
ZŠ Štúrova – nové zameranie 
sa osvedčilo
ZŠ na Juhu pôsobí v novej mo

dernej budove už 8 rokov, ale má  
za sebou prvý rok s novým zame
raním. 

V školskom roku 2011/2012 štu
dovalo v ZŠ Štúrova 343 žiakov. 

Školský klub detí navštevovalo 100 
detí. Na I. stupni a v triedach 5. a 6.  
ročníka II. stupňa sa vyučovalo pod
ľa upraveného vzdelávacieho pro
gramu so zameraním na športovú  
prípravu (loptové hry – basketbal, 
futbal, hádzaná a vybíjaná) a cu
dzie jazyky (anglický a nemecký ja
zyk). Nové zameranie sa osvedčilo  
a jeho zavádzanie bude pokračo
vať v ďalších rokoch i do zvyšných 
ročníkov II. stupňa. O rôznorodých 
aktivitách a úspechoch školy vy

povedá už piata pamätná ročenka, 
ktorú dostane spolu s vysvedčením 
každý žiak školy. 

Školský vzdelávací program však  
myslí i na deti, ktoré nie sú zarade
né do výberových tried. Pre nich 
zaviedla škola nové predmety, napr.  
dopravná, environmentálna, regio
nálna výchova či výchova umením.  
Najmä zameranie na výchovu ume
ním sa podľa riaditeľa školy D. Šus
tera oplatilo a vďaka kvalitnému vý
tvarnému vedeniu nadaných žiakov 
sa podarilo dosiahnuť prenikavé 
úspechy. „Dôkazom je žiak 2. ročníka  
Martin Móro, ktorý v celoslovenskom 
kole súťaže Biblia očami detí a mlá
deže získal 1. miesto. Škola tak v tejto 
výtvarnej súťaži obhájila prvenstvo 
už druhý rok. 

Rovnako sa darilo aj dvom žiač
kam 4. ročníka Lujze Boďovej a Mi
roslave Kovaničovej. Tie sa zapojili 
do celonárodnej výtvarnej súťaže 
Nadácie TV JOJ – Veľké športové mo
menty. Obe dievčatá v tejto súťaži 
zvíťazili, získali finančnú odmenu aj 
možnosť publikovať svoje obrázky 
v exkluzívnom charitatívnom kalen

Vyjadrite sa 
k diaľnici

Národná diaľničná spoločnosť,  
a. s., doručila na Ministerstvo život
ného prostredia SR zámer skapacit
nenia diaľnice D2. Zámer podlieha 
posudzovaniu vplyvov na životné 
prostredie. K zámeru sa môžu vyjadriť 
aj občania. Pripomienky 
môžete adresovať priamo 
ministerstvu. 
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Športovcom
sa darilo

V Malackách sa stretla európska 
špička futbalových prípraviek, Mala
čan Studenič získal pohár pre najlep
šieho boxera turnaja, džudista Koričár 
získal titul 2. vicemajstra SR a ďalší Ma
lačan Lörinczi sa stal školským maj
strom SR 
v behuna 
300 m.6Vi
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Malacké 
kultúrne leto

Aj tento rok pripravilo Mestské 
centrum kultúry pre Malačanov 
množstvo zaujímavých letných akcií. 
Už tradičné Malacké kultúrne leto 
ponúka koncerty, čítanie v knižnici, 
klub spoločenských hier, rozpráv
kové popoludnia, ale aj 
noc smiechu alebo akčnú  
scifi noc v kine. 

Farebný Malac
ký hlas máme 
vďaka finančnej 
podpore o2.

Aspoň slnko je 
ešte zadarmo

Prichádzam domov. Zo schránky 
vyberám predplatené noviny a poštu. 
V novinách je na titulnej strane článok 
s nadpisom Banky si účtujú aj za to, 
čo by už nemali. V pošte je obálka od 
mojej zahraničnej banky. Oznámenie 
o zmene určitých pravidiel. Nič dôver
né, nič tajné. Pokojne to mohli poslať  
emailom. Ale oni sa neunúvali a po
slali to  poštou,  dokonca  prvou trie
dou. A to za vedenie tohto účtu ne
platím ani cent. Ako naschvál. Musela 
som mať tieto dve veci v schránke na
raz? Muselo mi to takto udrieť do očí?  
Zase sa rozhorčujem na tým, prečo sa 
niekde niečo dá a u nás nie. Ale dosť 
bolo hnevu. Začína sa leto. Slnečné 
lúče sú plné energie, pozitívnej nála
dy a radosti. Slnko udržuje náš orga
nizmus pri živote. Má mnoho pozitív
nych účinkov na našu látkovú výme
nu, náš nervový systém, našu kožu, 
krv a stavbu kostí. Ak sa na oblohe 
usmieva slniečko, sme povznesenejší 
a celkovo máme lepšiu náladu. Využi
me tento zdroj pozitívnej energie a na 
sajme jej čo najviac. Je zadarmo. Také  
niečo sa dnes už len tak nenájde. 

MICHAELA JAnoToVÁ

Milí čitatelia, 
13. číslo Malackého hlasu je po

sledné predprázdninové. Ďalšie no
viny nájdete vo svojich poštových 
schránkach až v prvý septembrový 
týždeň. Ja osobne si myslím, že je 
o čom informovať aj počas takzva
nej uhorkovej sezóny. Ale plán prázd
nin pre Malacký hlas vznikol v mi
nulosti a ja som ho po nástupe do 
funkcie 1. 1. 2012 už nemala možnosť 
zmeniť. Prázdniny boli totiž nielen 
naplánované, ale hlavne rozpočto
vané. Na letné čísla MH tak nie sú 
vyčlenené financie. Ak by však vznik
la potreba vydať letné číslo, urobíme 
všetko pre to, aby vyšlo. Stať sa tak  
môže napríklad v súvislosti s potre
bou informovať o výstavbe kanali
zácie. Všetky potrebné a zaujímavé 
informácie však nájdete na eM TV 
a www.malacky.sk. Tie prázdniny 
nemajú. 

MICHAELA JAnoToVÁ

Školský rok preletel ako voda a prázdniny klopú na dvere. netešia 
sa na ne len žiaci, ale bezpochyby aj unavení učitelia. Všetci si po
trebujú vydýchnuť po ťažkej práci a každodennom napätí, ktoré 
neraz prinieslo aj sladké ovocie v podobe úspechov. oslovili sme 
malacké základné školy, aby uplynulý školský rok krátko zhodnotili  
a vyzdvihli, čo ich potešilo. Chceli sme vedieť, koľko deviatakov zo 
školy odišlo a s akou úspešnosťou. Zaujímalo nás, či školy pripravili  
aj letné aktivity, prípadne či  budú cez leto niečo rekonštruovať. 

 Projekt malackých
 gymnazistov
 na konferencii Rio +20

od 20. do 22. júna sa v Riu de Janeiro konala konferencia oSn o tr
valo udržateľnom rozvoji (Rio +20), na ktorej sa zúčastnili ministri 
životného prostredia mnohých krajín sveta, medzi nimi aj ten náš –  
Peter Žiga. Pre Malačanov a konkrétne pre Gymnázium na Ul. 1. mája 
je cťou, že škola sa tam prezentovala víťazným environmentálnym 
projektom Slovenska, na ktorom s úspechom pracovali práve študenti 
spomenutej školy. 

Pokračovanie na 4. strane

Pokračovanie na 4. strane

Dovidenia, 
drahá školička!

Výsledky meraní vzoriek vody v Malackách a okolí
Podľa norien ISO: nevyhovujúce vyhovujúce

pH pitnej vody 4 % 96 %

konduktivita/vodivosť 4 % 96 %

zákal/turbidita 23 % 77 %

chloridy Cl 0,6 % 99,4 %

rozpustený kyslík vo vode 21 % 79 %

vápnik Ca+ 81 % 19 %

horčík Mg+ 31 % 69 %

fosfáty PO4 5 % 95 %

tvrdosť vody
25 % veľmi tvrdá; 53 % tvrdá; 
14 % stredne tvrdá; 6 % mäkká; 
2 % veľmi mäkká
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V súvislosti s možnosťou otvorenia detašované
ho pracoviska Fakulty sociálnych vied Univer
zity sv. Cyrila a Metoda v malackom inkubátore 
vám prinášame rozhovor s prodekanom fakulty 
PhDr. Pavlom Juhásom.

Pán doktor, skúste našim čitateľom priblížiť Fa
kultu sociálnych vied UCM v Trnave.

Fakulta vznikla v decembri 2011. 
Orientuje sa na výskum a výučbu v ob
lasti sociálnych vied. V súčasnosti máme 
akreditované študijné programy v ob
lastiach politických vied, európskych štú
dií, verejnej správy a sociálnych služieb  
a poradenstva. Sme riešiteľmi význam
ných medzinárodných grantov a vedec
kých úloh. Pri fakulte vznikajú výskumné 
centrá s dôrazom na riešenie problematiky 
komunálnej a regionálnej politiky. Našimi partnermi  
sú významné európske univerzity a vedecké inštitúcie.

Čím je vaša fakulta špecifická?
Na fakulte sa otvárajú také študijné programy, 

ktoré dokážu efektívne reagovať na požiadavky sú
časnej spoločnosti v zmysle prípravy kvalifikovaných 

odborníkov do praxe. To znamená pôsobenie nie
len v orgánoch samosprávy a štátnej správy, ale aj  
v medzinárodných inštitúciách.Absolventi budú mať 
dostatočnú odbornú kvalifikáciu,  vďaka ktorej  budú 
môcť pôsobiť aj v medzinárodných organizáciách.

V zime bola uverejnená informácia o možnom 
pôsobení tejto fakulty v Malackách. Ako sa postú
pilo v danej veci?

Ihneď po rokovaniach s predstaviteľ
mi mesta, ako aj inkubátora sme rozbehli 
proces oficiálnej akreditácie detašované
ho pracoviska v Malackách, kde bude 
v prvej fáze prebiehať výučba študijného 
programu sociálne služby a poradenstvo 
v externej forme. Celý proces čaká už len 
na definitívne potvrdenie akreditačnou 
komisiou začiatkom júla.

Záujemcovia o štúdium budú o všet
kom informovaní nielen prostredníctvom médií v Ma
lackách, ale bližšie informácie nájdu aj na našej strán
ke www.fsvucm.sk, kde sa dočítajú aj o prebiehajú
com druhom kole prijímacích pohovorov na naše 
študijné programy.

pr, redakcia za obsah nezodpovedá

1. júla nadobúda účinnosť nove
la zákona o vojenských obvodoch, 
ktorá nanovo definuje vojenský ob
vod, spôsob jeho využívania a ozna 
čenia. Novela ďalej upravuje pod
mienky trvalého, prechodného ale
bo dočasného pobytu na území vo
jenského obvodu. Definuje tiež po
vinnosti fyzickej osoby pred vstupom 
a po vstupe na takéto územie a dô
sledky spôsobenia škody na území 
fyzickou alebo právnickou osobou.

Podľa novely môžeme vstupovať 
do vojenských obvodov bez povole
nia na maximálne 24 hodín. Na dlhší 
pobyt je potrebné povolenie, ktoré 
vydáva Ministerstvo obrany SR. 

Občania sú povinní rešpektovať 
dočasné zákazy vstupu do vojenské

ho obvodu, ktoré sú vyhlasované  
v čase cvičení. Informácie o nich zve
rejňujeme v mestských médiách. 
Podľa zákona je fyzická osoba povin
ná zistiť si takéto informácie ešte 
pred vstupom na územie vojenského 
obvodu. 

Ľudia vstupujúci na územie vo
jenského obvodu sú taktiež podľa 
novely povinní rešpektovať pokyny 
vyplývajúce z tabúľ, dopravných zna
čiek, dopravných zariadení alebo pik
togramov a poslúchnuť pokyny osôb 
zabezpečujúcich poriadok a bez
pečnosť vo vojenskom obvode. 

Vo vojenskom obvode je zakáza
né manipulovať s nájdenými zbraňa
mi, strelivom, výbušninami alebo ich  
časťami, ako aj zhotovovať nákresy, 

plány, fotografické zábery alebo fil
mové zábery objektov obrannej in 
fraštruktúry. Zakázané je tiež vstu
povať do ohradených častí a poško
dzovať štátny majetok a vykonávať  
činnosť narúšajúcu obranu a bez
pečnosť štátu. Za priestupky podľa 
nového znenia zákona hrozí pokuta 
od 100 do 1 000 €, pričom ministerstvo 
nebude zodpovedné za poškodenie 
zdravia ani škodu, ktoré vzniknú oso
be v dôsledku nerešpektovania zá
kona. Celé znenie novely nájdete na 
www.malacky.sk.              mija/tabu

Odkanalizovanie v meste Malacky 
upravuje Všeobecne záväzné naria
denie č. 6 z roku 2009. Uznesenie 
nájdete na www.malacky.sk v časti 
mesto – samospráva – všeobecne 
záväzné nariadenia – rok 2009 – VZN 
č. 6/2009 o odvádzaní odpadových 
vôd verejnou kanalizačnou sieťou  
v meste Malacky.

Účelom tohto nariadenia (ďalej 
VZN) je určenie spôsobu pripojenia 
vlastníka nehnuteľnosti, na ktorej 
vznikajú odpadové vody, na vybu
dovanú verejnú kanalizáciu na území 
mesta Malacky v záujme zdravého 
spôsobu života obyvateľov a zlep
šenia životného prostredia.

§ 4 – Povinnosti vlastníka
nehnuteľnosti 
• vlastník nehnuteľnosti, na ktorej 

vznikajú odpadové vody a ktorá sa na
chádza na ulici s vybudovanou verej
nou kanalizáciou, je povinný pripojiť 
nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu a 
splniť technické podmienky týkajúce 
sa najmä miesta a spôsobu pripojenia 
na verejnú kanalizáciu. 

• vlastník nehnuteľnosti je povin
ný uzatvoriť zmluvu o pripojení 
s vlastníkom verejnej kanalizácie, 
prípadne prevádzkovateľom kanali
zácie a zmluvu o odvádzaní odpa
dových vôd. 

• vlastníci nehnuteľnosti, ktoré sa  
nachádzajú na uliciach s novovybu
dovanou kanalizáciou, sú povinní sa 
napojiť na kanalizáciu do 1 roka po 
skolaudovaní kanalizácie.

• pri realizácii kanalizačnej prípoj
ky musí vlastník nehnuteľnosti postu
povať podľa § 57 zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a staveb
nom poriadku v znení neskorších 
predpisov (stavebný zákon).

§ 5 – Odvádzanie 
odpadových vôd
• verejnou kanalizáciou môžu byť 

odvádzané odpadové vody v kvalite 
a množstve podľa podmienok sta
novených prevádzkovým poriadkom 
verejnej kanalizácie.

• vlastník nehnuteľnosti je povin
ný platiť za odvádzanie odpadových 
vôd verejnou kanalizáciou stočné  

v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z.  
o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách a o zmene a doplnení 
zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii  
v sieťových odvetviach.

