
vaše noviny   ·    malackyhlas@malacky.sk   ·    www.malackyhlas.sk   ·    0 €                                     dvojtýždenník   ·    10/XXVII    ·    24. 5. 2017

ÚVODNÍK

Omladnime 
na Deň detí
 Všetko chce svoj čas. Niekedy treba 
veci nechať plynúť, inokedy je nevy-
hnutné mocne ich uchopiť práve v da-
nom časopriestore. Druhá kategória 
sa do bodky vzťahuje na naše deti. 
Čas, ktorý im venujeme v prítomnosti, 
je životne dôležitý.
 Mesto pripravuje na sobotu 
27. mája oslavu Dňa detí. Po Prvomá-
jových Malackách je to ďalšie veľko-
lepé podujatie, tentoraz prioritne ur-
čené pre nastávajúce generácie. Pre 
našu budúcnosť. Pre to najcennejšie, 
čo máme. 
 V  krátkom časovom slede sa tak 
znova chystá organizačne náročná 
akcia. Vyžaduje si obrovské množstvo 
energie celého tímu, ktorý tvoria ľudia 
mnohých profesií – od zamestnancov 
radnice, cez učiteľky a vychovávateľky, 
technických pracovníkov až po políciu. 
Všetko sa musí pripraviť a naplánovať 
stopercentne, o  to viac, že ide o  tých 
najmenších. Od dospelých Malačanov 
mesto očakáva len maličkosť – aby si 
našli čas na svoje deti a zobrali ich na 
toto krásne podujatie. 
 Je to už dávnejšie, čo mi - vracajúc 
sa za šera autom domov - takmer pa-
dol pod kolesá opitý chlapec. Asi dva-
násťročné dieťa. Zmeravela som od 
preľaknutia, vodiči poznajú ten pocit. 
Tomuto dieťaťu asi niekto dostatočne 
nevenoval potrebný čas. A  znovu to 
bude len čas, ktorý ukáže, aká obrov-
ská chyba to bola. 
 Nastávajúce ročné obdobie bude 
prioritne opäť patriť deťom. Najmä 
nedočkavé úpenie tých školopovin-
ných, že o  mesiac je tu koniec škol-
ského roka, už počuť doslova všade 
– v  školách, na uliciach, vo vlakoch. 
Chronicky známe konštatovanie 
o  tom, ako to letí, podčiarkuje sku-
točnosť, že prvá polovica roku 2017 
bude o  chvíľu za nami bez ohľadu 
na to, koľko máme rokov. Deň detí je 
príležitosťou pre všetkých dospelákov 
vrátiť sa v čase a omladnúť. Čo je však 
dôležitejšie - spoluúčasť na oslave 
vašich ratolestí pre ne navždy zosta-
ne dôležitým medzníkom a dôkazom 
toho, že ste im radi venovali svoj čas. 
A v  budúcnosti si ho ony nájdu pre 
vás. Prijmite preto srdečné pozvanie 
do rozprávkovej krajiny, kde dobro 
vždy zvíťazí nad zlom a  úsmev nad 
smútkom. A venujte deťom čo najviac 
času aj po zostávajúce dní rýchlo sa 
míňajúceho roka.

I. Sochorová

 

Blíži sa Deň detí 
a Malacká šošovica
V sobotu 27. mája všetkých 
srdečne pozývame na Deň detí 
a Malackú šošovicu. 

Program nájdete na strane 3.
                                                                                    -red-

Najbližšie termíny 
vývozu odpadu 
z rodinných domov
PIATOK  2. 6. papier 
UTOROK  6. 6. bio 
STREDA  7. 6. plasty I. a II. obvod
STREDA 14. 6. plasty III. obvod
UTOROK 20. 6. bio 

TEKOS

Lesná je ďalšou 
zrekonštruovanou ulicou
 
 Do zoznamu kompletne zrekon-
štruovaných ulíc v Malackách pribud-
la ďalšia, tentoraz Lesná ulica v lokali-
te Rádek. „V celej dĺžke je nový chodník 
aj cesta, je vytvorený odstavný pruh pre 
vozidlá, čím sme vytvorili jednosmerku  
s právom jazdy cyklistov v  protismere 
a  zároveň legalizovali jednostranné 

parkovanie,“ vyratúva primátor Juraj 
Říha s dodatkom, že súčasťou rekon-
štrukcie je tiež príprava na nové verej-
né osvetlenie a bezbariérové úpravy, 
ktoré sú už v  Malackách pri každej 
rekonštrukcii ciest či 
chodníkov samozrej-
mosťou. Vi
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Verejné priestranstvá si odeli kvetinové šaty
 Všimli ste si? Malacky nám rozk-
vitli! „Príjemné slnečné dni sme využili 
na skrášľovanie nášho mesta. Usku-
točnila sa výsadba rastlín, osadzova-
nie závesných nádob na stĺpy verej-
ného osvetlenia, čistenie chodníkov,“ 
informovala nás spoločnosť TEKOS. 
Dôkaz o pestrofarebnej a vkusnej ži-
vej výzdobe mesta prináša aj titulná 
fotografia tohto vydania Malackého 
hlasu. Malačania, presvedčte sa na 
vlastné oči, že realita je ešte krajšia 
než v novinách! 
 Nové kvety pribudli na Kláštor-

nom námestí, pri soche Milana Ras-
tislava Štefánika, na historických 
hroboch na starom cintoríne i  pri 
dome smútku na novom cintoríne. 
Tisícoraké záhony tvoria begónie, 
muškáty, aksamietnice či zvonče-
ky, ktorých je spolu neuveriteľných 
4130 kusov. 
 Pracovníci Tekosu osadili na 
stĺpy verejného osvetlenia na 
hlavnej križovatke 25 závesných 
nádob s muškátmi. Krásne muš-
kátové pyramídy trónia na Kláš-
tornom námestí a pri Inkubátore. 

Podarilo sa spustiť fontány. Všet-
ko nasvedčuje tomu, že jar v Ma-
lackách je v  plnom prúde. Nech 

vám krása kvetov prináša radosť. 

Text: I. Sochorová, foto: S. Osuský 
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Lesná je ďalšou zrekonštruovanou ulicou
(dokončenie zo str. 1)

 Jeden z troch poslancov za ob-
vod číslo 6, kam patrí aj Lesná, Ri-
chard Hájek, upozorňuje, že túto 
ulicu obyvatelia často využívajú 
ako spojnica medzi dolnou čas-
ťou Rádku a  Zámockým parkom. 
„Vzhľadom na zlý technický stav 
chodníka aj povrchu samotnej vo-
zovky bola celková rekonštrukcia 
naplánovaná už asi 5 rokov. Jej zdr-
žanie spôsobilo budovanie kanali-
zácie a  výstavba bytového domu. 
Nová tvár Lesnej ulice je výsledkom 
dohody medzi požiadavkami oby-
vateľov tejto lokality a možnosťami 
mesta, za čo patrí vďaka všetkým 
zainteresovaným stranám,“ po-
vedal R. Hájek. Primátor doplnil: 
„Splácame tým svoj záväzok voči 
Rádku, keďže podobné resty máme 
aj voči Písnikom, Hlbokej či Rudolfa 
Dilonga. Za podstatný považujem 

fakt, že s investorom novej bytov-
ky sme vyrokovali jeho investíciu, z 
ktorej sa financoval nový chodník. 
Keďže som zástancom komplex-
ných rekonštrukcií, zaplatili sme 

cestu a osvetlenie. Máme tak kom-
pletne zrekonštruovanú ďalšiu ulicu 
a môžeme pokračovať v inej časti 
mesta.“

Text a foto: -red-

Z rokovania MsZ 11. mája 2017
Rokovanie mestského zastupiteľstva vo štvrtok 11. mája malo na programe 4 body. Poslanci ich odhlasovali 
podľa predložených návrhov. Všetky prerokúvané body súviseli so školstvom (výberové konanie na pozíciu 
riaditeľa, eurofondové projekty na modernizáciu malackých základných škôl).

