
– tak sme nazvali iniciatívu 
miestnych umelcov, ktorej cie
ľom bolo prispieť do verejnej 
zbierky na obnovu a rekonštruk
ciu Malackého kaštieľa netra
dičným spôsobom. Bola to prvá 
iniciatíva takéhoto druhu, kde 
umelci darovali mestu Malacky 
svoje umelecké diela (obrazy), 
predajom ktorých mesto získalo 
finančné prostriedky do spo
mínanej zbierky.

Mesto Malacky v spolupráci s Ko
misiou pre kultúru a cestovný ruch 
pri MsZ, Mestským centrom kultúry, 
Art Clubom 2002 a ostatnými umel
cami spustilo verejný predaj ume
leckých diel záujemcom z radov ob
čanov 26. apríla prostredníctvom 
oficiálnej webovej stánky mesta. No
vým majiteľom boli diela slávnost
ne odovzdané 18. 5. 2011 v repre
zentačných priestoroch Malackého 

Pokračovanie na �. stranePokračovanie na �. strane

úvodník

Trefné pero 
Jožka 
Klačku 
dopísalo
Poznal ho každý a on poznal 
každého. Jožko Klačka. Z „Pla
večáku“, ako zvykol hovoriť. 
Písal do Hlasu ľudu, Športu, 
Večerníka, Záhoráka. Písal 
tak, že mu každý rozumel. Tá 
správa prišla nečakane a ne
odvolateľne. Už nie je medzi 
nami. Odišiel 5. mája vo veku 
�4 rokov.
V 80. rokoch tvoril časopis Ma
lačan, začiatkom 90. rokov sa 
stal vedúcim redaktorom Ma
lackého hlasu. Netušiac, že raz 
po ňom preberiem šéfredak
torstvo týchto novín, bol mi 
dobrovoľným a absolútne ne
zištným tútorom. Nikdy žiad
neho novinára nebral ako kon
kurenciu. Posúval svoje tipy, 
radil, rozdával kontakty. V no
vinárskych kruhoch absolútne 
ojedinelý jav. Jedno z najpa
mätnejších dobrodružstiev 
bola reportáž z nakrúcania 
Peacemakera – amerického fil
mu s Nicole Kidman a Geor
gem Cloonym. Bolo to v roku 
199�, malacké strojárne čer
stvo po konverzii zbrojárskeho 
priemyslu sa na niekoľko dní 
premenili na jadrovú základ
ňu. Novinárske dva dni a dve 
noci priamo na pľaci. Za chrb
tom hereckých hviezd, po bo
ku hollywoodskej režisérky. 

Naše
poklady

Život bez detí je ako zvon bez srd
ca. Hluchý, dutý, ťažký a studený. Po
chopia to však až tí, čo deti majú 
a pre rozličné príčiny sa o ne boja, 
alebo tí, čo ich nebodaj stratili. Čas 
plynie a dni v kalendári sa približujú 
k prvému júnu. Deti budú mať opäť 
svoj sviatok, netušiac, že je to pekný 
deň aj pre ich rodičov. Aspoň tak to 
vnímam ja. Deti sú láskavý dar, kto
rým pánboh nastavuje zrkadlo nám 
samým. Je to krehký poklad, pri kto
rom je umením nájsť správnu mieru 
jeho ochrany a potreby ukázať ho 
svetu a pochváliť sa ním. Zamýšľame 
sa nad tým, čo im v živote pomôže 
a čo by im naopak mohlo ublížiť. 
Odpovede sú v našich postojoch, vo 
vnútornej vyrovnanosti rodičov a úc
te k tradičným hodnotám bez faloš
ných barličiek pomoci. 

Dovoľme im samým vykročiť, pa
dať a  vstávať...  

TATIANA BÚBELOVÁ 

Pri príležitosti Dňa múzeí a ga
lérií, ktorý si už tradične pripo
míname 18. mája, pripravilo 
Mestské centrum kultúry v spo
lupráci s mestom Malacky bo
hatý program. 

Zúčastnilo sa ho množstvo ob
čanov, ktorí mali možnosť si bez
platne pozrieť celý historický okruh 
od múzea, cez galériu MCK a výsta
vu Premeny, krypty pod františkán
skym kostolom, synagógu až po 
kaštieľ. Tento deň si nenechali ujsť 
ani školáci, či milovníci tradičných 
ľudových výrobkov, ktoré remesel
níci vyrábajú aj priamo pred očami 
divákov. Už od rána zapĺňali priestor 
pred MCK hrnčiari, košikári, džban
kári i šperkári. Milou atrakciou bol 
gajdoš, ktorý okoloidúcim ochotne 
zahral a deti prekvapil aj výkladom 
o gajdách. 

Po prehliadke Múzea M. Tillnera 
a galérie deti zabavilo aj maľovanie 
starého hliníkového riadu pestrými 
farbami odolnými voči vode, ktorý 
bol po akcii rozvešaný na „pavučinu“ 
pred MCK a poslúži ako zaujímavá 
zvonkohra. Múzeum a Galériu MCK 
počas stredy navštívilo 215 návštev
níkov a krypty pod františkánskym 
kostolom si prezrelo 175 zvedavcov. 
Na nádvorí kaštieľa celý deň pre
zentovali a predávali členovia or
ganizácie Vstúpte, n. o., svoje práce 
vyrobené z najrôznejších materiálov. 
Ešte pred odovzdávaním obrazov, 
ktoré boli súčasťou akcie Múzy pre 
kaštieľ, preverili vynovenú podlahu 
v kaštieli dievčatá a chlapci z fol
klórneho súboru Macejko.

Text: naty/tabu; foto: tabu

účet:
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ZA nÁŠ kAŠTIEĽ vÁM 
ĎAkUJEME.

ZbIErkA pokrAčUJE! 
prispejte na dobrú vec!

v dobrovoľnej zbierke na re kon- 
 štrukciu Malackého kaštieľa 

sme do 18. 5. vyzbierali

7332,30 €.

Svoj finančný dar môžete vložiť aj osobne do pokladnice MsÚ.

Históriou 
nabitý deň

Dvojtýždenník  •  www.malacky.sk malackyhlas@malacky.sk
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Osem výtvarných 
múz našlo svojich 
nových majiteľov
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MsP opakovane 
atakuje inšpekciu
Na zadymovanie ovzdu

šia upozornila MsP v Malac
kách Slovenskú inšpekciu 
životného prostredia (SIŽP) 
tento rok už štyrikrát. Po prvý raz 
dostala echo od občana, ktorý 26. 1. 
o 17. 42 h ohlásil, že zo Swedspanu 
uniká dym, pričom nejde o paru. Zá
znam z kamery potvrdil pravdivosť 
a spolu s oznamom putovali na SIŽP. 
MsP upozornila na zadymovanie aj  
7. 3. o 16.47 h. Po týchto dvoch ozna
moch pracovník inšpekcie M. Vlček 
navštívil náčelníka MsP I. Jurkoviča 
a požiadal ho o detailnejšie monito
rovanie prevádzky sušiarne triesok 
kamerovým systémom s cieľom zistiť 
a časovo zaznamenať každodenné 
úniky dymu z výduchov Swedspanu. 
„Inšpekcia doteraz nedisponovala 
podkladovými materiálmi tohto cha
rakteru, na základe ktorých je možné 
porovnať konkrétny prevádzkový 
stav so záznamami priebežnej pre
vádzkovej evidencie, platnou doku
mentáciou a súhlasmi pre prevádzku 
zdroja znečisťovania ovzdušia, najmä 
v súvislosti s prevádzkovaním boč
ných komínov. Týmito materiálmi sa 
teraz inšpekcia zaoberá,“ podáva vy
svetlenie hovorca SIŽP M. Štefánek.

Výsledky kontroly ešte v máji
„Slovenská inšpekcia životného 

prostredia – IŽP Bratislava, vykonáva 

v spoločnosti Swedspan Ma
lacky kontroly od jej vzniku. 
Spoločnosti bola v minulom 
období v uvedenej prevádz
ke uložená pokuta za poru
šenie povinností vyplývajú

cich zo zákona o ochrane ovzdušia  
a boli prijaté nápravné opatrenia. Ak 
sa pri terajšej kontrole zistí porušenie 
povinností prevádzkovateľa zdroja 
znečisťovania ovzdušia, bude inš
pekcia postupovať podľa zákona 
o ovzduší,“ potvrdil hovorca SIŽP  
M. Štefánek. Podľa neho kontrola 
bude ukončená koncom mája a až 
potom bude možné informovať o jej 
záveroch. 

O používaní bočných komínov
sa nevedelo
V emailovej korešpondencii s ná

čelníkom MsP vedúci meracej sku
piny SIŽP M. Vlčko pripustil, že pre 
kontrolný orgán bolo prekvapením, 
že prevádzka bočných komínov kaž
dý týždeň je pravidlom. Nás zaujíma
lo, ako sa teda bežne kontrola vyko
náva. Mesto Malacky o probléme ko
munikuje aj s referentom pre ochra
nu ovzdušia Obvodného úradu 
životného prostredia (ObÚŽP) P. Bau
mannom. Ten prízvukuje, že OÚŽP je 
najmä povoľovací orgán, ktorý vydá
va stanoviská, resp. povolenia na zá
klade žiadostí pri zmenách techno
lógií, výmene zariadení a pod.

„O Swedspane vieme, ale náš 

úrad vo veci nekoná, pretože nedo
stal podnet on, ale SIŽP,“ povedal  
P. Baumann. Aby úrad konal pre po
dozrenie z porušenia zákona, musí 
podnet dostať písomne. 