Toto VZN síce veľmi často používa 
slovíčko povinnosť, ale napojenie 
na kanalizáciu by sme mali brať ako 
radosť, nie povinnosť. Buďme radi, 
že v 21. storočí sa konečne zbavíme 
žúmp a budeme môcť žiť ako obyva
telia moderného mesta. Ako povedal 
primátor J. Ondrejka „Pre Malacky 
je to podľa ceny a rozsahu najväčšia 
investícia, ktorú sme kedy realizo
vali. Odkanalizovaním sa zníži zne
čisťovanie podzemných vôd a pôdy, 
a tým sa zlepší životné prostredie. 
Zvýši sa hodnota domov a kvalita 
života ich obyvateľov.“

Napojenie na kanalizáciu je možné 
až po jej skolaudovaní. Kolaudácia je 
naplánovaná na koniec leta 2013. 
Kompletný harmonogram nájdete 
na www.malacky.sk v článku Odka
nalizovanie – stavenisko odovzdané 
uverejnenom 6. júna.

• • •
O všetkých novinkách vás bude

me informovať v eM TV, v Malackom 
hlase a na www.malacky.sk.

NÁZOV:
Záhorie, Malacky – odkanalizo

vanie, kód ITMS �4110110041
MOTTO:
Investícia do Vašej budúcnosti.
DODÁVATEĽ:
Skupina dodávateľov „Kanalizácia 

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

FINANCIE:
Celkový rozpočet projektu je 

14 661 632,38 €, z toho nenávratný 
finančný príspevok z Kohézneho 
fondu Európskej únie cez operačný 
program Životné prostredie je vo 
výške 12 462 387 € a pokrýva 85 % 
nákladov. 10 % nákladov je pokrytých 
zo štátneho rozpočtu a zvyšných 5 % 
nákladov, t. j. 733 081,62 € pokrýva 
mesto Malacky.

mija 

InFOrMAČný SerVIS

OdkanalizovanieJe tu koniec
 povoleniek

Od 1. júla môžu ísť cyklisti, hubári aj výletníci do vojenských lesov 
okolo Malaciek aj bez povolenia. Obdobie špeciálnych povolení na 
vstup do vojenských lesov sa totiž končí. Prechádzky v lesoch však ne
budú úplne bez obmedzení. Treba sledovať plán vojenských činností 
a cvičení, aby ste sa z prechádzky vrátili bezpečne a zdraví.

Oznámenie 
o používaní 
ostrej munície 
9. a 16. júla 2012 sa vo Vojen
skom výcvikovom priestore 
Kuchyňa uskutočnia streľby 
samohybnou húfnicou Zuzana  
s použitím OstreJ munície! 
Vstup do výcvikového pries
toru v tomto termíne znamená 
reálne ohrozenie života!      ts

V malackách vyrastá
 kamiónové centrum

Trávnatá plocha na Juhu oproti ZŠ Štúrova, ktorú 
občania využívajú na futbal, sa stane skutočným 
futbalovým ihriskom vďaka sponzorovi spoloč
nosti Swedspan Slovakia, ktorá dala mestu na jej 
revitalizáciu sponzorský dar vo výške 10 000 €. 

Ihrisko dostane novú trávu, oplotenie a záchytné siete 
 za bránkami. S prácami by sa malo začať už v najbližších 
dňoch, i keď na zasadenie trávy sa bude zrejme musieť 
počkať na chladnejšie počasie. 

 mija

Pri zjazde z diaľnice do Mala
ciek pred prvým kruhovým ob
jazdom je čulý „búrací” ruch. na  
mieste, kde už bolo všeličo, vy
rastá kamiónové centrum. Ponú
kne služby aj  Malačanom.

V novembri minulého roka po
žiadala o stavebné povolenie spo
ločnosť T&M spedition zo Šároviec. 
Povolenie získala na stavbu s ná
zvom TRUCK CENTRUM MALACKY. 
Centrum pre nákladné vozidlá bude 
pozostávať z niekoľkých objektov: 
predajňa, rýchle občerstvenie, auto
umyváreň pre nákladná autá, prí
strešok pre nákladné autá, sklad po 
honných hmôt, pneuservis, autoumy
váreň pre osobné autá, LPG a iné drob
né objekty. 

Ako nám povedal výkonný riadi
teľ spoločnosti Marián Tóth, TRUCK 

CENTRUM budú môcť využívať nielen 
kamionisti, ale aj občania Malaciek. 
Spomenul napríklad pneuservis  
a čerpaciu stanicu PHM, ktorá prišla 
na trh s novinkou – vysokokvalitným 
101oktánovým benzínom a 60cetá
novou naftou. Od októbra ju budú po
núkať aj v Malackách. Práve v októbri 
totiž TRUCK CENTRUM otvoria. 

Spoločnosť T&M, s. r. o., vznikla 
v roku 1996 s cieľom podnikať v ná
kladnej preprave. Postupne rozšírila 
svoje pôsobenie aj do oblasti servisu 
pneumatík a do vybudovania siete 
čerpacích staníc PHM. Výkonný riadi
teľ spoločnosti uviedol, že kamiónová 
doprava sa rozrastá a zaznamenali 
zvýšený záujem o ich služby. Rozhodli 
sa preto otvoriť ďalšie centrum. 
Malacky si vybrali pre dobrú polohu, 
hlavne s ohľadom na diaľnicu.

mija

Južania dostanú nové ihrisko
ZáklADné InFOrMáCIe
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Zámer podľa zákona 
č. 24/2006 Z. z.

Diaľnica D2 Bratislava–štátna 
hranica SR/ČR

Obstarávateľ:	
Národná diaľničná spoločnosť

Spracovateľ:	
GOECONSULT, s. r. o.

Povoľujúci	orgán:	
Krajský stavebný úrad
Bratislava,
Krajský stavebný úrad Trnava

Zámer	má	160	strán,	my	z	neho	vy
beráme	 len	 niektoré	 najdôležitejšie	
časti	týkajúce	sa	Malaciek.	Celý	zámer		
nájdete	 na	 www.malacky.sk alebo	
na http://eia.enviroportal.sk/
detail/dialnica-d2-bratislava-st-
hranica-sr-cr.

Vláda	SR	prijala	v	minulosti	niekoľ
ko	uznesení	o	dobudovaní	diaľničnej	
siete	na	Slovensku.	Súčasťou	týchto	
plánov	je	aj	skvalitnenie	diaľnice	D2.		
Projekty	obsahujú	prepojenie	diaľni
ce	D2	s	diaľnicou	D1	a	neskôr	aj	s	no
vou	diaľnicou	D4,	ktorá	bude	spájať	
Slovensko	s	Rakúskom	cez	rieku	Mo
ravu.	V	projektoch	sa	píše,	že	 rozvoj		
dopravnej	infraštruktúry	v	tomto	re
gióne	 vytvorí	 priaznivé	 podmienky	
na	ďalší	rozvoj	územia	popri	diaľnici	
D2.	

Cesty	v	bratislavskom	regióne	za
znamenávajú	už	dnes	vysoký	nárast	
dopravného	zaťaženia,	pričom	nejde	
len	o	obyvateľov	územia,	ale	nárast	
zaznamenáva	 aj	 tranzitná	 doprava.	
V	budúcnosti	 sa	počíta	s	ďalším	ná
rastom.	Územie	je	vzhľadom	na	polo
hu	 a	 výhodné	 podmienky	 na	 ďalší		
rozvoj	v	záujme	investorov	a	develo
perov.	V	časovom	horizonte	20	až	30		
rokov	sa	predpokladá	vytvorenie	sú
vislého	pásu	zástavby	okolo	diaľnice	

D2	od	Lamača	po	križovatku	Lozorno.	
Priemyselný	 rozvoj	 sa	 očakáva	 aj	
v	komplexe	Volkswagen	v	Devínskej	
Novej	 Vsi,	 ale	 tiež	 v	 priemyselných	
parkoch	 ďalej	 v	 smere	 na	 Kúty,	 ako	
napr.	Eurovalley	či	Holcim	Rohožník.	

Bude	 teda	 potrebné	 zabezpečiť	
napojenie	tohto	územia	na	diaľnicu.		
Ak	sa	má	zachovať	rýchlosť	a	bezpeč
nosť	diaľnice,	nie	 je	možné	postaviť	
nové	križovatky,	naopak	treba	zacho
vať	súčasné	vzdialenosti	medzi	križo

vatkami.	Po	prehodnotení	viacerých	
možností	 je	 optimálnym	 riešením	
budovanie	systému	kolektorov,	 t.	 j.		
dvojpruhových	jednosmerných	ciest		
po	oboch	stranách	diaľnice,	ktoré	bu
dú	pripojené	na	diaľnicu	v	existujú
cich	diaľničných	križovatkách.	Kolek
tor	 bude	 súčasť	 diaľnice,	 oddelený	
od	 tej	 súčasnej	 deliacim	 pásom	 so	
zvodidlom.	Takéto	cesty	popri	diaľni
ci	 by	 mali	 byť	 v	 týchto	 územiach:	
Bratislava	–	mestské	časti	Dúbravka,	

Lamač,	Záhorská	Bystrica,	ďalej	Stu
pava,	Lozorno,	Plavecký	Štvrtok,	Vo
jenský	obvod	Záhorie,	Malacky,	Veľké	
Leváre,	 Závod,	 Moravský	 Sv.	 Ján,	
Sekule,	Borský	Sv.	Jur,	Kúty,	Brodské.

Zámer	analyzuje	aj	dopravu	v	Ma
lackách.	 Konštatuje,	 že	 súčasná	 zá
stavba	 mesta	 od	 diaľnice	 smerom	
na	západ	neposkytuje	dostatok	pries
toru	na	vybudovanie	obchvatu	mesta,		
ktorý	 by	 spájal	 cesty	 II.	 a	 III.	 triedy	
a	ich	pripojenie	na	diaľnicu.	V	záme
re	 sa	 píše,	 že	 súčasná	 cesta	 I/2	 má		
komplikovaný	 prechod	 zastavaným		
územím	mesta	a	cesty	 II.	a	 III.	 triedy	
sa	pripájajú	na	 I/2	a	diaľnicu	priamo	
v	 meste.	 Malacky	 pritom	 zazname
návajú	nárast	dopravy,	najmä	tranzit
nej.	 Skapacitnenie	 diaľnice	 by	 malo	
túto	situáciu	aspoň	čiastočne	zlepšiť.	

Počíta	 s	 vybudovaním	 ciest	 (tzv.
kolektorov)	 pozdĺž	 diaľnice	 medzi		
Malackami	a	Studienkou	a	vybudo
vaním	 novej	 diaľničnej	 križovatky	
Studienka	a	Rohožník.	Toto	 riešenie	
odľahčí	mesto	od	tranzitnej	dopravy	
najmä	zo	smeru	Rohožník.

Projekt	 skapacitnenia	 diaľnice	
analyzuje	 aj	 mosty	 ponad	 diaľnicu	
a	 potreby	 ich	 rekonštrukcie	 či	 po
stavenia	nových.	Pokiaľ	 ide	o	odpo
čívadlá,	 všetky	 budú	 zachované,	 je	
však	 potrebná	 ich	 úprava.	 Navrho
vané	sú	aj	nové	protihlukové	steny.	
Súčasné	 oplotenie	 diaľnice	 nie	 je	
v	celom	riešenom	úseku	kompletné.		
V	úsekoch	navrhovanej	úpravy	diaľ
nice	 bude	 oplotenie	 demontované	
a	po	dobudovaní	inštalované	nové.

Čo	sa	 týka	zelene,	 tak	vegetačné	
úpravy	na	ceste	budú	mať	polyfunkč
ný	 charakter	 s	 cieľom	 protieróznej	
ochrany	svahov,	zmiernenia	negatív
nych	 vplyvov	 dopravy	 na	 prírodné	
a	 životné	 prostredie	 (zachytávanie	
exhalátov	a	čiastočne	aj	hluku)	a	za
členenia	komunikácie	do	krajiny.	Na		
svahoch	 cesty	 budú	 kríky	 a	 stromy		
tak,	 aby	 vznikla	 kompaktná	 masa		
zelene	 s	 pestrou	 výškovou	 a	 fareb
nou	štruktúrou.	V	miestach	migrácie		
zveri	bude	pozdĺž	oplotenia	navrhnu

tá	vhodná	kríková	výsadba	na	usmer
nenie	zveri	pod	mostné	objekty.	

Prehľad celkových nákladov
Príprava	verej.	práce	24	164	000	€	
Stavebná	časť	 344	299	000	€
Výkup	pozemkov	 88	083	000	€
Celkom	bez	DPH	 456	546	000	€

Zámer	 sa	 ďalej	 zaoberá	 vplyvmi	
navrhovanej	činnosti	na	životné	pro
stredie	a	zdravie,	a	to	jednak	vplyvmi	
výstavby	a	potom	aj	prevádzkovania	
diaľnice.	Analyzované	sú	koncentrá
cie	 znečisťujúcich	 látok	 od	 dopravy	
v	 ovzduší,	 odpadové	 vody	 zo	 zráž
kových	vôd	z	povrchu	vozovky,	z	od
počívadiel,	 odpady,	 hluk	 a	 vibrácie.		
Ďalej	 sú	uvedené	opatrenia	na	pre
venciu,	 elimináciu,	 minimalizáciu	
a	 kompenzáciu	 týchto	 vplyvov.	 Na
príklad	 bude	 potrebné	 prehodnotiť	
súčasné	 odkanalizovanie	 diaľnice,	
ktoré	po	skapacitnení	nemusí	posta
čovať.	 Nové	 protihlukové	 opatrenia	
zase	 zlepšia	 dnes	 už	 nevyhovujúce	
hlukové	pomery	na	diaľnici.

Po	výstavbe	budú	všetky	stavbou	
dočasne	 odprírodnené	 plochy	 opäť		
vysadené	 zeleňou,	 viditeľné	 oplote
nie	bude	prekryté	vegetáciou,	výstav
bou	narušené	biokoridory	budú	revi
talizované.	 Počíta	 sa	 tiež	 s	 ochranou	
urbárskych	území,	so	zamedzením	zá
sahov	do	zastavaného	územia,	s	ochra
nou	obytných,	rekreačných	zón	proti	
	hlukovými	a	protisvetelnými	clonami.	

História
D2	je	najstarším	uceleným	diaľnič

ným	 ťahom	 na	 Slovensku.	 Jeho	 prí
prava	 a	 výstavba	 sa	 uskutočňovala	
od	konca	60.	do	konca	70.	 rokov	20.	
storočia.	 Pokračovala	 po	 roku	 1980	
mostom	Lafranconi,	po	roku	1990	úse
kom	 z	 Petržalky	 (Pečňa)	 po	 hranicu		
s	 Maďarskom	 a	 po	 roku	 1995	 v	 naj
komplikovanejšom	úseku	s	 tunelom	
Sitina.	

