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Vianočná
báseň

Mesto Malacky
v spolupráci s MCK
pripravili aj tento
rok pre Malačanov
celomestské
podujatie s názvom
Adventné Malacky.

Tisíce drobných hviezdičiek
už žiari na tvári,
do uzla vianočných pesničiek
uplieta sa tisíc prianí.
Často plače človek pre človeka.
Často bolesť rozžiali.
Často zabúdame na človeka skôr,
než sme mu ruku podali.
A preto dajme si pod stromček
úsmev,
čo slzy stiera a rany hojí,
kus dobrej vôle, lásky a súcitu,
veď to všetko tak málo stojí.
Čo zaželať vám iné ako vinše,
veď každý človek chce vždy inšie.
A sviatky – všetci sa tešia na ne.
Nuž. Nech ľudia zabudnú,
že existujú zbrane,
nech láska nie je iba na papieri,
nech každý s každým žije v mieri,
nech život plynie ako rozprávočka,
veď najkrajšie sú šťastné detské očká.
Veď koľko radosti a šťastia rozdáte,
toľko sa ich sami dočkáte.

Radostné
a pokojné
Vianoce
a šťastný
nový rok
vám
želá

Ú

vod programu 12. Adventných
Malaciek tradične patril koncertu
vo františkánskom Kostole Nepoškvr
neného Počatia Panny Márie. Na za
čiatku svoje krásne hlasy predstavil
malacký chrámový zbor Vox Huma
na. Potom dekan Ján Hudec posvä

redakcia

Skautský zbor sa od roku 1990 po
dieľa na zabezpečení dnes už celoeu
rópskej akcie Betlehemské svetlo.
Aby sa tento symbol pokoja a lásky
dostal cez Vianoce do každej rodiny
na Slovensku, ktorá má o ňu záujem.

Skauti dovezú
betlehemské
svetlo aj nám

Rozvoz betlehemského svetla na tra
ti Bratislava–Kúty sa uskutoční v so
botu 22. decembra podľa platného
cestovného poriadku.
Devínska Nová Ves
Zohor
Plavecký Štvrtok
Malacky
Veľké Leváre
Závod
Moravský Ján
Sekule
Kúty

Malacký čas
vianočný

10.43 h
10.54 h
11.00 h
11.07 h
11.14 h
11.17 h
11.22 h
11.26 h
11.32 h
-skauti/red-

Prvé novoročné číslo vašich
novín Malacký hlas nájdete vo
svojich poštových schránkach
18. januára 2013.

Jana Zetková, ktorá mala k vystúpe
niam sprievodné slovo.

til mestský adventný veniec a prvú
sviečku na ňom zapálil primátor Ma
laciek Jozef Ondrejka. Ďalším bodom
programu bol koncert Mariána Ban
ga, nevidiaceho speváka, ktorý žne
úspech nielen doma, ale i v zahrani
čí, ako poznamenala riaditeľka MCK

Mikuláš rozsvietil stromček
Napätie pri čakaní na Mikuláša
v stredu 5. 12. sa stupňovalo, čert
Pokračovanie na 6. strane

Vianoce sú Vianoce – aj bez domova
Vianoce zvykneme nazývať sviatkami pokoja a lásky. Najcennejšie
na nich nie je rozbaľovanie darčekov, ale vzácnosť chvíľ, keď je
domov prevoňaný, uprataný, plný osobitej pohody, ktorá sa nedá
zopakovať nikdy inokedy. Sme k sebe milší a najmä sme spolu.
Stretávajú sa rodiny, priatelia, blízki a ľudia do svojej
blízkosti pozývajú tých, s ktorými sa cítia dobre, ktorých
majú radi. Ale sú aj takí, ktorým to nie je dopriate.

Sú z rozličných príčin sami a práve
cez tieto rodinné sviatky by sa mohli
cítiť opustení a stratení. Našťastie sú
okolo nich ľudia, ktorí robia veľa pre
to, aby to tak nebolo.
Detský domov Macejko v Malac
kách je domovom rodinného typu.
Deti žijú v štyroch domoch a už
od novembra vypekajú medovníčky
a iné koláčiky. Na Štedrý deň spo
lu s tetami varia, púšťajú si koledy

a spoločne sa navečerajú. A darčeky?
Samozrejme, že dostanú. Písali pred
sa Ježiškovi a tety sa postarali o doru
čenie ich lístočkov! „Vždy sa však tešia
tie deti, ktoré majú dobrý vzťah s prí
buznými a môžu teda tráviť sviatky
mimo domova – so svojou rodinou,“
povedala riaditeľka detského domo
va Macejko Daniela Horínková.
„Ľudia bez domova v azylovom
centre Betánia na Juhu dostanú

od zriaďovateľa domu potraviny
na prípravu štedrej večere,“ potvrdi
la riaditeľka Danica Sedláčková. Inak
sa podľa nej Vianoce príliš neodlišu
jú od tých, ako ich poznáme doma.
Azda len v skromnejšej nádielke pod
stromčekom. „Každý náš obyvateľ si
píše svoje želanie a ak je to možné,
snažíme sa mu ho splniť. Ľudia dostá
vajú väčšinou drobné osobné darče
ky. Máme aj sponzorov či darcov spo
medzi organizácií a bežných ľudí,“
približuje nám D. Sedláčková.
Mestský úrad každý rok pripravuje
osobné balíčky aj pre seniorov v za
riadeniach opatrovateľskej služby
v Malackách. Na Štedrý večer im ich
zvykne osobne odovzdávať primá
tor mesta Jozef Ondrejka. Vždy s nimi