Čo na to Swedspan
„Na základe predbežného šet

renia nebolo zo strany SIŽP zistené 
porušenie zákona o ovzduší,“ píše sa 
v oficiálnom stanovisku spoločnosti 
Swedspan, ktoré pokračuje odôvod
nením. „Čo sa týka sťažností na bypas 
filtra (mokrého elektrostatického od
lučovača), každý utorok či stredu  
v týždni je v Swedspan Slovakia plá
novaná odstávka celého technolo
gického zariadenia na výrobu drevo
trieskových dosák z dôvodu preven
tívnej údržby. V tomto čase sa pri od
stavovaní sušiarní najprv odstaví 
prísun sušeného média – drevných 
triesok do sušiarní (zdroj tuhých zne
čisťujúcich látok a prchavých orga
nických látok), pričom odpadové ply
ny sú konštantne zaústené do filtra. 
Až pri poklese teploty spalných ply
nov pod nastavenú hodnotu sa otvá
rajú tzv. núdzové komíny na sušiar
ňach pred filtrom. Vtedy sa v sušiar
ňach už nenachádzajú žiadne drevné 
triesky, takže z tzv. núdzových komí
nov vystupuje už výlučne iba vodná 
para. Práve táto skutočnosť sa možno 
javí ako proces sušenia drevných trie
sok s vypúšťaním odpadových ply
nov bypasom filtra.“ Spoločnosť si je 
istá kladným výsledkom kontroly, 
ktorá zatiaľ nezistila porušenia záko
na ani zásady prevádzkovania zaria
denia v zmysle inštrukcií od výrobcu 
filtra, ale ani iné záväzné nariadenia 
od príslušných orgánov ochrany 
ovzdušia.

TATIANA BÚBELOVÁ

Odporcovia sčítania sa odvolá
vajú na zákon o ochrane osobných 
údajov, ktorý zakazuje spracúvať 
osobné údaje odhaľujúce rasový 
alebo etnický pôvod, politické názo
ry, náboženskú vieru alebo sveto
názor, členstvo v politických stra
nách alebo politických hnutiach, 
členstvo v odborových organizá
ciách a údaje týkajúce sa zdravia 
alebo pohlavného života. Je pravda, 
že Štatistický úrad Slovenskej repub
liky pri sčítaní zisťuje niektoré z tých
to údajov, ale ich ochranu zabezpe
čuje zákonom o sčítaní a zákonom  
o štátnej štatistike. Nielen osobné, 
ale všetky zisťované údaje chráni 
ako dôverné štatistické údaje. Od
porcovia sčítania účelovo „zabúdajú” 
na paragraf 6 odseky 3 a 4 a paragraf 
10 odsek 3 zákona o ochrane osob
ných údajov, ktoré umožňujú spra

covanie takto zhromaždených osob
ných údajov na historické, vedecké 
alebo štatistické účely vo verejnom 
záujme. Štatistický úrad takto získa
né údaje anonymizuje a po ukon
čení sčítania ich zlikviduje v súlade  
s osobitnými zákonmi.

Sčítací formulár neobsahuje me
no, priezvisko, rodné číslo, presnú 
adresu obyvateľa a obyvateľ ho ne
bude podpisovať. To znamená, že 
sčítacie formuláre aj po vyplnení zo
stanú anonymné. Sčítací komisár 
má k dispozícii osobitný formulár  
s predtlačenými menami a priez
viskami obyvateľov v jeho sčítacom 
obvode. Potrebuje ho na to, lebo má 
povinnosť klásť obyvateľom aj otáz
ky súvisiace so vzťahmi medzi člen
mi domácnosti. Mená a priezviská 
obyvateľov z tohto osobitného for
mulára sa však nebude ďalej spracú

vať, budú použité iba na vytvorenie 
vzťahov medzi členmi domácnosti.

Zákon o sčítaní obyvateľov, do
mov a bytov v roku 2011 v paragrafe 
8 priamo uvádza povinnosť vytvo
riť pre sčítanie číselný identifikátor 
obyvateľa na vyplnenie sčítacieho 
tlačiva a zabezpečiť doručenie 
úradne pridelených číselných iden
tifikátorov obyvateľov do obce. 

Súčasťou Opatrenia Štatistického 
úradu SR č. 438 z novembra 2010, 
ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
o charakteristikách, základných zna
koch a štruktúre zisťovaných údajov 
a vydáva sa vzor sčítacieho tlačiva 
pri sčítaní obyvateľov, domov a by
tov v roku 2011, kde je už priamo zo
brazené aj miesto pre čiarový kód. 
Opatrenie prešlo riadnym medzire
zortným pripomienkovým konaním 
a vyšlo v Zbierke zákonov v čiastke 
162. Teda už v novembri 2010 bolo 
jasné, ako budú sčítacie formuláre 
vyzerať a že ich súčasťou bude aj 
identifikátor.

• • •
Štatistický úrad Slovenskej re

publiky ubezpečuje obyvateľov Slo
venskej republiky, že pri sčítaní ne
hrozí žiadne zneužitie údajov, ktoré 
majú povinnosť poskytnúť na účely 
sčítania. Štatistický úrad Slovenskej 
republiky nevylučuje, že proti šírite
ľom rôznych dezinformácií podnik
ne príslušné právne kroky v súlade 
so zákonom.

Štatistický úrad SR

Ivan Štefanec vysvetlil, že reforma 
by mala zjednodušiť zložitý systém 
odvodov, pričom odvodové zaťaže
nie by sa malo znižovať postupne 
ročne o 1 %, teda spolu o 4 %. 
 Od roku 2013 by sa malo zriadiť 
spoločné zúčtovanie daní a odvo
dov prostredníctvom ôsmich fi
nančných úradov na úrovni krajov, 
ktoré by nahradili sociálnu poisťov
ňu a daňové úrady. Je však predpo
klad, že v regióne zostane niekoľko 
pracovníkov na úrovni konzultantov. 
Trendom je šetrenie úradníckou si
lou. Administratíva by sa mala znížiť 
posilnením elektronickej komuni
kácie úradov s občanmi používaním 
elektronických zberných systémov 
a ďalších prvkov egovernementu. 
Ivan Štefanec prezentoval ako vý
hody napr. výpočet sadzby dane 
z tzv. superhrubej mzdy, rovnaké 
vymeriavacie základy pre všetky 
druhy poistenia, zrušenie milio
nárskej dane, ktorá sa nepriaznivo 
dotýkala strednej vrstvy, zrušenie 
zamestnaneckej prémie či odvodov 

z prenájmu. „Výnimku budú tvoriť 
len príjmy z dividend a zo zisku,“ po
vedal I. Štefanec. „Žiadna zmena sa 
nedá urobiť tak, aby boli spokojní 
všetci. Nebudú všetci víťazi, ale väč
šina áno,“ zareagoval prednášajúci 
na búrlivú diskusiu zo strany drob
ných živnostníčok, ktoré podľa vlast
ných výpočtov na reformu doplatia 
a nesúhlasili s argumentom, že väč
šina živnostníkov s nižšími príjmami 
si reformou polepší. 
 „Stretnime sa o dva roky, nech sa 
ukáže, kto mal pravdu,“ vyzvala hos
ťa jedna z účastníčok. I. Štefanec pri
pomenul, že reforma je zatiaľ len 
v štádiu návrhu, o ktorom sa disku
tuje, preto je dôležité zbierať pod
nety od ľudí z praxe. Kým bude defi
nitívna a predložená na rokovanie 
parlamentu, je možné zapracovať 
do nej zmysluplné pripomienky.  
Podľa neho by stretnutie bolo 
vhodné skôr, už v čase, keď sa návrh 
vykryštalizuje do definitívnej po
doby. 

TATIANA BÚBELOVÁ

KRITICKÝM
PEROM

SPRAVODAJSTVO  •  PUBLICISTIKA

Produkcia na natáčanie využila aj 
krásny Zámocký park spolu s kaštie
ľom, ako aj priestory inkubátora, 
športovej haly Malina či plynární na 
Pezinskej ulici. Seriál, v ktorom sa 
odohrávajú príbehy zo súkromného 
i profesionálneho života záchraná
rov, má na svedomí scenáristka Pet
ra KolevskáVančíková a kolektív. 
Petra si kedysi zahrala Alžbetku v le
gendárnej rozprávke o Perinbabe. 
Režisérkou diela je mama tejto zná
mej herečky Ľuba Vančíková. Dôvod, 
prečo sa tvorcovia rozhodli natáčať 
aj v Malackách, je prostý, vyhovovalo 

im priestorové vybavenie našej ne
mocnice, ako aj vhodné zasadenie 
do prírodného prostredia. Režisérka 
Ľ. Vančíková vyjadrila spokojnosť 
s ústretovosťou Malačanov, najviac 
sa jej však páčil milý prístup perso
nálu nemocnice. Okrem iných si v se
riáli zahrala aj Soňa Norisová, Martin 
Mňahončák, Zuzana Skopálová či 
František Kovár. V nedeľu 15. 5. sa 
dotočili posledné zábery v malac
kom prostredí. Trinásťdielny seriál si 
budete môcť vychutnať na jeseň 
tohto roka v Slovenskej televízii. 

Text, foto: NATÁLIA SLOBODOVÁ

Malacky sa 
zaskvejú v seriáli 

V poslednom období sa na Slovensku akoby roztrhlo vrece s vý
robou pôvodných slovenských seriálov. Naše televízie sa doslova 
predbiehajú v tom, kto ich natočí viac. Súčasťou seriálového ošiaľu 
sa stali aj Malacky. Už od augusta minulého roka sa tu v striedavých 
intervaloch natáčal nový seriál Záchranný systém. Ako už napove
dá samotný názov, jedným z dejísk sa stala nemocnica, a to z veľkej 
časti práve naša malacká.

Dane a odvody
po novom

Poslanec NR SR Ivan Štefanec (SDKÚ) prijal pozvanie Miestneho 
zväzu SDKÚ v Malackách na verejnú besedu na tému pripravovanej 
daňovej reformy. Ako člen parlamentného výboru pre financie 
a rozpočet rozobral východiská, na ktoré má v súčasnosti disku
tovaný návrh reformy nadviazať, napr. rovná daň a prenos ťažiska 
z priamych daní na nepriame, ako aj ciele, ku ktorým má smerovať.