MiCHaELa JaNOTOvá
Zdroj: Zámer podľa zák. č. 24/2006 Z. z.

Foto: S. OSUSKý

 Môžete pripomienkovať 
 plány okolo diaľnice D2

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., doručila na Ministerstvo životného prostredia SR zámer skapacitne-
nia diaľnice D2 prostredníctvom kolektorov, ktorý podlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie 
v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. K zámeru sa prostredníctvom stanoviska vyjadrí aj mesto Malacky 
a príležitosť máte aj vy občania. Pripomienky môžete adresovať Ministerstvu životného prostredia SR, 
odbor environmentálneho posudzovania, najlepšie poštou. Prípadné otázky vám zodpovie Milan Luciak  
na luciak.milan@enviro.gov.sk alebo na t. č. 0905 68 08 25.

Predpokladané	 začiatok	 uvedenie
termíny:	 výstavby	 do	prevádzky

úsek	Bratislava–Lozorno	 rok	2015	 rok	2017
úsek	Lozorno–štátna	hranica	SR/ČR	 po	roku	2017	 po	roku	2020

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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Víťazný slovenský projekt
prezentovali v Riu
„Ako škola sme prihlásili  3 projek

ty. Jeden z nich (s názvom Kvalita vo
dy) odborníci ocenili ako najlepší zo  
Slovenska,“ prízvukuje koordinátorka  
projektu, učiteľka fyziky a chémie 
Janka Krejčová. Na konferencii repre
zentoval našu krajinu rovnako ako 
víťazné projekty z ďalších 116 prihlá 
 sených krajín. Z celého sveta bolo pri
hlásených spolu 2640 projektov. 

Kto sa o úspech najviac zaslúžil? 
Samozrejme, sponzori. Bez nich 

by si škola nemohla dovoliť drahé 
meracie prístroje a potrebné chemi
kálie, ale aj šikovní mladí vedátori, 
medzi ktorými podľa slov koordiná
torky vynikajú 
najmä Marianna 
Antaličová, Mar
co Samuel Fabuš, 
Viliam Miklovič, 
Daniel Ondruš a Romana Sekáčová. 
Merania potrebné k ichpráci však 
vykonával oveľa širší tím študentov. 
Škoda, že tí najšikovnejší z nich si  
svoju prácu nemohli ísť do Ria pre
zentovať sami. Dozaista by to pre nich 
bola nezabudnuteľná odmena!

Cesta k úspechu
Úmysel venovať sa projektom s en

vironmentálnou tematikou dozrieval 
v Gymnáziu na Ul. 1. mája v Malac
kách už dávno. Bolo však potrebné 
mať nielen chuť, ale aj nákladné vy
bavenie, meraciu techniku a ďalšie 
pomôcky, ktoré nestoja lacný peniaz. 

Vďaka riaditeľke školy Elene 
Krajčírovej sa podarilo získať grant 
v Cene Holcim a dotáciu 2000 €. Veľ
kým sponzorom projektu s názvom 
Kvalita vody je POZAGAS, a. s., ktorá 
zabezpečila cca 5 000 € na nákup dra
hých prístrojov, ktoré už škole zostali.

„S meraním kvality vody sme zača
li 22. 3. 2011 v klientskych priestoroch 
MsÚ pri príležitosti Svetového dňa  
vody. Prijali sme na rozbor od oby
vateľov neuveriteľných 600 vzoriek, 
v ktorých sme hodnotili 10 fyzikálno
chemických ukazovateľov,“ hovorí 
J. Krejčová. Výsledky sme poslali do  
medzinárodného projektu Voda – 
chemický roztok (Watter – chemical  
solution), ktorý sa konal pri príležitosti 
medzinárodného roka chémie. Dosta
li sme z USA certifikát za participáciu 
a publikovali o nás aj v odbornom 
časopise ChemZi. Išlo o podporu ce
losvetového záujmu o kvalitu vody 
a relevantný zber údajov.

Na veľtrhu spolu so SAV
Na chemickom veľtrhu Cemistry 

Slovakia 2011 v bratislavskej Inchebe 
študenti gymnázia vykonávali me
ranie salicity (slanosti) vody z rozlič
ných krajín a rôznorodými prírodný
mi a vodnými zdrojmi. 

Téma zisťovania kvality pitnej vo
dy je aktuálna a využiteľná aj vo via
cerých environmentálnych projek
toch, a tak sa gymnazisti zapojili i do 
projektu Zem (Earth). „V súčasnosti 
svoju činnosť rozvíjame v spolupráci 

s BVS a vykonávame merania v akre
ditovaných laboratóriách,“ hovorí ko
ordinátorka J. Krejčová.

K významu projektu 
Voda je nevyhnutná pre život. Na  

Zemi nepribúda ani neodbúda. Všetci  
ju používame a pijeme. Voda má ob
rovský vplyv na naše zdravie a zdra
vie našich potomkov. Stojí za to sa jej 
kvalitou zaoberať, ovplyvňovať a sle
dovať ju. Stojí za to chrániť vodné 
zdroje pred znečisťovaním a hospo
dárne nakladať s touto cennou teku
tinou. Meranie kvality vody v okrese 
Malacky ukázalo, ako málo ľuďom zá
leží na tom, čo pijú. Ľudia v rodinných 
domoch si často svojpomocne kopú 
studne a len čo narazia na vodu, hĺb 
 ka je pre nich dostačujúca. Voda níz
ko pod povrchom však býva kontami

novaná nebezpeč
nými dusičnanmi 
a často aj bakté
riami z výkalov či  
zvieracieho hnoja.  

Naopak tzv. artézske studne – hlboké 
artézske vrty, vykazujú aj v rovnakých 
lokalitách podľa laboratórnych roz
borov najvyššiu kvalitu a optimálnu 
čistotu. Z hľadiska bezpečnosti je 
však najistejšie napojenie na verejný 
vodovod.                TATIANA BÚBELOVÁ

Po úspešnom stretnutí žiakov  
a učiteľov spomínaných škôl, ktoré  
sa uskutočnilo v decembri 2011 prá
ve v ZŠ Dr. J. Dérera, sme sa so za
hraničnými kolegami stretli 13.–18. 
mája v talianskom mestečku Piglio.

V malebnom starobylom mesteč
ku uprostred pohoria Simbruini 
malacké deti privítali ich noví ta
lianski rodičia a súrodenci, ktorí sa 
o nich starali počas celého pobytu 
ako o svoje vlastné deti.

Partnerská škola Istituto Com
prensivo Piglio «Ottaviano Bottini» 
pripravila pre svojich hostí skutoč
ne zaujímavý a pestrý program. Po 
uvítaní riaditeľom školy, starostom 
Piglia a folklórnom vystúpení sa za
čal napĺňať program projektového 
stretnutia.

Žiaci sa počas pobytu učili pri
pravovať pravú taliansku pizzu aj  
cestoviny a v nádhernom kraji viníc  
prenikli aj do tajomstiev výroby ví
na. 

Počas športového podvečera 
splavili rieku Aniene a v mestečku 
Valmontone sa vyšantili v zábavnom 
parku Rainbow Magicland. O krik, 
smiech, výskot a piskot nebola nú
dza. 

Ďalším cieľom účastníkov talian
skeho stretnutia sa stala rodinná  

farma zameraná na chov 
hovädzieho dobytka 
a spracovanie mlieka 
Impianto latte alimentare 
– FRAU, kde pracovníci 
farmy predstavili cestu 
mlieka a  výrobu  syrov. 
Žiaci nevynechali ani ta
liansku históriu a umenie. 

Priamo v učebnici dejepisu v Ríme 
si pozreli koloseum, Konštantínov 
víťazný oblúk, Forum Romanum 
a mnohé ďalšie skvosty hlavného 
mesta Talianska. Najznámejšia 
rímska fontána di Trevi poskytla 
návštevníkom príjemné osvieženie. 
Každý do nej hodil mincu, aby sa 
na toto nádherné miesto ešte raz 
mohol vrátiť.

MILAdA KRISTíNOVÁ, 
ZŠ dr. J. dérera (krátené)

 Projekt malackých
 gymnazistov
 na konferencii Rio +20

dári Nadácie TV JOJ na rok 2013,“ teší 
sa z ich úspechu pán riaditeľ.

„dérerka“ najlepšia 
v monitoringu 
Vysoká úroveň vedomostí absol

ventov ZŠ Dr. J. Dérera v Malackách 
sa odrazila aj na výsledkoch celoslo
venského testovania deviatakov, keď
že výsledky žiakov školy výrazne pre
vyšovali celoslovenský priemer. 

Zapojenie do projektov: medzi
národný projekt Comenius so ško
lami zo Slovinska, Poľska, Talianska  
a Španielska; ekoprojekt v spoluprá
ci s DAPHNE, zameraný na ochranu  
životného prostredia regiónu Záho
ria; projekt v spolupráci s Centrom  
pedagogickopsychologického pora
denstva a prevencie v Malackách, 
zameraný na skvalitňovanie rovesníc
kych vzťahov; preventívne aktivity 
v spolupráci s MsP, zacielené na vý
chovu k uvedomelému občianstvu.

Kurzy a vzdelávacie akcie: pla
vecký kurz v ŠH Malina, lyžiarsky kurz 
(JasnáChopok), školy v prírode v No
voti (Orava) a v Zákopčí (Kysuce), jazy
kový kurz (Semmering, Rakúsko); 
vzdelávacie akcie a exkurzie (zoo, pla
netárium, Slovenské národné múze
um, Bradlo, Košariská, jaskyňa Driny, 
Červený Kameň, Flóra Bratislava, FEI  
STU Bratislava, múzeá vo Viedni, Ar
borétum Tesárske Mlyňany, Banská 
Štiavnica), vzdelávacie programy  
(Detské dopravné ihrisko Bratislava, 
Atlantis Bratislavacentrum pre inte
raktívne vyučovanie), výchovné kon
certy (napr. Potulky Slovenskom), di
vadelné predstavenia (SND Bratisla

va, Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava 
Bratislava, Kultúrní domeček Malac
ky), besedy (napr. s výtvarníkom Stan
kovičom), výstavy (Z histórie želez
níc),podujatia v rámci Mesiaca knihy 
v Mestskej knižnici MCK.

Predmetové olympiády a súťa
že: Najvyšším ocenením bola hlav
ná cena v celoslovenskom vyhodno
tení súťaže Európa v škole. Úspešní  
boli žiaci na okresnej a krajskej úrov
ni v anglickom jazyku, chemickej, 
biologickej, matematickej, geografic
kej, dejepisnej olympiáde, v prednese 
poézie a prózy, hádzanej, basketbale, 
vybíjanej. „Počas školského roka sme  
vybudovali a uviedli do prevádzky 
modernú odbornú učebňu na inte
raktívne vyučovanie a cez prázdniny 
chystáme komplexnú rekonštrukciu 
miestností v objekte školy. Vo vilke 
osadíme plastové okná, dáme plá
vajúcu podlahu, nový školský náby
tok a vymaľujeme. Vzhľadom na ná
rast počtu žiakov tam pribudnú dve 
triedy,“ hovorí riaditeľka M. Sopócio
vá. V škole končilo tento rok 58 de
viatakov. Dostali sa na gymnáziá 
– 18 (z toho 5 na bilingválne), ume
lecké školy (4), zdravotnícke školy (4),  
odbory ekonomické, obchodné, poľ
nohospodárske, pedagogické, tech
nické, dopravné (21) a učebné odbory 
(11). Rovnaký počet piatakov (11) z tej
to školy prijali do 8ročných gymnázií. 

ZŠ Záhorácka uspela 
nielen na poli športu
„Uplynulý školský rok sa niesol  

v duchu zmien, zodpovedne vykona
nej práce všetkých zamestnancov 
školy a dúfajme, že aj spokojnejších 

detí a ich rodičov,“ povedala nová 
riaditeľka školy G. Emrichová. Brány 
školy opustilo 57 deviatakov a všetci 
boli prijatí na vybrané typy škôl. Do 
SOŠ s maturitou a gymnázií 49 žia
kov, do SOŠ bez maturity 8 žiakov.  
„Naša škola dosiahla opäť niekoľko 
mimoriadnych výsledkov v oblasti 
športu. Chlapci získali titul majstrov 
SR v minivolejbale mladších žiakov,  
dievčatá obsadili 4. miesto v konku
rencii najlepších družstiev v atletike 
žiačok, zvíťazili sme v ZSE Školských 
hrách, nestratili sme sa v celosloven
skej súťaži s názvom Hľadáme nové
ho J. Plachého a vybojovali si postup 
do republikového finále projektu 
Hľadáme nových olympionikov 2012.  
V rámci malackých škôl sme opäť zís
kali ocenenie Najaktívnejšia škola v 
oblasti športu a zvíťazili sme aj v pre

stížnych Športových hrách malackej 
mládeže,“ vymenovala najcennejšie 
úspechy G. Emrichová. 

Pozitívne je, že žiaci tejto školy 
dosiahli výborné výsledky aj v iných 
oblastiach – v matematike, geografii, 
chémii, civilnej ochrane, literárnych 
a speváckych súťažiach sa umiestnili 
na popredných miestach v okresných 
a krajských kolách. 

„V júli a auguste ponúkame na
šim žiakom možnosť zúčastniť sa 
letných športových táborov, kde ich  
čaká bohatý program za asistencie  
našich skúsených pedagógov. Počas  
letných prázdnin ponúkame aj orga
nizované športové aktivity podľa vo
pred pripraveného harmonogramu,“ 
prízvukuje riaditeľka školy. Škola 
cez letné prázdniny pripravuje re
konštrukciu bleskozvodov, opravu 
elektrických zariadení, chce odstrániť 
nedostatky v elektrických rozvodoch, 
drobné opravy, nátery, maľby, mu

Dovidenia, drahá školička!
dokončenie z 1. strany

 Žiaci z „dérerky” 
v Taliansku

ŠKOLSTVO

Koniec školského roka už pomaly klope na dvere a spolu s ním sa  
končí i prvý rok našej úspešnej medzinárodnej spolupráce s part 
nerskými školami z Talianska, Slovinska, Poľska a Španielska s na
šimi spolupracovníkmi v rámci projektu Comenius – multilaterálne 
partnerstvá Food Culture Exchange.

dokončenie z 1. strany

Happy Day odštaroval prázdniny aj v CVČ.

❱
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Hlavne vypnúť!
Škola so sebou prináša trvalé na

pätie, stres, núti deti, ale aj rodičov 
byť v ustavičnom strehu, robiť úlohy, 
projekty, pričom ani návšteva krúž
kov a záujmových aktivít nemusí byť 
pre dieťa relaxom, ale povinnosťou. 
Stáva sa to pri mimoriadne náročných  
rodičoch, ktorí kladú na deti priveľ
ké nároky a nezohľadňujú to, či by 
si niektoré aktivity vybrali aj sami –  
bez ich intervencie. „Všetkým odpo
rúčame vypnúť, zvoľniť, nabehnúť 
na ležérnejší režim. Organizovaného 
času máme dosť cez školský rok – deti 
i rodičia. Radíme zabudnúť na školu, 
nezaťažovať sa myšlienkami na to, že  
by si deti mali opakovať učivo, písať 
diktáty a podobne. Radíme nenútiť 
deti do vzdelávacích aktivít, ak si ich  
sami nezvolia, napr. návštevou rozlič
ne zameraných letných kurzov,“ hovo
rí psychologička Iveta Šrámková.

