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Mliekomaty už nepodporí ani 
Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR. Údajne pre 
nedostatok financií na zriaďovanie 
ďalších podobných automatov. Pre 
tento fakt, ktorý dopĺňa aj zvýšenie 
sadzby DPH, majú prevádzkovatelia 
mliekomatov hlavu v smútku. Hoci 
štatistiky hovoria v ich prospech, re
alita je podľa výrobcov mlieka iná.

Ako informovala agentúra SITA, 
„podľa údajov Štatistického úradu 
SR za obdobie január až september 
minulého roka prvovýrobcovia pre
dali prostredníctvom priameho pre
daja konečnému spotrebiteľovi 
8981 ton surového kravského mlie

ka. V porovnaní s rovnakým obdo
bím v roku 2009 ide o nárast o 6248 
ton. Celkovo bolo k 30. 10. minulého 
roka na Slovensku zaregistrovaných 
183 mliečnych automatov“. Obrov
ský nárast však neprekvapuje, keďže 
v roku 2009 neboli mliekomaty ta
kou samozrejmosťou, akou sú dnes.

Kupujeme menej
„Na začiatku, teda v mesiacoch 

máj a jún, sme dokázali v jednom 
automate predať za mesiac viac ako 
3200 litrov mlieka. Na konci roka 
2010, v decembri, sme v troch auto
matoch predali necelých 1500 litrov 
mlieka,“ informoval Ladislav Dulan

ský, konateľ spoločnosti Agropart
ner. Tá dnes prevádzkuje v Malac
kách hneď tri mliekomaty. Umiest
nené sú v predajni mäsa a údenín 
na Nádražnej ulici (od apríla do kon
ca roka sa tu predalo 16920 litrov 
mlieka), v Potravinách na Štúrovej 
ulici (od septembra do konca roka 
sa predalo 1290 litrov mlieka) a na 
Kláštornom námestí (od novembra 
do konca roka sa predalo 670 litrov 
mlieka). Pre pokles predaja aj pre 
zvýšenie DPH zo 6 % na 20 % bola 
spoločnosť z Plaveckého Podhradia 
nútená zvýšiť cenu na 0,60 € za liter. 
„Plnenie automatov sme obmedzili 

Most ožije 
štebotom

Niekoľko mesiacov po oslavovanom skončení 
rekonštrukcie diaľničného privádzača v centre 
mesta sa vynárajú ďalšie otázky, týkajúce sa jeho 
budúcnosti. Eufória z rýchleho a bezproblémo
vého priebehu rekonštrukcie je preč a pred oča
mi sa nám objavuje nelichotivý obraz. 

Nákladná rekonštrukcia, ktorá pohltila rozpočet vo 
výške 600tis. €, priniesla síce motoristom kvalitný po
vrch vozovky, zospodu však most pôsobí nepekným 
dojmom. Visiace železné drôty, časti stlčené drevenými 
latami i lastovička, ktorá zrejme zamrzla v hniezde 
a dnes sa jej telo hompáľa pri jednom z pilierov, 

O svoje potešenie sa s redakciou po
delila  aj  rodina  ďalšej  Malačianky, 
narodenej práve na Nový rok. „S ra
dosťou a hrdosťou v srdci vám ozna
mujeme, že sa k nám v prvý januáro
vý deň do početnej rodiny Malača
nov pridala Bianka Stanková, naro
dená 1. 1. 2011 o 9.37 h s hmotnosťou 
2 840 g a výškou 47cm,” pýši sa ma
mička Veronika Stanková. 

sisa; foto: V. Stanková

Témy brka 
vyhlásené 

Pre všetkých, ktorí sa v tomto 
roku chcú zúčastniť literárnej 
súťaže mladých Malacké brko, 
vyhlásil primátor Jozef On
drejka témy.
 

Myšlienkou kategórie poézia 
je slovné spojenie Ilúzie – dezi
lúzie, v prozaickej kategórii Vi
dieť srdcom. 

Súťaže, každoročne vyhlaso
vanej primátorom Malaciek, sa 
môžu zúčastniť študenti malac
kých stredných škôl alebo Mala
čania, študujúci v inom meste. 
Hranicou je vek od 15 do 20 ro
kov. 

Záujemcovia môžu práce 
v troch identických exemplároch 
zasielať na adresu mesta a v elek
tronickej forme na adresu 

brko@malacky.sk do 15. 4.
Rozsah prác by nemal pre

siahnuť 5 normostrán. 
Viac o pravidlách sa dočítate 

v štatúte súťaže. Ten, ako aj in
dividuálnu prihlášku nájdete na 
www.malacky.sk v sekcii Občan 
– Vzdelávanie – Súťaže. Víťazi by 
mali  byť  známi v  júni. 

sisa

Prváci 
zapísaní

Na zápis do štyroch malackých 
základných škôl prišlo v piatok 
�1. a v sobotu ��. januára �18 
budúcich prvákov s rodičmi, 
čo je o 7 detí viac ako vlani.

Počty zapísaných detí: ZŠ Záho
rácka – 51, ZŠ Dr. Dérera – 89, ZŠ Štú
rova – 35, ZŠ M. Olšovského – 43. 

V každej škole niekoľko rodičov 
predpokladá odklad povinnej škol
skej dochádzky u svojho dieťaťa. 
Podstatný v týchto prípadoch je 
názor odborníka, ktorý posúdi škol
skú zrelosť. Predbežne si do prvác
kych lavíc od septembra ešte neza
sadne 19 detí.         ah

Dážďovník tmavý je užitočný. Bratislavské regionálne 
ochranárske združenie sa snaží o jeho záchranu. 

V minulom roku sa vo všetkých kútoch Slovenska začali objavovať tzv. mliekomaty – automaty, ktoré 
zákazníkom načapujú čerstvé nepasterizované mlieko. Po veľkom boome a prvotnom očarení však 
predaj klesá, prednosť dávame opäť mlieku z obchodu.

Čerstvé mlieko
už nie je hit

Dobrovoľne, 
zo srdca 

Okrem toho, že rok 2011 je Medzi
národným rokom chémie a Medziná
rodným rokom lesov, Európska komi
sia ho ustanovila aj za Európsky rok 
dobrovoľníctva. Pred nami stojí otáz
ka, či v konzumnej dobe, pri večných 
pretekoch s časom v zápase o udrža
nie slušnej existencie dokážeme mys
lieť aj na iných a ponúknuť čin v mene 
dobra. Dobrovoľníkom nik neprikazu
je. Pomáhajú z vlastnej vôle. Prostred
níctvom dobrovoľníckych organizácií, 
zapojením sa do projektov ako naprí
klad Dobrý anjel či Dobrá krajina, ale
bo len tak – vo svojom okolí. Sympa
tická bola aj iniciatíva hŕstky ľudí, kto
rí z vlastnej vôle vlani vyčistili okolie 
Troch dubov. Dobrovoľná je však aj fi
lantropia. Bez štedrej finančnej pomo
ci úspešných firiem z mesta či regiónu 
by mesto malo vo všeličom zviazané 
ruky. Heslá roka sú: Staň sa dobrovoľ
níkom! Zmena je v  tvojich rukách! My 
Malačania môžeme urobiť aspoň 
málo – podporiť dvoma percentami 
z daní nadáciu Pro Malacky, ktorá pe
niažky rozdelí tým, čo majú dobré ná
pady v prospech nás všetkých.

TATIANA BÚBELOVÁ
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ponúkajú len pesimistický pohľad. 
Tí, ktorí pod mostom kráčajú, sú prá
vom šokovaní. Keďže opravu most
ného telesa financoval  BSK, redak
cia sa na vyšší územný celok obrátila 
s otázkami smerujúcimi k prípadnej 
rekonštrukcii spodnej časti 
mosta. „Podľa finančných 
možností BSK v budúcnosti 
predbežne uvažuje s rekonš
trukciou aj spodnej časti 
mosta v Malackách. Práce 

na mostnom telese sa budú do tejto 
doby realizovať v rámci prevádzanej 
bežnej údržby ciest II. a III. triedy  
a mostov, ktoré podľa zmluvy rea
lizuje RCB, a. s. – hospodárske stre
disko Malacky,“ informoval Radko 
Duda, hovorca BSK.

Vynovený povrch, 
hrozivý zvyšok
Kraj nemá žiadne výhrady ani vo

či spoločnosti, ktorá most rekon
štruovala. „Pri preberaní stavby ne
boli zo strany BSK prezentované 
žiadne výhrady k spoločnosti, ktorá 

realizovala rekonštrukciu. V rámci 
zvolávaných kontrolných dní – raz 
za týždeň – sa vyriešili všetky pod
nety projektanta, majiteľa a zhoto
viteľa. Všetky prípadné budúce ne
dostatky a nedorobky sú zapraco
vané v preberacom konaní a v zápi

se o kolaudácii v rámci 
záručnej lehoty stavebného 
diela,“ priblížil R. Duda. 

Na názor sme sa spýtali aj 
nezainteresovanej stavebnej 
spoločnosti, ktorej sme 

poslali fotografie kníšucich sa drôtov 
a doslova „zaplátanej“ bočnej strany 
mosta. „Je určite nezvyklé, aby po re
konštrukcii mosta ostali na konštruk
cii také nedostatky, ktoré dokumen
tujete na fotografiách,“ konštatuje 
Ľudmila Michálková, asistentka ge
nerálneho riaditeľa Doprastav, a. s. 
Zároveň zdôraznila, že spoločnosť 
nedokáže posúdiť rozsah rekonš
trukcie, a preto odporučila kontakto
vať priamo investora – BSK. „Staveb
ný dozor investora, ktorý stavbu 
zabezpečoval, mal podľa stavebného 
zákona sledovať, či boli práce rea
lizované podľa schválenej projek
tovej dokumentácie a odovzdávané 
v požadovanej kvalite,“ dodala.

Je naším pomocníkom
Ešte pred začiatkom rekonštruk

cie ožila diskusia medzi investorom, 
obvodným úradom životného pro
stredia i ornitológmi. V škárach mos
ta totiž hniezdi vzácny dážďovník 
tmavý, užitočný vták, ktorý nám po
máha v boji s dotieravým hmyzom. 
V minulosti bežný druh vtáka je 

dnes ohrozený, pretože si svoje 
hniezda stavia v rôznych štrbinách 
i škárach medzi panelmi. Zatepľova
nie a rôzne rekonštrukcie mu vo vy
tváraní hniezd bránia, čím mu hrozí 
vyhubenie. BSK sa teda ešte pred 
začiatkom rekonštrukcie zaviazal, že 
v období hniezdenia dážďovníka, 
teda od polovice apríla do polovice 
augusta, sa na moste nebudú vyko
návať také druhy prác, ktoré by pria
mo zasiahli do časti mostnej kon
štrukcie, v ktorej vtáky hniezdia. Po 
rekonštrukcii mali na moste pribud
núť búdky, simulujúce nové miesto 
hniezdenia.

