
Objavte 
Čaro 
Záhoria!

Mesto Malacky vyhlasuje foto
grafickú súťaž s názvom Čaro Záho
ria. Jej cieľom je vytvoriť zaujímavé 
a pútavé propagačné výstupy zo 
súťažných fotografií, obojstranná 
propagácia Záhoria ako turisticky 
atraktívneho miesta i súťažiacich 
fotografov, pričom prezentovať sa 
môžu všetci, ktorí radi fotografujú.

Súťažné kategórie:
Príroda
Prírodné úkazy, lokality a zaují

mavosti Záhoria
Mesto – obec
Pamätihodnosti, kultúrne dedič

stvo, turistické atrakcie v regióne  
a iné zaujímavosti, ktoré môžu upú
tať záujem turistov.

Tradície, remeslá a podujatia
inšpirácie z minulosti zachované 

do dnešných čias – jarmoky, folklór
ne podujatia, remeselníci a ich práce. 
Podujatia a festivaly dnešných čias.

autori môžu do jednej kategó
rie prihlásiť maximálne 3 súťažné 
fotografie. Súťažiaci sa však môže  
prihlásiť do všetkých tém (maximál
ne 9 fotografií). Súťažné fotografie 
posielajte v papierovej forme 
(20x30 cm) aj na CD s fotografiami 
v digitálnej forme v čo najlepšej kva
lite spolu s prihláškou. 

Prihlášku a podmienky súťaže 
nájdete na www.malacky.sk. 

Súťaž odštartovala 18. mája a va
še príspevky môžete posielať do 
30. júna na adresu Mesto Malacky, 
radlinského 2751/1, 901 01 Malacky, 
na obálku uveďte FoTosúťaž.

• • •
súťažné fotografie budú vy

stavené počas letných mesia
cov v Malackom kaštieli, kde 
návštevníci môžu hlasovať o naj
obľúbenejšiu či najkrajšiu fo
tografiu. Vyhodnotenie súťaže 
sa uskutoční v septembri a víťazi 
získajú hodnotné ceny.

red

Organizátori podľa počtu prihlá
sených predpokladali, že zápolenie 
tanečných skupín bude trvať dlhšie, 
preto posunuli pôvodný začiatok 
z deviatej na ôsmu hodinu. Vtedy už 
 pred ŠH Malina stáli desiatky auto
busov a áut. Do športovej haly sa hr
nuli nielen tanečníci, ale aj diváci.

Počas dňa sa predstavilo viac ako 
1600 súťažiacich tanečníkov v 258  
choreografiách. ich majstrovstvo hod

notilo 8 odborníkov, ktorí sa striedali 
v závislosti od kategórie. Magdaléna 
Čaprdová, Mia Majerníková, Matej 
Bohuš, Miriam Horváthová, aron Mi
tu, addy teslík, Zuzana kaduková, 
Marcel Čechvala – to sú mená, ktoré 
rozhodovali o prvých troch priečkach 
v jednotlivých kategóriách. 

ráno sa začínalo scénickým tan
com a živým disco tancom, neskôr pri
šiel na rad show dance, open či malé 

choreografie. Záver patril najviac ob
sadenému hiphopu. Záujmu sa tešila 
i nová kategória seven, v ktorej tancu
je 7 tanečníkov. Ocenenie si odniesli 
tanečníci za 115 choreografií. Z výhry 
sa tešili aj domáci „saltatrixáci“. 
úspech zožalo 10 choreografií z ich 
tvorby. Saltare Orbis ponúklo aj širo
kú škálu vekových kategórií. Pred hip 

hopovým zápolením si diváci a ta
nečníci mohli pozrieť aj exhibíciu po
roty. V hľadisku si tanec vychutnalo 
viac ako 800 divákov. Súťaž posled
ným ročníkom nadobudla obrovské 
rozmery, preto sa organizátori ne
chali počuť, že na budúci  rok sa bu
de súťažiť hneď dva dni po sebe.

Text, foto: N. slobodoVá

Deti musia mať 
svoje pasy

26. 6. vstúpi do platnosti nariade
nie eú, ktoré členským štátom ukla
dá povinnosť vydávať cestovné pa
sy už iba ako individuálne cestovné 
doklady. to znamená, že Or PZ od 
26. 6. 2012 nebudú zapisovať údaje 
o občanoch mladších ako 
5 rokov do cestovných pa
sov rodičov. 

Bojanovský odlieta
na Floridu

Basketbalový megatalent Boris 
Bojanovský, ktorý s basketbalom 
začínal v Malackách, odchádza štu
dovať na Floridu. Posledné tri roky 
strávil v Orelliniho gran Canaria aca
demy, no v uplynulých dňoch dostal 
plné štipendium na 4 ro
ky na  Florida State Uni
versity. 

Kultúrne 
leto 2012

MCk opäť organizuje kultúrne 
leto a aj v tomto roku sa rozhodli 
dať príležitosť vám a vášmu talen
tu. kultúrne leto bude opäť o vašich  
schopnostiach, o vašich prednos
tiach, o našom Záhorí. Dosť bolo 
skromnosti či obáv! Sme
lo sa prihláste a nechajte 
svoj talent odhaliť.

FOTOSÚŤAŽ

Dvojtýždenník  •  www.malacky.sk malackyhlas@malacky.sk
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Tanečný masaker – aj tak by sa dal nazvať 5. ročník celoslovenskej 
tanečnej súťaže s názvom saltare orbis 2012. Tanečné štúdio sal
tatrix každoročne organizuje súťaž pre súbory z každého kúta slo
venska, ktoré si prichádzajú do Malaciek zmerať svoje tanečné 
schopnosti. Tento rok sa súťaž uskutočnila 5. mája a zožala nevída
ný úspech. Prihlásil sa do nej rekordný počet skupín. o tom, že sa sú
ťaž konala naozaj vo veľkom štýle, svedčí aj neuveriteľných 16 hodín, 
počas ktorých sa nepretržite na parkete striedali tanečníci.

na Slovensku doteraz žije asi 500  
ľudí, ktorí prežili holokaust. Spomien
kové stretnutie s názvom Vrátili sme 
sa sa konalo 13. 5. v Banskej Bys
trici za účasti vyše 70 tých, čo peklo 
koncentráku, prenasledovania a po
tierania osobnej dôstojnosti prežili. 
Organizátormi boli ústredný zväz ži
dovských náboženských obcí v Sr, 
Dokumentačné stredisko holokaustu 
a Múzeum SnP. Dôsledky zákona 
o vysťahovaní židov sa dotkli i našich 
spoluobčanov v Malackách. Dnes, 
keď židovská komunita v meste dáv
no celkom zanikla, je pre nás ne
predstaviteľné, že v roku 1940 žilo  
v Malackách v 1302 domoch 7282 ži
dovských obyvateľov. Súpis z roku 
1942 uvádza už len 291 židov žijúcich  
v meste. „Väčšina židovských rodín 
sa živila vlastnými obchodíkmi, reme

selnými prevádzkami, ponukami 
služieb. takmer 60 týchto podnikov 
bolo v rokoch 1941–1942 zlikvido
vaných, t. j. zanikli, a asi 14–15 ich 
bolo arizovaných, t. j. prešli pod ne
židovského majiteľa (údaje z www.
upn.gov.sk),“ uviedol historik Múzea  
M. tillnera v Malackách P. Vrablec.

Pracovníci múzea v Malackách 
zhromažďujú a spracovávajú infor
mácie o osudoch malackých židov. 
Vytvorili databázu, ktorú ďalej do
pĺňajú a spresňujú (najviac informá
cií pochádza z www.yadvashem.org 
a slovenských archívov). Doteraz sa  
podarilo zistiť, že spomedzi tých ži
dov, ktorí v čase 2. svetovej vojny 
bývali v Malackách, zomrelo v kon
centračných táboroch (predovšetkým 
v Osvienčime) približne 210 osôb.

T. búbeloVá

Memoriál Petra Patscha
Občianske združenie albatros plus v spolupráci so Slovenským 

cykloklubom Záhorák pripravilo na sobotu 2. júna už 3. ročník Memoriá
lu Petra Patscha, ktorý sa nesie pod heslom na bicykli okolo BSk. trasa,  
ktorú môže absolvovať každý z vás, totiž meria viac ako 200 km a lemuje 
hranice Bratislavského kraja. Štart aj cieľ budú v Malackách. každý, kto 
absolvuje trasu za čas kratší ako 13 hodín, získa cyklistické tričko Petra 
Patscha ako symbol vytrvalosti, ktorá bola Petrovi vlastná.  naty
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Deportácie sa dotkli
aj Malačanov

Pred 70 rokmi – 15. mája 1942 snem slovenskej republiky prijal 
hanebný ústavný zákon o vysťahovaní židov. Vďaka nemu dal štát 
zákonný rámec neľudským deportáciám židov, ktoré boli vyvr
cholením vyše trojročnej protižidovskej politiky ľudáckeho tota
litného režimu. dovedna zo slovenska v roku 1942 odviezli do kon
centračných táborov bezmála 58 000 židov, z ktorých prežilo len 
niekoľko stoviek. druhá vlna transportov sa udiala v čase nemeckej 
okupácie a dotkla sa vyše 13 000 osôb. Nedovoľme na to zabudnúť!

