, 
podľa rozvrhu sa však začne vyučo-
vať až 3. septembra. 

-sita-; foto: S. Osuský

vysvedčenia 
pre 706-tisíc 
školákov

sú zároveň vstupenkou na letné 
prázdniny trvajúce deväť týždňov. 
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SPRAVODAJSTVO

Júnové zasadnutie poslancov MsZ 
malo bohatý program. Dôležitou 
bola zmena rozpočtu, ktorej pred-
metom je rozšírenie účelu využitia 
finančných prostriedkov z prijaté-
ho úveru na financovanie výstavby 
nájomných bytov.

Dôvodom je približne polročný časo
vý nesúlad medzi vynaloženými finan
ciami na projekty Paltour a Inren a vráte
ním týchto výdavkov. Nevyčerpané pro
striedky z úveru na výstavbu bytov na Já
nošíkovej ulici budú použité v prvom ra
de na rekonštrukciu kaštieľa, miestnych 
komunikácií a vodovodnú prípojku v Zá
mockom parku. Časť diskusie bola veno
vaná správe o výsledku vykonanej ná
slednej finančnej kontroly Progres Ma
lacky, s. r. o., za minulý rok a návrhu na 
prevod obchodného podielu mesta v tej
to spoločnosti. Kontrolou evidencie uží
vateľov káblového distribučného systé
mu sa zistilo, že spoločnosť nemá zabez
pečenú preukaznú komplexnú evidenciu 
zmluvných vzťahov. Konateľ spoločnosti 
priznal, že z 3155 abonentov je len 90 % 
pokrytých zmluvnými vzťahmi. Zvyšok 
využíva služby spoločnosti bez zmluvy. 
Podľa slov konateľa platia na základe do
brovoľnosti. Hlavná kontrolórka v správe 
uvádza, že mechanizmus účtovania, aký 
Progres Malacky, s. r. o., používa, nie je 
v súlade so zákonom o DPH ani s postup
mi účtovania pre podnikateľské subjek
ty. Debata poslancov smerovala najmä 
k tomu, že spoločnosť sa nestarala o svoj 

profit. Hlavným dodávateľom prác a slu
žieb v spoločnosti Progres Malacky je fir
ma Progres – Telekomunikačné stavby,  
s. r. o., ktorá je 40 %ným vlastníkom Pro
gresu Malacky a vystupuje ako spriazne
ná osoba. MsZ napokon schválilo od
predaj 60 %ného podielu mesta druhé
mu spoločníkovi.

Škôlka v priestoroch 
detského domova
Jedným z najviac diskutovaných bo

dov bol návrh na riešenie nedostatočnej 
kapacity priestorov v Materskej škole 
Kollárova s alokovanými triedami. V dis
kusii zdôraznila riaditeľka škôlky Mária 
Hudecová nutnosť rýchleho riešenia, 

keďže pre nasledujúci školský rok nebo
lo prijatých až 85 detí a je predpoklad,  
že v budúcich rokoch toto číslo porastie. 
Pred poslancami stáli tri alternatívy – od
kúpenie rodinného domu a jeho výme
na za pavilóny detského domova Ma
cejko, nadstavba na budove MŠ na Kol
lárovej ulici a montovaná stavba v prie
storoch Včelnice. Poslanci si napokon 
zvolili rozpracovanie prvej alternatívy, 
keďže jeden z pavilónov prisľúbila riadi
teľka Macejka škôlke prepustiť ihneď. 
Základom je však statický posudok. Ak 
by nebol kladný, rozpracovať by sa mala 
druhá alternatíva a o ďalších krokoch tý
kajúcich sa nadstavby na staršej budove 

by poslanci debatovali v septembri. Po
slanci v tajnom hlasovaní schválili i ná
vrh všeobecne záväzného nariadenia 
o prenájme nebytových priestorov. Zme
na VZN spočíva v znížení ceny nájmu za 
nebytové priestory na Mierovom ná
mestí, ktoré sa využívajú ako zdravot
nícke zariadenia. Cena bola stanovená 
50 €/m2/rok, prijatím uznesenia sa zníži
la na 33 €/m2/rok.

Primátor rozhodnutý vetovať
Ešte na zasadnutí zastupiteľstva pri

mátor J. Ondrejka konštatoval, že niekto
ré poslancami schválené návrhy na pre
vod nehnuteľností bude vetovať. 1. júla 
zvolal zasadnutie mestskej rady, keďže 
výkon uznesení týkajúcich sa prevodu 
majetku pozastavil. Členov mestskej ra
dy oboznámil s dôvodmi, pre ktoré je 
prevod nehnuteľností pre mesto nevý
hodný. „Súčasne som poslancom priblí

žil aktuálnu prognózu výnosu dane z príj
mu fyzických osôb, podľa ktorej sa naše 
príjmy znížia asi o 450tisíc €,“ priblížil  
J. Ondrejka. Poslanci môžu do dvoch me
siacov uznesenia potvrdiť, primátor však 
bude žiadať ich nepotvrdenie a predaj 
prerokúvaných nehnuteľností za znalec
kú cenu. MsZ totiž neprejavilo vôľu pre
dať nehnuteľnosti za znaleckú hodnotu. 
V závere zasadnutia informoval primátor 
prítomných o Transkontinentálnom tran
zitnom termináli, tzv. T. T. T. projekte. Ten 
rokuje o dopravnom uzle, ktorý by mal 
na Záhorí v blízkosti mesta vzniknúť do 
roku 2020. Projekt počíta s vybudova
ním letiska, prístavu alebo železničnej 
stanice a s kapacitou 200 miliónov ton 
tovarov ročne, prúdiacich k nám z Číny. 
Primátor však Memorandum o spolu
práci pri príprave a realizovaní projektu 
nepodpísal. 

SIMONA ŠÍPOVÁ; foto: Stano Osuský

Primátor využije právo veta

kedy budú 
prázdniny?

Letné prázdniny sa začali pred pár 
dňami, no už teraz je známy har-
monogram prázdnin v budúcom 
školskom roku.

Ten sa začína 1. septembra. Školské 
vyučovanie sa začína vo štvrtok 2. sep
tembra. Vyučovanie podľa rozvrhu ho
dín sa začne v piatok 3. septembra. Škol
ské vyučovanie v prvom polroku škol
ského roka sa končí 31. januára 2011. 
Klasifikačná porada za prvý polrok sa 
uskutoční najskôr 24. januára 2011. Škol
ské vyučovanie v druhom polroku sa  
začne v utorok 1. februára 2011 a končí 
sa vo štvrtok 30. júna 2011. Klasifikačná 
porada za druhý polrok sa uskutoční naj
skôr 22. júna 2011. Školský rok 2010/2011 
bude trvať 251 pracovných dní.

    -msú-

Čakajú most dve 
rekonštrukcie?

V súvislosti s pripravovanou modernizáciou trate, ktorá vlakom na dráhe 
štátna hranica s Českom–Kúty–Bratislava–Nové Zámky–Komárno–štátna 
hranica s Maďarskom umožní jazdu rýchlosťou 160 km za hodinu, sa vynára 
otázka, či nadjazd nesúci sa ponad železnicu spĺňa potrebné normy.

Na to, aby bolo mestské zastupiteľ
stvo uznášaniaschopné, musí byť do 30 
minút od začiatku zasadnutia prítomná 
nadpolovičná väčšina. O 8.00 h, kedy  
bolo zastupiteľstvo opätovne zvolané, 
bolo síce prítomných 10 poslancov, je
den však o necelé dve hodiny zbor opus
til, takže ďalšie rokovanie nemohlo po
kračovať. Pokračovalo sa o 12.00 h, kedy 
bolo prítomných už 11 z 18 poslancov. 
Ani druhá etapa rokovania však nebola 
úplne pokojná. Napriek tomu, že rokova
cí poriadok jasne hovorí o tom, že počas 
rokovania je v rokovacej sále dovolené 
používať mobilné telefóny len v tichom 

režime, nie vždy to tak je. Dôkazom bolo 
neustále vyzváňanie a odbiehanie nie
ktorých poslancov. Pre chvíľkovú neprí
tomnosť dvoch poslancov bolo dokonca 
hlasovanie neplatné a muselo sa opako
vať. Poslanci pritom svoju prácu nevyko
návajú  zadarmo. Za mesiac, v ktorom sa 
zasadnutie zastupiteľstva uskutočnilo, 
prináleží poslancovi 50 €. Zásady odme
ňovania poslancov a ďalších osôb zvole
ných mestským zastupiteľstvom do ko
misií sú prístupné na www.malacky.sk 
v sekcii Mesto – Samospráva mesta – 
Mestské zastupiteľstvo – Odmeňovací 
poriadok. Každá neprítomnosť sa dá ľud

sky pochopiť, niekedy sa však zdá, akoby 
si poslanci nevážili čas iných. Každému 
sa občas stane, že sa nejakej udalosti ne
môže zúčastniť, na mieste je však ospra
vedlnenie. Podľa rokovacieho poriadku 
poslanci svoju neúčasť na rokovaní mest
ského zastupiteľstva ospravedlňujú pri
mátorovi vopred. Najmä preto, aby bolo 
vopred jasné, či bude zastupiteľstvo uzná
šaniaschopné a má zmysel aj pre ostat
ných pripravovať sa na zasadanie. S jeho 
organizáciou sú spojené napríklad aj vý
davky na stravu pre poslanecký zbor. 
O účasti poslancov si každý môže spraviť 
vlastný názor na www.malacky.sk v sek
cii Mesto – Samospráva mesta – Mestské 
zastupiteľstvo – Účasť poslancov. Tu mô
žete vidieť aj to, či sa poslanci vopred 
ospravedlnili, alebo či svojou neoznáme
nou neprítomnosťou zmarili zasadanie 
ostatných. Obdobne sa rokovanie po
slancov zrušilo v decembri minulého ro
ka, keď sa malo rokovať o rozpočte. Ak sa 
poslanec nezúčastní zasadnutí za rok ani 
raz, stráca mandát.               -mn-

S jeho rekonštrukciou sa začína 21. 
júla, a tak je na mieste otázka, či želez
nice komunikujú so správcom diaľnič
ného privádzača, teda s Bratislavským 
samosprávnym krajom. V opačnom prí
pade je možné, že o krátky čas po do
končení rekonštrukcie, ktorú financuje 
práve BSK, by prišlo k rekonštrukcii ďal
šej, ktorá bude na mieru šitá železni
ciam. 

