Do každej domácnosti v Malackách

22/XVIII	

Dvojtýždenník • www.malacky.sk

malackyhlas @malacky.sk

Príjemné
prežitie
vianočných
sviatkov
v kruhu
najbližších,
veľa lásky a šťastia
vám do nového roka
želá

úvodník

Vianoce
bez
pekla
Prvá reportáž vo večerných správach
všetkých televízií spôsobila tuhnutie
krvi v žilách. V dvadsiatom prvom sto
ročí, v strede civilizovanej Európy, v kra
jine hrdiacej sa závratným ekonomic
kým rastom existuje otrokárstvo.
Doplňujúca informácia pritiahla
k obrazovkám aj tých, ktorí večerné
správy sledujú len na pol oka i ucha:
otrokárstvo prevádzkujú rodičia na
svojich deťoch.
Šiesteho decembra Mikuláš navštívil
všetky dobré deti. Pohladil vlásky ťaž
kou, no láskavou stareckou rukou,
usmial sa popod fúzy a z hĺbky obrov
ského vreca vyťahoval tu oriešky, tam
čokoládové figúrky. Dobru vždy na chr
bát dýcha zlo. A čaká, či mu dáme príle
žitosť.
Sivovlasý muž v červenom rúchu od
nepamäti vodí so sebou anjela i čerta.
Ten čierny s očami ako uhoľ a úmyslami
hodnými diabla prináša raz v roku na
svetlo sveta memento, že existuje peklo.
Na školských besiedkach i mestskom
mikulášskom happeningu v Zámockom
parku nikdy nedostane šancu. Preč s čer
tom! volá jednohlasne publikum.
Dievčencom z Vernára sa nepodarilo
čerta prekričať. Umlčal ich bič otčima,
údery od mamy, vyčerpanie z každo
dennej ťažkej práce. Prežívali peklo pod
rodičovskou strechou. Na mieste, kde
má dieťa nachádzať lásku bez začiatku
a konca.
Na adventných vencoch je už len
jediná nezapálená svieca. Nech horí za
všetky deti, ktorým dospelí kradnú det
stvo. Nech má každé dieťa Vianoce bez
pekla.
IVANA POTOČŇÁKOVÁ

16. 12. 2008

primátor

Lekárne
v pohotovosti
V Malackách budú zabezpečovať po
hotovostnú službu v dňoch od 20. do
28. decembra lekáreň SUN PHARMA
na Mierovom námestí v čase od 8.00 h
do 15.00 h a v dňoch od 29. decembra
do 11. januára lekáreň PRI STANICI,
na Záhoráckej ulici v čase od 8.00 h do
15.00 h.
		
-ts-

Mikuláš
navštívil aj nás
Tento rok zavítal Mikuláš do Malaciek o deň neskôr, než mu prikazuje kalendár, ale to deťom
a dospelým v Zámockom parku
vôbec neprekážalo.
Kým Mikuláš, ktorého tradične stvár
nil Vlado Zetek, čakal na svojich pomoc
níkov anjelov a čertov, dorazili hlavný
pekelník v podaní Juraja Kemku a biely
posol z neba Robo Jakab. Oboch pri

viezlo policajné auto – aby čert zase nie
čo zlé nevyparatil.
Chvíle očakávania vyplnila Mária Pod
hradská a Richard Čanaky spolu s deťmi
spievaním, tančekmi a snežením. Sladké
darčeky, ohňostroj a vystúpenie skupiny
Peoples Band – víťaza autorskej súťaže
Coca Cola Popstar 2007, patrilo k vrcho
lom mikulášskeho večera.

Mrazivé ticho, všade biely sneh,
konečne pokoj, nebo plné hviezd.
Je tu čas vianočný,
keď stromček sa ligoce,
prajeme vám zo srdca
prekrásne Vianoce!
Redakcia Malackého hlasu a eMTV

Text, foto: S. Osuský

špeciálna

edícia
POZVÁNKA

Pozývame vás na zasadnutie MsZ, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 18. decembra o 9.00 h vo veľkej zasadačke MsÚ na Radlinského ul. v Malackách. Prerokované budú aj tieto body:

309 900 Sk

10286.80 eur

SUZUKI SWIFT 1,3 GLX AC, výbava: klimatizácia, 2 airbagy, ABS, elektrické okná, elektrické
zrkadlá s vyhrievaním, rádio s CD s ovládaním na volante, centrálne zamykanie s diaľkovým
ovládaním, servoriadenie, palubný počítač, 92 koňový motor a mnoho ďalších doplnkov.

15-0008 MA41

... A NAVIAC: hliníkové disky 15“, zadný spojler, predné hlmovky,
metalíza, zatmavené zadné okná

návrh sadzobníka správnych poplatkov; návrh na schválenie prevodu dlho
dobého hmotného majetku z majetku mesta do správy rozpočtových organi
zácií; návrh na kofinancovanie „projekt –3 %“; správa o čerpaní rozpočtu mesta
za prvých 10 mesiacov v roku 2008; návrh rozpočtu mesta na rok 2009; návrh
viacročného rozpočtu mesta na roky 2009–2011; návrh rozpočtu príspevko
vých a rozpočtových organizácií mesta na rok 2009; návrh viacročného roz
počtu príspevkových a rozpočtových organizácií mesta na roky 2009–2011; ná
vrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na 1. polrok 2009;
rámcový plán práce MsZ na 1. polrok 2009; správa o výsledkoch a podmien
kach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení za školský rok
2007/2008.
Kompletný program nájdete na stránke www.malacky.sk v sekcii Mesto – Sa
mospráva mesta – Mestské zastupiteľstvo – Plán zasadnutí MsZ, program.
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SPRAVODAJSTVO
skrátka
• Ministerstvo vnútra SR v spolupráci so
spolkovou vládou Bavorska pripravilo
pre zástupcov miestnej a územnej samo
správy sériu seminárov na tému PPP pro
jekty. Po ich prvej časti, ktorá sa reali
zovala na Slovensku, nasledovala od 18.
do 21. 11. prezentácia projektov realizova
ných v spolupráci medzi verejným a sú
kromným sektorom priamo v Nemecku.
Zúčastnil sa na nej aj primátor Malaciek
Jozef Ondrejka.
• 28. 11. iniciovalo Mesto Malacky stretnu
tie medzi Bratislavským samosprávnym
krajom – zriaďovateľom stredných škôl
v kraji a inštitúciami, ktoré v súčasnosti
spravujú objekt bývalého učilišťa na síd
lisku Juh, Národným centrom zdravotníc
kych informácií a Štátnym ústavom pre
kontrolu liečiv. Na stretnutí zástupcovia
oboch inštitúcií deklarovali, že nemajú zá
ujem o využívanie nehnuteľnosti na svo
ju činnosť. Stálym zámerom samosprávy
je zriadiť v objekte strednú školu.
• Klub starostov Malackého okresu, ktorý
5. 12. zasadal v Plaveckom Podhradí, sa za
oberal bezpečnostnou situáciou v okre
se. Od riaditeľa Okresného riaditeľstva PZ
Bratislava-okolie v Pezinku Jozefa Blaže
ka sa starostovia dozvedeli, že tabuľkový
stav policajtov v okrese sa zvýšil o desať
príslušníkov. Očakávanú informáciu, kto
rá by potvrdila zámer opätovne zriadiť
okresné riaditeľstvo v Malackách, však
zástupcovia samosprávy nedostali.
• Slovenská televízia pripravila a vo svo
jom večernom spravodajstve 8. 12. odvy
sielala reportáž o príprave štúdie rekon
štrukcie vnútroblokov na sídlisku Juh.
• 9. 12. sa v Bratislave konalo zasadnutie
Predsedníctva Združenia miest a obcí
Slovenska, ktorého členom je primátor
Malaciek Jozef Ondrejka. Na programe
zasadnutia bolo zhodnotenie roka z po
hľadu ZMOS a pripomienkovanie nového
zákona o financovaní školstva. Ten priná
ša aj návrh, aby kapitálové výdavky ne
štátnych škôl hradil rozpočet príslušných
miest a obcí.
• O deň neskôr sa uskutočnilo zasadnutie
Zastupiteľstva Bratislavského samospráv
neho kraja. Poslanci okrem iného schvá
lili dohodu medzi BSK a Spolkovou re
publikou Dolné Rakúsko o cezhraničnej
spolupráci na roky 2008 – 2013, vstup
BSK ako partnera do projektu Stratégia
pre hraničné regióny RECOM SK-AT i do
projektu Vybudovanie a harmonizácia
nástrojov ochrany prírody v prihranič
nom území. Rozhodnutím zastupiteľstva
sa kraj stane aj členom záujmového zdru
ženia právnických osôb Slovenský dom
Centrope a partnerom v projekte Podu
najské chute. V závere zastupiteľstvo zo
bralo na vedomie informáciu o možnom
priestorovom zabezpečení strednej školy
v Malackách. 		
-ipo-

Malackí dôchodcovia sa pred koncom roka začali zaujímať, či od mesta nedostanú štartovacie eurobalíčky. Vraj zaregistrovali, že niektoré mestá tak
to podporili seniorov. Primátor mesta Jozef Ondrejka na vianočnom stretnutí s dôchodcami priznal, že ho ich nároky zamrzeli. Bolo by jednoduché
zapáčiť sa rozdávaním peňazí. Pri počte asi 3000 občanov v dôchodkovom
veku by však mesto muselo vyčleniť asi 1 500 000 Sk na balíčky v hodnote
500 Sk. Podpora starších spoluobčanov sa však u nás neobmedzuje len na
takéto na prvý pohľad „ľúbivé“ riešenia. Mesto dlhodobo uplatňuje systémové úľavy pre občanov starších ako 62 rokov.

Namiesto eurobalíčkov
systematická podpora
dôchodcov
Úľavy z daní a poplatkov
Občanom, ktorí dovŕšili 62 rokov, mes
to poskytuje zľavy 30 % z dane z nehnu
teľnosti, z dane za psa a z poplatku za ko
munálny odpad. Nemusia o ne žiadať,
účtujú sa im automaticky. Úľava z dane
z nehnuteľnosti sa v roku 2009 podľa
aktuálnych prepočtov bude týkať 1604
občanov a dosiahne sumu 406.000 Sk
(13.476 €). O túto sumu je znížený príjem
dane z nehnuteľnosti do rozpočtu mesta.
V Malackách je 386 dôchodcov, ktorým
mesto poskytuje úľavu z dane za psa. Tá
v roku 2009 dosiahne 62.500 Sk (2.075 €).
Úľava na poplatku za komunálny odpad
sa týka 2877 osôb a jej výška v roku 2009
dosiahne 753.000 Sk (24 995 €).
Ďalšie príspevky mesta
dôchodcom
Mesto v roku 2009 prispeje dôchod
com na stravu z MsCSS sumou 1.300.000
Sk (43.152 €). Občanom nad 65 rokov,
ktorí využívajú služby káblovej televízie,

Od 8.00 h do 22.00 h sa môže použí
vať len pyrotechnika v kategórii 1. Ide
o motýliky, prskavky a výrobky, ktoré ne
spôsobujú detonáciu. Porušenie uvede
ného VZN sa trestá pokutou do výšky
1000 Sk. Hliadka MsP Malacky často rieši
oznamy tohto typu. Veľmi často zazna
menáme používanie pyrotechniky aj ka
merovým systémom. Každý takýto prí
pad MsP rieši tak, že pyrotechnika je odo
bratá a maloletý sa odvedie k rodičom,
ktorý je zo zákona zodpovedný za svoje
dieťa a znáša aj vzniknuté škody. Zisťuje



Podpora na rok 2009 v číslach
Celková úľava na miestnych daniach
a miestnom poplatku
1.221.500 Sk (40.546 €)
Priama finančná podpora z rozpočtu
mesta
3.509.000 Sk (116.478 €)
Celková suma podpory dôchodcov
4.730.500 Sk (157.024 €)
TATIANA BÚBELOVÁ

Na tlačovej besede s témou Nová
investícia v Priemyselno-technologickom parku Záhorie – Eurovalley sa 2. decembra primátor Jozef Ondrejka vyjadril k projektu
spoločnosti Elastogran, ktorá je
členom skupiny BASF.
Služobnú cestu do nemeckého mes
ta Lemförde podnikol primátor v no
vembri najmä pre šíriace sa obavy oby
vateľov mesta z príchodu chemickej fab
riky do priemyselného parku a aby zistil
rozsah výroby. Elastogran, s. r. o., ktorej
Systémový dom vyrastie v Zóne C, sa za
meriava na prípravu polyuretánu. Ten,
ktorý sa skladá z dvoch zložiek – polyolu
a izokyanátu. V Malackách sa bude na
miešavať polyol z troch až pätnástich
komponentov.
Čo je polyuretán?
Výroba polyuretánu sa uskutočňuje
tak, že izokyanát a polyol sa vlejú do for
my, premiešajú sa a v priebehu niekoľ
kých sekúnd vznikne rýchlo tuhnúca
hmota. Tá má rozmanité využitie v sta
vebníctve, elektrotechnike, automobilo
vom či spotrebnom priemysle. V Ho
landsku a v Nemecku sa dokonca využí
va na spevňovanie pláží. J. Ondrejka vidí
potenciál pre Malacky v kladení polyu
retánových chodníkov. „Keďže ide o prie

pustný materiál, voda vsakuje do zeme
a takýto chodník má lepšie vlastnosti
ako betónový,“ uviedol Jozef Ondrejka.
Výroba sa začne v septembri
Elastogran bude v prvej fáze zamest
návať len 14 zamestnancov. Výroba bu
de zameraná pre zákazníkov zo Sloven
ska, Česka a Rakúska. Systémový dom sa
stavia od novembra a s výrobou by sa
malo začať v septembri 2009. Nebude tu
chýbať sklad, laboratórium, kancelárie
ani technologické centrum, ktorého pod
pora je jednou z priorít mesta. Celková
investícia sa vyšplhá na 4,7 mil. eura.
Bez jediného komína
Aký dopad bude mať výroba na ži
votné prostredie? „V Nemecku stojí zá
vod v tesnej blízkosti obytnej zóny. Ide
o závod chemického priemyslu bez jedi
ného komína. Polyol je organický reťa
zec, ktorý nemá na životné prostredie do
pad,“ objasnil J. Ondrejka. „Mrzí ma však,
že technologické pracovisko sa v krát
kom čase nedá presunúť na Slovensko.
Výučbe o polyuretáne a jeho zložkách sa
venuje veľmi malá pozornosť a táto té
ma sa v slovenských školách preberá len
okrajovo,“ pokračoval primátor. Za pozi
tívum označil fakt, že v čase finančnej krí
zy sem vôbec nejaký investor prichádza.
SIMONA ŠÍPOVÁ

Poslanci vzali na vedomie prvý návrh
programového rozpočtu
Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva sa venovalo trom bodom – návrhu všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a o
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, prvému návrhu programového rozpočtu na rok 2009 a odmenám voleným
predstaviteľom mesta.

Všeobecne záväzné nariadenie
o miestnych daniach a poplatkoch pred
ložil Ladislav Adamovič, vedúci oddele
Máte postreh alebo informáciu, ktorá
môže zaujímať viacerých Malačanov?
Vášmu mailu sa potešíme na adrese:

@

malackyhlas@malacky.sk

Ohňostroj len na Silvestra
Blíži sa Silvester, deň, kedy sa môže v meste Malacky používať zábav
ná pyrotechnika. VZN Mesta Malac
ky č. 3/99 v článku 3 udeľuje výnim
ku v používaní, a to 31. 12. a 1. 1.
do 3.00 h. Iné dni sa zábavná pyrotechnika používať nesmie.

spoločnosť Progres Malacky poskytuje
zľavu z poplatku, ktorá je krytá z rozpoč
tu mesta. Na rok 2009 je na tento účel
vyčlenených 250.000 Sk (8.298 €). Mesto
plánuje v roku 2009 poskytnúť organizá
ciám a združeniam dôchodcov príspevky
asi 80.000 Sk (2.656 €). Na opatrovateľskú
službu v teréne je vyčlenených 8.300.000
Sk (275.510 €), pričom zákonom stanove
ná výška pre túto oblasť je 7.091.000 Sk
(235.378 €). Mesto zavádza prostredníc
tvom MsCSS nové služby sociálneho taxí
ka, ktorý podľa predpokladov budú vyu
žívať najmä starší občania. Na tento účel
je vyčlenených 670 000 Sk (22 240 €).

