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O B E C   M Á L I N E C 

VÁS PRI PRÍLEŽITOSTI  17. ROČNÍKA JÁNSKYCH DNÍ 

POZÝVA NA FUTBALOVÝ TURNAJ STARÝCH PÁNOV, 

KTORÝ SA USKUTOČNÍ  

DŇA 26.6.2016 (NEDEĽA) O 13:00 hod. 

NA ŠTADIÓNE - TJ MÁLINEC 

ZA ÚČASTI MUŽSTIEV:   

FTC FIĽAKOVO 

SKLOTATRAN POLTÁR 

CŠK CINOBAŇA 

TJ MÁLINEC 

� 

V regionalisticko-
jazykovedno-
folkloristicky podfarbe-
nej knižke Z máľinské 
túrňi pozerán sú zhro-
maždené čriepky z kul-
túrneho dedičstva Má-
linčanov, ktoré sa vytvá-
ralo integrujúcimi fak-
tormi – príroda, jazyk, 
spôsob života, folklór a i. 
Z mozaiky spomienok 
Málinčanov, ale i z ar-
chívnych materiálov a 
odbornej literatúry sú v 
knihe opísané prejavy 
materiálnej a duchovnej 
kultúry s cieľom odkryť 
odkaz predkov vyjadre-

ný v zvykoch prostredníctvom málinského nárečia, ktoré „... je 
bránou do štúdia duše a myslenia Málinčanov“ (L. Lenovský). 
Čitateľ sa dozvie o špecifickej jazykovej situácii v rozsiahlom má-
linskom chotári do pol. 20. storočia s vysvetlením charakteristic-
kých znakov nárečia v kontexte novohradských nárečí aj v histo-
rickom priereze. 
Oblasť materiálnej kultúry sa zaoberá ľudovou architektúrou s 
trojpriestorovou dispozíciou domu. Bežné vybavenie domácnosti 
korešponduje s výbavou domu v hornom Novohrade či susedných 
oblastiach Podpoľania. Opis ľudového odevu na základe všeobec-
ných poznatkov o slovenskom ľudovom odeve bližšie špecifikuje 
lokálne formy odevných súčiastok muža a ženy. Z duchovnej kul-
túry autor ponúka čo najpodrobnejšie rodinné a kalendárne zvy-
koslovie s upriamením pozornosti na prejavy najviac uchovávané 
v kolektívnej pamäti – svadba, vianočné sviatky, svätojánske 
ohne, páračky – a opisom tých, ktoré sa z povedomia už pomaly 
vytrácajú – zvyky na Hromnice, Turíce, jarné tance (križľovance), 
jesenné vyháňanie stríg, ale aj priadky a šúpačky. 
Slovesný prozaický folklór je spracovaný na základe žánrovej dife-
renciácie (rozprávania zo života, spomienkové rozprávania, roz-
právky, povesti, piesne) s ukážkami, predovšetkým v miestnom 
nárečí, ktoré sa viažu na rôzne stránky života obyvateľov Málinca. 
Obraz Málinca v závere dotvárajú profily osobností Slova, ktorých 
život je spätý s krajom horného Ipľa. Čitateľovi okrem predstave-
nia uvedených osobností ponúkame aj ukážky z ich slovesnej 
tvorby, zvlášť tematicky sa viažucej k Málincu. 
 

PaedDr. Július Lomenčík 
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Obec Málinec a obec Ozdín pri príležitosti Medzinárod-
ného dňa detí pripravili podujatie pre deti a to už  
5.ročník turistického výstupu na Vrch hrad Ozdín. 

 

Pri tejto príležitosti sa tu 
opäť strelo približne 90 detí 
a dospelých s presvedče-
ním, spríjemniť deťom ich 
detský deň. Tak, ako po 
minulé roky obe obce v 
spolupráci pripravili pre deti 
aj dospelých deň plný zába-
vy, prekvapení a turistiky. 
Počasie nám prialo. Hlavnou 
myšlienkou od začiatku 

Vrchhrad zúčastnených 
čakala opekačka. Všetci 
prítomní sa mohli občerstviť 
čapovanou limonádou a 
oddýchnuť si v lone pre-
krásnej čistej prírody. Na-
sledovali súťaže a rôzne 
aktivity pre deti ale aj pre 
dospelých, ktoré pripravili 
pracovníci Komunitného 
centra v Málinci. Disciplíny v 

tomné deti čakala sladká 
odmena - medaila a sladký 
balíček. Z radostných očí a 
úsmevov na ich tvárach 

informácií o prírode a o 
tom, ako ju treba chrániť. 
Hra na zviera spočívala v 
napodobňovaní pohybu 

zvierat a nakoniec deti čakal 
Lov na líšku, pri ktorom 
jedno dieťa predstavovalo 
líšku skrytú v lese a ostatné 
deti ju hľadali podľa zane-
chaných farebných kamien-
kov. Ďalšími atraktívnymi 
aktivitami boli streľba z luku 
do terča, chodenie po lane, 
maľovanie na tvár, nafuko-
vanie a tvarovanie balónov, 
vypúšťanie farebných dy-
movníc. Deti každej vekovej 
kategórie si našli to svoje, 
to, čo ich zaujalo.  
Po ,, jemne namáhavých “ 
disciplínach mali všetci prí-
tomní možnosť osviežiť sa a 
posilniť čapovanou vineou a 
gulášom. Pre všetky prí-

