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ÚVODNÍK

Svetový mier
Od vlaňajšieho 13. novembra uplynu-

li sotva 4 mesiace. Ešte poriadne neuschla 
krv na parížskych uliciach ani slzy na tvá-
rach pozostalých, a teroristi udreli znova. 
Ich cieľom sa tentoraz stal Brusel, srdce 
Európskej únie, kde žije a pracuje aj množ-
stvo Slovákov. 

Teror v  Čečensku, Mali či Nigérii sa 
nám zdal príliš vzdialený. Až prišiel 11. sep-
tember 2001 v New Yorku, po ktorom sa 
terorizmus priblížil aj k nám: Madrid, Lon-
dýn, Oslo, Paríž, Brusel... Právom sa preto 
pýtame: Sme vo vojne? Čo je to za obludy 
v ľudskej koži, ktoré si nevážia život a ich 
jediným poslaním je rozosievať strach 
a smrť? Ako sa vôbec dá zabíjať v mene 
Boha? Otázok je veľa, uspokojivé odpove-
de zatiaľ chýbajú. Vlastne, chýbajú akékoľ-
vek odpovede.  

Keď sa povie „svetový mier“, väčši-
ne sa možno vybaví naivné dievča zo 
súťaže krásy, ktoré odpovedá na otáz-
ku o  svojom najväčšom želaní. Zamys-
lime sa však nad jeho obsahom: SVET 
a  MIER. Nejde o  žiadne prázdne slová, 
práve naopak. Žiaľ, dovolím si tvrdiť, že 
svet momentálne nie je miestom pre 
mier. Snáď sa to raz zmení a my budeme 
môcť opäť bez strachu cestovať po sve-
te za prácou, oddychom či priateľmi. Jed-
noducho žiť normálny život. A mimocho-
dom, ja si naozaj želám svetový mier... 
 Ľ. Pilzová 
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Najlepší športovci nášho mesta
Kategória do 18 rokov
1. Felix Ivančo – stolný tenis 
2. David Michálek – box Alfa 
3. Marcel Žilavý – atletika 
4. Katarína Majdlenová – karate 
5. Marek Havlík – atletika 
6. Boris Pribil – atletika 
7. Michal Mecháček – atletika 
8. Kristína Martinusová – atletika 

Kategória nad 18 rokov
1. Monika Baňovičová – atletika 
2. Eliška Chvílová – atletika 
3. Lukáš Kormančík – box Alfa 
4. Simon Michálek – karate 

Kolektív
1.  Kolár, Mecháček, Pribil,  

Žilavý, Havlík – atletika 
2. dorastenci ŠK Žolík – futbal 
3. muži 35+ - hádzaná 

Najaktívnejšia škola 
1. ZŠ Dr. J. Dérera
2. ZŠ Záhorácka
3. ZŠ Štúrova
4. Gymnázium Malacky
5. SŠ sv. F. Assiského

Ocenení  
športovci

Podujatie pripravila Komisia pre 
vzdelávanie, mládež a šport pri mest-
skom zastupiteľstve. To, že v  Malac-
kách je športových talentov neúre-
kom, dokazuje aj fakt, že tento rok 
ocenili viac športovcov ako v  minu-
lých ročníkoch. V  kategórii do 18 ro-
kov to bolo až 8 talentov, medzi kto-
rými dominovali atléti. V kategórii nad 
18 rokov získali ocenenia štyria špor-
tovci. Podľa slov dlhoročnej moderá-
torky podujatia Jany Pagáčovej viace-
rí z nich prešli z kategórie do 18 rokov 
a  dlhodobo dosahujú vynikajúce vý-
sledky. Ocenené boli aj tri kolektívy – 
atletická štafeta, futbalisti i hádzanári. 

Neoddeliteľnou súčasťou sláv-
nostného večera býva aj udelenie 
ocenenia pre významnú osobnosť 
– Sieň slávy. V  tomto roku ju získa-
li: Zdenko Krajčír, kulturista, tré-
ner športovej kulturistiky a  silového 
trojboja (od r. 1983). Vychoval viac 
ako 30 športovcov, ktorí Malacky re-
prezentovali na úrovni majstrovstiev 
kraja až po majstrovstvá sveta. Fran-
tišek Lörinczi, zakladateľ a  tréner 
futbalového klubu ŠK Žolík. Doras-
tenci pod jeho vedením hrajú aktuál-
ne II. ligu, vedie družstvo žiakov a päť 
družstiev prípravky. Iveta Péterová, 
zakladateľka plaveckého klubu Willy 

i  synchronizovaného plávania v  na-
šom meste. Jej zverenkyne  akvabe-
ly sa v súčasnosti pripravujú na svo-
ju prvú a rovno medzinárodnú súťaž.  

Zvýšenie motivácie k  športovým 
aktivitám – to je dôvod, prečo komi-
sia pre vzdelávanie, mládež a  šport 
podľa slov jej predsedu Pavla Ted-
lu zaradila do vyhlasovania najlep-
ších športovcov aj kategóriu školský 
šport. Do celoročného snaženia sa 
zapájajú všetky školy na území nášho 
mesta – tri základné školy, Spojená 
škola sv. F. Assiského a štátne gymná-
zium. Na rôznych športových podu-
jatiach organizovaných mestom po-

čas roka deti získavajú body a  ich 
konečný súčet určí víťaza. Tentoraz 
sa  prvenstvo podarilo získať ZŠ Dr. 
J. Dérera, hoci výsledky boli naozaj 
veľmi tesné. Druhé miesto získala 
ZŠ Záhorácka, ktorá mala len o  jedi-
ný bod menej, a na tretej priečke sa 
umiestnila ZŠ Štúrova. V  rámci ka-
tegórie školský šport komisia vybra-
la aj jeden výnimočný úspech, ktorý 
sa rovnako rozhodla oceniť. Družstvo 
mladších dievčat vo vybíjanej, kto-
ré vedie pedagóg Peter Ondruš v ZŠ 
Štúrova, sa stalo v  roku 2015 maj-
strom okresu, majstrom kraja a  na 
školských majstrovstvách Slovenska 
získali dievčatá 2. miesto po dvojná-
sobne predlžovanom zápase. 
Všetkým oceneným blahoželáme.

 Text, foto: N. Jánošová

Piatkový podvečer 18. marca patril v Malackách vyhlasovaniu najlepších športovcov a športových kolek-
tívov za rok 2015. Toto ocenenie udeľuje mesto na znak úcty športovcom, ktorí v uplynulom roku dosiahli 
výnimočné úspechy. 

Inkubátor: fakty a morálka
Pri prerokúvaní rozpočtu neziskovej 

organizácie Inkubátor Malacky na ten-
to rok sa správna rada dozvedela závaž-
né informácie o jej hospodárení. Primá-
tor Juraj Říha, ktorý je z pozície štatutára 
mesta zároveň predsedom správnej rady 
tejto organizácie, už o  situácii informo-
val aj poslancov MsZ. „V deň, keď ma vla-
ni v marci mestské zastupiteľstvo schválilo 
ako nového primátora do správnej rady In-
kubátora, dosluhujúce vedenie štedro roz-
dávalo odstupné – a  to aj napriek tomu, 

že Inkubátor je posledné roky v strate. Šty-
ria zamestnanci vrátane riaditeľa a man-
želky bývalého primátora a zároveň pred-
sedu vtedajšej správnej rady dostali vysoko 
nad zákonný nárok po 10-mesačnom od-
stupnom, čo spolu predstavuje 65 tisíc eur. 
Pýtam sa, či je morálne, aby bola násled-
ne uzavretá zmluva na 2500 eur mesačne 
s firmou blízkeho príbuzného prepustenej 
ekonómky, ktorá predtým dostala nad-
štandardné odstupné a pokračovala ďalej 
v obdobnej práci v tej istej kancelárii,“ po-

vedal primátor. Prepúšťanie zamestnan-
cov odôvodnilo vtedajšie vedenie racio-
nalizáciou. Primátor J. Říha: „Inkubátor bol 
v strate už niekoľko rokov. Je preto zvláštne, 
že pristúpili k racionalizácii až v roku 2015. 
Mojím príchodom do správnej rady by už 
nikto nevyryžoval ani cent, a preto si mys-
lím, že sa tak poponáhľali.“

Inkubátor v  Malackách vznikol  
v roku 2004 na podporu začínajúcich 
podnikateľov. Od roku 2012 je v strate, 
ktorá sa každoročne zvyšovala: 
•  rok 2012 - 24 567 €

•  rok 2013 - 27 571 € 
•  rok 2014 - 38 830 €
(údaje pochádzajú z  výročných správ  
n. o. Inkubátor Malacky).

