
V piatok 15. 4. sa v priestoroch 
SD  MCK  uskutočnilo  odovzdá
vanie cien športovcom a špor
tovým  kolektívom  mesta  Ma
lacky pre rok 2010. 

Podujatie organizuje komisia MsZ 
pre vzdelávanie, mládež a šport. 
Programom prítomných sprevádza
la Jana Pagáčová. Atmosféru sprí
jemnil kultúrny program, v ktorom 
vystúpil folklórny súbor Macejko, 
nová malacká hudobná skupina 
Pandora, spevák Martin Konrád, To
máš Zárecký a Tomáš Sloboda. V an
kete MH – Najobľúbenejší športovec 
a kolektív roka 2010 zvíťazil Pavol 
Petrovič, volejbalista TJ Strojár Ma

lacky, a najobľúbenejším kolektívom 
sa stal práve jeho domovský klub 
Volejbalisti TJ Strojár Malacky. 

Športovec mesta 
Malacky 2010
kategória mládež

1. Simona Marcová – basketbal, 
tréner Karol Ivančík

2. Marco Adrien Drozda – atletika, 
tréner Petr Filip

3. Lucia Truksová – stolný tenis, tré
ner Jaromír Truksa

4. Monika Baňovičová – atletika, 
tréner Vladimír Handl

5. Samuel Novota – stolný tenis, 
tréner Jaromír Truksa

6. Claudia Hladíková – atletika, 
tréner Vladimír Handl

kategória dospelí
1. Ján Beňa – atletika, tréner Petr 

Filip
2.  Barbora Šimková – atletika, tré

ner Petr Filip
3. Marek Adamovič – sálový fut

bal, tréner Pavol Fehér
4. Alexandra Štuková – atletika, 

tréner Petr Filip

Vo štvrtok 14. 4. sa v priestoroch jedného 
z  bratislavských  podnikov  konalo  sláv
nostné vyhlásenie výsledkov 7. ročníka sú
ťaže Novinárska cena 2010, organizovanej 
Nadáciou  otvorenej  spoločnosti  –  Open 
Society  Foundation.  Celkovo  bolo  prihlá
sených  vyše  600  príspevkov  v 13  kategó
riách.

Štýlovo zariadený interiér reštaurácie sa len 
tak hemžil známymi osobnosťami z novinárskej 
branže. Rovnako nechýbali zvučné mená redak
torov spravodajských a publicistických relácií 
najsledovanejších televíznych a rozhlasových 
staníc. Odborná porota najskôr zo všetkých pri
hlásených príspevkov vybrala niekoľko nomino
vaných, z ktorých potom počas slávnostného ve
čera vyhlásila víťazov tejto prestížnej ceny. V ka
tegórii Najlepší regionálne publikovaný príspe
vok malo vďaka Simone Šípovej zastúpenie aj 
naše mesto. 

Tento ročník bol oproti tým predchádzajúcim 
ozvláštnený tým, že po prvý raz so slovenskými 
príspevkami súperili  aj českí novinári. Simona 
Šípová si nakoniec napriek silnej konkurencii vo 
svojej kategórii prevzala Novinársku cenu za člá
nok Smrť je prirodzenou súčasťou života, ktorý bol 
uverejnený v Malackom hlase č. 14/2010. Autorka 

„Už vieš tú smutnú novinu? Páter 
Štefan zomrel,“ oznámil mi v te
lefóne Fredy Swan. V smútočnom 
oznámení sa píše: 
„S hlbokým žiaľom a smútkom 
v kresťanskej nádeji oznamujeme, 

že dňa 13. apríla odovzdal svoju 
šľachetnú dušu Stvoriteľovi páter 
Štefan František Muška, OFM  
v 86. roku života,  61. roku kňaz
stva a 71. roku rehoľného života.“

Pokračovanie na �. strane

Pokračovanie na 2. strane

úvodník
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účet:
3278257023/5600

Novinárska cena 
putovala na Záhorie

Športovci mesta 
Malacky
pre rok 2010

Páter Štefan odišiel

Pokračovanie na 7. strane

ZA nÁŠ kAŠTIEĽ vÁM 
ĎAkUJEME.

ZbIErkA pokrAčUJE! 
prispejte na dobrú vec!

v dobrovoľnej zbierke na rekon- 
 štrukciu Malackého kaštieľa 

sme do 31. 3. vyzbierali

5569,31 €.

Takmer  40  priaznivcov  bicyk
la  prilákalo  v  nedeľu 17.  4.  sl
nečné počasie do Malaciek na 
symbolické  otvorenie 
cykloturistickej  sezó
ny  na  Záhorí.

V sprievode cykloturis
tov SCK Záhorák Malacky 
odkrojili prvé jarné kilometre 
po Moravskej cykloceste s cieľom na 
Devíne. 

Tu sa spolu s občerstvením po

dávali i cykloturistické zážitky z pred
chádzajúceho roka, doplnené foto
grafiami z cyklovýletov. Po privítaní 

nových členov SCK Záhorák 
Malacky osedlali cykloturisti 
svoje tátoše, z ktorých zo
sadli až v podvečerných ho
dinách v Malackách so spo

kojným konštatovaním, že 
11. cykloturistická sezóna na 

Záhorí je úspešne otvorená.
Text, foto: 

MARCEL BULLA

 11. cykloturistická 
sezóna otvorená

Uznajme 
zlyhania

Pravdepodobne každý, kto číta tie
to riadky, zažil pôsobenie pápeža Jána 
Pavla II. Mnohí kresťania ho milovali 
a milujú dodnes. Jeho veľkosť sa for
movala vierou, prežívanou v každo
dennej modlitbe a v neustálom kráčaní 
po ceste prikázaní a evanjelia. Prvého 
mája bude 264. pápež v histórii Ján 
Pavol II. blahorečený. Verejnosť ho teda 
bude môcť oficiálne uctievať. Milovaný 
pápež zanechal ľudstvu obrovské de
dičstvo viery a lásky. „Uznať zlyhania je 
úkon statočnosti a odvahy,“ tak znela 
jedna z jeho myšlienok. Mnohí ľudia 
žijú v presvedčení, že uznanie vlastnej 
chyby či zlyhania je preukázanie sla
bosti. Ale práve v tom sa skrýva veľkosť 
človeka. Možno by sme sa mohli teraz 
vo veľkonočnom období na chvíľku 
zamyslieť nad svojím správaním, svo
jimi činmi, spolupatričnosťou v rodine... 
Nad svojím životom. 

NATÁLIA SLOBODOVÁ
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Podľa slov preventistu Mestskej  
polície v Malackách Vladislava Ku
náka sa táto problematika rieši naj
mä preventívnymi aktivitami. Ide 
o preventívnu aktivitu s názvom Ju
nior, ktorá je vykonávaná minimál
ne jedenkrát mesačne. 

Aktivita Junior deň sa vykonáva 
počas školského vyučova
nia, pričom hliadka MsP kon
troluje parky, pohostinské 
zariadenia, herne, detské ih
riská a miesta s obvyklým vý
skytom mládeže. Zameriava 
sa na zisťovanie prítomnosti školo
povinnej mládeže a  na zisťovanie 
dôvodu ich neprítomnosti v škole. 
Overujú sa aj ospravedlnenia od le
kára. O tejto skutočnosti sú infor
movaní aj riaditelia škôl. Ďalej sa 
zisťujú aj skutočnosti, odkiaľ mládež
ník látku získal, a nato sa postihuje 
zo zákona osoba, ktorá predala či 
podala alkoholický nápoj alebo ta
bakový výrobok. Sú vyrozumení aj 
rodičia a vec potom rieši obec, v kto
rej má mládežník trvalý pobyt. Pre
ventívna aktivita Junior noc je 
realizovaná v nočných hodinách. Tu 
sa MsP zameriava hlavne na zisťo
vanie požitia alkoholických nápojov, 
tabakových výrobkov a iných návy

kových látok maloletými a mladist
vými osobami. Postupuje sa rovnako 
ako pri akcii Junior deň. Osoba, kto
rá požíva alkoholický nápoj na verej
nosti, sa dopúšťa priestupku a je jej 
uložená bloková pokuta.

V Malackách môžete v sobotňaj
šie a nedeľňajšie rána nájsť v rôznych 

kútoch mesta neskutočnú 
spúšť, ktorú počas dní voľna 
napáchajú práve mladí ľu
dia, ktorí sa nemajú večer 
kam uchýliť a najlacnejšou 
formou sa „zabávajú“ na uli

ci. Kúpia si fľašu alkoholu a hýria do 
nočných hodín. Mnohým Malača
nom tento fakt vyslovene prekáža, 
pretože takéto skupinky sa združujú 
aj v okolí bytových jednotiek. V prí
pade, ak osoba znečisťuje verejné 
priestranstvo, taktiež ide o priestu
pok, ktorý rieši MsP blokovou poku
tou. Takéto prípady sa hlásia štatis
ticky 5krát za mesiac. 

Občania by pri spozorovaní uve
deného správania mládeže mali 
ihneď informovať mestskú políciu 
na telefónnom čísle 159. 

Len vtedy, keď nebudú občania 
ľahostajní k takémuto druhu sprá
vania, sa situácia zlepší.

naty

KRITICKÝM
PEROM

PUBLICISTIKA

Každoročne, najmä v jarnom ob
dobí a v čase dlhotrvajúceho sucha, 
hrozí najväčšie nebezpečenstvo 
vzniku požiarov. Za vznikom väčšiny 
požiarov je neopatrnosť a nedban
livosť ľudí, podceňovanie 
požiarneho nebezpečen
stva pri vypaľovaní trávna
tých porastov, kríkov a za
kladaní ohňov v prírode. 

