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Korbáč, vodu, 
kraslíc moc 
Vám priniesla 
Veľká noc. 
Šťastie, zdravie, 
smiechu veľa, 
úprimne želá 

redakcia 
mestských médií

Počas akcie ste mohli 
sledovať, koľko námahy
stojí opletenie 
jedného vajíčka.

Chránené sú oba druhy
„Bocian biely patrí na Slovensku 

k chráneným druhom živočíchov.  
V Červenej knihe ohrozených a vzác
nych druhov živočíchov je zarade
ný k druhom vyžadujúcim ďalšiu 
pozornosť. U bociana čierneho síce 
pozorujeme nárast početnosti, no aj 
tak patrí medzi vzácne až ohrozené 
vtáčie druhy,“ hovorí zamestnanec 
Chránenej krajinnej oblasti Záhorie 
Martin Mráz. Odborne nám vysvetlil, 
že bociana čierneho ohrozuje najmä 
strata hniezdnych biotopov v lese, 
čo spôsobuje nevhodné, resp. ne
citlivé lesné hospodárenie (výrub 
hniezdnych stromov a stromov  
v tesnej blízkosti hniezda). „Počet
nosť bociana bieleho v Európe sa vý
razne znížila najmä likvidáciou bio
topu mokradí,“ tvrdí M. Mráz. Bocian 
biely loví na lúkach a v plytkej vode, 
niekedy aj na okrajoch obilných  
polí. Živí sa najmä žabami a inými 
obojživelníkmi, rybami, plazmi, 
hmyzom a jeho larvami, hrabošmi 

Bociany už prileteli
Na Záhorie sa vrátili z teplých krajín bociany. Ochranár Martin Mráz potvrdil, že prvý výskyt bocianov 
čiernych i bielych zaznamenali už v polovici marca tohto roka. Oba druhy bocianov sú chránené a v do
kumente Natura �000 sú na zozname druhov európskeho významu.

Posledný víkend pred Veľkou  
nocou sa v Malackom kaštieli  
uskutočnila predajná výstava 
veľkonočných ozdôb a aranž
mánov s názvom 

Veľkonočné 
inšpirácie

Vzhľadom na nepriaznivé poča
sie sa v sobotu neprišlo inšpirovať  
veľa ľudí, ale v nedeľu bola náv
števnosť veľmi dobrá. Na vystavo
vaných vajíčkach ste mohli vidieť 
rôzne techniky – voskovanie, háčko
vanie, madeira, patchwork. O ich 
skrášlenie sa postarali zamestnanci  
Dopravného krídla gen. M. R. Štefá

nika, členovia Jednoty dôchodcov 
a Klubu dôchodcov v Malackách, za
mestnankyne MsÚ, nezisková orga
nizácia Vstúpte, ale aj jednotlivci. 
Pán Oldřich Křenek venoval vlast
noručne upletené korbáče a pani 
Valéria Chrupková predávala svoju  
vlastnú tvorbu. O možnosť vysta
vovať a predávať kvetinové aranž
mány prejavila záujem kvetinárska 
dielňa Jasminum. Keďže sa výstava  
stretla s pozitívnym ohlasom verej
nosti, mesto Malacky má ambíciu 
v budúcnosti usporiadať toto podu
jatie v širšom meradle. S výstavou 
by mohli byť spojené vystúpenia fol
klórnych súborov a ukážky rôznych 
tradícií.

Text, foto: N. Slobodová 

Prvý aprílový pondelok ste mali možnosť opäť nezištne darovať krv. 
V dopoludňajších hodinách prišlo do Spoločenského domu MCK 
46 občanov s úmyslom pomôcť. Krv však pre zdravotné problémy 
odobrali len 38 z nich. Ak ste tento termín zmeškali, neváhajte a do 
kalendára si zapíšte dátum 10. 5.                       

Floriánska kvapka krvi       
Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Malackách  
a SČK Malacky vás všetkých pozýva na odber krvi, ktorý sa uskutoční 10. 5. 
od 8.00 do 11.00 h v areáli Záchrannej brigády HaZZ, Továrenská 1. Odber 
krvi je určený pre záchranné jednotky aj civilné obyvateľstvo. Na odber si 
prineste občiansky preukaz, kartu poistenca, preukaz darcu. V prípade zá
ujmu sa nahláste na t. č. 0903 03 13 54, email: klaudiakov@centrum.sk. 
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a krtmi. Zriedkavejšie aj mláďatami 
cicavcov. Potrava bociana čierne
ho je čisto živočíšna (ryby a oboj
živelníky, menej vodný hmyz). Po
travu loví v mokradiach, jazierkach, 
riekach a potokoch v okolí hniezdisk. 
Za potravou môže zalietať až 5 km  
od hniezda.

Ľudomilovia či samotári?
Zaujímalo nás, čím sú bociany vý

nimočné z hľadiska hniezdenia, či 
žijú blízko ľudí, alebo sa im skôr vy
hýbajú. „I keď sú bocian biely a čier
ny príbuzné druhy, majú úplne 
odlišné nároky na hniezdny biotop,“ 
priblížil ochranár M. Mráz. Bocian 
čierny hniezdi samotársky, hniezdo  
z konárov a vetvičiek je ukryté v ko
runách vysokých stromov, najmä  
listnatých. Je veľmi plachý, preto  
je chúlostivý na akúkoľvek činnosť 
v blízkosti hniezda. I vďaka vzájomnej 
spolupráci ochranárov a majiteľov 
a užívateľov lesných pozemkov, 
v ktorých sa hniezda bocianov 
čiernych nachádzajú, sa populácia 
bociana čierneho na Záhorí mierne 
zvyšuje. Zato bocian biely nežije 

pre nás takým skrytým životom a 
hniezdi často na stĺpoch elektrického 
vedenia či komínoch. Ľudia mu pre 
jeho majestátnosť, rozvážny pohyb, 
dôstojné sfarbenie a príkladnú rodi
čovskú starostlivosť v minulosti pri
pisovali v poverách vlastnosti, ktorými 
si získaval stály obdiv. Bociana bieleho 
môžeme pozorovať v hniezde alebo 
pri love. Na čerstvo pooraných po
liach často vidíme spolu viacero je
dincov. „Bocian čierny je mimoriadne 
plachý a najmä počas hniezdenia je 
preň pohyb ľudí v blízkosti hniezd 
stresujúcim faktorom, ktorý môže 
negatívne ovplyvniť vyhniezdenie. 
V krajnom prípade bocian opustí 
hniezdo s násadou alebo malými 
mláďatami, prípadne ho v ďalšom 
roku neobsadí. Preto je nevyhnutné 
pohyb ľudí, mechanizmov a prác  
v lese časovo usmerniť tak, aby zby
točne nedochádzalo k rušeniu tohto 
vzácneho druhu,“ upozorňuje ochra
nár.

Marchegg – bocianie mesto
Zaujímavé je hniezdenie bocianov 

v neďalekom rakúskom Marcheg
gu, kde je na jednom strome aj viac  

hniezd a tvoria akési bocianie sídlis
ko. Takýto pohľad sa naskytne pria
mo z interiéru marcheggského Pál
fiovského kaštieľa – takmer dvojčaťa 
nášho Malackého kaštieľa. Teraz je 
jedinečná príležitosť pozorovať bo
ciany v čase ich najväčšej aktivity – 
v apríli. Je to čas, keď majú bociany 
mladé a v hniezdach ich je najviac. 
Vylietajú za potravou, vďaka čomu 
je v okolí ich hniezd veľký pohyb. 
Náš tip vám zaručí príjemný výlet  
do prírodnej rezervácie, v ktorej 
hniezdi najväčšia kolónia bocianov  
v celej Európe. Oko poteší i baro
kový kaštieľ s domom záhradníka  
a anglický lesopark s rodinným mau
zóleom Pálfiovcov. 

Text: TATIANA BÚBELOVÁ
Foto: M. Mráz 

2. apríla sa v zasadacej miest
nosti MsÚ na Radlinského ul. 
2751/1 v Malackách konalo 
stretnutie, ktorého cieľom bolo 
prediskutovať situáciu, ktorá 
vznikla 28. 3., a jej dôsledky.

V súvislosti so situáciou náhlej 
núdze, ktorá vznikla na 
Družstevnej ulici 25 dňa  
28. 3., keď sa 11členná rodi
na (z toho 9 detí) ocitla náh
le bez strechy nad hlavou, 
mesto Malacky na základe 
zákona o obecnom zriadení a v sú
lade so zákonom o sociálnoprávnej 
ochrane detí a o sociálnej kuratele 
prikázalo umiestniť túto rodinu na  
nevyhnutne potrebný čas do voľ
nej ubytovacej kapacity mesta na 
Hlbokej ulici. Toto rozhodnutie vy
volalo odpor obyvateľov Hlbokej 
ulice. 

Mesto Malacky preto v záujme 
riešenia vzniknutej situácie zvolalo  
na 2. 4. o 17.00 h stretnutie s dotknu
tými obyvateľmi mesta. Na stretnutí 
sa zúčastnili nielen títo obyvatelia, 
ale aj poslanci mesta Malacky, pred
stavitelia MsÚ Malacky, Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny v Malackách 
a tiež predstavitelia Úradu vlády SR 
vrátane splnomocnenca vlády SR pre 
rómske komunity Miroslava Polláka. 

Obyvatelia Hlbokej ulice a okolia 
vyjadrili na stretnutí nespokojnosť  
s tým, že primátor mesta Jozef On
drejka ich o presťahovaní 11člen
nej rodiny z Družstevnej vopred 
neinformoval. Protestovali tiež proti 
rozširovaniu nájomného komplexu 
na Hlbokej ulici. V tejto súvislosti  
predložil poslanec za 6. obvod J. Ří
ha v mene obyvateľov petíciu proti 
rozširovaniu nájomného komplexu. 
Podporilo ju viac ako 530 obyvate
ľov.

