
Pravidelným čistením okolia 
Malaciek a  Gajár sa hrdí Občianske 
združenie UV. To sa v  sobotu 20. 
apríla vrhlo na  čiernu skládku pri 

čističke odpadových vôd v  Malac-
kách. Medzi rozkvitnutými stromami 
dobrovoľníci vyzbierali neskutočné 
množstvo odpadu. Najzaujímavejší-
mi „úlovkami“ boli  vidly či zavárané 
broskyne. Týmto čistením sa zapojili 
aj do akcie mesta a mestských mé-

dií s názvom Vyčistime si svoje oko-
lie, ktorá trvá do 15. mája. Každý, kto 
chce čistiť a  pritom ešte aj súťažiť 
o zaujímavé ceny, nech nám dá ve-
dieť na media@malacky.sk. 

V Spojenej škole čistili prví
Ako prví sa do  tejto súťaže za-

pojili  žiaci a  študenti oboch orga-
nizačných zložiek Spojenej školy sv. 
Františka Assiského. V  piatok 19. 4. 
najskôr pozerali film s  ekoenviron-
mentálnou tematikou,  potom čistili 
areál školského dvora a verejný tráv-
nik v parku pred školou. 

Zverené plochy zbavili odpad-
kov, vyhrabali suché lístie z  trávni-
kov, pozametali chodníky a  napo-
kon vysadili stromčeky pred škol-
ským klubom a  v  parku pri vchode 
do  budovy. V  rámci celoškolského 
Dňa Zeme si žiaci zmerali sily aj v zá-
bavno-vzdelávacích súťažiach. Starší 
si pripravili na posteroch zaujímavé 
prezentácie jednotlivých svetadie-

Plastové fľaše, obaly od  sladkostí, ale aj staré pneumatiky, auto
batérie, plastové sto ličky, pokazené kompóty či dokonca stará 
práčka – tak toto a ešte oveľa viac sme schopní vyhodiť do príro dy. 
Nekonečnému kolobehu tvorby menších či väčších sklá dok odpa
du povedalo v posledných dňoch rázne STOP viacero organizácií. 
V rámci Dňa Zeme (22. apríl) čistili školy i občianske združenia.

Nezamestnaní 
na veľtrhu práce
Na  veľtrh pracovných príležitostí 
JOB EXPO 2013 v Nitre odišli minulý 
týždeň z Malaciek dva plné autobu-
sy uchádzačov o zamestnanie. Záu-
jemcovia o účasť na veľtrhu práce sa 
hlásili dobrovoľne pri náv-
števe úradu. Čo si z veľtrhu 
odniesli?

Objavte čaro 
známok 
Malackí filatelisti pripravili propa-
gačnú výstavu poštových známok. 
Navštíviť ju môžete v Malackom kaš-
tieli do 1. mája. Nájdete tam známky 
Uhorska i Slovenska, ale aj špeciálne 
zbierky, napríklad lietadiel 
či prírody. Tak čo, prídete 
nahliadnuť?

Rozvoj Juhu 
sa odkladá
Vlani vypracoval mestský úrad pro-
jekt Integrovaná stratégia mest
skej oblasti – Rozvoj mestskej ob
lasti Juh – Malacky. Cieľom projektu 
je eliminovať demografické a socio-
ekonomické trendy tohto 
sídliska. Prečo sa však roz-
voj Juhu odkladá? 2Vi
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Len svoje?
Jar je tu a my sa tešíme ako malé 

deti. Zimy bolo tento rok akurát 
dosť. Slnečné lúče nás oneskorene 
lákajú upratovať po  vonku. V  zá-
hradkách, predzáhradkách, skal-
kách, ale i  okolo domu. Ukrutne 
nám však prekáža to, čo máme pred 
domom, na  ulici. Zase to neupra-
tali! Zlostí nás, že ešte nie sú poza-
metané všetky kamienky po  zime, 
a  keď sú, tak neporiadne. Okolo 
stĺpov a  dopravných značiek sú ich 
kopy. Nálety špiny nájdeme aj pri 
obrubníkoch parkovísk, aj keď ces-
ta vedľa je pozametaná. Nikto ne-
kázal... Ostrovčeky na  niektorých  
križovatkách vyzerajú, že pohla-
denie ručnou metlou ešte nezažili. 
Zopár prevádzok v  centre s  veľmi 
slušným obratom sa netýka cinto-
rín ohorkov pod oknami ani vrstva 
prachu v  jarku vedľa chodníka. Čo 
je vonku, to sa ma netýka. Ak nie-
čo, tak len svoje. Nič navyše. Načo? 
Kto mi to zaplatí? Ale sú aj výnimky. 
Na rohu Radlinského každé ráno vi-
díte ľudí s metlou a v zime s lopatou 
a  pieskom na  posypanie chodníka 
pred obchodom. 

Ku ktorým patríte vy?
T. Búbelová

Školy a aktivisti
čistili prírodu

 Pridáte 
sa?
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lov a boli oblečení do farby, ktorá je svetadielu priradená 
na olympijských kruhoch.

Menšie deti sa v praxi učili triediť odpad. Zbierali ná-
ročky rozhádzané odpadky, dávali ich do nádob na se-
parovaný zber, označených príslušnou farbou a súťažili, 
kto v tom bude najrýchlejší. Asistovali aj študentom pri 
sadení stromčekov. Gymnazisti im porozprávali o jednot-
livých druhoch, vysvetlili funkciu koreňa. Zábava a úžitok 
sa spojili a výsledok je viditeľný na prvý pohľad. 

Upratovali škôlkari i ZŠ Záhorácka
Malackí škôlkari tiež priložili ruku k dielu a s myšlien-

kou chrániť prírodu, jej zdroje a starať sa o čistotu svoj-
ho okolitého prostredia sa v pondelok 22. apríla pustili 
do upratovania. Dostali gumené rukavice a zbierali ne-
poriadok v okolí Materskej školy na Kollárovej ulici a v Zá-
mockom parku. Nazbierali niekoľko plastových vriec, hoci 
podľa pedagogického personálu je park čistejší ako vlani. 

Aj žiaci a učitelia ZŠ Záhorácka oslávili Deň Zeme prá-
cou a počas pondelkového dopoludnia upravovali areál 
školy a plochy vedľa športovísk. Orezávali stromy, vyhra-

bali trávniky a pozbierali prípadné odpadky. Rovnakým 
spôsobom sa o krajší vzhľad okolia školy postarali žiaci 
druhého stupňa v ZŠ Štúrova. Tí pracovali v utorok 23. 
ap ríla. 

Poriadok na Troch duboch sa rozhodlo urobiť Občian-
ske združenie Ľudia pre Malacky, ktorému podľa ich web-
stránky na odpad nestačil ani veľkoobjemový kontajner. 
Nechali sa tiež počuť, že táto čistiaca akcia bola pre ich 
združenie prvou, no zďaleka nie poslednou. 

Text: N. Slobodová/ T. Búbelová
Foto: -naty/tabu-

V septembri 2012 podal mest-
ský úrad Ministerstvu pôdo-
hospodárstva a  rozvoja vidie-
ka SR projekt Integrovaná stra-
tégia mestskej oblasti – Rozvoj 
mestskej oblasti Juh – Malacky. 

Cieľom projektu je eliminovať pre-
trvávajúce negatívne demografic-
ké trendy a  ďalšie socioekonomické 
problémy mestskej časti Malacky-Juh 
a  zatraktívniť prostredie postih nuté 
fyzickým zničením a sociálnym vylú-
čením. Súčasťou stratégie mali byť: 
rekonštrukcia predškolského zaria-
denia za účelom vytvorenia kvalitné-
ho a bezpečného prostredia, vytvore-
nie funkčnej a príjemnej od dychovej 
zóny v blízkosti vodného toku Malina 
pre všetky vekové kategó rie, este-
tické verejné priestranstvo a  posil-
nenie vy bavenosti v  centre sídliska. 
Na  rozvoj Juhu sme chceli získať fi-
nančné zdroje z  eurofondov z  Ope-
račného programu Bratislavský kraj. 
Celkové náklady projek tu boli sta-
novené na  1  742  999,99 €, spoluf-
inacovanie mesta bolo 87   150 €. 
O schválení projektov malo minister-

stvo rozhodnúť v  2. kvartáli tohto 
roka. V  týchto dňoch však výzvu 
zru šilo a  presunulo na  neskôr. Ria-
diaci orgán pre Operačný program 
Brati slavský kraj pristúpil k  zrušeniu 
z  dôvodu, že v  priebehu zverejne-
nia výzvy na  predkladanie žiadosti 

pri šlo k  podstatným zmenám pod-
mienok poskytnutia pomoci v súvis-
losti s kritériami predvýberu. Projekt 
tak bu deme musieť predkladať ešte 
raz a časovo sa všetko predĺži. Výzva 
by mala byť vyhlásená v  najbližších 
dňoch.       -mija- 

SAMOSPRÁVA / SPRAVODAJSTVO

Ako používate 
informačné technológie?

Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR) realizuje na základe záko-
na NR SR č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov 
a v súlade s Vyhláškou ŠÚ SR č. 358/2011 Z. z., ktorou sa vydal Program štát-
nych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014, v 4500 náhodne vybra-
ných domácnostiach štatistické Zisťovanie o využívaní informačných 
a komunikačných tech nológií v domácnostiach a u jednotlivcov (ICT 
HH 1-01). Zisťovanie budú od 22. 4. do 31. 5. 2013 realizovať poverení 
opytovatelia ŠÚ SR – pracoviska ŠÚ SR v  Bratislave v náhodne vybraných 
domácnostiach Bratislavského kraja, a teda aj v 13 domácnostiach mesta 
Malacky.

Opytovatelia budú povinní sa pri zisťovaní preukázať poverením na vy-
konanie zisťovania a na požiadanie aj dokladom totožnosti. Bližšie infor-
mácie je možné získať na e-mailovej adrese ks.ba@statistics.sk a na tele-
fónnom čísle 02/692 50, klapka 411 alebo 465.

Silvia Szabová, ŠÚ SR v Bratislave

 Rozvoj Juhu sa odkladá

Z nového VZN o verejnej zeleni 
vyberáme:

Každá fyzická alebo právnická 
oso ba zachováva na  území mesta 
Ma lacky na plochách verejnej zele ne 
čistotu a poriadok, obmedzu je zása-
hy, ktoré ohrozujú, poškodzu jú alebo 
ničia stav a podmienky ras tu a vývoja 
verejnej zelene. Ten, kto svojimi zá-
sahmi alebo činnosťou poškodí, zničí 
alebo iným spôsobom naruší funkcie 

verejnej zelene, na  vlastné náklady 
navráti plochy a  prvky verejnej ze-
lene do pôvodného stavu. Ak to nie 
je možné alebo tak nekoná, môže 
správca verejnej zelene určiť spôsob 
a postup vykonania opatrení na ná-
klady povinnej osoby.

Pri vykonávaní stavebnej, pre-
vádzkovej alebo obdobnej činnos-
ti na plochách verejnej zelene a  tiež 
na  plochách majúcich spoločnú 

hra nicu s  plochami verejnej zelene 
osoby vykonávajúce tieto činnosti  
na základe platného povolenia pred-
chádzajú poškodeniu a ničeniu prv-
kov verejnej zelene, nezaťažujú po-
čas výkonu prác koreňový systém 
stromov, zabezpečujú po  ukončení 
stavebnej alebo inej činnosti (vrátane 
rozkopávok) odborné ošetrenie, ob-
novu poškodených alebo zničených 
plôch a prvkov verejnej zelene a odo-
vzdajú ju správcovi verejnej zelene 
preberacím protokolom.

Nariadenie ďalej stanovuje ná-
hradné opatrenia za odstránenie prv-
kov verejnej zelene a dobu starostli-
vosti o túto náhradnú výsadbu, defi-
nuje, čo sú to škody na verejnej zele-
ni a  stanovuje sankcie za  porušenie 
ustanovení tohto nariadenia. Pokuta 
sa môže vyšplhať až do výšky 6638 €.

Úplné znenie nariadenia, rov-
nako ako pasport verejnej zelene 
nájdete na www.malacky.sk.

-mija-

 Nové pravidlá
 o zeleni

Mesto aktualizovalo svoje pravidlá o  verejnej zeleni, jej údržbe 
a  ochrane. Všeobecne záväzné nariadenie o  verejnej zeleni z  roku 
2007 je teda nahradené novým. Poslanci ho schválili na  aprílovom 
zastupiteľstve. Dôvodom zmeny bolo to, že pôvodné nariadenie ob-
sahovalo povinnosti a ustanovenia nad rámec zákona. Mesto na to 
upozornil prokurátor.

Mesto Malacky
Mestský úrad, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky
zverejňuje zámer predať svoj majetok
formou priameho predaja podľa ustanovenia § 9a ods. 2 zákona SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v súlade 
s uznesením MsZ v Malackách č. 130/2012 zo dňa 8. 11. 2012 a uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Malackách č. 5/2013 zo dňa 21. 2. 2013.

Predmetom priameho predaja sú nehnuteľnosti vedené v katastri nehnu-
teľností, Správa katastra Malacky na LV č. 4543 ako byty a nebytové priestory 
bytového domu na ulici D. Skuteckého 1650/16B postaveného na pozemku 
parc. č. 3631/2, ktorý je evidovaný Správou katastra Malacky na LV č. 8722:
•  jednoizbový byt č. 2 na prízemí bytového domu, o  rozlohe 21,02 m² vo 

vchode č. 16B, s podielom na nebytovom priestore 1/12 a s podielom na po-
zemku 2102/206376,

•  dvojizbový byt č. 17 na 2. poschodí bytového domu, o rozlohe 42,41 m² vo 
vchode č. 16, s podielom na pozemku 4241/206376,

•  jednoizbový byt č. 29 na 3. poschodí bytového domu, o rozlohe 21,02 m² 
vo vchode č. 16, s podielom na pozemku 2102/206376,

za cenu najmenej vo výške 27 600 €, t. j. 326,82 €/m2.

•  jednoizbový byt č. 41 na 4. poschodí bytového domu, o rozlohe 21,02 m² 
vo vchode č. 16,0 s podielom na pozemku 2102/206376,

•  jednoizbový byt č. 45 na 4. poschodí bytového domu, o rozlohe 21,02 m² 
vo vchode č. 16, s podielom na pozemku 2102/206376,

•  jednoizbový byt č. 47 na 4. poschodí bytového domu, o rozlohe 21,02 m² 
vo vchode č. 16, s podielom na pozemku 2102/206376,

•  jednoizbový byt č. 51 na 4. poschodí bytového domu, o rozlohe 21,02 m² 
vo vchode č. 16, s podielom na pozemku 2102/206376,

za cenu najmenej vo výške 25 900 €, t. j. 308,04 €/m2.

•  jednoizbový byt č. 61 na 5. poschodí bytového domu, o rozlohe 21,02 m² 
vo vchode č. 16, s podielom na pozemku 2102/206376,

•  jednoizbový byt č. 65 na 6. poschodí bytového domu, o rozlohe 21,02 m² 
vo vchode č. 16, s podielom na pozemku 2102/206376,

•  jednoizbový byt č. 70 na 6. poschodí bytového domu, o rozlohe 21,02 m² 
vo vchode č. 16, s podielom na pozemku 2102/206376,

•  jednoizbový byt č. 71 na 6. poschodí bytového domu, o rozlohe 21,02 m² 
vo vchode č. 16, s podielom na pozemku 2102/206376,

za cenu najmenej vo výške 24 000 €, t. j. 285,44 €/m2.

Lehota na zasielanie cenových ponúk je do 14. 5. 2013 do 12.00 h do po-
dateľne Mestského úradu Malacky, Radlinského 2751/1.

Bližšie informácie o ostatných podmienkach priameho predaja predmet-
ných nehnuteľností sú zverejnené na úradnej tabuli a  internetovej stránke 
mesta Malacky www.malacky.sk.

