
Oliver, Lukáš a Richard (16 a 17,  
Studienka) posedávali na lúke pod 
stromom a nasávali atmosféru: „Prišli 
sme po 13.00 h a chceme zostať asi 
do 20.00 h. Je to tu fajn. Program sme 
neštudovali. Sledujeme ho náhodne, 
je to príjemný oddych. Chodievame 
sem každý rok, kedysi s rodičmi. Čo 
nás sem pritiahlo? Ženy. (Smiech) Ale  
je tu málo lavičiek a pečienky sme 
mali suché. To jediné môžeme vy
tknúť. Prídeme aj o rok.”

Mária (37, Malacky), ktorá s pria
teľkou a deťmi sledovala program  
v stane. „Program je perfektne pri
pravený, vynikajúca hudba, ani ne
viem povedať, čo bolo najlepšie, 
všetko je super a nič by som neme
nila, len je tu trochu draho. Som pre

davačka,“ vysvetlila s úsmevom. „Všet
ko je niekoľkokrát predražené. Ale 
celkovo je to tu pekné, všetko sme si 
prešli, organizátori majú pochvalu!“ 
Jej syn Patrik (12) však predsa len 
mal výhradu – v programe mu chýbal 
Rytmus alebo aspoň Dara. Pridali sa 
k nemu aj ostatné deti. Nuž – máme 
prvý tip na budúci rok.

Novopečení Malačania Pe
ter (32) s manželkou Líviou (28)  
a s dcérkou Lilianou (1) sa prechá
dzali a boli nadšení a spokojní: „Bý
vame v Malackách len dva roky a cí
time sa tu dobre. Sem sme prišli po 
obede, dcérka sa povozila na poníko
vi a počúvali sme hudbu najmä na 
alternatívnej scéne. Ako sa nám páči 
fontána? A kde je? Hneď sa ideme 
pozrieť. Nič by sme tu nemenili, dá 
sa tu veľmi príjemne stráviť čas. 

Zdenka zo Zlatých Moraviec 
(50) po 16.00 h balila svoj stánok 
s medovými produktmi: Všetkého 

Zelené akcie
V apríli sa v Malackách konalo 

niekoľko „zelených“ podujatí. V rám
ci Dňa Zeme sme čistili naše mesto, 
usilovní boli najmä mladí Malačania. 
Ich rodičia sa majú od nich čo učiť. 
Školáci poupratovali parky v meste 
aj okolie rybníkov a potokov za mes
tom. Množstvo odpadkov, ktoré tam  
našli, je na zaplakanie. Dospelákov, 
ktorí to tam vyvážajú, už asi nezme
níme, ale nádejou je práve naša mlá
dež. Hlavne na ňu bola zameraná  
aj osvetová akcia Európskej únii zá
leží na tom, Eko žijeme v Malackách. 
V kine bol pripravený zaujímavý 
program pre deti aj dospelých.  
Kým dopoludnia praskalo kino vo 
švíkoch, večer, keď mali prísť dospelí, 
zívalo prázdnotou. Sadiť nové ma
lacké stromy prišli do parku tiež len 
deti. Dospeláci sa „pochlapili” len  
pri tretej akcii – súťaži 
v separácii.

Pálfiho srdce
V piatok 20. apríla sa uskutočnilo 

odovzdávanie cien Pálfiho srdce 
2012. Ide o ocenenie osobností za 
výsledky ich práce v oblasti športu, 
vedy, kultúry či spoločenského ži
vota, ktoré presiahli svojím význa
mom hranicu mesta. Symbolika Pál
fiho srdca pochádza zo známeho 
historického faktu, keď si významný 
šľachtic Pavol IV. Pálfi z lásky k Malac
kám nechal po smrti vybrať srdce  
z hrude, nabalzamovať ho a pochovať 
v rodinnej krypte, kde malo navždy 
spočinúť spolu s pozostatkami ostat
ných malackých Pálfiovcov. Tak  
navždy venoval svoje srdce mestu 
napriek tomu, že mal byť pochova
ný v Dóme sv. Martina v Bratislave za 
zásluhy v boji proti Turkom. Autorkou 
symbolického Pálfiho srdca z pálenej 
hliny je malacká keramikárka Libuša 
Čtveráková. Medailóniky 
ocenených ponúkame na 
strane 9.

Brušné 
tanečnice

Hádzaná, futbal, basketbal... to sú  
športy, ktoré k Malackám neodde
liteľne patria. Nedávno sme vám 
v Malackom hlase predstavili aj je
den menej známy šport, ktorý sa 
v Malackách rozrastá a darí sa mu 
– lukostreľbu. Dnes tu máme ďalší 
– brušné tance. Mnohí sme síce už  
zaregistrovali, že u nás v meste máme 
brušné tanečnice, ale vedeli ste, že 
bodujú v medzinárodných súťažiach? 
Z poslednej súťaže si priniesli sedem 
cien. Pre nás exotické tance nám 
predviedli aj na Prvomájových Ma
lackách. Toto umenie, staré viac ako 
10tisíc rokov, bolo na pódiu plnom 
slovenského folklóru zaujímavým 
spestrením. Ale veď napokon aj 
orientálny tanec v mnohom čerpá 
z etnických ľudových tancov a jeho 
stopy sa nachádzajú 
v najrôznejších kultú
rach.

úvodník

Dvojtýždenník  •  www.malacky.sk malackyhlas@malacky.sk
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Aj tento rok pripravilo mesto Malacky pre svojich občanov tradičné Prvomájové Malacky. Konali 
sa už po dvanásty raz. Nekončiaci dav návštevníkov, ktorý sa hrnul do Zámockého parku od devia
tej hodiny, je dôkazom toho, že Malačania si slávnosti obľúbili. Tento rok nám príroda zariadila 
priam letné počasie a teplota sa vyšplhala až nad 30 °C. To už bolo pre mnohých za hranicou únos
nosti a možno práve pre veľké horúčavy si oslavy neužili tak, ako by chceli. Viac na stranách 6–7.

5-dňová šnúra 
prvomájových 

osláv

Aké boli 
Prvomájové 
Malacky 2012?
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Pokračovanie na 2. strane

Možno aj vám sa zdá, že náš život 
plynie akosi rýchlo. Práca, škola, po
vinnosti, občas záujmy a na ľudí, 
ktorí sú nám najbližší, nám zostáva 
len zlomok času, ktorý by si zaslúžili. 
Týždeň po týždni otáčame ďalší 
list v kalendári. Pred chvíľkou sme 
rozbaľovali darčeky pod vianočným 
stromčekom a už je po Veľkej noci. 
Onedlho príde nedeľa 13. máj – dá
tum, keď tento rok vzdáme hold svo
jim mamičkám, ale aj babičkám.  
Uctíme si ženy, ktoré nám dali život 
a často sa museli vzdať toho, po čom 
túžili. Nikdy nám to však nebudú vy
čítať, pretože nás nekonečne ľúbia.  
Aj my deti svoje mamy ľúbime a vá
žime si ich, hoci to tak niekedy nevy
zerá. Nechcem vás „kŕmiť” rečami 
o tom, že vážiť si ľudský život je naj
dôležitejšie, veď to každý z nás vie. 
Najhoršia chvíľa v našich životoch 
je, keď strácame najbližších. Keď mat
ka stráca dieťa a dieťa stráca matku.  
Ja už, bohužiaľ, svojej babičke ne
poviem, ako ju ľúbim, ani ako som 
rada, že tu s nami bola. Ale ak takú 
možnosť máte vy, nepremrhajte ju 
a využite každú chvíľku. 

Venované žene s veľkým srdieč
kom Jolke Pokornej z Veľkých Levár.

NATÁLIA SLOBODOVÁ

Nezabudnite 
na svoje 
mamičky!

Prvomájové oslavy sú už za 
nami. Počas nich sme vyspo
vedali mnohých z vás a za
ujímalo nás, ako ste boli  
spokojní, čo sa vám na Pr
vomájových Malackách pá
čilo, čo vás prekvapilo, čo  
ste si tu užili a čo by ste prí
padne vylepšili. A tu sú nie
ktoré z vašich postrehov.

Čiastočná uzávera cesty I/2
Od 10. do 31. mája bude z dôvodu opravy krytu vozovky na max.  

5 dní čiastočne uzavretá cesta I. triedy č. 2 – Stupavská ul. V prvej  
etape prác bude uzavretý ľavý, v druhej etape pravý jazdný pruh. Správca 
cesty (Slovenská správa ciest) najprv odfrézuje kryt vozovky, a potom položí 
2vrstvový emulzný stredozrnný mikrokoberec. Práce budú uskutočňované 
v zmysle projektu „I/2 Malacky Stupavská ul. – Intravilán – oprava cesty“. 

Práce sa týkajú 320 metrov vozovky na výjazde z mesta. Doprava bude 
riadená svetelnou signalizáciou, ktorá bude na oboch stranách opravované
ho úseku cesty.                Slovenská správa ciest
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je tu hojnosť, ale takú slabú tržbu 
ako dnes pri takom počte ľudí som 
ešte nezažila. Predali sme tovar za 
20 €. Nikto sem ani nenazrel. Vlani to  
bolo úplne iné a predtým rok ani ne
spomínam – perfektné! Neviem, čím 
je to. Možno je nás tu veľa. Ešteže sa 
tu za stánok neplatí. Ale organizácii 
sa nedá nič vytknúť.

Ján (35), manželka Katka (27) 
a dve dcérky (Malacky) boli nadše
ní. Ján vraj „masovky“ nemusí, ale je 
tu kvôli svojej rodinke a je spokojný. 
Žiadne mínus nevidí, dozvedeli sme 
sa. Katka, ktorá práve deťom prinies
la voňavé klásky varenej kukurice, do
dáva: „Z roka na rok je to lepšie a lep

šie. Po koncertoch nechodíme na 
nejaký program, kadiaľ ideme, tam 
sa zastavíme. Máme to tu radi.“

Dušan (39, Malacky), Andrea 
(34) s ročnými dvojčiatkami prišli 
popoludní už druhý raz za deň: „Je 
to perfektné, až na tú horúčavu, ale 
s tým nič neurobíte!“

Peter (49, Malacky) a jeho man
želka Erika (44) sem chodievajú 
každý rok a nenechajú si 1. máj v Ma
lackách ujsť. Na obed si boli doma 
oddýchnuť a už sú tu zas (o 16.00 h). 
„Je tu strašného národa! Ani prejsť sa 
nedá, ale to k tomu patrí. Mali sme vy
braných pár skupín, ktoré sme chceli 
vidieť. Doobeda sme stihli Cigánskych 

diablov, plánovali sme Funny Fellows, 
ale to nám nevyšlo. Vychutnali sme si 
sestry Winklerové. Chýba mi tu však 
country,“ hovorí Peter. 

Klaudia (36) je zdravotníčka 
a členka jednej z hliadok Červeného 
kríža, ktoré boli k dispozícii s kolegy
ňami pre prípad potreby počas všet
kých podujatí už od piatka 27. 4. „Sadli 
sme si na chvíľu na trávu, lebo máme 
v nohách pekných pár kilometrov. 
Našťastie sme neriešili nijaké úrazy 
ani nevoľnosti. V takomto úpeku sa  
mohlo stať všeličo. Len v piatok si 
jedna tanečníčka vyvrtla členok 
a v sobotu si dve deti rozbili kolená. 
Celkovo to dopadlo vynikajúco.

