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úvodník

Pálfiho
srdce

Rastieme
spolu
s vami
Slogan vo veľkom používaný v re
klamnej brandži sa v kontexte s týmto
číslom Malackého hlasu z nenápaditého
klišé mení na dôležitý fakt. Bez priazne
čitateľov by nás totiž aj strieborná me
daila, ktorú „nám“ odborníci po získaní
2. miesta v celoslovenskej súťaži o naj
lepšie mestské noviny za rok 2007 zave
sili na krk, začala ťažiť. A ťahala dolu.
Tradícia vydávania malackých mest
ských novín sa prehupla do osemnáste
ho ročníka. Za posledné roky prechádzal
Malacký hlas mnohými zmenami. Z čier
nobieleho mesačníka sa stal farebný
dvojtýždenník. „Späťnásobil“ sa jeho ná
klad, zmenil spôsob distribúcie. Už štvrtý
rok čítate noviny v pohodlí domova po
tom, čo si ich vďaka poštovým doručo
vateľom vyberiete priamo zo svojich
schránok.
Jediné, čo zostávalo za toto obdobie
nemenné, bola hlavička novín. No padla
aj „posledná bašta“. Koncom roka vy
hlásilo mesto súťaž o nové logo a šancu
zapojiť sa do nej ste dostali vy čitatelia.
Citlivo sme pristúpili aj k zmene ostatnej
grafiky. S jediným cieľom – podčiarknuť
to dobré, za čo nás odborníci pochválili,
a zároveň s víziou vdýchnuť Malackému
hlasu sviežejší vzhľad. Oprášili sme tra
dičné rubriky, vymysleli nové (bližšie čí
tajte na 9. strane). A výsledok držíte v ru
kách.
Hodnotenie teraz zostáva na vás. Va
še konštruktívne čitateľské ohlasy, kri
tické i pozitívne, budú mať pre nás lesk
zlata. Nezabudnite teda vyplniť čitateľ
ský barometer na druhej strane.
Rásť môžeme len spolu s vami.
LUCIA VIDANOVÁ

4. 3. 2008

Ocenenie Pálfiho srdce za roky
2006 – 2007 udelí primátor Mala
ciek Jozef Ondrejka osobnostiam
mesta 14. marca. Z vyše 20 nomi
nácií po posúdení ich odôvodne
nosti do užšieho výberu postúpilo
13. Ocenenia budú udelené za re
prezentáciu mesta aj za jeho hrani
cami a za konkrétne úspechy do
siahnuté v uplynulých dvoch ro
koch na poli vedy, kultúry a športu.
Medailóniky víťazov prinesie
me v budúcom čísle.
-mh-

Horúca diskusia sa rozpútala
až po odsúhlasení zmien
v územnom pláne mesta.
Čítajte na stranách 3 až 6.

Priemysel už aj
za diaľnicou

Malačanom známy výrobca plastových a hliníkových okien a dverí spoločnosť s r. o. HSF a bratislavská
spoločnosť s r. o. LOMAL investujú do rozšírenia výroby (HSF) a predbežne výstavby logistického centra
(LOMAL). Kde? Na svojich pozemkoch v lokalite Táborisko vo východnej časti mesta v smere na Rohožník. Predtým tu boli polia vo vlastníctve štátu. Ide o územie s výmerou viac ako 28 hektárov, ktoré ešte
pred dvoma rokmi patrilo do Vojenského obvodu Záhorie. Nariadením vlády z marca 2006 však bolo zaradené do katastra mesta. S rozvojom priemyslu a vznikom takzvaného Priemyselného parku Malacky
– východ súhlasí aj väčšina poslancov. Deklarovala to podporou lokalite 3 v predloženom návrhu zmien
a doplnkov Územného plánu mesta Malacky (ďalej ÚPN) na ostatnom zasadnutí MsZ 31. januára. Nie
všetci však s investičným rozvojom v ďalšej časti Malaciek (vznikajúcom ešte popri Priemyselno-technologickom parku Záhorie) súhlasia. Prečo sú jedni za a druhí proti? Čítajte v stanoviskách na stranách
3 až 6.

POZVÁNKA
Pozývame Vás na zasadnutie MsZ,
ktoré sa uskutoční 13. marca so začiatkom o 15.00 h vo veľkej zasadač
ke MsÚ na Radlinského ulici v Malackách.
V rámci programu budú prerokované
návrhy:
VZN o nájme pozemkov, VZN o nájme
nebytových priestorov a iného majet
ku vo vlastníctve mesta, na prevod ne
hnuteľností – COOP Jednota Senica;
na zriadenie vecného bremena v pro
spech vlastníkov stavebných pozem
kov Rodinné domy – lokalita pri mly
ne; na prevod nehnuteľností v pro
spech vlastníkov bytov 24 bytových
jednotiek na Ul. 1. mája; správa o vý
sledkoch kontroly vedenia centrálnej
evidencie zmluvných vzťahov mesta;
o nakladaní s komunálnym odpadom
za rok 2007; vyhodnotenie opráv a re
konštrukcií miestnych komunikácií za
rok 2007 a iné.
Všetci ste srdečne vítaní.
Kompletnú pozvánku nájdete
aj na www.malacky.sk.

Pohyb bude čiastočne
obmedzený
Projekt Revitalizácie Ul. J. Kostku
a Záhoráckej ulice v Malackách – III.
etapa sa začal 18. februára s dvoj
týždňovým predstihom oproti pôvodnému plánu. Po verejnom ob
starávaní sa celkové náklady na humanizáciu spomínaných ulíc odhadujú na cca11,1mil. Sk. Samospráva
sa na ich krytí podieľa 5 %, zvyšné
financie získala z eurofondov (JPD
NUTS II Bratislava Cieľ 2). Vzhľad
centrálnej mestskej ulice by mal po
pár mesiacoch nadobudnúť jednot
ný vzhľad. Úsek od Pribinovej ulice
po križovatku Severínek mesto zre
konštruovalo v r. 2006 za 11 mil.
z mestskej pokladnice.

V čase, kedy sa z ľavej strany Záhorác
kej stane stavenisko, budú musieť byť tr
pezliví nielen občania, ale aj majitelia
prevádzok, ku ktorým bude zhoršený prí
stup. Mnohí zvyknutí parkovať aj na J.
Kostku si tak načas budú musieť hľadať
iné parkovacie miesto. Dobrou správou
pre motoristov je, že
po dokončení bude na
J. Kostku o dvadsať par
kovacích miest viac. Po
dľa Ing. E. Sokolovej z oddelenia projek
tového riadenia každý majiteľ prevádzky
bol o rekonštrukcii informovaný pred za
čiatkom prác. Chodcom odporúčajú vy
užívať chodník na protiľahlej strane uli
Pokračovanie na . strane

V budúcom čísle, ktoré vychádza 18. marca, si prečítate:
• príspevok o riešení situácie v bývalej ubytovni na Skuteckého ulici,
• rozhovor s Ing. V. Tedlom zo spoločnosti s r. o. HSF o vznikajúcom
Priemyselnom parku Malacky - východ,
• prinesieme mapu umiestnenia budúcich investorov v PTP Záhorie
MH 08 F1
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SPRAVODAJSTVO
skrátka

Z radnice

• Nový riaditeľ Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Ma
lackách L. Horváth sa prišiel predstaviť
primátorovi mesta J. Ondrejkovi 15. 2.
• S riaditeľkou finančného odboru
Úradu BSK Ing. Lajošovou rokoval primá
tor J. Ondrejka 15. 2. o dopadoch záve
rov Národného strategického referenč
ného rámca na rozvoj kraja. Výsledkom
stretnutia je príprava podkladov, ktoré
budú východiskom na vypracovanie fi
nančnej analýzy. Na jej základe vznikne
návrh riešenia kompenzácie pre okresy,
ktoré sú vylúčené z možnosti prijímať
pomoc z jednotlivých operačných prog
ramov EÚ. Medzi týmito okresmi je aj
okres Malacky.
• Predmetom stretnutia architekta
mesta V. Streleckého s primátorom J.
Ondrejkom 18. 2. bolo riešenie podmie
nok na vznik obytnej zóny za záhradkár
skou osadou východne od Padzelka.
• 20. 2. sa uskutočnilo zasadnutie Za
stupiteľstva Bratislavského samospráv
neho kraja. Poslanci okrem iného schvá
lili Územný plán veľkého územného cel
ku Bratislavský kraj – zmeny a doplnky
1/2005, súhlasili s uzatvorením zmluvy
o strategickom partnerstve medzi BSK
a združením Enviropark Pomoravie a
schválili dohodu o spolupráci medzi BSK
a Štátnou správou Kyjevskej oblasti.
• Trojstranné stretnutie medzi spo
ločnosťami Tower, Eurovalley a Mestom
Malacky sa konalo 21. 2. Jeho cieľom bo
lo určiť postup rekonštrukcie Továren
skej ulice a kanalizácie v tejto lokalite. Tá
je v havarijnom stave a jej oprava si vy
žiada stavebné povolenie. V marci sa za
čne verejné obstarávanie dodávateľa re
konštrukcie cesty na Továrenskej ulici.
-ipo-

TLAČOVÁ SPRÁVA

Prípravy k projektu
odkanalizovania
mesta

19. februára sa uskutočnilo prvé
zasadnutie odbornej komisie MsÚ
v Malackách, ktorú vymenoval primátor Jozef Ondrejka s cieľom prípravy projektu odkanalizovania
mesta. Účastníkmi zasadnutia boli
aj zástupcovia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a spoločnosti
Hydrocoop.

Pohyb bude čiastočne
obmedzený
Dokončenie z . strany
ce. Podľa projektu rozbité asfaltové chod
níky nahradí zámková dlažba. Medzi
vnútorným chodníkom a tzv. priebež
ným chodníkom sa vytvorí zrevitalizova
ný pás verejnej zelene.
18 starých stromov
nahradí 35 nových
Odstránených má byť 18 stromov –
dve čerešne; dvojkmeň tis, osem javo
rov a sedem briez. Naopak zachované
budú dve skupinky
briez pri svetelnej kri
žovatke a pri soche sv.
Floriána. Pred drogé
riou a zlatníctvom,
kde upravia terén, stro
my odstránia. Boli by
po zmene výšky teré
nu vysoko zasypané a uhynuli by. Od
delenie životného prostredia – Správa
zelene bude dohliadať v rámci realizácie
na sadové úpravy. Podľa návrhu archi
tektky tu bude vysadených 35 nových
drevín.
Omladenie zelene
Až po Ul. J. Kostku budú vytvorené
vyvýšené záhony podľa vzoru z druhej
strany. Zazelenejú sa tavoľníkmi, ľubov
níkmi, zemolezcami, vavrínovcami, brš
lenmi, brečtanmi a zakvitnú ružami.
Niektoré záhony budú iba zatrávne
né. V tejto časti je v projekte navrhnutá
výsadba 18 stromov Prunus serrulata
´Amanogava´. Táto drevina dorastá do
výšky 8 m, šírka jej koruny dosahuje 2 m
a zakvitá veľkými bielymi kvetmi. Rovna

ko sa tu počíta so zasadením 7 stromov
s hustou guľovitou korunou Acer plata
niodes ´Globosa´. Od Kostku až po sve
telnú križovatku je navrhnutý Acer cam
pestre ´Elsrijk´. Strom vhodný do miest
dorastajúci do výšky 8 m. Na úseku s jed
nou desiatkou tejto dreviny už nebudú
žiadne záhony.
Rekonštrukciu realizuje
KOVOSTAV 98 Sk
Ulice doplní nový mestský mobiliár
(lavičky, smetné koše,
stojany na bicykle).
Budú ich opäť osvet
ľovať občanmi často
kritizované nášľapné
svetlá. Mesto sa tak
rozhodlo pokračovať
v trende vzhľadu opač
nej strany ulice alebo parčíka na Kláštor
nom námestí. Dodávateľom staveb
ných prác na projekte sa po verejnom
obstarávaní stala spoločnosť KOVOSTAV
98 Sk. Tá v nedávnom období rekonštru
ovala najskôr križovatku Severínek a ne
skôr centrálny park.

Pracovníci oddelenia život
ného prostredia v týchto dňoch
dokončujú výruby 66 poškode
ných stromov v rôznych lokali
tách mesta – na Záhoráckej ul.,
Ul. 1. mája, v „břeclavskom“ par
číku, pred ŠH Malina, na starom
cintoríne či Skuteckého ulici.
Ide o brezy, jasene, pagaštany,
hlohy, slivky a iné druhy drevín.
Väčšinou sú to stromy poško
dené, ktorým chýba vrchná
časť koruny. Iné majú preschnu
té konáre a vnútorné dutiny, sú
zvnútra práchnivé a ich kmene
sú napadnuté drevokaznými
hubami. Niektoré boli vysade
né v tesnej blízkosti domov,
múrikov, oplotení. Korene a ko
náre stromov ich tak trvalo po
škodzovali.
Namiesto vyrúbaných stro
mov v zmysle zákona o ochra
ne prírody a krajiny mesto vy
sadí 66 nových drevín, ktoré
skrášlia aj iné časti Malaciek.
Ing. Mária Gajdárová,
referent zelene
Foto: S. Osuský

Text, foto: LUCIA VIDANOVÁ

Máte postreh alebo informáciu, ktorá
môže zaujímať viacerých Malačanov?
Vášmu mailu sa potešíme na adrese:

@

malackyhlas@malacky.sk

Mesto hľadá sezónnych robotníkov
Mesto Malacky prijme s nástupom od 1. 4. 2008 do 30. 9. 2008 sezónnych
pracovníkov, mužov aj ženy, na údržbu verejnej zelene. Záujemcovia sa môžu
prihlásiť na oddelení životného prostredia MsÚ do 14. 3.		
-ožpTéme priemyselných parkov
sa venovala Slovenská televízia 12.
februára: „Zázrak regiónov – aj takýto
prívlastok dávajú samosprávy prie
myselným parkom. V niektorých mes
tách vďaka nim poklesla nezamest
nanosť aj o takmer 15 %.
V súčasnosti u nás
funguje viac ako
40 takýchto areá
lov. My sme navští
vili tri z nich. Naj ZAUJÍMAJÚ
SA O NÁS
starší, jeden z naj
väčších a najkontroverznejší.“
Vôbec za prvý priemyselný park
v našich regiónoch označili v relácii
park vo Vrábľoch, najväčšou investor
skou zónou na Slovensku zase prie
myselný park v Nitre s rozlohou 200
hektárov. Prívlastok najkontroverz
nejší si vyslúžil priemyselný park pri
Malackách. STV: „Jeho výstavba si
vyžiadala výrub stoviek stromov
a zničenie vzácnych biotopov. Do
ostrého sporu sa pustili ochranári
a mesto.”		
-mh-

čitateľský barometer
Milí čitatelia,
hodnoťte príspevky z minulého čísla.
Top príspevok:

Prepadák:

Tip, námet
na spracovanie:

✃

Hlavným bodom stretnutia bola ana
lýza súčasného stavu a rozdelenie úloh,
ktoré budú smerovať k vzniku projektu.
Patrí medzi ne sumarizácia podkladov,
doplnenie dokumentácie z pohľadu
územného plánovania a finančná analý
za, ktorá bude kľúčovým dokumentom
na stanovenie výšky finančnej pomoci
zo strany Európskej únie. Z pohľadu po
sudzovania vplyvu na životné prostredie
bol v minulom období vypracovaný po
sudok v rámci prípravy projektu odkana
lizovania Záhoria – ak to podmienky vý
zvy umožnia, oprie sa o nej aj projekt od
kanalizovania Malaciek, ktorý bude za
radený medzi tzv. malé projekty. Úlohou
pre MsÚ je aj vypracovanie prehľadu
majetkovo – právnych vzťahov a návrhu
rámcovej dohody o spolupráci medzi
Mestom Malacky a BVS, a. s.
Mesto očakáva, že na jeseň bude vy
hlásená výzva na čerpanie prostriedkov
EÚ v Operačnom programe životné pros
tredie, prioritná os Integrovaná ochrana
a racionálne využívanie vôd. Predpokla
dom na podanie žiadosti je vypracova
nie projektu s kompletnou územno-plá
novacou dokumentáciou a právoplat
ným stavebným povolením. Pracovná
komisia sa bude stretávať raz za dva týž
dne.		

Výruby
stromov
v meste

KUPÓN

5

IVANA Potočňáková
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SAMOSPRÁVA

Priemysel už aj
za diaľnicou
Dokončenie z . strany
Mesto reagovalo
až na požiadavky investorov
Prečo mesto nezadefinovalo funkciu
predmetného územia hneď po rozšírení
katastra? „Zmeny a doplnky ÚPN sme
dali vypracovať na základe požiadaviek
investorov. Takéto požiadavky evidu
jeme, spracúvame a riešime až po zhro
maždení určitého počtu žiadostí s pri
hliadnutím na rozsah zmien. Určujúcou
bola v tomto prípade požiadavka spo
ločnosti s r. o. REZA Development na
individuálnu bytovú výstavbu medzi
ulicami J. Kubinu a Poľnou. Až neskôr
o zmeny v ÚPN požiadali investori Prie
myselného parku Malacky – východ,“
reagovala vedúca oddelenia dopravy
a stavebného poriadku Ing. Gabriela Re
háková. Od 2.10. do 2. 11. 2007 bol hoto
vý materiál sprístupnený verejnosti na
pripomienkovanie. Uskutočnilo sa verej
né prerokovanie s dotknutými orgánmi
štátnej správy aj verejnosťou, ktorého sa
zúčastnil jeden občan. 23. 11. 2007 bolo
zvolané ďalšie rokovanie so Správou
CHKO Záhorie a Krajským úradom život
ného prostredia v Bratislave, pretože ich
stanoviská voči PP boli sprvu zamietavé.
„Po prerokovaní doplnili svoje stanovis
ko o podmienky, ktoré boli zakompo
nované do záväznej časti územno
plánovacej dokumentácie,“ dodala G.
Reháková. S navrhovaným zadefinova
ním územia komunálnej a stavebnej vý
roby nesúhlasilo oddelenie životného
prostredia MsÚ (čítajte v skrátenom sta
novisku na s. 5).
Súkromné vlastníctvo sa inak ob
medziť nedá – jedine územným plánom
„Mesto nemalo toto územie (lokalita
3, pozn. red.) v územnom pláne funkčne
Po prečítaní reakcií poslancov, ktorí
so vznikom Priemyselného parku
Malacky – východ nesúhlasili (strana 4 a 5), sa vynára otázka, či muselo mesto, resp. mestské zastupiteľstvo rešpektovať rozhodnutie špeciálneho stavebného úradu z 22. 8.
2005 a prijať túto zmenu územného
plánu mesta.

