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ÚVODNÍK

Čierne na 
bielom

Povedz mi, čo čítaš, a  ja ti poviem, 
kto si. Generácia mojich rodičov čítala 
tzv. rodokapsy a  Vinnetoua, moje det-
stvo sa spája s  Osmijankom, Opica-
mi z  našej police či Tromi pátračmi. Tí 
mladší už prirodzene vyrastajú s  počí-
tačmi a tabletmi, a hoci sa pred pár rok-
mi zdalo, že klasickým knihám je koniec, 
prišiel Harry Potter a deti sa znovu vrátili 
k čítaniu. 

Marec dostal prívlastok „mesiac kni-
hy“ už v bývalom Československu v roku 
1955, keď ho vyhlásili na počesť Mateja 
Hrebendu (1796  - 1880), slepého zbera-
teľa a šíriteľa vzdelanosti práve prostred-
níctvom kníh. Čítaním si zlepšujeme slov-
nú zásobu i pamäť, čas strávený s knihou 
patrí iba nám. A teraz ruku na srdce: koľ-
kokrát sme si zafrflali a zanadávali, keď 
bolo treba v škole písať čitateľský denník? 
A  koľkí z  nás opisovali obsahy kníh od 
spolužiakov z vyšších ročníkov? 

Občas mám pocit, že ani slová ne-
stačia na to, čo by som chcela povedať. 
Je však fascinujúce, že 46 písmen našej 
abecedy, poskladaných do slov a  viet, 
dokáže  vyjadriť takmer všetko, vrátane 
trebárs prekladu Shakespeara  či nároč-
ného technického návodu. Jednoducho, 
napriek rozmachu e-kníh a rôznych dru-
hov elektronických čítačiek tie biele stra-
ny popísané čiernymi písmenkami nikdy 
nevyjdú z módy. A to je dobre.  
 Ľ. Pilzová Veľkonočné inšpirácie  

v Malackom kaštieli
K veľkonočným tradíciám a zvyklostiam privoniame opäť v historickom prostredí Malackého kaštieľa. Práve v jeho zrekonštruova-
nej časti sa uskutoční podujatie Veľká noc v kaštieli, ktorú pripravuje Mestské centrum kultúry v spolupráci s Centrom voľného času.

Z programu 
mestského 
zastupiteľstva

Hospodárenie mesta: 
k dobru máme pol milióna eur! 
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Vo štvrtok 17. marca o  9. ho-
dine bude prvýkrát v tomto roku 
zasadať mestské zastupiteľstvo. 
Poslanci sa okrem iného budú za-
oberať týmito bodmi: 
•  správa z vykonanej finančnej kon-

troly výdavkov na úpravu priesto-
rov v kaštieli pre stálu expozíciu 
za rok 2014; 

•  návrh VZN o určení názvu ulice na 
území mesta Malacky; 

•  návrh VZN mesta Malacky o záka-
ze požívania alkoholických nápo-
jov na verejných priestranstvách 
na území mesta Malacky; 

•  návrh VZN mesta Malacky o ochra-
ne nefajčiarov;

•  návrh VZN mesta Malacky o po-
užívaní niektorých pyrotechnic-
kých výrobkov na území mesta 
Malacky; 

•  návrh na schválenie dotácií pre 
športové kluby na rok 2016; 

•  návrh na voľbu predsedu Komisie 
pre ochranu verejného záujmu; 

•  informácia o priestorovom zabez-
pečení Základnej umeleckej školy; 

•  hodnotenie prioritných cieľov za 
rok 2015 – ústna informácia.

Rokovanie mestského zastupi-
teľstva môžete sledovať naživo na 
stránke www.zastupiteľstvo.sk

  -red-

550 tisíc eur – to je hospodársky 
výsledok Malaciek za rok 2015. Ve-
denie mesta to pripisuje rozumným 
investíciám a  predovšetkým znižo-
vaniu vlastných výdavkov. „ Rozhodli 
sme sa, že obyvateľom ani podnikate-
ľom nebudeme zvyšovať dane a skúsi-
me ísť inou cestou Po prvom roku sme 
na zmluvných nákladoch ušetrili 155 
tisíc € a na komunálnych službách pre 
tento rok ďalších 193 tisíc €. Tým sa to 
však nekončí. Aktuálne vyhodnocuje-
me aj refinancovanie dlhu mesta s niž-
ším úrokom,“ hovorí primátor Mala-
ciek Juraj Říha. 

Ubúda dlžníkov voči mestu 
Finančné rezervy sa našli aj me-

dzi dlžníkmi mesta. Prednostka MsÚ 
Ľubica Čikošová pripomína, že na 

webovej stránke mesto zverejni-
lo zoznam neplatičov, ktorí zároveň 
dostali opakované výzvy na uhra-
denie svojich dlhov: „Zníženie týchto 
nedoplatkov patrí medzi moje priori-
ty a som rada, že sme nastúpili dobrú 
cestu. Vďaka nasadeniu kolegýň z eko-
nomického oddelenia sa nám podarilo 
znížiť sumu, ktorú nám dlhujú neplati-
či: v poplatkoch za komunálny odpad 
o 31 tisíc eur a v dani z nehnuteľností 
dokonca o vyše 54 tisíc. Od neplatičov 
sme teda vymohli takmer 86 tisíc eur.“ 

Ušetrené peniaze sa vrátia do mesta 
Z prebytku 550 tisíc eur treba od-

členiť 150 tisíc, ktoré mesto dostalo 
ako účelovo viazané prostriedky na 
nové projekty. Juraj Říha: „Pred ko-
munálnymi voľbami sa tu vyvolával 

strach, že mojím prípadným zvolením 
do funkcie primátora postihne Malac-
ky všeobecný kolaps. Tu je moja odpo-
veď: zodpovedne hájim mestskú kasu 
a v rámci záverečného účtu máme na 
čisté investície 400 tisíc eur.“ 

Najnákladnejším projektom toh-
to roka bude dlhoočakávaná rekon-
štrukcia Cesty mládeže. Komunikácia 
je dlhodobo v nevyhovujúcom stave 
a  jej oprava podľa predbežného vy-
číslenia zhltne astronomickú sumu. 
V meste sa už medzitým začala prvá 
etapa komplexnej modernizácie ve-
rejného osvetlenia a v pláne je okrem 
iného dokončenie opravy strechy na 
kaštieli, rekonštrukcia ďalších paviló-
nov materskej školy a  modernizácia 
vnútorných priestorov v  ŠH Malina. 
 -lubi-
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Odkaz pre starostu: prekročili sme  
stovku nahlásených podnetov

Ihrisko sme nevyhrali

Mesto Malacky v súlade s § 6 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verej-
nom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mies-
te na útvare výstavby a životného prostredia.  
Názov pracovnej pozície: samostatný odborný referent výstavby a spoločného sta-
vebného úradu
Rámcová náplň práce:
•   vedenie územných konaní a príprava a vydávanie územných rozhodnutí,
•   vedenie stavebných konaní a príprava a vydávanie stavebných rozhodnutí,
•   vedenie kolaudačných konaní a vydávanie kolaudačných rozhodnutí,
•   agenda priestupkov a správnych deliktov,
•   zabezpečenie výkonu štátneho stavebného dohľadu,
•   vedenie a vydávanie ďalších stavebných rozhodnutí podľa stavebného zákona.
Miesto výkonu práce: Malacky
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú, plný pracov-
ný úväzok
Termín nástupu: podľa dohody

Kvalifikačné predpoklady: 
•   VŠ vzdelanie druhého stupňa stavebného zamerania

Iné kritériá a požiadavky:
•   odborná spôsobilosť na výkon činnosti stavebného úradu výhodou,
•   prax v oblasti činností uvedených v rámcovej náplni práce výhodou,
•   občianska bezúhonnosť,
•   znalosť práce s PC, 
•   komunikačné schopnosti, profesionálne vystupovanie.
                