Jar je obdobie, kedy 
vzniká najväčší počet po
žiarov spôsobených činnosťou 
občanov v prírode, najmä pri vy
paľovaní suchej trávy, pri pálení 
haluziny a iných odpadov, fajče
ním v prírode, kladením ohňov 
priamo v lese alebo v jeho tesnej 

blízkosti a tiež činnosťou detí pri 
hre so zápalkami.

Lesné požiare sa v mnohých 
prípadoch začínajú horením pôd
neho pokrytia a postupným šírením 

plameňa, keď začne horieť 
les, väčšinou je už neskoro. 
Požiare v lesoch sa vetrom 
alebo vzdušnými prúdmi 
môžu preniesť aj na veľké 
vzdialenosti. Likvidácia tak
to vzniknutých požiarov je 

veľmi náročná, vyžaduje si nasade
nie veľkého počtu hasičov a tech
niky. Obnovenie funkcie lesných 
porastov zničených požiarom môže 
trvať i niekoľko rokov. V roku 2010 
vzniklo v okrese Malacky 9 požiarov, 

čo je rovnaký počet ako v roku 2009 
a škoda spôsobená týmito požiarmi 
bola o 1660 € nižšia. 

Príčinou vzniku požiaru bolo 
v ôsmich prípadoch zakladanie 
ohňov v prírode a v jednom prípade 
úmyselné zapálenie neznámou oso
bou. Pretože pôsobnosť okresného 
riaditeľstva sa nevzťahuje na vojen
ské objekty, neuvádzajú sa v štatis
tike požiarovosti okresu Malacky 
požiare, ktoré vznikli v lesných po
rastoch Vojenského obvodu Záho
rie.

Keď horí les, horia nám 
naše „zelené pľúca“
S cieľom predísť nežiaducim uda

lostiam spôsobených požiarom, žia

dame občanov, aby rešpektovali zá
kaz vypaľovania porastov bylín, krí
kov a stromov. 

Pri pobyte v lese a v prírode do
držiavame najmä tieto pravidlá:

1. Oheň zakladať iba na vyhra
dených miestach na to určených.

2. Oheň nezakladať pri dlhotr
vajúcom suchu.

3. Oheň nezakladať pri silnejšom 
vetre.

4. Pred odchodom oheň dôklad
ne uhasiť (poliať vodou, zasypať ze
minou), skontrolovať stav ohniska, 
pahreba nesmie obsahovať žeravé 
uhlíky, ktoré by mohol vietor rozfú
kať.

5. Oheň nikdy nenechať bez do
zoru, dozor musí vždy vykonávať do
spelá osoba.

6. V lese nezahadzovať sklené 
predmety, ohorky z cigariet.

7. Je potrebné byť na eventuálny 
požiar pripravený: voda, plachta na 
hasenie, piesok a pod.

8. Ak sa oheň nepodarí uhasiť, 
bezodkladne privolajte hasičskú 
jednotku – linka tiesňového vola
nia č. 150, 112.

9. Poskytnúť pri hasení osobnú 
pomoc.

Veríme, že svojím zodpovedným 
konaním aj vy prispejete k zame
dzeniu vzniku požiarov, a tým aj 
k zníženiu škôd v lesných a iných 
porastoch. Veď keď horí les, horia 
nám naše „zelené pľúca“.

OR HaZZ v Malackách 

 Chráňme lesy pred požiarmi!

Štatistický úrad Slovenskej re
publiky realizuje na základe zákona 
č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike 
v znení neskorších predpisov a v sú
lade s vyhláškou Štatistického úra
du Slovenskej republiky č. 416/
2008 Z. z, ktorou sa vydal Program 
štátnych štatistických zisťovaní na 
roky 2009 až 2011, v 4500 náhodne 
vybraných domácnostiach štatis
tické Zisťovanie o informačných 
a komunikačných technológiách 
v domácnostiach (IKT D 199).

Zisťovanie sa bude konať v ob
dobí  od 3. 5. do 31. 5. a realizovať 
ho budú poverení opytovatelia Šta

tistického úradu SR – pracoviska ŠÚ 
SR v  Bratislave v náhodne vybraných 
domácnostiach  Bratislavského kra
ja, a teda aj v 13 domácnostiach 
mesta Malacky. 

Opytovatelia budú povinní pri zis
ťovaní preukázať sa poverením na 
toto zisťovanie a na požiadanie  aj  
dokladom  totožnosti.  Bližšie  infor
mácie  je  možné   získať  na emailo
vej adrese ks.ba@statistics.sk a na 
telefónnom čísle 02/69 25 04 20, 
alebo ...4 65.

MAgDALénA ŠIPKOvá, v. r.,  
riaditeľka 

Pracoviska ŠÚ SR v Bratislave

Zisťovanie o IKT
v domácnostiach

 Kultúra dnešnej 
 mládeže

Pitie alkoholu a fajčenie cigariet. To je najväčšia „zábava“ dnešnej 
mládeže. Hranica, kedy ľudia prvýkrát okúsia  alkoholové opoje
nie, sa nebezpečne posúva smerom nadol. Dnes už nie je nič ne
obvyklé vidieť trinásťročné dievča, ako v piatok večer popíja v par
ku alkohol, fajčí a v horších prípadoch užíva drogy.

VRACIAME SA
K PROBLÉMU

„Vždy nájdem asi 10 ks novín 
pohodených na schránkach, aj keď 
máme schránky zabudované vo 
vchodových dverách a je k nim 
prístup zvonku. Je to škoda, lebo 
po pár dňoch vždy odtiaľ vyhadzu
jem asi 5–6 kusov do kontajnera,“ 
píše sa v emaile. 

O stanovisko sme požiadali ve
dúcu Pošty Malacky Ľ. Nečasovú.

„Dotyčná doručovateľka sa vy
jadrila, že Malacký hlas do schrá
nok preplnených letákmi povkla
dala, ale asi ich niekto povyťaho
val,“ povedala. Toto  tvrdenie  je 
však v  rozpore s údajom o tom, že 
situácia sa zvykla opakovať. „Roz
nos“ Malackého hlasu mimo schrá

nok aj v iných v bytovkách nezávisle 
od seba však potvrdzujú viacerí Ma
lačania.

Malačanov preto žiadame, aby 
nám prípadné ďalšie negatívne 
skúsenosti oznámili emailom na 
media@malacky.sk alebo telefo
nicky na čísle 034/796 61 73–4, 
prípadne písomne do schránky 
mestských médií pred vchodom  
do budovy MsÚ. 

Doručovacia služba mestského 
dvojtýždenníka bezplatne do kaž
dej domácnosti nás stojí mesačne 
286,13 €.

Text: T. BÚBeLOvá, foto: naty 

Z radnice

Malacký hlas 
mimo schránok

Redakcia mestských médií 18. 4. dostala podnet od obyvateľa 
mesta v súvislosti s dlhšie pozorovanou skutočnosťou, že v ich 
bytovom dome na Radlinského ulici doručovateľka nevhadzuje 
Malacký hlas priamo do schránok. 

v ňom prostredníctvom rozhovoru 
so štyrmi odborníčkami priblížila nie
len fungovanie, ale aj „zákulisné“ po
city práce v detskom hospici Plamie
nok, ktorý sídli v Bratislave. V krátkom 
príhovore S. Šípová poďakovala po
rote a tiež týmto silným ženám za 
otvorenosť a úprimnosť pri príprave 

príspevku. „Veľká vďaka však patrí 
tiež redakcii, ktorá za mnou stála, 
a najmä vtedajšej šéfredaktorke dvoj
týždenníka Ingrid Šrámkovej,“ dodala 
bývala redaktorka Malackého hlasu.

Ocenený príspevok nájdete v ar
chíve Malackého hlasu na stránke 
www.malackyhlas.sk.

Text, foto: raj

Dokončenie z 1. strany

Novinárska cena 
putovala 
na Záhorie

Komisia pre kultúru a cestovný 
ruch pri MsZ sa na svojich stret
nutiach okrem iného zaoberala 
aj myšlienkami využitia Malac
kého kaštieľa. niektoré jeho 
časti prešli v poslednom obdo
bí rekonštrukciou, ktorej výsled
ky si môžete pozrieť počas Pr
vomájových Malaciek. Členovia 
komisie sa domnievajú, že úpra
va vnútorných priestorov kaš
tieľa, ako aj jeho nádvoria vy
tvára predpoklady na organi
zovanie kultúrnych podujatí 
a podujatí v cestovnom ruchu.

Výtvarné 
múzy pre 
kaštieľ

Jednou z priorít komisie pre kul
túru a cestovný ruch bude v ďalšom 
období otvoriť bránu kaštieľa pre
dovšetkým pre vás Malačania. Chce
me, aby sa táto vzácna pamiatka, kto
rá patrí nám všetkým, stala obľúbe
ným miestom na trávenie voľného 
času či miestom, kde sa budú konať 
zaujímavé kultúrne podujatia. 