Opýtali
sme sa
odborníčky
na stavebné
právo
Právoplatné územné rozhodnutie
v čase, keď je platné, musí byť premiet
nuté do obstarávaného územného plá
nu, resp. zmien a doplnkov územného
plánu, pretože je rovnocenným nástro
jom územného plánovania, a navrho
vateľovi, prípadne jeho právnemu ná
stupcovi vyplývajú z neho oprávnenia.
Oprávnenie využiť pozemok na určený
účel v súlade s podmienkami určenými
v územnom rozhodnutí navrhnúť na
pozemku stavbu (projekt stavby) a po
žiadať o vydanie stavebného povole
nia.
V čase platnosti právoplatného
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zadefinované. Ak by vlastníci žiadali
o vydanie stavebného povolenia, ne
existovali by právne mantinely, na zá
klade ktorých by sme investora mohli
obmedziť. Zadanie pre zmeny a doplnky
v ÚPN schválilo zastupiteľstvo v júli 2007
so stopercentnou podporou, 31. 1. 2008
získal návrh trojpätinovú väčšinu hlasov.
Po rokovaní 23.11. 2007 s dotknutými or
gánmi – CHKO Záhorie a Krajským úra
dom životného prostredia v Bratislave,
ktoré mali voči návrhu výhrady, prišlo ku
konsenzu. Ich pripomienky sme do ná
vrhu riešenia lokality 3 zapracovali.
Zmena územného plánu
pri ochrane životného
prostredia nahráva
„Ani pre mňa nie je ľahké, keď sa mu
sím rozhodovať medzi ochranou život
ného prostredia a možnými hrozbami
sankcií za spôsobenú škodu zo strany in
vestorov. Toto územie (lokalita 3, pozn.
red.) sme zdedili v istom právnom stave.
Riešenie, ktoré sme si zvolili v územnom
pláne zadefinovaním lokality pre komu
nálnu a stavebnú výrobu, s ním nie je
v konflikte a z environmentálneho hľa
diska nám dokonca vytvára podmienky
na ochranu životného prostredia. Zada
nie pre zmeny a doplnky v ÚPN schválilo
zastupiteľstvo v júli 2007 so stopercent
nou podporou, 31. 1. 2008 získal návrh
trojpätinovú väčšinu hlasov. V koneč
nom dôsledku mestu pomôže pri usmer
ňovaní ekonomickej činnosti investo
rov,“ myslí si primátor RNDr. Jozef On
drejka. Svoje tvrdenia o prospešnosti
ďalšieho priemyselného parku opiera aj
o štatistiku, podľa ktorej je síce k 30. 9.
2007 v okrese evidovaná 3,7 %-ná miera
nezamestnanosti a ak k tomuto číslu pri
počítame aj evidovaných nezamest
naných, je to o 10 % viac. 70 % aktívneho
obyvateľstva z okresu stále odchádza za
územného rozhodnutia preto nemož
no zmeniť funkčné využitie pozemku
ním určeného na zastavanie ani územ
ným plánom. Pritom nie je rozhodujú
ce, že územné rozhodnutie bolo vyda
né vojenským stavebným úradom (keď
mu táto kompetencia v čase rozhodo
vania patrila). Ak bolo vydané na návrh
právnickej osoby alebo fyzickej osoby,
v čase jeho platnosti ho nemožno zme
niť ani na podnet stavebného úradu,
ktorý ho vydal (v tomto prípade vojen
ský stavebný úrad), ani na podnet obce
ako stavebného úradu, keď došlo k zme
ne územia vojenského obvodu a pred
metný pozemok sa už nachádza v územ
nom obvode stavebného úradu - v tom
to prípade mesta Malacky. Právoplatné
územné rozhodnutie o umiestnení
stavby, vydané na návrh možno v čase
jeho platnosti zmeniť len na podnet na
vrhovateľa alebo jeho právneho ná
stupcu, ale aj to len za podmienok ur
čených zákonom.
Iná situácia však nastáva hneď po
uplynutí lehoty platnosti územného
rozhodnutia, t. j. ak v tejto lehote opráv
nený stavebník na príslušný stavebný
úrad ani nepodá žiadosť o stavebné
povolenie.
Mesto ako bezprostredne dotknutý subjekt nebolo pri vydávaní
pôvodného rozhodnutia o umiestnení obslužných komunikácií v lokalite Táborisko informované. Podľa
stavebného zákona už vtedy malo
byť účastníkom územného konania.

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších predpisov § 11 Územný plán obce
(5) Územný plán obce ustanovuje najmä
a) zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania úze
mia obce v nadväznosti na okolité územie,
b) prípustné, obmedzené a zakázané funkčné využívanie plôch,
c) zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie, územného systému
ekologickej stability a tvorby krajiny vrátane plôch zelene,
d) zásady a regulatívy ochrany a využívania prírodných zdrojov, kultúrno-histo
rických hodnôt a významných krajinných prvkov,
e) hranice medzi súvisle zastavaným územím obce alebo územím určeným na
zastavanie (ďalej len „zastavané územie”) a ostatným územím obce,
f) zásady a regulatívy verejného dopravného a technického vybavenia a občian
skeho vybavenia,
g) plochy pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie a pre chránené
časti krajiny.
(vo všetkých príspevkoch používame skratku ÚPN)
prácou. „Vzniknú nielen pracovné mies
ta, ale zvýši sa aj príjem z daní. Budeme
tak môcť viac peňazí vyčleniť na šport,
kultúru, dotovať neziskové organizácie,
ale aj životné prostredie,“ dodáva primá
tor.
Redakcia reaguje
na záujem občanov
– Prečo sa redakcia venuje tejto
téme a reaguje už na schválený ma
teriál? – túto otázku nám položil je
den z oslovených poslancov. Prí
spevok Kanalizácia a Eurovalley,
ktorý o schválených zmenách a do
plnkoch ÚPN informuje, bol me
dializovaný na webovej stránke 4.
februára. Odvtedy láme rekordy
v čítanosti aj v počte diskusných
príspevkov. Od 1. marca 2007 je na
piatom mieste spomedzi tých, kto
ré si návštevníci webu prezreli naj
viac (k 29. 2. až 1007-krát). V tomto
roku je suverénne najčítanejší.
K spomínanému dátumu do disku
sie pribudlo už 51 príspevkov. K väč
šej aktivite zatiaľ vyburcoval len
článok Mesto kúpi kaštieľ z 27. aprí
la 2007, a to 61 diskusných príspev
kov.

A zrejme aj ľudia, ktorí v dotknutom
území žijú. Je to tak?
V súvislosti s predmetom veci však
je dôležitou otázkou, či v konaní
o umiestnení stavby, ktoré vykonával
vojenský stavebný úrad, bolo postupo
vané v súlade so zákonom, resp. či je
územné rozhodnutie vydané v augus
te 2005 zákonné. Vlastníci pozemkov
a stavieb, na ktorých bola stavba
umiestnená, mali mať v územnom ko
naní nielen postavenie účastníkov ko
nania, ale územné rozhodnutie ne
mohlo byť vydané bez ich súhlasu, ak
nejde o stavbu na taký účel, na ktorý
možno pozemok vyvlastniť. Účastník
mi územného konania mali byť aj vlast
níci susedných pozemkov a stavieb,
ktorých vlastnícke alebo iné práva
k týmto pozemkom môžu byť územ
ným rozhodnutím priamo dotknuté,
a aj obec v územnom obvode, v kto
rom sa pozemok nachádza, t. j. mesto
Malacky. V prípade líniovej stavby ale
bo rozsiahlej stavby s veľkým počtom
účastníkov konania stavebný úrad
oznamuje začatie územného konania
účastníkom konania verejnou vyhláš
kou, ktorá by mala byť zverejnená nie
len na úradnej tabuli vojenského sta
vebného úradu, ale aj iným v mieste
obvyklým spôsobom tak, aby sa vytvo
rili dostatočné predpoklady na zabez
pečenie oznámenia tohto konania je
ho účastníkom.
Mgr. Mária Zászlósová,
odborníčka na stavebné právo

Mimoriadne zastupiteľstvo
26. 7. 2007
Návrh zadania zmien a doplnkov
ÚPN mesta Malacky schválili poslanci
jednomyseľne štrnástimi hlasmi prítom
ných poslancov. V diskusii vtedy vystú
pili Ing. Vladimír Moravčík, CSc., Juraj Ří
ha, Ing. Pavel Spusta, MUDr. Eva Savino
vá, RNDr. Jozef Ondrejka a občianka Tá
boriska Oľga Šimunová. Mestského za
stupiteľstva sa nezúčastnili RNDr. Milan
Valachovič, CSc., Mgr. Anton Pašteka,
Mgr. Vladimír Zetek a Dušan Galovič.
Poznámka redakcie:
Redakcia chcela porovnať argumen
ty poslancov z júla 2007 a januára
2008, nebolo to však možné, keďže
z mimoriadneho MsZ (26. 7. 2007) ne
existuje zvukový záznam, hoci sa prie
beh každého bežne zaznamenáva.
Požiadal stavebný
úrad Malaciek o sta
novisko vyšší orgán,
či je nutné rešpektoPÝTAME SA vať územné rozhodZA VÁS
nutie vojenského
stavebného úradu z 22. 8. 2005?
Vydané právoplatné územné roz
hodnutie je záväzné pre každý nasledu
júci orgán, nie je potrebné žiadať o sta

novisko nadriadený orgán. Z tejto sku
točnosti vychádzalo mesto Malacky pri
zaradení Priemyselného parku Malacky
do zadania na zmeny a doplnky územ
ného plánu.
Ing. Gabriela Reháková,
vedúca oddelenia dopravy
a stavebného poriadku v MsÚ

17. 10. 2007 sa uskutočnilo verejné prerokovanie s verejnosťou. Kde
bola pozvánka na stretnutie zverejnená okrem webovej stránky a úradnej tabule mesta?
„Aj v mestskom rozhlase,“ reagovala
G. Reháková.
Na základe čoho sa rozšíril kataster mesta?
V zmysle nariadenia vlády SR z 1. mar
ca, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády
SR č. 410/2000 Z. z. o zmene hraníc Vo
jenského obvodu Záhorie v znení ne
skorších predpisov v § 1 c ods. g, z katas
trálneho územia Riadok sa vyčleňujú po
zemky s výmerou 395 054 m2 a začle
ňujú sa do územia obce Malacky, katas
trálne územie Malacky.
Poslanec Valachovič
sa vzdal predsedníctva
v komisii MsZ
Listom adresovaným primátorovi
mesta z 9. februára poslanec za 3. vo
lebný obvod RNDr. Milan Valachovič
vyslovil rezignáciu na funkciu pred
sedu komisie životného prostredia
a územného rozvoja (KŽPaÚR). Zá
roveň sa vzdal členstva v mestskej
rade. Medzi dôvodmi jeho rozhod
nutia sa uvádza aj to, že komisia nie
koľkokrát v tomto volebnom období
vyhodnotila situáciu inak, než bola
potom prijatá na zastupiteľstve.
„Dobre mienené rady a upozor
nenia KŽPaÚR mesto neakceptovalo,
resp. našlo si dostatok dôvodov na
prijatie iného riešenia,“ uvádza sa v pí
somnej rezignácii poslanca. Podľa je
ho slov výsledkom je postupná devas
tácia životného prostredia, ktorá sa
v konečnom dôsledku odrazí aj v de
vastácii myslenia občanov.
-tabu-

Tiene dní

Sprejerstvo je
trestný čin
Adrenalín sa sprejerom nemusí vy
platiť. Pri usvedčení z trestného činu im

daný mobiliár mal slúžiť tým, ktorí by si
sem prišli oddýchnuť do prírody a po
modliť sa.

„Podpísali“ sa
aj v meste
Zrejme v piatok 22. 2. sa sprejeri pod
písali aj na výklade obchodu v centre
mesta a mestskom mobiliári. Ide o čin
nudiacej sa mládeže počas jarných
prázdnin.

hrozí trest odňatia slobody až do výšky
troch rokov nepodmienečne. Ktovie, či
si to uvedomujú aj traja mladíci, ktorí
8. 2. zdevastovali svojím „umením“ ne
dávno zrekonštruovaný plot okolo Zá
mockého parku. Vyrušil ich náhodný
okoloidúci, ktorý zastihol jedného po
dozrivého a na prípad upozornil mest
skú políciou. Tá prípad postúpila štátnej
polícii, ktorá ho rieši.

Zničená grota
Ďalší ohavný čin vandalov sa stal
zrejme druhý februárový víkend. Za
sprejovali odpadkový kôš, odmontovali
jeho vrchnú časť, ktorú „nainštalovali“
v grote v Zámockom parku. V budúc
nosti mesto plánovalo kaplnku v spolu
práci s farským úradom sfunkčniť. Pri

Podpaľačstvo
sa opakuje
Občania 23. 2. privolali hliadku MsP
k požiaru kontajnera na plasty na sídlis
ku Juh. Po príjazde však príslušníci MsP
nikoho na mieste činu nezastihli. V ten
istý deň horel na Ul. Ľ. Fullu kontajner
na papier. Občania požiar nahlásili aj
Hasičskému a záchrannému zboru a pri
volaná hliadka ho uhasila. Situácia sa
opakovala 26. 3., keď horela nádoba na
plasty aj na neďalekej Jánošíkovej ulici.
V každom prípade ide o poškodzovanie
cudzieho majetku. Nádoby patria spo
ločnosti ASA Zohor, ktorá pre Malacky
zabezpečuje zber plastov. Hodnota jed
ného kontajnera presahuje 12 000 Sk.
Ak sú občania svedkami takýchto skut
kov, mali by to ihneď nahlásiť polícii,
pretože ide o trestný čin.
-mh-, foto: MsP, S. Osuský
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Občianska aktivita nedostala šancu

A je po Troch duboch?
Rád by som prezentoval pripravený projekt vytvorenia náučného
chodníka s prímestskou rekreačnou zónou Tri duby, ktorý je už
nerealizovateľný, keďže v blízkosti lokality vyrastie fabrika. Fabrika,
ktorá jednoznačne patrí do priemyselného parku. Veď pre ten sa obetovalo stovky krásnych stromov a celkový dopad jeho výstavby na životné
prostredie Malaciek môže byť ešte desivý.

ky denníkov. Tak sa bojuje za mesto a je
ho životné prostredie! Čo sa stalo
u nás pri rozhodnutí vybudovať na Tá
borisku (pasienky po pravej ruke za
diaľnicou smerom na Rohožník)?
Je nutné rešpektovať
rozhodnutie z 22. 8. 2005?
Vraj sa dodržal právny stav a postu
povalo sa podľa zákonov a predpisov.
Nie som právnik, ale je mi nanajvýš po
dozrivé, aby stavebný úrad v Malackách
musel automaticky rešpektovať územné
rozhodnutie iného = vojenského sta
vebného úradu z 22. 8. 2005. A to navyše
v situácii, keď sa výrazne zmenil účel, na
aký bolo pôvodné stavebné povolenie
vydané = vnútroareálové komunikácie.
Mám za to, že dôvod, pre ktorý bolo
územné rozhodnutie vydané, zanikol,
keďže sa zmenili aj majetkové skutočnos
ti. Keď pozemky prešli do katastra mesta
(15. 3. 2006), mal náš stavebný úrad v sú
lade s dlhodobou koncepciou rozvoja
mesta a v súlade s platným územným
plánom navrhnúť také využitie, ktoré by
rešpektovalo priority mesta, dopravné
možnosti, environmentálne dopady na
existujúce biokoridory a chránené úze
mia, protipovodňové kritériá a podob
ne. Mesto malo preto požiadať navrho
vateľa, aby mimoriadnym opravným
prostriedkom toto svoje územné roz
hodnutie zrušil, minimálne dať aspoň
podnet na preskúmanie právoplatného
rozhodnutia.

Územné rozhodnutie
bolo možné nahradiť iným
Podľa stavebného zákona, ustano
venia § 41 ods. 1 stavebný úrad môže
z podnetu navrhovateľa nahradiť
územné rozhodnutie, ktoré je právo
platné, novým územným rozhodnu
tím, ak to umožňuje územnoplánova
cia dokumentácia alebo iné podklady
pre územné rozhodnutie alebo pod
mienky v území.
Za rovnakých okolností môže sta
vebný úrad nahradiť územné rozhod
nutie, ktoré vydal z vlastného podne
tu. Navyše mesto, ako bezprostredne
dotknutý subjekt, nebolo pri vydávaní
pôvodného rozhodnutia o umiestnení
obslužných komunikácií v lokalite Tá
borisko nijako informované. Podľa
§ 34 mesto už vtedy malo byť účastní
kom územného konania. Keďže nebo
lo, malo proti takémuto postupu dôraz
ne protestovať. Podľa stavebného záko
na, ustanovenia § 34, účastníci územ
ného konania:
(2) V územnom konaní o umiestnení
stavby, o využívaní územia, o stavebnej
uzávere a o ochrannom pásme sú
účastníkmi konania aj právnické osoby
a fyzické osoby, ktorých vlastnícke ale
bo iné práva k pozemkom alebo stav
bám, ako aj k susedným pozemkom
a stavbám vrátane bytov môžu byť roz
hodnutím priamo dotknuté.

Výsledok hlasovania poslancov
Chránené územie európskeho významu je zväčša podmáčané. Preteká ním Malina.