•	 MsZ	 vyslovilo	 nesúhlas	 s  navr-
hnutou kandidátkou Gabrielou 
Emrichovou do funkcie riaditeľky 
Základnej školy na Záhoráckej ulici. 
Návrh odôvodnil primátor mesta 
Juraj Říha, ktorý zároveň informoval 
poslancov o  priebehu a  výsledkoch 
dvoch výberových konaní na pozíciu 
riaditeľa spomínanej ZŠ.
•	 MsZ	schválilo	návrh,	aby	sa	mesto	
uchádzalo o  financie z  eurofondov 
na projekt Modernejšie v Dérerke. 
Jeho cieľom je vybudovanie a  mo-
dernizácia dvoch IKT učební a mo-

dernizácia fyzikálnej a  biologicko-
chemickej učebne v Základnej škole 
Dr. J. Dérera. Náklady na projekt sú 
46  520 €. Mesto sa bude podieľať 
spolufinancovaním vo výške 2 326 €.
•	 MsZ	 schválilo	 návrh,	 aby	 sa	
mesto uchádzalo o  financie 
z  eurofondov na projekt Vyno-
vené učebne – kvalitnejšia vý-
učba. Jeho cieľom je modernizá-
cia dvoch IKT učební v  Základnej 
škole na Štúrovej ulici. Náklady na 
projekt sú 31  599,99 €. Mesto sa 
bude podieľať spolufinancovaním 

vo výške 1 578 €.
•	 MsZ	 schválilo	 návrh,	 aby	 sa	
mesto uchádzalo o  financie 
z  eurofondov na projekt Nové 
učebne – ZŠ Záhorácka. Jeho 
cieľom je modernizácia troch IKT 
učební, fyzikálnej,  biologicko-
chemickej, polytechnickej a dvoch 
jazykových učební v  Základnej 
škole na Záhoráckej ulici. Náklady 
na projekt sú 199 674,95 €. Mesto 
sa bude podieľať spolufinancova-
ním vo výške 9 983,75 €.

-lp-

Lesnou ulicou sa 
to nekončí
 V  súčasnosti sú v  meste rozbeh-
nuté ďalšie projekty, ktoré skrášlia 
tvár nášho mesta:
•	 vnútroblok na Ulici 1. mája 
č. 65, 67: začala sa rekonštrukcia, 
následne na to bude mesto pokra-
čovať kompletnou rekonštrukciou 
cesty a vnútrobloku za Mestským 
centrom sociálnych služieb. 
•	 výstavba kanalizácie na Rádku: 
práce idú podľa harmonogramu. 
Premávku na Ulici Duklianskych 
hrdinov usmerňujú mobilné sema-
fory. Prosíme vodičov o  vzájomnú 

ohľaduplnosť a trpezlivosť.
•	 výtlky: oprava výtlkov je v plnom 
prúde. Na Juhu a pri Tabaríne sú už 
opravené, momentálne sa opravu-
jú v centre mesta. 
•	 MŠ Hviezdoslavova: v súčasnos-
ti prebieha proces verejného ob-
starávania na rekonštrukciu (okná, 
dvere, podlahy, strecha atď.) 
 Podrobnejšie informácie prine-
sieme v  ďalšom čísle Malackého 
hlasu.

-lp-/-otano-

Právna poradňa: uznanie dlhu 
Požičala som známemu - bývalému kolegovi pomerne vysokú finančnú čiastku. Sľúbil, že mi peniaze v priebe-
hu pár dní vráti, ale uplynul už viac ako rok a peniaze stále nemám. On dlh síce nepopiera, ale zatiaľ ho stále 
nevrátil. O poskytnutí pôžičky nemám nijaký doklad. Čo môžem v tejto situácii urobiť?  

 Občiansky zákonník neukladá 
povinnosť zmluvným stranám uzat-
voriť zmluvu o  pôžičke písomne. 
Teda ústna zmluva o pôžičke je plat-
ná a účinná.
 Absenciu písomného dokladu 
o  poskytnutí pôžičky možno napra-
viť tzv. „uznaním dlhu“. Ide o  jed-
nostranný právny úkon dlžníka ad-
resovaný veriteľovi (vám), ktorým 
dlžník písomne uzná, že zaplatí svoj 
dlh určený čo do dôvodu aj výšky. 
Teda v  uznaní dlhu musí byť jasne 
špecifikovaný dôvod dlhu, ktorým 
je v  danom prípade ústna zmluva 
o pôžičke z určitého dňa, výška dlhu 
a nakoniec musí obsahovať aj prís-
ľub dlžníka tento dlh zaplatiť. Z dô-
vodu právnej istoty odporúčam, aby 
bol podpis dlžníka na uznaní dlhu 
úradne overený. 
 Jednostranný úkon znamená, že 
nie je potrebný váš podpis alebo sú-
hlas na platnosť uznania dlhu. Ak  sa 
však v uznaní dlhu uvedie aj dohoda 
o splácaní dlhu v splátkach, alebo sa 
týmto uznaním dlhu predlžuje splat-
nosť dlhu, je potrebný aj váš podpis. 
Uznanie dlhu zakladá vyvrátiteľnú 
právnu domnienku, že v  čase jeho 
uznania, dlh existoval.
 Keďže uvádzate, že dlžník je 

v  omeškaní s  vrátením dlhu niečo 
vyše roka, nedošlo ešte k jeho pre-
mlčaniu, keďže premlčacia doba je 
v  danom prípade 3 roky. Uznanie 
dlhu má tiež ten účinok, že dochá-
dza k zastaveniu plynutia pôvodnej 
premlčacej doby a namiesto nej odo 
dňa, keď došlo k uznaniu dlhu (resp. 
odo dňa uplynutia lehoty na plne-
nie, ak bola takáto lehota v  uznaní 
dlhu uvedená a  odsúhlasená veri-
teľom), začne plynúť nová 10-roč-
ná premlčacia doba. V  rámci tejto 
doby sa môžete kedykoľvek domá-
hať na príslušnom súde svojho práva 
na vrátenie pôžičky bez toho, aby 
dlžník mohol úspešne namietať pre-
mlčanie dlhu.
 Veľmi výhodné by vo vašom 
prípade bolo docieliť uznanie dlhu 
formou notárskej zápisnice, ktorá 
(v  prípade, ak s  tým dlžník súhlasí), 
predstavuje exekučný titul, na zá-
klade ktorého poverený súdny exe-
kútor môže vykonať exekúciu. To 
znamená, že v takom prípade nie je 
potrebné podávať žalobu na prí-
slušnom súde, ale  rovno navrhnúť 
vykonanie exekúcie.

Vaše možnosti sú teda nasledovné: 
•	 Môžete	osloviť	 dlžníka	 s  tým,	 aby	

písomne uznal svoj dlh. Odporúčam, 
aby sa tak stalo formou notárskej zá-
pisnice v zmysle vyššie uvedeného. 
•	 Ak	sa	tak	nestane,	máte	stále	mož-
nosť domáhať sa svojho nároku súd-
nou cestou. Ak však dlžník Váš nárok 
na vrátenie pôžičky bude rozporo-
vať (teda tvrdiť, že nič nedlží), bude 
problematické preukázať dôvodnosť 
vášho nároku. Ako dôkaz však môžu 
slúžiť aj svedecké výpovede a  pod. 
Ak svoj nárok nepreukážete, súd ža-
lobu zamietne a vy budete zaviaza-
ná uhradiť trovy konania. 

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

Máte právny problém? V   spolupráci 
s   advokátom F. Kurnotom odpovie-
me na vaše otázky, poradíme v   zlo-
žitých situáciách. Právna poradňa je 
bezplatná, diskrétnosť zaručujeme. 
Kontaktovať nás môžete aj anonym-
ne. Otázky na právnika posielajte na 
mailovú adresu: poradna@malacky.
sk, prípadne na poštovú adresu: 
Mestský úrad, 
Bernolákova 5188/1A, 
901 01 Malacky

Vnútroblok Ulice 1.mája 65, 67.

Malačania šetria 
oxid uhličitý, do práce 
jazdia na bicykli
 Od začiatku mája jazdia tímy od-
hodlaných slovenských nadšencov 
do práce alebo do školy na bicykli. 
Na celorepublikovej kampani za 
lepšie životné prostredie, ale tiež te-
lesné a duševné zdravie, sa úspešne 
zúčastňuje aj 39 tímov z nášho mes-
ta. Do cieľa im zostáva odjazdiť ešte 
približne týždeň.   
 Bicykloví nadšenci zdolávajú 
nielen kilometre, ale šetria aj kilo-
gramy oxidu uhličitého. V rámci Ma-
laciek si najlepšie počína tím „Frišké 
kúby“, členovia ktorého najazdili už 
vyše tisíc kilometrov. Hneď za nimi 
nasledujú Hnojári a tretí sú zatiaľ 
CykloMloci. Na bronzový tím sa do-
ťahuje družstvo mestského úradu 
v  zostave Milan Paučin z Malaciek 
a Peter Holúbek z Borského Sväté-

ho Jura. Druhý menovaný zotrváva 
striedavo na fantastickej prvej ale-
bo druhej pozícii. Z miesta bydlis-
ka to má do Malaciek približne 25 
km. Kampaň Do práce na bicykli je 
podľa neho skvelá akcia, do ktorej 
by sa malo zapojiť viac ľudí. „Cestou 
do práce na bicykli spájam príjemné 
s užitočným, pretože bicyklovať by 
som išiel tak či tak. Po práci preto 
môžem tento čas venovať rodine,“ 
hovorí P. Holúbek.    
 Všetkým malackým tímom že-
láme veľa zdaru a šťastných kilo-
metrov na zostávajúcich etapách 
v rámci kampane Do práce na bi-
cykli!