Od roku 2007, kedy sa naše mesto 
stalo vlastníkom Malackého kaštieľa, 
národnej kultúrnej pamiatky, získalo 
finančné prostriedky vďaka niekoľ
kým úspešným projektom a darom 
sponzorov, predovšetkým na výskum
né a rekonštrukčné práce. Z nich sa 
podarilo pod dohľadom pamiatkarov 
uviesť aspoň časť objektu do prevádz
ky. Mesto Malacky v spolupráci s Ko
misiou pre kultúru a cestovný ruch 
pri MsZ spúšťa predaj umeleckých 
diel záujemcom z radov občanov, 
aby získalo finančné prostriedky na 
verejnú zbierku v prospech kaštieľa. 
Od 26. apríla sa na stránke www.ma
lacky.sk môžete zoznámiť s predáva
nými dielami aj presnými podmien
kami zapojenia sa do akcie. Predaj 
potrvá od 26. 4. do 17. 5. Osobne si 
výtvory umelcov môžete prezrieť po
čas Prvomájových Malaciek pred kaš
tieľom. Novým majiteľom budú diela 
slávnostne odovzdané 18. mája 
o 18.00 hodine na podujatí, ktoré sa 
uskutoční v kaštieli v rámci Dňa mú
zeí a galérií. Veríme, že vás ponuka 
osloví a rozhodnete sa prispieť na 
správnu vec. Všetkým umelcom, me
novite L. Čtveráková st., L. Čtveráková 
ml., R. Habová, E. Režná, R. Makar,  
K. Václavková, V. Peltznerová, R. Gre
ga, M. Hajdin, A. Wsól a P. Žák, srdeč
ne ďakujeme. 
Komisia pre kultúru a cestovný ruch
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Štvrtok 14. 4. sa konalo v Ma
lackách zasadnutie mestského 
zastupiteľstva.

 Po jeho otvorení a určení ná
vrhovej komisie MsZ primátor mesta 
J. Ondrejka pozval pred MsZ riadi
teľa malackej nemocnice R. Kalen
číka, ktorý informoval o dôvodoch 
zavedenia nových poplatkov v ne
mocnici. Poukázal na fakt, že poplat
ky sa týkajú výlučne plánovanej 
zdravotnej starostlivosti, a zdôraznil, 
že sa v nijakom prípade netýkajú 
akútnych lekárskych zákrokov, pre
tože tieto plne hradia zmluvné pois
ťovne. Poukázal na momentálnu ne
prehľadnosť zdravotného prostre
dia, čo sa týka neustálych zmien zo 
strany poisťovní, a tým i nemožnosť 
realizácie dlhšie ustálených cien  
a poplatkov.

Poslanci pokračovali schválením 
návrhu na doplnenie člena komisie 
pre sociálne veci a zdravotníctvo  
o A. Dubajovú, čím sa počet členov 
komisie upravil na sedem. Po búrli
vej, ale konštruktívnej debate ohľad
ne priorít mesta, ktorým zasadnutie 
pokračovalo, poslanci vzali na vedo
mie doplnený materiál o pripomien
ky MsZ. O konečnej podobe priorít 
mesta rozhodnú za okrúhlym sto
lom predsedovia jednotlivých ko
misií spolu s primátorom a pred
nostom MsÚ. Pretože návrh priorít 
obsahoval okolo 80 opatrení, spo

ločné rokovania majú cielene do
spieť k jeho zúženiu.

Ďalším bodom programu bol ná
vrh na vysporiadanie pozemkov 
pod Hromadnou bytovou výstav
bou Jánošíkova, ktorý prijatím MsZ 
dáva definitívnu bodku za prvou 
etapou prevodu pozemkov do vlast
níctva mesta. Predmetné pozemky 
o výmere 1678 m2 odkúpia súčasní 
vlastníci za 30.492,84 €. Druhá etapa 
odpredaja pozemkov do vlastníctva 
mesta sa začne až po predložení 
jednotlivých dedičských rozhodnutí 
domnelých vlastníkov týchto po
zemkov, a to za tých istých podmie
nok, ako bol odsúhlasený odplatný 
prevod v prospech známych vlast
níkov v prvej etape. Poslanci ďalej 
prijali zmenu rozpočtu mesta na rok 
2011, v ktorej sa okrem iného počíta 
aj so sumou 27.571 € na vysporia
danie pozemku pod stolnoteniso
vou halou, so sumou 29.779 € na 
čiastočné vysporiadanie pozemkov 
pod bytovými domami na ulici Pri 
Maline, so sumou 90.000 € na od
vodnenie Stupavskej ulice i so su
mou 23.388 € na rekonštrukciu 
miestnych komunikácií. Na obnovu 
schodov Malackého kaštieľa bude 
rozpočtovaných 33,200 €, na fontá
nu v Zámockom parku 50.000 €.

Pokračovalo prerokovanie infor
mácie o stave riešenia nedostatku 
miest v MŠ a s tým súvisiaci  postup 
rekonštrukcie nehnuteľnosti det

ského domova Macejko. Uvedená 
rekonštrukcia vďaka úveru, ktorý 
mesto na tento účel dostalo, zvýši 
kapacitu MŠ na 120 detí už začiat
kom budúceho školského roka.

Posledným bodom bolo doplne
nie uznesenia zámeru presunu au
tobusovej stanice do areálu Píly, 
ktorý poslanci schválili na ostatnom 
zasadnutí. Pretože uvedená lokalita 
vyžadovala mnoho neoprávnených 
nákladov, ostáva rekonštrukcia au
tobusovej stanice na Nádražnej ulici 
otvorená. Doplnenie uznesenia 
upovedomuje o maximálnom vy
užití oprávnených nákladov projek
tu – čakáreň, kryté nástupištia i zá
chytné parkovisko.

PAVOL URBAN; foto:  otano

Zasadnutie MsZ

Na celú situáciu upozornil pri
mátor mesta na základe zistení, že 
MsCSS figuruje na portáli sociálnej 
poisťovne ako dlžník. Pohľadávka vo
či poisťovni bola viac ako 40.000 €. 

Riaditeľka MsCSS D. Mračnová na 
otázku hlavnej kontrolórky, prečo 
má organizácia takýto dlh, požiadala 

o vysvetlenie ekonómku Vieru Ž., 
ktorá uvedený dlh voči sociálnej pois
ťovni poprela. Ďalšia kontrola účtov
nej dokumentácie odhalila finančné 
úniky z účtov organizácie. Kontro
lórka zistila nezákonný prevod peňa
zí na súkromný účet, a to už od ná
stupu ekonómky Viery Ž., teda od 
roku 2008. Celková suma, ktorá bola 
takýmto spôsobom odčerpaná z úč
tov MsCSS, je 136.219 €, ako uvádza 
čiastková správa hlavnej kontrolórky, 
ktorá po tomto zistení podala na 
dnes už bývalú zamestnankyňu trest
né oznámenie. 

Primátor mesta podal návrh na 
odvolanie riaditeľky MsCSS ako zod
povednej osoby za vzniknutý stav 
v organizácii. Po viac ako hodinovom 
samostatnom rokovaní poslancov 
nakoniec za uvedený návrh hlasovali 
iba 4 poslanci, čím návrh na odvola
nie riaditeľky nebol prijatý. Záverečná 
kontrolná správa by mala byť hotová 
koncom septembra.

Text: ur; foto: otano

Nezákonný 
prevod peňazí

Jedným z najprekvapivejších momentov ostatného zasadnutia 
MsZ bola správa hlavnej kontrolórky mesta Ľ. Čikošovej o finanč
ných únikoch príspevkovej organizácie Mestské centrum sociál
nych služieb (MsCSS).

Sami ste v médiách za Nemoc
ničnú, a. s., ohlásili, že situácia 
v systéme začína byť neúnosná  
a v dôsledku zníženia platieb zo 
strany poisťovní začína ohrozovať 
zaužívaný štandard pri poskyto
vaní zdravotnej starostlivosti. V ur
čitých situáciách teda bude musieť 
aj pacient siahnuť do vlastného 
vrecka. Čo sa vlastne stalo?

V súčasnosti došlo k zníženiu sadz
by platieb za poistencov štátu zo 
4,78 % na 4,32 %, pričom k poisten
com štátu patria skupiny obyvateľ
stva, ako dôchodcovia, deti, dorast, 
študenti, matky na materskej dovo
lenke či nezamestnaní. Celkovo ide 
o takmer 3 milióny občanov SR. Na 

prvý pohľad sa však toto nepatrné 
zníženie pri takomto počte občanov, 
pri sume, ktorú  by pôvodne štát za
platil za svojich poistencov, značne 
zníži. V prípade našej nemocnice 
VšZP znížila rozsah poskytovanej sta
rostlivosti o sumu 17 000 € mesačne. 
Pritom zmluva so VšZP, ktorá má 
platiť od 1. 4., zatiaľ nie je podpísaná. 
Posledné znenie po úpravách sme 
dostali 19. 4. Vieme síce, že k 1. 7. sa 
pripravuje nová zmluva, ale nevieme 
predpokladať, aké reštrikčné opatre
nia môžeme zo strany VšZP očakávať, 
zrejme ani samotná VšZP nevie, aké 
bude jej ďalšie smerovanie. V takom
to systéme dokážeme len veľmi ťaž
ko efektívne riadiť nemocnicu. 

Tvrdenia o nerovnakých plat
bách rozličným zdravotníckym za
riadeniam však nie sú nové. Za ope
ráciu slepého čreva dostane naša 
nemocnica oveľa menej ako fakult
ná nemocnica. Ako to vidíte vy?