bolo vidieť radosť, ktorú 
prežívali. Príjemne unavení, 
ale plní zážitkov sme sa v 
podvečer vydali na cestu 
späť  domov.  
Veď predsa o to išlo.  
Zažiť so svojimi deťmi deň 
plný hier a rôznych aktivít. A 
ešte sme  niečo urobili aj  
pre svoje zdravie. Pohybom 
a pobytom na čerstvom 
vzduchu celý deň bez rôznej 
počítačovej  techniky, ktorá 
nás denne obklopuje. Už 
dnes sa tešíme na 6. ročník 
MDD na VRCHHRADE OZ-
DÍN. 
 
Kančová A. a pracovníci ko-
munitného centra Málinec 

tohto podujatia je výstup, 
ktorý absolvujú rodičia spo-
lu so svojimi deťmi a to naši 
najmenší ale aj väčšie deti 
so svojou maminou ale i 
ocinom. Po zdolaní nie ná-
ročného terénu na kopci 

prírode boli nasledovné: 
Poznávacia súťaž, v ktorej 
deti rozoznávali parožie 
lesných zvierat, priraďovali 
plody a listy ku stromom, 
separovali odpad a dozve-
deli sa veľa zaujímavých 

Po túre sme vyhladli...      

Opekačka 

Tvarovanie balónov   

Poznávacie  súťaže 



 V tejto rubrike, Vám prinášame 

v praktickom spracovaní, základ-

né informácie o širokom spektre 

sociálnych problémov. 

cie, ktoré volajúca žena poskytne, sú 
absolútne dôverné . 
Národná linka je zároveň miestom 
prvého kontaktu, kde sú ženám po-
skytnuté všetky dôležité informácie o 
násilí páchanom na ženách, najmä o 
násilí v blízkych vzťahoch. Poradkyne 
odpovedajú taktiež na základné otázky 
týkajúce sa právnej pomoci a asistujú 
ženám pri hľadaní ďalšej pomoci v jej 
regióne. Národná linka pre ženy je 
dostupná všetkým ženám, teda aj tým, 
ktoré majú sťažených prístup k potreb-
ným k informáciám, majú zdravotný 
alebo iný hendikep. Na linke pracujú 
výlučne ženy.  Pri akútnom ohrození, 
alebo v istých presne vymedzených 
situáciách, poradkyne so súhlasom 
ženy kontaktujú políciu, záchrannú 
zdravotnú službu alebo inú inštitúciu, 
ktorá jej môže pomôcť. Zavolať môžete 
aj vtedy, ak poznáte ženu zo svojho 
okolia , ktorá zažíva násilie. 
 
/Pripravila: Mgr. Čepková Zuzana/  

Násilie zo strany manžela, partnera 
alebo zo strany iného muža zažíva 
veľa žien. Na Slovensku zažila nási-
lie každá tretia žena. Násilie je trest-
ný čin.  
 
Za násilie páchané na Vás je zodpo-
vedný ten, kto ho pácha. Násilný muž 
sám od seba s násilným správaním 
neprestane a pravdepodobne bude 
svoje správanie stupňovať.  
Aby ste rozpoznali či sa jedná o násilie 
ponúkame vám niekoľko varovných 
znakov.  
Správa sa k Vám Váš manžel alebo 
partner, prípadne iný muž  takto? 
 
• Kontroluje Vás, čo robíte, kde ste a 

s kým sa stretávate? 
• Ponižuje Vás, uráža a nadáva 

Vám? 
• Zastrašuje Vás kričaním a rozbíja-

ním vecí? 
• Vyhráža sa Vám samovraždou 

alebo zabitím? 
• Ubližuje Vašim deťom alebo sa tým 

vyhráža? 
• Nedáva Vám peniaze alebo dáva 

málo čo nepokryje základné potre-
by? 

• Bije Vás? 
• Vynucuje si od Vás sex proti Vašej 

vôli? 
• Znásilnil Vás? 
• Počujete od neho sexistické naráž-

ky 
• Prenasleduje Vás aj po vašom roz-

chode? 

• Ubližuje Vám inak? 
• Sleduje Vás alebo 

obťažuje na interne-
te? 

Ak ste odpovedali 
„ÁNO“ na niektorú z 
otázok, pravdepodobne 
ste zažili násilie.  
Ponúkame Vám pomoc aj prostredníc-
tvom BEZPLATNEJ, non  – stop (24 
hodín)  linky pre ženy zažívajúcej nási-
lie: 
 