Braňo (46, Zohor) s Vierkou (45) 
prišli až popoludní: „Prišli sme si od
dýchnuť, voľačo si užiť, počúvnuť si 
nejakú dobrú hudbu, odreagovať  
sa... Veď zajtra zasa ideme do robo
ty!“ Braňo na rozdiel od Vierky „ofrf
lal“ pečienku za to, že vraj nebola 
dobre dochutená a chýbal mu tam 
cesnak. Vierke vraj chutilo preto, lebo 
predtým si dala pivečko...

Ján (46, Malacky) všetkým odká
zal, že komu sa tu nepáči, je blbec. 
„Je tu všetko a každý by si tu mohol 
niečo nájsť. Komu sa tu nepáči, nech 
ide domov!“ K vylepšeniam dodal, 
že by spoplatnil účasť stankárov na 
podujatí, aby sa peniaze investovali 
do ešte lepšej prípravy – alebo na 
kaštieľ.

Martin (22, Zohor) a Jana (20,  
Malacky) sedeli na lavičke pri hádza
nárskom ihrisku a rozprávali sa. „Chce
lo by to viac košov na odpadky, už sa  
vysýpajú,“ zareagoval Martin poho
tovo na otázku o vylepšeniach. „Inak 
je tu fajn ako vždy. Len škoda, že už 
nechodia známejšie skupiny ako vo
ľakedy, keď bola scéna mladých na 
škvarovom ihrisku.

Koničkári z Ranča u indiánky sa 
po celý deň nezastavili. „Je tu 5 koní 
a 2 poníky, dopoludnia každý z nich 
prešiel s deťmi na chrbtoch asi 10 km, 
popoludní aspoň dvakrát viac. Táto 
atrakcia je pre deti veľmi obľúbená,“ 
hodnotili na záver počas nakladania 
koní do vozíkov o 17.30 h. 

TATiAnA BúBEloVá
Foto: naty

ZáKlADné inFoRMáciE:

DoDáVATEĽ
Skupina dodávateľov „Kanalizá

cia Malacky“ zastúpená vedúcim 
členom STRABAG, s. r. o., a Combin 
Banská Štiavnica, s. r. o.

FinAnciE
Celkový rozpočet projektu je 

14 661 632,38 €, z toho nenávratný 
finančný príspevok z eurofondov 
cez operačný program Životné pro
stredie je vo výške  13 928 550,76 €  
a pokrýva 95 % nákladov. Zvyšných  
5 % nákladov, t. j. 733 081,62 € po
krýva mesto Malacky.

PRácE
V súčasnosti sa realizujú príprav

né práce. Dodávateľ by mal v týchto 
dňoch predložiť plán realizácie vý
stavby a harmonogram stavebných 
prác. Začať by sa mali koncom mája. 

Nová kanalizácia by mala byť hotová 
do 16 mesiacov. 

KDE
Lokalita východ – Majer, lokalita 

východ – priemyselná zóna, lokalita 
juh – po oboch stranách št. cesty I/2 
od potoka Malina, lokalita západ –  
od Kozej ulice smerom do Kostolišťa.

KoĽKo
Viac ako 16 km novej kanalizácie. 

Mesto Malacky je v súčasnosti odka
nalizované jednotnou kanalizačnou 
sústavou v dĺžke takmer 32 km. Za
čala sa budovať v 60. rokoch a je na 
ňu napojených 14 936 obyvateľov  
zo 17 887, t. j. 83,5 %.

• • •
Všetky potrebné informácie vám  

budeme pravidelne prinášať v Ma
lackom hlase, v eMTV, na webovej 
stránke  malacky.sk  a v mestskom 
rozhlase.      mija

odpoveď stavebného 
úradu znie:

„Z podnetu nie je zrejmé, 
kto je stavebníkom a či ide  
o stavbu na území Malaciek. 
Preto odpoveď môžeme 
poskytnúť len vo všeobecnej rovi
ne. Mesto Malacky ako príslušný 
stavebný úrad prizýva k územnému 
a stavebnému konaniu všetkých 
vlastníkov susedných nehnuteľností. 
Tí majú právo vznášať v rámci kona
nia svoje námietky a pripomienky  
a stavebný úrad sa s nimi vysporiada  
v rámci rozhodnutia. Môže námiet
kam vyhovieť podmienkami rozhod
nutia, alebo môže námietky zamiet
nuť, pričom je povinný v odôvodnení 
uviesť, prečo boli námietky účastní
ka konania zamietnuté. Nemôže sa 
teda stať, že námietky, ktoré vzniesol 
účastník konania, bude stavebný 
úrad ignorovať.

Ak účastník konania nesúhlasí 
s názorom stavebného úradu  

a s vydaným rozhodnu
tím, má právo podať voči 
tomuto rozhodnutiu od
volanie.

Vtedy Krajský stavebný 
úrad v Bratislave preskúma 

postup stavebného úradu a môže 
rozhodnutie potvrdiť, zrušiť alebo 
zmeniť. Nie je zrejmé, či pani M. ako  
účastníčka konania všetky tieto mož
nosti využila. Umiestnenie strešných 
okien v rovine strechy sa neposudzuje 
ako umiestnenie okien z obytných 
miestností v protiľahlých stenách 
rodinných domov a nie je tu ani  
možné uplatniť odstupové vzdiale
nosti podľa § 6 vyhlášky č. 532/2002 
Z. z. Taktiež stavebný úrad nie je 
oprávnený posudzovať narušenie 
pohody bývania. V takýchto prípa
doch je potrebné sa obrátiť na súd  
v občianskoprávnom konaní.“

Zistili sme viac
Pani M. je nahnevaná. Jej manžel 

vraj vzniesol počas stavebného 
konania námietky proti strešným 
a bočným oknám, ale nikto ho ne
počúval. Namieta aj to, že údajne 
„celú stavbu nik nevidel cca tri roky, 
je načierno postavená.“ Ďalšou ko
munikáciou so sťažovateľkou a so  
stavebným úradom sme zistili kon
krétnejšie údaje. Podľa spisu ide o prí
stavbu a nadstavbu existujúceho ro
dinného domu na Stupavskej ulici. 
„V čase podania žiadosti sa stavba 
začala a stavebný úrad postupoval 
podľa § 88a stavebného zákona,  
keď je stavebník povinný preukázať, 
že dodatočné povolenie stavby nie  
je v rozpore s verejným záujmom. 

Podľa čestného vyhlásenia sta
vebníka sa práce na stavbe začali  
v roku 2006, ale v tomto roku boli aj 
prerušené. V roku 2010 stavebníci 
požiadali stavebný úrad o vydanie 
dodatočného stavebného povolenia 
na stavbu. Účastníkmi konania 
boli všetci vlastníci susedných ne
hnuteľností. Pani M. účastníčkou 
konania nebola, keďže v tom čase 
nemala vlastnícky podiel v susednej 
nehnuteľnosti. 

nikto z účastníkov konania ne
vzniesol voči stavbe námietky či 
už písomnou formou, alebo do zá
pisnice na ústnom rokovaní,“ in
formovala nás pracovníčka staveb
ného úradu. 

Práva sa domáhajú neskoro
Prístavba k domu je situovaná  

6,40 m od hranice pozemku sťažo
vateľky. Okná, ktoré spomína, vedú 
zo schodiska – tiež 6,40 m od hrani
ce susedného pozemku, na ktorom 
v tejto časti nestojí žiadna stavba.  
V projekte sa nehovorí o obmedze
ní otvárania okien ani o tlmených 
sklách. Takáto požiadavka nebola 
žiadnym z účastníkov konania na 
stavebnom úrade vznesená. 

Rozhodnutie bolo doručené všet
kým účastníkom konania, účastníci 
konania nevyužili svoje zákonné 
právo a nepodali voči rozhodnutiu 
odvolanie. 

Poučme sa z cudzích chýb!
Sťažovateľom prekáža niečo, pro

ti čomu sa včas nepostavili tak, ako 
mali. Nepáčilo sa im to, ale svoje 
námietky nepodali písomne, ani 
netrvali na tom, aby boli podchytené 
v zápisnici z ústneho konania. Z toho 
plynie poučenie, že všetky záležitosti 
s právnymi dôsledkami máme riešiť 
v čase na to určenom a takpovediac 
začerstva. Rodina sa podľa všetkého 
márne domáha pomoci teraz, keď 
svoje právo nevyužili hneď a staveb
ný úrad literu zákona dodržal. S poci
tom straty súkromia sa asi budú 
musieť vyrovnať.

tabu

PÝTAME SA
ZA VÁS

SPRAVODAJSTVO  •  PUBLICISTIKA

Aké boli 
Prvomájové 
Malacky 
2012?

Podateľňa MsÚ nedávno zare
gistrovala písomný podnet pou
kazujúci na firmu v centre mesta, 
ktorá údajne viacerými spôsobmi 
škodí životnému prostrediu. 
Podľa sťažovateľa, ktorý sa však 
nepodpísal, denne tam aj hodinu 
stojí viacero strojov s pustenými 
motormi na nespevnených plo
chách, ktoré nezabránia odtoku 
oleja do podzemných vôd, skladu
jú tam stavebný odpad a hlučný
mi pílami pília drevo. Spomína 

sa aj spaľovanie odpadu na voľ
nom ohni. Zisťovali sme, ako sa 
oddelenie územného rozvoja a ži
votného prostredia k podnetu po
stavilo. „Kompetencie mesta nie 
sú smerované na kontrolu podni
kateľských subjektov. Keďže na
ozaj môže ísť o nenáležité znečis
ťovanie spodných vôd a ovzdušia, 
podnet posielame na obvodný úrad 
životného prostredia na zisťovanie,“ 
povedala Jana Ježková z MsÚ. 

tabu

Riešime, čo vás trápi

Záhorie, Malacky  
odkanalizovanie

Dokončenie z �. strany

Ak ste účastníkmi stavebného 
konania, využite svoje práva včas

„Ako je možné, že niekto môže bez povolenia stavať dom, ako 
chce, bez pokuty dodatočne dostane povolenie, má k nám do 
dvora dve strešné okná a jedno väčšie, ktoré malo byť údajne 
tlmené, cez to okno však vidieť a nie iba to, ale je aj otvárateľné,“ 
pýta sa pani M. v rubrike otázky a podnety na www.malacky.sk 
Jej manžel údajne proti oknám protestoval na stavebnom úrade, 
kde ho vraj ignorovali. Ako susedia nemajú pokoj ani súkromie. 
Keď k nim niekto príde, odvedľa už cez okno sledujú, kto to je. 
Čo sa dá teraz robiť?
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Nie ste Malačianka. Prezraďte 
nám niečo zo svojho súkromia. 
Odkiaľ pochádzate a kde ste do
teraz pôsobili?

Naozaj nie som Malačianka, ale 
zato pochádzam zo Záhoria. Bývam 
len kúsok od Malaciek, v obci Sekule, 
kde žijem od svojho narodenia. 
Ostatných štrnásť rokov som pra
covala v našej obci ako učiteľka zá
kladnej školy a zároveň som pô
sobila ako poslankyňa obecného 
zastupiteľstva.

Zo známeho prostredia obce 
ste vyštartovali za novou výzvou 
v okresnom meste. Rozhodli ste 
sa zabojovať o post riaditeľky 
školy v neznámom prostredí. 
S každodenným dochádzaním na 
nové pôsobisko ste obetovali aj 
stratu pohodlia. Stálo to za to?

V skutočnosti som o tento post 
nebojovala. Človek však niekedy  
v živote potrebuje zmenu. Tak som 
si jednoducho pripravila a poslala 
potrebné doklady na výberové 
konanie, a potom som sa na ňom 
zúčastnila. S chladnou hlavou a bez 
veľkých očakávaní. Mesto Malacky 
pre mňa nie je neznáme miesto. Do 
Malaciek chodievame s rodinou za 
športom, kultúrou alebo len tak – 
za nákupmi. A dochádzanie na pra
covisko mi neprekáža. Veď čože je to 
dnes 18 kilometrov?

