
Projekt zastrešujú Európska 
únia a Ministerstvo zahra

ničných vecí SR. V každom mes
te má projekt svoj špecifický 
názov, u nás je to Európskej 
únii záleží na tom, ako sa žije 
v meste Malacky. Projekt sa za
meriava na ochranu a zlepšenie 
kvality životného prostredia. 
EÚ má jedny z najprísnejších 
environmentálnych noriem na 
svete. Tie však nebudú nič plat
né, ak nebude na takejto vyso
kej úrovni aj environmentálne 
povedomie občanov.

V Malackách sa 24. apríla usku
toční množstvo aktivít, pri kto
rých si prídu na svoje deti aj 
dospelí. V programe sú prednáš
ky, premietanie filmov, interak
tívne divadelné predstavenie, 
hra Európsky ekológ, ekologické 
pokusy a trh ekonápadov. Spolu 
si tiež skrášlime naše mesto vý
sadbou stromov, kríkov a kvetov. 
500 € na ich zakúpenie posky
tuje organizátor projektu. Pod
poriť nás prídu aj predstavitelia 
Európskej komisie.

MICHAELA JANOTOVÁ

Na kandidátnej listi
ne politickej strany 
MostHíd sa objavilo 
m e n o  Z á h o r á k a  
Ing. Daniela Kruppu.
Zaujímalo nás, čím 
chce strana, vníma
ná najmä ako stra
na „maďarská“, za
ujať roduverných 
Záhorákov.

Je pravda, že stranu MostHíd 
vníma väčšina občanov ako stranu, 
ktorá v parlamente presadzuje najmä 
záujmy maďarskej menšiny. Vôbec 
to však nie je pravda, už v názve 
strany sa kladie dôraz na spoluprácu 
medzi Slovákmi a všetkými v našej 
krajine žijúcimi národnostnými 

menšinami. Svedčí 
o tom aj pohľad na jej 
kandidátnu listinu, na 
ktorej sa nachádza veľa 
Slovákov či zástupcov 
menšín, regiónov a et
ník. Strana zároveň 
politicky bojuje proti 
akýmkoľvek formám 
rasizmu, nacionalizmu či 
xenofóbie. MostHíd je 
stranou ľudí, ktorí chcú 

žiť a  tvoriť v znamení vzájomnej 
dôvery, tolerancie a porozumenia. 
Na niektoré časti spoločnej histórie 
majú síce jednotlivé národnosti roz
ličné pohľady, ale v dnešnej dobe 
nemôžeme jeden druhého vnímať 
ako nepriateľa. Oveľa dôležitejšie 
ako riešiť históriu je venovať sa 

problémom súčasnosti, ktorých je 
viac než dosť. Výsledkom takejto 
práce by mali byť konštruktívne rie
šenia pre lepšiu budúcnosť.

Na kandidátnej listine stra
ny MostHíd máte číslo 85. Ne
myslíte, že prekrúžkovať sa do 
parlamentu z takejto pozície je 
dosť nereálne?

V tomto nemáte pravdu, je 
úplne jedno, na akej pozícii sa na
chádzate, na prekrúžkovanie po
trebujete rovnaký počet hlasov, 
alebo inak povedané, krúžkov. 
Podľa momentálnych preferencií 
politických strán krúžkovanie prav
depodobne podstatne zamieša po
radím na kandidátnych listinách. Na 
zmenu poradia je potrebné získať 
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Turizmus 
na 
Slovensku

Istý veľký investor si kúpil jedno 
z našich najväčších lyžiarskych stre
dísk. Vybudoval nové zjazdovky, la
novky aj predajne lístkov. Len akosi 
zabudol zainvestovať do vzdelania 
svojich zamestnancov. Alebo ak za
investoval, tak sa to vyhlo účinku. Je
den z týchto zamestnancov mi po
kazil náladu. 

Bolo dosť veterno, a tak som 
chcela vedieť, či je v prevádzke naj
vrchnejšia lanovka. Do tohto stre
diska totiž chodím práve pre túto 
najvrchnejšiu zjazdovku. Ak by bola 
mimo prevádzky, tak by som si lístok 
kupovala zbytočne. Lenže o to zrejme 
zamestnancom strediska ide. Predať 
čo najviac lístkov bez ohľadu na spo
kojnosť zákazníka. Pani v okienku mi 
povedala, že ona nevie, či je lanovka 
v prevádzke. Kto iný to má vedieť, 
ak nie predávajúci lístkov?! Tak som 
využila svoje známosti v horskej služ
be a povzdychla si nad úrovňou tu
ristických služieb na Slovensku. Ja sa  
na tú paniu nemôžem u jej zamest
návateľa ani sťažovať. Neviem totiž, 
kto to bol. Sedela za tmavým sklom. 
Rozmýšľam, či tam to tmavé sklo ne
dali naschvál. Vyzerá síce efektne, ale 
poskytovať službu a komunikovať so 
zákazníkom anonymne cez tmavé 
sklo?! 

V hlave mi neustále behá porov
návanie tejto skúsenosti s komuni
káciou s mládežníkom v podobnom 
okienku v Alpách. A my nariekame,  
že k nám nechodí dosť turistov...

 MICHAELA JANOTOVÁ

Množstvo zaujímavých infor
mácií a fotogalérie z rôznych 
podujatí (nielen z oficiálnej ma
lackej stránky) nájdete na Fa
cebooku v profile malacky.sk. 

Do redakcie mestských médií  
nv tomto čase dostávame tipy 

na osobnosti nášho mesta, ktoré 
by sa podľa vás mohli stať držiteľmi 
ocenenia primátora mesta Pálfiho 
srdce 2012. Za doterajšie nominácie 
ďakujeme a očakávame ďalšie. No
minácie môžete posielať do po
dateľne MsÚ alebo elektronicky 
na media@malacky.sk až do 15. 3., 
pretože termín udeľovania ocenení 
sa posunul na piatok 20. apríla.

Pripomíname však kritériá, ktoré 
určil primátor mesta J. Ondrejka už 
pred desiatimi rokmi, keď toto oce
nenie udeľoval po prvý raz. V Ma
lackách sa veľa ľudí narodilo, ale 
už tu nežije ani nepracuje. Mnohí 
tu celý život plodne pracujú, no ne
bývajú tu. Naopak sú aj takí, ktorí 
odtiaľto nepochádzajú, ale už dlhý 
čas v Malackách žijú. Pre udelenie 
Pálfiho srdca je však rozhodujúce 
kritérium aktuálneho trvalého 
pobytu. To sa doteraz rešpektovalo 
vždy – s výnimkou Zlatého Pálfiho 
srdca, ktoré sa v r. 2006 výnimočne 
udeľovalo pri príležitosti 800. výročia 
1. písomnej zmienky o Malackách 
aj za dlhodobý prínos pre mesto. 
Druhým rozhodujúcim kritériom je  
podmienka merateľného úspe
chu, ktorý adept na ocenenie do
siahol v predchádzajúcich dvoch 

rokoch a ktorý svojím významom 
prekročil hranice nášho mesta 
alebo dokonca krajiny. 

„Je veľa ľudí, ktorí si po celý život 
svedomito, poctivo a obetavo vyko
návajú svoju prácu a ja si ich za to  
nesmierne vážim, ale Pálfiho srdce 
patrí tým, ktorí dosiahnu naozaj ne
prehliadnuteľný úspech či vykonajú 
čin hodný ocenenia, aký sa ani im 
samým možno nepodarí v živote 
zopakovať,“ pripomína pravidlá ude
ľovania ocenenia primátor mesta  
J. Ondrejka. Ide najmä o morálne 
ocenenie a spoločenské zviditeľne
nie a uznanie mimoriadneho úspe
chu ľudí, ktorí by sa často sami k vý
nimočnosti ani nepriznali. 

Symbolika Pálfiho srdca pochádza 
zo známeho historického faktu, keď 
si významný šľachtic Pavol IV. Pálfi  
z lásky k Malackám nechal po smrti 
vybrať srdce z hrude, nabalzamovať 
ho a pochovať v rodinnej krypte, 
kde malo navždy spočinúť spolu  
s pozostatkami ostatných malackých 
Pálfiovcov. Tak navždy venoval svoje 
srdce mestu napriek tomu, že sám 
mal byť pochovaný v Dóme sv. Mar
tina v Bratislave za zásluhy v boji 
proti Turkom. Autorkou symbolic
kého Pálfiho srdca z pálenej hliny  
je malacká keramikárka Libuša Čtve
ráková.               TATIANA BÚBELOVÁ

Kto môže dostať 
Pálfiho srdce?

Projekt Európskej únii záleží na tom, 
ako sa žije v meste Malacky

EÚ na nás
záleží

Zapoj sa do súťaže a vyhraj užitočné EKO CENY pre seba · svoju rodinu · svoju triedu · svoje 
mesto a zaži skvelý EKO DEŇ vo svojom meste! viac sa dozvieš na www.ekoslovensko.eu

Hľadá sa európske mesto budúcnosti!

BUĎ EKO, BUĎ EÚ!

