
Odkanalizovanie – 
harmonogram

Práve v týchto dňoch si Skupina 
dodávateľov „Kanalizácia Malacky” 
preberá od mesta stavenisko. Vý
stavba kanalizácie je tak konečne  
tu. Ako prvé ju dostanú ulice Sado
vá a Na majeri. V tomto vydaní MH 
nájdete kompletný har
monogram prác s ulicami 
a dátumami.

Maturanti sa potili
Opäť bol čas maturít. Ďalšia gene

rácia detí sa zmenila na generáciu 
dospelých. Kým my sme chodili po 
meste a prezerali si ich na tablách, 
ony sa potili nad knihami a modlili sa 
za šťastnú ruku pri  vyťahovaní si otá
zok. Koľko žiakov tento rok 
v Malackách maturovalo  
a aké mali pocity?

Pohár Záhoria
Malackí boxeri pozývajú všetkých 

fanúšikov tohto športu na XVII. ročník 
medzinárodného stretnutia v boxe 
o Pohár Záhoria. Ide o najstarší turnaj 
v boxe, ktorý sa koná na Slovensku 
a je jediný svojho druhu. Ak ste tur
naj ešte nevideli, máte ďal
šiu šancu. Nenechajte si ju 
ujsť.
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Sedím vo vlaku. Som na ceste do
mov z Bratislavy z osláv zisku strie
bornej hokejovej medaily. Hľadím na  
ubiehajúce stromy za oknom a v hla
ve mi namiesto radosti vibrujú smú
tok a nostalgia. Na Námestí SNP som  
s hokejistami oslavovala aj pred de
siatimi rokmi. Vtedy som bola vyso
koškoláčkou plnou ideálov. Vo svetle 
víťazstva a slávy hokejistov som videla 
svoju vlastnú svetlú budúcnosť. Lenže 
desať rokov uplynulo a svoj život na 
striebornú hodnotiť nemôžem. A to  
nie som lenivec. Snažila som sa mi
nimálne tak ako naši hokejisti za po
sledné týždne. Vyštudovala som dve  
vysoké školy, naučila sa niekoľko cu
dzích jazykov, vo svete nazbierala cen
né skúsenosti a našla si zamestnania 
na úrovni a s platom vysoko nad slo
venský priemer. Lenže akosi si stále 
nemôžem postaviť dom, založiť rodi
nu a poskytnúť deťom život na úrov
ni. Asi bude chyba v tom, že som pri 
narodení dostala do vienka veľmi sil
né svedomie a neschopnosť kradnúť 
a podvádzať. Nuž možno o ďalších 
desať rokov. Možno o ďalších desať ro
kov už nebudeme musieť opakovať, 
že hokejisti nás reprezentujú vo svete 
lepšie ako politici. Možno o desať ro
kov už nebude musieť Milan Hvorec
ký v slovenskom denníku napísať, že  
„u nás v politike nielenže neplatia prís
ne pravidlá ako v športe, ale takú dlhú 
trestnú lavicu ešte nezhotovili, aby sa 
na ňu všetci previnilci pomestili“.

MICHAELA JAnOTOvÁ

Desať rokov

Malacký hlas zažíva ďalší míľnik vo svojej histórii. dote
raz mal farebné len niektoré strany, teraz sú farebné všet
ky. A to vďaka spoločnosti O2, ktorá nám na farebnú tlač 
poskytla peniaze.
Malacký hlas tento rok dostal pravidelné rubriky, teraz dostáva 
aj farbu. Tlačiť ho budeme v tlačiarni spoločnosti Petit Press, a. s., 
a všetci spoločne pracujeme aj na zrýchlení jeho distribúcie – usi
lujeme sa, aby sa k vám noviny dostali  čerstvejšie a aktuálnejšie.

K Striebornému O2 Paušálu
získate bonus 126 € na telefón,
takže za Huawei Sonic zaplatíte teraz iba 2 €.

2 €
Teraz

so Strieborným 
O2 Paušálom

Náš O2 Guru
vám pomôže

skopírovať dáta
zo starého telefónu

O2 Paušál s telefónom
Huawei Sonic

O2 Predajňa SAKRA GSM
Sasinkova 1D
Malacky

Volania za rovnakú cenu 
do všetkých sietí 

na Slovensku

Neobmedzené SMS 
do všetkých sietí 

na Slovensku 

Bez viazanosti 
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Malacký hlas sme vyfarbili
Prečo sa spoločnosť O2 rozhodla podporiť nás? Odpovedá vedúci  
O2 Predajne SAkRA GSM v Malackách Ing. František krasňanský:
„O2 je rozrastajúca sa firma, ktorá čoraz viac podporuje rôzne projek
ty a zapája sa do nich. Žiadosť redakcie Malackého hlasu o finančnú 

pomoc nás veľmi zaujala, lebo O2 aj Malacký hlas majú podobné poslanie 
– šíriť informácie a podporovať komunikáciu medzi ľuďmi. Navyše Malacky 
sú z pohľadu O2 významným okresom, pretože tam máme veľa dobrých zá
kazníkov a stále sa v tomto okrese rozrastáme.”        mija

Fo
to

: S
. O

SU
Sk

Ý



� 11/�01� 

Na jeseň minulého roka tu umiestni
li ochranné ostrovčeky, priechody 
pre chodcov, dopravné značky aj 
zúžené jazdné pruhy. Študenti STU 
v Bratislave merali, koľko ľudí v auto
mobiloch, ktoré prešli spomínanou 
trasou, malo zapnuté bezpečnostné 
pásy, koľko ich zastavilo na priecho
doch pre chodcov, alebo koľkí dali 
chodcom znamenie na možnosť pre 
chodu na druhú stranu. Cieľom mera
nia je preukázanie účinku vykonaných 
opatrení na správanie vodičov a všet
kých účastníkov cestnej premávky. 
O výsledkoch meraní vás budeme in
formovať.    Text, foto: -naty-

Káblová televízia 
a bezkonkurenčné služby

Nový prevádzkovateľ, spoločnosť PROGRES-TS, s. r. o., v Malackách 
ponúka v sieti káblovej televízie aj pre všetky rodinné domy 
v meste bezkonkurenčný produkt, akým je pravá digitálna televí-
zia s ozajstným rozlíšením SD a HD programov a aj vysokorých-
lostný internet. 

Hlavnými výhodami oproti konkurencii v meste je cena a možnosť príj-
mu viac ako 110 TV a rozhlasových programov s jediným paušálom, 
a to pre ľubovoľný počet prijímačov v domácnosti a príjem dokonca 
aj bez použitia set-top-boxov, čím sa dosahuje značná úspora elektrickej 
energie v každej domácnosti. Všetci účastníci káblovej siete PROGRESu 
môžu pozerať aj malacký infokanál eM TV a jeho teletext. Každý občan 
v meste sa môže pripojiť prostredníctvom jediného spoločného kábla aj na 
vysokorýchlostný internet, a to bez obmedzenia prenesených dát a od 
1. 7. �01� si bude môcť každý aj vybrať svoje obľúbené HD programy 
a objednať si ich príjem na určité časové obdobie. A to všetko bez 
viazanosti! Záujemcovia sa môžu prihlásiť osobne alebo telefonicky aj 
v Progrese Malacky, spol. s r. o., na Mierovom námestí č. 12.

MARiAN KuTAj, konateľ spoločnosti

SPRAVODAJSTVO/SAMOSPRÁVA

Merania 
v rámci projektu
ROSEMAN

Po implementovaní dopravno-bezpečnostných 
opatrení na zlepšenie dopravnej situácie na Zá-
horáckej a  Brnianskej ulici  v Malackách sa v rámci 
projektu Roseman v utorok �9. mája od 8.30 do 
16.00 h vykonávali merania senzitívnych charak-
teristík.

DOPRAVNÝ
BONBÓNIK

V MH č. 10/2012 sme na titulnej 
strane uverejnili článok Deportácie 
sa dotkli aj Malačanov. Chybne sme 
uviedli: „Dnes, keď židovská komunita  
v meste dávno celkom zanikla, je pre  
nás nepredstaviteľné, že v roku 1940 
žilo v Malackách v 1302 domoch 
7282 židovských obyvateľov. Súpis  
z roku 1942 uvádza už len 291 Židov 
žijúcich v meste.“ 

Správne má byť: 
„Spolu v roku 1940 v Malackách  

v 1302 domoch žilo 7282 obyvateľov. 
Dnes, keď židovská komunita v mes
te dávno celkom zanikla, je pre nás 
nepredstaviteľné, že ešte v roku 1942  
podľa súpisu žilo v Malackách 291 
Židov.“

Za chybu sa ospravedlňujeme.
-mh-

NA PRAVú MiERu

O detské pasy je záujem, 
policajti predlžujú 
stránkové hodiny

26. júna vstúpi do platnosti na
riadenie EÚ, ktoré členským štátom 
ukladá povinnosť vydávať cestovné 
pasy už iba ako individuálne cestov
né doklady. To znamená koniec za
pisovania detí do pasov rodičov. Svoj 
vlastný pas budú musieť mať aj deti 
do 5 rokov. Ide o bezpečnostné opat
renie v rámci účinnejšej ochrany detí. 
Okresné riaditeľstvo Policajného zbo
ru v Pezinku oznámilo, že zazname
nalo zvýšený záujem rodičov o vy
danie cestovného pasu pre deti, pre
to v záujme vybavenia všetkých žia
dostí predlžuje stránkové hodiny. 