„O tom, že most sa začína rekonštru
ovať a v meste bude uzávierka diaľnič
ného privádzača, nemáme vedomosť. 
BSK komunikovalo s Oblastným riadi
teľstvom Trnava, kde  boli z našej strany 
vznesené požiadavky a podmienky. 
Predmetom komunikácie bola len opra

va, nie však rekonštrukcia,“ informovala 
Martina Pavliková, hovorkyňa Železníc 
Slovenskej republiky. 

„V rámci budovania IV. koridoru (sú
časť Paneurópskeho dopravného kori
doru Drážďany–Praha–Bratislava–
Viedeň–Budapešť–Arad; pozn. red.) sa 
v projekte neuvažuje s vyvolanou in
vestíciou, ktorou je prestavba cestného 
nadjazdu. Tento most nie je majetkom 
ŽSR a v súčasnosti je vzhľadom na svoj 
výškový parameter pre prevádzku vy
hovujúci,“ dodala M. Pavliková. Zostáva 
len dúfať, že zvíťazí zdravý sedliacky 
rozum a výška mosta bude dostatočná 
aj v budúcnosti.

-nasi-

Poslanci sa snažili vyriešiť okrem iného aj tiesnivú situáciu v škôlkach. 

Poslanci rokovali aj o zámere využitia pozemkov pod 16 garážami na Olšovského uli
ci, ktoré si obyvatelia svojpomocne vybudovali na prelome 60. a 70. rokov.

voľby sa blížia, záujem 
poslancov klesá

Hoci to znie paradoxne, v posledných týždňoch sa zdá, že poslanci sú zo 
svojej práce unavení. Ich rokovanie, zvolané na 17. júna, sa pre nízku účasť 
presunulo na 25. júna. Aj tento deň však zasadnutie poslancov pôsobilo 
rozpačitým dojmom.

Poznámka: Prázdniny sú určené pre školy okrem materských škôl.

Prázdniny

Posledný deň
vyučovania 
pred začiat
kom prázdnin

Termín 
prázdnin

Začiatok 
vyučovania 
po prázdninách

jesenné
28. 10. 2010 
(štvrtok)

29. 10.–2. 11. 2010 3. 11. 2010 
(streda)

vianočné
22. 12. 2010 
(streda)

23. 12. 2010–
–7. 1. 2011

10. 1. 2011
(pondelok)

polročné
28. 1. 2011 
(piatok)

31. 1. 2011 
(pondelok)

1. 2. 2011 
(utorok)

jarné

Banskobystrický kraj, 
Žilinský kraj, 
Trenčiansky kraj

11. 2. 2011 
(piatok)

14.–18. 2. 2011
21. 2. 2011 
(pondelok)

Bratislavský kraj, 
Nitriansky kraj,
Trnavský kraj

18. 2. 2011 
(piatok)

21.–25. 2. 2011
28. 2. 2011 
(pondelok)

Košický kraj,
Prešovský kraj

25. 2. 2011 
(piatok)

28. 2.–4. 3. 2011
7. 3. 2011 
(pondelok)

veľkonočné
20. 4. 2011
(streda)

21.–26. 4. 2011 27. 4. 2011 
(streda)

letné
30. 6. 2011
(štvrtok)

1. 7.–2. 9. 2011 5. 9. 2011 
(pondelok)

Zmenu sľubuje na svojej webstránke 
ProFiCon, s. r. o. V sekcii Investičné mož
nosti bije do očí projekt s názvom Shop
ping centrum Píla. „Cieľom projektu je 
vybudovanie novej mestotvornej viac
podlažnej nákupnej zóny, ktorá zaplní 
medzery v oblasti obchodu a poskyto
vaných služieb, ktoré do dnešných dní 
v Malackách pretrvávajú. Projekt ponúk
ne obyvateľom mesta Malacky a okolia 
moderné retailové služby, charakteristic
ké vhodnou kombináciou obchodov, slu
žieb, ako aj aktivitami zameranými na vy
užitie voľného času návštevníkov cen
tra,“ sľubuje spoločnosť. Podľa portálu 
www.proficon.sk bude návštevníkom 

centra slúžiť 660 parkovacích miest v troj
podlažnom parkovacom dome. Obcho
dy budú na ploche 16tis. m2. Portál uvá
dza ako termín začatia stavby rok 2010, 
celková investícia predstavuje 50 mil. €. 
Nákupné centrum by malo stáť v priesto
roch píly na Pezinskej ulici neďaleko že
lezničnej stanice. Redakcia sa spoločnosť 
síce pokúšala kontaktovať, no márne. 
Podrobnosti projektu sme sa nedozvede
li. „Projekt je v štádiu prípravy, nie je in
tenzívne riešený,“ znie jediné vyjadrenie 
spoločnosti. Zámer, s ktorým ráta územ
ný plán, sa tak možno zmení a dnešné 
priestory píly sa na modernú autobuso
vú stanicu nezmenia.               -mn-

nákupy v centre mesta
Je evidentné, že nákupné možnosti v Malackách sú stále obmedzené. Za 
kvalitným tovarom musíme cestovať do iných miest, pretože v centre Zá-
horia chýbajú obchody, ktoré by uhasili našu nákupnú horúčku.
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Na redakciu sa obrátil obyva-
teľ Malaciek, ktorý si sťažoval 
na susedkinu čiernu stavbu.

„Desaťročia bývam na Ulici arm. gen. 
Ludvíka Svobodu. Všetky domy sú po
stavené v jednej línii, a tak to bolo aj 
s plotmi, kým si susedka bez stavebného 
povolenia nezačala budovať vysoký be

SAMOSPRÁVA

 Čisto ženský kolektív ekonomického odboru obvodného úradu

Sme tu pre vás
Posledným odborom v rámci Obvodného úradu v Malackách, ktorý vám 
predstavíme, je ekonomický odbor.

neho klubu Tomáš Repčiak. Keďže po
rotcovia netušili, koho prácu hodnotia, 
o objektívnosti vyberania víťazov niet 
pochýb. Oceňovania sa osobne zúčast
nili A. Šurinová a M. Dzúr, ktorí sa štu
dentom aj prihovorili. Mladým literátom 
najviac vytýkali klišéovitosť vyjadrova
nia, používanie ošúchaných fráz a sku
točnosť, že niektoré prozaické práce viac 
ako poviedky pripomínali typické škol
ské slohy. „Väčšina básní bola napísaná 
sylabotonickým veršovým systémom, 
hodnotnými sú však najmä tie písané 
voľným veršom a objavila sa dokonca 
báseň v próze,“ priblížil M. Dzúr. Literá
tov primátor Jozef Ondrejka ocenil hli
neným brkom z dielne výtvarníčky Rozá
lie Habovej, z rúk sponzora, riaditeľa ma
lackej pobočky Tatra banky Branislava 
Šebestu si prevzali i finančnú hotovosť.

Kvalita vs. kvantita
Súťaž, do ktorej bolo prihlásených 52 

príspevkov, je rozdelená do dvoch kate
górií. Prvá patrí príspevkom študentov  
1. a 2. ročníka, druhá študentom 3. a 4. 
ročníka. Keďže s poéziou sa do 1. kategó
rie prihlásil len jeden autor, porota ude
lila Davidovi Elšíkovi čestné uznanie. Ako 
vo svojom príhovore zdôraznil M. Dzúr, 
išlo o básne, ktoré by určite zabodovali 
aj vo veľkej konkurencii. Prvú priečku 
v tejto kategórii obsadila s poviedkou 
Malá časť života Petra Vrablicová. Druhé 
miesto udelené nebolo, o tretie sa po

delili Zuzana Kollmanová, Alexandra Jaš
minská a Jakub Reif. S poéziou v 2. kate
górii bodovali Kristína Bačová, Ivana 
Knapová a Katarína Rzymanová. Prvé 
miesto v próze tejto kategórie patrí Len
ke Kalinovej, druhá priečka Sabine Zet
kovej, na tretej sa umiestnili práce Vero
niky Wolfovej a Anny Suchánkovej. Vy
hlásenie výsledkov sa konalo pod mo
derátorskou taktovkou Silvie Rajnovej 
a nezaobišlo sa bez programu, v ktorom 

vystúpili žiačky malackej základnej ume
leckej školy Anna Laceková, Zuzana Win
klerová a Monika Mifkovičová. Malacké 
brko porušilo tradíciu aj v inom ohľade 
než len v možnostiach účasti. Primátor 
Jozef Ondrejka si ponechal čas a zatiaľ 
nevyhlásil tému prozaických prác, ktoré 
budú súťažiť o rok. Tí, ktorí však budú 
mať chuť zapojiť sa do jubilejného 10. 
ročníka súťaže, sa všetko včas dozvedia. 

SIMONA ŠÍPOVÁ; foto: S. Osuský

Tvorivá kríza nehrozí

Sponzora, ktorým bola Nadácia Tatra banky, zastupoval Branislav Šebesta.