Jozef Ondrejka, primátor

na obsadenie pozície:

referent oddelenia marketingu – 
útvar destinačného manažmentu 
a turisticko-informačná kancelária

Pracovná náplň: 
• poskytovanie informácií a odborné poradenstvo občanom a návštevní-

kom mesta, vyhľadávanie a aktualizácia informácií a databáz informácií • pro-
pagácia podujatí a turistických atraktivít, spolupráca s TIK v regióne Záhorie aj 
na celom Slovensku • tvorba a distribúcia propagačných ma teriálov, spoluprá-
ca s regionálnymi subjektmi pôsobiaci mi v oblasti cestovného ruchu

Pracovný úväzok: 
18 a 3/4 h týždenne (úväzok 50 %)
Nástup: podľa dohody 
Kvalifikačné predpoklady a iné podmienky prijatia:
• VŠ 1. stupňa v odbore cestovný ruch alebo marketing • aktívna znalosť 

min. 1 svet. jazyka (AJ/NJ) slovom i písmom, ďalší jazyk výhodou • občianska 
bezúhonnosť • proaktívny a kreatívny prístup, flexibilita, vynikajúce komuni-
kačné schopnosti, profesionálne vystupovanie • ovládanie PC na bežnej úrovni 
užívateľa • znalosť Malaciek a regiónu Záho rie

Výhodou sú skúsenosti s prácou v oblasti cestovného ruchu alebo marketingu 
a certifikát sprievodcu cestovného ruchu.

Požadované doklady na výberové konanie:
• žiadosť o  účasť na  výberovom konaní (uviesť aj telefonický kontakt) • 

štruktúrovaný životopis • kópia dokladu o vzdelaní • súhlas so spracúvaním 
osobných údajov uchádzača na účely výberového konania

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní: 
Žiadosť o účasť na výberovom konaní s priloženými požadovanými doklad-

mi je potrebné doručiť najneskôr do 30. apríla 2013 na adresu Mesto Malac-
ky, sekretariát úradu, Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky. 

Termín a miesto výberového konania: 
Výberové konanie sa uskutoční 9. mája 2013 o 15.00 h v Mestskom úrade 

Malacky, Radlinského 2751/1, II. p., č. d. 318.
Jozef Ondrejka, primátor

Mesto Malacky Radlinského 2751/1,  901 01 Malacky vyhlasuje

výberové konanie

Školy a aktivisti
čistili prírodu

 Pridáte sa?
Dokončenie z 1. strany
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Centrum mesta je už v súčasnos
ti zastavané natoľko, že tam nie je 
možné vybudovať nové parkovacie 
plochy. Preto je potrebné riešiť prob
lémy s parkovaním iným spôsobom. 
Mesto si nechalo vypracovať doprav
nú štúdiu – koncepciu parkovania. 
Tento materiál je začiatkom intenzív
nejšej diskusie o  tom, ako budeme 
v   meste riešiť parkovanie. Štúdiu si 
môžete prečítať na www.malacky.sk.

Štúdia sa zameriava na 3 oblasti, 
v ktorých sa vyskytuje najväčší prob
lém s  parkovaním: centrum mesta, 
nemocnica a  priľahlý park, sídlisko 
Juh. Centrum je pritom definova
né ulicami Kukučínova, Partizánska, 
Nádražná, I/2 – Gen. M. R. Štefánika, 
Veľkomoravská, Cesta mládeže – I/2, 
Brnianska.

Materiál analyzuje jestvujúce 
mož nosti parkovania, skúma do

pravné značenie, využívané rezer
vované miesta, navrhuje rozdelenie 
oblasti s  regulovaným parkovaním 
a  zásady a  možnosti regulovania 
parkovania. 

V  štúdii sa uvádza, že kapacita 
parkovacích plôch, osobitne v  cen
tre mesta, je nedostatočná. Zasta
vané územie už nemá dostatok voľ
ných plôch pre uspokojenie potrieb 
na  odstavovanie vozidiel. Investo

vanie do  podzemných či viacpod
lažných garáží je finančne náročné, 
neatraktívne pre investorov, lebo má 
nízku návratnosť investícií. Zároveň 
vysoká cena za parkovanie v takých
to garážach odrádza vodičov od ich 
pravidelného využívania. Z  uvede
ných dôvodov sa v  centre mesta 
ukazuje ako veľmi reálna možnosť 
zavedenia plošnej regulácie spolu so 
spoplatnením parkovania.

Štúdia navrhuje, aby sa v  centre 
mesta zásadne riešenilo:

• prednostné uspokojovanie krát
kodobého parkovania pred dlhodo
bým a  pred odstavovaním vozidiel,

• rozširovanie zóny rýchlobrátko
vého plateného parkovania podľa 
potreby a vývinu dopravnej situácie 
v širšom území centra mesta.

Primátor mesta upozornil na  to, 
že naše centrum nie je len cen
trom Malaciek, ale je to aj spádo
vé centrum okolitých obcí. Z  nich 
príde ráno množstvo áut, ľudia ich 
odsta via v centre mesta, idú na vlak 
do  práce a  ich autá tu potom celý 
deň blokujú parkovanie. Práve toto 

rieši aj štúdia, ktorá hovorí, že jednou 
z priorít by malo byť uprednostnenie 
krátkodobého parkovania v  centre. 
Jozef Ondrejka uviedol, že cieľom je 
vytvorenie nástrojov na  zlepšenie 
situácie a že najlepším nástrojom je 
finančná motivácia: „Náklady na bu
dovanie a  spravovanie parkovacích 
miest by mali znášať majitelia áut. Ne
malo by to ísť paušálne z daní tak, aby 
na parkovacie miesta prispievali aj tí, 
ktorí auto nevlastnia. Spoplatnenie 
parkovania je teda jedným z nástrojov 
na  vyriešenie problémov s  parkova
cími miestami. Samozrejme, navrhu jú 
sa aj iné opatrenia, na príklad v mest
skej hromadnej doprave.“

O možných riešeniach problémov 
s parkovaním sa teraz bude na úrov
ni mesta diskutovať a  dôležitý je aj 
názor občanov. Prečítajte si štúdiu 
na  www.malacky.sk. Rozpravu po
slancov na túto tému si môžete po
zrieť tiež na webe v sekcii MESTO – 
MSZ – VIDEOARCHÍV.

Text: M. Janotová
Foto: S. Osuský
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 Aká je budúcnosť 
 parkovania v meste?

Ranná a popoludňajšia dopravná špička už nie je charakteristická len pre Bratislavu. S rastúcim počtom 
áut sa udomácnila aj v Malackách. Rýchly prírastok počtu áut, ale najmä ich zvýšené každodenné vy
užívanie spôsobujú problémy nielen v premávke na cestách, ale aj pri parkovaní. Problém zaparkovať 
sa objavuje najmä v centre Malaciek.

Ukážky poslušnosti a  pripra
venosti na  zásah napr. pri chyta

ní zlodeja videli škôlkari a  žiaci 
základ ných škôl z Malaciek a okolia 

na  vlastné oči v  Zámockom parku 
v utorok 23. apríla.

Nie je všedné vidieť policajtov 
na koňoch, a tak vďačných divákov 
zaujalo i  predvádzanie šikovnos
ti policajných koní. Húkačky, autá, 
streľba a  zásah kukláčov sprevá
dzali spontánne pokriky a nadšené 
ovácie najmä chlapčenskej časti di
vákov. Semtam zaburácal smiech, 
keď služobné zvieratá v rámci rela
xu so svojimi pánmi vystrájali zá
bavné kúsky.

Po  prvý raz toto atraktívne pro
stredie hostilo ostrých chlapcov 

z  polície vďaka iniciatíve Krajské
ho riaditeľstva Policajného zboru 
v Bratislave v spolupráci s okresný
mi riaditeľstvami Policajného zboru 
v  kraji, ktorí takéto ukážky policaj
nej činnosti v  rámci preventívnych 
aktivít organizujú vo viacerých mes
tách kraja.

• • •
Nádherné prostredie, asi tisícka 

divákov a perfektná práca polície – 
to bola esencia dopoludnia, na kto
ré deti určite nezabudnú.