V roku 2008 sa viedli diskusie 
o tzv. minimálnej sieti nemocníc. Na
pokon vznikol pojem koncové ne
mocnice (fakultné nemocnice či nie
ktoré špecializované ústavy v zria
ďovateľskej pôsobnosti štátu). Sumy 
úhrad z poisťovní smerom k týmto 
zariadeniam extrémne rástli (od roku 
2006 priemerne ročne o 15 % – Zdroj: 
Kalkulácie HPI na základe údajov 
VŠZP 2011) – často sa dostali až na 2 
až 3násobok platieb, ktoré za daný 
výkon dostávali nemocnice nižšieho 
typu (napr. je hospitalizácia na odde
lení anestézie a intenzívnej medicíny, 
kde naša platba za výkon predsta
vovala sumu 2300–2400 €, pričom 
platba pre fakultnú nemocnicu sa po
hybovala v sume cca 7000 €).

Nastal však moment „vytriezve
nia“, keď sa ukázalo, že takýto 
systém nefunguje. Celý systém 
zdravotníctva je podfinancovaný, 
dnes menej nedostanú len malé 
nemocnice, ale aj koncové.  

Nevnímame korektne postup 
VšZP, ktorá nám napr. znížila platby 
aj za intenzívnu medicínu, za ktorú 
ani doteraz neuhrádzala ani 50 % 
skutočných nákladov. Ako som už 
spomínal, za jeden prípad prijatý na 
oddelenie anestézie a intenzívnej 
medicíny dostaneme 2300–2400 €, 
pričom hodnota výkonov predstavu
je asi 5000 €, pritom pacient je na 
tom rovnako ako vo fakultnej nemoc
nici. Napriek tomu naša nemocnica 
hospodári zodpovedne, záleží nám 
na zvyšovaní kvality zdravotnej sta
rostlivosti, renovujeme priestory aj 
potrebné prístrojové vybavenie.

Napriek zložitým pomerom 
v zdravotníctve a prvým obavám z 
ohlásených nových poplatkov  
v malackej nemocnici už vieme, že 
sa týkajú len niektorých pláno
vaných chirurgických či gynekolo
gických výkonov. Interné, geriat
ria, oddelenie dlhodobo chorých 
a oddelenie intenzívnej medicíny 
fungujú bezo zmien.

Zdravotná starostlivosť je u nás 
v zmysle platnej legislatívy samo
zrejme naďalej bezplatná. Situácia 
nás však núti spoplatniť niektoré nad
štandardné služby spojené s po
skytovanou plánovanou zdravotnou 
starostlivosťou, ktoré sme doteraz 
poskytovali bezplatne, resp. v cene 
úhrady zaplatenej od zdravotnej po
isťovne. Keďže naším cieľom je udr
žať vysokú kvalitu poskytovaných 
služieb našim pacientom, pri znížení 
cien nemôžeme tieto nadštandard
né služby ďalej poskytovať a sme nú
tení ich spoplatniť. Poplatok za nad

štandardné služby zahŕňa možnosť 
výberu operatéra, hospitalizáciu na 
dvojlôžkovej izbe s kompletným vy
bavením (pripojenie na internet, den
ná tlač a televízor). 

Cena za prvý deň hospitalizácie je 
paušálne 150 €, ďalšie dni sa cena po
hybuje v závislosti od výberu typu iz
by, a to od 20–40 € za deň. Ak bude 
mať pacient záujem o plánovanú hos
pitalizáciu v našom zariadení, ošet
rujúci lekár mu dá kompletnú infor
máciu a preberie postup. Ide o pláno
vané výkony v odboroch gynekológia 
a chirurgia (napr. operácie žlčníka, 
chronický zápal slepého čreva a p.). 
Či ide o plánovaný výkon alebo 
pacientov zdravotný stav, predsta
vuje neodkladnú zdravotnú starost
livosť, stanoví na základe potrebných 
vyšetrení ošetrujúci lekár. 

V súčasnosti plánovanie nie je 
ľahké, predsa má nemocnica určite 
nejaké doteraz nezverejnené zá
mery. Môžete voľačo prezradiť?

Uvedomujeme si zodpovednosť 
voči občanom tohto regiónu, pre kto
rých sme jedinou spádovou všeo
becnou nemocnicou. V najbližšej bu
dúcnosti hľadáme spôsob, vďaka kto
rému si budú môcť ľudia predplatiť 
nadštandardné služby spojené s po
skytovanou plánovanou zdravotnou 
starostlivosťou. 

Plánujeme postupne zvýšiť štan
dard operačných sál na európsku 
úroveň, zrekonštruovať oddelenie 
anestézie a intenzívnej medicíny, 
ako aj centrálny príjem. Realizácia 
týchto prác predstavuje investíciu 
v hodnote 2,2 mil. € bez DPH len za 
stavebnú časť, pričom tento projekt 
budeme robiť v spolupráci s BSK. 
S prácami plánujeme začať v lete 
tohto roka. 

Text. foto: 
TATIANA BÚBELOVÁ

Diery v systéme zaplatia aj pacienti 
O koreňoch súčasných problémov v systéme zdravotníctva, o dô
sledkoch nerovnakých platieb zdravotných poisťovní za rovnaké 
výkony v rozličných typoch nemocníc, o plošnom znížení platieb 
poisťovní poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti a o aktuál
nych dôsledkoch pre našu malackú nemocnicu sme sa rozprávali 
s jej riaditeľom Petrom Kalenčíkom.
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Aký význam zo-
hrávajú klima-
tické a prírodné 
pod mienky pri 
výstav be nízko-
energetických bu-
dov a maximalizá-
cii úspor energie?
Niektoré deter-
minanty, ktoré 
ovplyvňujú výšku 
spotreby energie 
v dome alebo 
v byte, nevieme 
ovplyvniť , a le 
mnohé v ieme 
využiť v náš pro-
spech. Je zrejmé, 
že klimatické pod-
mienky sú na úze-

mí Slovenska rôzne. Vo Vysokých Tatrách 
znamenajú väčšie náklady na vykurovanie 
a obyvatelia chladnejších lokalít musia vý-
znamnejšie zatepliť. Rovnako sa zohľadňujú 
aj poveternostné pásma. Omnoho zaujíma-
vejšie sú zákonitosti prírody, ktoré dokážeme 
využiť v náš prospech. Stačí dom len správ-
ne nasmerovať. Okná otočené na juh alebo 
na juhozápad predstavujú tepelné solárne 
zisky, ktoré vstupujú do domu z vonkajšieho 
prostredia. V preklade to znamená, že dobre 
navrhnutý dom, ktorý je správne zasadený 
do prostredia, maximalizuje úspory energie 
potrebnej na jeho prevádzku.

Prejdeme k aspektom, ktoré vieme pri stav-
be či rekonštrukcii domu ovplyvniť. Dôležitý 
je výber správnych materiálov. Ktoré izolač-
né materiály by ste v rámci skladby obvo-
dového plášťa v nízkoenergetickom dome 
odporučili?
Slovenský trh ponúka dva výkonom príbuzné 
izolačné materiály. Polystyrén a minerálnu 
vlnu. Všetky ostatné majú nižší tepelný odpor 
ako spomínané dva materiály. Na porovna-
nie, centimeter minerálnej vlny, alebo poly-
styrénu vytvorí tepelný odpor ako jedna celá 
tehla. Minerálna vlna izoluje trochu lepšie 
ako polystyrén. Rozdiel však nie je významný. 
Pri výstavbe budov vyšších ako 22 metrov 
sa zohľadňuje aj protipožiarne hľadisko. Mi-
nerálna vlna má, na rozdiel od polystyrénu 

aj zvukovoizolačné vlastnosti. Naopak, ak 
vlna zvlhne, spľasne a prestáva mať dobré 
izolačné účinky. Oba izolačné materiály sú 
aj napriek malým nedostatkom pri stavbe 
nízkoenergetických budov najbežnejšie vyu-
žívané. Ideálna hrúbka materiálu by nemala 
presiahnuť 20 cm. Nad 20 cm musíme uva-
žovať nad podporným systémom, ktorým 
by sme polystyrén prichytili. Často sa tiež 
stretávam s tým, že si domácnosti dávajú 
zatepliť len jednu stenu. Neuvedomujú si, 
že teplo ide po celej stene, preto je výsledný 
efekt taký, ako keď si v zime oblečiete kabát, 
ale nezapnete ho. Tento spôsob zatepľovania 
neodporúčam.

„Korunou“ úsporného 
domu je strecha. Stavitelia 
sa zhodujú, že všetky typy 
striech majú svoje výhody 
aj nedostatky a je ich zloži-
té posúdiť. Aké parametre 
musíme pri výbere strechy 
zohľadniť?
Vo všeobecnosti môže-
me povedať, že najlepšia 
strecha je tá, ktorá účinne 
obmedzí tepelné straty. 
Jej základnú skladbu by 
mala tvoriť parozábrana, 
minerálna vlna ako tepel-
noizolačná vrstva, paro-
priepustná fólia, odvetraná 
medzera a strešná krytina.
Na tepelnú izoláciu stre-
chy je vhodná objemova-
ná minerálna vlna. Nie tvr-
dená, s ktorou pracujeme 
na obvodových stenách. Hrúb ka materiálu 
by nemala byť menšia ako 22 cm. Ak majiteľ 
zvažuje vsadiť do strechy strešné okná, mal 
by počítať so zníženou kvalitou nízkoener-
getického a pasívneho domu.