Všetky oddelenia dokladov okres
ných riaditeľstiev Policajného zboru  
budú od 1. do 30. júna �01� otvo
rené aj v piatok od 1�.00 do 18.00 h  

pre príjem žiadostí o vydanie ces-
tovného pasu občanov mladších 
ako 15 rokov.

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 platnosťou na 
päť rokov. 

Dieťa musí byť prítomné pri po
dávaní žiadosti, kde sa zároveň sníma 
jeho podoba do pasu. Okrem toho 
treba predložiť rodný list dieťaťa 
(originál alebo overená kópia), ob
čiansky preukaz zákonného zástup
cu, právoplatné rozhodnutie súdu, 
ak je rodič rozvedený a dieťa je mu 
zverené do výchovy (originál).

-mija/tabu/OR PZ v Pezinku-  

Vo štvrtok, 31. mája sa uskutočnilo 
mimoriadne zvolané zasadnutie MsZ. 
Primátor mesta J. Ondrejka ho zvolal  
na žiadosť poslancov. Jozef Halcin, Jo
zef Mračna, Štefan Bauman, Marián 
Haramia, Daniela Hamarová, Pavel 
Spusta, Anton Pašteka a Vladimír Mo
ravčík požiadali primátora o zvolanie 
rokovania MsZ v súvislosti s informá
ciami o výstavbe fabriky na výrobu 
vakcín. 

Týždenník TREND zverejnil 10. mája 
článok o tom, že v priemyselnom par
ku v Malackách by mala vyrásť fabrika 
na výrobu protichrípkovej vakcíny. Na
vrhovateľom je Správa štátnych hmot
ných rezerv a celý projekt je v utajova
nom režime. 

Primátor mesta J. Ondrejka písom
ne požiadal predsedu SŠHM, aby sa 
zúčastnil na zasadnutí MsZ a vyjadril 
sa nielen k utajeniu, ale poskytol nám 
informácie o technológiách, o prí
prave stavby a pod. Z účasti sa však 
ospravedlnil.

Všetci prítomní sa zhodli na tom, 
že projekt by mal byť odtajnený v zá
ujme informovania verejnosti a elimi
novania vznikania dohadov, špekulá
cií a obáv. Poslanec J. Halcin uviedol, 
že cieľom poslancov je, „aby sme boli 
naozaj objektívne informovaní v ma
ximálnom rozsahu, ktorý je možný.“ 
Poslanec M. Haramia povedal, že 
tento prípad excelentne ukazuje to, 
„k čomu môže dôjsť, keď je verejnosť 
neinformovaná alebo veľmi nespráv
ne informovaná.“ Dodal, že je veľmi 
prekvapený tým, že fabrika na výrobu 
vakcín, ktorá by tu mala vyrásť, je v uta
jovanom režime. Utajenosť podľa ne
ho spôsobila medzi ľuďmi takmer pa
niku, hoci sa nemajú čoho báť. Dodal, 
že výroba vakcín patrí medzi vysoko 
sofistikované, čisté výroby, pričom 
spomenul svoju návštevu fabriky na 
výrobu vakcín v Paríži. 

Poslanci prijali uznesenie, v kto
rom žiadajú primátora mesta o bez
odkladné vykonanie všetkých nevy

hnutných krokov smerujúcich k odtaj
neniu informácií o výstavbe fabriky.  
Zároveň ho žiadajú, aby vyzval MŽP 
SR o prešetrenie stanoviska ObÚ ŽP 
v Malackách, podľa ktorého nebolo 
potrebné vykonať posudzovanie vply
vov na životné prostredie. Na základe 
tohto rozhodnutia konal aj stavebný 
úrad mesta Malacky, ktorý ako nižší 
orgán nemal právo spochybňovať 
stanovisko obvodného úradu.

Primátor J. Ondrejka v súvislosti so 
stavebným povolením stavebného 
úradu mesta Malacky pre SŠHM 
upresnil, že „ide o prenesený výkon 
štátnej správy, čiže službu, ktorú si štát 
objednáva u samosprávy. Nie je v mo
jej kompetencii, aby som ja nejaké roz
hodnutie orgánu štátnej správy zmenil. 
Som presvedčený, že zo strany mesta 
neprišlo k pochybeniu.“

Primátor uviedol, že ho mrzí, že „to  
išlo v utajenom režime a že tam nebo
lo posudzovanie vplyvov na životné 
prostredie.“ Verí však, že postupne sa 
nám podarí dozvedieť sa viac. Prípad 
už podľa jeho informácií preveruje 
prokuratúra, kriminálka aj krajský 
stavebný úrad. „Existujú revízne po
stupy, čiže niekto to môže odtajniť. 
Ak nám bude doručené zmenené sta
novisko orgánu štátnej správy, tak bu
deme konať,“ uviedol Ondrejka. V od
tajnenie prípadu verí bývalý minister  
obrany SR a poslanec NR SR Ľ. Galko, 
ktorý sa o prípad zaujíma, zúčastnil 
sa na rokovaní MsZ a chce byť nápo
mocný pri objasňovaní.

Primátor mesta J. Ondrejka chcel  
do programu zasadnutia MsZ v zá
ujme čo najrýchlejšieho doriešenia 
situácie v MsCSS zaradiť aj návrh na  
vymenovanie nového riaditeľa cen
tra. Proces výberu nového riaditeľa 
však napokon nebol do zasadnutia 
ukončený. Téma sa tak presúva na 
júnové rokovanie zastupiteľstva.

-mija-, foto: -naty-

Fabrika na vakcíny

inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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v týchto dňoch si Skupina dodávateľov 
„kanalizácia Malacky“ preberá od mesta 
stavenisko a začína s jeho prípravou a zaria
ďovaním, vykoná prvé vyčistenie a moni
toring kanalizácie. Potom už bude nasledo
vať samotná pasportizácia objektov, vytýče
nie inžinierskych sietí a výstavba kanalizácie 
a prípojok. Ako prvé dostanú kanalizáciu  
ulice Sadová a na majeri.

LOkALITA vÝCHOd – kanalizácia a prípojky
Pasportizácia objektov 2. 7. 2012 2. 1. 2013 180 dní
Vytýčenie IS 2. 7. 2012 2. 1. 2013 180 dní

Ulica začiatok dokončenie trvanie
Sadová BB-3  1. 8. 2012  21. 9. 2012  50 dní
Dubovského BB-2  21. 9. 2012 11. 11. 2012 50 dní
Záhradná BB-1  11. 11. 2012 1. 1. 2013 50 dní
Jesenského BB  1. 1. 2013 11. 2. 2013 40 dní
Ota Kožucha BA-3  11. 2. 2013 3. 3. 2013 20 dní
Továrenská BA-2  3. 3. 2013 24. 3. 2013 20 dní
Pezinská BA  24. 3. 2013 24. 5. 2013  60 dní
Jesenského BA-1  24. 5. 2013  24. 6. 2013  30 dní
Dielenská BA-0  24. 6. 2013  24. 7. 2013  30 dní

LOkALITA ZÁPAd – kanalizácia a prípojky
Pasportizácia objektov 1. 2. 2013 14. 5. 2013 100 dní
Vytýčenie IS 1. 2. 2013 14. 5. 2013 100 dní

Ulica začiatok dokončenie trvanie
Družstevná AC-2-1 16. 2. 2013 19. 3. 2013 30 dní
Družstevná AC-2 19. 3. 2013 29. 4. 2013 40 dní
Družstevná AC-1 19. 3. 2013 29. 4. 2013 40 dní
Družstevná AC 19. 3. 2013 29. 4. 2013 40 dní
Hviezdoslavova AB 29. 4. 2013 29. 5. 2013 30 dní
Hviezdoslavova AB-1 29. 4. 2013 3. 6. 2013 35 dní

Základné
informácie
dOdÁvATEĽ
Skupina dodávateľov „Kanalizácia Malacky” zastúpená 
vedúcim členom STRABAG, spol. s r. o., a Combin, spol. 
s r. o., Banská Štiavnica.

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.

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. 
rokoch a je na ňu napojených 14 936 obyvateľov zo 
17 887, t. j. 83,5 %.

InFORMÁCIE
Všetky informácie budeme pravidelne prinášať v Ma
lackom hlase, v eM TV, na webovej stránke malacky.sk 
a tiež v mestskom rozhlase.                      mija

Tieto harmonogramy boli stanovené 15. 5. �01�. výstavba kana
lizácie však môže priniesť komplikácie a je preto možná zmena 
harmonogramov. O každej zmene vás budeme informovať.