 Zaujímali ste sa už predtým  
o dianie v Malackách? Poznali ste 
pomery v meste alebo priamo 
v škole na Záhoráckej ulici?

O Malacky sa zaujímam spontán
ne už dlhší čas najmä preto, že sa 
o nich hovorí ako o dobrom mieste 
pre život. Pomery som zbežne po
znala. O škole som sa dozvedala 
postupne – voľačo z počutia, niečo 
z médií a z internetu. Každá škola je 
niečím známa, má nejaký chýr. Ve
dela som, že táto je zameraná na 
šport, čo ma tiež oslovilo.

 Aké boli vaše prvé dojmy z pro
stredia a z učiteľského kolektívu  
v čase vášho nástupu?

Veľmi príjemné. Učitelia aj pre
vádzkoví zamestnanci školy ma me
dzi seba veľmi milo prijali. Privítali 
ma krásnou bielou orchideou, ktorá 
mi veľmi pekne kvitne v mojej ria
diteľni.

Verdikt o vašom úspechu bol 
známy už pár mesiacov pred vaším 
nástupom. Oboznamovali ste sa  
s chodom školy postupne, alebo 
ste vhupli do nového prostredia 
rovnými nohami?

Výsledok výberového konania 
ma príjemne prekvapil. Vôbec by 
mi nenapadlo, že to takto dopadne  
a možno práve preto sa mi aj  podari
lo uspieť. Otvorene sa priznám, že  
som to nečakala. Do nového prostre
dia som naozaj vhupla rovnými no

hami. Radšej by som sa postupne 
oboznamovala so všetkým, čo sa ško
ly týka. Preberanie školy mohlo byť 
iné, ale niektoré veci nemožno ovplyv
niť. Pred nástupom to pre mňa bolo 
dosť nepríjemné. Svoju prácu som 
opúšťala s čistým stolom a čakala 
som, že podobne preberiem aj nové 
pracovisko. Bohužiaľ, to sa nestalo.

Ste riaditeľkou už viac ako tri 
mesiace a prišli ste s istými oča
kávaniami. Budú sa dať naplniť, 
alebo ste už zistili, že skutočnosť 
je trochu iná a vízie bude treba ko
rigovať?

Samozrejme, že som prišla s oča
kávaniami, ale to, či sa budú dať rea
lizovať, ukáže čas a iné okolnosti. Veľa 
vecí sa, bohužiaľ, odvíja od financií. 
Nechcem tým povedať, že sa nič bez 
nich nedá zrealizovať. Najdôležitejší 
je výchovnovzdelávací proces a kva
lita vzdelávania v škole, kvalitný pe
dagogický zbor. Súčasnosť si žiada 
žiaka všestranne pripraveného do ži
vota, s určitými vedomosťami a zruč
nosťami.

Urobili ste už nejaké zmeny 
oproti predchádzajúcemu fun
govaniu školy, vyučovania či zá
ujmových činností? 

Od môjho nástupu prešla škola 
niektorými zmenami. Organizačne 
som musela ihneď po nástupe na 
miesto riaditeľky vymenovať nové
ho zástupcu riaditeľa školy, ktorým  
je skúsený učiteľ a tréner Petr Fi
lip, prijať učiteľa na vyučovanie slo
venského jazyka pre 9. ročníky, 
potom upraviť rozvrh všetkým učite

ľom a žiakom… To bolo prvé. V škole 
sme znovu zaviedli zvonenie, ktoré 
podľa mňa veľmi chýbalo nielen žia
kom, ale aj učiteľom. Ostatné zmeny 
budeme robiť priebežne, podľa mož
ností.

ZŠ Záhorácka sa dlhé roky pro
filuje najmä ako športová škola. 
Budete tento trend podporovať  
a rozvíjať?

Určite áno, ale nechcem podhod
nocovať ani ostatné aktivity, ktoré 

sa samotného športu priamo ne
týkajú.

Máte za sebou prvú možnosť 
zistiť reálnu vedomostnú úro
veň vašich deviatakov vďaka Tes
tovaniu T 9. Na webstránke školy 
ste dokonca zverejnili predbežné 
hodnotenie, keď oficiálne výsled
ky ešte neboli zverejnené. Ste s ni
mi spokojná? 

Nemožno tu hovoriť o spokoj
nosti či nespokojnosti. Každá škola 
by si priala, aby jej žiaci napísali 
Testovanie T 9 čo najlepšie. Nie vždy 
sa to však podarí, aj keď učitelia ro
bia všetko pre to, aby žiakov pripra
vili čo najlepšie. Dosiahnuté výsled
ky našich deviatakov sú pre nás 
výzvou a ja verím, že v budúcnosti 
bude percentil školy lepší.

Dostali ste titul Športovo naj
aktívnejšia škola roku 2011. Ako je 
to však s účasťou žiakov vašej ško
ly na vedomostných olympiádach 
a iných záujmových súťažiach?

Titul Najaktívnejšia škola roku 
2011 v oblasti športu je naozaj krás
nym ocenením. Bolo mi veľkou cťou 
prevziať túto cenu. Žiaci však získali 
krásne umiestnenia aj v iných, nielen 
športových súťažiach: ZSE –školská 
olympiáda (1. miesto), Jarný beh So
lošnicou (2. miesto), obvodné kolo 

pytagoriády (1. miesto), krajské kolo 
v stolnom tenise (2. miesto), krajské 
kolo geografickej olympiády (7. mies
to), Orion floorball cup – okresné kolo 
mladší žiaci (1. miesto), okresné kolo 
matematickej olympiády ročníkov 6, 

7, 8 (1. miesto a 4. miesto), obvodné 
kolo mladších žiačok vo vybíjanej  
(1. miesto), obvodné kolo súťaže 
Mladý záchranár CO (1. miesto) a ve
ľa ďalších úspechov a umiestnení za 
posledné dva mesiace. Určite som 
však zástankyňou toho, aby sa na 
šport aj na vzdelávanie kládol rov
naký dôraz. Samotné umiestenia žia
kov aj vo vedomostných súťažiach  
sú toho dôkazom.

Ako ste oslávili svoj prvý Deň 
učiteľov v pozícii riaditeľky ZŠ Zá
horácka a čo by ste zaželali pri 
tejto príležitosti sebe, ostatným 
učiteľom školy a žiakom do bu
dúcich spoločných mesiacov a ro
kov?

Môj prvý Deň učiteľov v pozícii ria
diteľky priniesol veľa pekných chvíľ. 
V škole sa atmosféra niesla v prí
jemnom duchu slávnostného dňa. 
Pred vyučovaním hrala v školskom 
rozhlase hudba, učitelia dostávali 
od žiakov kvety a náladu pozdvihla 
aj relácia zostavená z básní, piesní 
a prianí učiteľom k ich sviatku. Večer 
sme s kolegami z našej školy prijali 
pozvanie primátora mesta Jozefa On
drejku na slávnostný koncert v kine. 
Bol to povznášajúci deň. Aj keď tá
to príležitosť je už za nami, želám 
všetkým našim učiteľom, žiakom 

a ich rodičom, ale aj ostatným za
mestnancom školy pevné zdravie, 
veľa nezabudnuteľných chvíľ a úspe
chov v našej spoločnej práci.

Zhovárala sa 
TATiANA BúBelOVá

RozhovoR  •  ŠKoLSTvo

Striedanie 
stráží
Rozhovor s riaditeľkou zŠ 
na záhoráckej ul. v Malackách 
Gabrielou Emrichovou

 
PaedDr. Gabriela emrichová je víťazkou výbe
rového konania na post riaditeľky ZŠ na Záho
ráckej ulici v Malackách, ktoré sa konalo vlani  
v novembri. Do zborovne školy vo svojej pozícii 
po prvý raz zavítala 1. februára tohto roka a po 
päťročnom pôsobení na riaditeľskej stoličke vy
striedala Mgr. Zuzanu Jánošovú.

výsledky testovania našich
deviatakov sú už známe

V marcovom čísle Malackého hlasu (6/2012) sme informovali o celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka Testovanie 9 – 2012 (Monitor). V týchto 
dňoch zverejnil Národný ústav certifikovaných meraní oficiálne výsledky. Národný priemer zo slovenského jazyka a literatúry má hodnotu 54,5 %, 
z matematiky 57,5 %. Percentil školy (v %) vyjadruje umiestnenie školy v rámci všetkých škôl, čiže aké percento škôl na Slovensku dosiahlo horší výsledok 
ako daná škola. V našom meste sa tejto skúšky zo slovenského jazyka a matematiky zúčastnilo 186 žiakov. Prinášame prehľad dosiahnutých 
výsledkov jednotlivých škôl v Malackách.                      red

Základná škola SJL – priemerná 
úspešnosť školy (%)

Percentil školy
(%)

M – priemerná 
úspešnosť školy (%)

Percentil školy 
(%)

ZŠ Dr. J. Dérera 60,8 80,3 63,4 73,8

SŠ sv. F. Assiského 53,6 48,6 55,5 46,0

ZŠ Štúrova 49,9 30,8 52,2 34,8

ZŠ Záhorácka 48,3 24,0 49,3 25,8
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Skončila sa 48. malac
ká hudobná jar. Zostala 
po nej vôňa skvelej hudby 
a diaľok. Okrem našich skvelých hu
dobníkov scéna Kultúrního domečka 
privítala umelcov z New Yorku a Ra
kúska. Počuli sme nielen džez, šan
són, a´kapelu, ale videli sme aj film  
s dokonalým zvukom a elektronickou 
hudbou. Grandióznym ukončením 
Malackej hudobnej jari bol jedineč
ný umelecký zážitok – záznam oper
ného prenosu z Metropolitnej ope
ry v New Yorku G. VERDI: AIDA. Všetci 
prítomní počas takmer 4hodinové
ho záznamu takmer nedýchali. Dve 
prestávky slúžili nielen na relax, ale 
ponúkali aj rozhovory s interpretmi 
či pohľad do zákulisia na prestavbu 

kulís. Hudba, výprava, 
dráma i baletné čísla. To 
všetko vytváralo jedineč

nú atmosféru, na ktorú dlho nikto 
nezabudne. Preto bolo len samo
zrejmé, že obdivovatelia opery s ra 
dosťou prijali možnosť ďalších ob
dobných záznamov. Všetci do jed
ného vyjadrili svoj výber ďalšieho 
predstavenia na hlasovací formulár. 
S prehľadom vyhrala Carmen a La  
Traviata. Dúfajme, že ich uvidíme 
ešte tento rok. 

Ďakujeme všetkým, ktorí spolu  
s nami zdieľali celú Malackú hudobnú 
jar, a už teraz sa tešíme na 49. ročník.

MCK (DB), foto: 
http://whocareaboutme.blogspot.

com

Famózne finále
MHJ 

KULTÚRA  •  INZERCIA

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Chcem zachovať a rozvíjať
nemocnicu v Malackách

Vážení občania 
Malaciek,
moje meno je Radoslav Bardún a som  
väčšinovým akcionárom spoločnosti 
Nemocničná a. s., ktorá prevádzkuje 
nemocnicu v meste Malacky. 
V poslednom čase ste určite 
zaregistrovali, že o nemocnici sa veľa 
hovorí. Rád by som vám vysvetlil,  
prečo je to tak a ako sa snažíme  
našu nemocnicu chrániť.