Úspešný 5. ročník
Saltare Orbis
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SPRAVODAJSTVO

26. apríla sa uskutočnilo v Smr
dákoch prvé pracovné stretnu
tie k založeniu oblastnej orga
nizácie cestovného ruchu na 
Záhorí.

Na stretnutí sa zúčastnili zástup
covia miest a obcí Skalica, Holíč, 
Senica, Smrdáky, Borský Mikuláš, 
Malacky, Zohor, Združenie obcí sub
región pod Bradlom, zástupcovia 
podnikateľov a neziskového sektora 
pôsobiaceho v odvetví cestovného 
ruchu, Prírodné liečebné kúpele Smr
dáky, SLK Piešťany, a. s., hotel Polex, 
Prvá cestovná, s. r. o., OZ Záhorie re
gión, RRA Skalica.

Prítomní na stretnutí konštatova
li, že na Záhorí je vážny záujem vy
tvoriť oblastnú organizáciu cestov
ného ruchu v zmysle zákona NR SR 
č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovné
ho ruchu. Tiež konštatovali, aby ob
lastná organizácia cestovného ruchu 
vznikla pre celé historické územie 
Záhoria. Pre  nadchádzajúce obdo
bie bude dôležité zaktivizovať sub
jekty v cestovnom ruchu pre vstup 
do vznikajúcej oblastnej organizácie 

cestovného ruchu tak z radov miest 
a obcí, ako aj z podnikateľského sek
tora. Je dôležité pochopiť, že len vzá
jomnou spoluprácou a koordináciou 
v regióne budeme vedieť v cestov
nom ruchu docieliť efektívnejší roz
voj a lepšie hospodárske výsledky. 

Oblastná organizácia cestovné
ho ruchu bude plniť funkciu desti
načného manažmentu cestovného  
ruchu na Záhorí s cieľom získania 
významnejšieho postavenia cestov
ného ruchu na území vzhľadom na 
existenciu potenciálu pre rozvoj ces
tovného ruchu na Záhorí, s cieľom  
pritiahnutia vyššieho počtu návštev
níkov do regiónu a zvýšenia počtu 
prenocovaní v regióne.

Na stretnutí boli prijaté závery 
ďalšieho postupu pri zakladaní ob
lastnej organizácie cestovného ru
chu. Naďalej organizátori pracovné 
ho stretnutia budú oslovovať sub
jekty pre vstup do oblastnej organi
zácie. Ďalšie pracovné stretnutie sa 
uskutoční koncom mája, kde pred
pokladáme už konkrétnu dohodu 
k založeniu oblastnej organizácie.

D. Michaličková

Pas bežne vybavíte za 8 eur
Každé dieťa bez ohľadu na vek 

bude musieť byť od tohto dátumu 
držiteľom vlastného cestovného pa
su. Poplatok za pas pre deti do 5 ro
kov je 8 € (do 2 pracovných dní 32 €), 
s platnosťou na dva roky. Pre deti 
od 5 do 13 rokov je poplatok 13 €  
(do 2 pracovných dní 52 €), s platnos
ťou na päť rokov. Dieťa musí byť prí
tomné pri podávaní žiadosti, sní
ma sa jeho podoba do pasu. Okrem 
 toho treba predložiť rodný list 
dieťaťa (originál alebo overenú kó
piu), občiansky preukaz zákonné
ho zástupcu, právoplatné rozhod
nutie súdu, ak je rodič rozvedený  
a dieťa je mu zverené do výchovy  
(originál). Niektoré iné členské štá
ty schengenského priestoru nebu
dú od 26. 6. uznávať zápisy občanov 
mladších ako 5 rokov v cestovnom 

pase rodiča, vykonané do 25. júna 
2012. Tieto krajiny budú striktne vyža
dovať, aby každé dieťa bez ohľadu na 
vek bolo držiteľom vlastného pasu.

 
Náramky proti strate detí
Na Slovensku sa každý rok stratí 

800 detí. Dôvody sú rôzne – od úte
kov až po únosy. Na linke 116 000, 
ktorá funguje v 16 krajinách Euró
py, poskytuje nielen odbornú a psy
chologickú pomoc, ale pomáhajú aj 
pri hľadaní stratených detí. Garantom 
je na Slovensku Detská linka istoty  
a túto sezónu sa prvýkrát zapojili do 
projektu Hľadané deti aj cestovné 
kancelárie. Tie budú k zájazdom po
núkať za dobrovoľný príspevok aj 
plastové náramky s číslom linky, na 
ktoré rodičia môžu napísať meno 
dieťaťa a názov hotela, v ktorom 
bývajú. Ak sa dieťa stratí, dá sa ľahko 

identifikovať. Výťažok z predaných 
náramkov pôjde na činnosť linky.

Poznajú projekt aj cestovky?
„Nie, ešte som o ničom podobnom 

nepočula, ale nikto si od nás podobnú 
službu nepýtal. Neposkytujeme ju,“  
povedala pracovníčka M – TATRA – 
TOUR na Radlinského ulici v Malac
kách. Rovnako prekvapene zareago
val aj zamestnanec CA EDEN, s. r. o.: 
„Počujem to po prvý raz. Viem si 
predstaviť, že by sme také náramky 
pribaľovali klientom k pokynom, ale 
nemáme o tom nijaké informácie,” 
dozvedeli sme sa. Garantom projektu 
je Linka detskej istoty UNICEF, oslovili 
sme jej riaditeľku Evu Dzurindovú: 
„V záujme propagácie projektu sme 
požiadali Asociáciu cestovných kan
celárií a cestovných agentúr, aby ďa
lej šírila iniciatívu s názvom Aby boli 
deti vždy v bezpečí. Do projektu sa 
môžu iniciatívne zapojiť všetky ces
tovné kancelárie. Informácie i pri
hlasovací formulár nájdu na www.
hladanedeti.sk.“ Zdôraznila, že účasť 
touroperátorov nebude nič stáť. Za
viažu sa informovať cestujúcich rodi
čov o preventívnom význame iden
tifikačných náramkov pre svoje deti, 
ktorým sa ich používaním zvýši bez
pečnosť pri cestovaní a pri strate väč
šia šanca na ich nájdenie. 

TaTiaNa BÚBElová

Projekt „Břeclavská a 1. mája“ 
Projekt Revitalizácia verejného 

priestranstva na uliciach Břeclavská 
a 1. mája v Malackách má zlepšiť 
prostredie starého sídliska a jeho 
prepojenie s parčíkom a kaplnkou 
na Břeclavskej ulici. Mesto naň žiada 
cez Operačný program Bratislavský 
kraj (OPBK) 479 414,43 €, čo sú cel
kové oprávnené náklady projektu. 
Mesto má prispieť sumou 23 970,70 €  
(5 %). Revitalizáciou vznikne nové es
tetické a bezpečné miesto, určené 
na relax a rekreačný šport, ale aj od
dych pre náhodných návštevníkov. 
V priestore členenom na zóny pribud
ne ihrisko, cvičiace prvky pre deti i dos
pelých, lavičky a koše. Okolo kaplnky 
vznikne zhromažďovacie miesto na 
pietne spomienky. Projekt lokalitu 
ozdraví a zveľadí majetok mesta.

Rekonštrukcia Nádražnej –
dopravný terminál
Mesto zareagovalo na výzvu 

na predkladanie žiadostí o nená
vratný finančný príspevok v rámci 
OPBK s cieľom vylepšiť hromadnú 
dopravu vybudovaním prestupných 
terminálov a začalo s prípravou pro 
 jektu Rekonštrukcia Nádražnej uli
ce a autobusového nádražia v Ma
lackách – Terminál integrovanej do 
pravy. Cieľom je efektívne využitie  
verejnej dopravy (vlak, prímestský 
autobus) a vybudovanie záchytné
ho parkoviska pre osobné autá a bi 
cykle v rámci prestupného termi
nálu. Vychádzalo sa z projektu Re

konštrukcie Nádražnej ulice a auto 
 busovej stanice z roku 2008. Doku
mentácia doplnená o aktualizovaný 
rozpočet rieši kompletnú revitalizá
ciu zóny, zasiahne komunikácie, par 
 koviská a spevnené plochy, dažďo
vú kanalizáciu, drobnú architektúru; 
sadovnícke úpravy; verejné osvet
lenie; informačný systém BID; prípoj
ky pre IS BID a kamerový bezpeč 
 nostný systém. Počíta sa s vybudo
vaním bezpečnejších autobusových 
nástupíšť a výstupíšť, s úpravou ze
lene, s osadením mobiliára a elek
tronických informačných tabúľ. Pri 
budne aj 69 parkovacích miest. Do
vedna náklady na projekt predstavu
jú 902 740,52 €, mesto sa bude podie
ľať sumou 45 014,89 €.