Prekládka vodovodu
Legionárska AA-1 20. 1. 2013 20. 2. 2013 30 dní
Nad výhonom AA-1-1 20. 2. 2013 23. 3. 2013 30 dní
Oslobodenia AA-1 23. 3. 2013 22. 4. 2013 30 dní
Duklianskych hrdinov A-13 22. 4. 2013 23. 5. 2013 30 dní
J. Kubinu A4-7 23. 5. 2013 22. 6. 2013 30 dní

LOkALITA SEvER – kanalizácia a prípojky
Pasportizácia objektov 1. 8. 2012 1. 2. 2013  180 dní
Vytýčenie IS 1. 8. 2012 1. 2. 2013  180 dní

Ulica začiatok dokončenie trvanie
Na majeri A4-8-2 10. 8. 2012 10. 9. 2012 30 dní
Táborisko AA-8-1 10. 9. 2012 5. 10. 2012 25 dní
Táborisko AA-8 10. 9. 2012 5. 10. 2012 25 dní
Písniky AA-6 5. 10. 2012 25. 10. 2012 20 dní
Džbankáreň AA-7 25. 10. 2012 25. 11. 2012 30 dní
Písniky AA 25. 10. 2012 25. 11. 2012 30 dní
Rakáreň AA-9 25. 11. 2012 21. 12. 2012 25 dní
Rakáreň AA-9-1 25. 11. 2012 21. 12. 2012 25 dní
Duklianskych hrdinov AA 21. 12. 2012 20. 1. 2013 30 dní
Hlboká AA-5-1 20. 1. 2013 15. 2. 2013 25 dní
Hlboká-AA-5 20. 1. 2013 15. 2. 2013 25 dní
Hlboká AA 20. 1. 2013 15. 2. 2013 25 dní
Hurbanova AA-4 15. 2. 2013 17. 3. 2013 30 dní
Hurbanova AA-4-1 15. 2. 2013 17. 3. 2013 30 dní
Janka Kráľa AA-4 17. 3. 2013 7.4. 2013 20 dní
B. Němcovej AA  7.4. 2013 27.4. 2013 20 dní
B. Němcovej AA-3 7.4. 2013 27.4. 2013 20 dní
Duklianskych hrd. AA-3 27.4. 2013 23. 5. 2013 25 dní
Lesná AA-3 23.5. 2013 17. 6. 2013 25 dní
Hurbanova AA-3-2 17. 6. 2013 8. 7. 2013 20 dní
R. Dilonga AA-2 8. 7. 2013 7. 8. 2013 30 dní
R. Dilonga AA 8. 7. 2013 7. 8. 2013 30 dní

LOkALITA JUH – kanalizácia a prípojky
Pasportizácia objektov 1. 8. 2012  11.11. 2012 100 dní
Vytýčenie IS 1. 8. 2012 11. 11. 2012 100 dní

Ulica začiatok dokončenie trvanie
M. Tillnera C9 1. 8. 2012  1. 9. 2012 30 dní
M. Tillnera C7-1-3-1 1. 9. 2012  1. 10. 2012 30 dní
Ľ. Fullu C7-1-3-3 1. 10. 2012 1. 11. 2012 30 dní
Stupavská C7-1-3-2 1. 11. 2012 12. 12. 2012 40 dní
Stupavská C7-1-3 12. 12. 2012 16. 1. 2013 35 dní

Záhorie, Malacky – odkanalizovanie
ÚPlný hARMOnOgRAM PRÁc

Stupavská C7-1-3-4 16. 1. 2013 16. 2. 2013 30 dní
Stupavská C10-1 16. 2. 2013 19. 3. 2013 30 dní
Stupavská C10 19. 3. 2013 8. 4. 2013 20 dní
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Tesne po tom, ako 
študent Juraj kurtulík 
(19) zmaturoval z ang
lického jazyka, sme ho 
vyspovedali. 

„Vytiahol som si otázku 
o typoch komunikácie a 
bolo to v pohode. V podstate sme si len po
kecali. Teraz ma čaká fyzika.”

Maturant Juraj Janot
ka (19) mal v čase našej 
návštevy za sebou slo
venský jazyk. O svojej ma
turite hovoril takto: „Vytia
hol som si sedemnástku 
– medzivojnovú poéziu. 
Keď som zbadal, čo mám, zmocnil sa ma 
pocit bezradnosti, ale učitelia ma podporili. 

Skúsil som na to ísť z historickej stránky, 
pretože história ma baví a na niečo som si 
spomenul, takže pocity sú zmiešané.”

 
nikola Režná (19) po 

prvom predmete hovorila 
takto: 

„Mám za sebou slo
venský jazyk a literatúru 
a myslím si, že som to 
zvládla na jednotku alebo 
dvojku. Vytiahla som si otázku realizmus – 
pre mňa jedna z tých lepších tém. Profesor
ky mali k nám veľmi dobrý prístup. Išla som 
ako druhá v poradí, takže som si mohla 
vyberať z viacerých tém, čo je podľa mňa 
výhoda.”

Text: n. SLOBOdOvÁ; 
foto: n. Slobodová/J. Pagáčová

ŠKOlSTVO/zDRAVOTnícTVO

Už v marci počas písomných maturít sme 
vás informovali o tom, že v našom meste tento 
rok maturuje 135 študentov. V súčasnosti je pre 
nich povinnou voľbou maturita zo slovenského 
jazyka a literatúry a niektorého z cudzích jazy
kov, ktoré sa v danej škole vyučujú. Anglický 
jazyk si v tomto školskom roku zvolilo 83 gym
nazistov a nemecký 50. V každom gymnáziu 
tento rok jednému študentovi uznali certifikát 
z cudzieho jazyka ako maturitu.  Pre matemati
ku sa rozhodlo 48 z nich. Okrem matematiky 

mohli žiaci 4. ročníkov maturovať aj z náuky 
o spoločnosti, chémie, biológie, ekonomiky či  
z umenia a kultúry. J. Pagáčová z Gymnázia na 
Ul. 1. mája nám prezradila, že v ich škole bol 
najväčší záujem o matematiku (zvolilo si ju 37 
študentov). 

S fotoaparátom sme sa boli pozrieť aj do 
Gymnázia sv. F. Assiského. A ako to už býva, ma
turanti sú rôzni. Niektorí sa netrpezlivo a s ner
vóznym výrazom v tvári snažili ešte niečo naučiť 
a iní vlažne čakali pred dvermi miestnosti.

Maturity 
v Malackách

Aj tento rok vychádza od zeleného stola ďalšia generácia. Skúška 
dospelosti, ako sa zvykne toto preverenie vedomostí označovať, sa  
v Malackách uskutočnila počas dvoch týždňov (�1. 5.–1. 6.). Prví sa  
zapotili študenti Gymnázia na Ul. 1. mája. Maturanti z Gymnázia  
sv. F. Assiského sa počas spomínaného týždňa snažili naliať do hla
vy každú z �5 otázok zo štyroch predmetov. Ale aj ich akademický 
týždeň sa skončil a v maturitách sa pokračovalo v druhom malackom 
gymnáziu.

Prví sa zapotili  študenti 
Gymnázia na Ul. 1. mája.

Kožná ambulancia Nemocnice 
v Malackách, ponúka bezplatné 
preventívne vyšetrenie znamienok 
v priebehu celého roka. Viac o tomto 
ochorení nám povedala MUDr. Jana 
Polakovičová, dermatovenerologička, 
Nemocničná, a. s.

Počet ochorení na zhubné ná
dory kože narastá. Čo je to mela
nóm a prečo sa ho treba báť?

Zhubný melanóm (alebo tzv. pig
mentový kožný nádor) je nielen naj
zhubnejší kožný nádor, ale patrí me
dzi najzhubnejšie nádory vôbec. Pre 
 to je veľmi dôležité, aby pacient vy
hľadal odbornú lekársku pomoc včas. 
Ak príde k jeho odhaleniu v ranom 
štádiu ochorenia, v takzvanom ob
dobí plošných zmien na znamienku, 
vhodný odborný zákrok znamená 

bez zveličovania záchranu života pa
cienta. Pri ďalšom rozvoji ochorenia, 
keď útvar začína rásť nad povrch ko
že, krváca, hnisá a vytvára sa otvore
ná rana, je predpoklad liečby a života 
veľmi neistý. 

na čo si ľudia majú dávať pozor  
v súvislosti s kožnými rakovinový
mi ochoreniami. Je slnko naozaj 
také nebezpečné? Aké sú správne 
zásady opaľovania?

Vždy je lepšie ochoreniam pred
chádzať, ako ich liečiť. Nádorové ocho
renia kože sú nebezpečné. Aj z mili
metrového tmavého útvaru na koži 
sa môže vykľuť nebezpečný malígny 
(Pozn. red.: zhubný) melanóm. Treba 
mať na zreteli, že rakovina kože je 
jednou z najobávanejších, pretože 
metastázy veľmi rýchlo prenikajú do 

celého tela a nešetria žiadny orgán. Je 
veľmi dôležité, aby si každý človek aj 
sám doma kontroloval znamienka na 
svojom tele a v prípade akýchkoľvek 
zmien okamžite navštívil kožnú am
bulanciu. 

Publikované údaje hovoria aj 
o tom, že ženy majú pri ochorení 
lepšiu prognózu ako muži, preto
že prichádzajú s podozrením na 
vyšetrenie skôr. S akými prejavmi 
a príznakmi netreba váhať a okam
žite navštíviť lekára?