0800 212 212 
 
 
Národná linka pre ženy je dôverným a 
bezpečným priestorom pre ženy, ktoré 
sú ohrozené alebo zažívajú násilie. 
Linka je dôverná  (anonymná) nemusí-
te povedať ani svoje meno! Poradkyne 
na linke poskytujú krízovú pomoc a 
všetky potrebné informácie. Pripravené 
sú hovoriť o všetkých druhoch násilia, s 
ktorými sa ženy vo svojich životoch 
stretávajú, či ide o sexuálne násilie, 
prenasledovanie, obťažovanie, fyzické, 
psychické násilie, obmedzovanie 
osobnej slobody, ekonomické násilie a 
pod.. Môžete sa porozprávať aj o Va-
šich skúsenostiach a zavolať môžete aj 
keď nie ste si istá, či zažívate násilie. 
Volajte aj keď ešte nie ste rozhodnutá, 
či by ste chceli situáciu riešiť. Poradky-
ne sa spolu s volajúcou ženou  snažia 
minimalizova ť riziko , ktorému je v 
násilnom vzťahu vystavená. Informá-
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Detvianske folklórne slávnosti   8.9. a 10. júl 2016 podrobný program o podujatí 
na internetovej  stránke Detva 
  
Deň stromu   9. júla 2016  -  Vydrovská dolina  - Čierny Balog 
 
Detská svadba  13. 7. 2016 o 10oo hod. Novohradské múzeum a galéria  
v Lučenci.  Prezentácia starodávnych svadobných zvykov dolnozemských Slová-
kov v Srbsku, tak ako sa hrávali malé deti na dedinách.  
 
Hornohrad na bicykli   2016   - 16.7.2016  Rybník Uhorské  
 
Turistický výstup na JASENINU   20. 8.2016  z námestia obce o 9oo hod. 



vej platby za výmenu okien v byte č. 8, Mlynská 511/17 
u) Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve zo dňa 18.6.2013 
 

3. Vyhlasuje : 
 
      Voľbu hlavného kontrolóra obce Málinec, v zmysle § 18a, zá-
kona 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení neskorších predpi-
sov, ktorá sa uskutoční na zasadnutí OZ dňa  30. júna 2016 
 

4. Vyslovuje: 
    Znepokojenie nad havarijným stavom štátnej cesty Málinec – 
Línia Rázcestie,  Málinec – Ozdín, Málinec - Cinobaňa 
 

5. Ukladá: 
a) Vyraďovacej a likvidačnej komisii, previesť vyradenie a likvidá-

ciu prebytočného a neupotrebiteľného majetku obce Málinec, v 
zmysle schváleného návrhu na vyradenie v bode 2/d tohto uz-
nesenia 

       Termín: 30.6.2016 
 
b) OcÚ, vypracovať nájomné zmluvy v bytových domoch 515/21 

a 130/2 v zmysle bodu 2/g  a 2/h tohto uznesenia 
       Termín: apríl 2016 
c) OcÚ, zabezpečiť vykonávanie finančnej kontroly v pôsobnosti 

obce Málinec, v zmysle schválenej smernice v bode 2/j a 2/r 
tohto uznesenia 

      Termín: trvalý 
d) OcÚ, poskytnúť dotácie pre záujmovú činnosť detí od 5 do 15 

rokov v roku 2016, podľa bodu 2/k tohto uznesenia 
       Termín: rok 2016 
   e/ OcÚ, zabezpečovať plán investičných akcií obce Málinec v 
roku 2016, podľa  schváleného plánu v bode 2/l tohto uznesenia 
       Termín: rok 2016 
   f/ OcÚ zistiť parametre a cenovú ponuku na sporák do ŠJ pri ZŠ 
Málinec 
       Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ 
   g/ OcÚ, požiadať VÚC Banská Bystrica o opravu štátnej cesty v 
úseku Málinec – Línia Rázcestie, Málinec- Rovňany, Málinec- Ci-
nobaňa 
       Termín: apríl 2016 
   h/ OcÚ, preveriť možnosť zakúpenia osobného motorového vo-
zidla pre Obec Málinec 
       Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ 
    i/ OcÚ, vypracovať prehľad neplatičov a predložiť ho na zasad-
nutie OZ 
       Termín: najbližšie zasadnutie OZ 
 
V Málinci, 4.4.2016 Ing. Čepko Igor starosta obce 

Ing. Jaroslav Fa ťara  
– panel na chodníku v Školskej ulici oproti D. Vengrínovej je 

posunutý, treba to opraviť, chodia tadiaľ aj deti z MŠ, aby ne-
došlo k úrazu 

 
Ing. Dušan Michalove 
– obyvatelia časti Huta majú požiadavku o doplnenie jedného 

kontajnera na sklo pri sklárni, je len jeden a vždy je preplnený 
– obyvatelia časť Salaš majú požiadavku o vyčistenie úseku od 

Sódovkárne po Salaš, vyčistiť rigol a kroviny odstrániť 
– pod sklárňou pri 3. spáde je znovu vytvorené smetisko 
– do ev. cintorína chodí zver, ničí ploty a sú poškodené aj hroby 

– treba skontrolovať oplotenie 
– Potočná ulica – sú tam jamy, stojí tam vody 
– aký máme výsledok s dlžníkmi – v minulom roku sme  zverej-

ňovali OZ uložilo OcÚ, vypracovať prehľad neplatičov a pred-
ložiť ho na najbližšie zasadnutie OZ 