Zoznam požadovaných dokladov:
•   žiadosť o účasť vo výberovom konaní vrátane 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 1. apríla 2016 na ad-
resu: Mesto Malacky,  Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky. Žiadosti doručené po tomto 
termíne nebudú zaradené do výberového konania.

Mesto Malacky v súlade s ust.  § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce 
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie 
na obsadenie pracovnej pozície vedúci oddelenia právneho.
Informácie o pracovnom mieste:
Miesto výkonu práce: Mestský úrad Malacky, Radlinského 2751/1, Malacky
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu určitú – zástup počas 
materskej dovolenky
Termín nástupu: podľa dohody
Rámcová náplň práce: 
Komplexná riadiaca a koordinačná činnosť v oblasti správy a hospodárenia s majet-
kom mesta, právnej agendy a priestupkového konania, verejného obstarávania, sprá-
vy bytov a rozvoja bývania.

Kvalifikačné predpoklady:
•   vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, právnická fakulta

Iné kritériá a požiadavky:
•   odborná prax minimálne 5 rokov, prax vo verejnej správe výhodou,
•   riadiaca prax výhodou,
•   znalosť legislatívy verejnej správy a samosprávy, 
•   teoretická a  praktická orientácia v  oblasti správneho, občianskeho, obchodného 

a pracovného práva,
•   bezúhonnosť,
•   spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, zdravotná spôsobilosť,
•   znalosti MS Office,
•   organizačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita,
•   vodičský preukaz skupiny B.

Zoznam požadovaných dokladov: 
•   žiadosť o účasť na výberovom konaní,
•   výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
•   podpísaný štruktúrovaný životopis vrátane kontaktných údajov,
•   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 obál-
ke s označením Výberové konanie – vedúci oddelenia právneho – neotvárať, a to naj-
neskôr do 8. apríla 2016 na adresu: Mestský úrad Malacky, Radlinského 2751/1, 901 
01 Malacky. Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú zaradené do výberového 
konania. Termín, miesto a hodinu výberového konania oznámi vyhlasovateľ uchádza-
čom, ktorí splnili podmienky na účasť na výberovom konaní, písomne najmenej se-
dem dní pred jeho uskutočnením.

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE POZÍCIE VEDÚCI ODDELENIA PRÁVNEHO

Oznámenie o vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol v meste
Mesto Malacky v súvislosti so zvereným výkonom štátnej správy na 

úseku ochrany pred požiarmi podľa § 16 ods. 2 v spojení s § 23  a § 24 
písm. b) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v zne-
ní neskorších predpisov oznamuje svojim občanom, že kontrolné skupi-
ny mesta Malacky budú vykonávať preventívne protipožiarne prehliad-
ky v rodinných domoch okrem ich obytných častí, v obytných domoch 
okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve fyzických osôb. Vlastníci 
objektov v zmysle § 14 ods.1 písm. d/ zákona o ochrane pred požiarmi sú 
povinní umožniť kontrolným skupinám vstup do týchto priestorov, resp. 
objektov. Do obytných častí môžu vstúpiť len na základe súhlasu vlastní-
ka domu, resp. bytu. Členovia kontrolnej skupiny mesta Malacky sa pred 
začatím preventívnej protipožiarnej kontroly preukážu poverením na 
vykonanie kontroly vydaným primátorom mesta a občianskym preuka-
zom. Žiadame všetkých občanov, aby umožnili kontrolnej skupine vyko-

nanie preventívnych protipožiarnych kontrol, sami boli pri kontrole ná-
pomocní a rešpektovali požiadavky členov kontrolnej skupiny. Kontroly 
sa budú vykonávať počas celého roka vždy v sobotu v zmysle plánu kon-
trol po jednotlivých uliciach.  

Predmetom kontroly bude najmä : 
•   kontrola dokladov o čistení a kontrole komína (pozn. u kondenzačných 

kotlov a turbokotlov, ktoré nie sú pripojené na teleso komína, sa takáto 
kontrola nevyžaduje),

•   potvrdenie o  kontrole a údržbe palivového spotrebiča,
•   skladovanie horľavých látok a horľavých kvapalín so zameraným na po-

volené množstvá a odstupové vzdialenosti,
•   stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, 

plynu a vody, stav únikových ciest a ich označenia,

•   vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedka-
mi ochrany pred požiarmi,

•   umiestnenie a inštalácia tepelných, elektrických, elektrotepelných, ply-
nových a iných spotrebičov.

Kontrolná skupina obce pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych 
kontrol upozorňuje občanov na zistené nedostatky, požaduje ich odstrá-
nenie bez zbytočného odkladu a na tieto účely poskytuje potrebné infor-
mácie a vysvetlenia. V prípade, že nedostatky, zistené pri kontrole, nemôžu 
byť odstránené ihneď pri kontrole, mesto Malacky rozhodnutím určí ter-
mín na odstránenie nedostatku. Kontrolné skupiny nemôžu ukladať sank-
cie za porušenie predpisov. Zmyslom preventívnych protipožiarnych kon-
trol je prvom rade poskytovanie odbornej pomoci a poradenstva v oblasti 
ochrany pred požiarmi. Preventivár mesta Malacky

Naše mesto má za sebou jeden  
a pol mesiaca využívania portálu Od-
kaz pre starostu. Malačania dokazu-
jú, že na meste a najmä na prostredí, 
v ktorom žijeme, im úprimne záleží. 
Doposiaľ nahlásili 135 podnetov naj-
rôznejšieho druhu. Ide napríklad o ne-

fungujúce osvetlenie, skládky odpadu, 
vizuálny smog v podobe reklám v mes-
te či zlé parkovanie. Opätovne upozor-
ňujeme, že zlé parkovanie treba nahla-
sovať priamo mestskej polícii na čísle 
159. Vo väčšine prípadov sú totiž pod-
nety zverejňované v čase, keď vozidlá 

na daných miestach už neparkujú. Pri 
nahlásení zlého parkovania priamo 
MsP môže polícia bezodkladne konať. 

Malackej samospráve sa už poda-
rilo vyriešiť 50 podnetov a ďalších 85 
je v riešení. Uvádzame 3 príklady vy-
riešených podnetov.

Podnet odoslaný 13. februára: Na trávnatej ploche na ulici 
Kukučínova a M. Rázusa č. 2295 je odkrytý kanál. Pohybujú sa 
tu deti i ľudia so psíkmi.

Podnet odoslaný 14. februára: Zničená informačná tabuľa 
pri nemocnici na Ul. Dukl. hrdinov (ošarpaná zastávka).

Podnet odoslaný 4. marca: Už druhý deň sa na tabuli informu-
júcej o odchodoch autobusov zle zobrazujú údaje (čas) - stále sa 
zobrazujú tie isté.

Odpoveď odoslaná 6. marca: Dobrý deň, pravdepodobne ide 
o vážnejšiu technickú chybu. Budeme sa ju snažiť odstrániť čo naj-
skôr. Ďakujeme za upozornenie.
Odpoveď č. 2 odoslaná 8. marca: Dobrý deň, tabuľa už fun-
guje. Ešte raz ďakujeme za upozornenie.

Odpoveď odoslaná 19. februára: Dobrý deň, situáciu už rieši 
Tekos. Jeho pracovníci očistia zastávku a pokúsia sa zistiť, či sa in-
formačná tabuľa dá opraviť, alebo či bude potrebná výmena.
Odpoveď č. 2 odoslaná 7. marca: Poškodená informačná ta-
buľa bola odstránená, zastávka vynovená.