EurópskEj únii zálEží na tom, 
Eko žijEmE V malaCkáCH

24. apríl 2012
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V predošlom čísle Malackého hlasu sme vás informovali o súťaži Po
môžme recyklovať – Recyklačný deň s Rádiom Regina. Malacky budú �5. ap
ríla súťažiť s Kysuckým Novým Mestom a Starou Ľubovňou v tom, kto 
nazbiera viac separovaného odpadu. Neprešli ani dva týždne a Ma
lacky dostali ďalšiu ponuku zapojiť sa do ekoprojektu Európskej únii 
záleží na tom, ako žijeme. Napriek tomu, že akcie sa uskutočnia jedna 
po druhej, mesto neváhalo a povedalo áno. �4. a �5. apríla tak budú 
Malacky žiť poriadne nazeleno.
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minimálne 3 % zo všetkých hlasov 
pre danú stranu. Pri nízkej volebnej 
účasti a terajších preferenciách Mos
tu to môže byť niekde na úrovni 
6tisíc krúžkov. Kandidujem ako 
nezávislý kandidát, podobne ako 
napr. primátor Martina Andrej Hrn
čiar, čo vnímam ako veľkú výhodu 
pre slovenského voliča. V okresoch 
Skalica, Senica, Malacky, Trnava 
a Myjava za stranu MostHíd kan
didujem len ja a Jozef Fábik, ktorý je 
okresný predseda Mostu pre Senicu 
a Skalicu.

Prečo ste sa rozhodli v parla
mentných voľbách kandidovať 
a ako by ste chceli pomôcť zá
horskému regiónu? 

Som vo veku, keď mi začína stále 
viac záležať i na veciach verejných, 

veď človek nežije len doma. Ľudia 
a naše okolie sú neoddeliteľnou 
súčasťou nášho života. Ďalším nie 
menším dôvodom mojej kandidatúry 
je snaha vniesť do slovenskej 
politiky slušnosť, zodpovednosť 
a spravodlivosť. Nedá sa nevidieť, že 
súčasná kríza je vlastne morálnou 
krízou spoločnosti. Problémy sa 
hromadia vo všetkých oblastiach. 
Poľnohospodárske podniky, ktoré 
v minulosti na Záhorí prekvitali 
a poskytovali pracovnú príležitosť 
väčšine obyvateľov nášho vidieka, 
zápasia s existenčnými problémami. 
Akútnym problémom je dnes do
prava v regióne, hustá premávka 
v  niektorých obciach a mestách 
je už takmer neúnosná. Všetko sú 
to problémy, o ktorých sa síce už 
veľa hovorilo, no výsledok takmer 

nevidieť. Je toho veľa, čo Záhorie 
potrebuje. V minulých rokoch mal 
náš región minimálne alebo žiadne 
zastúpenie v parlamente, čo sa 
logicky odrazilo aj v investíciách do 
regiónu, čo má priamy dopad na 
zamestnanosť a kvalitu života našich 
občanov. Aj na Záhorí by sme mali 
pritom viac a účinnejšie využívať 
prostriedky z eurofondov, veď práve 
náš región je z hľadiska turistického 
ruchu a rozvoja priemyslu veľmi 
atraktívny. 

Pôsobím vo funkcii ekonóma 
v jednej z najväčších firiem na Záhorí 
a tak dobre viem, že bez ďalších in
vestícií do stavebníctva, priemyslu, 
poľnohospodárstva a ďalších oblastí 
nevyriešime jeden z najvážnejších 
problémov, ktorým je vysoká miera 
nezamestnanosti. Ako poslanec 

sa chcem preto aktívne zapájať 
do vytvárania nových pracovných 
príležitostí v regióne. Nie je mi ľahos
tajné, v akých podmienkach budú 
žiť naše deti a mladá generácia 
a v neposlednom rade i naši rodičia. 
Prijatím dobrých zákonov treba 
riešiť vysokú nezamestnanosť, 
skvalitniť zdravotníctvo, školstvo, 
zlepšiť životnú úroveň mladých ľudí 
s deťmi, zabezpečiť dôstojný život 
seniorov a hlavne chrániť zdravé 
životné prostredie.

Ako nezávislý regionálny kan
didát dávam občanom verejný prí
sľub, že v prípade môjho zvolenia  
do NR SR budem aktívne presa
dzovať potreby nášho záhorského 
regiónu.

Ďakujem vám za rozhovor 
a želám čo najlepší výsledok pre 
vás ako nezávislého pravicového 
kandidáta.

Záhorák na kandidátke Most-Híd
Dokončenie z �. strany

Platená politická inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

V kaštieli už 
visia lustre 

Rekonštrukcia schodiska v Ma
lackom kaštieli sa dostáva do zá
verečnej fázy. Od utorka 14. 2. visia  
nad schodiskom tri nádherné kriš
táľové lustre, jeden väčší a dva men
šie. Osvetlenie schodiska okrem nich 
doplní niekoľko nástenných svietidiel 
v podobnom štýle. Niekoľkomesač
ná náročná rekonštrukcia zmení 
vstupné priestory a schodisko na 
nespoznanie. 

Z podbránia sa bude k priestorom 
Regionálneho centra destinačného 
manažmentu (vľavo) vstupovať cez 
nové dvere a po novej podlahe. 
Fasáda schodiska i zábradlie sú od
borne opravené a pribudlo aj okno 
do podbránia, ktoré predtým bolo 
zničené. 

Financie vo výške 33 200 € na re
konštrukciu tejto časti Malackého 
kaštieľa poskytla mestu Malacky 
spoločnosť POZAGAS, a. s., Malacky. 

Vyše 11 ton 
potravín pre 
Malačanov 

Vydávanie potravinovej pomoci 
pre ľudí v núdzi bolo v Malackách 
ukončené 6. februára. V garážach 
za MsÚ čakalo na 276 poberateľov 
dôchodku alebo dávok v hmotnej 
núdzi 5,52 ton múky a rovnaké 
množstvo cestovín. Každej opráv
nenej osobe sa tak ušlo 20 kg múky 
a 20 kg cestovín, ktorú si zväčša starší 
Malačania odvážali na káričkách 
alebo za pomoci detí na autách. 

„Výdaj bol oproti pôvodným ter
mínom predĺžený o štyri dni, preto
že na ohlásenie mnohí ľudia neza
reagovali a 27. 1 sme im posielali 
písomné predvolania,“ povedala 
M. Czeilingerová z klientskeho cen
tra, ktorá spolu s kolegyňami po
travinovú pomoc aj vydávala. Zá
padoslovenský kraj dostal pomoc ako 
posledný z celého Slovenska, preto
že tu neboli zabezpečené sklady.  
Tie neskôr zriadili v Senici a aj Ma
lačania sa sľúbenej pomoci dočkali.

T. BúBelová 

Mesto Malacky bude vo februá
ri a v marci na viacerých mies
tach vykonávať výrub stromov. 

Na Pezinskej ulici stromy vyrasta
júce z náletov poškodzujú oplotenie. 
Na Ul. M. Rázusa o výrub požiadali 
obyvatelia, pretože stromy rastúce 
blízko ich domov im poškodzujú 
fasády a okná. Výruby sa týkajú aj 
Ul. Skuteckého, Ľ. Zúbka, Š. Čulena  
a Záhoráckej ul. (pri dolnom kostole).

 „Pri kostole musíme najskôr vy

rúbať dve poškodené lipy. Postupne 
počítame s výmenou všetkých stro
mov, pretože sú zničené niekoľ
konásobným „elektrikárskym“ re
zom, keďže sú vysadené tesne pod 
vzdušným elektrickým vedením a spô
sobujú jeho poškodzovanie. Výrub 
vykoná mesto Malacky v spolupráci 
s firmou Elvip. V prípade nejasností 
sa informujte v MsÚ (M. Gajdárová), 
tel. č. 034/496 61 81, email: maria.
gajdarova@malacky.sk.

Text, foto: maga/tabu

Plánovaný výrub 
stromov

Z RADNICE

Európa v škole 
Žiaci základných škôl v okrese Malacky nezaháľajú a aj tento rok sa 
zúčastňujú na medzinárodnej súťaži európa v škole. v Centre voľného 
času v Malackách už ôsmy raz odštartovala súťaž hodnotením 
umeleckých schopností žiakov. odborná porota v zložení A. Hrnková 
(predsedníčka), D. Bogdalíková a A. Andreutti Pokorná sa zišla, 
aby posúdila výtvarné práce žiakov a vyhodnotila súťaž na úrovni 
okresu, vybrala najlepších v troch kategóriách a určila 9 prác, ktoré 
postúpia do celoslovenského kola.

Po jarných prázdninách budú 
ďalšie odborné poroty posudzovať 
úroveň literárnych prác v kategó
riách nemecký jazyk, anglický jazyk 
a slovenský jazyk. Súťažné práce si  
členovia jednotlivých porôt vyzdvih
li 17. 2. a počas jarných prázdnin sa 
sústredili na ich pozorné prečítanie 
a zhodnotenie. Spoločne budú 
hodnotiť 28. a 29. februára. S kom
pletnými výsledkami súťaže Európa 
v škole na úrovni Malackého okresu 
verejnosť oboznámime už čoskoro. 
Medzinárodná súťaž Európa v škole 
sa koná pod patronátom európskych 
inštitúcií. Unikátna je tým, že súčasne 
spája približne milión mladých Euró
panov v tridsiatich šiestich krajinách 
Európy. 

