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ÚVODNÍK

Čo nového? 
 Ahoj, ako sa máš? Čo nového? – 
takto sa obyčajne začínajú rozhovory 
medzi priateľmi či známymi. Otázku 
Čo nového? si namiesto vás čitateľov 
kladieme aj my a  hneď na ňu odpove-
dáme. Žiaľ, nič nové nemáme v téme 
Žihadielko. Hoci hlasovanie trvá do kon-
ca februára, mestá pred nami už majú 
nedosiahnuteľný náskok. Znamená to, 
že detské ihrisko s motívom včielky Maje 
sa nám nepodarí vyhrať ani na tretí po-
kus. Nevadí, nového máme predsa len 
dosť a radi sa o to s vami na stránkach 
Malackého hlasu podelíme. Tu sú nie-
ktoré z noviniek nášho mesta: Výrazná 
umelecká osobnosť Malaciek pani 
Čtveráková bude mať vďaka štedrým 
darcom novú pec na vypaľovanie 
keramiky. Z LA do MA prišli Anjelské 
krídla. Budeme mať technickú škôl-
ku, kde sa budú deti učiť zručnosti 
i  logickému mysleniu. Šikovní žiaci 
z Dérerky pripravili výstavu k storoč-
nici prvej Československej republiky. 
Malackí hádzanári šokovali favoritov 
z  Topoľčian. Futbalisti pred jarnou 
časťou sezóny rozšírili svoj káder. 
Všetky tieto témy a ešte oveľa viac priná-
šame v aktuálnom Malackom hlase. 
 Dve novinky máme aj priamo 
v redakcii: tou prvou je posila, ktorá 
pribudla do nášho tímu. Vyštudova-
ná žurnalistka Nina Bednáriková sa 
premiérovo predstavuje ako autorka 
článku na strane 5. O  druhej novinke 
sa presvedčíte, keď si na webe otvoríte 
stránku www.malackyhlas.sk. Elektro-
nické vydania Malackého hlasu mô-
žete od prvého tohtoročného vydania 
prehľadne a pohodlne listovať. 
 Takže čo máte nového? Verím, že 
všetky dobré veci vo vašich životoch 
zostávajú po starom a ak máte predsa 
len niečo nové, nech je to zmena k lep-
šiemu. 

Ľ. Pilzová  

Zápisy detí do 
základných škôl
Mesto Malacky oznamuje, že zápis 
detí do prvého ročníka základných 
škôl v  jeho zriaďovateľskej pôsob-
nosti sa uskutoční v dňoch:
     
PIATOK 13. 4.  14.00 - 18.00 h 
SOBOTA 14. 4.   9.00 - 12.00 h

Mesto Malacky je zriaďovateľom 
škôl: Základná škola Dr. J. Dérera 
(Ul. gen. M. R. Štefánika 1175/7), Zá-
kladná škola, Štúrova 142/A a Zá-
kladná škola, Záhorácka 95. 

V tom istom čase sa uskutoční aj zá-
pis na Spojenú školu sv. Františka 
Assiského (Kláštorné nám. 1).

Ak rodičia zapíšu dieťa na viac škôl 
a v spádovej škole, do ktorej dieťa pat-
rí, už z  kapacitných dôvodov nebude 
miesto, školu na plnenie povinnej škol-
skej dochádzky mu určí mesto Malacky. 

-red-

Výstava v škole je oslavou storočnice Československa
„Bola to krajina, v ktorej sa narodili naši rodičia,“ znela najčastejšia odpoveď šiestakov zo ZŠ Dr. J. Dérera na otázku, čo vedia povedať o Českoslo-
vensku. Vestibul najstaršej školy v meste aktuálne zdobí výstava venovaná storočnici spoločného štátu Čechov a Slovákov.

 Keď  Slovenské národné múze-
um spolu s Českým národným mú-
zeom vyhlásili súťažný vzdelávací 
projekt pri príležitosti významné-
ho výročia, pre školu - ako nosi-
teľa tradície, to bola veľká výzva. 
A  hoci sa právnik, advokát a  ná-
rodovec Jozef Dérer, po ktorom je 
pomenovaná, zlomového medz-
níka našich dejín nedožil (zomrel
20. marca 1918), k  vzniku prvej 
republiky dopomohol jeho syn, 
JUDr. Ivan Dérer. 

Nadšenie i obavy z novej doby
Významný politik I. Dérer, ktorý bol  
v  roku 1992 in memoriam vyzna-
menaný Radom T. G. Masaryka, ok-
rem iného vydával malacké noviny 
Osveta. Prvé číslo tohto periodika 
z  11. januára 1919 sa na výstavu 
dostalo vďaka pedagógovi Anto-
novi Paštekovi. Vo vitríne pri no-
vinách tróni starý školský rozhlas 
z  roku 1936, fotoaparát, hrianko-
vač, román Babička od B. Němcovej 
či zbierka Kytice od K. J. Erbena, vy-
dané začiatkom 20. storočia. Túto 

časť výstavy dotvára krasopisom 
písaná kronika z  niekdajšej rím-
sko-katolíckej dievčenskej školy, 
v  ktorej rádové sestry vincentky 
zaznamenali udalosti októbra 1918 
v Malackách. Zrod Československa 
predstavoval nielen nadšenie, ale 
pre niektorých tiež strach a obavy 
z  toho, čo bude. V  takomto roz-
položení sa nachádzala aj kňažná 
Margita Pálffy, manželka Mikuláša 
XIII. Pálffyho.  
Vzácnym exemplárom je osvedče-
nie o službe z roku 1929, ktoré vydal 
Ladislav Nádaši Jégé, známy lekár, 
novinár a spisovateľ, dievčaťu slúžia-
cemu u neho v kuchyni. Ide o jednu 
z pamiatok na život obyvateľov Sla-
nice, ktorí začiatkom 50. rokov, po 
zatopení rodnej obce vodami Orav-
skej priehrady, hľadali nový domov 
i v Malackách. 
V  pamätníku z  medzivojnového 
obdobia zasa nájdeme venovania 
písané v  nemčine, čo je svedec-
tvom, že na Záhorí sa 
nepoužívala len slo-
venčina. Po
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Návštevy pacientov sú 
pre chrípku zakázané
Nemocnica Malacky oznamuje, že od pondelka 12. februára až DO 
ODVOLANIA je na lôžkových oddeleniach zákaz návštev z  dôvodu 
chrípkovej epidémie.

-red-
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Oznam pre žiadateľov 
o nájomné byty 
 Oznamujeme žiadateľom o ná-
jomné byty na Ul. Pri Maline v Ma-
lackách, ktorí boli na základe vy-
hodnotenia žiadosti zaradení do 
evidencie, aby  aktualizovali svo-
ju žiadosť o nájomný byt a do 
30. apríla 2018 doplnili potvrdenie 
o čistom mesačnom priemernom 
príjme každej posudzovanej oso-
by za rok 2017. Ukladá to § 3 ods. 
7 Všeobecne záväzného nariadenia 
(VZN) mesta Malacky č. 9/2011 o na-
kladaní s nájomnými bytmi vo vlast-
níctve mesta Malacky. 

 V prípade, že v osobných úda-
joch nastala akákoľvek zmena (napr. 
stav, trvalý pobyt, narodenie dieťaťa 
a pod.), uveďte to v dotazníku, kto-
rý nájdete na webe mesta Malacky 
www.malacky.sk, časť OBČAN - NÁ-
JOMNÉ BYTY. V opačnom   prípade   
bude žiadosť   o nájomný   byt   vyra-
dená z evidencie (§  3  ods.  8  VZN). 
Do 30 dní od skončenia lehoty na do-
plnenie požadovaných dokladov do-
stane žiadateľ písomnú informáciu.  

MsÚ

Nové prevádzkové 
hodiny verejných WC 
(Kláštorné nám.)

