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ÚVODNÍK

Zrkadielko 
Žihadielko 
 Už po tretíkrát súťažíme o  detské 
ihrisko Žihadielko. Po dobrom začiatku 
už, žiaľ, v  hlasovaní zaostávame. Sme 
na 3. mieste s pomerne značným odstu-
pom za Sencom a Levočou. Čo sa vlast-
ne stalo? Jednoduché vysvetlenie: hla-
suje nás málo, a to majú Malacky viac 
obyvateľov než spomínané dve mestá. 
 Nestačí informačná kampaň 
v  mestských médiách, nestačia pla-
gáty, ktoré sme porozdávali do škôl, 
nestačí, že materská škola a  ZŠ na 
Záhoráckej propagujú hlasovanie 
na svojich internetových stránkach, 
nestačia skupiny na facebooku, pod-
porujúce hlasovanie pre Malacky. Ne-
známy aktivista dokonca vylepil výzvy 
na obchody, inštitúcie a  autobusové 
zastávky – hoci sa to nemá, jeho sna-
ha je sympatická. 
 Mnohí už majú odrastené deti, 
ďalší žijú v  inej lokalite než tam, kde 
by mohlo Žihadielko vyrásť, iným zasa 
možno prekáža, že zároveň s ihriskom 
sa promuje aj obchodný reťazec. Toto 
by ale nemuseli byť dôvody nehlaso-
vania. Keď nám niekto postaví ihrisko 
v jednej lokalite, mestu zostanú penia-
ze na ďalšie ihrisko. A možno bude stáť 
práve tam, kde bývate vy. 
 Niekde odmeňujú hlasujúcich po-
merne hodnotnými cenami, ale my 
ideme inou cestou. Nemyslíme si, že 
vidina hodnotnej výhry je správnou 
motiváciou – tou má byť vidina pek-
ného nového ihriska pre naše malacké 
deti. Vážime si však naozaj každý jeden 
hlas, a preto, ak nám po skončení súťa-
že pošlete screenshot (snímku obrazov-
ky) svojho konta s počtom bodov v hre 
Žihadielko, piatich s najvyšším počtom 
bodov pre Malacky odmeníme balíč-
kom propagačných predmetov mesta. 
 Samozrejme, hlasovanie za ihris-
ko je iba hra a, ak nebudeme úspešní, 
svet sa nezrúti. Zdá sa však, že Žiha-
dielko nastavuje zrkadlo našej ľahos-
tajnosti či (ne)záujmu o spoločnú vec. 
Preto je aj v tomto vydaní Malackého 
hlasu na titulnej strane znovu zverej-
nená výzva na hlasovanie. Povedzte, 
prosím, všetkým svojim susedom, 
príbuzným, priateľom i  známym (aj 
mimo Malaciek), aby podporili naše 
mesto. Poďme do toho, pokúsme sa 
a zabojujme. Máme na to čas ešte me-
siac, hlasovanie sa končí 28. februára. 

Ľ. Pilzová 

Zmena mesačných poplatkov za ZUŠ
 Mesto Malacky ako zriaďovateľ 
Základnej umeleckej školy (Záho-
rácka 1918, Malacky) oznamuje, že 
od 1. januára 2018 sa zmenila výška 
príspevku na čiastočnú úhradu ná-
kladov na žiaka ZUŠ. Zmena súvisí 
so systémom financovania základ-
ných umeleckých škôl, keď zriaďo-
vateľ dostane od štátu finančné 
prostriedky na jedného žiaka 
iba v  jednej forme individuálne-
ho vyučovania a  v jednej forme 

skupinového vyučovania (Zákon 
č. 597/2003 o financovaní základ-
ných škôl, stredných škôl a školských 
zariadení). 
 V praxi to znamená, že ak žiak 
navštevuje napr. tanečný odbor 
a  výtvarný odbor (dva skupinové 
odbory), na druhý odbor mesto 
financie nedostane. Napriek tomu 
bude mesto znášať väčšiu časť ná-
kladov a  menšou časťou prispejú 
rodičia. 

SKUPINOVÁ FORMA VYUČOVANIA
• platba za prvý odbor: 
      8 -  12 €/mesiac 
• platba za každý ďalší odbor: 
22 €/mesiac

INDIVIDUÁLNA FORMA VYUČOVANIA
• platba za prvý odbor:
    10 - 13 €/mesiac 
• platba za každý ďalší odbor:
24 €/mesiac

MsÚ

Modernizácia verejného osvetlenia je v plnom prúde
Viac tmy ako svetla, lampy dávno za životnosťou, vysoké náklady a takmer žiadne investície do verejného osvetlenia – toto už čoskoro bude 
minulosťou. Po meste sa od polovice januára pohybujú energetici na výškových plošinách a výsledkom ich práce bude moderné verejné 
osvetlenie takmer v celom meste. Rozsah rekonštrukcie je veľký a náklady presiahnu milión eur. Aj preto ide o najrozsiahlejší projekt tohto 
roka v Malackách.

 Naše ulice postupne dostáva-
jú namiesto starých svietidiel mo-
derné „ledky“. Súčasťou diela bude 
v  ďalšej fáze prác aj modernizácia 
rozvádzačov osvetlenia, výmena 
starých betónových stožiarov v  síd-
liskách a odstraňovanie havarijných 
stavov na stožiaroch. Tam, kde to 
bude možné, sa káble položia do 
zeme. Keďže energetici pracujú za 
plnej prevádzky verejného osvetle-
nia, môže sa v tomto období stať, že 
v niektorých lokalitách budú lampy 
svietiť aj počas dňa. „Naším cieľom 
je zníženie energetickej náročnos-
ti a,  naopak, zvýšenie bezpečnosti 
v meste. Podstatná časť sústavy verej-
ného osvetlenia v Malackách nevyho-
vuje svetlotechnickým požiadavkám 
na verejný priestor. Mnoho svietidiel je 
poruchových a sú dlhodobo za svojou 

životnosťou,“ vysvetľuje primátor Ju-
raj Říha dôvody, ktoré viedli k prijatiu 
zásadného rozhodnutia pustiť sa do 
náročného a rozsiahleho projektu. 
 Po súhlase poslancov mestského 
zastupiteľstva si mesto na financova-
nie zobralo bankový úver. Aby nebol 
zaťažený mestský rozpočet, splátky 
sú nastavené tak, že zodpovedajú 
výške predpokladaných úspor.
 Projekt má názov II. etapa mo-
dernizácie verejného osvetlenia. Za-
hŕňa 60 ulíc s výmenou 1423 kusov 
svietidiel a mal by byť hotový približ-
ne v  polovici roka. Prvá etapa pre-
biehala pred dvoma rokmi, v obdo-
bí od septembra 2015 do jari 2016. 
Práce postupujú v dobrom tempe 
a vymenená je už tretina svietidiel 
v meste. Vtedy dostalo moder-
né verejné osvetlenie s  prísluš-

nou infraštruktúrou 14 ulíc: Stu-
pavská, M. R. Štefánika, Štúrova, 
Boreckého, L. Novomeského, Já-
nošíkova, arm. gen. L. Svobodu, 
K. Orgoňa, A. Veselého, kpt. Uhra, 
J. Murgaša, V. Clementisa, J. Gabčíka 
a Kukorelliho. 
 Ideme ešte ďalej: mesto pri-

pravuje osvetlenie vytipovaných 
15 priechodov pre chodcov v  naj-
frekventovanejších lokalitách a  vy-
budovanie nového osvetlenia v roz-
sahu 300 tisíc € v lokalitách Továren-
ská, Pezinská a Dielenská. 

Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský
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Spoločenský dom s novou strechou 
 Strecha Spoločenského domu 
v Malackách, ktorý bol postavený na 
prelome 70. a  80. rokov, prešla ob-
novou. Mesto pristúpilo k  jej celko-
vej rekonštrukcii na podnet správcu 
– Mestského centra kultúry (MCK). 
Silné zatekanie už niekoľko rokov 
spôsobovalo degradáciu budovy 
a  opakované „plátanie“ kritických 
poškodení strechy v minulosti nebo-
lo efektívne.
 O aké zásahy išlo, približuje Ma-
rek Gašpar z  Útvaru strategického 
rozvoja MsÚ: „Natavenie asfaltových 
pásov s posypom hrúbky 5 mm, ošet-
renie a  natretie atikových plechov, 
doplnenie chýbajúceho oplechovania, 
vyčistenie dažďových vpustí a  zre-
konštruovanie svetlíka. Zatekajúce 
a popraskané sklo nahradia dutinkové 
polykarbonátové dosky, ktoré sú ľahšie 

a  majú lepšie tepelnoizolačné vlast-
nosti. Kompletne sa vymenili aj oceľové 
bleskozvody za hliníkové.“ Oprava stre-
chy stála 10 a  pol tisíca eur, pričom 
grant 9 tisíc poskytlo ministerstvo fi-
nancií a zvyšok zaplatilo mesto. 

