
Akí sme?
Malačania si v predčasných par

lamentných voľbách jednoznačne 
vybrali SMERSD. Hlasovalo zaň 
3645 ľudí. Lídrovi strany R. Ficovi 
odovzdali 2373 prednostných hla
sov. Druhý v poradí I. Matovič získal 
len 911 prednostných hlasov. V po
rovnaní s Ficom je to veľmi málo, 
ale aj tak sú Malačania jedným 
z najväčších fanúšikov Matoviča. 
Toľko hlasov ako u nás dostal len 
málokde. Čo všetky tieto fakty pre
zrádzajú o Malačanoch – voličoch? 
Odpoveď nám dal po
litológ prof. PhDr. Ras
tislav Tóth, CSc.

Stolnotenisová
elita u nás

V Malackách sa zišli najlepší eu
rópski stolní tenisti spomedzi detí. 
Konal sa tu totiž medzinárodný tur
naj v stolnom tenise Slovak Open 
Malacky – najmladší a mladší žiaci 
a žiačky. Na turnaj pricestovalo 36  
výprav z celého kontinentu od Gréc
ka po Nórsko. Športová hala pras
kala vo švíkoch, všade sa ozývali 
poskakujúce loptičky a deti na se
ba pokrikovali v ôsmich jazykoch. 
Nechýbala ani slovenčina, ani zá
horáčtina. Za Malacky bojovalo  
päť mladých nádejných 
športovcov.

úvodník

Dvojtýždenník • www.malacky.sk malackyhlas@malacky.sk
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www.malacky.sk
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www.facebook.com/malacky.sk
Študujúca mládež od 15 do 20 
rokov má aj tento rok možnosť 
zapojiť sa do súťaže literárnej 
tvorivosti Malacké brko 2012. Pri
mátor mesta J. Ondrejka vyhlásil 
tieto témy: 
POÉZIA – voľná téma
PRÓZA – Anjel s ľudskou tvárou.
Súťažné práce môžete posielať do 
30. 4. na adresu brko@malacky.sk 
a v štyroch vytlačených origináloch 
s označením MALACKÉ BRKO na  
adresu Mesto Malacky, Radlinské
ho 2751/1, 901 01 Malacky.

N. SlobodoVá

aj tento 
rok!

Túto sezónu 
červená

Možno nie je náhoda, že v ob
chodoch túto sezónu prevládajú 
sýte odtiene červenej a modrej far
by. V týchto farbách nájdete dnes há
dam všetko – od kabátov, bižutérie 
až po spodnú bielizeň. Stačí sa len 
rozhodnúť. Červený alebo modrý? 

Z udalostí posledných dní vyplýva, 
že na Slovensku bude úradovať čer
vená, a to nielen v módnom svete. 
Červená bude určovať smerovanie 
našej krajiny na ďalšie štyri roky. Táto 
farba má množstvo významov. Je to 
farba predovšetkým veľmi výrazná 
a v doprave taktiež výstražná. Vraj 
však symbolizuje i hnev, no môžeme  
ju vnímať i ako farbu lásky a vášne. 
Keď sa však pohybujeme v červených 
číslach, naše peňaženky zívajú prázd
notou. Množstvo významov, množ
stvo názorov. Mnohí z vás možno čer
venú nemajú radi a s výsledkom voľby 
ľudu nie sú spokojní. Karty sú však 
rozdané, a preto dúfajme, že červená 
bude pre nás podobne ako podľa čín
skej tradície farbou šťastia.

NATálIA SlobodoVá

Tradičné malacké podujatie ma
lo i tento rok krásny začiatok. 

14. marca k nám zavítala slovenská 
hudobná skupina Fragile zložená 
z populárnych osobností. Zlato v hrd
le, ktoré vlastnia Braňo Kostka, Jana 
Golisová, Helena Krajčiová, Slavo Ko
šecký, Vilo Csontos, Kamil Mikulčík 
a Malačianka Soňa Norisová, nám 
predviedli v plnej kráse. Soňa mala 
v publiku aj špeciálnu podporu svojej 
triedy zo základnej školy.

Nádherné melódie, ktoré obecen
stvo mohlo počúvať približne dve 

a pol hodiny, pochádzali len z hrdiel 
spevákov. Svoju tvorbu totiž založili 
na spievaní a cappella, teda bez po
užitia hudobných nástrojov. Umelci 
interpretujú piesne od Stinga, Norah 
Jones, Tiny Turner a mnohých ďalších. 
Zážitok z príjemnej hudby dotvárali 
vtipné komentáre členov zoskupenia. 
A keďže v Malackách – ako inak 
než po záhorácky. Aj Braňo Kostka 
spoločne s Kamilom Mikulčíkom pre
ladili na záhorácku nôtu a z úst im vy
šli aj slová ako „šuščáky, džíny ščíny 
alebo pjekné dzífčence z Malacek.“

Fragile sa teda v Malackách po
riadne odviazal, o čom svedčia aj 
výbuchy smiechu a hneď dvojité 
standing ovation na záver. 

V týchto dňoch už máme za se
bou i druhý a tretí koncert Malackej 
hudobnej jari. Keďže uzávierka toh
to čísla bola skôr ako koncerty, atmo
sféru z nich vám prinesieme v MH č. 7 
a nájdete ju aj v aktualitách na www.
malacky.sk 

Text, foto: N. SlobodoVá

48. ročník Malackej hudobnej jari 
odštartoval veľkolepo. 
Neuveriteľné koncerty skupiny 
Fragile si vychutnal hneď dvakrát 
vypredaný Kultúrní domeček.

Fragile 
odštartoval 

Malackú 
hudobnú jar

Pre malackých pedagógov pripra
vil primátor mesta J. Ondrejka tradič
né podujatie. Každý rok si môžu uči
telia pozrieť iné predstavenie a čaká 
ich i malé prekvapenie. 

Tentoraz sa o 17.00 h v Kultúrním 
domečku v hudobnopoetickom ve
čere predstavia Adriena Bartošová 
& Friends spoločne so Štefanom Buč
kom, ktorý bude recitovať. Pozva
ných bolo všetkých 270 učiteľov a 130 
pedagógov dôchodcov z Malaciek.  
Na základe ich záujmu im bola po
skytnutá vstupenka. 

Celá redakcia mestských médií že
lá všetkým pedagógom pevné zdravie 
a množstvo trpezlivosti!

Text: N. SlobodoVá
foto: ose.truni.sk

Vzdávame 
hold 
učiteľom

Učitelia a všetci pedagogickí 
pracovníci budú mať svoj svia
tok. Hold im každoročne vzdá
vame 28. marca. A inak to nebu
de ani tento rok.
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SPRAVODAJSTVO

Hasiči po celom Slovensku do
stali 1300 nových ochranných zása
hových prilieb v hodnote 348 400 € 
bez DPH. Ušli sa samozrejme aj  
„našim“ malackým. Ako nás infor
moval zastupujúci riaditeľ Kraj
ského riaditeľstva Hasičského a zá
chranného zboru Bratislava mjr. Ing. 
Jaroslav Kašička, Okresné riaditeľstvo 
HaZZ v Malackách prevzalo 15 kusov 
prilieb, z toho 12 fotoluministenčných 
a tri červené pre veliteľov zásahov. 
I keď v marci vypuklo v okolí Malaciek 
množstvo požiarov, naši hasiči nové 

prilby ešte nevyužili. V súčasnosti sú 
totiž ešte funkčné aj tie staré. 

Ministerstvo vnútra zabezpečilo 
lepší výstroj pre hasičov, aby tak chrá
nili svoje životy a zdravie v prípadoch, 
keď pomáhajú ostatným. Nové prilby 
sú odolné voči extrémnym teplotám, 
v rozsahu od –30° do +120 °C, ako aj  
proti kvapalným chemikáliám. Sú
časťou je aj chránič na ochranu očí 
a tváre, rovnako tiež chránič šije. Nová 
prilba typu F1SF25 (MSA) má oproti 
starému typu prilby Dräger HPS6100 
výhody (vyhodnotil zásahový prísluš
ník npor. Michal Kovár): zabudované 
pracovné okuliare, celotvárový štít 
proti sálavému teplu, komplexnejšiu 
ochranu uší a zátylku hlavy, pevnejšie 
uchytenie vnútornej výstelky prilby, 
zabudované uchytenia pre hlavovú 
súpravu a svietidlo, kvalitnejšiu po
vrchovú úpravu, nátylník na prilbe 
pri zapnutí plní funkciu kukly.

-mija-

Hasiči majú
nové prilby

Upratovanie mesta 
Zametacie vozidlo City Cat bráz 

 di od 15. 3. ulice mesta a z ciest 
a chodníkov odpratáva po zime  
posypový materiál. Pracovníci 
oddelenia služieb a údržby MsÚ sa 
pustili aj do okopávania a úpravy 
záhonov, ktoré už snáď skoro za
kvitnú prekrásnymi farbami. Práce 
však nejdú tak rýchlo, ako by mali. 
„Na všetko máme len sedem pra
covníkov,“ vysvetľuje F. Klíma, vedú

ci oddelenia služieb a údržby MsÚ 
v Malackách. „V nasledujúcich dvoch 
týždňoch čistenie ešte zbrzdil aj zvoz 
objemného odpadu, pri ktorom naši 
pracovníci pomáhali,“ dodal F. Klíma. 
Zrýchlenie prác by mal priniesť apríl, 
kedy mesto dostane posily z Úradu 
práce v Malackách. „Poskytnú nám 10 
nezamestnaných na tzv. malé obecné 
služby. Aj to nám pomôže, hoci by sme 
potrebovali aj 20 ľudí,“ hovorí F. Klíma. 
Podľa neho bolo tento rok na služby v 
rozpočte schválených o 7000 € menej 
ako vlani. Vyčlenených 110 000 € 
rezort služieb a údržby musí rozdeliť 
medzi zimnú údržbu a upratovanie 
po nej, výmeny a opravy dopravného 
značenia (aj vodorovného) a od
straňovanie výtlkov na miestnych 
komunikáciách. 