Primátor vyvrátil
obavy z chemickej
výroby

sa, odkiaľ mal pyrotechniku a keď mu ju
zakúpil rodič, tak je za skutok zodpoved
ný. Zvýšená pozornosť sa venuje aj pre
dajniam, kde sa uvedená pyrotechnika
predáva. Sledujú sa hlavne povinnosti
predajcu predávať takýto druh tovaru
iba osobám starším ako 18 rokov.
Oddelenie prevencie Mestskej polície
Malacky vykonáva v školách besedy na
túto tému s cieľom minimalizovať použí
vanie pyrotechniky a hlavne minimalizo
vať zranenia, ktoré často vznikajú hlavne
pri nedodržiavaní návodu použitia na vý
robku. Odporúčame občanom, aby pri
zaznamenaní používania pyrotechniky
upozornili MsP na bezplatnom t. č. 159.
Vážime si pozornosť občanov, keď zistia,
že predavač predá pyrotechniku aj oso
be mladšej ako 18 rokov a upozornia prí
slušníkov MsP.
VLADISLAV KUNÁK, preventista MsP

nia ekonomiky mestského úradu. Nová
úprava počíta s drobnými zmenami, na
príklad so zvýšením poplatku za komu
nálny a drobný stavebný odpad o 20 %,
čo je podmienené zvýšením poplatku za
uloženie odpadu na skládku. Zároveň

mesto znížilo vekovú hranicu na úľavu
z poplatkov za komunálny odpad zo 70
na 62 rokov.

Programový rozpočet po prvý raz
Ten istý predkladateľ predstavil i prvý
návrh programového rozpočtu, ktorý sa
v takejto forme pripravoval po prvý raz.
Cieľom bolo čo najpresnejšie definovať
činnosti v jednotlivých oblastiach. Po
slanci predloženú podobu rozpočtu vza
li na vedomie. Na záver odhlasovali po

skytnutie odmeny primátorovi s pri
hliadnutím na náročnosť a kvalitu výko
nu verejnej funkcie vo výške 35 % zo
súčtu platov za obdobie júl až decem
ber, v číselnom vyjadrení 166 530 Sk, t. j.
5 527,78 € (brutto), čo je 134 744 Sk, t. j.
4 472,68 € (netto) a zástupcovi primá
tora vo výške 30 % za rovnaké obdobie
v číselnom vyjadrení 114 300 Sk, t. j.
3794,06 € (brutto), čo je 89 248 Sk, t. j.
2 962,49 € (netto).
TATIANA BÚBELOVÁ

O čom bolo mimoriadne mestské
zastupiteľstvo 28. novembra?
MsZ schválilo
• VZN o miestnych daniach a o miest
nom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady, pričom daň
z nehnuteľnosti, daň za verejné priestran
stvo a daň za psa sa nemení a mení sa
len poplatok za komunálne odpady, a to
zvýšením o 20 %, čo robí zvýšenie o 87
Sk na občana s jednou pripomienkou;
• poskytnutie odmeny s prihliadnu
tím na náročnosť a kvalitu výkonu verej
nej funkcie primátorovi mesta vo výške
35 % zo súčtu platov za obdobie júl až
december 2008 a zástupcovi primátora
vo výške 30 % zo súčtu platov za obdo
bie júl až december 2008.
MsZ zobralo na vedomie
• prvý návrh rozpočtu Mesta Malac
ky na rok 2009, programový rozpočet
Mesta Malacky na rok 2009 ako rozpo
čet vyrovnaný, a to bežné príjmy vo
výške 296 000 000 Sk, t. j. 9 825 400 €,
kapitálové príjmy vo výške 1 000 000 Sk,
t. j. 33 194 €, príjmové finančné operácie
vo výške 61 240 000 Sk, t. j. 2 032 796 €;

• bežné výdavky vo výške 160 710 000
Sk, t. j. 5 334 595 €, kapitálové výdavky
86 617 000 Sk, t. j. 2 875 158 €, výdavko

vé finančné operácie vo výške 5 777 000
Sk, t. j. 191 761 €.
ANTON PAŠTEKA, foto: T. Búbelová

Poslanci schválili primátorovi a jeho zástupcovi odmeny, čo rozvírilo diskusiu na webstránke mesta.
MALACKÝ HLAS
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SAMOSPRÁVA

Väčšina detí sa na prvý školský deň teší.

Foto: archív

Čo čaká budúcich prváčikov?

Prinášame vám stručný prehľad základných škôl v meste, ktorý vám a vašim deťom uľahčí výber vhodnej školy.

Názov školy, sídlo

Riaditeľ(ka), kontakt

Zameranie školy

Základná škola
M. Olšovského
Kláštorné nám. 1
901 01 Malacky

Mgr. Ľudmila Hájková
tel./fax: 034/772 3803
zsmols@zoznam.sk
www.zsmomc.edu.sk

Školský vzdelávací program je za
meraný na rozšírenú výučbu dvoch
cudzích jazykov (AJ a NJ) s využitím
najmodernejších informačných
a komunikačných technológií (IKT).
Povinná výučba prvého cudzieho
jazyka sa začína už v prvom
ročníku, druhý cudzí jazyk sa
vyučuje od šiesteho ročníka.

Dôvody, prečo si vybrať našu školu:
Preferujeme rozvoj gramotnosti v oblasti IKT (počítače, internet, multimediálne
súbory) prostredníctvom vyučovania informatiky ako vyučovacieho predmetu i for
mou záujmovej činnosti. Ako katolícka škola povinnou výučbou náboženstva venu
jeme zvýšenú pozornosť mravnej výchove detí v duchu kresťanskej náuky. Okrem
kvalitnej výučby s najmodernejším materiálno-technickým zabezpečením naša ško
la zdôrazňuje potrebu výchovy dieťaťa postavenú na základných ľudských a etic
kých princípoch. Bez rozdielu náboženského vyznania, rasy a sociálneho postavenia
sprostredkujeme deťom duchovné hodnoty, ktoré zodpovedajú potrebe človeka
nájsť zmysel života a jeho plnohodnotnú orientáciu v súčasnom svete. Naším cieľom
je budovanie spoločenstva žiakov, učiteľov a rodiny ako základnej bunky nevyhnut
nej pre úspešnú realizáciu vzdelávacieho a výchovného procesu. Vyučovanie cu
dzích jazykov od 1. ročníka. Popredné umiestnenia našich žiakov vo vedomostných,
umeleckých a športových súťažiach na okresnej, krajskej i celoslovenskej úrovni. Pr
váčikov prijímajú do školského spoločenstva deviataci imatrikulačnou slávnosťou.
Pravidelne organizujeme školy v prírode a letný tábor, ako aj ďalšie doplnkové čin
nosti (plavecké a lyžiarske kurzy, exkurzie, výlety, výchovné koncerty). Aktívne sa za
pájame do duchovného života farského spoločenstva; pripravujeme vianočnú jas
ličkovú slávnosť, rôzne akadémie, duchovné obnovy, mládežnícke sväté omše, cha
ritatívne zbierky, púte. Pestrá záujmová činnosť s deťmi v školskom klube (veľký
a priestranný rekreačný areál). Dobrá poloha školy v centre mesta, historická budo
va; podmienky školy sa za chodu vyučovania rekonštrukciou neustále zlepšujú.

Názov školy, sídlo

Riaditeľ(ka), kontakt

Zameranie školy

Názov školy, sídlo

Riaditeľ(ka), kontakt

Zameranie školy

Základná škola,
Štúrova ulica 142A,
901 01 Malacky

Mgr. Dušan Šuster
tel.: 034/772 2468
fax: 034/773 12 91
gsm: 0918 382 611
zssturma@pobox.sk

Rozšírené vyučovanie cudzích jazy
kov (AJ vo všetkých triedach už od
1. ročníka, NJ vo všetkých triedach
od 6. ročníka), posilnené vyučovanie
informatiky, telesnej výchovy
(na II. stupni 3 hodiny TV do týždňa),
neustále pokračovanie v moderni
zácii vyučovania pomocou infor
mačných a komunikačných tech
nológií, práce s počítačmi (internet
v triedach), využívaním interaktívnej
tabule a dataprojektorov

Základná škola
Záhorácka 95
901 01 Malacky

Mgr. Zuzana Jánošová
tel.: 034/772 3862
zsmalacky@centrum.sk
zs4malackyriaditel@centrum.sk
www.zs4malacky.edupage.ork

na šk. rok 2009/2010 vy
chádzame zo Školského
vzdelávacieho progra
mu pre 1. a 2. ročníky,
5. a 6. ročníky, z učeb
ných plánov pre 3. a 4.
ročníky a 7. až 9. ročníky,
schválených MŠ SR

Ďalšie dôvody, prečo si vybrať našu školu:
Najnovšia škola v Malackách, jedna z najkrajších a najmodernejších na Slovensku,
so 6 odbornými učebňami (chemické, prírodopisné a fyzikálne laboratórium, učeb
ňa s interaktívnou tabuľou, počítačová a jazyková učebňa), s veľkou telocvičňou
a spoločenskými priestormi, s nadštandardným hygienickým vybavením; zabezpe
čuje pre deti atraktívnu mimoškolskú činnosť (lyžiarsky kurz, plavecké kurzy, školu
v prírode, návštevy divadelných predstavení a koncertov, rôzne exkurzie a výlety)
a program i v popoludňajších hodinách (množstvo záujmových útvaroch, príprava
na pohovory z matematiky i slovenského jazyka, športové hry); venuje sa príprave
detí na vedomostné, umelecké i športové súťaže v okresnom, krajskom i celosloven
skom meradle, čo do úspešnosti v nich patrí medzi najúspešnejšie školy v okrese;
školský klub detí funguje už od 6.00 h až do 18.00 h; autobusová zastávka pre pria
me spojenie s centrom mesta ráno i poobede je 10 m od vstupu do školy.

Dôvody, prečo si vybrať
práve túto školu:
0. ročník pre deti zo sociálne znevý
hodneného prostredia, deti s jazykový
mi bariérami a vývinovými poruchami
učenia. 1., 2., 3. ročník s rozšíreným vyu
čovaním cudzieho jazyka. 3. a 4. ročník –
možnosť navštevovať triedu s rozšíre
ným vyučovaním telesnej výchovy. 5.
ročník – vyučovanie informatiky. Od 5.
ročníka sa triedy so športovou prípra
vou zameriavajú na atletiku, volejbal,
futbal.
Možnosti štúdia jazykov – triedy s roz

šíreným vyučovaním cudzích jazykov. Vo
všetkých triedach I. stupňa možnosť vý
učby CJ a ako nepovinný predmet podľa
výberu (AJ a NJ). Vo všetkých ročníkoch
II. stupňa je možnosť výberu AJ alebo NJ.
Záujmové útvary sú zamerané na cudzie
jazyky.
IKT vzdelávanie – v 5. ročníku povin
né vyučovanie informatiky. Od 1. roční
ka – záujmové útvary so zameraním na
prácu na PC. 7. a 8. ročník – zaradenie roz
širujúceho predmetu informatika. S mo
dernizáciou si podávame ruku a všetko,
čo robíme, je pre deti, pre ich vzdelanie,

regeneráciu síl a relaxáciu vo voľnom ča
se.
Dosahujeme výborné výsledky v ob
lasti športu v rámci Slovenska. Zapájame
sa do mnohých predmetových olympi
ád, súťaží. Poskytujeme doplnkové akti
vity – ŠvP, LVK, plavecké kurzy, atletické
sústredenia, volejbalové campy, vzdelá
vacie a poznávacie exkurzie, výchovné
koncerty. Neoddeliteľnou súčasťou na
šej práce je spolupráca s CPPPaP, UNICE
FOM. Výchovne pôsobíme v oddele
niach ŠKD od 6.00 do 17.00 h, ponúka
me pestrú paletu krúžkov záujmovej čin
nosti, nepovinných predmetov. Škola
disponuje 2 zmodernizovanými učeb
ňami informatiky s interaktívnou tabu
ľou, najmodernejším jazykovým labora
tóriom, novou učebňou HV a EV, videou
čebňou, novovybudovanou posilňov
ňou, zrekonštruovanou telocvičňou
a novovybudovaným atletickým oválom
a sektorom na skok ďaleký s polyuretá
novým povrchom.
Veríme, že aspoň jeden dôvod je ten,
pre ktorý ste povedali áno našej škole.

MESTO MALACKY a RIADITEĽSTVÁ ZÁKLADNÝCH ŠKÔL V MALACKÁCH
oznamujú, že

Názov školy, sídlo
ZŠ Dr. J. Dérera
Ul. gen.
M. R. Štefánika 7
901 01 Malacky

Riaditeľ(ka), kontakt

Zameranie školy

Mgr. Terézia Sopóciová
tel.: 034/772 22 81
e-mail: zsderera@szm.sk
www.dererka.edupage.org

Zámerom školského vzdelá
vacieho programu je prispô
sobiť obsah a proces výchovy
a vzdelávania novým spolo
čenským potrebám a pod
mienkam s cieľom pripraviť
žiakov školy na život v zna
lostnej (informačnej, učiacej
sa) spoločnosti.

Ďalšie dôvody, prečo si vybrať našu školu:
K prioritám patrí rozšírené vyučovanie cudzích jazykov, prehlbovanie čitateľskej
gramotnosti, rozvoj matematickej a prírodovednej gramotnosti, posilnenie regio
nálnej výchovy, inovatívnosť foriem a metód vyučovania. Naďalej budeme poskyto
vať žiakom rozširujúce a doplnkové aktivity – plavecký kurz, lyžiarsky kurz, školu
v prírode, vzdelávacie exkurzie, výchovné koncerty a záujmové krúžky. Ťažiskovou
zostane príprava žiakov na celoslovenské a medzinárodné testovanie, práca s nada
nými a talentovanými žiakmi, aby dokázali obstáť na okresnej, krajskej i celosloven
skej úrovni. Nástrojom bude i stále sa skvalitňujúce materiálno-technické vybavenie
školy. Škola má jazykové laboratórium, chemicko-biologické laboratórium, počíta
čovú učebňu, učebňu na vyučovanie fyziky, učebňu na vyučovanie výtvarnej a hu
dobnej výchovy. Narastá i vybavenosť učebnými pomôckami. Prevádzka ŠKD sa za
čína o 6.00 h a končí sa o 17.00 h. Škola má výhodnú polohu v strede mesta, s ľahkou
dostupnosťou na autobusové a vlakové spojenie.
MALACKÝ HLAS

22/2008

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
NA ŠKOLSKÝ ROK 2009/2010
sa bude konať v dňoch
16. januára 2009 (piatok) od 14.00 h do 18.00 h a 17. januára 2009 (sobota) od 9.00 h do 12.00 h.
1. Zápis do 1. ročníka sa v uvedenom termíne uskutoční v bu 4. Žiak plní povinnú školskú dochádzku prednostne v zá
kladnej škole v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé
dovách základných škôl v Malackách:
bydlisko. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v zá
Základná škola Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7,
Základná škola, Štúrova 142/A,
kladnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má žiak
Základná škola, Záhorácka 95,
trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy,
Základná škola M. Olšovského,
do ktorej sa hlási. Školské obvody štátnych škôl určuje
Kláštorné nám. 1 (cirkevná škola)
Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) Mesta Malacky
č. 10/2007 o školských obvodoch základných škôl zriade
ných Mestom Malacky. Na zápis žiakov do cirkevnej ZŠ
2. Na zápis sa dostavia deti narodené od 1. 9. 2002 do 31. 8.
2003 i deti, ktoré majú odklad začiatku plnenia povinnej
M. Olšovského sa VZN č. 10/2007 nevzťahuje. ZŠ M. Olšov
ského môže prijať žiakov z rôznych školských obvodov
školskej dochádzky.
(ulíc) v meste.
3. Zákonný zástupca pri zápise predloží svoj občiansky
preukaz a rodný list dieťaťa. Základná škola pri zápise vy 5. O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ
žaduje osobné údaje:
školy do 31. mája 2009.
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, 6. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Malacky č. 10/2007
o školských obvodoch základných škôl zriadených Mes
miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé
bydlisko dieťaťa,
tom Malacky je zverejnené v MsÚ Malacky, na internetovej
b) meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé byd
stránke mesta, v jednotlivých budovách materskej školy
a v základných školách.
lisko zákonných zástupcov.