Do budovy Spoločenského domu 
sa naposledy investovalo v  rokoch 
2003 a 2004, keď MCK prerobilo sálu, 
toalety a pult vo vestibule. 

Text a foto: I. Sochorová

Pripomenuli sme si 
12. výročie tragédie Antonova-24
 Dátum 19. január 2006 je v deji-
nách Slovenskej republiky zapísaný 
ako deň najväčšieho leteckého ne-
šťastia. Z  polročnej operácie KFOR 
v Kosove sa vtedy vracali vojaci a za-
mestnanci ministerstva obrany. Pár 
kilometrov pred plánovaným pri-
státím v Košiciach sa ich letecký vo-
jenský špeciál zrútil na kopci Borsó 
neďaleko maďarskej obce Hejce. Zo 
43 ľudí na palube prežil jediný. Osem 
obetí  pochádzalo z dopravnej letky 
v  Kuchyni, pričom väčšina bývala 
v Malackách. 

 Tak ako každý rok v januári, aj te-
raz sme si pripomenuli ich pamiatku. 
Pri pamätníku v  priestore doprav-
ného krídla Kuchyňa opäť zneli ich 
mená: Bronislava Gregorovičová, 
Miroslav Novák, Róbert Soľava, 
Ondrej Keszi, Tomáš Žipaj, Nor-
bert Kumančík, Ján Hejduk a Karol 
Malatin. Hoci sa hovorí, že čas je mi-
losrdný, spomienky stále bolia a  sú 
rovnako silné aj po uplynutí 12 rokov 
od tragédie. 

Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský

Chcete sa stať mestským policajtom?
Mesto Malacky vyhlasuje prijímacie 
konanie na obsadenie miesta prí-
slušník Mestskej polície Malacky. 
Záujemcovia môžu prísť v  stredu 
14. februára o 9.00 h na Mestskú 
políciu (Bernolákova 5188/1A, Ma-
lacky). Netreba posielať žiadosti 
ani životopisy.

 Podmienky prijatia: 
• stredoškolské vzdelanie s matu-
ritou
• minimálny vek 21 rokov
• bezúhonnosť
• telesná a duševná spôsobilosť

MsP

Deň s komisárkou pre zdravotne postihnutých
Osoby so zdravotným postihnutím majú možnosť pri ochrane svojich práv obrátiť sa na špecializovaný 
úrad. Sídli v  Bratislave a vedie ho Zuzana Stavrovská, ktorá prišla do Malaciek predstaviť prácu svojho 
tímu.  Komisárka sa stretla s primátorom a so zástupcami organizácií pre zdravotne postihnutých, nav-
štívila vybrané školy, neziskovú organizáciu Vstúpte a Mestské centrum sociálnych služieb v Malackách. 
Mohli sa s ňou osobne stretnúť aj obyvatelia. 

 Zuzanu Stavrovskú do funkcie ko-
misárky pre osoby so zdravotným pos-
tihnutím zvolila Národná rada SR v  de-
cembri 2015. Jej úrad okrem iného po-
sudzuje a monitoruje dodržiavanie práv 
tejto skupiny. Komisárka spolu so svojím 
tímom navštevuje slovenské mestá, kde 
nich zisťuje, aká je situácia zdravotne 
postihnutých v  praxi a  zbiera podnety 
pre zlepšenie ich životných podmienok. 
„So záujmom som si vypočula, ako mes-
to postupne odstraňuje stavebné bariéry 
vo verejnom priestore a ako podporuje 
organizácie v  sociálnom zabezpečení,“ 
povedala Z. Stavrovská. Primátor Juraj 
Říha vyzdvihol spoluprácu mesta s  Ra-
dou seniorov a  osôb so zdravotným 
postihnutím, informoval o  chránenom 
pracovisku mestskej polície a zdôraznil, 
že mestský úrad už viac ako rok sídli 
v budove s bezbariérovým prístupom. 
 Úrad komisárky v roku 2016 preve-
roval 466 podnetov, z nich uzavrel 212. 
Ako nás informovala Z. Stavrovská, 
v 49 prípadoch konštatoval porušenie 
práv zdravotne postihnutých. Vinník-
mi boli rôzne inštitúcie: úrady práce, 
poisťovne, domovy sociálnych služieb 
i školy. „Keď už nevedia pomôcť občian-
ske organizácie, je dobre, že sa môžeme 
obrátiť práve na komisárku,“ povedala 
pre mestské médiá predsedníčka kraj-
skej rady Slovenského zväzu telesne 
postihnutých Mária Trenčíková. S ko-
misárkou sa už stretla niekoľkokrát 
a  jej výjazdy „do terénu“ považuje za 
užitočné pre všetkých. „Chceme od-
straňovať predsudky a nedostatočnú 
empatiu zo strany väčšinovej spoloč-
nosti. Životné podmienky zdravotne 
postihnutých a  ľudí bez postihnutia sa 
musia čo najviac priblížiť,“ uzavrela svoj 
deň v Malackách komisárka. 

Text: Ľ. Pilzová, foto: Vstúpte, n. o.

Úrad komisára pre osoby 
so zdravotným postihnutím
Račianska 153, 831 54 Bratislava 35

Pevná linka: 02 / 20 42 03 09
Mobil: 0911 269 021
www.komisarprezdravotnepos-
tihnutych.sk
sekretariat@komisar.sk 

Komisárka Z. Stavrovská (v strede) a jej spolupracovníčky odchádzali zo Vstúpte 
s úsmevom a darčekmi. 

  
      
 

Centrum voľného času  v Malackách 
pripravilo pre školákov 

 počas jarných prázdnin /5. 3. – 9. 3. 2018/ 
 
 

 
Deti sa môžu prihlásiť na 1 alebo viac celodenných podujatí, 

ktoré budú prebiehať od 8.00 do 15.30 h 
 
 

 

Pondelok 5. 3.   Kreatívne tvorenie v Cvečku, hry,  
              plaváreň Malina  /prineste si plavky, uterák, fén/ 
      
Utorok 6. 3. Prírodovedné múzeum Bratislava - celodenný výlet.   

 
    Streda 7. 3. Pezinská Baba – vychádzka, sánkovanie na klzákoch  
                 /prineste si so sebou/,  poobede streľba zo vzduchovky  
 

Štvrtok 8. 3.  Srdiečkové prekvapenie – tvoríme v CVČ, poobede    
              plaváreň Malina  /prineste si plavky, uterák, fén/ 
 
Piatok 9. 3.  Slovenská národná galéria Bratislavy - celodenný výlet.   
                     /interaktívna prehliadka galérie, tvorenie/ 
 

     Do Bratislavy /utorok,  piatok/ cestujeme vlakom. Deti budú potrebovať    
     preukaz na bezplatné cestovanie, ktorý môžete vybaviť v pokladnici  
     ZSSK. Dieťa, ktoré  nebude mať tento preukaz, zaplatí individuálne za  
     cestovný lístok 2,14 €.  

 
 
       Poplatok za 1 deň : 10 ,- €. 

V poplatku  za podujatie je zahrnutý pedagogický dozor,  
vstupné, cestovné, materiálne zabezpečenie, obed .  
 
 
Záväzné prihlášky s poplatkom treba odovzdať v CVČ  
do 20. 2. 2018, príp. do naplnenia max. počtu.  
Kapacita na jednotlivé podujatia je max. 20 detí. 
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Škola na Záhoráckej má nové podlahy

 Základná škola na Záhoráckej uli-
ci prešla v  uplynulom kalendárnom 
roku veľkými zmenami. Počas letných 
prázdnin sa realizovala prvá fáza za-
teplenia, vďaka ktorej škola získala 
novú fasádu, pekné priečelie a  navy-
še aj praktickú zámkovú dlažbu pred 

hlavným vchodom a  bezbariérový 
vstup. Investíciu financovalo mesto 
Malacky z  vlastných zdrojov. Okrem 
zateplenia sa podarilo v telocvičniach 
vymeniť staré osvetlenie za moderné 
a úsporné. No ani tým sa všetky zmeny 
neskončili. „V období od októbra do de-
cembra sme menili nevyhovujúce PVC 
za modernú plávajúcu krytinu. Teraz má 
každá trieda a niektoré odborné učebne 
kombináciu plávajúcej krytiny a dlažby. 
Je ešte veľa  priestorov, ktoré potrebujú 
rekonštrukciu, a my veríme, že i  vďaka 
mestu a poslancom sa nám podarí po-
stupne tieto zmeny uskutočniť. Naša 
škola tak bude disponovať nielen vkus-
ným exteriérom, ale tiež  interiérom, 
v ktorom sa budú deti i zamestnanci cítiť  
ešte príjemnejšie,“ povedala riaditeľka 
ZŠ na Záhoráckej Alena Číčelová. Na 
nové podlahy prispelo ministerstvo 
školstva dotáciou vyše 60 tisíc eur.
 Podlahové krytiny na ZŠ Záho-
rácka sú odolné a navodzujú pokoj-
nú atmosféru, aby sa žiaci mohli plne 
sústrediť na učenie. Výmenou krytín 

sa zlepšil nielen celkový technický 
stav budovy, ale aj psychohygienic-
ká kvalita vyučovania.
 Počas tohtoročných letných 
prázdnin čaká školu druhá fáza za-
teplenia a  momentálne sa pracuje 
na zlepšení regulovania vykurovacej 
sústavy v budove. 