Poslanci nevedia,
za čo vlastne dvíhajú ruky?!
Keď som sa dozvedel, že sa niečo ta
ké má potichu schváliť (nezachytil som
konkrétnu diskusiu v Malacku, Malac
kom hlase), zavolal som štyrom poslan
com (mená nie sú dôležité), ako je to
možné. Odpovedali ako profesionálni
politici: oni presne nevedia, neboli prí
tomní, nič nie je rozhodnuté a vlastne
ani nesúhlasia, ale nakoniec ruku zdvihli.
Ako parlamentní poslanci, ktorí nemajú
problém so znížením imunity. No nako
niec to akosi neprejde.
Náš projekt mal veľa nadšencov
Pripravovali sme projekt, ktorým sme
chceli osloviť Malačanov pre pomoc
a zodpovednosť za ochranu tohto po
sledného nezastavaného a ľahko do
stupného územia (územia európskeho

významu). Už ho i tak poškodila ne
šťastne položená cesta do priemyselné
ho parku s tragicky nízkym mostom cez
Malinu.
Pokúsili sme sa získať partnerov
a zdroje. Celkom úspešne sme rokovali
s riaditeľom vojenských lesov, vedúcim
oddelenia životného prostredia MsÚ.
Riaditeľka Gymnázia na Ul. 1. mája v Ma
lackách zorganizovala brigádu a so štu
dentmi čistili lokalitu od smetí. Malo sa
prebagrovať koryto od naplavenín a ná
letov. Projekt bol pripravený tak, aby
sme mohli žiadať o podporu z environ
mentálnych fondov. Malo (má) zmysel
zbierať smeti, upravovať koryto rieky na
rekreačnú zónu, do ktorého bude ústiť
kanalizácia z fabriky? Malackí poslanci
asi vedia viac.
Milan Merc,
OZ Albatros plus

Do horúcej diskusie na webovej
stránke mesta o zmenách v územnom pláne mesta sa „odvážili“ zapojiť dvaja poslanci, ktorí boli proti schváleniu. Vyberáme:

Kto ctí zákon
a kto nie?
(alebo)

Kde je pravda?
Gratulujem Pezinčanom. Vyše 5000
občanov vrátane primátora a mnohých
poslancov prinútilo vládu zaoberať sa
podozrivou aktivitou investorov, ktorí
svätosväte tvrdili, že postupujú podľa
zákonov a predpisov. Zo zdanlivo stra
teného prípadu sa dostali na prvé strán

Za stiahnutie lokality 3 z návrhu hlasovali:
Ing. Jozef Bulla; Ing. Branislav Orth; MUDr. Eva Savinová; RNDr. Milan Vala
chovič, CSc.; Juraj Říha
Proti:
MUDr. Miroslav Fruš; MUDr. Marián Haramia; Ing. Vladimír Moravčík, CSc.;
MUDr. Vladimír Pullmann; Ing. Pavel Spusta; Ing. Mária Tedlová; Mgr. Vladimír
Zetek; Ladislav Čas
Zdržali sa:
Mgr. Alžbeta Dubajová; Dušan Galovič; Ing. Jozef Mračna; Mgr. Anton Pašteka
Keďže návrh na stiahnutie lokality v pomere 5 : 8 : 4 neprešiel, hlasovalo
sa ďalej.
Za schválenie predkladaného využitia lokality 3 v návrhu zmien a doplnkov v územnom pláne mesta boli:
Ing. Jozef Bulla; Mgr. Alžbeta Dubajová; MUDr. Miroslav Fruš; MUDr. Marián
Haramia; Ing. Vladimír Moravčík, CSc.; Ing. Branislav Orth; MUDr. Vladimír Pull
mann; Ing. Pavel Spusta; Ing. Mária Tedlová; Mgr. Vladimír Zetek; Ladislav Čas;
Proti:
RNDr. Milan Valachovič; Juraj Říha
Zdržali sa:
Dušan Galovič; Ing. Jozef Mračna; Mgr. Anton Pašteka; MUDr. Eva Savinová
Poslanci návrh vybudovania Priemyselného parku Malacky – východ
schválili pomerom 11 : 2 : 4.
V diskusii vystúpili:
RNDr. M. Valachovič, CSc., J. Říha, Ing. V. Moravčík, CSc. a Ing. P. Spusta.
Po skončení diskusie sa pred hlasovaním poslancom prihovoril RNDr. Jozef
Ondrejka s odporúčaním návrh podporiť.

Názory občanov uverejnené na webovej stránke mesta www.malacky.sk
Čo sa týka tzv. Zlatého investičného
trojuholníka (Bratislava, Viedeň a Györ)
a Priemyselno-technologického parku
Záhorie, som, samozrejme, bez pochýb
presvedčený o tom, že ide o jednu z naj
dynamickejšie sa rozvíjajúcich a trhovo
orientovaných oblastí v Európskej únii
s výhodnou polohou, ale aj o tom, že
Priemyselno-technologický park Záho
rie umožní nájsť prácu tisíckam euroob
čanov, možnosť oddychu v relaxačnej
zóne, ako i vedu a výskum či možnosť
„krásneho bývania“. Ale na úkor čoho
všetkého?!
To, že občania mesta Malacky budú
dýchať ešte „kvalitnejší vzduch“ ako do
teraz? A problémy s dýchacími cestami
a alergiami, s ktorými množstvo ľudí
v tomto regióne trpí, budú umocnené.
To, že krásne lesy v okolí mesta, s ktorý
mi sa máloktoré mesto mohlo pýšiť, sú



vyrúbavané a miznú pod tonami sta
vebných materiálov. Lesy, ktoré regulo
vali povrchovú vodu v týchto oblastiach,
postupne zatápajú niektoré obydlia.
Viem len o jednom, ktorého problemati
ka bola rozoberaná v Malackom hlase.
Ale nikto s tým nič nerobí. (Aspoň nie je
o tom nič počuť.) Čo si to títo ľudia ne
zaslúžia, aby sa k nim pristupovalo ľud
sky? To, že jednotlivé zóny parku ležia na
bohatých zdrojoch pitnej vody, ktoré
môžu byť postupom času kontaminova
né. Aj to, že množstvo zvierat, ktoré žilo
v tejto oblasti už v lesoch nikdy neuvidí
me. Napríklad labute, ktoré boli minulý
rok v lete na Marheckom rybníčku s mlá
ďatami.
Žijeme my v demokratickej pluralit
nej spoločnosti, kde sa presadzujú záuj
my väčšiny a chránia záujmy menšiny?
Ak ide len o samoúčelný pokrok, treba

ho potlačiť. Uchovajme to, čo musí byť
uchované a zdokonaľme to, čo je možné
zdokonaliť a odstráňme praktiky, ktoré
by mali byť zakázané!
KAMIL FTÁČNIK, ml.

Veľmi by som ocenil, keby sa už v Ma
lackách konečne začalo verejne diskuto
vať o veciach, ktoré majú nezvratný do
pad na životy obyvateľov ešte pred tým,
ako si to schváli väčšina „poslušných“
poslancov. Som rád, že v našom mest
skom zastupiteľstve sa nájdu aj poslanci,
ktorí si dokážu povedať svoj vlastný ná
zor a zastávať verejné záujmy. Vyzerá to
tak, že jediní poslanci, ktorí sú ochotní
postaviť sa na stranu občanov a nie na
stranu investorov, sú M. Valachovič a J.
Říha. Týmto sa im chcem verejne poďa
kovať a zároveň im prajem pevné nervy
a veľa úspechov v presadzovaní záuj

mov Malačanov a v potláčaní záujmov
investorov, ktorým nejde o nič iné ako
o ich osobný zisk za každú cenu. Dúfam,
že na verejnú diskusiu prídu aj tí po
slanci, ktorí hlasovali napríklad za rozši
rovanie priemyselného „parku“ (lokalita
Táborisko). Mal by som na nich zopár
otázok z očí do očí. A dosť ľudí, ktorí by
takúto diskusiu uvítali a osobne sa jej
zúčastnili. Som zvedavý, koľko týchto
poslancov príde a dokáže si obhájiť, že
svojím hlasom podporili verejný záujem.
Kto má čisté svedomie, ten sa nemá čo
ho báť a nemusí sa schovávať.
MAREK

Eko-logická (-nomická)
bezohľadnosť
Prečo „malacká vláda“ podporuje tie
to devastačné projekty. Je tam snáď také
množstvo ľudí podporujúcich ich vý

stavbu alebo z toho majú nejaký iný pro
spech? Tieto priemyselné fabriky sa pl
nia východniarmi, videl som už aj Ukra
jincov a Rumunov. Toto sme chceli?! Jed
ny lesy zastaviame fabrikami a do dru
hých nám zakážu vstup z akýchsi vo
jenských dôvodov. Čo sme to za ľudí?
Príroda nám toto zaobchádzanie z roka
na rok dáva čoraz viac najavo. Kde budú
vyrastať naše deti a deti našich detí?
Budú vyrastať ako priemyselné stroje
v rukách korporácií, alebo pre našu ekologickú (-nomickú) bezohľadnosť už tu
ani nebudú podmienky vhodné pre ži
vot? Ďakujem dobrým ľuďom, ktorí cítia
podobne ako ja.
HALLUZ

(Celé mená autorov
diskusných príspevkov máme
v redakcii.)
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Zákon dodržali,
no dotknutí občania nič netušia
Je dosť pravdepodobné, že ani teraz
s občanmi z ulice Na majeri, ale ani s ob
čanmi časti Riadok nikto nerokoval. Pre
to ani netušia, čo sa v danej lokalite chys
tá. Nikto ich neupozornil na riziká spoje
né s nárastom kamiónovej ale aj osob
nej dopravy – predkladá sa počet 870
zamestnancov v 3-zmennej prevádzke!
Vyvesenie na úradnej tabuli je síce pod

ľa zákona, v prípade takýchto zásahov
treba však urobiť v dostatočnom pred
stihu kampaň a občanom všetky súvis
losti vysvetliť. Vraj sa postupovalo sa
podľa zákonov a predpisov. Navyše náš
primátor sa svojím vystúpením jasne
postavil za záujem investorov. Zelenú
tak dostal priemyselný park a logistika.
Čo dodať?
MILAN VALACHOVIČ,
autor je poslancom MsZ

Skôr ako som hlasoval
Predložený návrh som nemohol
podporiť z niekoľkých dôvodov.
Na zasadnutí MsZ sa riešili najmä
problémy dopadu prevádzky na
životné prostredie a dopravnú zaťaženosť komunikácie na Duklianskych hrdinov.
Aj napriek tomu, že sa investor snažil
akceptovať väčšinu pripomienok, do
prava nebola riešená. Očakával som, že
investor predstaví možnosti napojenia
sa na (ne)plánovaný obchvat mesta. No
argument, že spoločnosť HSF má len
štyri nákladné vozidlá, nemohol obstáť.
Z predloženej grafickej časti zadania
jasne vyplývalo, aký podiel má HSF na
celkovom technickom parku. A čo vo
zidlá tých iných väčších firiem?
Veľkú časť zodpovednosti nesie
aj primátor
Záverečné stanovisko pred hlasova
ním mal primátor mesta, ktorý celý pro
jekt podporil, preto si myslím, že veľkú
časť zodpovednosti ponesie aj on sám.
Skôr ma prekvapil spôsob argumentá
cie. Vystúpil po skončení diskusie a po
slanci tak stratili možnosť reagovať.
Mnohí zostali prekvapení a nevedeli
rýchlo pred rozhodnutím posúdiť mož
nosti. Súhlasím s primátorom v jednom,
sám som sa vyjadril v júli pri prvom pre
rokúvaní, mesto sa tým nerozširovalo,
len sa prehlbovali služby v tej lokalite.
Je nutné si uvedomiť, že „život za diaľ
nicou už raz je“. Vo všeobecnosti rozvoj
mesta podporujem, ale rozumný a zdra
vý.
Paragrafy sa možno predsa len
dajú ohýbať
Domnievam sa, že investor nás ne
môže pritlačiť k tomu, aby sme zmenili
ÚPN podľa jeho predstáv! Predsa v ob
lasti územného plánovania majú mestá
autonómne postavenie. Primátor vo
svojom stanovisku spomenul, že územ
né rozhodnutie nemôžeme zrušiť.
Územné rozhodnutie sme nerušili, ne
bol by „len“ schválený dodatok ÚPN.
Ak je pravdou, že bolo vydané pre účel
výstavby vnútroareálových komuniká
cií, nie je použiteľné pre výstavbu prie
myselných hál, a teda musel by počas
alebo po skončení jeho platnosti požia
dať o nové. Jeho územné rozhodnutie
by stratilo časom platnosť. V situácii, ak
je schválený ÚPN, nemôže byť vydané
územné rozhodnutie, ktoré by s ním bo
lo v rozpore. Možno išlo investorovi prá
ve o priaznivý ÚPN pre budúcnosť! Vo
vzťahu k už vydanému rozhodnutiu
ÚPN nepotreboval. Nerozumiem ani pri
mátorovej argumentácii o ušlom zisku.
Každý investor vstupuje do procesu ob
starávania s mierou rizika. Nikto nedo
káže predvídať pripomienky dotknu
tých orgánov či stanovisko mesta. Zva
žujem v týchto dňoch ešte jedno rieše
nie, podať podnet na preskúmanie pô
vodného územného rozhodnutia pre
jeho nezákonnosť, keďže sa ukazuje, že
mesto nebolo v územnom konaní účast
níkom konania. To isté sa týka aj vlast
níkov, ktorých právo mohlo byť rozhod
nutím priamo dotknuté, ale zrejme sa
to obišlo verejnou vyhláškou.
MALACKÝ HLAS
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A záverečný pocit
Sklamanie.
Nielen z Táboriska, ale aj zo schvále
nia ÚPN v inej časti mesta, spoločnosti,
ktorá síce nie je mestu dlžníkom, ale jej
spoločník áno. A k celkovej situácii na
zasadnutí:
Je na nás poslancoch, akým štýlom
budeme pracovať a prijímať závažné
rozhodnutia. Mrzia ma dve skutočnosti.
A to, že sa niekoľko posledných dôleži
tých rozhodnutí prijalo na mimoriad
nych zasadnutiach bez účasti odbor
ných komisií. Dodáva to možno nálep
ku istej netransparentnosti.
A ako druhé – keď už aj komisie (ako
garanti odbornosti) zasadajú a vyjadria
spolu príslušným oddelením mestské
ho úradu negatívne stanovisko, ako to
mu bolo práve pri zmene ÚPN, poslanci
tieto vyjadrenia ignorujú. Neviem si to
vysvetliť. Aj ja si priznám, že nie som
odborník na všetko, a preto si nechám
poradiť a prečítam si ich závery. V ten
večer som sa však seba pýtal, načo ich
potom máme? Preto, aby rozhodovali
len o drobných záležitostiach? Na to ce
lé si musí urobiť svoj názor len sám ob
čan.
JURAJ ŘÍHA,
poslanec MsZ za 6. obvod
(rozhodnutím priamo dotknutý)

Tému čísla Priemysel už aj za diaľnicou
na stranách 1, 3 – 6 pripravila
LUCIA VIDANOVÁ
Foto: archív redakcie
Titulky a medzititulky do príspevkov
doplnila redakcia.

Prečo ste lokalitu 3 svojím Priemysel
hlasom podporili?
životnému
Túto otázku sme položili poslancom, ktorí sa prihlásili do diskusie na rokovaní MsZ a MUDr. M. Haramiovi aj ako poslancovi BSK, ktorý otvorene
kritizoval vplyv PTP – Eurovalley na životné prostredie.
chvat v tesnej blízkosti jestvujúcej diaľ
Ing. Pavel Spusta:
Ideálny územný plán, s ktorým by nice.
V tých časoch to bolo možno ne
bol každý spokojný, je utópia. Vždy bu
de niekomu niečo prekážať. Mne osob predstaviteľné, ale dnes je to skoro reali
ne veľmi prekáža, že sa územný plán rie ta. Vojenský priestor už nie je pre mesto
ši zmenami po malých kúskoch. Malac hrozbou, ale skôr priestor na možný roz
ky boli dlhé roky oklieštené vojenským voj. Osobne som rád, že táto dlhoročná
priestorom z jednej strany, podzemným predstava dostáva reálne kontúry.
zásobníkom plynu z druhej a kvalitnou
Mnohým ľuďom som dal pri debate
ornou pôdou z tretej strany. Už viac ako o množstve áut v meste nečakane otáz
20 rokov sa predstavitelia mesta snažili ku a opýtal sa, kade by urobili obchvat
posunúť hranicu Vojenského obvodu mesta. Drvivá väčšina popísala skoro to
a rozšíriť mesto až po diaľnicu. Medzi tožnú trasu. Preto som presvedčený, že
tým prudko narastala automobilová do je to dobré riešenie.
prava.
Podsúva sa tu firma HSF.
V tých časoch, keď sme presa
Pred viac ako 10 rokmi sa
rozhodovalo, ako urobiť ob
dzovali takéto riešenie obchva
chvat mesta. Navrhli sa tri va
tu mesta, tak tu táto firma asi
rianty, ako odkloniť dopravu PÝTAME SA ešte ani nebola. Veď do terajšej
ZA VÁS budovy HSF sme chceli pri tvor
z centra mesta. Všetky odklá
ňali dopravu od Veľkých Levár
be okresu Malacky, ak si dobre
pred Malackami smerom na Kostolište, pamätám, umiestniť prokuratúru. Pokiaľ
okolo nového cintorína až za sídlisko by táto firma vybudovala podľa predlo
Juh. Takýto variant bol veľmi dlhý, drahý žených zámerov okrem svojich objektov
a neriešil napojenie na diaľnicu a veľkú za diaľnicou aj cca 500 metrov novej ko
dopravu hlavne od Rohožníka.
munikácie od cesty na Rohožník, tak
Už vtedy sme viacerí poslanci presa nám už chýba iba 800 – 900 m a sme pri
dzovali tzv. severný variant, ktorý by od ceste na Pernek a diaľničnej križovatke.
bočil ku kravínom Štátnych majetkov, Dnes je už reálne vybudovaná cesta od
ponad železnicu, ďalej by križoval cestu diaľnice až po Továrenskú ulicu cez no
na Studienku, popri diaľnici by križoval vobudovaný priemyselný park. Tak by
veľmi vyťaženú cestu od Rohožníka sme mali pri minimálnych nákladoch už
a znovu popri diaľnici by sme sa napojili hotovú najpodstatnejšiu časť obchvatu.
na diaľničnú križovatku smerom na Per Žiadny ťažký kamión s cementom by už
nek. Predpokladalo sa až napojenie na nemusel vojsť do mesta!
Továrenskú ulicu a potom na cestu na
Pre objektivitu treba povedať, že aj
Stupavu.
mne by sa páčilo, keby všetky firmy boli
Tak by sa urobil kompletný obchvat, v priemyselnom parku. Bolo by tiež fajn,
ktorý by riešil všetkých 5 hlavných ciest keby sa aj jestvujúce firmy odsťahovali
do mesta a zároveň by ich napojil na z blízkosti centra. Ale to je už skutočná
diaľnicu. Do centra by tak nemuselo utópia. Diskutovalo sa aj o možnom
žiadne auto, ktoré iba prechádza. Nako znečisťovaní životného prostredia. To je
niec sa aj podobný variant dostal do ale úloha odborných inštitúcií, ktoré sa
vyjadrujú, povoľujú a hlavne kontrolujú
územného plánu.
V diskusii sa vtedy zašlo ešte ďalej činnosť firiem.
a vyslovila sa snaha situovať takýto ob
A možno posledný argument prečo
chvat až za diaľnicu do vojenského prie ÁNO. Určite si ešte pamätáte aféru, keď sa
storu. Keď tadiaľ môžu viesť cesty do začal vojenský priestor pod zámienkou
Studienky, Rohožníka a Perneka, prečo bezpečnosti uzatvárať vysokým plotom.
by tade nemohol viesť mestský ob
Pokračovanie na . strane