I. Sochorová, 
www.dopracenabicykli.eu
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Sprievodným programom Malackej šošovice 
budú historické potulky centrom Malaciek 
pre deti - o 11:00 a 13:00. 

Sobota 27. máj: centrum mesta ovládne Deň detí a Malacká šošovica
V  sobotu 27. mája pozývame 
všetky deti, ich rodičov a  ka-
marátov na oslavy Dňa detí. Od 
10. hodiny bude v centre mes-
ta pripravený bohatý program, 

ktorý potrvá až do 16. hodiny. Deň 
detí budeme oslavovať na veľkom 
parkovisku na Mierovom námestí, 
na trávnatej ploche pred Inkubáto-
rom, pred areálom Materskej školy 

na Hviezdoslavovej ulici aj priamo 
v ňom.  Ešte o hodinu skôr ako osla-
vy Dňa detí, teda o 9:00, sa na Kláš-
tornom námestí začína obľúbený 
trh Malacká šošovica. 

9.00–15.00

9.09 h    Lýdia Novotná
                   malacká pesničkárka

10.10 h    deti MŠ a ZUŠ   
                            v Malackách

11.11 h    MARTIN GEIŠBERG
12.12 h    Klauniáda CirkusKus

13.13 h    Beyond
                        malacká kapela

PARTNERI SPONZOR REKLAMNÝ PARTNER ORGANIZÁTORI

Múzeum Michala Tillnera 

Deň detí
kúzelník, šašo, žonglér

bublinková a bubnová šou
FS Macejko, program CVČ a ZUŠ

smetiarske a hasičské autá

centrum mesta pri Inkubátore
sobota 27. máj 10:00 - 16:00

Mickey Mouse, Minney, mimoni
chodúliari, živé sochy

mobilné dopravné ihrisko, program MsP
skejtpark

ZDARMA:
vstupenky do kina na rozprávku
cukrová vata, pukance, zmrzlina

tvorivé dielne CVČ a ZUŠ
nafukovacie hrady

maľovanie na tvár, súťaž lezúňov

MŠ Hviezdoslavova: hod do koša
prekážkový beh, kolky

lezenie cez tunel
skákanie vo vreci, živé zvieratká

Dopravné 
obmedzenia

•	Parkovisko na Mierovom námestí (pri Inkubátore) 
sa uzatvára v noci zo stredy 24. mája na štvrtok 

25. mája. Uzavreté bude do nedele 28. mája. 

•	Hviezdoslavova ulica v úseku od M. R. Štefánika 
po F. Kostku bude uzavretá od piatku 26. mája 9:00 

do večerných hodín v nedeľu 28. mája. 

Prosíme vodičov, 
aby rešpektovali dočasné 

dopravné obmedzenia 
a umožnili tak všetkým 

deťom prežiť peknú 
oslavu ich sviatku. 

Za vaše pochopenie 
a ohľaduplnosť ďakujeme. 

Deň detí - program
10:00 otvorenie 
10:15 kúzelník Peter Šesták 
11:00 bublinková šou šaša Ľuboša
11:50 bubnová šou Campana 
 Batucada
12:20 prejazd veteránov 
 Malackami
13:00 program CVČ
13:35 žonglér Slížo Perfekto
14:30 folklórny súbor Macejko
15:15 program ZUŠ

 Podujatím budú sprevádzať mo-
derátori detskej relácie RTVS Fidli-
bum Mirka Pavlíková a Alex Maďar.
 Počas celého dňa bude aj bo-
hatý sprievodný program: maskoti, 
chodúliari, živé sochy, mobilné do-
pravné ihrisko, smetiarske a hasič-
ské autá, tvorivé dielne, nafukova-
cie hrady, maľovanie na tvár, súťaž 
lezúňov, prekážkový beh, kolky, 
skákanie vo vreci.

 K tomu zadarmo cukrová vata, 
zmrzlina, pukance a vstupenky do 
kina na rozprávku. Stretneme sa 
na parkovisku na Mierovom ná-
mestí, pri Inkubátore, na Hviezdo-
slavovej ulici a  v  areáli Materskej 
školy na Hviezdoslavovej ulici.

Stranu pripravili: redakcia Malackého hlasu a OZ Malacká šošovica
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Informácie pre obyvateľstvo na sebaochranu a vzájomnú 
pomoc v prípade ohrozenia alebo vzniku mimoriadnej udalosti
 
Mesto Malacky uverejňuje tento článok v súlade s vyhláškou č. 303/1996 Z. z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu a podľa pokynu Okresného úradu v Ma-
lackách č. OÚ-MA-OKR-2017/001296/3. 

 Jednotlivec vo väčšine prípa-
dov nemôže pri ohrození alebo 
mimoriadnej udalosti zásadne 
zvrátiť priebeh udalostí, ale vhod-
nou reakciou môže výrazne znížiť 
dosah následkov vo svojom okolí. 
Čo je OHROZENIE, MIMORIADNA 
UDALOSŤ, SEBAOCHRANA a VZÁ-
JOMNÁ POMOC?

OHROZENIE je obdobie, počas 
ktorého sa predpokladá nebez-
pečenstvo vzniku alebo rozší-
renia následkov mimoriadnej 
udalosti. Dá sa povedať, že ohro-
zenie je časový úsek pred mimo-
riadnou udalosťou alebo počas 
mimoriadnej udalosti.

MIMORIADNA UDALOSŤ je živel-
ná pohroma, havária, katastrofa 
alebo teroristický útok.

Živelné pohromy sú: 
povodne, víchrice, krupobitia, 
snehové kalamity a lavíny, roz-
siahle námrazy, zosuvy pôdy, ze-
metrasenia

Havárie sú: 
požiare a výbuchy, úniky nebez-
pečných látok do pôdy, ovzdušia 
a vodných zdrojov, poškodenie 
vedení rozvodných sietí a diaľko-
vodov

Katastrofy sú: 
veľké letecké, železničné, lodné 
a cestné nehody spojené s požiar-
mi a únikom nebezpečných látok, 
havárie jadrových zariadení, poru-
šenie veľkých vodných stavieb

Teroristické útoky sú: 
napadnutia objektov sústreďu-
júcich spravidla veľké množstvo 
osôb s cieľom spôsobiť veľké stra-
ty na životoch, zdraví a majetku 
a spôsobiť strach a paniku obyva-
teľstva

 V období ohrozenia alebo pri 
mimoriadnej udalosti môže byť 
vyhlásená mimoriadna situácia. 
Počas mimoriadnej situácie, vy-
hlásenej na území mesta, vykoná-
vajú zložky integrovaného zá-
chranného systému záchranné 

práce, ktoré riadi príslušný okres-
ný úrad.

SEBAOCHRANOU sa rozumie 
pomoc vlastnými silami a pros-
triedkami, ktorá sa zameriava 
na ochranu vlastnej osoby a jej 
najbližšieho okolia a smeruje 
k zmierneniu alebo k zamedze-
niu pôsobenia následkov mimo-
riadnej udalosti.
PRVÁ POMOC je bezprostred-
ná pomoc poskytnutá zranenej 
alebo chorej osobe. Nenahrádza 
zdravotnícke ani lekárske ošet-
renie, ale je predpokladom jeho 
úspešnosti. Prvú pomoc treba po-
skytnúť ešte pred príchodom zá-
chrannej služby alebo lekára. Je 
to súbor jednoduchých úkonov, 
ale keďže pomôcky nie sú zväčša 
k dispozícii, treba improvizovať. 

Možné riziká vzniku mimoriad-
nych udalostí v okrese Malacky
Živelné pohromy:
•	 povodne	 a	 záplavy	 z	 povrcho-
vých vodných tokov, 
•	 veľké	lesné	požiare,	
•	 seizmická	činnosť,	
•	mimoriadne	 javy	 poveternost-
ného a klimatického charakteru. 

Havárie:
•	 stacionárne	zdroje	ohrozenia,
•	 preprava	 nebezpečných	 látok	
cestnou a železničnou dopravou 
(najčastejšie sa prepravujú etylén-
oxid s dusíkom, hydroxid sodný, 
chlór a kyselina chlorovodíková). 