Primátor mesta J. Ondrejka uznal, 
 že nájomný komplex na Hlbokej 
ulici ďalšiu záťaž neznesie. Prítom
ným občanom vysvetlil, že 11člen

ná rodina z Družstevnej ulice tam 
bola umiestnená len dočasne na 
maximálne 30 dní v súvislosti s rie
šením situácie náhlej núdze, ktorá 
vznikla na Družstevnej ulici č. 25 dňa 
28. 3., keď sa 11členná rodina (z toho 
9 detí) ocitla náhle bez strechy nad 
hlavou. Toto rozhodnutie podporili  

aj predstavitelia Úradu prá
ce, sociálnych vecí a rodiny 
v Malackách, ktorí dodali, 
že v opačnom prípade by 
hrozilo umiestnenie detí 
do detského domova na 

náklady mesta. 
Prednosta MsÚ Malacky Dušan 

Vavrinec dodal, že situácia náhlej 
núdze narušila dlhodobý proces 
riešenia nepriaznivej sociálnej 
situácie obyvateľov Družstevnej 
ulice. Ubezpečil však, že opatrenia 
uskutočňované smerom k zníženiu 
napätia v občianskom spolunažívaní, 
k zlepšeniu stavu v oblasti životného 
prostredia a začleneniu sa obyvateľov 
Družstevnej 25 do spoločnosti budú 
pokračovať. Dvom obyvateľom 

Družstevnej 25 poskytol MsÚ prácu  
v rámci sezónnych prác, čo by im 
malo finančne pomôcť v ich úsilí  
o získanie nového bývania. 

Splnomocnenec vlády SR pre 
rómske komunity Miroslav Pollák 
sa prítomným prihovoril slovami, 
že ľahšie je búrať než stavať a platí 
to nielen pre stavby, ale aj pre ľud
ské vzťahy. Mestu Malacky sľúbil 
ďalšiu podporu vo forme grantov  
a poradenstva. 

Rokovanie na túto tému bude 
pokračovať na zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva mesta Malacky, kto
ré sa uskutoční vo štvrtok 19. 4.  
Primátor mesta Jozef Ondrejka záro
veň navrhol poslancom stretnutie 
a diskusiu na túto tému ešte pred 
zastupiteľstvom. Témou rokovaní 
bude aj návrh obyvateľov Hlbo
kej ulice, ktorý hovorí, že namiesto  
11člennej rodiny by mohla byť v ná
jomnom komplexe umiestnená iná 
menej početná rodina z  Družstev
nej ulice. 

MICHAELA JANOTOVÁ

VRACIAME SA
K PROBLÉMU

Dokončenie z 1. strany

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

malackyhlas@malacky.sk

SPRAVODAJSTVO

Bociany už prileteli

MsÚ Malacky určuje termín na 
vykonanie jarnej preventívnej 
celoplošnej deratizácie na území 
mesta Malacky od 2. 4. do 15. 5.

Subjekty uvedené nižšie sú 
povinné vykonať deratizáciu vo 
svojich objektoch, príp. v objektoch, 
kde na území mesta Malacky vyko
návajú funkciu správcu, a to pro
stredníctvom firiem. Po vykonaní 
deratizácie treba zaslať pracovný 
list, resp. iný vierohodný doklad 
o výkone týchto prác obratom na 
MsÚ Malacky, oddelenie územné
ho rozvoja a životného prostredia. 
Nedodržanie týchto povinností bu

de postihované v zmysle platných 
právnych predpisov.

Povinné subjekty na vykonanie 
preventívnej deratizácie sú naj
mä vlastníci, príp. správcovia za
riadení spoločného stravovania, 
zdravotníckych zariadení, obchod
ných a podnikateľských prevádzok, 
školských a predškolských zariade
ní, prevádzkových a administratív
nych budov, obytných domov, ro
dinných domov – v prípade chovu 
hospodárskych zvierat,  kanalizač
nej siete, výrobných a prevádzko
vých objektov, vojenských objek
tov.

OÚRŽP

Ako uviedol na zasadnutí zastu
piteľstva Bratislavského samospráv
neho kraja Ivo Nesrovnal, projekt sa 
v tomto programovom období ne
realizoval pre nedostatok financií 
v Programe cezhraničnej spoluprá
ce Slovensko–Rakúsko 2007–2013. 
Výstavba mosta je totiž drahá, len sa
motný most by stál približne 12 mil. €. 
Spolková krajina Dolné Rakúsko  
a BSK sa snažili na most získať penia
ze aj z fondov Európskej únie. Kraj 
má ale obmedzenú možnosť čerpať 
tieto zdroje, jediná možnosť je teda 
program cezhraničnej spolupráce. 

Krajskí poslanci schválili členov cez
hraničnej slovenskorakúskej komisie 
pre prípravu projektu mosta. Za Bra
tislavský kraj schválili 14 zástupcov, 
medzi nimi aj podpredsedov kraja 
Iva Nesrovnala a Martina Bertu. 

Okrem toho poslanci uznesením 
splnomocnili predsedu kraja, aby ko
nal vo veci prípravy projektu mosta 
a získania externých finančných zdro
jov na výstavbu. Okrem toho má  
obnoviť rokovania so Spolkovou 
krajinou Dolné Rakúsko o projekte 
mosta do Angernu.

zroj: SITA

Do konca júla pribudne na poš
te v Malackách nový priečinok, tzv. 
epoint. Ide o integrované obsluž
né miesto, kde s pomocou kvalifi
kovaného pracovníka z jedného 
miesta vybavíte viaceré úradné 
záležitosti elektronicky. Epoint 
bude ponúkať napríklad výpis 
z Obchodného registra a katastra 
či odpis technického preukazu. Slo
venská pošta začala v marci epointy 
testovať na poštách v Trenčíne a Bra
tislave. Postupne ich zavedie do ďal
ších prevádzok. Epoint ponúkne 
zákazníkom výpis na počkanie a za 
polovicu bežného správneho po
platku. Platiť sa bude dať aj kartou. 
V Českej republike funguje podobná 

služba s názvom CzcechPoint už 
niekoľko rokov. Na Slovensku by ma
lo byť do januára 2014 približne 120 
epointov. Nemusia byť pritom len 
na poštách. Zaviesť si ich a používať 
môžu aj obvodné úrady či notári. Re
gistráciu prevádzkovateľov vybavuje 
Ministerstvo financií SR. Epointy 
sú súčasťou projektu vlády na 
informatizáciu spoločnosti. Epointy 
postupne ponúknu viacero elektro
nických služieb verejnej správy. Štát 
ich chce využiť aj pri zavádzaní dáto
vých schránok. Epoint by teda mal  
zvládnuť konverziu listinných do
kladov do elektronickej podoby, aby 
ich mohli ľudia využiť v dátových 
schránkach.     mija

Ďalšie zasadnutie MsZ mesta 
Malacky sa uskutoční vo štvrtok  
19. 4. o 15.00 h v zasadacej miest
nosti MsÚ na 1. poschodí, Radlinské
ho ul. 2751/1, 901 01 Malacky.

Program v skratke 
•  správa o plnení uznesení MsZ 
•  ústna informácia o abdikácii riadi

teľky MsCSS 
•  správa o vykonanej finančnej kon

trole ZUŠ Malacky, r. o. m.
•  návrh VZN, ktorým sa upravujú 

niektoré podmienky držania psov 
v meste Malacky

•  návrhy prevodov, prenájmov ne
hnuteľností a zmluvy

•  návrh na schválenie poskytnutia do
tácie na rok 2012 pre športové kluby 

•  návrh na schválenie stanov príspev
kových organizácií mesta Malacky

•  návrh na delegovanie zástupcov 
zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ 
Dr. J. Dérera 

•  návrh na schválenie projektu Revi
talizácia verejného priestranstva na 
Břeclavskej ul. A Ul. 1. mája

•  návrh na schválenie dodatku č. 2 
k Programu hospodárskeho a sociál
neho rozvoja mesta Malacky 

•  informácia o realizácii projektu Záho
rie Malacky – odkanalizovanie

•  plán preventívnych protipožiar
nych kontrol na roky 2012–2016 – 
Z44/2012

Podrobný program nájdete na 
www.malacky.sk.

„Dobrou správou týchto dní je, že 
nadácia Ekopolis v rámci 6. ročníka 
svojho otvoreného grantového 
programu podporila projekt Revita
lizácia lokality Tri duby a posunula ho 
spolu s ďalšími siedmimi projektmi 
Bratislavského kraja do 2. kola,“ písa
li sme v mestských médiách 24. janu
ára. Dnes už však dôvod na radosť 
nemáme, pretože medzi dvoma 
úspešnými projektmi za Bratislavský 
samosprávny kraj sa ten náš malacký 
nenachádza.

Na otázky redakcie mestských 
médií mesta Malacky o dôvodoch, 
prečo napokon revitalizáciu lokality 

Tri duby nepodporili, sme ani po 
niekoľkých dňoch nedostali odpo
veď. Predkladateľom zaujímavého 
projektu, ktorý však zostal bez pod
pory, bolo občianske združenie Dú
hovka a mal sa realizovať v spolupráci 
s mestom Malacky. Súhlas poskytol  
i majiteľ pozemkov, ktorým sú Vojen
ské lesy a majetky, š. p. 

Mesto Malacky však s úpravou 
a využitím tejto možnej rekreačnej 
oblasti počíta už dávno a hľadá iné 
finančné zdroje a možnosti, ktoré by 
myšlienke dali reálnu tvár a skutočné 
naplnenie.