Voľnosť, ale pod kontrolou
Čo znamená voľnejší režim? Že de

ti vstanú až popoludní, ponocujú pri 
televízii či pri počítačoch, neupratujú 
si po sebe, vodia si partie kamarátov, 

keď sú rodičia v práci a robia si žúr
ky? Určite nie. Odborníčky sa zhodu
jú v tom, že deti na I. stupni ZŠ by  
nemali doma zostávať samy bez do
zoru dospelých. „Deťom hrozí nebez
pečenstvo pri manipulácii s ohňom, 
plynom či elektrinou, ale aj pri samo
statnom pohybe v uliciach mesta. Aj  
bicyklovať, jazdiť na kolieskových 
korčuliach či kolobežkách, ale aj pre
chádzať cez cestu by do istého veku 
(hranica je veľmi individuálna) mali 
pod dozorom dospelých. Spestrením 
pre deti bývajú návštevy starých ro
dičov, kde je život celkom iný ako  
doma, ale radíme využívať aj týždňo
vé či denné tábory, z ktorých sa deti 
podvečer vracajú do rodiny, keď už 
sú rodičia doma,“ radí I. Šrámková.

Rady pre starých rodičov
„Ak majú starí rodičia na prázdni

nách školákov, musia si byť vedomí 
toho, že za nich preberajú plnú zod
povednosť,“ zdôrazňuje riaditeľka 
centra Dana Kovárová. „Aj rodičia 
musia vedieť, nakoľko sa môžu na 
svojich rodičov spoľahnúť a vopred 
ich upozorniť na niečo, čo si neželajú, 

aby ich deti robili,“ pripomína. Naprí
klad pre deti v menšom meste je 
bežné pohybovať sa samy po meste, 
no pre dieťa z veľkého mesta vôbec 
nie je samozrejmé vybrať sa osamote 
niekam na bicykli. Nie je pripravené 
na riziká, ktoré mu hrozia, môže ich  
podceniť a spôsobiť si úraz či nebo
daj zapríčiniť dopravnú nehodu. 
O činnosti a pohybe dieťaťa treba 
vedieť a usmerňovať oboje. 

Kam deti nepatria
„Školopovinné deti v žiadnom 

prípade nemajú zostávať dlho vonku, 
navštevovať diskotéky či reštauračné  
zariadenia, nepatria im do ruky ciga

rety, alkohol ani iné návykové látky.  
Rodičia by si mali byť istí, že ani oso
by, ktorým svoje deti zveria, ich nebu
dú vodiť na miesta, ktoré sú pre ne  
nevhodné. Neodporúčame ani dlhé  
vysedávanie pri počítači a pri televízo
re,“ hovorí D. Kovárová. Deti sa nehý
bu, zaťažujú si chrbticu, priberajú 
a neskôr sa stávajú terčom výsmechu 
spolužiakov, čo ich neraz privádza 
do psychologickej poradne. Podľa 
odborníčky deťom chýba vzťah ku 
kultúrnym aktivitám a k čítaniu. „Ra
díme brať deti so sebou na koncerty,  
výstavy, besedy, do divadla, zapájať 
ich do kultúrneho diania spolu s rodi
nou, aby sa zdravý rodinný prístup 

premietol do zdravého vzťahu ku kul
túrnym hodnotám.“

Všetko s mierou
Pri plánovaní času detí je najlepšie 

zohľadniť individualitu dieťaťa, nenú
tiť ho, ponúknuť mu výber a časť 
aktivít robiť spolu s ním. Každý však 
potrebuje čas aj pre seba a svojich 
priateľov. Takýto čas potrebujú aj na
še deti. Je však fajn, ak sa s ich kama
rátmi poznáme, ak chodievajú k nám 
na návštevu, prípadne ak poznáme 
aj ich rodičov. Dieťa je predsa súčasť 
rodiny a má svoj okruh kamarátov, 
ktorých by rodina mala prijať a ak
ceptovať. V opačnom prípade sa na
še dieťa môže začať tajne stretávať 
so skupinami, ktoré sa nám nebudú 
páčiť a nebudú nám príjemné.

TATIANA BÚBELOVÁ

 Letné tábory v CVeČku
Azda každý rodič má najväčšiu radosť z toho, ak 
môže jeho dieťa prežiť leto plné smiechu, radosti 
a nových poznatkov. Preto aj tento rok pre vás pri
pravilo Centrum voľného času v Malackách sériu 
denných táborov, kde okrem zábavy získajú deti 
veľa nových informácií o krásach Záhoria, rozvinú 
si kladný vzťah k prírode a zároveň spoznajú veľa 
nových kamarátov. 

V júli organizuje CVČ štyri turnusy 
prímestských táborov:
n Šporťáci
Tábor je zameraný na rozvíjanie športo

vých aktivít. Deti si zasúťažia v športovej olym
piáde, kde ich čaká aj množstvo zaujímavých 
cien. Navštívia salaš v Stupave, kde sa zo
známia s  hospodárskymi zvieratkami. Nezabúdame tiež 
na najobľúbenejšiu letnú činnosť – kúpanie na malackom 
kúpalisku.

n Túlavé tenisky
Deti sa vyberú po stopách ľudových remesiel. Určite  

ich zaujme výlet do Sekúľ, kde sa naučia o sekuľskej ke
ramike a výrobkoch z nej. Takisto budú všetci očarení 

výletom do Plaveckého Podhradia a návštevou jaskyne  
a zajazdia si aj na koníkoch v jazdeckom klube Agropart
ner Plavecké Podhradie. Zatúlajú sa do šaštínskej prírody, 
navštívia baziliku a posledné doobedie prežijú so zvie
ratkami na biofarme Banarka.

n Leto plné zábavy 
Deti sa vyberú na výstavu ľudového umenia do Stu

dienky, zajazdia si na koníkoch v Gajaroch. Bližšie sa zo
známia s naším mestom, navštívia krypty, 
múzeum a v Zámockom parku na nich čaká 
ukrytý poklad. Navštívia letisko v Kuchyni 
a, samozrejme, sa do sýtosti vykúpu v malac
kom kúpalisku.

n Letná mozaika
Tento turnus bude plný tvorivej aktivity. 

Deti si môžu zahrať minigolf na Kamennom 
mlyne, čaká ich celodenný výlet do Bratislavy do detského 
múzea a do Perneka na Tri kríže. V Malackách navštívia 
Múzeum M. Tillnera a veľa nového sa naučia v táborovom 
kvíze. 

Veríme, že tak ako boli detičky spokojné minulý rok, 
budú aj tento a po každom prežitom dni v tábore si pri
nesú nezabudnuteľné zážitky.          cvc

Školský rok ukončili žiaci základ
ných škôl aj s príslušníkmi mestskej 
polície. Od septembra spolu absol
vovali množstvo výchovných pred
nášok a podujatí a teraz ich zavŕšili 

športovým dopoludním na Včelnici. 
„S deťmi sme si zahrali volejbal, 
strieľali sme zo vzduchovky na terč, 
hádzali šípkami, ale všetci si najviac 
užili opekanie špekáčikov,“ povedal 

preventista MsP  
V. Kunák. Deti do
stali aj sladký dar
ček. 
Posledná pred
prázdninová akcia 

MsP s deťmi však neznamená koniec, 
ale len prerušenie užitočných vzde
lávacích stretnutí, ktoré budú opäť 
pokračovať v budúcom školskom ro
ku. Zabehnutý dlhodobý preventívny 
projekt MsP v Malackách s názvom 
Malacky – dobré miesto pre život je 
určený na vzdelávacie aktivity detí  
4. a 8. ročníkov základných škôl. 

T. BÚBELOVÁ
Foto: S. OSuSKý

 Športové dopoludnie s MsP 

Dva mesiace sladkého oddychu od školy, voľnejší režim, sloboda  
a úľava sú tu. Všetci sa na prázdniny tešia, ale keď prídu, nevedia, čo 
s nimi. Času je priveľa, peňazí primálo a pracujúci rodičia sa boria naj
mä s otázkou, čo so školákmi, keď sami majú len nejaké 2 či 3 týždne 
dovolenky. Čo s deťmi, keď sa vrátia z tábora, od jednej či druhej bab
ky a ešte stále zostáva dosť voľna. O tom, ako a či vôbec deťom or
ganizovať čas, sme sa rozprávali s pracovníkmi Centra pedagogicko 
psychologického poradenstva v Malackách. 

 ŠKOLSTVO / VOĽNÝ ČAS

rárske práce v interiéri a exteriéri ško
ly. Do budúcnosti plánujeme zrekonš
truovať sociálne zariadenia a PVC po
dlahy v budove školy.

ZŠ M. Olšovského súčasťou
Spojenej školy 
sv. Františka Assiského (SŠFA)
Významnou udalosťou v pomerne 

mladých dejinách školy boli oslavy 
20. výročia jej založenia ako cirkevnej 
základnej školy v decembri 2011. 
„S celým školským spoločenstvom 
a priateľmi školy ďakovali za všetky 
prežité radosti a dosiahnuté úspe
chy,“ povedal nový riaditeľ SŠFA  
D. Masarovič. Podľa neho význam
ným dejinným okamihom cirkevné
ho školstva v Malackách bolo zria
denie Spojenej školy sv. Františka 
Assiského zlúčením dvoch doteraz 
samostatne existujúcich cirkevných 
škôl – Gymnázia sv. Františka Assis
kého a Základnej školy M. Olšovské
ho. „S veľkou radosťou sme tento rok 
v januári zapísali do prvého ročníka 
základnej školy spolu 63 detí, čo 
predstavuje zatiaľ najvyšší počet za
písaných prvákov v doterajšej histórii 
školy,“ pochválil sa úspechom D. Ma
sarovič. 

Z množstva tohtoročných rôzno
rodých umeleckých, kultúrnych aj 
športových aktivít spomenul jednu, 
ktorá v jeho očiach výstižne vyjadruje 
zameranie celej školy: „S občianskym 
združením DAR sme na školskom 
dvore organizovali nádhernú akciu – 
Deň rodiny s celodenným pestrým 
programom, koncertom Jendruchov
cov a kreatívnymi súťažami“.

Všetkých 40 odchádzajúcich de
viatakov je umiestnených v stred
ných školách – gymnázium: 14 žia

kov; umelecké školy: 1 žiak; poľno
hospodárske, lesnícke SOŠ: 1 žiak; 
ekonomické, obchodné SOŠ: 1 žiak; 
technické, dopravné SOŠ: 5 žiakov; 
ostatné SOŠ: 18 žiakov. 

Tradičnou prázdninovou aktivi
tou našej školy je týždenný turistic
ký letný tábor, ktorý sa tento rok 
uskutoční v mesiaci júli v krásnom 
prostredí Žiarskej doliny v Západ
ných Tatrách. „Cez letné prázdniny 
plánujeme viaceré väčšie i menšie 
rekonštrukčné práce. V prvom rade  
sa tešíme, že sa škole podarilo získať 
financie na zostávajúcu výmenu sta
rých okien v kláštornej časti budovy 
a tiež výmenu vchodových dverí. 
Budeme pokračovať aj v ďalšej pre
mene interiérových častí (triedy, 
chodby, šatne, učebne) na esteticky 
pôsobivé priestory zahŕňajúcu ma
liarske práce, výmenu elektroinšta
lačných a kúrenárskych rozvodov a 
výmenu osvetlenia. Pripravená je aj  
obnova viacerých sociálnych zaria
dení a zriadenie vrátnice pre školské
ho informátora vo vstupnej časti 
budovy,“ vymenúva D. Masarovič. 

Želáme všetkým žiakom, štu
dentom, učiteľom aj rodičom, 
aby si cez prázdniny vydýchli, 
vhodne si voľný čas naplnili 
spoločnými aj individuálnymi 
činnosťami, ktoré si inokedy 
nemôžu dopriať, tešili sa z po
bytu v prírode, s priateľmi  
a najmä s bližšou či vzdialenej
šou rodinou. Veď prázdniny 
sú aj o návštevách babičiek 
a dedkov, o príjemne strávenom 
čase na rodinných návštevách  
či spoločných dovolenkách.

TATIANA BÚBELOVÁ
Foto: S. OSuSKý

 Prázdniny – radosť i starosť

❱
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PRÁZDNINOVÉ DOPOLUDNIA 
od 11.00 do 13.00 h

UTORKY V KNIŽNICI
Čítanie a maľovanie s rozprávkovými 
bytosťami

STREDY V MÚZEU 
História Malaciek zábavnou formou

ŠTVRTKY V KINE
Filmové rozprávky

PRÁZDNINOVÉ POPOLUDNIA

UTORKY o 17.00 h
Filmové rozprávky pre deti

STREDY od 15.00 do 17.30 h
Klub spoločenských hier nielen pre 
deti, terasa Kultúrního domečka

NEDELE od 17.00 do 18.00 h 
Nedeľné rozprávky, tvorivé dielne 
pre deti, skákací hrad... Zámocký park 
pred kaštieľom
15. 7. –  Divadlo Dunajka: O Karkul

ke alebo vyčistime roz
právku

22. 7. –  Divadlo Žihadlo: Klaun Pe
pele

29. 7. –  Divadlo pod hríbikom: Jan
ko Hraško

5. 8. –  Teatro Neline: Postrach 
Samko

12. 8. –  Divadlo Makile: O poskla
danej dúhe

19. 8. –  Divadlo Žihadlo: Ufúľaná 
rozprávka

2�. 8. –  Divadlo Jaja: Princezná 
Frmfulína

NEDELE od 18.00 do 20.00 h
Koncertíky v Zámockom parku

15. 7. o 18.00 h La Musica
  o 19.00 h   Fusion Genera

tions 
22. 7. o 18.00 h   Sanyland so Zuza

nou Mikulcovou
 5. 8.  o 18.00 h  Svítání
12. 8.  o 18.00 h  Osudy
19. 8.  o 18.00 h  Romanika
2�. 8. o 18.00 h  IN Vivo
 o 19.00 h  AC+

SOBOTA – 4. 8. 
DOHODA – hudobný festival FUN 
Rádia v Malackách, Zámocký park
Viac: www.funradio.sk/dohoda