V prvom rade je potrebné všímať 
si zmenu farby (tmavnutie), plošné 
zväčšovanie, zdrsnenie a zhrubnutie 
povrchu, často svrbenie na mater
ských znamienkach. Akékoľvek zme
ny sú dôvodom, aby pacient navštívil 
odborného lekára. V prípade včasnej 
diagnostiky je šanca na úplne vy
liečenie veľmi vysoká. 

Ochorenie má podľa odborníkov 
celosvetovo stúpajúci trend dokonca 

u čoraz mladších ľudí a štatistiky uvá
dzajú vysoký nárast ochorenia u sol
ventnejších skupín obyvateľstva, kto
ré častejšie chodia na dovolenky za 
slnkom a morom. Kopíruje sa tento 
jav aj v ambulancii kožných lekárov  
v Nemocnici v Malackách? 

Nárast nádorových ochorení kože 
je celosvetový problém, rovnako je  
to aj v Malackách a okolí, kde má 
výskyt nádorov kože stúpajúcu ten
denciu. Netýka sa to len solventných 
pacientov, v dnešnej dobe navštevu
je prímorské oblasti aspoň raz ročne 
skoro každá rodina, okrem vyslovene 
sociálne slabších rodín. 

Aký je váš názor na využívanie 
solárií? Sú modernejšie soláriá na
ozaj menej nebezpečné? Malo by 
byť používanie solárií obmedzené 
vekom?

Soláriá boli jednoznačne uznané 
ako rizikový faktor pre nádory kože. 
Veľmi rizikové je najmä kombinácia 

používania solária a slnenia. Pacienti 
by mali byť pred návštevou solária 
vyšetrení a náležite poučení.

Medzi nebezpečné príznaky
ochorenia patria:
•  zväčšovanie znamienka,
•  neohraničený, nepravidelný tvar,
•  krvácanie zo znamienka,
•  viacfarebné znamienko (čierno

hnedé),
•  hrboľatý povrch znamienka.

Dermatovenerologická ambulan
cia Nemocničnej, a. s., je vybavená 
kvalitným dermatoskopom, pomo
cou ktorého vieme určiť potenciálne 
nebezpečenstvo každého znamien
ka, skontrolovať jeho tvar, potvrdiť 
alebo vyvrátiť jeho aktívnosť. Ide 
o veľmi jednoduché bezbolestné 
vyšetrenie, ktoré veľakrát môže za
chrániť život. V prípade potvrdenia 
aktívnosti znamienka v spolupráci 
s chirurgickým oddelením ponúka 
Nemocnica v Malackách možnosť 
jeho odstránenia. Podozrivé útvary 
sa odstraňujú v lokálnej anestéze 
buď v chirurgickej ambulancii alebo 
chirurgickej operačnej sále. Zákrok 
nie je bolestivý a neobmedzuje 
pacienta v bežnom živote. Ak máte 
znamienko, ktoré nie je po vyšetrení 
v kožnej ambulancii diagnostikované 
ako aktívne, ale chcete si ho dať od
strániť z estetického hľadiska, ponú
kame vám aj túto možnosť. Spôsob 
odstránenia závisí od typu znamienka 
a jeho predchádzajúceho vyšetrenia.

Zhovárala sa: TATIAnA BúBELOvÁ

Opaľovanie 
a melanóm 
spolu súvisia 

Leto sa blíži a mnohí z nás sa tešia najmä na pobyt na slnku. Ultra
fialové slnečné žiarenie je však aj najvýznamnejším činiteľom pri 
vzniku nádorových ochorení kože. Jeden májový deň je pravidelne 
venovaný starostlivosti o kožu ako Európsky deň melanómu. Pod
netom na jeho vznik bol nárast počtu pacientov s rakovinovým ocho
rením kože, t. j. melanómom. Tento rok ním bol 15. máj a mal nás 
upozorniť na obozretnejšiu starostlivosť o naše materské znamienka 
a opatrnosť pri slnení na letných dovolenkách.
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Tentoraz s jednou z najlepších a najúspešnejších komédií  
v moderných dejinách česko-slovenského divadla.

Ostávajú vám 
na konci mesiaca 
peniaze navyše? 
Splaťte si nimi 
hypotéku skôr 
a ešte aj ušetríte 
na úrokoch.

ponúka nové riešenie 
v oblasti úverov na 
bývanie – zrýchlené 
splácanie. Dáva vám 

možnosť zbaviť sa svojej hypotéky 
o niekoľko rokov rýchlejšie a pri
tom ušetriť na úrokoch stovky až  
tisíce eur. Zrýchlené splácanie je 
možné si aktivovať k novému aj 
existujúcemu úveru na bývanie.

Ako funguje zrýchlené splácanie
Ak si aktivujete zrýchlené splá

canie, môžete si k bežnej splátke 
hypotéky kedykoľvek priplatiť ľubo
voľnú sumu peňazí navyše. Každý 
mesiac tak máte možnosť zvýšiť si 
splátku hypotéky až o 3-násobok. 

Orientačný príklad
Predstavte si, že máte hypotéku  
vo výške 60 000 € so splácaním na 
30 rokov. Ak každý mesiac zaplatí
te v priemere o 50 € navyše, skrá
tite si splácanie hypotéky o 7 ro
kov a 6 mesiacov a ušetríte na 
úrokoch 10 781,35 €.
• • •
Zrýchlené splácanie funguje aj 

pri iných sumách ako 50 €. Samo
zrejme, čím vyššiu sumu si k bežnej 
splátke pravidelne pridáte, tým rých
lejšie sa hypotéky zbavíte.

Ako najrýchlejšie 
splatíte svoju 
hypotéku

Koľko času a peňazí môžete ušetriť, zistíte v pobočke Tatra banky na 
Sasinkovej 1/A v Malackách v pondelok až piatok od 8.00 do 18.00 h.

Výška extra 
splátky (€)

Skrátenie lehoty 
splácania

Koľko ušetríte 
na úrokoch (€)

20 3 roky a 7 mesiacov* 3 306,47*
25 4 roky a 4 mesiace* 4 772,47*
33 5 rokov a 6 mesiacov* 6 913,82*
75 9 rokov a 11 mesiacov* 15 241,85*

100 10 rokov a 11 mesiacov* 18 700,82*

* Tento prepočet má len informatívny charakter – nie je záväzný pre klienta ani pre banku 
a výsledné hodnoty sa môžu zmeniť.

 Divadlo Astorka  Korzo 90
 prichádza opäť  do Malaciek

 KULTÚRA/speKTRUm/INZeRCIA

Predstavenie Ladislava Smočeka Čudné 
popoludnie Dr. Zvonka Burkeho si priaznivci 
dobrého divadla budú môcť pozrieť 26. 6. o 19.00 h 
v Kultúrním domečku. 

V réžii Borisa Farkaša sa predstavia Marián 
Miezga, Szidi Tóbiás, Zuzana Konečná, Lukáš 
Latinák, Juraj Kemka, Róbert Jakab. Bravúrne až 
akrobatické herecké výkony, humorné situácie, 
invenčná „hrajúca“ scéna, kostýmy s množstvom 
nápadov a vtipných detailov robia tento titul 
príťažlivý pre široké vrstvy diváckej verejnosti. 
Vždy plná sála a veľký záujem obecenstva svedčia 
o výborných tvorivých nápadoch, ktoré bavia 
hercov i divákov.

Predpredaj vstupeniek v pokladnici KD (kina) 
v Malackách, pokladnica je otvorená vždy 2 ho
diny pred akýmkoľvek filmovým a divadelným 
predstavením.

Info:www.mckmalacky

Centrum voľného času pripravuje 
pre deti súťaž v zručnosti – diaľkové 
ovládanie (detských) áut. Súťaž sa 
uskutoční v areáli Centra voľného ča
su na upravenom povrchu. 

Súčasťou podujatia budú ukážky 
lietadiel, ktoré si zhotovili deti z krúž
ku Letecký modelár.

Podmienky súťaže
Vlastné autíčko (+ náhradné ba

térie)

Kategórie
RC autíčka do 8 cm 
RC autíčka do 15 cm
RC autá nad 15 cm
Súťažiť môžu dievčatá a chlapci do  

15 rokov. Víťazi získajú diplom a ce
nu.

Uzávierka prihlášok je do 13. 6., 
vybavuje ich M. Brázdovičová na tel. 
č. 034/772 22 28 alebo emailom 
cvcmalacky@gmail.com.

A. ŠUrInOvá

 Pretekári, na štart!
 1�. 6. o 16.20 h – súťaž v pretekoch detských áut
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dážďovníky sú veľmi užitočné  
a dokonca chránené. Ohrozuje ich 
však trend zatepľovania bytových 
domov. Môžeme im pomôcť?