Situačná mapa znázorňuje plochu lokality 3/2007. Tvoria ju polia za diaľnicou, ktoré sa končia až za zastavanou zónou Na majeri. Ak by sa mala vybudovať spojovacia komunikácia popri diaľnici s napojením na diaľničný privádzač, pôjde cez VO Záhorie aj
územie európskeho významu. Museli by s tým súhlasiť ministerstvo obrany aj ochranári.

prostrediu
nesvedčí
Skrátené pripomienky
zo stanoviska oddelenia
životného prostredia MsÚ
k lokalite 3.
1. Dotknuté územie nie je napojené
na diaľnicu D2. Doprava tak bude
môcť byť zabezpečená cez obývané
územie. Už aj tak dosť zaťažené dopra
vou. Oblasti ulíc Duklianskych hrdino
v, Jesenského a ich okolie budú ohro
zované ďalším zvýšením vplyvov z ťaž
kej cestnej nákladnej dopravy, teda
hlukom, prachom a vibráciami
2. Odvádzanie a čistenie odpadových
vôd bolo pôvodne navrhnuté samo
statnou ČOV s vypúšťaním do toku
Malina, voči čomu namietalo aj CHKO
Záhorie. Tok potoka Malina aj s okoli
tými porastmi je zaradený medzi úze
mia európskeho významu. Navrhova
ným riešením by bola ohrozená kvalita
vody v toku, lesné porasty a biotop
okolo Maliny. Na základe prerokovania
s CHKO je v ÚPN i v návrhu VZN 2/2002
v „Regulatívoch“ navrhnuté doplniť
text “Riešenie dopravnej infraštruktúry
a riešenie kanalizácie (odvádzanie od
padových vôd z ČOV) v priemyselnom
parku nesmie zasahovať do územia
európskeho významu SKUEV 0219 Ma
lina a nesmie ani ovplyvňovať prírod
né prostredie tohto chráneného úze
mia”. V ÚPN mesta Malacky, zmeny
a doplnky je uvedené, že splašková vo
da bude po vyčistení v ČOV zaústená
do dažďovej kanalizácie, pričom rieše
nie odvádzania dažďových vôd sa na
vrhuje vsakovaním dažďovej vody do
pôdy. Pri takomto riešení je veľmi ťaž
ké kontrolovať kvalitu vyčistených od
padových vôd a mohlo by prísť k ohro
zeniu podzemných vôd, ktorých prú
denie je z východu na západ, teda
smerom k mestu.
3. Akákoľvek priemyselná výroba má
negatívny dopad aj na kvalitu ovzdu
šia. V našom meste to pociťujeme
hlavne pri južnom prúdení. Pri realizá
cii Priemyselného parku Malacky – vý
chod je riziko, že to pocítime aj pri vý
chodnom prúdení.
4. Oblasť Padzelek a Jesenského ulica
sú najviac ohrozované oblasti pri vý
datných zrážkach alebo v povodňo
vom období. Premenou nezastava
ných plôch na plochy s prevahou za
stavaných plôch priemyselnými hala
mi a spevnenými plochami sa môže
zvýšiť riziko ohrozovania územia zá
plavami.

Toto územie by sa dalo využiť
s menšími dopadmi na ŽP, ak by
malo v ÚP definovanú funkciu
napr. „rodinné domy” prípadne
s polyfunkciou obchodu a služieb, alebo funkciu „šport a rekreácia”. Určite by sa tým odstrá
nila aspoň ťažká nákladná doprava
a znečistenie ovzdušia z výroby
a dopravy. Splaškové a dažďové
vody by sa dali riešiť kanalizáciou
prepojenou na kanalizáciu, ktorá
by sa mala vybudovať na „Rádku“
(prečerpávanie pod diaľnicou a pre
čerpávanie aj pri prepojení výcho
du mesta so západom pod želez
nicou).
Ing. František Klíma,
vedúci OŽP
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Dokončenie z . strany
Bolo by veľmi zlé, keby bol takýto krás
ny prímestský priestor znovu prístupný
iba pre vyvolených. Po revolúcii sloven
ská vláda deklarovala, že uvoľní priestor
okolo cesty do Perneka až po Lozorno
pre civilné účely. Toto je možno jedineč
ná možnosť prvý raz prelomiť mýtus
nedotknuteľnosti vojenského priesto
ru. Bol by som rád, keby budúci obchvat
umožnil sprístupniť blízke lesy pre od
dychové aktivity a bol prínosom pre na
šich obyvateľov.
Ing. Vladimír Moravčík, CSc.:
Na takto položenú otázku nemožno
odpovedať jednou vetou. Žiaľ, musím
konštatovať, že redakcia Malackého hla
su reaguje už na schválený materiál.
Aký význam mojej odpovedi prisúdi,
neviem odhadnúť. Kladiem si však otáz
ku a uvažujem nahlas. Čo priviedlo re
dakciu k tomu, aby takto formulovala
otázku práve pri tomto materiáli MsZ.
Prečo napr.: podobné otázky neboli po
ložené a zverejnené v Malackom hlase
po odpredaji kotolní, ktoré boli majet
kom mesta, pri kúpe Pálfiho kaštieľa, po
schválení úverov a ich založení a pod.
Pri odpovedi sa opriem o skutočnos
ti, ktoré som mal pred hlasovaním k dis
pozícii.
1. Mestské zastupiteľstvo v Malac
kách na mimoriadnom zasadaní bez
platný prevod pozemkov z územia Vo
jenského obvodu Záhorie (Bažantnica
a Riadok) do katastrálneho územia mes
ta Malacky schválilo:
a) uznesením č. 52 zo dňa 2. 5. 2002,
o výmere 26 ha, a to pre realizáciu Prie
myselno-technologického parku Záho
rie, (nariadenie vlády SR č. 412/2002),
b) uznesením č. 55 zo dňa 11. 5.
2006, o výmere 39 ha (Nariadenie vlády
SR č. 146/2006).
Po týchto rozhodnutiach MsZ, resp.
po rozhodnutí MsZ z roku 2006 Krajský
úrad v Bratislave rozhodnutím z 12. 12.
2006 na základe nariadenia vlády SR
o zmene hraníc VO Záhorie a po schvá
lení prevodu v MsZ v Malackách roz
hodol s účinnosťou od 15. 12. 2006
o pričlenení plochy o výmere 39 ha do
územia mesta Malacky. Ide podľa vlád
neho nariadenia o plochu ostatnú a plo
chu zastavanú. Zmena územia nášho
mesta patrí teda podľa zákona o obec
nom zriadení do kompetencie MsZ a je
aj podmienkou pre rozhodnutie štátne
ho orgánu (KÚ v Bratislave).
2. Územný plán mesta Malacky bol
schválený v roku 2002. V tom čase preto
žiadne zmeny ohľadne rozšírenia k. ú.
mesta ešte neboli do neho zapracova
né. Museli sa preto dodatočne riešiť.
Týmto som chcel len podložiť argu
mentmi to, že rozhodnutiu zo dňa 31. 1.
2008 predchádzali konkrétne kroky or
gánov vrátane aj nášho MsZ, ktoré už
skôr rozhodli, pre aké potreby sa úze
mie VO Záhorie do k. ú. mesta Malacky
vyčlenilo.
3. Mesto Malacky prevzalo síce po
zemky, ale nie ostatné nehnuteľnosti,
s ktorými pravdepodobne ďalej nakla
dal štát. Preto aj firma HSF pozemky od
mesta nekupovala. Podľa informácií,
ktoré zazneli v diskusii na MsZ, pred
chádzajúci vlastník odpredal pozemky
aj s investičným zámerom a platným
územným rozhodnutím.
4. Bolo treba tak zosúladiť územný
NA PRAVÚ MIERU
V minulom čísle Malackého hlasu sme
vo fotoreportáži Plesové reminiscencie
na 4. strane nesprávne uviedli krstné
meno poslanca MsZ Vladimíra Moravčí
ka.
Za chybu sa ospravedlňujeme.

plán mesta Malacky so stavom po pre
vzatí územia s VO Záhorie.
5. MsZ na júlovom rokovaní v roku
2007 uznesením č. 85 schválilo návrh
zadania na zmenu a doplnky ÚP mesta
Malacky na viacerých lokalitách a uloži
lo MsÚ začať obstarávanie zmien...
V podstate až za pol roka prišlo k pre
rokúvaniu tejto úlohy.
6. Predkladateľ písomného mate
riálu predložil zhrnutie výsledkov z ro
kovaní, ktoré sa konali v súvislosti s prí
pravou tohto materiálu. Najmä však so
Správou CHKO Záhorie, Krajského úra
du životného prostredia a ost. Podľa
vyjadrenia predkladateľa požiadavky
najmä týchto orgánov musia byť zahr
nuté do regulatívov pre danú lokalitu
a pre investorov sú záväzne. To zname
ná aj pre nástupcov,ako je aj firma HSF.
7. Primátor mesta na rokovaní tiež
poukázal na dôsledky, ktoré by pre mes
to Malacky neriešením tohto právneho
problému vznikli.
Vymenoval som moje argumenty,
ktoré ma viedli k tomu, aby som hlaso
val tak, ako som aj hlasoval. Zostal mi
však predsa poznatok z tohto rozho
dovania, ktorý tiež uvediem. Spočíva
v tom, že od rozhodnutia MsZ v júli ro
ku 2007 do januára 2008 sme na komi
siu MsZ pre územný rozvoj a životné
prostredie nedostali žiadnu námietku,
pripomienku od občanov danej lokali
ty. To ma veľmi prekvapilo, tak som sa
oprel len o fakty, ktoré som si zabez
pečil sám a ktoré som počul z úst pri
mátora mesta a predkladateľa materiá
lu.
MUDr. Marián Haramia:
Lokalitu 3 som podporil vzhľadom
na to, že zainteresované subjekty túto
lokalitu legálne odkúpili od Vojenských
lesov a majetkov, š. p. Majú slušne vy
pracovaný projektový zámer, ktorý zá
roveň pomôže aj občanom bývajúcim
v blízkom okolí. Napokon, ako hovoril
aj Ing. Juraj Lettrich, výkonný riaditeľ
Eurovalley, a. s., o ďalšom pláne rozširo
vania PTPZ Eurovalley, je tento proces
v blízkom okolí diaľnice nezvratný. Ďal
ší fakt bol ten, že pokiaľ som dobre in
formovaný, aj mesto chce v tejto lokali
te niečo budovať – údajne kompostá
reň. A v neposlednom rade je to aj od
sun priemyselnej výroby centrifugálne,
t. j. smerom von z mesta. Ďalším faktom
– a to je teraz názor ako poslanca BSK –
rozvoj mesta v tejto lokalite podporí aj
rekonštrukciu cesty Malacky – Rohož
ník, ktorá je na jej vyťaženosť a regio
nálnu významnosť v úbohom stave.

Ako a prečo hlasovali poslanci
z obvodu, ktorého sa situácia bez
prostredne týka:
ZA
Mgr. Vladimír Zetek:
Do redakčnej uzávierky sa nevyjad
ril.
PROTI
Juraj Říha – jeho stanovisko je na
strane 5.
ZDRŽAL SA
Dušan Galovič:
Ako poslanec a občan volebného
obvodu č. 6 v Malackách považujem
návrh zmien a doplnkov územného plá
nu mesta za dôležitý dokument, kto
rým sa podstatne mení význam do
tknutých pozemkov a lokalít z hľadiska
funkčného využitia. V našom volebnom
obvode sa to týka pozemkov popri ces
te na Rohožník, ktoré boli začlenené do
katastra mesta Malacky v súlade s navr
hovaným využitím týchto pozemkov
podľa návrhu zmien a doplnkov UPN na
komunálnu a stavebnú výrobu a výrob
né služby. Predložený materiál na roko
vanie MsZ k tejto problematike nás
podrobne informoval o pripomienkach
týkajúcich sa hlavne životného pro
stredia, ktoré dali Správa CHKO Záhorie,
Krajský úrad životného prostredia v Bra
tislave a Obvodný úrad životného
prostredia (ObÚŽP) v Malackách. Na
ich podnet bolo vykonané rokovanie
s investorom priemyselného parku, kde
boli dohodnuté podmienky záväzné
pre investorov v danej lokalite. Ich do
držiavanie bude kontrolovať ObÚŽP.
Z tohto dôvodu sa mi javí zriadenie
priemyselného parku v našom obvode
ako prijateľná možnosť, ktorá vytvorí
nové pracovné príležitosti. Problém
však vidím v nedoriešenej doprave pre
priemyselný park, ktorá ešte zhorší do
pravnú situáciu na Ul. duklianskych hr
dinov. Navrhované riešenie napojenia
priemyselného parku na diaľnicu cez
chránené územie európskeho významu
sa ukázalo ako nemožné. Z toho dôvo
du som sa rozhodol na zasadnutí MsZ
31. 1. 2008 zdržať hlasovania pri tomto
bode. Nechcel som však hlasovať ani
proti, pretože si myslím, že v konečnom
dôsledku zriadenie priemyselného par
ku si bude vyžadovať okamžité riešenie
dopravy, čo by zároveň vyriešilo aj ťaž
kú kamiónovú dopravu z Rohožníka.
Uznesenie z rokovania MsZ k tomuto
bodu ukladá MsÚ povinnosť hľadať
vhodné riešenie dopravy pre priemy
selný park.

V uliciach mesta

Vedeli ste o chystanej zmene v územnom
pláne mesta? Čo hovoríte na to,
že neďaleko vašich príbytkov vyrastie
Priemyselný park Malacky – východ?
„Majerčania“ sa tešia
„Dukelčanov“ najviac
na chodník a osvetlenie trápi doprava
Estera Jurkovičová
„Áno, niečo som čítala.
Nám to až tak prekážať
nebude. Skôr tým, ktorí
bývajú Na majeri v by
tovke. Bude tu síce ruš
nejšie, no už sme si na
to nejako zvykli. Pri vojenských cvičeniach
tu počujeme streľbu, výbuchy... Ak nám tu
potom spravia konečne chodník a verejné
osvetlenie, tak to sa budeme tešiť. Zatiaľ
nám tu chýbajú ešte súpisné čísla na do
moch. Tabuľu s názvom ulice tiež dlho in
štalovali. Napríklad taký vodič sanitky, ak
by sa niečo stalo, by sa určite natrápil, kým
by našiel cieľ.“
Alena Drinková
„Nám je to tak jedno.
Už s tým nič nespraví
me. Kam budeme cho
diť na prechádzky?! Do
fabrík? Je tu mimoriad
ne zlá situácia v napo
jení na mesto. Nemáme chodník ani
osvetlenie. Vodiči nedodržiavajú rýchlosť.
Denne tu prejde niekoľko kamiónov do
a z Rohožníka. Minule som strážila deti.
No cesta s nimi po krajnici bola o život.
Hovoríte, že investor spraví chodník aj ces
tu osvetlí? To bude fajn. No obávam sa zá
pachu.“
Oľga Šimková
„Pán poslanec Říha nás
pred júlovým zasadnu
tím zastupiteľstva v ro
ku 2007 upozornil na to,
že sa tam bude riešiť aj
zámer zmien a dopln
kov v územnom pláne mesta. Vybavila som
si teda u zamestnávateľa voľno a spolu
s ďalším zástupcom rodiny z našej ulice Na
majeri som sa ho zúčastnila. Rada som si
vypočula všetky argumenty. Pre občana je
to zaujímavé. Čo mi osobne prekáža, je ne
vyriešený chodník s osvetlením. Ak bude,
potešíme sa. Cesta má výtlky, denne ňou
prejde niekoľko desiatok vozidiel, neviem si
predstaviť, že sa záťaž ešte zvýši. Myslím si,
že ak je možnosť, priemyselné parky by ne
mali vznikať v blízkosti obytnej zóny.“

Kto vlastní pozemky, ktoré tvoria lokalitu 3?
Informácie sme získali z katastrálneho portálu
(www.katasterportal.sk) 24. 2. 2008.
HSF, s. r. o., Jesenského 50 v Malackách
Parcela 30001/1, Výmera: 87 682 m2
ROFLEX, s. r. o. , Cesta mládeže 18 v Malackách (do roku
2004 sídlili na Jesenského 50 v Malackách)
Parcela 30001/2, Výmera: 55 m2
Parcela 30001/5, Výmera: 20 000 m2
Interpane Slovensko, s. r. o., Jesenského 50 v Malackách
Parcela 30001/4, Výmera: 27 700 m2

LOMAL, s. r. o., Štefánikova 6/A v Bratislave
Parcela 30001/3, Výmera: 97 m2
Parcela 30001/6, Výmera: 47 031 m2
Parcela 3009, Výmera: 100 000 m2
Spolu ide o pozemky vo výmere 282 565 m2, teda viac ako
28 hektárov. Najväčší podiel nemá spoločnosť HSF, s. r. o.,
ale LOMAL, s. r. o. z Bratislavy. Ostatné spoločnosti, súdiac
z ich sídla, sú zrejme na HSF, s. r. o., napojené, keďže na
príklad spoločnosť ROFLEX, s. r. o., má v predmete činnosti
aj výrobu a montáž roliet, okeníc, zatemňovacích zariade
ní a zatieňovacích systémov z umelej hmoty a hliníka.