Dokončenie z �. strany

Pred niekoľkými týždňami sa na 
sídlisku Juh takmer stala tragédia. 
Z činžiaka spadli panelové zábrad-
lia dvoch susediacich balkónov.
Podľa statického posudku, ktorý dal 

vypracovať správca bytov Termming,  
a. s., je riešením nové zábradlie na celom 
obytnom dome. „Príčinou pádu bolo ťaž
ké zábradlie, ktoré konštrukcia neudrža
la. Balkóny sú však stavebne v poriadku. 
Nové zábradlie by malo byť z odľahčené
ho kovu,“ informoval Rastislav Maršálek, 
vedúci odboru energetickej výroby spo
ločnosti Termming. Keďže mesto je maji
teľom len 22 bytov v paneláku, majitelia 
zvyšných 74 bytov sa na opravu musia 
poskladať. Tieto byty sú totiž v osobnom 
vlastníctve obyvateľov. Cena rekonštruk
cie ešte nie je známa. „Oslovíme špeciali
zovanú firmu, ktorá vypracuje cenovú 
ponuku,“ dodal R. Maršálek.             -sisa- Je veľkým šťastím, že padajúci panel nikoho nezranil. 

Riešením je nové zábradlie

PÝTAME SA
ZA VÁS

Ekonomický odbor: 7971 222
Odbor, v ktorom ide najmä o peniaze 

a hospodárenie s nimi, má v malackom 
obvodnom úrade pod palcom päť žien, 
ktorým šéfuje Eva Selecká.

Na úseku rozpočtu a účtovníctva má 
ekonomický odbor na starosť prípravu 
rozpočtu obvodného úradu, ktorú schva
ľuje Ministerstvo vnútra SR a nato zabez
pečuje činnosť úradu v rámci týchto 
schválených limitov. Vypracúva správy  
o hospodárení s pridelenými finančnými 
prostriedkami, ktoré predkladá minister
stvu vnútra. Keďže zostavuje rozpočet 
príjmov a výdavkov celého obvodného 
úradu, majú pracovníci tohto odboru ve
domosť o všetkých finančných „transak
ciách” v rámci úradu. Bez práce ekono
mického odboru by zamestnanci obvo
dného úradu nedostali každý mesiac 
výplaty, pretože aj spracovanie miezd 
patrí do jeho kompetencie. Odbor spo
lupracuje s obcami v rámci svojho pôso
benia tak, že im poskytuje dotáciu na 
prenesený výkon štátnej správy, ako aj 
na prípravu, vykonanie a zabezpečenie 
volieb a referenda a následne túto dotá
ciu zúčtováva so štátnym rozpočtom. 

Ekonomický odbor vedie účtovníctvo 
obvodného úradu a spracúva štátne šta
tistické výkazy. Usmerňuje finančné za
bezpečenie preneseného výkonu štát
nej správy a poskytuje dotácie právnic
kým a fyzickým osobám. Odbor taktiež  
v prvom stupni rozhoduje o ukladaní 
pokút podľa Zákona o povinnom zmluv
nom poistení zodpovednosti za škodu 
spôsobenú prevádzkou motorového vo
zidla a zabezpečuje vymáhanie všetkých 
pohľadávok úradu (č. 381/2001 Z. z.).

Na úseku vnútornej prevádzky za
bezpečuje stravovanie zamestnancov, 
ako aj materiálnotechnické vybavenie 
úradu. Zabezpečuje starostlivosť o ma
jetok v správe obvodného úradu, jeho 
údržbu,  prevádzku a taktiež vedie jeho 
evidenciu a vykonáva inventarizáciu. Do 

kompetencie ekonomického odboru 
spadá aj zabezpečenie verejného obsta
rávania a vedenie pokladničnej agendy.

Okrem jednotlivých odborov je sú-
časťou Obvodného úradu  Malacky aj 
osobný úrad.

Osobný úrad: 7971 234
Osobný úrad je organizačný útvar 

služobného úradu v priamej riadiacej pô
sobnosti vedúceho úradu.

Osobný úrad zabezpečuje plnenie 
úloh spojených s uplatňovaním štátno
zamestnaneckých vzťahov v služobnom 
úrade a  pracovnoprávnych vzťahov. Vy
konáva činnosti súvisiace s odmeňova
ním zamestnancov. Spolupracuje s minis
terstvom vnútra pri plánovaní personál
nych potrieb obvodného úradu a pred
kladá mu podklady na zostavenie syste
mizácie. Plní úlohy spojené s kolektív
nym vyjednávaním. Vypracúva a zabez
pečuje vydávanie služobných predpisov 
a pracovnoprávnych predpisov v rozsa
hu svojej pôsobnosti. Zabezpečuje vzde
lávanie štátnych zamestnancov a zamest
nancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme. Kompletnú agendu osobného 
úradu zabezpečuje Alena Bencová.

SILVIA RAJNOVÁ

Necitlivé zásahy do zelene v meste iritujú čoraz viac občanov. 
„Pri čítaní Vašich novín ma zarazila zmienka o orezaných tisoch. Pri ceste do zamest-

nania od železničnej stanice som sa zo zvedavosti chcela presvedčiť, ako to v skutočnos-
ti vyzerá. Je to zásah barbara do živej prírody volajúci po postihu. Listnaté stromy majú 
šancu sa s takýmto zásahom ako-tak vyrovnať, ale u ihličnanov je to katastrofa. Túto  
situáciu mi znovu pripomenul Malacký hlas 9. A pripomenul mi i to, že tento prípad de-
vastácie prírody v Malackách nie je jediný. Pri nákupe v železiarstve Vrablec mi padol po-
hľad na rezom zdevastované čierne borovice a smreky. Udivuje ma nevšímavosť a ľahos-
tajnosť ľudí žijúcich v bytovke vedľa zhanobených stromov,“ napísala redakcii Ľudmila 
Brezovská. Tu má však aj mestský úrad zviazané ruky. „Čo sa týchto stromov týka, sú asi 
meter vzdialené od budovy železiarstva, takže jeho majiteľ môže žiadať aj ich úplný vý-
rub,“ vysvetlila Mária Gajdárová z oddelenia územného rozvoja a stavebného poriadku. 
Téme neprofesionálnych orezávok aj možnostiach postihu samozvaných odborníkov sa 
budeme venovať aj v budúcnosti.         -mn-

vySyPané Z obálok

tónový múr. Ten sa do zástavby rodin
ných domov nehodí a bráni mi vo vý
hľade, keď autom vychádzam z garáže,“ 
rozhovoril sa občan, ktorý chce zostať 
v anonymite. S výstavbou múru jej su
sed od začiatku nesúhlasil, takže nová 
obyvateľka ulice musela žiadať stavebné 
povolenie. Múr však už stojí i bez povo
lenia. Čo sa v takomto prípade dá robiť? 
Do 30 dní od výzvy môže majiteľka po
žiadať o dodatočné stavebné povolenie 
a kolaudáciu. Účastníkom stavebného 
konania bude aj namrzený sused. Vlast
níčka nového oplotenia sa zrejme nevy

hne ani priestupkovému konaniu. 
Za takýto druh stavby je maximál

na výška pokuty približne do 
33 200 €. Sused si sťažoval i na 
nešetrnú orezávku. „Stromy sa 
vo vegetačnom období ore
závať môžu. V tomto prípade 
rez tuje nepoškodil, ale napo

mohol ich zmladenie,“ vysvetli
la Mária Gajdárová z oddelenia 

územného rozvoja a stavebného 
poriadku mestského úradu. 

-sisa-; foto: občan

Na Ulici 
arm. gen. L. 
Svobodu vy
rástol nový múr 
bez povolenia. 
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Kde a ako jazdiť?
Podľa cestnej vyhlášky jazdia cyklisti 

v pravom jazdnom pruhu jednotlivo za 
sebou  pokiaľ na ceste nie sú vyznačené 
cyklopruhy. Zmenu smeru jazdy treba 
vždy viditeľne a hlavne včas ukázať ru
kou. Na jednomiestnom bicykli nikdy 
nejazdia dvaja. Radšej si ho vybavte po
mocným sedadlom na prepravu dieťaťa. 
Takto vybaveným bicyklom sa smie viesť 
len osoba mladšia ako 10 rokov, pričom 
riadiť môže osoba staršia ako 15 rokov. 
Malý cyklista až do dovŕšenia desiateho 
roku nesmie sám jazdiť na ceste, na ko
munikačných a účelových cestách ani 
na cestách vyhradených pre cyklistov. 
Môže jazdiť len po poľných a lesných 
cestách, v obytnej zóne a po chodníku. 
Zákon vymedzuje, že chodcom sa rozu
mie aj osoba, ktorá sa pohybuje na ly
žiach, korčuliach, skejtborde alebo ob
dobnom športovom vybavení. Pre kor
čuliara tak až na zopár výnimiek platia 
rovnaké pravidlá ako pre chodca. Korču
liari musia jazdiť v protismere jazdy, aby 
ich vodiči včas zbadali. Po krajnici alebo 
po okraji vozovky môžu ísť len v rade za 
sebou. Chodci, čiže aj bežci, smú ísť po 
krajnici alebo okraji vozovky najviac dva
ja vedľa seba. Korčuľovať môžete aj na 
chodníku, ale len po jeho pravej strane. 
Takisto môžete využiť aj cestičku pre 
cyklistov, ak tým cyklistov neohrozíte. 
Platí, že človek tlačiaci bicykel alebo mo
torku je chodcom. Ak teda na bicykli se
díte, idete po pravej strane cesty. Ak ho 
tlačíte, považujete sa za chodca a mali 
by ste ísť po jej ľavej strane. Pre jazdcov 
na kolobežke, prípadne na kolobežke 
s motorčekom, na cestách platia rovna
ké pravidlá ako pre cyklistov.

Čo by nemalo chýbať 
vo výbave?
Základnou výbavou musí byť prilba. 

