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Pozvánka
Pozývame Vás na zasadnutie MsZ,
ktoré sa uskutoční vo štvrtok 18. 3.
o 15.00 h vo veľkej zasadačke MsÚ
na Radlinského ulici v Malackách.
Prerokované budú aj tieto body:
návrh na kofinancovanie detského
ihriska na sídlisku Juh, návrh Zásad
o vybavovaní sťažností a návrh Štatú
tu fondu rozvoja bývania mesta Ma
lacky. Kompletný program zasadnu
tia nájdete na www.malacky.sk v sek
cii Mesto – Samospráva mesta – Mest
ské zastupiteľstvo – Zasadnutia a na
eMtexte, strana 166.

malackyhlas @malacky.sk

Každoročne na jar straší deviatakov
Testovanie 9, známe viac ako
monitor či monitoring. Ten preverí
ich vedomosti z matematiky,
slovenského jazyka a literatúry.
Tohtoročné certifikačné testovanie
sa uskutočnilo 10. marca.

Vlastenci
za 30 eur

Nový zákon o vlastenectve z dielne
SNS nebol v čase našej uzávierky podpí
saný prezidentom republiky, no napriek
tomu vyvolal hádam najväčšiu vlnu dis
kusií a debát od privatizačných procesov.
Mnohí z nás majú ešte v pamäti spieva
nie nasilu, uctievanie určitých symbolov
nasilu, z povinnosti. A tým, ktorí si na také
niečo nepamätajú, sa jednoducho proti
ví robiť niečo z povinnosti, pretože sme si
už zvykli, že určité veci môžeme robiť na
základe svojho presvedčenia a vlastnej
vôle.
„Nad Tatrou sa blýska“ si napríklad
všetci radi a dobrovoľne ,,zahulákame“
po víťazstve v hokeji a niekedy aj o pol
noci na Silvestra. Určite sa zhodneme,
že štátna hymna má svoje miesto pri vý
znamných podujatiach, medzinárodných
návštevách. A ak sa nájde celkom obyčaj
né malé podujatie, kde si jeho organizá
tori a účastníci chcú hymnu zaspievať,
nech si ju zaspievajú – je to ich slobodné
rozhodnutie. Deti v školách by mali po
znať štátne symboly, ale majú na to pred
mety, akými sú prvouka, vlastiveda, ob
čianska výchova, náuka o spoločnosti. Tu
je dostatok priestoru na vytváranie poci
tu vlastenectva a národnej hrdosti. A ak
sa deti rozhodnú, že si v rámci výtvarnej
výchovy namaľujú štátnu zástavu a vy
zdobia si ňou triedu, nech tak urobia. Ale
rozhodnú sa samy a z vlastnej vôle. Ale
predovšetkým sa rozhodnú preto, lebo
to tak cítia – nie je toto ten pravý závan
vlastenectva? Tričko, šiltovku, šál so štát
nym znakom si často obliekame v zahra
ničí. Ale neurobíme to preto, lebo nám to
niekto prikázal. Urobíme to preto, lebo to
chceme sami, lebo to tak cítime, lebo
chceme, aby okolo nás vedeli, že sme zo
Slovenska a sme na to hrdí. A o to zrejme
išlo aj našim národným obroditeľom, keď
bojovali za práva Slovákov ešte v časoch
Rakúsko-Uhorska. Aby pocit vlastenectva
pramenil priamo z vnútra každého člo
veka, ktorý sa vlastencom cíti, ale predo
všetkým, ktorý tým vlastencom chce byť
z vlastnej vôle. Len škoda, že tento odkaz
svojich otcov politikov terajšia SNS nepo
chopila. Investícia 30 € do každej triedy
totiž z nikoho vlastenca neurobí.

16. 3. 2010

Monitorovali
deviatakov
Účelom každoročného skúšania de
viatackých vedomostí je zistenie indivi
duálnej úrovne ich zručností zo spomí
naných predmetov. Výsledky testov mô
žu slúžiť ako podklady pre stredné ško
ly, na základe ktorých rozhodujú o prijí
maní nových študentov. Obe gymnáziá
v Malackách, štátne i cirkevné, považu
jú výsledky Testovania 9 za jedno z kri
térií pri prijímaní. V súvislosti s monito
rovaním znalostí žiakov sa vynárajú
otázky o vhodnosti takéhoto testovania
a o jeho význame. Niektorí žiaci aj uči
telia považujú marcové skúšanie za zby
točný stres. Napriek tomu však budúci
stredoškoláci brali prípravu na testova
nie vážne. „Testovanie má určite zmysel.
Aspoň zistíme, čo sme sa za tých deväť
rokov naučili. Keďže naše výsledky bu
de brať do úvahy aj stredná škola, môžu
ovplyvniť našu budúcnosť a ďalšie vzde
lávanie. Test sa budeme snažiť napísať

čo najlepšie,“ zhodli sa deviatačky Mar
tina Čermáková a Dominika Osuská
zo ZŠ Dr. J. Dérera. Škola sa vlani v rám
ci Bratislavského kraja umiestnila na
1. mieste v počte žiakov, ktorí zvládli
testy nad 90 %. Samotnému testovaniu
však predchádzala niekoľkomesačná
príprava, ku ktorej sa zodpovedne po
stavila každá zo základných škôl v mes
te. Niektoré školy začali so sumarizá
ciou učiva už u ôsmakov, deviataci sa
zúčastňovali prípravy aj v rámci krúžkov
na prijímacie pohovory už od septem
bra. V ZŠ Záhorácka sa žiakom venovali
učiteľky už ráno v rámci nultých hodín.
„Príprava sa uskutočňovala od začiatku
školského roka formou poobedňajších
krúžkov dve hodiny týždenne v prípa
de slovenského jazyka a literatúry aj
matematiky,“ priblížil Daniel Masarovič,
riaditeľ ZŠ M. Olšovského.

Z parkoviska
šrotovisko

Prešiel takmer rok, odkedy sme vás informovali o nepojazdných autách
zaberajúcich parkovacie miesta v centre Malaciek. Už vtedy sme upo
zornili, že mestské parkoviská začínajú svojím „inventárom“ pripomínať
vrakoviská.

Dodnes sa však situácia veľmi ne
zmenila. Pozitívom je zmiznutie sta
ručkej Škody Garde, ktorá spolu s prí
vesným vozíkom plnila na rušnej Rad
linského ulici funkciu reklamy. Zmene
jej pôsobiska pomohlo nové dopravné
značenie, zakazujúce parkovanie vo
zidiel s prívesným vozíkom v nočných

hodinách. Negatívom je pribudnutie
ďalších vrakov. Či ich majiteľov k neko
naniu motivuje lenivosť, neschopnosť
alebo vzdialenosť šrotovísk, nevedno.
Staré vozidlá zaberajúce voľné miesta
bijú do očí aj okoloidúcim občanom.
Na redakciu sa obrátila Ružena Be
Pokračovanie na . strane

Text: -sisa-, foto: -pesu-

Pečivo netreba baliť
Parlament schválil novelu zákona
o potravinách. Poslanci z pôvodného návrhu vládnej novely zákona vypustili povinnosť predávať nebalené pečivo prostredníctvom pultového predaja. Namies
to toho budú obchodníci povinní
zabezpečiť hygienický predaj nebaleného pečiva prostredníctvom
igelitových rukavíc a klieští.
Spýtali sme sa malackých obchodní
kov na ich názor. Zástupkyni obchodu
E+J Klučár sa zdajú byť kliešte neprak

tické, ale vrecká pri pečive majú zákaz
níci k dispozícii už dávno. Takže nebude
problém pridať k nim aj rukavice. Pri na
beraní pečiva automaticky siahnu po
vrecku a ak nie, predavačky ich upo
zornia.
Aj v obchode TRIO sú zákazníkom
k dispozícii vrecká. Podľa zástupkyne
obchodu je to lepšie riešenie ako bale
nie pečiva.
Rovnaký názor majú aj v potravinách
CBA, kde sa im toto riešenie zdá vhod
nejšie a nevidia v tom problém.
-pesu-, zdroj: SITA

Národná transfúzna stanica Bratislava Ružinov bude 15. apríla od 8.00 do 11.00 h vykonávať v Spoločenskom
dome na Mierovom námestí č. 10 odber krvi. Darcovia krvi si so sebou musia priniesť občianske preukazy.

Napríklad stará škodovka je na parkovisku na Záhoráckej ulici zaparkovaná už vyše
roka. Žeby navždy?

SPRAVODAJSTVO

Zákon rozdelil
Slovákov

Anketa

Nadácia Pro Malacky tento rok vyhlásila už piate grantové kolo na
poskytnutie finančných prostriedkov. Uzávierka podávania projektov bola 28. februára. Do tohto termínu podalo svoje žiadosti celkom
31 subjektov.

O peniaze
sa uchádza
31 subjektov
Podľa slov správcu nadácie Dušana
Vavrinca v tomto mesiaci zasadne správ
na rada, ktorá jednotlivé projekty posú
di a vyberie tie, ktoré spĺňajú kritériá sta
novené v smernici. Ide predovšetkým
o podporu kultúry, spoločensko-záuj
movej činnosti, cezhraničnej spolupráce
a cestovného ruchu, životného prostre
dia, zdravotnej starostlivosti a vzdeláva
nia. Maximálna výška podpory pre jeden
subjekt je 2 000 €. Správna rada v tomto
kole rozdelí dovedna sumu 17 000 €.
„O tom, či bude ďalšie grantové kolo,
musia rozhodnúť financie, ktoré nadácia
získava predovšetkým od hlavných part
nerov, ktorými sú Nadácia SPP a Nafta
Gbely, a. s., a taktiež prostriedky získané
v rámci kampane 2 % z daní a od spon
zorov,“ dodal správca nadácie. O výsled
koch zasadnutia správnej rady vás bu
deme informovať.		
-iša-

Pýtame sa primátora
Jozefa Ondrejku
Ako boli použité fi
nančné prostriedky
z tomboly na Plese pri
mátora 2010?
„Všetky finančné NA
TEL O
prostriedky z predaja
tombolových lístkov na plese boli pre
vedené na účet nadácie Pro Malacky
a budú použité na financovanie pred
ložených projektov,“ vysvetlil J. Ondrejka.

Zostanú
v obehu

Používanie najmenších 1- a 2-centových mincí v obehu sa neobmedzí. Rozhodli o tom poslanci parlamentu, keď nepodporili návrh poslanca za SNS Jozefa Ďuračku, aby
sa konečné ceny platené v hoto
vosti matematicky zaokrúhľovali
na celých päť centov.

„Mince s nominálnou hodnotou je
den cent a dva centy by naďalej ostali
v platnosti, občania by ich mohli ďalej
používať, prakticky by ich však pri plate
ní za žiaden nákup viac nepotrebovali.
Pohyb najmenších mincí by sa tým tak
mer úplne obmedzil,“ odôvodňoval svoj
návrh J. Ďuračka. Najmenšie centy podľa
poslanca aj po roku používania novej
meny ľudí stále obťažujú, starší občania
majú problém s ich rozoznávaním a ich
vyšší počet zasa obchodníkom kompli
kuje prevádzku hotovostných pokladníc.
Slovenská republika nemôže svojvoľne
tieto mince stiahnuť z obehu, keďže tú
to kompetenciu má len Európska cen
trálna banka. Používanie jedno-, dvoj- aj
päťcentových mincí v obehu chcel pro
stredníctvom novely zákona o cenách
obmedziť poslanec Jozef Ďuračka už
vlani. Poslanci NR SR však jeho návrh aj
vtedy zamietli.		
SITA



Deviatakov
zo ZŠ M. Olšovského
sme sa spýtali,

aké pocity
mali z testov
monitora
Laura Alexová
Aj podľa mňa bola ťaž
šia slovenčina. Mate
matika ma na prvý po
hľad zaskočila, ale keď
som začala rátať, tak
som všetko vedela. Všet
ko sme sa učili, učitelia sa nám venovali
aj po škole, dobre nás pripravili. Myslím,
že som to zvládla dobre.
Karolína Reifová
Monitor bol dobrý, všetko sme sa učili.
Máme veľmi dobrých učiteľov, ktorí nám

všetko vysvetlili a všet
ko si s nami zopakovali.
Nemala som s tým žiad
ny problém a asi som to
napísala dobre.