PONDELOK 9.00 – 17.00 h
UTOROK 9.00 – 17.00 h
STREDA 9.00 – 17.00 h
ŠTVRTOK 9.00 – 17.00 h
PIATOK 9.00 – 17.00 h
SOBOTA 8.00 – 12.00 h

-red-

Výstava v škole je oslavou 
storočnice Československa 

(pokračovanie zo str. 1)

Storočná kolíska, listy z vojny aj LP 
platne 
Dôležitú úlohu pri koncipovaní vý-
stavy zohrali samotní žiaci. Spočiat-
ku pre nich vzdialená téma v koneč-
nom dôsledku priniesla nadšenie. 
Deti zo 6. ročníka začali prinášať rôz-
ne predmety a  spustili lavínu, ktorá 
k aktivite priviedla aj starších žiakov. 
V rámci hodín dejepisu a občianskej 
náuky spolu s vyučujúcimi Simonou 
Hránkovou, Kristínou Mišejovou 
a Pavlínou Habovou, študentkou his-
tórie a nemeckého jazyka a literatú-
ry, vytvorili precíznu a odbornú pre-
zentáciu chronologicky zahŕňajúcu 
množstvo historických predmetov 
z československej éry. A navyše - ar-
tefakty dokázali priblížiť aj cez pekné 
rodinné príbehy. 
Z príspevkov detí sa dozvedáme, že 
originálne formičky na pečenie si 
mohli dovoliť len v zámožnejších ro-
dinách. Krásny drevený vyrezávaný 
kríž z  roku 1920 dostala prababička 
od kňaza pri sobáši. „Priniesol som 
staré peniaze, ktoré môj otec zde-
dil po svojom otcovi a ten ich získal 
od svojho brata, bankára. Keď prišla 
mena peňazí, banka staré platidlá 
znehodnotila a  pracovníkom predala 
za zanedbateľnú sumu,“ porozprával 
Tomáš zo 6. B. Ďalší na výstavu pri-
speli odznakmi a medailami, vysved-
čeniami, sériou vyznamenaní zo SNP, 
listami, mincami, LP platňami, mo-
delmi autíčok, dobovými šperkami 
či predmetmi dennej potreby. „Keď 
boli moja, vtedy 17-ročná prababička 
s pradedom ešte frajeri, pri prechádz-
ke videli v  jednom z  výkladov bielu 

kolísku. Prababičke sa veľmi páčila. 
Po krátkom čase jej prišla ako darček 
v balíku. Prarodičia sa vzali a  do ko-
lísky vložili môjho dedka, potom v nej 
spávala moja mama a  napokon aj 
môj brat a  ja. A  tak tento rok uplynie 
od narodenia prvého bábätka, ktoré 
spokojne spalo v kolíske, presne sto ro-
kov,“ vyrozprávala zaujímavý príbeh 
Sofia zo 6. A. Karin ukázala na zápis-
ník s veršíkmi, ktoré dedko písaval 
„na vojne“. „A vieš, čomu sa voľakedy 
hovorilo ísť na vojnu?“ pýtame sa. 
„Áno, vysvetlili mi to. Nebola to ozaj-
stná vojna, ale mladí chalani sa tam 
akoby učili všetkému, čo by potrebo-
vali, keby skutočne prišla,“ s úsmevom 
vysvetlila žiačka. Na klasický list sa 
zástupcovia mailovej generácie už 
pozerali ako na archeologickú vyko-
pávku. „Deti, kto z  vás ešte dnes píše 
list perom na papier, vloží do obálky, 

nalepí známku a  pošle poštou?“ znie 
ďalšia otázka. Bez váhania sa prihlási 
všetečná žiačka: „Ja! Píšem takto svo-
jej starej mame, viete, ona nechodí na 
internet.“ Pri fotografiách pionierov 
sa všetky dievčence zhodnú – rov-
nošatu by nosiť nechceli: „Takto, ako 
je to dnes, je to najlepšie.“       

Dejinami sme si navždy blízki 
Výstava v ZŠ Dr. Jozefa Dérera, ve-
novaná 100. výročiu vzniku Česko-
slovenska, nesie posolstvo a má pre 
deti veľký význam. Pripomína dôle-
žité dejinné medzníky s  osmičkou 
aj tie bez nej – napríklad rok 1989, 
Nežnú revolúciu a  koniec totalitné-
ho režimu, pričom vo vitríne nechý-
ba povestná trikolóra vtedajšieho 
študentského hnutia. Stala sa súčas-
ťou vyučovania vlastivedy, dejepi-
su či občianskej náuky. Prezentácia 
zároveň výraznou mierou prispieva 
k  budovaniu dôležitej kolektívnej 
pamäti. 1. januára 1993 sa Českoslo-
vensko rozdelilo na dva samostatné 
štáty, Českú republiku a Slovenskú 
republiku. Napriek tejto nezvratnej 
skutočnosti  máme veľa spoločného 
a najmä dobré vzťahy. Treba vyzdvi-
hnúť prácu všetkých zainteresova-
ných pedagógov, podporu, ochotu 
rodičov, starých rodičov a  nadšenie 
detí. Je skvelé, že v  mnohých rodi-
nách sa o téme Československa stále 
hovorí a diskutuje.

Text: I. Sochorová, 
foto: I. Sochorová
a ZŠ Dr. J. Dérera

Vezmeme si hoblík, pílku... 
 Hra Kolo, kolo mlynské patrí 
k  základnej výbave každého škôl-
kara. Iste si ju viete v  mysli vybaviť: 
pri slovách o  hoblíku a  pílke deti 
napodobňujú prácu s  týmito nás-
trojmi. Od nového školského roka 
si to budú môcť aj naozaj vyskúšať. 
Malacky sa totiž pripájajú k projektu 
technickej škôlky. Čo si máme pod 
tým predstaviť? „Je to vlastne návrat 
k princípu Komenského škola hrou, 
spájanie konkrétneho s abstraktným,“ 
vysvetľuje garantka projektu, bývalá 
predsedníčka vlády SR profesorka 
Iveta Radičová. Koncept technickej 
škôlky prišla osobne predstaviť do 
Malaciek: „Deti sa veľmi hravou a ne-
násilnou formou učia, ako fungujú 
veci okolo nás. Ide o rozvíjanie nielen 
technickej zručnosti, ale predovšet-
kým logiky a matematiky, ktoré v bež-
nom živote potrebuje každý z nás. Po 
3 a  pol roku fungovania projektu na 
Slovensku môžem smelo povedať, že 

máme vynikajúce výsledky. Deti sú 
sebavedomé, vedia rozmýšľať v súvis-
lostiach a rozvíja sa ich osobnosť.“     
 Technické škôlky u  nás vznikli 
podľa vzoru z  Českej republiky, kde 
ich za 7 rokov vyrástli už desiatky. Na 
Slovensku fungujú napríklad v Popra-
de, Lučenci, Prievidzi či Trnave. „Škôl-
kari dostanú do triedy „dielničku“ a rôz-
ne nástroje. Pod vedením zaškolených 
učiteliek zatĺkajú klince, hobľujú dosky, 
a dokonca stavajú aj mosty či lietadlá,“ 
povedal Peter Beck zo spoločnosti 
Edymax, ktorá projekt realizuje. 
 Primátor Juraj Říha sa vyjadril, 
že Malacky sú pripravené pripojiť sa 
k projektu. Výchova k zručnosti sa sta-
ne súčasťou vyučovania na niektorom 
z  pracovísk našej materskej školy.  
Technická škôlka v  Malackách by sa 
mala stať realitou od septembra 2018. 

Text: Ľ. Pilzová, 
ilustračné foto: Edymax

  
      
 

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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Slávite 
Valentína? 

Rozália, 39 rokov
Áno, s priateľom chodíme na večeru, 
alebo si niekam len tak sadnúť. Zvy-
čajne si dávame nejaké čokoládové 
darčeky, srdiečka, obaja máme radi 
sladké. 

Renáta, 45 rokov
Valentína neslávime, pretože je to 
americký sviatok a  nie je mi príliš 
sympatický. Máme doma vo zvyku 
dávať si darčeky napríklad k MDŽ. 

Valéria, 55 rokov
Na Valentínovi mi najviac prekáža, 
že nie je štátnym sviatkom (smiech). 
Inak ho slávime nejakými drobnejší-
mi darčekmi. 

Gita, 60 rokov
Na Valentína zvykneme chodiť s dcé-
rou a celou rodinou na večeru do re-
štaurácie, ale inak nejako špeciálne 
tento sviatok neberieme. 

-mb-/-otano-

Výberové konanie: 
vedúci Útvaru výstavby a životného prostredia MsÚ Malacky 

Miesto výkonu práce: Malacky
Druh pracovného pomeru: plný pracovný úväzok, pracovný pomer na dobu ur-
čitú na jeden rok s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú 
Termín nástupu: podľa dohody
Rámcová náplň práce: komplexná riadiaca a koordinačná činnosť v ob-
lasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného úradu, ži-
votného prostredia, ochrany krajiny a prírody, odpadového hospodárstva, 
vody a ovzdušia, pozemných komunikácií a cestnej dopravy
Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa stavebné, právne alebo v oblas-
ti životného prostredia, environmentalistiky
Iné kritériá a požiadavky:
• odborná prax minimálne 2 roky, prax vo verejnej správe výhodou,
• vítaná znalosť stavebného práva a správneho práva,
• znalosť platných právnych predpisov v  oblasti územnej samosprávy 
a štátnej správy, 
• bezúhonnosť,
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, zdravotná spôsobilosť,
• znalosť práce s PC (MS Office, Internet),
• znalosť cudzieho jazyka výhodou,
• organizačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita,
• vodičský preukaz skupiny B.
Zoznam požadovaných dokladov: 
• žiadosť o účasť na výberovom konaní s uvedením telefonického a e-mai-
lového kontaktu,
• výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
• podpísaný štruktúrovaný životopis, 
• overená kópia dokladu o vzdelaní,
• čestné vyhlásenie o  spôsobilosti na právne úkony v  plnom rozsahu 
a o zdravotnej spôsobilosti.
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní
Žiadosť s priloženými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej 
obálke s označením „Výberové konanie – Vedúci útvaru výstavby a život-
ného prostredia – neotvárať“ najneskôr do piatku 23. februára 2018 na 
adresu: Mestský úrad Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky. Žia-
dosti doručené po tomto termíne nebudú zaradené do výberového konania.
Uchádzači, ktorí splnia podmienky účasti na výberovom konaní, dostanú 
informáciu o termíne, mieste a hodine výberového konania písomne naj-
menej 7 dní pred jeho konaním.