Systém financovania nemocníc je 
zlý. Nemocnice dostávajú za svoje 
výkony od zdravotných poisťovní 
menej peňazí, než koľko tieto výkony 
stoja. Platí to plošne a dôkazom je 
fakt, že všetky nemocnice pravidelne 
vyrábajú dlhy. Najväčšie dlhy vyrábajú 
nemocnice v správe Ministerstva 
zdravotníctva SR (fakultné a štátne), 
pretože si to môžu dovoliť.  
Štát ich totiž v pravidelných intervaloch 
a z peňazí nás všetkých oddlží.

Našu Nemocnicu v Malackách štát 
nikdy nezbaví dlhov. Straty, ktoré 
vďaka zlému nastaveniu platieb  
od poisťovní vytvárame, sú 
oveľa menšie ako tie v štátnych 
nemocniciach. Je to tak preto, že

nemocnicu riadime efektívne 
a neplytváme zdrojmi. Napriek 
tomu, ale stratu vytvárame.

A túto stratu platím ako majoritný 
akcionár Nemocničnej, a. s., ja bez 
toho, aby sa na tejto strate podieľal  
iný subjekt.

Momentálne však čelíme 
problému, ktorý sa nedá vyriešiť 
vlastnými silami a normálne.

Štát prijal zákon, ktorý určuje 
výšku miezd zdravotných sestier, ale 
nezabezpečil na to peniaze. Výsledkom 
je chaos v nemocniciach, kde sa 
sestry dožadujú svojej zvýšenej mzdy 
a nemocnice im ju nemôžu vyplácať, 
pretože na to nemajú peniaze.  
Každá to rieši po svojom. Napríklad 
štátne nemocnice mzdy zvýšili. Vedia, 
že keď sa viac zadlžia, štát ich skôr  
či neskôr oddlží.

Nás však nikto nezbaví dlhov. Ani 
žiadnu inú nemocnicu nášho typu. 
Preto sme sa pokúsili sestrám vysvetliť, 
že DOČASNE, teda do času, kým štát 
nezabezpečí, aby zdravotné poisťovne 
poslali na platy sestier dosť peňazí, 
vyriešime situáciu kompromisom. 
Ten spočíva v tom, že sestry podpíšu 
dodatky k pracovným zmluvám, 
ktoré rozdelia ich pracovné úväzky 
na časť „zdravotná sestra” a časť 
„administratívna pracovníčka”. Prečo? 
Nuž preto, že v časti „zdravotná sestra” 
danej sestre zvýšime plat tak, ako 

káže zákon, a v časti „administratívna 
pracovníčka” zase upravíme tak, aby 
nemocnica neskrachovala. Dodatky  
sú dočasné a obsahujú aj klauzulu,  
že všetky peniaze navyše,  
ktoré od poisťovní získame,  
pôjdu prednostne na platy sestier.

Zdá sa vám toto riešenie divné?  
Zdá sa vám, že sa obchádza zákon? 
Máte pravdu, je to tak. Ani my nie 
sme na toto riešenie hrdí. Nebaví nás 
vymýšľať finty na obídenie zákona.

Donútil nás k tomu bývalý minister 
zdravotníctva Ivan Uhliarik, ktorý 
oklamal celé Slovensko a najmä 
zdravotné sestry a nakoniec aj 
poslancov Národnej rady,  
keď vyhlasoval, že peniaze na platy 
sestier sú. Ale nie sú.

Ale poďme späť do Malaciek.
Ak by naša nemocnica zvýšila 

sestrám platy podľa zákona, 
znamenalo by to čistú mesačnú stratu 
60-tisíc €. To je veľmi veľa. Doteraz 
som síce financoval priebežné straty 
nemocnice, ale toľko peňazí nemám. 
Takáto strata by nemocnicu rýchlo 
doviedla do konkurzu.

Druhá možnosť je zrušiť stratové 
oddelenia (lôžkové oddelenia alebo 
napríklad pohotovosť), prepustiť 
desiatky sestier a lekárov, a tým, čo 
zostanú, zdvihnúť platy. Toto riešenie 
som zásadne odmietol.

Mojím cieľom nie je zlikvidovať, 
ale zachovať a rozvíjať Nemocnicu 
v Malackách.

Naozajstné a najmä normálne 
riešenie je len jedno. Štát musí nájsť  
na zvýšené mzdy sestier peniaze a musí 
zabezpečiť, aby sa dostali do nemocníc 
a ambulancií. Som rád, že napriek 
istým počiatočným nedorozumeniam 
sme si to férovo vysvetlili aj 
s poslancami mesta Malacky.

A dovolím si aj jeden osobnejší záver.
Som lekár, nie finančná skupina, 

ktorá strategicky investuje do 
zdravotníctva tak, aby to celé neskôr 
mohla so ziskom predať.

Nemocnica v Malackách je moja 
srdcová záležitosť a prevádzkujem 
ju preto, že chcem dokázať, že 
sa dá postaviť a udržovať slušná 
nemocnica,

ktorá poskytne pacientom dobré služby 
v peknom prostredí. A verím,  
že keď si porovnáte našu nemocnicu 
s väčšinou iných nemocníc  
na Slovensku, uznáte, že sme tu 
urobili kus dobrej práce. A stále v nej 
pokračujeme a pokračovať chceme.

S pozdravom
Radoslav Bardún

„V auguste budeme mať desia
te výročie vzniku Divadla na ham
bálku, preto som chcel, aby bola 
táto inscenácia niečím skutočne 
výnimočná. Mojím cieľom bolo vy
tvoriť hercom inscenáciu na mieru, 
aby si zahrali všetci a aby sa v nej aj 
našli. Takže k desiatemu výročiu sme 
sa posunuli k autorskému divadlu,“ 
vysvetľuje Vlado Zetek.

Autor sa inšpiroval pri písaní sku
točnými životmi ochotníkov, preto 
v predstavení môžete objaviť nie
ktoré prvky z ich profesijného alebo 

rodinného života. 
„Nikto sa našťastie 
nesťažoval, že si 
z nich robí režisér 
žarty. Koniec kon
cov, do predstave

nia som zakomponoval aj figúrku, 
ktorá je paródiou na mňa,“ dodáva 
Zetek. 

Dej hry sa odohráva v malebnej 
dedinke na Záhorí, je popretkávaný 
slovnými hračkami, humorom a ne
bude chýbať ani záhoráčtina. Okrem 
toho sa môžete tešiť aj na nových 
hercov a zaujímavú scénu Denisy 
Bogdalíkovej. 

REPRíZY PRE VEREjNOSť BuDú  
12. a 19. mája o 19.00 h v Kultúr
ním domečku v Malackách. 
Tešíme sa na všetkých kultúry
chtivých divákov!
Viac informácií nájdete na 
www.divadlonahambalku.sk.

-ts-, foto: -otano-

DNH prišlo
s novou komédiou

Po prvýkrát 
uzrela svetlá 
malackého 
javiska hra 
s názvom 
Stálo ti to zlato 
za to? 
4. a 5. mája.  
Autorom 
scenára je 
tentoraz 
dvorný režisér 
Divadla 
na hambálku 
Vlado Zetek, 
ktorý hru 
napísal 
hercom 
na mieru.
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Do akcie sa zapojili deti z ma
terskej školy aj žiaci všetkých zá
kladných a stredných škôl v meste. 

Poupratovali si najmä okolie svojich 
škôl. Žiaci cirkevnej základnej ško
ly však vyčistili aj park pri kostole  

a žiaci ZŠ Dr. J. Dérera zase Marhec
ké rybníky. 

Do čistenia mesta sa zapojila 
aj skupina mladých ľudí, ktorí čis
tili brehy potoka Malina na konci 
Jánošíkovej ulice. Len na niekoľkých 
desiatkach metrov vyzbierali tak
mer desať plných vriec odpadu.  

V čistení okolia potoka chcú pokra
čovať, práce je tam ešte viac ako 
dosť. V kríkoch pri potoku sa po
vaľuje všetko možné – od fliaš  
a plechoviek, cez staré oblečenie 
až po pneumatiky a stavebný mate
riál. Znečistené sú nielen brehy po
toka a ich blízke okolie, ale aj cesta  

z Jánošíkovej ulice k potoku a les 
ďalej za potokom.

• • •
Mladí ľudia boli sklamaní, že im 

neprišiel nikto z Malačanov  po
môcť, hoci ich o to pred akciou pro
sili v malackých médiách.

-mija-

EKOLÓGIA

Celé dopoludnie patrilo deťom 
zo základných škôl. V kine bol pre 
ne pripravený bohatý program plný 
zábavy aj vzdelávania. Vyskúšali si 
pokus ukazujúci, ako sa šíria emisie 
a ako vzniká oxid uhličitý. Na ceste 
po celej zemeguli zistili, že sa topia 
ľadovce, miznú lesy a na plážach sú 
odpadky. V súťaži Európsky ekológ  
sa naučili, že Holanďania šetria prí
rodu napríklad tým, že veľa jazdia na 
bicykli a Španieli stavajú najväčšiu 
solárnu elektráreň v Európe. Po do
končení bude zásobovať viac ako 
180 000 domácností. Ak sa chcete 
dozvedieť viac, kliknite si na www.
ekoslovensko.eu. (aj cez banner na  
www.malacky.sk). Je to webová 
stránka celého podujatia, kde si mô
žete pozrieť fotografie nielen z Ma
laciek, ale zo všetkých 30 miest,  
v ktorých sa akcia uskutočnila ale
bo sa ešte len uskutoční. Popoludní 
pokračovala ekoakcia vysádzaním 
zelene. V parku pri ZŠ Dr. J. Dérera 
pribudli 4 lipy a 4 javory. Stromče

ky nám zafinancoval Brusel a miesto 
vysadenia vybralo oddelenie život
ného prostredia MsÚ. Brezy, ktoré  
v parku sú, sa totiž blížia ku koncu 
svojho života (všimnúť si to môžete 
na suchých vrcholkoch stromov). 

Večer sme sa opäť vrátili do ki
na, kde boli pripravené zaujímavé 
prednášky a filmy o životnom pro
stredí. Zaujal najmä dokument o del
te Dunaja, jednej z najkrajších a naj
bohatších oblastí divokej prírody  
v Európe. No a vrcholom večera bol 
film Pavla Barabáša Pygmejovia, kto
rý už má na konte mnohé ocenenia.

Recyklačná súťaž – 
sme druhí!
Malacky 25. apríla súťažili s mesta

mi Stará Ľubovňa a Kysucké Nové 
Mesto v tom, kto vyzbiera najviac 
separovaného odpadu. Išlo o súťaž  
Pomôžme recyklovať – Recyklačný 
deň s Rádiom Regina. Malačania 
priniesli na odpadový dvor na Par
tizánskej ulici 50 730 kg odpadu. 

Umiestnili sa tak na 2. mieste. Zlato 
si zo súťaže odnieslo Kysucké Nové 
Mesto. Malačania však zvíťazili aspoň 
v jednej kategórii – papier. Vyzbierali 
sme ho 18 890 kg, čo je najviac spo
medzi všetkých troch súťažných 
miest.

Celý súťažný deň sledovalo a na
živo sprostredkúvalo Rádio Regina. 
Improvizované štúdiá malo vo všet
kých troch súťažných mestách, u nás 
sme mali malé minirádiové štúdio na 
odpadovom dvore na Partizánskej 
ulici. Rovnako výsledky súťaže boli 
naživo vyhlásené v rádiu o 15.45 h.

Mesto Malacky ďakuje všetkým, 
ktorí sa na súťaži zúčastnili (ich zo
znam nájdete nižšie). Za ústretovosť 
tiež ďakujeme Ing. Balúchovi a firme 
Tekos, ktorá nám počas celého sú
ťažného dňa poskytovala priestory 

svojej firmy. Vďaku si zaslúži aj Ing. 
Kurka a firma RWA SLOVAKIA, s. r. o., 
ktorá nám súťažné odpady po celý 
deň zadarmo vážila.