Odpoveď odoslaná 16. februára: Uvedený poklop je už 
opravený. Ďakujeme za váš podnet.

Ďakujeme za vašu dôveru a tešíme sa, že spoločne zlepšujeme kvalitu verejného priestoru v našom meste.  
 Text: -naty-, foto: odkazprestarostu.sk

Hlasovanie o ihrisko Žihadielko, ktoré 
postaví spoločnosť Lidl v desiatich mes-
tách na Slovensku, sa skončilo. Malacky 
sa vo svojej kategórii miest od 15 000 do 

20 999 obyvateľov stabilne držali na štvr-
tom mieste spomedzi 17 prihlásených 
miest. To však na výhru nestačilo. Ihriská 
dostanú prví dvaja z každej kategórie. 

Napriek tomu ďakujeme všetkým 
hlasujúcim a veríme, že v budúcnosti 
pri podobnej príležitosti zabojujeme 
viac a budeme úspešní.  -red-
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VOĽBY DO NR SR 2016:  
Aj v Malackách zvíťazil  
SMER – SD

Začala sa rekonštrukcia  
verejného osvetlenia

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v Malackách vyhrala strana SMER – sociálna demokracia so zis-
kom 2379 hlasov, čo predstavuje 26,55 %. Strana Sloboda a Solidarita získala v Malackách 1653 hlasov, teda 
18,45 %. Treťou v poradí je, tak ako v celkových výsledkoch za SR, strana OĽANO – NOVA, ktorej Malačania dali 
1229 hlasov, čo je 13,71 % zo všetkých odovzdaných hlasov v našom meste.

Prvá etapa modernizácie verejného osvetlenia v Malackách sa už začala. 
Pracovníci firmy, ktorá zaobstaráva rekonštrukciu, vymenia počas na-
sledujúcich týždňov 3 kilometre elektrického vedenia a 194 starých či 
zastaraných svietidiel nahradia úspornými LED svietidlami.

V tejto etape sa modernizuje osvet-
lenie na 14 uliciach -  Stupavská, M. R. 
Štefánika, Štúrova, Boreckého, L. Novo-
meského, Jánošíkova, arm. gen. L. Svo-
bodu, K. Orgoňa, A. Veselého, kpt. Uhra, 
J. Murgaša, V. Clementisa, J. Gabčíka  
a Kukorelliho. V uvedených úsekoch sa 
denne pohybuje až 6 vysokozdvižných 
plošín, preto opätovne prosíme obyva-

teľov dotknutých ulíc o trpezlivosť. 
Hodnota tejto etapy rekonštruk-

cie je 163 tisíc €, pričom pätinu z nej 
zaplatí Európska banka pre obnovu  
a rozvoj formou dotácie. Mesto súbež-
ne pripravuje projektovú dokumentá-
ciu na modernizáciu verejného osvet-
lenia v celom meste.  

Text: -red-, foto: -naty-

Celková volebná účasť v Malackách 
bola 58,84 %. Najvyššia účasť, 66,16 %, 
bola v  okrsku č. 9 (volebná miestnosť 
v MŠ na Kollárovej ulici), kde býva naj-
vyššia účasť pravidelne. V tomto okrsku 
vyhrala strana SaS so 199 hlasmi pred 
druhým Smerom so 175 hlasmi. Druhá 

najvyššia účasť bola v okrsku č. 10 (Cen-
trum voľného času) - 65,83 %. Tretia naj-
vyššia účasť, 63,05 %, bola v okrsku č. 11 
(budova HSF). Ďalšie štyri okrsky v pora-
dí však mali tiež vysokú účasť – vyše 62 
%. Najnižšiu volebnú účasť - 41,84 % - 
zaznamenali v okrsku č. 7 (MsÚ). 

Tesný rozdiel v  hlasovaní Malača-
nov medzi prvými dvoma stranami bol 
v okrskoch č. 11 a 12 – v budove HSF 
a v kaštieli. Rozdiel medzi prvým Sme-
rom a druhou SaS bola v HSF 5 hlasov 
a  v  kaštieli dokonca len 2 hlasy. Zaují-
mavosťou z okrsku č. 2 (ZŠ na Štúrovej 
ulici) je, že voliči tam „vystrelili“ na druhé 
miesto stranu OĽaNO – NOVA, pričom 
SaS skončila tretia. V okrsku č. 1 (tiež v ZŠ 
Štúrova) zase voliči odsunuli OĽaNO na 
štvrtú priečku. Tretí najväčší počet hla-
sov v tomto okrsku získala strana SME 
RODINA – Boris Kollár. 

Počas volebného dňa sme pre vás 
mapovali zaujímavosti na území náš-
ho mesta. Právo voliť malo v tento deň 
aj 167 prvovoličov, medzi ktorých patri-
la aj študentka Paulína Janíková. Do vo-
lebnej miestnosti prišla spolu s mamou 
a otcom. Ako nám Paulína povedala, na 
svoje prvé voľby sa veľmi tešila. Sledova-
la diskusné relácie, prečítala si volebné 
programy a radila sa aj s rodičmi.

Medzi malackých prvovoličov patri-
la aj študentka Adriana Vojtušová, kto-
rá využila svoje volebné právo presne 
v  deň svojich 18. narodenín. Povedala 
nám, že chvíle za plentou a pri volebnej 
urne boli pre ňu zvláštne, pretože si uve-
domovala, že už aj ona spolurozhoduje 
o našej budúcnosti. O tom, koho voliť, sa 
veľa rozprávala so svojím bratom. „Keď-
že chcem pokračovať v štúdiu na vysokej 
škole, želala by som si najmä kvalitné škol-
stvo,“ prezradila Adriana.

Vo volebnej miestnosti sme stretli aj 
pána Štefana Petrivalského, najstaršieho 
voliča z okrsku č. 11. Má 93 rokov a stále 
sa živo zaujíma o život okolo seba, vráta-
ne politiky. Ako nám povedal, Slovensku 
želá, aby mali mladí prácu a aby bolo čo 
najmenej bezdomovcov. 

Vďaka prenosnej urne mohli voliť aj 
klienti Mestského centra sociálnych slu-
žieb a ďalší Malačania, ktorí sa zo zdra-
votných dôvodov nemohli dostaviť do 
volebných miestností. Celkovo mali voľ-
by v Malackách pokojný priebeh. 
 Text: N. Jánošová, foto: -naty/lubi-

Jarné upratovanie 
Kto si to všimol? Cesta medzi Vinohrádkom a Plaveckým Štvrtkom sa v marcových 
dňoch rozzelenala, ale tiež „rozžiarila“ oranžovým a inak sfarbeným odpadom. 

My, poľnohospodári z FirstFarms, sme si za posledné roky zvykli na príjemný 
pohľad na úhľadne obhospodárené pozemky, na ich okraje bez rozbujnených sa-
monáletových burín a kríkov, na vyčistené kanály s tečúcou vodou, ktoré ich lemu-
jú. Veríme, že aj vy sa radi pozeráte na upravené polia a krajnice.