Zákon na podporu vlastenectva,
ktorý ešte v čase redakčnej uzávierky nebol prezidentom podpísaný, rozdelil Slovákov na dva tábory. Jedni sú za, iní považujú nútené vlastenectvo za šikanovanie.
Najviac sa zákon dotýka škôl a ich
rozpočtov.

Filip Encinger
Slovenčina bola ťažšia,
ale nebolo tam nejaké
ťažké učivo. Bolo tam
len to, čo sme sa učili, zo
slovenčiny ešte menej,
ako sme sa pripravova
li. Myslím si, že som to
zvládol na 100 %.
Oliver Maťo
Podľa mňa bola tiež ťaž
šia slovenčina. Z mate
matiky tam nebolo ryso
vanie, takže to bolo ľah
šie. Nebolo tam nič no
vé, všetko sme sa učili.
Text, foto: -pesu-

„Dobrý” nákup
Blíži sa jar a v predstavách už upravujete svoje záhrady a parky. Starú
vyschnutú marhuľu treba vyrezať, treba obrezať aj borovicu, ktorej konáre
siahajú na chodník. A potom tá Veľká noc. Hodil by sa nejaký darček pre
manželku, možno dobrý parfum. Ako tak snívate s otvorenými očami na
parkovisku pred nákupným centrom čakajúc na manželku, na okienko
auta vám ktosi zaklope. Akoby zázrakom vám ponúka novú motorovú
pílu alebo žmurkajúca žena v stredných rokoch ukazuje škatuľku s drahým
parfumom v zaručene originálnom balení. Než stihnete zaostriť zrak, už
sa na vás sype pripravený scenár.
„Je to nová píla ukradnutá v Ra
kúsku, potrebujem sa jej zbaviť,“ za
znieva najčastejšie.
Špekulant vám dokonca ukáže cen
ník z obchodu, kde takáto píla stojí
1000 €, a ponúkne vám výraznú zľavu.
Rýchla ponuka a časový stres sú jeho
hlavnými zbraňami. Obzerá sa, či ho
niekto nesleduje, a navrhne pílu ukryť
vo vašom kufri.
Šikovná žienka vás presvedčí, že
za škatuľku, ktorú drží v ruke, by ste
normálne zaplatili v obchode 70 €
a na internete 50 €. Ale že oni „dostali
množstvový rabat“, a tak vám ho mô
že predať za menej.
Napokon sa dohodnete na zlomku
ceny a odchádzate s pocitom skvelého
nákupu. V lepšom prípade ste síce kú
pili pílu, ktorá je schopná urobiť dva
rezy z vašich predstáv. V horšom prí
pade ste kúpili len atrapu a môžete si ju
umiestniť do skalky namiesto trpaslíka.
Parfum po otvorení vonia ako zácho
dový dezodorant alebo spôsobí man
želke ekzém, s ktorým sa jej kožná le
kárka bude trápiť pol roka. Čo treba
v takomto prípade urobiť?
• Nikdy nekupujte kradnutý tovar,
najmä vtedy nie, keď vám to predáva
júci sám povie. Okrem toho, že o tovar
môžete prísť, môžete si zabezpečiť
program vo forme nespočetných náv
štev vyšetrovateľov a súdov.
Nehovoriac o trestnom postihu pre
vás.
Tento tovar však nie je kradnutý. Ide
o tovar z Číny, ktorý sa dá v interne
tovom obchode kúpiť za približne 70 €.
Farba píl je totožná s najznámejšou

značkou výrobcu a predávajúci na ňu
tesne pred predajom nalepí nálepku
značky výrobcu píl.
• Nekupujte nič na ulici. Jednáte
pod časovým stresom a aj keby stál
tovar pár centov, nestojí to za to. Tovar
nemáte koho reklamovať ani komu
vrátiť.
• Predávajúci je povinný vydať spo
trebiteľovi doklad o kúpe výrobku,
v ktorom je uvedené obchodné miesto
a sídlo predávajúceho, adresa prevá
dzkarne, dátum predaja, druh výrobku
alebo služby, cena výrobku, ktorú spot
rebiteľ zaplatil. Túto povinnosť si určite
nesplní.
• Predávajúci je povinný riadne in
formovať spotrebiteľa o vlastnostiach
predávaných výrobkov alebo charak
tere služieb, o spôsobe použitia výrob
ku a nebezpečenstve, ktoré vyplýva
z jeho nesprávneho použitia. Tieto in
formácie vám špekulant nepodá.
Pri takomto a podobnom pokuse
o predaj ihneď informujte mestskú
políciu na čísle 159 alebo Policajný zbor
SR na čísle 158.
Uveďte, čo majú oblečené, koľkí sú,
aké majú auto a podobne. V prípade,
že vidíte prichádzať hliadku polície
a zbadáte ešte nejaké skutočnosti, kto
ré by pomohli usvedčiť páchateľov,
oznámte to hliadke. Keď máte obavu,
opakovane vytáčajte 159 alebo 158
a oznámte napríklad, že tovar skryli do
motorového vozidla alebo páchatelia
vošli do obchodu.
VLADISLAV KUNÁK,
preventista MsP

Aj na hrob treba mať
nájomnú zmluvu

Mestský úrad Malacky, klientske centrum – životné prostredie ako prevádzko
vateľ pohrebísk vyzýva nájomcov hrobových miest na mestských cintorínoch,
ktorí ešte nemajú uzatvorenú nájomnú zmluvu na hrobové miesto, aby si splnili
zákonom stanovenú povinnosť a prišli nájomnú zmluvu na hrobové miesto pod
písať do mestského úradu, klientskeho centra, k okienku životné prostredie. Tre
ba si priniesť občiansky preukaz. Bližšie info: t. č. 796 61 46.
-msú-

V školách by mala každý pondelok
ráno pred vyučovaním a tiež pri odo
vzdávaní vysvedčení znieť hymna. Ško
ly preto okrem kúpy CD s hymnou, kto
rého cena sa pohybuje okolo 7 €, musia
zabezpečiť aj fungovanie školského roz
hlasu. Pre školy, ktoré doteraz rozhlas
nemali, predstavuje nákup zariadenia
s reproduktormi nemalú investíciu. Keď
že podľa zákona má v každej triede vi
sieť štátny znak, zástava, text hymny
a preambula Ústavy Slovenskej republi
ky, na mieste je otázka, kto celé vlaste
nectvo zaplatí. Politici sa dokonca ria
diteľom škôl vyhrážajú inšpekciami,
ktoré v prípade zistených nedostatkov
môžu viesť až k ich odvolaniu.
Slovenské novinky
Ak prezident Ivan Gašparovič prija
tie zákona podpíše, od 1. apríla zaregis

trujeme zmeny všetci. Štátnu hymnu
budeme počuť častejšie, ozývať sa bu
de pred každým rokovaním parlamen
tu, vlády a samosprávnych zastupiteľ
stiev. Vysielať ju bude aj Slovenská te
levízia a Slovenský rozhlas vždy o pol
noci. Tieto médiá budú vysielať počas
štátnych sviatkov tematické programy.
Štátne symboly budú rozvešané aj
v miestnostiach určených na zasadanie
samosprávnych orgánov.
Zaujímavé je tiež prijímanie nových
štátnych zamestnancov, ktoré bude
sprevádzať skladanie sľubu vernosti.
K problematike sa vyjadrili pedagógo
via ZŠ Záhorácka. S uvedením zákona
do praxe nesúhlasia a považujú ho za
násilnú formu výchovy k vlastenectvu,
ktorá nekorešponduje s normami de
mokratického štátu. Hovoria o zakrýva
ní iných problémov v školstve, ktoré
treba riešiť, keďže finančné prostriedky,
ktoré majú smerovať na zavedenie zá
kona do praxe, môžu mať dôležitejšie
a opodstatnenejšie využitie. Spôsob
„dvíhania národného povedomia detí“
považujú za deštruktívne pre demago
gický a totalitný spôsob, akým sa usku
točňuje.

Anketa

Čo si o novom zákone myslia
riaditelia malackých škôl?
Elena Krajčírová,
riaditeľka Gymnázia Malacky
Nový zákon do rozpočtu určite za
siahne, ale veľký problém v tom nevi
dím. Štátne znaky v každej z tried má
me už teraz, finančné prostriedky vy
naložíme najmä na nákup vlajok. Prob
lémom je tu však efektivita. Predpo
kladáme, že vlajky budú často znehod
notené, roztrhané, vyblednuté či za
prášené. Školský rozhlas máme funkč
ný, ak však z neho každý pondelok bu
de znieť hymna, nebude nikomu vzác
na. Obávam sa, že stratí punc dôstoj
nosti, najmä ak ju neskorším prícho
dom budú narúšať cestujúci študenti.
Systém, ktorý núti k vlastenectvu, nie je
dobrý ani podľa študentov. Presvedčiť
o tom sa snažili aj podpredsedu vlády
Dušana Čaploviča na decembrovej be
sede.
Daniel Masarovič,
riaditeľ ZŠ M. Olšovského
Keďže sme cirkevná škola a vlaste
necký zákon sa týka len štátnych škôl,
nebude musieť naša škola vynaložiť
žiadne finančné ani iné prostriedky na
jeho realizáciu. Zákon vnímam ako veľ
mi nešťastný až demotivujúci. Je naiv
né domnievať sa, že spievanie hymny
v škole či vyvesená preambula Ústavy
v triede nám pomôžu pri výchove detí
k vlastenectvu. Skôr sa prikláňam k hla
som, ktoré hovoria o tom, že tento zá
kon bude mať opačný účinok, než sa
predpokladá. To znamená, že sa v de
ťoch vytvorí odpor až averzia minimál
ne k slovenskej hymne, ktorá si to ne
zaslúži.
Dušan Šuster,
riaditeľ ZŠ Štúrova
Keďže zákon ešte nie je podpísaný
prezidentom, nevieme presne, čo jeho
zavádzanie do praxe prinesie. Finanč
ne by nás to však nemalo extrémne za
ťažiť. Znaky, hymnu aj rozhlas máme.
Jediné, čo nám chýba, sú vlajky. Hoci

zákon nevnímam veľmi pozitívne, v prí
pade jeho schválenia sa prispôsobíme.
Zuzana Jánošová,
riaditeľka ZŠ Záhorácka
Štátnu hymnu máme k dispozícii,
pretože je súčasťou otváracieho cere
moniálu na začiatku školského roka,
ukončenia školského roka a význam
ných udalostiach. Štátne znaky sú
umiestnené v triedach, ich doplnenie
sme realizovali pred 3 rokmi. Problé
mom sú rámčeky na preambulu, ktoré
je nevyhnutné zakúpiť. Štátne vlajky
vlastníme dve – na budove školy a vo
vestibule školy, oficiálne by sme ich po
trebovali zakúpiť ešte 35 kusov. Najväč
ším problémom je, aby hymna v ponde
lok odznela v školskom rozhlase vzhľa
dom na to, že toto zariadenie je staré
a poškodené. Minulý rok som iniciova
la, aby prišiel servisný technik z firmy
zaoberajúcej sa ozvučovacou techni
kou (boli tu nezávisle dvaja). Na opravu
alebo zakúpenie nového školského roz
hlasu sú potrebné finančné prostriedky
vo výške 2 500 €. Touto sumou nedispo
nujeme a vzhľadom na súčasný upra
vený rozpočet ani nie sme schopní túto
opravu, resp. zakúpenie nového zreali
zovať. Vlastenectvu sa naše deti učia
cez poznávanie histórie národa, ľudo
vých tradícií, poznávanie svojho regió
nu, zveľaďovaním kultúrneho dedič
stva našich predkov. Národné povedo
mie treba u detí pestovať formou po
znania svojho mesta Malacky, Záhoria,
krásavice na Dunaji Bratislavy, kraja
a krás Slovenska. Byť vlastencom ne
znamená raz do týždňa vypočuť si hym
nu Slovenskej republiky. Byť vlasten
com znamená vedieť a cítiť srdcom.
Text, foto: SIMONA ŠÍPOVÁ