Do súťaže v Malackách 
prispeli:

MŠ a ZŠ – MŠ Malacky, trieda Ber
nolákova, trieda Hviezdoslavova, ZŠ 
Dr. J. Dérera, ZŠ Štúrova, Spojená ško
la F. Assiského, ZŠ Záhorácka

Občania – Hušek, Farkaš, Višváde
rová, Salinka, Barboríková, Kajnová, 
Sloboda, Piknovci, Chmela, Vícen, On
drovič, Kunšteková, Slovík, Králová, 
Mravík, Masarovič, Fajták, Hutníková, 
Hurbanová, Pajpachová, Šurinová, 
Tellárová, Šimek, Žalec, Rybárová, Ja
notová, Šrámek, Bréner, Vaška, Pajpa

chová, Kajnová, Halasz, Stachovič, If
fka, Matúšková, Jurovičová, Kolárová, 
Hurbanová, Kohútová, Chrústová, Ru
jová, Polák, Sedláčková, Slobodová, 
Stašek, Vendler, Krajčír, Petrúšek, Pre
terová, Nespalová, Fronc, Makytová, 
Vicen, Vozár, Tureková, Komorník, 
Hidrová, Osuský, Huňady, Beszédes, 
Kurková, Jursová, Osadský, Tomku
liaková, Bátory, Papšíková, Stohlová, 
Kolandrová, Špazier, Binčík a členovia 
klubu dôchodcov

Firmy – Fly Malacky, Termming 
Malacky, ŠH Malina, LIDL, Business 
Drive, s. r. o., Lavazza Malacky, Štátne 
lesy, Niké, Fortuna+Bašta, ARTEX, 
Vojenský obvod Záhorie, BAF, NAY, 
Papiernictvo, TESCO.

Michaela JanOtOvá; 
foto: -mija/otano/naty-

Malacky myslia 
ekologicky

Deti plné dojmov a vedomostí a Malacky s novou zeleňou. aj to sú 
výsledky ekologického osvetového dňa pod záštitou Zastúpenia eu-
rópskej komisie v SR, ktorý sa konal v Malackách 24. apríla.

1. miesto
Kysucké nové Mesto
(15 812 obyvateľov)
Vyzbieraný odpad spolu:

70 000 kg
PAPIER 14 280 kg
SKLO 27 600 kg
PLASTY 13 920 kg
ELEKTROODPAD 14 200 kg

2. miesto
Malacky – dobré miesto pre život 
(18 480 obyvateľov)
Vyzbieraný odpad spolu:

50 730 kg
PAPIER 18 890 kg
SKLO 25 840 kg
PLASTY 420 kg
ELEKTROODPAD 5 580 kg

3. miesto
Stará Ľubovňa 
(16 200 obyvateľov) 
Vyzbieraný odpad spolu:

28 190 kg
PAPIER 7 980 kg
SKLO 12 100 kg
PLASTY 1 810 kg
ELEKTROODPAD 6 300 kg

Počas Dňa Zeme sme čistili naše mesto
Ministerstvo životného prostredia SR už tradične vyhlásilo na Deň 
Zeme akciu vyčistime si Slovensko. Mesto Malacky v tejto súvislosti 
vyzvalo svojich občanov na vyčistenie si svojho okolia. Usilovná bo-
la najmä mladšia generácia.
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Happeningovo-jarmočné podu-
jatie Prvomájové Malacky 2012 po-
núklo zábavu a relax pre všetky ve-
kové kategórie. Pri Malackom kaštieli 
stál veľkolepý stan, oslavovať sa za-
čalo už v piatok. 

Počasie ako na objednávku, uví-
tací drink zadarmo, rozvoniavajúci 
guláš a jeden z najznámejších DJ  
v Česko-Slovensku. Aj tak sa začala 
5-dňová šnúra zábavy v Zámockom 
parku. A tak ako začala prúdiť zába-
va v obrovskom stane pri kaštieli, za-
čala po desaťročiach prúdiť aj voda 
tryskami neďalekej fontány. Kedysi 
bola svedkom radovánok Pálfiovcov, 
dnes je svedkom radovánok Mala-
čanov 21. storočia. Naposledy v nej 
bola voda údajne v roku 1945. Presné 

záznamy neexistujú. Dôležité ale je, 
že opäť ožila, a to práve pri takejto 
peknej príležitosti. Žiaľ, nevydržala 
ani 24 hodín. Už v sobotu pred za-
čiatkom detského popoludnia bo-
la neplánovane odstavená! „Dosta-

li sme avízo, že fontána prestala 
striekať. Niekto vandalským spô-
sobom zničil nasávací kôš vnútri 
fontány. Pravdepodobne po ňom 
poskákal,“ povedal pracovník mes-
ta pohotovostne privolaný na vyrie-

PRVOMÁJOVÉ

5-dňová šnúra
prvomájových
osláv



�MALACKÝ HLAS            9/2012

šenie problému. Dodávateľská fir
ma operatívne cez noc vyrobila 
náhradný kôš, ktorý sa podarilo na
inštalovať tak, aby už v nedeľu bola 
opäť funkčná. Vďaka promptnosti 
pracovníkov sa 1. mája pri opravenej 
fontáne ovlažovali desiatky ľudí.

Prvý otvárací deň 5dňovej šnú
ry zábavy sa niesol v znamení mo
dernej hudby pre mladých. Noc pl
ná zábavy, ako znie oficiálny názov, 
sa začala už o siedmej hodine večer. 
Prítomných roztancovali a atmosféru 
poriadne rozvírili tanečníci zo Skalice 
a z Malaciek – tanečné skupiny Taxis 
a Saltatrix. Potom už to zobrali do 
rúk dídžeji. Najprv si prišli na svoje 
fanúšikovia rapu, potom až do rána 
znela elektronická hudba. Za mixpult 

sa postavili Malačan Dj Miss Rodez  
a známy český Dj PMC. Ten zaradil 
do repertoáru aj našu Išeu Macek 
do Mauacek. Noc plná zábavy sa, sa
mozrejme, nemohla zaobísť ani bez 
tomboly ani bez súťaže Miss mokré 
tričko.

Stan pri kaštieli pre 1200 ľudí a oko
lo neho a v ňom občerstvenie boli 
zónou relaxu a príjemným azylom 
pre milovníkov hudby aj v sobotu. 
Na svoje si prišli aj deti. Zabával ich 
šašo Leo a kúzelník a iluzionista Pe
ter Šesták. Malí i veľkí si pozreli aj 
exhibíciu psov a ich beh cez rôzne 
prekážky. 

V nedeľu na dvoch predstaveniach 
divákov rozohriala Partička s päticou 
obľúbených mladých improvizátorov 
a komikov. Lístky na ňu si kúpilo asi 
830 ľudí, ktorí sa aj aktívne zapájali 
a boli spolutvorcami zábavy. Aleja  
v Zámockom parku bola počas celé
ho víkendu aj miestom prechádzok 
párikov, skupiniek a celých rodín.

Bohatý prvomájový program
Prvého mája veľký stan slúžil ako 

hlavná scéna, na ktorej sa vystrieda
lo množstvo interpretov. Cigánski 
diabli, folklórny súbor Macejko, Funy 
Fellows, Barco Balogh a Ľuboš Šrá
mek, ale aj Zuzana a Katarína Winkle
rové a mnohí ďalší. Pred kaštieľom 
patrilo pódium alternatívnej hudbe. 
Počúvať ste tu mohli napríklad zo
skupenie Tonik, EA alebo Shady. 

Malacký kaštieľ tradične navštívilo 
množstvo ľudí, ktorí boli zvedaví, čo 
je nové.

Na scéne mladých pri futbalovom 
ihrisku svoju šou odštartovalo Ta
nečné štúdio Saltatrix. Na pódiu sa  
ukázali všetci tanečníci a hoci prie
bežne „štrajkovala“ hudba, vystú
penie sa vydarilo. Na tých istých 
doskách sa až do večera striedali 
malacké kapely. Pandora, AC+, The 

Reel či Down to Hell – to je len hŕst
ka z nich.

Hádzanárske ihrisko patrilo ten
to rok ochutnávke letného multi
kulturálneho festivalu UV_2012, na 
antukovom ihrisku sa zasa odohrala 
volejbalová exhibícia. Veľký priestor 
mali aj tí najmenší. V detskom sve
te sa mohli vyšantiť do sýtosti. K dis
pozícii boli skákacie hrady, deti sa 
mohli povoziť na koňoch, nechať 

si namaľovať na tvár obľúbené 
zvieratko či vychutnať si divadielko 
pripravené len pre ne.

Atrakcií, vystúpení, interpretov, 
obchodníkov a hlavne ľudí bolo 
naozaj veľa. Veríme, že ste si našli 
to svoje a užili si pohodový slnečný 
deň. Pretože práve o tom je najväčšie 
podujatie v Malackách.

Text: N. SloBodová, 
M. JaNoTová, 

T. BúBelová; 
foto: -otano/mija/naty/tabu-

MALACKY 2012
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Bc. Ľubica Emríšková

O  Ľubici  Emríškovej  predovšet
kým jej pacienti vedia, že svoju prá
cu  v  diabetologickej  ambulancii 
MUDr.  Evy  Pavleovej  nevníma  len 
ako zamestnanie, ale ako poslanie. 
Veď to boli práve oni, komu vďačí za 
prestížny titul Najlepšia sestra edu
kátorka v oblasti diabetológie, ktorý 
si odniesla z galavečera završujúceho 
celoslovenskú súťaž Sestra roka 2010. 
Spomedzi štyroch kategórií len jedna 
bola nesúťažná a rozhodovali o nej 
výlučne  pacienti. Tí  museli „svoju“ 
sestričku nominovať napísaním nie
koľkých riadkov o jej osobe. Nominá
cie sa sčítali a zvíťazila tá, čo ich získala 
najviac. Zatiaľ čo nominantka sama 
nič netušila, časopis Diabetik ako vy
hlasovateľ súťaže zratúval stovky lis
tov v jej prospech. Stala sa jasnou ví
ťazkou a ocenenie si prevzala z rúk 
vtedajšej premiérky Ivety Radičovej. 
Pozornosť a úctu pacientov si vyslúži
la vďaka svojmu osobnému prístupu 
a vďaka pravidelným školeniam, kto
ré pre pacientov ich ambulancie or
ganizuje.

Tomáš Gelinger
Tomáš je sympatický, vždy usmia

ty študent žurnalistiky. Nebyť náhod
ného prerieknutia jeho babičky, asi 
by sme sa vôbec nedozvedeli, že už  
dvakrát ako brankár úspešne repre
zentoval  Slovensko  na  juniorských 
Majstrovstvách  sveta  diabetikov  
v Ženeve. Tomášovi v šiestich rokoch  
zistili cukrovku 1. typu a odvtedy sú 
inzulínové  pero  či  pumpička  jeho  
stálymi  spoločníkmi.  Odmalička 

športuje.  Rodičia  ho  podporovali 
napriek  vtedy  prevládajúcim 
konzervatívnym  názorom  o  ne
vhodnosti  telesnej  aktivity  u  detí  
s cukrovkou. Tomáša to vždy ťahalo  
k futbalu. So športom začínal pod od
borným dohľadom MUDr. Ľubomíra 
Baráka, Csc., primára Detského dia
betologického  centra  SR  v  Detskej 
fakultnej nemocnici, ktorý tvrdí, že  
diabetes nie je choroba, ale stav pod
mieneného  zdravia.  Z  juniorov  zo
stavil  silnú  futbalovú  jedenástku, 
v ktorej bol brankárom. Tím repre
zentoval našu krajinu na futbalových 
MS  diabetikov  v  Ženeve  po  prvý 
raz v roku 2009. Zlato im uniklo len 

o chlp. Vo finálovej remíze s Angli
čanmi 0:0 prehrali na jedenástky 3:2 
a odniesli si „len“ striebro. V roku 2010 
na rovnakom turnaji v skupine od 15 
do 18 rokov hralo 8 družstiev. Slováci 
v bráne s Tomášom zdolali Talianov 
1:0, domácich Švajčiarov 5:2 a zápas 
s Angličanmi sa skončil bezgólovou 
remízou. Z 2. miesta postúpili do fi
nále, kde narazili na favorizovaných 
Španielov. Po úpornom boji ich zdo
lali 1:0. S Angličanmi si užili odvetu  
za uplynulý rok a porazili ich víťazným 
„zlatým“ gólom1:0! 