Malacké gymnáziá 
otvárajú svoje dvere 
pre verejnosť 
Obe gymnáziá na území mesta pripravujú dni otvorených dverí. Záujem-
covia o štúdium majú možnosť dozvedieť sa množstvo informácií, zúčast-
niť sa na rôznych prezentáciách či prezrieť si priestory škôl a jednotlivých 
učební.  

Gymnázium sv. Františka Assiského: Škola môže vyzerať aj inak
• streda 21. februára 
• 8.30 -13.00 h 

Počas Dňa otvorených dverí môže verejnosť 
v priestoroch školy získať informácie o týchto témach:
• prijímacie konanie,
• vzdelávacie programy,
• 15 špecializovaných učební, 
• debaty s významnými osobnosťami,
• štipendijný fond,
• medzinárodná spolupráca, 
• jazykové pobyty atď.

Gymnázium, Ul. 1. mája: Nájdi si čas a dozvieš sa, ako sa presadiť v živote
• štvrtok 22. februára 
• 8.30 -12.30 h 

Jedáleň, pavilóny A a B, knižnica, literárna kaviareň, odborný 
pavilón a telocvičňa/fitnescentrum – vo všetkých týchto 
priestoroch budú k dispozícii informácie na rôzne témy: 
• prijímacie konanie,
• vzdelávacie programy,
• možnosti štipendií,
• medzinárodná spolupráca,
• zahraničné jazykové pobyty,
• medzinárodné výmenné pobyty,
• špecializované laboratóriá atď. 

-red- 

www.csmalacky.sk 

www.gymal.e
dupage.org

Modernizácia verejného osvetlenia naším fotoobjektívom

Foto: S. Osuský
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Z Los Angeles až do 
Malaciek – Anjelské 
krídla sú tu! 
 Viete, čo majú spoločné Harlem 
v New Yorku, sicílske Palermo, hlav-
né mesto Taiwanu Tchaj-pej, slnečné 
Miami na Floride či metropola Kuby 
Havana a naše Malacky? K odpovedi 
by sme sa mohli dopracovať cez kon-
štatovanie, že nie sú grafity ako gra-
fity. Osobitý spôsob písania sprejom 
na veľké plochy môže mať vo viace-
rých prípadoch hlbokú myšlienku, 
poslanie. Tieto atribúty napĺňa celo-
svetový projekt Anjelské krídla, ktorý 
vytvorila umelkyňa Colette Miller zo 
Spojených štátov amerických v roku 
2012 v  uliciach Los Angeles, meste 
anjelov. Postupne namaľovala anjel-
ské krídla po celom svete. Ľudstvu 
majú pripomínať, že my sme anjelmi 
našej planéty. 
 Silná myšlienka oslovila aj čle-
nov občianskeho združenia Ľudia 
pre Malacky (LPM). O svojom zámere 
informovali priamo Colette, ktorá sú-
hlasila s vytvorením anjelských krídiel 
inšpirovaných jej projektom. O súhlas 
požiadali mesto, vlastníka stavby Bra-
tislavský samosprávny kraj a správcu 
nadjazdu Regionálne cesty Bratislava.
 Prečo vybrali práve piliere nad-
jazdu, sme sa spýtali zástupcu pri-
mátora a  člena o. z. LMP Milana 
Ondroviča: „Ako miesto na realizáciu 
diela – grafit anjelských krídel – sme 
vytipovali piliere nadjazdu, pretože 
popri nich vedie frekventovaný chod-
ník. Po tom, čo sa tam vybudoval ska-
tepark, trávi pod nadjazdom svoj voľ-
ný čas veľa mládeže a anjelské krídla 
im majú okrem pôvodnej myšlienky 
ukázať, že grafity môžu byť aj ume-

ním, nielen neestetickou čarbanicou. 
Navyše, je to ďalší krok smerom  k hu-
manizácii celého priestoru pod nad-
jazdom, o  čo sa mesto systematicky 
snaží.“
 Zostávalo nájsť niekoho, kto 
by sa s výzvou anjelských grafitov 
v  našom meste dokázal popasovať. 
Preto zainteresovaní v projekte oslo-
vili jedného z najstarších a najdlhšie 
pôsobiacich grafity umelcov na Slo-
vensku Michala Ewilon Bajčiho. A tak 
vďaka spoluzakladateľovi medziná-
rodného združenia grafity umelcov 
„FRUITS OF DOOM“   a  členom zos-
kupenia POINT3 máme od novem-
bra minulého roka Anjelské krídla aj 
v  Malackách. Ide o interaktívne ve-
rejné umelecké dielo v ľudskej mier-
ke, pri ktorom sa záujemcovia môžu 
odfotiť a stať sa tak jeho súčasťou. 
 Samotná Colette bola s realizáci-
ou diela veľmi spokojná. Všetci, ktorí 
sa na projekte prvých Anjelských 
krídiel na Slovensku podieľali, veria, 
že ich ocenia aj obyvatelia mesta. 
„Momentálne je typické zimné, trocha 
pochmúrne a  trocha zablatené poča-
sie, ale veríme, že ľudia si k malackým 
anjelských krídlam nájdu cestu predo-
všetkým na jar, vo veselšej atmosfére,“ 
skonštatovala Gabriela Bedard, účast-
níčka projektu a  zároveň referentka 
z Útvaru strategického rozvoja Mest-
ského úradu v Malackách. V  redakcii 
sa tak možno dočkáme pekných foto-
grafií od domácich anjelov.

Text: I. Sochorová/-lpm-, 
foto: S. Osuský    

Spojili sme sily pre pani 
Libušu Čtverákovú

Malackú keramičku Libušu Čtverákovú netreba predstavovať. Táto výnimočná umelkyňa svojou tvorbou 
presahuje hranice Malaciek. V posledných rokoch ju však v ďalšej práci brzdila nefunkčná pec na vypa-
ľovanie keramiky. Pomôcka pre keramičku nevyhnutná a pritom veľmi drahá. Po dlhom období hľadania 
možností, ako ju zabezpečiť, sa podarilo spojiť financie od viacerých subjektov a pec v tomto roku zakúpiť.

 Jej tvorbu, trvajúcu niekoľko 
desaťročí, staviame do pozície slo-
venského formátu. Je nenapodobi-
teľná, svojím prevedením jedinečná, 
rozprávková a dovolíme si tvrdiť, že 
„malacká“, keďže Libuška vdýchla ži-
vot niekoľkým oceneniam viažucim 
sa k nášmu mestu.
 V depozite svojej keramickej 
dielne v kláštornej bašte má ulože-
ných viac vzácnych diel, ktoré by si 
zaslúžili byť na očiach verejnosti – či 
už sú to návštevníci, obria topánka 
alebo jedno z  novších diel, betle-
hem. Mnohé z  nich mali možnosť 
Malačania vidieť na nedávnej výsta-
ve v  Galérii MCK, kde vystavovala 
spolu so svojou dcérou Libuškou ml. 
„Keramickej tvorbe sa venujem nie-
koľko desaťročí. Za toto obdobie som 
vytvorila mnoho diel inšpirovaných 
motívmi môjho rodného mesta Mala-
ciek. Rada by som vo svojej predstave 
zhmotňovania spomienok na staré 
Malacky pokračovala, kým mi budú 
sily stačiť. Posledné roky ma pri mojej 
tvorbe brzdí dosluhujúca vypaľovacia 
pec, ktorú som do svojho ateliéru pri-
viezla v roku 1979! Situácia je taká, že 
ak mi definitívne vypovie službu, pre-
stanem tvoriť, lebo moje diela nebudú 
môcť byť dokončené. Rada by som pre 
budúce múzeum, ktoré je plánované 
v Pálffyovskom kaštieli, zanechala 