Od majiteľov pozemkov bližšie informácie zatiaľ nemáme. Redakcia ich oslovila s otázkami o nadobudnutí pozemkov
do vlastníctva, o ich zámeroch s ich využitím, načasovaním realizácie projektov, rozširovania výroby či zástavby.
Ing. Vladimír Tedla, konateľ spoločnosti HSF, s. r. o., bol v čase redakč
nej uzávierky odcestovaný v zahraničí.
Reagovať podrobnejšie na otázky redak
cie e-mailom nechcel. „Téma je dosť ši
roká. Už len z hľadiska toho, že na mest
skom zastupiteľstve odzneli určité zavá
dzajúce informácie zo strany niektorých

poslancov MsZ a pracovníkov MsÚ,“ na
písal a ubezpečil redakciu, že po návrate
na Slovensko sa s nami osobne stretne.
JUDr. Róbert Bátovský, konateľ
spoločnosti LOMAL, s. r. o.:
„Spoločnosť LOMAL, s. r. o., nadobud
la predmetné pozemky od inej sloven

skej právnickej osoby (nie od Vojenských
lesov a majetkov, š. p.) na základe kúpnej
zmluvy, ktorá nadobudla právoplatnosť
18. 1. 2007.
V rámci projektu LOMAL – Priemysel
ný park Malacky máme zatiaľ aj my ne
zodpovedaných viacero dôležitých otá
zok. Koncept budúceho využitia pred

Gabriela Orthová
„O tomto priemyselnom
parku veľa neviem. To
množstvo kamiónov,
ktoré denne prechádza
po Ul. duklianskych hr
dinov, je katastrofálne.
Bolo by treba uvažovať nad tým, ako sa
napojiť na diaľnicu. Bez obchvatu si to ne
viem predstaviť. Mali sme tu smrteľnú ne
hodu, aj ďalšiu vážnu nehodu, keď zrazili
chodca. Ak by som vedela, že bude verejné
prerokovanie s občanmi, určite by som sa
ho zúčastnila.“
Juraj Gubiš z Rakárenskej ulice
„Rušnejšiu nákladnú dopravu si tu už ne
viem predstaviť. Často sa tu stávajú do
pravné nehody a veľkým problémom je
kanalizácia. Keby tu už bola.“
Tatiana
Nádaská
so synom
Adamom

„Ak neplánujú prepojenie cesty z fabriky
na diaľnicu, tak zvýšenú dopravu si už ne
vieme predstaviť. Ak pôjde doprava cez
Duklianskych hrdinov, bude to neúnosné.
Mali by skúsiť odmerať hlučnosť a praš
nosť. Autá, sanitky, kamióny – je tu ne
ustála premávka. Nedajbože, aby v tých
výrobných halách, ktoré spomínate, bolo
aj nočné zásobovanie. To už sa tu ani ne
vyspíme. Nočnú prevádzku by mali obme
dziť. Inak to, že sa táto zmena v územnom
pláne mesta chystá, som nikde nezachyti
la. Informovanosť občanov podľa mňa
nie je dostatočná. Mala by sa zlepšiť.
Marta Matejová
„Už mi to je v podstate
jedno. Plánujem sa od
tiaľto odsťahovať. V Ma
lackách by sme radi zo
stali, len si chceme nájsť
nejakú tichšiu lokalitu.
Voľakedy bola táto časť mesta považovaná
za tichú zónu, dnes to už nie je pravda.“
metných pozemkov je stále v štádiu prí
pravy. Predbežne plánujeme výstavbu
logistického centra. Z tohto dôvodu ne
vieme relevantne odpovedať na vaše
otázky. Neradi by sme vám poskytli infor
mácie, ktoré nebudú zodpovedať realite.
Ak naše plány nadobudnú reálne kontú
ry, veľmi radi zodpovieme na tieto i ďal
šie otázky pre redakciu Malacký hlas.“
Redakčná poznámka:
Redakcia v prípade spoločnosti LOMAL,
s. r. o., oslovila najskôr iného konateľa Ing.
Jozefa Foltýna. Odpovedal R. Bátovský,
ktorý spolu s J. Foltýnom figurujú v spo
ločnosti ProFiCon, s. r. o., ktorá má sídlo
rovnako na Štefánikovej 6/A v Bratislave.
ProFiCon, s. r. o., poskytuje služby v oblasti
projektového financovania. Medzi aktuál
nymi projektmi, v ktorých vystupuje ako
spoluinvestor, je napríklad Airport Logis
tics and Industrial Park v Bratislave, Prie
myselný park Vlkanová či obchodno-zá
bavné centrá Max v Skalici a Prešove.
Informácie sme získali z www.proficon.sk.

Redakcia
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PUBLICISTIKA
prípade k 22. 1. 2007 a v druhom k 28. 5.
2007 (údaje odzneli na MsZ 6. 12. 2007).
Súdne ani exekučné inštitúcie však nič
nepoháňa k tomu, aby sa veci riešili
urýchlene, a tak celý rok týmto nájomní
kom narastali nielen dlhy, ale aj súdne
trovy, úroky z omeškania a iné poplatky.

Hoci bytový dom ešte „polyfunkciou“ nie je, už dnes v ňom pôsobia firmy, lekári a bývajú ľudia.

Neplatiči, baľte sa!
Bytové aj nebytové využitie
priestorov
Údaje z materiálu hlavnej kontrolórky
mesta Ing. Ľubice Čikošovej (MsZ 6. 12.
2007) o dodržiavaní VZN 4/2004 súvi
siacich s nájmom bytov, bytovými náhra
dami a ubytovacími zariadeniami vo
vlastníctve mesta na Mierovom námestí
12 za obdobie rokov 2005– 2007 uvádza
jú, že Mesto Malacky eviduje v ubytovni
na Mierovom námestí prenajímané
priestory v počte 69 (jednobunky s vý
merou 21,7 m2, dvojbunky s výmerou
43,9 m2). Spomedzi prenajatých priesto
rov 43 buniek je prenajatých občanom
mesta ako obytné miestnosti. 26 buniek
je poskytnutých na prenájom ako neby
tové priestory, z toho 10 buniek bolo pre
najatých Mestskému centru sociálnych
služieb v Malackách, 2 spoločnosti s r. o.
Progres Malacky, 1 bunka pre kozmetiku
Márie Volárovej a 13 lekárom za účelom
poskytovania zdravotníckej starostlivos
ti. Doba prenájmu nebytových priesto
rov je zväčša neurčitá (ak boli zmluvy
uzatvorené v rokoch 1997 – 2004). Prenáj
my trvajúce od roku 2005 sú však uza
tvorené už len na dobu určitú.
Kde býva najviac neplatičov?
„Najväčšie problémy s neplatičmi ná
jomného sa vyskytli v bytovom dome na
Skuteckého ul. 1650 a v ubytovni na Mie
rovom námestí 2545/12,“ povedala riadi
teľka spoločnosti Termming, a. s, Terézia

Súčasná doba kladie na ľudí
veľké nároky, ale aj neodškriepiteľnú zodpovednosť za úroveň ich vlastného života. Možnosť nepracovať, vyžiť z dávok,
zobrať si rýchlu pôžičku a nakrátko si vychutnať napríklad
Vianoce nad úroveň vlastného
vrecka – to všetko môže človeka rýchlo dostať do záhuby, ak
sa včas nespamätá a tento spôsob gazdovania sa stane jeho
životným štýlom. Mesto Malacky má, rovnako ako iné mestá
na Slovensku, dlhodobé problémy s ľuďmi, ktorí si nevedia
odložiť, alebo im nezvýši na nájomné. Napriek sociálnym
problémom mnohých rodín
tento stav nie je dlhodobo udržateľný a musí sa riešiť. Pre nikoho to však nie je jednoduché.
Pomerne razantne sa problémy
s neplatičmi začali riešiť na Mierovom námestí 2545/12.
Osuská. Vlastníkom oboch nehnuteľnos
tí je mesto a správu domov preň na zá
klade mandátnej zmluvy vykonáva uve
dená spoločnosť Termming, a. s., s pre
vádzkou v Malackách. Laxný vzťah oby
vateľov oboch lokalít k plneniu si povin
ností sa odráža aj na vzťahu k majetku

Skrinky v sebe ukrývali nové požiarne
hadice len zopár dní. Nie je ťažké si domyslieť, čo sa stane v prípade vzniku
požiaru, keď o záchrane životov a majetku rozhodujú sekundy.

vlastníka, ktorý užívajú. Straty proti
požiarnych zariadení (hasiacich prístro
jov a hadíc), zdevastované hydranty, faj
čenie na schodisku a vo výťahu, kráde
že, ako aj vzťah k alkoholu, hádkam
a neporiadku sú stálou bolesťou. Mesto
sa rozhodlo situáciu riešiť spolu s práv
ničkou mesta JUDr. Ester Bujnovskou a
spoločnosťou Termming, a. s., prijatím
opatrení smerujúcich k maximálnemu
zníženiu podlžností.
Z ubytovne možno vypratať
bez náhrady
Podľa Termmingu situáciu sa skôr mô
že podariť vyriešiť na Mierovom námes
tí, ktoré bolo voľakedy skolaudované
ako slobodáreň a tento stav stále trvá.
V takejto ubytovni bývanie nájomníkov
nie je chránené zákonom. Tento údaj
nám potvrdila aj Asociácia užívateľov slu
žieb so sídlom v Banskej Bystrici. Existuje
aj možnosť súdne vypratať neplatiacu
rodinu bez povinnosti zabezpečiť jej ná
hradné ubytovanie. Dvom rodinám sa to
v novembri 2007 už stalo. V oboch prí
padoch boli vynesené právoplatné roz
sudky na vypratanie bunky (hoci podľa
odborníkov v prípade ubytovne nie sú
potrebné) s vykonateľnosťou v jednom
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Prieťahy oberajú o peniaze
Ľ. Čikošová v materiáli o dodržiavaní
VZN 4/2004 súvisiacich s nájmom bytov,
bytovými náhradami a ubytovacími za
riadeniami vo vlastníctve mesta na Mie
rovom nám. 12 za obdobie rokov 2005 –
– 2007, predloženom na rokovanie MsZ
6. 12. 2007, kritizovala skutočnosť, že vo
veci vykonania právoplatných a vykona
teľných rozsudkov súdu na vypratanie sa
takmer rok nič neudialo. Uviedla, že od ča
su, ktorý bol určený na riešenie problé
mu, do jeho skutočného riešenia pohľa
dávky narastali. Našťastie sa v novembri
2007 obe problémové rodiny odsťahova
li dobrovoľne. Našli sa totiž záujemcovia
o bývanie, ochotní vyplatiť všetky vznik
nuté záväzky, vypočítané nielen zo sku
točnej výšky nedoplatkov, ale aj z úrokov,
súdnych trov, poplatkov právničke a exe
kútorke, takže výška platby podstatne
prevýšila samotný dlh neplatiča. Takúto
možnosť riešenia pripúšťa VZN mesta
Malacky č. 9/23007 (predtým VZN 4/2004)
o úprave niektorých pomerov súvisiacich
s nájmom bytov vo vlastníctve mesta.

je podaný návrh na súdne vypratanie.
Výnimku dostala nájomníčka, ktorá po
žiadala o odpustenie úrokov, v čom jej
mesto vyhovelo. Výška jej dlhu od konca
roka (53 146 Sk) doteraz klesla len na
51 613 Sk. Takéto pomalé splácanie dlhu
by sa mohlo stať brzdou ďalších záme
rov, ktoré majú vyústiť do odkúpenia by
tov ich nájomníkmi.
Splatenie dlhov je podmienkou
ďalších zmien
Mesto Malacky ešte v roku 2005 uzne
sením č. 146/2005 z rokovania MsZ schvá
lilo zmenu účelu využitia ubytovne na
Mierovom námestí 12 v Malackách na
polyfunkčný objekt a zároveň schválilo
zámer prevodu do osobného vlastníctva
aktuálnym nájomcom. Dodnes sa prekla
sifikácia neuskutočnila.
Kde to viazne?
Ing. Gabriela Reháková, MsÚ: „Mesto
začalo konanie o zmene účelu využitia
27. 9. 2007. Oznámenie, ktorého súčas
ťou bol požiarny projekt za cca 1,5 mil.
Sk, sme zaslali všetkým zúčastneným
stranám (Mesto Malacky, Obvodný úrad
životného prostredia, Okresné riaditeľ
stvo Hasičského a požiarneho zboru
v Malackách – OR HaZZ, Inšpektorát prá
ce a Regionálny úrad verejného zdravot
níctva). 22. 10. 2007 posledné dve z nich
doručili kladné stanovisko. Predtým však

Na „Mierku“ sa mládež „podpisuje“ všade. Hitom je čarbanie po stenách a po skrinkách
s elektromermi.

Celkovo výška dlhu klesá
Podľa informácií oddelenia ekonomi
ky a majetku MsÚ dlh aktuálnych nájom
níkov na nájomnom v obytných priesto
roch na Mierovom námestí k 31. 12. 2007
dosiahol výšku 283164Sk. Vlastníkaj správ
ca však evidujú aj podlžnosti štyroch bý
valých nájomníkov (k 31. 12. 2007 doved
na 441 255 Sk), ktorí opustili bunky v ro
ku 2005. Ich noví obyvatelia neboli za
viazaní povinnosťou dlh pôvodného ná
jomcu vyrovnať, a tak sa dlhy vymáhajú
súdnou cestou. Boj s neplatičmi na Mie
rovom námestí má však dobré skóre. Za
tiaľ čo ku koncu roka 2006 bol dlh aktuál
nych nájomníkov 875 385 Sk, vo februári
2008 predstavuje už „len” 148 461 Sk.
Pochopili vážnosť situácie?
Vo februári 2008 – po výstražných lis
toch nájomníkom, v ktorých vlastník aj
správca upozorňujú aj na možnosť vy
pratania z bytov bez nároku na náhradu
– si viacerí nájomcovia vážnosť situácie
uvedomili a svoj dlh vyrovnali. K februá
ru 2008 sa tak dlh výrazne znížil. Problé
mom zostali tri rodiny s dlhom od 6000
do 18 000, ktorým ešte mesto dalo šan
cu pohľadávky uhradiť. V ďalších troch
prípadoch dlžníci požiadali o odloženie
poslednej splátky najneskôr do 15. 4.,
pretože väčšiu časť splátok zaplatili a na
ostatok im nezvýšilo. V jednom prípade

bolo naplánované konanie (16. 8. 2007),
na ktoré sa nedostavili zástupcovia hasi
čov. V novembri poverená pracovníčka
OR HaZZ v Malackách požiadala o sprí
stupnenie všetkých priestorov v dome
a navyše v jediný deň. Mestu sa to po
darilo zabezpečiť, no na základe obhliad
ky sme dostali záporné stanovisko. Vytkli
nám 11 bodov nad rámec projektu. Ide
napr. o odstránenie stavebných úprav
povolených správcom, nedostatočná
dokumentácia k nim, chýbajúce hasiace
prístroje a pod. Odstraňovanie porúch
zabezpečujeme postupne, no pôvodne
plánovaný januárový termín sa nám ne
podarilo dodržať.“
Jediná istota!
Neplatiť nájomné sa nevypláca. Pri
mátor mesta RNDr. Jozef Ondrejka ga
rantuje v tomto roku razantné kroky vo
či neplatičom: „Ak si nebudú plniť po
vinnosť pravidelne a včas platiť nájom
né, nikomu viac nájomnú zmluvu nepre
dĺžime!“ odkazuje tým, čo sa spoliehajú
na sociálne cítenie či nekonečnú trpezli
vosť kompetentných orgánov. A nie sú
to žarty, pretože z ubytovne naozaj mô
žu vysťahovať aj bez zabezpečenia ná
hradného bývania.
Tatiana Búbelová
Foto: L. Vidanová
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Mesto
bez bariér
Súťažíme úspešne
Od roku 2004 sa naše mesto pravidel
ne prihlasuje do súťaží Samospráva a Slo
vensko bez bariér a Oskar bez bariér.
A veľmi úspešne. V roku 2004 Malacky
v súťaži Samospráva a Slovensko bez ba
riér zvíťazili a v roku 2005 v Oskarovi bez
bariér im patrilo miesto v šestici najlep
ších. Postupne sa na bezbariérové pre
budovali chodníky a križovatky v centre
mesta, vstupy do kultúrnych zariadení
a do úradov, vybudovala sa klientska kan
celária na mestskom úrade, azylové cen

mienky nielen pre zdravší život ľudí v mes
te, ale aj jedinečný priestor pre život na
šich nemých súputníkov – stromov a zvie
rat. Najsúvislejší komplex borovicových
lesov na Slovensku je zároveň najväčším
magnetom, ktorý priťahuje pozornosť
návštevníkov aj zo zahraničia. Potenciá
lom pre rozvoj vidieckej turistiky, cyklo
turistiky a rekreácie. Nikto sa k nám pred
sa nebude chodiť pozerať na logistické
centrá. Návštevníkov zaujímajú možnos
ti kúpania, oddychu v lese a bohatosť
húb. Aspoň tak sa to hovorilo na výstave
regiónov v Inchebe v januári. A tento po
tenciál si pomaly, ale isto ničíme. Pre jed
ných bariéry pomáhame otvárať a dru
hým ich staviame do cesty. Najmä tým
najslabším, keď im do cestičiek a korido
rov, ktorými od nepamäti putovali, nastr
káme výpusty z čističiek odpadových
vôd či otvárame rozsiahle golfové pláne.

ným kvetom. Inde sa podarilo železnou
zábranou definitívne zamedziť jazdeniu
po chodníkoch a parkovaniu na tráve.
V mestskom lese na Vampíle pribudli
koncom roka rampy. Snáď zabránia ne
vychovancom vyvážať odpad do lesa
a kradnúť z neho drevo. Takmer by sa
žiadalo vyhlásiť súťaž aj o bariérového
Oskara.
De jure splnené, de facto nelogické
Mesto tak, ako sa musí snažiť hľadať
cesty k bezbariérovosti, musí na druhej

Odborný slovník prekladá pojem
bariéra ako hrádzu, ohradu, prekážku, zábradlie, zábranu. Vo všeobecnosti sa bariéry chápu skôr
v zmysle prekážok než potrieb.
Sú tu aj bariéry, ktoré budujeme
zámerne, napr. ploty okolo nášho
pozemku. Ale existujú aj iné, napríklad jazykové bariéry, ktoré
nám znemožňujú komunikovať
s cudzincami. Niektoré chceme,
iné nám komplikujú život.

Je toto pohodlnosť? Chodník vyšliapaný
rovno vedľa betónového.

Vieme sa dohodnúť,
kde bariéry budovať
a kde ich rušiť?
A kto by o tom mal
rozhodovať v meste,
ako sú Malacky?
trum Betánia i centrum podporných so
ciálnych aktivít Svitanie. Rekonštruovať
sa majú mestské záchody na bezbariéro
vom princípe.
Spoliehať sa na uvedomelosť
občanov je nereálne
Nie všetci vieme rešpektovať bezba
riérový prístup a možnosti slobodnej voľ
by. Poznať to aj v našom meste na kaž
dom kroku. Vyšliapané chodníky cez nie
čo, čo mohlo dodnes zostať zeleným
trávnikom. Skratky vznikajúce z lenivosti
a ignorantstva. Parkovanie na zeleni a na
chodníkoch, rýchla jazda bezohľadných
vodičov áut. Neresti, ktoré si priam žia
dajú budovanie bariér. Spoliehať sa na
uvedomelosť u časti občanov je nereál
ne. Treba umiestniť ohradu, prekážku,
zábradlie. Vybudovať živé ploty. Nebojte
sa, nejde o fenomén iba v našom meste.
Inde po svete sa budujú zvýšené pre
jazdy nazývané „sleeping policeman“. Je
to najúčinnejší spôsob, ako donútiť vo
diča pribrzdiť. Snáď sa raz vybuduje aj
na Malom námestí? Rohy chodníkov si
už niektorí občania obstavali kameňmi
a dali tak touto bariérou šancu vysade

jure spĺňajú literu zákona, de facto však
idú proti logike harmonického a trvalo
udržateľného rozvoja mesta, ktoré si dalo
do štítu odvážne logo „Dobré miesto pre
život“. Architektonický skvost tesne vedľa
obchodného domu Coop Jednota je len
takou čerešničkou na torte, že?