Na čo by sme mali myslieť po zateplení bu-
dovy?  
Dôležitým prvkom pri výstavbe energeticky 
úsporného domu sú otvorové konštrukcie. 
Oknami a dverami uniká často množstvo tep-
la, a preto by sa ani tu výber nemal podceniť. 
Ich plocha je síce relatívne malá, ale tepelné 
straty sú významné. Našim zákazníkom ra-

dím obrátiť sa na renomovaných výrobcov. 
Okná by mali mať početný komorový sys-
tém s prirodzeným prevetrávaním. Vzduch 
má tú vlastnosť, že čím je teplejší, tým viac 
vodných pár obsiahne. V miestnostiach, 
v ktorých prišlo k výmene okien, ktoré viac 
bránia výmene vzduchu ako staré a neboli 
zateplené steny, môže dochádzať k vzniku 
plesní. Postup pri rekonštrukcii by mal byť 
nasledovný: výmena okien, zateplenie, výme-
na vykurovacieho zdroja. Zateplenie objektu 
vytvára podmienky na zabudovanie nového 
vykurovacieho zdroja s nižšou vykurovacou 
záťažou. Na rozdiel od veľkých priemysel-
ných kotlov kotly určené pre domácnosti 
nedokážu meniť a prispôsobovať geometriu 

plameňa podľa vonkajšej teploty. Preto ak je 
pôvodný kotol predimenzovaný, rýchlo sa do-
siahne prevádzková teplota, a teda sa často 
vypína. Pri vypnutí sa kotol ochla dzuje, čím 
účinnosť takéhoto zariadenia klesá a zároveň 
sa skracuje aj životnosť jeho komponentov.

Využiť bezplatné rady energetického poradcu 
môžete na Kontaktnom mieste spoločnosti 
Západoslovenská energetika, a.s., v Bratisla-
ve na Hraničnej 14, v Nitre na Štefánikovej tr. 
45 a v Trenčíne na Ulici 1. mája 13.
Objednajte sa na telefónnom čísle 
0903 250 848.

Nízkoenergetické budovy: 
Veľké úspory po malých krokoch
Spojenie „nízkoenergetická budova“ sa v myslení slovenskej spoločnosti donedávna objavovalo skôr ako zelená vízia 
budúcnosti či výsada bohatých. Informácie, ktoré k nám prúdia z okolitých krajín a rôznych slovenských aj európskych 
inštitúcií, však dokazujú opak. Úspory, ktoré budovy prinášajú, sa významne zúročujú v peňaženkách, v našom okolí, 
prírode a v neposlednom rade aj v komfortnejších podmienkach na život v samotných domácnostiach. Aby sa vám 
aktivity, ktoré vedú k dosiahnutiu úspor v budove, oplatili, je nevyhnutná rada odborníka. S energetickým poradcom 
Západoslovenskej energetiky Miroslavom Danišom sme sa rozprávali o konkrétnych podmienkach a možnostiach 
ponúkaných slovenským trhom.
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Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Ak máte zaujíma
vé fotografie, ale
bo viete o mies
te, ktoré stojí za 
to vyfotiť, pošlite 
nám svoj námet! 

OKOM
OBJEKTÍVU

VODOROVNE
A 1. časť tajničky – 3. časť taj

ničky – B Slovenská cestovná kan
celária – ohmatala (nár.) – odevný 
podnik v Lipanoch – C jazero a rieka 
v Rusku – more po angl. – udieral no
hou – MOL Bulharska – osobné zá
meno – hoci po česky – D 2. časť taj
ničky – 4. časť tajničky – E české 
mužské meno – MPZ Holandska – 
dobre vodivý materiál – mesiac apríl 
po nem. – slovko úcty v Strednej Ázii 
– 5. časť tajničky

ZVISLE
1 dedinky (bás.) – francúzsky spi

sovateľ (Nana, Zabijak) – 2 balík (za
star.) – opuchlina po česky – 3 rádio
telefón (skr.) – značka zubnej pasty 
– 4 fínsky geológ – Mária (dom.) – 5 
hovor – všetko po angl. – 6 prístavný 
robotník – EČ vozidiel Partizánskeho 
– 7 patriaci Emovi – fáza Mesiaca – 8 
horľavé bojové látky – 9 hovoriť po 
ekavsky – long play – 10 vlastnil – ka
pustovitá zelenina 11 otravné látky 
(skr.) – existovala – 12 žalovať po čes

ky – 13 avšak – milí, drahí (expr.) – 14 
zje istú časť z niečoho – cestovný do
klad 15 chemická značka berkélia – 
starorímska drobná minca (aj aes) – 
meno Márie (dom.) – 16 prvá žena 
(bibl.) – odtieň po angl. – 17 dcérin 
manžel – predpona cudzích slov 
vzťahujúcich sa na ileum, bedrovník

Pomôcky: 
Ik, LZ, Taine Auer, all, as, tint, ileo

Kto chce súťažiť o sadu CD a DVD, 
nech pošle kupón spolu s riešením 
tajničky do 2. 5. a zaradíme ho do 
žrebovania. 

Spomedzi čitateľov, ktorí nám po
slali správne vylúštenie tajničky – 
Samota oživuje, izolácia zabíja 
– sme vyžrebovali Evu Slobodo
vú z Ulice M. Rázusa v Malackách. 
Získava sadu CD a DVD. Žiadame 
ju, aby sa do 27. 5. ohlásila v re
dakcii. 
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Autorom výroku, ktorý tvorí tajničku, je anglický sociálny reformátor 
a historik john Ruskin (1818–1900).

www.VaVslovakia.sk

v Rakúsku, Nemecku, Anglicku,...

trvanie 1,5 mesiaca, len 69 €

pre opatrovate¾ky

KURZY NEMÈINY
pre opatrovate¾ky

OPATROVATE¼SKÝ
KURZ VaV

PRÁCA

najlepšia cena od 179 €

denný a veèerný

Kniha NJ + CD + Certifikát SJ, NJ, AJ ZADARMO

KVALITNE,

RÝCHLO(do 24 dní)

Nové kurzy KAŽDÝ MESIAC!

0907 035 335 0911 996 639

Zaregistrujte sa TERAZ a získajte Z¼AVY!

VaV

akreditovaný MPSVaR-230h platný v SR a EU

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Predstavitelia úPSVaR a jeho 
odborní poradcovia sa zúčast
nili odbornej stáže v Slovinsku 
v mestách Celje a ľubľana. 
táto cesta bola financovaná 
vďaka schválenému projektu 
Partnerskou mobilitou k zvý
šeniu profesionality poradcov 
úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny v Malackách (PaMoPo) 
v rámci Podprogramu Leonar
do da Vinci – európskeho Pro
gramu celoživotného vzdelá
vania.

Prijímajúcimi organizáciami boli 
Javni zavod SOCIO, čo je verejno
prospešná organizácia v sociálnej 
oblasti, a Zavod Republike Slovenije 
za zaposlovanje, jeho Regionálny 
úrad práce v Ľubľane. Prvé tri dni 
boli v Celje, kde spoznali činnosť ich 
partnera, ale aj úlohy samosprávy 
a štátnej správy v tomto regióne. 
Jedným z projektov JZ SOCIO je 
činnosť Projektovej kancelárie Celje 
Zdravé mesto, v ktorej sa robí po
radenstvo pre verejnosť a iné akti
vity na komunálnej úrovni zamera
né na zlepšovanie životného pro
stredia, kvalitné bývanie, podporné 
susedské skupiny, o vplyvoch život
ného prostredia na zdravie obča
nov. Ďalším projektom je aj Dom ob 
Savinji, zariadenie na pomoc že
nám, obetiam domáceho násilia. 
Ich cieľom je aktivizovať ženy, aby  
si dokázali riešiť svoje problémy 
a skrátiť ich pobyt na nevyhnutne 
potrebnú mieru. Spolupracujú pri
tom so samosprávou, aby ženám 
bolo poskytnuté nájomné bývanie 
(sociálne byty). 

V Krízovom centre pre deti (Var
na točka) v Celje poskytuje krízo
vá pomoc deťom, ktoré sú obeťa
mi násilia, šikanovania, ocitli sa 
v problémoch v rodine, škole 
a pod. Deti sa môžu obrátiť na po
radcov prostredníctvom kontakt
ných bodov, volať na telefonickú 
linku, ktorá je široko propagovaná, 
ale aj priamo v školách. Obracajú 
sa na nich so žiadosťou o pomoc 
pre dieťa aj učitelia, pedagógovia 
či sociálni pracovníci. 

Na návšteve Mestského úradu 
v Celje, oddelenia sociálnych vecí 
nám boli vysvetlené kompetencie 
samosprávy v oblasti starostlivosti 
o starých ľudí, sociálne odkázané 
osoby a iné. jednoznačne veľa 
kompetencií v sociálnej oblasti 
bolo v Slovinsku prenesených na 
samosprávu. Našich hostiteľov 
zaujímali kompetencie a úlohy 
úPSVaR v SR.

Útulok pre bezdomovcov v Celje 
poskytuje núdzové bývanie pre mu
žov a ženy. Ich záujmom je osamos
tatnenie sa klienta, získanie práce 
a sociálneho bývania. Pomáhajú im 
vybavovať v inštitúciách a pri rieše
ní existenčných otázok. Majú veľmi 
dobrú spoluprácu so samosprávou. 
Materský dom (typ nášho domova 

pre osamelé matky) sa zameriava 
na skorú pomoc v procese riešenia 
krízy. Klientkam tu poskytujú so
ciálnu pomoc pri riešení existenč
ných otázok, poradenstvo, spoločne 
s klientkami sú vytvárané individu
álne plány riešenia situácie, pomoc 
pri získaní bývania, pri výchove detí. 
Tieto ženy tu nachádzajú podpornú 
sociálnu sieť. 