keramické stvárnenie niektorých vzác-
nych výjavov zo spomienok na život 
v našom meste,“  napísala v  žiadosti 
o  podporu adresovanú Nadácii Pro 
Malacky. Tá sa rozhodla umelkyňu 
podporiť sumou 2 500 €.
 Na kúpu pece aj vďaka   finan-
čným prostriedkom Bratislavského 
samosprávneho kraja z Bratislavskej 
regionálnej dotačnej schémy na 
podporu kultúry prispelo občianske 
združenie Malacké pohľady (1 650 €). 
K  projektu sa pridali aj  občianske 
združenie Ľudia pre Malacky (1 500 €) 
a  Rotary Club Malacky Golf (900 €). 
Koncom roka 2017 sa tak podarilo 
zakúpiť komorovú pec s vnútorným 

objemom 275 litrov s možnosťou vy-
paľovať až do teploty 1280 °C.
 Teraz už nič nebráni tomu, aby 
Libuša Čtveráková zhmotnila svoje 
predstavy. „Posledné roky sa dosť za-
oberám myšlienkou na moje detstvo 
a môj život v Malackách. Život v spo-
ločnosti susedov bol intenzívny. Nav-
števovali sme sa, stretávali vonku pod 
veľkým orechom, kde v lete do noci ro-
dičia debatovali. Otec tam hrával na 
harmonike a my deti sme sa hrali oko-
lo. Nebola televízia, tak sa žilo spolo-
čensky na ulici. Zažila som ešte niekto-
rých františkánov; páter Muška, fráter 
Elzeár ma učil náboženstvo,  páter 
Osvald  k  nám chodieval. Chodila 
som do  úvody  (terajšia škôlka),  viedli 
ju rádové sestry vincentky vo veľkých 
bielych čepcoch. Vlak chodil na paru. 
Krásne roky.“
 Domnievame sa, že otvorenie 
stálej expozície diel Libuše Čtveráko-
vej v malackom zámku by bolo dôs-
tojnou udalosťou. Nielen kvôli za-
chovaniu kultúrneho dedičstva pre 
budúce generácie, ale najmä pre vy-
zdvihnutie hodnoty tejto osobnosti, 
ktorú si mimoriadne vážime nielen 
pre jej nadanie, lásku k  Malackám, 
ale najmä dobrosrdečnosť a  skrom-
nosť jej vlastnú.
 

Text: L. Vidanová a M. Macejka, 
písané pre LPM. Foto: M. Macejka

Profesor Palkovič by mal z reedície 
Záhoráckeho slovníka určite veľkú radosť

 Už takmer pol roka je na svete 
reedícia Záhoráckeho slovníka. O to, 
že dielo Konštantína Palkoviča po 
20 rokoch od svojho prvého vydania 
znovu uzrelo svetlo sveta,   sa naj-
väčšou mierou zaslúžila pani Darina 
Hantáková z Bratislavy. Ide o dedičku 
autorských práv profesora Palkoviča, 
ktorá ich nezištne a  zadarmo po-
skytla mestu Malacky. Primátor Juraj 
Říha nedávno dostal od pána Ma-
riána Hantáka mail, ktorého časť (so 
súhlasom oboch) radi publikujeme. 
 „Chcel by som Vám poďakovať   
v mene svojej manželky Mgr. Da-
riny Hantákovej za iniciatívu pri 
vydaní Záhoráckeho slovníka. Hoci 
nové, doplnené vydanie slovníka 

v kvalitnej väzbe a so zaujímavými 
ilustráciami poteší mnohých, naj-
väčšiu radosť z jeho opätovného 
vydania by mal určite jeho autor, 
pán prof. Palkovič. Tak, ako to bolo 
už pri uvedení knihy viackrát   vy-
slovené, aj my si želáme,  aby všetci 
záujemcovia, ale najmä mladí ľudia 
zo Záhoria poznali reč svojich pred-
kov a mohli si osvojiť bohaté kultúr-
ne dedičstvo tohto regiónu.  S  po-
zdravom Marián Hanták.“ 
 Milí Hantákovci, ešte raz vám sr-
dečne ďakujeme. Bez vášho súhlasu 
by sme dielo nemohli znovu vydať. 
Želáme vám všetko dobré, zdravie, 
šťastie a pokoj. 

-red-
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Malacké gymnázium navštívila 
spisovateľka Denisa Fulmeková  

Kniha Záhoria 2016 Konvália doviedla jej autorku opäť do Malaciek. Denisa Fulmeková tentoraz  navštívila 
štátne gymnázium a  študentom pútavo rozpovedala príbeh zakázanej lásky židovského dievčaťa Valé-
rie Reiszovej a františkánskeho mnícha a básnika Rudolfa Dilonga. Svoje rozprávanie spestrila mnohými 
zaujímavosťami o živote a umeleckej tvorbe oboch hlavných hrdinov, ale aj o tom, prečo sa rozhodla pre 
napísanie knihy, čo ju ovplyvnilo pri výbere názvu a čo viedlo k reedícii básní svojej babičky Valérie.

Novinárka a  spisovateľka Denisa 
Fulmeková sa v rámci svojej literár-
nej tvorby venuje rôznym žánrom. 
Jej prvotinou bola zbierka povie-
dok Tak čo teda?, ktorá vyšla pod 
pseudonymom Mina Murrayová. 
Neskôr vydala zbierku poézie Som 
takmer preč, zborník Evropský fe-
jeton, poviedkovú antológiu Sex po 
slovensky. Na konte má však i mno-
ho úspešných románov ako sú Dve 
čiarky nádeje, Jedy, Topánky z pa-
piera, Materská, Štrikovaní frajeri, 
ale aj Magická sila sviatkov alebo 
receptár Magická sila bylín. K  au-
torkiným posledným dielam patrí 
úspešná Konvália a  reedícia básní 
Valérie Reiszovej, o ktorých prišla po-
rozprávať študentom 3. a 4 . ročníka 
malackého štátneho gymnázia.  

Príbeh zakázanej lásky 
Denisa Fulmeková veľmi pútavým 
a zaujímavým spôsobom za pomo-
ci fotografií z  rodinného albumu 
i  vlastných spomienok priblížila 
gymnazistom skutočný príbeh osu-
dovej lásky z knihy Konvália,  ktorý 
čerpala zo svojho rodinného pro-
stredia. Hlavnými hrdinami sú to-
tiž jej starí rodičia Valéria Reiszová 
a  Rudolf Dilong, ktorí sa spoznali 
v roku 1936 na besede s malackým 
rodákom Ľudom Zúbkom. Ich stret-
nutie prerástlo do zakázaného vzťa-
hu židovského dievčaťa a  františ-
kánskeho mnícha, pre ktorý v  me-
dzivojnových Malackách nebolo 
pochopenie. Napriek tomu sa z  ich 
lásky narodila dcéra Dagmar. Rudolf 
Dilong však v  roku 1945 emigroval 
do zámoria a Valéria zostala s dieťa-
ťom sama. Neskôr sa ako slobodná 
matka so 6-ročnou dcérou vydala. 
Osudová láska po rokoch znovu 
ožila vďaka listom Valérii od Dilon-
ga. A práve tie sa u  študentov gym-
názia stretli s  najväčším záujmom. 
Niet sa čo čudovať, pretože z  pre-
čítaných úryvkov cítiť nielen lásku, 
ale i pokoru: „Ako by som ťa nemal 
milovať pri toľkej tvojej šľachetnosti, 
pri toľkom pochopení, ktoré máš pre 
utrpenie jedného úbohého tvora, 

čo ho osudy bili od počiatku a  bijú 
vždy. Moja láska pri  našich diaľkach 
je už len láskou ukrižovaného. Som ti 
vďačný za všetko. Viem trpieť a viem 
si ceniť tvojich životných útrap a úpä-
tí, ktoré ťa skoro udusili. Preto si hod-
ná lásky a obdivu, preto si krásna.“ 
Rudolf Dilong sa na Slovensko už 
síce nikdy natrvalo nevrátil, v  roku 
1969 však prišiel  do Viedne, kde 
sa stretol s  Valériou, svojou dcérou 
Dagmar i  s vnučkou Deniskou. Po-
čas tejto cesty navštívil i  Bratislavu, 
a práve vtedy vznikla fotografia po-
užitá na obálke knihy Konvália. Ako 
autorka uviedla, snímka zachytáva 
okamih ideálneho stavu. „Takto tam 
mohli žiť matka, otec a dcéra.“ 

Prečo práve Konvália? 
Netradičný názov má svoj dôvod 
a  beseda dala prítomným odpoveď 
aj na túto otázku. „Keď som vymýš-
ľala názov, premýšľala som, že by to 
malo byť niečo také pútavé, komerč-
né, niečo, čo ľuďom hneď udrie do očí, 
ale napokon som zvolila taký nebom-
bastický názov Konvália.“ Vo vydava-
teľstve ju najskôr odrádzali, ona si 
však trvala na svojom, pretože  knihu 
s rovnakým názvom vydal aj Rudolf 
Dilong. „Mám pocit, že v tejto jeho kni-
he Konvália z roku 1941 je Valéria dosť 
prítomná, medzi riadkami samoz-
rejme, a v tejto mojej knihe je vlastne 
hlavnou hrdinkou. Preto som sa roz-
hodla, že vydám knihu pod takým is-
tým názvom, akú vydal môj starý otec. 
A samozrejme, že teraz tá pointa nie je 
tajná, takže som ju vytiahla dopredu, 
že obom aktérom toho ľúbostného 
príbehu sa narodila v roku 1942 moja 
mama.“