T. BÚBELOVÁ

Zasadnutie MsZ

Ľahšie je búrať ako stavať
[stretnutie na tému Rómovia]

Jarná deratizácia

Tri duby EKOPOLIS 
nepodporil

Bratislavský samosprávny kraj má záujem o to, aby cez rieku Morava 
viedol cestný most zo Záhorskej Vsi do Angernu. Most je prioritou 
kraja v nasledujúcom programovom období 2014–2020. Snahou 
kraja bude ešte v tomto programovom období 2007–2013 získať 
zdroje na obstaranie dokumentácie pre stavebné povolenie a reali
začnú dokumentáciu.

BSK chce rokovať 
o moste do Angernu

Na pošte bude e-point
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ROZHOVOR

Karate robíte od roku 1992, 
teda od svojich 13 rokov. Keď ste 
si vybrali tento šport, tušili ste, 
že sa pre vás stane aj filozofiou, 
spôsobom prístupu k životu  
a nikdy sa nekončiacou cestou  
k dokonalosti?

Ako chlapec som zažil zlú skúse
nosť. Keď sme spolu s kamarátom 
išli z kostola, dostal som nečakane 
bitku. Niekto si ma s niekým splietol 
a doslova ma hodil o stenu. Nechá
pal som to, pocítil som bezmocnosť 
a neschopnosť brániť sa. „S tým mu
sím niečo urobiť,“ povedal som si. 
Vedel som, že v Malackách je oddiel 
karate, listoval som si v knihách, 
pozeral filmy, až som sa prihlásil. 
Vtedy išlo iba o šport. Bola v tom 
súťaživosť, dychtivosť po úspechu, 
snaha dostať sa do skupiny lepších, 
vyčleniť sa, ale aj boj, obrana, sila 
– neskôr aj tá vnútorná. Keď som 
začínal, asi by pre mňa bola hrozná 
predstava, že po 20 rokoch driny bu
dem mať „len“ tretí dan (čierny pás)! 
Najspokojnejší som, že všetky tri da
ny som si obhájil u Japoncov.

Ako to vtedy v karate u nás fun
govalo? Kto bol váš tréner a ktorí 
karatisti boli vaši rovesníci? 

Karatistický oddiel TJ Strojár Ma
lacky založil Milan Merc, ktorý nás  
aj trénoval. Boli sme spolu s Maria
nom Streleckým, Marekom Gašpa
rom, Adelou Dobrovodskou a Oľ
gou Mravíkovou asi druhá alebo 
tretia generácia od založenia oddie
lu. Musí sa nechať, že dosť silná –  
medailistická. V šestnástich sa mi  
podarilo vybojovať prvýkrát v histó
rii nášho oddielu 1. miesto na Maj
strovstvách SR v kategórii kumite do
rastencov (Pozn. red.: zápasenie) do  
75 kg. V rokoch 1992–1995 som bol  
na majstrovstvách SR dvakrát dru
hý a raz tretí. V roku 1996 som sa  
stal víťazom Českého pohára v do
rasteneckej kategórii. Bola to no
minácia na Majstrovstvá Európy  
dorastencov. Za najväčšie úspechy  
seniorského veku (od 18 rokov) po
kladám 2. miesto na Majstrovstvách 
SR družstiev v roku 2006 v Bánovciach 
nad Bebravou, kde som zápasil za 
Karate klub IPPON, dvakrát 3. miesto 
na M SR v kumite jednotlivcov nad 
85 kg a 3. miesto z medzinárodnej 
Veľkej ceny SR v roku 2007 – všetko 
kumite jednotlivcov nad 85 kg. Tá 
ma nominovala do reprezentačného 
tímu seniorov kumite v kategórii 
nad 85 kg. Absolvoval som viaceré 

medzinárodné turnaje – Duth open  
v Holandsku, Croatia open v Chor
vátsku a Veľkú cenu Maďarska... 

Kedy ste prestali počítať me
daily, vybojované zápasy a víťaz
stvá? Kedy nastal zlom, ktorý vám 
ukázal karate v jeho pôvodnej 
a najčistejšej podobe?

Dosahovali sme úspechy, no ja  
som mal aj to šťastie, že som spolu
pracoval so svojím doterajším tré
nerom Rasťom Mrázom, rodákom  
z Gajár, ktorý ma v športovej kariére 
posunul niekde úplne inde a ukázal 
mi karate ako bojové umenie starých 
majstrov, obrovskú prácu tela i ducha, 
ktorá je potrebná na dosiahnutie do
konalosti, akú podľa Japoncov smr
teľník ani nemôže dosiahnuť. Vrchol 
predstavuje 10. dan, ktorý si však Ja
ponci sami neudeľujú. K takej doko
nalosti sa podľa nich dá iba priblížiť. 
Najlepší majú deviaty. Rasťo Mráz 
je bývalý reprezentačný tréner – naj
úspešnejší v histórii SR a držiteľom  
7. danu JKF (KJF = japonská federácia 
karate), ktorý získal v roku 2011 v Ja
ponsku. Trénerskú kariéru ukončil 
len nedávno, v roku 2011. Dlhé roky 
sa stretáva s japonskými majstrami 
v štýle GOJU RYU (čítaj: gudžu rjú) 
a patrí medzi nich. Sledoval ma od 
detstva, radil mi, pomáhal zlepšovať 
sa – a neskôr aj „ukázať svoje telo“ 

tým, na ktorých vzhliadam s obrov
skou úctou a pokorou – majstrom 
z Japonska. Má v Bratislave vlastný 
klub a karate ho živí. Dosiahol dok
torát, ktorého súčasťou bolo aj  
dévédéčko ukážok 85 top najúčin
nejších techník, používaných sve
tovými pretekármi na turnajoch  
v kumite. Na turnajoch tajne nakrú
cal zápasy najlepších, väčšinou víťa
zov, a pre potreby tohto DVD som 
mu robil figuranta. Veľa mi to dalo. 

Prečo je dan od Japoncov iný 
ako ten, ktorý dostanete u nás 
alebo kdekoľvek inde vo svete? 

Kto karate vníma len ako šport, 
uspokojí sa s technickým stupňom 
dosiahnutým doma. Ale v Japonsku 
to berú inak. Technický stupeň mu
síte obhájiť u nich, aby vám ho  
uznali. Aj keby som mal 8. dan a bol  
by som Obamov syn, pre nich to  
nič neznamená. Neovplyvní ich to.  
Majú svoje pravidlá a ani možnosť 
obhajovať svoj dan nie je automa
tická. Nedá sa o to len tak požiadať. 
Japonci najskôr človeka niekoľko 
rokov sledujú na seminároch, 
až po čase dostane príležitosť 
na preskúšanie. Uspeje iba 
menšina. Len vyvoleným po  
kúskoch prezrádzajú tajom
stvá, ako byť lepší, ukážu skry
té pohyby, pomôžu zlepšiť 

prácu tela. Všetko si treba poctivo 
zaslúžiť. Ale nie ako u nás, keď sa dany 
rozdávajú aj automaticky, za súťaže 
alebo za zásluhy, napr. funkcionárom. 
Sú skúšky pre jednotlivé technické 
stupne, ale s tými japonskými sa to 
nedá porovnať. Človek musí uká
zať svoje cvičenie tak, ako to naj
lepšie vie, siahnuť až na dno fyzic
kých a psychických síl. Nesmiete 
pochybiť, stačí sa raz pomýliť, zavá
hať v technike a neuspejete. Karate 
znamená prázdna ruka (kara = prázd
na a te = ruka). Nie je to len príchod 
bez zbrane, ale má to aj hlbší vý
znam. Rukou ťa môžem pohladiť, 
ale aj zabiť. Tradičné kumite dáva 
priestor nebojovať na body, ale de
monštrovať vlastnú vyspelosť, do
konalosť techniky, spontánnu re
akciu a schopnosť zložiť súpera. 
Umenie ovládnuť sa, použiť karate, 
keď už nie je iné východisko, je sú
časťou majstrovstva. Pri skúškach 
je však dôležitá fyzická stránka, pri 
ktorej treba ukázať prácu svojho te
la – nie napodobňovať cvičenia a po
hyby z nejakého videa.

Má tento váš postoj aj nejaký 
praktický úžitok pre vašu špor
tovú kariéru? Alebo inak, rečou 
dnešného konzumného človeka. 
Čo z toho máte? Semináre a pre
skúšania vás predsa stoja veľa ná
mahy, ale aj peniaze.

No to áno. (Smiech) Ale ja to tak 
cítim. Karate – ako ho vnímam ja 
– úplne vystihuje moju mentalitu. 
Mám šťastie, že môžem „piť priamo 
z prameňa“. Mám skvelého a uzná
vaného trénera a sám sa stávam lep
ším učiteľom svojich malých zveren
cov. Karate je pre mňa celoživotná 
cesta k dokonalosti. V karatistickom 
oddiele TJ STROJÁR nenútime deti 
k účasti na mnohých zápasoch, 
ideme pokojnejšie, posúvame ich 
ďalej, keď sú pripravené. Karate je 
nielen boj, ale aj filozofia. Pomáha 
mi ísť dopredu, zvládať v živote 
ťažké chvíle. Ja som veľmi spokojný 
a po februárovom pobyte v Rusku 
taký nabitý pozitívnou energiou, 
že mi vydrží nadlho. Dostalo sa mi 

tam veľkej pocty. Keď sme 
v skupine tvrdo trénovali 
spolu s Rusmi, ktorí túžia do
stať sa bližšie k majstrom, 
jeden z najuznávanejších 
– majster Hanshi Seiji Fuiwa
ra (8. dan JKF) si ma vybral 

na demonštrovanie správnych tech
ník a práce tela. Málokedy si Japon
ci takto niekoho vyberú – už to bola 
pre mňa neuveriteľná česť. Pri cvi
čení kata Sanchin ma udieral na roz
ličné miesta tela, bil ma, pozoroval  
správanie každého svalu, každý zác
hvev, energiu tela. Mal som modriny, 
bol som úplne vyšťavený, ale šťastný. 
Na konci mi povedal, že som silný 
ako môj tréner Rasťo – a to bol pre 
mňa vrchol uznania, ktorý ma ďalej 
zaväzuje. Veď Rasťo má titul KYOSHI! 
Ten sa počas celej existencie karate 
podarilo získať z celého sveta iba 
štyrom Nejaponcom – on je jeden 
z nich. No a podarilo sa mi obhájiť aj 
svoj tretí dan.