Vladimír Mihočko
Vladimíra Mihočka vnímame naj 

 mä ako riaditeľa príspevkovej orga
nizácie AD HOC, ktorá spravuje špor
toviská v Malackách. Jeho dlhoročná 
vášeň pre stolný tenis ho v decembri 
2010 vyniesla na predsednícky post 
národnej asociácie SCI Slovakia, fun

gujúcej ako súčasť svetovej stolno
tenisovej asociácie Swaythling Club  
Invernational (SCI). Prijímacie kritériá 
členstva v SCI sú vysoké – trojnásobná 
účasť na MS alebo OH, odporúčanie 
národnej asociácie a ručenie dvoch  
členov SCI. Vladimír Mihočko splnil 
podmienky účasti na MS 9x ako tré
ner  a  vedúci  slovenskej  výpravy. 
Vďaka stolnému tenisu precestoval 

kus sveta, najmä Európu a Áziu, zú
častnil sa Svetového kongresu Me
dzinárodnej stolnotenisovej federá
cie  ITTF v  Číne, 7x  viedol  národnú 
výpravu na ME a 16x na ME juniorov. 
Keď ho v roku 1994 prijímali za člena 
SCI, zaručili sa zaň čestný predseda SCI  
z Írska Joe Veselský a bývalý majster 
sveta  František Tokár.  Ako  predse
da národnej asociácie SCI Slovakia 
dostal  dôveru  v  tajnom  hlasovaní 
aj  vďaka  sústavnej  angažovanosti 
v  Slovenskom  stolnotenisovom 
zväze, kde pôsobí ako  lektor vzde
lávania trénerov a člen metodicko
vzdelávacej komisie. Má kredit bý 
valého vynikajúceho hráča – štvorná
sobného majstra Slovenska v dvoj
hre, päťnásobného majstra Sloven
ska v štvorhre mužov, ale aj držiteľa 
plakety Slovenského olympijského 
výboru z roku 2003 za podporu slo
venského  olympijského  hnutia.  Pri  
svojom pôsobení v medzinárodnej 

organizácii SCI sa opiera o obrovské 
skúsenosti na poste trénera národnej 
reprezentácie, ktorý stál po rozdelení 
ČeskoSlovenska v roku 1993 pri zro
de slovenskej reprezentácie ako zvä
zový kapitán, ústredný tréner a tréner 

reprezentačného družstva mužov. 
Stolnotenisovú mapu Slovenska 

si nevieme predstaviť bez Ma
laciek a stolný tenis v Malackách 
bez Vladimíra Mihočka.

Dr. rer. nat. 
Stanislav Mráz

Mladý vedec z Malaciek štu
doval  fyziku na Fakulte matema

tiky, fyziky a informatiky Univerzity 
Komenského v Bratislave. V jeho ve
deckej kariére mu pomohol študijný 
semestrálny pobyt vo Švédsku, kde  

navštevoval kurz svojho súčasného 
šéfa – vedúceho Katedry materiálo
vej chémie Technickej vysokej ško
ly v nemeckom Aachene.  Od  neho   
po   skončení  štúdia  dostal  pozva
nie pracovať v jeho tíme a urobiť si  
tam doktorát. Na katedre sa zaoberá 
výskumom tenkých vrstiev materiá
lov, štúdiom podmienok ich nanáša
nia, mechanizmami ich rastu a kon
trolou ich prípravy na zabezpečenie 
optimálnych  vlastností  vrstiev  na 
praktické použitie. Dnes je v odbor
ných kruhoch známy vďaka článkom 
publikovaným v odborných časopi
soch o aplikovanej fyzike. Výsledky 
svojej práce prezentoval na konferen
ciách v Európe a Amerike. Tento mla
dý  Malačan,  ktorý  získal  výborné 
školské  základy  z  matematiky  a 
fyziky  počas  štúdia  v  malackom 
gymnáziu od svojej  triednej profe
sorky Jarmily Bičanovej, sa v súčas
nosti  zaoberá  výskumom  nanáša
nia oxidu titaničitého. Na tejto téme 
pracuje zatiaľ sám a plánuje v ňom 
pokračovať. „Je to môj materiálový 
systém, v ktorom vidím nielen to, čo 
sa s ním dá dosiahnuť, ale aj cestu ako 
to dosiahnuť,“ približuje vedec.

Denis Tangelmayer 
Tlak  v  ľahu  na  lavičke  je  jedna  

z  disciplín  silového  trojboja,  ktorá  

v Malackách preslávila bývalého kul
turistu a silového trojbojára Denisa  
Tangelmayera. Začínal však s hádza
nou. K cvičeniu, kulturistike a silové
mu trojboju sa dostal až v roku 2002. 
Prekonané zranenia mu však už ne
dovoľujú plnohodnotne vykonávať 
drepy a mŕtve ťahy. Sústredil sa teda 
na 3. disciplínu silového trojboja, tlak 
v  ľahu na lavičke. Pri nej športovec 
po rozhodcovskom poveli „štart“ naj
prv  spustí  ťažkú  činku  na  hrudník, 
na povel „tlak“ ju tlačí nahor a čaká 
na povel „odložiť“. Záťaž si určí každý 
športovec sám, no dĺžka trvania tlaku 
závisí od rozhodcu. Osobný rekord 
Denisa je 297,5 kg. Dobré silové dis
pozície a tvrdý tréning ho zaslúžene 
vyniesli na striebornú priečku v reb
ríčku  najlepších  na  celom  svete. 
Striebro z MS v máji 2011 v rakúskom 
Soldene v hmotnostnej kategórii do  
105 kg získal za vytlačenie 290kilo
gramovej činky. Zlato sa ušlo švéd
skemu reprezentantovi, ktorý vtedy 
prekonal Denisa iba o 5 kg. Iná situá
cia nastala na ME v Plzni v auguste 
2011. Tam Denis vytlačil činku s hmot
nosťou až 297,5 kg! Úctyhodný výkon, 
ktorý by mu na nedávnych MS zabez
pečil zlato, však tu stačil opäť „len“ na 
striebornú priečku. Denis sa zlepšuje 
pod  vedením  svojho  dlhoročného 
trénera  Zdenka  Krajčíra.  Magickú 
tristokilogramovú hranicu by chcel 
Denis pokoriť už v máji 2012 na MS  
v tlaku na lavičke v Plzni. 

Ing. Marián Trnka
Rečové technológie – to je téma 

a oblasť vedeckého pôsobenia, v kto
rej  sa  cíti  ako  doma  41ročný  Ma
rián Trnka,  ženatý  otec  troch  detí 
a rodák z Malaciek. Výsledky hľadania 
prienikov  informatiky,  technických 
vied, lingvistiky a fonetiky prinášajú 
do  života  užitočné  vynálezy  a  pri 
zrode niektorých bol aj on. Marián 
Trnka pôsobí v Ústave  informatiky 
Slovenskej  akadémie  vied  ako  zá
stupca vedúceho oddelenia na od
delení  analýzy  a  syntézy  reči.  Už  
ako študenta ho fascinovala komu
nikácia na úrovni človek – stroj. Jeho  
hlavným záujmom je naučiť  stroje 
porozumieť reči človeka, aby vedeli 
hovorené  slovo  prepísať  do  textu 
a napokon pochopiť aj jeho zmysel. 
Jeho úsilie a energia smerujú k sna
he naučiť počítač rozprávať. Na po

dobných vynálezoch Marián Trnka 
spolu s tímom informatikov a ling
vistov úspešne pracoval. Ich kolektív 
vytvoril softvér pre Ministerstvo spra
vodlivosti SR na prepis hovoreného 
slova použiteľný v súdnej praxi. Spolu 
vytvorili aj  softvér na automatický 
prepis  nahrávok  parlamentných 
debát do textu. Ich prínos bol ocene
ný Cenou Slovenskej akadémie vied 
za najlepší vedecký výsledok v oblasti 
prírodných vied za rok 2009.

Text: T. BuBelová, foto: -naty-

RODÁKOM S ÚCTOU A VĎAKOU

Pálfiho srdcia 2012
20. apríla v Kultúrním domečku odovzdal primátor mesta Jozef ondrejka ocenenie Pálfiho srdce do rúk 
šestice úspešných Malačanov. Ich medailóniky vám ponúkame. Slávnostným 
večerom sprevádzal prítomných režisér a zakladateľ Divadla na hambálku 
vlado Zetek. Atmosféru spríjemňovali pedagógovia zo základnej umelec-
kej školy Barbora Šrámková, Peter Srvátka a Hana Staneková.

Ocenenie prevzal otec laureáta.
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Dotĺklo srdce, ktoré 
sme milovali, kles
li ruky, čo pre nás 
pracovali, zhasli oči, 
stíchol hlas, vďaka 
Ti za všetkých nás. 
Oči sa nám zarosia, 
srdce nás zabolí, spomienka na Teba 
nám však zabudnúť nedovolí.
29. 4. sme si pripomenuli 1. výro
čie úmrtia nášho drahého MUDr. 
Antona Ležoviča z Malaciek. S lás
kou v srdci spomínajú manželka, deti 
a ostatná rodina. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku.

S bolesťou v srd
ci a v tichom za
myslení sme si 2. 5. 
pripomenuli nedo
žitých 69 rokov náš
ho drahého man
žela, ocka a deda 

Jána Bukovského. S láskou spo
mínajú celá rodina, blízki a priatelia.

11. 5. uplynie 1 rok, 
čo nás navždy 
opustil manžel, 
otec Ján Dojčák 
z Malaciek. S lás
kou spomínajú 
manželk a,  syn 
a ostatná rodina. Kto ste ho po
znali, venujte mu s nami tichú spo
mienku.

Už nevidíš slnko, 
krásny deň, na cin
toríne snívaš svoj 
sen. Už niet návratu 
ani nádeje, len cesta 
k hrobu nás k Tebe 
zavedie. Oči sa nám 
zarosia, srdce nás zabolí, spomienka 
na Teba zabudnúť nedovolí!
1. 5. si pripomíname nedožitých 
69 rokov nášho drahého manžela, 
otca, dedka, svokra a pradedka 
Eduarda Kuru. S láskou spomínajú 
manželka, dcéry Marta, Marika, Dana 
s rodinami. Kto ste ho poznali a mali 
radi, venujte mu tichú spomienku.

Mal som vás všet
k ých veľmi  rád 
a chcel som ešte žiť. 
Ale prišla tá chvíľa, 
keď musel som do  
večnosti ísť. Neplač
te, nechajte ma tíško 
spať, čo mi bolo súdené, muselo sa 
stať.
11. 5. uplynie 1 rok, čo nás vo ve
ku 74 rokov navždy opustil náš mi
lovaný manžel, otec, svokor, dedko 
a pradedko Zdenko Hrica.
Spomínajú manželka Mária, dcéry 
Ala, Dagmar, zaťovia Vlado, Roman, 
vnúčatá Tomy s manželkou, Luky, 
Jurko, Romanka a pravnúčatá Alex 
a Damian. Kto ste ho poznali, venujte 
mu, prosím, tichú spomienku.