Kniha nie je o porušení celibátu
Autorka sa často stretáva s otázkou, 
či je táto kniha o tom, že Rudolf Di-
long porušil celibát, preto vysvetlila 
študentom aj dôvod, ktorý ju viedol 
k  napísaniu Konválie. „Chcela som 
tou knihou povedať iba jednu jedinú 
vec: že vojna je strašná, že zasiahne 
do osudov ľudí viac, ako si vieme pred-
staviť, pretože zasiahne nielen do tej 

generácie, ktorá ju prežije, ale týka sa 
potom ešte aj potomkov,“ povedala 
Denisa Fulmeková a  dodala: „Túto 
knihu som napísala, lebo som chcela 
ukázať, ako vojna hlboko pozname-
náva osudy ľudí.“ 

Umelecká tvorba Dilonga a Reiszovej
Keďže Rudolf Dilong bol básnikom 
katolíckej moderny, spisovateľka 
využila priestor i  na to, aby študen-
tom priblížila jeho rozsiahlu tvorbu, 
aktivity v  rámci slovenskej poézie, 
ale aj osobný život. Pristavila sa pri 
rukopise Mladosť z  očistca,  ktorý 
je zamyslením sa nad stratou matky: 
„Nemal som matky. O  matke svojej 
mám písať? Nepoznal som matky, pol 
treťa roka som mal, keď umrela. Ako 
sa mohol vyvíjať môj mladý život bez 
zásahu matkinej lásky? Mohol som 
byť milý ako zvieratko, ale nebol som 
pritúlený. Kde-kade ma mohol kde-kto 
menovať sirotou, ale to ma neohrialo.“ 
Ako uviedla D. Fulmeková, rukopis 
považuje za dôležitý vo vzťahu k ži-
votu človeka, ktorý príde o matku. 
Autorka sa nezabudla pristaviť ani 
pri tvorbe Valérie Reiszovej, ktorá 
vydala dve zbierky básní napriek 
tomu, že bola židovka a  nesmela 
publikovať, či inak sa umelecky pre-
javovať. Rudolf Dilong jej poradil, 
aby básne vydala pod pseudony-
mom Ria Valé, a tak vyšla prvá zbier-
ka Muškát a o  rok neskôr Môj sen 
o  láske, pričom obe vzbudili veľký 
ohlas. Na margo reedície týchto 
zbierok Denisa Fulmeková uviedla: 
„Keď som dopísala Konváliu, zišlo mi 
na um, že by bolo pekné vydať básne 
znova.“

Na záver spisovateľka rozpovedala 
i  svoj vlastný príbeh písania. Štu-
denti sa tak mohli dozvedieť, že sa 
venuje skutočne rôznym témam, ale 
ako sama povedala, píše vždy to, čo 
ju baví, čím žije. Ako nám prezradila, 
najbližšie sa môžeme tešiť na histo-
rický román, ktorý práve pripravuje. 

Text: N. Bednáriková, 
foto: S. Osuský 

Deti si užili karnevaly 
Tohtoročná fašiangová sezóna sa skončila a  zostali už iba spomienky. 
Malacké deti sa dosýtosti vyšantili na karnevaloch. Niektoré z nich vám 
prinášame prostredníctvom veselých fotografií.

MŠ Záhorácka 
Keď karneval, tak karneval. Veselé priestory materskej školy na Záhoráckej ulici 
oživili milé jednoduché masky. Šantili úplne všetci. Tanec, spev a súťaže naplnili 
celé predpoludnie a deti zaspávali pomaľované, vybláznené a príjemne unavené.

Cvečkokarneval 
Centrum voľného času už tradične počas polročných prázdnin pripravuje kar-
neval. Vysvedčenie prišli s rodičmi i starými rodičmi osláviť deti všetkých ve-
kových kategórií. Spoločenský dom MCK bol plný tanca, smiechu a výbornej 
nálady. Medzi najoriginálnejšie masky patrili búrka, slimačia rodinka, policajt, 
potápač, motýle, Egypťanka a kvetinová víla. 

ZŠ Štúrova
Do átria základnej školy zavítali rôzne bytosti. Fantázia opäť nesklamala, a tak 
sa predstavili princezné, piráti, čerti, kozmonauti, policajti či zvieratká. Nasle-
dovala spoločná zábava a tancovačka. Niektoré deti odchádzali domov do-
konca vo svojich maskách.

ZŠ Záhorácka 
Vyzdobenú telocvičňu zaplnilo 146 nápaditých masiek. Porota mala ťažkú úlo-
hu vybrať tie najlepšie, a tak sa nakoniec rozhodla oceniť až 40 detí. Malú sladkú 
odmenu však dostali všetci. Spestrením karnevalu bola bohatá tombola.

-red-



3/20186 INZERCIA

Oslava glajchy: Výrobca strojov 
Maplan rozširuje výrobu na Slovensku

 
V septembri 2017 sa začalo s výstavbou nových priestorov. Závod severne od Bratislavy v bezprostrednej 
blízkosti Viedne ponúka výbornú dostupnosť a infraštruktúru. Maplan sa tu chystá rozšíriť vlastnú výrobu 
a predmontáž. Prevádzka sa má otvoriť koncom marca.  

 Rakúsky výrobca strojov Ma-
plan so sídlom v Kottingbrunne 
dnes oslavuje glajchu na svojej 
novej výrobnej hale v Malackách. 
Od roku 2015 tu úspešne prebie-
ha výroba elektrorozvádzačov. 
Tento rok spoločnosť investuje do 
rozšírenia výroby a výstavby no-
vého závodu v Malackách spolu 
4,5 milióna €. 
 Spoločnosť investuje globálne 
20 miliónov € do nových výrob-
ných kapacít a neustále prijíma 
nových zamestnancov. Práve dnes 
sa koná oslava glajchy v novej 
výrobnej hale. V marci bude zá-
vod otvorený a spustená výroba 
a predmontáž mechanických die-
lov. „Už nestačí vyrábať perfekt-
né stroje. Kto chce byť úspešný na 
globálnom trhu, musí zlepšovať 
výrobu, znižovať náklady a mať 
zastúpenie po celom svete. Z tejto 
stratégie profitujú ako zákazníci, 
tak aj zamestnanci, ktorí sa môžu 
spoľahnúť na to, že naším rastom 
a expanziou naďalej garantujeme 
inovácie a pracovné miesta,“ hovorí 
konateľ spoločnosti Maplan pán 
Wolfgang Meyer. 
 V  Malackách momentálne pra-
cuje 18 zamestnancov, naším cie-
ľom je obsadiť 50 pracovných miest. 
Na pozemku s rozlohou 30 000 m2 
už stojí výrobná hala (3  500 m2) 
a   kancelárskych priestorov (400 
m2). Areál má veľký potenciál na 
ďalší rast a rozvoj. 
 Maplan oslávil tento staveb-
ný míľnik gulášom a  špecialitami 
z  francúzskej gastronómie. Sláv-
nostnú reč predniesli majitelia spo-

ločnosti Philippe Soulier a Ingrid 
Soulier, konateľ Wolfgang Meyer, 
ako aj zástupcovia zhotoviteľa stav-
by a viceprimátor Malaciek Milan 
Ondrovič. Poďakovanie patrí najmä 

všetkým remeselníkom a spolupra-
covníkom, bez ktorých by hala, kan-
celárie a vonkajšie plochy neboli 
po rekordných piatich mesiacoch 
výstavby ukončené. 

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Jednoduchý a veľmi účinný systém cvičení zameraný na pohybový aparát, najmä chrbticu. Spájajú rehabilitačnú 
liečbu s prevenciou, regeneráciou a kondičným tréningom v jednotnom metodickom postupe. Autorom je bývalý 
športovec a renomovaný český lekár MUDr. Richard Sníšek. Písmená SM znamenajú stabilizáciu a mobilitu: 
stabilizujú telo (chrbticu) a zlepšujú mobilitu. Sú určené pre všetkých: pre deti od 5 rokov, dôchodcov, vrcholových 
športovcov počas prípravy, tehotné ženy, ktorým môžu pomôcť 
znížiť riziká pri pôrode, a tiež pre tých, ktorým nepomohli 
štandardne fyzioterapie a rehabilitácie.