K dezinformáciami šíriacim sa na sociálnych 
sieťach, ktoré „strašia” obyvateľov zneužitím 
údajov zisťovaných na účely sčítania, vydáva 
Štatistický úrad Slovenskej republiky toto sta
novisko: 

Pravda 
o anonymite 
sčítania

Kamera zachytila dym 
z bočných komínov

Závod Swedspan Slovakia na spracovanie drevotriesky (predtým 
Swedwood) už viackrát rozhneval Malačanov. Najmä obyvatelia 
sídliska Juh sa oddávna sťažovali na nepríjemný dym, ktorý vychá
dza z komínov, na prach, ktorý sa zachytáva na autách, balkónoch 
i rozvešanej bielizni. Spoločnosti sa často darí argumentovať uka
zovateľmi, ktoré laici len ťažko môžu vyvrátiť. V tomto momente by 
mali zvýšiť ostražitosť kontrolné úrady.
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kaštieľa ako vyvrcholenie medziná
rodného Dňa múzeí a galérií. Na zá
klade skutočnosti, že každé z daro
vaných diel našlo svojho kupujúce
ho, môžeme konštatovať, že akcia 
oslovila verejnosť a vzhľadom na jej 
úspešnosť predpokladáme, že ne
bude poslednou svojho druhu. Cel
kové finančné prostriedky účelovo 
získané touto iniciatívou činia 525 €. 
Všetkým umelcom – darcom výtvar
ných diel – konkrétne Rozálii Habo
vej, Richardovi Gregovi, Libuši Čtve
rákovej, Eve Režnej, Martinovi 

Hajdinovi, Vlaste Peltznerovej Pav
lovi Žákovi, a Andrejovi Wsólovi za
znelo na slávnostnom odovzdávaní 
úprimné poďakovanie za ich dar kaš
tieľu z úst predsedníčky komisie pre 
kultúru a cestovný ruch K. Trenčan
skej a viceprimátorky mesta Malacky 
M. Tedlovej, ktoré sa svojou prítom
nosťou a príhovormi postarali o sláv
nostné finále Múz pre kaštieľ. 

Poďakovanie patrí aj novým maji
teľom, ktorí kúpou obrazov prispeli 
na správnu vec.   

Text: PAVOL URBAN; 
foto: S. Osuský

Povinným predmetom je sloven
ský jazyk a niektorý z cudzích ja
zykov. V cirkevnom gymnáziu si na
príklad anglický jazyk zvolilo 48 žia
kov a nemecký 27. V štátnom gym
náziu to bolo z anglického jazyka 75 
žiakov a z nemeckého 15. 

Na otázku, ktoré predmety spo
medzi voliteľných si študenti vybe
rali najviac, nám odpovedal Martin 

Macejka, zástupca riaditeľky v Gym
náziu sv. Františka Assiského: „Naj
väčší záujem bol o náuku o spoloč
nosti a geografiu. Za nimi nasledo
vala biológia, dejepis a fyzika.“ Tento 
rok v Malackách nematuruje žiaden 
intergrovaný žiak, a tak sú podmien
ky pre všetkých rovnaké. Študenti 
boli tejto skúške podrobení už v mar
ci pri jej externej časti a písomnej 

forme internej časti, a to z jazykov 
a matematiky. Tentoraz sa musia 
viac snažiť štvrtáci, ktorí pri prvej 
časti veľmi „nezahviezdili“ a mali me
nej ako 33 % bodov. Horšia známka 
ako 3 by ich totiž pasovala za sep
tembrových maturantov.

Text, foto: 
NATÁLIA SLOBODOVÁ

PÝTAME SA
ZA VÁS

Dokončenie z 1. strany

SPRAVODAJSTVO  •  PUBLICISTIKA

Každý uchádzač, ktorý mal zare
gistrovanú prihlášku do 20. 4., bol  
pozvaný na prijímacie skúšky, ktoré 
pozostávali z testov zo slovenského 
jazyka a literatúry a matematiky. 
Aby boli uchádzači úspešní, museli 
získať z každého predmetu najme
nej 50 % bodov. Podľa celkového 
počtu získaných bodov bolo zo
stavené poradie uchádzačov. Bolo 
prijatých 28 absolventov 5. ročníka 
základných škôl.  „Matematika bola 
jednoznačne ťažšia, bolo tam viac 

slovných úloh, ale dalo sa to zvlád
nuť. Učiteľky boli milé, keď som nie
čomu nerozumela, ochotne mi po
mohli,“ zhodnotila náročnosť jedna 
z úspešných uchádzačiek o štúdium 
v malackom gymnáziu Katarína No
votná. Záujem študovať v gymná
ziách dnes nemajú všetky deti, ktoré 
majú výborné výsledky v základnej 
škole. Mnohé sa obávajú tlaku, ktorý 
by na ne mohol byť vyvíjaný. Tí, kto
rí majú odvahu sa popasovať s ná
ročnejšou formou štúdia, sú dnes 

veľmi radi, že im aj Gymnázium Ma
lacky dalo šancu. „Keď som zistila, že 
ma prijali, bola som veľmi šťastná, 
no ešte viac ma potešilo, že som 
bola piata najlepšia,“ tešila sa zo 
svojho úspechu Sára Prelcová. Malí 
uchádzači o štúdium teda môžu 
v najbližších dňoch očakávať vo svo
jich schránkach rozhodnutie o prija
tí, s ktorým im škola oznámi termín, 
miesto a spôsob zápisu na štúdium 
v strednej škole. 

naty

Gymnázium Malacky 
prijímalo nových študentov

V dňoch 9. a 12. 5. sa v Gymnáziu na Ulici 1. mája uskutočnilo prijímacie konanie do 1. ročníka 8ročného 
štúdia pre školský rok 2011/2012.

Mesto zámer 
zriaďovateľa akceptuje
„Mesto zámer zriaďovate

ľa vzalo na vedomie a vyslo
vilo súhlas so zriadením škol
skej jedálne a školského klu
bu detí pre žiakov do 15 rokov, ktoré 
by boli súčasťou Spojenej školy sv. 
Františka Assiského v Malackách,“ po
vedala A. Hrnková zo Školského úra
du v Malackách. Písomná odpoveď 
bola adresovaná riaditeľovi ZŠ M. Ol
šovského D.i Masarovičovi, ktorý je 
na základe splnomocnenia od Rím
skokatolíckej cirkvi, Bratislavskej arci
diecézy oprávnený zastupovaním vo 
veci získavania všetkých podkladov 
potrebných pre spojenie základnej 
školy a gymnázia do jednej právnickej 
osoby zákona o školstve a školskej 
samospráve v platnom znení.

Prečo sa spájať?
O dôvodoch spojenia oboch škôl 

ľudia medzi sebou debatujú, no v spo
 menutom liste sa o nich nehovorí. 
Riaditeľ ZŠ v ňom píše len toľko: „úc
tivo žiadam o vyjadrenie k zaradeniu 
Spojenej školy sv. Františka Assiského 
s organizačnými zložkami – Základná 
škola a Gymnázium a súčasťami školy 
– Školská jedáleň a Školský klub detí 
do siete škôl a školských zariadení 
ministerstva školstva, výskumu, vedy 
a športu a vydanie súhlasu obce so 
zriadením školskej jedálne a škol
ského klubu detí ako súčastí spojenej 
školy“. Ďalej sa v žiadosti uvádza, že 
zriaďovateľ žiada na ministerstve 
školstva vyradenie oboch doteraz 
samostatných škôl zo siete ku dňu  
31. 12. 2011, pričom nasledovať má ich 
spojenie do jedného právneho sub
jektu ku dňu 1. 1. 2012.

Školy sa vyjadrovať 
nechcú 
Mestské médiá sa obrátili s otázka

mi na obe dotknuté školy. Zaujímal 
nás dôvod návrhu na spojenie cirkev
nej ZŠ a františkánskeho gymnázia. 
Pri dlhoročných mediálnych kontak
toch totiž neodznela ani zmienka 

o tom, že by sa o podobnom 
zlúčení uvažovalo. Podľa na
šich informácií sa dokonca 
rodičia študentov podpiso
vali pod petíciu proti také
muto spojeniu. Chceli sme 

vedieť, aký je osud petície, resp. či je 
rozhodnutie o spojení škôl nezvrat
né. Z historického hľadiska je to
tiž verejnosťou Malackách veľmi dob
re vnímané novodobé pôsobenie 
františkánskeho gymnázia, pričom  
u absolventov je citeľná hrdosť na 
pôvod a slávnu minulosť školy. Práve 
z tohto uhla pohľadu mnohí vnímajú 
spojenie oboch škôl ako krok, ktorý 
naruší autenticitu gymnázia. Vedenie 
ani jednej z dotknutých škôl sa však 
k problematike vyjadriť nechcelo. Od
poveď sme dostali len priamo od zria
ďovateľa – Bratislavskej arcidiecézy.

J. Haľko: 
Cieľom je silná 
cirkevná škola
Podľa hovorcu Bratislavskej arcidie

cézy J. Haľka zámer spojiť školy rôz
neho druhu existujúce v jednej bu
dove do jednej právnickej osoby je 
dlhodobý a má za cieľ, aby sa sústre
dením finančných zdrojov vytvorila 
silná konkurencieschopná cirkevná 
škola s lepšími priestorovými pod
mienkami, lepším personálnym a ma
teriálnym zabezpečením, lepšími pod
mienkami na štúdium a skvalitneným 
výchovnovzdelávacím procesom. 

„Rodičovskou petíciou sa kompe
tentní zaoberali, pričom na základe 
tu uvádzaných argumentov dospeli k 
názoru, že na zmenu rozhodnutia na
ozaj nie sú dôvody.

Okrem toho autenticita, historická 
tradícia i samotné meno Gymnázia 
sv. Františka Assiského v Malackách 
zostanú zachované v plnej miere,“ 
snaží sa argumentovať J. Haľko. 

Ak budú úradné rozhodnutia na
plnené, maturanti v týchto dňoch 
maturujú v samostatnom novodo
bom františkánskom gymnáziu po
sledný raz.

TATIANA BÚBELOVÁ

Cirkevné školy 
sa zrejme spoja

Školský úrad v Malackách dostal 29.4. písomnú žiadosť o vyjadrenie 
k spojeniu ZŠ M. Olšovského a Gymnázia sv. Františka Assiského 
a o vydanie súhlasu so zriadením školských zariadení. Napriek to
mu, že formálna komunikácia je veľmi korektná a bezproblémová, 
už existencia petície rodičov proti zlúčeniu oboch škôl signalizuje, 
že s pripravovanou zmenou nesúhlasia všetci.

„Vy ste tí najlepší z najlepších!” 
Tieto slová si v utorok 17. 5. vypo
čuli víťazi celoslovenského kola 
súťaže Európa v škole v priesto
roch bratislavskej Iuventy, kde sa 
uskutočnilo slávnostné odovzdá
vanie cien.

Medzi tých najlepších patria aj Zá
horáci! Roman Trnka zo ZŠ M. Olšov
ského a kolektív žiakov 3. A zo ZŠ Štú
rova. Témou 58. ročníka súťaže bolo 
Dobrovoľníctvo. Naši víťazi formou 
multimediálnych prác hravo zvládli 
aj takúto náročnú tému, o čom sved
čí aj vynikajúce uznanie poroty. Váž
nosť tohto dňa svojou účasťou potvr
dil aj minister školstva, vedy, výsku
mu a športu Eugen Jurzyca, ktorý všet
kým účastníkom zablahoželal a po 
 ďakoval.