Zeleň v parku na Šafárikovom námestí v Bratislave chráni plôtik. V Malackách sa spoliehame na environmentálnu uvedomelosť chodcov.

strane aj účinne zabraňovať devastovať
majetok nás všetkých. Má na to svoje ná
stroje aj ľudí. Stavebné konania, regulatí
vy zástavby, územný plán mesta a mno
ho ďalších legislatívnych nástrojov by ma

li byť dostatočnou bariérou proti chao
tickej výstavbe. Že nie sú? Nuž niečo ale
bo niekto musel zlyhať. Najčastejšie zdra
vý rozum, pretože iba jemu sa priečia
mnohé rozhodnutia úradníkov, ktoré de

Investori si našli cestičku
aj na Táborisko
Po februárovom zastupiteľstve padla
ďalšia dlhoročná, priam psychologická
bariéra. A niektorí jej pád dokonca priví
tali s radosťou. Za diaľnicou, v lokalite Tá
borisko sa bude stavať. Doteraz bola diaľ
nica hranicou medzi mestom a vojen
ským priestorom. Teraz si investori našli
cestičky, ktorými sa otvárajú možnosti
na vybudovanie priemyselných a logis
tických hál už aj za touto bariérou. Mimo
priorít mesta, do 31. 1. 2008 bez súladu
s platným územným plánom. A ohláse
né sú aj ďalšie snahy investorov v lokalite
južne od rybníka Tančibok.
Pre Malacky je toto územie, našťastie,
stále v správe ministerstva obrany, zele
nými pľúcami. Zónou, ktorá vytvára pod

Sami bojujeme
dennodenne
Ako ďalej? Ťažký boj. Pritom niečo má
me v rukách aj my občania. Vlastne všet
ko. Alebo presnejšie povedané takmer
všetko, dalo by sa povedať po skúse
nostiach, ktoré práve v posledných týž
dňoch získali občania Pezinka s nechce
nou skládkou komunálneho odpadu (po
zri: http://www.nechcemeskladku.szm.sk/).
To, čo môžeme urobiť hneď a nestojí ani
korunu, je začať u seba. Hoci len tým, že
urobíme pár krokov po chodníku navyše
a obídeme už rokmi vyšliapanú hlinenú
skratku, čo mohla zostať zeleňou.
Lakmusovým papierikom našej
kultúry sa už na jar stane kláštorný parčík. Bariéra živého plotu bola odstránená. Zábrany, tak bežné
inde vo svete, tu nebudú. Len bez
mocná tráva v meste, ktorá sa v bú
raní bariér tak úspešne presadzuje
v rámci celého Slovenska.
Milan Valachovič
Foto: archív M. V.

Kritickým perom
Vážená redakcia Malackého hlasu,
s prekvapením som si prečítal vyjadrenie pána Piecku ohľadne povolenia do
vojenských priestorov (VP). Žasnem! Ako má preukaz za 150 Sk ochrániť pred neobjave
nou muníciou? Má v sebe zabudovaný čip na včasné upozornenie
pred ňou? Nechápem, na čo potom idú moje dane pre tento rezort.
Namiesto úcty k občanovi, ktorý ich „sponzoruje”, cucajú ďalej a stá
le nemajú dosť. A to nechcem riešiť ich celkovú existenciu a zmysel.
Áno, mali by nás chrániť a verím, že aj slúžiť. Namiesto toho spo KRITICKÝM
PEROM
platňujú, za čo už majú zaplatené formou dane. Zároveň len musím
súhlasiť s uverejneným listom čitateľa. Mám podobnú skúsenosť. Jediné, čo ospravedl
ňuje správanie a aroganciu „rambov v teréňaku“, je ich zúfalá túžba za vykázaním ne
jakej činnosti, a tým aj ich „užitočnosť” v očiach nadriadených. Je to smutné, no ak nie si
poľovníkom alebo papalášom, máš smolu. Môžeš si užívať krásy mesta, no nie prírody.
Úprimne – zrušil by som celú ich inštitúciu.

Redakčná poznámka:
Situáciu so zákazom vstupu do vo
jenského priestoru budeme aj ďalej sle
dovať. Z kuloárov sme sa dozvedeli, že sa
chystá dokončenie výstavby známeho
„plotu slobody“. Ten sa ťahá od Malaciek
na Rohožník. Ten mal zabrániť vstupu
cudzích osôb do VO Záhorie, prenikaniu
vysokej zveri na letiskovú dráhu či na
poľnohospodárske pozemky. Neskôr sa
z neho vykľula výstavba zvernice. (Prí
spevky v 8/2006; MH12/2006.)
Aktuálne informácie prinesieme
v niektorom z budúcich čísel.

V. N. (meno autora príspevku máme v redakcii)

-mh-



V kuloároch sa opäť hovorí
o dokončení „plotu slobody”.
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Igor Hrnko, autor víťazného loga
Malackého hlasu:

„Grafika sa

[za posledné roky]

profesionalizuje”

Pochádza z Prievidze, no v Malackách žije už trinásť rokov. Do súťaže
o nové logo Malackého hlasu by sa azda nezapojil, keby ho „nenakopla“
manželka. Chcel jej spraviť radosť. Poslal šesť návrhov, ktoré stvoril za
šesť hodín čistého času počas vianočnej dovolenky. Vedel, ako na to. Je
síce absolventom školy úžitkového výtvarníctva, no desať rokov praco
val v časopisoch a osem rokov pôsobí v reklamnej agentúre ako grafik.
Igor Hrnko.
Hlavička mu problém
nerobila
S nástupom roka chcela redakcia Ma
lackého hlasu priniesť čitateľom zmenu.
Noviny s novou hlavičkou – teda logom,
ktoré „korunuje“ každé jedno číslo. „Ve
del som, ako na to. V časopisoch (v Profi
te, Eurotelevízii, Eve, pozn. red.) som pra
coval takmer desať rokov. Vymýšľal som
koncepcie a dohliadal práve na grafikov,“
rozhovorí sa sympatický víťaz súťaže.
„Logá tvorím rád. V agentúre ich robím
často. Som autorom napríklad nového
logotypu Pivovarov Topvar.“ Igor Hrnko
skončil aj v prvej dvadsiatke v súťaži
o nové logo Bratislavy a šťastie skúšal
s návrhom loga Bratislavského samo
správneho kraja.

dobrých návrhov, je len na výberovej ko
misii, ako rozhodne. Aj v tejto oblasti
fungujú trendy. To, čo je rok či dva dob
ré, nemusí byť o štyri. Potom je tu skupi
na nadčasových log, ktoré si svoju
pozíciu udržia. Iné prejdú redizajnom,“
myslí si I. Hrnko, ktorý dodáva, že aj v sa
motnej reklamnej brandži sa ľudia dosť
točia. „Málokto nezmenil miesto osem
rokov,“ usmieva sa.
Byť tvorivý je náročné
Aké skúsenosti má s tvorivou krízou?
„Miera kreativity u každého kolíše. Aj
ja mám obdobia, keď sa mi nedarí. Dô
ležité je vtedy urobiť aspoň dobrý štan
dard. „Veľké veci“ nemusia vznikať stále.
Mám však vybudovaný istý systém prá
ce. A priznávam, že nie som dobrý vo
všetkom. Základom je vždy zadanie klien
ta a jediným nedostatkom čas. Potom je
dosť náročné vystihnúť predstavu dru
hej strany, ktorá nemá jasnú koncepciu,
ale len niečo tuší,“ zamýšľa sa.
Ako to bolo s Malackým hlasom?
„V zadaní bola síce modernizácia, no
keď sa to tak vezme, v novom logu je po
užité tradičnejšie písmo. To však nezna
mená, že idete späť. Záleží od spôsobu
použitia. Niektoré písma prežívajú roky
a stále majú silné postavenie.“ A spo
mína na čas, keď začínal vo vydavateľ
stve časopisov: „S novou koncepciou
jedného z nich prišla Švajčiarka – česká
emigrantka, ktorá ma zacvičovala v gra
fike. Redaktori vtedy „zadupali“ priestor
textom a grafikom nezostala možnosť
realizovať sa. – Z každého článku sa dajú
vyhodiť dve tretiny a nestratí zmysel, –
povedala mi. Potom prichádza rad na
grafické vyšperkovanie. Treba však do
dať, že vždy záleží aj od poslania periodi
ka. Či ide o bulvár alebo seriózne lokálne
médium.“

Vzory z brandže
„Patrím ku generácii ovplyvnenej Ne
villom Brodym, významným grafikom
osemdesiatych rokov. Druhá vlna prišla
s nástupom počítačov. Jej reprezentan
tom je napríklad David Carson. Začiat
kom deväťdesiatych rokov sa však do
brandže dostalo veľa amatérov. Každý,
kto mal počítač, si trúfal navrhovať logá.
Dnes sa to opäť profesionalizuje. Úroveň
vizuálneho štýlu však vždy závisí od zá
kazníka. Vzniká len to, čo je ochotný za
platiť,“ hovorí odborník.

LUCIA VIDANOVÁ
Foto: archív I. H.

Grafika je individuálna
„Táto práca je výsostne individuálna.
V posledných rokoch vzniká veľa log
miest a regiónov. Aké sú? To sa nedá ob
jektívne hodnotiť. Ak je v súťaži desať

MH 08 F8

MH 08 F9

Súťažiaci museli dodržať dve podmienky – nemeniť názov novín a vymyslieť logo, ktoré by harmonizovalo s erbom
mesta. Igor Hrnko to vystihol najlepšie. Sami porovnajte staré s novým.

Predstavujeme [staro]nové
rubriky Malackého hlasu
SKRÁTKA

Zopár ukážok
z tvorby
Igora Hrnka
MALACKÝ HLAS

5/2008

Skrátka
Krátke spravodajské
správičky z rokova
ní predstaviteľov
mesta či dianí
v meste.

Kritickým perom
Iskrivé listy čitate
ľov.
KRITICKÝM
PEROM

Čitateľský barometer
Čitateľské hodnotenie príspevkov
z minulého čísla.

Vraciame sa k téme
Ako sa riešia problémy, ktoré sme na
črtli v niektorom z minulých čísel?

Téma čísla
Rôznorodé pohľady na aktuálne témy.

Za hranicami
Rozhovory so zaujímavými rodákmi,
obyvateľmi Malaciek, ktorí sa zdržiava
jú mimo Slovenska.

Jedna pani
povedala
Sú klebety prav
dou? Zistíme. Ob
novujeme rubriky.

Žijú medzi nami
Rozhovory s ľuďmi s výnimočným osu
dom, talentom, schopnosťami či origi
nálnou záľubou z vášho okolia.

VERZUS

Verzus
Dve strany, dva ná
zory, kto má prav
du? Rozhodnite sa
sami.

Pýtame sa za vás
Otázky redakcie od
borníkom; interpe
PÝTAME SA lácie poslancov.
ZA VÁS

Zaujímajú sa o nás
Čo o Malackách zve
rejnili iné médiá?
ZAUJÍMAJÚ
SA O NÁS

-mh-
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Už viete, komu venujete 2 % z dane?
autobusová stanica
Mlynské Nivy 31, 820 04 Bratislava
24, P. O. BOX 35

prijme do zamestnania

vodičov
autobusov

Do 31. marca tohto roku môžete roz
hodnúť o tom, komu venujete svoje 2 %
z dane. Ide o rôzne nadácie, občianske
združenia a neziskové organizácie, kto
rým získané peniaze pomôžu lepšie a efek
tívnejšie realizovať svoju činnosť.
„Ak vypĺňate daňové priznanie pre fy
zické osoby – typ A – zamerajte sa na VIII.

lu zaplatenej dane z príjmov fyzických
osôb podľa § 50 zákona.” Internetová
stránka tiež uvádza, že do príslušných ko
lónok treba uviesť sumu 2 % z vašej dane,
IČO, právnu formu, názov a sídlo subjek
tu.
Ak ste zamestnaní, požiadajte svojho
zamestnávateľa o vykonanie ročného zúč

oddiel s názvom Vyhlásenie o poukázaní
podielu zaplatenej dane z príjmov fyzic
kých osôb podľa § 50 zákona,” ponúka
návod na poukázanie dane internetová
stránka www.dvepercenta.sk. „Ak vypĺ
ňate daňové priznanie pre fyzické osoby
– typ B – venujte pozornosť XII. oddielu
s názvom Vyhlásenie o poukázaní podie

Číslo účtu

Právna forma

30847010 Jánošíkova 68

7083283/5200 (OTP banka, a. s.)

Občianske združenie

Atletický klub AC Malacky

31873901 Záhorácka 95

0019193666/0900 (Slovenská sporiteľňa, a. s.)

Občianske združenie

3.

Boxing Club – Robotnícka telovýchovná jednota

36065048 1. mája 108

1685611051/0200 (Všeobecná úverová banka, a. s.)

Občianske združenie

4.

Detské centrum VÁNOK

36071081 Martina Rázusa 30

1460506007/1111 (UniCredit Bank Slovakia, a. s.)

Občianske združenie

5.

Fond pre rozvoj výchovy a vzdelávania „n. f.”

31782990 1. mája 8

0180046347/0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)

Neinvestičný fond

6.

FORNIX

31813500 Kláštorné nám. 3

3252928001/5600 (Dexia banka Slovensko, a.s.)

Občianske združenie

7.

Harmónia s prírodou

30801435 Radlinského 2432

2625860800/1100 (Tatra banka, a.s.)

Občianske združenie

8.

IBK Malacky

30858119 Rakárenská 1

1460763003/1111 (UniCredit Bank Slovakia, a. s.)

Občianske združenie

9.

MANSVET

31803156 Kláštorné nám. 1

0181135317/0900 (Slovenská sporiteľňa, a. s.)

Občianske združenie

10. Medicínska alternatíva, n. o.

36077917 Bernolákova 1A

2666746043/1100 (Tatra banka, a. s.)

Nezisková organizácia
poskytujúca všeobecne
prospešné služby

11. Mestký stolnotenisový klub Malacky

31793851 Sasinkova 73

0180285663/0900 (Slovenská sporiteľňa, a. s.)

Občianske združenie

12. Mladí Ľudia Organizujú a Komunikujú

31800963 Kláštorné nám. 3

3223430001/5600 (Dexia banka Slovensko, a. s.)

Občianske združenie

13. Nadácia Pro Malacky

30798345 Radlinského 2751/1

3269551001/5600 (Dexia banka Slovensko, a. s.)

Nadácia

14. Slovenský skauting, 69. zbor M. R. Štefánika Malacky

31801901 Robotnícka 1

0181420556/0900 (Slovenská sporiteľňa, a. s.)

Občianske združenie

TERAZ MIMORIADNA PONUKA –
možnosť bezplatného získania vodič
ského oprávnenia sk. „D” pre záujem
cov o prácu vodiča v Slovak Lines!!!

15. Slovenský zväz telesne postihnutých, Okresné centrum

36068209 Záhorácka 37

0181597992/0900 (Slovenská sporiteľňa, a. s.)

Občianske združenie

16. Športový klub Žolík Malacky

31817769 Jozefa Kubinu 15

6619830005/1111 (UniCredit Bank Slovakia, a. s.)

Občianske združenie

17. Telovýchovná jednota Strojár Malacky

17642639 Sasinkova 73

0019192508/0900 (Slovenská sporiteľňa, a. s.)

Občianske združenie

Kontakt:
tel.: 02 55 64 01 82, 0905 57 12 21,
e-mail: pers@slovaklines.sk

18. Vstúpte, n. o.

37924664 1. mája 15

0189346266/0900 (Slovenská sporiteľňa, a. s.)

Nezisková organizácia
poskytujúca všeobecne
prospešné služby

19. Záhorácky letecký klub Malacky

30852447 Ľ. Zúbka 1178/9

2627860257/1100 (Tatra banka, a. s.)

Občianske združenie

20. ZDRUŽENIE POTÁPAČSKÉHO KLUBU THESIS SLOVAKIA

31808239 Stupavská 1345

6626178000/1111 (UniCredit Bank Slovakia, a. s.)

Občianske združenie

Súkromná bezpečnostná služba
so sídlom v Bratislave

21. Združenie priateľov branných športov

30858569 Bodrocká 21

2621194038/1100 (Tatra banka, a. s.)

Občianske združenie

22. Združenie rodičov pri ZŠ Dr. J. Dérera

30851602 Gen. M. R. Štefánika 7 019192540/0900 (Slovenská sporiteľňa, a. s.)

Občianske združenie

prijme

23. Zlatý vek

30855462 Záhorácka 1919

Občianske združenie

Požadujeme:
• vodičské oprávnenie skupiny „D“
• slušné a zdvorilé vystupovanie
• profesionálny prístup k práci
• bezúhonnosť
• psychická a zdravotná spôsobilosť
Ponúkame:
• prácu v ambicióznej spoločnosti
• stabilné finančné ohodnotenie
•	možnosť odborného rastu formou
školení
• zamestnanecké cestovné výhody
•	stabilizačný príspevok 24 tis. Sk po
skúšobnej lehote
•	jubilejné a vernostné odmeny, od
meny za beznehodovosť
•	cestovné náhrady (diéty) a príplatky
v zmysle legislatívy
• ubytovanie zdarma
• nový vozový park
•	kondičné jazdy na autobuse pre vo
dičov bez praxe
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bezpečnostných
pracovníkov
na objekt
vo Veľkých
Levároch.
Požadujeme odbornú spôsobilosť, po
núkaný plat od 60 do 70 Sk/h a ďalšie
výhodné podmienky.
Kontakt:
0903 24 66 08, 0903 25 37 50,
email: bratislava@dynasty.sk.
MH 08 F13

Č.

Organizácia

IČO

1.

1. SFC ARTEMIS

2.