17.–19. 8. – UV_FESTIVAL, org.  
UV_oz, Rohožník

 Kino premieta každý deň 
okrem pondelka 
(utorok a štvrtok – rozprávky)

sobota 7. 7. od 17.00 do 03.00 h
NOC SMIECHU A ROMANTIKY 
V KINE 
17.00 – Manželský sľub
19.00 – Diktátor
20.45 – Bláznivá, hlúpa láska
22.50 – Twilight Sága: Úsvit (1.) 
00.55 –  Prci, prci, prcičky: Stretávka 

sobota 11. 8. od 17.00 do 03.00 h
AKČNÁ SCIFI NOC V KINE
17.00 – To bude boj

19.00 – Vymedzený čas
21.00 –  Sherlock Holmes: Hra tie

ňov
23.15 – Prometheus
01.30 – Kronika

STREDY o 20.00 h 
Filmový klub náročného diváka

pondelok 2. 7. – streda 4. 7. 
od 14.00 do 19.00 h
Výtvarný kurz TVORIVÉ LETO pre  
dospelých s Rozáliou Habovou a Evou 
Režnou, Spoločenský dom MCK

streda 4. 7. o 17.00 h
SEN MICHAELY HABOVEJ, vernisáž 
výstavy – dizajn obuvi, Galéria MCK

sobota 14. 7. od 10.00 do 18.00 h
Zámocký park – Arteterapia pre do
spelých (A. Záhradníková-Krajčírová) 
meditácia, kreslenie, maľovanie, hra 
na rôznych hudobných nástrojoch 
– všetko pre harmonizáciu duše

nedeľa 29. 7. o 17.00 h 
Výstava v parku a akčná maľba De-
nisy Bogdalíkovej

štvrtok 2. 8. o 17.00 h
TVORIVÉ LETO – vernisáž výstavy 
účastníkov výtvarného kurzu, Galéria 
MCK

SOBOTY o 10.00 h 
Joga v Zámockom parku s Ľudmi-
lou Oreskou 

STREDY o 18.00 h 
Príjemné posedenia venované rôz-
nym témam (krása, zdravie, hudba, 
spev, ezoterika, terasa KD

11. 7. – Podvečer so spevom a tan
com – vystúpenie FS Macejko
18. 7. – Podvečer s krásou – hodin-
ka o kráse, ako sa starať o svoju žen-
skosť
25. 7. – Podvečer s 5 Tibeťanmi  
a s Pozdravom slnku – učíme sa 
cvičiť podľa stáročných postupov
1. 8. – Podvečer s ľudovou piesňou 
– vystúpenie skupiny LOZA 
8. 8. – Podvečer s ezoterikou – lie-
čenie svetlom, telovými sviečkami  
a farbami
15. 8. – Podvečer so zdravím – ako 
si doma pomôcť masážou 
22. 8. – Podvečer s hudbou – kon-
cert malackej školskej kapely Sand-
bridge

12. 8. o 8.00 h
Výstup na Vysokú – 5. ročník veno-
vaný pamiatke Zuzky Krajčírikovej

NEDEĽA 29. 7. od 19.00 do 22.00 h
ANNABÁL s dychovou hudbou Ma-
lačané 

NEDELE od 1�.00 do 19.00 h
Prehliadky Malackého kaštieľa

www.mckmalacky.sk
www.malacky.sk

DEťOM

PRE HUDBYCHTIVÝCH

PRIAZNIVCOM KINA

PRIAZNIVCOM
VÝTVARNÉHO UMENIA

Práce Tvorivého leta 2011 urobili radosť nielen ich autorom...   Foto: otano

PRIAZNIVCOM JOGY

TURISTOM

INÉ...

PRIAZNIVCOM KAŠTIEĽA

POHODOVÉ POSEDENIA
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1. �.
Habánsky hodový jarmok, Veľké Leváre 

– 5. ročník
Súčasťou podujatia je aj remeselnícky jar

mok. Program: DFS Leváranek, skupiny histo
rického šermu, súťaže pre deti i dospelých, 
maľovanie habánskej keramiky. Otvorené je 
múzeum, výstava na plote, historická strelnica 
a pod. – vstup voľný.

Info: Micháleková – 0918 50 49 19, 034/779 
44 93, ocuvl@levare.sk, ocuvl.kulturnydom@
gmail.com, www.levare.sk.

�. �.
Deň Pece 2012 – 4. ročník, ktorý poteší kaž

dého, kto má rád naše domáce koláčiky a po
dobné dobroty – Oreské, okres Skalica

Info: www.oreske.sk

14. �.
Kamenné mystérium, hrad Červený Ka

meň – Častá – nočné prehliadky, divadelné 
stvárnenia dramatických pasáží dôb dávnomi
nulých o príbehoch z najstarších dejín hradu.

Miesto: hradný palác.
Kontakt: SNM – Múzeum Červený Kameň, 

033/690 58 07, marketingmck@snm.sk, www.
hradcervenykamen.sk.

15. �. o 18.00 h
Letný podvečer s komornou hudbou – 

koncert diel majstrov barokovej a renesančnej 
hudby. Na historických hudobných nástrojoch 
účinkujú študenti Cirkevného konzervatória 
v Bratislave Dorota Matejová (flauto traverso), 
Viola Kordošová (violončelo).

Miesto: SNM – Múzeum kultúry Chorvátov 
na Slovensku, Istrijská 68, vstup: zadarmo

Organizuje: Istra Centrum

23.–30. �. 
Festival Viva Musica!, Bratislava
Najväčší medzinárodný letný hudobný festi

val ponúka to najlepšie z klasickej hudby, džezu 
a world music populárnou formou, príťažlivou 
pre masy. Väčšina koncertov je pod holým ne
bom v Starom Meste a s voľným vstupom. Info: 
02/16186, info@bratislava.sk, www.bratislava.sk, 
www.bkis.sk.

28. �.
Svätojakubský jarmok v Sedliackom dvo

re v Stupave
Organizátor: Mestské kultúrne a informačné 

centrum Stupava, tel. 02/65 93 43 12, email: 
jarmok@msksstupava.sk, www.stupava.sk.

28. �.
Dračie lode – 3. ročník pretekov dračích 

lodí o Putovný pohár primátora mesta Senica 
na Kunovskej priehrade. Súťažné tímy sa môžu 
prihlásiť na: dracielode@rsms.sk. Štartovné za 
družstvo je 200 €.

3. 8. od 19.00 h
Hudba v Meste 2012 – 3. ročník medziná

rodného letného festivalu – súčasť projektu Art
leto 2012 – vo Františkánskej záhrade v Skalici

Info: www.hvm.lubosbena.sk. Vstupné: na  
mieste 7 €, predpredaj 5 €. Účinkujú: Danny 
Bryant & RedEye Band – UK, Cedric Burnside 
Project – Mississippi, USA, The Cell – CZ, Ľuboš 
Beňa & Bonzo Radványi – SK.

Koná sa za každého počasia – zabezpečený 
veľkokapacitný stan, lavičky na sedenie, občer
stvenie aj predajný stánok s CD a DVD. Parko
vanie áut zadarmo.

10.–12. 8.
Obecné slávnosti Rohožník
Kultúrny dom v Rohožníku 

10.–12. 8. 
Pezinský permoník – 17. ročník Malokar

patskej výstavy a burzy minerálov, fosílií a dra
hých kameňov, 12. ročník pouličného ryžovania 
zlata na Slovensku, 3. mestská opekačka.

Info: J. Vitáloš, 0905 73 94 52, jirkovitalos@ 
gmail.com

19. 8.
Dožinkové slávnosti spojené s pečením  

v Plav. Mikuláši – info tel.: 034/653 83 01

25. 8.
Jablonický kotlík – 3. ročník 
Info tel.:  034/658 31 23

26. 8. o 1�.00 h
Vystúpenie SĽUKu – záver kultúrneho leta, 

výber z tvorby SĽUKu
Miesto: Devínska Nová Ves, Istrijská 4
Organizuje: Istra centrum

25. 8.
Deň otvorených dverí Cechu husacinárov, 

Slovenský Grob – otvorenie tradičnej jesennej 
husacinovej sezóny vo viacerých reštauračných 

zariadeniach obce. Podmienkou je kúpa vstu
penky, ktorá návštevníka oprávňuje k vstupu 
do ktorejkoľvek prevádzky. Akcia je doplnená 
bohatým kultúrnym programom.

Info: obec@slovenskygrob.sk, www.slo
venskygrob.sk, www.cechhusacinarov.sk.

28. 8.
Vatra – Rašelina Rohožník – Rašelina Ro

hožník

31. 8.–1. 9.
Slávnosť hliny – Keramická Modra – osla

va hliny, keramiky a hrnčiarskych tradícií obo
hatená o bohatý sprievodný program. 

Info: OZ Modranská beseda, 0911 29 21 78, 
info@modranskabeseda.sk ,www.mod 
ranskabeseda.sk.

Pripravil TIK Malacky

Štvorlístok 
najväčších 
letných 
žúrov 
Fun rádia

Fun rádio už po štvrtýkrát odštar
tuje najväčší letný žúr Fun rádio Do
hoda 2012. 

Sériu štyroch letných eventov 
otvorí Zemplínska šírava v prvú jú
lovú sobotu a spolu s tými najlepší
mi hudobníkmi postupne navštívi aj 
Banskú Bystricu, Malacky a Poprad. 
O zábavu s množstvom súťaží sa už 
tradične postarajú moderátori Fun 
rádia Junior a Marcel a hviezdy ako 
IMT Smile, Polemic, Zuzana Sma
tanová a mnohí ďalší.

Ďalšou špecialitou tohtoročnej  
Fun rádio Dohody bude moderátor
ské duo Adela a Sajfa, ktoré bude 
návštevníkov sprevádzať najväčším 
letným žúrom v Malackách. 

Po polnoci až do skorých ranných 
hodín na všetkých milovníkov taneč
nej hudby čaká najväčšia openair 
diskotéka pod vedením DJa Carla 
a DJa Milana Lieskovského.

Aktuálny zoznam a poradie účin
kujúcich v jednotlivých lokalitách 
spolu s ďalšími informáciami o po
dujatí, fotografie a videá nájdete na 
www.funradio.sk/dohoda.

Vstupenky na všetky štyri najväč
šie žúry tohto leta Fun rádio Dohoda 
je možné kúpiť v sieti Ticketportal  
v predpredaji od 4. júna za výhodnú 
cenu.

V Malackách vystúpia Alias, Tuč
nolist, Zoči voči, A.M.O., Marián 
Čekovský, Hex, Zuzana Smatano
vá, Gladiator, IMT Smile, Polemic, 
Majk Spirit, DJ Milan Lieskovský.

 KULTÚRA / RELAX

 Akcie u susedov
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Vítame medzi nami
Radovan Hladký, *18. 6.

Júloví jubilanti
�0 – Mária Burclová, An
na Hrebeňová, Katarína  
Hubinová, Viliam Hurban, 

Jozef Jursa, Paulína Kimličková, 
Mária Kovariková, Mária Lisá, An
na Orlická, Augustín Smolinský, 
Františka Šimková, Jolana Šmído
vá, Marcela Vestenická, Rozália Zúb
ková; �5 – Anna Havlíková, Anna 
Šelcová; 90 – Jana Spuchláková;  
91 – Alžbeta Huňadyová

„UNICEF Slovensko ďakuje mestu 
Malacky za pomoc a podporu počas 
Týždňa modrého gombíka 2012,“ ta
kéto poďakovanie sme dostali do 
redakcie malackých médií priamo  
od výkonného riaditeľa UNICEF Slo
vensko Miroslava Kaňu. Poďakovanie 
patrí vám všetkým, ktorí ste sa do 
zbierky zapojili. Celoslovenská zbier
ka UNICEF – Týždeň modrého gom
bíka sa konala od 14. do 20. mája. 
Jej cieľom bolo vyzbierať peniaze na 
pomoc deťom v Zimbabwe, ktoré 
nemajú prístup k pitnej vode. Aj 
vďaka Malačanom sa podarilo pre 
tieto deti vyzbierať �� 600 €. K tejto 
sume ešte pribudne výnos z SMS 
zbierky.

Priamo v našom meste sme počas 
Týždňa modrého gombíka vyzbierali 
1 053 €. V Malackách koordinovalo 
zbierku Centrum voľného času pod 
vedením Alžbety Šurinovej. Do zbier

ky sa aktívne zapojili ZŠ Dr. J. Dére
ra, ZŠ Záhorácka, ZŠ Štúrova a Gym
názium 1. mája, ktorým tiež patrí  
veľká vďaka, rovnako ako študentom 
– dobrovoľníkom, ktorí po meste 
chodili s urnami a modrými gombík
mi. 

Výťažok zbierky bude použitý na 
hĺbenie studní a dodávky pitnej vody. 
Za 2 € dokáže UNICEF zabezpečiť pit
nú vodu pre jedno dieťa na 100 dní. 

Výsledky zbierky 
vo vybraných mestách 
Bratislava 17 909,02 €
Banská Bystrica 4 564,40 €
Prešov 3 290,27 €
Trnava 2 384,91 €
Humenné 2 359,23 €
Žilina 2 171,92 €
Košice 2 009,70 €
Malacky 1 053,55 €

-mija-

Poďakovanie 
za Modrý gombík

Myslíš si, 
že si 
frajer, že 
si cool? 
Naopak!
TVoJe činy sVedčia 
o úbohosTi a primiTíVnosTi. 

Zo stromu sa žiadna taká pliaga, 
akú si urobil, nedá odstrániť. Musí to 
odstrániť čas, dážď a mráz. Dovtedy 
sa budú musieť všetci pozerať na 
tvoje „dielo“. A ver mi. Okrem teba  
a možno pár kamarátov z tvojho 
okolia sa to ľuďom nepáči. To si na
ozaj myslíš, že to zelené prasiatko na 
obchode je umenie? A počmáraná 
takmer nová omietka základnej ško
ly? Myslíš si, že žiaci sú ti vďační?

Ničíš prírodu, ničíš hodnoty a veci, 
ktoré ľudia budujú. Oprava fasády 
stojí desiatky tisíc eur. Ako k tomu 
prídu vlastníci domu, že im nejaký 
primitív za pár sekúnd zničí to, čo oni 
budú splácať desiatky rokov? 

Text, foto: -bipa-

Zamysli sa! Jedného dňa 
to môže byť tvoj dom, 
ktorý nejaký človek ako ty 
postrieka sprejom...

KRITICKÝM
PEROM

nie sú medzi nami
rsdr. Jozef Kollár, Malac
ky, *1938; elena Uhrová, 

BratislavaRužinov, *1922; monika 
horská, Malacky, *1959; marta bú-
dová, Malacky, *1942

povedali si áno
Matej Nemčovič a Iveta 

Priesolová

Smutný je dom, 
keď opustil ho ten, 
kto nás mal rád.
V hlbokom zármutku oznamuje
me, že nás 21. 6. vo veku 74 rokov 
opustil náš milovaný otec, manžel, 
brat, dedko, švagor, strýko a krstný 
otec rsdr. Jozef Kollár.
Ďakujeme Ti za úsmev a milé slová, 
ktoré si pre nás vždy našiel.