Dane a poplatky
2013

Odkanalizovanie

Adventné Malacky

Rok 2012 sa v Malackách niesol aj
v znamení jedného z najväčších pro
jektov v histórii mesta – odkanalizo
vania. Po rokoch čakania sa konečne
výstavba začala. Po jej dokončení sa
budeme môcť zaradiť medzi moder
né mestá 21. storočia, ktorých obyva
telia už nemusia mať vo dvo
roch žumpy. Ako výstavba po
kračuje, sa dozviete na strane

Jedno z najväčších podujatí v mes
te vrcholí. Na mestskom adventnom
venci sa už o chvíľu rozhorí posledná
svieca, na pódiu sa predstavia naj
väčšie hviezdy a v kaštieli bude roz
voniavať kapustnica. Zahoďte pred
vianočný stres, príďte stráviť príjemné
chvíle do Zámockého
parku! Viac sa dočíta
te na stranách

Ako vyzerá rozpočet mesta na bu
dúci rok? Čo všetko nám dovolí v Ma
lackách urobiť a vylepšiť? A ako to
bude vyzerať s miestnymi daňami
a poplatkami? Budeme musieť pla
tiť z našich vreciek viac? Podrobnos
ti o rozpočte Malaciek a da
niach poplatkoch na rok 2013
sa dočítate na strane
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strávi nejaký čas, zaspievajú si koledy
a prehodia spolu nejaké to slovíčko
na spríjemnenie sviatočných chvíľ.
Stále sú však medzi nami aj takí, ktorí
majú strechu nad hlavou a zdanlivo
im nič nechýba, no aj tak im doma
šťastie nekvitne. Tým prajeme veľa
síl, výdrže a niekedy možno aj trochu
rozhodnosti a odvahy situáciu riešiť.
Ale nie rovno na Vianoce, priatelia!
Tatiana Búbelová

Kalendár
mesta
v predaji
Kalendár mesta Malacky na rok 2013
sa zrodil sa z nádherných fotografií,
ktoré boli súčasťou letnej fotografic
kej súťaže Objav čaro Záhoria. Kúpiť
si ho môžete v Malackom kaštieli po
čas Adventných Malaciek, ale i po
čas pracovného týždňa v klientskom
centre a v turisticko-informačnej kan
celárii (v inkubátore) za cenu 2,80 €.

Farebný
Malacký hlas
máme vďaka
finančnej
podpore
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Miestne
dane
a poplatok
na rok 2013
Týmto nariadením sa stanovujú
sadzby, spôsob úhrady, podmienky
oslobodenia a úľavy jednotlivých
druhov daní a poplatku. Úplné zne
nie nariadenia je zverejnené na
www.malacky.sk, kde sa môžu ob
čania mesta, podnikateľské subjekty
a ostatné právnické osoby so schvá
leným všeobecne záväzným nariade
ním bližšie oboznámiť.
Okrem skutočností, ktoré sú pred
metom nariadenia, je potrebné upo
zorniť aj na povinnosti, ktoré vyplýva
jú predovšetkým pre daňovníkov
dane z nehnuteľností a dane za psa
a nie sú súčasťou nariadenia. V pr
vom rade treba upozorniť na to, že
daň z nehnuteľností a dane za psa
sa bude podávať v jednom daňovom priznaní, ktoré bude slúžiť ako
riadne, opravné a dodatočné daňové
priznanie.
Kto a kedy podáva
daňové priznanie
Do 31. 1. 2013 podajú daňové pri
znanie k dani z nehnuteľností tieto
právnické a fyzické osoby:

Poslanci mestského zastupiteľstva schválili 6. decembra
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 10/2012 o miestnych
daniach a o miestnom poplatku
za komunálne
odpady a drob
né stavebné od
pady. Týmto naria
dením je určené, že
mesto bude v roku
2013 vyberať miestnu
daň z nehnuteľností,
miestnu daň za psa,
miestnu daň za užívanie
verejného priestranstva
a miestnu daň za ubytovanie.
Súčasne sa týmto nariadením
ukladá vyberať poplatok
za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.