Musí pevne sedieť na hlave, aj keď ne
máte zapnuté remienky. Chrániče, ktoré 
zabránia nepríjemným odreninám, mô

žete umiestniť aj na lakte, kolená, dlane 
a zápästia. Pri jazde na kolieskových kor
čuliach však prilbu mať nemusíte, zákon 
ju neprikazuje. Z pohľadu bezpečnosti 
sa však odporúča každému korčuliarovi. 
Naopak pre cyklistu je prilba počas jazdy 
mimo obce či mesta povinným a dôleži
tým ochranným prvkom. Ak ju cyklista 
nemá, dopúšťa sa priestupku a môže mu 
byť uložená bloková pokuta. Cyklista 
mladší ako 15 rokov musí nosiť prilbu aj 
v mestách a obciach. Certifikovaná pril
ba chráni hlavu pred vážnymi zranenia
mi hlavy. Prilby sa vyrábajú v rôznych 
tvaroch a farbách. Mala by byť dobre 
vetraná a odľahčená. Môže byť vybave
ná aj šiltom proti slnečným lúčom a sieť
kou proti vniknutiu hmyzu. Niekedy bý

va doplnená reflexnými prvkami či svet
lom na svietenie. Za zníženej viditeľnosti 
musia mať cyklisti, bežci i korčuliari na 
sebe umiestnené reflexné prvky alebo 
oblečený reflexný bezpečnostný odev. 
Zvyšujú tým svoju viditeľnosť na cestách 
za šera a tmy.

Než sa vydáte na cesty
Na cesty by ste mali ísť iba s bicyklom 

v dobrom technickom stave, preto pred 
každou jazdou treba skontrolovať jeho 
stav  preskúšať brzdy a dofúkať kolesá. 

Pre prípad defektu sa odporúča mať so 
sebou základnú výbavu kľúčov a pumpu 
na dofúkanie kolies. Na korčuliach treba 
skontrolovať utiahnutie koliesok a ich 
opotrebovanie. Kľúčik na doťahovanie 
môžete nosiť stále so sebou. Ak sú ko
lieska príliš zničené, treba ich vymeniť. 
Skontrolujte aj brzdu. Ak je zodratá, tre
ba ju vymeniť. Ani pred jazdou na bicyk
li či korčuliach by ste nemali požiť žiaden 
alkoholický nápoj. Hrozí vám pokuta. Ak 
spôsobíte dopravnú nehodu a dôjde 
k ublíženiu na zdraví, hrozí aj trestné stí
hanie. Takisto by ste mali zvážiť aj jazdu 
so slúchadlami v ušiach. Keď totiž počú
vate hudbu, nepočujete to, čo sa deje 
okolo vás. Niekedy to môže stáť aj život 
 či už váš alebo niekoho iného.

Všetci účastníci cestnej premávky by 
mali rešpektovať pokyny polície, sve
telnú signalizáciu a dopravné značky. 
Cyklisti by nemali zabúdať aj na dodr
žanie značky jednosmerná cesta, ktorú 
sú povinní rešpektovať takisto ako vo
diči motorových vozidiel. V prípade  
porušenia môžu byť pokutovaní. V Ma
lackách je takáto dopravná značka 
umiestnená na Zámockej ulici a na Ulici 
1. mája, kde ju väčšina cyklistov poru
šuje. 

Text: -pesu-; foto: -raj-

viTajTe, cykliSTi! 
Je názov projektu nadácie EKOPOLIS, do ktorého sa v roku 2008 zapojila aj  
Turisticko-informačná kancelária (TIK) mesta Malacky. Cieľom projektu je  
vytvorenie siete turistických zariadení a služieb s prihliadnutím na potreby 
cyklistov. Okrem iných bolo dôležitou podmienkou udelenia certifikátu  
zabezpečiť návštevníkom priestor na bezplatné uschovanie bicyklov a tiež 
poskytnúť základné náradie na opravu bicyklov. Takáto cykloúschovňa sa  
nachádza za budovou mestského úradu a ponúka �6 stojanov na bicykle. 
Funguje bezplatne a návštevníkom mesta je k dispozícii v čase úradných  
hodín TIK-u.                         -raj-

V piatok 25. júna sa konalo okres-
né kolo 8. ročníka Národnej cyk-
listickej súťaže pre žiakov základ-
ných a stredných škôl o pohár 
olympijského víťaza A. Tkáča.

Organizátorom tohto športového 
dopoludnia bolo Centrum voľného ča
su v spolupráci s SCK Záhorák. Pod

mienku súťaže (mať bicykel a prilbu) 
splnilo tento rok 46 pretekárov, z kto
rých najmladšou bola len päťročná 
Grétka Ftáčniková. Napriek tomu, že 
všetky vytvorené kategórie nemali svo
jich zástupcov, nechýbalo obrovské 
nadšenie a chuť zmerať si sily s roves
níkmi z iných škôl. Pretekári si ešte pred 
štartom mohli nechať skontrolovať 

technickú bezchybnosť svojich „táto
šov“. Trasy pre jednotlivé kategórie mali 
dĺžku od 600 m do 8000 m, pričom vied
li areálom futbalového ihriska. Víťazi 
jednotlivých kategórií postupujú do  
celoštátneho kola NCS, ktoré sa usku
toční 18. septembra v rekreačnom stre
disku vo Vadičove. 

-raj-

leto s vetrom 
vo vlasoch

Počas letných mesiacov môžeme na cestách okrem vodičov motorových 
vozidiel stretnúť aj cyklistov, korčuliarov, bežcov a ďalších športových 
nadšencov. Títo všetci sú účastníkmi cestnej premávky a aj pre nich platia 
pravidlá, ktorými by sa mali riadiť. Povinnosti a výbava sú však pre kaž-
dého účastníka iné. Závisí to od toho, či ste vysadli na bicykel alebo si  
obuli korčule.

v parku na bicykli

S patentom 
do Číny

S objavným vynálezom, ktorý uľah
čí pohyb na bicykli aj zdravotne zne
výhodneným, prišiel len devätnásť
ročný Patrik Machala z Malaciek. 

„Ide o mechanizmus, ktorý umožňuje 
efektívne meniť dĺžku kľuky, čím je šliapa-
nie účinnejšie,“ vysvetľuje Patrik. Ako na 
takýto nápad prišiel? „Základom bola 
stredoškolská odborná činnosť na stroj-
níckej priemyslovke. Keďže sa však aktív-
ne venujem cyklistike, problémom som 
sa zaoberal už skôr. Neskôr ma podnietil 
riaditeľ školy, aby som sa prihlásil do sú-
ťaže Európskej komisie pre mladých ved-
cov do 20 rokov,“ pokračuje. Keďže postu-
poval do stále vyšších kôl, víťazstvo ná-
rodného finále bolo na dosah. Odmenou 
je účasť na 25. ročníku Čínskej národnej 
súťaže vedeckej a technickej tvorivosti 
mládeže s projektom Prepákovanie kľúk 
na bicykli. Celosvetové finále vedy a tech-
niky sa začína už 7. augusta a konkuren-
cia bude určite nemalá. Aké plány má 
Patrik do budúcnosti? „Keďže patent je  
už v konaní, chcel by svoj nápad posunúť 
verejnosti. Možno sa mi to podarí cez ne-
jakého výrobcu bicyklov. Pretože je šlia-
panie jednoduchšie, mechanizmus po-
môže nielen obyčajným ľuďom, ale na-
príklad aj zdravotne postihnutým, ktorí 
pri bicyklovaní určite pocítia rozdiel,“ kon-
štatuje. Patrik sám ale svoj vynález príliš 
nevyužije. Určený je najmä na turistiku 
a na cestu, on má rad divokejšiu jazdu. 

-nasi-; foto: archív P. M.

Čo všetko musí bicykel obsahovať.

Bicykel okrem povinných 
„súčiastok“ môže obsahovať aj:

blatníky, kryt reťaze, pomocné 
sedadlo na prepravu dieťaťa; 
nosič batožiny

oranžové odrazové sklá 
na lúčoch predného 

a zadného kolesa

svietidlo svietiace 
bielym svetlom (počas zní

ženej viditeľnosti)

zadné odrazové 
sklo červenej farby

svietidlo svietiace 
dozadu červeným svetlom

dve na sebe 
nezávislé brzdy

odrazové sklá oranžovej 
farby na oboch stranách 

pedálov

predné odrazové 
sklo bielej farby

Patrik ako víťaz 
súťaže Európ
skej komisie pre 
mladých vedcov 
a jeho vynález 
(v menšom pre
vedení bude ľah
ší a podľa jeho 
slov bude vyze
rať „krajšie”) po
cestujú do Číny.
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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

celé leto dobrých stieračov

len za 1 € !!!

Ponuka platí od 1. 7. do 31. 8. 2010. Cena je bez DPH.

letná zmes 5l ● K2 spray na defekty
destilovaná voda 1l ● 1 ks žiarovka Philips

pre všetky osobné a ľahké
úžitkové vozidlá

180 druhov stieračov 

Ak si kúpite
pár predných stieračov 
VALEO X-TRM dostanete
balíček „Vidieť a byť videný“

Vš k č b j

Pon

let
des

pá
VA
ba
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korčuliari, 
pozor!

Dobré počasie láka na cesty, ces-
tičky a chodníky čoraz viac turis-
tov, cykloturistov, cyklistov, kor-
čuliarov a iných športovcov. Blížia 
sa školské prázdniny a na týchto 
komunikáciách bude viac ako  
rušno. 

K situácii sa vyjadril inštruktor auto
školy Štefan Tomša, ktorý upozorňuje 
na dôležité skutočnosti z hľadiska bez
pečnosti na cestách. „Zákon NR SR  
č. 8/2008 o premávke na pozemných 
komunikáciách presne stanovuje pod
mienky a povinnosti okrem iných aj 
cyklistom a chodcom. 