Zásady správania sa, keď za-
znie siréna dvojminútovým ko-
lísavým tónom – VŠEOBECNÉ 
OHROZENIE
Tento varovný signál môže v čase 
mieru zaznieť najmä po úniku 
nebezpečnej chemickej látky, ne-
bezpečnej biologickej látky ale-
bo v prípade úniku rádioaktívnej 
látky. Únik môže byť spôsobený 
deštrukciou stacionárneho zdro-
ja, haváriou pri preprave nebez-
pečnej látky alebo teroristickým 
útokom. 
Bez ohľadu na druh ohrozenia tre-
ba dodržať tieto všeobecné zása-
dy a postupy:

•	Pri pobyte mimo budovy vy-
hľadajte čo najrýchlejšie úkryt 
alebo vstúpte do najbližšej bu-
dovy. Ak cestujete autom, je po-
trebné auto zaparkovať a ukryť 
sa v najbližšej budove. Nevra-
cajte sa domov, zvuk sirény to 
neprikazuje.
•	Ak sa nachádzate v  domác-
nosti, zhromaždite celú rodinu 
a byt neopúšťajte.
•	Nesnažte sa vyzdvihnúť deti 
zo škôl a predškolských zaria-
dení, bude o ne postarané.
•	Ak sú vo vašej blízkosti starí, 
chorí či bezvládni ľudia, pomôž-
te im.
•	Vytvorte izolovaný uzavre-
tý priestor, uzavrite a utesnite 
okná, dvere a vetráky, odstavte 
klimatizáciu a ventilačné zaria-
denia. Netesnosti prelepte pás-
kou. Väčšie netesnosti môžete 
utesniť tkanivami namočenými 
vo vode s rozpustenými sapo-
nátmi. Znížite tým pravdepo-
dobnosť vlastného ohrozenia.
•	Uhaste otvorený oheň a iné 
spaľovacie zariadenia.
•	Sledujte vysielanie rozhlasu 
a televízie a riaďte sa podľa vy-
sielaných pokynov alebo podľa 
pokynov samosprávy.
•	Telefonujte len v súrnom prí-
pade, najmä nevolajte zbytočne 
čísla tiesňového volania.
•	Postarajte sa o domáce a hos-
podárske zvieratá.
•	Pripravte si improvizovanú 
ochranu dýchacích ciest, očí 
a odkrytých častí tela.
•	Nepoužívajte vodu z nezná-
mych zdrojov, používajte len 
vodu a potraviny chránené pev-
nými a uzatvorenými obalmi.
•	Pripravte si evakuačnú batožinu.
•	Čakajte doma na ďalšie pokyny.

!!! VŽDY PLATÍ:
•	Ochranná	 maska	 a	 akákoľvek	
náhrada slúži iba na únik z ohro-
zeného priestoru.
•	Nebezpečná	 látka	 sa	 pri	 úniku	
šíri v smere vetra.
•	Únik	z	ohrozeného	priestoru	voľ-
te kolmo na smer vetra.

Zásady správania sa pri nevyhnutnosti urýchleného opustenia ohro-
zeného priestoru

V prípade, ak musíte rýchlo opustiť priestor ohrozenia alebo sa nachádza-
te v uzatvorených priestoroch, urobte tieto opatrenia:
•	Uzatvorte	prívod	plynu,	vody	a	elektriny.
•	 Pripravte	si	a	vezmite	so	sebou	najnutnejšie	veci	(doklady,	cenné	veci	ma-
lých rozmerov, lieky a pod.).
•	Uzamknite	byt,	dom.
•	Presvedčte	sa,	či	vaši	susedia	vedia	o	vzniknutej	situácii.
•	V	prípade,	ak	sa	vo	vašom	okolí	nachádzajú	deti	bez	dozoru,	starí	alebo	
nevládni ľudia, pomôžte im.
•	Sledujte	rozhlas,	televíziu	a mestské	médiá,	kde	sa	dozviete	informácie	
o možnom ohrození.
•	Dodržujte	pokyny	osôb	a	príslušných	orgánov,	ktoré	zabezpečujú	evakuáciu.
•	 Použite	prostriedky	improvizovanej	ochrany	dýchacích	ciest	a	povrchu	tela.
•	Priestor	opúšťajte	najkratšou	cestou,	podľa	možností	kolmo	na	smer	vetra.
•	Vždy	zachovávajte	rozvahu!

Zásady správania sa pri dopravnej nehode vozidla prepravujúceho 
nebezpečnú látku

Ak ste účastníkom dopravnej nehody, pri ktorej unikla nebezpečná látka:
•	Odstavte	vozidlo	podľa	možností	mimo	dosahu	pôsobenia	nebezpečnej	
látky tak, aby bola komunikácia prejazdná pre príchod záchranných zlo-
žiek.
•	Ak	ste	sa	neočakávane	ocitli	v	dosahu	pôsobenia	nebezpečnej	látky,	za-
stavte motor vozidla a urýchlene opustite zamorený priestor. Chráňte si 
dýchacie cesty vreckovkou.
•	Tak,	aby	ste	neohrozili	vlastný	život,	zistite,	čo	sa	stalo.	V	žiadnom	prípa-
de sa nepribližujte k havarovanému dopravnému prostriedku.
•	Oznámte	nehodu	na	tiesňovú	linku	112,	hasičskej	a	záchrannej	službe,	
zdravotnej záchrannej službe alebo polícii.
•	Nedotýkajte	 sa	 nebezpečnej	 látky	 ani	 predmetov,	 ktoré	 by	mohli	 byť	
kontaminované.
•	Po	príchode	záchranných	zložiek	sa	riaďte	pokynmi	veliteľa	zásahu	ale-
bo polície.

Zásady správania sa pri ano-
nymnom oznámení

Anonymné oznámenie o uložení 
bomby alebo nebezpečnej látky 
sa často zameriava na vyvolanie 
strachu a paniky. Ako objekt sú 
zvolené priestory s väčším sústre-
dením ľudí. Aj keď väčšinou ide 
o planý poplach, treba počítať 
s tým, že anonymná hrozba môže byť 
reálna. Po anonymnom oznámení :
•	Okamžite	 oznámte	 udalosť	 na	
linku tiesňového volania 112 ale-
bo na telefónne čísla 158 a 150.
•	Ak	 sa	 nachádzate	 v  ohrozenej	
budove, opustite ju a  odíďte čo 
najďalej.
•	Do	budovy	 sa	 vráťte	 až	na	po-
kyn príslušných orgánov.

Zásady správania sa pred ohro-
zením povodňami a záplavami

•	Vytipujte	 si	 bezpečné	 miesto,	
ktoré nebude zaplavené vodou.
•	 Hodnotné	 veci	 zo	 suterénov,	 prí-
zemných priestorov a garáží umiest-
nite do vyššieho poschodia.
•	Pripravte	si	vrecia	s	pieskom	na	
utesnenie nízko položených dve-
rí a okien.
•	Pripravte	 si	 trvanlivé	 potraviny	
a pitnú vodu na 2 až 3 dni.
•	Ak	 ste	 vlastníkom	osobného	 au-
tomobilu, pripravte ho na použitie.
•	Pripravte	sa	na	evakuáciu	osôb	
a zvierat. Pripravte si evakuačnú 
batožinu.
•	Upevnite	 veci,	 ktoré	 by	 mohla	
odniesť voda.

Zásady správania sa po povodniach a záplavách

•	Nechajte	 si	 skontrolovať	 stav	 obydlia	 (statická	 narušenosť,	 obývateľ-
nosť), rozvody energií (plyn, elektrina), stav kanalizácie a rozvod vody.
•	Zabezpečte	likvidáciu	uhynutých	zvierat,	poškodených	potravín	a	poľ-
nohospodárskych plodín zasiahnutých vodou. Riaďte sa pokynmi hygie-
nika.
•	 Informujte	sa	o	miestach	humanitárnej	pomoci.
•	Kontaktujte	príslušné	poisťovne	v  súvislosti	 s náhradou	 škôd.	V	 rámci	
možností vyhotovte dokumentáciu o postihnutí a škodách (fotografie, 
videozáznam). Vyhotovte si zoznam poškodených, zničených alebo od-
plavených predmetov.

Zásady správania sa pri prevzatí podozrivej zásielky

Po prevzatí listu, resp. balíka zvážte skutočnosti, ktoré vás vedú k názoru, 
že ide o podozrivú zásielku. Identifikačné znaky podozrivej zásielky môžu 
byť napr.:
•	 neočakávaná	zásielka	od	neznámeho	odosielateľa	s	podozrivým	rukopisom,	
•	odlišné	miesto	odoslania	na	spätnej	adrese	od	miesta	odoslania	na	pošte,
•	zapáchajúca	zásielka	alebo	zásielka	s	podozrivým	obsahom,
•	po	otvorení	môže	podozrenie	vyvolať	sypká	hmota,	neznámy	predmet	
alebo výhražný text, 
•	vyššia	hmotnosť	listu,
•	veľa	zabezpečovacieho	materiálu	ako	lepiace	pásky,	nálepky	a	pod.