Preto sme nevedeli zniesť otrasný pohľad, ktorý sa nám naskytol: oranžovú se-
daciu súpravu, sedačku z nákladného auta, pneumatiky a iný odporný odpad nie-
kto povysýpal na úseku najmenej jedného kilometra. A tak naši kolegovia začiat-
kom marca vyzbierali niekoľko prívesných vozíkov komunálneho odpadu. Vyložili 
ho vlastnými rukami do veľkokapacitného kontajnera na našom hospodárskom 
dvore rastlinnej výroby a mechanizácie na Vinohrádku. Samozrejme, že za zber 
cudzieho odpadu musí naša spoločnosť spracovateľovi odpadu zaplatiť. Nie je na-
šou povinnosťou ani podnikateľským zámerom naprávať dôsledky arogantného 
konania spoluobčanov, a to niekoľkokrát do roka. Významom poľnohospodárskej 
výroby je zabezpečenie sebestačnosti vo výrobe potravín, zabezpečenie biodiverzity 
rastlinstva v krajine. Po devastujúcich 90. rokoch, keď sa pri cestách rozrastala bu-
rina, ktorá okrem iného produkovala výskyt alergénov, sme si začali uvedomovať, 
že poľnohospodári sú nezastupiteľným článkom podieľajúcim sa na výzore krajiny. 
Toto je naša práca a poslanie.

Žiadame spoluobčanov, zakladateľov divokých skládok v blízkom okolí obcí 
a miest na Záhorí, NEROBTE TO! Buďte ohľaduplní , ak nie k sebe, tak k svojim 
spoluobčanom, k životnému prostrediu.

Ďakujeme zamestnancom našej spoločnosti, ktorí sa podieľali na likvidácii 
odpadu.  E. Paulíková, P.  Švorec

VYSYPANÉ Z OBÁLOK
SMER -SD
SaS
OĽANO - NOVA
SME RODINA – Boris Kollár
ĽS Naše Slovensko
SNS
#SIEŤ
MOST - HÍD
KDH
SKOK!
SZS
KSS
TIP
SDKÚ - DS
ŠANCA
SMS
PD
DS – Ľudo Kaník
VZDOR
SMK - MKP
KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO
Odvaha
MKDA - MKDZS

2379
1653
1229

961
610
567
550
311
284
120

74
56
43
35
10
14
10

9
9
9
8
8
0

26,55 %
18,45 %
13,71%
10,72 %

6,80 %
6,32 %
6,13 %
3,47 %
3,16 %
1,33 %
0,82 %
0,62 %
0,47 %
0,39 %
0,22 %
0,15 %
0,11 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,08 %
0,08 %
0,00 %

 
POČET 

HLASOV
PERCENTUÁLNY 

PODIELSTRANA

OKRSOK

Spolu 15 416    9 072 58,84

POČET ZAPÍSANÝCH 
VOLIČOV

POČET VYDANÝCH 
OBÁLOK

ÚČASŤ VOLIČOV  
V %

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

1 216
1 337
1 182
1 213
1 205
1 223
1 508
1 521
1 324
1 159
1 256
1 272

670
645
743
735
749
762
631
948
876
763
792
758

55,09
48,24
62,85
60,59
62,15
62,30
41,84
62,32
66,16
65,83
63,05
59,59

Tabuľky – zdroj: Štatistický úrad SR

Možnosť voliť prostredníctvom 
prenosnej volebnej urny využil  
aj pán Milan Kenda.

Prvovolička Adriana  
Vojtušová využila svoje  
volebné právo presne  
v deň svojich 18. narodenín.
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Divadlo na hambálku  
zahrá na domácej  
scéne

Divadlo na hambálku sa v sobotu 19. marca o 19.00 h opäť vracia na do-
mácu scénu s divadelnou inscenáciou Stálo ti to zlato za to? 

(Dokončenie z 1 strany)

Veľká noc v kaštieli sa uskutoční 19. 
marca od 13.00 do 17.00 h. Orga-
nizátori ponúknu bohatý program 
a chýbať nebude ani sladké prekva-
penie od členiek Klubu dôchodcov a 
Jednoty DS Malacky. Na najmenších 
čakajú tvorivé dielne, kde si budú 
môcť vyrobiť svoju originálnu kras-
licu či pozrieť sa na prácu šikovných 
rúk členiek klubu paličkovanej čip-
ky. Pre ostatných návštevníkov orga-

nizátori pripravujú výstavu kraslíc, 
prezentáciu jarných a veľkonočných 
zvykov a netradičnú prehliadku pál-
fiovskej izby. Na podujatí sa budú 
prezentovať aj miestne kluby, or-
ganizácie, združenia a šikovné Ma-
lačianky so svojimi veľkonočnými 
výrobkami. V prípade priaznivého 
počasia sa budú môcť návštevní-
ci na nádvorí potešiť pohľadom na 
zvieratká, ktoré sú charakteristické 
pre toto jarné obdobie. Všetci sú sr-
dečne vítaní. -mck-tik/red-

ANKETA
V uliciach Malaciek sme sa pýtali: 
Nájdete si čas na knihu? Ak áno, 
aký druh literatúry čítate?

Pavol 

Nečítam knihy len 
v marci, keď je me-
siac kníh, ale čí-
tam knihy prie-

bežne celý rok. Teraz čítam českého 
spisovateľa Vlastimila Vondrušku.  
V Čechách sú knihy od tohto autora 
TOP, tak preto som volil českú klasiku. 
Vlastimil Vondruška je český historik, 
publicista a spisovateľ, autor predo-
všetkým historických detektívnych 
príbehov.

Ján

Na knihu si nájdem 
vždy čas, aj keď 
pracujem takmer 
každý deň. Veľmi 

rád si prelistujem atlas sveta, knihy 
o zvieratách a rôzne encyklopédie. 
Vždy sa dozviem niečo nové, alebo 
inak vysvetlené, pretože každá kniha 
je obsahovo jedinečná.

Hermína

S odbornou litera-
túrou prichádzam 
do styku najmä  
v práci. Väčšinou 

ide o cestopis alebo literatúru s po-
dobným zameraním. Rada si pre-
zriem aj rôzne encyklopédie a po- 
dobné zaujímavosti, ale nepohrd-
nem ani beletriou.

Kristína a Natália
Rady si prečítame romantickú litera- 
túru, prípadne nejaký zaujímavý 
bestseller. Treba sa však pripravo-
vať aj na maturity, takže študova-
nie maturitných tém je pre nás pr-
voradé.

 
Ružena

V pivnici máme 
asi 200 kníh, z nich 
je veľa vzácnych.  
V minulosti sme 

knihy vo veľkom  nakupovali, avšak 
teraz už veľmi málo. S  manželom 
máme tri deti a najstarší syn kupuje 
knihy neustále.  -ro-

Veľkonočné 
inšpirácie  
v Malackom 
kaštieli

Komédia z malebnej dedinky na 
Záhorí rozpráva o tom, čo sa stane, 
keď sa na hodoch stretnú dve zne-
priatelené susedské rodiny. Do ich 
odvekých sporov sa zamontuje ešte 
aj „poklad z neba“, ktorý padne do 
spoločnej záhrady. Podarí sa vzá-
jomnou náklonnosťou dvoch členov 

znepriatelených rodín odvrátiť hroz-
bu doživotnej nenávisti? 

Dej hry je popretkávaný slovnými 
hračkami, humorom a nebude chý-
bať ani záhoráčtina. 

Srdečne vás pozývame do Kultúr-
ního domečku v  Malackách. Vstup-
né: 4 €. Text: -dnh-, foto: -otano-
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Druhým koncertom Malackej hudobnej jari bude prenos opery W. A. Mo-
zarta Čarovná flauta. V nedeľu 3. apríla o 16.00 h  sa z kina v Malackách 
prenesieme do Metropolitnej opery v New Yorku.

Robím HAM HAM STÁJL, ozývalo 
sa malackým kinom počas prvej 
marcovej nedele. Predskokanom 
52. ročníka Malackej hudobnej 
jari bol spevák Miro Jaroš, ktorý 
sa aktuálne venuje pesničkám 
pre deti. Vydal CD a  DVD s  vý-
chovným charakterom a  detskí 
poslucháči si ho doslova zamilo-
vali. Miro v pesničkách učí drob-
cov správne si umývať zúbky, rúč-
ky alebo slušne pozdraviť. 