Text: D. ŠUSTER; foto ZŠ Štúrova

Záhoráci medzi najlepšími

Maturity v plnom prúde
V týždni od 1�.5. zdolávali druhú časť povestnej skúšky dospelosti študenti z Gymnázia sv. Františka 
Assiského. V Gymnáziu na Ul. 1. mája sa maturuje práve tento týždeň. Spolu 1�1 študentov 4. ročníka 
z Malaciek sa nevyhne ústnemu skúšaniu zo štyroch predmetov. 

Osem výtvarných 
múz našlo svojich 
nových majiteľov
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Ide súčasne o psychickú a fyzickú 
prípravu. Z hľadiska psychiky sa ma
mičky pripravujú v podstate na bež
nú fyziologickú záležitosť, akou je 
pôrod, a zbavujú sa strachu a prípad
ných obáv. Sestra, ktorá vedie prí
pravu, sa snaží mamičkám vysvetliť, 
aká dôležitá je psychická vyrovna
nosť a pozitívny prístup k samotné
mu tehotenstvu a všetkému, čo k ne
mu patrí. Tehotné ženy si musia uve
domiť, že už žijú dva životy a na ro
dičovstvo by sa mali tešiť. Cieľom 
fyzickej prípravy je potrénovať telo 

tak, aby bolo schopné zvládať záťaž 
v priebehu gravidity a pôrodu. Sú
časťou tejto prípravy je nácvik správ

neho dýchania či tlačenia. Mamičky 
získavajú teoretické poznatky o ce
lom priebehu tehotenstva od poča
tia až po pôrod vrátane dojčenia.

O možnosti absolvovať psycho
profylaktickú prípravu by mal každú 
budúcu mamičku informovať prak
tický gynekológ či pôrodník v pre
natálnej poradni. Príprava sa začína 
v 3. až 4. mesiaci tehotenstva, pro
stredníctvom gymnastických cviče
ní. 

Cvičenie sa vždy začína dýchacími 
cvikmi v stoji s precvičovaním hor
ných končatín. Neskôr sa prechádza 
k sérii cvikov so zameraním na chrb
ticu a chrbtové svalstvo, precvičujú 
sa dolné končatiny v sede a v ľahu 
na chrbte, posilňujú sa stehenné 
kĺby a svaly panvového dna. Pretože 
3., 5. a 7. mesiace sú rizikové, vyluču
je sa posilňovanie panvového dna. 
Koncom 8. mesiaca sa pristupuje 
k nácviku gynekologickej polohy, 
ktorú si v praxi mamičky vyskúšajú 
pri pôrode. Počas cvičenia je dôležité 
dodržiavať poradie cvikov. Medzi 
jednotlivými cvičeniami sa kontrolu

je dýchanie. Veľký význam má v psy
choprofylaxii nácvik relaxácie. Je veľ
mi zaujímavé, že pokiaľ sa mamičky 
dokážu naučiť správne sústrediť na 
dýchanie pri kontrakciách, je možné 
odviesť pozornosť od bolestivých 
podnetov vychádzajúcich z mater
nice. 

V Malackách existuje možnosť 
absolvovať takúto prípravu v mater
skom centre Vánok na Ul. M. Rázusa, 
kde cvičenie vedie skúsená zdra
votná sestra vždy v utorok o 16.00 h. 
Mnohokrát sa stáva, že mamičky na 
cvičenie chodia aj pri druhom či tre
ťom dieťati, aby si oživili poznatky  
a príjemne zrelaxovali. To, že pri
pravovanie budúcich mamičiek nie 
je zbytočným mrhaním času, vie  
aj Silvia Greifová. „Príprava mi po
mohla hlavne po psychickej stránke, 
pri pôrode ma nič neprekvapilo. Bo
la som oboznámená s jeho fázami  
a aj s tým, ako správne dýchať,“ zhod
notila mamička, ktorá má dnes do
ma takmer ročnú Adrianku. 

Text: NATÁLIA SLOBODOVÁ;
foto: naty/internet
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Míľovať prišlo päťsto deväťdesiat 
ľudí, čo je o tridsaťtri viac ako v pred
chádzajúcom ročníku. Samotnému 
štartu o šestnástej hodine predchá
dzal bohatý program. Žrebovanie 
tomboly bolo posledným bodom 
programu pred šiestou večer. 

Nabitý program potešil 
malých aj veľkých
Priestor pri futbalovom 

štadióne v Zámockom par
ku, kde sa podujatie usku
točnilo, začali zapĺňať ro
diny s deťmi už okolo štr
nástej. Medzi nimi malí 
účinkujúci z CVČ, ktorí svojimi vystú
peniami dodali programu „šmrnc“  
a potešili dospelých divákov. Úspech 
zožali aj herci Divadla na kolesách. 
Rušno bolo tiež v tvorivých dielňach, 
kde deti vyrábali vlajky či srdiečka 
pre mamy. „Vankárky” zaznamenali 
nápor ľudí pri registrácii, ale aj vo 
svojom infostánku. Tu si mohli náv
števníci kúpiť výrobky centra, lístky 
do tomboly či podporiť celosloven
skú zbierku Ďakujem, že si mama. 

Taška prekvapení
Míľovú prechádzku odštartoval 

o šestnástej primátor Jozef Ondrejka 
so štatutárnou zástupkyňou MC Vá
nok Andreou Langerovou. Po prejde
ní trasy dlhej 1609 m a odovzdaní 
„štartovacieho čísla“ v podobe štip
ca čakala na míľujúcich v cieľovej ro

vinke odmena. Taška plná 
prekvapení obsahujúca 
drobné darčeky a množ
stvo poukážok na zľavy 
od sponzorov podujatia. 
Ďalších dvadsať zaujíma
vých cien získali šťastlivci 

v tombole, ktorá dala po vystúpení 
detí z CVeČka a klaunov bodku za 
úspešným podujatím. „Som šťastná 
a spolu so mnou aj všetci, ktorí sa na 
Míle pre mamu podieľali. O dobrom 
pocite z podujatia nás presviedčajú 
pozitívne reakcie účastníkov, kto
rým sa skutočne páčilo,“ povedala  
A. Langerová bezprostredne po 
skončení. Úspech míle je pre „van
kárky“ motiváciou do ďalších akcií. 
O rok teda „míľujeme“ znova.

Míľujúcich 
takmer šesťsto

Malacky boli jedným zo štyridsiatich štyroch miest na Slovensku, 
v ktorých sa 7. mája vydalo na míľovú prechádzku takmer dvad
saťtisíc návštevníkov, aby si tak spoločne uctili hodnotu materstva 
a rodičovstva. Míľu pre mamu, najväčšiu oslavu Dňa matiek na Slo
vensku, v našom meste už po piatykrát zorganizovalo Materské cen
trum Vánok. 

Text, foto: LUCIA VIDANOVÁ, členka MC Vánok

V mesiaci máj je krásnym zvykom uctiť si naše 
mamky, mamičky, maminy. Nech ich voláme 
akokoľvek, sú to tie najdôležitejšie osoby v na
šom živote. Priviedli nás na svet a stálo ich ne
málo úsilia vykresať z nás ľudí, akými sme dnes. 
Mamičky sa začínajú starať o dieťatko už v bruš
ku, a to mnohými spôsobmi. Musia šetriť sami se
ba a svoje telo, aby neublížili pokladu, ktorý no
sia pod srdcom. Aj psychoprofylaxia je jednou 
z ciest, ktorými si možno uľahčiť tehotenstvo i sa
motný pôrod.

Žiť dva 
životy

Pozvanie prijala takmer dvad
siatka 80 a viacročných dám, kto
rým robili spoločnosť aj dvaja pá
ni.

Predsedníčka združenia M. Hla
váčová sa hosťom prihovorila, vzda
la im úctu a oni povšimnutie úprim
ne ocenili. 

Najstaršou účastníčkou stretnu
tia „kmeťov“ bola 96ročná Justína 
Romanová, ktorá sa teší na svoj vek 
dobrému zdraviu a sama pravidel
ne prichádza na všetky akcie zdru
ženia. Každý pozvaný dostal drob
ný darček – anjelika pre ich vlastnú 
ochranu. Výbor Viktórie pripravil aj 
chutné pohostenie. Posedenie v úz
kom kruhu dlhoročných členov,  
z ktorých sa po rokoch stali už dob
rí priatelia, pokračovalo v družných 
rozhovoroch a dobrej nálade.

Text, foto: T. BÚBELOVÁ

Tí, čo si pamätajú najviac
Združenie zdravotne postihnutých Viktória má medzi svojimi 
členmi prevahu žien. Azda aj preto v mesiaci, keď slávime aj Deň 
matiek, pozvala na milé stretnutie tých, čo si najviac pamätajú. 
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V súčasnej neľahkej situácii ohľa-
dom zavedenia poplatkov si uvedo-
mujeme našu zodpovednosť voči 
Vám, občanom regiónu, pre kto-
rých sme najbližšou dostupnou ne-
mocnicou.

Preto neustále hľadáme spô-
sob, ako Vám pomôcť zabez-
pečiť si dlhodobo svoje zdra-
vie a kvalitnú dostupnú zdra-
votnú starostlivosť .

Nemocnica v Malackách pripravuje 
projekt s názvom Klub ZDRAVIA,
ktorý umožní všetkým členom klu-
bu zabezpečiť si krytie najmä nad-

štandardných služieb spojených 
s poskytovanou plánovanou zdra-
votnou starostlivosťou na ktorom-
koľvek oddelení našej nemocnice. 
Táto služba bude k dispozícii pre 
Vás najmä v prípade, ak si chce-
te dlhodobo ochrániť svoj zdravot-
ný stav. Umožní Vám vopred pripra-
viť sa na situáciu, v ktorej si zmena 
Vášho zdravotného stavu bude vy-
žadovať plánovanú zdravotnú sta-
rostlivosť, s ktorou je spojené aj vy-
užitie nadštandardných služieb. 

Spustenie tohto projektu plánuje-
me v blízkej budúcnosti.

Ako bude fungovať 
Klub ZDRAVIA?
Členom Klubu ZDRAVIA sa môže 
stať každý, kto si chce zabezpečiť 
kvalitnú nadštandardnú zdravotnú 
starostlivosť. 