Búdky nie sú potrebné
Každý si však môže všimnúť, že 

žiadne búdky na moste nie sú. „Na

koľko sa rekonštrukcia predmetného 
mosta realizovala len na hornej časti 
mostného telesa, nedošlo k zásahu 
do hniezdisk dažďovníka tmavého, 
a teda nie je dôvod na inštalovanie 
búdok pre týchto chránených vtá
kov. Pred samotným začatím re
konštrukčných prác bol podľa zápi
su z kontrolného dňa 5. 8. 2010 pri
zvaný aj pracovník CHKO Záhorie 
Rudolf Jureček. Ten do zápisu uvie
dol: „Po obhliadke stavby som skon
štatoval, že na telese mosta nie sú 

hniezdiace druhy vtákov, prioritne 
druh dážďovník tmavý (Apus apus). 
S ohľadom na dátum sa hniezdna se
zóna už skončila a vtáci lokalitu 
opustili. Pomohla tomu aj nevhodná 
sezóna s nepriaznivým počasím. 
Správa CHKO Záhorie nemá námiet
ky voči plánovaným a prebiehajúcim 
prácam. Potvrdzujem, že k ohrozeniu 
alebo likvidácii chránených druhov 
živočíchov nedôjde,“ uviedol R. Du
da. „Rekonštrukcia diaľničného pri
vádzača sa nerobila v takom rozsa
hu, ako sa pôvodne predpokladalo. 
Pracovalo sa len na povrchovej úpra
ve a na mostovom uzávere. Miesta, 
v ktorých hniezdia dážďovníky, vô
bec neboli dotknuté. Hniezdne mož
nosti im ostali zachované a investo
rovi nevznikla povinnosť osadiť búd
ky ako možnosť náhradného rieše
nia,“ potvrdil aj Dušan Valachovič, 
riaditeľ správy CHKO Záhorie. 

Zostáva len čakať na apríl, kedy 
by mali škáry mosta opäť ožiť prí
chodom dážďovníka tmavého. 

SIMONA ŠÍPOVÁ; 
foto: S. Šípová, internet

Dokončenie z 1. strany

AnkETA

Dokončenie z 1. strany

len na dva dni v týždni, na stredu 
a piatok. Na ďalšiu podporu predaja 
mlieka sme v januári rozdistribuovali 
na predajné miesta mliečne kultúry: 
acidofilnú, jogurtovú, kefírovú, smo
tanovú, probiotickú a nechýba ani 
syridlo. Pomocou týchto kultúr si 
zákazníci môžu doma pripraviť čer
stvé výrobky. Vyšli sme tak v ústrety 
podnetom samotných nakupujú
cich. Ide o jednoduchú výrobu, kto

rej postup je uvedený na každom 
balení,“ približuje L. Dulanský.

Praktickejší nákup
Niekoľko týždňov mali Malačania 

možnosť nakupovať aj mimo tra
dičných otváracích hodín priamo na 

ulici. Mliečny automat bol umiest
nený na parkovisku na Kláštornom 
námestí, onedlho však zmizol. „Dô
vodom jeho stiahnutia bol nízky od
ber. Neoplatilo sa to, keďže za mo
bilný automat sa, samozrejme, platí 
tiež nájomné,“ vysvetlil Branislav Hri
ca z Poľnohospodárskeho družstva 
Lozorno, ktoré prevádzkuje mlieko
maty aj v Bratislave. Zdá sa teda, že 
časy, keď chcel každý vyskúšať chuť 
surového čapovaného mlieka, sú 

preč. Praktickejším sa opäť zdá ku
povanie tetrapakov, ktoré si každý 
jednoducho prihodí do nákupného 
vozíka. Odrádzať môžu tiež odpo
rúčania čerstvé mlieko doma pre
várať. 

SIMONA ŠÍPOVÁ; foto: sisa/ela

Čerstvé mlieko
už nie je hit

Most ožije štebotom
Bočná strana mosta „spevnená“ drevenými latami

Desivý je pohľad na visiace drôty a mŕtvolku vtáka, padajúceho z hniezda.

ZA PITIE MLIEKA:
• má výživné a stavebné látky na stavbu a rast ľudského tela,
• je zdrojom minerálov, vitamínov, hormónov a enzýmov,
•  obsahuje vápnik a fosfor, ktoré sú potrebné pre pevnosť 

kostného a zubného tkaniva, je prevenciou proti osteoporóze.

PrOTI PITIu MLIEKA:
•  obsahuje betalaktoglobulín, ktorý je najsilnejším potravinovým 

alergénom,
•  obsahuje cholesterol a mastné kyseliny, ktoré podporujú vznik 

aterosklerózy,
•  obsahuje látku IGF–1, ktorá podporuje vznik rakoviny vaječ

níkov, prsníka a prostaty.                Zdroj: www.sme.sk

Stalo sa...
• �1. 1. sa v meste po prvý raz 

v tomto volebnom období stretol 
klub starostov malackého okresu 
a o. i. sa uzniesol žiadať vládu 
prostredníctvom ZOZO o prehod
notenie podľa nich nespravodlivého 
rozdeľovania tzv. podielových daní 
obciam a mestám SR.

• �5. 1. navštívili primátora 
manažéri firmy Swedspan Slovakia. 
Predstavili svoj investičný zámer 
v Malackách a ochotu spolupraco
vať pri revitalizácii zelene medzi že
leznicou a areálom ich závodov.

• V poslednom januárovom 
týždni Mesto Malacky prihlásilo do 
súťaže Klubu fotopublicistov Slo
venského syndikátu novinárov Naj

krajší kalendár roka 2011 svoj ná
stenný kalendár s názvom Kaštieľ 
v detailoch. Zároveň prihlásilo do 
súťaže Najkrajšia kniha roka 2010 
publikáciu Malacky na starých po
hľadniciach, ktorú zostavil a texty 
napísal Martin Macejka a jej vyda
nie vo vydavateľstve DAJAMA pod
porilo mesto Malacky vďaka Nadá
cii SPP.                     tabu

KRITICKÝM
PEROM

Dávate prednosť surovému mlieku 
pred pasterizovaným? Prečo?

Lucia Trubirohová, 24 rokov – Surové mlieko nekupujem, pretože mlieko 
vo všeobecnosti veľmi nepijem. Keď už ho ale musím kúpiť, dávam prednosť 
trvanlivému, ktoré vydrží dlhšie. 

Mária Benkovičová, 52 rokov – Čapované mlieko som ešte neskúšala, ale 
mám to v pláne. Počula som, že je oveľa lepšie ako z obchodu. Automat na 
parkovisku, o ktorom som vedela, však zmizol. 

Jozef Kabarec, 62 rokov – Surové mlieko kupujem, lebo je lepšie. Skúšal 
som z neho vyrobiť aj smotanu a bola výborná, dá sa použiť napríklad do kávy. 

Alena Sedláčková, 34 rokov – Mlieko z mliekomatu nekupujem, pretože 
neviem, kde ho v Malackách nájdem.        pesu

Z načapovaného kravského mlieka si doma môžete vyrobiť napríklad vlast
ný jogurt. Zdravší a bez „éčok”. 
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SAMOSPRÁVA

Z rokovania MsZ zahorúca

Škôlka
volá

Riaditeľka MŠ v Malackách 
oznamuje rodičom detí pred
školského veku, že prihláš
ky/žiadosti na školský rok 
2011/2012 sa budú vydávať 
pre všetky elokované budo
vy (Bernolákova, Hviezdo
slavova, Kollárova a Štúrova 
ul.) v riaditeľstve MŠ – Kollá
rova ulica 896, Malacky od 
15. februára do 15. marca. 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do 
materskej školy (vyplnenú pri
hlášku s potvrdením o zdravot
nom stave dieťaťa na prihláške) je 
možné podať v riaditeľstve MŠ 
do 18. marca. Žiadosť si podávajú 
aj rodičia detí, ktoré neboli prijaté 
do MŠ v minulom školskom roku!

Kritériá prijímania detí 
do materskej školy 
na školský rok 2011/2012
Podmienky prijatia dieťaťa 

v zmysle zákona NR SR č. 245/ 
2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a do
plnení niektorých zákonov a Vy
hlášky č. 306/2008 Z. z. o mater
skej škole a jej zmeny č. 308/2009 
sú tieto: 

1. Na predprimárne vzdeláva
nie sa prijíma spravidla dieťa od  
3 do 6 rokov, výnimočne možno 
prijať dieťa od 2 rokov veku. Na 
predprimárne vzdelávanie sa pri
jíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty 
rok veku a ktorému bol odložený 
začiatok plnenia povinnej školskej 
dochádzky alebo mu bolo doda
točne odložené plnenie povinnej 
školskej dochádzky.

2. Na predprimárne vzdeláva
nie sa prednostne prijíma dieťa, 
ktoré dovŕšilo piaty rok veku, die
ťa s odloženým začiatkom plnenia 
povinnej školskej dochádzky 
a dieťa s dodatočne odloženým 
začiatkom plnenia povinnej 
školskej dochádzky.