Text, foto: tabu

 Kone, psy aj kukláči
 bavili i učili deti

Hoci na  prvý pohľad policajná činnosť vyzerá zábavne a  dobrodružne, stojí veľa driny 
a disciplíny. A to najmä počas výcviku a tréningu. Napríklad kým sa pes či kôň môžu stať 
policajnými pomocníkmi, treba vynaložiť veľa práce zo strany ľudí i zvierat. 

http://www.malacky.sk
http://www.malacky.sk
http://www.malacky.sk
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Mohli navštíviť panelové disku
sie, prednášky, workshopy, z ktorých 
mnohé boli naozaj podnetné. Hovori
lo sa o výhodách a nevýhodách pod
nikania, o tom, ako začať, ale aj o na
vigácii v povolaní, teda akomsi umení 
sledovať a  spoznávať vlastnú osob
nosť, svoje obľúbené aktivity, uvedo
miť si motívy, prečo nás isté činnosti 
priťahujú či odpudzujú a  čím to je. 
Tak môžeme dospieť k voľbe uspoko
jivého pracovného miesta. 

Podľa referencií účastníkov de
baty na  veľtrhu boli len orientačné 
a  ponuky nezáväzné. Ocenili však 
je ho informačnú stránku. „Človek si 
uve domí, čo sa vyžaduje, ale myslím 
si, že si tu skôr prídu na svoje mladí, 
šikovní dravci,“ povedal Pavel (52) 
s  vy sokoškolským vzdelaním, ktorý 
bol projektovým manažérom, no už 
túži po pokojnejšej a menej stresujú
cej práci. „Ja mám následky po  úra
ze, ktoré predstavujú zdravotné ob
medzenia. Pre mňa toto nie je cesta. 
Som predavačka, ale nemôžem robiť 
všetko, napr. dvíhať ťažké bremená,“ 
hovorí Ingrid (43). Andrej (34) má vy
sokoškolské vzdelanie s  umeleckým 
zameraním a  zdalo sa mu, že firmy 
na  veľtrhu hľadali veľa poisťovacích 
agen tov, IT špecialistov a  odborní
kov na  biznis. „Nečakala som, že tu 
nájdem prácu v mojom odbore. Som 
kynológ a špeciálny ošetrovateľ. Keď 
som išla študovať veterinu, svoje  
uplatnenie som si predstavovala inak. 
Nájsť si prácu pre mňa nie je jedno
duché,“ zdôverila sa Kristína (24), kto

rá práve ukončila absolventskú prax.
Veľtrh pracovných príležitostí 

JOB EXPO 2013 sa konal pod zášti
tou predsedu vlády R. Fica a ministra 
práce, sociálnych vecí a rodiny J. Rich
tera. Štát prostredníctvom úradov 
práce ponúkol nezamestnaným prí
ležitosť nájsť si kontakty alebo pria
mo rokovať so slovenskými a zahra
ničnými spoločnosťami, ktoré prácu 
ponúkajú.

Text, foto: T. Búbelová

Aká je aktuálna percentuálna 
miera nezamestnanosti v  okre
se Malacky v  porovnaní s  rovna
kým ob dobím predchádzajúceho 
roka?

Miera evidovanej nezamestna-
nosti v  marci 2013 dosiahla výšku 
8,30 %. V  rovnakom období roku 
2012 to bolo 7,66 %. Úrad práce, so-
ciálnych vecí a  rodiny v  Malackách 
mal v  evidencii k  marcu tohto roka 
3334 evi dovaných uchádzačov o za-
mestnanie, pričom z nich bolo 632 vo 
veku do 25 rokov, 1928 vo veku 26 až 
49 rokov a  774 nad 50 rokov. Počet 
znevýhodnených uchádzačov o  za-
mestnanie dosiahol číslo 2198, z toho 
bolo 168 absolventov stredných a 17 
absolventov vysokých škôl. V regióne 
máme 1364 dlhodobo evidovaných 
uchádzačov o zamestnanie.

Mali zmeny prijaté v novele Zá
konníka práce vplyv na vývoj ne
zamestnanosti?

Výrazný vplyv týchto zmien na vý-
voj nezamestnanosti v  regióne sme 
nezaznamenali. 

Aké príspevky na  podporu za
mestnanosti úrad práce ponúka? 

Úrad PSVaR Malacky ponúka 
uchádzačom o  zamestnanie a  za-
mestnávateľom v zmysle zákona NR 
SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamest-
nanosti a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších pred-
pisov v rámci aktívnych opatrení trhu 
práce nástroje (vymenované podľa 
jednotlivých paragrafov):

§ 49 – Príspevok na  samostatnú 
zárobkovú činnosť, 

§ 50 – Príspevok na  podporu za-
mestnávania znevýhodneného uchá-
dzača o zamestnanie, 

§ 50a – Príspevok na podporu udr-
žania v  zamestnaní zamestnancov 
s nízkymi platmi, 

§ 53 – Príspevok na  dochádzku 
za prácou, 

§ 56 – Príspevok na zriadenie chrá-
nenej dielne alebo chráneného pra-
coviska, 

§ 56a –Príspevok na udržanie ob-
čana so zdravotným postihnutím 
v zamestnaní, 

§ 57 – Príspevok občanovi so zdra-
votným postihnutím na  prevádzko-
vanie alebo vykonávanie samostat-
nej zárobkovej činnosti, 

§ 59 – Príspevok na  činnosť pra-
covného asistenta,

§ 60 – Príspevok na prevádzku ná-
kladov chránenej dielne alebo chrá-
neného pracoviska a  na  úhradu ná-
kladov na dopravu zamestnancov.

Koľko nezamestnaných pracu
je v  rámci aktivačných prác for
mou menších obecných služieb 
alebo formou absolventskej pra
xe?

V  rámci aktivačnej činnosti for-
mou menších obecných služieb pre 
obec alebo formou menších obec-
ných služieb pre samosprávny kraj 
k 1. 4. 2013 pracuje v obciach a mes-
tách 11 uchá dzačov, v rámci aktivač-
nej činnosti formou dobrovoľníckej 
činnosti je to 20 uchádzačov o  za-
mestnanie. Na  absolventskú prax 
máme zaradených 38 absolventov 
stredných a vysokých škôl.

Robí úrad práce v záujme zvý
šenia zamestnanosti nejaké zau
jímavé projekty?

Momentálne nie, ale predpo-
kladáme, že prijatá novela zákona 
o  službách zamestnanosti, ktorá 
bude účinná od 1. mája, nám umožní 
pripraviť projekty v  záujme zníženia 
nezamestnanosti. 

Úrad práce sa však zapojil ako 
partner a  vo februári 2013 predložil 
asociácii SAAIC Grundtvig materiál 
do  nadnárodného projektu Grund-
tvig Ukázať cestu!, ktorý je zame-
raný na  samozamestnanie mladých 
ľudí vo veku 18 až 30 rokov. Projekt 
predkladá Maďarsko a ďalšími part-
nermi sú Česko a Chorvátsko. V tomto 
čase práve očakávame jeho schvále-
nie.

Zhovárala sa: T. Búbelová

 Nezamestnaní 
z Malaciek 
 na veľtrhu práce

Veľtrh pracovných príležitostí JOB EXPO 2013 otvoril svoje brány pre 
verejnosť 18. apríla. Z Malaciek odišli dva plné autobusy uchádzačov 
o zamestnanie, medzi ktorými boli muži, ženy, absolventi škôl i dlho-
dobo nezamestnaní. „Záujemcovia o návštevu veľtrhu práce sa hlásili 
dobrovoľne. Dali sme im ponuku, keď prichádzali na náš úrad,“ pove-
dal pracovník ÚPSVaR v Malackách K. Malý. Po príchode na výstavisko 
všetci dostali čas a priestor na samostatné aktivity.

O vývoji nezamestnanosti s riaditeľkou 
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Malackách 
Janou Petrakovičovou

 Po víkendoch 
už vysávame

Centrum mesta je vždy po  ví-
kende žalostne špinavé. 

Ráno 15. 4. na trase od železnič
nej stanice cez Radlinského ulicu 
po park je už o 7.30 h vozík pracov
níka oddelenia služieb MsÚ takmer 
plný. „Po  víkende je najviac prázd
nych fliaš, ktoré sa povaľujú po zemi 
pri lavičkách,“ povedal P.  Voltemar. 
Novinkou v  meste je aj ručný vysá
vač ohorkov od  cigariet a  psích ex
krementov. „Dvakrát za  týždeň čis
tím centrum mesta – od Tekosu až 
po  koniec Záhoráckej ulice,“ hovorí 
sezónny pracovník V. Galba, ktorý 
vysáva nečistoty aj na miestach, kto
ré sú ťažko dostupné pri strojovom 
čistení. Konečne, povieme si. Ruč
né vysávače patria k bežnej výbave 
tých, čo sa majú starať o čistotu ve
rejných priestranstiev. K  tej by však 
veľmi prispela aj väčšia disciplína faj
čiarov, ktorí hádžu ohorky na zem, aj 
keď koše sú nadohľad.