TÉMA ČÍSLA

Aj mesto má
pri zavedení eura
povinnosti

Veľa z nás má napriek neustálej informovanosti zmätok v hlave z nástupu
novej meny. Aké novinky nás od januára čakajú, na čo sa máme pripraviť
a ako sa k takej udalosti, akou je nástup novej meny, stavia mesto, sa dočítate v nasledujúcich riadkoch.

Zavedenie eura na Slovensku upra
vuje zákon Národnej rady Slovenskej re
publiky číslo 659/2007 Zbierky zákonov,
takzvaný generálny zákon. Upravuje
duálne zobrazovanie cien a prepočet
a zaokrúhľovanie súm pred i po zavede
ní novej meny. Zákon pri zaokrúhľo
vaní cien stanovuje len minimálne pra
vidlá. Konečné sumy v eurách po pre
počte sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta. Zvyšok sumy, ktorý je nižší
ako 0,5 eurocenta, sa zaokrúhľujú nadol. V prípade, že zvyšok je vyšší alebo
rovný 0,5 eurocentu, zaokrúhli sa nahor. Konečné sumy, teda tie, ktoré majú
byť skutočne zaplatené, sa zaokrúhľujú
nadol pre platiace osoby v tom prípa
de, ak sú príjmom štátneho rozpočtu.
Naopak sumy, ktoré sú výdavkom štát
neho rozpočtu, sa zaokrúhľujú nahor.

ľovými skupinami, akými sú seniori, ne
zamestnaní či telesne a mentálne po
stihnutí. Pri tejto príležitosti bolo orga
nizátorom besied a prednášok v spolu
práci s bankami.
Euro v dátumoch
Od augusta je povinné duálne zo
brazovanie cien tovarov a iných finanč
ných hodnôt. Dňom eura, teda dňom
vstupu do eurozóny, je 1. január 2009.
Duálny obeh potrvá od 1. do 16. ja
nuára 2009.
Korunové mince sa v bankách budú
vymieňať do 30. júna nasledujúceho ro
ka, bankovky do 31. decembra 2009.
Povinnosť duálneho zobrazovania sa
skončí 31. decembra 2009, odporúča sa

však dodržiavať ho až do 30. júna 2010.
Výmena obehových mincí v Národ
nej banke Slovenska sa skončí 31. decembra 2013. 1. január 2009 nie je dá
tumom, kedy sa navždy rozlúčime so
starou menou. Ak sa napríklad vykoná
finančná kontrola za obdobie, ktoré
skončilo pred zavedením eura, v správe
o tejto kontrole sa musia uviesť sumy aj
v slovenských korunách. V eure budú
vyjadrené až po prepočítaní konverz
ným kurzom.
Akčný a komunikačný plán
Mesto Malacky k 6. novembru 2007
vypracovalo akčný plán na zavedenie
eura, v ktorom na seba prebralo zodpo
vednosť za organizačnú a obsahovú prí
pravu v rozsahu svojich samosprávnych
kompetencií. Mesto pôsobí ako subjekt
verejnej správy, zriaďovateľ rozpočto
vých a príspevkových organizácií (na
príklad základných a materských škôl),
ako zamestnávateľ, podnikateľský sub
jekt a zakladateľ obchodných spoloč
ností. Vrátane napĺňania cieľov komuni
kačného plánu, ktorý je prílohou akčné
ho plánu, pri zavedení eura poskytlo
mesto v klientskom centre MsÚ a v tu
risticko-informačnej kancelárii priestor
na bezplatnú distribúciu informačných
materiálov a umiestnenie stojanov ce
loslovenskej kampane.

Mesto má nemalé povinnosti
Povinnosti mesta sú rozdelené do
štyroch oblastí: legislatívno-právna,
ekonomická, hospodársko-administratívna a technická oblasť.
Čo sa týka prvej oblasti, mesto je po
vinné skontrolovať a aktualizovať všet
ky všeobecne záväzné nariadenia, roz
hodnutia primátora, interné smernice
a rôzne zmluvy. V ekonomickej oblasti
muselo mesto zmeniť platové poriadky
zamestnancov, upraviť hospodárske
smernice, formuláre a daňové pohľa
dávky. Medzi povinnosti týkajúce sa
hospodársko-administratívnej oblasti je výmena rôznych formulárov,
akými je napríklad daňové priznanie či
platobný výmer, kontrola cenníkov
v mestskej doprave, v oblasti kultúry,
športu a podobne a kontrola sociálnych
dávok a poplatkov v školách, knižni
ciach, múzeách a v oblasti bytového
a tepelného hospodárstva. Technická
oblasť súvisí s informačnými systémami
a zariadeniami využívajúcimi mince,
akými sú napríklad automaty na vydá
vanie cestovných lístkov.
Osobná komunikácia s občanmi
Mesto upriamilo pozornosť aj na
osobnú komunikáciu s ohrozenými cie
Niekoľko rád, ktoré sa vám v tomto období určite zídu:
• ak si nie ste istí, či máte pravé eu
robankovky, používajte konverznú kar
tičku; na jednej strane kartičky, ktorá je
súčasťou informačnej zásielky rozdanej
v prvom decembrovom týždni, sú zo
brazené základné ochranné prvky eu
robankoviek; kartička má taký istý roz
mer ako platobná či kreditná karta
a zmestí sa do každej peňaženky, takže
ju môžete mať stále pri sebe; na druhej
strane kartičky nájdete praktickú prepo
čítavaciu tabuľku
• predzásobte sa eurohotovosťou;
na pošte alebo v banke si od 1. decem
bra môžete kúpiť za 500 Sk (16,60 €) ba
líček euromincí; do 1. januára nimi však
ešte nemôžete platiť; balíček slúži len
na to, aby ste už 1. januára mohli platiť
mincami bez toho, aby vám boli najprv
vydané
• ak sa chystáte do zahraničia a kú



Pri príležitosti zmeny meny sme položili niekoľko otázok tomu najpovolanejšiemu – prednostovi mestského úradu Dušanovi Vavrincovi. Spýtali
sme sa ho, ako sa k zmenám v posledných mesiacoch postavilo vedenie
mesta a aká je podľa jeho názoru informovanosť občanov.

Prednosta mestského úradu neočakáva
problémy zo strany občanov

„Občania sú
dokonale
informovaní”

S pripravovanou zmenou meny
vyplynuli mestu isté povinnosti. Ako
sa k nim mesto postavilo?
S problematikou prípravy mesta, je
ho orgánov a zriadených organizácií
sme sa začali zaoberať po prijatí „gene
rálneho zákona“ k zavedeniu meny eu
ro v Slovenskej republike. Bol menova
ný koordinačný tím, vypracovaný akčný
plán mesta a jeho organizácií na zave
denie eura vrátane harmonogramu
úloh a komunikačný plán mesta. Ďalej
bol prijatý vnútorný predpis k zaokrúh
ľovaniu eura.
V rámci prijatých úloh boli za priorit
né určené úlohy zamerané na inventú
ru a následný upgrade informačných
technológií, inventúru všeobecne zá
väzných noriem a predpisov mesta a je
ho organizácií, kontroly zmluvných
vzťahov, duálne zobrazovanie cien vrá
tane ich zaokrúhľovania v prospech ob
čana, ako i postupné zaškolenie zodpo
vedných pracovníkov k prechodu na
euro od 1. januára 2009.
Čo mesto urobilo pre informovanosť občanov? Aká bola komunikácia mesta s nimi?
Informovanosť a komunikácia s ob
čanmi bola určená v komunikačnom
pláne, kde mesto prostredníctvom svo
jich komunikačných médií pravidelne

uverejňovalo príspevky a aktuálne in
formácie k zavedeniu eura, ďalej je vo
vestibule úradu umiestnený informač
ný panel s aktuálnymi brožúrami k za
vedeniu eura a tiež bola zriadená pora
denská činnosť v rámci Linky dôvery
mesta.
Aký mala táto linka ohlas a čo si
myslíte, že to značí?
K dnešnému dňu možno konštato
vať, že Linka dôvery nebola z pohľadu
poskytnutého poradenstva občanom
k problematike zavedenia eura takmer
vôbec využitá. Podľa môjho názoru to
znamená, že občania sú dokonale infor
movaní o prechode na euro alebo sú ne
dostatočne informovaní o možnosti po
radenstva prostredníctvom Linky dô
very k tejto problematike.
Konkrétne k akým zmenám prišlo
v mestskom úrade od augusta, resp.
od určenia konverzného kurzu?
Rada Európskej únie 8. júla stanovila
neodvolateľný prepočítavací koeficient
medzi eurom a slovenskou korunou (kon
verzný kurz) na úrovni 1 € = 30,1260 Sk.
Od 1. augusta mesto a jeho organizácie
začali s duálnym zobrazovaním cien,
poplatkov, cenníkov, rozpočtov, hod
nôt na fakturačných a daňových dokla
doch, výmeroch, rozhodnutiach, v pra
covnoprávnych vzťahoch a podobne.

Nielen občania vítajú
platby kartou
V mnohých mestských a obecných úradoch je bežnou vecou možnosť
platby do pokladnice mesta bezhotovostne, teda platobnou kartou. Klientske centrum v mestskom úrade sa k nim pridá.
„V priebehu štvrťroka pristúpime na novú službu pre klientov. Budú môcť pla
tiť pomocou nového terminálu priamo zo svojho účtu. Výhody sú v tom, že ani
občan, ani zamestnanec nebude disponovať hotovosťou, čo je v obidvoch prí
padoch bezpečnejšie,“ informovala vedúca klientskeho centra Alena Kmecová.
Už teraz máme možnosť kochať sa novými lesklými euromincami.

Dobrá rada nad zlato
pili ste si štartovací eurobalíček, môže
te byť prekvapení, ak vaše mince vy
hlásia predavači za neplatné; je to pre
to, že do eurozóny vstupujeme až 1. ja
nuára a slovenskými euromincami
dovtedy nemôžete platiť
• je dobré vedieť, že označenie € je
inšpirované gréckym písmenom epsi
lon a vyjadruje prvé písmeno slova Eu
rópa
• duálny obeh trvá len do 17. januá
ra; to znamená, že od 1. do 16. januára
môžete v obchode platiť korunami aj
eurami, no vydané vám budú len eurá;
po tomto termíne sa dá platiť už len
eurami
• každá minca má dve strany – pri
eurominciach je to jedna strana národ
ná a druhá spoločná pre všetky krajiny
eurozóny; na národnej strane sloven

ských euromincí nájdeme dvojkríž na
trojvrší, Kriváň a Bratislavský hrad, ktoré
boli vybrané národnou bankou
• decembrovú výplatu v januári už
na svoj účet dostanete v eurách
• pozor na neoprávnené zvyšovanie
cien; ak ste svedkom neopodstatnené
ho zdražovania, treba naň upozorniť;
ide len o technickú výmenu meny,
k zdražovaniu by nemalo prísť
• ak si nie ste istí, či je cena rovnaká
ako pred zavedením novej meny, nehan
bite sa vytiahnuť svoju eurokalkulačku
a sumu si prerátať
• slovenské mince vymieňa Národ
ná banka Slovenska 5 rokov a bankov
ky neobmedzene; v bankách si bezplat
ne môžete mince vymeniť do 30. júna
a bankovky do konca roka 2009
• ak máte doma vysokú hotovosť,

uložte si ju do konca roka do banky; tu
sa vám koruny bez poplatku zmenia na
eurá
• nikomu nepodávajte informácie
o svojom bankovom účte; tieto infor
mácie od vás nebude vyžadovať ani
banka
• eurobankovky si po 1. januári
môžete vybrať z ktoréhokoľvek banko
matu
• veľkoobchodynepodliehajúpovin
nosti duálneho zobrazovania; ceny v eu
rách musia na faktúrach povinne uvá
dzať až od 1. januára, dovtedy je duálne
zobrazovanie len dobrovoľné
• označenie SKK vystrieda označe
nie EUR
• prístup k peniazom prostredníc
tvom bankomatov bude niekoľko ho
dín na prelome rokov obmedzený;
o všetkom vás bude vopred informovať
banka
• na webovej stránke www.euro.vla

da.gov.sk nájdete zoznam všetkých ob
chodníkov, ktorí sa pridali k tzv. Etic
kému kódexu pre zavedenie eura; hes
lo signatárov tohto kódexu znie: „Me
ním menu, nie cenu!“; jednoducho – ak
vidíte na dverách obchodu nálepku
s týmto heslom, môžete si byť istí, že tu
po 1. januári nepríde k neopodstatne
nému zvýšeniu cien
Mesto Malacky zriadilo v rámci existu
júcej telefonickej Linky dôvery Euro
Linku. EuroLinka je v prevádzke
do 31. januára 2009 každý štvrtok
od 15.00 do 21.00 h na tel. čísle
034/772 56 86.
Poradia vám tu:
Alena Kmecová, vedúca klientskeho
centra
Dušan Vavrinec, prednosta mest
ského úradu a Ladislav Adamovič, ve
dúci oddelenia ekonomiky.
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SAMOSPRÁVA

Malacky budú prvýkrát rozpočtovať programovo
Systém programového rozpočtovania je na úrovni ústrednej štátnej správy zavedený od roku 2004. V roku 2009 k nemu po prvýkrát pristúpi aj samospráva Malaciek.
To znamená, že sa zostaví a schváli rozpočet na roky 2009 – 2011 v istej programovej štruktúre.
Takýto rozpočet bude obsahovať kon
krétne úlohy, ktoré chce v uvedených ro
koch samospráva splniť. Rozpočet po
schválení rozdelí Mesto Malacky na jed
notlivé rozpočtové a príspevkové orga
nizácie, ktoré má vo svojej zriaďovateľ
skej pôsobnosti. Programové rozpočto
vanie zahŕňa plánovanie, rozpočtovanie, monitorovanie aj hodnotenie. Ta
kýto rozpočet je iný aj v tom, že neob
sahuje len informácie o príjmoch a výdav
koch, ale aj o zámere mesta, jeho cieľoch
a, samozrejme, priebežných výsledkoch.
Najdôležitejší tu je práve vzťah medzi
zdrojmi a dosiahnutými výsledkami.
Rozpočtovanie je viacfázové
Programové rozpočtovanie pozostá
va z niekoľkých fáz. Okrem vypracovania
strategického plánu na nasledujúce roky
je to samotná tvorba rozpočtu a monito
rovanie a hodnotenie dosiahnutých vý
sledkov. Programový rozpočet je iný naj
mä v tom, že z neho získame prehľad
o skutočnej sume a o tom, čo sa ňou do
siahlo. Nejde už len o prehľad príjmov
a čerpaní výdavkov. Pri zostavovaní pro
gramového rozpočtu ide najmä o vytvo
renie programovej štruktúry, formulo
vanie zámerov a cieľov, vytvorenie me
rateľných ukazovateľov a následné rozde
lenie výdavkov rozpočtu do jednotlivých
programov. Vhodne formulovaný zámer
jednoducho a stručne popisuje budúci
stav a je stanovený ako výzva. Správne
naformulovaný musí byť aj cieľ. Ten by
mal byť konkrétny, realizovateľný a časo
vo ohraničený, aby samospráva mohla
lepšie kontrolovať jeho splnenie.

Ciele sa priebežne sledujú
Monitorovanie a hodnotenie finanč
ného a programového plnenia rozpočtu
sa vykonávajú priebežne. Zabezpečujú
informácie o plnení stanovených cieľov.
Ak sa zistí, že ciele sa z akéhokoľvek dô
vodu neplnia alebo nastal problém, mu
sia sa prijať isté opatrenia. Monitorova
nie sa vykonáva k 30. júnu rozpočtového
roka, rozpočet sa hodnotí k poslednému
dňu v roku. Priebežne sa tvoria aj správy
z monitoringu a hodnotiace správy.

rodzene neznamená len výhody. Takáto
zmena môže spôsobiť aj vážnejšie či
menej vážne problémy, ktoré sú však len
dočasné a súvisia len so samotnou zme
nou systému, nie s jeho uplatňovaním.
Ide najmä o prechodné rozšírenie agen
dy ekonomických útvarov, viac práce pre
odborné útvary, potreba vzdelávania
sa, potenciálne nedorozumenia, ktoré
vzniknú pri definovaní programovej
štruktúry a formulovaní cieľov a podob
ne.

Rozpočet sa môže zmeniť
Programový rozpočet nie je nemenný
a v priebehu roka môže prísť k jeho zme
ne. Môže sa zrušiť celý program alebo je
ho časť. Takisto sa program alebo niekto
ré jeho časti môžu doplniť. Počas roka sa
však nemôžu meniť zámery a ciele, ktoré
boli na začiatku stanovené. Zrušiť sa mô
žu len v prípade, ak sa zrušil príslušný pro
gram alebo časť, ktorá sa cieľov a záme
rov týka. Dôvody neplnenia týchto cie
ľov sa len uvedú v monitorovacej a hod
notiacej správe. Samozrejme je možné
pružne kedykoľvek stanoviť nové ciele.