Elektronizácia samospráv
Malaciek a Stupavy
Finančné zdroje aj na elektroni

záciu samospráv vyčlenil program 
OPBK a v prípade úspešnosti budú 
vďaka spoločnému projektu služby 
eGovernmentu využívať Malacky 
a Stupava. Cieľom je skvalitniť posky
tovanie služieb verejnosti zo strany 
miest aj elektronickým spôsobom. 
Integrovaný informačný systém (IIS)  
má byť vybudovaný a prevádzkova
ný v Malackách. Stupava sa naň na
pojí a bude môcť poskytovať svojim  
občanom 49 rovnakých elektronic
kých služieb ako Malacky. Celkové ná
klady projektu sú 1 052 959,30 €. Spo
lufinancovanie: 52 647,96 €.

TaTiaNa BÚBElová

V prvých májových dňoch mesto Malacky podalo tri 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok v celkovej 
hodnote 2 435 114,25 €.

Žiadame 
nenávratné 
zdroje na tri
veľké projekty

Deti musia mať 
svoje pasy

Dňom 26. júna vstupuje do platnosti nariadenie EÚ, ktoré členským 
štátom ukladá povinnosť vydávať cestovné pasy už iba ako indivi
duálne cestovné doklady. ide o bezpečnostné opatrenie v rámci 
účinnejšej ochrany detí. v praxi to znamená, že oddelenia dokladov 
okresných riaditeľstiev PZ nebudú od 26. júna 2012 zápisovať údaje  
o občanoch mladších ako 5 rokov do cestovných pasov rodičov. 

Cestovný ruch
na Záhorí

Malacky – odkanalizovanie
Harmonogram bol stanovený 15. 5. 2012. Výstavba kanali
zácie však môže priniesť komplikácie a je preto možná zmena 
harmonogramu. O každej zmene vás budeme informovať.

kompletný harmonogram prác a mapu výstavby ka
nalizácie nájdete v ďalšom čísle Mh. 

Ulice, v ktorých sa začne so stavebnými prácami 
v roku 2013: Jesenského, O. Kožucha, Továrenská, Pezin

ská, Dielenská, Hlboká, Hurbanova, J. Kráľa, B. Nemcovej, 
Duklianskych hrdinov, Lesná, R. Dilonga, Legionárska, Nad 
Východom, Ul. Oslobodenia, J. Kubinu, Stupavská, Druž
stevná, Hviezdoslavova.

ZáklaDNé iNfoRMáciE
DoDávaTEĽ 
Skupina dodávateľov „Kanalizácia Malacky” zastúpená 

vedúcim členom spoločnosťou STRABAG, s. r. o., a spo
ločnosťou Combin Banská Štiavnica, s. r. o. 

fiNaNciE 
Celkový rozpočet projektu je 14 661 632,38 €, z toho ne

návratný finančný príspevok z eurofondov cez operačný 
program Životné prostredie je vo výške 13 928 550,76 €  
a pokrýva 95 % nákladov. Zvyšných 5 % nákladov, t. j.  
733 081,62 € pokrýva Mesto Malacky. 

kDE
Lokalita východ – Majer, lokalita východ – priemyselná 

zóna, lokalita juh – po oboch stranách štátnej cesty I/2 od 
potoku Malina, lokalita západ – od Kozej ulice smerom do 
Kostolišťa.

koĽko
Viac ako 16 km novej kanalizácie. Mesto Malacky je 

v súčasnosti odkanalizované jednotnou kanalizačnou 
sústavou v dĺžke takmer 32 km. Začala sa budovať v 60. ro
koch a je na ňu napojených 14 936 obyvateľov zo 17 887, 
t. j. 83,5 %.

iNfoRMáciE
Všetky potrebné informácie vám budeme pravidelne 

prinášať v Malackom hlase, v eMTV, na webovej stránke 
malacky.sk a tiež v mestskom rozhlase.  

   Text: mija, foto: otano

Záhorie

Ulica začiatok koniec trvanie

lokalita východ
Sadová BB3 1. 8. 21. 9. 50 dní
Dubovského BB2 21. 9. 11. 11. 50 dní 
Záhradná BB1 11. 11. 1. 1. 2013 50 dní 
lokalita sever
Na Majeri A482 10. 8. 10. 9. 30 dní 
Táborisko AA81 10. 9. 5. 10. 25 dní
Táborisko AA8 10. 9. 5. 10. 25 dní
Písniky AA6 5. 10. 25. 10. 20 dní
Džbánkareň AA7 25. 10. 25. 11. 30 dní
Písniky AA 25. 10. 25. 11. 30 dní
Rakáreň AA9 25. 11. 21. 12. 25 dní
Rakáreň AA91 25. 11. 21. 12. 25 dní
Duklianskych hr. AA 21. 12. 20. 1. 2013 30 dní
lokalita juh
M. Tillnera C9 1. 8. 1. 9. 30 dní
M. Tillnera C7131 1. 9. 1. 10. 30 dní
Ľ. Fullu C7133 1. 10. 1. 11. 30 dní
Stupavská C7132 1. 11. 12. 12. 40 dní
Stupavská C713 12. 12. 16. 1. 2013 35 dní

5. júna si Skupina dodá
vateľov kaNaliZácia 
Malacky prevezme od  
mesta stavenisko a zač
ne s jeho prípravou a za
riaďovaním, vykoná prvé  
vyčistenie a monitoring  
kanalizácie. Potom už bu
de nasledovať samotná 
pasportizácia objektov, 
vytýčenie inžinierskych 
sietí a výstavba kanalizá
cie a prípojok. ako prvé 
dostanú kanalizáciu uli
ce Sadová (na fotografii) 
a Na Majeri.
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Basketbal hráš od ôsmich ro
kov, keď si začínal v malackom 
Strojári pod vedením Branislava 
Ortha. Ako 16ročný si odišiel do 
zahraničia študovať a hrať bas
ketbal. Aká ponuka bola za tým, že 
si sa rozhodol opustiť svoju rodinu, 
mesto, priateľov?

Áno, Branislav Orth mi dal základy 
basketbalu, za čo mu ďakujem. No  
a keďže som neskôr bol v reprezentá
cii Slovenska, zúčastnil som sa ako 
16ročný ME v Portugalsku. Už po 
návrate domov som dostal viacero 
ponúk. Rob Orellana, majiteľ Cana
rias basketbal academy, ma videl na  
ME a dal mi možnosť trénovať uňho 
v akadémii a navštevovať britskú 
školu v Las Palmas. Vtedy som sa tam 
bol aj pozrieť a neskôr som ponuku 

prijal. Bola to veľmi náročná cesta, 
avšak jediná, ktorá mi mohla pomôcť 
dostať sa na univerzitu do Ameriky.  
A teraz sa to splnilo.

Aké to pre teba vtedy bolo? 
Adaptoval si sa ľahko? Nemal si 
problém s jazykom?

Bolo to naozaj veľmi náročné, pre
tože som opustil rodinu, kamarátov, 
išiel som do neznáma, jazyk som veľ
mi neovládal a bol som tam sám. 
Postupne som si zvykal, ale prvý rok 
bol najťažší, pretože som veľa nero
zumel, hlavne v škole, a trénovali sme 
až 7 hodín denne. 

Ktoré univerzity okrem Floridy 
mali o teba záujem? A prečo si si 
vybral práve Floridu?

Ponuky som mal aj od iných pre
stížnych škôl, ako Virginia Tech, 

Miami, Georgia Tech, NC State. Bolo 
ich viacero, ale pre Floridu som sa 
rozhodol, pretože ma tréner veľmi 
chcel a takisto sa im darí skladať 
dobrý tím, budú mať so mnou päť 
nových hráčov a majú veľmi dobrý 
basketbalový program.

TASR nedávno zverejnila aj 
vyjadrenie trénera Hamiltona 
na adresu mladého talentu. „Cí
time, že Boris je pozoruhodnou 
posilou v našom tíme nováčikov. 
Máme šťastie, že môžeme do svoj
ho programu zaradiť hráča z Bas
ketbalovej akadémie Kanárskych 
ostrovov (CBA). Skúsenosti zo CBA 
môžu Borisovi pomôcť k tomu, aby 
sa už v začiatku svojej kariéry stal 
citeľným prínosom pre mužstvo.“

Zdá sa, že ti vychádzajú tvoje 

túžby z detstva, čo teda plánuješ 
do budúcnosti? A kedy odlietaš na 
Floridu?