Text, foto: -tabu- 

V  stredu 24. apríla pracovníci spoloč-
nosti APRO Malacky priviezli a odbor-
ne vysadili sadenice ôsmich kusov bo-
rovíc a štyri jedlé gaštany popri ihrisku 
a  relaxačnej ploche vo vnútrobloku 
na Záhoráckej ulici. 

Zatiaľ čo na kolotoči, preliezačkách a hoj
dačkách sa hrali deti pod dohľadom ich ma
mičiek, traja odborníci vykopali jamy, pripra
vili stromy, odbalili ich, do podložia vysypali 
obohatený substrát a  koreňové baly v  ja
mách dobre zavlažili vodou priamo z nádrže 
umiestnenej v pracovnom vozidle.

Financie vo výške 2500 € získalo mesto 
prostredníctvom grantu Nadačného fondu 
Tesco. Podmienkou projektu uskutočňova
ného v  spolupráci s  Nadáciou Pontis bolo 
za pojenie dobrovoľníkov do  spolupráce so 
samosprávou. „Veríme, že obyvateľov nová 
zeleň poteší a budú na ňu dohliadať s tým, 
že jej prípadné poškodenie alebo skutky 
vandalizmu nahlásia, resp. hneď zdokumen
tujú,“ povedala M. Gajdárová, správkyňa 
mestskej zelene. Údržbu, zálievku a celkovú 
starostlivosť o novú zeleň v plnom rozsahu 
preberá na seba mesto.

Text, foto: T. Búbelová

 Nové stromčeky na Záhoráckej



8/2013 5ŠKOLSTVO / ZDRAVOTNÍCTVO / INZERCIA

Nový web prináša nielen mo
derný dizajn, ale zároveň aj veľ
mi jednoduchý a prehľadný sys
tém informácií o všetkom, čo sa 
v nemocnici  deje. 

Hneď na  úvodnej stránke získa 
návštevník prehľad o  kompletnej 
ponuke služieb nemocnice a rovna-
ko aj prístup ku ktorejkoľvek z nich. 
Je užívateľsky navrhnutý tak, aby 
cesta k požadovanej informácii trva-
la pár „klikov”.

 
K najčastejšie hľadaným 
patria ambulancie

Pri každej z  26 ambulancií pre 
dospelých a  5 pre deti a  dorast sú 
hneď v  úvode uvedené ordinačné 
hodiny a zodpovedný lekár, rovnako 
aj stručná charakteristika zamerania 
každej z  nich. Taktiež lôžková časť 
a hospitalizácia poskytuje okamžitý 
pre hľad o všetkých šiestich oddele-
niach vrátane profilu primára a jeho 
odbornej praxe. Samo zrejmosťou 
je sumár po skytovaných výkonov 
a  potrebné in formácie k  dennému 
režimu kon krét  neho oddelenia. 

Na  ľahšiu orientáciu v  nemocni-
ci, či virtuálnu, alebo fyzickú pria-
mo v  areáli, slúži orientačný plán 
s  podrobným rozpisom pavilónov. 
Návštevník tak získa rýchlu vizuál-
nu predstavu o rozmiestnení ambu-
lancií a oddelení podľa jednotlivých 
poschodí, takže na mieste sa jedno-
duchšie zorientuje. Aj v rámci orien-
tačného plánu funguje preklik pria-
mo do ambulancií či oddelení.

Nová je klientska zóna
Azda najväčšou novinkou je apli-

kácia s  názvom Klientska zóna. Ide 
o moderný a  progresívny systém 
„elektronických zdravotných ka

riet”, ktorý má len veľmi málo zdra-
votníckych nemocničných zariade-
ní. Malacky sú pravdepodobne jed-
ným z prvých miest, ak nie jediným 
na  Slovensku. Pacienti s  klientskou 
kartou sa na  základe jedinečného 
kó du, ktorý obdržia sms-kou, doká-
žu jednoducho a  rýchlo orientovať 
vo svojej karte. Uvidia v nej svoje vy-
šetrenia, absolvované ter míny u  le-
kára, históriu vyšetrení či termíny 
na tie, na ktoré sú objed naní. A aby 
na ne nezabudli, dva dni pred prís-
lušným termínom im prí de pripo-
mienková sms-ka. 

Informácie sú aktualizované 
na dennej báze

Návštevník sa preto dozvie o naj-
novších udalostiach, ktoré nemoc-
nica pripravuje, rôznych bonusoch 
či aktuálnych zľavách v lekárni. V prí-

pade potreby získania dodatočných 
informácií alebo otázok sa môže 
obrátiť na Call centrum, ktoré svieti 
na každej podstránke. 

Svoje zdravotné problémy 
mô že ktokoľvek adresovať aj 
pria mo odborníkom v  Nemocni
ci Malacky na blogu Lekári radia 
umiestneného na  hlavnej strán
ke. Tie najčastejšie sú potom zro-
zumiteľne, samozrejme, anonymne 
vysvetlené a zverejnené aj pre ši ro-
kú verejnosť. 

Potrebné informácie 
na novom webe nájdu 
pacienti aj lekári

Práve im je venovaná rubrika Pre 
lekárov, kde sú sústredené všetky 
dôležité informácie týkajúce sa po-
kynov pre objednávanie pacientov 
na  rôzne vyšetrenia, termíny  od-
borných a  vzdelávacích podujatí či 
aktuality v oblasti laboratórnej diag-
nostiky.

Nový web nemocnice je zhmot-
nením novej filozofie s  názvom  
„Čas na  zdravie”, ktorej významnou 
súčasťou je práve 
dôraz na prevenciu 
a preventívne vyšetrenia. 

Preto sa na  nový web Nemocni
ce Malacky dá dostať aj z  web
stránky www.casnazdravie.sk, 
ktorej ďalšími dvoma súčasťami 
sú podstránka Jednodňovej chi
rurgie a  podstránka Centra pre 
diagnostiku. Ide o  dve samostat
né časti, ktoré obsahujú príslušné 
in formácie súvisiace s operáciami 
vykonávanými v rámci jednodňo
vej chirurgie a diagnostikou prí čin 
ochorení vrátane rádiodiagnos
tiky.

pr

 Všetko o Nemocnici Malacky na novom webe

Krstnými rodičmi nového webu Nemocnice Malacky boli viaceré známe osobnosti.

V rámci Týždňa zdravia bol do ži vota uvedený nový web Nemocni ce 
Malacky www.nemocnicamalacky.sk. Originálnym spôsobom – od
tlačkom palca – ho pokrstili herecká legenda Mária Kráľovičo vá, jej  
kolegyňa Marta Sládečková, herci Michal Hudák a Ján Slezák či po
pu lárne moderátorky Jar mila LajčákováHargašová, Lenka Šoó šová 
a Ja na Hospodárová.

Siedmi žiaci ZŠ Dr.  J. Dérera so 
svojimi tromi učiteľkami sa v nedeľu 
7. apríla vybrali na  cesty. Z  vieden-

ského letiska vzlietlo lietadlo sme-
rujúce do mesta Palma de Mallorka, 
odtiaľ naši cestovatelia pokračovali 

do  slnečnej Andalúzie. Večer dora-
zili do  mesta Mairena del Aljarafe, 
v ktorom sa snúbi história so súčas-

nosťou. V  pondelok ich privítal pri-
mátor mesta Ricardo Blanco Tarn. 
Žiaci si poobzerali španielsku ško-
lu, prezentovali svoje aktivity počas 
uplynulých mesiacov, ochutnali ty-
pické španielske raňajky – churros 
podávané s  fantastickou horúcou 
čokoládou. V utorok obdivovali žia-
ci z  piatich škôl krásy Sevilly – jej 
centrum, okolie rieky Guadalquivir, 
zvonicu Giralda, palác Reales Alcá-
res či úžasné parky. Streda sa niesla 
v znamení pohybu. Po návšteve vý-
robne brandy v  La Palma del Con-
dado nasledovala návšteva národ-
ného parku Doňana. Všetci si užili 
športové popoludnie na  pláži pri 
Atlantickom oceáne, ba odvážlivci 
aj okúsili chlad jeho vĺn. Štvrtkové-
mu dopoludniu tiež kraľoval šport. 
Medzinárodné družstvá sa stretli vo 
vzájomných volejbalových, basket-
balových, futbalových a  hokejba-
lových súbojoch. Krátke prestávky 
medzi zápasmi boli určené na osvie-
ženie sa rôznymi druhmi čerstvého 
ovocia. 