Peter Králik – Eva Žáčková; 
Martin Holič – Mária Síkeliová; Mi
roslav Štajer – Miroslava Šmatlová

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:

NIE SÚ MEDZI NAMI:

80 – Jarmila Grossman
nová; Otília Juríčková; 
Mária Kadlubová; Jozefa 
Kudličková; Emília Petrá

šová; Vilma Pfundtnerová;  Margi
ta Sedmáková; 85 – Anna Kurková; 
Anton Žitniak; 91 – Margita Berná
tová

POVEDALI SI ÁNO:

Hermína Koporcová, Stu
dienka, *1930; Viera Rei

fová, Závod, *1935; Anna Schrei
berová, Malacky, *1941; Václav 
Konečný, OstravaMěsto , *1944; 
Karol Sabolík, Stupava, *1936; 
Anton Žitniak, Malacky, *1927; 
Jozef Ferenčák,  Jakubov, *1958)

SpomienkY

Čas nikoho nevy
nechá, keď pridáva 
roky. Tak nech ce
lý život Tvoj spre
vádzajú iba šťast
né kroky.
23. 4. oslávila naša 
susedka a dobrá kamarátka Daška 
Kaliská životné jubileum 60 rokov. 
Zo srdca prajú všetko najlepšie 
susedia Jarka a Jozef Židelovci.

D r a h ý  d e d k o 
Vladimír Sivák, 
všetko najlepšie 
a pevné zdravie 
k Tvojmu jubileu  
80 rokov Ti do ďal
ších rokov želajú 

deti Alena, Vlado, Ivan s rodinami, 
sedem vnúčat s rodinami a sedem 
pravnúčat. Ešte raz pevné zdravie.

Pri príležitosti 80 
rokov Valérii Ko
žuchovej všetko 
najlepšie želajú 
dcéry Lýdia, Mária 
a Jana s rodinami. 
Za všetkých pra

babku Vali  bozkáva Janko Alex.

VÍTAME MEDZI NAMI:
Emma Haniačiková, nar. 
21. 4.

mALACká mATRikA
od 16. 4. do 30. 4. 2012

bLAhožeLáme

Počas narodeninového 
podujatia vystúpili deti zo 
Základnej umeleckej školy 
a Centra voľného času v Ma
lackách. Práve v areáli CVeČ
ka na Rázusovej ulici 30 aj MC Vánok 
sídli. Ako sa na oslavu patrí, nechýba
la ani torta so sviečkami a symbolic
ký ohňostroj. Bodku za podujatím 
dala speváčka Mia (Miriam Králová), 
ktorá pre deti bez nároku na honorár 
koncertovala. Aj ona bola svojho ča
su členkou Vánku.

Vánok vznikol v roku 2002, jeho 
prvou štatutárnou zástupkyňou sa 
stala Sylvia Pastorková.  Nasledovali 
ju tri ďalšie, dnes už bývalé štatutár
ky s čestným členstvom v malackom 
„emcéčku“, Dušana Bieleszová, Mar
tina Haberlandová a Alena Cham
razová. V roku 2003 sa stal Vánok 
členom Únie materských centier. 
Od roku 2008 ho úspešne vedie An

drea Langerová. V tom roku 
sa zmenili stanovy a z Det
ského centra Vánok sa stalo 
Materské centrum Vánok. 
Združujú sa v ňom mamič

ky na materskej alebo rodičovskej  
dovolenke, ktoré svoju činnosť vy
konávajú bez nároku na akýkoľvek 
honorár. 

Vánok je nezávislé občianske 
združenie. Financie získava z orga
nizovania aktivít, z dotácií, sponzor
ských príspevkov a z príjmu 2 % z po
dielových daní. Prevádzkuje herňu, 
ktorá je otvorená v pracovné dni od 
9.00 do 12.00 h.

Text: LUCIA VIDANOVÁ; 
foto: M. Langer

SPEKTRUM  •  INZERCIA

prijme vodičov VZV, 
skladníkov a skladových 
administrátorov.

Požadujeme spoľahlivosť, čistý trestný register. Možnosť nástupu 
ihneď. Práca na zmeny,  miesto pracoviska:  LOZOrNO
Kontakt: Helena Burdová, tel: +420 739 532 982 (i SMS, zavoláme 
späť), email: helena.burdova@cz.yusenlogistics.com

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Vedúca Pošty na Zámockej uli
ci v Malackách M. Nečasová do
stala ďakovný list adresovaný 
neznámym doručovateľkám, 
ktoré nezištne poskytli prvú 
pomoci 84ročnej Františke 
Osuskej, keď ju 12. 4. ráno pred 
poštou postihla náhla srdcová 
nevoľnosť a na chodníku upad
la do bezvedomia. 

Pomoc je 
súčasťou 
života

„Išlo naozaj o prejav mimoriadnej 
nezištnej ľudskosti, prejav úcty k ži
votu staršej ženy,“ píšu v liste jej  
dve dcéry a syn. Bohužiaľ, ich ma
mičku sa nepodarilo zachrániť 
ani profesionálnym záchranárom. 
„Vysoko si vážime ochotu a všemož
nú snahu pomôcť,“ píšu deti zosnu
lej pani Františky, pretože si vážia 
cudziu ľudskosť a empatiu, ktorej sa 
dostalo ich mamičke v posledných 
chvíľach jej života. Jedna zo šty
roch doručovateliek, ktoré boli pri  
záchrannej akcii, ale nechcú byť 
menované, za všetky vďaku vracia 
tam, odkiaľ prišla. „Pomoc je súčas
ťou života, je ľudská a nám sa zdá 
samozrejmá. Dobre nám padlo, že si  
ju v ťažkých chvíľach pozostalí všim
li, ale brali sme ako samozrejmosť, 
že sme privolali záchranku a podľa 
pokynov lekára na opačnej strane 
telefónu vykonali masáž srdca a oži
vovanie. Je nám ľúto, že sa to nepo
darilo a deťom pani Františky Osuskej 
vyjadrujeme úprimnú sústrasť.“

Takéto príbehy nás nútia zamyslieť 
sa, ako je možné, že v takýchto vyhro
tených krutých situáciách je väčšina 
schopná podobných prejavov ľudskej 
spolupatričnosti a nezištnej pomoci. 
Na jednej strane je schopnosť vcítiť 
sa, chápať a pomáhať výsostne ľud
ská, na druhej strane vnímame okolo 
seba veľa neprajnosti, závisti a zla. 
Pritom každý z nás túži po troche 
človečenstva – ešte za života. Tak si 
ho doprajme!

T. BúBELOVÁ

• Hľadám kuchára do zabehnutej reš
taurácie v Stupave. 

Kontakt: 0903 27 77 99.

RiAdková inzeRCiA

MC Vánok má už 
desať rokov

Materské centrum Vánok pôsobí v Malackách už desať rokov. Oslá
viť toto jubileum prišli 22. apríla do Spoločenského domu MCK nie
len rodiny súčasných a bývalých členiek Vánku, ale aj niekdajšie 
štatutárky. V publiku nechýbali dlhoroční spolupracovníci a sympa
tizanti OZ, ktoré v Malackách združuje mamičky na materskej či ro
dičovskej dovolenke.

Míľujme
Materské centrum Vánok po
zýva všetky rodiny s deťmi na  
Míľu pre mamu, ktorá sa usku
toční 12. mája od 15.00 do 18.00 
h v Zámockom parku. 

Na míľovú prechádzku (1609 m)  
sa v tom čase vyberú tisíce návštev
níkov v 41 mestách po celom Sloven
sku, aby si spoločne uctili hodnotu 
materstva a rodičovstva. 

V Malackách bude pre míľujúcich 
pripravený bohatý program. Zatan
cujú deti z CVeČka, nebudú chýbať 
klauni z divadelného pesničielka FÍHA 
TRALALA. Deti iste poteší trampolína 
či skákací hrad, maľovanie na tvár, 
tvorivé dielne či súťaže o lákavé ceny 
a dospelých atraktívna tombola. Tak 
neváhajte a príďte zažiť zábavné po
poludnie. Míľujme spolu a ukážme 
tak svetu, ako milujeme svoje rodiny.

Tešia sa na vás členky MC VÁNOK

Denné tábory
(od 8.00 do 15.30 h)
1. turnus 2.–6. 7. (4 dni) ŠPOrťÁCI 
 výlet do Stupavy – salaš, športová olympiáda, kúpalisko
2. turnus 9.–13. 7. TúLAVé TENISKy 
 Ranč Banárka, po stopách ľudových remesiel – Devín, Sekule
3. turnus 16.–20. 7. LETO PLNé ZÁBAVy
  výlet do Kuchyne – letisko, kone – Gajary, Studienka – výstava ľudového 

umenia, plaváreň
4. turnus 23.–27. 7. LETNÁ MOZAIKA 
  výlet do Perneka – túra na Tri kríže, Bratislava, tvorivé aktivity, plávanie
Poplatok za 1. turnus (4 dni): 28 €,  za 2.–4. turnus (5 dní): 35 €.
Záväzné prihlášky s poplatkom treba odovzdať v CVČ do 17. 6., prípadne  
do naplnenia tábora. Kapacita na jeden turnus je  maximálne 20 detí. 
Informácie: tel. č. 034/772 22 28, email: www.cvcmalacky.sk

Foto: archív MH
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Prihlás svoje mesto do súťaže – 
popíš a fotografiami zdokumentuj: 

a) život mesta, jeho filozofiu, sme
rovanie, úspechy 

alebo 
b) zaujímavý projekt/projekty, 

ktoré mesto či jeho obyvatelia reali
zujú 

alebo
c) podujatie v meste,  ktoré spoji

lo ľudí v myšlienke ochrany životného 
prostredia, osvieteného prístupu k ži
votu na tejto planéte

alebo
d) iné

Snaž sa byť zrozumiteľný a púta
vý, aby si získal pre svoje mesto čo 
najviac hlasov a stalo sa európskym 
mestom budúcnosti. 

Hľadá sa európske mesto bu
dúcnosti je súťaž portálu www.
ekoslovensko.eu, do ktorej sa môžu 
zapojiť všetky slovenské mestá.

Prihlásiť svoje mesto môže fyzická 
či právnická osoba prostredníctvom 
sekcie Prihlás svoje mesto. 

Proces prihlasovania sa koná po
čas realizácie projektu Európskej únii 
záleží na tom, ako žijeme, a to od  
15. 3. do 15. 5. 

Víťaza určí porota zložená zo zá
stupcov organizátorov a partnerov 
projektu. Víťazom sa stane mesto, 
ktoré získa najvyšší počet hlasov.

Víťaza zverejní portál www.eko
slovensko.eu spolu s tromi ďalšími 
mestami (druhé, tretie, štvrté miesto) 
1. júna. Zástupcom víťazných miest 
budú slávnostne odovzdané ceny.

Európske mesto budúcnosti získa 
televíznu pohľadnicu v podobe 
umeleckého dokumentu, špeciálne 
vytvoreného pre víťazné mesto s od
vysielaním, od Rozhlasu a televízie 
Slovensko.

Na tri mestá čaká úchvatná 
GRAND PRIX kolekcia 52 filmov zo  
7 kontinentov s osobným venovaním 
režiséra Pavla Barabáša s možnosťou 
verejného premietania.