Zvoz objemného odpadu 
K jarnému upratovaniu už tra

dične v meste patrí aj zvoz ob
jemného odpadu. 19. marca sa začal 
v komunálnej bytovej výstavbe. 
Ľudia z obytných domov mali prí
ležitosť využiť teplý slnečný ví
kend na upratovanie a triedenie 
nepotrebných vecí poodkladaných 
napríklad v pivniciach. „Štyri náklad
né vozidlá po celý deň odvážali zo sto
jísk nábytok, koberce a ďalšie nepo

trebné veci,“ povedala B. Orgoňová 
z MsÚ v Malackách. „Zvoz zvyčajne 
trvá asi dva dni, potom sa ešte do
čisťuje,“ upresnila B. Orgoňová. Od 
26. marca odvážajú objemný odpad 
aj spred rodinných domov. Dôležité 
je vyložiť odpad včas – najneskôr 
v pondelok do 7.00 h ráno. Inak by 
ste zvoz nemuseli stihnúť. „Pomohlo 
by nám, keby ľudia starý nábytok 
rozobrali na menšie kusy, ktoré ne
zaberú pri odvoze toľko miesta,“ 

pripomenula B. Orgoňová a dodala, 
že elektroodpad pred domami rada 
nevidí. Nájdu sa totiž takí, čo ho 
začnú rozoberať a nechávajú po sebe 
neporiadok a spúšť. „A hoci počasie 
láka do záhrad, medzi objemný odpad 
rozhodne nepatria haldy orezaných 
konárov zo stromov a kríkov,“ ušlo sa 
nám poučenie. Biologický odpad si 
musí každý buď skompostovať, alebo 
odviezť na odpadový dvor.

Varovanie 
pred vypaľovaním trávy 
Jarné obdobie sa pravidelne spája 

so zvýšeným výskytom požiarov 
spôsobených najmä vypaľovaním 
suchej trávy, biologického odpadu zo 
záhrad a iných trávnatých porastov. 
Vlani zasahovali  požiarnici pri  tisícoch 
takýchto požiarov a škody odhadli  
na 250 000 €. Vypaľovanie trávnatých 
porastov a takáto likvidácia odpadu 
z lístia, trávy a konárov zo záhrad sú  
nezákonné. Hrozí za ne pokuta od 
viac ako 300 do takmer 16 600 €. 
Ministerstvo životného prostredia 
SR apeluje na občanov a širokú ve
rejnosť, aby sa vyhli vypaľovaniu, 
ktoré ničí životné prostredie a zabíja 
živočíchy, medzi ktorými sú mnohé 
chránené. Tiež ohrozuje ľudské 
životy a môže spôsobiť obrovské 

hospodárske škody. Ministerstvo 
zároveň upozorňuje na to, že exis
tujú aj iné – zákonné možnosti, ako 
sa zbaviť suchého biologického od
padu z porastov. Jednou z nich je 
kompostovisko, či už súkromné v zá
hrade alebo obecné. 

Kompostáreň
Mesto Malacky zatiaľ kompostá

reň bioodpadov nemá, hoci projekt 
na jeho výstavbu predložilo Minis
terstvu životného prostredia SR už 
dvakrát, bol však zamietnutý. Teraz 
sa pokúšame tretíkrát. Situáciu 
s biologickým odpadom preto mesto 
zatiaľ rieši dočasným spôsobom. 
Bioodpad je skladovaný na jednom 
mieste, pričom napríklad odpad zo 
stromov je odvážaný na spracovanie 
do štiepkarne. Občania môžu priviesť 

bioodpad na odpadové dvory na 
Hlbokej ulici a Partizánskej ulici. 
Odpadové dvory prijímajú odpad od 
obyvateľov mesta bezplatne.

Vrecový zber odpadu 
V prípade, že ste sa pri jarnom 

upratovaní domu a dvora nekon
trolovane rozbehli a na dvore sa vám 
nakopilo množstvo nepotrebných 
vecí a odpadu, nezúfajte. V mimo
riadnych prípadoch, keď občania 
majú viac odpadu a nestačí im bežný 
vývoz tuhého komunálneho odpadu 
(TKO), poslúžia im vrecia s nálepkou 
MsÚ. Môžu si ich kúpiť v klientskom 
centre MsÚ. Cena jedného vreca je 
0,92 €. Vrecia naplnené odpadom 
treba vyložiť spolu s popolnicou 
v deň vývozu TKO. Vrecový 
zber odpadu však neslúži na 
zber veľkých vecí, na to je 
určený vyššie spomenutý zvoz 
objemného odpadu.

Separovaný zber
Nezabúdajte pri upratovaní ani na 

separovaný zber. Také tužkové batérie, 
staré rádio či pneumatiky do bežného 
smetia nepatria. Príroda by vám za to 
veru nepoďakovala. A nezabúdajme 
ani na tie materiály, ktoré sa dajú 
recyklovať a znovu použiť. V meste 
sú rozmiestnené farebne odlíšené  
a špeciálne označené nádoby na sklo, 
papier a plasty. Do nádob na sklo sa 
môžu vhadzovať aj vypláchnuté 
plechovky, do nádob na plasty zase 
tetrapaky. Nádobu na papier môžete 
mať aj doma, záujemcovia sa môžu 
prihlásiť v klientskom centre MsÚ. 
Čo sa týka nebezpečných odpadov, 
treba ich odviezť na odpadové dvo
ry. Bezplatne tam od vás prijmú auto
batérie, zvyšky oleja a farieb, starý 
nábytok, koberce, umývadlá, kovy, 
pneumatiky, chladničky, televízory, 
rádiá, počítače, malé spotrebiče ap.

Michaela JanOTOVá
TaTiana BúBelOVá
MŽP SR, foto: -tabu-

Zmena 
otváracích 
hodín TIK

Z dôvodu veľmi nízkej víken
dovej návštevnosti Turisticko
informačnej kancelárie mesta 
Malacky budú cez jarné mesiace 
klientske hodiny upravené takto:

Po–Pia 9.00–16.00 h
So–Ne zatvorené

Jarné upratovanie

Teploty na teplo-
meroch stúpli, 
slniečko svieti 
a zohrieva, 
vonku je už 
jednoznačne 
cítiť jar. Mnohí 
z nás už 
s radosťou 
vybehli 
do záhrad, 
iní sa pustili 
aj do jarného 
upratovania 
bytov a domov. 
nech je jarná 
vôňa cítiť všade! 
Do jarného 
upratovania sa 
pustila aj 
„mestská mačka”. 

Obyvatelia rodinných domov 
na Stupavskej ulici si dobre pa-
mätajú na dlhodobé jarné daž-
de spred niekoľkých rokov, po 
ktorých mali zatopené záhrady 
a pozemky priľahlé k domom. 
Pretože vody v tej lokalite ne- 
majú dostatočný odtok, úze-
mie medzi Stupavskou ulicou  
a železnicou bolo opakovane  
podmáčané a zatápané nie-
len povrchovou vodou, ale aj  
zvýšenou hladinou podzem-
ných vôd. Bez potrebných sta-
vebných zásahov sa podobným 
situáciám nedá zabrániť, preto 
mesto dalo vypracovať projekt 
odkanalizovania, pod ktorý sa 
podpísal ing. arch. ivan Bebják.

Stavbu majú tvoriť dva objekty – 
odpadové potrubie a odvodňovací 
žľab, ktorý má zachytávať prítoko
vú povrchovú vodu v čase väčších 
dažďov. Hladina podzemnej vody 

by sa mala znížiť prostredníctvom 
drenážneho potrubia so zaústením 
do šachty. Voda sa bude odvádzať 
odpadovým potrubím do odvod
ňovacieho kanála Vilošov, ktorý 
je v správe štátneho podniku Hyd
romeliorácie Bratislava. 

Stavebné povolenie na stavbu 
vydal Obvodný úrad životného 
prostredia v Malackách 12. 8. 2011 
a nadobudlo právoplatnosť 16. 9. 
2011. Až potom sa mohol začať 
proces verejného obstarávania na 
dodávateľa stavby. Súťaž vyhrala 
firma UNISTAV, spol. s r. o., Senica. 
Zmluvná cena za zhotovenie diela 
predstavuje 73 774,90 € bez DPH. 
Projekt je hradený z rozpočtu mesta 
Malacky. Odvodňovacie stavebné 
práce sa majú začať koncom marca. 
Táto zložitá líniová stavba si pred 
spustením vyžiadala náročnú prí
pravu a vytýčenie inžinierskych sie
tí. 

TaTiana BúBelOVá

Odvodnenie Stupavskej

MALACKÝ HLAS            6/�01�



�

Volebná účasť bola v Malackách 
55,34 %, celoslovenská 59,11 %, 
v Bratislavskom kraji dokonca  
62,1 %. Prečo mali Malačania o voľ
by menší záujem?