Záver stretnutia patril jedinečnej 
šou – temperamentnému flamen-
cu. Hudba, podupávanie a  tlieska-
nie vyprevádzali na  spiatočnú dva-
násťhodinovú cestu aj účastníkov 
stretnutia z  DÉRERKY. Zostanú im 
spomienky na  príjemné stretnutia, 
pomaranče a  citróny na  stromoch, 
starobylé uličky, burácajúci oceán, 
chutné jedlo...

Text, foto: K. H.

ZŠ Štúrova 
žne úspechy

Mimoriadne úspešný týždeň 
má za sebou ZŠ Štúrova. Počas 
jedného týždňa sa totiž žia
kom školy podarilo dosiahnuť 
viacero celoslovenských úspe
chov. 

Najskôr sa nám podarilo získať 
jednu z hlavných cien v celosloven-
skom kole súťaže Európa v  škole 
v kategórii výtvarných prác. Za maľ-
bu na hodváb ju získala Lujza Boďo-
vá, žiačka 5. ročníka. Okrem hlavnej 
ceny sme však v tejto súťaži získali aj 
dve čestné uznania. 

Ďalší obrovský úspech sa podaril 
dosiahnuť našim žiačkam vo vybíja-
nej. Stali sa majsterkami kraja a  vy-
bojovali si postup do  celosloven-
ského kola. V  ňom sa umiestnili na  
6. mieste.

Významným úspechom je aj zisk 
troch cien v  celoslovenskej výtvar-
nej súťaži s  názvom Deti v  záhrad-
ke. Ocenení boli Martin Móro, Laura 
Kubištová a Lujza Boďová. Ich práce 
budú vystavené na  záhradkárskych 
výstavách v Trenčíne a Nitre. Môžete 
ich vidieť napr. na Agrokomplexe.

Žiakom blahoželáme k získaným 
oceneniam a tešíme sa, že robia dob-
ré meno po celom Slovensku nielen 
svojej škole, ale aj mestu Malacky.

ZŠ Štúrova, Malacky

 Projekt COMENIUS –
stretnutie v Mairena del Aljarafe

Medzinárodný projekt FOOD CULTURE EXCHANGE napísal 7.–11. apríla v španielskom meste Mairena del 
Aljarafe svoju ďalšiu kapitolu. V škole Instituto de Educacion Secundaria Hipatia sa stretli účastníci 5. pro
jektového stretnutia z  talianskeho Piglia, poľských Marklovíc, slovinského mesta Škofja Loka, malackej  
ZŠ Dr. J Dérera a domácej školy, aby spoločne prežili štyri úžasné dni. 

http://www.casnazdravie.sk
http://www.nemocnicamalacky.sk
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Prečo to tak musí byť, keď nás ešte 
nechcel opustiť. Už 10 rokov jeho 
hviez da na nás z neba svieti a spo-
mienku nosíme v našom srd ci.

15. 4. sme si pripo
menuli 10. výro
čie, čo nás navždy 
opustil Rudolf 
Bin čík z Malaciek. 
Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú 

spomienku. Spomína manželka 
a smútiaca rodina.

28. 4. si pripomína
me 20. výročie 
úmr tia našej milo
vanej babičky pa
ni Terézie Plhalo-
vej. Kto ju po znal, 
spomenie si, kto 

ju mal rád, nezabudne. Žiješ v srd
ciach tých, ktorí Ťa milovali. S  lás
kou spo mína vnučka Táňa s man
želom a pra vnuk Pavel s rodinou.

Odišiel si tíško 
spať, zaplakal kaž-
dý, kto Ťa mal rád. 
Tá rana stále v srd-
ci bolí, na ten deň 
zabudnúť nedo-
volí. Už len kytič-
ku na hrob Ti môžeme dať a večný 
spánok priať.
29. 4. uplynú 2 roky, čo nás navždy 
opustil náš drahý MUDr.  Anton  
Ležovič z Malaciek. S úctou a lás
kou spomína manželka, deti a os
tatná rodina. Kto ste ho poznali, 
venujte mu, prosím, tichú spo
mienku.

3. 5. si pripome
nieme 3. výročie 
úmrtia našej mi
lovanej manželky, 
mamičky, babič
ky Elenky Vitte-
kovej z Malaciek. 

S láskou spomínajú manžel, dcéry 
s  rodinami a  ostatná rodina. Ve
nujte jej, prosím, tichú spomien
ku.

SPOMIENKY

MALACKÁ MATRIKA
OD 8. DO 22. 4. 2013

Nie sú medzi nami
Stanislav Pur, Malacky, 
*1933; Mária Kadlubo
vá, Malacky, *1932; Mária 

Čermáková, Malacky, *1926; Leo
pold Klas, Stupava, *1943; Franti
šek Polák, Malacky, *1943; Mária 
Stašková, Gajary, *1930; Karol Kraj
čír, Plavecký Štvrtok, *1934; Adela 
Gavlasová, Lozorno, *1934; Anna 
Ferenčáková, Jakubov, *1932; Ján 
Hoz, Malacky, *1934; Daša Tesáro
vá, Gajary, *1962; Alfréd Anderlit
schek, Malacky, *1961; Ján Masaro
vič, Lozorno; *1937

Povedali si áno
Martin Benca a  Zuzana 

Šturmová

Malacký hlas 
môžete čítať 
aj v pohodlí a príjemnej atmosfére
kaviarní a reštaurácií

Máte záujem ponúknuť Malacký hlas aj vo vašej reštaurácii,  
kaviarni či kaderníckom salóne a získať za to u nás propagáciu?  
Kontaktujte nás na malackyhlas@malacky.sk.

KLUB DôChODCOV 
pozýva 
svojich členov na posedenie
pri príležitosti osláv

Dňa matiek,
ktoré sa uskutoční 
7. mája o 14.00 h 
vo veľkej zasadačke MsÚ. 

• Prenajmem ihneď 3-i byt 100 m2, Ol
šovského, Malacky, garáž, veľká piv
nica, komplet zariadený, vhodný pre 
3–4 osoby, tiché prostredie. Nájom
né dohodou. Tel.: 0903 24 99 84
• Kúpim 2 alebo 3izb. byt v Malac
kách do 69tis. €, nie prízemie ani pod 

strechou, nie Juh, výmera od 55 m2, 
najlepšie s balkónom a  tehlový (nie 
je podmienkou), pivnica. Najlepšie 
cel ková rekonštrukcia, ale môže byť  
i čiastočne prerobený alebo pôvodný 
stav so zodpovedajúcou cenou. Nie 
som RK. Tel.: 0905 96 73 79

DROBNÁ INzERCIA

Svoje sily si zmerajú mládežníci,  
seniori nad 20 rokov, deti aj ju niori. 
Tanečníci sa predstavia v rôznych ta
nečných kategóriách od street dancu, 

show dancu cez disco až po scéniku. 
Diváci si teda budú môcť vychutná
vať tanečné umenie naozaj v rôznych 
podobách, a to už od 8.00 h.       -red-

Na  výstave sú ukáž ky zo zbierok 
známok Uhorska, Československa, 
Slovenského štátu i  terajšej Sloven
skej republiky. Nechýbajú ani ukážky 
z  aerofilatelistickej zbierky, námeto
vých zbierok, ako aj špe ciálnych fila
telistických zbierok.