Text: -is-, foto: ZŠ Záhorácka  

Ponuka na odpredaj 
motorového vozidla 
Mestský úrad Malacky ponúka na odpredaj osobné motorové vozid-
lo zn. KIA, ktoré slúžilo na služobné účely spravidla v meste Malacky. 
Na vozidle sú zimné pneumatiky.

Dátum prvej evidencie: 11. 5. 2005
Zdvihový objem valcov motora: 1343 cm3 

Maximálny výkon motora pri otáčkach: 60 kW / 5 500
Prevodovka:  5-stupňová
Predpísané palivo: B
Farba: biela
Evidenčné číslo vozidla: MA-X-052
VIN: KNEDC241256248080
Počet miest na sedenie: 5
Počet najazdených kilometrov: 146 840 km
Platnosť TK: 31. 10. 2019
Platnosť EK: 31. 10. 2019

Bližšie informácie o  stave vozidla dostanú záujemcovia počas ob-
hliadky vozidla v pondelok 26. februára v čase od 9. 00 h do 11.00 h 
pri garážach na Radlinského ulici 2751/1. V  prípade záujmu o  ob-
hliadku vozidla v  inom termíne môžete kontaktovať mobilné číslo 
0903 778 544 (p. Kunák).
Kúpna cena bude stanovená po vyhodnotení ponúk záujemcov ako naj-
vyššia ponúknutá cena. V  prípade viacerých ponúk s  rovnakou kúpnou 
cenou bude akceptovaná ponuka doručená skôr. Záujemca musí uhradiť 
kúpnu cenu do 15 dní  od podpísania kúpno-predajnej zmluvy.  V prípa-
de, že záujemca predloží viacej ponúk, bude akceptovaná len ponuka 
s najvyššou cenou.
Ponuky zasielajte písomne na adresu Mestský úrad Malacky, Ber-
nolákova 5188/1A, 901 01 Malacky. Na obálku napíšte viditeľnú 
poznámku „Ponuka KIA – neotvárať!“ V písomnej ponuke je potrebné 
uviesť meno a  priezvisko záujemcu, adresu bydliska, telefónne čís-
lo, e-mail a ponúkanú cenu. Ponuku doručte najneskôr do stredy 
28. februára 2018.

MsÚ

Voľné pracovné miesto: 
referent životného prostredia

Mesto Malacky informuje o voľnom pracovnom mieste na Útvare vý-
stavby a životného prostredia. 

Názov pracovnej pozície: samostatný odborný referent životného pro-
stredia
Rámcová náplň práce: zabezpečenie úloh a povinností mesta v oblasti 
preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny 
a správy zelene
Miesto výkonu práce: Malacky
Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok, pracovný pomer na 
dobu určitú na jeden rok s možnosťou predĺženia pracovného pomeru 
na dobu neurčitú
Termín nástupu: podľa dohody 

Kvalifikačné predpoklady 
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v oblasti životného prostredia

Iné kritériá a požiadavky
• prax v oblasti životného prostredia, 
• občianska bezúhonnosť,
• znalosť legislatívy verejnej správy, samosprávy a legislatívy v oblasti ži-
votného prostredia, 
• znalosť práce s PC (MS OFFICE, INTERNET),
• samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, zodpovednosť. 

Zoznam požadovaných dokladov
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s uvedením telefonického 
a e-mailového kontaktu,
• štruktúrovaný životopis,
• kópia dokladu o vzdelaní. 

Dátum a miesto podania žiadosti:
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do štvrtka 
15. februára 2018 na adresu Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 
901 01 Malacky. Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú zaradené 
do výberu uchádzača.

MsÚ

Študentské nápady pre Malacky 
 Rozmýšľali ste niekedy nad tým, 
čo by ste navrhli zmeniť vo verej-
ných priestoroch mesta? Študenti 
3. ročníka malackého gymnázia túto 
možnosť dostali: počas jedného 
vyučovacieho dňa vytvorili tvorivé 
tímy, ktoré dávali dokopy myšlienky 
a  nápady na oživenie kaštieľa a  Zá-
mockého parku. Ich návrhy boli veľ-
mi zaujímavé: pomník významné-
mu rodákovi, relaxačná zóna pri 
fontáne, omše pod holým nebom, 
koncerty lokálnych kapiel, krea-
tívny stánok s  občerstvením, vý-
sadba ovocných stromov, prekáž-
ková dráha v  korunách stromov, 
pouličný festival jedla, remeselné 
trhy, výstavba altánkov či organi-
zovanie svadieb, plesov a stužko-
vých slávností. 
 Svoje návrhy predstavili primáto-
rovi mesta Jurajovi Říhovi, ktorý ich 
najprv zhodnotil s  úsmevom a  po-
známkou „Práve ste navrhli projekty 
za asi 3 milióny eur.“ Študentov však 
pochválil a  vyjadril im rešpekt: „Do-
kázali ste, že ste veľmi šikovní. Niektoré 

z  vašich návrhov už realizujeme, ako 
napríklad koncerty, letné kino či rekon-
štrukciu reprezentatívnych priestorov 
kaštieľa. Vaše nápady sú podnetné a ur-
čite nájdu vo vedení mesta podporu.“
 Tvorivý workshop pre študentov 
zorganizovala Slovenská inovačná 
a energetická agentúra, ktorá zastre-
šuje národný projekt inovujme.sk. 
Jedným z jeho cieľov je naučiť mla-

dých ľudí kreatívne a inovatívne mys-
lieť. „Doteraz sme s  naším projektom 
boli na približne štyridsiatich školách, 
ale musím povedať, že v  Malackách 
boli najlepší študenti. Sú kreatívni, 
mali výborné nápady a  nebáli sa ich 
prezentovať,“ chválil našich študen-
tov Artur Šturmankin zo Slovenskej 
inovačnej a energetickej agentúry. 

-lp-/-otano-

TIK ponúka Záhorácky slovník i kalendár mesta 
 Má ho prezident republiky Andrej 
Kiska, bývalá premiérka Iveta Radičo-
vá, minister kultúry Marek Maďarič 
i predseda Bratislavského samospráv-
neho kraja Juraj Droba. A môžete ho 
mať aj vy. Záhorácky slovník auto-
ra Konštantína Palkoviča, ktorý pô-
vodne vyšiel v  roku 1997, opäť ožil 
vlani na jeseň. O nové vydanie knihy 
sa zaslúžilo mesto Malacky, pričom 
dedičia autorských práv ich poskytli 
nezištne zadarmo. Záhorácky slovník 
si môžete kúpiť v Turisticko-informač-
nej kancelárii (TIK) na Záhoráckej ulici 
1919 (budova MCK) za 12 €.
 TIK má v ponuke aj nástenný ka-
lendár mesta na tento rok s podti-
tulom Pálffyovci a Malacky 1622 – 
1918. Ponúka 13 reprezentatívnych 
súčasných fotografií a 12 historic-
kých záberov. Kalendár stojí 4 €.
 V TIK-u nájdete aj množstvo ďal-
ších publikácií, propagačných ma-
teriálov, máp, pohľadníc či darčeko-
vých predmetov. 

TIK Malacky: 
PONDELOK – PIATOK  9.00 – 17.00 
SOBOTA 9.00 – 12.00 
NEDEĽA zatvorené 

Kontakty: 
telefón: 034 / 772 20 55 
mail: tik@malacky.sk 
www.tik.malacky.sk 

-red-
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 sv. Františka Assiského

Malacky

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
21. 2. 2018 8:30 – 13:00

Pri návšteve vám školu predstavia aj sami naši študenti. 
štúdijné programy a podrobné informácie nájdete na: 

Spojená škola sv. Františka Assiského Malacky 
www.csmalacky.sk

• moderný vzdelávací program • kvalitný a inšpiratívny 
pedagogický zbor • centrum kultúrnosti a vzdelanosti •  
15 špecializovaných učební • otvorená platforma (debaty 
s významnými osobnosťami)  • kláštorná záhrada v átriu • 
súdržné spoločenstvo • fitness workout a posilňovňa  • 
štipendijný fond • medzinárodná spolupráca – jazykové 
pobyty • študent je u nás jedinečný • precízna príprava 
na VŠ štúdium • charizmatická atmosféra • výborná   
dostupnosť dopravou v regióne • sídlo v bezpečnom 

meste • poznanie sveta – poznanie seba •

Škola môže vyzerať 
aj inak...