To je pravda, myslím, že sa mi 
splnil môj sen, pretože som chcel 
študovať na prestížnej americkej 
škole a Florida State University ňou 
bezpochyby je. Basketbal i škola tu 
je na naozaj vysokej úrovni. Termín 
odletu sa posunul, odlietam koncom 
mája, pretože už 1. júna musím byť 
v Summer school a vrátim sa o rok. 

Ako je to so štipendiom, ktoré 
si dostal? Čo všetko ti bude hradiť 
škola?

Dostal som plné štipendium, kto
ré zahŕňa školné a všetky poplatky 
so školou a s basketbalom spojené, 
ubytovanie, stravovanie. Štipendium 
je na 4 roky, presne neviem, ako to 
tam bude. O všetkom vás môžem 
informovať o rok, teraz viem len, 
že letná škola mi má pomôcť získať 
kredity, začnem posilňovať, lebo 
musím pribrať na váhe. Musím si 
zvyknúť i na iný druh hry basketbalu, 
v Amerike je rýchlejší a atletickejší.

Plánuješ aj po škole zostať von
ku a basketbalom sa aj „živiť“? Ne
chýba ti Slovensko?

Všetko je ešte veľmi ďaleko, ak 
budem zdravý a všetko mi bude vy
chádzať, tak by som sa chcel bas
ketbalu určite venovať čo najdlhšie. 
To, kde budem hrať neskôr, je ešte, 
samozrejme, nejasné, ale na Sloven
sko sa budem rád vracať vždy, pre

tože milujem bryndzové halušky 
a hlavne tu mám kamarátov a ro
dinu.

Ako sme už nedávno spomína
li, odišiel si do slávnej Orelliniho 
Gran Canaria Academy, kde si 
strávil tri roky. Táto akadémia pri
pravuje hráčov pre americké vy
soké školy, NBA a španielsku ligu, 
aký si tam mal režim a ako ti dnes 
idú jazyky?

V tíme a v škole sme s chalanmi 
rozprávali po anglicky a v izbe som  
býval s chalanmi z rôznych kútov 
sveta, takže môžem vyhlásiť, že 
ovládam tento jazyk. Keďže v Las 
Palmas sa rozpráva po španielsky 
a jeden rok som sa učil španielčinu  
i v škole a ďalší rok v akadémii, niečo 
sa na mňa i z tohto jazyka „nalepilo“. 

Keď som prišiel do školy, nero
zumel som takmer nič, myslím od
borné predmety, vysvetľovanie bio
lógie, chémie v angličtine bolo pre 
mňa veľmi náročné. Ale asi po roku 
sa ľady prelomili a ja som už nemal 
problém. Nemohol som si napríklad 
dovoliť ležať nad knihami, keďže som 
mal ráno od 6.00 do 8.00 h tréning. 
Od 9.00 h do 16.30 h sme mali 
celý týždeň vyučovanie a od 20.00 
tréning do 23.00 h. Do postele som 
chodil veľmi unavený okolo 00.30 h. 
Takto asi vyzeral môj režim dňa. V 3. 
ročníku, keď som tam už nechodil 
do školy, som posilňoval a chodil 
dvakrát do týždňa na španielčinu 
a hlavne trénoval.

A čo tvoji rodičia, určite im do
ma veľmi chýbaš. Máte nejakú špe
ciálnu dohodu o „hlásení sa“? 

Určite im chýbam aj oni chýbajú 
mne a aj malý brat, ktorý začal tré
novať tiež basketbal pod vedením 
Branislava Ortha a chce sa mi podo
bať, ale máme dohodu, že sa musím 
každý deň aspoň mailom ozvať, aby 
boli spokojní.

• • •
A takto o Borisovi hovorí jeho 

bývalý tréner Branislav Orth, ktorý 
sa úprimne teší z príležitosti, ktorú 
Boris dostal.

„Osobne to považujem za jeden 
z najväčších úspechov slovenského 
basketbalu a určite aj malackého bas
ketbalu za posledné roky. Boris sa 
zúčastnil na Majstrovstvách Európy 
2011 Bulharsko, 2010 Israel, 2009 Por
tugalsko a všade patril medzi najlep
ších hráčov majstrovstiev. Vo sveto
vom rebríčku je na 18. mieste. Stránka 
nbadraft.com ho už rok uvádza ako 
jedného z talentov. Boris na Slovensku  
hrával v tíme, ktorý niekoľkokrát po
stúpil na M SR a hrával aj kadetskú  
a juniorskú celoštátnu ligu.“

Zhovárala sa: N. SlOBOdOvá, 
foto: archív BB

ROZHOVOR  •  ŠKOLSTVO

Gymnazisti z Malaciek majú 
za sebou ďalšiu úspešnú repre
zentáciu školy, Malaciek, ale 
aj celého Slovenska. v dňoch 
2.–6. mája navštívili talianske 
Sanremo a zúčastnili sa XIv. 
ročníka súťaže The world fes
tival of creativity in school.

Festival sa konal hneď v nie
koľkých odvetviach. Časť patrila 
divadlu, časť filmu, muzikálu, ale 
aj tancu či móde. Naši kraľovali 
v hudbe. Školská kapela, kto
rej členovia sú študentmi 
Gymnázia na Ulici 1. mája,  
sa stala finalistom tohto 

medzinárodného školského festi
valu. Ich súperi pochádzali z Turec
ka, Rumunska, Kazachstanu, ale 
aj domáceho Talianska. Každé zo

skupenie mohlo do sú
ťaže zaradiť až tri piesne. 

Malačania sa rozhodli pre 
dve Falling slowly od Glena 
Hansarda a Is it true od is

landskej speváčky Yohanny. 
Druhá menovaná pieseň na

pokon aj zvíťazila a Slováci si 
odniesli hlavnú cenu súťa

že – strieborného delfína. 
Sladkému pocitu z výhry 
však predchádzalo na

hratie piesne na CD no

sič, aby porota mohla spravodlivo 
rozhodnúť o víťazovi. 

Festival sa preniesol aj do bež
ného života Talianov. Celé mesto 
úprimne podporovalo všetkých 
účastníkov. Fotografia dokazuje, 
že aj napriek najmenej početnému 
tímu Malačania zaujali aj v uliciach. 
Zuzana Winklerová, Kristína Pet
rášová, Zuzana Repková, Michal  
Bača, Denis Bartalský, Matej Koštial, 
Radovan Pavlák a Peter Havran – 
to sú mená ôsmich študentov ma
lackého gymnázia, na ktorých mô
žeme byť právom pyšní.

Text. N. SlOBOdOvá, 
foto: gymnázium

Gymnazisti priniesli z Talianska hlavnú cenu

Bojanovský 
odlieta 
na Floridu

215 centimetrov vysoký basketbalový megatalent Boris 
Bojanovský robí v zahraničí dobré meno nielen malackému 
basketbalu. 18ročný mladík odíde už o pár dní študovať 
a hrať basketbal na Floridu a trénovať ho bude sám leo
nard Hamilton. Pri tejto príležitosti sme mu položili niekoľ
ko otázok. 
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SPEKRUM  •  ZDRAVOTNÍCTVO

9. máj je Dňom Európy a práve pri 
tejto príležitosti sa v Gymnáziu na  
Ul. 1. mája koná olympiáda. Samo
zrejme, že nejde o XXX. letné olym
pijské hry, na ktoré už čaká celý svet, 
ale s týmto veľkolepým podujatím 
súvisí. „Naše školské olympijské hry 
by mali byť predzvesťou blížiacich 
sa Olympijských hier v Londýne, 
ale predovšetkým chcem, aby boli 
oslavou športu a športového ducha,“ 
povedala na úvod riaditeľka gymná
zia E. Krajčírová. K uskutočneniu 
tohto podujatia prišiel popud z Bra
tislavského samosprávneho kraja 
a malacké gymnázium neváhalo 
a zapojilo sa. V stredu 9. mája žiaci 
odohrali futbalové zápasy, ktorých 

finále bude v júni. Ďalší týždeň bu
de patriť zápoleniu v atletických dis
ciplínach a v rovnakom tempe sa prvý 
júnový týždeň odohrajú aj florbalové 
zápasy. Záverečné vyhodnotenie sa 
uskutoční na konci školského roka. 
Počas akcie boli prítomní aj študenti 
partnerských gymnázií z Břeclavi  
a Viedne. Tí sa spoločne s Mala
čanmi zúčastnili debát v anglickom 
a nemeckom jazyku. Atlétka Monika 
Baňovičová symbolicky zložila sľub 
za všetkých športovcov a potom sa 
za zvukov olympijskej hymny vztýčila 
vlajka s piatimi kruhmi, ktorú môžete 
v týchto dňoch vidieť vedľa vlajky 
gymnázia. A aké by to boli olympijské 
hry bez olympijského ohňa? Ten pri

niesol a zapálil atlét Ján Vašek. Na 
úvod zahrala aj školská kapela, kto
rá úspešne reprezentovala Malacky 
na hudobnom festivale v Sanreme 
v Taliansku. O tomto úspechu si mô
žete prečítať na strane 2.