MsÚ sa presťahuje do časti
Inkubátora
Vzhľadom na zdedenú nízku obsade-
nosť priestorov a  stratovosť Inkubáto-
ra a zlý technický stav súčasnej budovy 
Mestského úradu Malacky na Radlin-
ského ulici primátor mesta 
rozhodol, že úrad sa presťa-
huje do časti Inkubátora. 
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Zber objemného odpadu 
v Malackách 

Učitelia oslávili svoj sviatok 

Turistické denníky a samolepky 
už aj v Malackách

Boli sme úspešní v ďalších 
dotáciách

Dotácie pre športové kluby 

Medzinárodný deň učiteľov (28. marec) pripadol tento rok na Veľkonočný pondelok, malackých učiteľov sme si 
preto uctili o čosi skôr.

Riaditeľka Základnej umeleckej školy v Malackách
informuje o voľnom pracovnom mieste:

učiteľ/ka hudobného odboru  
na školský rok 2016/2017 na plný pracovný úväzok na dobu určitú/neurčitú. 

Termín podania prihlášky: do 15. apríla 2016
Predpokladaný deň nástupu do práce: 2. september 2016

Kvalifikačné predpoklady a iné podmienky prijatia:
•  kvalifikačné predpoklady v súlade s časťou X v prílohe č. 1 vyhlášky MŠ SR č.  437/2009 

Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné  kvalifikačné požiadav-
ky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnan-
cov v znení neskorších predpisov – požadované  vzdelanie: vyššie odborné vzdelanie 
alebo vysokoškolské vzdelanie,

• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka, 
• prax v požadovanom odbore výhodou.

Zoznam požadovaných dokladov:   
• prihláška (uviesť aj telefonický kontakt),
• profesijný životopis,
• overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, 
• písomný súhlas so spracovaním osobných údajov uchádzača na účely výberového konania.

Požadované doklady je potrebné odoslať poštou alebo elektronicky  do 15. aprí-
la 2016 na adresu: 

Lívia Spustová, DiS. art. – riaditeľka školy, kasova@zusmalacky.sk
Základná umelecká škola v Malackách
Záhorácka 1918
901 01 Malacky
034/772 22 86

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na osobný pohovor.

Turisticko-informačná kancelária 
mesta Malacky sa zapojila do projek-
tu turistických vizitiek. Filozofiou toh-
to projektu je propagácia miest Čes-
kej republiky a Slovenska. Návštevník 
príde do mesta, zakúpi si Turistický 
denník a zbiera samolepky, ktoré si 
lepí do tohto denníka. Vytvorí si tak 
jedinečný album z ciest. Cieľom pro-
jektu je skompletizovať celú zbierku 
samolepiek z miest, ktoré turisti na-
vštívia.

Turistické denníky a nálepky   
z nášho mesta si môžete zakúpiť v Tu-
risticko-informačnej kancelárii mesta 
Malacky. -TIK-

Zber objemného odpadu sa bude 
v Malackách vykonávať v týchto ter-
mínoch a obvodoch:
• utorok 5. apríla - Stromová, Gaš-
tanová, Brezová, Agátová, Lipová, 
Jelšová, Nádražná, Š. Čulena, P. Ji-
lemnického, Námestie SNP, P. Bla-
hu, gen. M. R. Štefánika, Stupavská, 
Štúrova, M. Tillnera, Pri Maline, D. 
Skuteckého, F. Malovaného, Ľ. Ful-
lu, Boreckého, Jánošíkova, L. Novo-
meského, J. Murgaša, Ľ. Kukorelliho, 
kpt. M. Uhra, J. Gapčíka, arm. gen. 
L. Svobodu, A. Veselého, K. Orgoňa, 
Príjazdná, Budovateľská, Robotníc-
ka, Vlastenecká, Rastislavova, Moj-
mírova, Svätoplukova, Bernolákova, 
Kláštorné námestie, V. Clementisa.

• streda 6. apríla - Radlinského, 
Hviezdoslavova, Kozia, Družstevná, 
Mlynská, Veľkomoravská, V. J. Kuče-
ru, M. Benku, J. Holého, Slovenská, M. 
Nešpora, Cesta mládeže, V. Gajdoša, 
P. Straku, I. Dérera, P. Hallona, S. Cha-
lupku, J. Kalinčiaka, F. Kostku, Miero-
vé námestie, Ľ. Zúbka, Partizánska, 
Zámocká, Na brehu, J. Kollára, Kuku-
čínova, Sládkovičova, Mansveta Ol-
šovského, Pribinova, J. Kubinu, Poľná, 
Záhorácka, Nová, Vajanského, Sasin-
kova, 1. mája, Vinohrádok, Radlinské-
ho, Břeclavská, Brnianska, M. Rázusa.
• štvrtok 7. apríla - Továrenská, Dielen-
ská, Pezinská, Jesenského, Záhradná, 
Dubovského, Sadová, Duklianskych hr-
dinov, Tichá, Rakárenská, Táborisko, Le-

gionárska, Oslobodenia, Nad výhonom, 
R. Dilonga, Lesná, B. Němcovej, J. Kráľa, 
Hodžova, Hlboká, Hurbanova, Vysoká, 
Džbankáreň, Písniky, Malé námestie, Na 
majeri, Priemyselná.

Žiadame občanov, aby odpad 
vyložili včas, pretože zber sa za-
čína vždy od 6.00 h. Zároveň upo-
zorňujeme, že vykladanie od-
padu mimo stanovený termín 
znamená porušenie VZN a vytvá-
ranie čiernej skládky!!! 

Do pozornosti dávame aj zber 
biologického odpadu z rodinných 
domov, ktorý bude vo všetkých ob-
vodoch každý nepárny štvrtok, začí-
najúc 31. marcom. 

 Text: -tekos-, foto: -otano-

Primátor mesta každoročne daruje 
učiteľom darček v podobe divadelné-
ho predstavenia. V pondelok 21. marca 

pre nich zahralo Túlavé divadlo pred-
stavenie Reparát z  povinného čítania. 
A keďže sa učitelia vyznajú v povinnom 

čítaní hádam najviac, na predstavení sa 
príjemne zabavili. Pri odchode dostali 
k sviatku aj kvietok.  Text, foto: -naty-

Do Malaciek smerujú ďalšie dve do-
tácie. Boli sme úspešní pri žiadosti na 
Envirofond o  poskytnutie finančného 
príspevku na nové zberné vozidlo na 
sklo. Konateľ mestskej organizácie Te-
kos Juraj Schwarz hovorí, že je to prvý 
krok k potrebnej obnove zastaraného 
vozového parku na účely odpadové-
ho hospodárstva mesta: „Dotácia je vo 
výške 180 tisíc eur. Ešte na jar vyhlásime 
súťaž na dodávku zberného vozidla na 
sklo.“ Dopĺňa ho primátor mesta Juraj 
Říha: „Na Envirofonde sme mali poda-
né dve žiadosti, takže zatiaľ je úspešnosť 

50-percentná. Neuspela síce naša žia-
dosť na zateplenie Základnej školy Záho-
rácka, avšak v  blízkej budúcnosti tento 
projekt znovu predložíme.“ 

Ďalším úspechom je 10 tisíc eur od 
Rady vlády SR na prevenciu kriminality. 
„Tieto peniaze využijeme na modernizá-
ciu a rozšírenie existujúceho kamerového 
systému v Malackách. V meste máme ak-
tuálne rozmiestnených 25 bezpečnost-
ných kamier,“ povedal náčelník Mest-
skej polície v Malackách Ivan Jurkovič. 
MsP už vlani získala z toho istého zdro-
ja finančnú pomoc 15 tisíc eur.  -lubi-

Poslanci mestského zastupiteľstva 
schválili návrh Komisie pre vzdeláva-
nie, mládež a šport na poskytnutie do-
tácií športovým klubom na rok 2016. 
Sumu 56 293 € si rozdelí 7 športových 
klubov takto:

TJ Strojár    26 414 €
Žolík    4 284 € 
Alfa boxing club    4 087 €
ČSFA   4 059 € 
Boxing klub RTJ   3 768 €
Mestský stolnotenisový klub   5 877 €
AC Malacky    7 804 €

 -red-
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Nové pravidlá pre verejný poriadok v meste 

Nový predseda Komisie pre 
ochranu verejného záujmu

Poslanci MsZ zvolili Antona Pašteku za nového predsedu Komisie pre 
ochranu verejného záujmu. Doterajší predseda, poslanec Pavel Spusta, 
požiadal písomne primátora mesta o skončenie členstva v komisii. Ako 
dôvod uviedol, že skončil spoluprácu so stranou Smer-SD. 