Prezradíte nám o tom viac? Kto 
robil skúšky a kto hodnotil? 

Predchádzala tomu mesačná prí
prava. Rasťo sa mi naplno venoval a ja 
som drel. Z Malaciek sme išli dvaja. 
Okrem mňa bola na seminári Goju 
kai (čítaj: godžu kaj) v Domodedove 
pri Moskve aj moja voľakedajšia zve
renkyňa, dnes kolegyňa Vladimíra 
Dzúrová 1. dan JKF (30) zo Závodu, 
ktorá trénuje u nás v Malackách. Aj 
ona si počínala veľmi dobre a podľa 
Rasťa majstri uznali, že Malacky sa  
dobre prezentovali. Japonci chodie
vajú tam, kam ich zavolajú a kde to  
aj zafinancujú. Rusi sa veľmi sna
žia byť dobrí a spolupracovať s maj
strami štýlu Goju ryu a chcú sa do
stať do organizácie Goju kai, preto 
seminár sami usporiadali. Ale nie sú  
zvyknutí na taký tvrdý tréning ako 
napríklad ja. Niekoľkohodinové opa
kované cvičenia ich ničili. Seminár  
sa konal 23.–26. 2. v Domodedove  
neďaleko Moskvy pod vedením „sta
rých” majstrov Hanshi Seiji Fuiwara 
(8. dan JKF) a Kyoshi Leo Lipinski 
(7. dan JKF) a „mladších” majstrov 
Kyoshi Rastislav Mráz 7. dan JKF  
a Gyula Pál 6. dan JKF. V slovenskej 
výprave boli z klubu IPPON Kyoshi 
Rastislav Mráz (7. dan JKF), Natália 
Casanova (3. dan Seiwakai), Rado
slav Kurinec (1. dan JKF), Ján Rusnák  
(2. dan JKF), z TJ Strojár Malacky Šte
fan Polák (3. dan Seiwakai) a Vladi
míra Dzúrová (1. dan JKF). 

Koľkým z vás sa podarilo na 
skúškach uspieť?

Seminár bol náročný po fyzickej 
i psychickej stránke, pretože maj
stri testovali Rusov, či sú správni 
adepti. Trénovalo sa 6 hodín denne.  
Cvičili sme neskutočne veľa základ
ných techník v kihon ido a vo dvoji
ciach, potom katy (súbory techník 
a cvičení, ktoré vytvárajú predstavu 
boja so súperom). Skúšky sa robili  
v posledný deň seminára pred komi
siou štyroch vyššie uvedených maj
strov! Cvičili sa 3 kata a kumite – nie 
športové, ale tradičné. Skúšky na  
3. dan Seiwakai som zo slovenskej 
výpravy urobil ja a z Rasťovho klubu 
IPPON Natália Casanova. 

Čo hovorí na vašu záľubu vaša 
manželka a päťročná dcérka? 

Moja manželka je zlatá. Chodieva
la so mnou na turnaje ešte za slo
bodna. Stojí pri mne, vždy mi bola 
oporou a pomáhala mi – napríklad 
aj pri zraneniach. Nezabudnem, ako  
so mnou odšoférovala po vážnom 
zranení palca na nohe 400 km, a to 
mala vodičský preukaz len dva týž
dne! A dcérku so sebou brávam na  
tréningy. Chcem ju do karate zasvä
covať, ale postupne, nie nátlakom. 
Snažím sa všetko spolu skĺbiť. Moje 
ego je to posledné, čo chcem.

Zhovárala sa: TATIANA BÚBELOVÁ
Foto: archív Š. P.

Malačan Štefan Polák (33) je karatista 
celou svojou dušou. Pestuje tento šport 
už 20 rokov a nie je preňho len zdoko
naľovaním fyzických schopností, ale 
štýlom života. Nestačia mu domáce 
a medzinárodné úspechy a popredné 
umiestnenia v turnajoch z dorastenec
kej či seniorskej minulosti. Oddávna ho 
láka prístup najlepších – starých japon
ských 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, 40 km od Moskvy 
v Domodedove.

Tretí dan 
od japonských 
majstrov

„Za úspechy v karate vďačím najmä môjmu trénerovi Kyoshi Dr. Rastislavovi Mrázovi (tretí sprava), ktorý ma pripravoval 
a podporoval. Vďaka patrí aj malackým trénerom Stanovi Kotorovi, Milanovi Mercovi, Andrei Pullmannovej, Vladke 
Dzúrovej (druhá sprava) a predsedovi nášho oddielu Michalovi Pullmannovi. Vďaka nim Karatistický oddiel TJ Strojár 
Malacky dlhé roky funguje a vychádzajú z neho výborní karatisti.”

Štefan Polák  (vpravo)
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24. apríla k nám zavíta projekt 
Európskej únii záleží na tom, ako 
žijeme v Malackách. Počas dňa sa  
v meste uskutoční množstvo zaujíma
vých aktivít pre deti aj dospelých. 

Viac informácií o projekte nájdete 
na webovej stránke 
www.ekoslovensko.eu.
Prekliknúť na ňu sa môžete aj cez ban
ner umiestnený na www.malacky.sk.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  •  EKOLÓGIA

Riaditeľstvo CVeČka Malacky vás pozýva 
na slávnostné vyhlásenie výsledkov a vernisáž výstavby 

Zázraky z odpadu,
23. 4. o 11.00 h v CVČ Malacky, M. Rázusa 30 

AlžbetA ŠuRinoVá, riaditeľka CVČ

EURÓPSKEJ ÚNII ZÁLEŽÍ NA TOM,
EKO SA ŽIJE V MALACKÁCH

24. APRÍL 2012

Zelené Malacky
Tri veľké aprílové ekologické podujatia sa blížia

22., 24. a 25. apríl
22. apríl je celosvetovým Dňom 

Zeme. Ministerstvo životného pro
stredia SR už tradične vyhlasuje na 
tento deň akciu Vyčistime si Slo
vensko. Mesto Malacky v tejto súvis
losti vyzýva občanov na vyčiste
nie si svojho okolia a Malacký hlas 
pripravil pre usilovných SÚŤAž.

Dajte nám vedieť, kde a o koľkej 
budete čistiť Malacky. My vás prí
deme odfotografovať a zo všetkých 
fotografií potom vyžrebujeme jed
ného šťastlivca. Získa nákupnú pou
kážku v hodnote 100 € od Záhrad
ného centra APRO.

25. apríla budú Malacky účast
níkom súťaže Pomôžme recyklo
vať – Recyklačný deň s Rádiom  
Regina. S Kysuckým Novým Mes
tom a Starou Ľubovňou budeme 
zápoliť v tom, kto nazbiera viac se
parovaného odpadu.

MiChAelA JAnotoVá
Foto: archív Mh

Osvetový projekt Európskej únii zá
leží na tom, ako žijeme v ... sa koná 
v tridsiatich slovenských mestách, 
my sme sa boli 30. marca pozrieť na 
to, akoho zvládli  Skaličania.

Do zelených akcií za zapája aj Centrum voľného 
času. V spolupráci s mestom Malacky pripravi
lo pre deti 5. ročník súťaže tvorivosti ZáZRAKY 
Z oDPADu. 
Súťaž je zameraná na vytváranie umeleckých 
dielok z použitého materiálu.

Na bicykli za malackými pamiatka
mi po stopách železnej opony sa 
cyklisti vydajú o 11.00 h. Predtým sa 
však bude konať o 9.00 otvorenie 
cykloturistickej sezóny pred syna
gógou a o 9.30 sa uskutoční pre
hliadka Františkánskeho kostola 
a Malackého kaštieľa. Potom už bu 
de nasledovať 40 km dlhá trasa:  
Malacky–Gajary–trasa železnej opo
ny popri Morave do Suchohradu–
Láb–Plavecký Štvrtok–Malacky.