Text, foto: N. Slobodová 

Náš zákazník – náš pán! Tento slo
gan už oddávna platí vo sfére obchodu 
a každý dobrý obchodník vie, že nespo
kojný zákazník sa nevráti, ale radšej 
zájde o kúsok ďalej ku konkurencii.

Zdravotníctvo tiež z pohľadu pa
cienta často stráca zo zreteľa Hippo
kratovu prísahu a väčšmi uctieva 
zákony obchodu. Náš zákazník – náš 
pán tu však často neplatí. Voči opráv
nenosti konštatovaní a strate huma
nity a dostupnosti zdravotnej starost
livosti sa dá len ťažko oponovať, a to 
najmä so zreteľom na skutočnosť, že  
zákazníkom je pacient, ktorý má zdra
votný problém, trpí, pre chorobu má 
problémy v práci i v osobnom ži
vote, očakáva pochopenie a pomoc. 
Okrem toho je na akceptovanie po
merov odkázaný, lebo ďalší posky
tovateľ nie je hneď za rohom. 

 
Príklad hovorí za všetko 
Mladý muž sa pre pretrvávajúce 

tráviace problémy v januári objed
nal na gastroenterologické vyšetre
nie v malackej nemocnici, na ktoré 
dostal termín až začiatkom mája. Ab
solvoval ho začiatkom mája a odobra
li mu vzorku na tzv. ureázový test. Pri 
odchode z ambulancie si uvedomil, 
že sa nespýtal, kedy sa dozvie vý
sledky. Vrátil sa a zistil, že údajne vý
sledky budú až v novembri, ale ak si 

zaplatí 10 €, tak už v júni. Podnet sme 
poslali do Nemocničnej, a. s., ktorá 
nemocnicu spravuje, a dozvedeli sme 
sa toto: „Výsledky pacientov, ktorí 
absolvujú vyšetrenie ureázového tes
tu, sa získavajú do niekoľkých hodín. 
Ak má pacient normálny nález (nemá 
vred, krvácanie, zápal), tento výsle 
dok nie je klinicky dôležitý a ošetru
júci lekár odporúča kontrolu až po  
období 4–6 mesiacov. Je to bežný 
postup, ktorý odporúča Gastroen
terologická spoločnosť Slovenskej 
lekárskej spoločnosti. V tomto prí
pade môže pacient využiť objedna
nie sa na prednostný termín v hod 
note 9,96 €, čo je poplatok, ktorého  
výška je stanovená podľa zákona  
zo strany príslušného samosprávne
ho kraja. V prípade pozitívneho nále
zu kontaktuje pacientov priamo ošet 
rujúci lekár, príp. gastroenterologic
ká ambulancia a dohodne okamžitý 
termín kontrolného vyšetrenia.“

Mohlo prísť k nedorozumeniu 
či nepochopeniu? 
Áno, aj taká možnosť tu je, ale 

žiadalo by sa, aby zdravotnícky per
sonál nepristupoval k pacientom 
tak, akoby dávno poznali (a museli 
poznať) zaužívaný systém a postu
py ich ambulancie či celého zariade
nia. Konkrétne tento pacient sa vrá
til po 7 rokoch zo zahraničia, s ničím  

podobným sa tam nestretol. V uve
denom prípade stačilo podať infor
máciu: „Ak vaše výsledky nebudú 
dobré, budeme vás kontaktovať. Inak 
stačí kontrola o pol roka.“ Tá však ne
odznela. Pacient položil otázku: Kedy 
si mám prísť po výsledky? Odpoveď 
znela: Termín máme až v novembri, 
ale keď si zaplatíte prednostný, mô
žete ho dostať v júni. Bola však toto 
naozaj odpoveď na položenú otázku? 
Žiadali sme od nemocnice vysvetlenie, 
ako je možné, že poplatok môže takto 
významne posunúť termín. Zaujímalo 
nás, či je v poriadku, keď pacient od 
prvého kontaktu s nemocnicou v ja
nuári dostane termín v máji, či nemoc
nica vníma vykreslenú situáciu ako 
humánnu a prípustnú. Chceli sme ve
dieť, koľko sťažností nemocnica v tomto 
roku zaznamenala a ako ich vyriešila 
a či sa o niektoré zaujímal Úrad pre 
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. 
Tieto odpovede sme však nedostali.

TATIANA bÚbElová

Zdravotníctvo – 
humanita či biznis?

Olympijské hry
v gymnáziu

KRITICKÝM
PEROM

Vánok zorganizoval túto akciu 
v Zámockom parku už šiestykrát. 
Zaradil sa tak do skupiny 40 miest 
a obcí po Slovensku, kde sa na míľo
vú prechádzku (1609 m) vybralo tisí
ce ľudí, aby si tak uctilo hodnotu 
materstva a rodičovstva. Tohtoročná 
míľa sa  niesla v znamení spájania ge
nerácií a hoci organizátorom nešlo 
o rekordy, ale o šírenie silnej myšlien
ky, Malacky sa v účasti umiestnili v pr
vej tretine – na 13. mieste. 

„Najskôr som pre počasie zvažo
vala, že nepôjdeme, ale keď som si 
ešte na Facebooku prečítala výzvu 
a predstavila si prácu organizátoriek, 
ktorá za tým je, rozhodla som sa zme
niť plán a som tu,“ prezradila na po
dujatí mamička Janka. Nielen jej 

postoj, ale aj vyjadrenia ostatných, 
ktorí prišli, potešili. Míľujúci si pred 
štartom pozreli kultúrny program, 
ktorý už tradične zabezpečilo CVČ 
v Malackách. S tvorivými dielňami 
tento rok Vánku pomohla Vstúpte, 
n. o. „Emcéčko“ v plánovanom prog
rame vynechalo len takmer hodinovú 
rozprávku Divadla na kolesách, kto
rá by pre počasie asi nemala divá
kov. Inak nakoniec všetko dopadlo 
k spokojnosti. Nechýbalo ani popu
lárne maľovanie na tvár či nafukova
cí skákací hrad, na záver tombola 
a domov účastníci odchádzali aj 
s praktickou textilnou taškou s logom 
Vánku s drobnými darčekmi.

Text: lUCIA vIdANová, 
foto: M. lANgEr

Míľujúcich bolo 
takmer štyristo

Malacké Materské centrum vánok, ktoré v apríli oslávilo 10. výročie, 
sa pravidelne zapája do celoslovenskej akcie Únie materských centier 
Míľa pre mamu. deviaty ročník podujatia 12. mája sprevádzalo ne
priaznivé počasie, ktoré sa podpísalo pod zníženú účasť v celosloven
skom meradle 14 192 (oproti minuloročným 19 484) a aj v Malackách 
– 371 zaregistrovaných účastníkov (590 v 2011).

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou prijal 10 podnetov na 
zistenie správnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti v nemocnici 
Nemocničná, a. s., Malacky v roku 2011 a zatiaľ 2 v roku 2012. 
Rok 2011 – neopodstatnené: 6 (3x vnútorné lekárstvo, 3x chirurgia)
 – opodstatnené: 3 (1x geriatria, 2x chirurgia) 
 – v riešení: 1 (1x AIM, 1x chirurgia, 1x vnútorné lekárstvo).
Rok 2012 – v riešení: 2 (2x chirurgia)

odpovede poskytla radoslava Muchová, hovorkyňa ÚdZS

Melanóm je vážnym ochorením 
kože – zhubný typ rakoviny – ktorý  
sa začína nenápadne, ale rýchlo me
tastázuje. Doposiaľ bol v metasta
tickom štádiu takmer nevyliečiteľný, 
keďže často nereaguje na chemo
terapiu a iné typy onkologickej lieč
by. Na Slovensku pribúdajú prípady 
rakoviny kože aj u mladých ľudí, pre
to aj naši lekári v tento deň vyšetrujú 
kožné znamienka. Vlani sa tak podľa 
medializovaných informácií pri pre
ventívnych vyšetreniach počas Eu
rópskeho dňa melanómu podarilo 
zachytiť 11 podozrivých nálezov. 
Včasná diagnostika a cielená liečba 
sú nádejou pre každého, kto sa stane 
pacientom. Preto ľudia aj tento rok 
14. mája mohli navštíviť ambulancie 
dermatológov a dať si skontrolovať 

materské znamienka a nové útvary 
na koži. Žiaľ, Malačania túto možnosť 
priamo vo svojom meste nemohli 
využiť, pretože domáci kožní lekári sa 
do projektu nezapojili. „Nemocnica 
v Malackách organizuje rôzne iné 
aktivity zamerané na podporu zdravia 
pre pacientov, napr. v súvislosti so 
Svetovým dňom zdravia. Vo vestibule 
nemocnice sa v rôznych obdobiach 
počas roka merajú základné vitálne  
hodnoty, ako tlak, percento telesné
ho tuku, výpočet body mass index.  
Personál poskytuje poradenstvo  
k rozsahu odporúčanej preventív
nej prehliadky vzhľadom na vek  
a pohlavie pacienta,“ uviedla Z. Ko
vaľová z Nemocničnej, a. s. Povšim
núť si Európsky deň melanómu však 
bezpochyby má zmysel, pretože na
báda ľudí mať svoju kožu pod kon
trolou, chrániť ju pred neúmerným 
opaľovaním, keďže fototyp a opako
vané spálenie kože pri opaľovaní pat
ria do rizikových faktorov. 

otázky odborníkovi na túto té
mu sme poslali do malackej nemoc
nice a odpovede na ne uverejníme 
v nasledujúcom čísle MH.