Percento je veľmi podobné. Skôr 
možno povedať, že na Bratislavča
nov zapôsobil strach – obávali sa, že  
SDKÚDS nepostúpi do parlamentu. 
Preto sa napokon zvyšovala účasť 
nad očakávaný stav. Takže skôr po
kojné očakávanie výsledkov nevy
burcovalo viac Malačanov, aby sa obe
tovali a išli voliť. Všetky relevantné 
strany sú svojou podstatou aj exis
tenciou bratislavské, takže tu by 
sa mali prejaviť hlavné podpory 
straníckych kandidátok. Potrebné je 
uvedomiť si, že percento účasti dosť 
podstatne mení aj celkové výsledky. 
Ak by v Malackách dosahovala účasť 
celoslovenský priemer, stranícka 
úspešnosť by bola iná. Aká – to zá
visí od toho, ktorá strana dokáže 
dodatočne zmobilizovať nejakých 
dovtedy nerozhodnutých alebo le
žérnych občanov.

Čo sa týka víťaznej strany, tak 
od celoslovenského výsledku sa 
neodlišujeme. Značne sa však od
lišujeme od svojho blízkeho okolia. 
V Bratislavskom kraji totiž získal 
SMERSD „len“ 32,62 % hlasov,  
v Malackách však „až“ 43,52 %. 
My sme vlastne prešli na rozdiel 
od Bratislavy od SDKÚDS k SME
RUSD už vo voľbách v roku 2010. 
Ako to, že nás SMER presvedčil 
rýchlejšie?

Bratislavčania dávajú tradične 
hlas panským stranám, ľavicu ne
potrebujú. Je to otázka životnej 
filozofie v hlavnom meste (to platí 
vo svete takmer univerzálne). SDKÚ
DS príliš okato demonštruje svoju 
favorizáciu veľkých ekonomických 
subjektov a tie nesídlia v Malackách. 
Smer ponúka sociálne zabezpečenie 
(nie sociálne istoty), čo sa väčšine 
občanov „zíde”. Okrem toho nezabú
dajme, že už raz sociálna demokracia 
nadpriemerne bodovala na Záhorí 
v prípade A. Dubčeka – to je silná 

spomienka. Ľudia, ktorí majú túž
bu podporiť ľavicové či sociálne 
strany a majú predstavu o možnej 
úspešnosti jednotlivých strán, vlast
ne ani nemajú inú možnosť ako 
podporiť Smer. 

Každá úspešná strana by však 
mala rátať s neskorším skladaním 
účtov a dôsledkami vlastných pre

šľapov, chýb, prípadne priamo zly
haní. Voľby sú však vždy viac otáz
kou viery a dúfania ako hlbších 
úvah.

Vo volebnom obvode Malacky 
sa na druhom mieste umiestnila 
strana OĽaNO so ziskom 13,53 %. 
V samotných Malackách získali 
dokonca až 15,24 %. Spolu s Trna
vou, Senicou a Pezinkom tak pat
ríme k najväčším fanúšikom Igora 
Matoviča. Prečo práve my?

Matovič reprezentuje „protest” 
proti vládnutiu v duchu tradičných 
prístupov. Navyše pôsobí dosť 
technicky zdatne, čo sa páči „elek
tronickým ľuďom” našej doby. 

Ak je človek dostatočne sklamaný 
z existujúcich strán a chce voliť, po
tom nemá ideálnejší cieľ. Ide o jed
noduchého človeka a tiež jeho stranu 
– jednoduchosť je často príťažlivej
šia ako „premúdrelé” postoje. Ľudia  
v spomenutých mestách chcú zme
nu, ale nie veľkú.

S Pezinčanmi, ktorých máme, 
ako sa povie, za kopcom, sme si 
blízki aj pokiaľ ide o podporu stra
ny SaS. 

SaS je podobný prípad – vlastne 
sa tu protestný hlas rozdelil na „sta
rý a nový”. Asi išlo aj o dobrý marke
tingový ťah Matoviča a Sulíka rozdeliť 
sa, a tak sa formálne oslabiť. Navyše 
je to poistka: jednému to predsa musí 
vyjsť. Nevyšlo to celkom, pretože 
Smer získal pohodlnú parlamentnú 
väčšinu. Do budúcnosti však treba 
očakávať buď ich zlúčenie, alebo po
kus o vzájomné vyradenie.

Podľa správ z médií ľudia tipo
vali na voľby ako nikdy predtým 
a stávkovými kanceláriami „pre

tiekli“ tisíce eur. Pracovníci stáv
kových kancelárií v Malackách  
však dopyt po stávkovaní v súvis
losti s voľbami nezaznamenali.  
Čo to o Malačanoch prezrádza?

Nižší záujem o voľby sa prejavil 
aj nižším stávkovaním. Akákoľvek 
stávka je založená na kombinácii 
hazardu a špekulácie. Asi tento pud 
nemajú Malačania tak rozvinutý 
ako inde (chvalabohu). Ani miera 
zúfalstva, ktorá inšpiruje k pokusu  
o stávkový úspech, nie je veľmi 
hlboká, čo sa tiež prejavuje v stáv
kovej pasivite.  Určite je  to aj  preja
vom všeobecnej „neúcty” voči tipo
vaniu.

Zhrňme si to. Mohli by ste na 
záver jednou dvoma vetami cha
rakterizovať Malačanov voličov?

Takí normálni ľudia. Podľahli vi
dine sociálnej ochrany, zároveň sa 
časť prejavuje vernosťou k stranám, 
ktoré považuje za kresťanské (KDH  
a SDKÚDS). Nečakaná je túžba po 
zmene prostredníctvom hlasu pre 
Matoviča a Sulíka. Zaujímavé by bo
lo vedieť, aké stranícke koalície by si 
všetci títo voliči priali.

Text: MIchAElA JANOTOVá 
foto: NATálIA SlOBODOVá 

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

malackyhlas@malacky.sk

Ako a prečo volili Malačania?
Čo to o nás vypovedá?

Dátum konania predčasných parlamentných 
volieb a dátum vydania Malackého hlasu „si 
nesadli“, a tak prinášame článok o voľbách 
až teraz. Môže sa síce zdať už neaktuálny, 
ale výsledky volieb nás budú sprevádzať po  
štyri roky (možno), a tak je táto téma vlast
ne aktuálna stále. Ako už všetci dobre vie
me, aj Malačania si tak ako takmer celý zvy
šok Slovákov vybrali vo voľbách SMERSD. 
Dali sme mu 3645 hlasov, čo je 43,52 %. V ce
loslovenskom meradle dostal 44,41 %, čiže „od normálu“ sme sa veľ
mi neodchýlili. Trošku viac sme však odbočili, pokiaľ ide o volebnú 
účasť, a úplne iným smerom sme išli, pokiaľ ide o stranu na druhom 
mieste. Čo to všetko znamená? Čo to o nás Malačanoch vypovedá? 
Opýtali sme sa politológa prof. PhDr. Rastislava Tótha, cSc.

VOĽBy V MAlAcKách V ČíSlAch:  počet oprávnených voličov – 15 393; počet odovzdaných hlasov – 8 519; počet platných hlasov – 8 374
Platné hlasy (počet/podiel v %)

Zelení
28/0,33

KDH
589/7,03

SDĽ
2/0,02

SNS
238/2,84

OĽaNO
1 277/15,24

SaS
824/9,83

PaS
42/0,50

NÁŠ KRAJ
2/0,02

SZ
65/0,77

ĽSNS
112/1,33

SMER – SD
3 645/43,52

Zmena zdola, DÚ
138/1,64

NaSns
91/1,08

KSS
54/0,64

  SRÚS
0/0,00

+1 HLAS
4/0,04 

99%
136/1,62

MOST–HÍD
239/2,85 

ĽSHZDS
31/0,37

SF
28/0,33

SMKMKP
2/0,02

SDKÚDS
697/8,32

SOSKA
55/0,65

Obyčajní ľudia
22/0,26 

SSSNM
47/0,56

SŽS
6/0,07

Využité prednostné hlasy:
SMERSD – 2 626, z toho R. Fico 2 373, R. Kaliňák 1 630, P. Paška 783
OĽaNO – 1 091, z toho I. Matovič 911, E. Jurinová 370, J. Viskupič 353
SaS – 681, z toho R. Sulík 473, D. Krajcer 289, Ľ. Galko 250
SDKÚDS – 596, z toho L. Žitňanská 493, I. Mikloš 293, P. Frešo 175
KDh – 452, z toho D. Lipšic 305, J. Figeľ 251, P. Hrušovský 148

MOSThíD – 201, z toho B. Bugár 163, Z. Simon 45, R. Chmel 36
SNS – 193, z toho J. Slota 139, A. Danko 70, R. Rafaj 58 
Zmena zdola, DÚ – 103, z toho j. Budaj 86, V. Fischer 30, J. Smatana 18 
ĽSNS – 88, z toho M. Kotleba 86, V. Pavlík 19, P. Kováč 14

Zdroj: Štatistický úrad SR

Volebná účasť bola v Malackách 55,34 %, celoslovenská 59,11 %, v Brati
slavskom kraji dokonca 62,1 %. 