Začal sa 52.ročník Malackej hudobnej jari

W. A. Mozart:  
Čarovná flauta

Miro Jaroš zabával rodičov aj (ne)poslušné deti

Nielen takéto pekné verše nám 
pripomínajú príchod jari. V  Malac-
kách je to aj 52. séria koncertov pod 
názvom Malacká hudobná jar. 

Začali sme naozaj bravúrne, a  to 
šansónovým koncertom Stana Krála 
pod názvom Podrží ťa sen, ktorý sa 
uskutočnil v nedeľu 13. marca v Kul-
túrním domečku.

Stano Král, rodák z  Malaciek, na-
vodil jedinečnú atmosféru hneď po 
príchode na pódium. Kino sa zra-
zu zmenilo na naozajstnú koncert-
nú sálu. Spolu s divákmi si zaspomí-
nal na staré časy, keďže v Malackách 
vyrastal. Na koncerte vystúpila aj šar-
mantná slovenská herečka Jana Lies-
kovská. „Veľmi rada som spievala pred 
publikom s veľkým srdcom, bolo vidieť, 
že  v Malackách si ľudia vážia umenie, 

a to je pre mňa vždy veľký sviatok a ra-
dosť stáť na javisku,“ povedala hereč-
ka. Diváci si koncert užívali a  na zá-
ver odmenili účinkujúcich búrlivým 
potleskom. Ten patril aj celej kape-
le, s ktorou Stano Král prišiel: na kla-
víri hral jeho brat Rasťo,  na klarinete 
a saxofóne Pavol Hoďa a na gitare sa 
predstavil Pavol Hrnčirík. 

So svojimi pocitmi bezprostred-
ne po vystúpení sa nám zdôveril aj 
Stano Král: „Super to dopadlo, veľmi 
milé a žičlivé publikum. Som rád, že ma 
v Malackách opäť milo prijali, pozorne 
počúvali a  dokonca reagovali na texty 
piesní. Mal som už dosť koncertov, no 
tento patril k vrcholom, čo sa týka pub-
lika. Som nadšený a budem sa tešíť, keď 
ma opäť Malačania zavolajú.“

 Text, foto: R. Orth

Posledný sneh sa už topí, slniečko ho ohrieva,
nezostane po ňom stopy, to je ale nádhera!
Príroda sa zobúdza, všetko krásne kvitne,

snežienka je prvý kvet, čo nám náladu zdvihne.

Čarovná flauta je poslednou Mo-
zartovou operou. Zároveň ide o jed-
nu zo základných opier svetového 
repertoáru, ktorej hudobný jazyk vý-
razne ovplyvnil mnoho významných 
svetových skladateľov, napr. L. van 
Beethovena, C. M. von Webera. Die-
lo opery kladie a rieši otázku zmys-
lu sveta v rozprávkovej forme – víťa-
zí v nej dobro nad zlom, skromnosť 
nad pýchou, rozum nad ošemetnos-
ťou zmyslov, láska nad nenávisťou  

a pravda nad klamstvom. Julie Tay-
mor uviedla vo svojej réžii na javisko 
najrôznejšie vizuálne efekty vrátane 
lietajúcich vtákov, tancujúcich med-
veďov a hviezdne sa trblietajúcej Krá-
ľovnej noci.

Záznam predstavenia opery z roku 
2006 je do série prenosov zaradený 
ako bonusová opera k 10. výročiu exis-
tencie projektu priamych prenosov.

Informácie na www.mckmalacky.sk.
 -mck-

Expedičná 
kamera  
2016
Máte radi dobrodružstvo, adre-
nalín, cestovanie? Práve pre vás 
je pripravený 7. ročník filmové-
ho festivalu  EXPEDIČNÁ KAMERA 
2016, ktorý zavíta do viac ako 200 
slovenských a  českých miest vrá-
tane Malaciek. V stredu 23. marca 
od 18.00 h v Kultúrním domečku 
(kino Záhoran) premietneme do-
kumentárne filmy o  skutočnom 
živote, divokej prírode, extrém-
nych zážitkoch a športoch.  -mck-

O koncert pre (ne)poslušné deti 
bol naozaj veľký záujem. V Malackách 
sa opakoval hneď trikrát. Kulturní do-
meček po všetky razy praskal vo šví-
koch. Detičky s rodičmi sa aktívne za-
pájali do známych piesní. Tancovali, 
tlieskali, skákali a samozrejme spie-
vali. Výborne sa bavil aj sám spevák 
a úprimne sa tešil z veľkého úspechu. 
,,Dal som zo seba, čo som mohol, a ve-

rím, že sa mi bude po týchto koncertoch 
dobre spať a tak isto aj deťom, pretože 
sme sa všetci spolu dobre vyjašili,“ pove-
dal spevák na záver. 

Po koncerte nenechali deti Mira 
vydýchnuť a  nahrnuli sa do malej 
chodbičky pred vstupom do kino-
sály a dôvod bol jasný – získať pod-

pis a  fotku s  Mirom. Všetkým sa to 
podarilo, a tak spokojne odchádzali  
domov. 
 Text: -ro/naty-, foto: -ro-
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Saltatrix - z tanečného štúdia sa stala akadémia 
Tanečné štúdio Saltatrix, ktoré pôsobí v  Malac-
kách od roku 1999, nedávno zmenilo svoj názov 
a dnes už má označenie akadémia pohybu a tan-
ca, presnejšie Saltatrix Malacky - Academy of mo-
vement and dance. Nájdete ho na Záhoráckej ulici 
17. Viac o novinkách a možnostiach vzdelávania 
v Saltatrixe prezradila pedagogička a manažérka 
akadémie Andrea Murániová.

Platená inzercia - redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Platená inzercia - redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Platená inzercia - redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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www.vstupte.org

Názov:
Vstúpte, n.o.

Sídlo: 1. mája 15, 901 01Malacky
Právna forma: nezisková organizácia

IČO:
37924664

Vstúpte, n.o. - zariadenie sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím v Malackách

Platená inzercia - redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Čo vás viedlo k  úprave, resp. nové-
mu pomenovaniu tanečného štúdia  
Saltatrix?
V súčasnosti je to sedemnásty rok, čo tan-
cujeme s deťmi a mládežou. Náš záber je 
však oveľa širší. Okrem tanca už viac ako 
8 rokov v dopoludňajších hodinách cvi-
číme s bábätkami od 3 mesiacov. Taktiež 
rozvíjame psychomotoriku rôznymi akti-
vitami a kurzami u detí do 3 rokov aj z as-
pektu Montessori pedagogiky. 

Ktoré kurzy môžu u vás mamičky so 
svojimi bábätkami navštevovať a  od 
akého veku sú tieto aktivity vhodné?
V  rámci dopoludňajších aktivít  ide  
o 3 stupne rôznych kurzov a každý 
z nich má tiež 3 úrovne. Prvý stupeň 
je BabyGym. Navštevujú ho mamič-
ky s bábätkami od 3 do 18 mesiacov. 
Naň nadväzuje druhý kurz (stupeň)  

BabySkill na rozvoj zručnosti, obrat-
nosti, kompetencií a psychomotoriky. 
Tretí stupeň BabyDance môžu deti ab-
solvovať ešte pred nástupom do MŠ 
(od cca 2 do 3 rokov). Tento kurz je za-
meraný na rôzne tanečno-pohybovo-
-rytmické aktivity. 