Ján Kaľavský, Bratislavské regio
nálne ochranárske združenie (BROZ): 
„Pomôcť môžu aj bežní obyvatelia, 
stačí, ak k hniezdiacim vtákom budú 
pristupovať tolerantne a s citom. Tre
ba si uvedomiť, že napríklad dážďov
níky iné možnosti ako hniezdenie 
v domoch momentálne nemajú, a bo
li sme to práve my ľudia, ktorí sme 
ich o prirodzené hniezda v skalách 
a stromoch pripravili. Náš ohľaduplný 
prístup bude odmenený každodenným 
pohľadom na akrobatické lety ope
rených stíhačov a skutočnosťou, že aj 
vďaka vám tieto živočíchy nepreletia 
každoročne pol zemegule nadarmo.“ 

Martin Mráz, zamestnanec Štátnej 
ochrany prírody, správa CHKO Záho
rie: 

„Dážďovníky tmavé sa živia drob
ným lietajúcim hmyzom, preto sú pre  
nás veľmi užitočné. Lietajú oveľa rých
lejšie a manévrujú oveľa lepšie ako  
napr. lastovičky. Dosiahnu rýchlosť 
až 120 km/h a právom sú preto pova
žované za najrýchlejšie vtáky sveta. 
Spoločenská hodnota jedného jedinca 
je 166 €. Ohrozuje ich najmä súčasný 
trend zatepľovania, ktorý na vtáky 
hniezdiace v domoch nemyslí. Práce 
sa často realizujú počas hniezdneho 
obdobia, a tak neraz dochádza k do
slovnému pochovaniu zaživa, pretože  
v štrbinách bývajú ukryté mláďatá 

alebo dospelé vtáky sediace na znáš
kach. Preto ochranári naštartovali pro
jekt s názvom Ochrana dážďovníkov 
a netopierov na budovách na Sloven
sku. Realizujú ho traja partneri –  
BROZ, SON (Spoločnosť na ochranu 
netopierov) a SOS (Spoločnosť na 
ochranu vtáctva) s podporou Európskej 
komisie v rámci projektu Life + LIFE10 
NAT/SK/079.  

Zatepľovanie škodí 
aj iným vtákom

„Trend zatepľovania sa negatívne 
dotýka aj iných spevavých vtákov, napr. 
lastovičiek a belorítok,“ upozorňuje 
Ján Kaľavský z BROZ, „pretože počas 
rekonštrukčných prác musia byť ich 
hniezda zhodené“. K úbytku podľa 

neho prispieva aj negatívny postoj 
obyvateľov domov, ktorí sa obávajú 
trusu mláďat, preto ich zhadzujú a za
braňujú ich opätovnému postaveniu. 
Pritom užitočnosť týchto živočíchov 
pre človeka je nesporná. „Dokazuje 
ju aj fakt, že za deň dokáže jeden dáž
ďovník nachytať až 50 g hmyzu, z čo
ho až štvrtinu tvoria komáre! Preto sú  
dážďovníky v časoch kalamitného vý
skytu komárov pri jarných a letných 
záplavách rieky Morava najvýznam
nejšími regulátormi premnoženého 
hmyzu,“ vysvetľuje J. Kaľavský.

Ciele projektu podporuje aj vláda
Od vlaňajška je vydané Usmer

nenie Ministerstva životného pro
stredia SR a Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR 
k postupu štátnych orgánov ochrany 
prírody a krajiny a orgánov štátnej 
správy pre územné plánovanie, sta
vebný poriadok a bývanie pri za
 bezpečovaní hniezdnej ochrany 
populácie dážďovníka tmavého a ne
topierov pri zatepľovaní a iných sta
vebných úpravách budov. Podpísané 
bolo 22. júna 2011 a na základe neho 
sú stavebníci, správcovia bytových 
domov aj stavebné firmy povinné 
zohľadňovať ciele projektu v záujme 
zachovania uvedených vtáčích dru
hov. „Úlohou ochranárov je zastaviť 
klesajúci trend populácií dážďovníkov 
a netopierov na Slovensku, zabezpečiť 
ochranu existujúcich a vytvoriť nové 

hniezdiská alebo inštalovať špeciálne 
búdky pre dážďovníky a netopiere,“ 
pripomenul M. Mráz. Dôležité je však 
aj mapovanie výskytu dážďovníkov  
a zvýšenie povedomia verejnosti 
o ich užitočnosti a potrebe ich ochra
ny. K monitoringu výskytu môžete 
prispieť tak, že napíšete správu na  
email: info@dazdovniky.sk, ak ich nie
kde spozorujete.  

Zatepľovanie v praxi
Postup správcovskej spoločnosti 

Termming, a. s., je podľa členky pred
stavenstva spoločnosti T. Osuskej ta
kýto: „Zatepľovanie bytových domov 
podlieha stavebnému konaniu. Pred 
ním správca písomne požiada o mo
nitoring výskytu hniezdenia dážďov
níkov, belorítok a netopierov Štátnu 
ochranu prírody SR – Správu CHKO 
Záhorie. Tá v spolupráci s BROZ mo
nitoruje výskyt chránených vtákov  
a vydáva správcovi hodnotenie moni
toringu. K žiadosti o stavebné povo
lenie sa vyjadruje aj obvodný úrad 
životného prostredia. Tam sú uvedené 
možné termíny začiatku výkonu za
tepľovacích prác na domoch po skon
čení hniezdenia, teda na konci augus
ta. Po vydaní stavebného povolenia sa 
skontaktuje dodávateľ stavby s ochra
nármi, ktorí si požiadavky na ochranu 
vtákov vzájomne odkomunikujú.“

Dobrú spoluprácu potvrdila aj 
jedna z koordinátoriek projektu Jana  
Pavlíková: „Ochranári majú v Malac
kách veľmi dobré skúsenosti s obyva
teľmi aj priaznivú spoluprácu s firmou  
Termming. Spolu riešili niekoľko lokalít 
ponechaním existujúcich hniezdnych 
možností. Opatrenia sa robili napr. 
na sídlisku Juh (Ul. Malovaného 2–10  
a Skuteckého 14–16).

Spolupráca a kontakty
Pre každý kraj na Slovensku exis

tuje koordinátor, na ktorého sa ľudia  
môžu obrátiť s akoukoľvek informá
ciou o výskyte dážďovníkov, ale aj  
o prípravách na zatepľovanie a s tým  
súvisiacu ochranou týchto vtákov. 
„Vždy pomôže, ak sa dozvieme  
o zatepľovaní, aby sme vedeli čo 
najrýchlejšie kontaktovať správcu  
a stavebníka, ak sa v danej lokalite 
dážďovníky vyskytujú,“ prízvukuje  
J. Pavlíková a uvádza linky, kde si  ľu 
dia s ekologickým cítením nájdu do
statok informácií o týchto zaujíma
vých vtákoch, ale aj o projekte sa
motnom. Medzi nimi napríklad na
http://www.dazdovniky.vtaky.sk/
pomoc.html 
a www.dazdovniky.vtaky.sk.

Text: T. BúBELOvÁ;
foto: J. kAĽAvSkÝ

eKOlÓgIA/ŽIVOTnÉ PROSTReDIe

„Vždy sa pozastavím nad tým, že  
pri jarnej či jesennej deratizácii v na
šej bytovke staré farebné granuly 
nezmiznú, ale zostanú porozhadzo
vané okolo misky v pivničnom kúte. 
Nové granuly sú niekedy inej farby, 
a tak je jasné, ako dlho tam starý jed 
zostáva,“ podelil sa s nami o svoju 
skúsenosť čitateľ Malackého hlasu, 
ktorý si kladie celkom regulárnu 
otázku o zodpovednosti za starý jed 
použitý minimálne pred polrokom. 
Z pohľadu bežného človeka ide o ne
bezpečnú látku, ktorá by sa zrejme 

mala likvidovať špeciálnym spôso
bom a pravdepodobne sa nedá len 
tak jednoducho pozametať a vyho
diť medzi bežný komunálny odpad.  
Navyše niekedy nie je na viditeľ
nom mieste zreteľne označené upo
zornenie, že ide o jed na hlodavce. 

Mesto kontroluje len 
vykonanie deratizácie

Mesto Malacky nariaďuje vykona
nie celoplošnej deratizácie na území 
mesta celoplošne dvakrát do roka 
 (na jar a na jeseň). Vychádza pri 

tom z platného VZN (1/2003) o vyko
naní ochrannej deratizácie a dezin
sekcie, ktoré však čaká novelizácia 
a zosúladenie so zmenami v záko
noch. Celoplošná deratizácia sa naria 
ďuje v zmysle zákona NR SR č. 
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore 
a rozvoji verejného zdravia. Rovnako  
ako postreky proti škodlivému hmy
zu (dezinsekciu) aj deratizáciu vyko
náva organizácia, právnická alebo 
fyzická osoba s oprávnením na túto 
činnosť spôsobom položenia návnad  
alebo formou postreku. Kontrola mes
ta sa obmedzuje najmä na vykona
nie nariadenej deratizácie zberom 
vierohodných dokladov o vykonaní  
deratizácie, ktoré majú povinné sub
jekty zaslať na MsÚ po jej skončení.