SPRAVODAJSTVO  •  ROZHOVOR
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V záujme zachovania kvality služieb je 
prevádzkovateľ Nemocnice v Malackách – 
Nemocničná a. s., nútený od 2. apríla 2012 
zaviesť:

•  poplatok 1 €
   za nadštandardné služby pre špecializo
vanú ambulantnú starostlivosť a rádio
diagnostické oddelenie (platný 1 deň),

•  poplatok 3 € za KLIENTSKU KARTU  
– do 30. 6. 2012 za zvýhodnenú cenu 2 € 
(jednorazovo)

POPLATOK 1 € 
Za nadštandardné služby pre špecializova

nú ambulantnú starostlivosť a rádiodiagnos
tické oddelenie platí pacient, ktorý príde na vy
šetrenie do špecializovanej ambulancie alebo 
na rádiodiagnostické oddelenie. Poplatok je 
možné uhradiť v automate vo vestibule a na  
1. poschodí nemocnice. Automat vydá potvrde
nie s jedinečným čiarovým kódom. Pacient 
sa potom musí ísť registrovať do Klientskeho 
centra. Poplatok 1 € je platný jeden deň do konca 
pracovného času v deň registrácie. Pri registrácii 
je potrebné predložiť potvrdenie vydané auto
matom a svoju Klientsku kartu. Registrácia bez 
zaplatenia 1 € poplatku a Klientskej karty nebude  
z technických príčin možná.

Ako bude pacient vedieť, 
či má poplatok zaplatiť alebo nie?
Oslobodení od platenia nadštandardného 

poplatku sú pacienti všeobecného lekára, sto
matologickej ambulancie, pacienti ústavnej 
pohotovostnej služby, hospitalizovaní pacien
ti a pacienti, ktorí si hradia iný nad
štandardný poplatok alebo pred

nostný termín. Držitelia KARty ZDRAVIA sú od 
platby nadštandardného poplatku oslobodení.

Aký poplatok platí pacient, ak 
navštívi viac ambulancií v jeden deň?
V prípade, ak pacient navštívi v jeden deň via

ceré špecializované ambulancie alebo vyšetrenie 
na rádiodiagnostickom oddelení a je objednaný, 

platí nadštandardný poplatok iba 1krát.

KLIENTSKA KARTA
Od 2. apríla 2012 je každý klient Ne
mocnice v Malackách povinný pred

ložiť pred vstupom do akejkoľvek 
ambulancie alebo oddelenia svoju 

Klientsku kartu. tá je potrebná pre rýchlu  
a úspešnú registráciu do objednávacieho sys
tému nemocnice, zabezpečenie elektronickej 
komunikácie, SMS notifikácie a prístupu k nie

ktorým nadštandardným službám nemocnice. 
Klientsku kartu vydá za poplatok 3 € – do  
30. 6. 2012 za zvýhodnenú cenu 2 € – ktorékoľ
vek Klientske centrum v nemocnici.

Karta tiež umožní prístup k 20 %nej zľave 
na nákup KARty ZDRAVIA a prístup k zľavám  
u partnerov Nemocničnej, a. s. 

Ako postupovať?
•  Zaplaťte, prosím, poplatok 1 € v automate na 

prízemí alebo 1. poschodí nemocnice.
•  Zoberte si potvrdenie s čiarovým kódom.
•  Choďte do ktoréhokoľvek Klientskeho centra 

na prízemí alebo 1. poschodí nemocnice.
•  Odovzdajte potvrdenie s čiarovým kódom 

a predložte Klientsku kartu, resp. požiadajte 
o jej  vydanie, ak ju nemáte.

•  Choďte do špecializovanej ambulancie alebo 
na rádiodiagnostické oddelenie.

Ako požiadať o vydanie 
Klientskej karty?
•  Choďte do ktoréhokoľvek Klientskeho centra 

na prízemí alebo 1. poschodí nemocnice.
•  Požiadajte o vydanie Klientskej karty. Predlož

te kartu poistenca a zaplaťte v hotovosti po
platok 3 €, resp. do 30. 6. 2012 zvýhodnený 
poplatok 2 €.

•  Nato Vám bude vydaná Klientska karta s Vaším 
menom.

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

pre lepšiu 
zdravotnú starostlivosť...

Všetky potrebné informácie 
môžete získať

v Klientskom centre v nemocnici 
alebo 

v Call centre
034/28 29 700

Benefity nových služieb

1 €  za nadštandardné služby 
pre špecializovanú ambulantnú starostlivosť 
a rádiodiagnostické oddelenie

KLIENTSKA KARTA 
v hodnote 3 € (jednorazovo) – 
do 30. 6. 2012 za zvýhodnenú cenu 2 €

• služby štyroch Klientskych centier • prístup k rýchlej registrácii v nemocnici

• služby Call centra – 034/28 29 700 •  zľava 20 % na kúpu KARty ZDRAVIA 

• pitný režim v čakárňach • zľavy u partnerov Nemocničnej a. s.

• WiFi a rádio v čakárňach •  SMS/email notifikácia

Mnohí, ktorí čítajú tieto riadky, 
možno ani netušia, že existujú agen
túry domácej ošetrovateľskej sta
rostlivosti, ktoré prostredníctvom 
kvalifikovaných sestier zabezpeču
jú pomoc po odbornej i ľudskej 
stránke. 

Ošetrovateľská starostlivosť sa 
poskytuje ľuďom, ktorí sú pohy
bovo obmedzení a je pre nich ne

predstaviteľné dopravovať sa naprí
klad na preväzy rán do ambulancie. 
Personál agentúry navštevuje pa
cienta doma.

Motivácia k znovu 
získaniu mobility
Ošetrovanie chorých v domácom 

prostredí sa v spoločnosti preferuje 
čoraz častejšie. Pobytom v domá

com prostredí sa dokážu eliminovať 
negatívne vplyvy hospitalizácie, kto
ré najmä u starších ľudí môžu viesť 
k stavom zmätenosti, vo vyhrane
ných prípadoch aj k predčasnému 
úmrtiu. Chorý či umierajúci človek 
je ošetrovaný v dôverne známom 
prostredí vlastného bytu, často ob
klopený rodinou. Psychická po
hoda priaznivo vplýva na proces 
uzdravenia. V známom prostredí, 
kde nie je po ruke stála služba, sa 
zvyšuje motivácia k znovu získaniu 
mobility. Medzi pacientmi, ktorých 
nie je málo, sa objavujú diagnózy 
od tých najjednoduchších, kde je 
potrebné krátkodobé ošetrovanie 
až po dlhodobé, trvajúce niekoľko 
mesiacov.

Sestra musí byť silná
Choroby, ako je skleróza multiplex, 

diabetes, onkologické ochorenia či 
dekubity (preležaniny), si vyžadujú 
nielen silu a sebazaprenie pacientov, 
ale aj ošetrujúcej sestry. tie sú eru
dované, odborne vyškolené a sús
tavne sa musia vzdelávať v nových 
trendoch. Práca v teréne býva ne
raz veľmi náročná. Sestry sú veľa
krát postavené pred situáciu, kto

rú musia vedieť profesionálne 
zvládnuť a správne sa rozhodnúť. 
Musia byť silné hlavne v prípadoch, 
ktoré si vyžadujú empatickosť pri 
lôžku zomierajúceho ťažko choré
ho pacienta. Pri svojom povolaní 
dostávajú aj takéto otázky: „Sestrič
ka, ako dlho budete  ku mne chodiť, 
dokedy bude trvať moje trápenie?“ 
Odpovedať onkologicky chorej pa
cientke vo veľmi ťažkom zdravotnom 
stave na takúto otázku si vyžaduje 
silnú osobnosť. „Je ťažké vyrovnať 
sa so situáciou, keď vám zúfalý man
žel volá, že stav jeho onkologicky 
chorej manželky, o ktorú sa počas 
jej posledných chvíľ s láskou a úctou 
príkladne staral, sa výrazne zhoršil.  
Vy sedíte v aute, počujete stonajúci  
hlas pacientky, po telefóne dávate 
inštrukcie, ale... Prídete na adresu 
a zostáva len skonštatovať úmrtie 
pacientky. Áno bola chorá, ale veď 
v minulom roku o takomto čase ešte 
písala vysvedčenia svojim žiakom  
a o svojom ochorení ešte vôbec neve
dela, veď  nemala ešte ani 60 rokov,“ 
hovorí jedna zo sestier zamestna
ných v domácej ošetrovateľskej sta
rostlivosti. Sestra v takejto chvíli zo
stáva tá jediná, ktorá vie zúfalému 

príbuznému pomôcť, zabezpečí 
obhliadku a základnú starostlivosť 
o mŕtve telo, poradí mu, aké kroky 
musí ďalej podniknúť. 

Pani Jana opatruje svoju bab
ku (pacientku zároveň v domác
nosti navštevuje zdravotná sestra 
z agentúry). Opatrujúca vnučka 
hovorí o ošetrovateľkách: 

„Sú to ženy s veľkou trpezlivosťou 
a hlavne veľkým srdcom. Málo ľu
dí na tomto svete dokáže tak obe
tavo pracovať so starými ľuďmi – 
pacientmi a pochopiť ich potreby.  
A popritom im dokazovať, že sú ešte 
dôležití a niekomu na nich záleží.“

Pomoc nájdete aj v Malackách
Na základe odporučenia lekára 

dokáže domáca ošetrovateľská 
starostlivosť zabezpečiť napríklad 
meranie fyziologických funkcií, 
podávanie liekov, injekcií, infúzií, 
odber krvi a taktiež komplexné 
ošetrenie rán. Personál však zabez
pečí aj edukáciu pacienta aj jeho 
príbuzných. Frekvencia návštev 
v domácnosti závisí od mnohých 
činiteľov – od potrieb chorého člo
veka, odporúčania lekára, ale aj od  
schválenia výkonov revíznym leká
rom zdravotnej poisťovne. Pacient 
môže o túto službu požiadať aj pria
mo agentúru. Návšteva môže trvať 
od 15 do 90 minút. Sesterské výkony 
uhrádza v prevažnej miere zdravot
ná poisťovňa klienta. V Malackách 
v súčasnosti pôsobia 4 agentúry do
máceho ošetrovateľstva. Ak potre
bujete pomoc, informujte sa u svojho 
lekára. 