DROBNÁ INZERCIA

Adresa

tovania preddavkov na daň z príjmov
a o vystavenie potvrdenia o zaplatení da
ne. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 %
z dane, uveďte vaše meno, rodné číslo,
bydlisko a sumu 2 % z dane.
Nasleduje posledný krok – najneskôr
do 30. apríla pošlite (doručte) formuláre
daňovému úradu.
A ktorým organizáciám sídliacim v Ma
lackách môžete korunky darovať?
Zdroj: www.dvepercenta.sk

7818358/5200 (OTP banka, a. s.)

VÝZVA
Mestský úrad Malacky, klientske centrum – životné prostredie ako prevádzko
vateľ pohrebísk v Malackách v zmysle zákona NR SR č. 470/2005 Z. z. o pohreb
níctve a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších prepisov vyzýva nájomcov hrobových miest na
mestských cintorínoch v Malackách Ul. 1. mája a Cesta mládeže, ktorí nemajú
k dnešnému dňu uzatvorenú nájomnú zmluvu na hrobové miesto, aby si splnili
zákonom stanovenú povinnosť a prišli

• Predám 3-izbový rodinný dom v Ro
hožníku po kompletnej rekonštrukcii. Ce
na dohodou. Kontakt: 0908 13 95 72
• Kúpim 1- alebo 2-izbový byt s balkó
nom v Malackách. Kontakt: 0905 30 38 98,
0902 51 18 99
• Kúpim všetky staré motocykle a ND
hlavne Jawa, ČZ, Stadion, Manet a iné, aj
zahraničné, vojenské alebo iné, môžu byť
bez dokladov, nepojazdné, nekompletné
alebo len príslušenstvo. Odveziem. Kon
takt: 0908 92 89 96, 0949 53 96 46
• Predám lacno komplet zatepľovací sys
tém – polystyrén, sieťka, hmoždinky, lepid
lá. Kontakt: 0903 38 80 31

nájomnú zmluvu
na hrobové miesto

podpísať na Mestský úrad v Malackách, klientske centrum – životné prostredie.
K podpísaniu nájomnej zmluvy na hrobové miesto je potrebné si priniesť do
klad o zaplatení hrobového miesta.					
-kc-

MH 08 F11

Pre pracovisko v lokalite Z. Bystrica–
Stupava hľadáme spolupracovníka
so stavebným vzdelaním (SŠ/VŠ, od
bor KPS so živnosťou) na digitalizo
vanie PD. CAD podmienkou, Revit
výhodou. Kontakt: 02/65 93 32 55
MH 08 F12

Krížovka
Cudzie slová začínajúce
písmenom D:
- dalajláma - duchovná hlava Tibetu;
- tajnička č. 4	- opravovňa lodí;
- tajnička č. 2 	- farbosleposť;			
- tajnička č. 1	- dvojhrbá ťava;
- damping 	- veľmi nízka cen. ponuka,
- dred	- pramienkový afroúčes;
- de iure	- podľa práva;			
- dulcinea
- milenka;
- de facto	- skutočne, naozaj;		
- dubiózny 	- neistý, pochybný;
- debardér	- prístavný nosič;		
- duálny
- zdvojený;
- derniéra
- posledné predstavenie ;
- dyzosmia - porucha čuchu;
- diakonia
- služba ľuďom v núdzi;
- džuveč 	- pikantné jedlo z ryže;
- dizajn	- vonkajší vzhľad;		
- džihád	- svätá vojna islamu;
- tajnička č. 3 - rukavičkárska koža;
- džunka	- menšia plachetnica;

10

VODOROVNE
A odborný lekár; ovocná záhrada; ne
vyhnutná potreba včelára B tajnička č. 1;
ostrov v Indonézii; jedno z biblických
miest C kartársky výraz; produkt včiel;
miesto s výraznou zmenou výšky vodné
ho toku; obsluhuj pec; značka kozmetiky
D alebo básnicky; tajnička č. 2; Africký
pohár národov – obrátene E tajnička č.
3; používal kosu; zariadenie na stláčanie;
nestoj; kráľ zo Shakespearovej drámy F
mesto, v ktorom si každý nerád sadá; bez
kmeňová drevina; spojka; atletická dis
ciplína; napodobňuje hlas prasaťa G znač
ka obľúbenej deky; likviduje odpad v Ma
lackách; autor teórie evolúcie človeka.
ZVISLE
1 odhovoril od niečoho 2 dva polome
ry; infekčná choroba vyskytujúca sa hlav
ne v Afrike 3 na tom mieste; mládenec po
moravsky 4 hlavné jedlo dňa; Slovenský

virologický inštitút 5 pokles; potom; sta
rorímsky peniaz 6 on po nemecky; do
pravný prostriedok; samohláska 7 rím
skych 500; mŕtvy po nemecky; vznášanie
sa 8 starší prípravok na leštenie kovov;
Rada Európy 9 čpavok 10 poštová zásiel
ka; lebo básnicky 11 rímskych 1000; cha
rakter – výrazná črta; súbor stromov
a krov 12 tón „e“ znížený o poltón; oblek
1
A
B
C
D

2

3

4

5

6

7

8

po nemecky – obrátene; Dominik 13 tajnička č. 4; hneď; pojem duše u starých
Egypťanov 14 Oblastný dom úžitkových
služieb; laserová vodováha s rotačnou
hlavou 15 infekčná choroba stredoveku;
Viedeň v nemčine – obrátene 16 spolu
hláska „m“ foneticky; príslušníci indián
skeho kmeňa 17 pohostinstvo v Malac
kách.
9

NA POMOC: 14 LVR
Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

Kto chce súťažiť o poukážku na procedú
ry fyziatricko-rehabilitačného oddelenia
v hodnote 250 Sk, nech pošle kupón spo
lu so správnymi odpoveďami do 12. marca a zaradíme ho do žrebovania.

10 11 12 13 14 15 16 17

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie tajničky –
1. Casting, 2. Cimelér, 3. Cysta, 4.
Cer – sme vyžrebovali Janu Besedovú z Bernolákovej ulice, ktorá získava
predplatné magazínu Žena.

E
F
G
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KULTÚRA • SPOLOČENSKÁ KRONIKA • OZNAMY

Montessori pedagogika

Kalendár podujatí
5. 3. o 15.00 h Čaj o tretej, posedenie pri hudbe, hrá Paľo Kno
tek, vstupné 10 Sk, SD MCK, OZ Zlatý vek
5. 3. o 20.00 h FK Nebo nad Berlínom, vstupné: členovia 40
Sk, ostatní 60 Sk, KD, MCK
6. 3. o 18.30 h Zápas I. kola play-off, Strojár Malacky – CHEMES Humenné, vstup – dospelí 20 Sk, študenti a deti 10 Sk,
ŠK Malina, VOTJ Strojár Malacky
6. 3. o 19.00 h Asterix a olympijské hry, rod. komédia, vstup
né 70 Sk, KD, MCK
7. 3. o 16.00 a 19.00 h Asterix a olympijské hry, rod. komédia,
vstupné 70 Sk, KD, MCK
8. 3. od 9.00 h Celoslovenská tanečná súťaž Saltare Orbis,
ŠH Malina, TŠ Saltatrix, MCK
8. 3. o 10.00 h Čaro jari očami detí, príprava veľkonočných
ozdôb, CVČ
8. 3. o 14.00 h do 17.00 h Burza detského, tehotenského
ošatenia a doplnkov, DC Vánok
8. 3. o 16.00 a 19.00 h Asterix a olympijské hry, rod. komédia,
vstupné 70 Sk, KD, MCK
9. 3. o 8.30 – 16.00 h Halová futbalová liga prípravky, vstup
voľný, ŠH Malina, ŠK Žolík, CVČ
9. 3. o 16.00 h Asterix a olympijské hry, rod. komédia, vstup
né 70 Sk, KD, MCK
10. 3. – 16. 3. Týždeň slovenských knižníc, MCK Záhorácka
10. 3. o 14.30 h Babičkina čajovňa, MsCSS, OZ Zlatý vek
11. 3. o 14.00 – 16.00 h Poradenské hodiny spojené s kultúrnym a relaxačným programom, vstup voľný, MsÚ, ZZP
Viktória
12. 3. o 13.30 h Beseda so spisovateľom – tvorba Stanislava
Hábera, CVČ
12. 3. o 15.30 h Pre Teba, mamička – pásmo, piesní a básní
spojené s darčekom pre mamičky, CVČ
12. 3. o 20.00 h FK Pani Pomsta, vstupné: členovia 40 Sk,
ostatní 60 Sk, KD, MCK
13. 3. o 19.00 h Americký gangster, triler, vstupné 70 Sk, KD,
MCK
14. 3. o 19.00 h Americký gangster, triler, vstupné 70 Sk, KD,
MCK
15. 3. o 16.00 h Pokánie, romantický film, vstupné 70 Sk, KD,
MCK
15. 3. o 19.00 h F. G. Lorca: Krvavá svadba, DNH, réžia Vlado
Zetek, vstupné 70 Sk, KD, MCK
16. 3. o 10.00 do 20. 00 h Zápas 2. florbalovej ligy, vstup voľ
ný, ŠH Malina TJ Sokol Gajary
16. 3. o 16.00 h Rozprávková nedeľa, Záhorácke divadlo
Senica: Ťažký osud korytnačky Žofky, o putovaní morskej
korytnačky svetom ľudí, vstupné 40 Sk, KD, MCK
16. 3. o 19.00 h Pokánie, romantický film, vstupné 70 Sk, KD,
MCK
17. 3. o 8.00 – 13.00 h Poradenské hodiny, MsÚ, Únia ne
vidiacich a slabozrakých
17. 3. o 10.00 a 14.00 h Záhorácke divadlo Senica: Ťažký
osud korytnačky Žofky, o putovaní morskej korytnačky sve
tom ľudí, Stretnutie s Táliou pre MŠ a ZŠ, KD, MCK
18. 3. o 14.00 – 16.00 h Poradenské hodiny spojené s kultúrnym a relaxačným programom, vstup voľný, MsÚ, ZZP
Viktória
18. 3. o 15.00 h Marec – mesiac knihy, návrh na vyrobenie
obalu pre svoju knihu, CVČ
19. 3. o 15.30 h Ide jar, pásmo hier pre deti, CVČ
19. 3. o 20.00 h FK Krysiar, vstupné: členovia 40 Sk, ostatní
60 Sk, KD, MCK
20. – 22. 3. o 19.00 h P. S. Milujem Ťa, romantický film, vstup
né 70 Sk, KD, MCK
25. 3. o 14.00 – 16.00 h Poradenské hodiny spojené s kultúrnym a relaxačným programom, vstup voľný, MsÚ, ZZP
Viktória
26. 3. o 14.00 h Posedenie pri hudbe, hrá Paľo Knotek,
vstupné 10 Sk, SD MCK, Klub dôchodcov, Jednota dôchodcov
v Malackách
26. 3. o 17.00 h 90 rokov športu v Malackách, stretnutie
s pamätníkmi malackého športu, moderuje Mgr. Anton Paš
teka, vstup voľný, Galéria MCK, Záhorácka ul.
26. 3. o 20.00 h FK Import Export, vstupné: členovia 40 Sk,
ostatní 60 Sk, KD, MCK
27. 3. o 16.00 h Verejný žiacky koncert, vstup voľný, synagó
ga, ZUŠ
27. 3. o 19.00 h Saw 4, horor/triler, MP – 18, vstupné 70 Sk, KD,
MCK
28. 3. o 17.00 h Štefan Horínek – Obrazy, vernisáž výstavy
do 20. 4., vstup voľný, Galéria MCK, Záhorácka ul.
28. 3. od 18.00 h do 29. 3. do 9.00 h Noc s Andersenom, noc
s rozprávkovými bytosťami a rozprávkami spisovateľa P. Dob
šinského, Knižnica MCK
28. 3. o 19.00 h Saw 4, horor/triler, MP-18, vstupné 70 Sk, KD,
MCK
29. 3. o 16.00 h Pán Včielka, anim. rozprávka, vstupné 70 Sk,
KD, MCK
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29. 3. o 19.00 h Čertovský holič z Fleet Street, triler/muzikál,
MP-18, vstupné 70 Sk, KD, MCK
30. 3. o 16.00 h Pán Včielka, anim. rozprávka, vstupné 70 Sk,
KD, MCK
30. 3. o 17.00 h Koncert malackého speváckeho zboru Vox
humana, otvorenie Malackej hudobnej jari, dirigent Gabriela
Peťková, vstupné dobrovoľné, františkánsky kostol, MCK
30. 3. o 19.00 h Čertovský holič z Fleet Street, triler/muzikál,
MP-18, vstupné 70 Sk, KD, MCK
Týždeň slovenských knižníc 10. 3. – 16. 3.
3. 3. Život a tvorba Pavla Dobšinského, výstava pri príleži
tosti 80. výročia narodenia P. Dobšinského
3. – 17. 3. Vedomostný kvíz, vyhodnotenie kvízu sa uskutoč
ní 20. 3. o 14.00 h
10. – 14. 3. od 9.00 do 11.00 h Ako používať internet, mini
rýchlokurz pre seniorov
11. 3. o 14.00 h Vyhlásenie kráľa detského čitateľa
11. 3. o 17.00 h Beseda s historikom Pavlom Dvořákom
12. 3. o 18.00 h Duša človeka vsadená do poézie a prózy,
stretnutie s mladými začínajúcimi autormi, prezentujúcimi
svoje diela v literárnej súťaži Malacké brko
13. 3. o 10.00 h Život a tvorba Pavla Dobšinského, beseda
pre ZŠ pri príležitosti 80. výročia narodenia P. Dobšinského
14. 3. o 10.00 h Ocenenie dlhoročných čitateľov, exkurzie
do knižnice, oboznámenie sa s výpožičnou technikou, litera
túrou a činnosťou knižnice, Týždeň bez pokút, možnosť vrá
tiť knihy po termíne bez pokuty
Bezplatné zápisné pre žiakov 1. ročníkov základných škôl
28. – 29. 3. Noc s Andersenom, noc s rozprávkovými bytosťa
mi a rozprávkami spisovateľa Pavla Dobšinského
Múzeum Michala Tillnera, Záhorácka 1919
Ut – Pia 9.00 – 12.00 h, 13.00 – 17.00 h; So – Ne 14.00 – 17.00 h
Vstupné: dospelí 20 Sk, deti 10 Sk
Výstava: Tlače a archiválie v Múzeu Michala Tillnera
Galéria MCK, Záhorácka 1919
Ut – Pia 9.00 – 12.00 h, 13.00 – 17.00 h, So – Ne 14.00 – 17.00 h
Vstup voľný
Miroslav Bucher – Portrét zeme, od 29. 2. do 20. 3.
Štefan Horínek – Obrazy, od 28. 3. do 20. 4.
Krypty pod františkánskym kostolom
Otvorené na požiadanie, tel. č.: 034/ 772 21 10
Vstupné 10 Sk
I. Stála expozícia – história kostola, františkánov, Pálfiovcov, krypty, lapidárium
II. výstava fotografií – Významné osobnosti pochované na
malackom cintoríne, fotografie P. Blažíček
Knižnica MCK
Otvorená: Po – Pia 10.00 – 12.00 h, 13.00 – 18.00 h,
So 10.00 – 13.00 h
Pravidelné aktivity
Pondelok Tanečné štúdio Saltatrix, Štúdio mladých DNH,
orientálne tance
Utorok Tanečné štúdio Saltatrix, anglický jazyk, Pilates,
o 16.00 h Psychoprofylaktická príprava na pôrod so Z. Slobo
dovou, t. č. 0908 77 31 82, DC Vánok
Streda Tanečné štúdio Saltatrix, Detské divadelné štúdio,
anglický jazyk,
Štvrtok Tanečné štúdio Saltatrix, orientálne tance, Pilates,
Piatok Tanečné štúdio Saltatrix, Divadlo na hambálku
Nedeľa o 10.00 h Nábor nových záujemcov KK Záhorák,
areál klubu
Cvičenie mamičiek pre dobrú kondíciu s Martinou Kanichovou podľa dohody na t. č. 0905/47 19 96, DC Vánok
Vysvetlivky:
KD – Kultúrní domeček, MCK – Mestské centrum kultúry, FK – fil
mový klub, SD – spoločenský dom, ŠH – športová hala,
TŠ – Tanečné štúdio, DNH – Divadlo na hambálku, ZUŠ – základ
ná umelecká škola, CVČ – Centrum voľného času, DC – detské
centrum, MsCSS – Mestské centrum sociálnych služieb, ŠK – špor
tový klub, OZ – občianske združenie, VOTJ – volejbalový oddiel
Telovýchovnej jednoty, ZZP – združenie zdravotne postihnutých,
ZŠ – základná škola, MŠ – materská škola, KK – kynologický klub,
MsÚ – mestský úrad, SNG – Slovenská národná galéria

– riešenie
vzdelávania
pre deti
21. storočia
Čím ďalej, tým intenzívnejšie vnímame dôležitosť vzdelávania detí
od 0 – 6 rokov, a predovšetkým vo
veku 0 – 3 rokov doma rodičmi
a starými rodičmi. Deti sú iné než
voľakedy. Práve preto si vyžadujú
nový funkčnejší spôsob výchovy
a vzdelávania, pretože spôsoby, kto
ré sa uplatňovali a uplatňujú v sú
časnej pedagogike, nefungujú.
Pre novú generáciu detí, ktoré sa po
stavia v dvoch rokoch k počítaču a zač
nú s ním pracovať bez akéhokoľvek vy
svetlenia, nemôže byť klasická výchova
postačujúca. Kto to nepochopil, má s vý
chovou problémy. Týmto ľuďom je nut
né predostrieť kvalitný štýl výchovy, ta
ký, ktorý rozvíja talent detí a vytvára me
dzi rodičom a dieťaťom vzťah založený
na vzájomnej úcte.
Je nevyhnutné, aby matky pochopili
zmysel materskej dovolenky, pretože
detičky sú vo veku 0 – 3 roky najviac
chápavé a chtivé vzdelávania. A tým
by dokázali naplniť hlavné krédo vý
chovy pomocou Montessori metódy:

pomôž mi, aby som to
dokázal urobiť sám.
Ak sa chcete o metóde dozvedieť viac,
zúčastnite sa kurzu – Ako byť dobrou
mamou, otcom, starými rodičmi, au
pair..., ktorý pre vás organizujeme s renomovanou lektorkou Silvovej metódy Evou Štarkovou v Detskom centre
Vánok 4. apríla od 9.00 h do 17.00 h.
Cena kurzu je 1000 Sk.
Bližšie informácie získate na e-mailo
vej adrese zdenaslobodova@seznam.cz
alebo na t. č. 0908 77 31 82.