 
Bc. Jozef Starove 
– pri J. Kančovi a P. Morháčovi na Okružnej  ulici sú jamy – 

cesta má len rok, treba to reklamovať 

Obecný Úrad INFORMUJE  
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Uznesenie č. 2/2016 
zo zasadnutia Obecného zastupite ľstva v Málinci, konaného 

dňa 31. marca 2016 
 

1. Berie na vedomie: 
a) Informáciu o plnení uznesení OZ 
b) Informáciu o činnosti hlavného kontrolóra v roku 2015 
c) Správu o stave majetku obce Málinec k 31.12.2015 
d) Informáciu o podaní majetkového priznania starostu za rok 

2015 
e) Informáciu starostu obce, že do výberového konania na funk-

ciu hlavného kontrolóra obce Málinec, vyhláseného na základe 
uznesenia OZ č. 1/2016, bod 3, zo dňa 4.2.2016  sa neprihlásil 
žiadny uchádzač 

 
2. Schva ľuje: 

a) Návrhovú komisiu v zložení: predseda – Bc. Jozef Starove, 
členovia – Juraj Janšto, Ing. Dušan Michalove 

b) Správu o plnení rozpočtu obce k 31.12.2015 
c) Správu o plnení plánu investičných akcií za rok 2015 
d)  Návrh na vyradenie poškodeného a neupotrebiteľného majetku 

obce Málinec, zisteného  pri inventarizácii k 31.12.2015 
e) Vyraďovaciu a likvidačnú komisiu v zložení: Vyraďovacia komi-

sia: MVDr. Ľuboš Tatranský, Bc. Jozef Starove, Ing. Jaroslav 
Faťara,  Likvidačná komisia: Mgr. Ivan Urda, Ing. Juraj Geľhoš, 
Roman Fodor 

f) Hodnotu prebytočných oceľových skladov vo výške 10 € za 
sklad 

g) Prenájom v bytovom dome Na štadióne 130/2 všetkým súčas-
ným nájomníkom bytov, do 31.3.2017 

h) Prenájom v bytovom dome Družstevná 515/21 všetkým súčas-
ným nájomníkom bytov, do 31.3.2017 

i) Zloženie DHZ Málinec nasledovne: 
- Veliteľ DHZ:  Ján Valentíny 
- Zástupca veliteľa DHZ: Ing. Stanislava Geľhošová 
- Vodič – strojník DHZ: Drahomír Melich, Ivan Karlík, Miro-

slav Bitala, Miloš Starove, Dušan Kminak 
- Člen DHZ: Bc. Jozef Starove, Lukáš Kupec, Jaroslav Si-

heľský, Erika Schlencová, Július Schlenc, Ján Pagáč, 
Dominik Rovňan, Erik Segeč, Soňa Štofová 

j) Smernicu o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsob-
nosti obce Málinec 

k) Výšku dotácie pre záujmové vzdelávanie a činnosť detí od 5 – 
15 rokov, pre rok 2016, vo výške 25 € na dieťa s trvalým poby-
tom v Málinci 

l) Návrh plánu investícií pre rok 2016 
m) Zámer na zriadenie Prevádzky pomoci osobám odkázaných na 

sociálnu službu  v zariadení na určitý čas dňa „Denný stacio-
nár“, v zmysle § 40 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych služ-
bách, organizáciou - Kalypso n.o., Irkutská 16, 040 12  Košice v 
priestoroch spoločenského domu na prízemí. 

n) Zámer na prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, 
zapísanej na LV č.742,vedenej ako zastavané plochy a nádvo-
ria, parcela č. 474/1 v k.ú. Málinec, o výmere 30 m2 

o) Odpísanie premlčaných záväzkov, resp. záväzkov vysporiada-
ných mimosúdnou cestou nasledovne:  
- EKOCONSULT – ENVIRO s.r.o. fa č. 100100042 v sume 

7.735,-- € 
- GAS OIL ENGINEERING a.s., fa č. 2010-0142 v sume 

3.094,-- € 
- GAS OIL ENGINEERING a.s., fa č. 2010-0094 v sume 

64.736,-- € 
Celkom: 75.565,-- € 
         sume 79.883,15 € ako zmarené investície z dôvodu morálne-
ho zastarania 
 
r) Smernicu o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsob-

nosti ZŠ v Málinci 
 
s) Žiadosť o výmenu elektrického sporáka pre Zoru Balogovú, 

bytom Málinec,  Mlynská 510/15 
t) Žiadosť  Jána Najmajera o preplatenie jednomesačnej záloho-

Pripomienky poslancov na zasadnutí Obecného  
zastupiteľstva v Málinci dňa 31. marca 2016 



Leto - čas oddychu a prázdnin je 
najkrajšia časť celého roka. Prináša so 
sebou sladučké, dlho očakávané teplo, 
ktoré sa nerozlučne spája s vodou 
a dovolenkami.  
Dovolenka. Za pár dní si už budete 
močiť nohy vo vlnách mora a budete si 
užívať dni krásneho voľna, cestovania 
a nových poznatkov?  
Sú to krásne chvíle, ale bohužiaľ majú  
aj svoje temné stránky, na ľudí číhajú 
nástrahy a nebezpečenstvá. 
Nový fenoménom, ktorý musíme brať 
v úvahu, sú teroristické hrozby. Časy, 
keď hlavným kritériom pri výbere 