Podmienky pre tieto skupiny máme, 
alebo skôr nemáme. Konečne sa obja
vila ,prvá lastovička´ – chodník medzi 
Malackami a Kostolišťom. Vďaka všet
kým, ktorí sa pričinili o túto komuniká
ciu,“ povedal Š. Tomša. „S cykloturistami 
nie sú takmer žiadne problémy, pozna
jú svoje povinnosti a sú riadne ustroje
ní. Horšie je to s cyklistami, ktorí vyu
žívajú bicykle na krátke presuny. Poru
šujú pravidlá cestnej premávky a nieke
dy riskujú zranenia. Najväčší problém 
však vidím v správaní korčuliarov. Kor
čuliar je podľa zákona zaradený do ka
tegórie chodca, a preto musí korčuľovať 
po ľavej strane. Ak vidí proti sebe idúce 
vozidlo, dokáže sa vyhnúť a možno aj 
uskočiť do priekopy. Chodeckorčuliar, 
ktorý ide po pravej strane, sa sám vysta
vuje veľkému nebezpečenstvu,“ dodal. 
Predovšetkým rodičia by mali upozor
niť svoje deti na tieto dôležité skutoč
nosti. Veď štatistika dopravnej neho
dovosti je nemilosrdná.

-mh-

Spolu s Branislavom Sýkorom z SCK 
Hont zdolajú počas 120 dní 11 000 ki
lometrov. V rámci Slovakia – Orient 
Egypt Tour 2010 prejdú Maďarsko, Srb
sko, Bulharsko, Turecko, Sýriu, Libanon, 
Jordánsko, Izrael, Egypt, Cyprus, Gréc
ko, Albánsko, Čiernu Horu, Bosnu a Her
cegovinu a Chorvátsko. 

Bicykel každého dobrodruha váži pri
bližne 80 kilogramov, ktoré okrem jedla 
predstavujú vybavenie na najbližšie 
štyri mesiace. „Najviac mi bude chýbať 

vaňa,“ povedal krátko pred „odštartova
ním“ P. Patsch. Na začiatku tejto dlhej 
púte ich prišli podporiť členovia cyk
loklubu, ktorí odvážlivcov odprevadili 
po Bratislavu. Predpokladaný návrat je 
23. októbra.

V porovnaní s jeho poslednou cestou 
mu bude určite veselšie. Do Maroka sa 
v roku 2008 vybral sám. Ako sám pove
dal, strach má len z odlišnej ľudskej men
tality a možno medzikultúrnych nedo
rozumení.                 -raj-

Peter Patsch sa vydal na ďalšiu zo svojich dobrodružných ciest. Len pred dvomi  
rokmi si „zašiel“ do Maroka. 

 na bicykli do egypta 
V sobotu 26. júna v dopoludňajších hodinách sa člen SCK Záhorák Peter 
Patsch vydal na ďalšiu zo svojich dobrodružných ciest na bicykli.
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„Pracovníci oddelenia životného prostredia vykonávajú bežnú údržbu komuni
kácií bez výzvy. V prípade osádzania spolupracujeme so správcom komunikácie,  
ktorý nám predloží požiadavku a tiež upresní miesto, kde by sa mala značka osa
diť.  Pri spomaľovačoch na Štúrovej ulici je problém v tom, že sme ešte nedostali 
nákres umiestnenia značiek upozorňujúcich na retardéry. Keď ho dostaneme, 
značky osadíme,“ vysvetlil.             -raj-

Autor výroku, ktorý tvorí tajničku, je 
francúzsky maliar a grafik Pierre Bo
nuard (1867–1947)

VODOROVNE
A omámila alkoholom – české muž

ské meno (Atanáz) – pevnina obklopená 
vodou B 2. ČASŤ TAJNIČKY – priebojná 
časť náboja C domácke meno Eduarda 
– kráľ zvierat – tekutina vylučovaná ob
ličkami – 3. ČASŤ TAJNIČKY D vezmi si 
– zátoka – kráčaj s bremenom – nemec
ký prozaik (1797–1856) – preteky mieru 
(skr.) E konzília po česky – zápor – Ne
mec – anglický šľachtický titul F pečiem 
na povrchu (mäso) – 4. ČASŤ TAJNIČKY 

G  gazdovstvo  baču  a valachov  (m.č.)  – 
oplodnia peľom – 5. ČASŤ TAJNIČKY

ZVISLE
1  osudné  znamenie  (kniž.)  –  žni  2 

zem, zemina – starý otec (hovor. z nem.) 
3 domácke meno Izidora – zvučal 4 EČV 
okresu Levoča – 1. ČASŤ TAJNIČKY 5 pr
vé a posledné písmeno abecedy – muž
ské  meno  6  autonómna  oblasť  (skr.)  – 
zväzovaním spájal kyticu – majstrovstvá 
Európy (skr.) 7 Trenčín, mesto módy (skr.) 
– slovenský výrobca  lepidiel  (a. s. Parti
zánske) 8 české meno Áron – franc. ma
liar  (1887–1966) 9 poškodzovanie, pus
tošenie 10 addres enable (ang. skr. adre

sovanie povolené) – dával zrno do pôdy 
11 stiahnutie sa (odb.) – títo po rusky 12 
symetrála – strážne zviera – asýrsky boh 
mesta Eridu 13 trhlina v koži (lek.) – ľudo
vé noviny (skr.) 14 cudzia predpona (cez) 
– zvratné zámeno 15 silno kričí – medzi
národný kód štátu Svätá Lucia 16  starý 
po angl. – nápoj s penou 17 rieka v Su
dáne – morský cicavec s fúzmi

Pomôcky:  omen,  Heine,  Arp,  VIPO, 
stria, Vau, STL, Ea

Kto chce súťažiť o sadu kníh do domác
nosti, nech pošle kupón spolu so správ
nymi odpoveďami do 23. augusta a za
radíme ho do žrebovania.

KUPÓN

13

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali 
správne  vylúštenie  tajničky  –  Stačí 
pohyb rukou a je ticho. Rádio, to je 
skvelý vynález  –  sme  vyžrebovali 
Margitu Šmídovú z Bernolákovej uli
ce v Malackách. Získava sadu kníh do 
domácnosti.  Žiadame  ju,  aby  sa  do 
23. 8. ohlásila v redakcii.
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KrížovKA Pripravil: VOJTECh KúKOľ

PUBLICISTIKA

Ako  Minty  Lloydová  prežíva,  že  je 
vždy  tá  druhá  v  poradí?  Román  
o žene stojacej  v  tieni  prvej manžel
ky svojej  lásky 
Druhá man-
želka  hovorí 
o každoden
nom  boji 
o prežitie.
Román 
Kam sa  
podel 
Adonis 
získava 
Katarí-
na Gu-
bová z Malaciek. Žia
dame výherkyňu,  aby sa do 23.  au-
gusta ohlásila v redakcii.
Ak  chcete  súťažiť  o  knihu  Druhá 
manželka,  pošlite  do  23. augusta 
nalepený  kupón  a  možno  sa  práve 
na vás usmeje šťastie. 

KNíhKuPECTVO ľuBICA
OC hotela Atrium, Telefón: 772 67 34
Po–Pia  9.00–17.30 h
So   9.00–12.00 h

ČítAjte A vyHrAjte

KUPÓN

13
Kníhkupectvo 
ĽUBICA

Odkedy tancujete a ako ste sa 
k tancu vôbec dostali?

Ako šesťročná som začala navštevovať 
vtedy ešte Ľudovú školu umenia v Malac
kách. Tu ma v 4. ročníku moja pani učiteľ
ka odporučila na 8ročné tanečné kon
zervatórium do Bratislavy, kde sa mi ako 
desaťročnej na prijímacích skúškach po
darilo uspieť v konkurencii 350 detí z celé
ho Slovenska. V tom čase to bolo jediné 
tanečné konzervatórium svojho druhu na 
Slovensku. Rodičia síce neboli veľmi nad
šení, že by som v tomto veku odišla do in
ternátu, kde bola škola od pondelka do 
soboty, no ja som bola veľmi šťastná, že 
ma prijali. Musela som sa naučiť samo
statnosti a disciplíne, naučila som sa sta
rať sama o seba. 

Aké boli vaše tanečné začiatky?
Po skončení tanečného konzervatória 

som pokračovala v štúdiu na VŠMU v Bra
tislave, no však v priebehu štúdia som zís
kala angažmá a nastúpila som do Štát
neho divadla v Banskej Bystrici – do bale
tu, kde som pôsobila jeden rok. Potom sa 
mi naskytla možnosť zúčastniť sa konkur
zu v Bratislave, kde vytvárali profesionál
ne tanečné teleso Kabaret. V tejto skupine 
som pôsobila 6 rokov, počas ktorých sme 
spolupracovali na mnohých projektoch 
pre Slovenskú televíziu, robili sme rekla
my, filmy a rôzne tanečné predstavenia. 
Nasledovali konkurzy, ktoré som úspešne 
absolvovala, a tak som sa dostala na No
vú scénu v Bratislave a účinkovala som 
v muzikáloch Kráľ Dávid, tiež muzikál Dra
cula, v ktorom ma v rámci tanečnej sku
piny choreograf obsadil do hlavnej po
stavy „Krv“. Predstavenie Dracula sa na 
Slovensku hralo 3 roky, počas ktorých sme 
mali aj 50 predstavení v mesiaci. Nasledo
vali muzikály Cyrano z predmestia, kde 
som robila asistentku choreografa, Po
máda, opäť Dracula – no tentoraz ako 
choreografka v Moskve, kde som pôsobila 
jeden rok. Bola to pre mňa veľmi dobrá 
skúsenosť práce s ľuďmi – so spevákmi 
a tanečníkmi. A nakoniec som sa celkom 
slušne naučila po rusky. Po návrate na Slo
vensko som úspešne absolvovala konkurz 
do Berlínskeho divadla v Nemecku, kde 
som pôsobila 3 roky ako sólistka baletu. 
Potom som sa klasicky vrátila na Novú 
scénu, kde som sa stala členkou interného 
tanečného súboru a neskôr asistentkou 
celého tanečného telesa. Spolupracovala 

som na predstaveniach Hello Dolly, oper
nom bále v Mörbischi (Rakúsko), muzikáli 
Neberte nám princeznú s Jankom Ďurov
číkom a Traja mušketieri v českej produk
cii. 