V tomto školskom roku sa podľa 
slov riaditeľky CVČ v Malackách  
A. Šurinovej po dlhom čase zúčast
nili všetky malacké základné školy. 
ZŠ Záhorácka sa zapojila prostred
níctvom multimediálnych prác. Ško
da je, že práce neposlali ZUŠ ani Spo
jená škola na Pribinovej ulici, hoci 
práve oni majú osobitné kategórie, 
teda aj oveľa väčšiu šancu uspieť v ce
loslovenskom kole. Súťaž Európa v ško
le vyhlasuje Ministerstvo školstva SR, 
takže je možné zaradiť prípravu na 
ňu do vyučovacieho procesu. Nie je 

však povinná. Často ide o prácu školy, 
a najmä učiteľa, nad rámec bežných 
povinností. „Úspech závisí najmä od 
nadania detí. No sú aj takí učitelia, kto
rí sú absolútni profesionáli vo svojej 
oblasti a s príchodom do novej školy 
sa ich žiaci hneď začnú objavovať na 
výsledkových listinách. Naopak, po 
ich odchode zo školy úspechy od
chádzajú spolu s nimi. Príkladom je 
pani učiteľka Jana Vozáková, ktorej 
žiakov porota ocenila aj tento rok. 
Dôkazom objektivity poroty je aj to,  
že zatiaľ v každom roku sa žiaci, kto
rí postúpili z okresného kola v Ma
lackách, umiestnili aj v celosloven
skom kole. Pri neveľkom počte 
ocenených je to vynikajúci výsledok. 

V celoslovenskej súťaži uspeli na
príklad: v roku 2008/2009 Ľubomíra 
Chmelová (ZŠ Dr. J. Dérera – čestné 
uznanie za prácu v anglickom jazyku) 
a Martin Adámek (ZŠ Štúrova – cena 
za prácu v anglickom jazyku); v roku 
2009/10 Martin Adámek (ZŠ Štúrova 
– cena za prácu v anglickom jazyku); 
v roku 2010/2011 Ľubomíra Chmelová 
(ZŠ Dr. J. Dérera, čestné uznanie za 
prácu v anglickom jazyku), kolektív  
3. A (ZŠ Štúrova – cena za multime
diálnu tvorbu), R. Trnka (ZŠ Olšovské
ho – cena za multimediálnu tvorbu).

Text: T. BúBelová

Prvé tohtoročné zasadnutie 
MsZ sa konalo �6. februára. 
Poslanci sa stretli o �5.00 hodine 
a rozišli až niekoľko minút 
pred polnocou. Predmetom 
rokovania bolo totiž niekoľko 
citlivých tém, ktoré vyvolali 
dlhú diskusiu.

Jednou z takých tém bola po
dobne ako počas predošlých zasad
nutí zastupiteľstva kauza MsCSS. 
Skupina poslancov chcela najprv 
opäť hlasovať o odvolaní riaditeľky 
Mestského centra sociálnych služieb 
v Malackách Daniely Mračnovej. 

Hlasovanie malo byť verejné. Časť 
poslancov však hlasovať odmietla 
a hlasovanie bolo pre nízky počet 
hlasujúcich poslancov neplatné. 
Na radu tak opäť prišla výzva na 
odstúpenie riaditeľky. D. Mračnová 
napokon oznámila, že zo svojej funk
cie odstupuje k 31. marcu 2012. MsZ 
vzalo jej oznámenie uznesením na 
vedomie.

Ďalším  programom  zastupiteľ
stva, ktorý vyvolal dlhú diskusiu, bola 
informácia o príprave zámeru riešenia 
otázky obyvateľov mesta ohrozených 
sociálnym vylúčením. Potom ako 
koncom minulého roka padol pre 

odpor obyvateľov sídliska Juh návrh 
poslanca J. Říhu presťahovať Rómov 
z Družstevnej ulice do areálu vodár
ní, bol vytvorený tím pracovníkov  
MsÚ, ktorí mali vypracovať iné rieše
nia. Tím mal na spracovanie mate
riálu len niečo vyše mesiaca, no aj na
priek tomu sa mu podarilo vypracovať 
niekoľko možností riešenia. Súhrn
ný materiál bol predložený MsZ. To  
ho schválilo, proti bol len poslanec  
J. Mračna. Materiál počíta s elimi
náciou počtu bývajúcich na Družstev
nej 25, aby sa tam znížilo napätie v ob
čianskom spolunažívaní a zlepšil sa 
stav v oblasti životného prostredia.

Poslanci rokovali aj o prenájme 
pozemkov a nebytových priestorov 
mesta, o mestskej polícii, o návrhu 
akčného plánu energetických úspor 
mesta a vypočuli si aj správu hlavnej 
kontrolórky o činnosti jej útvaru  
v uplynulom roku. Na rokovaní od
znela aj informácia o stave budova
nia kanalizácie a správa o prípravách 
mesta na predčasné parlamentné 
voľby. 

Viac informácií o týchto témach 
sa dozviete v ďalších vydaniach Ma
lackého hlasu a v ostatných malac
kých médiách.

mija

MSZ: Riaditeľka MsCSS odstupuje
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Vyrastali ste v Malackách. 
Spomínate si na to, kedy a kde 
ste prvýkrát držali hádzanársku 
loptu?

Mal som 10 rokov a bol som štvr
tákom ZŠ Dr. J. Dérera. Bolo to na 
hodine telocviku s pánom učiteľom 
Antonom Putkom. On bol mojím pr
vým hádzanárskym trénerom vôbec. 

Potom ste hrali za Malacky 
a za Stupavu. Ako vtedy vyzerala 
hádzaná v našom okrese?

Malacky boli vtedy na Slovensku 
hádzanárskou baštou. Fungovalo to 
tu veľmi dobre a ja si na tie časy čas
to a rád spomínam. 

Z rodného kraja ste potom pre
šli do Dukly Praha, s ktorou ste 
v roku 1986 získali titul majstra 
ČSSR a neskôr do Lokomotívy Tr
nava, s ktorou ste sa v roku 1994 
stali majstrom Slovenska. To sú 
veľmi pekné úspechy. Prečo teda 
nasledoval v roku 1995 odchod do 
Nemecka?

Vtedy boli zatvorené hranice, 
každá možnosť pozrieť sa von bola 
lákavá. Chcel som vidieť a zažiť vy
spelejšiu krajinu, mal som chuť spo
znať novú kultúru a, samozrejme, 
chcel som si aj finančne pomôcť. Ale 
v prvom rade tam bola tá túžba po 
poznaní. 

Hrávali ste do roku 2003, potom 

ste si z hráčskej lavice presadli do  
lavice trénera. Aké pocity spre
vádzajú takúto zmenu. 

Pre mňa to nebola až taká veľká 
zmena, lebo už ako hráč som trénoval 
juniorov. Takže to nebolo nič nové. 
Vnímal som to ako niečo prirodzené, 
ako taký logický prechod a posunutie 
sa v kariére. Na lavičke trénera máte 
však iný pocit, najmä je tam obrovská 
miera zodpovednosti.

Grosswallstadt je klubom z naj
lepšej ligy sveta. Musí byť poctou 
trénovať taký tím. Aké pocity má
te ako nový tréner národnej re
prezentácie?

Určite je to tiež pocta. A radosť. 
Je to ďalší krok v kariére a môžem 
povedať, že je najdôležitejší v mojej 
kariére na Slovensku. A tiež ma te
ší, že sa vrátim domov. Slovensko 
a Malacky sú mojím domovom, 
mám tam stále silné kontakty a rád 
sa vraciam. 

Ako hlavný tréner Grosswall
stadtu budete pôsobiť ešte mini
málne dva roky. V kontrakte máte 
klauzulu, že môžete byť zároveň 
aj reprezentačným trénerom, tak
že tam problém nie je. Dajú sa 
však takého dve náročné úlohy 
zvládnuť?

V klube boli o tom diskusie, ale 
nakoniec to vzali ako výhodu. Veď 

to, že ich tréner je zároveň trénerom 
národnej reprezentácie, je veľmi 
dobrá reklama. No a čo sa týka času, 
zvládnuť sa to dá. Budem musieť 
skombinovať termíny tréningov, 
zápasov aj sezóny ako takej, ale dá 
sa to. Tiež si budem musieť odkrojiť 
z dovolenky a ukrátená bude aj moja 
rodina. Ale prekonzultoval som to 
s manželkou aj deťmi a podporujú 
ma. Takáto ponuka sa neodmieta, 
prichádza len raz za život. 

Ako to vyzerá so slovenskou 
juniorskou reprezentáciou, ktorú 
ste doteraz viedli?

Povedie ju môj asistent, dobrý 
kamarát a kvalitný tréner Peter Ka
lafút. Bolo mojou podmienkou, aby 
juniorov po mne prevzal niekto, koho 
už poznajú, aby bola zachovaná kon
tinuita a aby sa chlapci cítili dobre. 

Kedy sa prvýkrát stretnete s no
vými zverencami? 

Ak sa nič nezmení, tak 31. marca.
Už v prvom polroku 2012 ča

ká na reprezentáciu niekoľko dô
ležitých zápasov. Aké máte plány, 
pokiaľ ide o zostavu a štýl hry?

Plánom je postúpiť na ME. Je to  
ťažká úloha, kvalifikačný súper Bie
lorusko nám dá zabrať. Šance sú  
50:50. Mojou úlohou je zostaviť 
dobrý tím, v správnom pomere po
miešať skúsených hráčov zo zahra

ničia a najlepších hráčov z extraligy. 
Jednoducho musím namiešať dob
rú chémiu. Kolektív musí byť silný, 
nielen herne, ale aj psychicky, musí 
tam byť silný tímový duch, tímová 
práca a atmosféra. Čo sa týka hry, tak 
musíme byť v obrane agresívnejší. 
Zlepšovať je čo v prvej i druhej vlne. 