Komisia pre ochranu verejného 
záujmu je osobitnou komisiou usta-
novenou podľa ústavného zákona  
č. 357/2004 o ochrane verejného záuj-
mu pri výkone funkcií verejných funkci-
onárov. Zákon o. i. hovorí: „Členom tejto 
komisie môže byť iba poslanec obecné-
ho zastupiteľstva. Ak sú v obecnom za-
stupiteľstve zástupcovia politických strán  
a politických hnutí alebo nezávislí po-
slanci, komisia je zložená z jedného zá-
stupcu každej politickej strany alebo 

politického hnutia a jedného zástupcu 
nezávislých poslancov. Komisia musí 
mať aspoň troch členov; ak sa tento po-
čet nedosiahne týmto spôsobom, doplní 
sa počet členov komisie o zástupcu po-
litickej strany alebo politického hnutia  
s najvyšším počtom poslancov.“

Nový predseda komisie, poslanec 
Anton Pašteka, bol do MsZ zvolený 
za politickú stranu Smer-SD, čím 
bola splnená podmienka ústavného 
zákona.   -lubi-

Zvýšená ochrana nefajčiarov
Mesto zvyšuje ochranu nefajčiarov.  
1. júna začne platiť nové všeobecne zá-
väzné nariadenie, ktoré určuje verejne 
prístupné miesta so zákazom fajčiť. Ide 
o  frekventované lokality, ktoré navšte-
vujú predovšetkým deti a mladiství. Ako 
miesto zákazu fajčenia sa zvolilo aj Kláš-
torné námestie, keďže leží v centre mes-
ta a tesnej blízkosti základnej školy. 

Zákaz fajčiť bude na týchto miestach: 
•  park na Kláštornom námestí,
•  areály cintorínov, pri vstupe do are-

álov cintorínov a do vzdialenosti  
10 metrov od vstupu, 

•  vstup do budov alebo areálov (ak sú 
oplotené) základných škôl, stredných 
škôl, školských a predškolských za-
riadení do vzdialenosti 10 metrov od 
vstupu, 

•  vstup na detské ihriská a do vzdiale-
nosti 10 metrov od vstupu, 

•  vstup do zdravotníckych zariadení, 
zariadení sociálnych služieb, kultúr-
nych zariadení, športových zariadení 
a úradných budov do vzdialenosti 10 

metrov od vstupu, 
•  pri vstupe do kostolov a  kaplnky 

na Břeclavskej ulici do vzdialenosti  
10 metrov od vstupu.

K  ochrane nefajčiarov by mali pri-
spieť aj nové samolepky, ktoré v týc to 
dňoch pribudli na autobusových za-
stávkach v  meste. Samolepky o sa-
hujú text „Ďakujeme, že v priestore  
a okolí zastávky nefajčíte“.  Zákaz fajčenia 
na zastávkach a  ďalších miestach sta-
novuje zákon o ochrane nefajčiarov. Za 
jeho porušenie môže MsP udeliť poku-
tu do 33 €. 

 
Zákaz pitia alkoholu na verejnosti 
V Malackách sa opakovane objavuje 
problém pitia alkoholických nápojov na 
verejných priestranstvách. Sprievodným 
znakom je rušenie nočného pokoja, výtrž-
níctvo a obťažovanie ostatných obyvate-
ľov. Poslanci MsZ preto schválili všeobecne 
záväzné nariadenie, v ktorom sa vymedzili 
rizikové lokality so zákazom alkoholu. 
Od 1. júna bude zakázané piť alkohol 
na týchto miestach: 

Kláštorné námestie, Mierové námestie, 
Záhorácka ulica, Ulica Ferdiša Kostku, Br-
nianska ulica, Sasinkova ulica, Nádražná 
ulica, Radlinského ulica, Zámocká ulica, 
Ulica Na brehu, Malé námestie, Břeclav-
ská ulica, Námestie SNP, Stupavská ulica, 
Ulica D. Skuteckého, Družstevná ulica, 
Ulica Ľudovíta Fullu a areál Zámockého 
parku.

Pitie alkoholu bude zakázané aj na 
týchto verejne prístupných miestach:
•  areály cintorínov, pri vstupe do are-

álov cintorínov a do vzdialenosti  
10 metrov od vstupu, 

•  vstup do budov alebo areálov (ak sú 
oplotené) základných škôl, stredných 
škôl, školských a predškolských za-
riadení do vzdialenosti 10 metrov od 
vstupu, 

•  vstup na detské ihriská a do vzdiale-
nosti 10 metrov od vstupu, 

•  vstup do zdravotníckych zariadení, 
zariadení sociálnych služieb, kultúr-
nych zariadení, športových zariadení 
a úradných budov do vzdialenosti 10 
metrov od vstupu, 

•  pri vstupe do kostolov a  kaplnky 
na Břeclavskej ulici do vzdialenosti  
10 metrov od vstupu.
Zákaz bude platiť každý deň od  

6. hodiny ráno do 4. hodiny ráno nasle-
dujúceho dňa. 

 Výnimkou zo zákazu sú: 
•  prevádzky a exteriérové sedenia  

k prevádzkam pohostinských zaria-
dení,

•  verejné kultúrne a športové podujatia,
•  príležitostný trh s povoleným pre-

dajom alkoholických nápojov. 
Zákaz pitia alkoholu na verejnosti ne-

platí 31. decembra a 1. januára. 

Používanie pyrotechniky
Obec alebo mesto môže obmedziť ale-
bo zakázať z dôvodu ochrany verejného 

poriadku používanie pyrotechnických 
výrobkov, voľne dostupných v  predaji. 
Na použitie týchto výrobkov sa síce ne-
vyžaduje žiadne povolenie, avšak ich 
používanie často obťažuje občanov 
mesta. 

Jednotlivé kategórie pyrotechnic-
kých výrobkov: 
F2 – zábavná pyrotechnika, ktorá pred-
stavuje nízke nebezpečenstvo, má níz-
ku hladinu hluku a možno ju používať 
vonku v obmedzených priestoroch,
F3 – zábavná pyrotechnika, ktorá pred-
stavuje stredne veľké nebezpečenstvo, 
je určená na používanie vonku na veľ-
kých otvorených priestranstvách a  jej 
hladinu hluku nie je škodlivá pre ľudské 
zdravie, 
T1 – scénická pyrotechnika, určená na 
používanie na javisku, ktorá predstavuje 
nízke nebezpečenstvo,
P1 – iná pyrotechnika než zábavná 
a scénická, predstavuje nízke nebezpe-
čenstvo.

Používanie spomínaných pyrotech-
nických výrobkov bude zakázané na ce-
lom území mesta Malacky počas celého 
roka. Výnimkou sú 31. december, 1. ja-
nuár do 5. hodiny rannej a verejné kul-
túrne podujatia.  

 Text: -lubi-, foto: -otano-

Nová ulica v Malackách 

Ludwig Angerer, rodák z  Malaciek, 
bol svetoznámy viedenský fotograf  
19. storočia a dvorný fotograf cisára Fran-
tiška Jozefa I. Narodil sa v roku 1827 v Ma-
lackách, jeho otec bol zamestnaný u Pál-
fiovcov a neskôr pracoval vo Viedni ako 
finančný úradník. Ludwig Angerer vy-
študoval farmáciu, avšak jeho veľkým ko-
níčkom bolo fotografovanie. Je jedným 
z autorov prvých fotografií rumunskej 
Bukurešti. V  roku 1858 založil vo Vied-
ni svoje prvé fotografické štúdio a o dva 
roky neskôr ho cisár vymenoval za svoj-
ho dvorného fotografa. Angerer patril k 
najznámejším fotografom tých čias, fo-
tografoval aj prominentov nielen z mo-

narchie, ale aj zo zahraničia (umelcov, po-
litikov, vedcov). V jeho ateliéri pózovali aj 
členovia pálfiovského rodu z  Malaciek 
vrátane posledných kniežat Antona Ka-
rola a Mikuláša XIII. Robil tiež zábery Vied-
ne či zvierat. Ludwig Angerer ako prvý vo 
Viedni vyrábal fotografie formátu vizitiek, 
ktoré boli vtedy moderné v Paríži. Prispel 
aj k popularizácii fotografie vôbec. O nie-
koľko rokov sa k  jeho ateliéru pridal aj 
jeho mladší brat Viktor. 

Ludwig Angerer zomrel vo veku ne-
celých 52 rokov a vo Viedni je po ňom po-
menovaná ulica. Svojho slávneho rodáka 
si týmto spôsobom uctili už aj Malacky. 

 -lubi-

V našom meste pribudla nová adresa – Ulica Ludwiga Angerera. Vznikla 
v západnej časti Malaciek pripojením na Cestu mládeže a je určená na 
výstavbu nových rodinných domov. Názov ulice schválili poslanci mest-
ského zastupiteľstva. 

Inkubátor: fakty a morálka
Dokončenie zo strany 1

Tým by sa vykryli stratové náklady na 
jeho prevádzku, čo umožní udržať pod-
nikateľské prevádzky v Inkubátore. 