21. februára 2018 privíta malacké Gymnázium sv. Františka Assiského v rámci Dňa otvorených dverí 
nových záujemcov o štúdium. Medzi jeho absolventami sú úspešné osobnosti ako historik a publi-
cista Martin Macejka, držiteľ prestížneho ocenenia StartUp Awards 2017 Miroslav Konečný, medzi-
národne uznávaný virológ Róbert Szabo, herecký talent Michal Jánoš, úspešné IT manažérky sestry 
Kollmanové,  experti v oblasti bankovníctva Adam Nádaský a Vladimír Kunštek,  vedkyňa v oblasti 
aplikovanej bioanalytickej chémie Barbora Richveisová, absolventka Universität Wien Andrea Gaš-
parovýchová a ďalší.  V rozhovore s riaditeľom gymnázia Mgr. Danielom Masarovičom sa zoznámi-
me so školou, ktorá si v povrchnom, zložitom a neistom svete materiálnych hodnôt vytýčila vlastnú 
úspešnú cestu.

Čím je systém výučby na vašej ško-
le tak jedinečný? 
Absolventom školy nemôže byť žiak, 
ktorý má podľa bežného modelu 
školského systému široké vedomos-
ti z každého vyučovacieho predme-
tu získané pasívnym spôsobom. 
Toto neskôr vedie v živote človeka 
k priemernosti a povrchnosti. Zdô-
razňujeme celostné formovanie. 
Naším cieľom je mladý človek, kto-
rý pozná vlastnú hodnotu a jedi-
nečný zmysel svojej životnej cesty. 
Študent, ktorý má kvalitné komuni-
kačné, prezentačné a socializačné 
zručnosti. Naše školské prostredie 
cez rôzne aktivity dáva impulzy pre 
rast každého študenta v závislosti 
od jeho individuálnych potrieb. 

Volíte v  škole s  takýmito piliermi 
vlastné cesty výučby?
Jedinečný systém môže fungovať 
len v  jedinečnej atmosfére. Ne-

mám na mysli len kvalitu výučby 
či vybavenie učební, aj keď v  tom-
to smere je náš štandard skutočne 
vysoký. To prostredie je vytvorené 
zo študentov, pedagógov, rodičov, 
ako rád vravím,  celého školského 
spoločenstva, ako aj materiálneho 
zázemia, pozitívneho myslenia ale 
i  neuveriteľne inšpiratívnej a  for-
mujúcej atmosféry historických 
priestorov. Budujeme školskú 
knižnicu ako Centrum kultúrnosti 
a  vzdelanosti, záhradu s  miestami 
pre debaty a amfiteátrom ako aj 
s miestami, kde môže človek osa-
mote čítať pod holým nebom. Or-
ganizujeme Otvorenú platformu 
pre dialógy s  hosťujúcimi význam-
nými osobnosťami, budujeme mu-
zikálnu učebňu, posilňovňu, ale aj 
schodolez pre deti s  pohybovými 
problémami. Súčasťou tímu je ka-
riérny poradca, vlastná školská psy-
chologička i špeciálny pedagóg.

Iné školy o  sebe hovoria predo-
všetkým ako o  zoznamoch vyba-
venia, pobytov, programov. Váš 
slovník je celkom iný.
Už som hovoril, že rovnako aj my 
sme moderná škola so špičkovým 
zariadením odborných učební, 
poznávacími jazykovými pobyt-
mi, kurzami atď.  Samozrejme, že 
máme štipendijný fond pre pod-
poru talentov. A  máme aj mimo-
riadne výsledky. To považujeme za 
samozrejmé, lebo sme škola. Úspeš-
nosť študenta je vždy podmienená 
osobným rozhodnutím nechať sa 
viesť a formovať smerom k špeci-
fickej odbornosti a k pevnému cha-
rakteru. 
Pre nás je však škola o  vzťahoch, 
otváraní sa novým veciam, získava-
ní zručností a  návykov, schopnosti 
rozlišovať, myslieť kriticky, vidieť, 
kráčať a predovšetkým byť a spoz-
nať samého seba.

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Centrum voľného času, 
M. Rázusa 30, 901 01 Malacky 

   
 
otvára nov  krú ok  
pre deti základn ch kôl 

 
 

 

 
 
Termín krú ku: streda 15.30 h 

Lektor: Jozef Porta ík, certifikovan  tréner 

iados  do krú ku si mô ete stiahnu  zo stránky 
www.cvcmalacky.sk a zasla  mailom na 
cvcmalacky.zborovna@gmail.com. 

Mô ete nás aj osobne nav tívi  v Centre vo ného asu 
na adrese M. Rázusa 30, denne v ase 8.00 – 18.00 h. 

Poplatok za krú ok: 5  / mesiac. Suma sa uhrádza 
tvr ro ne alebo polro ne.  

Viac informácií radi poskytneme na ísle 034/772 22 28.  
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MESTSKÉ CENTRUM KULTÚRY MALACKY
FEBRUÁR 2018   •   www.mckmalacky.sk

2. 
FEBRUÁR

PIATOK 1600

17. 
FEBRUÁR

SOBOTA 1400

18. 
FEBRUÁR

NEDEĽA 1700

22. 
FEBRUÁR

ŠTVRTOK 1700

26. 
FEBRUÁR

PONDELOK 
1530–1700

27. 
FEBRUÁR

UTOROK 1900

27. 
FEBRUÁR

UTOROK 1800

28. 
FEBRUÁR

STREDA 1830

3. 
FEBRUÁR

SOBOTA 1800

4. 
FEBRUÁR

NEDEĽA 1600

7. 
FEBRUÁR

STREDA 1800

12. 
FEBRUÁR

PONDELOK 
1630–1930

13. 
FEBRUÁR

UTOROK 1800

14. 
FEBRUÁR

STREDA 1400

15. 
FEBRUÁR

ŠTVRTOK 1700

Cvečko KARNEVAL
organizátor: CVČ Malacky
MCK – Spoločenský dom, 
Mierové námestie
vstup voľný

SVETOVÝ DEŇ SPRIEVODCOV 
CESTOVNÉHO RUCHU 
Prechádzka Malackami so sprievod-
com: farský kostol, františkánsky 
kostol, krypty, kaštieľ. Začiatok 
v kostole na Dolnom konci.

Rozprávková nedeľa spojená 
s tvorivou dielňou
DIVADLO ŽUŽU: DOBRÚ CHUŤ
MCK – Kultúrní domeček (kino), 
Hviezdoslavova 3
vstupné: 4 € 

Vernisáž výstavy
Zuzana a Andrej BOTEKOVCI: 
POSOLSTVO OBRAZU
MCK – galéria, Záhorácka 1919
vstup voľný

KONCERT HUDOBNÉHO 
ODBORU ZUŠ
organizátor: ZUŠ Malacky
MCK – Kultúrní domeček (kino), 
Hviezdoslavova 3

Stand-up comedy show
SILNÉ REČI
MCK – Kultúrní domeček (kino), 
Hviezdoslavova 3
vstupné: 14€ 

Klub cestovateľov – O. Z. Zenit
SLAVO VONGREJ: 
Peru - národný park Huascarán
Beseda spojená s premietaním 
fotografií
MCK – galéria, Záhorácka 1919, 
1. poschodie
vstup voľný

ARTETERAPIA PRE DOSPELÝCH
s A. Záhradníkovou Krajčírovou
MCK – tvorivý ateliér, Záhorácka 1919
vstupné dobrovoľné

DIVADLO NA HAMBÁLKU
R. Obaldia: VIETOR 
V KORUNÁCH SASAFRASU
MCK – Kultúrní domeček (kino), 
Hviezdoslavova 3
vstupné: 5 €

Koncert MIA PRE DETI
MCK – Spoločenský dom, 
Mierové námestie
organizátor: MC Vánok
vstupné: 1 €

Regionálny filmový festival 
JEDEN SVET
MCK – Kultúrní domeček (kino), 
Hviezdoslavova 3
vstupné: 4 €

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO
S. Štepka: LÁS-KA-NIE 2
MCK – Kultúrní domeček (kino), 
Hviezdoslavova 3
vstupné: 19 €

Prezentácia publikácie
MALACKY. Spoznávame svoj región
MCK – galéria, Záhorácka 1919, 
1. poschodie, 
vstup voľný

Organizované pre školy a ŠK
DETSKÝ TVORIVÝ ATELIÉR
MCK – Tvorivý ateliér, Záhorácka 
1919, 1. poschodie
vstup voľný

ČAROVŇA: Numerológia
so Zuzanou Bezákovou
MCK – galéria, Záhorácka 1919
vstup voľný

Ako kráľa 
Žigmunda liečili 
na hrade Korlátka
 Choroby neobchádzali ľudstvo 
v žiadnom období. Preto človek vždy 
hľadal spôsoby, ako ich liečiť. Mnohé 
lieky a  liečby z  obdobia stredoveku 
sa nám dnes môžu zdať ako bizarné 
či drastické. Jeden zo  známych prí-
behov sa odohral na Záhorí. V  roku 
1404 sa slávneho kráľa Žigmunda 
Luxemburského pokúsili otráviť. Ne-
obvyklú liečbu podstúpil na Záhorí 
na hrade Korlátka.
 Mestské centrum kultúry Ma-
lacky–Múzeum Michala Tillnera 
v  rámci série Stretnutie s  históriou 
pripravilo posedenie s  historičkou 
Danielou Dvořákovou na tému 
zdravotnej starostlivosti a  živo-
tosprávy ľudí v období stredoveku. 
Beseda s  názvom Ako kráľa Žig-
munda liečili na hrade Korlátka 
sa uskutoční v galérii Mestského 
centra kultúry Malacky (Záho-
rácka 1919, 1. poschodie) v uto-
rok 6. februára o 18.00 h. Vstup je 
voľný a každý návštevník je srdeč-
ne vítaný.