Text: NATÁLIA SLOBODOVÁ 
foto: vivo.sk 

Anjeli s ľudskou tvárou 
a chuťou pomáhať

Čo je domáca 
ošetrovateľská 
starostlivosť?

Choroba, žiaľ, 
sprevádza ľudstvo 
už od nepamäti. 
Aj v 21. storočí 
ničí veľa životov 
a činí nešťastnými 
mnoho ľudí. 
Niektorým z nás bol 
však zhora daný dar 
– dar pomáhať 
a podať pomocnú 
ruku tým, ktorí 
si sami pomôcť 
nevedia.

Valentínska 
kvapka krvi
Miestny spolok SČK Malacky vás pozýva na odber krvi, ktorý sa uskutoční  
2. 4. od 8.00 do 11.00 h v Spoločenskom dome MCK (1. p.) na Mierovom 
námestí 10 v Malackách (vedľa inkubátora). Na odber si prineste občian
sky preukaz, kartu poistenca, preukaz darcu. Informácie: 
www.sckmalacky.estranky.sk – o našich činnostiach, projektoch a kur
zoch; www.nts.sk – o darcovstve krvi, prípadne na t. č. 0903 031 354.
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Plán 
podujatí 
CVeČka – 
apríl 2012

Najúspešnejším ročníkom bola 
Rudava 2007, keď toto podujatie 
navštívilo priemerne 7-tisíc ľudí den-
ne, z toho tisíc športovcov. Po tomto 
ročníku postihli festival štyri za sebou 
upršané ročníky, ktoré toto podujatie 
položili definitívne na kolená. „Od 
roku 2008 sme festival držali na no-
hách hlavne vďaka súkromným finan-
ciám od manažmentu festivalu, ktoré 
sme festivalu požičali,” hovorí Pavol 
Matok, spoluzakladateľ a generálny 
manažér festivalu. Festival si podľa 
vyjadrenia manažmentu od roku 
2008 prenášal veľké dlhy každý rok. 
„Dali sme do toho všetko, svoj čas, 
nešetrili sme na kapelách, lístky sme 
nepredražovali, skúšali sme až do za-
čiatku marca získať nového investora 
alebo sponzora,” dodáva P. Matok.

Letný festival Summerbeach Ru-
dava, na ktorom vystúpila takmer 
kompletná špička slovenskej a čes-

kej hudobnej scény, zašportovali si  
tisíce športovcov na otvorených fes-
tivalových turnajoch v plážovom vo-
lejbale, futbale či vodnom póle, si 
získal srdcia mnohých návštevníkov,  
o čom svedčí aj 8-tisícová fanúšikov-
ská základňa na sociálnej sieti Face-
book. V prípade, že sa organizátorom 
podarí v tomto roku získať nového 
mecenáša festivalu z komerčnej ale-
bo súkromnej sféry, festival neskončí 
svoju históriu a v roku 2013 sa usku-
toční pravdepodobne v pôvodnom 
termíne v 2. polovici júla. Nám už  
len ostáva veriť, že toto originálne 
podujatie, známe aj v zahraničí, naj-
mä v susedných Čechách, v minulos-
ti s visačkou „najväčší letný festival  
v strednej Európe v kategórii sport& 
music”, nájde tu správnu silu a v ro-
ku 2013 si spoločne na Rudave zaská-
čeme pod hudobnými pódiami alebo 
na rudavských športoviskách.    -ts-

Prvomájové 
Malacky 
2012

Príprava Prvomájových Mala-
ciek je v plnom prúde. Aj tento 
rok nás čaká množstvo podujatí 
a dobré jedlo a nápoje. A veselo 
nebude len na 1. mája. Sviatok 
totiž vychádza na utorok a Ma-
lacky to využijú, baviť sa budú 
celých 5 dní už od piatka 27. ap-
ríla. Pri kaštieli v Zámockom 
parku bude opäť stáť veľký kry-
tý stan. 

Všetko sa začne vo veľkom štýle 
už v piatok, na kedy je naplánovaná 
Noc plná zábavy. Rozprúdiť náladu 
by mala tanečná súťaž a potom sa 
už budú o dobrú atmosféru starať 
dídžeji. Ak všetko vyjde tak, ako má, 
tak by mal medzi nás zavítať aj známy 
český Dj PMC. 

V sobotu popoludní si prídu na 
svoje deti. V Zámockom parku ich 
budú zabávať šašo, kúzelník aj veselá 
dvojica Mária Podhradská a Richard 
Čanaky. Večer už bude patriť opäť 
dospelákom, o zábavu by sa mal 
postarať Senzus.

V pondelok si prídu na svoje tí, ktorí 
majú radi dychovú hudbu Malačanka 
a orchestrálky od Kumpanov. 

No a to najlepšie nás čaká, samo-
zrejme, na 1. mája. V Zámockom par-
ku bude tak ako po minulé roky nie-
koľko pódií a každé ponúkne bohatý 
program. 

Na hlavnej scéne vystúpia Cigán-
ski diabli, Katka a Zuzka Winklerové 
či Funny Fellows. Alternatívnu scénu 
zaplnia okrem iných Tonic a Hugo Ča-
ves. 

Na tribúne pri futbalovom ihris-
ku bude od poludnia až do polnoci 
malacký hudobný maratón. Vystúpia 
tam AC+, Reel či Requiem. No a na 
zelených plochách bude množstvo 
atrakcií pre deti aj dospelých. Pri-
pravené sú rôzne detské hry, maľo-
vanie na tvár, jazdenie na koňoch, 
detské divadielka aj arterapia pre 
dospelých. Do histórie nás prenesú 
šermiari a žoldnieri a pre športuchti-
vých pripravujú program futbalisti  
a volejbalisti.

Zmena programu je vyhradená, 
bližšie informácie nájdete v nasledu-
júcich číslach MH.    -mija-

Aj tento rok na študentov čaka-
jú rôzne previerky vedomostí. 
Niektoré z nich už majú za se-
bou nielen maturanti a žiaci 
deviatych ročníkov z Malaciek, 
ale aj z celého Slovenska.

V utorok 13. 3. sa začali v stred-
ných školách písomné maturity. 
Študenti si najprv otestovali svoje 
znalosti zo slovenského jazyka a 
literatúry. V prvej časti vypĺňali test, 
ktorý sa označuje ako externá forma 
maturitnej skúšky, pretože testy 
sa posielajú opraviť mimo budov 
škôl. Neskôr pristúpili k písaniu slo-
hovej práce, teda k písomnej forme 

internej časti. Témy podobne ako po 
minulé roky vyžrebovali a zverejnili 
vo vysielaní Slovenského rozhlasu 
a taktiež na internete. 

V zdolávaní písomných testov 
študenti pokračovali aj 14. 3.,keď  
sa preverovali ich poznatky z cudzích 
jazykov (AJ, NJ). Matematika bola  
na rade 15. 3. V Malackách tento rok 
maturuje 135 študentov gymnázií. 
Anglické testy zároveň výpĺňa 83  
z nich, nemecké 50. V každom gym-
náziu tento rok jednému študentovi 
uznali certifikát z cudzieho jazyka 
ako maturitu. Pre matematiku, ktorá 
je nepovinnou voľbou, sa rozhodlo 
48 gymnazistov. Ústna previerka ich 
vedomostí sa uskutoční v máji.

Hektické obdobie 3. marcového 
týždňa však nezažívali len maturan-
ti. Preverovanie vedomostí zo slo-
venského jazyka a matematiky sa 
14. 3. uskutočnilo aj vo všetkých 
základných školách na Slovensku. 

Cieľom testovania deviatakov je 
získanie obrazu o výkonoch žiakov  
na výstupe zo ZŠ. Výsledky môžu 
slúžiť aj ako podklad k prijímacím 
skúškam na strednú školu.

V Malackách tento rok deviaty 
ročník navštevuje 189 žiakov. Z toh-
to počtu sa testu nezúčastnili traja. 
Deviatačka Lenka Písečná sa nám 
zdôverila so svojimi dojmami. „Ma-
tematika bola oproti minulému ro-
ku veľmi ľahká, aj keď mnohí stra-
tili body na úplných banalitách. 
Slovenčina bola z môjho pohľadu 
nejasná. V mnohých úlohách sa zda-
li dve odpovede správne, čo dosť 
mýlilo. Celkovo si však myslím, že toh-
toročné testovanie  nebolo  ťažké,“ 
zhodnotila deviatačka. Podľa stránky 
Národného ústavu certifikovaných 
meraní vzdelávania sa očakáva prie-
merná úspešnosť 50–60 %.

Text: N. Slobodová
foto: mojastuzkova.sk

Summerbeach 
Rudava nebude

Najväčší záhorácky festival Summerbeach Rudava si minimálne na 
jeden rok dáva pauzu. organizátori tohto hudobno-športového 
festivalu, presláveného svojím originálnym spojením dobrej hudby 
s letnými športmi, sa definitívne rozhodli dať v tomto roku nečakanú 
prestávku, prvýkrát po 15 rokoch svojej histórie.