Počas Veľkej noci Malačania dostali 
letáky podpísané riaditeľom Inkubátora, 
v ktorých zneužíva aj starý prípad Mest-
ského centra sociálnych služieb, kde už 
bola vyvodená osobná zodpovednosť. 
Primátor Malaciek: „V tomto letáku sa ne-
vyjadruje k  tomu najdôležitejšiemu: že si 
niekto z Inkubátora urobil dojnú kravu na 
úkor klientov a že naakumulované zisky 
z minulosti sa postupne rozpúšťali na uhrá-
dzanie strát z posledných rokov. Zamlčal, že 
ako riaditeľ oficiálne skončil aj s vyplatením 
štedrého odstupného, avšak zároveň Inku-
bátor naďalej viedol na dohodu, pričom za 
párhodinový úväzok dostal nadštandard-
ný plat 1200 eur – a to všetko bez toho, aby 

som bol o tom už ako nový štatutár mesta 
informovaný. Zdôrazňujem, že toto všetko 
sa udialo ešte v  čase, keď bol predsedom 
správnej rady bývalý primátor Jozef On-
drejka. Toto konanie považujem za nemo-
rálne aj preto, lebo vedel, že v tejto pozícii 
končí.“

MsÚ pravdepodobne zaberie v  In-
kubátore priestory na 4. a  5.poschodí 
a  časť prízemia. Na svojom mieste zo-
stávajú Inkubík aj Turisticko-informač-
ná kancelária. Podnikateľské prevádzky, 
ktoré boli doteraz roztrúsené po celej 
budove, sa vedenie mesta snaží sústre-
diť na jedno miesto. „Ak by mi niekto 
chcel vyčítať, že okliešťujem priestor urče-
ný pre podnikateľov, tak pripomínam, že 
niekto iný už v minulosti pustil do Inkubá-
tora verejný sektor, ako napríklad Sociál-
nu poisťovňu, školu či zdravotné poisťov-
ne,“ reaguje J. Říha. 

Čo so súčasnou budovou mestského 
úradu?

Budúce využitie súčasnej budovy 
MsÚ sa zatiaľ zvažuje. Tento rok sa s bu-
dovou nič zásadné diať nebude. Keďže 
na horných dvoch poschodiach sú am-
bulancie, ubezpečujeme lekárov aj ich 
pacientov, že minimálne tento rok zosta-
ne všetko v pôvodnom režime. O budú-
com využití budovy sa bude diskutovať 
na MsZ, kde vedenie mesta predloží ná-
vrhy a konečné slovo budú mať poslan-
ci. „Mám dlhodobú víziu, a to postaviť pre 
mestský úrad novú budovu aj s kultúrnou 
sálou, ktorá Malackám aktuálne chýba. 
Preto nevylučujem, že v  prípade záujmu 
podnikateľov sa časom vráti rozsah prena-
jímaných priestorov na celú budovu Inku-
bátora,“ uzatvára tému primátor mesta 
Malacky.  
 Text: -Ľ. Pilzová-, foto: -otano-

Poslanci mestského zastupiteľstva odhlasovali na rokovaní vo štvrtok 17. marca tri všeobecne záväzné naria-
denia (VZN), ktoré upravujú pravidlá verejného poriadku v našom meste - VZN o ochrane nefajčiarov, o zákaze 
pitia alkoholu na verejnosti a o používaní pyrotechniky. Všetky tri VZN začnú platiť 1. júna. Dodržiavanie ich 
ustanovení bude kontrolovať Mestská polícia Malacky, ktorá môže udeliť pokutu do výšky 33 €.
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Veľká noc v kaštieli mala úspech

Deti odprevadili  
„pani Zimu“ na Devíne

Deň vody v cirkevnej škole

Sobotňajšie popoludnie 19. marca v kaštieli sa nieslo vo veľkonočnej atmosfére. Počasie bolo síce chladné, 
ale i napriek tomu prišlo na podujatie Veľká noc v kaštieli okolo tristo návštevníkov. 

Pri príležitosti Svetového dňa vody (22. marec) usporiadali v cirkevnej škole pestré zážitkové a tvorivé environ-
mentálne aktivity so zámerom spoznávať čistú vodu ako vzácnu a nenahraditeľnú cennosť pre život človeka. 

V pondelok 21. marca boli deti z MŠ na Rakárenskej ulici odprevadiť „pani 
Zimu“ a privítali „pani Jar“ na tradičnom mieste – na hrade Devín. 

Malí návštevníci mali najväčšiu 
radosť z  ovečiek (Ranč u Indiánky) 
a z výroby veľkonočných kraslíc, kto-
ré im pomáhali zdobiť pracovníčky 
Centra voľného času v Malackách. 
Úspech mala i výstava členiek Klubu 

paličkovanej čipky pri CVČ a tak isto 
výstava výrobkov detí MŠ Malacky 
(elokované triedy na Kollárovej, Štú-
rovej a  Rakárenskej ulici). Veľkú ra-
dosť spravili i  veľkonočné výrobky 
miestnych klubov, organizácií (JD 

Slovenska, Klub dôchodcov, SZTP 
Malacky, Vstúpte, n. o.) a  šikovných 
tvorivých Malačianok (Z. Tomkulia-
ková, L. Osuská, K. Krajčí). Všetkým 
ďakujeme. 

 Text, foto: -mck-

O vode nielen rozprávali a počú-
vali, ale ju aj maľovali, skúmali, ochut-
návali, voňali a  pozorovali. Skrátka  
a dobre - projektové vyučovanie  
v rytme kreativity, vedy a výskumu. 
Získané výsledky celodenného báda-
nia pritom starostlivo zaznamenávali 
a vyhodnocovali. 

Skúmanie vody nebolo hocija-
ké, ale jeho súčasťou boli aj reálne  
a efektné experimenty: destilácia 
vody, príprava vodných roztokov, do-
kazovanie tvrdosti vody, ph, prítom-
nosti dusičnanov, dusitanov a fos-
forečnanov vo vode, mikroskopické 
sledovanie živých organizmov vo 
vode či demonštrácia difúzie, osmó-

zy, kapilarity a kohézie vody - to všet-
ko pod vedením vyučujúcich, ale aj 
študentov gymnázia, ktorí sa preu-
kázali ako zdatní lektori svojich mlad-
ších kamarátov zo základnej školy. 

Žiaci sa naučili viac o škodlivos-
ti sladených nápojov obsahujúcich 
veľa cukru, farbív, kofeínu, kyseliny 
fosforečnej a  rôznych iných chemic-
kých látok.  Na vlastné oči videli, kto 
v súboji Coca-cola verzus čistá voda 
obstál lepšie. Mládežníci tiež zisťo-
vali, koľko vody obsahujú naše telá 
a aké zázračné účinky a vplyv má na 
nás pitie čistej pitnej vody. Nechýbali 
ani ochutnávky slovenských minerál-
nych vôd. 

Súčasťou do modra odetého dňa, 
ktorý sa realizoval ako súčasť polroč-
ného EKO-programu školy s názvom 
Modráčik, bola aj inštruktáž používa-
nia nových pitných fontánok v škole. 
Aj takto sa chcú v spojenej škole spo-
lu usilovať o obnovu kultúry pitia vody 
ako zdravého nápoja pre deti a  mlá-
dež. Záverečná prezentácia posterov 
a reklamných sloganov jednotlivých 
tried v spoločenskej miestnosti boli prí-
jemnou bodkou za nádherne prežitým 
školským dňom. Z víťazného hesla 1. A 
triedy pre nás všetkých zaznieva: „Ak 
chceš zdravý byť, musíš čistú vodu piť“. 

Text, foto: Spoločenstvo  
SŠ sv. F. Assiského

Deti z výtvarného krúžku spolu 
s pani učiteľkou vytvorili dve bábky 
- Morenu, ktorá symbolizuje zimu, 
a Vesnu, ktorá symbolizuje jar. Deti 
sa dozvedeli o starobylej tradícii lú-
čenia sa so zimou a privítania jari. 
Naučili sa jarné básne a piesne, kto-
ré Morene na rozlúčku zarecitovali  
a zaspievali.

„Máme za sebou super výlet, kto-
rý bol pre deti nielen zaujímavý, ale aj 

veľmi poučný. Vieme, že tradície na-
šich predkov sú významné a treba ich 
dodržiavať,“ hovoria učiteľky z MŠ na 
Rakárenskej.  

K jari neodmysliteľne patrí i Veľká 
noc. Aj tento rok deti na Rakárenskej 
navštívil veľkonočný zajačik. Spoloč-
ne hľadali na školskom dvore strate-
né vajíčka, za ktoré deti dostali slad-
kú odmenu. 

 Text: J. Reginová, foto: MŠ

Prednáška o dejinách 
hudby na Záhorí 

V rámci série Stretnutia s histó-
riou pripravilo MCK - Múzeum 
Michala Tillnera prednášku Pet-
ra Michaloviča o histórii hud-
by. Súčasťou bude prezentácia 
knihy Ľudová nástrojová hudba 
na Záhorí. V rámci podujatia od-
znejú aj hudobné dobové ukáž-
ky, z archívneho záznamu, ale aj 
naživo. Podujatie sa uskutoční  
v utorok 12. apríla  o 18.00 h  
v galérii MCK na Záhoráckej ulici. 