Cykloturistické vítanie jari na Záhorí
Cyklisti v SCK Záhorák Malacky dlhodobo environmentálne šetr
ným spôsobom všetkým záujemcom umožňujú spoznávať prírodné 
krásy a historické pamiatky Záhoria a aj lokality za našimi hranicami. 
15. 4. absolvujú ďalšiu zo svojich trás.
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KULTÚRA

MESTO MALACKY
MESTSKÉ CENTRUM KULTÚRY 
MALACKY

48. MALACKÁ 
HUDOBNÁ JAR
IV. koncert MHJ – 15. 4. o 17.00 h v Kultúrním domečku
ELIZABETH LOHNINGER QUARTET (jazz, New York, USA) 
www.lohninger.net 
vstupné: 6 €

V. koncert 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. koncert MHJ – 28. 4. o 18.00 h v Kultúrním domečku
GIUSEPPE VERDI: AIDA 
Záznam operného prenosu z Metropolitnej opery v New Yorku v HD 
kvalite a priestorovom zvuku 5.1 na veľkom filmovom plátne
www.metinhd.cz“ www.metinhd.cz
Účinkujú: Violeta Urmana (Aida), Dolora Zajick (Amneris), Johan Botha 
(Radamés), Carlo Guelfi (Amonasro), Roberto Scandiuzzi (Ramfis), Štefan 
Kocán (Kráľ); dirigent: Daniele Gatti, réžia: Sonja Frisell
Naštudovanie: taliansky jazyk s českými titulkami
Dĺžka predstavenia: 3 h 52 min.
Počet prestávok: 2
Aida, ktorej dej sa odohráva v starovekom Egypte, je tragickým milostným 
príbehom a zároveň výpravnou dramatizáciou plnou davových scén 
a pôsobivých zborových partov.
vstupné: 12 €
• • •
Pokladnica KD je otvorená vždy 2 hodiny pred každým predstavením. 
Info na tel. č. 034/772 21 10, 0903 80 12 14, www.mckmalacky.sk.

V kategórii mestá, kam bol zaradený aj 13-listový čiernobiely kalendár, 
umelecky stvárňujúci obyvateľov mesta s mentálnym postihnutím v úlohách 
a kostýmoch slávnych a celosvetovo známych osobností, si prvenstvo odniesla 
Spišská Nová Ves. Druhá priečka patrila kalendáru s názvom Žilina a okolie – 
impresie 2012. Hriňová zabodovala s kalendárom 120 rokov Hriňovej.

Netradičné fotografie, ktoré poslúžili na prípravu kalendára, si vo veľ-
koformátovom prevedení môžu Malačania pozrieť aj na výstave neziskovej 
organizácie Vstúpte, n. o., v Galérii MCK v Malackách od 12. apríla do 6. mája. 
Víťazné kolekcie kalendárov, najkrajších kníh a propagačných predmetov 
budú vystavené do 30. 4. v Banskej Bystrici a počas roka vo vybraných slo-
venských mestách.            Text, foto: T. BúBeloVá

„Detská” Malacká 
hudobná jar

Malacká hudobná jar je v plnom prúde a na Kvetnú nedeľu prišiel 
rad aj na malackých drobcov. Tí si vychutnali interaktívnu rozprávku  
o hudobníkovi Adamovi, ktorého otec poslal do sveta hľadať tú naj
krajšiu pieseň na svete v podaní divadla Baretka.

Deti počas rozprávky spoznali hudobné nástroje, ako napríklad flautu, 
saxofón, klavír, gitaru či bubny. V úlohe zaklínačov hudby a hudobných 
nástrojov sa predstavili herci Martin Hudec a Adam Kerďo. Predstavenie sa 
uskutočnilo aj v pondelok 2. 4., kedy sa naň prišli pozrieť deti z materskej školy 
a školských klubov.

Text, foto: N. SloBodoVá

MeSTo MAlAcKy A MeSTSKé ceNTruM KulTúry MAlAcKy
pripravuje pre Vás a Vašich priateľov populárne televízne hudobno- 

-zábavné improvizačné posedenie, do ktorého sú zatiahnutí aj diváci

29. 4. o 17.00 a 19.00 h
 

Hrajú: Petra Polnišová, Marián Miezga, Lukáš Latinák, Róbert Jakab, 
Juraj Kemka, Richard Stanke, Roman Pomajbo, Daniel Dangl

Hudobný sprievod: Marián Čurko, réžia: Daniel Dangl

Vstupné: 13 €; predpredaj v KD od 1. 3.

Z programu McK vyberáme:
14. 4. od 9.00 h do 19.00 h 

DEŇ EZOTERIKY – 
VZDANIE ÚCTY 
MATKE ZEMI 
Prednášky na rôzne témy 
MCK – Záhorácka 1919 

Vstup voľný

24. 4. o 17.00 h 
Klub cestovateľov – oZ Zenit 
Štefan Mihály: Rely 
Budapešť–Bamako 
Galéria MCK, 1. p.         Vstup voľný

Mimoriadne 
ocenenie 
nášho kalendára

Nástenný kalendár mesta Malacky na rok 2012 s názvom (Ne)zná
me osobnosti ocenila porota v prestížnej celoslovenskej súťaži 
Klubu fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov Najkrajšie 
kalendáre Slovenska 2012 mimoriadnym ocenením za výber ne
tradičnej témy s výrazným humanistickým a sociálnym podtónom.
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Prezident Študenskej rady 
stredných škôl Slovenskej re
publiky Andrej Boborka vy
hlásil 27. marca petičnú akciu 
s názvom Stop nespravodlivej 
maturite.

Búrenie študentov súvisí s ne
spokojnosťou s úrovňou tohtoročnej 
maturitnej skúšky. Prostredníctvom 
nej stredoškoláci odmietajú neustá
le pripravované novinky zo strany 
ustanovizní školského aparátu.

Andrej Boborka v petícii konšta
tuje: „Maturita ako niečo, čo má 
v žiakovi vzbudzovať prirodzený 
rešpekt a spontánne ho donútiť  
k systematickému pripravovaniu sa, 
zlyháva, pretože sa jej obsah netýka 
preberaného učiva, a to je vážny 
problém, ktorý treba riešiť. Taktiež 
neustále zmeny vo vyučovacom pro
cese, výučba rôznych predmetov bez 

učebníc a k tomu maturitné otázky, 
na ktoré nevie odpovedať nejeden 
vyštudovaný pedagóg, ktoré sú 
postavené skôr na hre Hádaj, na čo 
myslím? ako na nadobudnutých ve
domostiach, nás priviedli k tomu, že 
nemôžeme zostať ticho sedieť v škol
ských laviciach a mlčky súhlasiť, ale 
práve naopak, musíme sa postaviť 
a konečne začať bojovať za práva 
stredoškolákov naplno.“

Študenti teda v týchto dňoch 
vyjadrujú svoj nesúhlas. Žiadajú 
napríklad, aby sa so žiakmi začalo 
spolupracovať pri tvorbe všetkých 
materiálov, ktoré sa ich dotýkajú, 
zahŕňajúc materiály od školského 
poriadku až po metodické plány, 
aby maturitné otázky zostavovali len 
pedagógovia z praxe a nie úradníci 
od stola. Taktiež chcú, aby si žiaci 
mohli zvoliť náročnosť maturity  
z cudzieho jazyka bez ohľadu na to, 

akú školu navštevujú. No a hlavne 
od ministerstva žiadajú zmenu ma
turitných otázok tak, aby sa tieto 
zhodovali s tým, čo žiaci na strednej 
škole preberajú. My sme zisťovali, 
ako sú na tom malacké gymnáziá. 

„Nemám informácie, že by sa študen
ti nášho gymnázia zapájali do takej
to petície,“ uviedla riaditeľka Gymná
zia na Ul. 1. mája Elena Krajčírová. 
V súvislosti s našou anketou sa ďa
lej vyjadrila: „Neprajem si, aby sa 

podobným spôsobom takéto akcie 
propagovali na pôde našej školy.“ 
Vyspovedali sme preto len študen
tov Gymnázia sv. F. Assiského, ktoré 
je organizačnou zložkou Spojenej 
školy sv. F. Assiského.

ZDRAVOTNÍCTVO  •  ŠKOLSTVO

Reťazové emaily 
v princípe nemám 
rada a väčšinou ich  
aj v súkromnej poš
te mažem neprečí
tané. Nie je na ne  
dostatok času. Nie
kedy ma ale meno 
odosielateľa prinúti 
začítať sa. Viem, že 
daný človek by ma 
nechcel okrádať o čas 
a zrejme ide o voľačo 
dôležité. Tak som sa 
začítala aj do správy 
o možnej súvislosti 
zvýšeného výskytu 
rakoviny štítnej žľazy 
s mamografickým vy
šetrením či zubným 
röntgenom.

Golier na ochranu štítnej žľazy
„Veľmi dôležitá informácia pre 

ženy, ktoré chodia na mamografiu. 
Pri röntgenovaní si pýtajte golier na 
ochranu štítnej žľazy!“ začínal sa text 
správy, pri ktorej som spozornela. Veď 
sama som v Bratislave mamografiu 
absolvovala pred dvoma týždňami. 
Dvakrát dva ožiare, no nikto mi ni
jaký golier neponúkol. Dokonca si  
nespomínam, že by to niekedy niekto 
urobil aj v minulosti – a to už je pre 
mňa dôvod na znepokojenie. Sprá
va odkazuje na televízny program 
o údajne najrýchlejšie rastúcej rako
vine u žien, rakovine štítnej žľazy. 
Bol to vraj veľmi zaujímavý program, 
v ktorom možné dôvody nárastu 
renomovaný lekár spájal so zub
ným röntgenom a mamografiou. 
Ukázal, že na zástere, ktorú zubár dá 
pacientovi, je malý golier, ktorý môže 
byť zdvihnutý hore a okrútený okolo 
pacientovho krku. Veľa zubárov sa 
nenamáha zdvihnúť ten golier. Tiež 
existuje niečo ako ochrana štítnej 
žľazy počas mamografie. 