Hovorí sa o vás, že ste emotívny 
živel, že na lavičke neobsedíte, 
hráčov intenzívne burcujete a do
konca pri tom niekedy aj stratíte 
hlas. Na čo sa teda majú hráči aj 
fanúšikovia pripraviť?

Je to pravda. Ja jednoducho ži
jem s „mančaftom“. Často sa ocitnem  
aj medzi chlapcami na ihrisku.

Aký je stav hádzanej na Sloven
sku a aká budúcnosť čaká tento 
šport v najbližších rokoch?

Nemusíme mať strach. Základňa 
síce nie je široká, ale sú tam talenty. 
Bol by som rád, keby zotrvali dlhšie 
na Slovensku, keby neodchádzali tak 
rýchlo do zahraničia.

Text: MicHAeLA JANoToVá
Foto: web.slovakhandball.sk 

a Handball Malacky

SPRAVODAJSTVO  •  PUBLICISTIKA

Voľby klopú
na dvere

V týchto dňoch už našu krajinu ovládol tvrdý predvolebný boj 
pred nastávajúcimi predčasnými parlamentnými voľbami, ktoré  
sa uskutočnia 10. marca. Problémom môže byť, že mnohých politika 
prestáva zaujímať a dokonca aj skalní sklamaní voliči odkazujú, že 
nepôjdu voliť. Napriek tomu sa mestá a obce musia na voľby zod
povedne pripraviť.

Reagujem na rozhovor T. Búbelo
vej so Z. Jánošovou v minulom čísle 
MH pod názvom Riaditeľka, ktorá 
zanechala stopu.

Rozhovor podľa môjho názoru  
vyznieva ako chválospev pani Jánošo
vej, ktorá napriek všetkým dosiahnutým 
úspechom nebola zvolená radou ško
ly do ďalšieho funkčného obdobia. 
Nezainteresovaný by si pomyslel, aká 
nespravodlivosť! Sama by som bojo
vala za riaditeľa (riaditeľku), ktorý by 
mal také úspechy a vlastnosti, aké 
o sebe udáva exriaditeľka Z. Jánošová. 
Ja som však práve kvôli spomínanej 
exriaditeľke dobrovoľne opustila svoje 
pracovisko, kde som pôsobila od jeho 

založenia. Nikto nepopiera zásluhy 
pani Jánošovej na zveľaďovaní ško
ly, nikto nehovorí, že nič neurobila 
pre školu, no chýbalo mi v jej slovách 
viac konkrétnosti o úspechoch žiakov 
a nemyslím tým len športové úspechy. 
Sú veci, v ktorých pani exriaditeľka 
zlyhala a ako vždy, ani teraz nedokáže 
priznať svoj neúspech. „V práci treba 
byť profesionálny, ale treba aj kolegom 
načúvať.“ To sú slová pani Jánošovej 
v rozhovore. Práve načúvanie a otvo
rená komunikácia boli Achillovou 
pätou pani exriaditeľky. Ako som už 
v nadpise naznačila, každá minca má 
dve strany a my, ktorí sme boli „pri 
tom“, poznáme aj tú druhú. Myslím si, 

že nie som sama, ktorá si uvedomuje 
problémy ZŠ na Záhoráckej ulici či 
už s neustálym ubúdaním žiakov, či 
s klesajúcou úrovňou školy. V záujme 
odvrátenia tohto negatívneho tren
du a v záujme znovunadobudnutia 
dobrého mena školy rada školy roz
hodla tak, ako rozhodla. 

 Pretože mi vždy záležalo na dob
rom mene školy, v ktorej som pôsobila 
celý môj pedagogický život spolu s man
želom a ktorú navštevovali moje deti, 
zmenu vo vedení vítam a prajem no
vej pani riaditeľke veľa sily, vytrvalosti  
a úspechov v jej novej neľahkej funkcii.

eLeoNóRA HANDLoVá 
učiteľka

Každá minca má dve strany

Trénerom reprezentácie 
je Malačan

Trénerom mužskej hádzanárskej reprezentácie Slovenska sa stal Malačan Peter Dávid. 
V súčasnosti je tiež koučom bundesligového TV Grosswallstadt. Nám sa podarilo 
zastihnúť ho v Nemecku počas prestávky medzi tréningmi. Zaspomínal si na detstvo 
a svoje hádzanárske začiatky v Malackách a prezradil nám aj plány so slovenskou 
reprezentáciou. Doviesť by ju mal až do olympijských hier. 

vysypané z obálok

V Malackách sa organizácia príprav 
začala už koncom roka, keď vznikol 
časový harmonogram organizačno
technického zabezpečenia volieb 
do NR SR v roku 2012. Bol vymeno
vaný tím pracovníkov mesta, zodpo
vedných za organizačnotechnické 
zabezpečenie volieb. Mestský úrad 
vytvoril volebné okrsky a podľa 
nich určil v rovnakom počte (12) aj  
volebné miestnosti. Kompletný zo
znam okrskov a k nim prislúchajúce 
ulice nájdete na www.malacky.sk  
(Mesto–Samospráva–Voľby do NR SR). 
30. januára sa uskutočnilo prvé za
sadnutie okrskových volebných ko
misií. Žrebom sa určili predsedo
via a podpredsedovia jednotlivých 
komisií, ktorí spolu so zapisovateľmi 
a ostatnými členmi komisií zložili 
sľub, že budú svedomito a nestranne 
vykonávať svoju funkciu v súlade  
s Ústavou a zákonmi. 28. 2. sa stret
nú predsedovia, podpredsedovia 
a zapisovatelia komisií spoločne 
s primátorom opäť, keďže školenie 
týchto osôb je nevyhnutné k riad
nemu plneniu harmonogramu or
ganizačnotechnického zabezpe
čenia volieb.

Malačania volia 
aj zo zahraničia

Záujem voliť v marcových parla
mentných voľbách prejavilo 25 Ma

lačanov žijúcich v zahraničí. Žiadosť 
o voľbu poštou museli na MsÚ Ma
lacky doručiť do 20. januára. Jedna 
žiadosť bola zamietnutá, pretože 
žiadateľka nemala nahlásený trvalý 
pobyt v Malackách. Ostatným úrad 
poslal na adresy ich prechodného 
pobytu hlasovacie lístky a návratnú 
obálku. Smerovali do celého sveta, 
od susednej Českej republiky cez 
Kanadu až po Čínu (ČR, Írsko, Veľká 
Británia, USA, Nemecko, Belgicko, 
Južná Kórea, Švédsko, Cyprus, Fran
cúzsko, Holandsko, Kanada). V po
rovnaní s voľbami do NR SR v roku 
2010 prejavilo záujem o hlasovanie 
zo zahraničia viac Malačanov (v roku 
2010 to bolo 16 občanov). Celkovo je 
však na Slovensku záujem o voľbu zo 
zahraničia malý. Podľa politológov 
je za tým náročnosť tohto spôsobu 
hlasovania. Voľba poštou zo zahra
ničia je finančne a organizačne ná
ročná aj pre mestské úrady, aj pre sa
motných voličov. Pomôcť by mohlo 
hlasovanie cez internet. „Politici sú 
však v presadzovaní tejto možnosti 
väčšinou málo aktívni,“ myslí si polito
lóg Grigorij Mesežnikov. Hlasovanie 
cez internet by sa pritom nemuselo 
týkať len voličov zahraničí. „Dal by sa 
priestor voličom, ktorí neakceptujú 
tradičné spôsoby volenia a zostávajú 
doma,” dodáva politológ.   

Text: red/SiTA, foto: otano

Možno sa raz do slovenskej 
reprezentácie dostanú 
aj ďalší Malačania.
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Ako vnímame klientsky servis 
pre pacientov?

Katarína Smetanová,
senior operátor CC
Call centrum sa usiluje uro
biť pre nášho pacienta ma
ximum. Od vypočutia jeho 
požiadavky až po nájdenie 
vhodného riešenia sa usilu
jeme poskytnúť profesionálne 
informácie. Máme stále úsmev na perách, lebo 
vieme, že pacient potrebuje podporu pri riešení 
zdravotného problému.

Zuzana Pavlovská,
junior operátor CC 
Svoju prácu beriem ako po
slanie pomáhať ľudom v ich  
zložitých životných situá
ciách, keď sú chorí, bezmocní 
a ubolení. Osobne ma veľmi 
teší, keď dokážem klientov 
upokojiť a nasmerovať ich ďalšie kroky k ich 
spokojnosti.  Naša práca je veľmi náročná, pretože 
sme ako štíty prvotných emócií našich pacientov 
a tie nie sú vždy pozitívne. No aj napriek tomu 
zvládame ich potreby uspokojiť a doplniť milým 
slovom cez telefón.

Jaroslava Balážová,
pracovník centrálneho pultu
 

Veľkým prínosom pre pa
cientov je možnosť objed
nania sa na konkrétny ter
mín. Môžu si vybrať lekára,  
ku ktorému majú dôveru.

INZERCIA  •  SPEKTRUM

Nemocnica v Malackách sa usiluje svo
jim pacientom vždy vychádzať v ústrety a po
skytovať stále kvalitné a moderné klientske 
služby. Dôkazom toho sú práve služby dvoch 
najdôležitejších centier v nemocnici:

KLIETSKE CENTRUM 
a CALL CENTRUM. 
Naši pracovníci sú profesionáli, ktorí doká

žu včas rozpoznať všetky potreby pacienta  
a poskytnúť mu riešenie.