Účinkuje na:
civilzačné problémy s chrbticou
poruchy držanai tela
herniu disku, skoliózu
spinálnu stenózu
stuhnuté svalstvo krku
bolesti v oblasti lopatiek
ochabnuté svaltstvo chrbta
estrémne namáhané svaltsvo

Viac sa dozviete na: www.centrumasana.sk
Centrum Asana,  Záhorácka ulica 52/24, Malacky
Tel.: 0911 239 538 * e-mail: info@centrumasana.sk

Zľava doprava: manažér prevádzky Peter Barniak, Maplan CEO Wolfgang Meyer, 
majiteľ Philippe Soulier, projektový manažér dodávateľa stavby Marián Tedla, vice-
primátor Malaciek Milan Ondrovič, majiteľka Ingrid Soulier, architekt Martin Stoličný.

www.nemocnicamalacky.sk

Nové poplatky za poskytnutú zdravotnú starostlivosť 
v ambulanciách ústavnej pohotovostnej služby (ÚPS) a ambulantnej pohotovostnej služby (APS) v Nemocnici Malacky od 19. 2. 2018

V  nadväznosti na novelu zákona 
o zdravotnej starostlivosti platnej od 
1.  novembra 2017 si vám dovoľujeme 
oznámiť zmeny vo výške poplatkov za 
poskytnutú zdravotnú starostlivosť 
v ambulanciách ÚPS a APS (t. č. LSPP).
Úlohou ÚPS je v  rámci centrálneho 
príjmu zabezpečovať nepretržitú dos-
tupnosť neodkladnej zdravotnej sta-
rostlivosti pacientom, u ktorých došlo 
k  náhlej zmene zdravotného stavu 
alebo v život ohrozujúcich situáciách. 
Dovoľujeme si preto informovať 
vás o  pravidlách poskytovania 
zdravotnej starostlivosti v  rámci 
ÚPS v Nemocnici Malacky.
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti 
v rámci ÚPS regulujú príslušné právne 
predpisy, ktoré stanovujú, v akých 
prípadoch môže pacient využiť ÚPS 
a v akých prípadoch má pacient pri-
oritne využiť APS (t. č. LSPP).

Poplatok za poskytnutie APS je 2 €, 
ak poistenec nie je oslobodený od 
úhrady.
APS je pacientom k dispozícii počas 
pracovných dní od 16.00 do 22.00 
h a počas víkendov a sviatkov od 
7.00 do 22.00 h. 

Poplatky za poskytnutú zdravotnú 
starostlivosťv ambulanciách ÚPS:
Poplatok za poskytnutie zdravotnej 
starostlivosti v ÚPS je 10 €, ak pois-
tenec nie je oslobodený od úhrady. 
(Platí to aj v prípade, že pacient obí-
de APS a ide priamo na ÚPS).

Pacient odoslaný do ÚPS v Nemocni-
ci Malacky bezprostredne po poskyt-
nutí APS v Nemocnici Malacky, ktorý 
sa  preukáže dokladom o  zaplatení 
poplatku 2 € v APS, nehradí v ambu-
lancii ÚPS nijaký ďalší poplatok.

V  pracovných dňoch v čase od 
7.00 do 16.00 h pacient v ambu-
lancii ÚPS poplatok neplatí.

Oslobodenie od poplatkov za 
poskytnutie zdravotnej starostli-
vosti v rámci APS a ÚPS:
• pacienti s úrazom bezprostredne 
po jeho vzniku; to neplatí , ak úraz 
vznikol preukázateľne v dôsledku 
užitia alkoholu, inej návykovej látky 
alebo lieku užitého iným spôsobom, 
ako bolo odporučené lekárom,
• ak poskytovanie zdravotnej starostli-
vosti na ÚPS trvalo viac ako 2 hodiny,
• ak bol pacient následne prijatý 
(hospitalizovaný) do ústavnej sta-
rostlivosti,
• ak ide o maloletého pacienta 
mladšieho ako 18 rokov a o po-
skytnutie zdravotnej starostlivosti 
žiada zariadenie, v ktorom je 

maloletý pacient umiestnený na 
základe rozhodnutia súdu alebo 
orgánu sociálnoprávnej ochrany 
detí a sociálnej kurately,
• ak je pacient nositeľom najmenej 
zlatej Jánskeho plakety,
• ak je u poistenca lekársky potvr-
dené tehotenstvo.

Do ÚPS patria:
• zdravotná starostlivosť poskytova-
ná osobe pri náhlej zmene zdravot-
ného stavu, ktorá bezprostredne 
ohrozuje život, alebo niektorú zo 
základných životných funkcií, ktorá 
bez rýchleho poskytnutia zdravotnej 
starostlivosti môže vážne ohroziť jej 
zdravie, spôsobuje jej náhlu a  ne-
znesiteľnú bolesť, alebo spôsobuje 
náhle zmeny jej správania a konania, 
pod vplyvom ktorých bezprostredne 
ohrozuje seba alebo svoje okolie,
• úrazy bezprostredne po ich vzniku,

• kolapsové stavy,
• akútne bolestivé stavy,
• vyšetrenie osoby označenej za 
možný zdroj rýchlo sa šíriacej a ži-
vot ohrozujúcej nákazy, diagnos-
tika a liečba osoby s rýchlo sa šíria-
cou a život ohrozujúcou nákazou.

Do ÚPS nepatria:
• bežné ochorenia – prechladnutie, 
teploty, virózy,
• niekoľko dní trvajúce bežné ocho-
renie alebo problémy, ktoré patria 
do pôsobnosti všeobecných lekárov.
Pri týchto ochoreniach má pa-
cient k dispozícii APS (t. č. LSPP), 
ktorá sa nachádza vo vestibule 
centrálneho príjmu Nemocnice 
Malacky (pred jednotlivými am-
bulanciami). Dodržiavaním uvede-
ných indikácií dosiahneme to, že 
chorí pacienti budú menej čakať 
na ošetrenie.

Zlatý Vek pozýva na Senior party 
 Občianske združenie Zlatý Vek 
pozýva svojich členov na Senior 
party. Bude sa konať v pondelok 
19. februára o 14.00 h v Spoločen-

skom dome MCK (pri Inkubátore). 
Nezabudnite si masky, budú aj šišky 
a tombola. 

Teší sa výbor Zlatého Veku.
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Naraz prestalo Tvoje srdiečko biť, 
nám zostali len spomienky 

a odkaz jediný: 
chýbaš nám veľmi, maminka naša. 

10. februára sme si pripomenuli 
2. výročie úmrtia našej drahej 

milovanej maminky 
Viktorie Matúškovej z Malaciek. 

S láskou a úctou spomínajú deti Ivan, 
Danka, Maťo a Zuzka s rodinami. 

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

2. februára si pripomíname 
1. výročie úmrtia 

Alojza Kuru.

Kto ste ho poznali a mali radi, 
venujte mu tichú spomienku.

Odišiel tíško, 
ako odchádza deň, 
a v našich srdciach 

zostáva spomienka len. 

6. februára uplynulo 11 rokov, 
čo nás navždy opustil náš milovaný 

manžel, otec a dedko František Chrúst. 

S láskou v srdci spomínajú manželka 
Edita, vnučka Terezka, dcéry Katka 

a Zuzka a ostatná rodina. Nech 
s nami spomína každý, kto ho mal rád.

Čas plynie ako tichej rieky prúd, 
kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť. 

22. februára si pripomíname 
4. výročie úmrtia našej drahej 

mamičky a babičky 
Anny Kratochvílovej. 

S láskou a úctou v srdci spomínajú 
dcéra Jarmila, syn Vladimír 

s rodinami a ostatná rodina. 
Kto ste ju poznali, venujte 

jej tichú spomienku.

19. januára sme si pripomenuli 
2. výročie úmrtia Milana Petráša 
a 11. februára sme si pripomenuli 

jeho nedožitých 75 rokov. 

S láskou spomínajú manželka, 
deti, vnúčatá a pravnúčatá.

Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku.

Už Ti nemôžeme ruku podať, 
ani blaho zaželať, 

už len pri hrobe s kyticou ruží stáť, 
pri plamienku sviečky s láskou, 
úctou, bôľom v srdci spomínať. 

2. februára sme si pripomenuli 
nedožité 85. narodeniny našej mi-
lovanej mamičky a babičky Márie 

Hrúzovej z Malaciek.

S láskou a úctou spomínajú synovia, 
dcéry, vnúčatá a ostatná rodina.

SPOMIENKY

  Vítame medzi nami:
Oliver Novota * 2. 1.