Navštívili sme tiež Služby zamest
nanosti ÚP v Celje a Sociálny úrad 
v Celje. Všetci, s ktorými sa stretli, 
majú záujem o ďalšiu spoluprácu. 
Podali si projekt – akcia Mobility – 
Ľudia na trhu práce podprogramu 
Leonardo da Vinci. Tešia sa na cestu 
do Malaciek, chcú spoznať okrem 
ÚPSVaR aj zariadenia pre starých 
ľudí, zdravotne postihnutých, bez
domovcov, sociálne oddelenie mes
ta Malacky.

Posledné dva dni boli venované 
aktivitám Úradu práce v Ľubľane. 
S obdivom sme si vypočuli prezen
táciu eSERVICES – elektronické Služ
by zamestnanosti. Tento systém je 
prepojený s inštitúciami, ako sú So
ciálna poisťovňa, zdravotné poisťov
ne, je tu možnosť žiadať o podporu 
v nezamestnanosti, rôzne iné potvr
denia, získavať eporadenstvo, vy
tvoriť si životopis. Centrum odbor
ného vzdelávania a informácií po
skytuje informácie o trhu práce, 
o vzdelávaní a možnostiach prípra
vy na povolanie, možnostiach za
mestnania sa, ako aj mnohé iné ak
tivity. Tiež individuálne kariérové 
poradenstvo a programy na seba
hodnotenie sa pre potenciálnu ka
riéru. Univerzitný rehabilitačný inš
titút SOČA v Ľubľane spolupracuje  
s klientmi na posúdení ich zdravot
ného stavu a spôsobilosti na prácu. 
V rámci prípravy na povolanie tiež 
poskytujú pracovnú terapiu, artete
rapiu, výkon práce (montáž súčias
tok, viazanie a iné). Ďalšou zaujíma
vou skúsenosťou bola návšteva 
Centra pre chránené zamestnáva
nie „Dobrošin“, kde sa kompletizujú 
súčiastky pre firmu Philips.

Záver stáže patril návšteve Infor
mačného bodu pre pracovníkov – 
migrantov. Tento má za cieľ pomá
hať, radiť, sprevádzať migrantov 
a ich rodiny z nečlenských, teda tzv. 
tretích krajín, spolupracovať so za
mestnávateľmi, mimovládnymi or
ganizáciami pracujúcimi s migrant
mi, ako aj s verejnosťou. Je toho veľ
mi veľa, čo sme videli, čím sme sa 
inšpirovali, čo by sme mohli v adap
tovanej podobe preniesť aj k nám 
na Slovensko, či už do aktivít 
ÚPSVaR, mesta Malacky, či organi
zácií tretieho sektora – mimovlád
nych a neziskových organizácií. Spo
lupráca je nadviazaná a je šanca 
v nej pokračovať. Nielen v rámci 
cesty našich priateľov do Malaciek, 
ale aj prostredníctvom iných európ
skych projektových výziev.

PhDr. MáRIA ChALOuPKOVá,
psychologička, 

účastníčka Mobility

Stáže odborníkov 
z ÚPSVaR 
Malacky 
v Slovinsku

S dopravnými obmedzeniami 
musia počítať vodiči na ceste 
II/503 z Pezinka do Perneka. 
horský priechod Pezinská Ba
ba je totiž v havarijnom stave 
a v niektorých úsekoch hrozí 
zosuv cesty. úplne vylúčená 
má byť doprava nad 7,5 t s vý
nimkou pravidelnej autobu
sovej dopravy. 

Situáciu rieši vedenie Bratislavské
ho samosprávneho kraja v spolu
práci PZ SR a so spoločnosťou Regio
nálne cesty Bratislava (RCB), ktorá 
spravuje cesty II. a III. triedy v kraji.

„Bezpečnosť premávky na Pe
zinskej Babe je pre nás prvoradá, 
preto sme prijali všetky nevyhnut
né opatrenia, ktoré odbremenia 
dopravu na tomto kritickom úse
ku,“ povedal bratislavský župan Pa

vol Frešo. Zároveň uviedol, že osob
nú aj pravidelnú autobusovú do
pravu chcú zachovať. Ako župan 
zdôraznil, prvoradá je bezpečnosť, 
preto na odstránenie porúch na 
tomto dôležitom dopravnom spo

jení so Záhorím využijú všetky do
stupné možnosti. 

Ako ďalej uviedol župan Pavol 
Frešo, podľa vypracovanej geolo
gickej štúdie sú v kritickom stave 
viaceré úseky komunikácie. Na 
povrchu vozovky sa tvoria trhliny, 
zosúvajú sa niektoré úseky cesty, 
krajnice, zvodidlá aj násypy. Spo
ločnosť RCB preto urobila pred
bežné opatrenia, odstránili sa 
zemné nánosy, zaliali trhliny a na 
komunikácii sa umiestnilo do
pravné značenie. Stav cesty spo
ločnosť Regionálne cesty Bratisla
va denne monitoruje. Finálny roz

sah škôd aj opatrení bude známy 
až po vykonaní geofyzikálneho 
prieskumu. Na základe neho sa 
potom vypracuje projektová do
kumentácia pre rekonštrukciu Pe
zinskej Baby.       ts

pozýva všetky rodiny s deť
mi na Míľu PRE MAMu, 
ktorá sa uskutoční 7. 5. 
od 14.30 do 18.00 h 
v priestore Zámoc
kého parku. 
Na míľovú prechádzku 
(1609 m) sa v tom čase 
vyberú tisíce návštevní
kov v 42 mestách po celom 

Slovensku, aby si  tak spoločne ucti
li hodnotu materstva a rodičov
stva.

V Malackách bude pre míľujú
cich pripravený bohatý program. 
Zatancujú deti z CVeČka, nebudú 
chýbať klauni či princezná z Naj
sladšej rozprávky. Deti iste poteší 
trampolína či hrad na skákanie, 
maľovanie na tvár, tvorivé dielne či 
súťaže o lákavé ceny a dospelých 

atraktívna tombola. 
Podujatie sa uskutoční 

pod záštitou primá
tora mesta. Tak ne

váhajte a príď te 
zažiť zábavné po
poludnie! 

Míľujme spolu 
a ukážme tak sve

tu, ako milujeme 
svoje rodiny. 

Premávka cez Pezinskú 
Babu bude obmedzená, 
hrozí zosuv cesty

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Míľujme 
spoločne
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Lukáš Latinák, Robo Jakab, Milan 
Ondrík, Martin Nahálka či Milan Voj
tela sú nepochybne zvučnými me
nami súčasného hereckého sveta. 
Niet sa čomu diviť – prvý uvedený 
je najčerstvejším nositeľom ceny 
absolútny OTO a vlastníkom sošky 
v kategórii herec v komediálnom 
žánri. Spolu s kolegami Robom Ja
kabom a Milanom Ondríkom ich 
poznáme tak z divadelných dosiek, 
ako aj z televíznych obrazoviek.

Priviezť divadlo tam, 
kde by ho nikto nečakal
Nezávislé nitrianske zoskupenie 

Teatro Tatro, vedené pod záštitou 
jedného z najvýznamnejších sloven
ských režisérov Fera Liptáka, hrá svo

je predstavenia netradične – na kole
sách maringotky. Na rozdiel od iných 
nečakajú, že diváci prídu k nim. Na
opak, oni prídu za svojimi divákmi. 
Kamkoľvek. Za ľuďmi, ktorí v divadle 
v živote neboli. Nie nadarmo sa ria
dia princípom: „Priviezť divadlo tam, 
kde by ho nikto nečakal.“

Zázračný divadelný automat
V roku 2010 pribudol v Teatre Tat

re nový divadelný priestor na kole
sách, vytvorený špeciálne pre Zimné 
olympijské hry vo Vancouveri 2010. 
Pretože projekt vznikol práve vďaka 
olympijským hrám, témou príbehov 
sú práve ony. Nie sú však 
o športových výkonoch, ale o ľu
ďoch a ich hlboko dojímavých, ob

čas tiež humorných príbehoch. „Tea
tro Tatro sa snaží svoje príbehy pred
viesť zrozumiteľnou formou pomo
cou výrazových prostriedkov pohy 
 bového divadla, klauniády, panto 
 mímy, bábkového divadla a herec
kých improvizácií. Všetci herci, ktorí 
vyrástli z dlhej a bohatej tradície 
slovenského divadla, patria k herec
kej špičke mladej generácie sloven
ských umelcov,“ vyjadril sa principál 
divadla Ondro Spišák. To všetko a eš
te viac na Prvomájových Malackách 
v priestoroch Zámockého parku. 
Nenechajte si ujsť excelentné he
recké výkony slovenskej hereckej 
špičky, ktorá príde práve za vami.
Text: MÁRIO LORENC; foto: internet

Pre Máriu bol prekvapením už po
stup z okresného kola, keď si mysle
la, že všetko pokazila. Olympiáda po
zostávala z písomného testu, trans
formácie textu a z ústnej časti, kde 
bol dôležitý celkový verbálny prejav, 
ale aj pochopenie zadanej témy. 
Mladučká „Kiripolčanka” si zo súťaže 
priniesla nielen diplom, ale aj me

dailu, na ktorú je patrične hrdá. Uče
nie je pre ňu zábavou, možno práve 
preto, že má fotografickú pamäť. Vo 
všeobecnosti ju veľmi baví história. 
V budúcnosti by sa však chcela ve
novať astronómii. „Uvedomujem si, 
že na dievča je to veľmi nezvyklé, 
ale k astronómii ma to naozaj ťahá,” 
povedala Mária. Počas svojho štúdia 

v ZŠ sa zúčastnila nespočetného 
množstva olympiád z rôznych pred
metov. Má všeobecný rozhľad, ktorý 
by jej nejedna rovesníčka mohla zá
vidieť. Túto sympatickú slečnu mô
žete stretnúť aj počas Prvomájových 
Malaciek pri sprevádzaní návštev
níkov po kaštieli.