 Starosta odpovedal  
– cesta pri P. Morháčovi bola rozkopaná, sadlo to, záruka sa na 

to nevzťahuje 
 

– kanál cez obec je v dezolátnom stave, treba to reklamovať 
 
Starosta odpovedal  
– požiadavka na reklamáciu bola uplatnená, mali by to robiť v 

04/2016 
 

– v bytovkách 510 a 511 sú vraj problémy s elektroinštaláciou + 
rozvody vody 

 
Starosta odpovedal  
– nevieme o žiadnych problémoch 
 
– navrhuje opäť prenajímať obecnú chatu, takto to len chátra, 

nevetrá sa, treba určiť chatára, ktorý bude riadne chatu odo-
vzdávať a preberať 

 
Juraj Janšto 
– doporučuje, aby na obecnej chate robil chatára Michal Kancko 
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ml. alebo starší 
– značku STOP na námestí treba odstrániť alebo ju vymeniť za 

Daj prednosť v jazde 
– schodíky do kanála, ktorý ide stredom obce sa rozpadávajú 
– na Šťavici pri prameni je veľký neporiadok / plastové fľaše/ 
 
Mgr. Karol Čonka ,riadite ľ ZŠ  
– kanalizácia pri hornej bráne ZŠ / nesedí tam dekeľ na obruči/ 
– Mária Oláhová a Karolína Farkašová majú vymeškaných 200 

hodín, bolo zaslané oznámene obci ako i ÚPSVR, Márii Olá-
hovej bol nariadený výchovný program, mala by navštevovať 
Centrum pedagogicko psychologickej poradne v Lučenci 

 
Starosta odpovedal 
– riešime to cez ÚPSVR v Poltári – sociálnu kuratelu 
 
Mgr. Ľuboslav Jablonský  
– obec má právo udeliť pokutu za vymeškané hodiny 
– el. sporáky, ktoré nájomníci vymieňali v bytovkách 510,511 sú 

uskladnené v jednej miestnosti, pri zbere elektronického odpa-
du by ich mohli odtiaľ zobrať, zaberajú tam miesto 

– aktivační pracovníci by mohli pozametať bočné ulice obce 

zdravia v Lučenci, potom ako redak-
torka okresných novín Ipeľ, neskôr 
regionálneho týždenníka Novohrad v 
Lučenci, od roku 1992 pôsobí v slo-
bodnom povolaní. Je autorkou mno-
hých diel. Spisovateľka veľmi zaujíma-
vo hovorila o povestiach z okolia 
Novohradu ale hlavne predstavila 
knihy pre deti. 

Marec mesiac knihy si pripomíname rok čo rok. Z 
tejto príležitosti sme pripravili podujatie a to besedu 
so spisovateľkou Hanou Koškovou, ktoré bolo 
13.apríla v našej obecnej knižnici. Beseda so spiso-
vateľkou zaujala žiakov základnej školy, pedagogic-
kých pracovníkov ale aj niekoľko dospelých čitateľov. 
Spisovateľka Hana Košková po absolvovaní Strednej 
zdravotníckej školy v Lučenci (1960) pracovala ako 
zdravotná sestra v Okresnom ústave národného 

legendy z Novohradu (2010, 1.vydanie), Uľa-Fuľa 
krotí farby 
Próza - Janičiarka  Je to legenda z Novohradu. 
Príbeh dvojčiat, ktoré Turci odvlečú zo Slovenska a 
vychovávajú z nich janičiarov. 
Spisovateľka zaujala prítomných predstavením jej 
najnovšej  knihy Janičiarka. Úryvky z knihy počúvali 
zo zatajeným dychom.   

Pripravila: Kančová A. 

 

dovolenky bola teplota mora, sú preč. 
Dovolenkári sa čoraz viac rozhodujú, 
či destinácia, v ktorej chcú oddycho-
vať, je bezpečná, preto by ste mali 
sledovať situáciu vo svete a odporú-
čania ministerstva zahraničných vecí. 
Aktuálny stav pred odjazdom na 

dovolenku sa oplatí 
overiť si na stránke 
slovenského minister-
stva zahraničných 
vecí. Ministerstvo 
zahraničných vecí tiež 
vyzýva dovolenkárov, 
aby sa pred odchodom 
nezabudli zaregistro-
vať na webstránke 
rezortu. Vďaka tomu 
ich bude možné lepšie 

lokalizovať a poskytnúť tak pomocnú 
ruku v prípade, že sa dostanú do 
akýchkoľvek problémov. 
Vďaka tejto registrácii dostanete ako 
privítaciu SMS s dôležitými kontaktmi 
v danej krajine, tak aj prípadnú núdzo-
vú SMS, ktorá sa posiela napríklad v 

Z tvorby sa známe. 
Poézia - Pod teplom 
krvi, Spojitosť, Spätné 
zrkadlo, Tvár pri tvári, 

Vnútrozemie, Záhrada, zviera vo mne,  
Náhrdelník z hrdličiek,  Súrodenci zo 
sna, Plášť bohyne , Robotnica na 
poslednú chvíľu. 
 Literatúra pre deti a mládež - Mara 
medvedia. Povesti a legendy z Novo-
hradu (2007), 
Príbehy z Ľudožrútskej ulice (2007, 
1.vydanie), Vitajte v Krkaháji (2009, 
1.vydanie), 
Poludnica z Čerepeša, Povesti a 

prípade teroristického útoku či živelnej 
pohromy. 
 