Mesto 
Malacky
v zmysle § 5 ods. 1 zákona NR SR 
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce 
vo verejnom záujme v znení ne
skorších predpisov

vyhlasuje

VÝBEROVÉ 
KONANIE
na obsadenie pracovnej pozície 

vedúci oddelenia 
marketingu 
a tlačový tajomník

Zamestnávateľ: 
Mesto Malacky, 
Radlinského 2751/1, 
901 01 Malacky

Funkcia, ktorá sa obsadzuje
výberovým konaním: 
vedúci oddelenia marketingu 

a tlačový tajomník

Kvalifikačné predpoklady 
a iné podmienky prijatia:
• VŠ vzdelanie II. stupňa huma

nitného zamerania 
• osobitné kvalifikačné predpo

klady – nevyžadujú sa 
• občianska bezúhonnosť
• prax s riadením kolektívu mini

málne 2 roky
• znalosť minimálne jedného sve

tového jazyka

Výhodou sú:
• prax v oblasti marketingu 
• prax s prácou v printových ale

bo elektronických médiách
• prax vo verejnej správe
• orientácia v súčasných tren

doch egovernementu
• organizačné a komunikačné 

schopnosti
• skúšky ECDL
• vodičský preukaz skupiny B

Požadované doklady 
na výberové konanie: 
• žiadosť o účasť na výberovom 

konaní
• overená fotokópia dokladu 

o vzdelaní (najvyššom dosiahnu
tom)

• podpísaný štruktúrovaný živo
topis (uveďte aj telefonický kon
takt)

• výpis registra trestov nie starší 
ako 3 mesiace

• písomný súhlas uchádzača so 
spracúvaním jeho osobných úda
jov pre účely výberového konania

Dátum a miesto podania
žiadosti o účasť 
na výberovom konaní: 
žiadosť o účasť na výberovom 

konaní s priloženými požadovaný
mi dokladmi je potrebné doručiť 
do 15. 2. 2011 na adresu: Mesto 
Malacky, sekretariát úradu, Rad
linského 2751/1, 901 01 Malacky.

Rozhodujúci je dátum na pre
zentačnej pečiatke. Na obálke uveď
 te „Vedúci oddelenia marketingu 
a tlačový tajomník – výberové 
konanie, NeotVáRať”.

Termín a miesto výberového ko
nania budú uchádzačom, ktorí spl
nili podmienky na účasť na výbero
vom konaní, oznámené písomne 
najneskôr 7 dní pred jeho uskutoč
nením.

ak potrebujete výhodnú pôžič
ku na bývanie, môže vám ju po
skytnúť banka, iné inštitúcie, 
ale aj štát. Ide o poskytnutie 
podpory z prostriedkov štát
neho fondu rozvoja bývania 
(ŠFRB). 

Výhodou je nízky úrok, ktorý je 
garantovaný počas splatnosti. Pre 
rok 2011 je stanovená úroková sadz
ba 3,5 % pri úvere na výstavbu bytu 
v rodinnom dome, resp. 2 % pri úve
re na kúpu a výstavbu bytu v byto

vom dome. Na získanie tejto pod
pory vo forme úveru musíte spĺňať 
určité kritériá. Rozhodujúca pre pri
znanie podpory je veľkosť podla
hovej plochy nadobudnutej nehnu
teľnosti a príjem do domácnosti 
žiadateľa. Vek žiadateľa rozhodujúci 
nie je, ale môže ovplyvniť výšku po
žadovaného úveru, výšku úroku 
i dobu splatnosti. „Riadime sa takým 
pravidlom – vek žiadateľa a doba 
splatnosti úveru nesmie presiahnuť 
číslo 65,“ povedal Jozef Landl, refe
rent agendy rozvoja bývania. Každý 

rok sa na tieto účely vyčlení len ur
čité množstvo finančných prostried
kov zo štátneho rozpočtu, preto sa 
odporúča podať si žiadosť čo naj
skôr. Po doložení predpísaných prí
loh k žiadosti je kompletná žiadosť 
overená pracovníkom MsÚ a odosla
ná na ŠFRB, kde sa rozhodne o pride
lení úveru. V prípade záujmu o túto 
formu pôžičky na bývanie sa môžete 
bližšie informovať na mestskom úra
de na 3. poschodí v oddelení projek
tového riadenia u J. Landla.

     pesu

Pribudnú 
nákupné 
možnosti

V 18tisícovom meste sú mož
nosti kvalitných nákupov sku
točne chabé. optimisticky pre
to vyznieva zámer výstavby 
dvoch nákupných centier na 
Pezinskej ulici.

Ísť by malo o obľúbený obchod
ný reťazec Tesco a nákupné stredis
ko M. „Nákupáky“ by mali vyrásť pri 
prvej okružnej križovatke v smere 
von z mesta. Vzniknúť by tu mala  
aj komunikácia, spájajúca cestu 
k diaľnici a Pezinskú ulicu. 

„Územné rozhodnutie o umiest
není stavby bolo vydané ešte 1. 12. 
2010, investori však doteraz nepo
žiadali o stavebné povolenie,“ in
formovala Barbora Soukupová z od
delenia územného rozvoja a život
ného prostredia mestského úradu. 
Zastavaná bude plocha s výmerou 
6845 m2, vznikne tu 364 parkovacích 
miest. 

sisa

Výhodná pôžička od štátu

Povinnosť zverejňovať zmluvy, 
objednávky a faktúry, ktorú 
ukladá novela občianskeho zá
konníka, sa nevzťahuje len na 
mestský úrad, ale aj na rozpoč
tové a príspevkové organizácie 
mesta. akým spôsobom doku
menty zverejňujú?

Služby portálu zmluvy.egov.sk vy
užíva zatiaľ jediná mestská organi
zácia, AD HOC Malacky, p. o. m. Ide  
o verejný register odberateľských 
vzťahov samospráv a iných povin
ných subjektov, ktorými takéto or
ganizácie sú. Niektoré z organizácií 

zvolili inú cestu, zverejňovanie do
kumentov na vlastných interneto
vých stránkach. 

Urobilo tak MCK (www.mckma
lacky.sk – Povinne zverejňované 
informácie), MsCSS (mscssmalacky.
webnode.sk – Verejné informácie), 
Centrum voľného času (www.cvc
malacky.sk – Povinné informácie) 
i podnikateľský inkubátor (www.in
malacky.sk – Povinne zverejňované 
informácie). Povinnosť zverejňovať 
zmluvy uzatvorené od 1. 1. 2011, 
objednávky vystavené po tomto 
termíne a faktúry prijaté či vystavené 
po tomto dátume musia aj základné 

školy, ktorých je mesto zriaďovate
ľom. Na svojich stránkach ich zverej
ňujú ZŠ Dr. J. Dérera (www.dererka.
edupage.org – Zmluvy, faktúry) 
a ZŠ Záhorácka (www.zs4malacky.
edupage.org – Zmluvy, faktúry). ZŠ 
Štúrova bude tieto dokumenty zve
rejňovať na svojej webstránke, Zá
kladná umelecká škola tiež, no jej 
webstránka sa zatiaľ len vytvára. Na 
portáli pracuje aj materská škola, jej 
web by mal byť prístupný tento týž
deň. Mestský úrad zverejňuje do
kumenty na webstránke www.egov.
malacky.sk. 

mn/ pesu

Na internetovej stránke mesta sa 
pri hesle nadácie Pro Malacky pri
pomína, že sme si ju zriadili „pro nás 
a pro naše dzeci“. 

A je to naozaj tak. „Nadácia Pro 
Malacky je kľúčom k spoločnému 
zveľaďovaniu hmotného i duchov
ného dedičstva našich predkov,  
kľúčom k vytváraniu trvalých hod
nôt pre našich potomkov. Jedni 
majú nápady, iní možnosť a ochotu 
prispieť finančnou sumou. Nadácia 
Pro Malacky je našou spoločnou 
pokladnicou, do ktorej má možnosť 
svojou troškou prispieť každý z nás 
tak, aby zozbieraná suma mohla 
byť rozumne rozdelená a zúročená 

v prospešných myšlienkach a zmys
luplných projektoch na úžitok nás 
všetkých,“ píše sa na www.malacky.
sk.

Podľa nadačnej listiny naša mest
ská nadácia má podporovať rozvoj 
aktivít občanov mesta, organizácií  
a združení zameraných na kultúrnu, 
športovú a spoločenskozáujmovú 
činnosť, podporovať rozvoj cezhra
ničnej spolupráce a cestovného ru

chu. Financie získava od ochotných 
sponzorov, akými sú napr. Nadácia 
SPP, ale aj od vás ochotných obča
nov, ktorí sa rozhodnú dve percen
tá zo svojich daní venovať mestu. 
Stačí na to málo. Tento dar nepocí
tite v peňaženke, ale ohreje vás pri 
srdci. 

Preto vás prosíme – podporte 
svoje mesto dvoma percentami  
z daní! ako to urobiť sa dozviete 
na www.malacky.sk (občan – 
Mestské organizácie a spoloč
nosti – Nadácie – Nadácia Pro Ma
lacky – 2 % z Vašich daní). 

ĎaKUJeMe!
tabu

Naša mestská nadácia Pro Malacky podporuje zmysluplné projekty v prospech nášho mesta už šiesty 
rok. Hoci v predchádzajúcich rokoch v tomto období už zväčša boli vyhlásené grantové kolá na aktuálny 
rok, teraz nás tieto úlohy ešte len čakajú. K naplneniu podstaty fungovania nadácie môže svojím 
podielom prispieť každý, kto má svoje mesto aspoň trošku rád.

Nadácia Pro Malacky 
potrebuje donorov

Mestské organizácie zverejňujú

tesne pred tlačou Malackého 
hlasu, v čase, keď ešte poslanci 
mestského zastupiteľstva pre
rokúvali posledný bod progra
mu, vznikali tieto riadky, ktoré 
z pochopiteľných dôvodov po
núkajú len stručnú informáciu 
o záveroch rokovania.

• Rokovaniu zastupiteľstva 27. 1. 
predchádzalo pracovné stretnutie 
poslancov v stredu 19. 1., kde boli 
predkladané materiály prediskuto
vané, čo prispelo k plynulejšiemu 
prerokúvaniu materiálov priamo na 
MsZ. 

• V úvode riadneho rokovania 
MsZ 27. 1. generálny riaditeľ spo
ločnosti POZAGAS, a. s., Malacky 
Ivan Vaškor odovzdal primátorovi 
mesta prostredníctvom symbolic
kého šeku sponzorský dar na ob

novu schodiska malackého kaštieľa 
v hodnote 33 200 eur, čo po jeho 
príhovore prítomní ocenili úprim
ným potleskom. 

• Zastupiteľstvo zriadilo osem 
komisií MsZ, zvolilo ich predsedov, 
podpredsedov, členov a mestské
mu úradu uložilo okrem iného uve
rejniť oznam o možnosti uchádzať 
sa o členstvo v komisiách zo strany 
občanov. 