•••
P odľa názorov pedagógov klesá
zavedením zákona kredit učiteľov
v očiach spoločnosti.
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Z parkoviska
šrotovisko
Dokončenie z . strany
ňová, ktorá dala podnet na prešetrenie
odstaveného vozidla aj mestskej polícii.
Polícia zistila, že vozidlo nie je kradnuté
a jeho majiteľ neporušuje žiadny práv
ny predpis. „Odhliadnuc od predpisov
predsa len z ľudského hľadiska je ne
mysliteľné, že tam vozidlo stojí už nie
koľko mesiacov. Ako všetci vieme, prob
lém s parkovaním stále pretrváva,“ mys
lí si R. Beňová.

O vzhľad mesta sa stará oddelenie služieb a údržby.

Sme tu pre vás
Predstavujeme vám oddelenie služieb a údržby mestského úradu (OSÚ),
ktoré má pod palcom vedúci František Klíma.
Na OSÚ pracuje vrátane F. Klímu 39
zamestnancov, vďaka čomu má prven
stvo v počte pracovníkov oddelení MsÚ.
Traja ľudia sú technicko-hospodárski
pracovníci, ostatní sú robotníci.
Náplňou oddelenia je zabezpečenie
údržby verejného osvetlenia a mestské
ho rozhlasu, miestnych komunikácií,
vrátane zimnej údržby a čistenia. Ďalej
sa pracovníci OSÚ starajú o údržbu det
ských ihrísk a zelene v meste i v Zámoc
kom parku. Oddelenie zabezpečuje pre
vádzku a údržbu oboch cintorínov. Na
starosti má tiež kompletné nakladanie
s odpadmi. V tejto súvislosti sa pracov
níci starajú o zber a odvoz tuhého ko
munálneho odpadu, prevádzku odpa
dových dvorov včítane a útulku pre
psov s desiatimi kotercami a tiež o se
parovaný zber. Do kompetencie odde
lenia patrí aj prevádzka verejných toa
liet a správa administratívnej budovy
MsÚ a Spoločenského domu MCK na
Mierovom námestí.
Jarné upratovanie
Zamestnanci OSÚ sú spomedzi všet
kých pracovníkov mestského úradu tí
najviditeľnejší. Takmer denne ich vidno
v uliciach mesta pri zametaní či odhŕňa
ní chodníkov alebo pri úprave a výsad
be zelene. Ešte koncom februára začali
so zametaním inertného posypového

materiálu, ktorý na chodníkoch a ces
tách zostal po zime. „Zatiaľ zväčša ruč
ne, pretože pri upratovaní strojom sa
komunikácie kropia vodou a v tomto
chladnom počasí môže prísť k poruche
na stroji,“ vysvetlil F. Klíma.
Uprataný je stred mesta, vyčistenie
komunikácií v ostatných častiach Mala
ciek pribrzdilo počasie. Pracovníci od
delenia začali po zime aj s čistením tráv

natých plôch a s omladzovaním kríkov
a stromov ich orezávaním. Hoci s pra
covníkmi OSÚ pravdepodobne neprí
dete pri bežnom vybavovaní v úrade do
styku, uvítajú od vás akýkoľvek podnet.
„Občania nám nahlasujú poruchy na ve
rejnom osvetlení a mestskom rozhlase,
naplnenosť kontajnerov na separovaný
zber druhotných surovín, nové výtlky
a reagujú na údržbu verejných priestran
stiev a vzhľad cintorínov, upozorňujú
na vandalmi zničené odpadové koše, la
vičky a podobne. Podnety si preveríme
a v rámci možností zabezpečíme ich čo
najskoršiu opravu,“ približuje vedúci od
delenia.
Text: -sisa-, foto: -sisa-, -otano-

Pracovníci mesta zatiaľ stihli od zimného posypu vyčistiť stred mesta.

Drevo
z parku
mizne

Práce na odstraňovaní kalamit
ného dreva zo Zámockého parku,
ktoré sa začali ráno 24. februára,
sa blížia ku koncu. Štyrom piliarom pomáhal vo svižnom tempe
len jeden stroj na vyberanie zapadnutých stromov. V priebehu
týždňa kmene stromov narezali
a pripravili na odvoz.

„Prekážku v rýchlej práci robil pie
sok, ktorý motorové píly tupil. Dvaja
pracovníci museli pred pílením kmene
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Zaujímavosťou je, že niektoré stromy ukrývali pamiatku na 2. svetovú vojnu. V kôre
boli zarastené rôzne črepiny, ktoré svedčia o streľbe.

Auto či odpad?
Hoci to na prvý pohľad vyzerá tak,
že mesto má v tejto problematike zvia
zané ruky, nie je to celkom tak. Pravdou
je, že vozidlo je odpadom, ak nemá ŠPZ.
Vtedy môže mesto zabezpečiť jeho
odtiahnutie. V opačnom prípade je si
tuácia zložitejšia. Ak je vozidlo očividne
pojazdné a má ŠPZ, čas jeho parkova
nia je neobmedzený. Ak má však auto
prázdne pneumatiky, je zarastené ma

chom alebo je iným viditeľným spôso
bom jasné, že cesty už brázdiť nebu
de, malo by mesto konať. Mestský úrad
alebo mestská polícia si môžu vyžiadať
zistenie vlastníka. Tomu mesto zašle
výzvu na odstránenie a upozorní ob
vodný úrad pre cestnú dopravu a po
zemné komunikácie. Tento úrad vyzve
majiteľa auta na odstránenie nedostat
kov a zároveň na ich odbúranie stanoví
približne polročnú lehotu. Po uplynutí
tohto času je možné začať konanie o vy
radení vozidla z evidencie, po ktorom
je možné auto z parkoviska odstrániť.
„V priebehu roka sa nám podarilo nie
ktoré prípady vyriešiť. Pre obvodný
úrad pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie máme pripravené ďalšie
podnety na preskúmanie,“ informovala
Gabriela Reháková, vedúca oddelenia
územného rozvoja a životného prostre
dia.
Text, foto: -nasi-

Frešo neprišiel

Začiatkom marca (4. 3.) sa v priestoroch mestského úradu malo konať
stretnutie nového predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Pavla
Freša so starostami obcí Malackého okresu združených v Klube starostov.
Na stretnutie sa župan ospravedlnil, a to z dôvodu, že riaditeľovi jeho
úradu v noci zhorelo služobné auto, čo predseda považuje za priamy útok
s mafiánskymi praktikami.

Starostovia obcí boli veľmi mrzutí,
pretože mali pripravené veľmi konkrét
ne otázky a podnety na nového predse
du. Ako sami prezentovali v rozsiahlej
diskusii, Malacký okres považujú v rámci
BSK za odstrkovaný do úzadia.
Medzi najpálčivejšie zanedbané ob
lasti patria podľa nich školstvo, kultúra,
komunikácie. V okrese je len jedna stred
ná škola v správe kraja, ktorá bude mu
sieť zabojovať o pozemky, na ktorých
stojí. Od roku 1990 neexistuje žiadna in
štitúcia v pôsobnosti okresu, ktorá by
zastrešovala kultúrne dianie. Najťažšie
srdce majú starostovia na stav komuni
kácií. V Malackách špeciálne je to mimo
riadne nevyhovujúci stav mostnej kon
štrukcie nadjazdu, na ktorý kraj hľadá
peniaze už druhý rok. Cesty vedúce k de
dinám pri rieke Morave sú plné výtlkov
a zanedbané sú aj priekopy vedľa ciest,
turistické a náučné chodníky v správe
BSK. Podľa slov primátora Malaciek Jo
zefa Ondrejku budú starostovia trvať na
novom termíne spoločného stretnutia
s Pavlom Frešom. Predseda BSK prisľúbil
nový termín prostredníctvom svojho
tlačového odboru. Stretnutie však vyu
kefami čistiť,“ priblížila Mária Gajdárová
z oddelenia územného rozvoja a život
ného prostredia mestského úradu. Na
rezané kmene potom zviezli k zámoc
kému múru pri Sadovej ulici a Bielej
bráne, najväčšie kusy zostali pri kaštieli,
kde sa o ne postarali kamiónové súpra
vy s hydraulickou rukou. Na jednej ko
pe sú nahrubo upratané aj korene. Vý
voz dreva sa uskutočňuje postupne.
Pozitívom je, že ťažké vozidlá naložené
drevom spôsobili len minimálne po
škodenie chodníčkov. Približne dvoj
týždenná práca olomouckej DREXAN,
s. r. o., bola precízna a opatrná.
Povinnosťou firmy je uviesť terén v
Zámockom parku do pôvodného stavu
a vzniknuté škody odstrániť na vlastné
náklady. Odstraňovanie dreva predané
ho za 39 202 € po celý čas evidoval a
monitoroval Vlastimil Škoda.
Text, foto: -nasi-

žili zástupcovia obcí na oboznámenie sa
s novými legislatívnymi normami – s no
velou zákona o zamestnanosti a nove
lou zákona o obciach.
Medzi nosné body patrila aj informá
cia o výpadku podielových daní a o pre
rozdeľovaní financií na voľnočasové ak
tivity žiakov. Zneužitie systému od nie
ktorých miest a obcí spôsobuje iným ob
ciam finančné problémy, ktoré sú pre
niektoré subjekty venujúce sa využíva
niu voľného času detí v kompetencii sa
mosprávy priam likvidačné. Viac sa to
muto problému z pohľadu mesta Ma
lacky budeme venovať v ďalšom vydaní
Malackého hlasu. 		
-iša-

Vyššie tresty
nebudú

Poslanci z SDKÚ-DS žiadali, aby za tý
ranie zvierat bolo možné uložiť trest od
ňatia slobody od troch do piatich rokov.
Tí, ktorí zviera týrajú opakovane na ve
rejne prístupných miestach alebo ubli
žujú chráneným zvieratám, by si mali po
dľa nich odsedieť od päť do osem rokov.
V súčasnosti je za týranie zvierat možné
uložiť iba peňažný alebo podmienečný
trest. Poslanci v novele navrhovali zákaz
priameho či nepriameho navádzania na
týranie zvierat a sprísňovali postih za ší
renie obrazových alebo zvukových in
formácií o tomto týraní. Návrh však mu
sia dopracovať. Rozhodlo o tom Plénum
Národnej rady SR. 		
Zdroj: SITA
Na správnu mieru
V minulom čísle sme sa v článku týkajú
com sa oddelenia projektového riadenia
MsÚ zaoberali aj získavaním prostried
kov zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
Tu sme spomínali nenávratné pôžičky.
Pravdou však je, že nenávratný príspe
vok na budovanie alebo kúpu bytov ur
čených pre zdravotne ťažko postihnu
tých, teda bezbariérových bytov, sa po
skytuje ako kompenzácia zvýšených ná
kladov na bezbariérovosť. Výška príspev
ku závisí od počtu izieb bytu.
-red-
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Posledný marcový deň je aj posledným dňom na podanie daňového priznania. Spozornieť by mali brigádujúci
študenti, privyrábajúci si dôchodcovia a všetci, ktorým daň za rok 2009 zamestnávateľ nezúčtuje.