MCK  

Maľby Jozefa Chrenu 
do 17. februára
 Galéria Mestského centra kultú-
ry v Malackách hostí výstavu Jozefa 
Chrenu s príznačným názvom Maľby. 
Výtvarník sa venuje predovšetkým 
krajinomaľbe, ale do jeho tvorby 
patria aj portréty, zátišia či abstrakt-
ná maľba. Svoje obrazy tvorí špach-
tľovou technikou, prevažne olejom 
a  akrylom, ako aj akvarelom, paste-
lom a hrudkou. 

Jozef Chrena, rodák z  Moravského 
Svätého Jána, sa maľovaniu inten-
zívne venuje od roku 1982.  Výstava 
v MCK potrvá do 17. februára. Srdeč-
ne vás pozývame. Podrobnejšie infor-
mácie o umelcovi: www.chrena.sk.   
Otváracie hodiny výstavy:
UTOROK – PIATOK 9.00 – 17.00
SOBOTA 9.00 – 12.00 

Text: -is-, foto: S. Osuský 

ZMENA PROGRAMU A VSTUPNÉHO VYHRADENÁ
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Seniorov poteší aj málo: napríklad vedieť, že ich niekto 
vypočuje, alebo im poradí 

Je krátko pred obedom a v útulnej spoločenskej miestnosti plnej kníh a ručne vyrobených predmetov sedí hŕstka seniorov. Ich ergoterapeutka Silvia im číta Záhorácke povesti. Poti-
chu si prisadnem k nim, Silvia ma predstaví. Zapnem diktafón, trošku sa zdráhajú, ale nervozita opadne a postupne sa zapájajú do rozhovoru. 

 Vypočuť si klientov zariadenia 
Senior – geriatrické centrum v  Ma-
lackách nebolo úplne jednoduché. 
Všetci sú na vozíkoch, ťažko sa im už 
rozpráva a v  mnohých činnostiach 
sú odkázaní na pomoc druhých. Ale 
z  ich odpovedí cítiť, že sa dokážu 
tešiť z  maličkostí a  spoločnosť ľudí 
je pre nich dôležitá. „Predpoludním 
chodievame k pani Silvii, ona pre nás 
robí rôzne aktivity, číta nám, robíme 
ručné práce, vypĺňame krížovky, nie-
kedy aj pečieme. Keď mala dovolen-
ku, bolo nám smutno. Snaží sa, aby 
sme tu cítili príjemne,“ hovorí pani 
Jozefína. „Po obede v izbách oddy-
chujeme, pozeráme televízor. Bývame 
po dvoch, niektorí aj sami,“ dodáva.
„Pred Vianocami sme mali kapust-
nicu so spoločenským programom, 
prišli nás pozrieť rodinní príslušníci. To 
bolo milené. Na Vianoce boli niektorí 
doma u svojej rodiny, iní trávili Štedrý 
deň v Seniore. Zdobili sme si stromček 
a sestričky nám pripravili večeru, upra-
vili stôl, dali sviečky. Mali sme rybu 
a šalát. Pekné to bolo,“ spomína pani 
Pavlína. „Sme na Záhorí, ale väčšinou 
sme z  Bratislavy, len dvaja z  nás sú 
miestni. Ale Záhorie je krásne. Z izieb je 
krásny výhľad na park, v ktorom mô-

žeme pozorovať zvieratká – vidíme ve-
veričky ohrýzajúce oriešky, ba dokon-
ca sa sem zatúlala srna s mláďatkom,“ 
hovorí pani Jozefína. Pridávajú sa aj 
ďalšie seniorky. Pani Jarmila: „V piat-
ky chodí pán a učí nás pracovať s drô-
tikmi. Ktorí sme mobilnejší, môžeme 
prísť sem do spoločenskej miestnos-
ti.“ Pani Viola: „Po zime chodíme von 
k  fontáne. Robili sme si tam aj našu 
záhradku. Pani zo záhradníctva nám 
darovala rastlinky, len nám vyschli.“ 
Pani Jarmila: „Teraz mám vysoký tlak, 
takže bývam často hospitalizovaná, 
ale nemocnicu máme hneď vedľa.“ 
 Pán Štefan je v zariadení už piaty 
rok. Je tu najdlhšie. Veľký, mohutný 
chlap, sediaci na vozíku, pozoruje 
všetkých naokolo. Na otázku, čo má 
rád, odpovie, že rád chytá ryby. Teda 
keď je na návšteve u syna, ten ho ešte 
aj teraz občas vezme. Aj počas Vianoc 
bol. Ale hovorí, že v  Seniore je mu 
lepšie. Má tu svoj režim, je zvyknutý, 
všetko tu pozná, postarajú sa oňho. 
 Pán Dušan, vysoký štíhly elegán, 
sedí celý čas ticho a vypĺňa krížovky. 
Má Alzheimerovu chorobu, ale krí-
žovky mu idú jedna radosť, má ich na 
stole celú kopu. Len keď sa spýtam, 
čo mali na vianočnú večeru, zdvihne 

hlavu a  zapojí sa: „Mali ste rybu? Ja 
som tu nebol, bol som u dcéry,“ a po-
kračuje nerušene v krížovkách. 

Aktivity, ktoré sa nám môžu zdať 
bežné, sú pre seniorov podstatné
Klientom sa v  zariadení už tri roky 
venuje ergoterapeutka Silvia. Jej 
úlohou je tráviť so seniormi zmys-
luplne voľný čas a  podporovať v  čo 
najväčšej miere ich samostatnosť 
v každodenných bežných aktivitách, 
ktoré sa zdravým ľuďom môžu zdať 
úplne banálne. „V  živote seniorov 
nejde iba o čakanie na svoj posledný 
deň. Je potrebné udržať ich, aby zvlá-
dali činnosti, ako napríklad obliecť sa, 
najesť sa, vedieť rozprávať, prípadne 
chodiť. V  súčasnosti sa vek človeka 
veľmi zvýšil  a čoraz viac sa stretáva-
me so seniormi, ktorí trpia demenciou 
či Alzheimerom. Táto choroba nie je 
taká viditeľná ako iné, ale nás „zdra-
vých“ vyrušuje. Je potrebné s nimi pra-
covať inak.  Denne vykonávať a cvičiť 
činnosti v  podobe strihania, lepenia, 
maľovania, skladania, ktoré slúžia na 
udržanie jemnej motoriky. Hrať spo-
ločenské hry, piecť koláče a spomínať 
na obdobie mladosti. Je totiž dôle-
žité udržiavať spoločenský kontakt 
a pamäťové schopnosti na adekvátnej 
úrovni,“ hovorí Silvia.

Mať po ruke lekárov je dôležité 
„Prichádzajú k  nám väčšinou klienti, 
ktorých zdravotný stav si vyžaduje pre-
dovšetkým ošetrovateľskú, resp. zdra-
votnú starostlivosť. Môžem povedať, že 
sme jedno z  mála zariadení, ktoré má 
k dispozícii nepretržite 24 hodín denne 
zdravotnú sestru. V iných zariadeniach 
je bežné mať zdravotnú sestru len od 
pondelka do piatka 8 hodín denne. 
Veľkou výhodou je, že naše zariade-
nie sa nachádza priamo v  nemocnici, 

čo znamená, že v  prípade náhleho 
zhoršenia zdravotného stavu našich 
klientov prevezieme na vyšetrenie na 
pohotovosť. Zároveň sa tu nachádza 
množstvo ambulancií, takže keď klient 
potrebuje odborné vyšetrenie, navštívi 
„našich“ odborných lekárov. Nemusí 
sa objednávať žiadna sanitka, klient 
nemusí ísť ďaleko mimo zariadenia 
a nemusí po vyšetrení čakať na sanitku 
niekedy aj niekoľko hodín, ktorá ho za-
vezie späť do jeho zariadenia. Jednodu-
cho všetko je tu „po ruke“. Okrem zdra-
votnej sestry sú v dennej zmene vždy tri 
opatrovateľky, jedna zamestnankyňa 
v kuchynke, vrchná sestra, ja ako ergo-
terapeut a  riaditeľ. V  nočnej zmene sú 
okrem zdravotnej sestry  aj dve opatro-
vateľky,“ vysvetľuje Silvia.