Klientske centrá
zjednodušujú pacientom komunikáciu pri  

zabezpečovaní riešenia ich zdravotných prob
lémov. Ich hlavnou výhodou je úspora času 
našich klientov a komplexná administratívna 
priprava pacienta na vyšetrenie na jednom 
mieste. V štyroch klientskych centrách v pries
toroch nemocnice:

•  dostanete informácie o ordinačných ho
dinách v jednotlivých ambulanciách le
károv, o realizovaných výkonoch a hos
pitalizácii v našej  nemocnici,

•  sa pred vstupom do každej ambulancie 
zaregistrujete pri centrálnom pulte,

•  sa môžete objednať na lekárske vyšet
renia, 

•  môžete zrušiť alebo zmeniť termín vyšet
renia, 

•  sa môžete informovať o príprave na jed
notlivé vyšetrenia,

•  vyriešite akýkoľvek problém v súvislosti so 
zdravotnou starostlivosťou.

Call centrum 034/28 29 700
predstavuje jedinečnú službu, ktorá pomáha 

realizovať našu víziu starostlivosti o pacienta. 
Štyria klientski pracovníci mesačne spracujú 

viac ako 5000 hovorov, pričom našou hlavnou 
prioritou je bezproblémová dovolateľnosť, kva
litné a bezchybné poskytnutie požadovanej 
služby a informácií: 

•  komfortné objednanie na lekárske vyšetre
nia z pohodlia domova, kancelárie alebo 
kdekoľvek sa nachádzate,

•  zmena alebo zrušenie termínu vyšetrenia,
•  poskytne Vám informácie o ordinačných 

hodinách v ambulanciách lekárov, o rea
lizovaných výkonoch a hospitalizácii v na
šej nemocnici,

•  jediné, čo si potrebujete pamätať, je číslo 
034/28 29 700,

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Starostlivosť o našich pacientov 
je prvoradá

Podrobnejšie informácie 
môžete získať 

v Klientskom centre v nemocnici 
alebo v Call centre

034/28 29 700

Predaj, úprava a servis motorových vozitiel pre ZŤP
Technické poradenstvo
Ekonomické konzultácie (Úrad práce a sociálnych vecí)
24 hodinová asistenčná služba 0903 115 115
Call centrum 0800 102 103

www.valusek.sk • predaj1@valusek.sk • 02/6920 23 31

ŠKODA Handy ZŤP centrum otvorené
Auto Valušek, Bratislava

Handy ZŤP
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Účet:
3278257023/5600 ĎAKUJEME.

ZbiErKA poKrAčUJE! 
prispejte na dobrú vec!

V dobrovoľnej zbierke na re kon- 
 štrukciu Malackého kaštieľa 

sme do 22. 2. vyzbierali

7787,08 €.

Svoj finančný dar môžete vložiť aj osobne do pokladnice MsÚ.

V spolupráci s CVČ v Malackách sa 
deti, mládež i rodičia stretávajú každý 
piatok a chystajú si kulisy, scenár 
a rozdelenie hereckých úloh pre 
účastníkov projektu Javisko života. 
Ten znamená terapiu umením. 
Deťom a mládeži so zdravotným po
stihnutím má umožniť zvládnutie 
rôznych výtvarných techník a ručných 
prác, vyjadrenie pocitov, prežívania, 
postojov a túžob dramatickými 
prostriedkami. Projekt získal finančnú 
podporu v 7. ročníku Ceny Holcim. 

Javisko života trvá po celý škol
ský rok 2011/2012 a vyvrcholí spo
menutým divadelným predstave
ním. 

„Dnes je nás tu málo, pretože de
ti sú aj z okolitých obcí. Z Kuchyne 
hlásili, že sú zaviati, ďalších skolila 
choroba. Do projektu je zapojených 
12 účastníkov. Väčšinou veľa závisí 
aj od možností rodičov, ktorí deti do 
Malaciek dovážajú autami,“ hovorí 
jedna z organizátoriek M. Trenčíková. 
Okrem relaxu a terapie umením vy
zdvihla odborné poradenstvo a psy
chologický dohľad pre všetkých 
účastníkov. 

Stretnutia skupiny sú každý piatok 
o 15.30 h v CVeČku v Malackách.

Text, foto: T. BúBelová

Terapia 
umením 

Klienti Slovenského zväzu te
lesne postihnutých v Malac
kách pripravujú po úspešnom 
muzikáli Strašidelný zámok ďal
šie divadelné predstavenie. 

Čo môžete urobiť 
sami pre seba?

V ostatnom čase pociťujeme zvýšený  
tlak na ambulancie odborných lekárov 
v Nemocničnej, a. s. Trápia nás dlhé čaka
cie lehoty. Zo všetkých síl sa usilujeme zdo
konaliť všetky procesy, aby sme čo najviac 
skrátili čakacie lehoty do špecializovaných 
ambulancií. 

Objednávanie pacientov na presný ter
mín uľahčuje prácu lekárom a minimalizuje 
čakanie pacientov. Často sa však stáva, že 
pacient na objednaný termín nepríde. Pre 
ostatných pacientov to znamená zbytočné 
čakanie a pre nemocnicu ekonomickú stra
tu. Ak by sme boli o neprítomnosti pacien
ta včas informovaní, mohli sme ponúknuť 
tento termín inému pacientovi. Ak však tú
to informáciu nemáme, termín prepadne 
a čakanie na vyšetrenia sa tak predlžuje.

Preto vás, milí pacienti, prosíme, ak ne
môžete prísť na vyšetrenie v objednanom 
termíne, informujte nás o tom čím skôr, 
najneskôr však v deň vyšetrenia 

do 7.45 h na  telefónnom 
čísle: 034/28 29 700.
Ak svoju neprítomnosť na objednanom 

vyšetrení včas neohlásite, pri ďalšej náv
števe Vám budeme nútení  účtovať popla
tok za prepadnutie termínu vo výške 9,90 €. 
Nie je v našom záujme zarábať na prepad
nutých termínoch. Úprimne si želáme, aby 
všetky termíny boli obsadené a pacienti 
včas a kvalitne ošetrení.
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InZERCIA

Platená politická inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Vážení čitatelia, v aktuálnom čísle 
Malackého hlasu uverejňujeme 
z finančných dôvodov krížovku 
poslednýkrát. Ďakujeme všetkým 
pravidelným riešiteľom za ich 
priazeň. Možno sa v budúcnosti 
krížovka opäť vráti na stránky 
našich novín. 

VODOROVNE
A kopaním uprav – zazrie, zbadá 

– kôlňa – samec ovce B drahokam, 
odroda granátu červenej farby – 
vytvorená z mramoru C  3.  časť 
tajničky – ihličnatý strom �aj sloven��aj sloven�
ský básnik�� – obchodná �kola �skr���ý básnik�� – obchodná �kola �skr����� – obchodná �kola �skr���– obchodná �kola �skr��� �skr��� 
D označenie lietadiel Antonov – čln 
na Rýne – združuje sa s niekým �pe��pe�
jor��� – druh motý�a – vezmi si– druh motý�a – vezmi si E rím�
ske číslo 550 – účinkovalo vo filme 

– letom som sa vzďa�oval F 1. časť 
tajničky – 2. časť tajničky G zbaví 
jasného vedomia, zmyslov – tuleň 
po anglicky – sladká okopanina – 
náradie na urovnávanie pôdy �obyč��obyč�obyč� 
pred sejbou������

ZVISLE
1 značka pokrmového tuku 

– spodok nádoby 2 detský lekár 
v Malackách – obruba ženských 
�iat 3 bohoslužba – vyhráva 4 me�
no Patrície – baran po anglicky 5 
plavecký �týl – American Defen�
se Institute �skr����skr���skr����� 6  Občanská de�
mokratická strana �čes� skr��� – klad�čes� skr��� – kladčes� skr��� – klad�� – klad– klad 
7  opytovacie zámeno �komu pat��komu pat�
riaci�� – tam – vodiaca žrď na povoze– tam – vodiaca žrď na povoze  
8 ��acha po maďarsky – iniciály Iva�
na Krajíčka – skratka svetovej ve�mo�

ci 9 kríval, čaptal 10 plúž – un intra 
�skr��� – chemická značka zirk�nia– chemická značka zirk�nia 11 
cestovný doklad – existuje – chemic�
ká značka céru 12 rieka v Est�nsku –  
rob tup�ím  13  borovica, sosna – 
čiastočka, ktorá vzniká pri spa�ovaní 
14 sídlo v Est�nsku – český geol�g 
18� storočia 15 dvanásť mesiacov – 
základná číslovka 16 platidlo Macaa 
– dolné končatiny 17 patriaci nám – 
chorobná zúrivosť �lek����lek��� 

Pom��ky����ky�� 
almandín, aak, sao, seal, ram, ín, 

Amme, Alis, Are, avo

Kto chce posledný raz zabojovať o za
ujímavú knižnú publikáciu, nech 
pošle riešenie tajničky s nalepeným 
kupónom do 5. 3. a zaradíme ho  
do žrebovania.

Spomedzi čitate�ov, ktorí nám po�
slali správne vylú�tenie tajničky –
Neboj sa toho, kto hrozí mnoho 
– sme vyžrebovali Evu Antálkovú  
z Malaciek� Získava básnickú zbier�
ku Šepotom� Žiadame výherkyňu, 
aby sa do 14. 3. ohlásila v redakcii�
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hodovanie,  pečenie  šišiek,  ta
nečné zábavy a masky – to sú 
fašiangy, uvoľnenie sa a dobrá 
zábava pred očakávaným p�st
nym obdobím pred Veľkou no
�ou.