Klub ZDRAVIA prináša výhody nie-
len pri hospitalizácii, na ktorých sa 
inak musí podieľať pacient v plnej
výške. Klub ZDRAVIA pokrýva kry-
tie platieb najmä za nadštandardné 
služby spojené s hospitalizáciou na 
ktoromkoľvek oddelení Nemocnice 
v Malackách, a to pre člena Klubu 
ZDRAVIA, resp. každého, kto sa pre-
ukáže členskou kartou ZDRAVIA, na 
ktorú je nadviazané členstvo v klube.

Klub ZDRAVIA ponúka krytie 
najmä nadštandardných služieb 
spojených s plánovanou zdravot-
nou starostlivosťou: 

výber operatéra,
nadštandardné ubytovanie 
(izba A, B, C, D alebo E), 
služby VIP asistenta, 
výber z jedál,
výber jednorazového 
operačného setu, 
SMS upozornenie 
BONUS: 1 prednostný termín 
na vyšetrenie zadarmo

Zdravotná starostlivosť 
iba za 33 centov na deň
Členstvo v Klube ZDRAVIA bude 
možné uhradiť priamou plat-
bou alebo prostredníctvom Karty 
ZDRAVIA 100, 300, 500. 

Klub ZDRAVIA Vám umožní zvoliť 
si výšku členského poplatku, ktorý 
Vám počas 12 mesiacov zabezpe-
čí služby spojené s hospitalizáciou
s bonusom:

Členský 
poplatok

Výška krytia 
s bonusom

120,-Eur 200,-Eur

180,-Eur 300,-Eur

240,-Eur 400,-Eur

Pozn: napr. členský poplatok v hod-
note 120 EUR Vám zabezpečí krytie 
nadštandardných služieb počas hos-
pitalizácie vo výške 200 EUR. 

Členstvo v Klube ZDRAVIA bude 
viazané na obdobie s platnosťou 12 
mesiacov od aktivácie. Po 12 mesia-
coch je členstvo obnoviteľné, pri-
čom obnovenie bude možné urobiť 
automaticky po 12 mesiacoch, ak 
ho 30 dní pred ukončením platnos-
ti jedna zmluvná strana nevypovie. 

Pri čerpaní služieb v rámci Klubu 
ZDRAVIA si môže člen zvoliť sám, 
na čo použije kredit získaný člen-

stvom v Klube ZDRAVIA (nemusí ho 
čerpať naraz, ale aj postupne, pri-
čom za 12 mesiacov to nemôže byť 
vyššia hodnota, ako mu dáva výš-
ka bonusu člena v klube 200,- Eur 
/300,- Eur/400,-Eur).
Pri čerpaní služieb je dôležitý ter-
mín aktivácie služby Klubu ZDRA-
VIA, ktorá musí byť vykonaná min. 
30 dní pred prvým čerpaním slu-
žieb Klubu ZDRAVIA.

Karty ZDRAVIA, hradiť kreditom 
z Karty ZDRAVIA. 

Platnosť členstva v Klube ZDRAVIA
bude končiť uplynutím doby plat-
nosti – t. j. 12 mesiacov od aktivácie. 

Vaša istota nadštandardnej 
zdravotnej starostlivosti, 
dostupná teraz pre každého 
z Vás.

NEMOCNICA V Malackách 
našla riešenie pre svojich pacientov

Viac informácií

Vám poskytneme 
na ktoromkoľvek 
centrálnom pulte 
v Nemocničná, a.s 
alebo na tel. čísle: 

034/28 29 700. 

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Slnko, voda, piesok, pláže, vy
športované telá, skvelé kapely 
a dídžejovia. Správne, ak vám 
pri tomto spojení napadne 
Summerbeach Rudava! 

Najznámejší a najväčší letný fes
tival v kategórii hudobnošportový 
chce tento rok priniesť pre návštev
níkov väčší komfort, príjemnejšie 
trávnaté a pieskové plochy, ako aj 
výborné navodenie sa na začína
júcu letnú sezónu v podobe 
tradične pestrého programu. 
Summerbeach Rudava 
sa prvýkrát uskutoční 
už posledný júnový ví
kend (24.–26. júna) 
priamo v Autocampin
gu Rudava, príťažli
vého rekreačného 
strediska pri Malých 
Levároch, a organi
zátori na svojej we
bovej stránke už 
o tomto čase upo
zorňujú, že v predaji je 
len limitovaný počet vstu
peniek, aktuálne 2000 kusov.

Svoju účasť na festivale potvrdili 
také skvelé kapely ako PARA, BILLY 
BARMAN & HAFNER, TLESKAČ (CZ), 
HEX, CHIKI LIKI TUA, NOCADEŇ, 
HUDBA Z MARSU, SMOLA A HRUŠ
KY, KARPINA, ZOČI VOČI, VYPSANÁ 

FIXA (CZ), MYGHAWA SOUND SYS
TEM (reggae), SKAPRA ŠUPINA či 
GLADIÁTOR. 

Spomedzi dídžejov na druhom 
Pokec Electronic Stage bude jed
ným zo slovenských headlinerov aj 
DJ TOKY! Premiéru na festivale bude 
mať Kočovná čajovňa z myjavských 
kopaníc, ktorá prinesie okrem výbor
ných čajov aj bohatý program (fi

reshow, bubnovačku, kino, hudob
né produkcie, prezentáciu rôznych 
remesiel a iné). 

Festival nie je len o hudbe. Už od 
roku 1997 sa ho zúčastňujú športov
ci v rôznych disciplínach. Tento rok 
sa ešte stále môže prihlásiť ktokoľ
vek od 16 rokov do turnaja v plážo
vom volejbale, plážovom futbale, 

vodnom póle alebo paintballe. 
Kompletné propozície tur

najov a online registrácie 
nájdete na oficiálnej strán
ke festivalu www.rudava.
sk.

Trojdňovú perma
nentku na túto obľú
benú tradičnú akciu 
na Záhorí si môžete 
kúpiť v predpredaji 
za 11,90 € (prvých 
päťsto lístkov), 14 € 
na predpredajných 
miestach spoločnos
ti Eventim, v Turistic

koinformačnej kan
celárii  mesta Malacky (inkubátor)  
a v kníhkupectve Ľubica. Ceny na 
mieste: permanentka bude stáť  
19 €, dennú vstupenku dostanete 
za 13 €. Festivaloví návštevníci sa 
budú môcť ubytovať už aj v znovu 
otvorenom autocampingu.

 Agentúra Rudava, s. r. o., 
Malé Leváre

Summerbeach Rudava 2011
už koncom júna 
a priamo v kempingu!

SBS SŠS Metodika, spol. s r. o., hľadá zamestnancov na pozíciu
strážnika pre objekty solárnych elektrární 
v oblasti Malaciek. Žiadosti zašlite na adresu: metodika@metodika.sk

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Na asfaltovom ihrisku na sídlisku 
Juh v týchto dňoch pribudli nové 
basketbalové koše. Projekt, za kto
rým stáli rodičia malých južanov, sa 
uskutočnil vďaka grantovému pro
gramu Šanca pre váš región Nadácie 
Orange, ktorá ho podporila sumou 
500 €. Vyšší bol príspevok spoloč
nosti Holcim Slovensko, a. s. Tá na 
projekt v súťaži Cena Holcim pre roz
voj regiónu Záhorie vyčlenila 1400 €.

Na náklady mesta boli osadené 
oceľové konštrukcie, lavičky a odpa
dový kôš. Spoluúčasť mesta sa preja
vila aj v prevoze konštrukcií od vý
robcu, uskladnení cez zimu, viacná
sobných ošetrujúcich náteroch, osa

dení a zabetónovaní na dohodnuté 
miesto. Príspevok mesta pre tento 
projekt predstavuje sumu 1700 €. Ro
dičia detí z Juhu medzi sebou na ten
to účel vyzberali 60 €. Odborný do
hľad pri rekonštrukcii poskytla od
borníčka z MsÚ Mária Gajdárová. 

V rekonštrukcii detského ihriska 
chce združenie rodičov pokračovať. 
„Budeme sa snažiť získať finančné 
zdroje na výmenu starého asfaltové
ho povrchu za nový. Chceme osloviť 
poslancov za náš volebný obvod  
a hľadať podporu v MsÚ. Na tému 
detské ihriská a životné prostredie 
na sídlisku Juh chceme diskutovať 
pri pravidelných stretnutiach juža
nov,“ povedal koordinátor projektu 
R. Balaščík.

T. BÚBELOVÁ

VODOROVNE
A 5. časť tajničky – udreli nohou 

– B tropický strom – slovenská prí
rodná rezervácia pri Komárne – pré
zent – poobrezuj – C tuhá čierna 
káva (aj moka) – slamiha po česky – 
�. časť tajničky – D veľká nádoba na 
varenie – poplatky štátu – asociácia 
internetových médií – mesto v J. Kó
rei – E 4. časť tajničky – 2. časť taj
ničky – časť rúk – F veľmi kričal – krá
čajú – areál po rusky – okrasný sad – 
G ohorky (zried.) – 1. časť tajničky

ZVISLE
1 zvuk zvona – Karol (dom.) – 2 

osobné zámeno – pooblepuj – � vy
nikajúci ruský hokejový útočník (Ale
xander ) – 4 Európska norma (skr.) – 
kul – 5 zvratné zámeno – párové gé
ny, alelomorfy – � ťažký priemysel 
(skr.) – strana demokratickej ľavice 
(skr.) – rímska štvorka – 7 jama po 
česky – na ktorom mieste – 8 Európ
ska liga (skr.) – druhá – domček včiel 
– 9 básnický zápor – kráľ zvierat – 
keď – 10 anglické domácke meno 
Eduarda – druh obilia – francúzsky 

ostrov – 11 čínske mužské meno – 
kráčaš – 12 plošná miera, stotina hek
tára – spláchni – hoci po česky – 1� 
udierali nohou – chemická značka 
lantánu – 14 ochrnutie niektorých 
častí tela – posádková správa (skr.) – 
15 práskať po česky – 1� bulharská 
mena – základná číslovka – 17 oby
vateľ obce Iža – pluh po maďarsky

Pomôcky: smil, Ansan, Ré, eke, 
anon, opaly, Mao

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A

B

C

D

E

F

G

krížovkA Pripravil: VOJTECH KÚKOľ
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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!