Dobré je stiahnuť si do mobilu aj 
aplikáciu Svetobežka, ktorá je zadar-
mo k dispozícii  pre operačné systémy 
iOS aj Android. Aplikácia obsahuje 
konkrétne informácie a rady pre prí-
padnú núdzové situácie. 
 
„Tiež odporúčame občanom urobiť si 
kópiu dokladov a originály, aby si 
nechávali v trezore".  
 
My v redakčnej rade Vám všetkým 
prajeme krásne, slnečné, ničím neru-
šené leto, plné oddychu, pohody. 
Leto, plné nezabudnuteľných zážitkov. 

//rr// 



Poslaním komunitného centra je po-
skytovať komplexné sociálne a komu-
nitné služby bez rezidencie a prispieť k 
sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne 
vylúčených na individuálnej, ako aj na 
lokálnej úrovni. 
Prostredníctvom komplexných sociál-
nych a komunitných služieb chceme 
prispievať k sociálnemu začleňovaniu 
všetkých obyvateľov vrátane marginali-
zovaných rómskych komunít a tým 
vytvárať priestor pre vzájomnú interak-
ciu a spoločné aktivity. Na individuál-
nej, ale i komunitnej úrovni hľadať 
vhodné formy a programy na riešenie 
sociálnych problémov a integrácie. 
Komunitné centrum je strešnou inšti-
túciou, v ktorej sa poskytujú sociálne a 
vzdelávacie služby všetkým občanom, 
realizujú sa programy zamerané na 
podporu zamestnanosti, programy 
komunitného rozvoja a voľnočasové 
aktivity. 
 
Konkrétne činnosti vyplývajúce z 
poslania KC sú nasledovné:  
 
- poskytovanie služieb pre potreby 
jednotlivca a skupiny a ich vzájomných 
vzťahov 
- prevencia sociálneho vylúčenia jed-
notlivca, či skupiny  
- základné sociálne poradenstvo  
- záujmová činnosť a voľnočasové akti-
vity pre deti, mládež, rodinu, seniorov 
- výchovno-vzdelávacie a aktivizačné 
služby pre deti, mládež, rodinu a ne-
zamestnaných 
- pomoc pri uplatňovaní práv a právom 

ské vyučovanie 
- podpora pri organizovaní času, pod-
pora pri zapojení sa do spoločenského 
a pracovného života, podpora rozvoja 
osobných záujmov mladých nezamest-
naných 
 
Cieľovou skupinou KC sú občania 
všetkých vekových skupín, ktorí potre-
bujú pomôcť, poradiť, alebo sa cítia 
určitým spôsobom vyčlenení zo života 
komunity. Na druhej strane nenahrá-
dzame činnosť terénnych sociálnych 
pracovníkov, ktorí pôsobia v našej obci. 

Milí spoluobčania,  
od 1. mája 2016 v rámci Národného 
projektu „Podpora vybraných sociál-
nych služieb krízovej intervencie na 
komunitnej úrovni“ a vďaka podpore 
z Európskeho sociálneho fondu v 
rámci operačného programu Ľudské 
zdroje svoju činnosť obnovilo  

Málinský spravodajca     strana 6      2/20 16 

aktivity v KC aj mimo neho. Vstup pre 
deti je v pracovných dňoch od 10.00h-
15.00h. Stravu počas času stráveného 
v KC si deti zabezpečujú individuálne. 
 
Privítame návrhy od Vás milí občania, 
ktorými dokážeme obohatiť každoden-
ný život v celej našej komunite. Pretože 
komunita nie som len „Ja a ty“, ale „My 
všetci“. Komunitné centrum sídli v 
budove starej základnej školy na ulici 
Školská 199/29, funguje v pracovných 
dňoch  od 7:30 hod do 15:30 hod. a 
vstup je zdarma. 
Tešia sa na Vás pracovníci komunitné-
ho centra: 
Odborný garant KC 
Mgr. Miroslava Adamík Šimegová Ph.D. 
Odborný pracovník  
KC - Bc. Natália Tatranská 

chránených záuj-
mov 
- pomoc pri prí-
prave na školskú 
dochádzku, škol-

vity ako poznávacia súťaž, hra na zvie-
ra, lov na líšku, chodenie po lane a iné 
zaujímavé činnosti. Samozrejme sa aj v 
KC oslavoval medzinárodný deň detí s 
názvom „Oslava detskej radosti“. Deti 
čakali zaujímavé hry a občerstvenie.  
 