Toto veselé obdobie trvá vždy od 
Troch krá�ov do Popolcovej �Škaredej�� 
stredy, ktorá tento rok padne na  
22� februára� Záver fa�iangov sa 
tradične spája s ob�úbenými obradmi 
pochovávania basy� Tento jedinečný 
čas si nenechajú ujsť najmä tí skôr 
narodení, ktorí sa veselia v kruhu 
priate�ov zo svojich občianskych 
a záujmových združení�

Ši�ky, fánky či tzv� božie milosti 
už smažili v Združení zdravotne 
postihnutých Vikt�ria, veselili sa aj 
členovia Jednoty dôchodcov a Klu�
bu dôchodcov v Malackách, ale 
aj Slovenského zväzu telesne po�
stihnutých v Malackách� Tam tanec a 
neviazanú tanečnú zábavu rozprúdil 
veselý �a�o, ktorý si zatancoval naozaj 
s každým� 

Zlatý vek pripravil fa�iangovú �ou 
na tému náv�tevy benátskeho d�žu 
so svojím sprievodom, o ktorú sa 
postarala cestovná kancelária Zlatý 
vek�

text, foto�� tabu 

Už sa fašang 
krácí, už sa 
nenavrácí... 

Prvomájové
Malacky       2012

1. máj je ešte ďaleko, ale na to, aby sme pripravili Prvomájové Mala�
ky tak, ako sa patrí, treba začať pra�ovať už teraz.

MsÚ v týchto dňoch vyhodnocuje ponuky na spoluprácu pri zabezpeče�
ní podujatia� Záujemcovia o pozíciu generálneho partnera na spoluprácu 
mali možnosť poslať svoje ponuky do 28� 2� Čas v�ak e�te majú umelci� Mesto 
privíta každý dobrý nápad na obohatenie tohto podujatia, ktorým sa Malacky 
preslávili aj v �ir�om okolí� Umelci, neváhajte a kontaktujte Janu Zetkovú, 
riadite�ku MCK�             red

MESTO MALACKY
MESTSKÉ CENTRUM KULTÚRY 
MALACKY

48. MALACKÁ 
HUDOBNÁ JAR
I. kon�ert Mhj – 14� 3� o 20�00 h v Kultúrním domečku
FRAGILE – Slovak a´cappelle, www�fragile�sk� vstupné: 10 €

II. kon�ert Mhj – 23� 3� o 21�30 h v Kultúrním domečku
ChEMICAL BROthERS – koncertný film s názvom Don´t Think
www�aerofilms�cz, vstupné: 8 €/�tudenti a ZŤP 7 €

III. kon�ert Mhj – 25� 3� o 17�00 h v Kultúrním domečku
ALENA ČERMÁKOVÁ – krá�ovná slovenského �ans�nu 
Koncert spojený s čítaním Žalmov krá�a Dávida �prebásnil Milan Rúfus�� 
s gitarovým sprievodom I� ČERMÁKA
www�alena�sk, vstupné: 5 € 

IV. kon�ert Mhj – 15� 4� o 17�00 h v Kultúrním domečku
ELIZABEth LOhNINGER QUARtEt �jazz, New York, USA��
www�lohninger�net, vstupné: 6 €

V. kon�ert Mhj – 22� 4� o 17�00 h v Kultúrním domečku
DAVID hELBOCK a SIMON FRICK �jazz, Rakúsko�� 
David Helbock – ak� piano, el� piano, elektronika, perkusie
Simon Frick – ak� husle, el� husle, elektronika 
www�davidhelbock�com, vstupné: 4 €

VI. kon�ert Mhj – 28� 4� o 18�00 h v Kultúrním domečku
GIUSEPPE VERDI�� AIDA – Záznam z Metropolitnej opery v New Yorku v HD 
kvalite a priestorovom zvuku 5�1 na ve�kom filmovom plátne �v talianskom 
jazyku s českými titulkami��
Účinkujú:  Violeta Urmana �Aida��, Dolora Zajick �Amneris��, Johan Botha 
�Radamés��, Carlo Guelfi �Amonasro��, Roberto Scandiuzzi �Ramfis��, Štefan 
Kocán �Krá���; dirigent: Daniele Gatti, réžia: Sonja Frisell
Dĺžka predstavenia 3 h 52 min� s 2 prestávkami, vstupné: 12 €

Mala�ká hudobná jar DEŤOM – 1� 4� o 16�00 h v Kultúrním domečku 
DIVADLO BAREtKA�� Najkrajšia pieseň na svete
www�baretka�sk, vstupné: 2 €

• • •
Pokladňa KD je otvorená vždy 2 hodiny pred každým predstavením �filmovým, divadelným, koncertom��� 
Info o predpredaji vstupeniek na tel� č� 034/772 21 10, 0903 80 12 14, www.m�kmala�ky.sk�

Železnice v kaštieli
V piatok 2� 3� zavítajú do Malackého ka�tie�a nezvyčajní hostia – železničné 
ru�ne a vag�ny� Samozrejme v zmen�enej podobe� Náv�tevníci si budú 
môcť prezrieť rôzne knihy a publikácie o minulosti a súčasnosti železnice 
na Slovensku a získať informácie napríklad o tom, kedy sa možno previezť 
vo�akedy slávnym parným rýchlikovým ru�ňom Albatros�   

Prineste si aj fotoaparáty, môžete sa totiž zahrať na výpravcu� 

Výstava potrvá od 2. 3. do 25. 3.
Otvorené�� 
v pra�ovné dni 16.00–18.30 h, víkendy 15.00–18.30 h
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18. 2. uplynulo 10 
rokov od úmrtia 
Pavla Osičku 
z Malaciek. S lás
kou spomínajú 
manželka s dcé
rami i blízka ro
dina. Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku.

Odišla si bez rozlúčky, veľmi si chcela 
žiť, no Tvoje srdce to nechcelo dovo
liť. Teraz už môžeme len k Tebe prísť 
a sviečky zapáliť. 

23. 2. uplynulo 
päť rokov, čo nás 
navždy opustila  
45ročná
Darinka
HulmanOvá
z Malaciek. S lás

kou spomínajú dcéra Martina, 
vnúčik Romanko, neterka Em
muška, rodičia, súrodenci s rodi
nami, ostatná rodina a kamaráti. 
Venujte jej tichú spomienku.

ako si zabezpečiť byt, 
obchod alebo kanceláriu
Elektronické zabezpečovacie 

systémy (EZS) sú dnes finančne do
stupné a sú cenovo porovnateľné 
s bežnými elektrickými spotrebič
mi, ktoré sú v domácnosti samo
zrejmosťou. Pravdou ale je, že iné 
náklady čakajú záujemcu, ktorý si 
chce zabezpečiť panelákový byt, 
v porovnaní so zabezpečením veľ
koobchodného skladu. Centrom kaž
dého zabezpečovacieho systému 
je ústredňa (drôtová, bezdrôtová – 
podľa spôsobu napojenia snímačov). 
Tá vyhodnocuje všetky signály zo sní
mačov a ovládacích zariadení (napr. 
klávesnice) a na základe ich analýzy 
a v súlade s naprogramovaním roz
hoduje o vyhlásení poplachu.

vchodové dvere 
s magnetickým detektorom
K podstatnej väčšine vlámaní do

chádza prekonaním vchodových 
dverí, preto je ochrana vstupu naj
podstatnejšia. Dvere by mali byť 
predovšetkým chránené mechanic
kým zámkom, aby nemohlo dôjsť  
k ich ľahkému otvoreniu. Samozrejme, 
že čím je zámok zložitejší, tým dlhšie 
odoláva. O indikáciu otvorenia dverí 
sa postará magnetický detektor. 
Ten „upozorní“ ústredňu, že došlo 
k otvoreniu dverí a ústredňa čaká 
na odkódovanie systému. Ak ne
dôjde k odkódovaniu počas nasta
veného času, dochádza k vyhláse
niu poplachu narušenia objektu. 
Moderné zabezpečovacie systémy 
sa spravidla odkódujú buď pomo
cou klávesnice zadaním vstupného 
kódu, alebo stlačením tlačidla rá

diového ovládača. Obidva systé
my sú bezpečné. Možnosť zadania 
kódu býva obmedzená na niekoľ
ko pokusov, potom už dôjde k vy
hláseniu poplachu.