Peacemaker, mierotvorca. Aj 
Jožko bol takým mierotvor
com. Jeho novinárske pero bo
lo pozorné, presné a trefné, 
nikdy však zákerné alebo útoč
né. Nezískal síce filmového Os
kara, zato mu určite patrí naj
vyššia cena za kamarátstvo  
a ľudskosť. 

Nech odpočíva v pokoji.

P. S. – Jožko, cestou do krematória 
na Tvoj pohreb sa mi preháňali 
hlavou všetky veselé spomienky 
na Teba. Namôjveru, len a len ve
selé. Jedna z nich bola – koľkokrát 
si zmeškal svoju vlastnú uzávier
ku? Mnohokrát, takmer vždy. Ale 
noviny vždy vyšli. S týmito myšlien
 kami som sa autom presúvala 
bratislavskými križovatkami, kým 
som neuviazla v zápche. Autá sa 
posúvali po pol metroch. Cesta tr
vala trikrát tak dlho ako inokedy. 
Príčinou bola nehoda na samom 
konci Lamača. Vbehla som do ob
radnej siene dávno po ohlásenom 
začiatku obradu. Takmer som ho 
zmeškala. Hovorím si: „Paráda, 
Jožko, 1:0 pre Teba!”

IVANA POTOČŇÁKOVÁ

Trefné pero 
Jožka 
Klačku 
dopísalo

Dokončenie 
z 1. strany

• Predám 3i RD s garážou a záhra
dou o rozlohe cca 550 m2 v tichej 
časti Malaciek blízko centra. Cena 
100tis. €. Kontakt:  0903 21 64 80.

rIAdkovÁ InZErcIA

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
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Redakcia a grafik sa ospravedlňujú 
čitateľom za zámenu rastra krížovky 
v Malackom hlase 9/2011. Napriek 
tomu dokázali dvaja čitatelia správne 
vylúštiť tajničku – Zajtrajší deň je 
žiakom včerajšieho dňa. Redakcia 
sa rozhodla úspešným riešiteľom Mi
roslavovi Ozábalovi z Jesenského 9 
v Malackách a Martinovi Žáčkovi 
z Ľudovíta Fullu 1 v Malackách veno
vať špeciálnu cenu. Žiadame ich, aby 
sa do 21. 6. ohlásili v redakci.

Kto chce súťažiť o lístok na Summer
beach Rudava 2011, nech pošle ku
pón spolu s riešením tajničky do  
30. 5. a zaradíme ho do žrebovania.

Autor výroku v tajničke je francúzsky filozof, matematik, fyzik a fyziológ René Descartes (159�–1�50).

Z hľadiska riešenia neúnosnej 
dopravnej situácie v Bratislav
skom kraji je podľa Pavla Fre
ša tento rok kľúčový.

Je najvyšší čas začať seriózne 
hovoriť o projekte TENT 17, aby 
nám doslova „neušiel vlak“, pove
dal na medzinárodnej konferencii 
o doprave a logistike v Primaciál
nom paláci v Bratislave predseda 
Bratislavského samosprávneho 
kraja Pavol Frešo. 

Projekt TENT 17, ktorý má okrem 
železničného spojenia Paríža s Bra
tislavou riešiť aj problematickú do
pravnú situáciu v Bratislavskom 
kraji, bol totiž roky spájaný s rôz
nymi dezinformáciami, ktoré zni
žovali šance na jeho realizáciu. Bra
tislavský župan Pavol Frešo sa pre
to v Bratislave stretol so splnomoc
nencom Európskej komisie pre 

TENT 17 a bývalým eu
rokomisárom pre regio
nálnu politiku prof. Pé
terom Balázsom. 

V rámci projektu 
TENT 17 má byť do roku 
2015 na území Brati
slavského kraja vybudo
vaná sieť železničných 
prestupných staníc, kto
ré budú začlenené do 
systému mestskej hro
madnej dopravy, čím sa  
v spojení s novými vlakovými sú
pravami zatraktívni železničná pre
prava ako alternatíva k individuál
nej automobilovej doprave. Tá už 
dlhodobo spôsobuje dlhé kolóny  
v dopravných špičkách zo smerov 
Senec, Pezinok či Dunajská Lužná. 

Na tento dôležitý projekt je pre 
Bratislavský kraj z fondov EÚ k dis
pozícii 470 miliónov eur. 

Ministerstvo dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja v spoluprá
ci s BSK, Hlavným mestom SR Bra
tislavou a železničnými spoločnos
ťami zintenzívnili úsilie, aby bol 
projekt do júna 2015 úspešne 
zrealizovaný a aby sa v novom 
programovom období mohlo po
kračovať v jeho ďalších etapách. 

Železničný koridor TENT 17 vedie 
z Paríža cez územie Francúzska, Ne
mecka, Rakúska až na Slovensko 
do Bratislavy. Je súčasťou 30 me
dzinárodných európskych doprav
ných koridorov. Cieľom je jeho 
prestavba na vysokorýchlostnú vý
konnú trať v celej dĺžke (asi 1500 
km). Dôležitú úlohu v tomto po
stupe zohráva činnosť pracovnej 

skupiny „Iniciatíva Magistrála pre 
Európu“, ktorá funguje už od roku 
1990, t. j. spred doby, kedy bol 
oficiálne zadefinovaný koridor 
TENT 17, a činnosti úradu pove
renca Európskej komisie pre tento 
koridor prof. Petra Balázsa (od roku 
2005). 

Iniciatíva Magistrála pre Európu 
funguje ako záujmové združenie 
od roku 1990, kedy bola založená 
mestami, regiónmi, obchodnými  
a priemyselnými komorami (Nancy, 
Štrasburg, Karlsruhe, Stuttgart, 
Augsburg, Ulm, Mníchov, Salzburg, 
Linz, Viedeň, Bratislava aj SOPK BA, 
Budapešť, St. Polten, Győr.) 

Na trase železničného koridoru 
TENT 17 dnes združuje 33 miest  
a regiónov.

Slovenská republika pristúpila  
k predmetnej iniciatíve v roku 2006 
na zasadnutí v Luxemburgu. Cie
ľom je rozvoj železničnej dopravy 
na trase koridoru Paríž–Viedeň s na
pojením na Budapešť, t. j. prestav
ba magistrály Paríž–Bratislava– 
–Budapešť na vysokovýkonnú tra
su pre osobnú a nákladnú dopravu. 
V roku 1995 Európska komisia zare
gistrovala magistrálu ako projekt 
TENT 17.

          ts

Bratislavský župan Frešo: 

Na riešenie dopravy
v regióne máme 
470 miliónov eur

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Bady je verný, hravý a veselý psík. Rád 
sa hrá na fotomodela, netreba ho 
však dráždiť, lebo hneď vycerí svoje 
nebezpečné zúbky.   KATKA

18. máj bol významný aj pre mla
dých záchranárov z nášho kraja. 
V priestoroch Zámockého parku si 
preverovali svoje zručnosti ale aj ve
domosti, napríklad z poznania mož
ných rizík vyplývajúcich z následkov 
živelných katastrof alebo teroristic
kých útokov. Súťaž odštartovali brati
slavský župan Pavol Frešo a prednos
ta ObÚ Bratislava Lukáš Pokorný, kto
rý podujatie organizoval. „Pevne ve
rím, že títo mladí a nádejní záchranári 
aj vďaka takémuto cvičeniu a vďaka 

všetkému, čo sa dozvedeli, raz v bu
dúcnosti životy zachránia,“ povedal 
Pavol Frešo. Súťaže sa zúčastnilo 
trinásť 4členných družstiev žiakov zá
kladných škôl z Bratislavského kraja. 
Mladí záchranári súťažili napr. v behu 
na trati dlhej 1200 metrov, v streľbe 
zo vzduchovky, súťažili aj v disciplí
nach ako prechod „zamoreným” teré
nom či tvorenie evakuačnej batožiny. 
ZŠ z Malackého okresu sa umiestnila 
na treťom mieste.

ts (krátené); foto: otano

Krajské kolo mladých 
záchranárov

Rekonštrukcia KOCKY
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Ako prvá zaznela téma Živnosti  
v medzivojnovom období a možnosti 
ich múzejnej prezentácie, ktorú od
prezentovala Elena Kurincová z Mest
ského múzea v Bratislave. 
„Najväčšou hodnotou pre 
živnostníkov bol vzťah k práci 
a rodine, pestovanie ducha  
a pospolitosti. Ich súkromný 
život bol prepojený s výrob
ným aj verejným životom. Od ich 
vzťahov s ľuďmi sa odvíjal ich celkový 
úspech. Stali sa kultúrnym vzorcom 
správania a nositeľmi etických po
stojov,“ zaznelo v rozprávaní prvej 
prednášajúcej. Prejavom spoločné
ho úsilia bolo zakladanie družstiev. 
Nový fenomén v organizačnom hnu
tí živnostníctva po vzniku ČSR pred

stavovali samostatné aktivity slo
venských remeselníkov a obchodní
kov. Vo februári 1919 bola založená 
organizácia s celoslovenským pôso

bením – Slovenská remesel
nícka jednota. Živnostníci or
ganizovali majálesy, sprie
vody remeselníkov a zúčast
ňovali sa na slávnostiach 
mesta.

Druhou dynamickou prednáškou 
s názvom Živnostníci v Malackách 
a okolí od konca 19. storočia do 2. sve
tovej vojny sprevádzal prítomných 
Peter Brezina. Spomenul význam
ných fotografov z Malaciek – bratov 
Angererovcov, Mikšíka a aj sám Mi
kuláš Pálfi bol amatérskym fotogra
fom. Obchodným miestom bol pries

tor pred kláštorom a neskôr Námes
tie padlých hrdinov a Záhorácka uli
ca. Už v roku 1935 tu jazdilo asi 20 
áut a existovali dve benzínové pum
py. Spomenuté boli mená živnost
níkov – Quastler, Bednárik, Oslej  
a Bolf (železiarstvo, ktoré funguje do
dnes). 

Názvom tretej prednášky bolo 
Spracovanie a predaj liečivých rastlín 
v Malackách. Pavol Vrablec z Múzea 
Michala Tillnera predstavil známe 
mená firiem, ktoré sa neodmysliteľ
ne s témou spájali. Mayer, Gross
mann, Grünhut a v roku 1940 bola  
v Malackách založená aj firma Zeli
na. V 19. storočí predávali bylinkári 
liečivé rastliny zo Záhoria „apoté
kam“ vo Viedni. Šibenice boli malac
kou bylinkárskou oblasťou. Smutné 
je, že úbytok liečivých rastlín ovplyv
nila regulácia vodných tokov rieky 
Moravy.