Mali ste niekedy vážny úraz?
Práve pred premiérou Troch mušketie

rov počas kostýmovej skúšky, kedy som 
mala oblečené barokové šaty a na hla
ve bohatú parochňu, dala technika zlý sig
nál a spustili na mňa schody, ktoré spadli 
rovno na moju hlavu. Odpadla som,  
a preto si z toho veľa nepamätám. Jedi
ným šťastím bola práve tá parochňa, tak
že som skončila len so slabým otrasom 
mozgu a niekoľkými stehmi. Kým som bo
la v nemocnici na pozorovaní, informoval 
ma kolega o ponuke byť súčasťou taneč
nej produkcie na zámorských výletných 
lodiach. Vtedy som spomínaný úraz zo
brala ako znamenie, odišla z Novej scény 
a odletela do Ria de Janeiro, kde som sa 
„nalodila“ na obrovskú výletnú loď, s kto
rou som postupne precestovala celý svet. 
Tu sme vystupovali s rozsiahlym taneč
ným programom od klasického tanca až 
po úryvky svetoznámych opier a muziká
lov. Program našťastie pre nás nebol taký 
nahustený, tak som si užila aj chvíle voľna 
v exotických krajinách. Pre mňa ako mi
lovníčku tepla a mora boli najúžasnejšie  
4 mesiace v Karibiku. Prvý rok bol veľmi 
fajn, no keď som bola už asi dvanásty raz 
v St. Petersburgu, mala som dosť. Počas 

ďalšieho roka som si uvedomila, že som 
desať rokov žila len v kufroch a zatúžila 
som po domove, po usadení, po vlastnej 
záhradke. Po dvoch rokoch na lodi som 
ukončila angažmá a vrátila sa na Sloven
sko.

Ako ste sa dostali k práci pedagó-
ga tanca v ZuŠ? 

Učila som už počas štúdia na VŠMU 
v starých priestoroch malackej ZUŠ a tiež 
počas pôsobenia na Novej scéne na súk
romnej tanečnej škole v Bratislave. Po mo
jom návrate na Slovensko som sa rozhlia
dala čo a ako a práve vtedy ma kontakto
vala riaditeľka ZUŠ, že by potrebovala pe
dagóga tanca so skúsenosťami. Súhlasila 
som a začala som v januári 2009. Keď som 
nastúpila do tanečného odboru, bolo tu 
asi 18 detí a bol viacmenej na rozpadnu
tie. Od februára sme začali pracovať – da
li sme si nejaké pravidlá a v júni sme 
uviedli prvé tanečné predstavenie. Súčas
ný počet predstavuje približne 60 detí, 
ktoré sú rozdelené podľa vekových kate
górií. Každá skupina má vypracované 
svoje výchovnovzdelávacie osnovy. Prvý 
a druhý ročník je venovaný prevažne po
hybovej príprave, rytmickým cvičeniam, 
improvizácii, základným tanečným prv
kom a dôraz sa kladie na správne držanie 
tela, ktoré je základom tanca. V treťom 
ročníku začíname s klasickým tancom, 
v štvrtom ročníku pribúda kreatívny ta
nec, moderný tanec – Limón, Graham, 

ako i jazzový a muzikálový tanec. Kým te
da žiaci skončia posledný ročník, majú 
pomerne slušný prehľad. Súčasťou mojej 
výučby sú aj teoretické hodiny, aby deti 
poznali históriu tanca, ako aj významné 
osobnosti a diela tejto oblasti. 

Máte zásluhu na vybudovaní taneč-
ného štúdia. Ako to tu vyzeralo pred 
vaším nástupom?

Keď som sem prišla, boli tu len biele ste
ny, staré skrine, tyče a zrkadlá. Požiadala 
som pani riaditeľku, aby došlo ku kom
pletnému vybaveniu tanečnej sály, čo sa 
cez prvé letné prázdniny dalo dokopy, 
a tak sme s deťmi v septembri začali v krás
nych vynovených priestoroch. Čo sa týka 
kostýmov, tie sme začali šiť minulý rok – ja 
ich vymyslím, nakúpim látky a jedna veľ
mi ochotná mamička mojej žiačky ich uši
je. Aj tento rok nám ušila 40 sukní v prie
behu mesiaca a pol, za čo jej veľmi ďaku
jem. So školou mám svoje plány. V bu
dúcnosti by som tu chcela vytvoriť ba
letné štúdio, ale uvidíme, ako to dopadne 
a či budú deti prejavovať záujem.

už druhý raz ste zorganizovali ta-
nečný večer, na ktorom vystupujú va-
še deti...

Je to možnosť, ako prezentovať výsled
ky práce a snahy mojich žiakov. V tomto 
smere ďakujem riaditeľke MCK Jane Zet
kovej za to, že nám poskytla priestory Kul
túrního domečka. Synagóga je totiž pre 
prezentáciu tanca nevyhovujúca, pretože 
javisko nemá požadovanú hĺbku. Budúci 
rok nás čaká aj absolventské predstave
nie. Ja dbám skôr na kvalitu ako na kvan
titu, takže v mladších ročníkoch mám 
v prípravke v jednej skupine maximálne  
6 až 8 detí. Je tu veľké množstvo talento
vaných detí, ktorým chcem odovzdať svo
je skúsenosti. Napríklad tento rok prijali 
jednu moju žiačku na 8ročné tanečné 
konzervatórium v Bratislave.

Rozmýšľali ste nad tým, čo by ste 
asi robili, keby ste vtedy nešli na kon-
zervatórium?

Niekedy nad tým rozmýšľam. Hlavne, 
keď som toho mala veľa a bola som una
vená, tak mi napadlo, prečo ma mama 
vtedy na konzervatórium pustila. Kebyže 
sa ešte raz narodím a mám tú istú príleži
tosť, tak by som sa rozhodla takisto. Ten 
pocit stáť na javisku a počuť potlesk je ne
opísateľný. 

Zhovárala sa: SILVIA RAJNOVÁ

Tentoraz sme sa v rámci dopravného bonbónika zame-
rali na spomaľovače na Štúrovej ulici. Na to, prečo tam 
ani po roku nie sú umiestnené značky spomaľovača, 
sme sa opýtali vedúceho oddelenia životného prostre-
dia Františka Klímu.DOPRAVNÝ

BONBÓNIK

Snom každého tanečníka je precestovať svet
Obdivujeme mnohé celebrity, ktoré sa nám prihovárajú len prostredníctvom televíznych obrazoviek či pódií, no často ani nevieme, aké hviezdy máme  
doma. Jednou z nich je nepochybne aj Malačianka Lívia Spustová, ktorá vďaka tancu precestovala celý svet a spolupracovala s ľuďmi zvučných mien. 

Medzi ocenenými 
vedcami 
aj Malačan

Ceny Slovenskej akadémie vied za 
popularizáciu vedy za rok 2010 
udelil 22. júna predseda SAV prof. 
Jaromír Pastorek laureátom v šty-
roch kategóriách. V jednej z nich – 
Cena za vedecko-výskumnú čin-
nosť – sa uznanie dostalo aj Mala-
čanovi  Ing. Mariánovi Trnkovi. 

M. Trnka je členom oceneného kolek
tívu Ústavu informatiky SAV – pracovníci 
oddelenia analýzy a syntézy reči pod ve
dením Ing. Milana Ruska. Cenu SAV zís
kal  spolu  s  tímom  Katedry  elektroniky 
a  multimediálnej  telekomunikácie  TU 
Košice za softvérový systém – Rozpozná
vač plynulej reči s veľkým slovníkom pre 
automatický  prepis  zvukových  zázna
mov. V praxi sa využíva pri prepise par
lamentných debát do textovej podoby. 

-mh-; zdroj: www.sav.sk
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28. 6. bol najbolesti
vejším a najsmut
nejším dňom nášho 
života. Minul sa rok, 
keď nás nečakane 
opustila najmilova
nejšia dcéra a úžasná kamarátka Ka-
tarína VoKurKoVá, ktorá sa 
nikdy nevytratí z našich sŕdc. Neuply
nie jediný deň, kedy si nespomenie
me na jej úsmev a veselé oči. Kto ju 
poznal, venujte jej minútu ticha a ma
lú spomienku. S láskou spomínajú ro
dičia a kamarátka s rodinou.

1. 7. uplynuli 2 roky, 
čo nás bez slova roz
lúčky opustila naša 
drahá manželka, 
matka a babka Jan-
Ka KupcoVá. Kto 
ste ju poznali, venuj

te jej tichú spomienku. S láskou spo
mínajú manžel, synovia Marián a Sta
nislav s rodinami, svokrovci a ostatná 
rodina.

30. 7. uplynulo 5 ro
kov od smrti Márie 
MichálKoVeJ, rod. 
Alenovej, a 2. 8. uply
nie 30 rokov od úmr
tia Jozefa Michálka 
z Veľkých Levár. S úc
tou a vďakou spomínajú zať Milan 
s rodinou.