Detektory rozbitia skla 
na oknách
Podobným spôsobom ako vstup

né dvere môžeme zaistiť všetky vstu
py do objektu, t. j. všetky dvere a okná. 
Pre detekciu rozbitia sklenených 
výplní sa dnes používajú akustické 
detektory rozbitia skla. Tieto snímače 
sa umiestňujú v miestnostiach, kde 
sú sklenené výplne a sú schopné 
veľmi presne detekovať rozbitie skla. 
Magnetické detektory a detektory 
rozbitia skla zabezpečujú základnú 
tzv. plášťovú ochranu objektu.

snímače pohybu človeka 
v priestore
Pre kvalitnú ochranu vnútorných 

priestorov pred narušiteľom sa po
užívajú predovšetkým infrapasívne 
snímače (PIR snímače). Tieto de
tektory sú schopné na základe ana
lýzy teplôt v miestnosti spoľahlivo 
detekovať pohyb človeka v priestore. 
Pre rôzne aplikácie sa používajú PIR 
snímače s odlišnou charakteristikou, 
napr. vhodné pre štandardné prie
story, pre dlhé úzke chodby ale
bo snímače „imúnne“ menším živo
číchom (pohybové snímače, plynové 
a dymové detektory, magnetické 
kontakty, snímače trieštenia skla, 
infrazávory...).

spôsoby hlásenia poplachu
V prípade poplachu systém auto

maticky uvoľní telefónnu linku a zač

ne vytáčať a odosielať informáciu  
o narušení na PCO. Pevná telefónna 
linka môže byť pre páchateľov ľah
ko narušiteľná. Ak chcete zvýšiť bez
pečnosť prenosu informácie o po
plachu, alebo keď nie je v mieste 
inštalácie EZS privedená telefónna 
linka, je možné využiť GSM bránu 
pre prenos poplachovej informácie 
sieťou GSM (i keď ide o bezpečnejší 
spôsob napojenia na PCO než na
pojenie telefónnou linkou, prenos 
informácie o narušení môže byť 
tiež znemožnený rušičkou GSM sig
nálu). Prostredníctvom GSM preto 
odporúčame napojiť na PCO objekty 

nižšej dôležitosti. Najväčšiu istotu 
poskytuje pripojenie objektu na 
PCO prostredníctvom rádiovej siete  
s kódovaným prenosom poplachovej 
informácie na vyčlenenej frekvencii 
len pre účely PCO MsP Malacky. Tu 
je spojenie medzi objektom a PCO 
nepretržite monitorované a v prípa
de poplachu je zaistený zásah pro
fesionálov. Je to rozhodne bezpeč
nejšie a účinnejšie než pokus zadržať 
páchateľa vlastnými silami.

Zabezpečovací systém
nekupujte na trhu!
Pri výbere systému musíte vy

chádzať z toho, že systém EZS 
má za úlohu chrániť váš majetok. 
Preto musíte mať istotu, že sa na 
váš zabezpečovací systém môžete 
spoľahnúť. Asi by nikomu nenapadlo 
kupovať poplachovú ústredňu na 
trhovisku, ale ani nákup v super
marketoch nie je tým najlepším rie

šením. Pri výbere systému EZS sa uis
tite, že výrobok je atestovaný podľa 
príslušnej normy. Montážna firma 
by vám mala ukázať nielen to, že 
vlastní živnostenský list pre montáže 
EZS, ale aj to, že bola dodávateľom 
alebo priamo výrobcom zaškolená 
na inštaláciu daného zariadenia. 
Samozrejmosťou je aj preberací pro
tokol s nákresom pôdorysu objektu 
s rozmiestnením jednotlivých prv
kov zabezpečovacieho systému, 
zaškolenie k obsluhe zariadenia  
a východzia revízna správa. Pre
svedčte sa, že dodávateľ je seriózna 
firma s históriou, zabezpečujúca ser
vis v prípade opráv.

Pult centralizovanej ochrany
Samotná funkcia PCO spočíva 

v monitorovaní správ z EZS a EPS. 
Akákoľvek nepovolená zmena v stave 
chráneného objektu (neoprávnený 
vstup až po násilné vniknutie) je  
odovzdaný zo systému na objekte 
okamžite na PCO. Po prijatí popla
chového signálu operátor okamži
te vysiela na miesto zásahovú skupi
nu – policajnú hliadku MsP, ktorá 
priebežne informuje o stave v ob
jekte. Zásahová skupina je v stálom 
rádiovom spojení s operátorom PCO. 
Takto je možné okamžite zaistiť sú
činnosť napr. polície, hasičov, ale aj  
kontaktných osôb. Zásahová sku
pina vybavená technickými a do
nucovacími prostriedkami (vrá
tane krátkych guľových zbraní) 
vykoná po príjazde k objektu jeho 
kontrolu, zasiahne proti  prípadné
mu páchateľovi a zabráni vzniku ďal
ších majetkových škôd.

aj vy potrebujete 
ochranu?
Navštívte pracovisko MsP (Ing. 

Stanislav Lacko), alebo telefonujte 
na č. 034/772 38 33, 034/772 67 66, 
034/796 61 04, skype pco_ma,  
email pco@malacky.sk.

Odborníci vás vypočujú či nav
štívia a navrhnú vhodný spôsob 
ochrany práve pre vás.

Text: -msp/tabu-, foto:-naty-

SPEKTRUM

František Žvach a Barbora 
Jursová

NIE SÚ MEDZI NAMI:

POVEDALI SI ÁNO:

alexander masrna, Ma
lacky, *1936; marie Hoff-

mannová, Malacky, *1938; Emil 
novotný, Kuchyňa, *1914; sidonia 
slámová, Gajary, *1922; anastá-
zia Diviaková, Lozorno, *1923; 
Emil struhár, Zohor, *1929; milan 
Wlodász, Malacky, *1954; irena 
Hefková, Malacky, *1936

SpomienkY

mALACká mATRikA
od 6. do 20. 2. 2012

PCO dávno neochraňuje len firmy
mestská polícia malacky dlhodobo poskytuje službu ochrany majetku prostredníctvom pultu 
centralizovanej ochrany (PCO). Zatiaľ čo v začiatkoch fungovania PCO si službu objednávali najmä firmy 
a podnikatelia, dnes je samozrejmé, že aj súkromný majetok mnohým stojí za to, aby ho mali ochránený 
profesionálne v súčinnosti s msP. PCO zabezpečí nepretržitú a spoľahlivú ochranu vášho majetku. „Pripojte 
svoj objekt na náš pult. keď potrebujete chrániť svoj majetok profesionálmi, ponúkame vám pripojenie 
na náš PCO. Ochránime váš majetok pred zlodejmi. Pracujeme kvalitne, rýchlo, spoľahlivo a diskrétne,“ 
odkazujú verejnosti zodpovední príslušníci mestskej polície.

Vďaka finančnej podpore Úradu 
vlády SR, Trnavského samosprávneho 
kraja a ďalších sponzorov ju vydali 
Okresné výbory Dobrovoľnej požiar
nej ochrany v Senici, Skalici, Myjave 
a v Malackách. 

Autorom knihy je PhDr. Peter 
Brezina a kolektív, v ktorom nechý
bajú mená našich dlhoročných ha
sičských funkcionárov F. Šimoníka  
a I. Šíru. Textovoobrazová publikácia 
vydaná pri príležitosti 135. výročia 

dobrovoľného hasičstva v regióne po
núka bohatstvo historických  faktov 
o živelných pohromách, o hasičských 
spolkoch a ich pôsobení v rozličných 
historických etapách, napr. aj počas 
dvoch vojen. Osviežením sú aj humor
né príhody zo života hasičov.

• • •
V prípade záujmu o knihu, ktorej 

predajná cena je 20 €, navštívte TIK 
Malacky, kde je dostupná.

Text, foto: T. Búbelová  

Hasiči na Záhorí

mnoho malačanov, 
milovníkov 
histórie, 
zberateľov 
historických 
publikácií o dianí 
v meste a regióne 
ani netuší, že 
v máji minulého 
roka vyšla 
reprezentatívna 
657-stranová 
publikácia 
s názvom 
Hasiči na Záhorí 
a myjavsko-Bre- 
zovských 
kopaniciach 
1875–2010. 

ak máte chuť sa vrátiť o pár  
rokov späť, neváhajte a nav-
štívte výstavu 
Detaily 
historických 
Malaciek. 

Fotografie zozbierané od Ma
lačanov, ktoré zachytávajú his
tóriu, na vás čakajú v priestoroch 
Galérie MCK na Záhoráckej ulici 
od 9. 2. do 4. 3.  -naty-

pozvánkAČas plynie a život sa končí. Zostanú 
len slzy, smútok a spomienky. Život 
Ti nedoprial so mnou dlhšie byť, ale 
v mojom srdci budeš stále žiť.

23. 2. uplynie je
den rok, čo nás 
navždy opustil 
môj manžel 
PETEr PaTsCH.
S láskou a úctou 
spomína man

želka Zuzana. Kto ste ho poznali, 
venujte mu so mnou tichú spo
mienku.

SpomienkY

ak  máte zaujíma-
vé fotografie, ale-
bo viete o mieste, 
ktoré stojí za to vy-
fotiť, pošlite nám 
svoj námet! 

OKOM
OBJEKTÍVU
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Slovenský 
olympijský 
oheň

V Londýne vrcholia prípravy na Letné olympijské hry, ktoré sa budú 
v britskej metropole konať od 27. júla do 12. augusta.

Tradičná štafeta s olym
pijským ohňom síce z an
tickej Olympie do Londý
na cez Slovensko nepôjde, 
ale Slovenský olympijský 
výbor zorganizuje na 
našom území olympijskú 
štafetu. Bude mať názov 
Posolstvo hrám XXX. 
olympiády Londýn 2012 a motto: 
Sme jeden tím. „Podobne ako pred 
OH 2004 v Aténach aj teraz chce 
SOV využiť štafetu na propagáciu 
OH v Londýne a olympizmu ako ta
kého, predovšetkým medzi deťmi 
a mládežou,“ uviedol prezident SOV  
F. Chmelár. Slovenský olympijský  
oheň zapália v piatok 30. 3. na ná
mestí pred novou budovou SND 
v Bratislave. 1.  4. sa vydá na púť ce

lým Slovenskom, z hlav
ného mesta vyštartuje 
ako súčasť bratislavského 
maratónu. 