Monografia Ľudová nástrojová 
hudba na Záhorí – jej štýlové vrstvy  
a typy nástrojových zoskupení sa pod-
robnejšie zaoberá ľudovou hudbou  
v záhorskom regióne s dôrazom na 
jej inštrumentálnu podobu. V kapito-
lách členených sčasti chronologicky, 
ale najmä so zameraním na jednotlivé 
hudobné nástroje a ich zoskupenia, sa 
venuje herným štýlom, repertoárom  
a najmä konkrétnemu mapovaniu 
muzikantských osobností v jednotli-
vých obciach Záhoria.  -mck-
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V  zmysle § 20 ods. 3 zákona  
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzde-
lávaní (školský zákon) a o zmene 
a  doplnení niektorých zákonov 
a  podľa VZN mesta Malacky  
č. 11/2015 a VZN mesta Malacky 
č. 13/2011 sa zápis detí do základ-
ných škôl v meste Malacky usku-
toční v dňoch 15. apríla (piatok) 
od 14.00 h do 18.00 h a 16. aprí- 
la (sobota) od 9.00 h do 12.00 h. 
Zápis dieťaťa sa koná v  budove 
príslušnej základnej školy. 

Zápis detí 
do základnej 
školy

Základná škola pri zápise dieťa-
ťa vyžaduje meno, priezvisko, dátum 
narodenia, rodné číslo, miesto naro-
denia, národnosť, štátne občianstvo 
a trvalé bydlisko dieťaťa a tiež meno, 
priezvisko, adresu zamestnávateľa 
a trvalé bydlisko rodičov či iných zá-
konných zástupcov. Ak nebude mož-
né zabezpečiť prítomnosť druhého 
zákonného zástupcu pri zápise, pod-
píše zapisujúci zákonný zástupca 
čestné vyhlásenie o  súhlase druhé-
ho zákonného zástupcu s  výberom 
školy.

Žiak plní povinnú školskú do-
chádzku v spádovej základnej ško-
le (základná škola v školskom obvo-
de, v ktorom má trvalý pobyt), pokiaľ 
si rodič nevyberie inú školu. Riadite-
lia základných škôl sú však povinní 
prednostne prijímať deti s trvalým 
pobytom v danom školskom obvo-
de. Školské obvody v meste Malacky 
sú určené vo VZN č. 13/2011.

Ako zápis prebieha 
Počas zápisu vo väčšine škôl pedagóg 
chvíľu hravou formou pracuje s dieťa-
ťom (či rozozná farby, základné geo-
metrické tvary, pomerové množstvo, veľ- 
kosť, prípadne kreslí obrázok, rozprá-
va podľa obrázka, recituje básničku 
alebo spieva pesničku). Ide o orien-
tačné posúdenie spôsobilosti dieťaťa 
na školu. Rodič dostane základné in-
formácie, čo je potrebné v septembri 
prváčikovi zakúpiť, prípadne zaplatí 
príspevok na učebné pomôcky. 

Odklad začiatku plnenia PŠD
Ak dieťa ešte nedosiahlo školskú spô-
sobilosť, môže riaditeľ základnej ško-
ly rozhodnúť o odklade začiatku pl-
nenia povinnej školskej dochádzky 
o jeden školský rok. Týka sa to prí-
padov, ak dieťa pochádza zo soci-
álne znevýhodneného prostredia  
a rodič o to požiada, alebo ak tento 
odklad navrhne materská škola, kto-
rú dieťa navštevuje, alebo na zákla-
de predchádzajúceho odporučenia 
zariadenia výchovného poradenstva  
a prevencie, a to vždy s informova-
ným súhlasom rodiča. 

Aj v prvom prípade musí byť sú-
časťou žiadosti rodiča odporučenie 
všeobecného lekára pre deti a dorast  
a odporučenie príslušného zariade-
nia výchovného poradenstva a pre-
vencie. Ak riaditeľ rozhodne o odkla-
de, rodič si môže vybrať, či jeho dieťa 
bude navštevovať materskú školu ale-
bo nultý ročník základnej školy. 

ZŠ Dr. J. Dérera

Ul. gen. M. R. Štefánika 7
90101 Malacky
Riaditeľka: Mgr. Katarína Habová
Tel.: 034/772 22 81
E-mail: zsderera@gmail.com 
www.dererka.edupage.org

Osemdesiaty štvrtý rok sprevádza Ma-
lačanov i deti z blízkeho okolia na ces-
te za poznávaním Základná škola Dr. J. 
Dérera. Jej vízia stojí na kvalitnom vzde-
lávaní v  prosperujúcej škole. Pedago-
gickí zamestnanci a rodičia sa spoločne 
usilujú využívať potenciál ľudský i ma-
teriálny v rozvoji kľúčových kompeten-
cií žiakov. 

Záleží nám na každom žiakovi. Škol-
ský vzdelávací program máme zostave-
ný tak, aby všestranne rozvíjal osobnosť 
žiaka. Kladieme dôraz na prehlbovanie 
čitateľskej gramotnosti, na rozvíjanie 
matematickej a prírodovednej gramot-
nosti, na podporu kvalitného vzdelá-
vania cudzích jazykov, na posilňovanie 
regionálnej výchovy. Ukazovateľom 
kvality vzdelávania sú i výsledky exter-
ných testovaní žiakov 5. a 9. ročníka. Dl-
hodobo dosahujeme výsledky presa-
hujúce celoslovenský priemer. 

Rozvíjame zážitkové vyučovanie. Pri-
pravujeme pre žiakov zaujímavé exkur-
zie, návštevy divadelných predstavení, 
koncertov, spolupracujeme s  ďalšími 
inštitúciami na realizácii edukačných 
programov. Organizujeme tri turnusy 
školy v prírode, lyžiarsky kurz, plavecký 
výcvik. Žiaci si môžu vybrať aj z bohatej 
ponuky záujmových útvarov rôzneho 
zamerania. Obľúbené sú tematické ce-
loškolské programy Strašidelná Dérer-
ka či Vianoce na Dérerke. Školský klub 
detí poskytuje deťom I. stupňa zmys-
luplné využitie voľného času: spoločne 
navštevujú divadelné i  filmové pred-
stavenia, pre deti sa organizujú besedy, 
tvorivé dielne, nezanedbáva sa pobyt 
na čerstvom vzduchu. Činnosť v ŠKD 
sa uskutočňuje pred vyučovaním (od 
6.00 do 7.45 h) a popoludní (od 11.40 
do 17.30 h). 

Prostriedkom na dosahovanie vy-
týčených cieľov školy je skvalitňujú-
ce sa materiálno-technické zázemie. 
Disponujeme odbornými učebňa-
mi, prirodzenou súčasťou výchovno-
-vzdelávacieho procesu je využívanie 
moderných informačno-komunikač-
ných technológií.

Významné miesto tvorí práca s nada-
nými žiakmi. Zúčastňujeme sa na pred-
metových olympiádach,  na rôznych 
literárnych, výtvarných súťažiach i špor-
tových podujatiach. Naši žiaci pod ve-
dením pedagógov získavajú ocenenia 
nielen v okresných či krajských kolách, 
ale i na celoslovenskej úrovni. 

Počas ostatných dvoch školských 
rokov využila naša škola grant v rám-
ci európskeho programu Erasmus+. Fi-
nišujúci projekt Bags to do in your city 
stojí na školskom partnerstve a medzi-
národnej spolupráci. V  súčasnosti pri-
pravujeme tretí medzinárodný projekt 
Naše spoločné európske dedičstvo. 

ZŠ Mansveta 
Olšovského  
(organizačná zložka 
Spojenej školy sv. 
Františka Assiského) - 
cirkevná ZŠ

Kláštorné námestie 1
901 01 Malacky
Riaditeľ: Mgr. Daniel Masarovič 
Tel.: 034/772 38 03
E-mail: czsmalacky@gmail.com
www.csmalacky.sk