Mária Kršková zo Štátneho archí
vu v Bratislave rozoberala tému Roľ
nícke družstevné liehovary, ktorých 
vznik sa datuje na rok 1930. Zákla
dom družstevných liehovarov boli 

panské liehovary. Spitzer, Pálfi, Jelí
nek a Pollak boli súčasťou liehové
mu priemyslu v Malackách. Po roku 
1939 bola situácia liehovarov ťažká. 
Avšak v rokoch 1941–1944 sa lieho
varom zadarilo a v Malackách sa vy
produkovalo až 13 000 hl liehu. V ro
ku 1948 prestala väčšina firiem exis
tovať.

Posledná prednáška a obozná
menie sa s podnikateľským Inkubá
torom Malacky bola v podaní Va
lentína Magdolena zaujímavá nielen 
pre podnikateľov, ale aj pre občanov 
Malaciek. Inkubátor Malacky je dob
rým miestom na začiatok podnika
nia a jeho cieľom je zvýšiť šance fir
mám na „prežitie“ a vytvorenie no
vých pracovných miest. V inkubá
tore Malacky je vytvorených 80 
priestorov na prenájom od prednáš
kových, konferenčných po rokova
cie miestnosti pre vysoké školy, od
borné semináre či komerčné pries
tory. Na svete je asi 3000 takýchto 
inkubátorov a 16 z nich sa nachádza 
na Slovensku.

NATÁLIA CHABADOVÁ

Henrich Šaňák a Monika 
Fülöpová; Jozef Tomek a Ivana 
Rozborová; Tomáš Pospíšil a Mo
nika Machová; Milan Kučera a Ve
ronika Sedmáková

NIE SÚ MEDZI NAMI:

POVEDALI SI ÁNO:

Ľubomír Balga, Malacky 
(*1955); Ervín Urban, Malac

ky (*1930); Jiřina Chrupková, Stu
pava (*1960); Jozef Klačka, Plavec
ký Štvrtok (*1947); Ján Povalač, 
Sekule (*1935); Elena Surkošová, 
Malacky (*1931); Eva Králová, Ma
lacky (*1947); Zdenko Hrica, Malac
ky (*1937); Anna Osuská, Malacky 
(*1920); Mária Kordová, Gajary 
(*1941); Anna Pavlíčková, Jablono
vé (*1920); Miroslav Gregor, Veľké 
Leváre (*1957)

VÍTAME MEDZI NAMI:
Tomáš Zúbor, 6. 5.

SPEKTRUM

MALAckÁ MATrIkA
od 2. 5. do 16. 5. 2011

Málokto si v súčasnosti uvedo
muje, akú cennú pamiatku nám za
nechala židovská komunita, ktorá  
sa usídlila v Malackách v priebehu 
19. storočia. Malacká synagóga, jed
na z najkrajších na celom Slovensku, 
bola postavená v roku 1900 podľa 
plánov viedenského architekta Wil
helma Stiassneho na mieste synagó
gy z roku 1887, ktorú, bohužiaľ, zničil 
v roku 1899 požiar.

Židovstvo v Malackách – 
dnes už minulosť
V roku 1880 žilo na tomto území 

približne štyristo príslušníkov židov
ského národa, prví z nich prišli prav
depodobne z Moravy. Malacky slú
žili ako sídlo rabinátu pre sedemnásť 
okolitých obcí, pričom disponovali 
všetkými potrebnými náboženský
mi inštitúciami. Nechýbala tu tzv. 
šchita, kde sa rituálne porážali do

bytok a hydina, mikve, teda miesto 
pre rituálne kúpele, škola, cintorín  
a, prirodzene, synagóga, ktorej vý
stavbu sponzorovala židovská rodi
na Spitzerovcov, taktiež figurujúca 
ako darca pozemku, na ktorom sy
nagóga stojí. Pred začatím holokaus
tu sa komunita rátala približne na 
tristo členov, väčšinu z nich však v ro
ku 1942 deportovali do vyhladzo
vacích táborov Ausschwitz (Osvien
čim) a Majdanek v Poľsku. Po skon
čení vojny v roku 1948 žilo v Malac
kách ešte päťdesiat židov, čoskoro 
sa však väčšina z nich odsťahovala 
do Izraela. Naše mesto ako židovská 
náboženská obec fungovalo do šesť
desiatych rokov 20. storočia.

Slovenská cesta židovského
kultúrneho dedičstva
a Synagoga Slovaca
Slovenská cesta je komplexný 

projekt, člen Európskych ciest židov
ského kultúrneho dedičstva, ktorý 
zahŕňa výskumné, vzdelávacie a pro
pagačné aktivity s jasne vytýčeným 
cieľom zachovať či prípadne obno
viť židovské kultúrne dedičstvo na 
Slovensku. Do veľkej miery vychá
dza z projektu Synagoga Slovaca, 
ktorý sa uskutočnil medzi rokmi 
2001–2006 a dokumentoval sloven
ské synagógy. Slovenská cesta ži
dovského kultúrneho dedičstva 
zbiera a archivuje informácie ohľa

dom pamätných budov či miest, pri
čom už existujúcu dokumentáciu 
neustále dopĺňa o nové poznatky, 
prístupné širokej verejnosti.

Synagóga dnes
V súčasnosti patrí objekt mestu 

a slúži ako základná umelecká škola. 
Do interiéru je vstavané podlažie, 
dolná časť modlitebne slúži ako vý
tvarná dielňa, pričom horná je vyu
žívaná ako koncertná miestnosť. Aj 
napriek tomu sa tu však zachovalo 
množstvo autentických prvkov židov
skej architektúry – drevený kazetový 
strop, liatinové stĺpy či svätostánok.

Text: MÁRIO LORENC; foto: otano

O živnostníkoch v Malackách a okolí
Múzeum Michala Tillnera od roku 2008 každoročne organizuje his
torické semináre. Po minulé dva roky historici prezentovali svoje 
poznatky o dvoch fenoménoch, ktoré zásadne ovplyvnili dejiny 
Malaciek, Pálfiovci a františkáni. Prvý seminár v roku 2008 sa za
oberal témou Záhorie a Malacky. Tieto príspevky z histórie Malaciek 
vyšli aj v knižnej podobe. Tento rok bola v Kultúrním domečku téma 
úplne iná a päť prednášajúcich sa rozhodlo predstaviť pôsobenie 
drobných živnostníkov v Malackách. 

Synagóga – židovské dedičstvo
Naše srdce Záhoria sa môže pýšiť mnohým a nejedna kultúrna či 
historická pamiatka je pre ostatné slovenské mestá závideniahod
ná. Nájdete tu Sväté schody, jedny z troch na celom svete. Malacký 
kaštieľ, dlho v dŕžave Rádu menších bratov františkánov, je pozo
ruhodným objektom, ku ktorému sa viaže zaujímavá história vzni
ku mesta. Rímskokatolícke kostoly, Kostol Najsvätejšej Trojice 
a Kostol Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, patria medzi hod
notné náboženské klenoty. V Malackách si však našlo svoje miesto 
nielen kresťanstvo, a preto u nás dnes nájdeme aj majestátny od
kaz židovskej kultúry. Malackú synagógu.

Obec Veľké Leváre a detský fol
klórny súbor Leváranek pripravili
 
Detské krojované 
slávnosti 
Už 2. ročník folklórneho festivalu 
sa uskutoční v sobotu 28. 5. v ha
bánskom amfiteátri, v prípade 
zlého počasia v kultúrnom dome. 
Počas festivalu bude otvorené Ha
bánske múzeum, habánska kapln
ka, v okolí budú stánky s ľudovo
umeleckými predmetmi a občer
stvením. Kompletný program náj
dete na www.levaranek.sk.

S. VALACHOVIČOVÁ

Milí obyvatelia regiónu Záhorie, 
obraciame sa na vás s prosbou. Ten
to rok MCK v Malackách opäť organi
zuje Kultúrne leto. Bude však iné. 
Rozhodli sme sa dať príležitosť vám  
a vášmu talentu. Kultúrne leto v kaš
tieli 2011 bude o vašich schopnos
tiach, o vašich prednostiach, o na
šom Záhorí. Mottom leta bude: 

Región sebe
Vyzývame preto všetkých talen

tovaných ľudí, spevákov, kapely, spe
vokoly, divadlá či kúzelníkov a všet
kých nadaných ľudí s rôznymi talent

mi, pošlite pár riadkov o sebe na ad
resu: kulturneleto@mckmalacky.sk  
do 27. 5. alebo príďte do Mestského 
centra kultúry v Malackách (Záho
rácka 1919). Vek nerozhoduje, príle
žitosť praje pripraveným. Dávame 
záujemcom príležitosť ukázať sa na 
pódiu či doskách, ktoré znamenajú 
svet. Dosť bolo skromnosti či obáv! 
Smelo sa prihláste a potvrďte, že

Záhorie má talent! 
Splňte si svoj sen a nájdite svoje 

obecenstvo. Tešíme sa na vás. 
      red; foto: otano

VÝZVA

Riaditeľstvo Spojenej školy v Ma
lackách, organizačná zložka Špe
ciálna základná škola a Praktická 
škola, ďakujú 
V. Ružičkovi, sponzorom 
a V. Kunákovi z MsP 
v Malackách 
za príjemne strávený športovo
náučný deň, ktorým žiaci spo
jenej školy v predstihu oslávili 
MDD.

MÁRIA MíZNEROVÁ, 
riaditeľka školy

Chcem vyjadriť poďakovanie 
mestským policajtom 
Jánovi Fabovi 
a Milovanovi Horeckému 
za rýchlu akciu, pri ktorej mi  našli 
odcudzený bicykel. ĎAKUJEM.

 ľUDMILA LANČARIČOVÁ

poĎAkovAnIA

Kultúrne leto 2011

Minulý ročník Malackého 
kultúrneho leta 
sa vydaril na jednotku.
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V Trnave sa 17. a 18. mája 2011 
odohrali Majstrovstvá Slo
venska vo vybíjanej základ
ných škôl, na ktorých sa zú
častnilo osem najlepších škôl 
z jednotlivých krajov Sloven
ska.