• MsZ schválilo návrh VZN o na
kladaní s nájomnými bytmi na ulici 
Pri Maline, ktoré podľa slov poslan
ca J. Říhu „znovu otvára proces pri
jímania žiadostí a ich prehodnoco
vania, teda doterajší žiadatelia ne
môžu očakávať, že budú posudzo
vaní prednostne.“ 

• MsZ neschválilo predaj pozem
kov na ulici Pri Maline spoločnosti 
STAVOIMPEX HOLÍČ, spol. s r. o., na 

základe realizovanej verejnej ob
chodnej súťaže. 

• Najväčším úspechom rokova
nia je bezpochyby dosiahnutie ná
zorovej zhody na riešenie nedo
statku miest pre deti v MŠ ich 
umiestnením do objektu Detského 
domova Macejko. O podrobnos
tiach tohto riešenia prinesieme 
podrobnejšie informácie neskôr.    

tabu  

Gymnázium 
otvorí dvere  

Deň otvorených dverí v štátnom 
Gymnáziu Malacky pre rodičov, uči
teľov, výchovných poradcov,  žiakov 
5. a 9. ročníka a verejnosť sa usku
toční 17. 2. Program nájdete na 
www.g1majamc.sk.
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Prvý deň bol určený pre odbor
nú verejnosť a zúčastnili sa ho po
zvaní predstavitelia vlády, samo
správ a ďalších inštitúcií. Pri našej 
expozícii sa tak zastavili predseda 

BSK Pavol Frešo, primátor Malaciek 
Jozef Ondrejka, niektorí poslanci 
MsZ a zopár starostov okolitých ob
cí. Expozícia okresu Malacky mala 
k dispozícii dva pulty. Jeden slúžil 

na prezentáciu mesta Malacky 
a mesta Stupava, druhý slúžil pre 
projekt cezhraničnej spolupráce  
Paltour a obce Dolného Záhoria. 
Okrem tradičných informačných 
a propagačných predmetov náv
števníkov lákal aj sprievodný pro
gram jednotlivých expozícií. V tomto 
smere sme sa vďaka skvelým vystú
peniam spevákov zo ZUŠ Malacky 
a FS Macejko naozaj blysli. Okrem 
potlesku okoloidúcich bola dôka
zom aj prosba o prídavok zo strany 
BSK. Skvelou reklamou boli tiež ko
láčiky z dielne Klubu a Jednoty dô
chodcov v Malackách. Viacerí náv
števníci sa tak s pochvalnými slo
vami k nášmu stánku niekoľkokrát 
vrátili. Príjemnú atmosféru veľtrhu 
a jeho hladký priebeh narušila len 
udalosť, ktorá zasiahla predovšet
kým vystavovateľov bývajúcich v ho
teli blízko výstaviska. V noci zo so
boty na nedeľu nahlásil anonym 
v hoteli bombu, takže celá budova 
musela byť na štyri hodiny evakuo
vaná.

raj; foto: pesu/raj/tabu

PUBLICISTIKA

Malacky zabodovali 
sprievodným 
programom

V nedeľu �3. 1. sa v bratislavskej Inchebe skončil 17. ročník veľtrhu 
cestovného ruchu ITF Slovakiatour �011. V rámci stánku Bratislav
ského samosprávneho kraja sa tu predstavili aj Malacky.

OSOBITNé POďAKOVANIE PATRÍ 

Dušanovi Škrabákovi, tvorcovi 

portálu www.virtualnezahorie.sk, za 

bezplatné vytvorenie prezentácie 

fotografií Malaciek a okolitých obcí, 

ktorá vhodne doplnila našu expozíciu.

Veľký úspech zožali 
vystúpenia žiakov ZUŠ 
Malacky a FS Macejko.

Ochutnávke pezinského vína neodo
lal ani minister dopravy Ján Figeľ.

Prvý deň bol určený pre odbornú verejnosť a pozvaných hostí. Nechýbali 
predseda BSK Pavol Frešo a primátor Malaciek Jozef Ondrejka.

Témou veľtrhu boli blížiace sa 
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji.

Malacky sa na veľtrhu Slovakiatour 2011 zúčastnili v rámci stánku BSK.

Jeden z pultov slúžil 
na propagáciu 

projektu Paltour a obcí 
Dolného Záhoria.
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Na prvý pohľad to unikne každé
mu, na druhý pohľad tiež nezarea
guje myseľ každého. No napokon sa 
to poddá a v osamelom strome na 

čistinke v parku 
každý niečo 
zbadá. Nie
kto posta

vu ženy z profilu, iný tvár skrytú za 
vejárom, polovicu tváre prekrytú 
závojom či patrónku Slovenska. Nie 
nadarmo sa tajomnému stromu  
hovorí „panenka Mária“. Jazva po 
odpílenom konári nahovára našim 
očiam čosi viac, než sme ochotní  

pripustiť. 
Na detail stromu, kto

rý nájdete cestou 
od bazénika na 

lúke hlbšie do 
parku, sa pri
zrela aj od
borníčka.
„Pravdepo
dobne ide 
o nezhoje

ný konár, 
ktorý bol ne

odborne ale
bo v nevhod

nom období ore
zaný. Ten, kto vetvu 

pílil, zrejme zarezal pria
mo do kôry,“ myslí si Mária Gajdá
rová, správkyňa Zámockého parku. 
A čo si  o tom myslíte vy?  
      mn

mesiac dobrých rozvodov

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

len po 1 €!!!
Ponuka platí od 1.2. do 28.2.2011. Cena je bez DPH.

pre všetky osobné 
a ľahké úžitkové
vozidlá

Ak si kúpite 
kompletnú
sadu kladiek
dostanete
rozvodový remeň
a vodnú pumpu

1299 druhov rozvodových kladiek
1839 druhov rozvodových remeňov
1301 druhov vodných púmp

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

Nie je žiadnou novinkou, že civilizačným chorobám patria prvé miesta 
v rebríčku úmrtnosti. V súčasnosti spôsobujú najvyššiu úmrtnosť práve 
srdcovo-cievne ochorenia a rakovina.

Podľa odhadu na Slovensku zomiera 
ročne okolo 65 000 ľudí. Asi 55 % z tých-
to úmrtí sú zapríčinené ochoreniami 
srdca a ciev. Toto percento stále narastá 
a po stihuje čoraz nižšie vekové skupiny. 
Za posledných 30 rokov sme tiež zazna-
menali asi 300% nárast výskytu rakovi-
ny. Štatistické údaje o výskyte rakoviny 
a zhubných nádorov sú alarmujúce. Podľa 
moderných lekárskych výskumov tieto 
ochorenia súvisia so životnými návykmi.

 RIZIKÁ, KTORÉ BY STE MALI 
SLEDOVAŤ

Rozvoju civilizačných chorôb vieme pred-
chádzať pomocou monitorovania riziko-
vých faktorov a následnej úpravy spôsobu 
života. K neovplyvniteľným faktorom patrí 
dosiahnutie určitého veku, čo je u mužov 
nad 45 rokov a u žien nad 55 rokov. Tiež 
sem patrí rodinné zaťaženie — rodinný 
výskyt ochorení srdcovo-cievneho apará-

tu (prekonaný infarkt alebo cievna moz-
gová príhoda otec a brat do 55 roku veku, 
matka alebo sestra do 65 roku veku), či 
rodinný výskyt cukrovky.

 RIZIKÁ, KTORÉ VIEME OVPLYVNIŤ

My všetci vieme ovplyvniť spôsob života, 
ktorý žijeme. Patrí sem:
� výška krvného tlaku — pravidelné kon-

troly tlaku krvi, v prípade vyšších hod-
nôt užívanie predpísaných liekov

� hladina cholesterolu v odporučenom 
rozpätí

� vynechať fajčenie
� obezita — udržiavať zdravú telesnú 

hmotnosť
� vynechať alkohol
� fyzická nečinnosť — zaradiť do svojho 

denného režimu pravidelný pohyb, 
aspoň 30 minút rýchlej chôdze den-
ne, vhodné pestovať rekreačne nejaký 
druh športu.

Ide o refl exnú liečbu, pri ktorej sa stimu-
lujú refl exné zóny na plochách chodidiel. 
Plocha chodidla predstavuje „zmenšený“ 
obraz celého ľudského tela. Malé plôšky 
— refl exné zóny zodpovedajú jednot-
livým orgánom, kĺbom a svalom. Ak má 
príslušná časť tela problém, čiže nefungu-
je tak, ako by mala, pri tlaku v jeho zóne 
pocítite bolesť. Stimuláciou jednotlivých 
bodov na chodidle sa odovzdáva signál 
príslušnému orgánu, čím ho môžeme po-
zitívne ovplyvňovať.

Refl exná masáž chodidiel sa využíva pri 
diagnostike poruchy, ale tiež pri liečbe aj 
prevencii ochorení akútnych či chronic-
kých chorôb. Refl exnou masážou chodi-
diel sa zlepší látková výmena, zmierňujú 
sa bolesti, zrýchli sa hojenie po úraze, po 
operácii, zvyšuje sa odolnosť organizmu, 
pomáha udržiavať dobrý stav organiz-
mu. 

Je príjemná, uvoľňujúca, vyvoláva dobré 
pocity, harmonizáciu organizmu.
  

 KTORÁ PREVENTÍVNA 
PREHLIADKA JE PRE NÁS 
VHODNÁ?

Základným kritériom pri výbere zloženia 
preventívnej prehliadky je vek, pohlavie 
a rodinné zaťaženie človeka.

Na základe svojich skúseností odborníci 
z Nemocnice v Malackách, Nemocnič-
ná a. s., pripravili typ preventívnej pre-
hliadky, ktorá zohľadňuje súčasné potre-
by na preventívne vyšetrenie, a zároveň 
obsahuje len nevyhnutné vyšetrenia. Do 
základného balíka vyšetrení patrí:
� spracovanie osobného anamnestic-

kého dotazníka
� odbery biologických materiálov
� komplexné klinické interné vyšet-

renie
� vypracovanie závere nej správy s od-

porú aním.

V prípade, že tieto vyšetrenia odhalia ne-
jakú odchýlku od normy, lekár navrhne 
rozšírenie preventívnej prehliadky. Pre 
ženy je vhodná gynekologická prehliad-
ky a pre mužov urologická prehliadka.

 VALENTÍNSKY DEŇ ZDRAVIA

Trápi vás alebo vášho blízkeho nejaký 
zdravotný problém?