V období letných prázdnin pripravuje-
me pre všetky deti zaujímavý program, 
zážitkové hry, skupinové aj komunitné 

V KC organizujeme 
pravidelné, ale aj 
rôzne nepravidelné 
komunitné aktivity. 
V mesiaci máj sme 
pri príležitosti dňa 
múzeí zorganizovali 
nepravidelnú ko-
munitnú aktivitu 
„Nakuknime do 
minulosti regiónu“. 
Deti zo školského 
klubu navštívili 
obecné múzeum a 
zoznámili sa so 
životom minulých 
generácií. Podieľali 
sme sa na organi-
zácii medzinárod-
ného dňa detí, 
ktorý sa uskutočnil 
na Vrchhrade Oz-
dín. Pripravili sme 
pre deti rôzne akti-

Pracovník KC  
Katarína Jablonská 
 
Adresa:  
Školská 199/29, 985 26 Málinec 
Kontakt:  
0911 932 646 
e-mail:  
malinec.kc@gmail.com 

 

Vypracovali: pracovníci KC Málinec 



Vedeli ste, že lanolín v domác-
nosti môžete využiť nasledov-
ne: 
 
- umývanie vlasov - použijeme 

ako bežný šampón na vlasy 
- kúpanie psíkov 
- natieranie stvrdnutej pokožky 

na pätách - 10 minút pred čis-
tením 

- natieranie rúk pred prácou v 
záhrade 

- natieranie nekrytej pokožky 
pred odchodom do lesa -
pôsobí ako prevencia proti 
kliešťom 

- natieranie nekrytej pokožky 

sa najlepšie držali najmladší 
žiaci, ktorí si vybojovali 3. 
miesto a staršie žiačky 2. 
miesto. Po veľmi peknom 
výkone vo vybíjanej sa 
dievčatá umiestnili na 3. 
mieste. K tradícii na našej 
škole patrí aj účasť v súťaži 
mladých záchranárov 
„CO“. V silnej konkurencii 

V školskom roku 2015/2016 
sa naši žiaci zúčastnili 23-
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Timravina studnička -
Miriama Strašková  3.miesto 

och súťaží, z toho bolo 7 
vedomostných a 16 športo-
vých. 
Pekné úspechy dosiahli žiaci 
v nasledovných vedomost-
ných súťažiach: 

Šaliansky Maťko – Miriam 
Strašková  2.miesto 
Geografická olympiáda – 
Miriam Strašková -2.miesto 
a Marián Detvan-3.m 
Pytagoriáda – Miriam Straš-
ková a Bianka Pinková 
2.miesto, Adam Kubaliak 
1.miesto, Filip Urda 3. mies-
to 

Olympiáda anglického 
jazyka – Marián Detvan  
3.miesto 
Matematická olympiáda –
Miriam Strašková 2.miesto a 
Vanesa Karlíková 3.miesto 

Slávik Slovenska – Marián 
Detvan 2.miesto, Miriam 
Strašková 3.miesto 
V športových súťažiach sa 
nám darilo v streľbe zo 
vzduchovky, kde F. Urda 
obsadil 2.miesto a Martina 
Kancková 3.miesto. Vo flor-
bale dievčatá skončili 
na2.mieste. Vo volejbale si 
chlapci vybojovali 2. a diev-
čatá 3.miesto. Z futbalistov 

naše „A“ družstvo skončilo 
na 5. mieste a „B“ družstvo 
na 8. mieste. 
Dovoľte mi touto cestou 
poďakovať sa všetkým žia-
kom za reprezentáciu našej 
školy a zaželať im ešte veľa 
úspechov, aby pod vedením 
svojich učiteľov dosahovali 
stále lepšie výsledky. 
 
Mgr. Helena Zákopčanová 

pred opekaním v prírode - pô-
sobí ako prevencia proti komá-
rom 

- natieranie obuvi pred sezón-
nym uskladnením 

- natieranie kožených sedacích 
súprav 

- aplikácia pomocou injekčnej 
striekačky na miestach kde v 
dome alebo v byte vychádzajú 
mravce 

- natieranie gumového tesnenia 
na chladničke alebo mrazničke, 
plastových okien, plastových 
dverí, stieračov, tesnení okolo 
dverí na aute 

- natretie škvŕn pred bežným 
praním 

 
 

do 5 litrov vody: 
- umývanie okien - bez leštenia- 

vodu použiť na poliatie kvetov 
- tepovanie kobercov, sedacích 

1/2 vrchnáka fľaše do kompóto-
vej misky, dopustiť vodu a jeden 
krát do mesiaca namočiť zubnú 
protézu 
 
1 vrchnák fľaše: 
- do pračky - na jednu dávku 

bielizne akéhokoľvek druhu 
vrátane záclon 

- do kúpeľa 

súprav a všetkých poťahov 
- vyčistenie náhrobného kameňa 

- vyšúchať cirokovou kefou do 
peny, spláchnuť a po vysušení 
natrieť čistým neriedeným la-
nolínom 

- pokiaľ máme mramor alebo 
žulu, umyjeme náhrobný ka-
meň mikrovlákonovou rukavi-
cou alebo hubkou a po vysu-
šení natrieme tak ako umelý 
kameň  