Bojíme sa otravovať 
personál

Pisateľka emailu opisuje, ako 
hlúpo sa cítila na mamografickom 

vyšetrení, ale nazbierala odvahu 
a ochranu si vypýtala. Technik mal 
zásterku v zásuvke. Podľa jeho vlast
ných slov ju nepoužíva rutinne, len 
keď si ju niekto vypýta. Čo však, ak 
ženy vôbec nevedia, že by si mali nie
čo pýtať? Súčasné zdravotníctvo sa 
zmenilo. Očakáva sa, že pacient bude 
nielen znášať finančnú spoluúčasť, 
ale v úsilí o zachovanie jeho vlast
ného zdravia sám vystupuje aktívne. 
Stretla som sa s pohoršením zdra
votníckych pracovníkov, keď pa
cienti majú nároky a očakávajú ľud
ský záujem a samozrejmú snahu 
o to najlepšie riešenie problému, 
ktorým pre chorého jeho choroba 
bezpochyby je. Navyše nie každý je 
dostatočne vzdelaný, informovaný 
o svojich právach a schopný obhájiť 
či nenechať sa odbiť. 

Mäkké žiarenie je 
(vraj) bezpečné

Znepokojivé súvislosti nás privied
li až do malackej nemocnice. Zaují
mali sme sa o to, či sa spomínané 
ochranné goliere používajú pri ma
mografických vyšetreniach. Na naše 
otázky odpovedala primárka rá
diologického oddelenia MUDr. An
drea Šalátková. „V rámci ochranných 

pomôcok pred ionizujúcim žiarením 
sa v našej nemocnici v prípade 
rádiodiagnostického ošetrenia 
používajú samostatné goliere na  
krk na ochranu štítnej žľazy. Záste
ry s golierom sa požívajú v stoma
tologickej rádiodiagnostike. Ak  
pacientka trpí ochorením štítnej žľa
zy, pri mamografickom vyšetrení sú 
ochranné goliere samozrejmosťou,“ 
dozvedeli sme sa. Poviete si, no pek
ne. A čo možné ohrozenie ostatných 
žien, ktoré ochorením štítnej žľazy 
netrpia? 

„Pri mamografickom vyšetrení 
sa na zobrazenie mäkkých častí 
používa tzv. mäkké žiarenie (25 až 30 
kV). Tok žiarenia je vyclonený a sme
ruje zhora na prsník, čo znamená, že 
krk ani štítna žľaza nie sú v priamom 
zväzku žiarenia. Na mamografickom 
prístroji je ochranná clona, ktorá 
je pred tvárou a krkom pacientky. 
Charakter žiarenia pri mamogra
fickom vyšetrení umožňuje, že 
mamografický prístroj obsluhuje 
rádiologický asistent priamo vo 
vyšetrovni za ochrannou clonou. 
Pri všetkých ostatných vyšetreniach 
je obsluhujúci odborný personál  
v samostatnej stavebne oddelenej 
miestnosti,“ vysvetľuje pani primár
ka. 

Kto si vypýta, golier dostane
Všetko by malo byť bezpečné, 

ale predsa len – dnes nič nie je isté 
a postoje k všeličomu sa pod vplyvom 
nových informácií ustavične menia. 
„Čo ak predsa?“ nedá vám. „Môžeme 
si golier vyžiadať?“ Pre taký prípad 
personál Nemocničnej, a. s., ktorá 
má v správe malackú nemocnicu, tiež 
ponúka riešenie: „Našim pacientom 
sme radi k dispozícií aj v prípade 
takýchto požiadaviek. Pacient si môže 
ochrannú pomôcku vyžiadať. Naše 
pracoviská rádiologického oddelenia 
sú vybavené takýmito ochrannými 
pomôckami. Je pre nás samozrejmé, 
že dbáme na dodržiavanie ochrany 
pacientov pred ionizujúcim žiare
ním.“ Takýto postoj nás potešil a re
dakcia má záujem zistiť, ako to naozaj 
funguje v praxi aj z pohľadu vás, na
šich čitateliek. 

O svoju skúsenosť sa s nami 
môžete podeliť na media@ma
lacky.sk alebo napíšte a vhoďte 
list do schránky mestských médií 
pri budove MsÚ v Malackách.

Text: TATIANA BÚBELOVÁ
Foto: S. OSuSKý

Akcionár zvažuje 
podanie na súd

Jedným z nich je opatrenie, po
dľa ktorého sestry majú pracovať 
z polovice úväzku ako administra
tívne pracovníčky. „Spoločnosť Ne
mocničná, a. s., ktorá je majoritným 
vlastníkom Nemocnice v Malackách, 
nedokáže splniť mzdové nároky zdra
votných sestier, ktoré im zo zákona  
od 1. apríla 2012 prináležia. Uspoko
jenie mzdových nárokov predstavu
je pre nemocnicu sumu 720 000 € 
ročne navyše. Zdravotné poisťovne 
záruku takéhoto zvýšenia platieb ne
mocnici doteraz neponúkli,“ uvádza 
Nemocničná, a. s., v tlačovej správe. 
Hlavný akcionár nemocnice R. Bar
dún zvažuje podanie na Ústavný 
súd SR, pretože sa domnieva, že zá
kon, ktorý určuje výšku mzdových 
nárokov zdravotných sestier, pričom 
zároveň nezabezpečuje potrebnú 
výšku úhrad, jej fakticky zabraňuje 
v slobodnom podnikaní. Tvrdí, 
že individuálne rokovali s každou 
sestrou. Súčasťou nových zmlúv 
je aj záväzok doplatiť sestrám všet
ky prostriedky navyše, ktoré od 
zdravotných poisťovní získa. Zatiaľ 
je to len 16 € na osobu. „Chceme, 
aby bolo všetkým jasné, že všetky 
prostriedky, ktoré nám zdravotné 
poisťovne na platy sestier poskytnú, 
pôjdu sestrám,“ povedal R. Bardún. 
Zdravotné sestry ponúkané riešenie 
odmietli. „Súhlas s navrhovaným pro
vizórnym riešením by sme vnímali 
ako súčasť solidarity zamestnanca  
s firmou, ktorá sa nie vlastnou vinou 
ocitla v situácii, kedy nevie splniť 
zákonný nárok zamestnancov,“ do
dal R. Bardún.

Na vyšetrenie len 
s klientskou kartou 

Od apríla potrebujete na ošet
renie v malackej nemocnici klient

sku kartu, inak nie je možné dostať 
sa do špecializovanej ambulancie 
ani na rádiodiagnostické vyšetre
nie. Novinkou je i poplatok 1 € za 
nadštandardné služby pre špecia
lizovanú ambulantnú starostlivosť 
a rádiodiagnostické oddelenie. Po
dľa už medializovaných informácií 
je toto opatrenie reakciou na vše
obecné problémy v rezorte zdravot
níctva i v nedostatočnom uhrádzaní 
výkonov zdravotnými poisťovňami. 
Nemocnica bojuje o prežitie rovna
ko ako mnohé ďalšie na Slovensku  
a toto opatrenie je jedným z tých, kto
ré majú zabrániť jej zatvoreniu. 

Od rána 2. 4., keď bol nový systém 
uvedený do prevádzky, v klientskom 
centre stáli rady ľudí, ktorí si chceli 
klientsku kartu vybaviť. Overovanie 
údajov, ktoré musia byť presné 
a použiteľné pri každom použití 
v budúcnosti, však nejaký čas trvá. 
Ľudí usmerňovali odborné pracov
níčky. Presvedčili sme sa, ako vyze
rá klientska karta – je označená me
nom a priezviskom jej nositeľa a stojí 
akciové 2 € (do 30. júna). Neskôr za 
ňu zaplatíte 3 €. 

Chce to trpezlivosť
O zmenách, ktoré v nemocnici 

platia od apríla, informovala Nemoc
ničná, a. s., v MH č. 6, rovnako ako  
o spôsobe úhrady poplatku 1 € za  
každé vyšetrenie v odbornej ambu
lancii. Systém klientskych kariet nie  
je výnimočný. Stretávame sa s ním  
vo viacerých bratislavských nemoc
niciach. Kým však budú mať všetci 
pacienti kartu vybavenú, bude ich to  
stáť trochu času a trpezlivosti. Potom 
by sa mal skvalitniť a najmä urýchliť 
systém objednávania, elektronickej 
komunikácie, notifikácie a prístupu 
k niektorým nadštandardným služ 
bám nemocnice.

TATIANA BÚBELOVÁ

Poplašné správy
alebo výstrahy?

NoviNky z NemocNice

Sestry zarábajú 
ako doteraz,
pacienti musia mať klientske karty
Posledný marcový týždeň v médiách dominovali správy o problémoch 
súvisiacich s pripravovaným zvyšovaním platov zdravotných sestier od 
apríla, ktoré uzákonila predchádzajúca vláda bez dostatočného finančné
ho krytia mzdových nákladov poisťovňami. Štátnym nemocniciam týmto 
opatrením neúmerne narastú dlhy a súkromné sú prinútené podnikať 
nepopulárne kroky, ktoré sú niekedy možno aj v rozpore so zákonom.

 Študenti sa búria, malackí však zostávajú pokojní

Simona Rusňáko
vá, 19 r.
Samotná petícia sa  
ku mne nedostala 
a počula som o nej  
veľmi málo. S úrov
ňou písomnej matu

rity však nie som spokojná. Nebolo to 
totiž o tom, kto má aké vedomosti, ale 
ako najviac nachytať študentov.

Anita Moserová, 19 r.
O petičnej akcii som čítala v internete, 
ale samotná petícia sa ku mne nedo
stala. Nesúhlasím napríklad s tým, že 

si nemôžeme vybrať 
úroveň pri maturite 
z jazyka. Niekto ne
musí mať danosti 
na jazyky alebo ne
má dobrý základ zo 
základnej školy. 

Ivan Damašek, 19 r.
Áno, o tejto akcii som počul. Do rúk 
sa mi dostal aj dotazník. Ten by som 
aj vyplnil, ale petíciu by som určite ne
podpísal. Keďže som túto maturitu mo
hol písať ja, prečo by ju nemali písať aj 
budúci štvrtáci. Súhlasím s tým, aby sa 

študenti zapájali do 
tvorby maturitných 
otázok, keďže otázky 
tohtoročnej písom
nej maturity sa vo 
veľkej miere netýkali 
preberaného učiva. 