• Podstatnou víziou školy je zosúladenie 
kvalitného vzdelávania s výchovným pô-
sobením v snahe ísť v ústrety reálnym po-
trebám detí a odovzdávať im overené mo-
rálne a ľudské hodnoty, ktoré im pomôžu 
viesť zmysluplný a zodpovedný život.
• Očakávaným výstupom nie sú len do-
siahnuté úspechy žiakov v olympiádach, 
súťažiach či na vysvedčení, ale aj cielené 
úsilie o  trvalé rozvíjanie ich vnútorného 
potenciálu.
• Zdôrazňujeme zážitkové, kooperatívne 
a autentické vyučovanie ako cestu k získa-
niu dieťaťa pre jeho vlastné rozhodnutie 
byť plnohodnotne prospešnou a uplatni-
teľnou súčasťou spoločnosti.
• Akcentujeme vzájomné vzťahy a pozi-
tívne sociálne väzby, pri ktorých osobnosť 
učiteľa zohráva významnú úlohu, lebo 
jeho osobnostné predpoklady a  priateľ-
ský prístup k  dieťaťu predurčujú úspeš-
nosť a kvalitu ďalšieho formačného prog-
resu dieťaťa.
• Inkluzívnemu rozmeru školy napomáha 
prítomnosť  psychológa a špeciálneho pe-
dagóga, ktorí sa venujú individuálnej pod-
pornej práci pre deti so špeciálnymi edu-
kačnými potrebami so zámerom zvýšenia 
úspešnosti ich vzdelávania.   
• Kvalitná a zodpovedná príprava žiakov 
na ďalšie štúdium - škola dosahuje nad-
priemerné výsledky Testovania žiakov  
9. ročníka v rámci SR.
• Stimulujúce aktivity rôzneho druhu 
(spoločenské, cudzojazyčne orientované, 
výchovné či EKO-programy), ktoré posil-
ňujú schopnosť detí nadobudnúť správny 
postoj nielen k iným ľuďom, ale aj k príro-
de a k verejnému dianiu okolo nás.
• Vyučovanie sa uskutočňuje v esteticky 
príjemnom a podnetnom prostredí. Triedy 
i odborné učebne sú pôsobivo upravené  
a disponované pre využívanie moder-
ných informačných technológií.
• Plánovane rozvíjame praktické zručnos-
ti detí, a to aj s využitím novozriadených 
technických priestorov (dielne, ateliér re-
mesiel a ručnej tvorby a školská kuchyn-
ka) pre profesionálnejšiu duálnu výučbu 
premosťujúcu teóriu s praxou.
• Široká ponuka rôznych záujmových 
útvarov. 
• Výnimočné rodinné zázemie v školskom 
klube detí s bohatým, atraktívnym progra-
mom s  množstvom kreatívnych činnos-
tí podporujúcich rozvíjanie zručností detí.
• Chutná, vyvážená a zdravá strava v je-
dálni.
• Interiér budovy je moderne renovo-
vaný a spolu s veľkým športovo-relaxač-
ným areálom a vhodnou polohou v cen-
tre mesta ponúka výborné podmienky 
pre nadobudnutie schopnosti mladého 
človeka správne myslieť, počúvať, vidieť  
a rozlišovať.

Základná  
škola

Záhorácka 95
901 01 Malacky 
Riaditeľka: PaedDr. Gabriela Emrichová
Tel: 034/772 38 62
E-mail: riad.zs4ma@centrum.sk
www.zs4malacky.edupage.org

Cieľom Školského vzdelávacieho 
programu je, aby žiaci našej školy zís-
kali potrebné vedomosti a  zručnos-
ti. Zavádzaním inovatívnych metód 
do výchovno-vyučovacieho procesu 
chceme podporovať u žiakov zážitko-
vé a  skúsenostné učenie, ktoré napo-
máha ich všestrannému rozvoju.

Čo čaká budúcich prváčikov v našej 
základnej škole?
1. Inovatívna metóda vyučovania SFU-
MATO
• efektívna metóda výučby čítania v ZŠ
2. Rozvoj čitateľskej gramotnosti
• nová školská knižnica s  modernou 
didaktickou technikou vybudovaná 
v roku 2014
3. Kvalitné jazykové vzdelanie
• výučba anglického jazyka od 1. ročníka
• výučba anglického a nemeckého jazy-
ka od 6. ročníka – 2 cudzie jazyky
4. Inovatívne vyučovanie matematiky 
podľa Hejného
• moderná  vyučovacia  metóda
5. Počítačová a informačná gramotnosť
• výučba informatickej výchovy od  
2. ročníka
• 4 učebne výpočtovej techniky s pripoje-
ním na internet s  didaktickou technikou
6. Školský klub detí
• ranný ŠKD v prevádzke od 6.00 h do 
8.00 h
• 5 oddelení ŠKD v prevádzke od 11.30 h 
 do 16.30 h
• poobedňajší ŠKD v  prevádzke od 
16.30 h do 17.00 h
7. Možnosť stravovania  v   školskej je-
dálni
• jedlá a  nápoje podľa odporúčaných 
výživových látok, noriem a  receptúr 
pre školské stravovanie podľa vekových 
skupín stravníkov
8. Zmysluplné využitie voľného času  
v záujmových útvaroch
• veľký výber a  ponuka záujmových 
útvarov s  rôznym zameraním: športo-
vé, jazykové, tanečné, literárne, výtvarné, 
matematické, počítačové a veľa ďalších 
9. Rozvoj športového nadania žiakov 
• výber talentovaných žiakov do špor-
tových tried so zameraním na atletiku 
a volejbal od 5. ročníka
• výborné priestorové a materiálne vy-
bavenie: veľká a  malá telocvičňa, posil-
ňovňa, vonkajšie športoviská – na fut-
bal, volejbal, hádzanú, sektor pre skok 
ďaleký, atletická dráha s  polyuretáno-
vým povrchom, trávnaté ihrisko
10. Ponuka  rôznych doplnkových akti-
vít školy
• školy v prírode, plavecké kurzy, atletic-
ké sústredenia, lyžiarske kurzy, vzdelá-
vacie a poznávacie exkurzie, výchovné 
koncerty, účasť na  súťažiach a olympi-
ádach, možnosť zapojenia sa do pro-
jektov, školské výlety v rámci  Slovenska 
i do zahraničia

Milí rodičia, veríme, že naša škola zauja-
la mnohých z vás, a preto sa tešíme na 
všetkých našich budúcich prváčikov.

Základná škola

Štúrova 142/A
901 01 Malacky
Riaditeľ: Mgr. Dušan Šuster
Tel.: 034/772 24 68, 0918 38 26 11
E-mail: zssturma@pobox.sk
www.zssturovamalacky.edupage.org

V najnovšej, najkrajšej a  najmo-
dernejšej škole v  Malackách i  širo-
kom okolí vzdelávame a  vychová-
vame podľa upraveného školského 
vzdelávacieho programu zamerané-
ho najmä na rozvoj schopností detí 
v  oblasti cudzích jazykov (anglický 
a  nemecký jazyk) a  loptových hier 
(futbal, basketbal, hádzaná, volejbal 
a vybíjaná).

Ponúkame:
Kvalitný výchovno–vzdelávací pro-
ces zameraný na všestranný rozvoj 
osobnosti dieťaťa, pozitívny prístup 
k žiakom i  rodičom, širokú záujmo-
vú činnosť žiakov, prezentáciu talen-
tovaných detí v  súťažiach aj mimo 
školy. 

Neohrozené prostredie, v ktorom 
žiaci môžu uplatniť svoje nadanie  
a zažiť pocit úspechu. 

Progresívne vyučovacie postupy, 
založené na využívaní najnovších di-
gitálnych technológií. Vo všetkých 
učebniach vrátane 4 odborných 
majú vyučujúci k dispozícii datapro-
jektory a notebooky. Samozrejmos-
ťou je optické pripojenie na internet 
a wi-fi pripojenie v celej škole.

V školskom roku 2016/2017 plá-
nujeme opäť v jednej z tried prvé-
ho ročníka vyučovať systémom 
uplatňovania prvkov integrované-
ho tematického vyučovania/vyso-
ko efektívneho učenia a riadiť sa vý-
chovným princípom Rešpektovať  
a byť rešpektovaný. 

Mimoriadny dôraz kladieme na 
výučbu cudzích jazykov, umožňu-
jeme žiakom získať jazykové zruč-
nosti z dvoch cudzích jazykov. Roz-
šírené vyučovanie cudzích jazykov 
máme vo všetkých triedach už od  
1. ročníka. 

Prostredníctvom telesnej a špor-
tovej výchovy sa snažíme priviesť 
žiakov k zdravému spôsobu života  
a k získaniu potreby pravidelne špor-
tovať. Rozšírené vyučovanie športo-
vej prípravy zameranej na loptové 
hry máme už od 2. ročníka.

Neustále pre deti vytvárame este-
tické, čisté a zdraviu prospešné pro-
stredie. 

Ponúkame deťom atraktívnu mi-
moškolskú činnosť. Organizuje-
me lyžiarsky kurz, plavecké kurzy  
v ŠH Malina i 5-dňový plavecký kurz  
v Štúrove, letný tábor, školu v príro-
de, vianočný jarmok, školskú aka-
démiu, návštevy divadelných pred-
stavení a  koncertov, rôzne exkurzie 
a výlety. Nadštandardne spolu s vy-
svedčením dostávajú každoročne 
všetci žiaci plnofarebnú školskú ro-
čenku. Prevádzku školského klubu 
detí máme už od 6.00 až do 18.00 
hodiny.
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52. ročník Malackej 
hudobnej jari pokračuje 
v apríli

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.

Viac informácií:

034/28 29 700

Totálne 
náhrady kolenných 

a bedrových kĺbov

Priamo v regióne 
a bez cestovania

Bez čakacích dôb

Včasná a efektívna liečba

Služby na najvyššej úrovni

ortopedickécentrum
NEMOCNICA MALACKY

RENEWAL AGENCY, s.r.o.