Pozívame vás na Valentínsky deň zdravia 
do Nemocnice v Malackách, kde vám 
naše zdravotné sestry odmerajú krvný 
tlak, tuk, BMI index. Nato vám odporučí-
me pre vás najvhodnejšiu zdravotnú sta-
rostlivosť v našej nemocnici.

Valentínsky deň zdravia sa bude konať 
vo vestibule Nemocnice v Malackách 
14. 2. 2011 od 7.00 do 14.00 hod.

Každý účastník valentínskej akcie dosta-
ne od nás malý darček!!!

 NECHAJTE SA U NÁS 
ROZMAZNÁVAŤ

Ak potrebujete načerpať nové sily, nav-
štívte naše fyziatricko-rehabilitačné 
oddelenie v Nemocnici v Malackách, 
ktoré vám ponúka novinku — REFLEX-
NÚ MASÁŽ CHODIDIEL.

Valentínska 
prevencia

Pár faktov o vplyve civilizačných chorôb na život ľudí

Navštívte našu 
nemocnicu so svojím 
partnerom/ partnerkou 
a využite našu 
valentínsku akciu.
K jednej komplexnej preventívnej pre-
hliadke je druhá za polovičnú cenu.

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

PUBLICISTIKA  •  INZERCIA

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Tajomstvo
stromu

Kto by už na prechádzke Zámockým parkom čakal niečo magické? 
Pritom stačí chodiť s otvorenými očami.
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27. 12. prijala MsP Malacky tele
fonické oznámenie, že sa v šachte za 
útvarom CO pri starej vodárni nachá
dza bobor. Keďže zostup do šachty 
bol technicky náročný, požiadala 
o pomoc hasičský zbor. Bobra sa 
síce podarilo vytiahnuť, no na „súši“ 
sa dlho neohrial, keďže hneď skočil 
do blízkeho potoka. Hoci sa mestská 
polícia v minulosti s takýmto prípa
dom nestretla, prítomnosť bobrov  
v našich končinách nie je ničím až 
tak výnimočným. Na oddelení územ
ného rozvoja a životného prostredia 
mestského úradu (OÚRZP) už dlhšie 
tohto živočícha evidujú. Radosť z je
ho prítomnosti majú zrejme len 
ochranári, pretože záhradkárom ro
bí vrásky na čele, keďže jeho hrádze 
spôsobujú v období dažďov záplavy. 
Bobor sa pohybuje v miestach, kde 
sa mestský odvodňovací kanál (od 
Ulice B. Němcovej po Ul. oslobode
nia) vlieva do Výhonského kanála. 
Preto ešte v lete minulého roka 
požiadalo OÚRZP ministerstvo život
ného prostredia o udelenie výnimky 
na odchyt bobra a jeho premiestne
nie. MŽP po konzultácii s ochranármi 
vydalo povolenie s podmienkou, že 
v roku 2011 musí byť vykonané pre
čistenie mestského odvodňovacie
ho kanála. Povolenie na odchyt 
bobra vodného platí do konca 2011 
a bude uskutočnené pod dohľadom 
Štátnej ochrany prírody SR. Výhon
ský kanál bude tiež prečistený – a to 
na základe žiadosti Slovenského 
zväzu záhradkárov, adresovanej 
štátnemu podniku Hydromeliorácie 
Bratislava. 

Viete, že...
Bobor je najväčším európskym 

hlodavcom, ktorý sa dožíva 15–20 
rokov a je zákonom chránený? 

Takmer výlučne sa živí kôrou stro
mov, ktorú si uchováva aj na zimu? 

Za rok spotrebuje asi 4000 kg dre
va s kôrou? 

Pre vzácnu kožušinu, hodnotný 
tuk a škody, ktoré spôsoboval, bobra 
v minulých storočiach prenasledo
vali a takmer vyhubili?

• • •
Odhaduje sa, že teraz žije na úze

mí Slovenska viac ako 600 bobrov  
a ich počet mierne každým rokom 
narastá. Podľa Atlasu živočíchov 
bobrovi vyhovuje kombinácia stoja
tých a tečúcich vôd v nížinách a pod
horských oblastiach. Žije v kolónii, 
bobrie páry zostávajú spolu po celý 
život. Silná a stabilná kolónia je aj na 
rieke Morave. Bobry budujú hate 
a hrádze, ktoré môžu byť počas vytr
valých dažďov a následnému zvýše
niu hladiny riek príčinou zaplavenia 
územia pri korytách riek. 

raj; foto: archív MsP
radi by ste videli svojho zvie
racieho miláčika v novinách? 
Pošlite jeho fotku v čo najvyš
šom rozlíšení so stručným po
pisom na malackyhlas@malac
ky.sk a spozná ho celé mesto!

Čo je nové v poľovníckych re
víroch? Prinášame vám rozho
vor s predsedom Okresnej or
ganizácie Slovenského poľov
níckeho zväzu a Obvodnej po
ľovníckej komory Malacky Mi 
roslavom Kopiarom.

Aký bol poľovnícky rok �010? 
MK: Predovšetkým bohatý na zme

ny, najmä v legislatíve. Vznikla Sloven
ská poľovnícka komora i obvodné ko
mory na úrovni okresov. Sprísnila sa 
ochrana zveri i povinnosti užívateľov 
poľovných revírov a, samozrejme, po
kuty či tresty za ich nedodržiavanie.

Čo považujete za najväčší ús
pech poľovníkov? 

MK: S výnimkou drobnej zveri evi
dujeme nárast počtu aj kvality zveri
ny. Je to vizitka dobrého hospodáre
nia v 39 revíroch, ktoré združujú väč
šinu z 982 registrovaných členov. 
Úspechom je kúpa nehnuteľnosti na 
Kollárovej ulici pre zriadenie Poľov
níckeho domu. Vytvára sa tu knižnica 
a metodická výstava trofejí, sú tu 
vhodné priestory na vzdelávanie po
ľovníkov a ochranárske aktivity. Za 
tento výnimočný projekt sme získali 

zlatú pamätnú medailu pri príležitosti 
90. výročia založenia Loveckého 
ochranného spolku pre Slovensko. 
Verím, že veľa Malačanov ocení poľov
nícky guláš či pečienku z diviny, ktoré 
tu plánujeme predávať každoročne 
počas Prvomájových Malaciek. Ďal
šími úspechmi je reprezentácia v stre
leckých súťažiach a v hre na lesnici. 

Čo sa vám v minulom roku ne
podarilo?

MK: Trápia nás vysoké počty usmr
tených zvierat – nemých obetí doprav
ných nehôd. Množstvo takto zahube
ných zvierat často prevyšuje počet 
ulovenej zveri v niektorých revíroch. 
Nie sme spokojní ani s úspešnosťou 
pri odhaľovaní pytliactva a túlavých 
psov v revíroch, s likvidáciou nelegál
nych skládok. 

Aké podujatia pripravujete?
MK: V januári sme otvorili kurz teo

retickej prípravy na skúšku z poľov
níctva. 12. 2. organizujeme v hoteli 
Atrium reprezentačný poľovnícky ples, 
na ktorý čitateľov Malackého hlasu 
zároveň pozývame. 26. 3. v Lábe otvá
rame výročnú chovateľskú prehliadku 
trofejí spojenú s fyzickou kontrolou sta
vu poľovníckych psov evidovaných 

u užívateľov revírov, v lete sa uskutoč
nia tradičné okresné strelecké preteky 
v malokalibrovke M400 a v streľbe na 
asfaltové terče B50.       mm

Autorom výroku, ktorý tvorí tajnič
ku, je najstarší známy grécky epický 
básnik Homér (asi 9.–8. stor. p. n. l.).

VODOrOVNE
A mužské meno – súčasný prezi

dent USA – presvedčiť sa o pravosti 
niečoho B 1. časť tajničky – mo
tykou kyprila pôdu C osmička (karta) 
– staroegyptský boh slnka – 3. časť 
tajničky D anglické domáce meno 
Štefana – venoval – pošta po anglic
ky – domácke meno Adolfa – EČ vo
zidiel Trnavy E nekresal – značka ru
munských terénnych áut – rímske 
číslo 1049 – staršia plošná poľná mie
ra (40 ½ áru) F solil – 4. časť tajničky 
G bývalý generálny tajomník NATO 

– depo – obyvateľ španielskeho mes
ta Ávila po česky

ZVISLE
1 nenáročná obilnina – čuchový 

orgán � skúška vedomosti – najvyš
šia karta 3 skratka bývalého armád
neho denníka Obrana ľudu – vyzna
menanie, medaila (hovor.) 4 pojem 
duše u starých Egypťanov – �. časť 
tajničky 5 fínsky literát (1861–1921) 
– japonský mys 6 porozdávala 7 ofú
kol – najvyšší súd (skr.) 8 borovica, 
sosna – neodborník 9 skratka súhvez
dia Baran (Ariel) – zomieral (kniž.) 10 
plytkejšia oválna nádoba na jedlo – 
vodiace žrde na vozoch, ktoré ťahajú 
kone 11 hoci po česky – popíjaj – 

produkt včiel 1� ktorá sa vyskytuje 
v okolí niečoho 13 ruské domáce 
meno Vladimíra – poľovačka 14 čalú
nená časť nábytku – rímska dvojka 
15 riadok skosenej trávy alebo obi
lia, zákos – EČ vozidiel Stará Ľubovňa 
16 domácke meno Ilony po česky – 
otcova sestra 17 rúbať, sekať – vojen
ský zásobovací oddiel

Pomôcky: 
Esan, Vova, radok, Oziris, Ste

ve, mail, Solana, Aho

Kto chce súťažiť o sadu kníh, CD  
a DVD, nech pošle kupón spolu so 
správnymi odpoveďami do 7. 2. a za
radíme ho do žrebovania.

Spomedzi čitateľov, ktorí nám po
slali správne vylúštenie tajničky – 
Ženy bez mužov vädnú a muži 
bez žien hlúpnu – sme vyžre
bovali Jána Čierneho z Hurba
novej ulice. Získava sadu kníh do 
domácnosti. Žiadame ho, aby sa 
do 7. 3. ohlásil v redakcii.
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Bratislavským samosprávnym 
krajom a regiónom Malaciek po
vedie medzinárodná cyklotrasa 
s názvom Cesta železnej opony, 
ktorá bude dlhá 7tisíc kilomet
rov. Začínať bude pri Barentso
vom mori na nórskoruských 
hraniciach, pôjde cez celú Euró
pu po hranici bývalej železnej 
opony a končiť sa bude pri obci 
Carevo v Bulharsku. Cez sloven
ské územie povedie popri hra
niciach s rakúskom, pričom pod
statná časť pôjde územím okre
su Malacky a bratislavskej župy. 