  Opustili nás:
Matilda Pátková, Malacky, *1931
Elena Vanišová, Malacky, *1947
Mária Jančiová, Malacky, *1933

Anna Dybová, Prakovce, *1934
Cyril Ambra, Kuchyňa, *1935
Ján Halenár, Suchohrad, *1942
Terézia Pocisková, BA-Ružinov, *1932
Ľudmila Škutová, Sološnica, *1950
Augustín Šimkovič, Malacky, *1931
Emília Slaninková, Láb, *1930
Mária Repiská, Jakubov, *1929

MALACKÁ MATRIKA od 29. 1. do 12. 2. 2018 Vstupácka akcia roka
 Akcia roka. Pre vstupákov určite 
a pre každého návštevníka 7. ročníka 
reprezentačného plesu Vstúpte, n. o., 
ktorý sa uskutočnil 3. februára v ex-
kluzívnych priestoroch Event hall na 
Priemyselnej ulici (vďaka štedrému 
prístupu spoločnosti Papa Grill Gastro 
park), iste tiež. Kto raz okúsil chuť tejto 
jedinečnej akcie a jeho úprimnou ra-
dosťou prekypujúcu atmosféru, chce 
z nej viac a viac a príde opäť. Už dnes 
vieme, že o rok 9. februára sa vrátime. 
Tak poznačte si do kalendárov. Ďaku-
jeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spô-
sobom prispeli k vydarenému priebe-
hu podujatia, a  tým podporili ďalšiu 
činnosť našej neziskovky. 

Text a foto: Vstúpte, n. o. 

Anka, Oľga a Gitka, ďakujeme vám
...sme tzv. Husákove deti. Pre tých neskôr narodených: narodili sme sa v rokoch 1972-1973, čiže v minulom 
storočí, ba dokonca tisícročí. Mali sme detstvo bohatšie na zážitky než na hmotné veci. Bývalo nás v triede 
aj 36. Tridsaďšesť osudov, príbehov, pováh.

ANKA 
V roku 1979 sme nastúpili do 1. B triedy 
na Záhoráckej ulici v Malackách. V trie-
de nás čakala Anka – naša náhradná 
mama počas štyroch rokov. Nikdy ne-
zabudneme na jej svetlé vlasy, guľaté 
líčka a dvojfarebné pero.  Učila nás prvé 
písmenká, prvé súčty, vnímať prírodu 
a všetko okolo nás. Bola odvážna a mala 
nás veľmi rada, dokonca nás zobrala na 
výlet do Prahy.  Všetko bolo super, až na 
to, že sa nám stratili dvaja spolužiaci, 
ktorí sa pozabudli v  ZOO pri pavilóne 
opíc. Po vyhlásení o stratených deťoch 
z Malaciek v rozhlase nám nebolo všet-
ko jedno  a ani našej Anke nie. Ale na-
koniec sa chalani našli a Anke sa vrátila 
duševná pohoda asi po polroku...

OĽGA 
Po prestupe na druhý stupeň sme sa 
menili nielen my, ale aj triedna uči-
teľka. Čakali sme, kto vojde do našich 
dverí s  klasifikačným hárkom, a  doč-
kali sme sa: prišla štíhla pani s  oku-
liarmi. Už nás nebolo v triede 36, ale 
oveľa viac, ak si k  tomu pripočítame 
hormóny.  Oľga nás učila slovenský 
jazyk, ale nebolo to len o  učiteľke 

s podmetom a prísudkom – zostávala 
s  nami aj po vyučovaní. Dávala nám 
rady do života, ktoré sa nám vtedy 
zdali byť smiešne, ale dnes otvorene 
priznávame, že mala pravdu.  Svojím 
prístupom ovplyvnila výber našich 
povolaní, dokonca v  pár prípadoch 
navštívila rodičov a  vysvetľovala, že 
ich deti majú na viac a netreba sa ne-
chať odradiť neprijatím na školu.  Vždy 
tvrdila, že sme boli aj napriek všet-
kým problémom jej obľúbená trieda, 
v preklade banda jedna mizerná. Našu 
Oľgu neposlúchalo zdravie, a tak si od 
nás musela na dlhší čas oddýchnuť. 
Počas choroby sme ju navštevovali. 
Sedávali sme v jej obývačke, kde mala 
vo vitríne vyloženú našu spoločnú 
fotku. Pred dvomi rokmi sme boli zho-
dou okolností zasa v tej istej obývačke 
a predstavte si, že naša spoločná fotka 
bola aj po tých 28 rokoch stále tam – 
aj s úžasnými účesmi a oblečením...

GITKA 
Počas Oľginej choroby v našej triede 
zastupovala malacká matematická 
legenda Gitka. Keď vchádzala do 
triedy, aj kvety boli v  pozore. Bola 

prísna, ale férová, a  napriek nášmu 
veku si s  nami vedela poradiť v  ex-
presne krátkom čase. Som rada, že 
tento názor zdieľajú aj dnešné deti, 
ktoré mali tú česť zoznámiť sa s ňou.  
I dnes, po 30 rokoch (!) od skončenia 
základnej školy, zdravíme Gitku 
zďaleka a  želáme si, aby  sa tento 
vzácny „učiteľský druh“ dedil.

Milé panie učiteľky, aj týmto 
spôsobom sa vám chceme 
poďakovať. Vďaka vám sme tam, kde 
sme – vychovali ste z  nás čestných 
ľudí, ktorí sa v  živote uplatnili. 
Máte náš obrovský rešpekt, ako ste 
dokázali svojím prístupom meniť 
náš pohľad na svet. Už máme svoje 
vlastné deti a  uvedomujeme si, 
akú obrovskú dávku trpezlivosti 
ste s  nami museli mať. ĎAKUJEME 
vám. Anke Vlkovej a Gitke Rybeckej 
želáme veľa zdravia a  rodinnej 
pohody a  Oľginým pozostalým – 
synom Vilovi a  Peťovi Závorovcom 
– odkazujeme, že na svoju maminu 
môžu byť hrdí.

Text: X. Silerová, foto: archív

Valentínske blahoželanie
Prišiel som k vám spoza mora,
pekný zvyk je všade doma.
Prichádzam sem raz za rok,
s meninami držím krok.

Pri všetkých si prajete
to najlepšie na svete:
deťom dobrých rodičov 
a im skvelých potomkov,
babkám, dedkom zdravia veľa,
mladým lásku, šťastie, zdar.

Ako je to za morom,
nech aj u vás nájdem dom.

Nech je nám vždy spolu dobre,
či je slnko lebo mráz.
S Valentínom či bez neho,
žite v dobrom v každý čas.

Čitateľom Malackého hlasu 
želá všetko najlepšie 

A. Dubajová.Margita Rybecká. Vľavo Oľga Závorová, vpravo Anna Vlková.
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Ponuka: prenájom nebytových 
priestorov v stolnotenisovej hale
 AD HOC Malacky podľa VZN 
č. 2/2012 o prenájme pozemkov, 
nebytových priestorov a ostatné-
ho majetku vo vlastníctve mesta 
Malacky ponúka na prenájom ne-
bytové priestory v  stolnoteni-
sovej hale vo veľkosti 17,04 m².
V  žiadosti treba uviesť, na aké 
účely chce záujemca prenaja-
té priestory využívať a  cenovú 
ponuku za 1 m²/rok. Minimálna 
ponúkaná cena za prenájom 
je 90 €/m²/rok. Nájomca hradí 
mesačne nad rámec nájomné-

ho spotrebu elektrickej energie 
a vody.
Žiadosť o  prenájom zašlite alebo 
odovzdajte v zalepenej obálke s po-
známkou „Neotvárať“ do pondelka 
19. februára 2018 na adresu AD 
HOC Malacky, Sasinkova 2, 90101 
Malacky.

Bližšie informácie:  
• tel.: 0948 877 481
• e-mail: riaditel@adhocmalacky.sk

AD HOC

Strojár Malacky šokoval Topoľčany 
Malackí hádzanári sa po sérii nepriaznivých výsledkov dokázali vzchopiť proti tretiemu tímu tabuľky 
z Topoľčian. Vynikajúci výkon na výhru nestačil, vo vyrovnanom zápase zachraňovali hostia remízu 23:23 
až v poslednej minúte. 

 Prvý polčas nesignalizoval nija-
ké prekvapenie, v 18. minúte hostia 
viedli pohodlne 12:7. Malačania však 
aj vďaka radám domáceho trénera 
vztýčili hlavy a do konca prvého dej-
stva dovolili Topoľčanom streliť len 
jeden gól. Cez prestávku na tabuli 
svietilo nerozhodné skóre 13:13. 
 Pozitívne naladení hádzanári 
Malaciek sa aj s pezinskými posilami 
či navrátilcom Burnazovičom v  dru-
hom polčase dlho na súpera doťaho-
vali, ale štvrťhodinu pred koncom za 
stavu 20:17 pre Topoľčany sa mohlo 
zdať, že je po bodovej nádeji. Do-
máci sa nevzdali, výborne zachytal 

brankár Kuklovský a  minútu pred 
koncom Strojár viedol 23:22. O veľmi 
prekvapivé víťazstvo pripravil hráčov 
Strojára 40 sekúnd pred koncom gó-
lom Henadij Kucher. 
 Strojár sa mohol spoľahnúť na 
vynikajúcich brankárov, strelecky 
najviac zažiarili sedemgólový Anur 
Burnazovič, šesťgólový Roman Vala-
chovič a darilo sa aj Pavlovi Bízekovi, 
ktorý prekonal súperovho brankára 
štyrikrát. 
 Posledné stretnutie základnej 
časti odohrali naši 7. februára na 
palubovke Nových Zámkov, kde pre-
hrali 25:31. V marci nasleduje skupi-

na o záchranu, v ktorej sa Malačania 
stretnú so Slovanom Modra, Novými 
Zámkami a Tatranom Prešov II. 