Šiesty rok funguje aj Montessori 
školička – dielnička, v rámci ktorej sa 
každý mesiac uskutočňujú špeciálne 
kurzy (Toddler activities, Tvorivá ho-
dinka, Praktický život, Výtvarné aktivi-
ty). Mamičky si z našej ponuky môžu 
vybrať aj rôzne jednorazové kurzy, ako 
napríklad BabyBalance, zameraný na 
rovnováhu a  rozvoj psychomotoriky, 
či znakovanie Baby Signs pre deti od 
6 do 12 mesiacov. 

Kedy začínajú detičky tancovať samy, 
bez mamičky, a v skupinách?

V popoludňajších hodinách je hlavnou 
náplňou tanečno-pohybovo-hudob-
ná výchova v  rámci detských formácií 
1. až 7. stupňa. Ide o tancovanie vhod-
né pre deti od nástupu do MŠ, čiže od 
3 rokov, ideálne od 3,5 roka do cca 9 ro-
kov. Sedem tanečných stupňov na seba 
výkonnostne a  obsahovo nadväzuje. 
Máme vlastnú metodiku výuky, cviče-
ní, pohybu, rytmiky, tanca, aktivít, ktorá 
pramení z viac ako 20-ročnej praxe, pô-
sobnosti na VŠ, špecializovaných kur-
zov, workshopov, či vzdelávania sa kaž-
dej lektorky i lektora.

Ako jediné tanečné štúdio, teraz 
akadémia, v  širšom okolí máme aj ae-
robikovú formáciu. Vedie ju dlhoročná 
skúsená diplomovaná lektorka aerobi-
ku Mirka Horváthová. Hodiny sú nabité 
energiou, dance aerobikom, fitness akti-
vitami na rozvoj kondično – koordinač-
ných zručností u detí od 6 do 8 rokov. 
V prípade záujmu si môžu deti prísť túto 
hodinu vyskúšať. 

Ďalšou métou pre mladých taneční-
kov môže byť účinkovanie v  street- 
dancovej formácii. Od koľkých ro-
kov sa u vás deti venujú streetdancu? 
V čom je zásadný rozdiel po prechode 
z tanečno-pohybovej prípravy?
Streetdancu sa venujú naše dve taneč-
né i päť súťažných formácií. V tanečných 
formáciách sa deti alebo tínedžeri učia 
základy rôznych štýlov, vnímať rytmus 
hudby, vyjadriť pohybom rôzne gestá 
či tanečnú variáciu. V súťažných formá-
ciách tanečníci na týchto základoch sta-
vajú a  zdokonaľujú sa nielen na hodi-
nách svojej lektorky, ale aj na iných nami 
organizovaných workshopoch s prestíž-
nymi tanečníkmi a choreografmi. Všetky 
svoje znalosti potom zužitkujú v chore-
ografii, ktorú im lektorka pripraví. S dob-
re natrénovanou choreografiou sa po-

tom zúčastňujú na rôznych súťažiach 
či vystúpeniach, kde reprezentujú nás i 
mesto Malacky.

Saltatrix každoročne pritiahne do 
Malaciek veľké množstvo tanečníkov 
vďaka súťaži, ktorú organizuje pravi-
delne v máji. Kedy sa uskutoční tento 
rok? Na čo sa môžu diváci tešiť?
Saltare Orbis sa uskutoční už desia-
tykrát. Ide o  9. ročník, s  tým, že sme 
usporiadali aj nultý ročník. Tento rok 
bude súťaž 7. mája v  športovej hale 
Malina. Všetkých srdečne pozývame, 
aby si prišli vychutnať tento tancom 
nabitý deň. Na súťaž prichádza množ-
stvo detí z  rôznych kútov Slovenska, 
preto býva v tento deň parkovisko pri 
ŠH Malina preplnené. Už teraz teda 
avizujeme, že môže byť problém do-

stať sa cez parkovisko k  Bille. Minulý 
rok do Malaciek prišlo viac ako 1600 
tanečníkov. 
Všetky informácie sú dostupné na 
webe - www.saltatrix.estranky.sk a fb 
profile Saltatrix Malacky - Academy of 
movement and dance. PR



Odišiel si od nás ako tichý sen, nepove-
dal si ani zbohom, už neprídem.  

Už len kyticu z lásky na hrob Ti môže-
me dať, zapáliť sviečku a tíško spomínať.
22. marca uplynú 3 roky, čo nás na-
vždy opustil Bohumil Žilavý z Ma-
laciek. S láskou spomína manželka, 

syn Stanislav, dcéra Mirka s rodi-
nou, Valika, Ivan a ostatná rodina.

V spomienkach vždy Ťa máme,  
s bolesťou v srdci spomíname.

14. marca sme si pripomenuli  
1. výročie, kedy nás navždy opustil 
náš drahý Jaroslav Černý. Kto ste 

ho poznali, venujte mu tichú  
spomienku spolu s nami.

S láskou spomína manželka Anna, 
synovia a ostatná smútiaca rodina.

Ak zomrieš, do roka na Teba všetci  
zabudnú, ale ľudia, s ktorými si žil, 
Tvoji najbližší na Teba nezabudnú, 

kým sami nezomrú.
24. marca si pripomenieme  

3. výročie od smrti nášho drahého 
Ľubomíra Holeša. Spomína man-
želka, deti, vnúčatá, otec a sestra 

s rodinou.

Osud je veľmi krutý, nevráti, čo raz vzal, 
zostanú iba spomienky a v srdci žiaľ. 

Nepočuť už Tvoje slová ani žiaden hlas, 
ale v našich srdciach zostávaš vždy  

pri nás. 
12. marca sme si so žiaľom v srdci 

pripomenuli 8. výročie úmrtia
nášho drahého manžela, otca 
a dedka Maximiliána Muchu.

S láskou spomína manželka Hele-
na, syn Roman, vnučky Romanka 

a Danielka a Vierka s rodinou.

Čas plynie ako voda, no spomienka  
zabudnúť nedá. Hoci je to sedem rokov,

čo Ťa medzi nami niet, si stále medzi 
nami, manželka, matka, stará mama 

milovaná.
11. marca sme si pripomenuli  

7. výročie úmrtia našej manželky, 
mamičky a starej mamy Márie Vin-
ceovej. S láskou spomína manžel 

a deti s rodinami.

10. marca sme si pripomenuli  
10. výročie úmrtia našej milova-

nej mamy, babičky a svokry Márie 
Plankovej. S láskou a úctou spomí-

najú dcéry Milka a Ema s manže-
lom, vnučky Zuzka a Danka s rodi-
nami. Kto ste ju poznali, venujte jej 

tichú spomienku.

24. marca si pripomíname 2. výro-
čie, čo nás navždy opustil náš drahý 
Pavol Vavrica z Malaciek. S láskou 
a úctou spomína manželka Mária, 
deti Pavol, Ľubka a Jaro s rodinami.

MALACKÁ MATRIKA 
 od  1. 3.  do  14. 3. 

Úmrtia: Anna Grujbárová, 
Malacky, *1930; Zlatica Pollá-

ková, Gajary, *1983; Vlasta Slámová, 
Stupava, *1929; Věra Ondrejkovičo-
vá, Bratislava-Petržalka, *1943; Vikto-
ria Tomašková, Malacky, *1935; Mária 
Danihelová, Rohožník, *1938; Richard 
Strážnický, Závod, *1977; Ján Andrla, 
Gajary, *1952   
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INZERCIA
• Kúpim stavebný pozemok alebo sta-
rý dom v Malackách. T. č. 0908 10 96 02

História Svätých 
schodov v Malackách

V utorok 9. februára, deň pred začiatkom veľkonočného pôstu, bola posvätená zrekonštruovaná Kaplnka 
Svätých schodov v Čiernom kláštore v Malackách. Posvätil ju bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský 
za prítomnosti štrnástich kňazov a účasti veľkého počtu veriacich. Dostatočný dôvod na to, aby sme sa na 
schody a ich históriu pozreli podrobnejšie.