Správca bytov deratizuje 
dodávateľsky

Správca bytových domov Term
ming, s. r. o., Malacky ústami členky 
predstaventva T. Osuskej tvrdí:

„Deratizáciu vykonávame dvakrát 
ročne v zmysle VZN mesta Malacky 
dodávateľsky. Nezodpovedáme za to,  
ak niekto strhne tabuľky s označe
ním, alebo vysype jedovatú látku. 
Spôsob vykonania by mali skontrolo

vať domoví dôverníci a prípadné 
nedostatky nahlásiť správcovi. Za  
likvidáciu jedu na potkany je zodpo
vedná spoločnosť, ktorá vykonáva  
deratizáciu a má na túto činnosť 
oprávnenie. Ak majú vlastníci domu 
pocit, že majú jed na potkany v bale
niach už nepoužiteľný, je potrebné 
informovať správcu prostredníctvom 
svojich zástupcov s požiadavkou na 
likvidáciu.“

Slovo odborníkov
„Jed na potkany vydrží aj 5 rokov,  

je stále účinný a nebezpečný aj pre 
iné zvieratá. Ak sa vykonáva nová 
deratizácia, stará otrava by sa mala 
zlikvidovať. Urobiť to má firma, kto
rá deratizáciu odborne realizuje,“ po
vedal Ján Andrla z Gajár, člen Cechu  

profesionálov DDD, v ktorom podľa  
jeho predsedu Zdena Jaška Malacky 
svojho zástupcu nemajú. „Kedysi sa  
používali najmä farebné sypané 
jedy. Tie sa dnes však používajú skôr  
v hospodárskych budovách, v maš
taliach a družstvách. V bytových do
moch je vhodnejšie používať zafar
bené zrno zaliate v parafíne alebo  
iné špeciálne balenia v mištičkách 
pod fóliou,“ vysvetlil J. Andrla. 

Oprávenie na vykonávanie dera
tizácie v súčasnosti vydáva Regio
nálny úrad verejného zdravotníctva, 
kde sme otázku likvidácie starých 
jedov konzultovali. Dozvedeli sme 
sa, že s výkonom deratizácie sú 
spojené viaceré činnosti. Od skla
dovania a prípravy nástrah cez ich 
prepravu, aplikáciu až po zber ne
použitých a znehodnotených ná
strah a odborné zabezpečenie ich 
likvidácie, keďže takýto odpad je 
nebezpečný. Pri deratizácii vstupujú 
do spolupráce správcovia bytových 
domov s deratizačnou firmou, a teda 
voči nesprávnemu postupu môžu 
namietať a žiadať nápravu. Veď oby
vatelia domov si za deratizáciu a jej 
odborný výkon platia.

TATIAnA BúBELOvÁ

kto je zodpovedný za likvidáciu jedu na potkany a iné 
hlodavce v spoločných priestoroch pivníc a chodieb 
bytových domov, a teda aj za správne vykonanie dera
tizácie predpísaným spôsobom a dodržanie potrebných 
bezpečnostných opatrení?

PÝTAME SA
ZAVÁS

 Čo so starou 
otravou 
na potkany?

Dážďovník (Apus apus)
Tento sťahovavý druh k nám prilieta koncom apríla až začiatkom  
mája a odlieta už začiatkom augusta. Jeho typický hlas nám symbolizuje 
príchod teplého letného počasia. Má nápadne dlhé, ostré, kosákovito za
hnuté krídla a vidlicovitý chvost. Je tmavohnedo sfarbený s belavou škvr
nou na hrdle. Má krátky a široký zobák, ktorým chytá drobné bezstavovce 
a hmyz v povetrí. Dožíva sa 10–15 rokov. Často uniká pred blížiacim sa daž
ďom, čo asi viedlo k jeho slovenskému pomenovaniu. Vedecký názov Apus 
(beznohý) poukazuje na jednu z jeho najcharakteristickejších čŕt – krátke 
nôžky, pre ktoré jeho pohyb na vodorovnom podklade pripomína skôr 
plazenie ako chôdzu. Ak pristane na zemi, obvykle nedokáže vzlietnuť bez 
pomoci človeka. Dážďovníky trávia často celú noc vysoko vo vzduchu, kde 
spia počas letu (okrem obdobia hniezdenia). U nás hniezdia najčastejšie 
v otvoroch a škárach panelákov, vo vetracích otvoroch a štrbinách medzi 
panelmi. Vytvárajú tak mestské populácie v inak druhovo chudobnom 
mestskom prostredí a miestu hniezdenia sú verné.

Ochráňme 
užitočné 
dážďovníky

vrabce, lastovičky či sýkorky odjakživa poznajú aj najmenšie deti, ale 
o dážďovníkoch sa verejnosť dozvedá až teraz. nie sú prirodzenými 
obyvateľmi mestského prostredia – kedysi hniezdili vo vysokých ska
lách. dnes im na tento účel slúžia štrbiny bytových domov, kam sa však 
uchyľujú iba v čase hniezdenia či kŕmenia mláďat. väčšinu času trávia 
vo vzduchu a svojimi akrobatickými kúskami oživujú fádne sídliská. 

Zoznámte sa 

Upravená 7 cm mriežka z profilu. 
Spodné mriežky treba vylomiť tak, 
aby vznikol otvor aspoň 7 x 4 cm.  
Pri vnútornom priemere mriežky  
5 cm treba vylomiť všetky mriežky!  

EPS 
100 mm

Plastová 
mriežka

PVC rúrka
s miernym
sklonom

70 mm
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nie sú medzi nami
Jozef Studenič, Závod, 
*1932; Jozef klčo, Vrbové, 

*1935; Mária Ščepková, Plav. 
Mikuláš, *1927; vlastimila kuná
ková, Malé Leváre, *1934; Oľga 
Medlenová, Malacky, *1930

PRÍĎTE SI K NÁM 
ODDÝCHNUŤ
Na skvalitnenie a rozšírenie poskytovaných služieb pre seniorov 
v meste Stupava a jeho okolí sme pre Vás a Vašich blízkych otvorili 
nové zariadenie pre seniorov s dennou formou pobytu.

zdravotné vyšetrenia | prednášky o zdraví | božie slovo a modlitba

spevácky krúžok | debatný krúžok | ručné práce | spoločenské hry  

lúštenie tajničiek | knihy | filmy | šport | vychádzky turistika  

V zariadení pre seniorov poskytujeme:

•ZÁUJMOVÚ ÈINNOSŤ A KRÚŽKY

•SOCIÁLNE PORADENSTVO PRI ŠÁLKE ÈAJU SÚVISIACE 

  S VAŠOU ŽIVOTNOU SITUÁCIOU
  
  S VAŠOU ŽIVOTNOU SITUÁCIOU
  

•RELAXAÈNÉ TECHNIKY 

•REHABILITÁCIE

•PITNÝ REŽIM A STRAVOVANIE PRIAMO V ZARIADENÍ

•INFORMÁCIE A POMOC PRI ODKÁZANOSTI 

   NA POMOC INEJ FYZICKEJ OSOBY

PREVÁDZKOVÉ HODINY SÚ VŽDY PONDELOK AŽ PIATOK 
OD 07.00 HOD – 17.00 HOD

•K DISPOZÍCII SÚ SOCIÁLNI PRACOVNÍCI

PRÍĎTE SA K NÁM POZRIEŤ A INFORMOVAŤ SA. STE U NÁS VŽDY SRDEČNE VÍTANÍ!  
MÁME VOĽNÉ MIESTA A BUDEME SA TEŠIŤ NA VAŠU NÁVŠTEVU.

Bližšie informácie: 
MEDIAMBUL – ZARIADENIE PRE SENIOROV
HVIEZDOSLAVOVA 56, STUPAVA
TEL: +421 915 757 417 zariadenie pre seniorov

Povedali si áno
Alexander Pöss a Dagma

ra Danielová, Radovan Šull a Kata
rína Volárová

Osud je občas kru
tý, nevráti, čo raz 
vzal, zostanú iba 
spomienky a žiaľ. 
25. 5. uplynulo 14 
rokov, čo navždy 
odišiel náš syn, 
brat, strýko, švagor Stanislav kura 
z Malaciek. S bolesťou v srdci spo
mínajú mama a sestry s rodinami.

Chýbaš nám veľmi, 
oči sa nám zarosia, 
srdce nás zabolí, 
spomienka na Teba 
nám zabudnúť nik
dy nedovolí. 
25. 5. uplynuli 2 roky, 

čo nás opustil náš milovaný Mi
lan Hlatký. Zo srdca spomínajú 
manželka, deti Iveta, Daša, Milan, 
vnúčatá a pravnúčatá. Kto ste ho po
znali, venujte mu tichú spomienku.

27. mája sme si pri 
pomenuli nedoži
tých 80 rokov Iren
ky Černej z Mala
ciek.
S láskou a úctou 
spomína syn Šte

fan s rodinou. Kto ste ju poznali, 
venujte jej tichú spomienku s nami.

Už 20 rokov nám 
veľmi chýbaš, toľko 
sme Ti toho ešte 
chceli povedať, tak 
veľmi by sme sa 
chceli s Tebou smiať.
30. 5. sme si pripo
menuli 20. výročie úmrtia nášho 
milovaného otecka Štefana Bau
mana z Malaciek. S láskou a úctou 
spomínajú synovia Stanislav a Mi
lan, dcéra Maja s rodinami. Kto  
ste ho poznali a mali radi, venujte 
mu tichú spomienku s nami.

Boh nám ho dal –  
Boh nám ho vzal 
bez rozlúčky a po
dania rúčky. 
6. 6. si pripomína
me nedožité 38. 
narodeniny a prvé 
výročie, keď nás opustil milovaný 
syn, brat, strýko, kamarát vladko 
Longauer z Malaciek. 
S láskou spomínajú mama a ostat
ná rodina. Kto ste ho poznali a mali 
radi, spomínajte s nami.