Spomienka
Dňa 5. 3. uplynie 6
rokov, čo ma na
vždy opustil môj
drahý manžel
Branislav Grgurič.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku. Nosím
Ťa v srdci.
Manželka Mária

4. 3. sme si pripo
menuli 10. výročie
úmrtia drahej man
želky, mamičky,
babky, sestry, tety
Cecílie
Čajkovičovej.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím,
tichú spomienku.
Manžel a ostatná rodina

blahoželáme
5. 3. oslávi životné
jubileum – 60 rokov
Jozef Pribil
K Tvojim narodeni
nám pevné zdravie,
lásku Tvojich naj
bližších a bozky od
vnúčat Robka, Boriska a Lilinky.
Spoločenská kronika
PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:
Marcoví jubilanti:
80 – Anna Klímová; Pavlína
Matúšková; František Pal
ka; Zdenka Tillnerová; Oľga Urbano
vičová; 85 – Vojtech Andraško; Fran
tišek Havlík; Terézia Oslejová; Mária
Soláriková; Františka Zaičková; 90 –
Helena Beňková; 93 – Jozefa Oreská;
95 – Albína Michalovičová; Jozef Ti
chý
VÍTAME MEDZI NAMI:
Vladimír Sedláček, nar.
9. 2. 2008; Malacky
POVEDALI SI ÁNO:

JANKA SOPÓCIOVÁ, -pr-

ČASOPIS NA PRÍJEMNÉ CHVÍLE
ZDRAVIE

ŠPECIÁL

marec 2008
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alebo môj prsník
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pre
zdravie

alebo
neBIO?
Hrozba

s názvom

HPV

?

HĽADÁME

NESMRTEĽNOSŤ

TIPY A RADY

na prevenciu
rôznych ochorení

Problém:

NEPLODNOSŤ

VYHRAJTE S NAMI

Adriana Augustovičová
a Jaroslav Belák; Elena Molnárová
a František Halinár

†

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Jozefína Klasová, 1925, Vy
soká pri Morave; Irma Malí
ková, 1932, Moravský Svätý Ján; Albert Grúz, 1939, Plavecké Podhra
die; František Piaček, 1939, Kosto
lište; František Stehlík, 1924, Per
nek; Emília Marečková, 1929, So
lošnica; Štefan Retzer, 1927, Ma
lacky.
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Najväčší luxus? Zdravie bez chémie!
Cukrovka = sladký život?
Osteoporóza – tichý zlodej kostí
Bolí vás chrbát? Môže to byť v chodidle
Detoxikácia organizmu
Mikróby – potrebné alebo škodlivé?
www.modernazena.sk , e-mail: marketing@metromedia.sk

tel.: 02/49 20 74 36, fax: 02/49 20 74 38

Fašírky
z brokolice
SPOTREBA

500 g brokolice, 100 g žemle, 40 g strú
hanky. 1 vajce, čierne korenie, cibuľa,
soľ, olej
POSTUP

Brokolicu uvaríme v slanej vode, dobre
scedíme a posekáme. Pridáme na kocky
Kalendár podujatí spracovala Turisticko-informačná kancelária
pokrájanú žemľu, vajce, postrúhanú cibu
mesta Malacky (TIK). Prosíme usporiadateľov akýchkoľvek podu
ľu, mleté čierne korenie a polovicu strú
Absolventka
VŠ
TU
doučí
ma
jatí, ktorí chcú mať svoje podujatie zverejnené v nasledujúcich
Metromedia 53x110
f.indd 1
2/25/08 4:16:34
PM Spolu všetko premiešame a na strú
tematiku
a nemecký jazyk,
hanky.
kalendároch, aby dodávali informácie na nasledujúci mesiac
všetky
stupne.
hankou
vysypanej doske robíme fašírky.
vždy do 15. dňa práve prebiehajúceho mesiaca.
Cena: 100 Sk/h. Kontakt:
Ak je zmes mäkká, pridáme strúhanku
0910 66 94 68 (volať po 18.00 h)
alebo zvyšky pomletého mäsa, prípadne
Kontakt: TIK Malacky, tel. 034/772 20 55, info@tikmalacky.sk
dusené huby.
MH 07B3
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ŠPORT • OZNAMY
KRÁTKO ZO ŠPORTU

Vedecká konferencia
v gymnáziu

Beňa vyhral vo Viedni

V Gymnáziu na Ul. 1. mája v Malackách sa 21. februára usku
točnila vedecká konferencia v rámci školského kola stredoškol
skej odbornej činnosti . V multimediálnej učebni pred 5-člen
nou porotou obhajovalo pätnásť študentov svoje vedecké prá
ce, ktoré pochádzali z odborov biológia, história, informatika,
zdravotníctvo, voľný čas, psychológia a chémia.
-mhČÍTAJTE A VYHRAJTE
Hlavnou hrdinkou ďalšieho románu Táne Keleovej-Vasilkovej Dúhový most je Oľga. Obyčajná žena, ktorá má svoje oby
čajné sny. Túži po tom, aby bola bohatšia, aby mohli ísť s rodi
nou na dovolenku k moru, aby nemusela toľko pracovať...
No jej najväčšou túžbou, keďže je „pri tele”, je schudnúť.
Ustavične sa týra rozličnými diétami, chudne a zasa priberie
a z tohto nekonečného kolotoča je
podráždená, nervózna a nešťastná.
Oľga je skalopevne presvedčená, že
len štíhli ľudia majú v živote zelenú.
Keď bude štíhla, bude aj šťastná
a všetko v jej živote sa akoby švih
nutím čarovného prútika zmení
na lepšie a krajšie. Až zásah osudu
jej otvorí oči...
Knihu Vyhliadka od Michaela
Conellyho získava Dana Hoco
vá z Veľkomoravskej ulice v Ma
lackách.
Prosíme výherkyňu, aby sa ohlásila v redakcii na Rad
linského ul. 2751/1 na 3. poschodí, č. d. 407.
Ak chcete o Dúhový most súťažiť, pošlite do 12. marca na
lepený kupón a možno práve na vás sa usmeje šťastie.
Kníhkupectvo Ľubica
OC hotela Atrium, telefón: 772 67 34
Po – Pia 9.00 – 17.30 h
So 9.00 – 12.00 h

Kníhkupectvo
ĽUBICA

KUPÓN
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Tanečné štúdio Saltatrix,
MCK Malacky, Mesto Malacky
organizujú
pod záštitou primátora mesta Malacky RNDr. Jozefa Ondrejku

1. ročník celoslovenskej
tanečnej súťaže

8. marec

Miesto súťaže: Športová hala Malina
Účasť na súťaži: Otvorená súťaž pre všetky
súbory zo SR, EÚ aj pre jednotlivcov
Tanečné disciplíny:
Disco, hip hop, show dance, scénické tance
Vekové kategórie:
detská 7 – 11 rokov; juniorská 11 – 15 rokov;
mládežnícka 15+

A čo vznikne, keď sa dospelí na okamih stanú trpezlivými deťmi? Posúďte sami.

Plastick Shock 08
Klub plastikových modelárov Malacky organizoval v sobotu 23. 2. v priestoroch
posádkovej ubytovne Ozbrojených síl SR (na Juhu) súťažno-výstavné stretnutie
pre záujemcov modelov prúdových lietadiel, vrtuľníkov, kolesovej a pásovej tech
niky, figúrok a búst. V kategórii „ostatné” si zase dospelí, ktorí inklinujú nielen k vo
jenskej technike, mohli popásť oči aj na kvalitných modeloch lodí, civilných áut
a motoriek. Pohár veliteľa útvaru VÚ 1201 za najlepší model získal Vladimír Adame
z Klubu plastikových modelárov Bratislava. Táto súťaž už tradične otvára modelár
sku sezónu na Slovensku.					
-žili-

Hádzanári v príprave
na jarnú časť súťaží
Dorastenci sa 17. februára zúčastnili
6. ročníka memoriálu Lukáša Macka
v Novom Veselí na Morave. Turnaj mal
veľmi dobrú úroveň a napriek umiest
neniu Malačanov na 5. mieste bol tréner
Ľudovít Oslej s účasťou spokojný. Mala
čania podľahli družstvu Házená Lázně
Třeboň 6:12, domácemu Sokolu 10:17,
Secheza Lovosice 7:19 a porazili SKH Ku
řim 12:7. Najlepším hráčom turnaja sa
stal Ivo Oslej z Malaciek .
Muži tiež hrali na turnaji v Brne. Za
účasti štyroch družstiev Malačania ob
sadili druhé miesto. Porazili Házenú Tel
nice 30:20, KP Házená Brno 25:20 a pod
ľahli len víťaznému družstvu Sokol Nové
Veselí 28:37. Strelecky sa uplatnil Pavol
Stachovič a výborní boli obaja brankári
Roško a Kováč. Pod vedením trénera
Ing. Milana Mikulčáka naše mesto re
prezentovali Roško, Kováč, T. Stachovič,
P. Stachovič, Puškáč, Cabadaj, Hlaváč,
Baláž, Gajdár, Frýbert a Pavlík.
Hádzanári veria, že do ŠH Malina na
jarnú časť prilákajú opäť všetkých priaz
nivcov hádzanej Po jesennej časti sú
Malačania na čele tabuľky II. ligy s ná
skokom dvoch bodov pred družstvom
Dubnice a štyroch bodov pred ŠKP Bra
tislava C a Stupavou. V jarnej časti sa
stretli doma 1. 3. s Vajnormi, čakajú ich

NAJ

Anketový lístok

Športovec (meno a priezvisko, klub, kategória)

vyhlasuje anketu

NAJ

obľúbenejší
športovec
a kolektív
roka 2007

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Kolektív (názov klubu, kategória)

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Hlasujúci (meno a priezvisko, adresa)

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Hlas môžete dať športovcovi alebo športovému kolektívu Malaciek, ktorý je vám najsympatickejší, resp. výkony koho oce
ňujete v rámci malackého športu a reprezentácie Malaciek. Vystrihnite anketový lístok a do 1. apríla ho pošlite na adresu
redakcie, prineste osobne do klientskeho centra MsÚ M. Jurdákovej alebo vhoďte do schránky mestských médií pri scho
disku do MsÚ. Spomedzi tých, ktorí sa do ankety zapoja, bude vyžrebovaných desať šťastlivcov – výhercov vecných cien.

✃
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ešte zápasy – 15. 3. s Cíferom, 5. 4. s HK
HC DAC Dunajská Streda, 19. 4. s ŠKP C,
3. 5. so Šaľou, a to vždy o 18.00 h. Do
rastenci vedú II. ligu s päťbodovým ná
skokom pred starším dorastom Dubnice
a osembodovým náskokom pred druž
stvom mladších dorastencov Dubnice.
Malackí dorastenci hrajú zatiaľ v zá
kladnej časti len na palubovkách súpe
rov. 			
-ap-

Malackí kynológovia
hľadajú sponzorov

Medzinárodná
výstava
nemeckých
ovčiakov
Z poverenia Slovenskej únie chovateľov nemeckých ovčiakov usporiada 5. apríla kynologický klub
Záhorák Oblastnú výstavu nemeckého ovčiaka. Ide o prvú slovenskú
výstavu tohto druhu v roku 2008.
Uskutoční sa vo výcvikovom areáli
na Ul. Janka Kráľa v Malackách.
Usporiadatelia očakávajú medziná
rodnú účasť s odhadom asi stovky psov.
Kvalita podmienok, ktoré pre účastní
kov malackí kynológovia pripravia, však
závisí od objemu finančných prostried
kov.
Obracajú sa preto na firmy, podni
kateľov či fanúšikov kynológie, ktorí by
chceli prispieť k vydarenému priebehu
výstavy. Môžu tak urobiť v hotovosti
alebo prevodom na účet klubu číslo:
0019 19 3762/0900.
Zároveň bude záujemcom (sponzo
rom) recipročne poskytnutý priestor na
reklamu vo výcvikovom areáli a tiež vo
výstavnom katalógu.
Záujemcovia získajú bližšie informá
cie na tel. č.: 0905 54 40 91 u predsedu
klubu.
Ing. Milan Freund,
predseda KK Záhorák

Pretekár AC Malacky Ján Beňa štartoval na medzi
národnom halovom atletickom mítingu vo Viedni. V be
hu na 1500 m zvíťazil v druhom časovom behu (pôvod
ne mal bežať vo výkonnostne silnejšom prvom behu)
a dosiahol výkon 4:06,33 s, ktorým si vylepšil svoj osob
ný rekord. V celkovom poradí v konkurencii pretekárov
z Rakúska, Maďarska, Česka, USA a Slovinska obsadil 9.
priečku.
Štartu predchádzali neočakávané peripetie, v ktorých
Beňa vôbec nefiguroval v štartovej listine. Chybu organi
zátorov musel v poslednej chvíli riešiť vedúci slovenskej
výpravy, keď hrozilo, že talentovaný reprezentant SR
v kategórii juniorov na 800 m vôbec nebude bežať. Zá
ťažovú situáciu zvládol nad očakávanie a pomaly roz
behnutú súťaž (medzičas na 1 000 m – 2:49,0) dokázal
v posledných desiatkach metrov zvrátiť vo svoj pro
spech.
Muži: 1 500 m 1. Palitsch (AUT) – 3:57,56; ...9. Beňa
(SVK) – 4:06,33

Medailová žatva
v Bratislave
Športová hala Elán bola 17. februára dejiskom halo
vých Majstrovstiev Bratislavského kraja všetkých kategó
rií v atletike. Z časovo-organizačných dôvodov osobitne
štartovali len žiaci a dorast s juniormi súťažili v kategórii
dospelých. Nadmieru úspešne sa darilo pretekárom AC
Malacky, ktorí vybojovali 15 titulov a dovedna získali 37
medailí. Najúspešnejším pretekárom sa stal Martin Koch
so ziskom 4 zlatých medailí v kategórii žiakov. Najhodnot
nejší výkon predviedla Alexandra Štuková, ktorá utvorila
slovenský halový výkon roka v behu na 200 m (25,45 s).
Aj výkony ostatných pretekárov AC znesú najprísnejšiu
kritiku. Osobné rekordy a dva tituly majsterky kraja si v ka
tegórii žiačok vybojovala Claudia Hladíková (skok do diaľ
ky a 60 m prek.). Žiackymi majstrami kraja sa stali aj Mo
nika Baňovičová (150 m), Marco Adrien Drozda (600 m),
Veronika Hruščová (vrh guľou), Romana Sekáčová (600
m) a Lukáš Štepanovský (1 500 m). Medzi juniormi zakni
hovali víťazstvá Daniel Šimek v najkratšom halovom šprin
te a Ján Beňa v behu na 200 m. Prvenstvo neušlo ani Bar
bore Šimkovej, ktorá sa pomaly dostáva do formy a v žen
skej 60-ke sa dostala pod hranicu 7,90 s.
Výsledky:
žiaci 60 m 1. Koch (AC Malacky) – 7,75, 150 m 1. Koch
(AC Malacky) – 18,46, 300 m 1. Koch (AC Malacky) – 39,59,
600 m 1. Drozda (AC Malacky) – 1:36,36, 1 500 m1. Štepa
novský (AC Malacky) – 5:57,95; diaľka 1. Koch (AC Malac
ky) – 594, juniori 60 m ,1. Šimek (AC Malacky) – 7,64, 200
m 1. Beňa (AC Malacky) – 23,80, žiačky 60 m prek. 1. Hla
díková (AC Malacky) – 9,56, 150 m 1. Baňovičová (AC Ma
lacky) – 20,01, 600 m 1. Sekáčová (AC Malacky) – 1:50,79,
diaľka 1. Hladíková (AC Malacky) – 515, guľa 1. Hruščová
(AC Malacky) – 8,47, ženy 60 m 1. Šimková (AC Malacky) –
7,88, 200 m 1. Štuková (AC Malacky) – 25,45.

Vyrastá ďalšia atletická
nádej
Halové M SR dorastencov a dorasteniek v atletike, kto
ré sa 16. februára uskutočnili v Bratislave, mali pre Mala
čanov striebornú príchuť.
O prvý úspech AC sa postarala Alica Mackovichová,
ktorá v behu na 400 m vybojovala vynikajúce 2. miesto
v novom osobnom rekorde (60,07 s). Z pohľadu AC Ma
lacky bola tiež ústrednou postavou celých majstrovstiev.
Bola aj pri druhom striebre, ktoré pridalo kvarteto dievčat
AC Malacky v štafete na 4 x 200 m. Moniku Baňovičovú,
Claudiu Hladíkovú a Veroniku Harculovú (vekom ešte len
žiačky) priviedla Alica do cieľa v druhom najrýchlejšom
čase. Svoj talent a vzostupnú výkonnosť potvrdila aj v be
hu na 200 m a zaknihovala svoje ďalšie zlepšenie na tejto
trati. Jej výkony dokumentujú, že v Malackách vyrastá ďal
šia výborná atlétka. Premiéru na M SR zvládol veľmi dobre
Michal Ružek. V behu na 200 m sa dokázal vtesnať do pr
vej osmičky a na 400-metrovej trati obsadil 11. miesto.
Dorastenky: 200 m 1. Kršáková (Inter Bratislava) –
25,81 ...4. Mackovichová (AC Malacky) – 26,97,
400 m 1. Mišíková (OŠG Trenčín) – 59,51; 2. Mackovichová (AC Malacky) – 60,07, 4 x 200 m 1. OŠG Trenčín –
1:49,46; 2. AC Malacky – 1:49,54
Dorastenci 200 m 1. Vajdík (Dolný Kubín) – 23,33; ...8.
Ružek (AC Malacky) – 24,96, 400 m 1. Vajdík (Dolný Ku
bín) – 50,91; ...11. Ružek (AC Malacky) – 55,42
Rubriku spracoval: ZOLTÁN BARSKI

Dvojtýždenník vydáva Mesto Malacky • Vedúca redaktorka Mgr. Ivana Potočňáková, redaktorka PhDr. Ing. Lucia Vidanová, jazyková úprava Mgr. Eva Žilavá • Redakčná uzávierka v pondelok – nepárny týždeň • Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme a nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu a krá
MALACKÝ
tenie rukopisov • Grafika a polygrafická príprava: Peter Jackanin – INAK • Tlač: Petit Press, a. s., Bratislava • Adresa redakcie: Malacký hlas, MsÚ v Malackách, Radlinského ul. 2751/1, 901 01 Malacky, tel.: 034 796 61 73, malackyhlas@malacky.sk, www.malackyhlas.sk
• Registrácia HLAS
na OÚ v Malackách, č.5/2008
Ma–3/99