TJ Strojár Malacky – HK Agro To-
poľčany 23:23 (13:13) 
Zostava Malaciek: Marek Kuklovský 
(Dušan Roško) – Jakub Krajčír, Pavol Bí-
zek (4), Martin Hlaváč, Robert Baláž (1), 
Ivan Oslej, Ján Fekete (1), Dušan Baďura 
(3), Anur Burnazovič (7), Tomáš Stacho-
vič, Michal Ichman, Roman Valachovič 
(6), Mário Prevaj (1), Marijo Grab

M. Binčík, 
www.handballmalacky.sk 

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

 
otvára nový krúžok  
pre deti základných škôl 

 

 

 

 

 
Termín krúžku: streda 15.30 h 

Lektor: Jozef Portašík, certifikovaný tréner 

Žiadosť do krúžku si môžete stiahnuť zo stránky 
www.cvcmalacky.sk a zaslať mailom na 
cvcmalacky.zborovna@gmail.com. 

Môžete nás aj osobne navštíviť v Centre voľného času 
na adrese M. Rázusa 30, denne v čase 8.00 – 18.00 h. 

Poplatok za krúžok: 5 € / mesiac. Suma sa uhrádza 
štvrťročne alebo polročne. 
 

Viac informácií radi poskytneme na čísle 034/772 22 28.  

Stolní tenisti podľahli Dudinciam
 Hráčom MSK Malacky nevyšiel 
minulotýždňový zápas extraligy, 
na domácej pôde podľahli Du-
dinciam/Hontianskym Trsťanom. 

Tím v  zostave Jaromír Truksa, 
Adam Brat a Ivan Josimovič pro-
ti Dudinciam uhral iba dva body, 
Dudince si z Malaciek odniesli ví-

ťazstvo 6:2. Malačania sú aktuálne 
po deviatich kolách na 3. mieste 
tabuľky.

-mb-  

Právna poradňa: ako zriadiť chránenú dielňu a pracovisko
Manžel je ZŤP a chcel by v našom dome prevádzkovať živnosť konkrétne poskytovanie liečebných masáží. Je možné v takomto prípade zriadiť chránenú dielňu?

 Chránenú dielňu definuje zákon 
o  službách zamestnanosti ako praco-
visko, na ktorom právnická osoba ale-
bo fyzická osoba zriadi viac ako jedno 
pracovné miesto pre občana so zdra-
votným postihnutím a na ktorom pra-
cuje najmenej 50 % občanov so zdra-
votným postihnutím. Za chránené 
pracovisko sa považuje pracovisko, 
na ktorom právnická osoba alebo fy-
zická osoba zriadi pracovné miesto pre 
občana so zdravotným postihnutím 
a pracovné miesto sa nevytvára v chrá-
nenej dielni. Za chránené pracovisko 
sa považuje aj pracovisko, na ktorom 
občan so zdravotným postihnutím 
prevádzkuje samostatnú zárobkovú 
činnosť. Chránené pracovisko môže 
byť zriadené aj v domácnosti obča-
na so zdravotným postihnutím.
 Postavenie chránenej dielne 
alebo chráneného pracoviska pri-
znáva úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny príslušný podľa miesta, kde 
sa bude pracovisko, ktoré je chráne-

nou dielňou alebo chráneným pra-
coviskom, zriaďovať, na základe pí-
somnej žiadosti. Súčasťou žiadosti 
o  priznanie postavenia chránenej 
dielne alebo chráneného pracoviska 
je popis pracovnej činnosti, pracovis-
ka a  jeho umiestnenia, pracovných 
podmienok a doklad o  vlastníctve 
priestorov alebo o  nájme priesto-
rov. Osoba, ktorá žiada o  priznanie 
postavenia chránenej dielne alebo 
chráneného pracoviska, je povinná 
predložiť úradu aj rozhodnutie or-
gánu štátnej správy na úseku verej-
ného zdravotníctva (kladný posudok 
regionálneho úradu verejného zdra-
votníctva). Po splnení podmienok 
úrad prizná postavenie chráneného 
pracoviska na dobu neurčitú.
 Čo sa týka konkrétnej činnosti 
vykonávania masáží, treba rozlišovať 
medzi masérskymi službami, kto-
ré sú viazanou živnosťou v zmysle 
živnostenského zákona, a  výkonom 
samostatnej zdravotníckej praxe 

maséra podľa zákona č. 578/2004 
Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti, zdravotníckych pracov-
níkoch, stavovských organizáciách 
v zdravotníctve a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov.
 Na získanie živnostenského 
oprávnenia pri viazanej živnosti je 
potrebné splniť všeobecné a oso-
bitné podmienky prevádzkovania 
živnosti. Všeobecnými podmien-
kami sú: vek 18 rokov, spôsobilosť 
na právne úkony, bezúhonnosť 
(preukazuje sa výpisom z registra 
trestov). Osobitnou podmienkou je 
preukázanie odbornej spôsobilosti 
niektorým z týchto spôsobov:  
• doklad preukazujúci absolvovanie 
strednej zdravotníckej školy,
• doklad preukazujúci absolvovanie 
masérskeho kurzu zakončeného 
skúškou, organizovaného inštitúciou 
akreditovanou príslušným ústred-
ným orgánom štátnej správy,
• doklad preukazujúci absolvovanie 

lekárskej fakulty alebo zdravotníckej 
univerzity, 
• doklad preukazujúci absolvovanie 
vysokej školy telovýchovného smeru.

 Živnosťou však nie je činnosť 
pri výkone povolaní zdravotníc-
kych pracovníkov podľa osobitných 
predpisov. Na výkon samostatnej 
zdravotníckej praxe maséra (zdra-
votníckeho pracovníka) sa vyžaduje 
licencia, ktorú vydáva Slovenská ko-
mora medicínsko-technických pra-
covníkov. V  oboch prípadoch, či už 
budete vykonávať viazanú živnosť 
– masérske služby, alebo pôjde vo 
vašom prípade o výkon samostat-
nej zdravotníckej praxe maséra, 
ide o  samostatnú zárobkovú čin-
nosť v  zmysle zákona o  službách 
zamestnanosti.
 Z  uvedeného vyplýva, že ak váš 
manžel chce prevádzkovať samos-
tatnú zárobkovú činnosť vo vašom 
dome, má možnosť požiadať  o pri-

znanie  postavenia chráneného 
pracoviska. Štát stimuluje vytvára-
nie chránených dielní a  chránených 
pracovísk aj poskytovaním viace-
rých príspevkov, o  ktoré môžete 
rovnako požiadať. Bližšie informácie, 
ako postupovať, vám poskytnú na 
príslušnom úrade práce, sociálnych 
vecí a rodiny.

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 mai-
lovú adresu: poradna@malacky. sk, 
prípadne na poštovú adresu:
Mestský úrad, Bernolákova 5188/1A, 
901 01 Malacky.

FC Malacky s novými posilami
 Káder malackých futbalistov cez 
zimu posilnili štyria hráči. Do príprav-
ných stretnutí zasiahol nový brankár 
Ondrej Klempa, ktorého Malačania 
stiahli z  Veľkých Levár. Do klubu sa 
z FK Rača vrátil malacký odchovanec 
František Lörinczi. Z  treťoligového 
Lozorna malacké mužstvo stiahlo 
Michala Prečucha. Štvrtou posilou 
je Rastislav Havlík. 
 Pred začiatkom jarnej časti se-
zóny sa malackí futbalisti pripravo-
vali na sústredení v Hodoníne, kde 
remizovali s  domácim tímom 1:1 
a  prehrali s  kvalitným mužstvom 
z  krajskej súťaže Lanžhotom 0:1. 
Po návrate zo sústredenia si pora-
dili s  Holíčom 7:1. Zimná príprava 
pokračovala valentínskym regio-
nálnym derby v Stupave s  Rohož-

níkom, ktoré sa hralo po uzávierke 
tohto vydania. Pred štartom jarnej 
časti IV. ligy BFZ Malačania jed-
noznačne okupujú prvé miesto 

tabuľky, do jari idú teda s  jasným 
cieľom postúpiť do vyššej súťaže.  

Text: M. Binčík, foto: FC Malacky