Originál schodov
Na začiatku bol príbeh z evanjelia, 
podľa ktorého išiel Kristus k Pilátovi. 
V evanjeliu sa schody nespomínajú, 
každopádne podľa tradície sa scho-
disko, nachádzajúce sa v Jeruzale-
me, v cirkvi uctievalo. Podľa tradície 
sa dnes pôvodné schody nachádzajú  
v Ríme.  Nechala ich tam preniesť 
matka cisára Konštantína sv. Helena  
v 4. storočí. Prešli viacerými úpra-
vami a do dnešnej podoby sa dostali 
v roku 1586 vďaka pápežovi Sixtovi V. 
Existujú aj úvahy, že pôvodné scho-
dy zostali v Jeruzaleme a v Ríme bola 
spravená kópia. Každopádne Sväté sc-
hody v Ríme navštevovali kresťania 
oddávna, pohybovali sa na nich kole-
načky a pri splnení určených podmie-
nok mohli získať odpustky.

Legenda
Legenda, ktorá sa v Malackách šíri  
v posledných desaťročiach, hovorí, že 
popri Jeruzaleme a Ríme sa na sve-
te nachádzajú Sväté schody už len  
v Malackách. Strávili sme hodiny na 
internete a overovali pravdivosť tejto 
legendy. Ukázalo sa, že legenda nie je 
celkom pravdivá, ale na druhej strane 
ani úplne nezavádza. Vznikla zrejme 
v druhej polovici 20. storočia; františ-
káni ju vždy formulovali v tom duchu, 
že na svete je takých schodov málo.

Počas 17. storočia boli v Taliansku 
vybudované asi štyri kópie rímskych 
schodov, až potom boli postavené 
Sväté schody v Malackách (1660), spo-
jené s možnosťou získania odpustkov. 
Ako prvé mimotalianske Sväté scho-
dy. Navyše ako jedny z mála sú vernou 
kópiou rímskych.

Až dva roky po malackých Svätých 
schodoch vznikli takéto schody vo 
Francúzsku v Sainte Anne d’Auray 
(1662), o 35 rokov neskôr vo Viedni  
a všetky ďalšie sú dielom 18. storočia, 
prípadne mladšie. Väčšinou bohatšie 
zdobené, barokové, pochádzajúce  
z 18. storočia. Výskum teda síce legen-
du vyvrátil, ale nič neubral na význa-
me malackých Svätých schodov – prá-
ve naopak.

V prípade malackých schodov 
nešlo o napodobňovanie schodísk 
v okolitých krajinách, ale priamo  
o inšpiráciu z Talianska. Môžeme to 
usudzovať z vyššie uvedeného, ako aj 
s ohľadom na pobyt zakladateľa Čier-
neho kláštora a vtedajšieho zemepá-
na Plaveckého (malackého) panstva 
Pavla IV. Pálfiho na talianskom území 
a na jeho kontakty s talianskymi archi-
tektmi.

Z histórie malackých 
Svätých schodov
Čierny kláštor v Malackách bol odo-
vzdaný františkánom v októbri 1653. 
Zakladacia listina sa týka klášto-
ra, podrobnosti o kostole neuvádza  
a o Svätých schodoch v nej nie je zmi-

enka. Posvätené boli spolu s kostolom 
koncom roka 1660. Za iniciátora vybu-
dovania Kaplnky Svätých schodov sa 
považuje Pavol IV. Pálfi, ktorý nechal 
vybudovať kláštor s kostolom na zá-
kladoch staršieho objektu.

V minulosti bývali Sväté schody 
navštevované veľkým množstvom 
pútnikov, početné zástupy prichádzali 
najmä 3. mája (sviatok Nájdenia sv. 
Kríža) a 14. septembra (sviatok Po-
výšenia sv. Kríža), keď mohli veriaci po 
splnení predpísaných podmienok zís-
kať úplné odpustky. Tie udelil pápež 
Inocent XI. v 17. storočí. Pápež Pius IX. 
v roku 1851 potvrdil platnosť týchto 
odpustkov na večné časy. Veľké púte 
sa uskutočňovali aj na sviatok Porciun-
kula začiatkom augusta.

Po Svätých schodoch sa vystupu-
je kolenačky, na každý schod je pred- 
písaná modlitba. Mimochodom, pod 
jednotlivými schodmi sú relikvie „…
swatich Mučedelňíkow Walentina, 
Deteria, a Swateg Beatrici a mnohich 
inšich Swatích”, ako uvádza sprievod-
ca po Svätých schodoch z roku 1851.

Vedľa Svätých schodov sa v tej istej 
kaplnke nachádza druhé schodisko 
rovnakého rozsahu, po ktorom sa zo- 
stupuje dole. Podľa stavebných zna-
kov je pravdepodobné, že nebolo sta-
vané súčasne s hlavným schodiskom. 
Môžeme si len domýšľať, ako sa pô-
vodne schádzalo dole. Nevieme, kedy 
bolo zostupné schodisko vybudo-
vané, rovnako oltár na jeho vrcholy. Vi-
ackrát citovaný zdroj z roku 1851 uvád-
za, že v tom čase už schodisko stálo: 
„Kteremu pobožnému Kresťanowi ne-

možno bi bolo kolenáci po swatích Sc-
hodoch hore wíct, pre wolaku Slabost: 
taki móže po druheg  Straňe, po kte-
reg sa dole zcháza, swogu Pobožnost 
wikonat; na kterích bez Klaknuťa, bár 
ag stojáčki, takto može Pobožnost 
svogu wibawiť.”

Kaplnka bola pôvodne biela. 
V kláštornej kronike nachádzame 
občasné zmienky o drobných opra-
vách v kaplnke. Väčšia rekonštrukcia 
sa konala v rokoch 1902 - 1903, viedol 
ju malacký maliar a reštaurátor Alojz 
Veselý. Súčasťou rekonštrukcie bolo 
vymaľovanie stien, ako aj reštaurova-
nie oltára na vrchole Svätých schodov. 
Vchod do kaplnky z kvadrumu (kláš-
torného nádvoria) bol zamurovaný  
a namiesto neho bol vybudovaný 
nový vchod z nádvoria pred kostolom.

V roku 2011 sa realizoval prieskum 
malieb kaplnky a následne sa zača-
la rekonštrukcia. Prieskum  ukázal, 
že na stene bola ešte jedna vrstva 
maľby. Podľa reštaurátorov išlo zrejme  
o maľbu po požiari v roku 1910. Odvte-
dy sa konali v kaplnke len menšie opra-
vy. Práve táto podoba, zachytená aj na 
najstarších pohľadniciach, sa stala zá-
kladom pre reštaurovanie, ktoré  kon-
com roka 2015 ukončil reštau- 
rátor Róbert Mercell.
Text: M. Macejka, písané pre Malacké 

pohľady, foto: S. Osuský



Majstrovstvá Slovenska dorastu a mladšieho žiactva v hale pod stre-
chou bratislavskej haly Elán boli bodkou za slovenskými atletickými 
šampionátmi. 