Smútiaca rodina

maLaCKÁ maTriKa
od 1�. do 25. 6. 2012

smúTočnÉ oZnamy

SPEKTRUM

bLahožeLÁme
Pri Tvojom krásnom výročí, 
slzy sa tisnú do očí. 
Srdce sa láskou rozbúši, 
dojatie vchádza do duší. 
Bozky sa snúbia s objatím 
a pery šepcú dojatím: 
„Ži dlho, dedko, medzi nami! 
Kým Teba máme, nie sme sami...” 

augustínovi 
smolinskému 
k 80. narodeninám 
zdravie, lásku, spo
kojnosť do ďalších 
dní prajú manželka, 
deti a vnúčatá.
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Mesto Malacky prijme
do trvalého prac. pomeru

obslužného 
pracovníka 
oddelenia 
služieb a údržby
Náplň práce: 
•  údržba miestnych komunikácií
Podmienky prijatia: 
•  vzdelanie: stredné odborné 

(odbor murár)
•  vodičský preukaz skupiny B
Výhodou: 
•  vodičský preukaz skupiny C, T 
Nástup:
•  podľa dohody.

Žiadosti s profesijným životopisom  
(uveďte aj tel. kontakt), dokladom 
o dosiahnutom vzdelaní a písom
ným súhlasom uchádzača so spra
cúvaním osobných údajov na účely 
obsadenia pracovnej pozície zasie
lajte do 6. júla 2012 na adresu:

Mesto Malacky
Mestský úrad Malacky
Radlinského 2751/1
�01 01 Malacky.
Bližšie informácie budú podané 
na tel. č. 034/7�6 61 80.

Jozef oNdReJka, primátor

Zber separovaného papiera 
 v rodinných domoch v Malackách
v 2. polroku 2012

I. obvod II. obvod III. obvod

Júl 13. 7. 20. 7. –

August – – 10. 8.

24. 8. – –

September – 7. 9. 21. 9.

Október 5. 10. 26. 10. –

November – – 9. 11.

23. 11. – –

December – 7. 12. 21. 12.

obvod č. 1: 
Nádražná, Petra Jilemnického, Námestie SNP, Štefana Čulena, Pavla Blahu, gen. 
M. R. Štefánika, Stupavská, Štúrova, Pri Maline, D. Skuteckého, F. Malovaného, 
Ľudovíta Fullu, Michala Tillnera, Boreckého, L. Novomeského, V. Clementisa, Jo
zefa Gabčíka, Jozefa Murgaša, Ľ. Kukorelliho, arm. gen. Ludvíka Svobodu, Alojza 
Veselého, Kalista Orgoňa, kpt. Miloša Uhra, Jánošíkova, Príjazdná, Budovateľská, 
Robotnícka, Vlastenecká, Rastislavova, Mojmírova, Svätoplukova, Bernolákova, 
Kláštorné námestie, Padzelek.
obvod č. 2: 
Ľuda Zúbka, Partizánska, Radlinského, Zámocká, Na brehu, Jána Kollára, 1. mája, 
Pribinova, Břeclavská, Brnianska, Martina Rázusa, Kukučínova, Poľná, Jozefa Ku
binu, Mansvéta Olšovského, Sládkovičova, Záhorácka, Mlynská, Družstevná, 
Hviezdoslavova, Martina Benku, Vševlada Gajdoša, Veľkomoravská, Kozia, Ven
delína J. Kučeru, Cesta mládeže, Slovenská, Mirka Nešpora, Jána Hollého, Jána 
Kalinčiaka, Ferdiša Kostku, Mierové námestie.
obvod č. 3: 
Továrenská, Dielenská, Pezinská, Jesenského, Záhradná, Dubovského, Sadová,  
Dukl. hrdinov, Tichá, Rakárenská, Táborisko, Vajanského, Nová, Sasinkova, Legio
nárska, Oslobodenia, Nad výhonom, Hurbanova, Rudolfa Dilonga, Lesná, Boženy 
Němcovej, Janka Kráľa, Hlboká, Vysoká, Džbankáreň, Písniky, Malé námestie.

Získanou finanč
nou podporou plá
nuje mesto zrekon
štruovať hlavný  
vstup – 2krídlovú 
bránu, a podbránie 
– múry a strop 
vstupného pod
chodu. Nátery sa  
odlupujú, takže  
ich treba šetrne 
oškrabať, obrúsiť 
a očistiť a nanovo 
natrieť. Napláno
vaná je aj oprava 
štukových prvkov 
v podbrání. Práce 
by sa mali začať 
už na budúci me
siac. Touto rekon
štrukciou sa skrášli 
a zveľadí vchod 
do kaštieľa, do zre
konštruovaných 
priestorov sa už 

nebude musieť  
chodiť cez schát
rané podbránie. 
A hlavne zmizne 
stará brána, ktorá 
mnohým návštev
níkom navodila 
pocit, že kaštieľ je 
zatvorený.

-mija-, 
foto: s. osuský

 Kaštieľ dostane novú 
 bránu a podbránie

Vďaka vám, milí občania, ktorí ste prispeli do zbierky na kaštieľ, a tiež 
vďaka ochote sponzora spoločnosti Nafta, a. s., sa podarilo pozbierať 
ďalšiu dostatočne veľkú sumu peňazí, ktorá umožní zrekonštruovať 
časť kaštieľa. Na rad prichádza brána a pobránie, keďže práve vstup-
né priestory majú veľký podiel na tom, ako na návštevníka kaštieľ 
zapôsobí. 

24. apríla k nám zavítal projekt 
Európskej únii záleží na tom, eko žije
me v Malackách. Počas dňa sa v mes
te uskutočnilo množstvo zaujíma
vých aktivít pre deti aj dospelých. Zá
bavu, vzdelávanie a sadenie zelene  
spolu s nami absolvovalo v apríli 
a máji ďalších 29 miest po celom 
Slovensku. Okrem tohto ekodňa 
v jednotlivých mestách boli súčas
ťou projektu aj súťaže Hľadá sa eu-
rópske mesto budúcnosti. 

Slávnostné vyhlásenie víťazov sa 
konalo 20. júna v reprezentačných 
priestoroch Zičiho paláca v Brati
slave za účasti predstaviteľov Minis
terstva zahraničných vecí SR a Zastú
penia Európskej komisie na Sloven
sku. Nechýbal ani filmový režisér  
a producent Pavol Barabáš, ktorého 

dokument Pygmejovia bol súčasťou 
programu eko dní. 

Ocenené boli tie mestá, ktoré pre
ukázali najväčší prínos pri projektoch, 
ktoré predstavujú aktívnu adaptáciu 
prísnych environmentálnych politík 
Európskej únie v praxi. 

Za víťazné mestá si ocenenia pre
vzali primátori a tiež víťazné triedy 
základných škôl z celého Slovenska, 
ktoré pripravili najzaujímavejšie a naj
kreatívnejšie ekologické projekty na 
tému Európske mesto budúcnosti.

No a tu sú víťazi:
Európske mesto budúcnosti – 
hlavná cena – Liptovský Mikuláš
– čestné ocenenie – Topoľčany, 

Prievidza, Nové Zámky a Považská 
Bystrica

V súťaži tried za svoje vizionárske 
nápady zvíťazili žiaci VI. B zo Základ
nej školy na Angyalovej ulici v Krem
nici. Ceny si tiež odniesla IV. A, ZŠ 
Kúpeľná, Prešov, I. A, ZŠ A MŠ Hôrky, 
Žilina, II. B, ZŠ Devínska, Nové Zámky, 
VI. B, ZŠ Štúrova, Hamíšovce nad Top
ľou a III. F, Škola u Filipa z Banskej Bys
trice.

Projekt Európskej únii záleží na 
tom, eko žijeme počas dvoch mesia
cov priblížil obyvateľom 30 regionál
nych miest Slovenska prísne environ
mentálne politiky Európskej únie, 
ktorých cieľom je zlepšenie stavu 
životného prostredia i úrovne života 
ľudí v jednotlivých krajinách. 

Viac na 
http://www.ekoslovensko.eu/

-mija-

 Európskym mestom budúcnosti 
je Liptovský Mikuláš

 SPEKTRUM

Účet:
3278257023/5600 za NÁŠ kaŠtIeĽ ĎakUJeMe.

ZbiErKa poKračujE! 
prispejte na dobrú vec!

V dobrovoľnej zbierke na rekon- 
 štrukciu Malackého kaštieľa 

sme do 25. 6. vyzbierali
8001,58 €.

svoj finančný dar môžete vložiť aj osobne do pokladnice MsÚ.

Už 16. ročník Športovej olympiády detí materských škôl malackého okresu sa uskutočnil na futbalovom 
štadióne v Malackách vo štvrtok 14. 6. v dopoludňajších hodinách. 

„Pre zlé počasie sme museli posunúť ter
mín o deň neskôr oproti plánu, čo ovplyvnilo 
účasť materských škôl. Viaceré sa pre iný naplá
novaný program už nestihli zúčastniť,“ poveda
la riaditeľka MŠ v Malackách M. Hudecová.

Škôlkari si zmerali sily v štyroch disciplínach 
– beh na 50 m, štafetový beh, beh cez prekáž
ky a hod kriketovou loptičkou. K atmosfére 
prispelo zapálenie olympijského ohňa a vyve
senie olympijskej vlajky v úvode športového 
podujatia. Deti z každej zo zúčastnených ma
terských škôl mali vždy rovnaké tričká, povzbu
dzovali sa navzájom a pri neúspechu možno 
semtam vypadla i slzička. Vysoké nasadenie 
a dobrá nálada všetkých prispeli k úspechu po
dujatia.

text, foto: t. BÚBeloVÁ

 Športová olympiáda škôlkarov
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Turnaj vyhrala Sparta Praha pred 
Sláviou Praha, ktorú porazila vo 
finále 2:1. Finále sa hralo vo vysokom 
tempe, Sparťania rozhodli 2 minúty 
pred koncom zápasu po tečovanej 
strele. Na treťom mieste sa umiestnili 
chlapci z domáceho ČSFA Malacky 
po výbornom výkone a výhre nad 
Austriou Viedeň 5:2. 

Aj ostatné mužstvá predvádzali 
výborný futbal, najmä Slask Vroc
lav a Rapid Viedeň. Výborný výkon 
podávali aj fanúšikovia, najlepších 
mali mužstvá Videoton Szekeszfe
hervár a Gyorujfallu. Nestratili sa však 
ani Langensersdorf a Vienna Viedeň. 

Mladí futbalisti dostali okrem 
športových medailí aj veľa darčekov, 
ktoré pripravili činovníci a rodičia 
z ČSFA a sponzori podujatia. Na 
tváričkách všetkých detí tak bol po 
veľkom boji nakoniec veľký úsmev.

A aké sú hodnotenia turnaja? 
Primátor mesta Jozef Ondrejka:
 „Takéto niečo tu už veľmi dlho ne

bolo a neviem či vôbec. Som nesmier
ne rád, že sa podarilo takúto akciu 
zorganizovať a veľmi sa mi to páči. Ví
tam to a som rád, že je to u nás v Ma
lackách.“ 

Prezident ČSFA J. Kubovič: 
„Turnaj bol veľkým prínosom a re

klamou nielen pre naše mesto a ČSFA, 
ale aj pre našich hráčov. Od malička 
musia deti na sebe tvrdo pracovať, je to 
aj obeta pre rodičov, tréningy, turnaje, 
zápasy. Ale ak človek chce niečo do
siahnuť, tak treba byť dôsledný vo 
všetkých činnostiach a najmä byť tvr
dý voči sebe. O všetkom rozhoduje dis
ciplína. Tu sme videli, akú ju majú veľké 
mužstvá ako Sparta, Slávia, Rapid, Aus
tria. A majú ju aj mimo ihriska. Deti už 
teraz vedia, že chcú byť veľkí futbalisti. 
Za ČSFA môžem povedať, že aj v roku 
2013 budeme organizovať takýto tur
naj. Samozrejme verím, že zase vďaka 
všetkým týmto fantastickým ľudom 

okolo ČSFA a veríme, že bude znova 
úspešný.“ 

Tréner U8 V. Žáček: 
„Mali sme 3 mužstvá, silu sme mali 

rozloženú, naši chlapci nesklamali, 
o čom svedčí aj 3. miesto ČSFA „B“. Tur
naj mal svoju výbornú kvalitu a najmä 
finálové zápasy boli na vysokej úrov
ni. Vidieť, že sa uberáme správnym 
smerom, za čo sme si zaslúžili pochvalu 
aj od hosťujúcich mužstiev. Troška nás 
mrzí, že nebol štadión v Zámockom 
parku úplne zaplnený.“ 

Tréner U7 T. Palka: 
„Troška nás zaskočila tvrdosť súpe

rov, nasadenie a dôslednosť, s akou  
hrajú už v týchto kategóriách. Na druhej 
strane je  to špička Európy a sme vďač
ní, že sme si mohli proti nim zahrať.“ 

Tréner U7 M. Rozbora: 
„Z môjho pohľadu môžeme držať 

krok s najlepšími len vtedy, ak sa s nimi 
budeme často stretávať a porovnávať, 
výborné mužstvá mali Sparta Praha, 
Slávia Praha a Austria Viedeň.“ 

Tréner U8 M. Danihel: 
„Ak by sme sa viac zameriavali na 

brankársky post, tak by sme boli asi  
ešte úspešnejší a možno aj turnaj vy
hrali, v ČSFA sa ale zameriavame na 
výchovu individualít, čo je len dobre.“ 

 Tréner U6 Ľ. Masár: 
„Myslím si, že turnaj bol výborný 

a verím, že budúci ročník naši chlapci 
vyhrajú, budeme na tom celý rok pra
covať.“ 

Tréner ČSFA U6 I. Haba: 
„Proti takýmto mužstvám by sme  

mali hrať stále, výborne pracujú s lop
tou vo vysokom tempe, ale na druhej  
strane sme dokázali držať krok s Euró
pou, verím, že v budúcom ročníku bu
deme ešte úspešnejší.“ 

Ďakujeme všetkým sponzorom, 
partnerom a rodičom ČSFA za 
pomoc a podporu.