Maturita bola zameraná viac na čita
teľskú gramotnosť ako na vedomosti, 
ktoré máme z hodín. 

Na podpísanie petície majú štu
denti čas do konca apríla, viacerí sa 
však vyjadrili, že v tom nevidia zmysel 
a neveria, že sa niečo zmení.

Text, foto: N. SLOBODOVÁ

Počul/a si už o petičnej akcii Stop nespravodlivej maturite?
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Príležitosti pre maturantov

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:

NIE SÚ MEDZI NAMI:

80 – Terézia Brnová, Oskár 
Dobrovodský, Oľga Kožu- 
 chová, Valéria Kožucho-

vá, Emília Ležovičová, Ružena 
Polláková, Matej Prokeš, Vladimír 
Sivák, Rudolf Tomanec, Jana Va- 
lentová; 85 – Jozef Feranec, Juraj 
Kadlec, Anna Králová, Mária Lin- 
derová, Mária Matúšková, Cecí- 
lia Slobodová; 90 – Mária Greifová

Miroslav Uhrinec, Jakubov, 
*1963; Július Hamburg, Ma- 

 lacky, *1930; Arnold Gróf, Rohož-
ník, *1922; Vladimír Friala, Martin  
*1952; Františka Kudlová, Pl. Pod-
hradie *1963; Růžena Sýkorová, Ma- 
 lacky *1934; Cecília Vaňková, Sološ-
nica *1934; Dezider Hrehuš, Ma-
lacky *1929

SpomienkY
21. 3. sme si pripo-
menuli 12. výro-
čie, čo nie je medzi 
nami naša mama,  
babka a prababka 
Irenka Hajdinová. 
Za tichú spomien-
ku ďakujú dcéra, zať a vnuci.

Už smutné 3 roky, 
čo nie si medzi na
mi, odišiel si, zo
stali sme sami. Tá 
rana stále bolí, za
budnúť nám ne
dovolí. 

Na Vladimíra Salavu s úctou 
a láskou spomínajú manželka, 
dcéry Zuzka, Janka, Ivetka, Katka 
s rodinami a sestra Oľga s ostat-
nou rodinou. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku.

SPEKTRUM

mALACká mATRikA
od 19. 3. do 2. 4. 2012

Mestské centrum kultúry v spo-
lupráci s občianskym združením UV  
a študentskou organizáciou Mladiin-
fo usporiadali 19. 3. v Malackách jed-
no zo svojich podujatí. V priestoroch 

knižnice sa konalo o 10. hodine pre 
maturantov cirkevného a o 11.30 ho-
dine pre študentov štátneho gym-
názia v Malackách. Lektormi boli 
za občianske združenie UV Sabí-

na Maršálková a za študentskú or-
ganizáciu Mladiinfo Ondrej  Mäsiar.

V tejto diskusii prebrali možnosti 
osobného rastu študentov po ukon-
čení strednej školy a počas štúdia 
na vysokej škole. Ide o študijné vý-
menné pobyty v rámci projektu 
Erasmus, odborné stáže, jazykové 
kurzy, tréningové semináre, európ-
sku dobrovoľnícku činnosť a iné  
v zahraničí. Všetky akcie sú hradené  
z finančných prostriedkov EÚ.

Zmyslom týchto aktivít je zlepše-
nie jazykových znalostí, zvýšenie 
všeobecného prehľadu študentov, 
ich samostatnosti a flexibility, ktoré 
zefektívni využitie času počas štúdia 
na vysokej škole a hlavne ich lepšie 
pripraví na pracovný trh po jeho 
ukončení. Štúdium na vysokej škole 
nie je podmienkou zúčastnenia sa 
väčšiny spomínaných programov.

Text: S. M.; foto: MCK

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!

Klub filatelistov ZSF 52–32, Mestské centrum kultúry, 
Centrum voľného času a Základná škola Dr. J. Dérera Malacky

vás pozývajú v sobotu 21. apríla od 8.00 do 12.00 h na

JARNÚ 
ZBERATEĽSKÚ 
BURZU
 – stretnutie zberateľov všetkých zberateľských odborov – známky, mince, 
bankovky, pohľadnice, telefónne karty, kalendáriky, pivné suveníry, 
starožitnosti, figúrky z kindervajíčok, hokejové kartičky, odznaky 
a pod. do ŠJ ZŠ Dr. J. Dérera, Ul. gen. M . R. Štefánika 7, Malacky a na par-
kovisko v priestore školského dvora.

Vstupné: dospelí 0,50 €, deti do 15 rokov zadarmo

Deti zo spojenej školy (špeciálna 
a praktická škola) sú vďačné za každé 
podujatie, ktoré sa pre ne pripravu-
je. Dôkazom je i v podstate nenápad-
ná aktivita, ktorú si pre svojich žiakov 
pripravil Alexander Blatný. Deti na-
učil hrať na ozvučných paličkách. 

Učiteľ oproti sebe postavil dve 
desaťčlenné družstvá zložené z naj-
šikovnejších žiakov prvého a druhé-

ho stupňa, ktorí zahrali rovnakú 
pieseň. Spoločne sa stretli aj pri vy-
ťukávaní rytmu do piesne od Whit-
ney Houston. „Neučíme deti len to, 
čo predpisujú osnovy, ale snažíme 
sa ich vzdelávať aj v aktuálnych té-
mach, ktoré rezonujú v spoločnosti,” 
hovorí riaditeľka spojenej školy  
M. Míznerová. 

A. Blatný, učiteľ s 33-ročnou 

praxou, priznal, že práca s tými-
to deťmi nie je ľahká, ale my sme  
videli, že to preňho nie je prekážkou 
a svojim zverencom sa venuje s veľ-
kou láskou. Súťaž hodnotili všetci 
učitelia, asistentky a vychovávateľky. 
Družstvám mohli udeliť od 0 do 5 
bodov. A kto nakoniec vyhral?  Všet-
ci, pretože sa naučili niečo nové, uká-
zali svoju snahu a v mnohých prí-
padoch i talent.

Okrem toho sú žiaci školy úspešní 
v mnohých športových alebo spe-
váckych súťažiach, na čo sú právom 
pyšní.

Text, foto: N. SloboDoVá

MCK v Malackách ho usporiadalo 
už dvanástykrát. Tento ročník bol 
iný aj tým, že sa zmenili podmienky 
pre zábavychtivých drobcov. Okrem 
toho, že každý účastník musí byť či-

tateľom knižnice, organizátori po-
sunuli aj hornú vekovú hranicu (od  
6 do 10 rokov). Navyše noc plnú  
zábavy mohli zažiť len tí, ktorí sa  
na tejto akcii ešte nikdy nezúčastnili.  
Záujem prejavila dvadsiatka de-
tí. Dobrovoľníci z Divadla na ham-
bálku, priatelia knižnice a pracovníci 
MCK pripravili pre deti bohatý pro-
gram spojený s prostredím knižnice 
a knihami. Dostali napríklad baterky 
a v Múzeu M. Tillnera museli v tme 
hľadať to, čo do expozície nepatrí.

Ale maľovali aj svoje vlastné erby, 
z poprehadzovaných písmen muse-
li tvoriť názvy kníh a predstavili sa aj 
v karnevalových maskách. Niektorí 
si dali na nich záležať viac, iní menej. 
Dôležitejšie však je to, že spoločne 
zažili noc plnú zábavy a dobrej nála-
dy, niektorí boli dokonca prvú noc 
bez rodičov. 

Text, foto: N. SloboDoVá

Noc s Andersenom 
zažili aj malacké deti

Marec je mesiacom knihy, preto sa už tradične v posledný marcový 
piatok v knižniciach po celom Slovensku a v Čechách uskutočňuje 
podujatie Noc s Andersenom. 

Rytmická súťaž 
v spojenej škole

Výherkyňou básnickej zbierky 
Šepotom, ktorá nám poslala 
správne vylúštenie poslednej 
tajničky z MH 4, je E. Klenová 
z Malaciek. Žiadame ju, aby sa 
ohlásila v redakcii.

kRížovkA
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Mladší žiaci Strojára Malacky 
pod vedením trénera T. Stachoviča 
sa zúčastnili a ešte stále zúčastňujú 
súťaže s názvom Zimná liga, do ktorej 
sú zapojení okrem Malačanov hráči 
zo Stupavy, Brna a Prostějova. Mimo 
tejto dlhodobej súťaže štartovali 
na troch turnajoch. V januári v Ma
lackách obsadili 2. miesto. Vo feb
ruári hrali v Stupave, skončili na  
4. mieste. V marci boli zase na výbor
nom turnaji v Novom Veselí na Mo
rave, kde tiež skončili na 4. mieste 
za účasti moravských družstiev. 
Hádzanári sa zúčastnia i blížiaceho sa 
medzinárodného turnaja v hádzanej 
mládeže v Prahe s názvom Prague 
Handball Cup 2012. V ich kategórii tu 
bude v apríli hrať 49 družstiev.

Mladšie žiačky počas zimnej pre
stávky štartovali na troch turnajoch 
v Hodoníne, kde jeden z turnajov 
vyhrali a na ďalšom obsadili 2. miesto. 
Trénermi družstva sú T. Kuklovský 
a D. Šuster.