Text, foto: -naty-

Pätnásťročná Mária 
Belanská pochádza 
z Kostolišťa, baví ju 
história, maľovanie 
a okrem toho, že je 
žiačkou 9. ročníka  
v ZŠ M. Olšovského  
v Malackách, je čer-
stvou víťazkou celo-
slovenského kola 
olympiády zo slo-
venského jazyka a li-
teratúry v kategórii 
C (žiaci ZŠ 8.–9. roč.). 

Záhoráčka s dokonalou 
slovenčinou

Minulý rok Vancouver, 
tento rok Malacky!

V predošlom čísle Malackého hlasu sme vás informovali o Maj-
strovstvách Slovenska silných mužov ako o jedinečnej udalosti 
tohtoročných Prvomájových Malaciek. Nebude to však jediný 
špeciálny bod programu tohto happeningového podujatia. Náv-
števou nás poctia aj tí, ktorí mali tú česť účinkovať na otvorení 
minuloročných Zimných olympijských hrách vo Vancouveri – známe 
tváre nielen z televíznej obrazovky – divadelné zoskupenie TEATRO 
TATRO.

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Michal Daniel a Eva Ru
žičková; Vladimír Illý a Miroslava 
Plaštiaková

NIE SÚ MEDZI NAMI:

POVEDALI SI ÁNO:

Jozef Pilárik, Sološnica 
*1944; Jozef Michálek 

*1929; Mária Drahošová, Pernek 
*1922; Darina Pekníková, Brati
slavaRužinov *1935; Jozef Slezák, 
Malacky *1922; Anna Prajková, 
Moravský Svätý Ján *1924; Hubert 
Ševela, Malacky *1937

SpomienkY
17. 4. sa dožíva 
krásneho životné
ho jubilea 80 ro
kov naša drahá 
matka a babka 
K V E T O S L A V A 
KuPCOVÁ. Pevné 
zdravie a veľa šťastia do ďalších ro
kov života jej prajú manžel Milan  
a synovia Milan, Peter, Vladimír, 
dcéra Lýdia s rodinami.

blahoželáme

VÍTAME MEDZI NAMI:
Ondrej Mičkalík, * 4. 3.

malaCká maTRika
od 4. 4. do 18. 4. 2011

3. 5. si pripomenie
me 1. výročie, čo 
nás navždy opus
tila naša milovaná 
manželka, mamič
ka, babka, sestra, 
svokra, švagriná  

a teta ELENKA VITTEKOVÁ z Ma
laciek. V našich srdciach zostaneš 
navždy. S láskou spomína celá ro
dina.

20. 4. uplynul rok, 
čo nás navždy 
opustila naša mi
lovaná mama, 
babka a švagriná 
DANIELA GAŠ
PAROVÁ. Kto ste 

ju poznali, venujte jej tichú spo
mienku.

24. 4. uplynuli 4 ro
ky od úmrtia man
žela, otca, dedka 
a pradedka JÁNA 
ChMELu. S úctou 
a láskou spomína 
celá rodina.

Študenti Gymnázia v Malackách 
získali na Drama Festival in English 
v Nitre ocenenie za najlepšie herec
ké výkony jednotlivcov. Organizá
torom festivalu je Katedra anglis
tiky a amerikanistiky FFUKF v Nitre, 
KŠU Nitra a British Council Bratisla
va.

Divadlo v anglickom jazyku pô
sobí v škole už päť rokov a pravi
delne  sa zúčastňuje celosloven
skej prehliadky v  Nitre. 

V tomto roku sa predstavili na 
festivale hrou Little Red Riding 
Hood. 

Okrem najlepších hereckých 
výkonov si divadelníci z Malaciek 
odniesli i pochvalu za akcent, scé
nu a kostýmy.

JANA PAGÁčOVÁ

Po vianočných prázdninách sme 
sa s Fredym stretli v škole, u nás  
v gymnáziu. Okrem iného utrúsil, 
že niekde pri Nových Zámkoch by 
mal žiť páter Štefan Muška, fran
tiškán, ktorého si pa
mätá z detstva v Ma
lackách. Pred časom sa 
chystal navštíviť pátra 
Svetloslava Veigla, no 
už to nestihol. Pátra 
Mušku chcel stretnúť. 
Ani neviem ako, do
hodli sme sa a o dva 
týždne sme už sedeli 
v Dolnom Ohaji a rozprávali sa 
s františkánom, ktorý strávil v Ma
lackách ako študent a kňaz do
kopy takmer dvadsať rokov. Fredy 
a spolu s ním celá generácia Ma
lačanov hovorí, že je významnou 
súčasťou ich detstva, ich života. 
Keď sme prišli, Páter Štefan sedel 

za stolom, na ktorom stál písací 
stroj. Mal rozpísanú tretiu knihu, 
hoci si uvedomoval, že ju nemusí 
stihnúť dokončiť. Bol čulý, pamäť 
mu slúžila, spomínal si dokonca aj 

na detaily, aj na mená 
Malačanov, ktorých 60 
rokov nevidel. Prebrali 
sme rôzne témy, tri ho
diny ubehli rýchlo. Po 
ceste naspäť sme uva
žovali, že sa tam v lete 
vrátime, vezmeme ka
meru, fotky... O návšte
ve sme napísali článok, 

v ktorom boli spomenuté aj naše 
plány. Končil sa slovami: ak dožije
me. Nevyšlo to – odišiel. Malačania 
ho mali radi, jeho dielo a spomien
ky tu zostávajú. Verím, že odpočíva 
v pokoji a niekedy sa opäť stret
neme.

 MARTIN MACEJKA

Páter Štefan odišiel

Gymnazisti 
z Malaciek 
úspešní

Tina je malá nezbedníčka, ktorá roz
žiari každý deň a svet je s ňou hneď 
krajší.    KATKA

miláČikoVia
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!

@
Máte postreh alebo informáciu, 
ktorá môže zaujímať Malačanov? 
Váš e-mail nás poteší na adrese: 

malackyhlas@malacky.sk
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5. Denis Tangelmayer – kulturisti
ka, tréner Zdeno Krajčír

KATEGÓRIA 
ŠpoRTové osobnosTI 

1. Pavel Škrabák – rozvoj športu  
v malackých školách

2. Vladimír Guba – rozvoj stolné
ho tenisu

3. Alexander Žaťko – rozvoj turis
tiky

4. Jozef Pullman – rozvoj hádza
nej a dlhoročná účasť na organizácii 

športových podujatí masového cha
rakteru v Malackách

5. Anton Pašteka – rozvoj športu  
v Malackách

6. Peter Patsch – rozvoj cyklistiky

KATEGÓRIA
ŠpoRTový KolEKTív 
1. Volejbalový oddiel TJ Strojár Ma
lacky – žiaci, tréner Jozef Schreiber

2. Hádzanársky oddiel TJ Strojár 
Malacky – muži, tréner Vladimír Vala
chovič

3. MSK Malacky A – stolný tenis – 
muži, tréner Jaromír Truksa

Text, foto: -naty-
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VYHLÁSENIE
Vážení obyvatelia regiónu Záhoria, pa-
cienti, lekári, zamestnanci!

Nemocnicu Malacky prevádzkuje už 
ôsmy rok Nemocničná a. s., člen skupiny 
MEDIREX GROUP, ktorá v týchto pries-
toroch poskytuje komplexnú zdravotnú 
starostlivosť pre obyvateľov regiónu Zá-
horie a širšie okolie.

Od začiatku našej prevádzky sme v rámci 
nemocnice investovali viac ako 6 milió-
nov EUR do modernizácie prístrojového 
vybavenia a viac ako 3,6 milióna EUR 
do rekonštrukcií a prestavieb samotnej 
nemocnice. Otvorili sme nové ambulan-
cie, ktoré v regióne dlhodobo absentova-
li. V roku 2010 sme v týchto ambulanciách 
zaznamenali takmer 180 000 návštev. Pa-
cientom je k dispozícií rádiologické odde-
lenie so špičkovým vybavením, ktoré sa 
môže porovnávať s pracoviskami veľkých 
univerzitných nemocníc. O kvalite našej 
nemocnice svedčí aj 5 539 hospitalizácií 
a približne 2 900 zrealizovaných operač-
ných výkonov za rok 2010.

Našu zdravotnú starostlivosť využíva tak-
mer 80 000 obyvateľov v spádovej oblasti 
Záhorie a okolie. Kvalita a vysoká úroveň 
nemocnice je od roku 2006 ohodnote-
ná certifi kátom kvality ISO 9001: 2009. 

Zamestnávame 400 kvalifi kovaných za-
mestnancov v oblasti poskytovania zdra-
votnej starostlivosti.