Záujemcovia si môžu prezrieť 
i ukážky z  filatelistických materiálov, 
ktoré vydal Klub filatelistov ZSF 52
32 Malacky. Vidieť môžu aj ukážky zo 
zbierky starších i novších pohľadníc 

Malaciek. Ide len o  zbierky členov 
klubu, a preto nie je výstava súťažná, 
ale len propagačná. K  dispozícii sú 
aj propagačné materiály či plagáty 
propagujúce slovenské známky. Vý
stavu obohatili i návrhy slovenských 
známok od  akademického maliara 
Ivana Schurmanna, autora mnohých 
československých i slovenských zná
mok. V prípade záujmu škôl je možné 
navštíviť výstavu i  mimo otváracích 
hodín.                 A. Pašteka 

 Filatelistické aktivity
Malackí filatelisti pripravili v  spolupráci s  mestom Malacky pre ve-
rejnosť propagačnú výstavu poštových známok. Výstava sa koná 
v priestoroch Malackého kaštieľa do 1. mája. 

Tanečný ošiaľ opäť
zachváti naše mesto

Sneh, zima, sánkovačka, teplé  
ob le čenie... taká mala byť škola  
v prírode žiakov zo ZŠ Štúrova v Pen
zióne pod Sitnom 14.–19. apríla. 
Opak bol pravdou. Už prvý deň nás 
privítalo slnečné počasie, ktoré nás 
sprevádzalo po  celý týždeň. Okrem 
nádherného počasia si žiaci vychut
nali aj bohatý program. Vyskúšali si 
prácu na  hrnčiarskom kru hu, soko
liarstvo, prezreli si Banskú Štiavnicu, 
kde navštívili tvorivé dielne a banské 
múzeum. V  závere týž dňa navštívili 
po ľovnícky kaštieľ vo Svätom Antone 

a povozili sa na kon skom povoze. No  
nechýbalo ani kú panie v bazéne, ve
černé diskotéky a rôzne spoločné hry, 
ako napr. hľa danie pokladu. Celou 
školou v prí rode nás sprevádzali dvaja 
medve díci, ktorí nás vždy veľmi milo 
prekva pili. Asi najväčšie prekvapenie 
bolo počas záverečnej diskotéky, keď 
de ťom priniesli tortu s  prskavkami 
a spo ločne si s nimi zatancovali. Nad
šenie žiakov bolo obrovské! A čo by 
sa dalo povedať o  tohtoročnej škole 
v prírode? Bola FANTASTICKÁ!

Text, foto: K. Cerovská

Fantastická 
škola v prírode

začiatok mája bude v Malackách patriť tancu. 6. ročník celosloven-
skej tanečnej súťaže Sal tare Orbis sa uskutoční 4. mája v Šh Malina.
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V sobotu 20. apríla sa v Poľsku ko-
nala liga MMA, ktorej súčasťou bola 
aj extraliga. Zúčastnilo sa jej 215 zá-
pasníkov, čo zaručilo vysokú kvali-
tu turnaja. Do extraligových „8 Man 
Tournament” (8-členné turnaje – py-
ramídy) sa zapojili aj slovenskí repre-

zentanti s  výbornými výsledkami. 
Marián Jakubík (Fight Gym Bánovce) 
vo váhovej kategórii do  80 kg a To-
máš Dobrocký (Fight Division Ma-
lacky) vo váhovej kategórii do 87 kg 
prehrali v  elimináciách. Michal Kain 
(Fight Division Malacky) vo váho-

vej kategórii do  87 kg vybojoval 4. 
miesto a  Matúš Janči (Styx Fighters 
Gym Piešťany) vo váhovej kategórii 
do 80 kg vybojoval striebro.

Pre našu reprezentáciu to bola 
skvelá skúsenosť a  tréneri už te-
raz vedia, na čom majú popracovať 
v ďalšej príprave svojich borcov. Ve-
denie SMAS, Patrik Schlesinger a Ma-
rián Strelecký, sa s organizátormi do-
hodli o vstupe a priamom začlenení 
slovenskej „Ligy nových talentov” 
do  tejto poľskej ligy, čo umožní na-
šim zápasníkom rásť aj na medziná-
rodnej úrovni.

-mmaportal-

Návrat
šampióna

V  Bánovciach nad Bebravou 
sa 20. apríla konali Majstrov-
stvá SR v  tlaku na  lavičke, kde 
Oddiel kulturistiky a  silového 
trojboja TJ Strojár Malacky re-
prezentoval v hmotnostnej ka-
tegórii do  93 kg Denis Tangel-
mayer. Denisovi posledný rok 
šťastie neprialo. Prenasledovali 
ho zranenia, pričom to najväč-
šie paradoxne neutrpel vo svo-
jom siláckom športe, ale pri fut-
bale. Odtrhnutá šľacha ho vyra-
dila na dva mesiace a z násled-
kov sa doteraz nemôže dostať.

Rozhodol sa však znížiť hmot-
nosť a  prejsť z  kategórie do  105 kg 
o  hmotnosť nižšie, lebo ešte nemal 
dobre doliečené plece. Urobil dob-
re. V  jeho kategórii súťažilo 9 prete-
károv, ale Denis nedal ani jednému 
šancu. Hneď svojím prvým poku-
som s 250 kg vytvoril nový slovenský 
rekord v  kategórii do  93 kg, čo mu 
však nestačilo a zvýšil hmotnosť čin-
ky na 260 kg, ktorú tretím pokusom 
zdolal a druhého pretekára v poradí 
porazil o neuveriteľných 65 kg. 

Denis je teda znova majstrom 
Slo venska na  rok 2013 a  čakáme 
na  rozhodnutie o  jeho nominácii 
na ME, ktoré by sa mali konať v  lete 
v Senci. Treba dodať, že Denis dosia-
hol tretí najvyšší výkon zo všetkých 
pretekárov – vyšší ako oveľa ťažší pre-
tekári. Denis je jednoducho svetová 
trieda. Na po hode a výkone preteká-
ra sa odrazil dob rý servis tí mu malac-
kej výpravy a  osobné povzbudenie 
trénera, otca, sestry a priateľky.

Zdenko Krajčír

Valachovič 
dobehol tretí

Na 39. ročníku Behu oslobode-
nia Vacenovíc štartovali aj bež-
ci z  AC Malacky. V  moravskej 
obci, pár kilometrov od  Hodo-
nína, sa bežalo piate kolo Mo-
ravsko-slovenského bežeckého 
pohára. Najviac sa darilo v ka-
tegórii mužov Jakubovi Vala-
chovičovi, ktorý dobehol tretí 
za dvojicou bežcov z Brna. 

Na  šesťkilometrovej trati, ktorá 
vedie borovicovými lesmi na  okraji 
obce, triumfoval už tretí raz po sebe 
bežec Moravskej Slávie Brno Lukáš 
Olejníček. Časom 21:55 min. dobehol 
tretí Malačan Jakub Valachovič, kto-
rý na  víťaza stratil takmer štyridsať 
sekúnd. „Myslím, že som psychicky 
tieto preteky úplne nezvládol, ale li-
mitoval ma aj boľavý zadný stehenný 
sval,“ vravel J. Valachovič v cieli.

V kategórii muži nad 40 rokov zo-
pakoval Milan Haba minuloročné 10.  
miesto a navyše si na  tejto trati vy-
lep šil svoj najlepší čas o  9 sekúnd 
(27:49 min.). Medzi dorastencami 
sa na  dvojkilometrovej trati nedari-
lo Elvisovi Gunárovi (4. miesto a čas 
8:05 min.) ani Dávidovi Bokroso-
vi (6. miesto 8:51 min.). Ešte slabší 
výsledok zaznamenal junior Tibor 
Horváth (7. miesto v kategórii a čas 
9:47 min.). 

TK AC

Fitness 
centrum opäť 
neprešlo

AD HOC Malacky ponúkla mi-
nulý rok na  prenájom priesto-
ry v budove letného kúpaliska. 
Podmienkou bolo, aby boli vy-
užité na šport a rekreáciu, v sú-
lade s využívaním kúpaliska.Na 
ponuku zareagovala Ing.  Mi-
riam Horváthová – Buď FIT. 
Predložila podnikateľský zá-
mer – zrekonštruovať priestory 
na vlastné náklady a zriadiť fit-
ness centrum. Dodnes sa však 
na kúpalisku nič nepohlo.