Na turnajoch v Hodoníne sa zú
častnili i staršie žiačky, ktoré vedie 
P. Kuklovský. Toto družstvo úzko 
spolupracuje s družstvom Tatrana 
Stupava a v budúcnosti možno 
vznikne spoločné družstvo, ktoré 
bude hrať na majstrovstvách Brati
slavského kraja, tak ako to je v súčas

nosti u starších žiakov. Tí v spoločnom 
družstve  Malacky/Stupava hrajú 
pod vedením M. Spuchláka, ktorý 
družstvo prevzal po J. Juhásovi.

O zvýšenom záujme o hádzanú 
hovorí i zapojenie malackých druž
stiev do súťaží v minihádzanej 
v rámci Bratislavského kraja, kde sa 
uskutočnia za sezónu štyri turnaje 
za účasti asi 30 družstiev. Hrá sa  
v 2 vekových kategóriách, a to zvlášť 
ročníky narodenia 2001 a 2002, zvlášť 
ročníky narodenia 2003 a 2004. V je
sennej časti vyhrali družstvá Strojára 
Malacky jedno 1. miesto a jedno  
2. miesto. 

Zaujímavá je i súťaž Medziná
rodná interliga, ktorá je podpo
rovaná z fondov V4. Na turnaji tejto 
súťaže v Stupave A družstvo Strojára 
obsadilo 2. miesto a ďalší turnaj bude 
v apríli v Novom Veselí na Morave. 
Na aktivitách týchto hádzanárskych 
talentov sa podieľajú D. Šuster,  
R. Baláž, M. Rummell, ale aj ďalší hrá
či družstva mužov a samotní rodičia 
najmenších hádzanárov.

O tom, že nastal rozvoj mládež
níckej hádzanej, svedčí i vznik mini
handbalovej ligy o Pohár Cvečka, na 
organizácii ktorého sa okrem CVČ 
v Malackách podieľajú i ZŠ na Štúrovej 
ul. v Malackách, Stupava a Rohožník. 
V rámci tejto súťaže sa uskutočnia  
4 turnaje, z toho na jar budú 2. Záu
jem malackých detí o hádzanú sa 
prejavil i na Majstrovstvách okresu ZŠ 
v hádzanej, keď u dievčat zvíťazila ZŠ 
Štúrova a u chlapcov ZŠ Dr. J. Dérera. 
Obe družstvá budú reprezentovať 
náš okres na majstrovstvách Brati
slavského kraja ZŠ. 

I keď sa zdá, že základňa hádzanej 
je už široká, hádzanári nezatvárajú 
dvere pred ďalšími deťmi či rodičmi, 
ktorí majú záujem, aby ich dieťa špor
tovalo. 

Ak ste to práve vy, tu sú kontakty 
na trénerov hádzanej:

Tomáš Stachovič, 0905 73 87 94, 
stachovic@ivt.sk 

a Dušan Šuster,  0911 71 74 95, 
susterzs@pobox.sk.

• • •
Tréneri touto cestou ďakujú všet

kým, ktorí prispeli a prispievajú k ras
tu  mládežníckej  hádzanej  v  tomto 
období, a to hráčom družstva mužov, 
rodičom,  ktorí  ochotne  pomáhajú, 
ale  i  sponzorom  a  priateľom  há
dzanej v našom meste. A  práve nich 
pozývame  5.  mája  do  priestorov 
ZŠ na Štúrovej ulici na tradičný há
dzanársky majáles.

A. PAŠTEKA
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Hanúsek 
obhájil titul 
majstra SR

V dňoch 31. 3.–1. 4. bola Ga
lanta dejiskom M SR v boxe 
mladších, starších žiakov a ju
niorov. V mestskej športovej 
hale sa zišlo 69 boxerov z 20 od
dielov Slovenska.

BC RTJ Malacky na týchto maj
strovstvách mal zastúpenie dvoch 
boxerov.

Vo vekovej kategórii mladších 
žiakov v hmotnosti do 38 kg Marián 
Ružička a vo vekovej kategórii ju
niorov v hmotnosti do 54 kg Jaroslav 
Hanúsek.

Marián Ružička sa v sobotu stretol 
s boxerom z BC Galanta Ladislavom 
Kurucsom, ktorého porazil hladko 
v pomere 9:2 na body. Víťazstvo ho 
posunulo do finálových bojov, kde 
sa stretol s boxerom z BC Galanta 
Máriom Dömem. Finálový duel bol 
veľmi vyrovnaný, ako víťaza však ur
čili domáceho borca, ktorý zvíťazil  
v pomere 7:6 na body.

Jarovi Hanúskovi BC RTJ Malacky 
určil žreb boxera z BC Galanta Erika 
Vargu. Jaro svojho súpera vybodoval 
v pomere 18:9 na body a zabezpečil 
si postup do finále. Tu na neho čakal 
boxer z oddielu BC Ždaňa. Jaro Hanú
sek vo finálovom dueli porazil svojho 
súpera hladko v pomere 14:7 na body 
a vybojoval tak svoj druhý titul M SR 
v boxe juniorov.  Pre malacký oddiel 
to je už v poradí 33. titul M SR od 
roku 1993, kedy sa box v Malackách 
obnovil po 17 rokoch.

Vzhľadom na to, že sa stal maj
strom SR juniorov, môže štartovať  
 o mesiac neskôr na M SR mládeže, 
teda o vekovú kategóriu vyššie. 

Tréneri 
Ali a Robo REiSEnAuERoVci

Prvýkrát v živote sa na súťažné 
pódium v dopoludňajších hodinách 
postavil Daniel Kadlíček, ktorý repre
zentoval Malacky v hmotnostnej ka
tegórii do 66 kg ako najľahší prete
kár štartového poľa. S trénerom si 
naplánovali pokoriť v trojboji 400 kg 
hranicu, čo sa im však nepodarilo. Da
no drepol 135 kg a zaostal za svojím 
osobným rekordom o 5 kg, na lavičke 
potlačil 100 kg, čo je až o 15 kg menej 
ako jeho maximum a v mŕtvom ťahu 
zvládol 160 kg, čo je o 10 kg menej, 
ako je jeho aktuálne maximum. Cel
kovým trojbojom 395 kg sa mu však 
podarilo obsadiť 3. miesto a ukázať 
Slovensku svoj vynikajúci potenciál 

tak v silovom trojboji, ako aj v špor
tovej kulturistike. 

Popoludní v hmotnostnej kategó
rii do 105 kg nastúpil už ostrieľaný pre
tekár Lukáš Krajčír. Napriek chorobe 
a zraneniam, ktoré musel v príprave 
prekonať, celkovým trojbojom 660 kg 
(240–170–250) si utvoril nový osobný 
rekord a v najsilnejšej kategórii ob
sadil 6. miesto. Našim pretekárom 
zabezpečovala primeraný komfort 
výprava oddielu v zložení Štefan 
Hrebík – vedúci výpravy a asistent 
trénera, Zdenko Krajčír – tréner, Dá
vid Krajčír  a Jarmila Šimkovičová – 
technický sprieovod.

ZDEnKo KRAjčíR

V malackom drese mohli diváci 
po dlhšom čase vidieť aj Šamulku 
a celý dvojzápas odohral na smeči 
talentovaný Lukáč, ktorý vyzerá byť  
prísľubom do budúcnosti. Prvý zá
pas mal celkom jednoznačný prie
beh a Záhoráci ho vyhrali 3:1. Druhý 
zápas bol podstatne zaujímavejší. 
Spočiatku to vyzeralo na rovnaký vý
sledok. Domáci viedli 2:1 na sety a vo 
4. sete 23:21. Koncovku však nezvládli 
a darovali hosťom z Bratislavy možnosť 
tajbrejku. V ňom viedli Malačania už 
13:7. Domáci hráči poľavili a zrazu 
bolo na ukazovateli skóre 13:13. Ba
ranovi sa však podarilo otočiť, a tak 
sa nakoniec po dramatickej koncov
ke zaslúžene radovali domáci. Ví
ťazstvo im však nepomohlo a skon
čili sezónu na 5. mieste, čo je po 
4. a 3. mieste v posledných sezó
nach miernym sklamaním. To bolo 
spôsobené najmä úzkym kádrom  
a prístupom niektorých hráčov 
k tréningovým a zápasovým po
vinnostiam. Nejaké body sa po
strácali so slabšími súpermi a na 
druhej strane sa nepodarilo vybojo

vať žiadne body s najlepšími druž
stvami súťaže (Komárno, VKP), 
s ktorými sa ešte v minulej sezóne  
hrali vyrovnané zápasy. To však ne
mení nič na tom, že toto družstvo 
má perspektívu zlepšovať sa a hrať 
o popredné miesta v 2. najvyššej sú
ťaži.       duš

Malacký silový 
trojboj v Sabinove

V sobotu 31. 3. sa v Sabinove uskutočnili Majstrovstvá Slovenska 
v silovom trojboji žien, mužov a masters, na ktorých mali už tradične 
zastúpenie aj Malacky. na šampionát mimoriadne vysokej úrovne 
sme po športovej, ale aj formálnej stránke vyslali dvoch pretekárov.

Malacká hádzaná 
má perspektívu 
o reálnosti titulku svedčí aktivita hádzanárov počas zimnej prestávky 
pred začiatkom jarných majstrovských súťaží žiakov a žiačok. Základňa 
malackých hádzanárov stále rastie a o výborné výsledky nie je núdza. 

Strojári porazili
Volley Team

1. liga muži Západ – 18. kolo STRojÁR MAlAcKY–VollEY TEAM „b“ 
3:1 a 3:2
Volejbalisti Strojára privítali v poslednom dvojzápase sezóny re
zervu extraligového Volley Teamu, ktorá síce bola v tabuľke vyššie, 
ale dlhodobo s ňou majú pozitívnu bilanciu. Tú si vylepšili aj v so
botu 24. marca.
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