V dňoch 16. a 17. februára sa na ľadovej ploche v Malackách uskutočnili tradičné podujatia v mini ľadovom hokeji 
žiakov, žiačok a študentov. Medzi žiakmi dominoval A výber Gymnázia Malacky, ktorý v piatich zápasoch ani raz ne-
prehral, čo najlepšie dokumentuje dosiahnuté skóre 23:2. Druhé miesto obsadilo družstvo ZŠ Záhorácka A a tretie 
žiaci SŠ sv. F. Assiského, Malacky. 
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Zlatý hetrik Gymnázia Malacky 
v mini ľadovom hokeji

Pretekári AC Malacky 
opäť s medailami 
z majstrovstiev 
Slovenska 

Hádzanári pozývajú  
na zápas

Pozvánka na futbalové zápasy dorastencov 

II. liga starší dorast ZsFZ (Západoslovenský futbalový zväz)
19. 3. 10.00 h ŠK Žolík Malacky – FKM Nové Zámky

II. liga mladší dorast ZsFZ 
19. 3. 12.30 h ŠK Žolík Malacky - FKM Nové Zámky

 - ŠK Žolík-

ŠK Žolík pozýva všetkých fanúšikov a futbalových priaznivcov na najbližšie domáce súťažné zápasy, ktoré sa 
odohrajú na ihrisku v Zámockom parku.

Pretekári Atletického klubu AC 
Malacky znovu vybojovali niekoľko 
kvalitných umiestnení. Žiaľ, neštarto-
val adept na niekoľko halových titu-
lov Marcel Žilavý, ktorého pred maj-
strovstvami skolila choroba.

V  sobotu 5. marca sa konali Maj-
strovstvá SR dorastu. Sarah Richter za-
znamenala vo vrhu guľou osobný re-
kord 10,97 m, čím obsadila 5. miesto. 
Druhým miestom v diaľke sa blysla člen-
ka MŠK Borský Mikuláš Melánie Ben-
ková, ktorá však trénuje v AC Malacky. 
Do poslednej série síce figurovala na 
miestach tesne pod medailovou prieč-
kou, no v poslednom pokuse zaletela 
za 531 cm a výrazne si zlepšila osobné 
maximum. K striebru pridala aj finálové 
umiestnenie v behu na 60 m. Jej trénin-
gová kolegyňa Kristína Martinusová 
sa z dvojice behov 60 m a 200 m lepšie 
umiestnila na dlhšej trati. Svojím tohto-
ročným najlepším časom 27,34 s obsa-
dila 8. miesto. V kategórii chlapcov získal 
medailu  Jakub Kopiar v behu na 1500 
m. Svoj bronz okorenil sólovým behom 
v druhej polovici trate a pridal aj osobné 
maximum 4:21,22 min. 

V  nedeľu 6. marca sa konali Maj-
strovstvá SR mladšieho žiactva.  V tej-
to kategórii viac ako v  ktorejkoľvek 
inej platí, že ani talentovaný športo-
vec nemusí stačiť na súperov, ktorým 
príroda dožičila výhodu oproti niž-
ším a slabším rovesníkom v podobe 
skoršieho telesného vývinu. Aj pre-
to treba na výsledky v tejto kategórii 
hľadieť veľmi miernou optikou. Spo-
mínaný fyzický fond využila malacká 
pretekárka Mária Šimeková, ktorá  
k vysokej postave pridala aj kus be-
žeckej techniky. V behu na 600 m sa 
dokázala postarať o prvý kov pre svoj 
klub, keď zaostala iba za podobne vy-
spelou pretekárkou Andreou Šveco-
vou z Nitry v čase 1:51,50 min. Mária 
sa v ten deň dostala aj do finále behu 
na 60 m prekážok, v ktorom obsadi-
la 5. miesto časom 11,22 s. V sekto-
re skoku do výšky podľa očakávania 
získala bronzovú medailu Gabriela 
Juríčková, ktorá si vylepšila osobný 
rekord na 140 cm.  Finálové umiest-
nenia dosiahli aj ďalší pretekári. Uvá-
dzame ich v grafike. 

 Text, foto: -TK AC-

Hádzanársky oddiel TJ Strojár Ma-
lacky pozýva na záverečné stretnutie 
základnej časti 1. ligy mužov, v kto-
rom hráči privítajú ďalšieho favorita – 
MHK Piešťany. Stretnutie sa uskutoč-

ní v sobotu 19. marca o 18.00 h v ŠH 
Malina v Malackách. 

Príďte povzbudiť našich chlapcov 
v boji o PLAY OFF. 

 -ts-

Najlepším strelcom sa stal s 10 gól-
mi Erik Petrík (ZŠ s MŠ Kuchyňa), naj-
produktívnejším hráčom bol s 11 ka-
nadskými bodmi Dominik Topolčány 
(Gymnázium Malacky). Turnaj žiačok 
ovládli dievčatá Gymnázia Malacky, 
ktoré zvíťazili vo všetkých štyroch zá-
pasoch, vsietili 10 gólov a ani raz ne-
inkasovali. Striebro si vybojovali žiač-
ky ZŠ Záhorácka, Malacky A a  bronz 
družstvo ZŠ Štúrova, Malacky A. Naj-
lepšou strelkyňou sa s  5 gólmi stala 
Vanesa Kučerová, najproduktívnejšou 
hráčkou so 7 kanadskými bodmi Si-
mona Kuchyňková (obe Gymnázium 
Malacky).

Mini ľadový hokej v kategórii štu-
dentov mali pevne v rukách  mládež-
níci z Gymnázia Malacky, ktorí de-

klasovali výber Detskej organizácie 
Záhorácky Fénix v  pomere 13:1. Naj-
lepším strelcom sa so 6 gólmi stal To-
máš Valachovič, najproduktívnejším 
hráčom so 7 kanadskými bodmi Juraj 
Kašuba (obaja Gymnázium Malacky).

Na dvojdňovom hokejovom ma-
ratóne sa zúčastnilo 15 družstiev zo 6 
škôl, resp. organizácií. Najúspešnejším 
účastníkom bolo jednoznačne Gym-
názium Malacky, ktoré zvíťazilo vo 
všetkých troch kategóriách a po prvý 
raz v histórii zaznamenalo v mini ľado-
vom hokeji „zlatý hetrik“.

Organizátori stáli v  tomto roku 
pred neľahkou úlohou, keď sa termín 
podujatí musel meniť najskôr kvô-
li štrajku učiteľov a  druhý raz stála 
v  ceste nepriazeň počasia. Taktiež sa 

zmenilo umiestnenie ľadovej plochy, 
čo malo za následok stratu zázemia  
a možností. Napriek týmto prekážkam 
sa všetky tri podujatia podarilo úspeš-
ne zorganizovať.

Podujatie pripravilo Centrum voľ-
ného času v spolupráci so ZŠ Záhorác-
ka a Komisiou pre vzdelávanie, mlá-
dež a šport pri MsZ v Malackách.

Z výsledkov:
Mini ľadový hokej žiakov o pohár
 primátora mesta Malacky
1. Gymnázium Malacky A
2. ZŠ Záhorácka, Malacky A
3. SŠ sv. F. Assiského, Malacky
4. ZŠ s MŠ Kuchyňa
5. Gymnázium Malacky B
6. ZŠ Záhorácka, Malacky B
7. ZŠ Štúrova, Malacky A
8. ZŠ Štúrova, Malacky B

Mini ľadový hokej o pohár
CVČ žiačok
1. Gymnázium Malacky
2. ZŠ Záhorácka, Malacky A
3. ZŠ Štúrova, Malacky A
4. ZŠ Štúrova, Malacky B
5. ZŠ Záhorácka, Malacky B

Mini ľadový hokej o pohár 
CVČ študentov 
1. Gymnázium Malacky
2. Detská organizácia Záhorácky Fénix

 Text: P. Filip, foto: CVČ

Mária Šimeková

Jakub Kopiar 