Cesta železnej opony s označe
ním EuroVelo 13 bude patriť medzi 
najdlhšie medzinárodné cyklistické 
trasy v Európe. Na Slovensko sa Eu
roVelo 13 dostane na hraničnom 
priechode Moravsky Sv. Ján/Hohe
nau, pôjde od severných hraníc ka
tastrálneho územia obce Závod až 
pod Petržalku, kde sa vráti na ra
kúsku stranu cez hraničný prie
chod Jarovce/Kittsee. Celková dĺž
ka slovenskej časti EuroVelo 13 bu
de približne 80 km. 

O projekte EuroVelo 13 rokovala 
začiatkom januára (medzinárodná) 
pracovná skupina, ktorú tvorili ex
perti zo Slovenska, Rakúska, Ma
ďarska, Čiech aj Nemecka. „Veľmi 
si vážim hlavnú myšlienku pro
jektu, teda urobiť pozdĺž železnej 
opony niečo pre šport. Možno 
som na to povolaný človek z po
hľadu generácie, z ktorej pochá
dzam, lebo presne jednu polovicu 
života som prežil v komunizme 
a polovicu v slobodnej spoloč
nosti,“ povedal župan Frešo. Želez
ná opona ako taká je podľa neho 
symbolom, pre ľudí, ktorí v tom ob
dobí žili, znamenala niečo ako mú
ry väzenia, no pre veľkú skupinu 
ľudí je to len kapitola v histórii. Fre
šo zdôraznil, že projekt berie župa 
veľmi vážne, pretože zapadá aj do 
celkovej filozofie kraja o rozvoji 
a budovaní cyklotrás. „Trasa po
zdĺž železnej opony má šancu 
stať sa trasou pre rodiny s deťmi,“ 
doplnil. BSK má v súčasnosti na 
svojom území 683 kilometrov le
gálnych cyklotrás.

pr

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

Karel Gott prichádza so svojimi obrazmi dobyť 
Slovensko!
Neodolateľné vecičky a inšpirácie pre krásu 
každej ženy.
Zázračná nočná detoxikácia vás skrášli a ozdraví!
Radíme si navzájom – nová rubrika s overenými 
radami do domácnosti.
Chcete poznať tajomstvo a účinky najliečivejšej 
byliny sveta? 
Príliš mrazivá vášeň. Erotický príbeh mladej 
dvojice s neuveriteľným koncom... 
Nezabudnuteľné životné príbehy a osudy 
čitateľov.
A okrem toho: Bohatá príloha EXTRA so 
senzačnými tipmi na letnú dovolenku, skvelými 
radami pre zdravie a s populárnou súťažou plnou 
dobrých receptov VARÍ CELÁ RODINA!

t prichádza so svojimi obrazmi d
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MILÁČIkovIA

Chceli by sme sa s Malačanmi podeliť 
o nášho rodinného príslušníka Riška. 
Je to polročný samček nandeja čer
nohlavého.

rodina PLAVČANOVÝCH

Malackým regiónom povedie

medzinárodná
cyklotrasa 
dlhá 7-tisíc km

Poľovnícke 
úspechy i prehry

Po dobrom výkone je na mieste gratulácia.

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Bobor v meste
Netradičný „úlovok” sa podaril ukoristiť v posledný decembrový 
pondelok roku �010 hliadke MsP a hasičom z Okresného riaditeľstva 
HaZZ v Malackách.

MH 11B1
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Marián Polák a Ľubica 
Hozáková

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:

NIE SÚ MEDZI NAMI:

80 – Antonia Boreková, 
Ladislav  Glembus, Emí
lia Jakubcová, Valéria 
Chrupková, Otília Ková

čová, Júlia Juríková, Ferdinand 
Roth; 85 – Jozef Šujan, Milan Tren
čanský; 90 – Ján Kastl

POVEDALI SI ÁNO:

rozina Danihelová, Láb, 
*1928; Ferdinand Pír, Láb, 

*1915; Milan Oravec, Pl. Štvrtok, 
*1935; Anna Smáková, Sološnica, 
*1918; František Juhanus, Per
nek, *1930; Michal Duda, V. Levá
re, *1932; róza Salčíková, Malac
ky, *1926; Karol Turza, Malacky, 
*1924; roman Šarközy, Lozorno, 
*1978; Mária Kadlicová, Kuklov, 
*1921; František rečný, Rohožník, 
*1929)

SPoMIEnkY

4. 2. oslavujú 
zlatú svadbu 
naši rodičia 
rozália a Ven
delín Pavlači
čovci z Plavec
kého Štvrtka. 
Za všetku lás
ku a starostlivosť im zo srdca ďa
kujú a do ďalších rokov pevné 
zdravie  želajú synovia Peter, Pa
vol a Milan s rodinami. Sladkú 
pusu posielajú vnúčatá Miriam 
a Miško.

bLAhožELÁME

Sú vety, ktoré mu 
už nepovieme, sú 
chvíle, na ktoré ni
kdy nezabudne
me, sú okamihy, 
na ktoré spomína
me. 

21. 1. uplynulo 5 rokov, čo nás 
opustil vo veku 49 rokov náš mi
lovaný syn, manžel, otec, dedko 
a švagor Miroslav Binčík z Ma
laciek. S láskou spomínajú matka, 
manželka, synovia Mirko, Jaroslav 
a Michal s rodinou.

Osud Ti nedoprial 
s nami dlhšie byť, 
no v našich srd
ciach budeš stále 
žiť. 
27. 1. si pripome
nieme 3. výročie, 

čo nás navždy opustil náš milo
vaný syn ľudovít Špelitz. S úctou 
a láskou spomínajú rodičia, sestry 
a priateľka Marta.

1. 2. uplynuli tri roky, čo nás navždy 
opustila drahá manželka a mama 
Mária Klímová z Malaciek. Kto 
ste ju poznali, venujte jej, prosím, 
tichú spomienku. S láskou spomí
najú manžel a syn.

5. 2. si pripome
nieme 4. výročie 
úmrtia mojej mi
lovanej mamičky 
Jozefíny Bučeko
vej. S láskou spo
mína syn Štefan.

MALACkÁ MATrIkA

kULTúrA

SPEKTRUM

od 10. 1. do 24. 1. 2011

Keďže pre úsporné opatrenia nebudú kalendáre, informujúce 
o zbere separovaného papiera na budúci rok, distribuované do 
vašich schránok tak, ako ste zvyknutí z minulých rokov, pripravili 
sme pre vás kalendár priamo v novinách.

Kalendár separovaného 
zberu papiera v roku 2011
 I. obvod II. obvod III. Obvod
Január 14. 1. 21. 1. 28. 1.
Február 25. 2. x x
Marec x 4. 3. 11. 3.
Apríl 8. 4. 15. 4. x
Máj x x 6. 5.
 27. 5. x x
Jún x 3.6. 17. 6.
Júl 15. 7. 22. 7. 29. 7.
August 26. 8. x x
September x 9. 9. 23. 9.
Október 7. 10. 28. 10. x
November x x 11. 11.
 25. 11. x x
December x 9. 12. 16. 12.

OBVOD č. 1:
Nádražná, Jilemnického, SNP, Š. Čulena, P. Blahu, Štefánikova, Stupavská, 
Štúrova, Pri Maline, Skuteckého, Malovaného, Ľ. Fullu, Tillnera, Boreckého, 
L. Novomeského, V. Clementisa, J. Gabčíka, J. Murgaša, Kukorelliho, L. Svo
bodu, A. Veselého, K. Orgoňa, Š. Uhra, Jánošíkova, Príjazdná, Budovateľská, 
Robotnícka, Vlastenecká, Rastislavova, Mojmírova, Svätoplukova, Bernolá
kova, Kláštorné nám., Padzelek.

OBVOD č. �:
Ľ. Zúbka, Partizánska, Radlinského, Zámocká, Na brehu, Kollárova, 1. mája, 
Pribinova, Břeclavská, Brnenská, M. Rázusa, Kukučínova, Poľná, J. Kubinu, 
M. Olšovského, Sládkovičova, Záhorácka, Družstevná, Hviezdoslavova,  
M. Benku, V. Gajdoša, Veľkomoravská, Kozia, V.J.Kučeru, Cesta mládeže, 
Slovenská, M. Nešpora, J. Hollého, J. Kostku, Mierové námestie

OBVOD č. 3:
Továrenská, Dielenská, Pezinská, Jesenského, Záhradná, Dubovského, 
Sadová, Duklianskych hrdinov, Tichá, Rakárenská, Táborisko, Vajanského, 
Nová, Sasinkova, Legionárska, Oslobodenia, Nad výhonom, Hurbanova,  
R. Dilonga, Lesná, B. Němcovej, J. Kráľa, Hlboká, Vysoká, Džbankáreň, Pís
niky, Malé námestie.

Zvoz objemného odpadu v roku 2011
JArNÝ ZVOZ:
Pondelok 14. 3. �011  KBV – bytové domy
Pondelok �1. 3. �011  IBV – rodinné domy

JESENNÝ ZVOZ:
Pondelok 10. 10. �011 KBV – bytové domy
Pondelok 17. 10. �011 IBV – rodinné domy

Vykladať odpad okolo zberných nádob mimo tohto termínu je 
zakázané a bude pokutované!

Mesto Malacky prevádzkuje dva odpadové dvory
na Hlbokej a na Partizánskej ulici v sídle spoločnosti TEKOS, s. r. o. 
Odpadové dvory prijímajú odpad od obyvateľov mesta bezplatne.  
Čo možno nosiť na odpadové dvory
• nebezpečné odpady (napr. autobatérie, zvyšky oleja a farieb)
•  ostatný odpad (napr. starý nábytok, koberce, umývadlá, kovy, 

pneumatiky, biologický odpad)
•  elektronický odpad (chladničky, televízory, rádiá, počítače, malé 

spotrebiče – fény a pod.)

Prevádzkové hodiny 
v odpadových dvoroch:
1. Odpadový dvor na Partizánskej ul. (v sídle spoločnosti TEKOS)
 Obdobie:  1. 4.–30. 9. 1. 10.–31. 3.
 Po–Pia: 16.00–19.00 h 16.00–17.00 h
 So: 12.00–16.00 h 12.00–16.00 h

  POZOr:  Na tento odpadový dvor z prevádzkových dôvodov možno 
privážať odpad len na kárach či na bicykli, nie autami!