Júnoví jubilanti
80 – Melánia Bencová, 
Rozália Hlinková, Ľubor 
Binčík, Magdaléna Što

kingerová, Viliam Skalický, Irena 
Štrossová; 85 – Juliána Beňková, 
Genovéva Hofferová; 90 – Július Si
kula, Albert Ščasný; 91 – Anna Jam
richová; 94 – Jozefa Ciganková

Každému z nás si 
detstvo rozžiarila, 
spájaš reťaz me
nom rodina, veľkou 
láskou si nás ob
darila, si kvet, kto
rý nás objíma. Ako  
darček vrúcna veta, srdcami ju sľú
bime, zdravie, šťastie, lásku sveta pra
jeme Ti úprimne.
K 80ke Emílii Petrášovej blaho
želajú deti, Alena, Milan, Jozef, zať, 
nevesty a vnúčatá s rodinami. Pra
vnúčatá za všetkých babku bozká
vajú.

Na krídlach motýľa 
prilieta prianičko, 
aby Ti, Alexandra, 
svietilo slniečko. Sl
niečko šťastia, lásky 
a nádeje, nech sa  
Tvoje srdiečko z ra
dosti zahreje.
To Alexandre krškovej k jej 3 rôč
kom prajú maminka, tatko, Miška, 
rod. Turzová, Kršková a Chválová.

MALACkÁ MATRIkA
Od 1�. �. dO �8. 5. �01�

SPOMIEnkY

BLAHOžELÁME

V júni si pripomíname výročie na
rodenia a úmrtia význačnej slo
venskej osobnosti biskupa Mons. 
Antona Richtera.
Ako kňaz naposledy pôsobil vo far
nosti Pernek, kde je aj pochovaný. 
Svojou húževnatosťou, dobrotou, 
múdrosťou a technickými vedo
mosťami si získal mladých ľudí a aj 
staršiu generáciu veriacich. S úctou 
si po rokoch na neho spomíname.

Česť jeho pamiatke.

Pod týmto názvom sa tento rok  
od 14. do 20. 5. niesla zbierka sve
tovej organizácie UNICEF. Jej koor
dinátorom bolo CVeČko v Malac
kách. V uliciach nášho mesta sa vy
zbierala suma 753,19 €. Aj tento rok 
sa zapojili žiaci základných škôl – ZŠ 
Záhorácka, ZŠ Štúrova a ZŠ Dr. J. Dé

rera, a Gymnázia na Ul. 1. mája. Spo
ločne odovzdali sumu 300,36 €.

Najaktívnejšou školou bola ZŠ 
Záhorácka, ktorej žiaci vyzbierali 
102,10 €.

Zaslaná suma na fond organizácie 
pre pitnú vodu v Zimbabwe je 
1053,55 €.

Touto cestou ďakujeme 
všetkým, ktorí sa na tejto 
zbierke podieľali 
a finančne prispeli 
na charitatívne účely 
organizácie UnICEF.

cvc/red
Foto: S. Osuský

Modrý gombík – 
 pitná voda pre Zimbabwe

SPEKTRUM/INZERCIA

 Happy day v CVeČku
CVeČko v Malackách vás pozýva v piatok 15. 6. o 16.15 h na Happy day – 
ukončenie školského roka v CVČ. Vstup na podujatie je voľný. V prípade 
dažďa sa podujatie neuskutoční.

Program podujatia 
•   Tancuj s nami (vystúpenie detí z krúžkov)
•   Pretekári, na štart! (preteky áut na diaľkové ovládanie)
•   Rodinný viacboj (zábavné súťaže pre rodiny)
•   Tvorivé dielne, skákací hrad, trampolína              A. ŠURInOvÁ

vo štvrtok ��. mája sa v malac
kej synagóge uskutočnil semi
nár s názvom židia v Malackách. 
Jeho organizátori sa môžu pýšiť 
veľmi slušnou účasťou. MCk, 
Múzeum M. Tillnera a ÁnO, n. f., 
Malacky pripravili pásmo pia
tich prednášok, ktoré Malača
nom priblížili židovskú komu
nitu.

Židia v Malackách a v Bratislavskej 
stolici v 17.–19. storočí, Osudy židov
skej komunity na Slovensku v rokoch 

1938–1945 s pri
hliadnutím na situ
áciu v Malackách, 
Prvá malacká ban
ka, Židovské domy 
a rodiny v Malac

kách, Tolerancia – to boli témy, kto
rým sa venovali naslovovzatí odbor
níci – PhDr. Martina Fiamová z ÚPN 
v Bratislave, doc. Mgr. Peter Juza, CSc., 
PhD., z MBA, PhDr. Tomáš Tandlich, 
PhD., z Univerzity Konštantína Filo
zofa v Nitre,Mgr. Pavol Vrablec, PhD., 
a Mgr. Martin Macejka z Múzea M. Til
lnera v Malackách.

Zo seminára, ktorý sa neuskutoč
nil prvý raz, by sa časom mal zrodiť 
zborník. Budú v ňom zhrnuté aj rôzne 
informácie zo stretnutí s históriou, 
ktoré MCK organizuje pravidelne.  
P. Vrablec nám prezradil, že zborník 
uzrie svetlo sveta, tak ako jeho pred
chodcovia, na konci roka. Bude to už 
piaty v poradí.      naty

Židia 
v Malackách

ČRIEPKY
Z HISTÓRIE

Výstava Svet farieb
Vo štvrtok 7.  júna o 17.00 h otvoria v Galérii MCK v Malackách vernisážou 

svoju výstavu Svet farieb dve mladé výtvarníčky z Malaciek katarína kra
tochvílová a Silvia vanišovákovárová. Katarína vyštudovala odbor ani
movaná tvorba a grafika vizuálnej komunikácie. Výstava je jej debutová. Silvia 
vyštudovala odbor propagačné výtvarníctvo a grafika vizuálnych komuniká
cií a vo VŠVU odbor grafika a iné médiá.

Otvorené: ut–pi 9.00–17.00 h, so–ne 14.00–17.00 h. Vstup je voľný.
mck

Inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Atlétka Eliška Chvílová hosťuje 
ako každý rok v Českej republike. Dru
žobný oddiel malackej atletiky Loko
motíva Břeclav pod svoje krídla vzala  
počas tejto sezóny pre juniorský tím  
dievčat tri atlétky z AC Malacky (ju
niorky Chvílovú a Hruščovú a doras
tenku Baňovičovú). V úvodnom kole 
tímových družstiev v Ostrave skočila 

Chvílová svoje úvodné tohtoročné 
maximum 11,67 m. V Olomouci už ma
la útočiť na hranicu 12 metrov a do
pomôcť jej mal k tomu o dva metre  
dlhší  rozbeh. „Z dlhšieho rozbehu 
dosiahnete vyššiu nábehovú rýchlosť  
potrebnú na dlhší skok, ale zase sa  
vám z vyššej rýchlosti ťažšie odrazí,“ 
vysvetľoval všetky klady a zápory 
dlhšieho rozbehu tréner malackej 
trojskokanky Vladimír Handl. Na ma
lackej pretekárke bola badať únava 
z uplynulého týždňa, vyplneného 
tréningovými dávkami. V rozcvičke 
si sťažovala, že sa jej neskáče dobre. 
Napriek tomu v súťaži zaznamena
la veľmi vyrovnanú sériu pokusov 
(11,88; 11,81; 11,84 m). „Škoda niekto
rých pokusov, v ktorých som zazna
menala výrazný nedošľap. To boli 
dvanásťmetrové skoky. S dnešným 
skákaním nemôžem byť spokojná,“ pri
znala po súťaži malacká pretekárka, 
keď podobne ako pred týždňom 
v Ostrave aj teraz na ňu zostalo 3. 
miesto. Malačianka v službách bra
tislavskej Slávie UK veronika Har
culová si v tohtoročnej premiére 
pod holým nebom dokázala dosko
čiť po výkon 11,70 m. Stalo sa tak 
v 2. kole juniorskej ligy v rámci Brati
slavského atletického zväzu. Osem
násťročná zverenkyňa trénera Ale
xandra Beskrovného zaznamenala 
v súťaži len dva platné pokusy, tie 
však boli takmer na chlp vyrovnané 
(11,69 a 11,70 m). Harculová si ešte 
donedávna sťažovala na bolesti 
v okolí členka a bratislavské preteky 
boli pre ňu prípravou na sezónu, 
v ktorej by mala opäť zviesť neľú
tostné súboje so svojou dobrou ka
marátkou Eliškou Chvílovou. Ozdo
bou ich vzájomného súperenia bol 
minuloročný juniorský šampionát  
v Trnave, kde obe za podpory silného 
vetra skákali veľmi ďaleko (Chvílová 
12,50 m a Harculová 12,34 m).