Postup manipulácie s podozrivou zásielkou:
•	Neotvárajte	ju	a	netraste	ňou.
•	Zásielku	uložte	do	igelitového	alebo	iného	vhodného	obalu.
•	Vysypaný	obsah	neutierajte,	ale	okamžite	zakryte	fóliou,	papierom	ale-
bo smetným košom a neodkrývajte. Ak sa prášok dostal na odev, vyzlečte 
sa a manipulujte s ním ako s podozrivou zásielkou.
•	Opustite	miestnosť,	 vypnite	 ventiláciu,	 uzatvorte	 okná	 a	 dvere,	 umy-
te si ruky. Označte miestnosť nápisom POZOR, PODOZRIVÁ ZÁSIELKA! 
NEVSTUPOVAŤ!
•	Vypracujte	zoznam	osôb,	ktoré	prišli	do	styku	so	zásielkou,	prípadne	boli	
v rovnakej miestnosti. Zoznam odovzdajte veliteľovi zásahu.
•	Udalosť	nahláste	na	linku	tiesňového	volania	112	(prípadne	158	a 150).

Zásady správania sa pri tele-
fonovaní na linku tiesňového 
volania 112

Pri telefonovaní na linku 112 tre-
ba zreteľne a zrozumiteľne ozná-
miť tieto informácie: 
•	 svoje	meno	a	číslo	telefónu,	od-
kiaľ voláte,
•	čo	 sa	 stalo	 –	 požiar,	 dopravná	
nehoda, povodeň...,
•	 rozsah	udalosti	–	požiar	domu,	
lesa, zaplavenie cesty, obce...,
•	miesto	udalosti	-	ak	je	na	mies-
to udalosti sťažený prístup, uveď-
te spôsob prístupu, smer, odkiaľ 
je možné miesto udalosti dosiah-
nuť, a druh prístupovej cesty,
•	počkajte	 na	 pokyny	 od	 operá-
tora. Strana pripravená v spolupráci s referentom MsÚ Malacky 

pre civilné núdzové plánovanie L. Ballom.
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V Ý Z V A

Výzva pre rodičov a študentov, ktorí majú

prerušené štúdium 

v tomto školskom roku 2016/2017 
a chcú pokračovať v štúdiu v 

školskom roku 2017/2018, musia podať

žiadosť o pokračovanie štúdia

do 31. mája 2017

na adresu školy 
Základná Umelecká Škola v Malackách

Záhorácka 1918
901 01 Malacky

alebo e-mailom na
riaditelka@zusmalacky.sk

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA
V MALACKÁCH

Ďalší úspech literárno-dramatického 
odboru ZUŠ v krajskej súťaži
 Začiatkom mája sa v Dome kul-
túry v bratislavskom Ružinove konalo 
krajské kolo celoštátnej postupovej 
súťaže a  prehliadky 63. Hviezdosla-
vov Kubín s  názvom Bratislavské 
metamorfózy 2017. V  kategóriách 
prednesu poézie a prózy, divadiel 
poézie a detských recitačných kolek-
tívov súťažili víťazi okresných kôl I., II. 
a III. vekovej kategórie zo všetkých ôs-
mich okresov Bratislavského kraja. 
 Literárno-dramatický odbor 
(LDO) našej ZUŠ reprezentoval ví-
ťaz okresného kola Marek Benko-
vič s  poviedkou Antona Pavloviča 
Čechova Na vystúpení hypnotizé-
ra. Za svoj výkon v  prednese prózy 
získal 1. miesto a  zároveň postup 
a  možnosť reprezentovať ZUŠ Ma-
lacky na celoštátnej prehliadke 

Hviezdoslavov Kubín 2017 v Dolnom 
Kubíne. Odborná porota vyzdvih-
la dramaturgický výber textu, jeho 
celkové uchopenie a  zmocnenie sa 
interpreta všetkých drobných nuáns, 
charakterizáciu postáv a  zvládnutie 
celkovej interpretácie.
 Žiaci absolventského ročníka pr-
vého stupňa LDO súťažili s divadlom 
poézie Janko Kráľ: Zakliata panna 
vo Váhu a  Divný Janko v  réžii Petra 
Weincillera a získali rovnako 1. mies-
to a postup na celoštátnu prehliadku 
do Kubína. Pri tomto predstavení po-
rota ocenila zohranosť kolektívu, hra-
vú atmosféru, umné herecké zvlád-
nutie dvoch paralelných línií (líniu 
rozprávania príbehu a civilnú líniu 
hercov), minimalistickú scénografiu 
a  jej funkčné využitie ako aj mnohé 

režijné nápady, prekvapujúce mo-
menty a celkovú réžiu.
Opäť sa raz potvrdilo, že poézia má 
schopnosť na malom priestore veľa 
vypovedať. Je skvelé, ak mladí ľudia 
aj v  dnešnej virtuálnej dobe majú 
pozitívny vzťah k poézii a hodnotnej 
literatúre. Našim žiakom ku krásne-
mu úspechu blahoželáme a  držíme 
palce na celoslovenskej prehliadke 
63. Hviezdoslavovho Kubína.
 Diváci z  Malaciek a okolia si 
budú môcť pozrieť víťazné výkony 
našich hercov i  súborov z viace-
rých súťaží v dňoch 29. a 30. mája 
2017 (pondelok, utorok) o  18:00 
v Kine Záhoran – MCK Malacky. Te-
šíme sa na stretnutie!

Text a foto: P. Weinciller

Iveta Radičová medzi 
mladými „hambálkovcami“
 Projekt Štúdia mladých Di-
vadla na hambálku CHILL OUT BY 
SM DNH napísal ďalšiu kapitolu. 
Po Pištovi „Vandalovi“ Chrappovi 
a Kolomanovi Kertészovi Bagalovi 
prišla do Malaciek Iveta Radičová. 
 Ešte pred stretnutím s  ham-
bálkovcami navštívila mestský 
úrad, kde s  primátorom Jurajom 
Říhom a  prednostkou Ľubicou 
Čikošovou hovorila okrem iné-
ho o  starostiach i  radostiach sa-
mospráv. Zároveň vedeniu mesta 
predstavila projekt, ktorého je 
„patrónkou“	 –	 ide	 o	 tzv.	 technic-
ké škôlky, kde sa deti učia rôznym 
zručnostiam. 
 V sprievode primátora, s kyti-
cou v ruke a darčekom od mesta, 
ktorý vyrobili šikovné ruky kli-
entov v  chránenej dielni Vstúp-
te, vstúpila do Spoločenského 
domu, kde už čakali diváci CHILL 
OUT BY SM DNH. Diskutovalo sa 
veselo i  vážne: o  detstve malej 
Ivetky v Kútoch i na Búroch, o jej 
politickej kariére, o postgraduál-
nom štúdiu na Oxforde, kde ju 
jej tútor, klasik sociológie lord 
Dahrendorf „vydusil“, keď ju ne-
chal urobiť asi trinásť verzií prá-
ce a  napokon povedal, že dobrá 
bola už tá druhá. Hovorilo sa 

o zodpovednosti a slobode, o ži-
votnom šťastí a pokore. „Diskusia 
bola fajn a podľa mnohých reakcií 
aj diváci sa cítili veľmi dobre,“ po-
vedal moderátor Denis Farkaš. 
Priebeh celého podvečera mal 
pevne v rukách a nezaskočila ho 
ani spontánnosť Ivety Radičovej, 
keď mu počas jednej pesničky 
robila s mladými divadelníčkami 
„křoví“. 

 Počas asi dvojhodinovej de-
baty nikto nepoložil otázku, s kto-
rou sa I. Radičová stretáva všade 
na Slovensku: či a  kedy sa vráti 
do politiky. Určite to zaujímalo aj 
veľa prítomných, ale prednosť do-
stali iné témy. Jednoducho, mladí 
„hambálkovci“ si expremiérku uži-
li TU a TERAZ.  

Text a foto: Ľ. Pilzová 

Historický seminár 
o Pálffyovcoch 
Ako sa stravovala šľachta? Ako vyzerala kráľovská poľovačka v Malac-
kách? Čo všetko sa podarilo dosiahnuť bratom palatínom Mikulášovi 
a  Jánovi Pálffyovcom? Akým spôsobom si Pálffyovci chránili majetok? 
Ako prebieha aktuálna rekonštrukcia strechy kaštieľa? Aj na tieto otáz-
ky odpovedal historický seminár, ktorý zorganizovalo MCK – Múzeum 
Michala Tillnera. 