T. bÚbElová

Nepodceňme 
zákerný melanóm 

Európsky deň melanómu sme si pripomenuli 14. mája. Slovensko sa  
s ďalšími 34 európskymi krajinami pravidelne zapája do preventív
noosvetového projektu Európsky deň melanómu. Malackí kožní 
lekári sa však do projektu nezapojili. 
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KULTÚRA  •  HISTÓRIA

Tento rok sa po prvýkrát pokúsime zre
konštruovať útok na veľký hrad v Malých 
Karpatoch. Všetko v sprievode šermiarskych, 
divadelných a hudobných vystúpení. S množ
stvom atrakcií, ktoré vás vtiahnu do stredove
ku. Príďte sa nadýchať atmosféry, ktorú ponúka 
toto veľkolepé divadlo. 

Nová koncepcia, s ktorou pred vás pred
stupuje tento festival, zaručuje, že uvidíte, 
čo ste ešte nevideli. Bitku o hrad, výbuchy, 
kaskadérske výkony a šermiarske umenie 
najlepších bojovníkov jeho veličenstva. Za 
zvukov vojenských bubnov sa na hradby 

vrhne horda žoldnierov. A na vás zaútočia 
všetky vône,  chute a farby stredoveku. Zostá
va si už len vybrať tábor, do ktorého sa necháte 
naverbovať – či budete hrdo brániť hrad alebo 
útočiť s vidinou bohatej koristi.

• • •
Historický festival ROTENSTEIN 1390 pre 

vás pripravuje skupina historického šermu 
Kompánia trnavských žoldnierov v spolupráci 
s agentúrou HECTOR a Slovenským národným 
múzeom – Múzeum Červený Kameň.

-čk- 

Milí obyvatelia regiónu Záho-
rie, obraciame sa na vás s ponu- 
kou na spoluprácu. MCK v Ma-
lackách opäť organizuje Kul-
túrne leto 2012. I v tomto roku 
sme sa rozhodli dať príležitosť 
vám a vášmu talentu. Kultúrne 
leto bude opäť o vašich schop-
nostiach, o vašich prednostiach, 
o našom Záhorí. Jednoducho 
pod mottom Región sebe.
Vyzývame preto všetkých talen

tovaných ľudí, spevákov, kapely, 
spevokoly, divadlá či kúzelníkov  

a všetkých nadaných ľudí s rôznymi 
talentmi, pošlite pár riadkov o sebe 
na adresu: mck@mckmalacky.sk  
do 27. 5. 2012 alebo príďte k nám  
do MCK v Malackách (Záhorácka 
1919). Vek nerozhoduje, príležitosť 
praje pripraveným. My vám dávame 
príležitosť ukázať sa na pódiu či dos
kách, ktoré znamenajú svet. Dosť bolo 
skromnosti či obáv! Smelo sa prihláste 
a nechajte svoj talent odhaliť, pretože 
Záhorie má talent! Splňte si svoj sen 
a nájdite svoje obecenstvo. Tešíme sa 
na vás. Toto leto patrí nám všetkým!

Historický festival
na hrade Červený Kameň
ROTENSTEIN 1390

Hrad Červený Kameň, romantické sídlo v Malých Karpatoch, sa 26. a 27. mája zmení na 
obrovské bojisko. Rinčanie zbraní, krik ranených a do toho pokrik Hostis ante portas! 
(Nepriateľ pred bránami!).

Výzva: Kultúrne leto 2012

Región sebe



MALACKÝ HLAS            10/2012�

INZERCIA

256x355 malacky CB 30.4.indd   2 4/30/12   1:05 PM

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.



�MALACKÝ HLAS            10/2012

Charitky sú pôvabné, 
ľúbezné, milé a láskavé, 
poskytujú mnohé dob
rodenia. Ochrankyne 
slávností a hostín ob
zvlášť dbajúce na krásu 
umenia. To sú naše Tri 
Grácie – Barbora Vajg
lová, Sára Stupňanová, 
Barbora Bezáková.

Tak ako mýtické Grá
cie aj naše herečky zo 
Štúdia mladých Divadla na 
hambálku sú mladé, krásne 
a talentované. Takých dievčat 
je veľa, poviete si. Naše 
„baby” sú ale aj zodpovedné 
a majú chuť pracovať na 
sebe. Už v minulosti patrili 
k najlepším recitátorkám 
umeleckého prednesu na 
úrovni kraja a tento rok boli 
ocenené čestným uznaním poroty 
a veľkými sympatiami publika za 
prednes básne Sama Chalupku Čo
že v tomto svete vládne v podaní 
Barbory Bezákovej. Druhé miesto 
získala Sára  Stupňanová, ktorá sa 
predstavila básňou Môj rodokmeň 
od Belly Achmadulinovej a prvé 
miesto s postupom na celoštátnu 
prehliadku v umeleckom prednese 
poézie a  prózy  Hviezdoslavov Ku
bín obsadila s prehľadom Barbora 
Vajglová. Slová uznania a sympatie 
poroty získala za prednes prózy 
Televízne žabky od Jozefa Pavloviča. 
Mimoriadny úspech nás teší o to 
viac, že sa umeleckému prednesu 
nevenujeme, v rámci divadla pracu
jeme s javiskovou rečou. Snažíme 
sa však vytvoriť podmienky rozvo
ja pre talentované deti vo všetkých 
oblastiach. Herci Štúdia mladých 
sa napríklad viackrát predstavili 
v tanečných choreografiách Sabí
ny Zetkovej a naposledy na Prvo
májových Malackách predviedli jive 
v spolupráci s Juditou Šatanovou. 
Mia Králová pomohla hercom so 
speváckou prípravou a ochotní kon
zultovať s recitátormi sú vždy Fredy 
Swan a Naďka Tučková. Herci Štúdia 
mladých dostali príležitosť hosťovať 
v Divadle na hambálku pod vedením 
Vlada Zeteka v hre Stálo ti to zlato za 
to? V hre Orchester spolupracoval De
nis Šatan ako scénograf a v pripra
vovanej hre bude realizovať hudob
nú stránku. Mimoriadne nás potešilo 
aj prijatie Denisa Farkaša na Vysokú 

školu múzických umení, odbor di
vadelný manažment. Mladá diva
delnícka generácia je zárukou toho, 
že v Malackách sa diváci môžu tešiť na 
pokračovanie úspešnej desaťročnej 
divadelnej tradície.

Text, foto: BeáTa ReifOVá, 
vedúca Štúdia mladých DNH

Centrum voľného času Malacky 
organizovalo 22. ročník speváckej 
súťaže v interpretácii slovenskej 
ľudovej piesne Slávik Slovenska 
2012. Do 22. ročníka postúpilo 26 
súťažiacich zo základných škôl okresu 
Malacky. O kvalite umeleckého pre
javu rozhodovala porota v zložení  
O. Ballayová, B. Hrubošová a M. Du
dáš. Víťazi z každej kategórie postu
pujú do krajského kola, ktoré bude  
v Bratislave 29. mája.