Pomoc dobrovoľníkov je vítaná
„Naši klienti sa potrebujú predovšet-
kým s niekým porozprávať. Pre každé-
ho z  nás je veľmi ťažké, keď nemáme 
komu povedať, čo nás bolí, čo nás 
trápi, čo alebo kto nás nahneval. Aj 
u našich klientov je to to isté. Potrebu-
jú mať pocit, že je tu niekto, kto ich vy-
počuje a prípadne poradí. Ale to nie je 
len mojou prácou. Snažia sa o to všetci 

ľudia, čo v  Seniore pracujú. Najbližšie 
do kontaktu prichádza s  klientom 
opatrovateľka. Pomáha im pri oblie-
kaní, rannej hygiene, kŕmení a  vždy 
s nimi prehodí  pár slov,“ pokračuje Sil-
via. „Trošku nám chýba dobrovoľnícka 
práca aj ľudí zvonka. Snažili sme sa 
osloviť študentov, či by nechodili as-
poň raz mesačne za našimi seniormi 
zahrať si človeče, príp. ísť s  nimi von. 
Nenašiel sa však nikto, kto by to robil. 
Využívam teda ako dobrovoľníkov as-
poň moje deti, najmä počas prázdnin. 
Myslím si, že každý z  nás by mal učiť 
svoje deti pomáhať ľuďom, ktorí už nie 
sú na vzhľad veľmi príťažliví, dokonca 
sú už riadne popletení. Veď aj my bu-
deme raz starí. A práve z toho dôvodu 
sa snažím k našim klientom pristupo-
vať s láskou,“ dodáva. 

Ergoterapeut je poslanie, nie práca
„V tomto prípade je to asi skôr o celoži-
votnom poslaní človeka. Ja som už od 
mladosti vedela, že chcem pomáhať 
ľuďom. Ak si človek vyberie to, čo vní-
ma ako svoje naplnenie, tak aj prácu 
robí s láskou,“ hovorí na záver Silvia. 

www.seniormalacky.sk

Právna poradňa: rozvod „dohodou“ a bezpodielové spoluvlastníctvo
Po vyše 20 rokoch manželstva sme sa s manželkou ocitli na pokraji rozvodu. V podstate sme s tým obaja zmierení, čiže dá sa povedať, že s rozvodom súhlasíme. Spoločné deti nemáme. 
Počul som, že je možné na súd podať návrh na rozvod dohodou. Ako by mal taký návrh vyzerať? Ako dlho sa čaká na pojednávanie? Je možné dohodnúť sa o rozdelení majetku ešte pred 
rozvodom? 

 Slovenský právny poriadok, na 
rozdiel od českej právnej úpravy, 
rozvod dohodou nepozná. Ani sú-
hlas oboch manželov s  rozvodom 
nie je zárukou, že súd manželstvo 
rozvedie, pretože na rozvod nie 
je právny nárok. V  zmysle zákona 
o rodine k zrušeniu manželstva roz-
vodom možno pristúpiť len v odô-
vodnených prípadoch. Súd môže 
manželstvo na návrh niektorého 
z manželov rozviesť, ak sú vzťahy 
medzi manželmi tak vážne naru-
šené a trvalo rozvrátené, že man-
želstvo nemôže plniť svoj účel a od 
manželov nemožno očakávať obno-
venie manželského spolužitia. Súd 
zisťuje príčiny, ktoré viedli k vážne-
mu rozvratu vzťahov medzi manžel-
mi a pri rozhodovaní o rozvode na ne 
prihliada. Súd pri posudzovaní miery 
rozvratu vzťahov medzi manželmi 
prihliada na porušenie povinností 
manželov v zmysle zákona o rodine. 
Súd je tiež povinný viesť manže-
lov k odstráneniu príčin rozvratu 

a usilovať sa o ich zmierenie, nap-
ríklad formou mediácie. Skutočnosť, 
že obaja s rozvodom súhlasíte a ne-
máte spoločné deti, však priebeh 
rozvodu bezpochyby urýchli. 
 Konanie o rozvod manželstva 
sa začína len na návrh jedného 
z  manželov. Návrh na rozvod musí 
obsahovať označenie príslušného 
súdu, účastníkov, pravdivé a úplné 
opísanie rozhodujúcich skutoč-
ností, označenie dôkazov na ich 
preukázanie a musí byť zjavné, 
čoho sa navrhovateľ domáha. 
K návrhu je potrebné pripojiť listin-
né dôkazy, na ktoré sa navrhovateľ 
odvoláva - v  prípade bezdetného 
manželstva pôjde najmä o  kópiu 
sobášneho listu. Potrebné je tiež 
uhradenie súdneho poplatku vo 
výške 66 €. Spísanie návrhu na roz-
vod advokátom nie je nevyhnutné. 
Ak však vami podaný návrh nebude 
obsahovať všetky náležitosti, pre-
dĺži to samotné konanie, lebo súd 
vás vyzve na doplnenie, prípadne 

opravu. Po podaní návrhu a  vyjad-
rení sa k návrhu druhým manželom 
súd nariadi ústne pojednávanie, na 
ktoré predvolá oboch manželov. 
V  zákone nie je stanovená leho-
ta, dokedy je súd povinný vytý-
čiť pojednávanie, záleží to najmä 
od zaťaženosti konkrétneho súdu 
a sudcu. V ideálnom prípade to môže 
byť do dvoch mesiacov, no niekedy 
aj o niekoľko mesiacov dlhšie. 
 Dôsledkom zániku manželstva 
rozvodom je zánik bezpodielo-
vého spoluvlastníctva manželov 
(BSM), ak toto nezaniklo už skôr 
rozhodnutím súdu z  iných dôvo-
dov. Po zániku BSM sa má vykonať 
jeho vyporiadanie, teda rozdelenie 
spoločného majetku a  vyrovnanie 
vzájomných nárokov. Občiansky 
zákonník predpokladá, že manže-
lia sa vyporiadajú predovšetkým 
dohodou. Dohoda nemusí byť 
schválená súdom a písomná forma 
sa vyžaduje, len ak je predmetom 
vyporiadania nehnuteľnosť. Doho-

du o vyporiadaní BSM môžete uzav-
rieť pred zánikom manželstva len 
s odkladacou podmienkou via-
žucou účinnosť tejto dohody na 
zánik manželstva. Bez odkladacej 
podmienky účinnosti zmluvy by 
bola dohoda neplatná, pretože nie 
je možné vyporiadať BSM s účin-
kami ešte pred jeho skutočným 
zánikom, t. j. pred právoplatnos-
ťou rozsudku o rozvode. Po zániku 
manželstva takáto dohoda nado-
budne účinnosť a už nie je potreb-
né uzavrieť ďalšiu dohodu. Druhou 
možnosťou je uzavretie zmluvy 
o  budúcej zmluve o  vyporiadaní 
BSM. Podstatou takejto zmluvy je 
záväzok manželov uzavrieť v dojed-
nanej dobe po zániku manželstva 
riadnu dohodu o vyporiadaní BSM, 
pričom musí byť uvedený predmet 
tejto dohody, ktorým je spôsob 
vyporiadania. Pokiaľ však nemáte 
špecifický dôvod, prečo je nutné 
záväzne sa dohodnúť na vyporiada-
ní BSM už pred rozvodom, je úplne 

postačujúce a štandardné uzavrieť 
dohodu o  vyporiadaní BSM až po 
rozvode. Pre vypracovanie dohody 
o  vyporiadaní BSM odporúčame, 
aby ste sa obrátili na advokáta. 
Môžete tak predísť problémom 
s  prípadnou neplatnosťou takejto 
dohody. 

JUDr. František Kurnota, advokát
mail: kurnota.f@gmail.com
mobil: 0908 332 960

Máte právny problém? V  spolupráci 
s advokátom F. Kurnotom odpovieme 
na vaše otázky, poradíme v  zložitých 
situáciách. Právna poradňa je bez-
platná, diskrétnosť zaručujeme. Kon-
taktovať nás môžete aj anonymne. 

Otázky na právnika posielajte 
na mailovú adresu: 
poradna@malacky. sk, 
prípadne na poštovú adresu:
Mestský úrad, Bernolákova 
5188/1A, 901 01 Malacky.

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Odišiel si navždy v nekonečnú diaľ 
a my v srdci máme len smútok a žiaľ.