Mária Sedmáková a Peter 
Valentovič; Silvia Vilémová a Milan 
Kuzma; Daniela Nedeliaková a Igor 
Sadilek; Kristína Balázsová a Radoslav 
Kolek; Ingrid Scheerová a Ľubomír  
Nikodém 

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:

NIE SÚ MEDZI NAMI:

80 – Anna Grujbárová; Ján 
Kostúr; Viera Lábadyová; 
Zdenka Patíková; 85 – Ján 

Hyža; Oto Kristian; Božena Ščepánko
vá; 94 – Ján Huska

POVEDALI SI ÁNO:

Mária Šišová, Pl. Štvrtok, *1928; he-
lena Závadská, Malacky, *1925; eva 
húževková, Malacky, *1937; Jozef 
Bednárik, Rohožník, *1947; Štefania 
Vlčková, Lozorno, *1930; Mária hav-
líková, Malacky, *1925; Stanislav Bru-
cháček, Sekule, *1942

SpomienkY

K životnému jubileu 
80 rokov prajú ro-
Zálii KalanKo-
VeJ veľa lásky, spo
kojnosti, pevné zdra
vie, úsmev v tvári 
a radosť v oku man

žel, dcéra a syn s rodinami. Za všet
kých objíma pravnuk Erik.

blahoželáme

od 14. 6. do 28. 6. 2010
SpoločenSká kronika

SPEKTRUM

Regionálny úrad verejného zdravot
níctva v rámci okresu Malacky sleduje 
kvalitu vody na kúpanie na 2 prírodných 
kúpaliskách (Malé Leváre a Plavecký 
Štvrtok) a na letnom kúpalisku (na Je
senského ulici).

prírodné kúpaliská
V prípade prírodných jazier ide o kú

paliská s neorganizovanou rekreáciou 
(nemajú prevádzkovateľa), preto aj štát
ny zdravotný dozor je zameraný len na 
sledovanie kvality vody z dôvodu infor
movanosti kúpajúcich sa rekreantov. 
V priebehu sezóny sa voda vyšetruje 
každé 2 týždne, resp. podľa potreby, pri
čom v prípade zistenia nevyhovujúcich 
parametrov RÚVZ nariaďuje správcovi 
územia s príslušnou vodnou plochou  
(v tomto prípade obec) osadiť tabule 
ZÁKAZ KÚPANIA ZO ZDRAVOTNÝCH 
DÔVODOV. Na umelých kúpaliskách sa 
kontroluje 21 a na prírodných kúpalis
kách 27 mikrobiologických, biologic
kých, fyzikálnych a chemických ukazo
vateľov.

Na prírodných kúpaliskách sa priamo 
pri odbere sleduje aj zápach, minerálne 
oleje, povrchovo aktívne látky, plávajú
ca nečistota, priehľadnosť, teplota vody 
a teplota vzduchu. Pri kúpaní na prírod
ných kúpaliskách (jazerách, vodných 
nádržiach, štrkoviskách a pod.) predsta
vujú zdravotné riziko najmä sinice, ktoré 
sa na hladine vyskytujú vo forme vod
ného kvetu.

umelé kúpaliská
V prípade letného kúpaliska v Malac

kách musí jeho prevádzkovateľ každo
ročne požiadať o súhlas na prevádzku. 
Umelé kúpalisko musí byť vybavené 
splachovacími záchodmi, pisoármi, spr

chami, šatňovými skrinkami a prezlieka
cími kabínkami. Vzorky bazénovej vody 
sa odoberajú pred spustením kúpaliska 
do prevádzky a potom každý mesiac 
počas letnej turistickej sezóny. Okrem 
sledovaných mikrobiologických, biolo
gických a fyzikálnotechnických ukazo
vateľov sa tiež sleduje teplota vody, tep
lota vzduchu, priehľadnosť, pH, aktívny 
chlór. Najnižšia prípustná teplota vody 
v bazéne je 18 ºC. Maximálna teplota 
vody v plaveckom bazéne je 26 ºC, v ne

plaveckom bazéne 28 ºC a v oddycho
vom bazéne 40 ºC. Svoj podiel na zlej 
kvalite vody môžu mať aj samotní náv
števníci – ak nepoužívajú WC, „brodítka“ 
a sprchy pred vstupom do bazénov. Ve
rejné kúpaliská by nemali navštevovať 
ľudia, ktorí trpia prenosným ochorením, 
alebo ak majú otvorené rany na koži, zá
paly očí či hnačkové ochorenia. Toto 
všetko má vplyv na kvalitu bazénovej 
vody, ktorá sa potom stáva zdravotne 
nevyhovujúcou.

ako sme dopadli?
Doterajšie laboratórne rozbory vzo

riek vody na oboch prírodných kúpalis
kách aj umelom kúpalisku v Malackách 
vyhoveli hygienickým požiadavkám 
platnej legislatívy. Výnimku tvorili mik
robiologické ukazovatele na pláži v Ma
lých Levároch, ktoré však opakovaným 
rozborom preukázali súlad s požiadav
kami. Informácie o výsledkoch labora
tórnych rozborov vzoriek vody na tých
to kúpaliskách sú k dispozícii na stránke 
www.szuba.sk. Okrem vyššie spome
nutých sú v blízkosti Malaciek podľa 
stránky úradu verejného zdravotníctva 
ako strediská letnej turistiky evidované 
aj rekreačné oblasti Gazárka (Šaštín 
Stráže) a Tomky (Borský Sv. Jur).

-mh-, zdroj: www.szuba.sk

Slnko svieti, voda láka
Kvalitu vody na kúpanie sledujú na Slovensku úrad verejného zdravotníctva a 36 regionálnych úradov verejného 
zdravotníctva. ročne sa kontroluje pripravenosť a vhodnosť vyše 180 umelých a 70 prírodných kúpalísk. Za pre-
vádzku a kvalitu vody na kúpalisku zodpovedá prevádzkovateľ. V prípade, že lokalita nemá prevádzkovateľa, ale 
v horúcich letných dňoch ju využíva na rekreáciu väčší počet osôb, je aj také miesto sledované. 

Dve triedy bývalých 
študentov cirkevného 
gymnázia sa zišli v so
bášnej sieni pri príleži
tosti pomaturitného 
stretnutia po 60 ro
koch. 

Z pôvodného počtu 
64 študentov prišli na 
výročné stretnutie se
demnásti. Hoci v ča
soch, keď začínali štu
dovať, bola vojna, väč
šina z nich spomína na 
školské časy ako na ob
dobie bezstarostnej 
mladosti. 

Na záver všetci vy
slovili nádej, že sa ne
stretávajú posledný raz.

-raj-; foto: -otano-

Stretnutie po 60 rokoch

V spojitosti s blížiacim sa uzatvorením diaľničného privá-
dzača a s tým súvisiacou obchádzkovou trasou vedúcou 
cez priemyselný park sa vynárajú viaceré otázky. Jednou 
z nich je aj problémová vejárovitá križovatka pri benzí-
novej stanici Jurki, kde často prichádza ku kolíziám. Do-
pravného inžiniera Branislava Balúna sme sa spýtali, či sa 
do 21. júla, kedy bude centrum mesta uzavreté, objaví  

na spomínanej križovatke chýbajúce vodorovné dopravné značenie.

Obchádzka bude značená len dočasnými dopravnými značkami, v tomto úseku len 
v časti od Swedwoodu po Vampíl. Na spomínanej križovatke je problémom, že cesta 
smerujúca od diaľnice k centru je v správe Regionálnych ciest, Pezinská ulica zase  
patrí mestu, ktoré však na prestavbu križovatky či na značenie financie nemá.

Golf pre všetkých
hoci v našich zemepisných šírkach sa golf stále považuje za výsadu zámož-
nejšej vrstvy, vo vyspelejších krajinách sa teší veľkej obľube u širokého oby-
vateľstva. práve o zbúranie mýtu golfu ako športu bohatých sa pokúša ve-
denie eurovalley Golf parku (eGp) pri plaveckom Štvrtku.

NA
TELO

Prvou lastovičkou v tomto smere bo
lo vytvorenie krúžku so zameraním na 
športovú hru golfu, ktorý tvoria dvadsia
ti študenti štátneho gymnázia v Malac
kách. „Po konzultácii s riaditeľkou školy 
Elenou Krajčírovou sme sa dohodli na 
jednoročnej spolupráci, na základe kto
rej pripravíme nový model zapojenia zá
kladných a stredných škôl,“ povedal Mi
lan Vaškor, prezident EGP. Od septembra 
by sa v štátnom gymnáziu mala vytvoriť 
trieda s rozšírenou výučbou telesnej vý
chovy zameranej na golf. „Naším cieľom 
je dať príležitosť mladým, ktorí majú se
riózny záujem venovať sa golfu. Nechce
me masový nábor, ale zhromaždiť deti, 
ktoré majú chuť zahrať si a zvládnuť zá
klady,“ pokračoval M. Vaškor. Víziou gol
fového parku je združiť v základných 
a stredných školách v Malackách (prí
padne okolí) 10 až 15členné skupinky 
detí, ktoré by sa tomuto zelenému špor
tu venovali. Takáto výučba by pre zapo
jenú mládež nepredstavovala žiadne ná
klady, keďže park by okrem kompletné

ho vybavenia zabezpečil aj dopravu. 
„Treba vytvoriť kvalitný trénerský a cviči
teľský tím a, samozrejme, neustále hľa
dáme sponzorov. V prípade chuti zapojiť 
sa do tohto programu môžu záujemco
via kontaktovať vedenie (milan.vaskor@
airwave.sk). Ak by bolo viacero detí z jed
nej školy, bolo by fajn dohodnúť si neja
kého zástupcu, ktorý by s nami komuni
koval,“ vyjadril sa prezident EGP. V rámci 
golfového parku funguje aj golfová aka
démia, ktorá za klubový poplatok umož
ňuje trénovať na špičkovej úrovni s pro
fesionálnym trénerom. Park tiež ponúka 
možnosť urobiť si zelenú kartu, a teda 
priradiť sa k „riadnym“ hráčom.