Posvieťme si na dane
Tí si totiž daňové priznanie musia vy
plniť sami. Na výber máte z dvoch typov
tlačív. Daňové priznanie typu A je urče
né tým, ktorí majú príjmy len zo závislej
činnosti. Závislá činnosť je taká, ktorú
nevykonávate pod vlastným menom, na
vlastný účet ani na vlastnú zodpoved
nosť, ale podľa pokynov toho, kto vám
za vykonanú prácu vypláca odmenu.
Typ B je pre tých, ktorých príjmy sú nie
len zo závislej činnosti, ale aj z podnika
nia, z inej samostatnej zárobkovej činnos
ti, z prenájmu či kapitálového majetku.
Zdaniteľné príjmy sú tie, ktoré sú pred
metom dane a nie sú oslobodené podľa
zákona ani medzinárodnej zmluvy. Sú
časťou priznania musia byť všetky kópie
potvrdení o príjmoch fyzickej osoby zo
závislej činnosti preukazujúce výšku príj
mov zo závislej činnosti, výšku zrazených
preddavkov na daň z týchto príjmov
a výšku nedoplatku dane z nepeňažných
príjmov zo závislej činnosti, z ktorých
nebolo možné podľa zákona zraziť pred
davok na daň. Novinkou sú aj prílohy pri
vrátení dane z úrokov. Akceptuje sa aký
koľvek doklad preukazujúci výšku zraze

nej dane z úrokov, napríklad kópia výpi
su z účtu či kópia vkladnej knižky.
Priznania a povinnosti
Na to, aby ste museli priznanie podať,
musí váš príjem zo závislej činnosti pre
siahnuť 50 % nezdaniteľnej časti základu
dane, teda 2012,85 €. V prípade, ak vás
správca dane, teda príslušný daňový
úrad vyzve podať daňové priznanie, mu
síte ho podať, hoci váš príjem túto sumu
nepresiahol.

Daňové priznanie ste povinní podať,
ak:
- ste za rok 2009 dosiahli zdaniteľné
príjmy presahujúce sumu 2 012,85 €,
- vaše zdaniteľné príjmy za rok 2009
nepresiahli sumu 2 012,85 €, ale vykázali
ste daňovú stratu.
Daňové priznanie musíte vyplniť aj
v prípade, že vám zamestnávateľ vyko
nal ročné zúčtovanie. Platí to však len
pre prípad, ak ste v roku 2009 poberali:
- príjmy zo závislej činnosti od viace
rých zamestnávateľov a zamestnávate
ľovi, ktorý vám vykonal ročné zúčtova

nie, ste nepredložili požadované dokla
dy od každého zamestnávateľa,
- aj iné druhy príjmov, napríklad príj
my z podnikania, z inej samostatnej zá
robkovej činnosti a z prenájmu, príjmy
z kapitálového majetku a ostatné príjmy,
ktoré neboli oslobodené od dane. Výnim
kou sú príjmy, z ktorých sa daň vyberá
zrážkou.
Priznanie musíte podať aj vtedy, ak
ste porušili podmienky na uplatnenie ne
zdaniteľnej časti základu dane na dopln
kové dôchodkové sporenie, účelové spo
renie a životné poistenie.
Daňové priznanie sa podáva,
ak zdaniteľné príjmy:
- plynú od zamestnávateľa, ktorý nie
je platiteľom dane ani zahraničným pla
titeľom dane,
- plynú zo zdrojov v zahraničí,
- nebolo možné z týchto príjmov zra
ziť preddavok na daň,
- nepožiadali ste zamestnávateľa, kto
rý je platiteľom dane, o vykonanie roč
ného zúčtovania preddavkov na daň,
- požiadali ste zamestnávateľa, ktorý

je platiteľom dane o vykonanie ročného
zúčtovania, ale nepredložili ste mu v sta
novenom termíne požadované doklady,
- neboli splnené podmienky na uplat
nenie nezdaniteľných častí základu da
ne.
S priznaním dane si nemusíte lámať
hlavu, ak ste mali len príjmy:
- zo závislej činnosti a nie ste povinní
podať daňové priznanie, alebo príjmy,
z ktorých bola daň vybraná zrážkou, ste
sa nerozhodli zahrnúť do úhrnu príjmov
a z nich zrazenú daň vysporiadať v podá
vanom daňovom priznaní ako predda
vok na daň,
- zo zahraničného zastupiteľského
úradu na území Slovenskej republiky
a požívate výsady a imunity podľa me
dzinárodného práva,
- zo závislej činnosti plynúce zamest
nancom Európskych spoločenstiev ale
bo ich orgánov, ktoré boli preukázateľne
zdanené v prospech všeobecného roz
počtu EÚ alebo sú od dane oslobodené,
- ktoré nepresiahli sumu 2 012,85 €.
Ak vaše príjmy zo závislej činnosti
v roku 2009 nepresiahli sumu 165,97 €
za kalendárny mesiac, z ktorých bola
daň vybraná zrážkou, môže vám pred
davok odpočítať od dane aj zamestná
vateľ, ktorý je platiteľom dane, pri vyko
naní ročného zúčtovania. Potom nemu
síte podať daňové priznanie.
Prílohy k daňovému priznaniu
typu A:
- všetky kópie dokladov preukazujú
ce výšku príjmov zo závislej činnosti,
- kópie dokladov o preukázateľne za
platených úhradách zdravotníckeho pra
covníka za jeho ďalšie vzdelávanie vzde
lávacej ustanovizni uskutočňujúcej štu
dijný program akreditovaný Minister
stvom zdravotníctva SR,
- kópia ročného zúčtovania preddav
kov na daň s doplneným údajom o vy
sporiadaní daňového nedoplatku alebo
preplatku alebo daňového bonusu pri
porušení podmienok nezdaniteľných
častí základu dane, alebo chybnom roč
nom zúčtovaní,
- doklady preukazujúce nárok na
uplatnenie daňového bonusu.
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Prílohy k daňovému priznaniu
typu B:
- kópie všetkých potvrdení o príj
moch zo závislej činnosti,
- doklady preukazujúce nárok na
uplatnenie daňového bonusu,
- kópie dokladov preukázateľne za
platených úhrad zdravotníckeho pra
covníka za jeho ďalšie vzdelávanie vzde
lávacej ustanovizni uskutočňujúcej štu
dijný program akreditovaný Minister
stvom zdravotníctva Slovenskej re
publiky,
- kópia ročného zúčtovania preddav
kov na daň s doplneným údajom o vy
sporiadaní daňového nedoplatku alebo
preplatku, alebo daňového bonusu pri
porušení podmienok nezdaniteľných
častí základu dane, alebo chybnom roč
nom zúčtovaní,
- kópia zmluvy o združení, ak ste boli
jeho účastníkom,
- kópie potvrdení o príjmoch dosiah
nutých z vyplatenia podielových listov,
obstaraných do 31. 12. 2003 a o sume
preddavku vybratého pri vyplatení po
dielového listu,
- aj prílohy pri vrátení dane z úrokov,
akceptuje sa akýkoľvek doklad preukazu
júci výšku zrazenej dane z úrokov, napr.
kópia výpisu z účtu, kópia vkladnej kniž
ky.
Ak ste účtovali v sústave jednodu
chého účtovníctva, k daňovému prizna

niu typu B priložíte Výkaz o príjmoch
a výdavkoch a Výkaz o majetku a záväz
koch. Ak ste účtovali v sústave podvoj
ného účtovníctva, k priznaniu priložíte
Súvahu, Výkaz ziskov a strát a Poznámky.
Ak ste uplatňovali výdavky percentom
z príjmov alebo viedli daňovú evidenciu,
účtovné výkazy neprikladáte.
Priznanie môžete opraviť
Ak ste v daňovom priznaní urobili
chybu, môžete do 31. 3. podať aj oprav
né priznanie. Ak po uplynutí lehoty na
podanie priznania zistíte, že vaša daňo
vá povinnosť je vyššia, ako bola uvede
ná v priznaní alebo vyrubená správcom
dane, ste povinní podať do konca me
siaca nasledujúceho po tomto zistení
dodatočné priznanie. V rovnakej leho
te je dodatočne priznaná daň splatná.
Rovnako v prípade, ak po uplynutí leho
ty na podanie priznania zistíte, že ste
mali okrem príjmov zo závislej činnosti
aj iný druh zdaniteľných príjmov, ste po
vinní podať dodatočné daňové prizna
nie k dani z príjmov fyzickej osoby typu
B. V dodatočnom daňovom priznaní za
obdobia pred rokom 2009 sa údaje vy
pĺňajú v slovenských korunách na tlači
vách platných pre príslušné zdaňovacie
obdobie. Na dodatočnom priznaní typu
A alebo B vyznačíte na prvej strane, že
ide o dodatočné priznanie a zároveň vy
značíte aj deň, v ktorom ste zistili sku
točnosti na podanie dodatočného pri
znania. Daňový úrad vám môže na vašu
žiadosť alebo z vlastného podnetu pre
dĺžiť lehotu na podanie priznania naj
viac o 3 mesiace. Ak vám plynú príjmy
zo zdrojov v zahraničí, ktoré sú súčasťou
príjmov uvedených v daňovom prizna
ní, môže úrad predĺžiť lehotu najviac
o 6 mesiacov. Žiadosť treba podať pí
somne najneskôr 15 dní pred uplynutím
lehoty na podanie daňového priznania,
teda do 16. marca. Žiadosť nemá pred
písanú formu.
Nebojte sa vypĺňania
Tlačivá zoženiete zadarmo na daňo
vom úrade aj na internete, napríklad na
www.drsr.sk v sekcii Daňové tlačivá. Na
tejto stránke môžete v sekcii Rýchle voľ
by – Vyplnenie tlačív na internete tlačivo
aj priamo vyplniť. Daňový úrad odporú
ča tým, ktorí si uplatnili nezdaniteľnú
časť základu dane na doplnkové dôchod
kové sporenie, účelové sporenie alebo
životné poistenie, aby ako prílohu k da
ňovému priznaniu priložili aj Potvrdenie
na uplatnenie týchto nezdaniteľných čas
tí základu dane. Pri vypĺňaní priznania si
dajte pozor, aby všetky sumy boli zao
krúhlené na 2 desatinné miesta. Daňové
priznanie môžete daňovému úradu do
ručiť osobne, poštou alebo elektronicky
pri zaručenom elektronickom podpise.
Daň musíte zaplatiť do konca marca bez
hotovostným prevodom z účtu, v hoto
vosti poštovým poukazom, alebo vkla
dom v banke na príslušný účet daňové
ho úradu. V prípade nezaplatenia nedo
platku dane vám správca dane vypočíta
a vyrubí sankčný úrok.
SIMONA ŠÍPOVÁ – zdroje:
www.wikipedia.cz, www.finance.sk,
www.drsr.sk.