Vypracovalo mesto nejaké
všeobecne záväzné nariadenie,
ktoré programové
rozpočtovanie upravuje?
Mesto nemá zatiaľ vypracovaný vše
obecne záväzný predpis, ktorý upravuje
vypracovanie programového rozpočtu.
Táto úloha je naplánovaná na 1. štvrť
rok nasledujúceho roka.

Ladislav Adamovič
odvážne tvrdí:

„Rozpočet
nemá slabiny”

Na zavedenie programového rozpočtovania sme sa spýtali vedúceho oddelenia ekonomiky Ladislava
Adamoviča.

Ak návrh rozpočtu poslanci odsúhlasia, malo by sa zrekonštruovať verejné osvetlenie.

V čom je programový rozpočet
iný ako klasický rozpočet?
Programové rozpočtovanie predsta
vuje významný odklon od tradičného
rozpočtovania. Klasický rozpočet môže
me považovať za nástroj, ktorým pri
márne regulujeme objem výdavkov.
Klasický rozpočet je vlastne prezentá
cia vstupov alebo inými slovami kategori
zácia jednotlivých druhov výdavkov, kto
ré môžu byť použité počas rozpočtového
roku na stanovené účely. Takýmito účelmi
sú mzdy, odvody, tovary, služby a podob
ne. Je to príklad ekonomickej klasifikácie.
Klasický rozpočet teda poskytuje všeobec
ne informáciu o výdavkoch územnej sa
mosprávy, ktoré budú alebo boli použité
v súlade so schváleným rozpočtom. Je to
informácia o vstupoch. Napríklad na to
vary a služby v rámci kultúry sa minulo 10
miliónov korún, ale už nepoznáme infor
máciu o tom, čo sa za danú sumu dosiah
lo. Nepoznáme informáciu o výstupoch
alebo výsledkoch. Programový rozpočet
každému poskytne informáciu o tom,
čo daná samospráva, útvar alebo organi
zácia v rámci nej robí, čo plánuje dosiah
nuť využívajúc rozpočet tvorený verejný
mi zdrojmi a aká je úspešná.
Pokladáte za lepšie plánovanie
na tri roky než na rok?
Povinnosťou samosprávy je zostaviť
rozpočet na rok aj na tri roky. Rozpočet na
najbližší rok je krátkodobým nástrojom
riadenia, v ktorom sú zadefinované kon
krétne úlohy a ciele pre toto obdobie.
Viacročný rozpočet je strednodobý
nástroj riadenia, v ktorom sú rozpraco
vané potreby a úlohy v jednotlivých ob
lastiach, ktoré mesto vykonáva a je reál
nym základom pre zostavenie rozpočtu
na najbližší rozpočtový rok.
Aké sú priority v programovom
rozpočte? Líšia sa od priorít
v bežnom rozpočte? V čom?
Priority sa v programovom rozpočte
od klasického rozpočtu ničím nelíšia, len
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forma ich realizácie je založená nie na
objemovom vyjadrení výdavkov v jed
notlivých oblastiach, ale na výstupovo
orientovaných cieľoch. Tieto ciele do
kumentujú objem samosprávou posky
tovaných služieb, ich efektívnosť či kva
litu.
V čom vidíte výhody takéhoto
rozpočtovania?
Programové rozpočtovanie poskytu
je celý rad možností pre manažérske, ale
aj politické rozhodovanie o výdavkoch,
pretože integruje strategické plány a vý
davky a „núti“ zamestnancov samosprá
vy volených zástupcov rozmýšľať stra
tegicky, napríklad o zmysle, výsledkoch
a dopadoch ich rozhodnutí.
Poskytuje omnoho viac informácií
o výsledkoch a dopadoch realizovaných
výdavkov na obyvateľov alebo prostre
die.
Dáva útvarom v rámci úradov väčšiu
voľnosť pri nakladaní s rozpočtom.
Zavádza stimuly, napríklad osobné
odmeny pre manažérov, ktorými môžu
byť vedúci útvarov, ak sa im podarí vy
tvoriť úspory v rámci prideleného roz
počtu pri naplnení cieľov.
Programové rozpočtovanie zavádza
monitorovanie pre zabezpečenie prie
bežnej kontroly plnenia rozpočtu a sta
novených cieľov – tzv. programové pl
nenie rozpočtu.
Okrem toho skvalitňuje informácie
potrebné na rozhodovanie o výdavkoch
a pomáha získavať istý nadhľad.
Posilňuje aj zodpovednosť za nakla
danie s verejnými zdrojmi, a tým podpo
ruje manažovanie rozpočtových výdav
kov.
A v čom vidíte
nevýhody?
Zavádzanie programového rozpoč
tovania nie je z hľadiska času úlohou,
ktorá by sa dala zrealizovať počas jed
ného roka. Úplná zmena systému a mys
lenia zvyčajne trvá niekoľko rokov a pri

Má mesto vypracované
základné strategické
plánovacie dokumenty?
Základným strategickým dokumen
tom podpory regionálneho rozvoja na
lokálnej úrovni je Program hospodár
skeho a sociálneho rozvoja mesta na ro
ky 2007–2013.
Ďalšími podpornými strategickými
dokumentmi sú priority mesta na rok
2007–2010, územný plán mesta. So všet
kými týmito materiálmi sa môžu obča
nia podrobnejšie oboznámiť na oficiál
nej stránke mesta www.malacky.sk.
Ako sa budú ciele priebežne
monitorovať a kto ich bude
hodnotiť?
Priebežné monitorovanie cieľov a uka
zovateľov v rámci jednotlivých progra
mov bude úlohou každého jedného
správcu príslušného programu. Monito
rovacie správy budú predkladané vede
niu mesta a aj mestskému zastupiteľ
stvu. Presné podmienky monitorovania
a hodnotenia cieľov a ukazovateľov jed
notlivých programov budú rozpracova
né vo všeobecne záväznom predpise
mesta.
Predpokladáte, že v priebehu
nasledujúcich troch rokov
príde k zmene rozpočtu
alebo jeho časti?
Mesto zostavuje záväzný rozpočet
vždy na jeden rok, pričom v priebehu
rozpočtového roka prichádza k zmene
tohto rozpočtu. Viacročný rozpočet nie
je záväzný, z toho dôvodu sa trojročný
rozpočet meniť bude v závislosti od kon
krétnych úloh a požiadaviek pre ten-kto
rý rozpočtový rok.
Čo považujete za slabiny
rozpočtu?
Podľa môjho názoru rozpočet nemá
slabiny. Určité riziká však existujú. Ide
predovšetkým o možné zníženie podie
lu na výnose dane z príjmov fyzických
osôb do rozpočtu. V prípade, že bude
mesto úspešné v projektoch v rámci
štrukturálnych fondov, bude potrebné
hľadať zdroje na spolufinancovanie
projektov.
Dvojstranu pripravila
SIMONA ŠÍPOVÁ
Zdroj: www.eurokomunikácia.sk
Združenie obcí regionálneho
vzdelávacieho centra Martin
Foto: S. Osuský, -sisa-
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Rozhovor s profesionálnym hudobníkom
a malackým rodákom Tonkom Zajačekom

Niekedy príde aj
únava
Určite veľa ľudí pozná známu skupinu Mango Molas, málokto však
vie, že za bicími sedí rodený Malačan Anton Zajaček. Kapelu založili
pred desiatimi rokmi štyria perkusionisti. Vo svojej tvorbe sa inšpirujú rytmami západnej Afriky, kubánskou hudbou aj slovenskými
folklórnymi prvkami. Predstavili
sa na veľkých hudobných festivaloch, akými sú Hodokvas či Pohoda, hrali v najvychytenejších českých kluboch a koncertovali v Rakúsku, Poľsku a Maďarsku. V roku
1995 získali členovia ocenenie Aurel v kategórii Objav roka.

Odkedy v skupine hráte? Ako ste
sa s ostatnými členmi zoznámili a pridali sa k nim?
V Mango Molas hrám asi od júna
2006. Niektorých chalanov z kapely som
poznal už predtým, či už z konzervatória
alebo z iných hudobných projektov. Do
kapely som sa dostal tak, že práve s trub
károm Marošom z M. M. som hral v jed
nom muzikáli v Nemecku. Prišla reč o ka
pele a bubeníkovi, raz v júni som prišiel
za chlapcami do skúšobne, niečo sme si
zahrali a odvtedy som tam. Takže to bol
„konkurz“.

Neuvažovali ste nikdy nad koncertom v Malackách?
Dva koncerty sme už v Malackách
odohrali. Bolo to presne to 1. mája 2007
a na Streetfeste 2007. A do tretice mož
no niekedy opäť v Malackách zahráme,
uvidíme.
Žijete v Malackách alebo ste sa
kvôli práci museli odsťahovať?
Narodil som sa tu, bývam tu a plánu
jem tu zostať aj v budúcnosti.
Živíte sa len hudbou alebo sa zaoberáte aj niečím iným?
Som profesionálny hudobník a všet
ko, čo som doteraz nadobudol, bolo
vždy iba hudbou.
Vďaka kapele veľa cestujete, baví
vás to? Nikdy ste toho nemali dosť,
alebo ste sa necítili unavene?
Slovensko je malá krajina, cestovanie
je niekedy otázkou niekoľkých hodín
a keďže sme dobrá veselá partia, čas
strávený cestovaním ani nevnímame.
A okrem toho aj v súkromí veľmi rád ces
tujem. Čo sa týka kapely, únavu zatiaľ
nepociťujem, pretože zároveň je to aj
hobby. Keďže sa hudbou živím, tak som,
samozrejme, aj v jednej z hudobných in
štitúcií zamestnaný. Napríklad teraz
hrám v jednom muzikáli na Novej scéne,
pravidelne absolvujem nahrávky filmo

Nie je jednoduché vyniknúť člensky tak v bohatej kapele, Tonkovi Zajačekovi (prvý zľava) sa to zatiaľ darí.

vej hudby so symfonickým orchestrom
v Slovenskom rozhlase. Občas vypomá
ham v Slovenskom národnom divadle
a v Slovenskej filharmónii. A sem tam za
hrám aj v nejakej inej kapele. A potom sa
únava niekedy dostaví.
Ako ste s hudobnou kariérou začínali?

Istého času, asi v rokoch 2000 až
2003, fungovala v Malackách skupina
PRO-ZAC, v ktorej som hral. Kapela sa
v podstate nerozpadla, len všetci boli
pracovne vyťažení. Nestíhali sme.
Text: SIMONA ŠÍPOVÁ
Foto: A. Zajaček

VO SVETE KDE
NIČ NIE JE TRVÁCNE
JE DOBRÉ MAŤ AUTO
SO 7 ROČNOU ZÁRUKOU!

Náučná lokalita
v areáli gymnázia

VÁ CENA
TERAZ NO
0 SkSk
.70700,KIA cee´d už
39od9414
Made in SlovaKIA

Slávnostným zasadením posledného stromu podpredsedom BSK Gabrielom Agárdym v areáli Gymnázia na Ul. 1. mája v Malackách bola v utorok
9. 12. slávnostne otvorená náučná lokalita, ktorá vznikla transformáciou
okolitého parčíka, ktorý výrazne zdevastovala víchrica Emma v marci
tohto roka. Pri kalamite vyvrátilo 12 dominantných stromov.

Učitelia prírodovedných predmetov
pod vedením zástupkyne školy Viery
Mojžišovej spolu so študentmi pripravili
projekt obnovy parčíka. Jeho estetický
a relaxačný význam sa rozhodli povýšiť
na lokalitu, ktorú vďaka odborným po
pisom stromov možno využiť ako živé
laboratórium a malé arborétum s význa
mom pre vyučovanie botaniky a envi
ronmentálnej výchovy.
Gymnázium získalo na uskutočnenie
zámeru grant z Ministerstva školstva SR
v hodnote 100 000 Sk/3319,39 eura. Po
čas niekoľkých fáz projektu sa najskôr
zlikvidovalo kalamitné drevo, lokalita sa
revitalizovala, vysadili sa nové dreviny
s dôrazom na druhovú rozmanitosť a jej
význam pre zachovanie rovnováhy v prí
rode. Na záver sa osadili tabuľky s popi
som drevín, ktoré pripravili študenti pod

Som absolventom ZUŠ v hre na hus
liach, ale popri husliach som sa zrazu
ocitol, ani neviem ako, pri bicích nástro
joch, v ktorých som sa zdokonaľoval na
konzervatóriu v Bratislave a neskôr uni
verzitným kurzom vo Viedni.
Mali ste aj nejakú kapelu v Malackách?

Keby všetko bolo dôkladné ako Kia cee´d - auto so 7 ročnou zárukou.
Popri modernom dizajne, 7 ročnej záruke, vysokom štandarde vybavenia,
vyspelej technike a komforte vám KIA cee´d ponúka aj vysoký stupeň
bezpečnosti. Dôkazom je zisk 5 hviezdičiek v testoch Euro NCAP.

odborným vedením svojich pedagógov.
Odborným konzultantom pri výbere
a popise drevín bol systémový botanik,
bývalý učiteľ a dlhoročný zástupca riadi
teľa gymnázia Ľudovít Bajo.
Po prezentácii projektu študentkami
v premietacej miestnosti školy riaditeľka
gymnázia poďakovala všetkým zaintere
sovaným, pedagógom, no najmä štu
dentom. „Vďaka vám je cena našej školy
opäť vyššia,“ adresovala im povzbudivé
slová vďaky a pripomenula okamihy ra
dosti, ktoré pri výsadbe stromov zažíva
lo osadenstvo školy od najmladších žia
kov až po kuchárky. Na záver sa účastníci
slávnostného otvorenia náučnej lokality
prešli po školskom parčíku a prezreli si
výsledok niekoľkomesačného úsilia au
torov tejto peknej myšlienky.
Text, foto: TATIANA BÚBELOVÁ

TERAZ ZA 7 000,- SK** MESAČNE
S KOMPLETNÝM POISTENÍM!
Gabriel Agárdy zasadil posledný strom
patriaci do náučnej lokality.



*7 rokov/150 000 km na pohonné ústrojenstvo a 5 rokov/150 000 km na celý automobil. Platí pre KIA cee ‘d vo všetkých krajinách EU (+ Nórsko, Švajčiarsko, Island a Gibraltár) Kombinovaná spotreba: 4,7 – 7,4 l/100 km, emisie CO2: 125 – 174 g/km
**Platí pri nákupe cez KIA FINANCE, akontácii 48 935,- Sk a 84 splátkach. Mesačná splátka zahŕňa DPH, havarijné poistenie aj povinné zmluvné poistenie. Platí pre základnú cenu pro_cee´d 414 700,- Sk R.P.M.N.: 8,0%

UŽ AJ V MALACKÁCH na Pezinskej 37 • tel.: 034/774 11 38
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Spomedzi prispievateľov
sme sa niektorých spýtali:

čo ich viedlo
k finančnému daru?