Generálny sponzor: 
Baumit, s. r. o.
Prémioví sponzori: 
OVB – R. Záhumenský, Slovenská spo
riteľňa, mesto Malacky, TT – Controls 
Slovakia
Oficiálni sponzori: 
Green Station – Café bar, Jume šped.,  
s. r. o, Storm London, Simba Mega
shop, E–on – ZSE
Sponzori a partneri: 
Primátor mesta Malacky J. Ondrejka, 
Ľ. Fussek – Baumit, Sepp – Baumit, 
Želbet ZV, s. r. o., H. Osuská, Mega Zel,  
V. Peter, V.  Žáček, Fristl, F. Friala, Lotte 
nápoje, D. Rybecký, AG Conzulta,  
J. Caunerová, Pereg, s. r. o., M. Hrozek, 
Víno Hubinský, Hubert J. E., Sereď,  
Fytofarma, Malacky, rod. Klimčíková, 
rod. Višváderová, B. Vrabčeková, El
mat Slovakia, s. r. o., G. Puškáč, Tex
print Gajary, Kaderníctvo, R. Danihe 
lová, Happy Land, Malacky, Pizzeria  
Picollo, M. Korenič, Coop Jednota 
Senica, Mikro – Trading, a. s., Břeclav, 
Nechtový dizajn, T. Lukešová, ObÚ  
Bratislava, Tesco Malacky, I. Haba, 
Ľ. Masár, Metro – Devínská N. Ves,  
T. Palková, Bufet, I. Mikulič, Jedno
ta Sekule, O. Kubovičová, I. Babjak,  
rod. P. a M. Melicherová, rod. Gele
tová, V. Šalitroš, T. Šurek, Agro Rent 
Nesvady, S. Galo, M. Rozbora, Cyklo 
Malacky, A. Halahija, Zinkovňa Ma 
lacky, M. Danihel, B a F Z. a K. Tomku
liakové, D. Salay, Mavin, s. r. o., Vino  
Dudo, Ospra Invest, s. r. o., Rovinka, 
Elektoro Stašek, ŠK Malacky, J. Stipa
nitz a A. Ivan, B. Žáčková, S. Záhu
menská, F. Spusta, V. Fajtáková, Quali
trans, rod. Škutová, M. Klimčíková,  
R. Višváder, Zámočníctvo, Škoda, Ber
to, M. Bertovič, H. Rizvani, Vinotéka,  
F. Friala, Deutscher Ring

Text: J. KUbOVIČ
Foto: S. OSUSKý

KONEČNÉ PORADIE + najlepší hráči z každého mužstva
  1. AC SPARTA PRAHA „A“ – Veselý, Zentrich
  2. SK SLAVIA PRAHA – Mervard, Rys
  3. ČSFA MALACKY „b“ – Škuta, Haramia
  4. FK AUSTRIA VIEDEŇ – Fabian, Philip
  5. FIRST VIENNA 1894 – Durson, Izderic
  6. AC SPARTA PRAHA „B“ – Váňa, Johan
  7. SE GYORÚJFALU 1929 – Vingler, Feher
  8. SK RAPID VIEDEŇ „A“ – Moser, Pachler
  9. ČSFA MALACKY „A“ – Ševera, Pálka
10. ČSFA MALACKY „C“ – Korenič, Salay
11. WKS SLASK VROCLAV – Galuba, Bachar
12. SK RAPID VIEDEŇ „B“ – Ruiss, Wendl
13. VIDEOTON SZEKESFEHERVAR FC – Laszlo, Gulber,
14. SV LANGENZERSDORF – Fritz, Pachl,

Najlepší strelec: Danko bogdalík ČSFA Malacky „C“ – 13 gólov
Najlepší hráč: Alžbeta Nemcová – AC Sparta Praha
Najlepší brankár: David Tomas – SK Slavia Praha
Cena prezidenta ČSFA J. Kuboviča: Maťko Žáček, Arthur Haba, Adam Krajčír
ALL STAR ČSFA Malacky – Radko Masar, David Vrabček, Samko Záhu
menský, Matej Višváder, Danko Danihel

ČSFA Malacky „A“:
Teo Pálka – 3 góly, Matej Višváder – 1 gól, Alex Klimčík – 2 góly, Mojmír Roz
bora – 1 gól, Lukas Rozbora, David Osuský, Tomáš Kríko, Jakub Ševera – 2 
góly, Adam Krajčír, Lukáš Spusta – 1 gól
ČSFA Malacky „b“:
Danica Danihelová, Maťko Žáček – 4 góly, Danko Danihel, Sinischa Kubovič 
– 8 gólov, David Vrabček – 2 góly, Nicolas Haramia – 4 góly, Samko Zá
humenský – 2 góly, Vladimír Škuta – 5 gólov, Arzim Rizváni – 4 góly
ČSFA Malacky „C“:
Adam Geleta, Nicolas Salay – 1 gól, Arthur Haba, Adrian Puškáč, Samko 
Kubinec, Jozef Stejskal, Alex Korenič, Jakub Osuský, Marko Melicher, Radko 
Masár – 1 gól, Danko Bogdalík – 13 gólov, Robko Pavlíček
ČSFA Malacky – ženy:
Tatiana Lukešová, Bohunka Žáčková, Tatiana Palková – 1 gól, Zuzka Rozbo
rová – 1 gól, Hasije Rizvani, Miška Haramiová, Janka Pavlíčková, Adriana 
Habová, Vierka Fajtáková, Renatka Danihelová, Silvia Záhumenská, Mirka 
Masárová

 Baumit Cup 2012
 vyhrala Sparta Praha

V sobotu 16. júna sa v Malackách stretla európska špička futbalových prípraviek. Naše mesto sa tak dostalo 
na európsku futbalovú mapu. Československá futbalová akadémia z Malaciek usporiadala jedinečný 
futbalový turnaj krajín baumit Cup 2012 pre 8ročné deti. Turnaj sa konal pod záštitou poslanca MsZ 
v Malackách Jozefa Halcina.

Na trávniku sa predviedli aj ženy, turnaj spestrili počas obedňajšej prestávky. Sily si zmerali ČSFA Malacky, Sparta Praha a Rapid 
Viedeň. Zlaté medaily si na naše potešenie prevzali domáce hráčky. 

ŠPORT
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Životný športový okamih čakal na troj
skokana Martina Kocha, keď splnil limit na 
svetový šampionát. Skvelou sériou 15,58; 
15,87 a 15,90 m splnil nielen vstupný, ale  
dokonca i hlavný A limit. Aktuálne patrí 
odchovancovi AC Malacky vo svetových  
tabuľkách juniorov 9. najlepší výkon, v Eu
rópe 5. 

Výborne si počínala i ďalšia skokanka 
Eliška Chvílová (AC Malacky). Vylepšila si 
osobné maximá v oboch horizontálnych 
skokanských disciplínach – v skoku do 
diaľky a trojskoku. Druhá menovaná dis
ciplína je silnou zbraňou Chvílovej, medzi 
ženami obsadila malacká juniorka 2. prieč
ku výkonom 12,32 m. 

Na úspech z minulého roka chcel nad
viazať výškar Matúš Bubeník. Chcel sa 
pokúsiť dostať sa na ME elitnej kategórie 
do Helsínk. Tento odvážny cieľ mu však 
odolal, z podujatia však odchádzal so strie
bornou medailou. Bubeník svojim strieb
rom odsunul v celkovom poradí tréningo
vého kolegu Michala Kabelku, ktorý má spl
nený limit na OH v Londýne, ale v Banskej 
Bystrici skočil len 215 cm, čo stačilo na  
5. priečku. 

Dve medaily zo slovenského šampio
nátu si domov odviezol Ján Beňa (na obr. 
s číslom 250), ktorý prestúpil v novej se
zóne z AC Malacky do bratislavskej Slávie 
UK. V behu na 800 m využil aj prekvapivú 

absenciu favorizovaného Jozefa Repčíka 
a pribehol, rovnako ako minulý rok, na 
3. mieste za dvojicou hlavných favoritov 
Pelikán (1:49,34 min) a Páleník (1:52,77 
min) v čase 1:54,92 min. Nato pomohol 
červenej bratislavskej štafete na 4x400 m 
k zisku striebornej medaily.

Veľké sklamanie zažila niekdajšia úspeš
ná členka AC Malacky, juniorka Claudia  
Hladíková (t. č. Dukla B. Bystrica) v diaľ
ke. Kandidátka na juniorský svetový šam
pionát v Barcelone síce predviedla tri dlhé 
pokusy k šiestim metrom (limit 610 cm), 
ale vždy s prešľapom na odrazovej doske, 
takže v konečnom súčte zostala bez plat
ného pokusu. 

Solídny výkon v novom osobnom maxi
me predviedol juniorský prekážkar Marco 
Adrien Drozda (AC Malacky). V behu na 
400 metrov prekážok cieľoval v šiestom 
najrýchlejšom čase 56,93 s a razom sa stal  
jedným z top favoritov na zlato na blížia
cich sa Majstrovstvách Slovenska juniorov 
(30. júna a 1. júla v Košiciach). 

Text, foto: -TKAC-

Čo ponúka relax na kupku
V areáli sú dva bazény – plavecký 

(50 m) je hlboký od 1,15 do 1,70 m, 
detský je hlboký 0,40–0,60 m. Teplota 
vody spravidla dosahuje 24–25 °C, 
pri horúcom počasí, keď sa voda pre
hreje, aj viac.

Dospelí si môžu zahrať minigolf, 
plážový volejbal, stolný tenis aj ruské 
kolky. Deti sa vyšantia na toboga
noch, hojdačkách či preliezačkách. 
Ak vás prepadne hlad a smäd, k dis
pozícii sú dva bufety, ale aj reštau
rácia, takže nie je núdza ani o tep
lú stravu. Denne si môžete vybrať  
dokonca až z troch druhov menu, 
pričom porcie sú kráľovské a za ne
uveriteľnú cenu 2,70 €! Pre labuž
níkov personál ochotne pripraví aj 
jedlá na objednávku. V bufetoch do
stanete obľúbené druhy rýchleho ob
čerstvenia – hotdogy, pečienky, pár
ky či klobásy, nápoje, kávu či nanuky.

Novinky a vylepšenia
Čo sa týka hygieny, šatne sú vy

bavené kabínkami a skrinkami, 
v areáli sú sprchy s teplou vodou, 
toalety a po vykonaných úpravách 
v duchu noriem EÚ sú vytvorené aj  
bezbariérové priestory. Kabínky do
pĺňajú držadlá a sedadlá pre imo
bilných návštevníkov a rovnako sú 
prispôsobené aj toalety, takže ani vo
zičkári by nemali mať problém využiť 
služby kúpaliska.

Otváracie hodiny sú počas letných 
prázdnin od 10.00 do 19.00 h, ale ak 
by počasie kúpaniu neprialo, môžu 
sa zmeniť. V prípade chladného 
a daždivého leta sa bežne stáva, že 
kúpalisko je zatvorené. Veľmi ústreto
vé voči návštevníkom je aj znížené 
vstupné po 16.30 h. Keďže otvorené 
je až do 19.00 h, mnohým tento čas 
na ovlaženie po práci úplne stačí,  
a to za citeľne zníženú cenu.

TATIANA BúBElová

Amateur Boxing Club Malacky 
s podporou partnerov zorgani-
zoval v priestoroch Motela M 
medzinárodný turnaj v boxe –
Grand Prix Ivana Martinkoviča. 
Zúčastnili sa na ňom boxeri z Ma-
ďarska, Čiech a Slovenska, ktorí 
v 8 hmotnostných a 3 vekových 
kategóriách vybojovali počas 
dvoch dní 23 stretnutí.

Za domácich štartoval v mladšom 
doraste Dominik Hollý do 54 kg, v star
šom doraste Mário Šišolák do 64 kg, 
Lukáš Kormančík do 69 kg, Jakub Be

lan do 69 kg a senior Norbert Stude
nič do 75 kg. Po amatérskom boxe sa 
divákom predviedli aj borci z Fight 
Division Malacky v disciplínach MMA 
a K1, po ktorých do ringu nastúpili pro
fesionálni thajskí boxeri z Hanuman 
Gym Bratislava. Z ôsmich finálových 
zápasov sa na najvyšších miestach 
stupňov víťazov objavili boxeri ABC 
Malacky. Noro Studenič dokonca po  
dvoch predčasných víťazstvách získal  
pohár pre najlepšieho boxera celého 
turnaja. Na záver nasledoval duel pro
fesionálnych boxerov Milana Rybára 
a Róberta Blaža.          ABC Malacky

Tieto tenisové súťaže druž-
stiev sú určené nielen pre re-
prezentačné kolektívy jednot-
livých krajín, ale na Slovensku 
aj pre tenisové nádeje do 10 
rokov. Najmladšie družstvá ma-
lackých tenistov a tenistiek sa 
16. júna za tropického počasia 
(33 °C) zúčastnili oblastného ko-
la detského Davis Cupu a Fed 
Cupu v Bratislave-Petržalke. 
Súťaže chlapcov sa zúčastnilo 
24 družstiev, súťaže dievčat 16. 
v každom stretnutí družstiev sa 
odohrali 4 dvojhry a 1 štvorhra.

Družstvo dievčat v zložení Sofia 
vrabčeková, viki  Horváthová a Ki-
mi Štichová  vo svojej  skupine naj 
skôr jednoznačne vyhrali nad TK 

Právnik A 4:1. Hneď popoludní nastú
pili proti družstvu Olymp. O tomto 
súboji sa vedelo, že bude rozhodujúci 
pre postup do regionálneho kola. Po 
viac ako trojhodinovom maratóne sa  
z víťazstva 3:2 tešili naše dievčatá, 
spolu s nimi i rodičia a tréneri. V po
slednom stretnutí s veľkým favoritom 
Sláviou STU podľahli 1:4. Chlapci, kto
rých družstvo tvorili Jakub lapuník, 
Tomáš Bernhauser a Dan Šrámek, 
najskôr prehrali s družstvom Olymp 
0:5. V boji o postup do medziskupiny 
sa stretli s TK Právnik F. Po vyrovnanom 
priebehu nakoniec tesne prehrali 2:3. 

Všetkým deťom, ich rodičom a tré
nerom ďakujeme za krásny sobotňaj
ší športový zážitok, prajeme im radosť 
z tenisu a dievčatám v regionálnom 
kole držíme palce.    -page-

Davis Cup a Fed Cup

Grand Prix Ivana 
Martinkoviča

Pár týždňov pred koncom školské
ho roka sa konal v Bratislavskej Mla
dej garde 6. ročník celoslovenskej 
atletickej súťaže detí KINDERIÁDA. 
Zúčastnilo sa jej 24 škôl z celého Slo
venska, pričom každú jednu školu re
prezentovalo 8 žiakov. Za 2.–5. ročník 
vždy jeden chlapec a jedno dievča. 
Za ZŠ Štúrova bojovali o prvenstvo 
Natália Perediriy, Tomáš Kadluba, Ras
tislav Haramia, Lea Kučerová, Tamara 
Hricová, Tibor Baláž, Sabína Chab 

rečková a Dušan Kubinec. V konku
renci najlepších sa nestratili, vybojo
vali tri individuálne víťazstvá (Natália 
Perediriy a Tomáš Kadluba v skoku 
do diaľky z miesta, Tibor Baláž v hode 
kriketkou) a len pár bodov ich delilo 
od medailového umiestnenia v súťaži 
družstiev. Nakoniec skončili štvrtí, 
ale s veľkou túžbou sa sem o rok 
chcú vrátiť a pokúsiť sa o ešte lepšie 
umiestnenie.