Názov podujatia Miesto  dátum a čas 
Veľkonočný šachový turnaj KD Veľké Leváre   4. 4. o 9.00
Veľkonočný košíček (tvorivé aktivity)
– prázdninové podujatie CVČ  5. 4. o 9.30
OK matematická olympiáda 6.,7.,8. roč. ZŠ Záhorácka 11. 4. o 8.30
Predkolá OK vybíjaná ml. žiaci  ZŠ Gajary,  12. 4. 
 ZŠ Záhorácka, 
 ZŠ Štúrova, 
 ZŠ Láb 
Zázraky z odpadu – uzávierka súťaže  CVČ 13. 4.
Zázraky z odpadu – hodnotenie prác CVČ 16. 4. 
Vybíjaná ml. žiačky  ZŠ Štúrova  17. 4. o  8.30
Generálka tanečného programu  CVČ  18. 4. o 16.15
OK biologická olympiáda kat. E  CVČ  19. 4. o  8.30
Predkolá vybíjaná najml. žiaci  ZŠ Gajary,  19. 4 
 ZŠ Záhorácka, 
 ZŠ Štúrova
Vystúpenie – program Vánku  MCK  22. 4. o 16.00
Zázraky z odpadu – slávnostné vyhlásenie 
 výsledkov, vernisáž výstavy  CVČ  23. 4. o 11.00
Vybíjaná najml. žiaci ZŠ Štúrova  27. 4. o  8.30
Príroda okolo nás – výtvarná 
a grafická súťaž   apríl–máj 

Mária Strejčková, 
18 r.

Môžem povedať, 
že tohtoročné pí
somné maturity, 
konkrétne zo slo
venčiny, boli celkom 

ťažké. Z väčšej časti boli zamerané na 
čítanie s porozumením a aj odpove
de, aj otázky boli dosť zavádzajúce.  
Cítila som sa dostatočne pripravená 
najmä z literatúry, ale tej sa, bohužiaľ, 
týkalo len málo otázok. Písomná časť 
z cudzieho jazyka sa mi zdala celkom 
primeraná, myslím, že aj zvládnuteľ
ná. Celkový dojem mám ešte teraz 
dosť zmiešaný, ucelený bude, až sa do
zvieme oficiálne výsledky.

laura boďová, 
19 r.
Príprava zo sloven
ského jazyka a lite 
 ratúry bola z mo
jej strany dostatoč 
 ná. Dosť som sa ve
novala, či už gramatike alebo literatúre, 
a snažila som sa aj prejsť si všetky testy  
z minulých rokov. So zameraním na  
otázky vyplývajúce z textu som počíta
la, ale prekvapilo ma, že z literatúry bo
lo otázok minimum. Test z nemčiny sa 
mi zdal ťažký, ale aspoň slohová téma 
o škole sa dala zvládnuť. Oveľa väčší 
strach mám však z ústnych maturít. Pri 
týchto som nemala ani stres, akoby to 
bola len nejaká písomka.

Týždeň v znamení preverovania vedomostí
Študentov posledných ročníkov 
stredných škôl sme sa pýtali, aké 
pocity mali z písomných maturít.
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Vznik bunkrov
Diváci sa dozvedeli, že bunkre 

boli postavené po vzore známej 
Maginotovej línie vo Francúzsku, 
ktorá chránila krajinu galského ko
húta pred nemeckými útočníkmi. 
Našu líniu začali projektovať len 
štyri roky po tej francúzskej, v roku 
1932. Plán obrany hraníc ČSR počí
tal so železobetónovými bunkrami 
s výzbrojou, protipechotnými a pro
titankovými zátarasami. 

Prvých desať objektov vyrástlo 
v Petržalke v roku 1933. Do mobi
lizácie v septembri 1938 stihli sta
vebné firmy dokončiť 236 objektov 
ťažkého opevnenia a 10 000 ľah
kého opevnenia. 

V objektoch ťažkého opevnenia 
mali vojaci k dispozícii protitanko
vé kanóny, ťažké guľomety, míno
mety, húfnice, ľahké tanky. Chráni
li ich dvojité protiplynové dvere 
a  nepriateľa pozorovali cez  vysu
nuté periskopy.

Vyžitie po 2. svetovej vojne
S využitím obranných objektov 

sa počítalo aj po skončení 2. sve
tovej vojny a začala sa ich reak
tivácia. Bunkre pozdĺž Moravy mal 
na starosti 4. pevnostný prápor 
Malacky, neskôr 7. strelecký pluk 
Malacky. Jeho úlohou bolo brániť 
úsek od sútoku riek Moravy a Dyje  
po predmostie v bratislavskej Petr
žalke. 

Prápor mal 141 objektov ľahké
ho opevnenia (vzor 37), 8 pechot
ných zrubov a sedem objektov 
v predmostí Bratislavy. Vojaci mali  
k dispozícii stovky pištolí, pušiek, 
samopalov, ľahkých a ťažkých gu
ľometov, mínomety, protilietadlové 
a protitankové kanóny. Veliteľstvo 
práporu aj časť vojakov sídlili v Ma
lackom kaštieli. Vojaci trénovali na  
pechotných strelniciachv Malac
kách a v Gajaroch.

Súčasnosť
Po skončení studenej vojny sa 

potreba obranných bunkrov vytra
tila a začali chátrať. Zub času nahlo
dávajúci tieto objekty by však už sko
ro mohol byť zastavený. Bratislavský 

samosprávny kraj vypracoval pro
jekt Za mostom, ktorého cieľom 
je okrem iného dobudovať cyklo
trasy pozdĺž bývalej železnej 
opony a zrevitalizovať obranné 
bunkre pozdĺž rieky Morava. Po
dľa župana Pavla Freša budú zreno
vované bunkre zároveň slúžiť aj ako 
spomienka na obete totalitného 
režimu, ktoré zahynuli pri pokuse  
o prekonanie železnej opony na 
ceste do demokratického sveta. Ga
rant projektu Magda Vášáryová verí, 
že táto hranica už nikdy nebude 
deliaca, ale bude spájať. „Projekt 
hovorí o využití 7 bunkrov, ktoré sú 
najbližšie k cyklotrase,“ spresňuje 
projektový manažér Ivan Magát. 
Projekt je spoločnou iniciatívou BSK 
a spolkovej krajiny Dolné Rakúsko 
a je spolufinancovaný z prostriedkov 
Programu cezhraničnej spolupráce 
Slovenská republika – Rakúsko 
2007–2013. Realizátorom projektu 
pomohla aj nedávna zmena zákonov. 
Na základe legislatívnej úpravy zá
kona o prevode nadbytočného ma
jetku môže BSK prevziať bunkre 
do svojho majetku od Ministerstva 
obrany SR ako nadbytočný vojenský 
materiál. Samotná revitalizácia bude 
znamenať odstránenie náletových 
krovín, zacelenie dier, náter objektu. 
Pri bunkroch budú osadené infor
mačné tabule s témou bunkrov a že
leznej opony. Na revitalizáciu by ma
li nadviazať ďalšie aktivity, najmä 
vzdelávacie a osvetové v školách. 
V rámci témy železná opona plánuje 
BSK spolupracovať s Ústavom pamä
ti národa na vybudovaní pamätníka 
obetiam železnej opony a obnoviť 
múzeum železnej opony Devínskej 
Novej Vsi. Projektový manažér Ivan 
Magát dodal, že pôvodne veril, že 
popri zrenovovaných bunkroch sa 
budeme môcť previezť na bicykli 
už toto leto. Nekonečné a pomalé 
administratívne procesy však zrejme 
všetko posunú až na jar budúceho 
roka. 

MICHAELA JANOTOVÁ 
foto: STANISLAV OSuSký 

Vojenský pevnostný 
systém na Záhorí

22. marca sa konala v Galérii MCk prednáška pplk. v. v. Františka Šimoníka s názvom Vojenský pevnostný 
systém na Záhorí. Záujemcovia o históriu a odvetvie vojenstva sa dozvedeli o vývoji, budovaní a prevádz
ke betónových bunkrov (vzor 37), nazývaných Řopík, ktoré stoja pozdĺž rieky Morava. Prednáška bola do
plnená videoprojekciou. 

Opäť pripomíname, že v apríli sa 
v našom meste uskutočnia tri veľké 
ekologické podujatia. Všetko sa začne 
na Deň Zeme 22. apríla. Ministerstvo 
životného prostredia SR už tradične 
vyhlasuje na tento deň akciu Vyčistime 
si Slovensko. Mesto Malacky v tejto 
súvislosti vyzýva svojich občanov na 
vyčistenie si svojho okolia.

24. apríla sa u nás uskutoční pro
jekt Európskej únii záleží na tom, ako 
žijeme v Malackách. Osvetový projekt 
sa koná v 30 slovenských mestách, 
v ďalšom čísle MH vám prinesieme 
reportáž o tom, ako sa vydaril v Skalici. 
Viac informácií o projekte nájdete 
na stránke www.ekoslovensko.eu. 
Prekliknúť na ňu sa môžete aj cez ban
ner umiestnený na www.malacky.sk.

25. apríla budú Malacky účastní
kom súťaže Pomôžme recyklovať –  
Recyklačný deň s Rádiom Regina. 
S Kysuckým Novým Mestom a Starou 
Ľubovňou budeme zápoliť v tom, kto 
nazbiera viac separovaného odpadu. 
Malačania môžu v súťažný deň od 
6.00 do 15.30 h priniesť vyseparovaný 
odpad do Tekosu Malacky. Zapojiť sa 
môžu občania, školy aj podnikatelia. 
Záujem prispieť k víťazstvu už prejavil 
napríklad LIDL.

     mija

Zelené 
Malacky

MALACKÝ HLAS             �/2012



�MALACKÝ HLAS      6/2012

NIE SÚ MEDZI NAMI:
Ladislav Štupák, Malacky, 
*1948; Mária Dufková, Bor

ský Sv. Jur, *1930; Mária Kuklovská, 
Malacky, *1913

SpomienkY

VÍTAME MEDZI NAMI:
Emanuel Farkaš, *29. 2.; 
Timotej Balázs, *10. 3.; 

Karolína Magyarová, *10. 3.