V novembri
na dobrovoľnú
zbierku na kaštieľ
prispeli:
Michaela Kučerová, 50 Sk; Žofia Ko
žuchová, 200 Sk; anonymný darca,
500 Sk; rodina Hozová, 500 Sk, Milan
Hajdin, 1000 Sk, Klub dôchodcov Naf
ta GAS, 1000 Sk
Stav účtu č. 3278257023/5600
k 11. 12. 2008:

69.635,38 Sk
(2.311,47 €)

„Páčia sa mi snahy predchádzajúceho
i súčasného vedenia mesta venovať sa re
vitalizácii takého historického a prírodné
ho skvostu, akým zámok a zámocký park
je. Zo začiatku som na rozhodnutie kúpiť
chátrajúcu pamiatku pozeral dosť skep
ticky, najmä s ohľadom na pragmaticky
odhadovaný rozsah potrebných investícií
a následnou využiteľnosťou. Sledoval
som na internete diskusie na tému Čo
s chátrajúcim zámkom. Polemiky sú však
už za nami. Je rozhodnuté a myslím si, že
treba podporiť všetkými silami to, aby sa
náš zámok zrekonštruoval čo najskôr
a bol prístupný avizovaným aktivitám.
Poskytnutý dar nepovažujem za in
vestíciu v pravom slova zmysle – neoča
kávam od nej návratnosť ani zisk. Je to
prejav sympatií k ráznemu a pozitívnemu
kroku, ktorý urobilo mesto Malacky na
priek nesporne očakávaným problémom
spojených s rekonštrukciou objektu a mož
no i príklad pre ostatné podnikateľské

Za NÁŠ kaštieľ Vám ďakujeme.

subjekty v meste. Verím, že ak sa k podob
ným krokom odhodlajú i ďalší občania
a najmä miestne firmy a podnikatelia,
tak to je naozaj dobrá „investícia“. Záro
veň verím, že ak budú darcovia prostred
níctvom zbierky zainteresovaní na tejto
akcii, celý proces bude oveľa jednoduchší.
Rodený Malačan síce nie som, ale už
mám malacké „občianstvo“ – bývam tu
viac ako 15 rokov. Pochádzam z neďale
kého Jakubova , chodil som sem na stred
nú školu, bývam tu a, samozrejme, mám
k Malackám veľmi blízky vzťah. Zámocký
park v jeho terajšej podobe sa stal mies
tom našich častých rodinných vychádzok.
Môžem tiež konštatovať, že mnohí moji
zahraniční priatelia nám doslova závidia
takýto areál neďaleko centra mesta. Re
konštrukcia takého rozsahu, akú zámok
potrebuje, je mimoriadne náročná najmä
po finančnej stránke, z čoho majú mnohí
obavy. Je to len otázka chcenia, ľudského
prístupu a „sedliackej chytrosti“. Verím, že
aj u nás v Malackách sa nájdu šikovní ľu
dia, ktorí nájdu optimálne riešenia a are
ál, ktorým sa právom chválime, bude
ozdobený ešte reprezentatívnejším objek
tom,“ hovorí Hubert Klčo.

•••
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Šťastné, veselé,
a predovšetkým zdravé…
Vážení obyvatelia mesta Malacky,
opäť je to tu. Predvianočný čas. Všade ozdobené stromčeky, blikajúce
svetielka, darčeky všetkých druhov, neopakovateľné ponuky mobilných
operátorov a blížiaci sa koniec roka. Čas otvorených sŕdc, čas obzrieť sa
a bilancovať.
Aj v tomto roku prešla naša nemocnica
mnohými zmenami. Zrekonštruovali
sme prvé poschodie polikliniky, kde
vzniklo moderné ambulantné oddelenie,
aby ste sa u nás cítili čo najpríjemnejšie. Zaviedli sme systém vyvolávania
pacientov prostredníctvom displejov
pred ambulanciami, aby boli chránené
vaše osobné údaje. Prestavbou prešlo
chirurgické oddelenie a oddelenie
dlhodobo chorých, ktoré svojím vybavením a priestormi patria k európskemu
štandardu. Umožnili sme vám vybrať si,

kto vás u nás bude operovať, lebo vieme,
že dôvera k lekárovi je hlavným pilierom
úspešnej liečby. Zaviedli sme vernostnú
kartu v lekárni, aby ste každým nákupom
potrebných liečiv šetrili.
Všetky tieto novinky ako prví vždy pocítili naši zamestnanci. Muži a ženy, bez
ktorých by nemocnica nikdy nebola tým,
čím je. Ľudia, ktorí sú nielen usilovní, ale
aj optimistickí, lojálni, a predovšetkým
trpezliví. Dovoľte mi, aby som sa im
na tomto mieste verejne poďakoval

Pani Jarmila Frušová je Malačian
kou od roku 1952. „Pracujem ako zdra
votná sestra a ku kaštieľu som si za tie ro
ky, keď som tu pracovala, vytvorila silný
vzťah. Záleží mi na tom, aby sa taká úžas
ná pamiatka, akou kaštieľ bezpochyby
je, zachovala. Jednoducho, prirástol mi
k srdcu a nemohla som neprispieť aspoň
skromnou sumou.“

za ich úsilie a za to, že aj vďaka im môžeme stále napredovať a plniť vytýčené
ciele.
Vážení spoluobčania, veľké ďakujem
patrí aj vám. Ďakujeme za vašu podporu,
za vaše pripomienky, ktoré nás posúvajú
vpred, a za to, že nám dávate šancu dokázať, že robíme všetko pre to, aby sme
opäť preukázateľne skvalitnili poskytovanú zdravotnú starostlivosť.
Vám a vašim rodinám v mene našej
nemocnice prajem príjemné Vianoce,
pokoj, lásku, pevné zdravie, aby ste
do roku 2009 vykročili šťastnou nohou
a s optimizmom. Ešte raz všetkým šťastné, veselé, a predovšetkým zdravé…

Ing. Peter Kalenčík
výkonný riaditeľ Nemocničnej, a. s.
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Vianočná nádielka z lekárne Nemocničná
Obdarujte svojich blízkych darčekom, vďaka ktorému budú
zdravší a vitálnejší.
Pre vaše zdravie

Pôvodná Vianočná
Cena v €
cena
akcia

Royal Selén +
Zinok 60 + 30 tbl.

297,50 Sk 148,50 Sk

4,93 €

Lipovitan 60 tbl.

151,80 Sk 138,00 Sk

4,58 €

Felisio 425 cps 30

179,10 Sk

89,50 Sk

2,97 €

63,20 Sk

2,10 €

A-Cerumen hygiena uší 5 × 2 mℓ

129,20 Sk

64,60 Sk

2,14 €

Calibrum 50 plus
30 tbl.

268,60 Sk 134,30 Sk

4,46 €

Rhinallergy homeopat. podpor. lieč.

90,30 Sk

45,10 Sk

1,50 €

Horčík 200 mg
100 tbl.Walmark

212,80 Sk 106,40 Sk

3,53 €

Passedan gtt.
30 mℓ

50,20 Sk

25,00 Sk

0,83 €

Horčík 200 mg
30 tbl. Walmark

79,90 Sk

39,90 Sk

1,32 €

Valosun Valoven
50 mℓ gtt.

193,50 Sk

96,70 Sk

3,21 €

BION Senior 30 tbl.

321,10 Sk 160,50 Sk

5,33 €

Pre ženy

Pôvodná Vianočná
cena v €
cena
akcia

Ostrovidky pre
unavené oči

164,80 Sk

82,40 Sk

2,74 €

Gen Klimenol
60 cps

583,10 Sk 291,50 Sk

Revital Multiforte
20 tbl. eff

91,80 Sk

42,90 Sk

1,42 €

Pre mužov

Pôvodná Vianočná
cena v €
cena
akcia

Revital Suprum
20 tbl. eff

125,10 Sk

62,50 Sk

2,07 €

Permen 30 tbl.

473,00 Sk 236,50 Sk

Revital CE 20 tbl.
eff

65,20 Sk

32,60 Sk

1,08 €

Pre vaše detičky

Pôvodná Vianočná
cena v €
cena
akcia

Neurofen liq.
Capsule 10 tob.

62,00 Sk

31,00 Sk

1,03 €

Hipp výživa jablko,
banán, broskyňa

32,50 Sk

16,20 Sk

0,54 €

B komplex + vit. C
100 tbl.

161,00 Sk

80,50 Sk

2,67 €

Stoptusin baby
sirup

69,10 Sk

34,50 Sk

1,15 €

Vápnik s rybím
olejom 60 tob.

200,60 Sk 100,30 Sk

2,67 €

Multivitamol sirup
formula L

128,00 Sk

64,00 Sk

2,12 €

ACC granulát
20 vrecúšok

110,10 Sk

1,83 €

Panthenol SPR
po opal. Kids

131,90 Sk

66,00 Sk

2,19 €

Ginseng eleuthereo
126,50 Sk
amp

55,00 Sk

9,68 €

7,85 €

Akcia platí do vypredania zásob.

Bližšie informácie nájdete na: www.nemocnicna.sk, www.medirexgroup.sk alebo sa informujte na tel.: 034/ 28 29 111.
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NA NÁVŠTEVE

Nielen na Vianoce by sme nemali zabúdať
na deti z detských domovov

Imrich Bongilaj

Nie je to len
o darčekoch

Najkrajšie sviatky
sú v kruhu rodiny
V detskom domove Macejko býva
v troch oddeleniach štyridsať detí.
Ide najmä o deti zo Záhoria, ale aj
z iných častí západného Slovenska. Najmladším dieťaťom je niekoľkotýždňové bábätko, najstar
šia obyvateľka má 20 rokov.„Zo zá
kona vyplýva, že v detskom domo
ve môžu bývať deti až do 25 rokov,
teda dovtedy, kým chodia do školy,“ vysvetlila Alexandra Mikloš
ková, vychovávateľka z detského
domova.

V prvom oddelení,
kam patria deti s najťaž
ším zdravotným postih
nutím, je jedenásť detí.
V druhom oddelení bývajú
väčšinou deti, ktoré sú aj zdravot
ne postihnuté a sú integrované
medzi zdravé deti. V súčasnosti
dvanásť detí obýva domček rodin
ného typu. Deťom sú k dispozícii
vždy dvaja pracovníci, a to buď vycho
vávatelia alebo zdravotné sestry, ktoré
sa bez prestávky starajú o fyzicky, dušev
ne, sociálne a emocionálne narušené
deti.
Vianoce „doma“
„Tento rok je to už tretíkrát, keď sa usi
lujeme aspoň na Vianoce dostať deti

k ich biologickým rodičom. Budú tam
asi do 29. decembra a Silvester strávime
opäť spolu,“ hovorí A. Miklošková. Viano
ce sú pre množstvo detí komplikovaným
obdobím, pretože každý chce stráviť naj
krajšie sviatky v roku s rodičmi a súro
dencami. Nie vždy sa to však podarí. Týž
deň s rodinou, ak sa dá, strávia deti aj
v lete. „Tento rok sa nám podarila dovo
lenka v Chorvátsku, tri tábory pre zdra
vé deti a dva tábory pre zdravotne po
stihnuté deti, ktoré boli okrem toho aj
na liečebných pobytoch,“ pochvaľuje si
A. Miklošková.

Bojujú s realitou
Ten, kto do Macejka nie
kedy zavítal, zostane zaraze
ný z obetavosti vychovávate
ľov a zdravotníkov. V dnešnej
dobe je už málo vidieť toľko
obetavosti a lásky na jednom
mieste. Sú to ľudia, ktorí si uve
domujú, že na svete nevyjde
všetko podľa našich predstáv a ne
klopia pred tým zrak. Naopak, po
stavili sa realite a mnohým mladým ľu
ďom robia život lepším. Aj vďaka nim sa
tu rozvíja u detí talent. Okrem nadaných
speváčok a spevákov či maliarov tu žijú
aj nádejní spisovatelia, ktorých tvorbu si
môžete prečítať.
Text, foto: SIMONA ŠÍPOVÁ

Deti u pána
prezidenta

Nikola bola prekvapená, keď sa dozvedela, že vychovávateľka Alexandra nám do
redakcie poslala jej báseň.

Každoročne na Mikuláša privíta
prezident Ivan Gašparovič s man
želkou Silviou v Prezidentskom
paláci deti z troch detských do
movov.
Žrebovanie určilo, že o rok roz
svietia vianočný stromček v Petr
žalke a Grassalkovichov palác práve
deti z Macejka.
Zdroj: SITA

Sen o Vianociach
Raz som len tak leňošil v izbe, keď sa
mi prisnil skoro až živý sen. Ten sen nebol
obyčajný. Bol to sen o Vianociach. Sníva
lo sa mi, že som chcel na Vianoce dostať
všetky možné darčeky. Blížil sa Štedrý deň
a s tým stúpala aj nervozita u mojich ro
dičov. Neviem, ako to býva v iných rodi
nách, ale u nás sú Vianoce plné zhonu
a mrmlania. Mama nič nestíha, koláče
troška pripálila a otec, keďže je už dosta
točná tma, ide potajomky odpíliť vianoč
ný stromček do neďalekého lesa. Všetko
sa mi zdá také čudné, ale ja mám len 12
rokov, nedokážem to zmeniť. Tak rád by
som z plného hrdla zakričal, ale nevlá
dzem. A akoby toho nebolo dosť, pred
Štedrou večerou niekto zazvonil. Boli to
dve mamine sestry. Skoro som zabudol,
ony s nami slávia Vianoce každý rok, lebo
sú slobodné a nikoho blízkeho nemajú.
Každý rok mi prinesú rovnaké darčeky
a celý večer s mamou rozprávajú o kader
níčkach a stihnú poohovárať celú rodinu.
Keďže som nanešťastie jedináčik, rok čo
rok mám povinnosť rozbaľovať darčeky



Každé jedno dieťa želaní má veľa.
Detský domov s kopou detí
k Ježiškovi s prosbou letí.
Bez ocka a bez maminy,
stávame sa mrzutými.
Pod stromčekom veľa hračiek,
srdiečko však smútkom plače.
Bábika či autíčko
nepotešia srdiečko.
Imro (zľava) a Janko za drsnými výrazmi skrývajú umelecké nadanie.

Neuveriteľný darček
Ako som sa tak raz túlal mestom, nara
zil som na jeden veľmi zaujímavý obchod
ný dom. Bol na pohľad veľmi lákavý, tak
som neváhal a vstúpil som doň. Vtom sa
predo mnou otvoril obrovský svet plný hra
čiek, obchodov a všetkého toho, o čom sa
„domovákovi“ ešte nikdy nesnívalo. Kam
koľvek som sa pozrel, všade boli značkové
obchody, mobily od výmyslu sveta, oble
čenie, po ktorom som vždy túžil a lákavé
nápisy typu: „Neboj sa a vyberaj, všetko je
dnes zadarmo!“
S nadšením som vbehol hneď do prvé
ho obchodu s perfektným oblečením a ne
vedel som si vybrať z tej obrovskej ponuky.
Napokon som si vybral značkovú mikinu
a džínsy s teniskami, ktoré mi ladili k oble
čeniu. Vo vedľajšom obchode som si vy
skúšal zopár skvelých šiltoviek a zobral
som si pre prípad jeden väčší batoh. Za
stavil som sa aj v obchode s cédečkami
a po zdĺhavom vyberaní som do batoha
nahádzal všetky hip-hopové cédečka, kto
ré mi budú všetci moji kamoši v domove
závidieť. Najviac času som strávil v obcho
de s mobilmi. Takú suprovú ponuku mobi
lov, s tými najlepšími funkciami som ne
mohol odmietnuť. Ešteže som mal ten ba
toh a v ňom voľné miesto. Neobišiel som
ani hračkárstvo s množstvom plyšových
hračiek. Do batoha som hodil najkrajšie
ho plyšového macka pre môjho mladšie
ho brata a poponáhľal som sa rovno k naj
bližšej reštaurácii, lebo som už vyhladol.
Objednal som si moju obľúbenú pizzu. Keď
mi ju priniesli, bol som veľmi prekvapený,
lebo bola trikrát väčšia, ako robia naše pa
ni kuchárky. Po príjemnom obede som sa
nielen s plným batohom, ale i s plným bru
chom pobral objavovať ďalšie tajomstvá
tohto rozprávkového obchodného sveta.
Veľkými svetielkujúcimi schodmi som
sa vyviezol na druhé poschodie. Otvoril sa
predo mnou svet filmu a zábavy. Vyskúšal
som zopár nových počítačových hier, po

behal som kinosály a zmapoval som si, čo
všetko teraz beží v kinách. Keďže obchod
bol veľmi veľký a ja som bol zvedavý, po
ponáhľal som sa na ďalšie poschodie, aby
mi niečo zaujímavé neušlo. A to ste teda
mali vidieť! Bolo to poschodie legolandu.
Vo svete lega som vyskúšal postaviť výťah,
pomocou ktorého som sa vyviezol na ďal
šie poschodie. Tu bolo veľké olympijské
ihrisko. Práve súťažili moji najobľúbenejší
športovci. Po krátkom rozhovore a neza
budnuteľnej autogramiáde som sa vyšpl
hal s batohom na chrbte o poschodie vyš
šie a potom ešte vyššie, až som sa ocitol na
poslednom poschodí.
Zrazu som mal pocit, že som v úplne
inom obchode. Zmizli všetky tie krásne
svetlá a ozdoby, nebol tu žiaden obchod,
ani nič zaujímavé, iba veľké mreže a na
nich nápis Väzenie. Strážnik pristúpil ku
mne a spýtal sa ma, čo mám v batohu. Po
vedal som, že všetko to, po čom som vždy
túžil. On mi odpovedal, že má pre mňa
ešte niečo väčšie a oveľa cennejšie. Bol
som zvedavý a trocha nedočkavý, čo to asi
bude. Žiaľ, teraz to však nechcel zadarmo,
žiadal odo mňa, aby som sa vzdal všetkých
mojich vecí, čo mám v batohu, aby mi mo
hol ponúknuť jeho tajomstvo. Chvíľu som
váhal, ale po skúsenosti s neuveriteľnými
ponukami v obchodoch som sa rozhodol
predsa len vzdať sa všetkých tých úžas
ných vecí. Cítil som, že nebudem ľutovať.
Zložil som teda batoh z pleca a položil
som ho ku dverám väznice. Strážnik sa po
usmial a prikývol hlavou na znak súhlasu.
V tom momente sa otočil a priviedol mi
dvoch, mne veľmi známych ľudí: OCKA
A MAMINU. Vtedy som už na batoh plný
darčekov ani nepomyslel, lebo som získal
oveľa viac, mojich milovaných rodičov.
Vianoce, hoci bez darčekov, ale
s rodičmi, sú tým najkrajším a najcennejším pokladom.
Imrich Bongilaj