Žiačky ZŠ Štúrova z Malaciek si 
vybojovali postup na tento záve
rečný turnaj po tom, čo v Krajskom 
kole vyslovene prevalcovali svoje 
súperky v troch zápasoch výsled
kami 20:1 a 20:7 vo svojej skupine 
a vo finále 19:14, keď porazili mi
nuloročné majsterky Slovenska. 

Na Majstrovstvá Slovenska pre
to dievčatá cestovali so sebave
domím uhrať čo najlepší výsledok, 
aj keď vedeli, že to nebude jedno

duché. Prvý deň sa odohrali zápa
sy v skupinách a dievčatá ukázali, 
že sem neprišli len tak náhodou 
alebo do počtu. 

Po prvom dni bolo jasné, že ma
jú na to, aby vyhrali celý turnaj, 
a tak sa na druhý deň aj stalo. V se
mifinále podali najlepší výkon v tur
naji. Vo finále, ktoré bolo síce plné 
nervozity a zbytočných chýb, diev
čatá prehrávali o 3 body, napriek 
tomu bojovali až do poslednej chví
le. A keď 3 sekundy pred koncom 
hracieho času vybili hráčku súpera 
a strhli jednobodové víťazstvo na 
svoju stranu, mohli začať naplno 
oslavovať. Vybojovali si titul maj
steriek Slovenska a potvrdili tak, že 
plánovaná zmena zamerania škol
ského vzdelávacieho programu ZŠ 
Štúrova na loptové hry (a cudzie 
jazyky) bude tým správnym kro
kom.

VýSLEDKy Z TURNAJA

Skupina „A“
ZŠ Štúrova, Malacky–ZŠ Námes

tie mládeže, Zvolen – 14:9 (6:5);  
ZŠ Hugolína Gavloviča, Pruské–ZŠ 
Štúrova, Malacky – 9:13 (5:6); ZŠ 
Štúrova Malacky–Gymnázium Var
šavská cesta, Žilina–16:11 (8:6)

Semifinále 
ZŠ Štúrova, Malacky–ZŠ M. Kó

czána, Čiližská Radvaň – 13:11 (6:5)

Finále
ZŠ Štúrova, Malacky–Gymná

zium Varšavská cesta, Žilina – 14:13 
(7:6)

Text, foto: PETER ONDRUŠ
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Na Tirnavia mítingu, ktorý je 
tretím podujatím atletického 
seriálu pretekov Grand Prix 
Slovakia (neoficiálnou atletic
kou extraligou na Slovensku), 
štartovala v sobotu 14. 5. aj po
četná výprava atlétov z Mala
ciek.

Na rozdiel od minulého roka bolo 
tentoraz príjemne teplo a hoci mrač

ná viseli nad štadiónom trnavskej 
Slávie, nezapršalo. Pretekárov trápil 
len vietor, ktorý však už na atletické 
preteky do Trnavy akosi patrí a pre
tekári s ním vopred rátajú. 

Vietor v sobotu poznačil výkony 
na šprintérskych tratiach, keďže fú
kal z protismeru. Malackí pretekári sa 
teda mohli rozlúčiť s vidinou kvalit
ných časov. V tejto disciplíne sa nebe
žalo finále, ako je zvykom na ostat

ných pretekoch, ale konečné poradie 
sa určovalo z časov dosiahnutých 
v rozbehoch. Keďže v každom rozbe
hu fúkal protivietor o inej intenzite, 
nemožno hovoriť o práve vyrovna
ných podmienkach pre pretekárov. 
Ján Beňa na sto metroch dosiahol pri 
protivetre –1,4 m/s len čas 11,96 s  
a celkovo skončil desiaty. Beňovi, 
kandidátovi na ME do 23 rokov v be
hu na 800 m, sa v Trnave nedarilo po

dľa predstáv. V druhej disciplíne dňa, 
behu na 400 m, skončil piaty s výraz
nou stratou na prvých štyroch prete
károv, ktorí dosiahli čas pod 50 se
kúnd. Nevydarené predstavenie má 
za sebou aj malacký šprintér Rudolf 
Rusňák, ktorý sa stal síce víťazom 
tretieho rozbehu na 100 m časom 
11,93 s, ale v konečnom poradí to sta
čilo len na siedmu priečku. „Som skla
maný, ťažko sa môžem vyhovárať na 
protivietor, keďže počas môjho behu 
tak nefúkalo. Hádam to vyjde nabu
dúce,“ tvrdil Rusňák. 

Medzi ženami nevyšiel štart na 
100 m ideálne ďalšej adeptke na ME 
do 23 rokov Alexandre Štukovej, kto
rá pri protivetre finišovala za 12,44 s. 
V behu na 200 m však Malačianka 
zabojovala. Po úvodnej pomalšej 
stovke našla dostatok síl na finiš, keď 
predstihla niekdajšiu atlétku AC Ma
lacky, teraz pretekárku v službách 
Dubnice nad Váhom Barboru Šim
kovú a takmer zdolala i pôvodom 
Srílančanku Anomu Sooriyaarach
chiovú, ale chýbali jej k tomu tri sto
tiny. Štukovej čas 24,51 s je vzhľadom 
na poveternostné podmienky kva
litný a zároveň to je jej tohtoročný 
osobný rekord. Šimková udržala tre
tiu priečku, úvodným štartom v no
vej sezóne dosiahla výkon 24,83 s. 

V akcii sa predstavili aj bežci na 
stredné a dlhé trate. V behu na 3 km 
prekážok mal líder tohtoročných ta
buliek Jakub Valachovič z AC Malac
ky ambíciu vylepšiť osobný rekord 
spred dvoch týždňov z Nových Zám
kov. V závere však mal výsledný čas 
slabší o približne tri sekundy (9:34,58 
min). Na víťazstvo to však stačilo.

ts (krátené); foto: TK AC 

Pohár CVČ 
patrí opäť 
Záhoráckej

V máji sa uskutočnil jubilejný 
piaty ročník Pohára CVČ v rám
ci �9. ročníka Behu oslobode
nia. 

V tejto súťaží svoje prvenstvo ob
hájili žiaci zo ZŠ v Malackách na Zá
horáckej ulici. Druhé miesto patrilo 
žiakom zo ZŠ pri RC v Sološnici a tre
tie miesto ZŠ Štúrova. Za veľmi pek
ného počasia organizátorov trocha 
sklamala nízka účasť bežcov. Víťaz
mi jednotlivých kategórií v žiackych 
súťažiach sa stali Igor Polák z Jaku
bova, Pavol Rigo z RC Sološnica, Mar
ko Zváč, Karin Besseová, Karolína 
Zváčová, Monika Nemcová zo ZŠ na 
Záhoráckej ulici a Lea Kučerová, Ivan 
Kyselák zo ZŠ na Štúrovej ulici v Ma
lackách.

Medzi dorastencami si prvenstvo 
vybojoval Marco Adrien Drozda 
z AC Malacky a Eva Beňová z Ro
hožníka. Na 1000 m dlhej trati v Zá
mockom parku v kategórii žien vy
hrala Magda Sršňová z Malaciek 
a z mužov na 3000 m trati zvíťazil 
Dušan Rusňák zo Strojára Malacky. 
Organizátori odmenili vecnou ce
nou a diplomom i najmladšieho 
účastníka pretekov Michala Salčíka 
z MŠ na Bernolákovej ulici v Malac
kách a najstaršieho účastníka, kto
rým sa stal dlhoročný účastník Be
hu oslobodenia Jozef Sloboda z Tr
navy.

 V budúcom roku sa uskutoční 
jubilejný štyridsiaty ročník tohto 
tradičného bežeckého podujatia 
v našom meste a organizátori veria, 
že trate v Zámockom parku priláka
jú viacerých záujemcov o beh.

 ANTON PAŠTEKA 

Výprava malackých 
atlétov v Trnave

Ján Vacík 
zvíťazil 
na East 
Bohemia 
ring 

V nedeľu 8. 5. sa na zimnom 
štadióne v Českej Třebovej 
(ČR) konal už druhý galavečer 
ultimátnych zápasov pod ná
zvom EAST BOHEMIA RING 
II, organizovaný tímom DSC 
GyM Třebovice. 

Fight Division MALACKY, ktorý 
spadá pod KARATE Strojár Malacky, 
reprezentoval Slovensko ako jediný 
tím. Súťažil Erik Teker, Daniel Fiľakov
ský, Tomáš Dobrocký a v ťažkej váhe 
nastúpil aj Ján Vacík proti Patrikovi 
Bartoňovi z VALE TUDO VSETÍN.

Hneď ako rozhodca otvoril prvé 
kolo, nasledovalo niekoľko vzájom
ných ostrých sérií úderov a nástupov. 
Po tejto „prestrelke“ zostal Jánov 
súper vo svojom rohu tak otrasený, 
že nebol schopný ďalej pokračovať. 
Rozhodca ukončil zápas TKO v pro
spech nášho reprezentanta, ktorý 
získal cenné medzinárodné víťaz
stvo v MMA pre SR a Fight Division 
Malacky.

MARIAN STRELECKý 
(krátené)

Malackí cykloturisti si preverili kondí
ciu na Bradle. Spomienke na osobnosť 
M. R. Štefánika venovali členovia SCK Zá
horák Malacky ďalšiu zo svojich jarných 
cyklotúr. Skupinka 15 vytrvalcov rozkrú
tila pedále krajom myjavských kopaníc 
s cieľom návštevy miest spojených s tou
to výraznou osobnosťou slovenskej his
tórie. Na takmer 140 km dlhej cyklotúre 
si dôkladne preverili kondíciu najmä pri 
stúpaní na vrchol Bradla. 

Odmenou za vynaloženú námahu 
im bol pohľad na majestátny monument 
pamätníka M. R. Štefánika na jeho vrcho
le, ktorý je zároveň aj miestom jeho po
sledného odpočinku. Pôsobivé dojmy 
ešte znásobil nádherný výhľad na okoli
tý kraj, ako aj návšteva rodiska M. R. Šte
fánika v blízkych Košariskách.

 Text, foto: sck

Cyklisti na Bradle

Alexandra Štuková (druhá zľava) 
takmer zdolala i pôvodom Srílančanku  

Anomu Sooriyaarachchiovú, 
chýbali jej len tri stotiny sekundy.

Žiačky ZŠ Štúrova majsterkami SR