V súvislosti so zásadným znížením 
úhrad zdravotných poisťovní za niekto-
ré výkony poskytované ich poistencom 
od 1. 4. 2011 nie je možné ďalej nie-
ktoré plánované výkony, pri ktorých 
boli úhrady od zdravotných poisťovní 
znížené, realizovať bez fi nančnej spo-
luúčasti pacienta. Spoluúčasť pacienta 
spočíva v zavedení poplatkov za nad-
štandardné služby spojené s plánova-
nou zdravotnou starostlivosťou a vy-
šetrením na magnetickej rezonancii 
na rádiodiagnostickom oddelení, kto-
ré boli doteraz poskytované našou ne-
mocnicou bezplatne, napriek tomu, že 
išlo o nadštandard, ktorý nie je uhrá-
dzaný zo zdravotného poistenia.

Naša nemocnica pristúpila k zavedeniu 
poplatkov za nadštandardné služby 
spojené s plánovanou zdravotnou sta-
rostlivosťou (u poistencov Všeobecnej 
zdravotnej poisťovne, a. s. a DÔVERA 
zdravotná poisťovňa, a. s.) a s vyšet-
rením na magnetickej rezonancii (pre 
poistencov Všeobecnej zdravotnej 
poisťovne, a. s.). Zavedenie poplatkov 
za nadštandardné služby spojené s vy-

lé investície do modernizácie prístrojové-
ho vybavenia, rekonštrukcie nemocnice 
a udržania kvalitného personálu. Naším 
cieľom je poskytovať dlhodobo kvalitné 
služby v plnom rozsahu, čo pri súčasnom  
stave nie sme schopní inak dlhodobo 
udržať. Hľadáme však aj iný spôsob, ako 
vyjsť vám našim pacientom v tejto situá-
cii v ústrety,“ povedal Ing. Peter Kalenčík, 
riaditeľ Nemocničná a. s., člen skupiny 
MEDIREX GROUP, ktorá prevádzkuje 
Nemocnicu v Malackách.

V prípade otázok kontaktujte zákaz-
nícke centrum vašej zdravotnej pois-
ťovne:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 
– INFOLINKA: 0850 003 003
Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. 
– INFOLINKA: 0800 150 150

šetrením na magnetickej rezonancii 
neplatí pre poistencov DÔVERA zdra-
votná poisťovňa, a. s., a Union zdravot-
ná poisťovňa, a. s.

K tomuto kroku sme boli prinútení, 
pretože nová výška úhrady výkonov 
od zdravotných poisťovní pokrýva iba 
samotný zdravotný výkon. Nepokrýva 
však už nadštandardné služby spojené 
s výkonom, ktoré naša nemocnica pa-
cientom poskytovala a poskytuje bež-
ne. Nie je však možné znížiť úroveň na-
šich služieb a naša nemocnica zachová 
aj naďalej poskytovanie nadštandard-
ných služieb spojených s vyšetrením 
na magnetickej rezonancii.

Poplatok za nadštandardné služby za-
hŕňa možnosť výberu operatéra, hos-
pitalizáciu na dvojlôžkovej izbe s kom-
pletným vybavením (pripojenie na in-
ternet, denná tlač a televízor). Cena 
za prvý deň hospitalizácie je paušálne 
150 EUR, ďalšie dni sa cena pohybuje 
v závislosti od výberu typu izby, a to 
od 20 – 40 EUR za deň. 

Pokiaľ bude mať pacient záujem 
o plánovanú hospitalizáciu v našom 
zariadení, ošetrujúci lekár mu dá kom-
pletnú informáciu a preberie postup. 

Cenník poplatkov je tiež k dispozícii 
na centrálnom pulte a v odborných 
ambulanciách.

Výška poplatku za nadštandardné 
služby spojené s vyšetrením na mag-
netickej rezonancii pre poistencov 
VšZP je 20 EUR. Zverejnená bude 
od 13. 4. 2011 v cenníku nadštan-
dardných služieb, ktorý je k dispozícii 
na centrálnom pulte a RDG oddelení.

Neodkladná zdravotná starostlivosť, 
tak ako aj samotná zdravotná staros-
tlivosť pri plánovaných výkonoch či 
vyšetrení na magnetickej rezonancii 
je v plnej výške hradená zdravotnou 
poisťovňou a rovnako dostupná pre 
všetkých občanov. Výber nadštan-
dardnej služby spojenej s poskyto-
vaním zdravotnej starostlivosti je 
dobrovoľný. Radi by sme vás upozornili, 
že na základe platnej legislatívy máte 
právo na slobodný výber poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti.

„Je nám ľúto, že musíme pristúpiť k zavede-
niu poplatkov pre pacientov, ale súčasná 
výška úhrad za výkony neumožňuje za-
chovať kvalitu služieb, ktorú štandardne 
poskytujeme našim pacientom. Kvalitná 
zdravotná starostlivosť si vyžaduje nema-

Ďalšie informácie:
www.nemocnicna.sk

www.medirexgroup.sk
034/ 28 29 700
034/ 28 29 800

Turistický oddiel KST v Studienke 
pozýva záujemcov na 28. ročník

Hasprunskej 
10, 20, 23, 50, 
ktorý sa uskutoční 14. 5. v krás-
nych borovicových lesoch chráne-
nej oblasti v okolí Červeného ryb-
níka a rieky Rudava.
Prezentácia je od 7.00–10.00 h pred 
pohostinstvom Velický v Studienke. 
Koniec pochodu je o 17.00 h na fut
balovom štadióne. Štartovný popla
tok je 1 €, každý zaregistrovaný účast
ník dostane v cieli diplom.
Občerstvenie bude zabezpečené na 
kontrole č. 5 – Tančiboky a v cieli – bu
fet, guláš, údené klobásky a párky.

Nezabudnite, že   
• pochod nie sú preteky, čas sa 

nemeria, zvíťazí každý, kto príde do 
cieľa,

• neničte okolitú prírodu, neod
hadzujte odpadky, nič, čo by mohlo 
spôsobiť požiar, neberte si so sebou 
psov,

•správajte sa tak, ako sa na pra
vých turistov a milovníkov prírody 
patrí.

Za rešpektovanie týchto bodov 
ďakujeme.

Pozvánka

Športovci mesta 
Malacky
pre rok 2010

Úspešná atlétka Alexandra Štuková pri preberaní ceny

Trojbojári 
v Trenčíne 

V dňoch 9. 4. a 16. 4. sa malackí siloví trojbojári zúčastnili dvoch 
majstrovstiev SR.

Tie prvé boli Majstrovská SR v si
lovom trojboji mužov, ktoré sa kona
li v Trenčíne. Malacky reprezentovali 
dvaja pretekári. V hmotnostnej kate
górii do 83 kg to bol Richard Krajčír, 
ktorému sa však veľmi nedarilo a pr
výkrát za jeho 10ročnú športovú ka
riéru nedal základnú hmotnosť 230 
kg v drepe a neúprosné pravidlá mu 
neumožnili v súťaži pokračovať.

V kategórii do 105 kg česť oddie
lu zachraňoval Lukáš Krajčír, ktorý 
osobným rekordom v trojboji 650 
kg (drep 230; tlak 160; mŕtvy ťah 
260 kg) vybojoval krásne 5. miesto. 

V sobotu 16. 4. sa v Bánovciach 
nad Bebravou konali Majstrovstvá 
SR v tlaku na lavičke, kde znova ex
celoval reprezentant SR Denis Tan
gelmayer, ktorý v kategórii do 105 
kg výkonom v druhom pokuse 280 
kg vyhral nielen svoju kategóriu, ale 
aj bez rozdielu hmotností podal naj
vyšší výkon v súťaži a vytvoril nový 
slovenský rekord. A to mu o vlások 
unikol výkon 290 kg, ktoré si naložil 
v treťom pokuse, ktoré však tesne 
pred dotlačením už nevládal dokon
čiť. Tieto majstrovstvá za účasti pre
tekárov z Poľska, Maďarska, Moldav
ska a ČR boli zároveň nominačnými 
pretekmi na majstrovstvá sveta, kto
ré sa konajú v máji v rakúskom Sol
dene, takže Denisa čaká ďalšia tvrdá 
príprava s cieľom nadviazať na minu
loročné majstrovstvá sveta, ktoré sa 
konali v USA a Denis na nich obsadil 
4. miesto. Potešujúcou informáciou 

je aj to, že malackú výpravu v zložení 
D. Tangelmayer – pretekár, Z. Krajčír 
– tréner, D. Krajčír – asistent trénera, 
Š. Hrebík – vedúci výpravy, rozšírila 
výprava fanúšikov z Reedukačného 
centra vo Veľkých Levároch, ktorej 
cieľom bola motivácia chlapcov na 
systematický športový tréning. 

ZDeNKo KRajČíR, tréner

Striebro
pre Tomáša 
Dobrockého 

Dňa 16. 4. sa v Bratislave konalo 
2. kolo FILA Grappling NoGi & Gi Lea
gue Slovakia v priestoroch TJ Sokol 
Bratislava organizované Styx MMa 
association Slovakia. 

Za Fight Division Malacky, ktoré 
patrí pod oddiel karate TJ Strojár 
Malacky, v tejto súťaži nastúpili pod 
vedením Mariana Streleckého re
prezentanti Jakub Reif a Tomáš Do
brocký v juniorskej kategórii No Gi. 
Tomáš Dobrocký po vyrovnanom 
výkone skončil až vo finále a získal 
striebornú medailu vo váhovej ka
tegórii do 77 kg. V zápasoch domi
noval a vyhral systémom submis
sion prostredníctvom jeho obľúbej 
techniky Achilles hold – páka na čle
nok, pri ktorej sa naťahuje priehla
vok smerom dolu, a tým sa trhá 
„achilovka”.              

MaRiaN STRelecKý

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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