- hnojivo na izbové alebo von-
kajšie kvety  
 

1 vrchnák fľaše do 2 litrov 
vody vo fľaši s rozprašovačom 
- ako postrek proti škodcom na 

zelenine 
- ako postrek proti škodcom na 

izbových alebo vonkajších. 
//rr// 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

spadnúť tento šport, na ktorý sa každú 
nedeľu tešia mnohí občania a to nielen 
z Málinca , ale aj z blízkeho okolia. 
Futbal by mal prinášať zážitok , na 
ktorý sa bude dlho spomínať. V po-
sledných rokoch sa okrem našich 
chlapcov o tento pocit, ale zaslúžili aj 
hosťujúci futbalisti. Kto by si bol kedy 
pomyslel , že na málinskom ihrisku 
budú hrať futbalisti z Brazílie, Ukrajiny, 
Maďarska, či Srbska, že budú u nás 
hrať bývalí reprezentanti Slovenska – 
R. Semeník , či reprezentant Maďarska 
A.Pinte, že v štruktúrach nášho klubu 
budú pôsobiť ligoví hráči ako 
M.Kovanič st., M.Kurák, Cs. Csányi? 
Aj kvôli takýmto momentom treba 
pokračovať ďalej v rámci našich mož-
ností. Všetko sa to ale začína od naj-
menších futbalistov – žiakov. Momen-
tálne má tréner P. Turic široký káder , 
čo je  myslím si výborné. Získal si u detí 
rešpekt a dá sa povedať, že krok po 
kroku deti pod jeho vedením napredu-

Končiaci ročník bol pre mužstvo ťažký. 
V jesennej časti slabé výkony, málo 
bodov. Mužstvu sa nedarilo a tak ne-
čudo, že nálada bola mizerná. V zimnej 
príprave sa káder skonsolidoval a po-
čas prípravy bolo z chlapcov cítiť od-
hodlanie zabojovať a zachrániť 4. ligu. 
Počas prípravy vo vedení vládol mier-
ny optimizmus , keď sa pozriem spätne 
na výkony jednotlivcov myslím si , že 
výslovne nikto nesklamal ale ani nikto 
nevyčnieval. Bol som zvedavý hlavne 
na výkony štyroch dorastencov, ktorí 
postupne naskakovali do majstrov-
ských zápasov. Chlapci ukázali, že keď 
sa k tomu postavia zodpovedne tak to 
ide. Popri matadoroch mužstva J. Me-
lichovi a P.Turicovi môžu získať skúse-
nosti , na ktorých by sa dala stavať 
budúcnosť málinského futbalu. Treba 
len málo – chcieť. Neviem ako bude 
káder vyzerať na jesennú časť súťaže, 
ale vedenie je rozhodnuté pokračovať 
ďalej či to už vo 4.lige alebo v 5.lige. 
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Vážený fanúšik. V čase písania tohto článku ešte nie je 

jasné ako naše A mužstvo skončí v tabuľke súťaže,  nikto 

nevie či 4. ligu zachránime alebo nie. 

Málinský fanúšik si 
zaslúži, aby náš 
futbal pokračoval a 
ďalej napredoval a 
bolo by veľkou 
chybou nechať 

jú a to aj napriek tomu , že je na všet-
ko sám. Horšia je situácia v doraste. 
Ako som už spomenul za A mužstvo 
začali hrávať štyria dorastenci a tak 
tréner J.Balog v zápasoch musí impro-
vizovať a doslova mužstvo zliepať. 
Skrátka má málo chlapcov, ktorí by za 
túto vekovú kategóriu hrali. 
Nakoniec niekoľko slov o „starých pá-
noch“. Som rád , že zatiaľ na posledný 
zápas sa nás zišlo až 17. Toto je dôkaz 
toho, že málinský futbal má svoju his-
tóriu a verím, že aj príjemnú budúc-
nosť. Touto cestou pozývam tých „sta-
rých pánov“, ktorí môžu a chcú sa 
zúčastniť 26.6.2016 na turnaji, ktorý sa 
uskutoční v rámci Jánskych dní na na-
šom ihrisku za účasti štyroch mužstiev. 
Vážený fanúšik A mužstvo je vrcholom 
pyramídy práce od žiakov cez doras-
tencov až do áčka. Nech už naše A 
mužstvo vo 4. lige ostane alebo nie 
budem rád ak aj naďalej zachováš 
vernosť  svojmu klubu a dúfam, že aj v 
jesennej časti súťaže sa na našom 
peknom štadióne budeme stretávať v 
čo najväčšom počte a pokrik „Málinec 
do toho“ bude počuť od priehrady až 
po Stupník.            Švankes 

Žiaci tretieho a štvrtého ročníka 
Základnej školy v Málinci sa v 

boli šikovní a rodičia môžu byť na 
nich pyšní. Majú plno zážitkov, 
upevnili si priateľstvá, naučili sa 
nové  hry, uplatnili svoje poznatky  
v prírode a plný zážitkov sa vrátili  
domov. Radi by sme si to zopako-
vali. 

dňoch 23.05. až 27.05.2016 zú-
častnili pobytu v škole v príro-
de v zariadení Kokava – Mo-
čiar. Prostredie bolo veľmi 
pekné, deti prežili týždeň bez 
rodičov a museli sa spoľahnúť 
na svoje vlastné sily. Naozaj 

Spomienka na priateľku! 

15. výročie  úmrtia ale  i na výročie naro-

denín si  po tieto dni spomíname  na 

ELENKU GÚGĽAVOVÚ. V práci sme zažili 

veľa radosti ale i zodpovednosti. Milá naša 

spoluobčianka a verná priateľka odpočívaj 

v pokoji! Spomína  kolegyňa Terézia 

Drugdová, ktorá na ňu stále myslí 

a spomína na spoločne prežitú mladosť. 