Veľkú pozornosť na seba strhol 
po tohtoročnom zisku halového šam
pióna v trojskoku medzi mužmi ďalší 
Malačan Martin koch. Zástupca Slá
vie UK Bratislava vo februári v hale  
Elán len o centimeter zaostal za 
možnosťou kvalifikovať sa na junior
ské majstrovstvá sveta do Barcelo
ny, keď zaznamenal výkon 15,59 m, 
ktorý bol zároveň jeho osobným re
kordom. Na rovnakých pretekoch, 
na akých štartovala aj jeho oddielo
vá kolegyňa Harculová, mu vyšiel 
štvrtý pokus, ktorým zaletel za métu 
15,32 m. Malačan stále živí nádej na 
prelomenie vstupného limitu na bar
celonský šampionát, šancu má do  
1. júla.    –Tk AC– 

Dvojtýždenník vydáva mesto Malacky • Vedúca redaktorka: Mgr. Michaela Janotová, redaktorka: Natália Slobodová, jazyková redaktorka Mgr. Eva Žilavá • Redakčné uzávierky na www.malackyhlas.sk • Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme a nevraciame. Vyhradzujeme si právo na úpravu 
a krátenie rukopisov • Grafika a polygrafická príprava:  max 15, s. r. o. • Tlač: Petit Press, a. s. • Adresa redakcie: Malacký hlas,  MsÚ v  Malackách,  Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky, telefón:  034 796 61 73, malackyhlas@malacky.sk, www.malackyhlas.sk • Registrácia: OÚ v Malackách, EV 3278/09

Táto športovokultúrna akcia bu
de znovu obohatená o volejbalové  
zápolenia družstiev v mixoch na 
volejbalových ihriskách a o teniso
vý turnaj na antukových dvorcoch,  
čoho výsledkom je najväčšia špor
tová akcia tohto roka v našom 
meste. Popri spoločenskej akcii 
Hádzanársky majáles je Turnaj ge
nerácií vrcholom nesúťažného ob
dobia po sezóne a pred letnou prí
pravou hádzanárskych družstiev. 
Hádzanárskeho turnaja sa tradične 
zúčastňuje 8 družstiev malackých 
odchovancov všetkých vekových 
kategórií, od starých pánov až po 
dorastencov. Obohatením tohto roč
níka je pozvané družstvo Aschaffen
burgu z Nemecka, ktorého hráčom 
je aj tréner slovenskej reprezentácie 
mužov, odchovanec malackej há
dzanej Peter Dávid. Pod jeho zá
štitou sa bude konať doplnenie 
mládežníckych družstiev o talenty 
z Malaciek a okolia v talentových 
súťažiach počas turnaja od 10.00 
do 12.00 h pri hádzanárskom ihris
ku. V rámci športovej časti sa v ex
hibičných zápasoch predstavia aj 
niektoré mládežnícke družstvá a ako 
každoročne budú prezentovaní aj  
naši hráči pôsobiaci vo vyšších sú
ťažiach mimo Malaciek, hráči a hráč

ky jednotlivých družstiev, tréneri, roz
hodcovia a ľudia z oddielu. 

Sprievodnými akciami bude naj
mä gurmánsky pripravený bufet 
pre účastníkov a návštevníkov ak
cie so skvelými špecialitami a tiež 
ochutnávka moravských vín z Veľ
kých Bílovic pre všetkých, ktorí radi 
ochutnajú kvalitné odrody z neďa
lekej Moravy. Najmenší návštevníci 
nášho podujatia budú mať voľný 
vstup na nafukovacie atrakcie, akými 
budú doposiaľ najväčší nafukovací 
hrad a rôzne šmýkačky. 

Zámocký park zase ožije športom, 
zábavou, dobrým jedlom a vínom. 
K tomu všetkému večer naživo zahrá 
obľúbená rocková kapela Setback 
(taktiež vstup voľný). 

Veríme, že aj vy svojou účasťou 
podporíte rozvoj malackej hádza
nej. Zároveň ďakujeme všetkým 
osobám a firmám, vďaka ktorým sa  
toto podujatie môže uskutočniť 
v takomto rozsahu. Menovite budú  
uvedení na stránke www.handball
malacky.sk a všade tam, kde to bu
de umožnené.

Program �3. 6., Zámocký park  
hádzanárske ihrisko (vstup voľný):

8.00 – začiatok turnaja v tenise
8.45 – začiatok turnaja v hádzanej 

   9.00 –  začiatok turnaja vo volej
bale   

10.00 –  otvorenie detskej zábav
nej zóny

  10.00– 11.00 – výber mladých ta
lentov reprezentačným 
trénerom SR

11.30 –  čas na divoké gurmánske 
hody

15.00 –  „koštovka“ moravských 
vín

17.00 – finále Turnaja generácií 
18.00 – vyhlásenie výsledkov TG
18.45 – koncert skupiny SETBACK
23.59 – ukončenie 

 TJ Strojár Malacky, výbor

výzva priaznivcom športu
Blíži sa rok �01�, v ktorom si pripomenieme 100 rokov od založenia 
organizovaného športu v našom meste. Z tohto dôvodu sa obraciame 
na všetkých priaznivcov športu a histórie, ktorí vlastnia písomné alebo 
obrazové materiály a mohli by ich poskytnúť na skenovanie.

Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport MsZ v Malackách má ambíciu 
zhromaždiť v prvej polovici roku 2013 všetky dostupné informácie na 
vydanie publikácie k spomínanému výročiu. Garantom jej vydania je 
Mestské centrum kultúry, preto sa môžete obrátiť i priamo na Martina 
Macejku, Pavla Vrableca, Petra Blažíčka a Antona Pašteku.

Pozývame mladé
športové talenty

Každý, koho baví šport, chce sa v ňom zdokonaliť a stať sa súčasťou 
hádzanárskych družstiev, nech príde v sobotu �3. júna do Zámockého 
parku. V čase od 10.00 do 12.00 sa uskutočnia pri hádzanárskom ihrisku 
pod záštitou slovenského reprezentačného trénera Petra Dávida talento
vé hry na doplnenie žiackych družstiev.

Chlapci a dievčatá, ročníky 1998–2001, ste srdečne vítaní.
Najlepší budú odmenení. Kontakt: p. Stachovič 0911 717 495

 14. ročník 
Turnaja generácií

Pohár Záhoria
sa blíži

Výbor Boxing Clubu – Robotnícka telovýchovná jednota Malacky po
zýva širokú verejnosť a priaznivcov boxu na XVII. ročník medzinárodného 
stretnutia v boxe o Pohár Záhoria medzi výberom Únie boxerských klubov 
Slovenska, zastúpených klubmi BC Dubnica, BC Galanta, BC RTJ Malacky, pro
ti výberom Moravy a Čiech, zastúpených klubmi BC OstravaPoruba, Dukla 
Olomouc, BC Brno a BC Pardubice.

Záhorácky pohár je najstarší turnaj v boxe, ktorý sa koná na Slovensku 
a je jediný svojho druhu. Diváci uvidia 14 boxerských duelov vo všetkých 
vekových kategóriách – žiaci, juniori a muži. Vo farbách Slovenska sa pred
stavia štyria boxeri domáceho BC RTJ Malacky. Spestrením programu bude 
exhibičné vystúpenie karatistov Strojára Malacky s ukážkou sebaobrany 
a ich bojového umenia a speváčky Zuzka a Katka Winklerové – finalistky 
súťaže Československo má talent. Pre divákov bude pripravená tombola 
s hodnotnými cenami a bufet s občerstvením priamo v areáli BC RTJ Malacky.

Zápasy sa uskutočnia v Letnom ringu Aliho Reisenauera
na Ul. 1. mája 108 v Malackách (dvor BC RTJ vedľa gymnázia) 
v sobotu 9. 6. o 1�.00 h. vstup je voľný.

A. REISEnAUER

ŠPORT

Malacké trojskokanky
tasia zbrane,
 Koch bojuje
 o Barcelonu

v moravskom Olomouci sa v sobotu 19. mája konalo �. kolo Maj
strovstiev Moravy a Sliezska družstiev dorastu a juniorov v atletike. 
Malacká juniorská trojskokanka Eliška Chvílová si na nich opäť vy
lepšila svoj najlepší tohtoročný výkon, keď doletela za 11,88 metrov. 
vo štvrtok 17. mája si úvodný výkon 11,70 m v rovnakej disciplíne pri
písala aj ďalšia juniorka z Malaciek veronika Harculová. Martin koch 
pokračuje v boji o majstrovstvá sveta.

Hádzaná ako kolektívny šport bol v meste Malacky vždy jeden 
z najpopulárnejších nielen v počte členov, ale aj svojich fanúšikov 
a sympatizantov. Hádzanársky oddiel, ktorý je súčasťou TJ Strojár, 
najväčšej športovej organizácie nášho okresu, vždy pracoval s mlá
dežou, s kvalitnými trénermi i so základnými školami. vyrástli tu 
mnohé talenty, ale aj ľudia, ktorí si tento šport zamilovali a ostali 
mu verní až do svojho dôchodku. O tom, že je to skutočne tak, sa  
môžete presvedčiť už na 1�. ročníku Turnaja generácií, ktorý sa usku
toční v sobotu �3. júna na hádzanárskom ihrisku v Zámockom parku. 

Športovci, 
dajte nám 
o sebe 
vedieť!
Svoje tipy na zápasy, špor
tové stretnutia alebo špor
tovcov, o ktorých by mali 
Malačania vedieť, posielajte 
na media@malacky.sk alebo 
malackyhlas@malacky.sk. 
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