 Pred publikom, ktoré tvorili pre-
dovšetkým gymnazisti, vystúpilo päť 
odborníkov: Tünde Lengyelová z 
Historického ústavu SAV (Stravova-
nie šľachty v novoveku), Ivan Mrva z 
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Tr-
nave (Bratia palatíni Mikuláš a  Ján 
Pálffyovci), projektový manažér 
MsÚ Malacky Matej Farkaš (Rekon-
štrukcia strechy kaštieľa), historik Pa-
vol Vrablec z Múzea Michala Till-
nera (Kráľovská poľovačka v  Malac-
kách v  roku 1790) a historik Martin 
Macejka z Múzea Michala Tillnera 
(Pálffyovský fideikomis). 
 Každý z  nich prostredníctvom 
obrazovej prezentácie pútavo pred-
stavil a  rozobral svoju tému. Okrem 
historických faktov sa vnímaví divá-
ci a  poslucháči dozvedeli množstvo 
zaujímavostí: 
•	 že okrem hovädzieho či hydiny boli 
na šľachtickom jedálničku aj vrabce, 

sýkorky či korytnačky, 
•	 že víno sa podávalo aj deťom – sa-
mozrejme, zriedené vodou, 
•	 že Pavol Pálffy sa zaslúžil o podobu Bra-
tislavského hradu, akú ju poznáme dnes, 
•	 že Ján Pálffy zachránil monarchiu 
a predovšetkým vďaka nemu sa Mária 
Terézia stala cisárovnou, za čo ho pa-
novníčka veľmi obľubovala, 
•	 že Pálffyovci sa zaslúžili o  sprístup-
nenie vôbec prvej jaskyne na území 
dnešného Slovenska (jaskyňa Havia-
reň pod Plaveckým hradom), 
•	 že jeden z komínov strechy kaštieľa, 
ktorá sa v  súčasnosti rekonštruuje, 
váži okolo 20 ton, čo približne zodpo-
vedá plne naloženej nákladnej Tatre. 

 Všetko, čo odznelo počas semi-
nára, sa zhmotní do podoby zborní-
ka, ktorý vyjde ešte tento rok.  

Text a foto: Ľ: Pilzová  
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Development s.r.o.

Riešenie dopravného kolapsu kraja je 
v obchvatoch a rozvoji koľají 
 Určite to pociťujete rovnako ako 
ja, že najväčším problémom v  kra-
ji je doprava. Na jednej strane je to 
rastúci počet áut, ktorých počet na 
1 000 obyvateľov v Bratislave je vyšší 
ako vo Viedni. Prejazdy áut dosahu-
jú najvyššie intenzity na Slovensku 
a autá každé ráno stoja v  kolónach 
prakticky na všetkých príjazdoch do 
Bratislavy. Riešením záťaže, ktorú 
autá prinášajú do stredu miest 
a  obcí kraja, je najmä budova-
nie obchvatov miest ako aj zákaz 
prejazdu nákladných automobi-
lov cez obce. Tam, kde je v blízkosti 
diaľnica, je možné získať obchvat vy-
budovaním ďalšieho nájazdu na ňu - 
ako je to v Malackách alebo Stupave.  

Integrovaná doprava ako riešenie 
rastúcich nárokov na dopravu 
 Skutočným riešením narastajú-
cich dopravných potrieb obyvateľov 
nie sú lepšie podmienky pre autá, 
ale je to budovanie fungujúceho 
systému verejnej dopravy. V  Brati-
slavskom kraji sme začali s integro-
vanou dopravou, ktorá zjednocuje 
do jedného systému vlakovú, prí-
mestskú autobusovú a mestskú hro-
madnú dopravu. Ak v tejto trojici hrá 
kľúčovú úlohu vlak, tak je to preto, 
že železnica má od ostatnej dopra-
vy oddelené koľaje a  veľmi rýchlo 
sa dostane bez čakania v  zápchach 
prakticky až do centra mesta. To vy-
žaduje na jednej strane zvýšiť ka-
pacitu vlakov, aby obslúžili väčšie 
množstvo cestujúcich a na druhej 
strane dostupnosť vlakovej za-
stávky. Keďže koľajnice idú obvykle 
mimo zastavanej zóny, diskutovali 
sme počas mojich stretnutí s primá-
tormi a starostami najmä o tom, ako 
uľahčiť ľuďom prístup na stanicu: či 
už vybudovaním parkovacích miest, 
cyklochodníkom alebo autobuso-
vou linkou, ktorá ich tam privezie. 
Treba tiež zladiť grafikony vla-
kovej, prímestskej autobusovej 
a  mestskej hromadnej dopravy, 
aby lepšie zodpovedali doprav-
ným potrebám cestujúcich, lebo 
často počúvam, že intervaly nie sú 

dostatočné. V integrovanej doprave 
musí hrať aktívnu úlohu kraj spolu 
s  obcami, železnicami a  ďalšími ak-
térmi.  

Zlepšiť dopravu v Malackách 
 Oceňujem, že mesto pripravilo 
spustenie mestskej hromadnej do-
pravy, na ktorú využilo voľnú kapaci-
tu autobusov Slovak Lines. Projekt sa 
kvôli slabej podpore zo strany kraja 
spúšťa neskôr, ako sa plánovalo. Táto 
doprava bude súčasťou integrovanej 
dopravy, ale bude treba diskutovať 
o  cene lístka, aby bol prijateľný aj 
pre seniorov. Kraj  by mal jej rozvoj 
podporovať, rovnako by mal podpo-
riť aj úsilie mesta o zníženie tranzitu 
vybudovaním nových zjazdov z diaľ-
nice, konkrétne zo smerov Rohožník 
a  Studienka. To znamená aj upraviť 
územný plán kraja, v ktorom sa po-
číta s kolektormi, ale zjazdy predsta-
vujú jednoduchšie a  lacnejšie rieše-
nie. Na riešenie väčšiny problémov, 
s ktorými sa mestá a obce stretávajú 
v  oblasti dopravy, bude potrebný 
spoločný alebo integrovaný prístup. 
Pripravujem volebný program, kde 
budú konkrétne plány na zlepšenie 
dopravy nielen v  Malackách, ale aj 
v obciach celého okresu.  

Milan Ftáčnik, kandidát 
na župana Bratislavského kraja

www.ftacnik.sk

Kedy: 26. 5. 2017, od 8:00 do 12:00 hod.
Kde: Vestibul Nemocnice Malacky

DEŇ ZDRAVIA 
V NEMOCNICI MALACKY

Spirometrické meranie kapacity pľúc

Trápia vás ťažkosti s dýchaním, alergie, máte pocit, že sa nemôžete nadýchnuť, prípadne si 
len chcete otestovať ako vám fungujú pľúca? Ak ste držiteľmi Klientskej karty Nemocnice 

v Malackách využite  jedinečnú šancu na rýchle a bezplatné vyšetrenie bez objednania, 
ktoré vám o vašom zdravotnom stave môže veľa prezradiť.

Tešíme sa na Vás!

 

 
Arios – human resources, s.r.o., Nové Záhrady I. 13/A, 821 05 Bratislava 
IČO: 48 323 918, IČ DPH: SK2120131431 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Sro, vo vložke 106528/B 
 

 
PONUKA PRÁCE  
 
Pracovná pozícia:  operátor výroby 
 
Hľadáme  mužov do automobilovej  spoločnosti, ktorá vyrába  
výfuky do automobilov. Práca je na linke v Lozorne, dopravu  
z Malaciek zabezpečujeme. 
  
Mzda:  cca 750 -  950 € 
 
Pracuje sa na 12-hodinové zmeny. Spoločnosť poskytuje  
aj ďalšie výhody a výborný sociálny program. Ďalšie otázky  
vám ochotne zodpovie na pohovore personálny konzultant. 
 
Kontakt : Milan Ballay, personálny konzultant 
                mobil : 0917 16 35 09 
                e-mail: ballay@arios-hr.sk 
 
 
       

 

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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11. mája uplynulo 6 rokov, čo nás 
navždy opustil manžel a otec 

Ján Dojčák z Malaciek. 

S láskou v srdci spomínajú 
manželka, syn a ostatná rodina. 
Kto ste ho poznali, venujte mu 

s nami tichú spomienku. 

29. mája si s hlbokým žiaľom 
v srdci pripomíname 27. výročie 
smrti otca a dedka Jána Hallu 

z Malaciek. 
S láskou v srdci spomínajú dcéra 

Alena s rodinou, vnučky Alena 
a Ľubica s rodinami a ostatná rodi-
na. Kto ste ho poznali, venujte mu 

tichú spomienku. 