S ohňom pobeží 42 
bežcov. Budú medzi ni
mi olympionici, známe 
športové osobnosti, ale  
aj ľudia z radov verejnos

ti. Potom zavíta olympijský oheň do 
22 etapových miest. „Účastníkom 
štafety umožníme nielen bežať, ale 
môžu využiť aj všetky dostupné pre
pravné prostriedky – bicykle, kolies
kové korčule i kolieskové lyže a pod. 
K štafete pripravuje SOV na celom 
Slovensku aj množstvo sprievod
ných aktivít,“ uviedol prezident SOV  
F. Chmelár. K Malackám bude štafeta 
s olympijským ohňom najbližšie prá

ve v Bratislave, 
buď na začiatku, 
alebo na konci. 23. 
júna, ktorý sa celo
svetovo slávi ako 
olympijský deň, sa 
štafeta vráti naspäť 
do hlavného mes
ta.

-mija-

Na klzisko sme si zvykli
Informácie o úspešnosti tohto

ročnej sezóny sme zisťovali u pre
vádzkovateľa ľadovej plochy 
v Zámockom parku, ktorým je príspev
ková organizácia mesta AD HOC. 
„Návštevnosť bola veľmi slušná, aj 
keď vo výnimočne mrazivých dňoch 
mnohí dali prednosť korčuľovaniu na 
zamrznutých jazerách a rybníkoch 
v okolí mesta,“ pochvaľuje si riaditeľ 
AD HOC V. Mihočko. Do 15. februára 
(teda počas 59 dní prevádzky) klzis
ko využilo 2807 detí, 964 študentov 
a 4250 dospelých, čo je dovedna 
8021 návštevníkov. Priemerná den
ná návštevnosť teda dosiahla viac 
ako 135 návštevníkov. 

Skupiny si prišli počas sezóny za
hrať hokej 32x. Výhodné vstupné pre 
školy (10 €/h) využilo Gymnázium na 
Ul. 1. mája, ale aj cirkevné gymnázium 
a Centrum voľného času v Malackách. 
Dostupnosť korčuľovania oslovila aj 
základné školy – ZŠ Záhorácka a ZŠ 
Štúrova, ďalej školy v Kútoch, Lábe 
a Záhorskej Vsi. Korčuľovanie na ľa
dovej ploche v areáli Zámockého 
parku, ktorý je chránenou kultúrnou 
pamiatkou, sa stalo vítaným po
tešením aj pre chovancov Reedu
kačného domova mládeže v So
lošnici. Počet prevádzkových dní 
za dané obdobie tohto roka je po
rovnateľný s rovnakým obdobím 
predchádzajúceho roka, no počet 
prevádzkových hodín sa najmä vďa
ka priaznivému počasiu mierne zvý
šil. Návštevnosť detí a mládeže stúpla 
o 15 až 20 %, keďže teplý december 
a január iné možnosti korčuľovania 
neponúkali. Všetko sa zmenilo, keď 
zamrzli okolité rybníky. Na vlastné 
riziko sa mnohí chodili korčuľovať na 

prírodné vody a využili zimu, aká tu 
už dávno nebola!

Škôlkari uprednostnili 
odborný kurz
Škôlkari po prvý raz vyhľadali pre 

svojich zverencov korčuliarsky kurz 

pod odborným vedením. Vyše 40 
detí dochádza autobusom dvakrát 
do týždňa na hodinové tréningy na 
nový zimný štadión do bratislavské
ho Lamača, pričom ich autobus zvá
ža z viacerých elokovaných tried.

„Iniciátormi nápadu boli pani uči
teľky z Rakárenskej ulice a mne sa 
myšlienka páčila, tak som neváhala 
podporiť ju,“ hovorí riaditeľka MŠ  
M. Hudecová. Podľa nej už po prvých 
hodinách tréneri deti chválili, že zís
kali na korčuliach istotu, sú šikovné 
a korčuľovanie ich baví. Kurz čiastoč
ne financujú rodičia, no sčasti prispie
va aj MŠ zo svojho rozpočtu. Škôlkari 
tak tento rok počas 5týždňového 
kurzu získajú korčuliarske zručnosti, 
ktoré si môžu neskôr rozvíjať na 
domácej ľadovej ploche.

Text: T. BÚBELOVÁ, foto: ilust. 

Zima 
na korčuliach

Korčuliarska sezóna sa v Malackách oficiálne začala 4. decembra 
bezplatným celodenným korčuľovaním pre všetkých bez rozdie-
lu veku. Happeningové podujatie s názvom Možno príde aj Mi-
kuláš  totiž  práve  v  tento  deň  odštartovalo  Adventné  Malacky  
2011, ktoré sa po prvý raz celé konali v Zámockom parku. A príleži-
tosť  postaviť  sa  na  ostrie  korčuliarskych  nožov  využili  naozaj 
mnohí. 

5. 5. (sobota) Majáles – neformálny ples nielen pre 
hádzanárov, garantovaná je 100 %ná zábava

23.  6. (sobota) 14.  ročník  Turnaja  generácií –
najobľúbenejšie športovokultúrne podujatie bývalých 
i terajších hádzanárov a širokého okolia, končiace vý
bornou zábavou so skvelými gastronomickými špe
cialitami a živou kapelou

21. 7. BEACHHANDBALL – obľúbená a stále viac 
populárna odnož hádzanej na pieskovom ihrisku ma

lackého kúpaliska, v minulosti sa na turnaji predstavilo 
niekoľko slovenských reprezentantov, uvidíme, kto 
príde tento rok

1. 9. (sobota) STREETHANDBALL – pokúsime sa 
predviesť nový nekonvenčný štýl hádzanej spolu s be
nefičným rockovým koncertom amatérskych kapiel  
z Malaciek a okolia hrajúcich na podporu hádzanej

Bližšie informácie:
www.handballmalacky.sk

Kalendár kultúrnych podujatí na rok 2012
TJ  Strojár  Malacky,  hádzanársky  oddiel plánuje  okrem  športových  podujatí  aj  zopár  kombinovaných 
(športovo-kultúrnych) a taktiež aj čisto kultúrnych podujatí.

MiLí čiTATELiA, v MH č. 3/2012 
sme vás informovali o novej ho
kejbalovej hale európskych kva
lít v Gajaroch. Sľúbili sme vám aj 
rozhovor s jej manažérom a re
portáž z medzinárodného tur
naja a slávnostného otvorenia 
haly. Počasie spôsobilo omeška
nie prác. Hala nebola včas pripra
vená a turnaj bol na poslednú 
chvíľu zrušený. Situáciu sledujeme 
a viac informácií vám prinesieme 
v nasledujúcich číslach MH.

Na halových M SR dorastu v at
letike (19. 2., ŠH Elán, Bratislava) sa  
Richard Jurovatý (AC Malacky – na 
fotografii piaty zľava) prebojoval 
do finále v behu na 60 m, v ktorom 
v novom halovom osobnom rekorde 
7,41 s obsadil 5. miesto. Svoje halové 

maximum si vylepšil aj v behu na 
200 m, čo v konečnom hodnotení 
znamenalo 7. priečku. Ďalšia pre
tekárka AC Petra Ziková dosiahla 
v rovnakých disciplínach výkony 8,93 
a 31,29 s a obsadila 19. a 18. priečku.

Text, foto: PETR FiLiP

Dorastenci
60 m:  5.  Jurovatý – 7,41 s (v rozbe
hu 7,38 s)
200 m: 7.  Jurovatý – 24,00 s
Dorastenky
60 m: 19. Ziková – 8,93 s
200 m: 18. Ziková – 31,29 s

Jurovatý do finále

Únia  boxerských  klubov  Slo-
venska (ďalej len UBCS) je novo 
založené občianske združenie, 
riadne  zaregistrované  v  mini-
sterstve vnútra. Združuje v ňom 
oddiely, ktoré majú iný pohľad 
na  dianie  v  slovenskom  boxe 
ako terajšie vedenie Slovenskej 
asociácie  boxerov  amatérov 
(ďalej  len SABA). 

4. 2. sa uskutočnilo v Galante prvé 
ustanovujúce valné zhromaždenie 
únie. Jeho prvoradou úlohou je 
práca s mládežou a výchova nádej
ných reprezentantov SR v jednom 

z najstarších olympijských odvetví 
– v boxe. Únia bude mať svoje 
vlastné súťaže mimo SABA okrem 
majstrovstiev SR vo všetkých veko
vých kategóriách. Pod krídlami únie 
je zatiaľ 16 klubov Slovenska. Bude 
mať svoj tím mužov, ktorý bude 
štartovať v extralige mužov, v kád
ri budú okrem boxerov z iných od
dielov aj boxeri BC RTJ Malacky. Me
dzi zakladajúce oddiely patria BC 
Dubnica nad Váhom, BC Galanta, 
BC Levice, BC RTJ Malacky, BC SUP 
Púchov, BC Global Vranov nad Top
ľou, BC Komárno, BC Klin, BC Martin, 
a BC Žilina.    A. REiSENAUER

malackí boxeri
v novej únii

Športovci, dajte nám 
o sebe vedieť!
Svoje tipy na zápasy, športové stretnutia alebo športovcov, o kto
rých by mali Malačania vedieť, posielajte na media@malacky.sk 
alebo malackyhlas@malacky.sk. 
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