20. 3. sme si pri
pomenuli 1. výro
čie úmrtia nášho 
drahého otca, 
starého otca Li
bora Trúbu. Kto 
ste ho poznali, ve
nujte mu s nami tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomína celá 
rodina.

Čas plynie a život 
sa končí, zostanú 
len slzy, smútok 
a spomienky.
Život Ti nedoprial 
s nami dlhšie byť,  
ale v našich srd

ciach budeš stále žiť.
31. 3. si pripomíname nedožité 70. 
narodeniny Maximiliána Muchu.
S láskou a úctou spomínajú man
želka Helena, syn Roman, vnúčatá 
Romanka, Danielka a Vierka s rodi
nou.

Nezomrela, spí, ak 
má sen, je krásny, 
zdá sa jej o tých, 
ktorých mala ra
da a ktorí mali ra
di ju.
1. 4. si pripomí
name 1. výročie úmrtia Márie Jur
kovičovej z Malaciek. S láskou 
spomínajú manžel, synovia, ne
vesty, vnuci, svatky a celá rodina 
v Hornom Hričove. Kto ste ju po
znali a mali radi, venujte jej tichú 
spomienku.

SPEKTRUM

mALACká mATRikA
od 5. 3. do 19. 3. 2012

15,62 EUR

Výročné 
rokovanie
leteckých
veteránov

17. marca sa konala výročná 
členská schôdza Klubu veterá
nov letiska Kuchyňa.

Predseda klubu pplk. v. v. Rudolf 
Dojčák zhodnotil program schôdze 
za splnený a poďakoval sa členom 
výboru za zodpovedný prístup k pl
neniu úloh počas roka 2011. Na schô
dzi bola prijatá správa o činnosti 
a hospodárení klubu za minulý rok 
a tiež plán činností na rok 2012.

Klub veteránov letiska Kuchyňa 
je dobrovoľníckou záujmovou or
ganizáciou, ktorá združuje bývalých 
príslušníkov leteckých útvarov, ako  
aj sympatizantov letectva. Klub 
pre svojich členov organizuje zá
jazdy, posedenia s hudbou a tan
com, pravidelné stretnutia na le
tisku Kuchyňa pri príležitosti Dňa  
slovenského vojenského letectva  
(17. 9.) a iné aktivity. Najbližšie or
ganizuje v máji posedenie pri jarnej 
pahrebe a v júni výlet na letisko 
v Prahe. Viac informácií nájdete na 
www.leteckyveteran.com.

    red

Moderná účesová tvorba, módna  
prehliadka spoločenských a svadob
ných šiat, nechtový dizajn, maľova
nie na telo, líčenie, masáže, efektívne 
chudnutie, rýchle a krásne opálenie, 
omladzovanie pokožky a celého tela, 
degustovanie svadobných zákuskov, 

šperky, kvetinárska dielňa. Jednodu
cho všetko, čo k ženám patrí, môže
te vidieť a vyskúšať 7. 4. od 17.00 h 
v priestoroch reštaurácie Macek na  
Ulici gen. M. R. Štefánika 110 v Ma
lackách. Neváhajte a príďte!   

 red

Saltare orbis opäť 
v Malackách

Pozývame vás zapojiť sa do 5. roč
níka podujatia Podeľme sa!.

Cieľom je pomôcť ženám a ich 
deťom v núdzi, v ťažkých životných 
situáciách a tiež umožniť ľuďom 
dobrej vôle prejaviť svoj súcit, so
lidaritu s trpiacimi. 

Podstatou podujatia je: Na obed 
jem polievku, no „platím” (for 
 mou daru) rezeň. 

Nedávam almužnu, ale dávam to, 
čo si odopriem. Je možné sa zúčast
niť rôznymi spôsobmi:

• pre všetkých je tu pozvanie na 
skromný polievkový bufet v parku 
na Kláštornom námestí v sobotu  
31. 3. v čase od 10.30 do 12.00. h. 
Polievku je možné „zaplatiť” (formou 
daru) ako celý obed a takýmto spô
sobom sa podeliť s núdznymi;

• rodiny môžu doma navariť 
skromný obed a ušetrené peniaze 
venujú na zbierku;

• individuálnym príspevkom.
Akcia prebieha ako celoslovenská 

verejná zbierka z iniciatívy Katolíc
keho hnutia žien Slovenska. V Ma
lackách ju pripravuje združenie DaR 
– Deti a Rodina v spolupráci s la
hôdkami GASTRO M a M (Srdiečko).

Výťažok zbierky bude použitý  
v občianskom združení MAGIS so síd
lom v Prešove. Poskytuje služby za
merané na pomoc ľuďom v núdzi: 
matkám s deťmi, obetiam domáce
ho násilia, sirotám a polosirotám, 
deťom bezdomovcov, dospelým 
odchovancom detských domovov, 
sociálne slabým rodinám. Poskytu 
je tiež právnické, sociálne a psycho
logické poradenstvo. Za vyzbierané 

peniaze sa vybuduje nízkonákladové 
bývanie pre rodiny v núdzi a mládež, 
ktorá vychádza z detských domovov; 
vytvorí sa chránená remeselná dielňa; 
zorganizujú preventívne a osvetové 
aktivity zamerané na problematiku 
násilia v rodine.

Text: DoMiNiK DobrovoDsKý
Dar – Deti a rodina; foto: archív MH

Ak v dnešných časoch nezabú
dame na poéziu, krásno a s tým 
spojenú recitáciu, ešte nie je 
všetko stratené. Dôkazom toho 
je 31 recitátorov poézie a pró
zy vo veku od 7 do 16 rokov, 
víťazov spádových kôl v Ma
lackách, stupave a Závode, 
ktorí sa stretli v piatok 16. 3. 
na obvodnom kole recitačnej 
súťaže Zúbkove pramene. ich 
prednes hodnotila trojčlenná 
porota v zložení A. Šurinová,  
J. Pagáčová a A. swan.

„Súťaž má tri vekové kategórie. 
Prvá je pre žiakov 2. až 4. ročníkov 
základných škôl, druhá pre žiakov 
5. až 7. ročníkov a tretia pre žiakov 
8. a 9. ročníkov, ale aj pre študentov 
osemročných gymnázií v ich veku,“ 
povedala A. Brázdovičová z CVČ 
v Malackách, ktoré súťaž organizuje. 
Podľa nej medzi súťažiacimi je asi 
tretina Malačanov, úspešných repre
zentantov ZUŠ, ale aj ZŠ Dr. J. Dérera 
a Spojenej školy sv. F. Assiského. Vý
sledky nájdete na www.malacky.sk.

Text, foto: T. búbeLová 

Všetko najlepšie 
k životnému jubi
leu – 75 rokov – 
Terézii sedláčko
vej zo srdca želá 
celá rodina.

BLAhožeLáme

Medzinárodná tanečná súťaž SALTA
RE ORBIS 2012 sa uskutoční v Ma
lackách 5. mája v ŠH Malina. Otvore
né sú vekové kategórie od detí po  
seniorov, ale tanečné kategórie od 
malých choreografií – cez show, open,  

scéniku, disco až po hiphop či street  
dance. Horúcou novinkou je SEVEN 
CHOREO, čo je kategória pre choreo
grafie siedmich tanečníkov v rôznych 
tanečných štýloch. Uzávierka prihlá
šok je 25. 4.     Text, foto: red

Príďte sa podeliť

Obvodné kolo 
Zúbkových 
prameňov

Dámy, zbystrite 
pozornosť!
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Na turnaj pricestovalo 36 výprav  
z 8 krajín – SR, ČR, Rumunsko, Bie
lorusko, Litva, Nórsko, Grécko, Ra
kúsko. Najväčšiu výpravu (18člennú) 
má Litva. Dovedna bolo v Malackách 
160 detí, 50 trénerov a 80 rodičov.  
Mladí športovci si merali sily v šty
roch kategóriách: dievčatá do 11 ro
kov, dievčatá do 13 rokov, chlapci 
do 11 rokov a chlapci do 13 rokov. 
Malacky reprezentovali Felix Ivančo, 
Erika Šrámková, Laura Švajdlenková, 
Andrej Freund a Patrik Fusek. 

A ako sa vôbec takéto veľké 
podujatie dostalo už druhýkrát  
do Malaciek?

Odpovedá Vladimír Mihočko ml., 
organizátor turnaja a predseda MSK 
Malacky: 

„Ja som sa ako žiak zúčastňoval na 
veľkých stolnotenisových súťažiach 
(majster Slovenska žiakov a juniorov) 
a mám na ne veľmi pekné spomienky. 
V súčasnosti je pre žiakov veľmi málo 
turnajov na takejto úrovni, a tak mi v 
hlave skrsla myšlienka zorganizovať 
taký turnaj, aby mohli deti zažiť to, čo 
som ako dieťa zažil ja. 

Turnaj je prínosom nielen pre de
ti, ale aj pre náš klub MSK Malacky. 
Zviditeľní našu prácu. A zviditeľní 
aj mesto Malacky. Počas turnaja sú 

tu desiatky detí a dospelých z rôz
nych kútov Európy a ja dúfam, že 
sa do Malaciek ešte niekedy vrátia, 
nielen za stolným tenisom, ale aj  
za mestom.“ 

Minulý rok mal turnaj štatút „len“ 
medzinárodného turnaja. Tento rok 
je oficiálnymi medzinárodnými maj
strovstvami Slovenska, ktoré sú za
radené do kalendára podujatí Eu
rópskej stolnotenisovej únie.