•
Neváhaj a prihlás svoje mesto do 

súťaže o tak báječné ceny!
-ts-

Počiatok aktivity o životne dôle
žitej tekutine siaha do jesenných 
mesiacov. V októbri sa naši piataci 
oboznámili so zámerom projektu 
prostredníctvom lektoriek Inštitú

tu aplikovanej eko
lógie DAPHNE. 
Uskutočniť sa 
mohol vďaka 
grantu Cena 

Holcim na rozvoj regió
nu Záhorie. Lektorky  

J. Menkynová a B. Ka
ľavská pripravili pre 
deti spoznávanie ži

vočíšstva a rastlinstva Marheckých 
rybníkov. Prostredníctvom ekový
chovných hier zistili, aká krehká je  
biologická rovnováha vo vodnom 
ekosystéme. A že je to práve človek, 
ktorý ju najčastejšie narúša. Piataci 
– tímy 5. A (Šikovné rybičky, Šikulá
ci, Šikovní bobríci) a tím 5. B triedy – 
však mali splniť aj ďalšie podmienky. 

Ich úlohou bolo navštíviť a pozo
rovať iné lokality s vodnými plochami 
či tokmi v okolí Malaciek, odmerať 
pH vody, zistiť úroveň dusitanov, 
fosforečnanov, posúdiť vzhľad a vô
ňu odobratých vzoriek vody, zhoto
viť vlastnú fotodokumentáciu, ba 
navrhnúť aj zlepšenie podmienok 

pri vodných plochách. Piatkové 
predpoludnie malo teda i súťažný 
charakter. Tímy mali za úlohu svoje 
poznatky spracovať formou plagátu, 
informačných tabúľ či prezentácie.

Potom mali svoju prácu ako tím  
na vyhodnotení predviesť. Najaktív
nejší tím bude ohodnotený a odme
nený na slávnostnej školskej aka
démii v závere školského roka. A to 
nebolo ešte všetko. Naši piataci sa
mi aktívne prispeli k zlepšeniu život
ného prostredia. V rámci Dňa Zeme 
v piatok 27. apríla čistili okolie Mar
heckých rybníkov. 

K. Habová
Foto: -tabu-

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Voda je nielen náš život
v piatok 20. apríla privítali žiaci 5. a a 5. b v ZŠ Dr. J. Dérera pani riaditeľku, pani zástupkyne i poslanca  
MsZ M. ondroviča na vyhodnotení a prezentácii projektu voda je nielen náš život.

Súťaž bola zameraná na vytvára
nie umeleckých dielok s využitím od
padového materiálu. Vyvoláva netra
dičný podhľad na veci každodennej 
potreby. Deti sa tak učia vnímať svet 
okolo seba a využívať už nepotreb
né veci na vytvorenie niečoho pek
ného. Tieto tvorivé aktivity deti 
motivujú zaujímať sa o životné pro
stredie, premýšľať o dôležitosti mi
nimalizácie a triedenia odpadu so 
zapojením vlastnej tvorivosti a fan
tázie. 

Témou tohto ročníka bolo 
PLaSTovo – tvoríme prevažne 
z plastu. Deti sa úlohy zhostili s chu
ťou, čo vidieť na všetkých vystave
ných prácach. 

výstavu Plastovo môžete nav-
štíviť v CvČ na Ul. M. Rázusa 30 
do 11. mája v pracovných dňoch 
od 8.00 do 17.30 h. Vstup je voľný.

oCenené PRáCe:
I. vÝTvaRná ČaSŤ
I. kategória – MŠ: MŠ Záhor

ská Ves – Zvonkohra, MŠ Marianka 
– Veselé žabky, MŠ Hviezdoslavova 
– Jarné stromy a Lienky na lúke, MŠ 
Závod – Plastovo, 1. trieda MŠ Kol
lárova – Ľudské telo, MŠ Jakubov – 
Prišla k nám jar

II. kategória – ZŠ: 1. stupeň: ZŠ 
Láb – kolekcia prác: Tučniaky, Slon, 
Kačica, Domček, Kvietky, ZŠ a ŠKD 
Plavecký Mikuláš – Slon, výtvarný 
krúžok CVČ Malacky – kolekcia: Sl
nečný cirkus, Páv, Drak, Kohútik, Sto
nožka, ŠKD Rohožník – kolekcia prác: 
Bioranč, Život na hviezde Polaris

II. kategória – ZŠ: 2. stupeň: ko
lektív 8. A a 8. B ZŠ Zohor – Lampy,  
D. Masarovič, ZŠ Dr. J. Dérera, Malac
ky – Drak 

II. MULTIMeDIáLna ČaSŤ 
Jakub Badrna, ZŠ Zohor – Ľudia, 

už sa zobuďte, Ch. Dančík, K. Kuc
menová, M. Hladíková, K. Slobodová, 
ZŠ Jakubov

•
CvČ ďakuje sponzorom súťaže
Mestu Malacky a a.S.a Zohor 

-cvč-

„Nie všetko, čo sa tvári ako odpad, 
ním aj naozaj je...”

Plastovo v CVeČku
Centrum voľného času zorganizovalo 
4. ročník súťaže tvorivosti 
ZáZRaKy Z oDPaDU.

ZáHoRSKé oSveTové 
STReDISKo v SenICI 
pripravuje súťaž 

Strom 
Záhoria
Do času uzávierky MH síce ešte  
nebola súťaž oficiálne vyhlásená 
(riaditeľka strediska Ľubica Kriš
tofová nám potvrdila, že hľadajú 
sponzora), ale už teraz môžete 
začať premýšľať o tom, ktorý 
strom by mohol niesť takýto 
krásny titul. Možno by to mohol 
byť aj „Malačan“. Veď krásnych 
stromov máme v meste a jeho 
okolí dosť. Víťazný strom dostane 
ako výhru finančné prostriedky 
na ošetrenie.

Hľadá sa 
európske mesto 
budúcnosti

Hľadá sa mesto, ktoré sa správa múdro, vizionársky, ekologicky. 
Mesto, ktoré je aktívne, invenčné, idealistické. Mesto plné ľudí so  
skvelými nápadmi a každodennou skúsenosťou so šetrením život-
ného prostredia.
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Za účasti 250 detí a 30 družstiev  
sa uskutočnili tento rok dva turnaje. 
Prvý bol 10. 3. v Stupave a druhý  
21. 4. v Novom Veselí. 

Oboch  turnajov sa zúčastnili aj 
Malačania. Už v prvom turnaji sa 
im podarilo prebojovať do finále, 
kde o gól podľahli družstvu Piccard 
Senec. Finálová prehra ich však správ
ne namotivovala, druhý turnaj už 
absolvovali bez prehry a celý turnaj 
vyhrali. Na ceste za víťazstvom po

stupne porazili družstvá zo Zlína, 
malacké céčko, Havlíčkův Brod, Ro
hožník, Stupavu, Nové Veselí A, v se
mifinále Nové Veselí B a nakoniec vo 
finále i družstvo Telníc. 

 Pekný úspech nemusí zostať je
diný. Do konca školského roka ich to
tiž čaká ešte bohatý program. 

V dňoch 11.–13. 4. sa v Stupave 
uskutoční medzinárodný turnaj 
Playminihadball, v Bratislave 25. 5. 
vyvrcholí posledným piatym turna

jom krajská súťaž BKZH, v júni sa  
posledným turnajom skončí i medzi
školská súťaž Záhorácka minihand
ball liga. V tejto súťaži nesúťažia 
telovýchovné oddiely, ale deti repre
zentujú svoju školu. 

Tento rok sú v súťaži o Pohár 
CVeČka zapojené ZŠ Stupava, ZŠ 
Rohožník, ZŠ Dr. J. Dérera, Malacky 
a ZŠ Štúrova, Malacky. Minihádza
ná sa zakoreňuje i v ZŠ Záhorácka, 
Malacky, ktorá je známa najmä ako 
liaheň talentov v atletike a volejbale. 
Žiaci tejto školy sa úspešne zapojili 
do Školského festivalu minihádza
nej, ktorý organizovalo Ministerstvo 
školstva SR v spolupráci so SZH.

Dušan šuster

V polovici apríla sa „šachové” 
deti z Malaciek zúčastnili 5. ročníka 
Veľkonočného turnaja šachových 
nádejí v Doprastave, ktorý bol sú
časťou 5. ročníka GPX 2011/2012 
a zároveň bol Majstrovstvom Bra
tislavského kraja v rapid šachu v ka
tegóriách chlapcov a dievčat do 8, 

11, 14 rokov. Hralo sa švajčiarskym 
systémom, na 9 kôl, tempom 2x15 
minút na partiu. 

Zo šiestich titulov vybojovali 
dva malacké deti a majstrami Bra
tislavského kraja v rapid šachu na 
rok 2011/2012 sa stali v kategórii 
D8 Adriana Vozárová, žiačka 2. C 

triedy, ZŠ Dr. J. Dérera v Malackách, 
odchovankyňa CVČ Malacky, v ka
tegórii Ch11Norbert Filípek, žiak 2. C 
triedy, ZŠ Dr. J. Dérera v Malackách, 
odchovanec CVČ Malacky.

text: tomáš ChabaDa; 
foto: milan Vozár

amatéri
sólo, Fusion, deti, zač.+pokroč.: 
3. Valeri Mikušová, Azhar, MCK Ma
lacky
sólo, Fusion, juniori: 
3. Patrícia Arpášová, Azhar, MCK Ma
lacky
Duo-trio, juniori: 
2. Azhar, MCK Malacky

ProFi
Duo-trio, fusion: 
3. Chamsa, MCK Malacky
team, Fusion: 
3. Chamsa, MCK Malacky
team, bollywood: 
3. Sabaa, MCK Malacky
team, tribal: 
2. Chamsa, MCK Malacky

niekoľko zaujímavostí 
a faktov o tohtoročnej 
tanečnej súťaži:
počet súťažiacich: 330
počet súťažných kategórií: 35
zúčastnené tanečné školy, mestá: 53
štáty (SK, CZ, PL, HU, A):  5 
rozhodcovia: 10 
(3x SK, 1x CZ, 2x HU, 1x PL, 1x EG, 
1x GR, 1x Kuba)
súťažné choreografie: 233
najmladšia tanečnica: 7ročná
najstaršia tanečnica: 57ročná

liptov orient Festival je semi
finálovým kolom Majstrovstiev Eu
rópy brušných tanečníc 2013, ktoré 
budú v nemeckom Frankfurte od 9. 
do 10. marca 2013.

text, foto: P. KajošoVá

Norbert Filípek (vľavo) a Adriana Vozárová (v strede)

Dvaja majstri 
Bratislavského kraja

Minihádzanári 
úspešní medzinárodne

tj tatran stupava a tj sokol nové Veselí (Čr) už štvrtý rok organizu-
jú viacturnajový projekt v minihádzanej, ktorého sa zúčastňujú 
družstvá zo slovenska, z Čiech i maďarska. Projekt sa nazýva mini 
handball inter liga (mhil) a je podporovaný Višegrádskym fondom. 
už druhým rokom sa doň zapojili i malacké mihádzanárske nádeje 
a v tomto ročníku boli i mimoriadne úspešné.

Tanečnice 
z Malaciek 
zozbierali 7 cien
21. apríla sa v liptovskom mikuláši uskutočnil 3. ročník medzinárodnej 
tanečnej súťaže liptov orient Festival – festival orientálnych brušných 
tancov, ktorý obsahuje tanečné súťaže, galashow a workshopy. je to  
udalosť roka pre nadšencov a všetkých milovníkov tohto tanečného žán-
ru. tanečnice z malaciek zozbierali 7 cien, väčšinou krásne 2. a 3. miesta.
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