Daňový úrad vyšiel
občanom v ústrety
a na posledné dva marcové týždne
upravil stránkové hodiny. Od pondelka 22. 3. do piatka 26. 3. je otvorené od 7.30 do 17.00 h, od pon
delka 29. 3. do stredy 31. 3. až do
18.00 h bez obedňajšej prestávky.
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Ako
na to

Daňové priznanie nie je len
o platení dane z príjmu.
Daň vám môže byť
aj vrátená, čo vás
určite poteší.

[alebo]

mesiac dobrých bŕzd
180 druhov brzdových kotúčov
a 370 druhov doštičiek

pre osobné automobily
a malé úžitkové vozidlá!

malý návod na vyplnenie
daňového priznania
k dani za rok 2009

Ak za vás zamestnávateľ neurobil daňové priznanie a za rok 2009 ste zarobili viac ako 2012,85 €, musíte
priznanie dane podať sami. Radí vám účtovníčka Jana Tureková.

Najjednoduchšie je vypĺňanie da
ňového priznania priamo na stránke
www.drsr.sk v sekcii Vypĺňanie tlačív
na internete – Daň z príjmov – Fyzické
osoby – Typ A za zdaňovacie obdobie
2009. Výhodou vypisovania na stránke
je, že vás systém nepustí ďalej, kým
nemáte všetko potrebné vypísané. Tiež
riadky, ktoré sú buď súčtové, alebo sa
v nich uplatňuje len nejaká časť, alebo
podiel, sa doplnia samy po dvojkliku
na riadok. Vypĺňanie prvých 24 riadkov
tlačiva Daňové priznanie k dani z príj
mov fyzickej osoby typu A by vám ne
malo robiť problémy. Čitateľne tu vypl
níte svoje meno, rodné číslo a adresu.
Druhý oddiel tlačiva vyplníte len vtedy,
ak máte zákonného zástupcu, právneho
nástupcu alebo zástupcu, ktorý za vás
daňové priznanie podáva.
Znížte si základ dane
Do III. oddielu priznania vpíšete úda
je, ktoré vám pomôžu znížiť základ da
ne.
• Riadky 28 a 29 vyplníte len vtedy,
ak ste na začiatku zdaňovacieho obdo
bia poberali starobný dôchodok, pred
časný starobný dôchodok zo sociálneho
poistenia, starobné dôchodkové spore
nie alebo dôchodok zo zahraničného
povinného poistenia rovnakého druhu,
alebo výsluhový dôchodok. Riadky vy
plníte aj v prípade, ak vám bol dôchodok
priznaný spätne k začiatku zdaňovacie
ho obdobia alebo k začiatku predchá
dzajúcich zdaňovacích období.
• V kolónke Vlastné príjmy v riadku
30 uvediete úhrn vlastných príjmov
manžela (manželky), na ktorého (ktorú)
si uplatňujete nezdaniteľnú časť základu
dane. Nepatrí sem zvýšenie dôchodku
pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky,
štipendium poskytované študujúcim ani
sústavne sa pripravujúcim na budúce
povolanie a daňový bonus.
• Ak s vami v domácnosti žijú aj deti,
o ktoré sa staráte, môžete si uplatniť da
ňový bonus. V IV. oddiele vyplníte ich
údaje a vyznačíte počet mesiacov, za
ktoré si bonus žiadate uplatniť.
MALACKÝ HLAS
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Neprerátajte sa
Základ dane si vypočítate v V. od
diele.
• Riadky 32, 33a, 33b a 34 vyplníte
podľa údajov uvedených v potvrdeniach
o všetkých príjmoch zo závislej činnosti
zo zdrojov na území Slovenskej repub
liky, ako aj zo zdrojov v zahraničí, o za
platenom povinnom poistnom (na zdra
votné poistenie, na sociálne poistenie)
za zdaňovacie obdobie, za ktoré pri
znanie podávate.
• Do úhrnu príjmov v riadku 32 uve
diete aj nepeňažné príjmy, z ktorých ne
bolo možné v zdaňovacom období zra
ziť preddavok na daň, vrátené poistné,
o ktoré ste si znížili základ dane i príjmy,
z ktorých bola daň vybraná zrážkou
v prípade, ak ste sa rozhodli daň vybra
nú zrážkou z týchto príjmov považovať
za preddavok. Podkladom vám budú
potvrdenia od zamestnávateľov – Potvr
denie o príjmoch FO zo závislej činnosti,
o preddavkoch na daň, o dani. Zamest
návateľ vám ich vydá podľa zákona do
15. marca, ak ste ho o zúčtovanie dane
nepožiadali.
• V riadku 33a uvediete sumu všet
kých zaplatených poistných príspevkov
podľa potvrdenia o príjmoch. Pri pre
počítaní príjmov v cudzej mene na eurá
môžete použiť priemerný kurz za me
siac, v ktorom ste príjem dostali, alebo
kurz platný v deň, kedy ste príjem prijali.
Použiť môžete aj priemerný ročný kurz
za zdaňovacie obdobie, za ktoré prizna
nie podávate alebo priemer z priemer
ných mesačných kurzov za kalendárne
mesiace, v ktorých ste príjmy poberali.
• Riadok 35 musíte vyplniť len v prí
pade, ak si zvyšujete základ dane.
• Samotnú dať vyrátate v šiestom od
diele v riadkoch 36–65.
• Základ dane vpíšete do riadku 36.
Ak je základ dane najmenej zo 6-násob
ku minimálnej mzdy, je táto suma ne
zdaniteľná časť základu dane a môže
vám vzniknúť nárok na zamestnaneckú
prémiu.
• Ak tento nárok máte, riadky 38–44
nevypĺňate a do riadku 45 vpíšete nulu.

• Nezdaniteľná časť na daňovníka
v riadku 37 predstavuje 4 025,70 €. Od
roku 2009 bola táto suma 3 425,27, no
pre novelizáciu si môžete uplatniť celú
sumu 4 025,70 €, hoci na potvrdení od
zamestnávateľa budete mať inú sumu.
Celú sumu si môžete uplatniť aj vtedy, ak
ste boli zamestnaní len časť roka a ďalšiu
časť roka ste boli evidovaní na prísluš
nom úrade práce a poberali ste podporu
v nezamestnanosti.
• Riadok 39 patrí tretiemu pilieru dô
chodkového sporenia, sumu vyplníte
podľa potvrdenia od doplnkovej dô
chodkovej spoločnosti.
• Riadok 40 vyplníte podľa potvrdení
zo sporiteľne o finančných prostried
koch na účelové sporenie
• Riadok 41 podľa potvrdenia o život
nej poistke. Sumy musíte uvádzať pres
ne.
Zamestnanecká prémia
či nezdaniteľná časť?
Ďalšie riadky vypočítate podľa poky
nov v priznaní.
• Do riadku 45 uvediete 19 %-nú daň
zo zníženého základu dane, zaokrúhle
nú na eurocenty nadol.
• Riadky 45a–45d vypĺňate len v prí
pade zamestnaneckej prémie. Zamest
nanecká prémia je určená len tým, ktorí
v zdaňovacom období poberali len príj
my zo závislej činnosti. Namiesto nezda
niteľnej časti základu dane máte v tom
to prípade uplatniť si zamestnaneckú
prémiu. Uplatniť si prémiu na nezdani
teľnej časti súčasne je vylúčené.
SEDEM podmienok na uplatnenie
prémie, ktoré musia byť splnené všetky
naraz:
• dosiahnuté príjmy len na území SR
len z pracovnoprávneho, služobného,
štátnozamestnaneckého a členského
pomeru vo výške aspoň 6-násobku mi
nimálnej mzdy (za rok 2009 minimálne
1 773 €);
• poberanie posudzovaných príjmov
aspoň 6 mesiacov;
• neuplatnenie úpravy príjmov pri
zrážkovej dani;

Ak sii kú
kúpite
it

2 brzdové kotúče

dostanete sadu doštičiek

len za 1 €!

Ponuka platí od 1. 3. do 31. 3. 2010. Cena je bez DPH.

Všetko, čo potrebujete
vedieť o

autodieloch

je naša adresa

1. mája 5470/46, Malacky, tel.: 034 772 4862
mobil: 0910 966 026, 0915 736 141, e-mail: info@akusat.sk
MH 10 F1

• nepoberanie podielov na zisku
a iných príjmov zo závislej činnosti;
• nepoberanie iných zdaniteľných
príjmov;
• poberanie dôchodku;
• výsledok výpočtu je kladné číslo
(základ dane je nižší ako nezdaniteľná
časť).
Ak ste splnili všetky podmienky, ale
zamestnávateľovi bol vyplatený príspe
vok na udržanie pracovného miesta, na
prémiu nárok nemáte.
Ak ste splnili všetky podmienky a do
siahli ste príjmy aspoň 1 773 € a sú
časne nižšie ako 3 546 €, prémia sa vy
počíta takto: rozdiel nezdaniteľnej časti
na daň a základ dane vypočítaný zo su
my 3 546 €, prenásobený sadzbou dane
19 % : 4025 – (3546 – 473,05) * 19 % =
181,03. Ak ste dosiahli príjmy v rozmedzí
1 773–3 546 €, je prémia stále rovnaká,
teda 181,03 €.
Ak ste za rok 2009 dosiahli posudzo
vané príjmy v úhrnnej sume 3 546 €
a viac, prémiu vyrátate ako rozdiel sumy
nezdaniteľnej časti a vykázaného zákla
du dane, ktorý je prenásobený sadzbou
dane.
Napríklad:
Zamestnanec dosiahol posudzované
príjmy 4 302 €, z ktorých bolo zrazené
poistné 574,08 €. Výpočet: 4025,70 –
(4302 – 574,08) * 19 % = 56,58 €.
Ak ste poberali posudzované príjmy celý rok 12 mesiacov, patrí vám
zamestnanecká prémia celá. Ak ste príj
my poberali len časť roka, patrí vám len
alikvotná časť prémie. Pomerná časť sa
zaokrúhľuje na eurocent nahor.
Pozor na presnosť!
• Riadky 46–53 sa týkajú len tých, kto
rí poberali príjmy aj v zahraničí a majú
o tom potvrdenia.

• Daňový bonus v riadku 55 si na jed
no dieťa, o ktoré ste sa starali celých 12
mesiacov, uplatníte vo výške 235,92 €.
Ak vám zamestnávateľ daňový bonus
vyplatil, sumu uvediete v riadku 57.
• V ďalšom riadku uvediete rozdiel
medzi nárokom na bonus a vyplateným
bonusom od zamestnávateľa.
• V riadku 59 uvediete sumu, ktorú
vám ako daňový bonus vyplatil správca
dane.
• Do riadku 60 vpíšete rozdiel, ak vám
zamestnávateľ daňový bonus nevyplatil
správne.
• Riadok 61 obsahuje preddavky, kto
ré ste si platili sami v prípade, že váš za
mestnávateľ nie je platcom dane.
• Do riadku 62 vpíšete sumu uvedenú
na potvrdení od zamestnávateľa ako
úhrn preddavkov zrazených na daň zo
mzdy.
• V riadku 63 bude výška dane vy
braná zrážkou.
• Ak vám vznikol preplatok, uvidíte ho
v riadku 65. Daňový úrad vám ho však
vráti len vtedy, ak presiahol 3,31 €.
• Do VII. oddielu vpíšete rozdiely z do
datočného priznania, ak ho podávate
• VIII. oddiel vyplníte, ak chcete po
ukázať 2 % zo zaplatenej dane.
• V riadku 70 si 2 % z dane vypočítate,
v ďalších riadkoch vyplníte údaje o or
ganizácii a počet príloh.
Kópie všetkých potvrdení musia
byť priložené k daňovému priznaniu.