Úspešní speváci 22. ročníka: 
i. kategória 
(žiaci I.–III. ročníkov)
1. ema Michálková, ZŠ Dr. J. Dé

rera, Malacky (postup); 2. Dorotka 
Hrnčiarová, ZŠ Rohožník; 3. Klára 
Čermáková, ZŠ Veľké Leváre

Čestné uznanie: 
Matúš Topolčány, ZŠ Kuchyňa
ii. kategória 
(žiaci IV.–VI. ročníkov)
1. františek Beleš, ZUŠ Malacky 

(postup); 2. Vanessa Sojáková, ZŠ Zá
horácka, Malacky; 3. Natália Halíková, 
ZŠ Veľké Leváre

Čestné uznanie: 
Zuzana Ondriašová, ZŠ Dr. J. Dé

rera, Malacky 
iii. kategória (žiaci IV.–VI. ročníkov 

a 8ročné gymnázium)
1. Gabriel Havlík, ZŠ Dr. J. Dére

ra, Malacky (postup); 2. Sára Dobro
vodská, ZŠ M. Olšovského, Malacky; 
3. Marek Laudis, ZŠ Rohožník

Čestné uznanie: 
Nikola Balážová, ZŠ Vysoká pri Mo

rave        cvč

Adriána Dunárová súťažila v II. 
kategórii a svojou interpretáciou 
prozaického textu od Judith Sza
boóvej získala 3. miesto. Konku
rencia ostatných recitátorov bola 
vysoká. Odborná porota ocenila 

prirodzený prejav, hovorenú a ume
leckú výpoveď textu, živosť inter
pretácie, kontakt s divákom a veľmi 
dobrý výber textu.

V III. kategórii reprezentovala 
umeleckú školu Karolína Valachovi
čová. Spomedzi 17 umeleckých pred
nesov zažiarila práve jej interpretácia. 

Recitovala poéziu od Francoisa Vil
lona zloženú z dvoch básní Balada 
o prísloviach a Balada o dobrej rade. 
Porota vyzdvihla jej umelecký prejav, 
ocenila myšlienkovú hodnotu textu  
a hlasový potenciál recitátorky. Tento 

prednes bol klasifikovaný ako „veľmi 
sympatický“. Vybojovala si 1. miesto 
a postupuje do celoštátneho kola 
súťaže v umeleckom prednese 
poézie a prózy Hviezdoslavov Ku
bín. 58. ročník sa uskutoční v júni  
v Dolnom Kubíne.

K. TReNČaNSKá, foto: tabu

Na hrob kvety Vám nosíme, sviečku 
zapálime, všetci sa tu zídeme, oči 
sa nám zarosia, srdce nás zabolí, 
spomienka na Vás zabudnúť 
nedovolí. 
4. 5. sme si 
pripome
nuli nedo
žitých 90 
rokov dra
hej mamičky anny Reháčkovej.  
24. 5. uplynie 31 rokov, čo nás 
navždy opustil náš drahý otecko 
Karol Reháček. Spomínajú dcéry, 
zať, vnúčence a pravnúčence.

13. 5. sme si pripo
menuli nedožitých 
90 rokov augustí
na Lončeka. 
Kto ste ho poznali, 
spomínajte s nami 
a venujte mu ti

chú spomienku. S láskou a úctou 
spomína blízka rodina.

Je taká chvíľa, 
keď sa život končí 
a spomienka sa 
začína.
20. 5. uplynulo 10 
rokov, čo nás bez 
slova na rozlúčku 
opustil môj milovaný syn Michal 

Staszczuk. Zostal si nám v srdci, 
Miško. Spomínajú maminka, sestry 
Petra, Pavla a ostatná rodina.

Dotĺklo srdce, čo sme mali radi, 
klesli ruky, čo tvrdo pracovali, 
zhasli oči, stíchol hlas... 
Smutný je dom, keď opustil ho ten,
kto nás mal rád.

21. 5. sme si pripo
menuli 1. výročie 
od náhlej smrti Mi
lana Kožucha. 
S úctou a láskou 
spomínajú man
želka, deti s rodina

mi, blízka rodina a priatelia. Kto 
ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku.

27. 5. a 6. 6. uplynie 
26 rokov, čo nás 
opustili otec Jozef 
Král a sestra eva 
Malášková, r. Krá
lová. 
Spomínajú dcéra 
Dana, syn  Jozef, 
druh Laco, vnúča
tá Dana,  Michal, 
pravnúčatá Samko, 
Kristián, Vaneska 
a ostatná rodina.

Miroslav Štajer a Mirosla
va Šmatlová; Radovan Papík a Lu
cia Škodáčková

NIE SÚ MEDZI NAMI:

POVEDALI SI ÁNO:

Anna Schreiberová, Malac
ky, *1941; Václav Konečný, 

OstravaMěsto, *1944; Karol Sabo
lík, Stupava, *1936; Anton Žitniak, 
Malacky, *1927; Jozef Ferenčák, Ja
kubov, *1958; Helena Kopuničová, 
Sekule *1929; Vlasta Kuklovská, 
Malacky *1952; Anton Michálek, 
Borský Peter *1957; Alexander 
Stahl, Borský Svätý Jur *1942

SpomienkY

26. 5. sa dožíva 
krásneho jubilea 
naša drahá ma
m i č k a  V i l m a 
P f u n d t n e r o v á 
z Malaciek.

Pri Tvojom krásnom výročí 
slzy sa tisnú do očí,
srdce sa láskou rozbúši, 
radosť nám vchádza do duší,
bozky sa snúbia s objatím 
a pery šepocú dojatím:
Ži dlho, mama, medzi nami, 
kým Teba máme, nie sme sami.
Toto Ti zo srdca želajú manžel, syn 
a vnuk.

blahoželáme

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

SPEKTRUM

malaCká maTRika
od 23. 4. do 14. 5. 2012

Malacká ZUŠ 
mala úspech

Prvý májový týždeň sa pre ZUŠ Malacky začal oslavami Sviatku práce 
a končil sa úspechom v krajskom kole recitačnej súťaže Bratislavské 
metamorfózy v KD Ružinov, nadväzujúcej na malacké Zúbkove 
pramene. Umeleckú školu reprezentovali dve žiačky literárnodra
matického odboru, ktoré boli mimoriadne úspešné.

Floriánska 
kvapka krvi

10. mája sa uskutočnila v Záchrannej brigáde Hasičského a záchranné
ho zboru v Malackách akcia pod názvom Floriánska kvapka krvi, na ktorej 
darovalo krv 35 dobrovoľných darcov. Medzi darcami boli okrem príslušníkov 
Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru aj kolegovia – hasiči  
z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Malackách a z Po
žiarnotechnického a expertízneho ústavu Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky v Bratislave. Akciu podporilo aj deväť občanov okresu Malacky.

 V. MÚDRy

Tri Grácie 
z Divadla 
na hambálku

Zľava Sára Stupňanová a Barbora Bezáková

Barborka Vajglová

Slávik Slovenska 2012

Prijímačky 
do ZUŠ
Základná umelecká škola v Malac
kách vyhlasuje prijímacie skúšky na 
školský rok 2012/2013. Uskutočnia 
sa 4. a 5. júna od 14.00 do 17.00 h. 
Na hudobný a tanečný odbor budú 
skúšky v budove ZUŠ na Záhoráckej 
ulici a na výtvarný a literárnodra
matický odbor v budove synagógy. 
Bližšie informácie nájdete na www.
zusmalacky.edupage.org.
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V apríli sa skončil náročný jede
násťkolový turnaj v mariáši na Záho
rí a víťazom sa nestal nik iný ako Ma
lačan Ferdinand Baláž. Bol to v poradí 
už štvrtý ročník turnaja a Ferdinand 
obhájil vlaňajšie prvenstvo. V Záhorác
kej amatérskej mariášovej lige, aký je 
plný názov tejto súťaže, reprezentovali 
naše mesto i ďalší hráči, a to Jozef Ko
číšek, Ján Vaškor, Stanislav Slovák, Vla
dimír Vagaš, Robert Vaniš, Karol Ber
náth, Milan Sloboda. 

Ferdinand Baláž je i trojnásobným 
víťazom Mariášového turnaja J. Blažíč
ka, ktorý každoročne organizuje Jurki
Dom v Bratislave. Medzi množstvom 

pohárov a diplomov si veľmi cení i po
hár za víťazstvo na turnaji v roku 2008 
v reštaurácii U koňa v Malackách, no 
hlavne prekrásny pohár za víťazstvo 
v turnaji družstiev v mariáši, čo boli 
vlastne majstrovstvá Slovenska, v bra
tislavskej Redute. Naše malacké druž
stvo vtedy tvorili Ferdinad Baláž, Ján 
Vaškor a Jozef Kočíšek. 

Čertove obrázky ako niektorí pre
zývajú  karty,  sú  v  tomto  prípade 
zdrojom  športového  vyžitia.  A  tak 
prajeme spomenutému víťazovi, ale 
i ďalším Malačanom, aby im vždy išla 
dobrá karta.