OKAMŽITÁ PRÁCA NA SLOVENSKU
pre operátorov výroby v automobilovom priemysle

Ponúkame:
- zaujímavé finančné ohodnotenie (priemerná mzda 800, - eur)
- výkonnostné a dochádzkové bonusy (príplatky poobedné,  
nočné zmeny, nadčasy a sviatky)
- stravné lístky v hodnote 3,15 eur
- doprava a ubytovanie – ZDARMA!!!

Požadujeme: 
-  stredoškolské vzdelanie
- komunikatívnosť a zručnosť
- dobrý zdravotný stav

Bližšie informácie na telefónnom čísle : 0948 19 40 23
e-mail: renewal.adz@gmail.com

IV. koncert MHJ 
BEATLES IN JAZZ – Zajaček‘s Urban 
Trio...
Známe aj menej známe skladby liver-
poolskej štvorice v trochu inom šate. 
Beatlesácke piesne zaznejú vo zvuku 
bossa-novy, bluesového a funkového 
groovu, swingu a podobne.
Trio hrá v zostave: 
Peter Zajaček ml. – gitara (Medial 
Banana, Frankie Kimono, Katka Ščevlí-
ková)
Anton Zajaček – bicie (Andrea Zi-
mányiová, Big Band Gustava Broma, 
Azucar Cubana) 
Daniel Urban (Andrea Zimányiová, 
Katka Knechtová, Dorian Gray)

V. koncert MHJ 
ZÁHORIENKA NA ZÁHORÍ
ZÁHORIENKA a  jej hostia Jitka 
a Břeťa OSIČKOVCI 
Spoločný estrádny program Záho-
rienky, jej hostí, gratulantov a  popu-
lárnych spevákov moravských ľudo-
viek manželov Osičkovcov z Lanžhota 
s cimbalom. Program s najznámejšími 
moravskými a  záhoráckymi stálicami 
a novinkami z nového CD Záhorienky.

VI. koncert MHJ  
SEN TEGMENTO
komorný koncert 
V  synagóge sa predstaví absolvent 
malackej ZUŠ, najlepší minuloročný 
absolvent bratislavského konzervató-
ria, klarinetista Martin Adámek s kla-
viristkou Júliou Novosedlíkovou a  ja-
ponskou speváčkou Nao Higano.



31. marca si pripomíname 1. výro-
čie, čo nás navždy opustil náš dra-
hý Anton Orešanský z Malaciek. 
S láskou a úctou spomína man-
želka, deti, vnúčatá, pravnúčatá 

a ostatná rodina.

14. apríla si pripomíname 1. výro-
čie úmrtia našej drahej mamičky, 

babky a prababky  
Márie Čermákovej z Malaciek.

S láskou a úctou spomína celá ro-
dina. Kto ste ju poznali, venujte 

jej tichú spomienku.

MALACKÁ MATRIKA 
 od  14. 3.  do  27. 3. 

Sobáše: František Hooz a Ľu-
bomíra Štorová

Úmrtia: Jozef Filip, Malacky, 
*1972; Paulína Vaňová, Mo-

ravský Svätý Ján, *1938; Ján Bízik, Ma-
lacky,*1954; Mária Benková, Malac-
ky, *1955; Anna Hajdinová, Moravský 
Svätý Ján, *1930; Anna Štanglerová, 
Malacky, *1924; Irena Králová, Malac-
ky, *1944; Dušan Iffka, Malacky, *1942; 
Alojz Dulanský, Sološnica, *1939; Eva 
Galbová, Malacky, *1948   
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26. marca uplynulo 1. výročie 
náhleho úmrtia Dušana Ďuriša 
z Malaciek. Spomína manželka, 

deti, vnúčatá, mama, ostatná ro-
dina, priatelia, kamaráti. 

Kto ste ho poznali, venujte mu, 
prosím, tichú spomienku.

23. marec je deň, kedy navždy 
odišiel, brat, strýko Emil Hittmar 
z Malaciek. S úctou spomína ses-
tra s rodinou. Odpočívaj v pokoji.

Odišiel si od nás ako tichý sen, ne-
povedal si ani zbohom, už neprí-

dem. Už len kyticu z lásky na hrob 
Ti môžeme dať, zapáliť sviečku 

a tíško spomínať.
31. marca uplynie dlhých 20 ro-

kov, čo nás navždy opustil  
Hubert Kaffel z Malaciek. S lás-
kou spomína manželka a dcéry  

s rodinami.

24. marca uplynulo 28 rokov od 
chvíle, keď nás vo veku 50 rokov 
náhle opustil môj manžel, otec, 
starý otec, krstný, brat a švagor 

František Kleinedler
z Malaciek. Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spomienku. S lás-

kou na neho spomínajú manželka 
Mária, syn Jozef, Ladislav, Franti-

šek a Jaroslav s manželkou,  
6  vnúčat a ostatná rodina.  

To, že sa rana zahojí, je len klamné 
zdanie, v srdci nám bolesť zostáva 

a tiché spomínanie.

SPOMIENKY

30. marca sa dožila krásnych 85. 
narodenín pani Oľga Orešanská 
z Malaciek. Pevné zdravie a veľa 

lásky Ti zo srdca prajú deti s rodi-
nami a ostatná rodina. 

BALOHOŽELANIE

80  Vieroslava Husová, Fána Jurso-
vá, Eduard Marek, Rudolf Molča-
ni, Anna Pokorná, Júlia Pribilová

85  Kvetoslava Kupcová
90 Berta Andrašková
92 Valeria Lošotová
93 Adam Hafera, Paulína Jursová
94 Mária Greifová

APRÍLOVÍ JUBILANTI

INZERCIA
• Kúpim stavebný pozemok alebo sta-
rý dom v Malackách. T. č. 0908 10 96 02

Pašiové hry sa po rokoch 
vrátili do Malaciek

„Ukrižuj ho! Ukrižuj!“ znelo v nedeľu 20. marca po viac ako dvadsiatich rokoch Kostolom Nepoškvrneného 
počatia Panny Márie v Malackách. Skupina členov farského spoločenstva opäť priviedla k životu tradíciu 
hraných pašiových hier do Malaciek. 

Každý, kto sa prišiel pozrieť, mu-
sel oceniť nadšenie a zanietenie účin-
kujúcich, s akým prežívali cestu Ježi-
ša Krista od Getsemanskej záhrady 
až na Golgotu. Aj keď väčšina z nich 
boli neherci, so svojimi postavami sa 
dokonale zžili. Hlboké precítenie vy-
žarovalo z každej sekundy predstave-

nia. Pri piesňach Getsemana, Petro-
vo zapretie a Máriin spev pod krížom 
plný žiaľu nad stratou jediného syna 
neostalo v  priestoroch kostola ani 
jedno srdce „tvrdé“. 

Chcem vyjadriť veľkú vďaku všet-
kým, ktorí obetovali svoj voľný čas 
a  po večeroch nacvičili a  priblížili 

nám umučenie Ježiša Krista. Hovo-
rí sa, že videné utkvie viac v  pamäti 
než počuté, a ak sa to spojí, ostane to 
v srdci navždy vryté. A to bolo aj hlav-
nou myšlienkou pašiových hier - uve-
domiť si, ako veľmi pre nás Ježiš trpel.

 
Text: R. Žáček, foto: K. Konečná

Prvé  
lastovičky  
spozorovali  
na Záhorí

V uplynulých dňoch sa na viace-
rých miestach na Slovensku ob-
javili prvé lastovičky a belorítky. 
Ich prílet je symbolom príchodu 
jari a  prebúdzania prírody a  je 
typický práve pre druhú dekádu 
marca. Prvé lastovičky spozoro-
vali tento rok 19. marca na Záhorí 
pri jakubovských rybníkoch a 20. 
marca na Považí v okolí Trenčína.

„Prvé lastovičky sú pozorované 
zväčša v  okolí mokradí, kde je už ak-
tívny hmyz. Po prvých prieskumníkoch 
budú nasledovať čoraz početnejšie 
kŕdle smerujúce na severnejšie hniez-
diská. Migrácia lastovičiek vyvrcholí 
v  druhej polovici apríla,“ uviedol Ján 

Gúgh zo Slovenskej ornitologickej 
spoločnosti BirdLife Slovensko.

Prvé sťahovavé operence sa však 
objavujú už v  druhej polovici febru-
ára. Ide o  druhy, ktoré prezimovali 
v južnejších regiónoch Európy a kaž-
doročne sa na naše územie vraca-

jú ako prvé. Patria medzi ne cíbiky, 
škovránky, škorce alebo holuby hriv-
náky, ktoré počas miernejších zím 
u  nás môžu aj prezimovať. Avšak až 
lastovičky symbolizujú príchod sku-
točnej jari,  v  ktorej nájdu hmyz na 
svoju obživu. -ts/red-

Pozvánka na filatelistickú burzu
Klub filatelistov ZSF  52 – 32, Mestské centrum kultú-

ry, Centrum voľného času a Základná škola Dr. J. Dére-
ra pozývajú na jarnú zberateľskú burzu. Ide o stretnu-
tie zberateľov všetkých zberateľských odborov: známky, 
mince, bankovky, pohľadnice, telefónne karty, kalendá-

riky, pivné suveníry, starožitnosti, figúrky z  kinder vají-
čok, hokejové karty, odznaky a pod. Burza sa uskutoční 
v sobotu 2. apríla od 8.00 do 12.00 h v školskej jedál-
ni ZŠ Dr. Dérera na Ul. gen. M. R. Štefánika 7. Vstupné 
0,50 €, stôl 1,50 €, mládež do 15 rokov zadarmo. -ts-



1. Rozšírenie hodín plávania
Ranné plávanie pre verejnosť sa po 
novom uskutočňuje každý pracov-
ný deň v čase od 7.00 do 8.00 h v ce-
lom veľkom bazéne. V čase od 8.00 
do 12.00 h sú pre plavcov vyhradené 
dve dráhy.