Lehota na podanie
daňového priznania
k dani z príjmov
fyzickej osoby za rok
2009 je

31. marec!



SPEKTRUM
Čítajte a vyhrajte
Výber
z básní
sloven
ských
poetov
i poetiek
Verše
pred
svitaním,
zosta
vený
Nata
šou
Ďuri
novou, obsahuje
verše o láske, milovaní i neistotách
z partnerského súžitia.
Príbeh o rôznych podobách mater
stva Denník zlej matky získava Martin Valigurský z Malaciek. Žiadame
výhercu, aby sa do 30. marca ohlásil
v redakcii na Radlinského ul. 2751/1,
3. p., č. d. 407.
Ak chcete súťažiť o Verše pred svi
taním, pošlite do 6. apríla nalepený
kupón a možno sa práve na vás usme
je šťastie.
Kníhkupectvo Ľubica
OC hotela Atrium
Telefón: 772 67 34
Po–Pia 9.00–17.30 h
So		
9.00–12.00 h

Kníhkupectvo
ĽUBICA

KUPÓN

5

Podeľme sa

Katolícke hnutie žien Slovenska v spolupráci so Združením pre podporu
rodín a detí DAR vás pozývajú zapojiť sa do 4. ročníka podujatia Podeľme
sa!, ktoré sa koná ako celoslovenská verejná zbierka.

Jeho cieľom je pomôcť ženám a ich
deťom v núdzi, pomôcť im v ťažkých ži
votných situáciách a tiež umožniť ľuďom
dobrej vôle prejaviť svoj súcit, solidaritu
s trpiacimi a ochotu pomôcť im. Podsta
tou podujatia je: Na obed jem polievku,
no platím rezeň. Nedávam almužnu, ale
dávam to, čo si odopriem.
Zúčastniť sa môžete 3 spôsobmi:
• v skromnom polievkovom bufete
v parku na Kláštornom námestí 20. mar
ca od 10.00 do 12.00 h. Polievku možno
„zaplatiť” (formou daru) ako celý obed
a takýmto spôsobom sa podeliť s tými,
ktorí sú v núdzi;

Festival Mlyn

začal sa
predpredaj
Na 13. ročníku Festivalu Mlyn, ktorý
sa bude konať v dňoch 25.–26. 6. vy
stúpia spoločne bratia Nedvědovci, Věra
Martinová a Jamie Marshall Live, Fragile
pod vedením Braňa Kostku, Jana Kir
schner, Petr Spálený, Bukasový masív,
Sanyland a mnohí iní. V marci sa začal
predpredaj vstupeniek v cene 11 €. Táto
ponuka platí len do 31. marca.
Od 1. apríla bude cena v predpredaji
14 €, na mieste podujatia 18 €. Viac infor
mácií na www.festivalmlyn.sk.

• rodiny si môžu doma uvariť skromný
obed a ušetrené peniaze dajú do zbierky;
• individuálnym príspevkom.
Výťažok zbierky bude použitý pre Cen
trum DORKA v Košiciach a Rožňave, kto
rých zriaďovateľom je Spoločnosť detí
z detských domovov Úsmev ako dar.
DOMINIK DOBROVODSKÝ
Združenie pre podporu rodín a detí DAR

Workshop
sa blíži

Témou ďalšieho z workshopov orga
nizovaných v rámci projektu cezhranič
nej spolupráce Paltour bude Regionálne
centrum destinačného manažmentu
ako oficiálny koordinátor rozvoja cestov
ného ruchu a kultúry. RCDM by čoskoro
malo byť otvorené aj v Malackách v zre
konštruovaných priestoroch Pálfiovské
ho kaštieľa. 25. marca vystúpi s príspev
kom týkajúcim sa nového zákona o pod
pore cestovného ruchu jeho spoluautor
Igor Kuhn. V prezentácii sa dotkne dô
sledkov zákona pre mestá, obce a pod
nikateľov. 		
-sisa-

Literáti, pozor!

Termín, do ktorého študenti môžu poslať prihlášku
do súťaže Malacké brko, sa blíži.
Súťaž je limitovaná vekom 15–20 ro
kov a tiež množstvom prác. Účastník mô
že do súťaže poslať iba jednu prácu v ka
tegórii próza a najviac tri básne v kate
górii poézia. Súťažný príspevok nesmie
prekročiť rozsah 5 normostrán, teda
9000 znakov vrátane medzier. Témou na
prozaické práce je kríza, téma básnic
kých príspevkov je samozrejme voľná.
Autori musia príspevky poslať v troch
identických vyhotoveniach, pričom na
žiadnej zo strán príspevku nesmie byť
uvedené ich meno. Príspevky vyhodnotí
odborná porota a vyhlásenie výsledkov
sa bude konať v júni.

Do 31. marca študenti stredných škôl
s trvalým pobytom v Malackách môžu
poslať svoje poetické i prozaické pokusy
s priloženou individuálnou prihláškou
na adresu vyhlasovateľa: Mesto Malacky,
oddelenie marketingu, Radlinského uli
ca 2751/1, 901 01 Malacky. Obálku treba
označiť heslom Malacké brko. Formulár
prihlášky nájdete na www.malacky.sk
v sekcii Občan – Vzdelávanie – Školské
súťaže. Víťazi budú odmenený finanč
ným darom vo výške 50, 35 a 20 €. Part
nerom súťaže je Tatra banka, a. s., po
bočka Malacky.
-sisa-

Máme tretí najkrajší
kalendár na Slovensku
Malacky sa ešte pred mesiacom
s mestským kalendárom na rok
2010 prihlásili do prestížnej súťaže
Najkrajší kalendár Slovenska 2010.
Už 18. ročník súťaže vyhlásil no
vinársky Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov. Na
še mesto obsadilo v kategórii Mestá 3. priečku. Predbehli nás
Spišská Nová Ves a Šaľa.

Slávnostné vyhlásenie vý
sledkov, s ktorým je spojené
aj otvorenie putovnej vý
stavy, sa uskutoční 23.
marca v Banskej Bys
trici. Víťazné kolekcie
kalendárov si mô
žu záujemcovia
prezrieť do 13.
apríla v Bar
dejove,
Leviciach,
Piešťanoch, Rožňave,



Starej Ľubovni, Veľkom Krtíši, Zvolene
a v Žiline. Kalendár s fotografiami mesta,
ktorých autormi sú Stano Bellan a Vladi
mír Yurkovic, si môžete kúpiť v turistic
ko-informačnej kancelárii v budove in
kubátora alebo v pokladnici mestského
úradu za 3 €.
Text: -sisa-, foto: -otano-

Pod odborným vedením terapeutky rozvíjajú deti nielen vzájomnú komunikáciu,
ale aj vzťah k zvieratám.

Hodina deťom
z Macejka
Nadácia Hodina deťom poskytla det
skému domovu Macejko z Malaciek fi
nančné prostriedky na realizáciu pro
jektu, ktorý prispel k integrácii zdravot
ne postihnutých detí a zdravých detí
prostredníctvom spoločných aktivít.
Viedlo to k akceptácii hendikepovaných
detí zdravými a k osobnostnému rozvo
ju hendikepovaných detí, ktoré sa učili
od zdravých detí prirodzenou formou
odpozorovania.
Pri hipoterapii a kanisterapii bolo po
znať zlepšenie fyzického i psychického
stavu zdravotne postihnutých detí. Prí
nosom projektu bolo skvalitnenie živo
Riadková inzercia
• Predám 3-izbový byt, 82 m2, posch.,
1/8, Malacky-Juh, čiastočná rekonštruk
cia, výťah, lodžia, pivnica. Cena: 69 800 €.
Kontakty: 0902 50 17 21, 0902 11 85 71.
• Dám do prenájmu 1-izbový byt vo
V. Levároch, rekonštruovaný, plastové
okná + dlažba, kompletne zariadený, pre
1 alebo 2 osoby. Kontakt: 0907 47 03 59.
• Výhodne predám kvalitné a pekné
pianíno. Kontakt: 0903 19 63 67.
• Predám novú liaheň na 56 ks vajec,
cena 129 €, Kontakt: 0914 29 12 65.
• Lacné autodiely, spojky, výfuky, ra
mená, brzdy, tlmiče a iné.
Kontakt: 0907 18 18 00.
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Krížovka
F platnička, pliešok (z lat.) – kraj na Slo
vensku – klesala na zem G sídlo v Sudá
ne – pokojný harmonický život (mn. č.)
– krvný obraz (skr.) – úctivo žiadať

Vodorovne
A remeň do nohavíc – ohavný človek
(pejor.) – chemická zn. neptúnia – ne
mecké mužské meno (Ján) B dohovor –
druhá časť tajničky – biblický vrch C zn.
zubnej pasty – vajíčko (lek.) – vrznutie –
vtiahol do seba, vpil – anti-transmit-re
ceive (skr.) D prvá časť tajničky E otec
(hovor.) – Baltické more (hovor.) – rímske
číslo 2050 – japonský ostrov – cirkulácia

Zvisle
1 vydržala nátlak, nepodľahla 2 no
hami pošliapal 3 fínsky spisovateľ – do
mov (angl.) 4 solmizačná slabika – Kai
nova obeť 5 oraním ubrali 6 EČ vozidiel
okr. Krupina – mladý výhonok na stro
me, mládnik 7 opica (zried.) – orech
(angl.) – osobné zámeno 8 citoslovce
havkania – mohol 9 chemická zn. amerí
cia – večné mesto – kód štátu Kentucky

A
B
C
D
E
F
G

2

3

Viktória Skokánková,
realizátorka projektu

MH 10 F8

Pripravil: Vojtech Kúkoľ

Autor výroku, ktorý je ukrytý v tajničke krížovky, je Pierre Corneille, francúzsky dramatik, tvorca francúzskej
klasickej tragédie.

1

ta zdravých a hendikepovaných detí
v ústavnej starostlivosti a zmysluplné
využívanie voľného času. Deti získali no
vé sociálne kontakty v miestnej komu
nite, nových priateľov. Rozšírili si vedo
mosti v rámci krúžkov, fantáziu a kreati
vitu a učili sa pomoci hendikepovaným
deťom, čo prispelo k akceptácii detí
s postihnutím zdravými deťmi.

4

5

6

7

8

9

10 zadná časť krku, šija – obojživelník po
dobný jašterici 11 hoci (česky) – vánok
(básn.) – predložka (vo vnútri) 12 domá
ce meno Anastázie – EČV Popradu 13
odborník v pradení 14 kruh okolo prsnej
bradavky (lek.) – vokalizovaná predložka
(od) 15 semita – hlboký mužský hlas 16
namazali 17 rozdrobovať na strúhadle
Pomôcky: OON, NAI, LAMELA, HALO, OMLAD, ALEL
Kto chce súťažiť o sadu kníh do domác
nosti, nech pošle kupón spolu so správ
nymi odpoveďami do 22. marca a za
radíme ho do žrebovania.