5. februára uplynie 6 rokov, 
čo nás opustil milovaný manžel 

a otec Štefan Horínek z Malaciek.
S láskou v srdci spomínajú 

manželka Ľudmila a tri dcéry 
s rodinami.

Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku. 

Čas plynie, smútok zostáva, 
tá strata v srdci bolieť neprestáva... 

2. februára si pripomíname 
smutné druhé výročie úmrtia 

nášho milovaného 
Radovana Ružu. 

S láskou a úctou spomínajú 
manželka Andrea, dcéry Simonka 

a Natálka, otec a brat s rodinou 
a ostatná rodina.

V láske sme žili, 
radi sme sa mali. 

Prišla chvíľa, keď sa Tvoje 
očká navždy zatvorili. 

7. februára si pripomíname 
nedožitých 79 rokov 

Marcelky Dávidovej, rod. 
Mikuličovej z Malaciek. 

S láskou a úctou spomína manžel 
Emil a celá rodina. Kto ste ju 

poznali, venujte jej tichú spomienku.

 

1. februára pred piatimi rokmi 
zomrel môj tatko Augustín Brimich. 

O týždeň neskôr odišiel 
aj jeho brat Ladislav. 

Na obidvoch si spomína Gabika.

SPOMIENKY

 

Kvapka krvi 
SČK Miestny spolok Malacky pozýva na odber krvi, ktorý sa uskutoční 

v pondelok 5. februára od 8. do 11. hod. 
v Gymnáziu Malacky (Ul. 1. mája 8).

Na odber si prineste občiansky preukaz, kartu poistenca a preukaz darcu.
Info: www.ntssr.sk – darcovstvo krvi.

Kontakty pre záujemcov: 
0949 123 362, klaudiakov@centrum.sk

DARUJ KRV- ZACHRÁNIŠ ŽIVOT!

Februároví 
jubilanti 

80 rokov
 Mária Fajkošová 
 Anna Horáčková 
 Viktor Klen 
 Jozef Kubík 

85 rokov
 Zuzana Lončeková 
 Štefania Malíková 
 Emil Priehoda 
 Vilma Slobodová 
 Milan Támer 
 Jozef Tichý

91 rokov
 Anna Michalcová

93 rokov
 Irena Šifelová

Srdečne blahoželáme!

  Povedali si ÁNO:
Rebeka Martina Baloghová a Ján Beňa

  Vítame medzi nami:
Richard Árvai *19. 12. 
Peter Chrupka *31. 12. 
Peter Lalík *1. 1. 
Zina Mikušová *12. 1. 
Dominik Košťál *14. 1. 

  Opustili nás:
Ladislav Nagy, Suchohrad, *1945
Karol Greif, Malacky, *1951
Jozef Baluch, Malacky, *1936
Ľudovít Ivančík, Malacky, *1925
Anastázia Vinceková, Kuchyňa, *1932
Štefan Nemec, B. Humence, *1929
Oľga Filová, Malacky, *1930

MALACKÁ MATRIKA 
od 1. 1. do 29. 1. 2018

Rok 2017: 
220 narodených Malačanov Vlani mesto privítalo vyše dve 

stovky nových obyvateľov 
 Demografický vývoj v  uplynu-
lom roku priniesol jasné čísla: k  31. 
decembru 2017 sa narodilo 220 
Malačanov, z toho bolo 115 diev-
čat a 105 chlapcov. Pre porovnanie 
- v  roku 2016 sa narodilo 225 detí 
(101 dievčat a 124 chlapcov).
 Dvadsaťjeden detí z nových oby-
vateľov mesta sa narodilo v  zahra-
ničí, z  toho najviac – 19 – v  Českej 
republike. Po jednom dieťati sa naro-
dilo v Rakúsku a v Kanade.  
 Tamara a  Martin Tomečkov-

ci a  Lea a  Liana Leškové – také 
sú mená malackých dvojčiat, kto-
ré uzreli svetlo sveta v  roku 2017.  
V  roku 2016 sa dvojčatá narodili až 
trikrát a v  jednom prípade dokonca 
trojčatá. 
 Medzi najpoužívanejšie dievčen-
ské mená v  roku 2017 patrili Nina, 
Tereza, Ema, Mia a  Timea. Chlap-
com dali rodičia najčastejšie mená 
Adam, Filip a Jakub.  Aj v roku 2017 
dostali malackí novorodenci netra-
dičné krstné mená, napríklad diev-

čenské Shania či Marisa a chlapčen-
ské Matteo alebo Markus.
 Ako meno Nina, tak  aj meno 
Adam skončili v  rámci Slovenska 
na druhej priečke, prvenstvo medzi 
dievčenskými menami získala Sofia 
a medzi chlapčenskými Jakub. Meno 
Jakub je na čele slovenského rebríč-
ka už od roku 2015! V roku 2014 bol 
favoritom medzi chlapčenskými me-
nami práve Adam.

I. Sochorová

Klub dôchodcov je stále aktívny, 
prijíma aj nových členov 
Najdôležitejšou informáciou je, že Klub dôchodcov v  Malackách stále existuje. V  zhluku niekoľkých senior-
ských organizácií, ktoré pracujú v meste, možno nedopatrením vyšla na verejnosť informácia, že najtradičnej-
ší nositeľ stretávania sa dôchodcov prestal fungovať. A pritom je všetko práve naopak.

 Aktuálne sa vymenilo vedenie 
klubu: bývalú predsedníčku Danie-
lu Malinovú vo funkcii vystriedala 
Veronika Jahodová. Kuriózna a ve-
selá „ovocná“ zhoda v  priezviskách 
oboch protagonistiek mnohým vy-
čarila úsmev na tvári. Obe ženy pri-
stúpili k svojej úlohe v novej situácii 
odhodlane a  zodpovedne. D. Mali-
nová zaspomínala na predchádza-
júcu bohatú činnosť Klubu dôchod-
cov v Malackách, o ktorej vypovedá 

aj niekoľko hrubých kroník. „Všetky 
aktivity prispôsobujeme skutočnosti, 
že naši členovia sú ľudia v pokročilom 
veku, sedemdesiatnici, osemdesiatnici 
a starší. Najstaršia členka, pani Vlasta 
Nemečková, má 95 a  najstarší člen, 
pán Ján Kilián, dokonca 99 rokov,“ pri-
blížila expredsedníčka. 
 Novozvolená vedúca klubu naj-
starších Malačanov V. Jahodová in-
formovala o  dôležitej skutočnosti: 
„Z dôvodu našej identity a  originality 

sme názov organizácie zmenili na 
Denné centrum v Malackách. Organi-
začne je začlenené pod Mestský úrad 
Malacky – Klientske centrum.“ 
 A  čo všetko tu na členov klu-
bu čaká? „Usporadúvame besedy, 
prednášky o  zdraví, výžive, kultúre či 
systéme sociálneho zabezpečenia. 
Stretávame sa pri príležitosti sviatkov 
a jubileí. Naši členovia pravidelne spo-
lu čítajú dennú tlač, diskutujú na rôz-
ne témy z internetu, chodia  na jedno-
dňové výlety a je toho ešte oveľa viac,“ 
hovorí V. Jahodová s tým, že hlavnou 
úlohou centra v  budúcnosti bude 
rozšíriť členskú základňu o  nových 
členov. Stretnutia v  dennom centre 
sa konajú denne od pondelka do 
štvrtka od 13.00 do 18.00 h.  
 Pani Malinovej, ktorá zostáva 
dôležitým poradným hlasom, ďa-
kujeme za dlhoročné predsedníc-
tvo Klubu dôchodcov v Malackách 
a  organizácii pod vedením pani 
Jahodovej  želáme veľa príjemných 
dní a spoločne strávených chvíľ so 
seniormi.

Text: I. Sochorová, foto: S. Osuský

Bývalá predsedníčka Klubu dôchodcov D. Malinová s vedúcou Klientskeho cen-
tra MsÚ A. Kmecovou a primátorom mesta J. Říhom. 

Najčastejšie dievčenské mená
• Nina • Tereza • Ema • Mia • Timea

Najčastejšie chlapčenské mená
• Adam • Filip • Jakub  

Pôvod mena Nina 
• ruské meno, pochádzajúce z Kau-
kazu. Má však zrejme grécky, heb-
rejský alebo perzský pôvod.  Sv. 
Nina  je patrónkou a prvou evanje-
lizátorkou  Gruzínska, kde má toto 
meno podobu  Nino. Na Slovensku 
má meniny 12. júla.

Pôvod mena Adam 
• meno  hebrejského  pôvodu. Pô-
vodne zo slova „hádám“, čo zna-
mená prsť, zem. Adam je teda člo-
vek z hliny. Na  Slovensku  má me-
niny  24. decembra, počas sviat-
ku Štedrého dňa.