Na Vianoce čo si priať?
Lásku, radosť, pokoj v srdci mať
a hlavne, aby človek človeka mal rád.
Nikola Biharyová

„Domovácke”
Vianoce
Ani sme sa nenazdali,
Vianoce sú za dverami.
Medovníčky voňajú,
všetci stromček chystajú.
Každý smutný domovák
pod stromčekom hľadá však
radosť, šťastie, život skvelý,
bez strachov a obmedzení.
V srdci nádej blikoce,
opäť smutné Vianoce.
Život často krutý býva,
rodina sa neozýva.
Možno o rok, uvidíme,
spoločne sa pomodlíme.
Aby ani jeden z nás,
nevyronil slzu zas.
Ján Galba

Vianočné
prianie
Je to pravda, je to tak,
vraví každý domovák.
CD-čka či drahé džínsy
prezradia ťa ihneď, kým si.
So skateboardom pod pazuchou
každý IN je jednoducho.
Do mobilu vyťukám,
esemesku k Vianociam.
Pošlem ju len kamošom
a suprovým vychošom.
Zaželám im sviatky krásne,
pokojné a požehnané.
Nech im anjel z neba
dá všetko, čo treba.

a tváriť sa pritom veselo, aj keď už vopred
viem, čo tam zasa bude. Nemôžem po
chopiť, ako niekto môže mať rád Vianoce.
Štedrý večer uletel rýchlo. Hneď na druhý
deň som videl otca, ako rúbe náš vianoč
ný stromček, je to už jeho zvyk. Vraj už je
po Vianociach. Vždy som z toho smut
ný...
Vtom som počul niečo zvoniť, otvoril
som oči a zistil som, že toto všetko bol len
jeden škaredý sen. Náš vianočný strom
ček bol na svojom mieste a ja som sa veľ
mi potešil. Od radosti som objal svojich
rodičov a oni sa ma spýtali, prečo som ta
ký veselý. Povedal som im, že sa mi sníval
jeden škaredý sen o Vianociach. Lenže te
raz je to všetko inak. Povedal som si, že
snom netreba veriť, sny sú len výmysly.
Keď som sa pozrel pod stromček, bolo
tam všetko, čo som si prial. Poďakoval
som svojim rodičom a vybehol som von.
Všetci známi sa tiež radovali. Vianoce sú
predsa sviatkami radosti a pokoja pre
všetkých, ktorí ich môžu v láske prežiť.
Ján Galba

Pracovníci Macejka sa o svojich „zverencov“ obdivuhodne a s nehou starajú.
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Živý
darček

Počas roka prišlo do redakcie
niekoľko úprimných poďakovaní. Nie všetky sa nám podarilo
uverejniť, tak vám aspoň niektoré prinášame. Čestní ľudia žijú aj
v Malackách!

Dobrý
človek
ešte žije!
Touto cestou chcem poďakovať pocti
vému nálezcovi pánovi Kolandrovi, ktorý
našiel moju zabudnutú peňaženku v ná
kupnom vozíku a odovzdal ju do kancelá
rie obchodu. Obsah peňaženky bol nedo
tknutý! Je úctyhodné, že aj v dnešnej dobe
sa nájdu takí dobrí a statoční ľudia!
Ešte raz veľké ĎAKUJEM!
Vďačná čitateľka

Blíži sa čas Vianoc a mnohí si lámu
hlavu nad tým, čo kúpia svojim
blízkym pod stromček. Medzi najhoršie rozhodnutia patrí vopred
neprekonzultovaná kúpa živého
darčeka.

Po sviatkoch býva plno
V karanténe je však až desať kotercov.
Pracovníci očakávajú „psiu tlačenicu“
práve po Vianociach a po Novom roku,
kedy veľa psov zo strachu pred oh
ňostrojom ujde majiteľom. Ak sa vám
niektorý zo psov zapáčil, môžete si preň
prísť priamo do karantény.
Bližšie informácie získate na tel. čísle
034/772 25 11.
Fotografie odchytených psov nájde
te na stránke www.malacky.sk v sekcii
Občan – Mestská polícia – Odchyt psov.

Keď rodina nie je pripravená na taký
to darček, tak zvieratko často trpí a v lep
šom prípade sa ocitne v útulku. Na Sil
vestra, kedy sa môže používať zábavná
pyrotechnika, nastáva pre chovateľov
povinnosť venovať sa svojmu zvieratku
zvýšenou mierou. Po 31. 12. sa plnia
útulky zabehnutými psíkmi, ktoré sa vy
ľakali natoľko, že už nenašli cestu do
mov.
V poslednom období sa množia sťaž
nosti na nedodržiavanie VZN o chove
zvierat na území mesta. Ide hlavne o od
straňovanie exkrementov. Mestská po
lícia venuje porušovaniu uvedeného
VZN zvýšenú pozornosť. Tento rok evi
dovala 218 takýchto prípadov.
Všeobecne záväzné nariadenie o cho
ve zvierat na území mesta Malacky
č. 4/2002 dodatok 2 čl. 3 ods. 2 presne
vymedzuje povinnosti chovateľa. V pís
mene „ch“ tohto nariadenia mu vyme
dzuje povinnosť okamžite odstrániť
zvierací trus z verejného priestranstva
do košov určených na zber zvieracieho
trusu, do zberných nádob určených pre
zmesový komunálny odpad alebo iným
vhodným spôsobom. Ak zviera vedie iná
osoba ako chovateľ, potom táto povin
nosť prechádza na ňu.
Ak teda spozorujete vo svojom okolí,
že niekto porušil uvedené VZN, vyzvite
osobu, aby trus svojho miláčika odstrá
nila. Môžete mu povedať, že sa vám ne
páči, že aj to minimum trávnatej plochy,
ktorú vo svojom okolí máte, je posiate
exkrementmi. Keď tak neurobí, zavolajte
na mestskú políciu. Zapamätajte si, ako
osoba vyzerala, čo mala oblečené, ako
vyzeral pes a do akého vchodu osoba
vošla. Týmto môžete pomôcť pri vypát
raní páchateľa priestupku.

-sisa-

VLADISLAV KUNÁK, preventista MsP

Pôvodne zo šiestich šteniatok sú už len štyri. Pracovníci sa o ne síce S melanchóliou v očiach čaká na pána aj pracovníkmi obľúbený
príkladne starajú, psíky však potrebujú domov.
inteligentný kríženec.

Pes nie je hračka

Pod vianočným stromčekom si nejedno dieťa nájde najkrajší darček –
zvieratko. Najobľúbenejšie sú malé psíky. Bohužiaľ, nie vždy si vo vytržení nad krásnym šteniatkom uvedomíme, že je to živý tvor, ktorý má
aj biologické potreby a potrebuje náš čas. Aj z tohto dôvodu krátko po
sviatkoch končia živé darčeky na ulici alebo u veterinára, ktorý ho na žiadosť majiteľa usmrtí.

Pre tých z vás, ktorí sú zodpovední
a chcú psa, by aj napriek všetkým prob
lémom, ktoré niekedy so sebou prináša
jú, sme navštívili karanténnu stanicu.

Nachádza sa v areáli odpadového dvora
na Hlbokej ulici a v deň našej návštevy
tu boli tri psy a štyri šteniatka.

Čiernobiely chlpáč sa hodí do domu aj do
bytu. Smutný výraz mu z tváre vymaže
nové bývanie.

Andrej Augustovič so svojou „osudovou“
taštičkou.

Poďakovať sa prišiel aj Andrej Augus
tovič za nález a osobné odovzdanie taš
tičky, v ktorej mal všetko dôležité – od
dokladov cez bankomatové karty, kľúče
až po mobilný telefón a finančnú hoto
vosť. „Taštičku som si zabudol na kapote
auta. Keď spadla, videl to pán Eduard Ča
da a moje auto sa snažil zastihnúť na bi
cykli. Keď som sa mu stratil, podľa adresy
v dokladoch ma večer vyhľadal a cenný
nález mi odovzdal. Chcem sa mu ešte raz
poďakovať, lebo taký čin v dnešnom svete
človeka prekvapí. Pán Čada nás ušetril
mnohých starostí a problémov. Najpríjem
nejší je však pocit, že dobrí a poctiví ľudia
ešte žijú. Keby takých bolo čo najviac!“
-sisa-/-tabu-

Rozmarný „kučeravec“ rozveselí každého, kto sa oň bude dobre starať.

Pomýlené skvalitňovanie?
Nemilo ma preto prekvapila informá
cia náčelníka MsP Ivana Jurkoviča pod
názvom Novinky v policajných autách
(vraj v záujme skvalitnenia výkonu služ
by) uverejnená v Malackom hlase č. 21.
Občania ma oslovujú s otázkou: čo to
má znamenať? Predsa skvalitňovanie je
v prvom rade služba pre všetkých obča
nov – nielen pre vyvolených. Márne sa
snažíme o to, aby bol poriadok pri za
parkovaných autách, na priechodoch

pre chodcov (napríklad začiatok Cesty
mládeže), pri odstavovaní áut na nebez
pečných miestach (zákruta zo Záhorác
kej ulice na Cestu mládeže, kde autá sto
ja po oboch stranách cesty) a množstvo
ďalších kritických miest. O nápravu som
už prosila prostredníctvom Malackého
hlasu i osobne a nič!
Iste nie je zanedbateľné aj túlanie
bezprizorných psíkov, nedodržanie po
volenej rýchlosti na území mesta mo

Nejde o vstupovanie do súkromia!

Mikroport zaznamenávajúci komunikáciu.
MALACKÝ HLAS
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V žiadnom prípade nejde o odposluch alebo
vstupovanie do súkromia. Zaznamenanie zvuku
vo vzdialenosti 100 m od vozidla je síce možné
len vtedy, ak sa na tomto mieste nachádza prí
slušník s mikroportom, ktorý zaznamenáva ko
munikáciu medzi príslušníkom a priestupcom.
Takto máme možnosť posúdiť komunikáciu,
resp. správanie sa priestupcu i členov hliadky pri
zákroku. Určite sa tým napomôže i objektívne
riešenie sťažností poukazujúcich na neadekvát
ne konanie príslušníkov i za pomoci kamier na
inštalovaných vo vozidle. Nainštalovaný program
by mal automaticky vyhodnocovať evidenčné
čísla vozidiel a pri výskyte vozidla, po ktorom je
vyhlásené pátranie, upozorní na túto skutočnosť
príslušníkov. Kamerami vo vozidle môžu byť za
dokumentované i ďalšie porušenia zákona. Som
presvedčený o tom, že týmto spôsobom je vý

torkármi, státie na vozovkách s označe
ním zákazu alebo v zeleni. Som toho ná
zoru, že členovia MsP majú možnosť ob
čanom dokázať, že sú tu hlavne pre
nich. Zároveň vedia, že žijú z daní obča
nov, čo je tiež záležitosť na zamyslenie.
Teda v zmysle obsahu článku v Ma
lackom hlase obraciam sa na náčelníka
MsP so žiadosťou bliž
šie občanom vysvetliť,
o čo tu ide. Prečo musí

me v meste mať auto s odposluchom,
ktoré sa navyše bez niekoho múdrejšie
ho nedá ani vypnúť. Je známe, že tech
nické zariadenia na odposluch sú prísne
regulované zákonom. Nevyzerá to ako
vrcholná bezočivosť voči občanom, keď
im týmto spôsobom chce verejný činiteľ
vstupovať do súkromia? Alebo je to v sú
lade so Zákonom o ochrane osobnosti?
Ako poslankyňa mestského zastupi
teľstva sa od takýchto praktík dištan
cujem.
ALŽBETA DUBAJOVÁ

kon služby skvalitnený. A to najmä v si
zboru SR. Príslušník MsP je podľa záko
tuáciách, keď z hľadiska počtu prísluš
na o obecnej polícii oprávnený riešiť
VERZUS
níkov mestskej polície je možné mať
len tie priestupky proti bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky, ktoré
v jednom okamihu len jednu hliadku
v meste. Poslankyni Alžbete Dubajovej som nie sú spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vy
koľkokrát opakoval, že konkrétne porušenia zá plýva z úpravy cestnej premávky vykonanej do
kona nám môžu občania nahlasovať na bezplat pravnými značkami alebo dopravnými zariade
nú telefónnu linku 159. Všetky hovory na tejto niami.
linke sa zaznamenávajú a ako náčelník mám
S prihliadnutím na uvedené skutočnosti po
možnosť preveriť, či a ako reagovala hliadka važujem za potrebné upriamiť pozornosť na we
mestskej polície na oznam od občana. Problémy, bovú stránku mesta www.malacky.sk, kde je
ktoré nám oznamujú poslanci mestského zastu v menu Občan, resp. Mesto sekcia Mestská polí
piteľstva, určite „nehádžeme za hlavu” a riešili cia. Sú tu aktuálne informácie o našom pracovis
sme aj niektoré situácie, ktoré nám oznámila ku, o oprávneniach a povinnostiach príslušníkov.
A. Dubajová. Hoci o väčšine podnetov napísa Bude tu i bližšie popísaný kamerový systém vo
ných v článku sme s ňou osobne nehovorili. Tak vozidle. Z hľadiska obmedzeného priestoru
je to aj s parkovaním vozidiel v križovatke Záho v Malackom hlase nie je možné venovať sa tu
ráckej ul. a Cesty mládeže. Porušenie ustanovení bližšiemu popisu celého systému. Je však potreb
pravidiel cestnej premávky tohto druhu je prob né uviesť, že tento systém využívajú bez problé
lematické z našej strany riešiť a v tomto prípade mov i vo vyspelých demokratických krajinách.
je vhodné oznámiť skutok priamo Policajnému
IVAN JURKOVIČ, náčelník MsP



SERVIS ČITATEĽOM • INZERCIA
Na Mikuláša a na Vianoce
sa tešia aj naši seniori. Dokázali to usporiadaním Mikulášskeho večierka, ktorý
milo prekvapil hojnou účas
ťou.

Pre tých z vás, ktorí sa na Silvestra radi zabávajú a chceli by stráviť posledný deň roka v príjemnej spoločnosti na Kamennom
mlyne, sme pripravili

súťaž o 2 lístky
na silvestrovskú
zábavu.

Umelecké
diela
v Zlatom
veku

Opravujem chladničky
a mrazničky,
MONTUJEM KLIMATIZÁCIE
Pavol Šišolák, Závod 663
tel.: 034/779 94 35, 0903/75 06 12
MH 08 F7

Stačí, ak do 19. 12. pošlete do redakcie najviac troma vetami, čo
vás v Malackách v uplynulom roku najviac potešilo.
Členky a člen Zlatého veku opäť vymysleli nápaditý program.
•••
Seniorov navštívil aj štedrý Mikuláš so
svojimi pomocníkmi.