 
�. Odpadový dvor na Hlbokej ul.
 Obdobie:   1. 4.–30. 9. 1. 10.–31. 3.
 Pondelok voľno voľno
 Utorok 9.00–17.00 h 9.00–17.00 h
 Streda 9.00–17.00 h 9.00–17.00 h
 Štvrtok 11.00–19.00 h 9.00–17.00 h
 Piatok 9.00–17.00 h 9.00–17.00 h
 Sobota 9.00–17.00 h 9.00–17.00 h

✁

4. �. o 17.00 h – Vernisáž výstavy 
malieb Lumíra Seiferta a keramic
kých sôch a objektov Miroslavy Fi
lovej Návšteva doma, Galéria MCK 

4. �. o 19.00 h – Divadelné pred
stavenie Muž mojej ženy, Kultúrní 
domeček, vstupné 2,50 €

10. �. o 17.00 h – Štvrtkové ča
jíčkovanie Keď bylinky vládnu ro
dom, Galéria MCK 

1�. �. o 19.00 h – Divadelné pred
 stavenie Vietor v korunách sasafra
su, Kultúrní domeček, vstupné 2,50 €

13. �. o 16.00 h – Princ Bajaja, 
Kultúrní domeček, vstupné 2 €

16. �. o 14.00 h – Posedenie 
seniorov pri hudbe – Fašiangová se
niorská streda, SD MCK 

17. �. o 17.00 h – Stretnutie s his

tóriou Kamenné sochy v Malac
kách, Galéria MCK 

18. �. o 19.00 h – Koncert ABBA 
Chiquita revival, Kultúrní domeček, 
vstupné: 6 € (predpredaj), 8 € (na 
mieste)

��. �. o 17.00 h – Poznávacia ex
pedícia Peru 2007 Dobrodružstvá 
na dvoch kolesách, Galéria MCK 

�3. �. od 10.00 h do 13.00 h – 
Prázdninová tvorivá dielnička Vy
robme si karnevalové masky, SD 
MCK 

�4. �. – Otvorenie výstavy Tradí
ca zberu a využitia liečivých rast
lín v Malackách, Knižnica MCK 

�5. �. o 15.00 h – Detský fašian
gový karneval, SD MCK, vstupné:  
1 €

„Šokovalo ma, keď som v januári 
zaplatil za lístok z Malaciek do Lábu 
takmer o polovicu viac než v starom 
roku,“ spomenul medzi rečou čitateľ, 
ktorý sa zastavil v redakcii. Na neú
merné zdraženie sme sa spýtali ho
vorkyne spoločnosti Slovak Lines. 
„Obyčajné cestovné na čipovú, čiže 
dopravnú kartu u nás priemerne 
zdraželo o 7,8 % (t. j. o 8,22 centa), 
zľavnené cestovné na dopravnú 
kartu o 10,2 % (t. j. o 6,5 centa). Úpra
va cien sa mierne líši v rôznych kilo
metrických pásmach,“ vyjadrila sa  
E. Vozárová. Kým v decembri ste za 
lístok do V. Levár zaplatili 0,55 €, 
dnes vás cesta vyjde 0,80 € (rozdiel 
je 0,25 € – čo je viac ako 30 %). Takže 
o niekoľkocentovom zvýšení či 
o miernosti v kolísaní v rôznych 
pásmach nemôže byť ani reči.

Mestom drahšie
Týka sa zdražovanie aj prímest

skej dopravy, ktorá v Malackách 
prakticky nahrádza MHD? „V prí
mestskej doprave, t. j. v doprave do 
100 km, sme ceny zvyšovali dňom  
1. 1., kedy prišiel do platnosti no
vý Cenový výmer č. 1/2010 pre pra
videlnú prímestskú dopravu, vydaný 
Bratislavským samosprávnym kra
jom,“ informuje hovorkyňa. Ak pravi
delne cestujete, existuje spôsob,, 
ako ušetriť. Prezradila ho aj E. Vozá
rová. „Cestujúcim odporúčame, aby 
na nákup cestovných lístkov využí
vali čipovú, tzv. dopravnú kartu. 
Novým cenovým výmerom majú 
takíto cestujúci ešte väčšie zvýhod
nenia než doposiaľ oproti cestujú
cim, ktorí platia v hotovosti. S doprav
nou kartou môžu na jednej ceste 
ušetriť až do 0,30 €  v závislosti od 
tzv. tarifnej vzdialenosti. Zaujímavos
ťou, resp. novinkou je, že pri platbe 
prostredníctvom dopravnej karty sú 
od januára lacnejšie nielen „obyčaj
né“ (čiže celé) cestovné lístky, ale zľa
va je poskytovaná aj na osobitné –
zľavnené cestovné, na ktoré majú 
nárok napríklad žiaci a študenti.“ 

Žiadajte svoje práva!
Zdražovanie cestovného diaľko

vých spojov je tiež už v nedohľadne. 

„V tomto roku bude potrebné upra
viť smerom nahor taktiež ceny v diaľ
kovej doprave. Rastú náklady na 
naftu, zvýšila sa DPH, daň z motoro
vých vozidiel a ďalšie odvody, ktoré 
zvyšujú náklady dopravcov. O koľko 
sa zvýši cestovné v diaľkovej dopra
ve, je momentálne v prepočtoch,“ 
konštatuje hovorkyňa Slovak Lines. 
V časoch neustáleho zdražovania 
a stagnovania sumy na výplatnej 
páske sa oplatí vedieť, na čo máme 
nárok. Ak za prácou dochádzate, 
existuje možnosť finančnej pomoci. 
Ide o príspevok na dochádzku za 
prácou, ktorý vypláca príslušný úrad 
práce. 

Príspevok na dochádzku za prá
cou poskytuje úrad mesačne na 
úhradu časti cestovných výdavkov 
na dochádzku za prácou z miesta 
trvalého pobytu alebo z miesta pre
chodného pobytu zamestnanca do 
miesta výkonu zamestnania uve
deného v pracovnej zmluve a späť, 
alebo na úhradu časti cestovných  
výdavkov na dochádzku za prácou  
z miesta trvalého pobytu alebo pre
chodného pobytu občana do miesta 
prevádzkovania alebo vykonávania 
samostatnej zárobkovej činnosti  
a späť.

Na to, aby ste príspevok v hodno
te najviac 135 € dostali, musíte spl
niť zopár podmienok:

• ako nezamestnaný musíte byť 
úradom práce evidovaný minimálne 
3 mesiace,

• z tejto evidencie musíte byť vy
radený z dôvodu nástupu do práce 
pre zamestnávateľa so sídlom v SR 
alebo sa rozhodnete pracovať na 
vlastnú päsť,

• o príspevok musíte požiadať do 
6 mesiacov od nástupu do zamest
nania či od začatia prevádzkovania 
alebo vykonávania samostatnej zá
robkovej činnosti.

Príspevok budete dostávať počas 
doby priamo úmernej dĺžke vašej 
nezamestnanosti, nie však menej 
ako 6 mesiacov a nie viac ako rok. 

Viac informácií získate na Úrade 
práce, sociálnych vecí a rodiny v Ma
lackách. 

nasi; zdroj: www.upsvar.sk

Zdražovanie 
prekvapilo

To, že rok �011 bude pre nás drahší než ten minulý, sme všetci 
očakávali. Denne to predpovedali správy v televízii i na internete. 
Zdraženie cestovného však naozaj prekvapilo.

Naše februárové tipy
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V �. ročníku miniľadového ho
keja žiakov o Pohár primátora 
mesta Malacky sa uskutočnil 
�5. 1. na klzisku v Zámockom 
parku.

Zvíťazilo „A“ družstvo ZŠ Záho
rácka, Malacky v zložení Marek Mi
kulka, Jakub Hitmar, Filip Gajarský, 
Erik Domes, Miroslav Strachota, 
Lukáš Piffko a Vladimír Jursa.

 Žiaci ZŠ Záhorácka, Malacky „A“ 
dokázali obhájiť víťazstvo v konku
rencii 6 družstiev, 4 zúčastnených 
škôl, keď vo finále zdolali „A“ druž

stvo žiakov Gymnázia v pomere 7:2.
Tretie miesto si vybojovali žiaci 

ZŠ Záhorácka, Malacky „B“, ktorí tes
ne zdolali „rezervu“ gymnázia.

Najlepším strelcom a súčasne naj
produktívnejším hráčom turnaja sa 
stal žiak víťazného družstva Marek 
Mikulka, ktorý zaznamenal 17 bodov 
za 16 gólov a jednu asistenciu.

Súčasťou podujatia bol aj priateľ
ský zápas malackých gymnázií, v kto
rom boli úspešnejší študenti Gym
názia sv. Františka Assiského.

Výsledk turnaj nájdete v eM TV.
 PETr FILIP

Atléti AC Malacky vhupli do no
vého roka účasťou na halových 
majstrovstvách Západosloven
ského atletického zväzu v brati
slavskej hale Elán. Individuálne 
sa najviac darilo dorastenkám 
Hladíkovej a Chvílovej, ktoré si 
vybojovali vo svojich disciplí
nach prvenstvá. Celkovo malac
kí atléti pretavili svoje štarty 
do štyroch osobných rekordov. 

Tréner malackej atletickej výpra
vy Vladimír Handl konštatoval, že 
ako rozbehnutie to nebolo zlé. Keď
že Malacky nepatria atleticky do ob
lasti západného Slovenska, v hale 
boli len v úlohe „hostí“. 

rozbeh
Hneď na úvod dosiahla najrých

lejší čas dňa v rozbehu na 60 m Mo
nika Baňovičová, ktorá štartuje pr
vý rok v kategórii dorasteniek. Na jej 
výkon 8,10 s z kvalifikácie nedoká
zala nadviazať žiadna pretekárka 
akejkoľvek kategórie. Až vo finále 
žiačok sa priblížila k tomuto času Mi
chaela Môciková zo Slávie UK Brati
slava (8,12 s). Baňovičová už vo finá
le dorasteneckej súťaže nezopako
vala rovnaký výkon a skončila dru
há, o desať stotín horším časom 

(8,20 s). „Medzičasom som absolvo
vala ešte finále v behu na 60 m pre
kážok a cítila únavu aj bolesť v nohe,“ 
priznala sa malacká pretekárka. 
V prekážkovom behu na 60 m zvíťa
zila Malačianka Claudia Hladíková, 
ktorá suverénne porazila zvyšok 
štartového poľa časom 9,04 s. Baňo

vičová v tomto behu finišovala dru
há v čase 9,30 s. „Nad prekážkami 
som možno od oboch dievčat oča
kával lepšie časy, ale je len začiatok 
sezóny a tento bežecký variant sme 
zatiaľ príliš netrénovali,“ priznal sa 
tréner dievčat Handl. Pripomeňme, 
že Monika Baňovičová drží v tejto 

disciplíne halový slovenský rekord 
medzi dorastenkami (8,79 s), Hladí
ková je za ňou v tesnom závese 
s osobným rekordom 8,87 s.