„Našou snahou je venovať sa mláde
ži, začínajúcim golfistom a seniorom. 
V horizonte dvoch rokov by sme chceli 
vybudovať centrum talentovanej mlá
deže, vďaka ktorému by sme vychovali 
generáciu kvalitných hráčov. Práve vzbu
diť záujem u mládeže v školách môže 
byť prvým krokom,“ dodal M. Vaškor. 

SilVia raJnoVá

Z gymnazistov sa možno stanú úspešní golfisti. 

Značenie na tejto križovatke 
je  mätúce.  Pozor  si  dávajte 
najmä  počas  zhustenej  pre-
mávky.

Malačania sa okrem letného kúpaliska môžu kúpať aj na pieskovni v Plaveckom Štvrt-
ku a na štrkovisku v Malých Levároch.
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Poslednú júnovú nedeľu sa konal  
v Zámockom parku 2. ročník Ben-
zina 4 cup v tenise vo štvorhre. Tur-
naja sa zúčastnilo 8 dvojíc, ktoré 
boli rozdelené do dvoch skupín. 

Zo skupín postupovali prvé dve dvo
jice do semifinále. V A skupine boli favo
ritmi minuloroční víťazi Radovič–Taraba, 
ale nepredviedli svoj výkon a skončili  
v skupine až na 3. mieste. Skupina B bola 
viac vyrovnaná a 3 zápasy sa museli hrať 
až na veľký tiebreak do10, ktorý rozhodol 

o víťazovi stretnutia, keďže na sety to bo
lo 1:1. Do semifinále nakoniec postúpili 
Koryták–Holko proti Kožuchovi–Tanči
bokovi 3:6, 4:6 a Šimuna–Matúšek proti 
Havranovi–Polákovi 7:6, 6:4. Obe semi
finále boli vyrovnané, no viac síl mali Ši
muna–Matúšek a Kožuch–Tančibok. Fi
nále nemalo favorita, už v skupine sa ich 
súboj skončil 1:1 a veľký tiebreak vyhrali 
Šimuna s Matúškom, no teraz už víťazi 
nenechali nič na náhodu, 1. set vyhrali 
6:0 a druhý 7:6 a stali sa celkovými ví
ťazmi.                  -dr-
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Množstvo 
účinkujúcich, 
900 športovcov 
a horúce 
nočné párty!

už len niekoľko týždňov nás delí od otvorenia  
14. ročníka festivalu Summerbeach Rudava 2010, 
ktorý sa uskutoční 23.–25. júla v rekreačnom stre-
disku Rudava.

Na šiestich hudobných scénach vystúpi vyše 200  
slovenských i zahraničných účinkujúcich kapiel a dí
džejov, napríklad Chinaski, Skapra šupina, Slobodná 
Európa, Hudba z Marsu, Ska2tonics, Vetroplach, Kar
patské chrbáty, Dorota Nvotová, Para, Živé kvety a veľa  
ďalších. O nočnú zábavu sa počas dvoch nocí postara
jú dídžeji zo Slovenska, Česka, Rakúska, Maďarska, Slo
vinska, Grécka, Švédska i z exotického Japonska. 

Novinkou budú nočné párty v štýle latino a oldies 
v novom Hawane Pointe a  nebude chýbať ani penová 
párty. Štýlová čajovňa ponúkne aj hudobný chillout. 
Počas festivalu sa uskutočnia aj 4 športové turnaje 
s otvorenou účasťou v plážovom volejbale, plážovom 
futbale, vodnom póle i v stolnom futbale. Summer
beach Rudava tento rok sľubuje perfektný víkend za 
prijateľné vstupné, očakáva sa vysoká denná návšteva 
okolo 8000 ľudí. 

Trojdňové permanentky si možno zakúpiť v pred
predaji prostredníctvom siete eventim za 14 €. Pre  
držiteľov preukazu ISIC, ITIC alebo EURO<26 je v ponu
ke limitovaná edícia 100 ks špeciálnych lístkov „Partič
ka“, kde cena pre osobu vychádza len na 11,20 €. Den
ná vstupenka na mieste bude stáť 12 €, permanentka 
17 €.

Do športových turnajov sa môže zaregistrovať kto
koľvek, zúčastňujú sa ich prevažne rekreační športovci. 
Prihlásiť sa môžete výhradne cez webformulár na  
www.rudava.sk, v cene štartovného 15 €/hráč je už  
aj permanentka na celý festival. 

Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke festivalu 
www.rudava.sk.

-ts-/ krátené

Tenisti ovládli kurty

Malí džudisti v plnej zostave

úspechy džudistov

Šimková 
s výkonom 
roka na 
dvojstovke

Na 63. majstrovstvách SR mužov 
a žien v atletike, ktoré sa uskutoč-
nili 26. a 27. júna v Nitre, obsadil 
Atletický klub AC Malacky v me-
dailovej bilancii konečnú siedmu 
priečku. Najúspešnejšou členkou 
výpravy sa stala šprintérka Barbo-
ra Šimková, ktorá triumfovala v be-
hu na 200 metrov a na najkratšej 
stometrovej trati jej len o stotinu 
ušla zlatá medaila. 

B. Šimková neobhájila dvojnásobné 
prvenstvo z minuloročného slovenské
ho šampionátu v Dubnici nad Váhom. 
Napriek tomu však excelovala v behu 
na 200 metrov, kde zvíťazila skvelým ča
som 24,08 s, čo predstavuje slovenský 
výkon roka a taktiež jej nový osobný  
rekord. 

„Som rád, že sa po troch týždňoch 
pauzy a maródovania dokázala Barbora 
takto predviesť. Na slovenské pomery 
bol výkon na dvojstovke veľmi kvalitný,“ 
hodnotil vystúpenie malackej atlétky 
tréner a vedúci výpravy AC v Nitre Petr 
Filip. 

B. Šimkovú v cieli tesne predstihla 
špecialistka na skok do diaľky Jana Vel
ďáková z Dukly Banská Bystrica. Šprin
térka AC Malacky zaznamenala takmer 
identický čas v rozbehu (11,83 s) i vo fi
nále (11,82 s). Jej tréner verí, že sa v bu
dúcnosti dostane i pod hranicu 11,80 s. 
Druhé zlato vybojovala podľa papiero
vých prognóz Alexandra Štuková v be
hu na 400 metrov. Na tejto trati už nie
koľko rokov absentujú kvalitnejšie sú
perky a Štuková tak opäť zvíťazila o vy
še dve sekundy pred druhou pretekár
kou Ivankovou z Dubnice nad Váhom 
časom 54,87 s. 

V nedeľu pridala k zlatej medaile 
i bronz na dvojstovke žien, ktorú vyhra
la ďalšia Malačianka B. Šimková. Čas 
v cieli mala 24,30 s, za osobným rekor
dom zaostala len o tri stotiny. Šancu na 
zisk zlatej medaily v behu na 800 met
rov mužov nevyužil Ján Beňa napriek 
tomu, že už pred štartom bolo známe, 
že dvaja najväčší favoriti na zlato Repčík 
z Dubnice a Pelikán z Interu Bratislava 
nenastúpia. Priamo počas pretekov sa 
vzdal i najväčší súper J. Beňu Dušan Pá
leník, napriek tomu skončil náš bežec 
druhý v čase 1:56,59 min. 

„Spravil taktickú chybu, neskoro za
čal finišovať a už nepredstihol vedúce
ho pretekára Szaba z Košíc,“ vyjadril sa 
tréner P. Filip. Beňa pritom disponoval 
dobrou formou, deň pred osemstovkou 
vyrovnal v behu na 400 metrov svoj do
terajší osobný rekord. 

Posledným medailistom majstrov
stiev Slovenska sa stal v behu na 3 kilo
metre prekážok Jakub Valachovič, ktorý 
v záverečných metroch prehral boj 
o striebro s Myjavčanom Pavlom Mi
chalčíkom. Na pretekoch štartoval v be
hoch na 400 a 800 metrov aj dorastenec 
Marco Adrien Drozda, ktorý si na štvor
stovke vylepšil osobné maximum, ale 
sklamal v behu na 800 metrov, kde v zá
vere nevládal zabojovať ani o lepšie 
umiestnenie, ani o čas. Celkovo získal 
AC Malacky na šampionáte 6 medailí, 
po 2 z každého druhu. 

Najbližšie čaká atlétov AC slovenský 
šampionát juniorov (3.–4. júla v Nových 
Zámkoch) a dorastencov (10.–11. júla 
v Banskej Bystrici). 

-tkac-

Počas uplynulých víkendov sa us-
kutočnili posledné súťaže džudis-
tov v tomto polroku. Zamerané bo-
li na skupinu začiatočníkov. V ne-
deľu 20. júna sa konal Západoslo-
venský pohár žiakov a žiačok v Ga-
lante. Na súťaži sa zúčastnilo 10 čle-
nov z malackého oddielu, medzi ni-
mi niektorí prvýkrát. 

VÝSLEDKy
1. miesto Jakub Huraj, Juraj  Baška;  

2. miesto Matej Huraj, Miroslav Koričár, 

Pavol Koričár, Miloslav Šimkovič; 3. mies
to Gitka Koričárová, Daniel Šipula, Matej 
Vidovič.

 V nedeľu 27. júna sa siedmi džudisti 
zúčastnili poslednej súťaže Mini Cup 
STU v Bratislave.

 
VÝSLEDKy
1. miesto Jakub Huraj, Miroslav Ko

ričár, Pavol Koričár; 2. miesto Juraj Baška, 
Miloslav Šimkovič; 3. miesto Gitka Kori
čárová, Matej Huraj.

 -jk-Finalisti tenisového turnaja vo štvorhre 
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