10 11 12 13 14 15 16 17

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali
správne vylúštenie tajničky – Priateľstvo je láska bez krídiel – sme vyžre
bovali Richarda Holického z Veľko
moravskej ulice v Malackách. Získava
sadu CD. Žiadame výhercu, aby sa do
19. apríla ohlásil v redakcii.
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Začína sa sezóna kliešťov
Nielen kliešte, ale aj konzumácia
infikovaného a nedostatočne tepelne upraveného ovčieho, kozieho či kravského mlieka sa môže
stať zdrojom nebezpečného ochorenia – kliešťovej encefalitídy. Za
najrizikovejšie sa považuje práve
kozie mlieko. S príchodom jarných
mesiacov toto riziko stúpa, keďže
v marci sa začína sezóna zvýšeného výskytu kliešťov.

Výskyt kliešťovej encefalitídy na Slo
vensku má dlhodobo stúpajúci trend.
Neplatí už, že kliešť na vás číha len v le
soch na nížine. „Od 90. rokov zazname
návame vzostupný trend v mnohých
krajinách Európy a posun kliešťa až do
nadmorskej výšky – 900 až 1000 m,“
skonštatovala Mária Avdičová z Regio
nálneho úradu verejného zdravotníctva
v Banskej Bystrici. Kliešť prežíva aj šesť
rokov, pričom počas života parazituje
na viacerých hostiteľoch. Má tri vývojo
vé štádiá, človeka môžu zastihnúť všet
ky tri. Vírus kliešťovej encefalitídy sa na
chádza v jeho slinách. V spoločnosti ko
luje niekoľko názorov, ako kliešťa z po
kožky človeka odstrániť.
Podľa Avdičovej je však osvedčenou
metódou jeho vytiahnutie jemným, ale
sústavným ťahom von. Ideálne je, ak sa
to robí pinzetou – kliešťa treba chytiť
tesne nad kožou a jemným ťahom vy

Kliešťa na tele môžete
prehliadnuť ako materské
znamienko. Spôsobiť
vám však môže
nemalé problémy.

tiahnuť. Ďalším spôsobom je potrieť
miesto vpichu mydlovou penou na
tampóne a kliešťa prikryť penou. Po
chvíli sa kliešť sám uvoľní, dá sa uchopiť

a vytiahnuť bez námahy. Ranu je dobré
dezinfikovať.
Zdroj: SITA
Foto: www.lifestyler.sk

Práve koniec zimy je podľa mnohých odborníkov vhodným obdobím na zaočkovanie proti kliešťovej encefalitíde.
Na názor sme sa spýtali MUDr. Miroslava Rybára, praktického lekára pre dospelých z Nemocničnej, a. s.

Kedy je najvhodnejší čas
na očkovanie?
Najvhodnejšie je začať očkovanie
v zimnom období. Všeobecne sa vtedy
začína očkovať v základnej schéme troch
dávok. Druhá príde maximálne tri me
siace po prvej a posledná deväť mesia
cov až rok po prvej. Preočkovanie sa robí
po 3–5 rokoch podľa typu vakcíny. Ak sa
začne v letných mesiacoch, očkuje sa
v tzv. skrátenej schéme, ktorá závisí od
typu vakcíny, t. j. medzi prvou a druhou
dávkou je 7 dní, tretia príde po 21 dňoch.
Preočkováva sa vtedy skôr, a to po 12–18
mesiacoch.

S kliešťami sa snažili poradiť si už
naše staré mamy. Šli na to takto:
Uvaríme liter vody. Keď voda zo
vrie, odstavíme ju a dáme do nej
lúhovať vrecko rozmarínu až do vy
chladnutia. Odvar scedíme a pridá
me lyžicu bieleho vínneho octu. Od
var prelejeme do fľaštičiek s rozpra
šovačom a dáme do chladničky. Pred
výletom do prírody si nasprejujeme
časti tela. Vraj to funguje, ale sme
zvedaví na vaše vlastné skúsenosti.
Ak máte nejaký osvedčený trik, ako
sa kliešťom vyhnúť, napíšte nám ho
do redakcie.

blahoželáme
Všetko najlepšie k 60.
narodeninám našej
drahej maminke Júlii
Uhrovej, pevné zdra
vie, veľa šťastia a Bo
žieho požehnania zo
srdca prajú dcéry Jar
ka a Andrejka s rodinami, syn Tonko
s rodinou a vnuk Marek s rodinou.
Tíško ako sen prišiel
8. 3. Tvoj slávny deň.
Ivanovi Šírovi všetko
najlepšie k 69. naro
deninám, veľa šťastia,
lásky a pevné zdravie
prajú Okresný výbor
DPO a dobrovoľní hasiči z Malaciek.

Prevencia

Dajte prednosť prevencii
Odporučili by ste očkovanie
každému alebo sú pacienti,
pre ktorých nie je vhodné?
Očkovanie proti kliešťovej encefalití
de – zápalu mozgových blán sa odporú
ča pre ľudí, ktorí žijú v oblastiach s vyso
kým výskytom kliešťov, a pre profesio
nálnych zamestnancov, ktorí prichádza
jú do styku s prírodou – lesníci či lesní ro
botníci. Očkovanie nechráni celý život,
sú potrebné vždy po určitom časovom
období preočkovania.

Ako sa vám
vyhnú kliešte?

Koľko za očkovanie zaplatíme?
Jedna vakcína stojí v rozmedzí 15 až
23 € za kus, cena závisí od výrobcu a ak
tuálnej liekovej kategorizácie. Niekedy
distribučné firmy ponúkajú 3 za cenu 2.
Pri záujme o očkovanie treba kontakto
vať aj svoju zdravotnú poisťovňu, ohľa
dom možnej úhrady. Niektoré poisťovne
preplácajú vakcíny pre mladistvých. Po
isťovne tiež preplácajú vakcíny istým ri
zikovým skupinám - železničiarom, hasi
čom či lesníkom,v zmysle platnej vyhláš
ky.
Aké sú príznaky kliešťovej
encefalitídy?
Klinické príznaky sa líšia v závislosti
od vírusu, ktorý encefalitídu spôsobil, for
my encefalitídy a rozsahu poškodenia.
Inkubačný čas je 2–28 dní. Prvá fáza in
fekcie sa podobá chrípke. Prejavuje sa
celkovou slabosťou, únavou, bolesťami
hlavy, zvýšenou teplotou, problémami
s trávením. Po prvej fáze nasleduje bez
príznakové obdobie charakterizované
zlepšením stavu. Trvá 1–20 dní. V druhej
fáze sa dostavujú príznaky z postihnutia
centrálneho nervového systému. Chorí

sú svetloplachí, schvátení, majú silné bo
lesti hlavy, svalstva šije a chrbta, napína
ich na zvracanie, zvracajú. Horúčka mô
že vystúpiť na 40 až 41°C. Niekedy sa pri
družujú ďalšie príznaky – motorický ne
pokoj, poruchy koordinácie, svalové kŕ
če, príznaky obrny, poruchy vedomia,
v ťažších prípadoch až kóma alebo smrť.
V priaznivých prípadoch trvá horúčka
3 až 7 dní a s jej poklesom sa zastavuje
postup ochorenia. Pri ľahšom priebehu
sú zapálené len mozgové obaly (menin
gy) a pacient môže odísť z nemocnice už
o 2–3 týždne. Pri ťažších formách môžu
zdravotné problémy pretrvávať celé týž
dne až mesiace po odchode z nemoc
nice. U niektorých sú následky trvalé
(obrna, znížená výkonnosť, poruchy
schopnosti sústrediť sa, depresie), 1–2 %
prípadov sa končia smrťou.

• používanie vhodných repelentov
pri pobyte v prírode – významne
znižujú riziko napadnutia (prisatia) kliešťom,
• používanie dlhých nohavíc, ponožiek a pevnej obuvi pri pobyte
v trávnatom a kríkovom poraste,
• preventívna aplikácia imunoglobulínu – ten má význam podať maximálne do 3 dní od pohryznutia
kliešťom,
• očkovanie – nezabráni prisatiu
kliešťa, ale zabráni možnému rozvoju ochorenia.

Ktoré
poisťovne vám
s vysokou
cenou vakcín
pomôžu?

Dá sa očkovať aj proti iným
ochoreniam, ktoré spôsobujú
kliešte?
Kliešte prenášajú tiež lymskú borelió
zu, proti ktorej očkovacia látka nie je vy
vinutá.

Union zdravotná poisťovňa, a. s.,
ponúka pre svojich poistencov možnosť
čiastočnej úhrady každej z troch vakcín
vrátane výkonu očkovania vo výške 8 €,
čo je podľa typu vakcíny aj viac ako 50 %
sumy vakcíny.
Zdravotná poisťovňa Dôvera sa po
spojení s poisťovňou Apollo rozhodla
uhrádzať v plnej sume poslednú, tretiu
dávku očkovacej látky.
Poistencom bývalého Apolla, ktorí
využili produkt očkovania proti kliešťo
vej encefalitíde pre deti do 18 rokov za
darmo a do 31. januára si vybrali v lekár
ni len jednu alebo dve dávky vakcíny,
poisťovňa udelí výnimku a zabezpečí
bezplatné doočkovanie.
Všeobecná zdravotná poisťovňa
svojim poistencom na očkovanie proti
kliešťovej encefalitíde neprispieva.

Zhovárala sa: SIMONA ŠÍPOVÁ

-pesu-

Natália (5), Dárius (7) Závodní
Pevné zdravie, veľa šťastia, úsmevov
a úspechov vám prajú rodičia, krstný
Marián, krstná Zuzana, sesternica Em
ma, babka Otília, dedo Dušan a bab
ka Mária.
SpomienkY
Už len kytičku na hrob
môžeme Ti dať a s boles
ťou v srdci na Teba spo
mínať.
9. 3. by sa bol dožil 62
rokov náš milovaný
otec, manžel, dedo
a pradedo Anton Uher. S láskou v srd
ci spomína celá rodina. Kto ste ho po
znali, venujte mu tichú spomienku.
Už navždy prestali pre
Teba hviezdy svietiť, sln
ko hriať, ale tí, čo Ťa mi
lovali, nikdy neprestanú
na Teba spomínať.
11. 3. uplynul rok, čo
nás opustila naša man
želka, mamička, stará mama Mária
Vinceová. Ďakujeme všetkým, ktorí
nezabúdajú a spomínajú s nami.

11. 3. sme si pripome
nuli 3. výročie úmrtia
nášho drahého Viliama Kaina z Malaciek.
Odišiel si proti svojej vô
li a nás to stále bolí, ne
úplná cesta, prerušená
púť, veď si šiel len do práce a stihla Ťa
náhla smrť. S láskou v srdci spomínajú
manželka Janka, deti Andrej, Peter,
Miriam s rodinami, rodičia, súrodenci
a ostatná rodina. Kto ste ho poznali,
venujte mu s nami tichú spomienku.