SPOMIENKY

  Povedali si ÁNO:
Silvia Friedrichová a Ondrej Václav 
Hana Šišuláková a Peter Jurkovič 
Alexandra Chmelová a Lukáš Lapin

  Vítame medzi nami:
Patrícia Haramiová * 15. 4.

  Opustili nás:
Helena Bašovská, Malacky, *1930
Mária Strnová, Suchohrad, *1924
Magdaléna Režná, Malacky, *1935
Mária Némethová, Malacky, *1936
Jozef Lopoš, Malacky, *1940
Ladislav Príbil, Malacky, *1928

MALACKÁ MATRIKA 
od 9. 5. 2017 do 22. 5. 2017

Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany
 Zámocký park sa opäť stal dejis-
kom okresného kola súťaže mladých 
záchranárov civilnej ochrany, ktorú 
organizuje Odbor krízového riadenia 
(OKR) Okresného úradu Malacky. 
 Cieľom súťaže je pripravovať 
žiakov na možné riziká súvisiace so 
živelnými pohromami, haváriami 
alebo teroristickými útokmi, praktic-
ky precvičiť získané vedomosti s dô-
razom na civilnú ochranu, pohyb a 
pobyt v prírode, poskytovanie prvej 
pomoci a hasenie malých požiarov, 
ale aj upevniť zručnosti v poskytova-
ní pomoci iným v prípade mimoriad-
nych udalostí. 
 Na 12 družstiev zo základných 
škôl okresu Malacky čakala trať 
pozostávajúca zo šiestich discip-
lín. V  prvej disciplíne si súťažiaci 
formou testu preverili teoretické 
vedomosti z  oblasti civilnej ochra-
ny, požiarnej ochrany, dopravnej 
výchovy a prvej pomoci. Ďalšie dis-
ciplíny mali už praktický charakter. 
Nasledovalo stanovište prvej po-
moci, kde žiaci museli preukázať, 
ako vedia pomôcť zranenej osobe 
a poskytnúť prvú pomoc. Nasledo-
vala streľba zo vzduchovky, pobyt 
a pohyb v prírode (pomocou mapy 
aj bez nej) či určovanie svetových 
strán pomocou slnka a  kompasu. 
Schopnosti súťažiacich preveri-

la oblasť civilnej ochrany: vybrať 
predmety do evakuačnej batožiny, 
správne použiť prostriedky indivi-
duálnej ochrany, prejsť zamoreným 
územím, vytvoriť improvizovanú 
ochranu pred účinkami nebezpeč-
nej látky a  ukázať vedomosti pri 
rozlišovaní varovných signálov. Po-

slednou disciplínou bola požiarna 
ochrana, kde muselo každé druž-
stvo uhasiť požiar. 
 Víťazom sa stal tím A Spojenej 
školy sv. Františka. Assiského z Mala-
ciek pred ZŠ Zohor B a  ZŠ Zohor A. 

Text a foto: OKR OÚ Malacky

Poďte s nami do rozprávky: 
Míľa pre mamu 2017
 Posledné kvapky dažďa po búrke 
ustali a v Zámockom parku pri futba-
lovom ihrisku nastal čulý ruch. Začali 
sa prípravy každoročnej oslavy Dňa 
matiek - Míle pre mamu, ktorú v na-
šom meste organizujú mamičky 
a členky materského centra Vánok. 
 Na úvod nás potešilo vystúpe-
nie detí z centra voľného času a folk-
lórneho súboru Macejko. Progra-
mom sprevádzala Dada Doskočilová 
v kostýme lesnej víly. Po úvodných 
príhovoroch a následnom prestri-
hnutí stuhy sa začala prechádzka 
symbolickej míle. V  stánku pri re-
gistrácii mamičky - členky Martinka, 
Gabika s mamičkou, Danka, Ivanka, 
Marcelka a Lucka ponúkali svo-
je vlastnoručne upečené koláčiky 
a voňavú kávu. Ľudia tak veľmi vďač-
ne podporili MC Vánok 50 centami. 
Na hlavnom pódiu medzitým pokra-
čoval program vystúpením šaša Fifa, 

Vierky a ich začarovaného prasiatka. 
 V rámci sprievodného programu 
sa deti mohli vyblázniť v  skákacom 
hrade či pri drevených stolových do-
bových hrách. Divadlo Jaja prítom-
ných zobralo na Cestu okolo sveta, 
počas ktorej bolo treba plniť rôzne 
úlohy. Nesmieme zabudnúť ani na 
maľovanie na tvár pod taktovkou 
Zuzky Hrončekovej. Do rozprávkovej 
krajiny nás prenieslo aj divadlo Lien-
ka, ktoré zahralo predstavenie O zla-
tej rybke. Každé dieťa dostalo svoju 
zlatú rybku a oblepilo si ju zlatými 
šupinami. „Nadšené tváre detí, ich 
utešené štebotanie a radosť nám boli 
absolútnym zadosťučinením. Sme 
predsa matky a tie sú najšťastnejšie 
vtedy, keď sú šťastné ich ratolesti,“ po-
vedala štatutárka MC Vánok Lenka 
Straská.

Text, foto: MC Vánok/upr.

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU v Malackách 
v spolupráci s SIGNUM LAUDIS 
ÚKK a Kynologickou revue 

Vás pozýva  na 
 

 
 

Máš doma psíka a máš 0 – 15 rokov? Ak áno, neváhaj a príď nám svojho 
domáceho miláčika ukázať.  
 

KEDY........                             /nedeľa/                                                              

KDE..........                                                   /smer Kostolište/ 

Podmienky: - deti do 13 rokov musia mať doprovod dospelej osoby 
                      - každý psík musí byť  ZAOČKOVANÝ – pri prezentácii treba predložiť  
                        veterinárny preukaz 
                      - štartovné 3,-€  
ZAREGISTRUJ SA v CVČ                                    
Program: 13.30 prezentácia účastníkov 
                  14.00 hlavná súťaž ...ukážky AGILITY...  vyhlásenie výsledkov     
                                                                                               

Info., kontakt:                                                                                              ukážky AGILITY 
034/7722228, www.cvcmalacky.sk                                                        CANIS club Cífer 
                                                                                                               
Sponzori:  Signum Laudis, rodina Kopiarová, ÚKK, KR, MUDr. Michalíková, 
                 Mysterysound      

Mediálni partneri:                                                                    

  

Skončil sa život, začala sa spomien-
ka. Čoraz väčšmi dolieha, pripomína 
tvár, pripomína neskončenú prácu, 

poslednú túžbu, pripomína život, 
ktorý zrazu stratil hlas.

Dňa 3. júna uplynie sedem rokov, 
čo nás navždy opustil 

Stanislav Turek. 
S láskou v srdci spomína manželka 
Janka s dcérami Stankou, Janou a 
Petrou. Kto ste ho poznali, venujte 

mu tichú spomienku.
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8 ŠPORT

Pozvánka na futbalové 
zápasy ŠK Žolík
ŠK Žolík pozýva všetkých fanúšikov a futbalových priaznivcov 
do Zámockého parku na najbližšie domáce súťažné zápasy. 
Vstup je voľný.

27. 
mája

SOBOTA

Prípravka A2 BFZ (Bratislavský futbalový zväz)
9.00 h ŠK Žolík – FK Vajnory

Prípravka B2 BFZ
9.00 h ŠK Žolík – FK Vajnory

I. trieda starší žiaci B BFZ (Bratislava - vidiek)
10.30 h ŠK Žolík B – FK Záhorská Ves
I. trieda mladší žiaci B BFZ
12.30 h ŠK Žolík B – FC Rohožník

28. 
mája

NEDEĽA

II. liga starší žiaci BFZ
9.30 h ŠK Žolík – PŠC Pezinok

II. liga mladší žiaci BFZ 
11.30 h ŠK Žolík – PŠC Pezinok

3. 
júna

SOBOTA

II. liga starší dorast ZsFZ (Západoslovenský futbalový zväz)
10.00 h ŠK Žolík – MFK Dubnica nad Váhom
II. liga mladší dorast ZsFZ
12.30 h ŠK Žolík – MFK Dubnica nad Váhom