Akciu uviedli členky a jediný
mužský člen občianskeho združenia
Zlatý vek tematicky oblečení v čer
venej farbe.
Za zhasnutých svetiel vošli
v sprievode najkrajšej koledy s plá
polajúcim plamienkom v dlaniach.
Po efektnom uvedení nasledoval
hudobný program, ktorý mali pod
taktovkou žiaci zo základnej ume
leckej školy.
Samozrejme, prišiel aj Mikuláš
s čertovským a anjelsky dobrým
pomocníkom.
Po rozdelení darčekov sa objavi
lo ďalšie prekvapenie. Všetci prí
tomní dostali čokoládovú figúrku

Kamenný mlyn –
Vajarský
Vás pozýva na

Silvestrovskú
zábavu

Mikuláša a sladkú podkovičku pre
šťastie od primátora Jozefa Ondrej
ku.
Podujatie sa od začiatku do kon
ca nieslo v duchu výroku predsed
níčky OZ Zlatý vek Alžbety Duba
jovej:
„Krásni mladí ľudia sú hračkou
prírody, krásni starí ľudia sú umelec
kým dielom.“

Montáž sadrokartónov
Maliarske práce

0907 42 86 12
MH 08 F35

Hudba: Select
Začiatok: 31. 12. o 20.00 h
SUPER PONUKA
(V deň zábavy má pár pri preukáza
ní 2 vstupeniek 50 % zľavu na uby
tovanie v 2-posteľovej izbe v hoteli
Rozália.)

Text, foto: -sisa-

Správca konkurznej podstaty ponúka
na predaj rodinný dom s pozemkami

V cene vstupenky:
Prípitok, predjedlo, večera, studené
švédske stoly, teplé švédske stoly,
dezert a živá hudba.
Predpredaj vstupeniek:
034/779 32 79 alebo e-mail:
kamennymlyn@kamennymlyn.sk

Rodinný dom súp. č. 839 na Štefánikovej ul. v obci Závod.
Dom je dvojpodlažný, nepodpivničený, s plochou strechou, napojený na elektrinu, obecný vodovod a plynovod, s vlastnou
studňou. Na prízemí je vstupná hala s kuchynským kútom, WC, schodisko, 2 izby, kotolňa, práčovňa a garáž. Na poschodí sa
nachádzajú 4 izby, chodba, kúpeľňa s WC a loggia. Zastavaná plocha domu je 107 m2. Pozemok, na ktorom je dom postavený,
má výmeru 720 m2. Súčasťou predaja je spoluvlastnícky podiel o veľkosti 3/48 k pozemku – ornej pôde o výmere 16 588 m2,
a pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 342 m2 v k. ú. Cífer.
Predaj je uskutočňovaný formou ponukového konania. Víťazom ponukového konania je účastník, ktorý ponúkne najvyššiu
cenu. Minimálna cena predmetu predaja je 962.000,– Sk ( 31.932,55 €). Podrobné informácie o ponúkanom majetku a o ďal
šom postupe predaja v zmysle Zásad a postupu predaja majetku úpadcu môžu získať záujemcovia v kancelárii správcu
konkurznej podstaty na uvedenej adrese v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 15.00 h, telefonicky na čísle 02/52 63 56 30,
alebo e-mailom: pkrusina@mail.t-com.sk.
Záväzné ponuky musia byť doručené najneskôr 23. 12. 2008 do 15.00 h na adresu:
Mgr. Petr Krušina, SKP Vladimír Glasa, zn. Predaj majetku, Lazaretská 4, 811 08 Bratislava 1.
V uvedenom termíne musí byť zložená záloha min. 30 % z ponúkanej ceny, max. 962 000 Sk na účet v Tatra banke, a. s.,
č. ú.: 2626184760/1100.

MH 07F25

DROBNÁ INZERCIA
• Hľadáme pani na dohľad nad starým
chodiacim pánom na cca 2–3 hodiny po
čas pracovných dní.
Kontakt: 0903 48 47 76
• Predám absorpčný obklad do interiéru
– 4 hlinené dosky 25/625/1250 mm, 3,25
m2 dlažby do exteriéru 38/450/450 mm,
kúpim obklad 18–19/90–100/4500 mm
zo smrekovca. Kontakt: 0905 64 54 50

MH 08 F41

http://www.pracadoma.sk/bimbo
MH 08 F39

Slovenský poľovnícky zväz, okres
ná organizácia Malacky organizuje

kurz uchádzačov
o 1. poľovnícky lístok,
ktorý sa začína 17. januára 2009
v hoteli Atrium.
Info: spzmalacky@mail.t-com.sk
alebo 0903 459 463.

Pekáreň MACEK

na Nádražnej ulici v Malackách kaž
doročne poskytuje vianočné pečivo
pre našich seniorov. Je to vynikajúce
pečivo podľa domácich receptúr. Od
porúčame vám navštíviť predajne PE
KÁREŇ MACEK na Nádražnej ulici a na
Kláštornom námestí. Ochutnajte vy
nikajúce vianočné pečivo a široký
sortiment vždy čerstvých pekárskych
a cukrárskych výrobkov. Tešia sa na
vás vaši pekári a cukrári.
www.pekarenmacek.sk
MH 08 B6

Krížovka
Vianočné sviatky milujem, teším sa na ne rok čo rok a veľmi rád sa prehŕňam vo všetkom, čo s nimi súvisí. Sú to aj vianočné zvyky, obyčaje a povery, a preto vám niektoré z nich ponúkam, aby ste ich mali možnosť porovnať so svojimi. Väčšina z nich bola vytvorená ešte v dobe Keltov a starých Slovanov a dodnes sa odzrkadľujú aj vo zvykoch, ktoré zachovávajú
ľudia 21. storočia.
• Kto nájde v jablku rozkrojenom pri
štedrovečernej večeri z jadier krížik, vraj
do roka zomrie. Komu zostanú jadrá ne
porušené alebo budú mať tvar hviezdy,
bude celý rok zdravý;
• Roztavené olovo alebo vosk sa vleje
do studenej vody. Podľa tvaru zrazeniny
odhadneme, čo nás v budúcnosti čaká.
Srdce znamená lásku, kniha štúdium,
kríž smrť a pod.;
• Gazdiná rozkrojí jablko, vezme dva
násť jadier a hodí ich do vody. Koľko ja
dierok bude plávať na hladine, toľko bu
de suchých mesiacov;
• Na sv. Barboru si odrežte vetvičku
čerešne alebo jablone, ak do Štedrého
dňa rozkvitne, do roka sa vydáte. Ak roz
kvitne neskôr, budete si musieť na vydaj
ešte počkať, ak uschne, zostanete, bohu
žiaľ, na “ocot”;
• Na Štedrý večer nesmie nikto sedieť
oproti dverám do ulice, aby on alebo
niekto z rodiny nezomrel. Nikto nesmie
kýchnuť alebo na niekoho nahlas zakri
čať, aby si ho nenašla smrť;
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• Na Štedrý deň sa nemá nič požičať,
inak sa privolá bieda s núdzou. Od veče
re sa nikdy nemá vstávať, aby neprišla
smrť;
• Keď sa nohy štedrovečerného stola
obtočia nitkou, domu sa celý rok vyhnú
zlodeji. Mince alebo rybia šupina polo
žené pod tanierom prinesú peniaze;
• Zvyšky od večere zakopeme k stro
mom, aby mali dostatok ovocia. Psovi,
kocúrovi, gunárovi a káčerovi dáme ces
nak, aby boli ostražití. Mak dáme sliep
kam, dobre ponesú;
• Na studňu si na Štedrý deň zaklope
me, aby bola dobrá voda. Aby včely mali
med, stačí dať pár omrviniek z vianočky
pred úľ;
• Kto nikomu nič na Štedrý deň neda
ruje, dočká sa biedy. Ak vyjde dievča pri
príprave večere von z domu, stretne bu
dúceho muža;
• Ak žena čaká dieťa, je dobré vyčkať
prvého návštevníka do domu na Štedrú
večeru. Ak príde muž, narodí sa chlap
ček;

• Ak sa muž chce ženiť, stačí zatrepať
plotom v tichej krajine. Odkiaľ sa ozve
akýkoľvek zvuk, odtiaľ príde jeho milá;
• Kto sa celý deň až do východu prvej
večernej hviezdy postí, zazrie na...
(dokončenie v tajničke).
Všetkým čitateľom Malackého hlasu
prajem príjemné prežitie vianočných
sviatkov, pevné zdravie, veľa šťastia,
úspechov a trpezlivosti pri lúštení mojich krížoviek v roku 2009!
VODOROVNE
A odborník vo svojom odbore; sled
udalostí; piráti B inklinujúci k erotike;
niečo mohutné – gigantické; veľký ka
meň C ponanášaj; obruba; meno ho
1
A
B
C
D
E
F
G

2

3

4

5

6

7

8

landského futbalového trénera van
Bastena D koncovka ruských priezvisk;
zinok; hodnota tovaru; síra; Tomáš zried
kavo; tam; Milánsky futbalový veľkoklub
E cesta po latinsky; stred slova meopta;
Asociácia predajcov tabaku; nie staré;
mojej osobe F obydlie väzňa; ukončenie tajničky; český spevák G cudzo
pasná rastlina; podzemnice olejné; vy
hynutý cicavec.
ZVISLE
1 ľudia s rovnakým priezviskom 2 pa
pagáj; poznám 3 pot obrátene; odpo
rovacia spojka 4 začiatok tajničky; hli
ník 5 ihličnatý strom; vrkoč; kyslík 6 kon
covka zdrobnenín; malomocenstvo
7 polomer; anglické grófstvo; plošná
miera 8 vo svojom obydlí; firma likvidu
9

júca odpad 9 meno herca Romančíka st.;
rázovitá oblasť na Slovensku 10 tebe
patriaci - obrátene; Technická automobi
lová inšpekcia 11 draslík; koniec žitia;
spoluhlásky v slove tade 12 sibírsky veľ
tok; tropické šialenstvá 13 časť obrazu;
značka farby na vajíčka; rímskych 1000
14 pokračovanie tajničky; Klub absti
nentov 15 stred slova návrat; mama cu
dzojazyčne 16 kôrovec; popolnica obrá
tene 17 mužské meno.
Pripravil:
JUDr. Marián POLAKOVIČ

Kto chce súťažiť o celoročné pred
platné magazínu Žena, nech pošle ku
pón spolu so správnymi odpoveďami
do 5. januára a zaradíme ho do žrebo
vania.

10 11 12 13 14 15 16 17

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie tajničky – 1. tiráda, 2. telemeter, 3. tuf – sme vyžre
bovali Gabrielu Bilkovičovú z Ulice
Mirka Nešpora v Malackách, ktorá
získava celoročné predplatné ma
gazínu Žena.

MALACKÝ
HLAS
MALACKÝ HLAS
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Vianočné
priania
Klub
filatelistov
ZSF 52–32
želá svojim
členom šťast
né a pokojné
prežitie vianočných
sviatkov a veľa
zberateľských
úspechov v roku 2009,
v ktorom bude klub
oslavovať 80. výročie
založenia.

Rok vo Viktórii
uplynul ako voda
Začiatok roka patril už tradične krojo
vanej zábave v moravskom Mistříne
a v Čejkoviciach. Rozhodli sme sa, že sa
pokúsime o zblíženie členov a každý uto
rok pripravujeme prednášky. Zaujali
ukážka nových kníh, právnická poradňa,
zdravotná prednáška, starostlivosť o zá
hradu na jar, ukážka výzdoby z kvetín,
veštiareň, hodina poézie, výzdoba bytu
z ovocia a pečenie medovníkov. Pre dl
horočných členov sme pripravili stretnu
tie v reštaurácii. S letom sme sa rozlúčili
opekačkou v spoločnosti búrky. Vybrali
sme sa aj na spoznávací výlet do Skalice

a splaviť Baťov kanál. Poniektorí mali
možnosť stráviť dovolenku pri chorvát
skom mori. Oslávili sme aj Deň matiek,
Mesiac úcty k starším a zúčastnili sme sa
televízneho nahrávania relácie Pošta pre
teba. Záver roka spestril Mikulášsky ve
čierok – posedenie pri hudbe s Martinom
Johanesom. Poďakovanie patrí všetkým,
ktorí nám vždy ochotne pomáhali.
Na záver želáme všetkým dobrým ľu
ďom veľa šťastia, lásky k blížnemu a pev
né zdravie v novom roku 2009.
Mária Hlaváčová,
predsedníčka OZ Viktória, foto: -tabu-

Dôchodcovia prispeli
Predseda Klubu dôchodcov Nafta
Gas Milan Támer a tajomníčka
Marta Sajanová vyplatili do pokladnice MsÚ 1000 Sk do zbierky
na obnovu Pálfiovského kaštieľa.
Dôchodcovská organizácia naftárov
na členskej schôdzi schválila výšku prí
spevku, ktorá podľa nich síce nie je veľká,
ale keby ich príklad nasledovali aj iné or
ganizácie, stav konta by vyzeral veselšie.
„Medzi našimi členmi je veľa Malača
nov, ktorým záleží na tom, aby sa kaštieľ
dočkal dôstojnej rekonštrukcie. Tak sme

sa rozhodli podporiť dobrú vec. Zároveň
chceme vyzvať aj ostatných – organizá
cie i podnikateľov, aby prispeli podľa svo
jich možností. Veď je to aj pre naše vnú
čatá a mesto to potrebuje!“ zdôvodňuje
peknú myšlienku seniorov M. Sajanová.
„Všetci vieme, aké krásne sumy sa ujdú
organizáciám z dvoch percent daní ob
čanov. Určite by im nechýbalo, keby nie
čo z toho venovali na kaštieľ. Mrzí nás, že
sa Malačania stavajú k zbierke vlažne
a stav konta rastie tak pomaly,“ dodáva
M. Támer.
Text, foto: T. Búbelová

Vianoce vašimi očami

Každý vníma vianočné sviatky inak. Niekto melancholicky, pre niekoho
sú to obyčajné dni v roku. Pre niektorých z vás sú však Vianoce chvíľami
zábavy a pohody s priateľmi či členmi rodiny. Podelili ste sa s nami o veselé príhody.

Bez darčeka
Jedny Vianoce poňali naši rodičia sku
točne vtipne. Priamo na Štedrý večer si vy
strelili z môjho mladšieho brata. Pod
stromčekom ho čakala obrovská škatuľa.
Ihneď sa vrhol do jej rozbaľovania. Vo veľ
kej škatuli však bola jedna menšia, v nej
opäť menšia a keď sa už so slzami na kra
jíčku dopracoval k najmenšej, sklamane
zistil, že je prázdna. Ja som sa vedľa neho
tešil z horského bicykla. Braček, samozrej
me, darček napokon dostal, ale pri spo
mienke na výraz jeho tváre, keď ma videl
s bicyklom a sám pritom sedel v hŕbe
prázdnych škatúľ, sa zo srdca smejem aj
po rokoch.
Roman Vaňo
Vianočný príspevok
Kamarát na jednej party sľúbil moderá
torke z rádia vianočný príspevok. Do písa
nia sa vrhol hneď, keď sa podgurážený vrá
til domov. E-mailom príspevok odoslal
a šiel si ľahnúť. Ráno vstal a, samozrejme,
nič si nepamätal. Na Silvestra mu tá istá
moderátorka zatelefonovala a bola nad
MALACKÝ HLAS
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Komisia školstva
a sociálnych vecí
ďakuje všetkým športovcom
za reprezentáciu nášho mesta
v roku 2008 a želá im
veľa športových úspechov
v nasledujúcom roku.

12. 12. oslávil náš
milovaný manžel,
otecko a dedko
JAROSLAV
KALNÝ
okrúhlu 60-tku.
Želáme mu pevné
zdravie a veľa šťastia. Manželka Bože
na, syn Jaroslav, dcéra Miriam, zať
Stanislav a vnúčatá Radka a Stanko.
25. 12. budú
tomu 3 roky,
čo ste uvideli
svetlo sveta.
Pevné zdravie
a veľa šťastia
želajú rodičia,
Peter a Alena s rodinami, dedo, bab
ka, stareček, starenka, dedeček, ba
bička, krstný Marek a Aďa s rodinami.

ČASOPIS DO KAŽDEJ KABELKY
ŠTEDRÁ
ZIMNÁ
HRA

Okresná rada strany Smer-SD
želá všetkým členom strany,
jej priaznivcom a sympatizantom
v okrese Malacky pevné zdravie,
veľa šťastia,
pracovnej a rodinnej pohody
v roku 2009 a ďakuje im
za spoluprácu v tomto roku.

KOLÁČIKY
OD BABIČKY

BOŽSKÉ
CHUTE
VIANOC

Kto je zvedavý,

NESTARNE!
PREDPLATNÉ 2009

Členky OZ Viktória, Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami, pri príprave tradičných medovníkov

blahoželáme

PRE VAŠE BÝVANIE

Nech Vás čaro Vianoc hreje,
nech Vám šťastie praje,
nech Vám dobré zdravie slúži.
Krásne a veselé Vianoce želá
Klub dôchodcov Malacky.
Výbor ZO Slovenského zväzu
telesne postihnutých v Malackách
želá všetkým členom a priateľom
spokojné a radostné prežitie vianočných
sviatkov. V nadchádzajúcom
novom roku želáme pevné zdravie,
veľa šťastia a rodinnej pohody.