Reč je o 2. pavilóne v budove kú-
paliska. Kedysi tam bol disko club, 
dnes je to starý a ošarpaný sklad. AD 
HOC ho využíva na  uskladnenie ľa-
dovej plochy. Žiadateľka chce tieto 
priestory na vlastné náklady zrekon-
štruovať a  vybudovať tam aerobi-
kové a  relaxačné centrum pre ženy. 
Malo by ísť o  komplexné športo-
vo-relaxačné centrum pre každú ve-
kovú kategóriu. Miriam Horváthová 
v  žiadosti píše, že v  priestoroch vy-
buduje sociálne zariadenia, kúrenie, 
osvetlenie, rozvody vody aj samo-
statný vchod od  ulice. Zároveň by 
na  vlastné náklady zrekonštruovala 
miestnosti vo vedľajšom pavilóne, 
aby sa tam mohla uskladňovať ľa-
dová plocha. Fitness centrum by si 
potom zobrala do dlhodobého pre-
nájmu, pričom pri výške nájomného 
žiadala zohľadniť to, že majetok mes-
ta zveľadí na vlastné náklady.

Riaditeľ AD HOC Malacky Vla-
dimír Mihočko zhodnotil tento zá-
mer pozitívne. Mesto podľa neho 
nemá finančné prostriedky na  to, 
aby priestory samo zrekonštruovalo. 
Riaditeľ dodáva, že fitness centrum 
by zapadlo do športového charakte-
ru kúpaliska a bolo by prínosom pre 
celé mesto a jeho obyvateľov. 

Hoci sa všetko zdá na  prvý po-
hľad ideálne, opak je pravdou. Prešli 
už dlhé mesiace a my do fitness cen-
tra ešte asi dlho nevstúpime. Zámer 
neprešiel cez mestské zastupiteľ-
stvo. 21. februára poslanci upo zornili 
na  to, že ponuka na  prenájom spo-
mínaných priestorov nebola riadne 
zverejnená na úradnej tabuli mesta. 
Ponuka na prenájom tak bola zopa-
kovaná. Opäť na ňu zareagovala len 
M. Horváthová a  materiál mal byť 
predložený na  aprílové zasadnutie 
zastupiteľstva. Neprešiel však cez Ko-
misiu pre financie a rozpočet a Komi-
siu pre správu majetku a  legislatívu 
pri MsZ. Komisie upozornili na ďalšie 
nedostatky predkladaného materiá-
lu. Odporučili doplniť do  materiálu 
projekt a rozpočet rekonštrukcie ob-
jektov prenájmu a zmluvu o prenáj-
me s  osobitným zreteľom na  dobu 
prenájmu, jeho výšku, čas rekonštruk-
cie a výšku preinvestovaných nákla-
dov, ktoré budúci nájomca bude žia-
dať zohľadniť v nájomnom. Či bude 
takýto materiál predložený na ďalšie 
– júnové zasadnutie MsZ, zatiaľ nie je 
známe.              M. Janotová

Usporiadateľ: Mesto Malacky, 
Stro jár, ŠK, AC, CVČ a AD HOC Malacky

Termín: 8. mája 2013 o 9.30 h
Miesto: futbalový štadión v  Zá-

mockom parku
Funkcionári preteku: 
A. Pašteka, riaditeľ; A. Šu ri nová, ta-

jomník; P. Filip, hl. rozhodca
Program: 

  8.00–9.30 h prezentácia, nástup, otv.
  9.30–10.30 h súťaže žiactva
10.30–10.45 h súťaže dorastu
10.45–11.00 h súťaže dospelých
11.15 h slávnostné vyhl. výsledkov

Vekové kategórie a dĺžka tratí:
najml. žiaci 1. a 2. roč. ZŠ 200 m

najml. žiačky 1. a 2. roč. ZŠ 200 m
ml. žiaci I. – 3. a 4. roč. ZŠ 300 m
ml. žiačky – I. 3. a 4. roč. ZŠ 300 m
ml. žiaci II. – 5. až 7. roč. ZŠ 400 m
ml. žiačky II. – 5. až 7. roč. ZŠ 400 m
st. žiaci 8. a 9. roč. ZŠ 800 m
st. žiačky 8. a 9. roč. ZŠ 600 m

(bez žiakov opakujúcich ročník a pre-
chádzajúcich tým vekovú kategóriu)

dorastenky 15 až 18-ročné 1000m
dorastenci 15 až 18-roční 2000 m
ženy od 19 rokov 1000 m
muži od 19 rokov 3000 m 
Žiactvo bude bojovať o Pohár CVČ. 

Najlepších 5 pretekárov v každej ka-
tegórii sa bu de bodovať (5,4,3,2,1). Sú-

čet stanoví víťaznú školu. Podu jatie je 
zaradené do hodnotenia o najaktív-
nejšiu školu Malaciek v oblasti športu.

Prví traja v každej kategórii získa-
jú vecnú cenu a diplom. Vecnú cenu 
získa i najmladší a najstarší účastník 
pretekov. Ocenená bude i účasť rodín 
s najväčším počtom účastníkov.

Pretekár môže štartovať len v  jed-
nej vekovej kategórii. Protest mož-
no podať hl. rozhodcovi do 15 minút 
po skončení preteku príslušnej kate-
górie s vkladom 2 €. Štart je na vlastné 
riziko. K dispozícii sú neuzamykateľné 
šatne len na prezlečenie. Za odložené 
veci sa neručí. Organizačný výbor 

Majstrovstiev sa zúčastnilo 146 
hráčov zo 16 krajín Európy (nomi-
novali ich národné federácie), ďalej 
vedúci výprav, tréneri a delegovaní 
rozhodcovia – spolu približne 250 
účastníkov. Nechýbali ani predsta-
vitelia Slovenského stolnoteniso-

vého zväzu Zdenko Kríž, predseda 
zväzu, a   Anton Hamran, generálny 
sekretár.Podujatie organizoval MSK 
Malacky v spolupráci so Slovenským 
stolnotenisovým zväzom. Záštitu 
nad majstrovstvami prevzal primá-
tor Jozef Ondrejka. Riaditeľom maj-

strovstiev bol  Vladimír  Mihočko ml. 
Deti predviedli kvalitné výkony 

a prežili v Malackách pekný predĺže-
ný víkend nabitý športom. Teší nás 
najmä to, že kvalitu tejto najväčšej 
športovej akcie na  Záhorí kladne 
ocenili aj zahraniční účastníci a  ur-
čite sa sem chcú vrátiť aj na budúci 
rok.

Výsledky nájdete na  www.ma-
lacky-open.sk.

Text: V. Mihočko ml.
Foto: S. Osuský

 Stolnotenisový sviatok
 s medzinárodnou účasťou

Športová hala Malina opäť hostila Medzinárodné majstrovstvá SR 
mini a  mini mini kadetov v stolnom tenise (žiaci do 10 a 12 rokov). Pa-
dol rekord, do Malaciek prišlo doposiaľ najviac účastníkov a zároveň 
boli aj najkvalitnejší. Do nášho mesta zavítala celá Európa, od Bielo-
ruska po Írsko a od Poľska až po Grécko.

Premiéra slovenskej 
reprezentácie MMA 
v poľskej extralige

Propozície 41. ročníka Behu oslobodenia 
a 7. ročníka Pohára Centra voľného času 
pod záštitou Komisie pre vzdelávanie, mládež a šport MsZ Malacky

Na najväčšej športovej akcii na Záhorí si 
zmerali sily malí športovci zo šestnástich 
krajín Európy od  Írska až po Grécko.

Hľadám trénera/sparingpartnera na 
tenis pre pokročilého hráča. Malac-
ky a blízke okolie. Tel.: 0949 34 27 42

http://www.mmaportal.eu/sk/author/mmaportal/
http://www.mmaportal.eu/sk/20-04-2013-premiera-slovenskej-reprezentacie-mma-v-polskej-extralige/
http://www.mmaportal.eu/sk/20-04-2013-premiera-slovenskej-reprezentacie-mma-v-polskej-extralige/
http://www.mmaportal.eu/sk/20-04-2013-premiera-slovenskej-reprezentacie-mma-v-polskej-extralige/
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