Starší občania priťahujú asociálne živly
Za posledný mesiac pribudlo aj
v Malackách niekoľko prípadov parazitovania na starších samostatne
žijúcich občanoch nášho mesta.
Rozličné asociálne živly si dôkladne vytipujú staršieho opusteného
človeka, ktorý nemá príbuzných
a žije sám, a potom sa na neho nakontaktujú a začnú realizovať vopred dobre pripravený plán.
V podstate sa vyskytujú dve formy
parazitovania – tá prvá je jednorazová
alebo krátkodobá. Osamelú osobu
v deň poberania dôchodku nahovoria,
že jej upracú, nakúpia a pritom ju obe
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rú o celý dôchodok. Iní sú prefíkanejší
a zneužívajú dôveru týchto osamelých
ľudí dlhšie – vždy sa zázračne objavia
v deň poberania dôchodku, porozprá
vajú sa s nimi, sem-tam im niečo ukrad
nú, vyjedia zásoby z chladničky, vypi
jú, čo nájdu, zoberú ,,len“ časť dôchod
ku a na čas sa zasa stratia.
Najhoršie sú však prípady, kedy sa
osamelí starí ľudia nechajú obalamutiť
a požičajú im doklady, zdôveria sa,
kde majú úspory alebo dokonca do
volia, aby takýto človek s nimi býval
v ich domácnosti. Doklady potom ta
kéto živly zneužijú na vybavenie rých
lych pôžičiek, ktoré nesplácajú a dô

verčivý dôchodca tak nezriedka príde
pri exekúcii o zariadenie, byt alebo
dom.
Stáva sa, že takýto občan dokonca
prepíše svoj byt alebo dom, alebo ho
i daruje takémuto špekulantovi bez to
ho, aby si do darovacej listiny zakotvil
dochovanie a pochovanie podľa miest
nych zvyklostí. Takže nielen príde o ma
jetok, ale skončí na staré kolená na uli
ci, pretože špekulant často tento ma
jetok prepije.
Preto by sme radi požiadali všetkých
občanov, ktorí žijú sami, aby boli opa
trní a nedôverovali neznámym ľuďom
najmä vtedy, ak sú prehnane ochotní.

Tých, v ktorých blízkosti žijú takíto osa
melí ľudia, by sme chceli poprosiť o tro
chu všímavosti. Ak máte podozrenie,
že ste sa sami dostali do podobnej situ
ácie alebo sa vo vašom okolí vyskytuje
akýkoľvek prípad zneužívania osame
lého staršieho človeka, neváhajte a na
hláste to mestskému úradu do klient
skeho centra referátu sociálnej pomo
ci. Mesto totiž nevie takýchto občanov
ochrániť, ak o ich probléme ani len ne
tuší. V prípade, ak už boli doklady zne
užité, hrozí exekúcia alebo majetok je
definitívne prepísaný na inú osobu, je
na pomoc neskoro.
Text: -iša-, foto: -otano-
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Malačania hrali
férovo

AC Malacky má
za sebou posled
ný náročný pretekársky víkend
v atletickej hale
Elán v Bratislave. V sobotu 6. 3.
zasiahli v rámci
majstrovstiev
Slovenska do
medailových bojov žiaci, o deň
neskôr sa skompletizovalo defilé šampionátov
Majstrovstvami
SR juniorov. Malacká atletika
opäť žiarila a potvrdila svoju prí
slušnosť k úzkej
slovenskej špičke.

TJ Strojár Malacky B – Vajnory 32:19

Hádzanári TJ Strojár Malacky „B“ sa
predstavili po zimnej prestávke v prvom
zápase jarnej časti proti Vajnorom pred
domácim publikom. Od prvých minút
dominovali na palubovke a dokázali
trestať hostí rýchlymi protiútokmi. Za
dobre organizovanou obranou chytal
spoľahlivo brankár M. Hollý. Vďaka to
mu si domáci dokázali udržiavať náskok
piatich gólov.
Vajnory pred koncom prvého polča
su už nevládali kondične, a tak sa uchy
ľovali k nešportovým zákrokom na dob
re hrajúceho R. Baláža. Napätú atmosfé
ru prvého polčasu prerušila prestávka.
Vtedy svietil na ukazovateli stav 13:6. Po
prestávke nastúpili Malacky už s vychlad
nutými hlavami, nenechali sa vyprovo
kovať k oplácaniu, hrali si stále svoju hru
a zaťažovali konto súpera ďalšími gólmi.
Po skončení zápasu sa mohli Malacky
tešiť z prvého jarného víťazstva 32:19.

Kvarteto majsteriek SR na 4 x 200 m žiačok – zľava Baňovičová, Kavečankyová, Šunová, Ziková

Zostava:
M. Hollý, M. Kuklovský – brankári,
T. Stachovič 3, T. Stachovič ml. 4, T. Kuk
lovský 2, R. Baláž 7, P. Bízek 4, T. Baláž 2,
A. Dobrocký 5, D. Stachovič 5
Tréner: M. Mikulčák
TOMÁŠ BALÁŽ

Pozvánka
20. 3., Malacky B – Lehota pod Vtáč
nikom,
ŠH Malina, 17.00 h, muži 2. liga;
20. 3., Malacky A – Levoča,
ŠH Malina, 18.30 h, muži 1. liga;
27. 3., Malacky – Modra,
ŠH Malina, 9.00 h, mladšie žiačky;
27. 3., Malacky – Modra A,
ŠH Malina, 10.00 h, mladší žiaci;
27. 3., Malacky – Modra,
ŠH Malina, 11.00 h, starší žiaci;

Baňovičová ukončila halovú
sezónu tromi zlatými kovmi

Ideálnym spôsobom zakončila ha
lovú sezónu žiacka šprintérka Monika
Baňovičová, ktorá v sobotu vybojovala
dovedna tri zlaté medaily a vylepšila
žiacky slovenský rekord v hale na 150
metrov.
Bolo to v poradí piate zlepšenie his
torického maxima SR, slovenský rekord
drží v behu na 60 m prekážok žiačok
a dorasteniek a taktiež na spomínanej
150-metrovej trati. Okrem zlata v tejto

disciplíne zvíťazila v sobotu aj v behu
na 60 m a doviedla do zlatého konca
i našu žiacku štafetu v zložení Kavečan
kyová, Ziková, Šunová a Baňovičová.
Historický prvý cenný kov v individuál
nom štarte na 60 m prekážok žiačok
získala Dominika Šunová v novom
osobnom rekorde 9,77 sekundy. Jej fi
nálový beh stačil na bronzovú medailu.
Halové osobné maximum a bronz vy
bojovala i strednotratiarka Romana Se

káčová v behu na 800 metrov žiačok.
Historické zlato v štafete získala Petra
Ziková, ktorá zatiaľ do slovenských atle
tických vôd príliš nenačrela a v sobotu
štartovala i v individuálnych štartoch
na 150 m (17. miesto) a 300 m (15. mies
to). Zdatne si v behu na 150 m počínal
Ján Vašek, ktorý dosiahol zatiaľ najlepší
výsledok v živote – 6. miesto.
Text, foto: -tkac-

Záhoráci nesklonili hlavy
1. liga muži Západ – 2. kolo nadstavby o 1.–4. miesto STROJÁR MALACKY – ŠK REMIDON 3:0 (25,23,17) a 3:2
(-22,19,-26,15,17) STROJÁR: Holka, V. Kuračka, Ľ. Mrázik, Petrovič, Šamulka, Rehák, libero Rusňák (Janík)
Domáci sa do svojho najčastejšieho
súpera v tejto sezóne pustili od začiat
ku s odhodlaním a Vladom Kuračkom
na bloku. V prvom zápase rozhodlo, že
uhrali dve vyrovnané koncovky setov.
V druhom zápase nastúpil uzdravený
Janík namiesto zraneného Reháka
a opäť sa prejavila tohtoročná sezónna
choroba Malačanov – v prvom sete vied
li už 18:11, no potom poľavili a prehrali
ho 22:25. V druhom dejstve si dali pozor
a poľahky vyrovnali, no v treťom opäť
prehrali dobre rozohranú koncovku. Zá
horáci sa ešte vzchopili a vynútili si roz
hodujúci piaty set, v ktorom mali dobrý
nástup (viedli už 3:0). Potom svoj ná
skok stratili a strany sa menili za stavu
6:8 z pohľadu domácich. Hráči Remido

nu trestali chyby Strojára a za stavu
14:10 ich delila len jedna lopta od vytú
ženého víťazstva. Záhoráci však nesklo
nili hlavu a vyrovnali. Potom sa bojova
lo o každú loptu, obe družstvá mali na
svojich rukách možnosť ukončiť zápas,
nakoniec boli šťastnejší domáci. Rozho
dujúce bolo, že sa v tomto dvojzápase

konečne prebudil smečiar Petrovič, od
ktorého sa očakávajú body v rozhodu
júcich momentoch.
Najbližší zápas:
sobota 20. 3. Malacky – Myjava
(13.00 a 15.00 h v ŠH Malina)
-duš-

Tabuľka po 2. kole nadstavby o 1.–4. miesto:
Celkový stav
Zápasy
Body
Sety
por. družstvo celkom V
P
v/p ratio
1 Myjava
32
29
3
61 91:14 6,5
2 Žilina
32
21 11
53 68:51 1,33
3 Remidon
32
19 13
51 68:46 1,48
4 Malacky
32
17 15
49 60:58 1,03

Claudia Hladíková dokončuje svoj najlepší pokus v diaľke (572 cm).

Lopty
v/p
2594:2014
2703:2550
2589:2439
2676:2608

ratio
1,29
1,06
1,06
1,03

NAJ
Anketový lístok

Športovec (meno a priezvisko, klub, kategória)

vyhlasuje anketu

NAJ

obľúbenejší
športovec
a kolektív
roka 2009

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

Kolektív (názov klubu, kategória)

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

Hlasujúci (meno a priezvisko, adresa)

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

Hlas môžete dať športovcovi alebo športovému kolektívu Malaciek, ktorý je vám najsympatickejší, resp. výkony koho oceňujete v rám
ci malackého športu a reprezentácie Malaciek. Vystrihnite anketový lístok a do 19. apríla ho pošlite na adresu redakcie, prineste
osobne do klientskeho centra MsÚ M. Jurdákovej alebo vhoďte do schránky mestských médií pri schodisku do MsÚ. Spomedzi tých,
ktorí sa do ankety zapoja, bude vyžrebovaných desať šťastlivcov – výhercov vecných cien.

✃



Hladíková hviezdou
juniorského
šampionátu

Na juniorskom halovom šampionáte v nedeľu 7. marca štartoval v našej
výprave len šprintér Michal Ružek. Zvyšok tvorili dorastenci a žiaci. Hviezdou juniorského šampionátu z pohľadu AC Malacky sa stala dorastenka
Claudia Hladíková.

Claudia Hladíková vybičovala formu
do zisku zlatej medaily v behu na 60 m
prekážok a striebra v skoku do diaľky.
V oboch disciplínach atakovala hodnoty
osobných rekordov. Najmä výkon v sko
ku do diaľky sa opäť pohyboval za hra
nicou 570 cm. „Claudia musí najmä vy
pilovať techniku, keď ju bude mať zvlád
nutú, nebude mať problém skákať oveľa
ďalej,“ tešil sa tréner Vladimír Handl. Me
daila tesne unikla strednotratiarovi Mar
covi Adrienovi Drozdovi, ktorý štartoval
po šampionátoch dorastencov a mužov
i medzi juniormi. Po prvom rozbehu na
800 metrov bol priebežne druhý, no ra
dosť mu vzali bežci z druhého behu, ke

dy sa na medailové pozície prebojovali
i Štadler z Dubnice a Lendvorský z Lu
čenca. Na šampionáte štartovali i žiaci,
ktorí pretekali deň predtým na M SR žia
kov. Monika Baňovičová sa napriek
enormnej únave z predošlého dňa pre
bojovala do finále behu na 60 m junio
riek a skončila v ňom piata časom 8,08
sekundy. Romana Sekáčová nastúpila
opäť v behu na 800 metrov a dosiahla
čas 2:40,40 min, ktorý v konečnom súč
te stačil na poslednú priečku. V nohách
našej pretekárky však bola značná úna
va z predchádzajúceho dňa.
Text: -tkacFoto: M. Macejka
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