Výsledky
V tímových aj v individuálnych 

súťažiach kraľovali Rumuni, odniesli 
si 9 medailí. Po jednej získali Česi, Nóri 
a Bielorusi. 

Spomedzi Slovákov bodovali Še
vec a Špánik z Nitry a Belopotočano
vá, Labošová a Mičodová z tímu 

Slovakia. Dostali sa až do finále, kde 
potrápili budúcich víťazov.

Krst novej knihy
Počas turnaja sa konal krst novej 

publikácie – encyklopédia stolného 
tenisu Slovenska.

 Jej autor PhDr. Ernest Demetro
vič, rodák z Malaciek, bývalý pred
seda čs. zväzu stolného tenisu a dl
horočný funkcionár, má na konte 
už takmer dve desiatky publikácií. 
Prvú encyklopédiu stolného tenisu 
Slovenska napísal ešte v roku 1996. 
Druhé vydanie obsahuje nielen 
komplexné encyklopedické údaje, 
výsledky a fotografie, ale môže slú
žiť aj ako učebnica pre trénerov  
a funkcionárov. 

Milej povinnosti krstných rodičov 
publikácie sa ujali viacnásobná maj
sterka Európy a v súčasnosti trénerka 
ženskej reprezentácie Slovenska Va
lentina Popovová a primátor mesta 
Malacky Jozef Ondrejka. Autor pub
likácie sa poďakoval nielen všetkým 

zúčastneným, ale aj tým, ktorí mu 
pomohli k napísaniu a vydaniu tejto 
knihy. „Encyklopédia sa nerodila 
jednoducho, ale som rád, že sa aj  
v zložitých finančných podmienkach 
podarilo vydať túto peknú a osožnú 
publikáciu,” povedal. „Malacky boli 
dlhodobo baštou stolného tenisu  
a účasť pána primátora ukazuje, že  
tu je dobré zázemie športu, dobré 
zázemie stolnotenisového športu.” 
Na záver vyjadril túžbu, aby kniha 
neskončila iba niekde v „šuflíku” ale
bo v knihovni, ale aby si ju prečítali 
aj mladí a spoznali tak históriu a bý 
 valých stolných tenistov. „Je aj dobrou 
teoretickou prípravou stolnotenisové
ho tréningu pre nových hráčov,” dodal.

V Malackách sa takto stretla 
stolnotenisová mladosť a história  
a možno sa niektorí z talentov, kto
ré sa tu predstavili, objavia v tretej 
encyklopédii stolného tenisu.

ToMáŠ GelINGeR
 MIchAelA JANoToVá

foto: -otano-

Po celkom vydarených pria-
teľských zápasoch sa na jeseň 
2011 hráči klubu amerického 
futbalu Wildboars Malacky za-
čali pripravovať na ich prvú se-
zónu v SFl 7 – Slovenskú fut-
balovú ligu, ktorá sa začne 
v apríli. Napriek snahe sa do 
posledného možného dňa na  
prihlásenie tímov do SFl nepo-
darilo nazbierať dostatočný 
počet hráčov (zranenia, od-
chod hráčov), ktorý by sľubo-
val aspoň reprezentatívne vý-
sledky.

Malackí hráči sa však ligy zúčastnia. 
Vďaka výbornej spolupráci s klubom 
Smolenice Eagles nastúpia niektorí 
hráči Wildboars v dresoch tohto tímu 
a budú zbierať skúsenosti do ďalšieho 

ročníka slovenskej ligy amerického 
futbalu. Tieto skúsenosti hráčom ur
čite pomôžu, aby v ďalšom ročníku 
nastúpili už vo vlastných farbách 
v dresoch Wildboars Malacky, boli 
rovnocenným súperom a zabojovali 
o čo najlepšie výsledky. 

Za Smolenice Eagles nastúpia  
S. Blusk, P. Pápay, V. Čechánek, J. To
mek, Ľ. Gyirbach, M. Pekarovič a A. Bar
talský. Títo hráči sa od januára začína
jú postupne zapájať do kondičných 
a herných tréningov v Smoleniciach, 
ktoré ich majú pripraviť na zápolenie 
napr. s tímami Zvolen Patriots, Žilina 
Warriors, B. Bystrica Daemons alebo 
obhajcom vlaňajšieho titulu tak v SFL 
7, ako aj SFL 11 – tímom panovníkov 
Bratislava Monarchs. 

Text: M. KRASňANSKý 
foto: Wildboars Malacky

Za Fight Division Malacky nastúpili 
v kategórii GPP Gi, Lukáš Piffko (12 
rokov) a GPP No Gi Michal Kain (87 
kg). Lukáš Piffko (na fotografii) sa 
svojím výkonom prepracoval do 
finále, kde podľahol súperovi Tomá
šovi Novákovi (Jungle BJJ, CZ), získal 
však pre FightDivision Malacky 

2.  miesto  a  striebornú medailu.  
Lukášovi k dosiahnutému úspechu 
blahoželáme, a to aj z dôvodu, že je 
jeho vôbec prvým v našich klubových 
farbách a zároveň ide o náš prvý 
medzinárodný úspech v kategórii 
žiakov.

Text, foto: MARIAN STRelecKý

Prvý úspech 
FightDivision 
v GrapplingGi

V sobotu 17. 3. sa v priestoroch TJ Sokol bratislava konalo 1. kolo 
european hardcore NoGi & Giopen organizované Styx MMA 
Association Slovakia. Zúčastnili sa ho pretekári z Českej republiky, 
Maďarska a Slovenska. Zápasilo sa podľa platných pravidiel Adcc.

Tenisový 
nábor

Tenisový klub Strojár Malacky 
si vás dovoľuje srdečne pozvať na 
nábor do tenisovej prípravky, ktorý 
sa uskutoční v Malackách v dňoch

 31. 3. (sobota) 
od 15.00 do 15.45 h, ZŠ Záho-

rácka (telocvičňa), 
4. 4. (streda) 
od 16.30 do 17.30 h, Sokolovňa 

(oproti ŠH Malina). 
Nábor je určený pre ročníky na

rodenia 2004–2006, v prípade záuj
mu výnimočne i pre starších. Prosíme 
účastníkov, aby prišli v športovom 
oblečení vrátane športovej obuvi. 
V prípade potreby doplňujúcich 
informácií sa neváhajte obrátiť na  
trénerov zastrešujúcich tento pro
jekt. 

Kontakt: 
Michal Gelinger, 0903 24 10 86,
Peter Ondrovič, 0905 42 16 17.

  P. GelINGeR

Bezpečné 
športovanie 
vďaka BSK

S príchodom jarných dní vidí-
me v parku, uliciach a na ihris-
kách stále viac športuchtivých 
Malačanov.

Jedno z miest na sídlisku Juh, kde 
je možné športovať, je multifunkčné 
ihrisko pri Základnej škole Štúro
va, vhodné najmä na futbal, street
basketbal a tenis. Poškodené 
mantinely ihriska, pre ktoré bolo 
športovanie na ňom nemožné alebo 
sťažené, sú opravené. Projekt opravy 
finančne podporil Bratislavský sa
mosprávny kraj sumou 1300 €, 
za čo ďakujeme. Mesto Malacky 
projekt spolufinancovalo sumou 
410 €. Ihrisko môžu po dohode s ria
diteľstvom základnej školy využívať 
aj záujemcovia z radov verejnosti, 
a to od 17.00 h, tiež v prípade, že špor
tovisko nie je využité školou už od 
15.15 h. Nahlásiť sa môžete priamo v  
škole alebo na kontaktoch 034/772 
24 68, zssturma@pobox.sk.

-hrn-

Americký futbal 
v rozbehu

Slovak 
Open 
Malacky

15. 4. Cykloturistické vítanie jari na Záhorí
  Symbolické otváranie cyklociest na Záhorí

22. 4.  Otváranie Dyje a Moravy – k sútoku Moravy a Dyje
  Cyklovýlet Rakúskom a lužnými lesmi Moravy a Dyje

29. 4. Spomienka na Ostrov kormoránov
  Cykloturistické potulky dunajskými luhmi

Slovenský cyklokub Záhorák 
Malacky v apríli pripravuje

V Šh Malina to 
16.–18. marca žilo 
stolným tenisom. 
do Malaciek po 
roku opäť zavítal 
medzinárodný 
turnaj v stolnom 
tenise Slovak 
open Malacky – 
najmladší a mladší 
žiaci a žiačky.

Malačan Štefan Polák (33) je ka
ratista celou svojou dušou. Pestuje 
tento šport už 20 rokov a nie je preňho 
len zdokonaľovaním fyzických schop
ností, ale štýlom života. Nestačia mu 
domáce a medzinárodné úspechy 

a popredné umiestnenia v turnajoch 
z dorasteneckej či seniorskej mi
nulosti. Oddávna ho láka prístup 
najlepších – starých japonských 
majstrov, ktorí do svojho umenia 
nezasvätia len tak hocikoho. Preto si 

všetky svoje dany získané v SR obhájil 
aj u Japoncov. Ten tretí mu potvrdili 
vo februári v Rusku. 

Rozhovor s úspešným karatistom 
prinesieme v nasledujúcom čísle 
MH.          T. búbeloVá 

Tretí dan od japonských majstrov
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