Anton PAštekA

ŠPORT
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Zakladateľmi švec a Putek
Spoluzakladateľom bol dlhoročný 

hádzanársky funkcionár, vtedajší pod
predseda TJ Anton Putek. Medzi tromi 
čestnými hosťami jubilejného 40. roč
níka  okrem  manželky  už  zosnulého 
Antona  Šveca  pani  Marty  Švecovej  
a spomenutého A. Puteka nechýbal 
ani  voľakedajší  autor  tratí  týchto 
pretekov  J.  Pullman.  Na  organizácii 
Behu oslobodenia sa takmer od za
čiatku podieľal aj tohtoročný riaditeľ 
pretekov A. Pašteka.

organizátorov pribúdalo
Neskôr sa hlavnými organizátormi 

pretekov okrem TJ Strojár Malacky 
stali  i ďalšie  telovýchovné  jednoty 
v meste. Postupne nad týmto bežec
kým podujatím prevzalo záštitu mes
to  prostredníctvom  komisie  MsZ 
pre  oblasť  športu. V súčasnosti  sa 
na zabezpečovaní podujatia okrem 
TJ  Strojár,  ŠK  (Športový  klub),  AC 
(Atletický  klub)  podieľa  hlavne 
Centrum  voľného  času  a  od  roku 
2011 i príspevková organizácia mesta 
AD HOC Malacky. Netreba zabudnúť 
ani na  príslušníkov  Dobrovoľného 
hasičského zboru, ktorí v ostatných 

rokoch nahradili pri usporiadateľskej 
službe príslušníkov armády.

na štarte deti i seniori
Preteky boli od začiatku určené re 

 kreačným bežcom z Malaciek a oko
lia,  najmä  z  radov  detí  a  mládeže. 
V  minulosti  sa  často  stávalo,  že  na 
štarte bolo i vyše 300 pretekárov. Za  
posledných 20 rokov najvyššia účasť 
bola  v  roku  2000,  a  to  354  bežcov. 
Preto  i  v  tomto  roku  organizátorov 
potešil  nárast  počtu  pretekárov 
oproti  posledným  dvom  ročníkom. 
A tak po tónoch štátnej hymny a po  
príhovore  primátora  mesta  J.  On
drejku postupne na trať vybehlo 120  
pretekárov.  Žiacke  kategórie  bežali 
na dráhe okolo futbalového štadióna 
a ostatné v Zámockom parku na tra
tiach, ktoré pripravil František Čurka. 
Najmladšou pretekárkou bola 3roč
ná Nelka Wunderlichová z Malaciek, 
najstarším už dlhoročný účastník be
hu Jozef Sloboda z Trnavy.

Rodiny získali permanentky 
do plavárne
Počasie  pretekárom  prialo, 

a  tak  dosahovali  aj  dobré  výsledky. 

Spokojnosť  rodičov  a  starých  rodi
čov  detí,  ktorí  boli  vďačnými  divák
mi podujatia, sa zračila v ich tvárach 
aj bez slov. Problémy nemusel riešiť 
ani  hlavný  rozhodca  pretekov  Pe
tr  Filip.  Organizačný  výbor  sa  roz
hodol motivovať účasť rodín perma
nentkami do plavárne od organizácie 
AD HOC. Z rúk predsedu Komisie pre 
vzdelávanie,  mládež  a  šport  MsZ 
Pavla Tedlu si ich prevzalo päť rodín 
–  Handlovci,  Chvílovci,  Masárovci, 
Havlíkovci a rodina Beklemdžievová. 
Ceny pre najlepších venovalo mesto 
Malacky.

Pohár CVČ patrí 
Zš Záhorácka
Netreba zabudnúť i na VI. ročník 

Pohára CVČ v súťaži o najlepšiu ško
lu v pretekoch. Z rúk riaditeľky CVČ 
a tajomníčky pretekov Alžbety Šuri
novej  si  putovný  pohár  prevzal 
zástupca ZŠ v Malackách na Záho
ráckej  ulici,  kam  asi  právom  patrí, 
pretože je to škola, ktorá sa atletike 
venuje a pri ktorej pôsobí i atletický 
klub AC Malacky.

A. PAštekA/-red-
Foto: n. SlobodoVá

na školské Majstrovstvá kraja 
v stolnom tenise, ktoré sa usku-
točnili v špecializovanej hale 
Černockého v bratislave, postú-
pili aj žiačky Zš Záhorácka.

Družstvo  z  Malaciek,  v  zložení 
Vanda Michalovičová, Michaela Hav
rillová a Ľudmila Strachotová, hrajúce 
pod vedením trénerského dua Mi
roslav Hrebeň – Marián Michalovič 
zvíťazilo v úvodnom zápase nad ZŠ  
Česká, Bratislava v pomere 4:1 a na 

víťaznej  vlne  pokračovalo  aj  proti 
dievčatám  zo  ZŠ  Mudroňova,  Bra
tislava (4:2). V treťom zápase nesta
čili na študentky z Gymnázia Pezinok, 
s ktorými prehrali 1:4. V záverečnom 

stretnutí turnaja opäť uspeli, tentoraz 
v stretnutí s družstvom SŠ Tilgnerova, 
Bratislava (4 :1), čo im vynieslo striebro 
a 2. miesto v celkovom poradí.

text, foto: PetR FiliP

Vo všetkých troch disciplínach 
mal všetky pokusy platné a tretími 
pokusmi si vytvoril osobné rekor
dy (drep –175 kg; tlak – 120; mŕtvy 
ťah – 195 kg) a celkovým trojbojom 
490 kg sa umiestnil na 6. mieste. 
Kubajz ako už ostrieľaný pretekár 
vystupoval  suverénne až do dru
hého pokusu v drepe, keď ho začali 
postihovať črevné problémy, ktoré 
ho trápili celú súťaž, čo spôsobilo, 
že na každej disciplíne absolvoval 
len dva pokusy a tretí najnáročnejší 
musel pre vysilenie vypustiť.

Napriek tomu aj on si vytvoril vo 
všetkých  disciplínach  svoje  nové 
rekordy (drep – 200 kg; tlak – 170 kg; 
mŕtvy ťah – 190 kg) a celkovým troj
bojom 560 kg obsadil krásne 4. mies
to. 

Tretím pretekárom bol v najťažšej 
kategórii  nad  120  kg  Dávid  Bábo 
Krajčír, ktorý neporušil začatú cestu 
Roudiho a Kubajza, a aj on si skvelý
mi výkonmi vytvoril osobné rekordy  
v drepe – 185 kg a v mŕtvom ťahu 
– 200 kg a v tlaku v ľahu si vyrovnal 
osobný  rekord  v  hodnote  150  kg. 
Jeho výkony sú o to hodnotnejšie, že 
uvedené hmotnosti zvládol techni
kou  RAW  –  teda  bez  podporných 
drepov, len čistou silou. 

Výprava v zložení Rudolf Rusňák 
st., Štefan Hrebík – druhý tréner, Ro
man Krajčír – asistent, Lukáš Krajčír – 
fyzioterapeut, Denis Tangelmayer – 
asistent trénera a Ján Vacík ďakuje 
všetkým  fanúšikom  a  priaznivcom 
silového trojboja v Malackách. 

Zdenko kRAjČíR

o.z.INTEGRASA, Vavilovova 23, 851 01 Bratislava, www.Integrasa.sk 

12:00 Detská diskotéka 
13:30 Predzápas deti Petržalka a Malacky 
14:30 Privítanie hostí a zahájenie zápasu 

15:00 
Zápas výber Rómov BSK a výber justičnej 
a väzenskej stráže Chorvátska 5 

17:30 Recepcia 

Výťažok bude venovaný Detskému domovu Malacky 
spolu s vecnými darmi od reklamných partnerov. 

Silový trojboj
v Častej

V sobotu 5. mája sa v obci Častá konali Majstrovstvá SR v silovom 
trojboji juniorov a dorastencov. Malacký silový trojboj mal zastú-
penie aj v kategórii juniorov. V hmotnostnej kategórii do 83 kg nás 
reprezentovali dvaja pretekári – bývalí atléti Rudolf Roudi Rusňák  
a jakub kubajz Vilímek. Pre Roudiho to bola jeho prvá súťaž v silo-
vom trojboji, ale na suverenite jeho výkonu sa to neodrazilo.

Striebro pre žiačky z Malaciek

Kartárske víťazstvá

V utorok 8. mája sa v Zámockom parku v Malackách uskutočnil 
jubilejný 40. ročník behu oslobodenia, ktorý patrí k najstarším be-
žeckým podujatiam na západnom Slovensku a najstarším športo-
vým podujatiam v našom meste. jeho zakladateľom bol predseda 
lokomotívy Malacky (predchodca tj Strojár Malacky) Anton švec.

Poradie a body:
1. Gymnázium Pezinok  8 b
2. ZŠ Záhorácka, Malacky  6 b
3. ZŠ Česká, Bratislava  4 b
4. SŠ Tilgnerova, Bratislava  2 b
5. ZŠ Mudroňova, Bratislava  0 b

Jubilejný 
40. beh 
oslobodenia
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