-is-

115 
dievčat

105 
chlapcov
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Chceš sa naučiť hrať ping

pong???

Tak príď každý pondelok alebo v stredu o 14:30

hod. do mestskej stolnotenisovej haly

v Malackách na Sasinkovej ul. 73 

Tel.: 0940 234 283

 MSK Malacky

EXTRALIGA MUŽI

STOLNÝ TENIS

sobota 10. február 

16.00 h

MSK Malacky – Hont.Trsťany/Dudince

 Stolnotenisová hala MSK Malacky, Sasinkova 73

Mladší žiaci v hádzanej bronzoví
 Hádzanári Strojára vo vekovej 
kategórii mladší žiaci sa v januári zú-
častnili na turnaji OLMA Cup 2018 vo 
Velkej Bystřici. Osem tímov hralo sys-
témom každý s každým, po ktorom 
nasledovali stretnutia o medaily. Po 
piatich víťazstvách a dvoch prehrách 
sa dostali z tretej pozície po základ-
nej časti do boja o 3. miesto. Svoje 
umiestnenie v stretnutí s ŠKP Brati-
slava potvrdili a vyhrali 21:15.
 Okrem kolektívneho úspechu 
nás teší aj fakt, že najlepším strelcom 
turnaja sa stal náš talentovaný hráč   
Jakub Galovič so 44 gólmi.  Po celý 
turnaj bol v bráne Dominik Marek 
(ročník 2007), ktorý výkonmi potvr-

dil svoj obrovský talent. Hráčom sa 
podarilo aj mimo ihriska utvoriť dob-
rú partiu, čo nás do budúcnosti teší.  
 Družstvo tvorili chlapci naro-
dení v rokoch 2005, 2006 a 2007 
v zostave  Jakub Galovič, Kristián 
J. Rummel, Enrique Spišiak, Juraj 
Havlík, Adam Taro, Juraj Valigur-
ský, Dominik Marek, Filip Rummel 
a Šimon Pullmann.

Výsledky – základná časť:  
Malacky – ŠKP Bratislava 10 : 5 
Malacky – Lovosice 8 : 16 
Malacky – Stupava 2006 14 : 5 
Malacky – Dukla Praha 4 9 : 7 
Malacky – Hostivice 14 : 4 

Malacky – Zubří 17 : 5 
Malacky – Velká Bystřice 5 : 8

Zápas o 3. miesto:
Malacky – ŠK Bratislava  21 : 15

Poradie:
1. Lovosice
2. Veká Bystřice
3. Strojár Malacky
4. ŠKP Bratislava
5. Dukla Praha 4
6. Hostivice
7. Stupava 2006
8. Zubří

M. Rummel

Skaut Ľuboš – športovec s dušou bojovníka 
„Úspech sa vždy a všade začína odvahou.“ Napoleon Bonaparte.
Odvaha je hlavnou pozitívnou vlastnosťou nášho skauta - rovera, člena 69. Zboru M. R. Štefánika Sloven-
ského skautingu v Malackách. V auguste 2007 s našou skautskou výpravou prešiel a úspešne zdolal hrebe-
ňovku Nízke Tatry od Donovál až po Kráľovu hoľu a v ďalších rokoch svojho členstva v našom zbore prešiel 
veľa ďalších kilometrov po Malých Karpatoch. Prekonal sám seba. 

 Skromný, usmievavý mladý člo-
vek od útleho detstva prekonáva 
prekážky, ktoré mu osud nadelil, av-
šak nikdy sa nevzdáva. Ľuboš Janči. 
Poznáme ho ako jazdca na bicykli 
– trojkolke, vždy viditeľne označe-
ného, pre niekoho záhadný, ale vždy 
odhodlaný prekonať sám seba, pre-
konať svoj handicap. Denne preko-
náva kilometre po Záhorskej nížine 
či Malých Karpatoch. 
 Vďaka svojej odvahe a  nezlom-
nej vôli má za sebou veľmi úspešný 

rok 2017  v  pretekoch v  cyklistike 
zdravotne postihnutých na európ-
skej aj svetovej úrovni. Spoznajte ho 
ako úspešného mladého človeka. 

Toto sú jeho úspechy:
Svetový pohár, Maniago (Taliansko) 
• časovka: 10. miesto
• cestné preteky: 9. miesto

Svetový pohár, Emmen (Holandsko) 
• časovka: 10. miesto
• cestné preteky: 10. miesto

Európsky pohár, Vrátna dolina (SR) 
• časovka: 1. miesto
• cestné preteky: 1. miesto

Európsky pohár, Praha (ČR) 
• časovka: 2. miesto
• cestné preteky: 2. miesto

Svoj úspech mi vždy oznamoval 
s  úsmevom a  neskrývanou hrdos-
ťou. Po pretekoch Európskeho po-
hára vo Vrátnej doline sa rozhovoril: 
„Počas pretekov som nemal problém 
s  technikou jazdy ani s fyzickou kon-
díciou. Keďže trať dôverne poznám, 
boli z toho dve prvé miesta a zlepšenie 
osobného výkonu o  9 minút oproti 
minulému roku. Plný elánu a  nových 
skúseností sa už teraz teším na ďalší 
ročník pretekov, pretože sa tam vždy 
stretne veľa ľudí s  pozitívnym mysle-
ním a súťažným duchom.“
Ľubošovi k jeho krásnym úspechom 
srdečne blahoželáme. Sme naňho 
veľmi hrdí. Je jedným z  nás, je náš 
skaut. Do budúcnosti mu želáme 
veľa síl, pozitívneho myslenia a  naj-
mä odvahy. 

Text a foto: Marika, zástupca 
vodcu 69. Zboru M. R. Štefánika, 

Slovenský skauting Malacky

FC Malacky sa pripravuje na jarnú časť sezóny
Malackí futbalisti sa po zimnej prestávke vrátili do tréningového zaťaženia, ktoré vyplnia aj prípravné 
stretnutia. Sériu zimných priateľských zápasov odštartovali naši futbalisti v sobotu 27. januára a v nedeľu 
28. januára dvoma prípravnými zápasmi. Po nich ich čaká sústredenie v Hodoníne.  

Zimné prípravné zápasy FC Malacky 

sobota 27. január
umelé ihrisko Plavecký Štvrtok
FC Malacky – Lokomotíva Devínska 
Nová Ves 8:0 (1:0)

nedeľa 28. január
ihrisko Slovana Bratislava 
FK Rača – FC Malacky 6:4 (4:3) 

streda 31. január, Hodonín
MFK Hodonín – FC Malacky 

sobota 3. február, Hodonín
TJ Sokol Lanžhot – FC Malacky

sobota 10. február, 10.00 h
umelé ihrisko Plavecký Štvrtok
FC Malacky – TJ Iskra Holíč 

streda 14. február, 18.00 h
umelé ihrisko Stupava (štadión 
Interu BA)
FC Malacky – FC Rohožník

sobota 17. február, 11.00 h 
umelé ihrisko Dunajská Lužná
OFK Dunajská Lužná – FC Malacky 

sobota 24. február 
čas a miesto konania budú spresnené  
SK Rakvice – FC Malacky 

nedeľa 25. február, čas neurčený 
umelé ihrisko Plavecký Štvrtok
TJ Iskra Boleráz – FC Malacky 

nedeľa 4. marec, čas neurčený
futbalový štadión v Zámockom 
parku
FC Malacky – FK Oreské 

M. Binčík 

Extraliga v hádzanej - výsledky
Tatran Prešov – Strojár Malacky 45:18 (22:9)
Góly Malaciek: Ivan Oslej 5, David Stachovič 4, David Rybjanský 2, Tomáš Sta-
chovič 2, Robert Baláž 2, Jakub Krajčír 1, Pavol Bízek 1, Michal Ichman 1.

Strojár Malacky – Tatran Prešov II. 20:26 (9:14) 
Góly Malaciek: Vladimír Pavlík 6, Ivan Oslej 3, Tomáš Stachovič 3, Mário Pre-
vaj 3, Jakub Krajčír 1, Tomáš Baláž 1, Robert Baláž 1, Michal Ichman 1, David 
Rybjanský 1.

Strojár Malacky – HC Sporta Hlohovec 16:24 (6:9)
Góly Malaciek: Roman Valachovič 4, Mário Prevaj 4, Ivan Oslej 3, David Stacho-
vič 3, Ján Fekete 1, Dušan Baďura 1.

Extraliga v stolnom tenise - výsledky
MŠK Čadca – MSK Malacky 3:6 (na sety 12:18)
MSK Malacky – SK Vydrany 0:7 (na sety 2:26)
MSK Malacky – Lokomotíva Košice 6:3 (na sety 23:12)
MSK Malacky – MŠK VSTK Vranov 5:5 (na sety 23:23) 

-mb-

Najbližšie číslo Malackého hlasu 
vyjde v stredu 14. februára.