2. Nová webová stránka
Na novej webovej adrese http://
sport.malacky.sk nájdete časové roz-
pisy obsadenia každého športoviska, 
ktoré má AD HOC v správe. Na tejto 
stránke nájdete aj rezervačný formu-
lár, cez ktorý si môžete športovisko 
objednať.  -naty-

V sobotu 12. marca sa v Skalici konal ďalší zo série turnajov v rámci GPX 
mládeže Slovenského šachového zväzu - Šachový festival detí a mláde-
že. V Skalici sa turnaj z uvedenej série organizoval opäť po štyroch ro-
koch a uskutočnil sa v príjemnom prostredí Súkromnej základnej školy 
na Gorkého ulici. V rámci Šachového festivalu detí a mládeže sa uskutoč-
nili dva turnaje: A – turnaj ako súčasť Grand prix mládeže 2015/2016 pre 
hráčov narodených v roku 2002 a mladších na 9 kôl, B – otvorený turnaj 
pre všetkých záujemcov na 7 kôl.

Športová verejnosť v Malackách a okolí sa môže tešiť z dvoch novi-
niek. Pripravila ich príspevková organizácia mesta AD HOC, ktorá 
spravuje športoviská v Malackách.
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ZŠ Štúrova zvíťazila v okresnom 
kole vo vybíjanej

Slovak Open Malacky 2016 

Ďalšie skvelé výkony  
malackých šachistiek

Novinky v AD HOC MalackyPozvánka na futbalové zápasy dorastencov 

II. liga starší dorast ZsFZ (Západoslovenský futbalový zväz)
2. 4. 10.00 h ŠK Žolík Malacky – Spartak Myjava

II. liga mladší dorast ZsFZ 
2. 4. 12.30 h ŠK Žolík Malacky - Spartak Myjava

Prípravka A2 BFZ (Bratislavský futbalový zväz)
9. 4. 9.30 h FC Malacky - FA Bratislava

Prípravka B2 BFZ
9. 4. 9.30 h ŠK Žolík Malacky - FA Bratislava

I. trieda starší žiaci B BFZ (Bratislavský futbalový zväz)
9. 4. 11.30 h ŠK Žolík Malacky B – FC Zohor

II. liga starší žiaci BFZ (Bratislavský futbalový zväz)
10. 4. 10.00 h ŠK Žolík Malacky – NMŠK 1922 Bratislava

II. liga mladší žiaci BFZ (Bratislavský futbalový zväz)
10. 4. 12.00 h ŠK Žolík Malacky – NMŠK 1922 Bratislava

 - ŠK Žolík-

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

Dievčatá zo ZŠ Štúrova nastúpili 
síce v  omladenej zostave so šiestimi 
piatačkami, ale aj  s  dvoma dievčata-
mi so skúsenosťami z minuloročných 
majstrovstiev Slovenska vo vybíjanej. 
Do turnaja vstúpili s odhodlaním pobiť 
sa o  víťazstvo vo všetkých zápasoch.  
V základnej skupine si poradili najskôr 
s družstvom ZŠ Záhorácka 16:8, avšak 
následne sa nevyhli zaváhaniu proti 

ZŠ Stupava a prehrali 12:13. Našťastie 
lepšie skóre im zabezpečilo postup do 
ďalšej fázy turnaja. 

Vo finálovej skupine najskôr pora-
zili družstvo Gymnázia Malacky 10:6 
a družstvo ZŠ Dr. J. Dérera 18:5. Bolo ci-
teľné, že aj mladšie hráčky od zápasu 
k zápasu zbierali skúsenosti a sebave-
domie. Najmä posledný polčas zahra-
li famózne, keď nedali súperkám šancu 

a vyhrali ho 9:0. Dievčatá zo ZŠ Štúrova 
sa tak stali aj štvrtý rok po sebe majster-
kami okresu a postúpili na majstrov-
stvá kraja. O skvelý úspech sa zaslúžili 
Lea Kučerová, Viktória Horváthová, Si-
mona Horváthová, Nikola Tomanová, 
Nicola Novotná, Vanessa Kimličková, 
Eva Balaščíková, Sarah Kujanová, Laura 
Walterová, Aylin Eginová, Aneta Mrázo-
vá a Lea Kolandrová.  

K úspechu aj k postupu im blaho-
želáme a držíme palce, aby sa im po-
dobne darilo aj v krajskom kole.

 Text, foto: P. Ondruš

V športovej hale Malina v Malackách sa odohralo okresné kolo vo vybíjanej 
mladších žiačok. Na turnaji sa zúčastnilo deväť družstiev, ktoré boli rozdele-
né do troch skupín. 

Ďakujeme usporiadateľom za skve-
lú organizáciu a  hladký priebeh tur-
naja. Na turnaji A sa zúčastnilo 55 hrá-
čov, z  toho 13 dievčat. Malacké farby 
úspešne hájili dve dievčatá – Silvia Faj-
táková a Ema Čermáková. Obe sú žiač-
kami ZŠ Štúrova a reprezentujú CVČ 
Malacky. 

Silvia sa umiestnila v celkovom po-
radí na veľmi peknom 3. mieste, keď 
získala 7 bodov z 9 možných. Bola naj-
lepšia zo všetkých dievčat a  vyhra-
la aj kategóriu do 11 rokov. Zvíťazi-
la v  prvých štyroch   partiách, piatu 
partiu prehrala s neskorším celkovým 
víťazom turnaja. V poslednej partii, kto-
rá bola aj priamym bojom o  celkové  
3. miesto, zvíťazila, čím získala ďalší pek-
ný úspech vo svojej súťažnej „kariére“. 
Týmto výsledkom postúpila v  celko-
vom poradí seriálu GPX mládeže Slo-

venského šachového zväzu v  skupine 
Západ na 13. miesto z celkového počtu 
396 účastníkov. V kategórii do 11 rokov 
jej patrí 2. miesto a má veľkú šancu po-
stúpiť do semifinálovej skupiny Západ. 

Ema podala bojovný výkon: zís-
kala 4 body a skončila celkovo na  
35. mieste. Medzi dievčatami sa 
umiestnila na 8. mieste a  v  kategórii 
dievčat do 8 rokov sa umiestnila na pek-
nom 3. mieste. Eme patrí momentálne  
v rámci seriálu GPX mládeže Sloven-
ského šachového zväzu skupina Zá-
pad v  kategórii dievčat do 8 rokov 
priebežné   7. miesto. Týmto umiest-
nením má reálnu šancu na postup do 
semifinále. Obom dievčatám patrí po-
chvala za predvedený výkon a úspeš-
nú reprezentáciu. Želáme im veľa 
úspechov v ďalších turnajoch. 

 Text, foto: R. Fajták

V dňoch 11. - 13. marca sa v športo-
vej hale Malina konal 6. ročník medzi-
národného stolnotenisového turnaja 
Slovak Open Malacky - medzinárodné 
majstrovstvá mladších a najmladších 
žiakov v stolnom tenise. Turnaj patrí 
medzi 5 najväčších turnajov v Európe, 
zúčastnil sa na ňom rekordný počet, 
165 hráčov a hráčok zo 14 krajín. Me-
dzi množstvom ocenených boli aj hrá-

či MSK Malacky - Mestského stolnote-
nisového klubu. 

Sára Bilkovičová obsadila spolu  
s Emou Činčurovou (obe Slovensko A) 
skvelé 2. miesto v kategórii družstiev 
najmladších žiačok a 3. miesto v ka-
tegórii štvorhier najmladších žiačok. 
Félix Ivančo (MSK Malacky) obsadil 
spolu s Adamom Klajberom (Sloven-
sko A) vynikajúce 1. miesto v kategórii 

družstiev mladších žiakov a 3. miesto 
v kategórii mladších žiakov jednotliv-
cov. Veľký pohár získala najúspešnej-
šia výprava na turnaji, ktorou sa tento 
rok stalo Slovensko. Všetkým gratulu-
jeme a za bojovné výkony ďakujeme 
aj ďalším malackým hráčom, Bianke 
Polakovičovej, Richardovi Kucmenovi 
a Viktorovi Kopcovi.

 Text, foto: J. Freund