JANA KolMANová, ZŠ Štúrova

Doplnkové služby
kúpaliska:
• poskytnutie skrinky  0,50 €
• záloha za kľúč  2 €
• vypožičanie slnečníka  2 €
• záloha za slnečník 4 €
• vypožičanie ležadla  2 €
• záloha za ležadlo  8 €
• minigolf 1 palica na 1 h  1 €
• stolný tenis 30 min.  1 €
• ruské kolky na 1 h 2 €
• volejbal 1h/1 ihrisko 2 €

KOĽKO ZA ČO NA KÚPALISKU
Jednorazové vstupné:  10.00–16.30 h po 16.30 h
• deti do 3 rokov  zdarma zdarma
• deti od 4 do 15 rokov  1 € 0,70 €
• dôchodcovia, študenti, ZŤP 1,50 € 1,00 € 
• dospelí 2,50 € 1,60 €

Permanentky: 10vstupová sezónna
• deti do 15 rokov 7 €  17 €
• dôchodcovia, študenti, ZŤP 8,50 €  25 €
• dospelí  16 €  35 €

Pri vstupnom dôchodcovia, študenti a ZŤP musia na požiadanie 
predložiť študentský, občiansky preukaz alebo preukaz ZŤP.

 Hurá k vode!
obľuba mestského kúpaliska na Jesenského ulici v Malackách naras-
tá z roka na rok. Prijateľná cena, pekné prostredie a dobré služby sú 
zárukou príjemne strávených letných dní, keď nás slnko páli a voda 
láka. otvorené je tento rok od 15. júna a hneď prvý víkend priniesol 
super letné počasie a potešujúcu návštevnosť. Predalo sa 200 vstu-
peniek pre dospelých a 282 pre deti.

 ŠPORT / VOĽNÝ ČAS

Albatros plus
v spolupráci s lodenicou

Gymnázia Malacky
organizuje účasť na

Medzinárodnom 
splave Dunaja 

T.I.D. 2012
13.–15. 7. 2012

13. 7.  Štart v Petržalke pri Starom moste do Gabčíkova
14. 7.  Splav z Gabčíkova do Komárna
15. 7.  Splav z Komárna do kúpeľov Patince

 Účastníci – max. 40 osôb
 Ubytovanie – každý vo vlastnom stane
 Strava – každý zo svojich zásob
 Náklady –  zapožičanie plavidla, doprava autobusom, 

účastnícky poplatok pre TID

Informácie: Milan Merc, tel.: 0905 38 92 68,  ercmila@stonline.sk
 Podujatie sa uskutočňuje s podporou BSK.

ZŠ Štúrova krôčik 
od medaily

 Koch ide na MS
Záhorácka atletika žala úspechy v Banskej Bystrici. Na majstrovstvách Sloven-
ska mužov a žien (16. a 17. júna) získali pretekári z tohto regiónu dovedna šesť 
medailí. Hviezdneho neba sa dotkol trojskokan Martin Koch, ktorý získal titul 
majstra Slovenska a svojím tretím pokusom rozhodol aj o účasti na juniorských 
MS v Barcelone.
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V utorok 12. 6. sa odohral 
v Trenčíne finálový turnaj Maj
strovstiev SR v minivolejbale 
žiakov a žiačok narodených do 
1. 9. 1999. 

Celkovo sa v školskom roku 
2011/2012 do tejto ojedinelej súťa
že zapojilo 164 základných škôl  
s počtom družstiev 368 (2944 detí), 

z toho 217 dievčenských družstiev  
a 151 chlapčenských. 

Na záverečnom podujatí Mini
MaxVolley sa predstavilo najlepších 
16 dievčenských a 12 chlapčenských 
družstiev, medzi nimi aj chlapci zo  
ZŠ Záhorácka v zložení Lukáš Preis, 
Marek Salinka a Samuel Lukáč pod 
vedením Jozefa Schreibera.

Pôvodne sa malo hrať na atletic

kom štadióne pod holým nebom, 
ale nepriaznivé počasie zahnalo mla
dých športovcov do haly. Malačanom 
to ale neprekážalo a prešli turnajom 
bez prehry, keď stratili len 2 sety. 
Veríme, že tento úspech bude po
vzbudením pre hráčov a pritiahne 
ďalšie talenty do mládežníckych 
družstiev VO TJ Strojár Malacky.

 duš, foto: svf.sk

SCK Záhorák Malacky 
pripravil na júl:
1. 7.  Cyklovýlet k mohyle M. R. 

Štefánika na Bradle
8. 7. Cyklovýlet do Viedne
Za pamiatkami rakúskej metropoly
Ak nie je uvedené inak, štartujeme  
od malackej synagógy. Pre väčšinu 
trás odporúčame trekkingové bicyk
le. Informácie o trasách sú vo výves
nej skrinke pri cyklopredajni CYKLO S 
v Malackách na Radlinského ulici.
sckzahorak@gmail.com; www.
sckzahorak.cykloturistika.com 

16. júna sa konalo v Leviciach 
4. kolo ligy Únie boxerských 
klubov Slovenska (UBCS) pod 
názvom Pohár primátora Levíc.

Napriek úpravám vedenia UBCS 
(v lige môžu štartovať len boxeri do 25  
zápasov), bolo štartovné pole opäť 
presýtené. Z 12 oddielov z celého Slo
venska sa tu stretlo 70 boxerov, čím  
sa utvorilo 35 dvojíc. Opatrenie malo 
predísť nekonečnému maratónu zá
pasov, čo je veľmi náročné pre boxe
rov, ako aj pre trénerov a rozhodcov.

BC RTJ Malacky mal v talóne troch 
boxerov. „Služobne“ najmladší boxer 
BC RTJ Radoslav Irha v hmotnosti do  
52 kg prekročil povrazy ringu z Mala
čanov ako prvý. Jeho súperom bol 
boxer z BC Košice. Radko boxoval 

uvoľnene a s prehľadom. Svojho sú
pera zasahoval čistými direktmi a po
maly sa mu bodovo vzďaľoval. Boxer 
BC RTJ Malacky zvíťazil 3:0 na body.

Vekovo najmladší boxer BC RTJ 
Marián Ružička sa v hmotnosti do 38 
kg stretol s boxerom z BC Galanta Pat
rikom Dömem. Bol to ich druhý vzá
jomný zápas a Malačan z neho vyšiel 
opäť víťazne v pomere bodov 3:0.

„V súčasnosti najúspešnejší boxer“  
BC RTJ Jaroslav Hanúsek sa v hmot
nosti do 54 kg stretol s talentovaným 
borcom z Dubnice Jurajom Didim. 
Duel bol označený odborníkmi ako 
najlepší duel podujatia. Taktiež to bol  
ich druhý vzájomný duel. Víťazne 
z neho tentoraz vyšiel boxer z Dub
nice Juraj Didi, verdiktom na body. 
Jaro boxoval s prehľadom, ale treba 
zdôrazniť, že len na pol plynu, čo sa  
mu napokon vypomstilo. Obaja sú 
totiž veľmi dobrí priatelia. Jaro rozprá
val trénerom v rohu počas prestávky:  
„Tréner, nemôžem naplno boxovať, nej
de to.“ A tak Juraj Didi, ktorý boxoval 
celý zápas z ústupu, napokon vybo
doval Malačana. Po zápase si obaja 
v ringu padli do náručia na znak pria
teľstva, čo ocenili diváci búrlivým po
tleskom.

ALi a RoBo ReiSenAUeRoVCi

 Štartovné pole
 opäť presýtené

Jakub Šulc (19 r., v popredí prvý zľava) z Malaciek – majster Slovenska za ligo
vý dorast v tíme Spartaka Trnava, kde pôsobí necelé dva roky. Tímu ligového 
dorastu U19 sa po mnohých rokoch podarilo zdolať súperov a dostať sa na 
čelo tabuľky. Pohár majstrov im odovzdal predseda Západoslovenského 
futbalového zväzu Ladislav Gájdoši pred posledným zápasom o majstra 
ČeskoSlovenska medzi mužstvami Olomouca a Spartaka Trnava na hlav
nom futbalovom štadióne Antona Malatínskeho v Trnave. Tento úspech 
oprávňuje všetkých členov tímu používať titul majster Slovenska.  Rozhovor 
s úspešným futbalistom prinesieme v nasledujúcom čísle Malackého hlasu.

19. mája sa v Pezinku uskutoč
nili majstrovstvá SR mladších 
a starších žiakov a žiačok v džu
de. TJ Strojár Malacky reprezen
tovali aj naši pretekári Pavol Ko
ričár, Lukáš Kura a Vladko ihnát. 

Tejto súťaži predchádzali Majstrov
stvá Bratislavského kraja, na ktorých 
sa bojovalo o nominácie na majstrov
stvá SR. Z našich štartujúcich získal 

Lukáš Kura titul 2. vicemajstra Brati
slavského kraja. Štartujúci pretekári 
predviedli veľmi pekné zápasy. 

Na M SR sa zúčastnilo spolu 114 
mladších žiakov a žiačok a 80 starších 
žiakov a žiakov z oddielov z celého 
Slovenska.

Naši džudisti si v silnej konkurencii 
vybojovali umiestnenia. Ako jediný  
z našich štartujúcich pretekárov sa do  
finále prebojoval Pavol Koričár. Získal  

titul 2. vicemajstra Slovenska v kate
górii ml. žiakov nad 65 kg. Lukáš Kura 
prehral len jeden zápas s technicky  
vyspelejším súperom v boji o postup  
do semifinále a obsadil tak 5. miesto 
v kategórii starších žiakov do 46 kg. 
Vladko ihát ukázal svoju šikovnosť, 
no aj napriek tomu sa neumiestnil.

Všetkým blahoželáme, prajeme 
príjemné prežitie prázdnin a v dru
hom polroku veľa úspechov.

Prvá súťaž v druhom polroku bude 
VC mesta Malacky už 15. 9., na ktorú 
vás už teraz pozývame.

Radi medzi sebou privítame no 
vých členov a záujemcov o džu 
do. Touto cestou chceme poďa
kovať všetkým, ktorí podporu
jú našu činnosť. Viac na www.
strojarmalacky.sk/sekcia/JUDo.

Text, foto: jk

 Bronz na Majstrovstvách SR v džude

V školských Majstrovstvách SR v atletike žiakov 
základných škôl, ktoré sa uskutočnili 13. júna v ni
tre, dosiahol výrazný úspech študent Gymnázia  
Ul. 1. mája v Malackách František Lörinczi.

Malačan, ktorý so školskou atletikou začínal v športo
vých triedach v ZŠ Záhorácka, sa prvýkrát vyznamenal na 
najkratšej šprintérskej trati a výborným výkonom 7,16 s 
obsadil bronzovú priečku. Ešte viac sa mu darilo v behu 
na 300 m, v ktorom zodpovedným a taktickým výkonom 
vybojoval zlatú medailu a titul školský majster Slovenska.

Na podujatí sa predstavili aj žiačky z Malaciek, ktoré 
v konkurencii najlepších družstiev Slovenska obsadili 
v celkovom poradí škôl 4. miesto. Mladý tím dievčat zo 
základnej školy na Záhoráckej ul. v Malackách, zložený 
z väčšej časti z dievčat 7. a 8. ročníka, len tesne zaostal 
za stupňom víťazov, napriek tomu sú ich výkony veľkým 
prísľubom do budúcnosti.

Výsledky – celkové poradie družstiev
1. Športové gymnázium, Nitra 934 b
2. ZŠ Komenského, Bardejov 934 b
3. ZŠ Školská, Považská Bystrica 917 b
4. ZŠ Záhorácka, Malacky 892 b
5. ZŠ J. A. Komenského, Michalovce 879 b
6. ZŠ s MŠ Rabča 767 b
7. Gymnázium A. Sládkoviča, Krupina 752 b

Text, foto: PeTR FiLiP

 Lörinczi majstrom SR

Žiaci majstrami SR v minivolejbale
VýSLeDKy
Základná skupina
Malacky–Hriňová 1:1 (34:40)
Malacky–Svidník 2:0 (42:26)
Malacky–Moldava n./B. 2:0 (42:27)

Semifinále
Malacky–Strážske 2:0 (16,19)

Finále
Malacky–Vranov n/T 2:1 (18,20,3)

Turnaj je vrcholom nesúťažného 
obdobia a príležitosťou na získanie fi
nancií na chod hádzanárskeho oddie
lu. Svoj talent predviedlo 8 družstiev 
malackých hádzanárov. Predstavili sa  
aj najmenší minihádzanári a to, že na  
veku nezáleží, dokázali malackí Vete 
 ráni v súboji s družstvom z nemecké
ho Aschafenburgu, s ktorým pricesto
val aj tréner slovenskej mužskej repre
zentácie v hádzanej a odchovanec 
Strojára Malacky Peter Dávid. Zvíťazili 
hostia, ale výsledok nebol dôležitý. 
Aj keď „chlapci” hrali na doraz a pred
viedli pekné hádzanárske akcie, išlo 
najmä o zábavu. Postarali sa o ňu aj 
takí hádzanári, ktorých rok narodenia 

spadá do polovice 20. storočia (J. Kras
ňanský, S. Osuský, J. Matúšek).

Súčasťou programu bolo vyhláse
nie úspešných odchovancov, ktorí 
v uplynulom ročníku dosiahli pekné 
úspechy: Dávid Stachovič vicemajster 
Slovenska s HC Sporta Hlohovec, Mi
chal Kurka a Boris Sivák – druhí vice
majstri Slovenska so Štartom Nové  
Zámky, Milan Čermák, extraligista  
ŠKP Bratislava. V mládeži sa dopraco
val k striebornej medaile z Majstrov
stiev Slovenska starších žiakov s ŠKP  
Bratislava Michal Kráčal a so staršími  
žiačkami tiež ŠKP bola na 5. mieste Va
nessa Raffasederová. Reprezentačný  
tréner a bývalý vynikajúci hráč P. Dá

vid bol pred našimi „mladými nádeja
mi“ ocenený za šírenie dobrého mena  
oddielu a malackej hádzanej vo svete. 
Turnaj vyhralo družstvo „Tak daj aha 
co“ okolo Michala Kurku a Borisa Si
váka, ktorí hrali naozaj najlepšiu a naj
rýchlejšiu hádzanú a sekundovali im  
najmä aktívny hráči malackého muž
stva Ivan Oslej, Samo Cabadaj, Marek  
Kuklovský, Martin Sedláček, ale aj 
dorastenci Jaro a Andrej Petrášovci. 
Turnaj sa zaobišiel bez zranení, čo nie  
je v hádzanej vždy pravidlom. Akciu 
obohatili volejbalové a tenisové tur
naje, atrakcie pre najmenších, výborný 
bufet a ochutnávka moravských vín, 
ako aj koncert skupiny Setback.

Veľká vďaka patrí TJ Strojár, CVČ, 
mestu Malacky a sponzorom, ktorých 
zoznam aj s fotkami z turnaja nájdete 
na www.handballmalacky.sk. 

ToMáš STAChoVič

 Hádzanári opäť zaujali
Ráno to vyzeralo, že dážď všetko pokazí. Keď však matka príroda 
videla snahu a zapálenie športovcov a ich priateľov, oblaky odohnala. 
nakoniec to bola nádherná sobota plná športu a zábavy – 14. ročníka 
Turnaja Generácií, ktorý sa konal 23. júna v Zámockom parku.
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