TERI HATCHER

DECEMBER 2008
METRO MEDIA 22,– Sk / 0,73 €
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www.modernazena.sk

Základná škola Dr. J. Dérera
želá všetkým pracovníkom školy
i žiakom veľa pohody
počas vianočných prázdnin
a v roku 2009 spokojnosť
v práci i v rodine.

158 KÍL!
SCHUDLI

F9>9x>r

250 000,- SK

9 771336 991003

Mestská školská rada
želá všetkým pracovníkom škôl
a školských zariadení v Malackách
príjemné prežitie Vianoc
a veľa pracovných úspechov
v novom roku.

NÁVRAT
KRÁSNYCH
LEGIEND

ŠŤASTNÁ

ZÚFALÁ MANŽELKA

ª Teri Hatcher: V skutočnosti vôbec
nie som zúfalá!
ª Zázračná premena - schudli 158 kíl!
ª Božské chute Vianoc na tanieri.
ª Štedrá Zimná hra o 66 skvelých
darčekov.
ª Vianočné príbehy našich čitateľov.
ª Cenné tipy pre zdravie.
ª Predplaťte si výhodne Modernú ženu
a vyhrajte ceny
v hodnote 300 000,- Sk.
Moderná žena, Račianska 66, 831 02 Bratislava
Tel.: 02/49 20 74 36, fax: 02/49 20 74 38
e-mail: marketing@modernazena.sk
www.modernazena.sk
MH 07B3

Do pozornosti

Rybári!
Úlovkové lístky za rok 2008 s vyplne
ným sumárom treba odovzdať do 15. 1.
hospodárovi (Štefan Pomšár, Záhorácka
1931/41, Malacky) alebo tajomníkovi
(Rudolf Hacaj, Veľkomoravská 2410/7,
Malacky).
Obvodná organizácia SRZ, Malacky

šená z ohlasu príbehu. Kamarát si teda
„zabudnutý“ príspevok našiel na internete
a sčervenel až po uši. V článku písal o det
ských rozžiarených očkách a podobné frá
zy. Určite im však nežiarili tak ako dotyčné
mu kamarátovi v jeho „spisovateľský“ ve
čer. Pri nich aj vianočné svetielka zbledli.
Daniel Slašťan

Horiaci stromček
Keď som bola malá, postarala som sa
o zaujímavý vianočný zážitok mojim rodi
čom. V kuchyni sme mali návštevu a ja som
ich dcérke – mojej rovesníčke predvádzala
vianočný stromček. Bola som naň veľmi hr
dá a zapálila som na ňom sviečky. V tom
čase ešte klasické voskové. Pri kochaní sa
jedličkou však vzbĺkla záclona. Samozrej
me som sa snažila zachovať pokoj a šla som
do kuchyne pre vodu. Aby som nevyzerala
nápadne, vodu som si nabrala len do hrn
čeka. Medzitým sa chytila aj jedľa. Ďalší
hrnček bol už rodičom podozrivý a vďaka
tomu zachránili obývačku, ktorá už bola
v plameňoch.
Zdena Šípová

Odovzdávanie medailí

Stretnutie hasičov
Program výročnej členskej schôdze
Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ)
zahŕňal správu o jeho aktivitách za tento
rok, správu o hospodárení, vytýčenie
plánu hlavných úloh na nasledujúci rok,
diskusiu, vystúpenia hostí a prijatie
uznesenia zo stretnutia dobrovoľných
hasičov v Malackách. Schôdze sa zúčast
nil hlavný inšpektor Dobrovoľnej požiar

nej ochrany Slovenskej republiky Jozef
Minárik a priatelia z rakúskej obce An
gern an der March. Súčasťou podujatia
bolo odovzdávanie medailí. Poďakova
nie patrí všetkým obyvateľom a prísluš
níkom HaZZ a členom DHZ, ktorí prispe
li k zabezpečovaniu požiarnej ochrany.
František Šimoník
Foto: -vreda-

Spoločenská kronika
Od 19. 11. do 8.12. 2008
VÍTAME MEDZI NAMI:
Ľubomír Ecker, 19. 11.; Ma
rek Ecker, 4. 12.
POVEDALI SI ÁNO:

†

 iktória Juríková a Ján Lazar
V
čík
NIE SÚ MEDZI NAMI:

Jaroslava Mikudíková, *1940,
Zohor; Jozef Gašparík, *1925,
Borský Sv. Jur; Ida Fabianová, *1933,
Lozorno; Ivan Násada, *1943, Malac
ky; Mária Merešová, *1920, Malacky.
SpomienkY
21. 11. uplynuli dva
smutné roky, čo nás
náhle opustil vo veku
50 rokov milovaný
manžel a otec
plk. gšt. Ing.
Michal Šamaj

z Malaciek.
Môžeme už len slzy roniť, že tu nie je,
alebo môžeme mať radosť, že tu bol.
Môžeme zavrieť oči a modliť sa,
aby sa vrátil,
alebo ich môžeme otvoriť a uvidíme,
čo všetko po ňom zostalo.
Zostal si nám v srdiečkach. Nikdy na
Teba nezabudneme. S láskou spomí
najú manželka a synovia.

5. 12. sme si pripome
nuli nedožité 8. naro
deniny nášho milo
vaného syna, brata,
vnúčika a pravnúčika
Adrianka Habu,
na ktorého s láskou
a veľkým smútkom v srdci spomínajú
rodičia, sestrička Michalka, brat Sam
ko, babka, dedko, starenka, stareček.
11. 12. sme si pripo
menuli nedožitých
50 rokov nášho dra
hého syna, otca
a dedka
Milana Havlíka
z Malaciek.
S láskou v srdci spomínajú mama,
dcéry a vnuk. Kto ste ho poznali, ve
nujte mu tichú spomienku.
13. 12. sme si pripo
menuli 4. výročie
úmrtia nášho drahé
ho manžela, otca
dedka a pradedka
Pavla Lisého.
S láskou v srdci spo
mínajú manželka, deti, vnúčence a pra
vnúčence. Veľmi nám všetkým chýbaš.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.
18. 12. si pripomína
me 10. výročie úmr
tia nášho drahého
syna, manžela a otca
Františka
Havlíka z Malaciek.
S láskou v srdci spo
mínajú mama, manželka, deti a ostat
ná rodina. Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spo
míname na nášho
drahého otca a sta
rečka
Antona
Trenčanského.
28. 12. bude 17 ro
kov od jeho úmrtia.
Synovia Tono, Andrej a dcéra Elena
s rodinami.
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15. kolo MVK VAV Lokomotíva Zvolen
– VO TJ Strojár Malacky 3:2
(-23,18,-22,21,11)
Favorizovaný Zvolen začal lepšie, v pr
vom sete však nevyužil náskok 20:16, ne
zvládol koncovku a snaživí hostia viedli
dokonca 2:1 na sety. V bojovnom a vy
rovnanom stretnutí nakoniec domáci od
štvrtého setu začali lepšie blokovať a vý
voj pre nich v bitke o prvú štvorku – veľ
mi dôležitom stretnutí, dokázali otočiť
vo svoj prospech.
16. kolo TJ Strojár Malacky – TJ Slávia
Svidník 3:1 (-22, 14, 23, 26)
Volejbalisti Malaciek sa konečne opäť
tešili z výhry v 16. kole volejbalovej ex
traligy. Ich súperom bol Svidník, ktorý
nenastupoval v ideálnej zostave – od za
čiatku hral bez libera. Prvý set vyznieval
po celý čas v prospech Strojára, no v zá
vere pre chyby domácich sa hra vyrov
nala a z vedenia sa tešili hostia. To, čo
Malacky „prehajdákali“ v prvom dejstve,
si bohato vynahradili v druhom. Prvý
technický time out v druhom sete bol za

Malackí volejbalisti podcenili prípravu na silného súpera.

Snažíme sa hru stále vylepšovať
Strojár Malacky – VK Nové Mesto nad
Váhom 0:3 (-15, -19, -13)
Malacky privítali v 14. kole extraligy
favorizovaný celok Nového Mesta nad
Váhom. Hostia v predchádzajúcich dvoch
kolách deklasovali VKP a Púchov zhodne
3:0, Malacky zase disponujú silou na do
mácej palubovke. Čakal sa teda drama
tický súboj. Duel však trval len vyše ho
diny. Hosťujúci hráči prakticky bez prob
lémov zdolávali neistý domáci blok a vý
razne dominovali i v ostatných herných
činnostiach. Z pohľadu skóre bol naj
vyrovnanejším druhý set (19:25). V ňom
prišiel i najsvetlejší okamih domácich,
keď sériou úspešných zakončení vyrov
nali na 14:14. Hostí však ani táto situácia
nevyviedla z miery a stretnutie jedno
značne dotiahli do víťazného konca.
Michal Bella (Nové Mesto n/Váhom):

„Na jednotlivých postoch máme kva
litnejších hráčov ako domáci. To sa dnes
potvrdilo, a preto sme mohli počas celé
ho stretnutia dominovať. Je dobré, že
môžeme kalkulovať s celým družstvom
a nastupovať v najsilnejšej zostave. Do
budúcnosti však musíme posilniť náš
tím ďalším dobrým smečiarom. Chceme
zabojovať o tretie miesto v súťaži, ak sa
dostaneme do finále, bude to bomba!“
Boris Sládeček (Malacky):
„Dnes nás `položil` najmä hosťujúci
Barbierik, ktorý hral fantasticky a veľkou
mierou pomohol svojmu družstvu. My
sme nenastúpili v kompletnej zostave,
chýbali nám dvaja Šmahelovci. Zaostali
sme v technickej zdatnosti, a teda vo
všetkých herných činnostiach. Snažíme
sa našu hru stále vylepšovať, dnes však
bol súper jednoznačne nad naše sily.“

stavu 8:1 pre domácich. Malačania svoje
vedenie postupne zvyšovali a set zakon
čili v pomere 25:14. Tretí a štvrtý set sa už
niesol v znamení tuhých bojov. Chyby sa
striedali na jednej i druhej strane. Naj
dramatickejšie vyznela koncovka po
sledného setu, keď Malačania nedoká
zali využiť za stavu 24:22 mečbal a na
pokon Svidník zdolali až 28:26 a celkovo
3:1.
Hlasy trénerov:
E. Šofík:
„V prvom sete sme mali viac šťastia
ako súper. V druhom nás domáci jasne
predčili. V treťom sete bolo kľúčové, že
sme nedokázali udržať štvorbodový ná
skok za stavu 15:11 v náš prospech. I pre
nedostatočnú razanciu našich útokov
Malacky vyrovnali hru. Vo štvrtom sete
to bolo veľmi tesné a rozhodovali lacné

chyby. My sme ich urobili viac. Nehráme
v optimálnej zostave, chýba nám libero,
ďalší stredový hráč a univerzál. Preto
sme počas celého zápasu museli impro
vizovať.“
B. Sládeček:
„Volejbal je najmä o chybách a my
sme ich dnes urobili menej ako súper.
Nepoložil nás nešťastne prehraný prvý

set ani zbabraný zápas vo Zvolene. Na
šou slabinou je stále množstvo chýb
a blokovanie súperových útokov.
Aktuálnu tabuľku nájdete
na www.volleymalacky.sk
Jakub Valachovič
Foto: S. Osuský

Záhorácky šachový klub
pozýva na 4. ročník

trojkráľového šachového turnaja –
Majstrovstvá okresu Malacky
v rapid šachu
Miesto, dátum, čas: Láb, Spoločenská sála v hostinci U Tomáša, 4. 1. o 10.00 h
Hrací systém: 15 minút na partiu a hráča, švajčiarsky systém na max. 9 kôl
Prezentácia: od 9.00 do 9.45 h
Prihlásenie: e-mail: sachLab@zoznam.sk, 0907 85 94 95, 0915 22 77 75,
02/59 41 54 27
Vklad: 4 €, hráči do 18 rokov 2 €
Každá dvojica so sebou prinesie šachovú súpravu a hodiny. Organizátor zabezpe
čí obmedzený počet šachových súprav s hodinami za poplatok 1 euro na osobu.
Občerstvenie: V hostinci je možné zakúpiť si jedlo aj nápoje. Pre hráčov je za
bezpečený obed za výhodné ceny.
Ceny: 1. miesto 70 €, 2. miesto 35 €, 3. miesto 20 €
Poradie: 1. zisk bodov, 2. stredný Buchholz, 3. progres, 4. počet výhier, 5. vzá
jomná partia
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Finančná pomoc, ktorá skutočne pomohla
V minulom čísle Malackého hlasu sme pre vás pripravili tabuľku neziskových organizácií a občianskych združení, ktoré v marci žiadali o poskytnutie
2 % z dane z príjmu. Teraz vám ponúkame dokončenie tabuľky, ktoré vám môže pomôcť pri ďalšom rozhodovaní. Veríme, že si utvoríte lepší prehľad
o aktivitách organizácií. 														
-sisaOrganizácia

Poskytnutá suma

Využitie príspevku

Rodičovské združenie pri MŠ, Hviezdoslavova ulica

cca 23 000,- Sk

Peniaze ešte nevyužili, o tom rozhodnú rodičia na združení

Rodičovské združenie pri MŠ, Kollárova ulica

60 000,- Sk

Rodičovské združenie pri MŠ, Štúrova 139, Malacky

130 400,- Sk

Rodičovské združenie pri ZŠ, Štúrova ulica

cca 50 000,- Sk

Na vybavenie tried a nákup školských pomôcok
Nákup notebookov do špeciálnych učební, softvérov na vyučovanie s interaktívnou
tabuľou, učebných pomôcok a prispeli na preliezačky a na ročenku školy
Kúpili preliezačky na školský dvor

Rodičovské združenie pri ZŠ, Záhorácka ulica

Neprezradili sumu

Na učebné pomôcky

Rodičovské združenie pri MŠ s elokovanými triedami

Okolo 60 000,- Sk

Najmä na didaktické pomôcky a hračky

Rodičovské združenie pri Špeciálnej ZŠ a Praktickej škole, Pribinova ul., Malacky

82 062,- Sk

Vybavili novým nábytkom žiacku knižnicu

Vianočná chvíľa
vojde do domu
ako milý hosť.
K tej chvíli patria darčeky,
každý niekomu
a každý pre radosť.
Krásne Vianoce
a veľa šťastia
v novom roku

2009

Boxing club – RTJ našim sponzorom,
priaznivcom, členom
a všetkým športovcom

Organizátori:

3. adventný týždeň

4. adventný týždeň

Zapaľovanie 3. adventnej sviece
17.00 – 17.30 h Mária Podhradská a Tiramisu, gospel
a koledy (nielen) pre dospelých
17.45 – 18.15 h Salamander band, folk-rocková hudba
18.30 – 19.00 h Mimicry, gospel

Zapaľovanie 4. adventnej sviece
17.00 h
Skauti prinesú betlehemské svetlo
17.00 – 17.30 h Fest a Bang
17.45 – 18.15 h Karol Malý, vianočne
18.30 – 19.00 h Sklo, vokálna skupina, gospel
Kapustnica pre všetkých ľudí dobrej vôle

14. 12. (nedeľa) o 17.00 h, Vianočné trhy na Malom námestí

17. 12. (streda) o 17.00 h, františkánsky kostol

Vianočné pastorále: Katarína Hanzelová – organ, Hilda Michalíková – umelecké
slovo, literárno-hudobná kompozícia

20. 12. (sobota) o 11.00 h, Vianočné trhy na Malom námestí

11.00 – 13.00 h Predvianočné vystúpenie detí z Malaciek a okolia
15.00 – 16.00 h Leváranek, detský folklórny súbor, Veľké Leváre
16.15 – 18.00 h Vianočné repete návraty - Dušan Grúň,
Oľga Szabová, Martin Jakubec
18.15 – 19.00 h Napínavé príbehy, malacká pop-rocková kapela
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21. 12. (nedeľa) o 17.00 h, Vianočné trhy na Malom námestí
Adventné Malacky 2008
finančne podporili:

6. 1. 2009 (utorok)

17.00 h Trojkráľový koncert, vianočné melódie, Mgr. art. Zuzana Maďarová-Vychodilová, Alexander Maďar, Peter Kozel, františkánsky kostol

Mediálni partneri:

Zmena programu vyhradená!
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