ŠK Žolík

Malacký odchovanec 
v basketbalovom finále 
 Vo finále slovenskej basketba-
lovej ligy mali zastúpenie aj Malac-
ky. Sériu medzi Interom Bratislava 
a MBK Rieker COM-Therm Komárno 
odohral v drese tímu zo Žitného os-
trova odchovanec Strojára Boris Bo-
janovský. Hoci titul majstra Sloven-
ska napokon získal Inter, Boris nebol 
sklamaný a  práve skončenú sezónu 
považuje pre Komárno za úspešnú. 
„Sezóna  bola ako na hojdačke, mali 
sme veľa zranení. Základnú časť sezó-
ny sme skončili na 5. mieste, v play-off 
sme postupne vyradili Levice a Košice 
a  ani Interu sme titul nedarovali len 
tak ľahko,“ povedal pre Malacký hlas 
tesne po poslednom zápase.  Finá-
lová séria sa skončila 4:1 pre Inter. 
Teraz nastáva čas na zhodnotenie 
sezóny a plánovanie tej ďalšej. Prog-
ram na najbližšie dni je však jasný: 
„Predovšetkým si potrebujem oddých-
nuť od basketbalu. Potom začnem 
s  posilňovaním a  prípravou na novú 
sezónu.“ 
 24-ročný veľký basketbalový ta-
lent hral od svojich 16 rokov mimo 
Slovenska, dres Komárna oblieka od 
začiatku tohto roka. Predchádzajú-
cu sezónu úspešne pôsobil v  pres-
tížnom americkom univerzitnom 
tíme Florida State University, pri-

čom z  ligy, ktorú táto škola hrá, od-
chádzajú každoročne hráči do NBA. 
Samozrejme, sníva o nej aj Boris. „Je 
to ešte veľmi ďaleko, ale jedného dňa, 
dúfam...“ rozlúčil sa s  nami širokým 
úsmevom sympatický 218-centimet-
rový	dlháň	Boris	Bojanovský	–	vice-
majster republiky, ktorého športová 
kariéra sa začala v Malackách. 

Text a foto: Ľ. Pilzová 

Memoriál Petra Patscha 
 Občianske združenie ZENIT SK 
a  cykloklub Záhorák Malacky  po-
zývajú priateľov bicyklov v  sobotu 
27. mája. na 7. ročník  cyklomara-
tónu Memoriál Petra Patscha. 
 Absolvovaním tradičnej trasy 
v dĺžke cca 220 kilometrov: Ma-
lacky – Gajary – Veľké Leváre 
– Závod – Studienka – Plavecký 
Mikuláš – Sološnica – Doľany 
– Budmerice – Senec – Hamu-
liakovo – Devín – Záhorská Ves 
– Malacky  si účastníci pripomenú 
výkony cykloturistickej legendy 

Petra Patscha a jeho expedície do 
Japonska, Maroka či na Island.
 Prezentácia účastníkov je 
o  6:30 pred športovou halou 
Malina v Malackách, kde je aj cieľ 
podujatia. Poradie sa nehodno-
tí, ale pre účastníkov, ktorí splnia 
časový limit, t. j. 13 a  pol hodiny, 
čaká v cieli pamätné tričko, večera 
a účastnícka tombola.

Viac informácií a kontakt: 
0903 45 94 63 alebo 0915 85 12 86.

  -red-

Mažoretky ELLA majsterkami 
a vicemajsterkami Slovenska 

Malacké mažoretky ELLA začali novú súťažnú sezónu zlatou žatvou. Po úspešnej aprílovej súťaži v Sobo-
tišti O cenu mažoretiek Taktik, kde získali šesťkrát zlato a raz striebro, sa vybrali na Majstrovstvá SR do 
Spišskej Novej Vsi. So sebou si viezli množstvo absolvovaných tréningových hodín.

 Na úvod majstrovstiev sa predstavi-
li naše najmenšie - Natálka Bukovská, 
Timejka Polovková a  Tabitka Natália 
Žáček. Dievčatá prvýkrát reprezen-
tovali klub v  kategórii trio baton deti. 
Predviedli krásny výkon a od poroty si 
vyslúžili zlatú priečku spolu s  titulom 
majsteriek Slovenska! Po deťoch priš-
li na rad kadetky Natálka Šibalíková 
a Ema Brauneckerová. Dievčatá nemali 
svoj šťastný deň, a tak po odtancovaní 
skončili na 7. mieste. Miniformácia ka-
detiek so svojou choreografiou skončila 
na peknom 5. mieste. No tu sa deň ešte 
nekončil. Nasledovali najstaršie z mažo-
retiek	 ELLA	 –	 juniorky.	 V  popoludňaj-
ších hodinách už čakali na svoje vystú-
penie Eliška Bačová, Alicka Blažková 
a  Julka Baťková. Dievčatá predviedli 
neskutočný výkon, pre divákov bolo ich 
vystúpenie zážitkom a nielen rodičom, 
ale i trénerkám naskakovali zimomriav-
ky. Dievčatá ako nováčik v  juniorskej 
kategórii v obrovskej konkurencii získali 
zlato a môžu sa tak hrdiť titulom majste-
riek Slovenska 2017. Nabité pozitívnou 
energiou už prichádzala na tanečnú 
plochu v  športovej hale miniformácia 
junioriek Eliška Bačová, Alicka Blažko-
vá, Julka Baťková, Natálka Slezáková, 
Stellka Kovarovičová a  Nikolka Kova-
rovičová. V ťažkej konkurencii 10 súbo-
rov vybojovali striebornú priečku a titul 
I. vicemajsteriek Slovenska. 

 Po mimoriadne úspešnej sobote 
museli súťažiace nabrať silu na ďalší 
deň. Nedeľa sa začala pochodovými 
defilé. ELLA mažoretky, opäť po prvý-
krát v staršej kategórii junior, predviedli 
krásne vystúpenie, po ktorom si od 
poroty vyslúžili 1. miesto. V  popolud-
ňajších hodinách už netrpezlivo čakali 
na svoje vystúpenie naše „sestry v akcii“ 
v  kategórii veľkých formácií. Atmosfé-
ra bola úžasná. V celej hale sa ozývalo 
povzbudzovanie fanclubu rodičov. Niet 
divu, že v takej atmosfére mažoretky 
prezlečené v ligotavých kostýmoch ako 
mníšky odtancovali svoju 3-minútovú 
choreografiu nádherne. Pocity šťastia 
a  radosti boli vidieť nielen na dievča-
tách, ale najmä na trénerkách a  rodi-
čoch. Výkony našich dievčat a ich cho-
reografie chválilo veľa ľudí z publika. 
 Počas zratúvania bodov a  čakania 
na vyhodnotenie prišlo na rad ďako-

vanie organizátorom, vedúcim tímov, 
trénerkám a porotcom. Úlohu tieňovej 
porotkyne si po prvýkrát vyskúšala aj 
vedúca mažoretiek ELLA Daniela Bu-
kovská. Netrpezlivé čakanie sa skončilo 
vyhlásením výsledkov: po sčítaní bodov 
sa Malačianky umiestnili na krásnom 
2. mieste. Je to obrovský úspech, prvý-
krát súťažiť ako najmladšie v  kategórii 
a získať titul I. vicemajsteriek Slovenska. 
Neopísateľne šťastné, hrdé a  spokojné 
mažoretky ELLA sa už teraz pripravujú 
na blížiace sa majstrovstvá Európy v Ta-
liansku.
Z  roka na rok robia mažoretky ELLA 
veľké pokroky, za ktoré sú na ne ich 
trénerky D. Bukovská, M. Danihelová 
a  K. Horecká neskutočne hrdé. Každá 
slza - či už sklamania alebo šťastia - ich 
posúva vpred a dievčatá sú pripravené 
stále sa zlepšovať. 

Text a foto: K. Horecká 

Blíži sa najstarší medzinárodný 
turnaj v boxe na Slovensku 
 Výbor Boxing Club - Robotníc-
ka telovýchovná jednota Malacky 
(BC RTJ) pozýva priaznivcov boxu 
na najstarší medzinárodný turnaj 
v	 boxe	 na	 Slovensku,	 XXII.	 roč-
ník Pohára Záhoria zmiešaných 
družstiev. Uskutoční sa v  sobotu 
10. júna od 14:00 v Letnom ringu 
Aliho Reisenauera st. na dvore 
BC RTJ (Ul. 1. mája 108).
 V záhoráckom ringu uvidia di-
váci duely všetkých vekových ka-
tegórií (žiakov, dorastencov, mu-
žov) a jeden zápas mladých nádej-
ných dievčat. Boje v  ringu budú 
prebiehať medzi výberom Sloven-
ska a Českej republiky. Pre divá-
kov je pripravená tombola s hod-
notnými cenami a bufet s  ob-
čerstvením.
 Tohto roku sa okrem iných 
talentovaných boxerov predsta-
ví aj domáci borec BC RTJ Marián 
Ružička, dvojnásobný majster 
Slovenska a viacnásobný finalista, 
víťaz tohtoročného turnaja Olym-
pijských nádejí. 

Príďte podporiť mladé nádeje 
boxu, z ktorých budú možno ne-
skôr účastníci majstrovstiev Euró-
py či sveta alebo olympionici.

-AR-