Víťazkou z ôsmich krokov
V skokanských disciplínach sa tro

chu načakane predstavila Eliška 
Chvílová, ktorá v poslednom obdo
bí pretekala na krátkych tratiach. 
V trojskoku hneď na úvod vyskákala 
víťazstvo a pripísala si na konto nové 
osobné maximum. „Už dlho viem, 
že Eliška je rovnako dobrá skokanka 
ako šprintérka. Posledný rok mala 
smolu na zranenia a pri skokoch  
nepociťuje bolesti, ako pri rýchlosti. 
Zatiaľ vám však neviem prezradiť, 
v akých disciplínach sa predstaví na 
majstrovstvách Slovenska. Ukáže 
čas,“ povedal Handl. Naša atlétka 
skákala v sobotu len z polovičného 
rozbehu, napriek tomu zdolala pre
tekárky, ktoré potrebovali na súťaž 
plný rozbeh. Halové osobné maxi
mum 11,81 m si v guli vybojovala aj 
Veronika Hruščová, ktorá počas 
hlavnej sezóny zviera v ruke najmä 
oštep. Halovú sezónu podľa jej slov 
berie najmä ako prípravu na leto, 
kedy bude skúšať zabojovať s ostat
nými malackými dorastencami o sve
tový šampionát sedemnásťročných 

atlétov. Okrem malackých doraste
niek sa v súťaži predstavila aj žiačka 
Michaela Gašparová, ktorá si vylep
šovala osobné maximá – v behu na 
60 m výkonom 9,12 s a v guli sa pre
bojovala do finále výkonom 8,21 m. 
Na najdlhšej halovej trati, troch kilo
metroch, si pripísal osobný rekord 
Július Ožvold časom 10:17,81 min 
a obsadil celkovo siedme miesto. 

TK AC
VýSLEDKy: 
žiačky – 60 m: 1. M. Môciková 

(Slávia UK Bratislava) 8,12 s ... 25. M. 
Gašparová (AC Malacky) 9,12 s – OR; 
guľa (3 kg): 1. P. Slošárová (AC Nové 
Zámky) 11,50 m... 8. M. Gašparová 
(AC Malacky) 8,21 m – OR; doras
tenky – 60 m: 1. E. Kalenská (Slávia 
PU Prešov) 8,19 s, 2. M. Baňovičová 
(AC Malacky) 8,20 s (v rozbehu 8,10 s 
... 5. C. Hladíková (AC Malacky) 8,50 s 
(v rozbehu 8,46 s) ... 32. V. Hruščová 
(AC Malacky) 9,35 s; 60 m prekážok: 
1. C. Hladíková (AC Malacky) 9,04 s, 2. 
M. Baňovičová (AC Malacky) 9,30 s; 
diaľka: 1. K. Pavlíková (Lokomotíva 
Šurany) 499 cm ... 3. E. Chvílová (AC 
Malacky) 475 cm; guľa (3 kg): 1. J. 
Kočárová (Stavbár Nitra) 11,97 m, 2. 
V. Hruščová (AC Malacky) 11,81 m; 
trojskok: 1. E. Chvílová (AC Malacky) 
11,39 m – OR; muži: 3000 m: 1. I. Ma
gyar (AC Nové Zámky) 9:04,77 min... 
7. J. Ožvold (AC Malacky) 10:17,81 min 
– OR.
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ŠPORT

Extraliga mužov – 7. kolo
Skupina o 1.–6. miesto:
MŠK Malacky – SK SATEX Int. Bra
tislava 5:5
Body: Amalraj 2,5, Novota 1,5, 
Wiltschka – Song Qian 3, Illáš, Gasy
mov
MŠK Malacky – ŠK Mostex Rača 6:4
Body: Novota 3,5; Amalraj 1,5; Wilt
schka – Lelkeš 2, T. Šereda; Slováčik
Poradie po 7. kole: 
1. ŠKST Bratislava 37 bodov, 2. Sta

voimpex Holíč A 33, 3. Satex 32, 4. 
Malacky 31, 5. Rača 27, 6. Čadca 23
Extraliga žien – 7. kolo
Skupina o 7.–12. miesto:
ŠKST Topoľčany B–MSK Malacky 3:7
Body: Kršiaková 2, Horníková 
Kosová 3,5, Truksová 2,5, Vizínová
Poradie po 7. kole: 
1. Malacky �6, 2. Považská Bystrica 
23, 3. Ružomberok 22, 4. Topoľčany 
B 19, 5. Bziny 17, 6. Mlynky 13

SITA

Záhoráci v superlige
Najvyššia stolnotenisová súťaž pokračovala v 7. kole súbojmi  
v Malackách. Podľa odborníkov je veľkou posilou MŠK Ind Amal raj. 
Aj vďaka jeho angažovaniu hrajú Záhoráci v superlige tak úspešne. 

Chvílová víťazkou v trojskoku

Malackí atléti na pretekoch v hale Elán

Malačania
Slovincov
porazili

Slovenská futsalová reprezen
tácia uspela vo svojom druhom 
tohtoročnom domácom vystú
pení, keď v sobotu ��. 1. zdola
la v Malackách výber Slovinska 
1:0. Zverenci trénera richarda 
Baču tak vrátili svojmu súpe
rovi piatkovú jednogólovú 
prehru z Trnavy �:3.

Jediný gól duelu zaznamenal na
rodeninový oslávenec Attila Fehér
vári. Na palubovke hviezdil tiež vý
borný športovec a držiteľ Pálfiho srd
ca Peter Haľko. „Malacky majú veľmi 
dobrých fanúšikov futsalu a rozume
jú mu, takže som sa snažil zo všet
kých síl, aby sa tu hral nejaký medzi
štátny zápas. Futsalový zväz mal 
trochu strach, lebo naša hala nie je 
taká veľká a nevedeli, čo sa tu môže 
stať, ale Malacky ich presvedčili a do
stali sme zelenú aj pre budúci zápas, 
možno o rok, o dva,“ vysvetľuje Du
šan Radovič, predseda malackého 
futsalového klubu. 

„Diváci boli jednoducho fantas
tickí, čo potvrdili aj hráči a funkcio
nári zväzu. Taký kotol, ako sa hovorí, 
ešte nikde nebol. Hráči sa odmenili 
víťazstvom a ja mám dobrý pocit, že 
sa u nás zase niečo podarilo,“ referu
je o skvelej atmosfére. 

sisa; zdroj: SITA

Vladimíra Mihočka Malačania 
vnímajú najmä ako riaditeľa prí
spevkovej organizácie AD HOC, 
ktorá spravuje športovú halu, 
kúpalisko, klzisko a pomáha roz
víjať športové aktivity v Malac
kách. Jeho dlhoročná vášeň pre 
stolný tenis ho však v decembri 
�010 vyniesla aj na predsednícky 
post národnej asociácie SCI Slo
vakia, fungujúcej v rámci medzi
národnej stolnotenisovej asociá
cie Swaythling Club International 
(SCI). 

Priblížte nám túto organizáciu.
Táto medzinárodná organizácia 

stolného tenisu združuje bývalých 
majstrov sveta, medailistov, kapitá
nov družstiev a ďalších významných 

hráčov, trénerov a funkcionárov ná
rodných federácií a asociácií. SCI za
ložili v roku 1967 v Štokholme. Dnes 
združuje SCI viac ako 200 národných 
asociácií a federácií. Prezidentom sve
tovej organizácie SCI je v súčasnosti 
Diane Schöler (SRN) 

Kto sa môže stať členom SCI? 
Prijímacie kritériá členstva v SCI sú 

dosť vysoké: trojnásobná účasť na MS 
alebo OH, odporučenie národnou aso
ciáciou, ručenie dvoch členov SCI. Keď 
som sa stal členom, za mňa sa zaručili 

Joe Veselský (Írsko), čestný predseda 
SCI, a František Tokár, bývalý maj
ster sveta. Členský preukaz mi odo
vzdal na ME 1994 v Birminghame 
vtedajší prezident SCI Ferenc Sidó.

Z člena ste sa stali predse
dom. Ako k tomu prišlo?

Za predsedu národnej federá
cie SCI Slovakia ma zvolili tajným 

hlasovaním. K zmene prišlo, pretože 
slovenská sekcia SCI nebola natoľko 
funkčná, aby spĺňala podmienky 
riadneho člena SCI. Našou úlohou je 
skvalitniť činnosť a v spolupráci so 
Slovenským stolnotenisovým zväzom 
pomáhať rozvoju stolného tenisu v SR 

aj na medzinárodnej úrovni. SCI – Slo
vakia má 8 členov. Okrem mňa je  
v tomto úzkom členstve z Malaciek aj 
významný svetový odborník a bývalý 
predseda čs. zväzu stolného tenisu Dr. 
Ernest Demetrovič.

TATIANA BÚBELOVÁ

Posila pre boxerov 
Mládežníckemu boxu sa mieni venovať nový Amateur Boxinng Club 

Malacky (ABC MA), oznámil mestu jeho zakladateľ, boxer a tréner Ján 
Brandejs. Registrácia klubu v Ministerstve vnútra SR bola vykonaná 23. 12. 
2010. Tréningy mladých boxerov sú v pondelok, v stredu a piatok o 18.00 h 
v telocvični Špeciálnej ZŠ v Malackách. Ktokoľvek sa môže prísť pozrieť 
a posilniť rady klubu, vopred sa treba však ohlásiť na tel. 0903 25 63 46, 
pretože škola je počas tréningu zatvorená.   abcma  

Mladí hokejisti 
prvenstvo obhájili

Medzinárodný úspech 
Vladimíra Mihočka
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