• vlastníci bytov a nebytových prie
storov v bytovom dome, ktorí na
dobudli nehnuteľnosť počas roka
2012,
• vlastníci stavieb a pozemkov, kto
rí nadobudli nehnuteľnosť počas
roka 2012,
• vlastníci stavieb, ktorí počas roka
2012 skolaudovali stavbu, prístavbu
alebo nadstavbu k stavbe, ktorá je
predmetom dane z nehnuteľností,
• vlastníci pozemkov, ktorí počas
roka 2012 dostali stavebné povole
nie na stavbu, ktorá je predmetom
dane z nehnuteľností,
• vlastníci stavieb, u ktorých bol po
čas roka 2012 zmenený spôsob
využitia stavby (stavba sa užíva
na iný účel, ako bolo určené v ko
laudačnom rozhodnutí, napr. ro
dinný dom alebo jeho časť sa začne
používať ako obchod a používa sa
tak i po 1. 1. 2013).
Do 31. 1. 2013 podajú daňové
priznanie k dani za psa tieto fyzické
a právnické osoby:
• vlastník (držiteľ) psa, ktorého nado
budol po 1. 12. 2012,

• vlastník/držiteľ psa, ktorého nadobu
dol pred 1. 12. 2012 a dosiaľ si nesplnil
ohlasovaciu povinnosť k tejto dani.
Ďalšie zmeny v súvislosti s daňou
z nehnuteľností a s daňou za psa
sa týkajú ohlasovacej povinnosti
k týmto daniam. Spočívajú v tom, že
v priebehu roka 2013 zaniká povin
nosť ohlásenia vzniku a zániku da
ňovej povinnosti k dani z nehnuteľ
ností a k dani za psa do 30 dní odo
dňa vzniku alebo zániku tejto skutoč
nosti. Ak daňovník už podal daňové
priznanie k dani z nehnuteľností ale
bo k dani za psa a v priebehu zdaňo
vacieho obdobia mu vznikne alebo
zanikne daňová povinnosť k týmto
daniam alebo niektorej z nich, je po
vinný do 30 dní odo dňa vzniku ale
bo zániku daňovej povinnosti podať
čiastkové daňové priznanie správco
vi dane, ktorým je mesto Malacky.
V čiastkovom daňovom priznaní je
daňovník (FO aj PO) povinný uviesť
len zmeny oproti dovtedy podané
mu priznaniu k dani z nehnuteľností,
k dani za psa alebo niektorej z nich.
Formulár daňového priznania k dani
za psa/k dani z nehnuteľnosti si môžu
daňovníci vyzdvihnúť v MsÚ na Rad
linského ul. 2751/1, a to v klientskej
kancelárii na prízemí vpravo.
Počas januára 2013 sa budeme
v Malackom hlase, v eM TV aj na
www.malacky.sk k problematike
miestnych daní a miestneho poplat
ku ešte vracať a približovať daňov
níkoma poplatníkom ďalšie podrob
nosti súvisiace s miestnymi daňami
a s miestnym poplatkom za komu
nálne odpady a drobné stavebné od
pady. Ak majú daňovníci a poplatníci
potrebu informovať sa osobne, tele
fonicky alebo elektronickou poštou
k tejto problematike, môžu tak urobiť
kedykoľvek na oddelení ekonomi
ky, referáte daní a poplatkov alebo
v klientskom centre MsÚ.
L. Adamovič,
vedúci oddelenia ekonomiky MsÚ

Podnety z webu MsÚ rieši... Ako?
Odkedy webportál mesta Malacky prešiel redizajnom a kompletnou
rekonštrukciou, pribudli na ňom viaceré možnosti na vyjadrenie názoru občanov (komentáre k aktualitám či diskusné fórum), ale aj služby
na uľahčenie obojsmernej komunikácie s úradom (e-tabuľa, e-formuláre
na stiahnutie, e-podateľňa a iné). Otázkou zostáva, či sú tieto možnosti
na obojstrannú komunikáciu dostatočne využívané.

Úsilie poznať problémy
a riešiť ich
Nové možnosti webu podporujú
otvorené riešenie problémov, chcú
umožniť občanom aktívnejšie sa zaují
mať o chod mesta a participovať na
hľadaní riešení. Prostredníctvom pod
netov sa úrad o starostiach obyvate
ľov mesta dozvedá. Možnosť klásť
otázky a prichádzať s podnetmi po
skytuje rubrika Otázky a podnety pre
MsÚ. Koncom roka sme sa pozreli
na skóre otázok a zodpovedaných
odpovedí. Zistili sme, že chyby pri vy
užívaní tejto služby robia občania aj
úradníci.
Za celý rok 47 podnetov
Rubrika Otázky a podnety pre
MsÚ je pomerne živá. Ľudia sa môžu
po zaregistrovaní obracať na úrad
níkov s otázkami podľa tematických
oblastí (cestovný ruch, doprava, eko
nomika, mestská polícia, médiá, práv
na agenda, projekty, služby, stavebný
poriadok, školstvo, životné prostre
die, web, materiály MsZ). Od januára

do decembra tohto roka ľudia adre
sovali mestu dovedna 47 podnetov,
z čoho 39 bolo vybavených odpove
ďou a 9 doteraz zostalo bez odozvy.
Najviac otázok (17) bolo na stavebný
poriadok, dopravu a projekty – najmä
v súvislosti s odkanalizovaním. Nasle
duje oblasť služieb, dodržiavania čis
toty v meste, ale aj udržiavanie zelene
a pod. Vedúcemu oddelenia služieb
MsÚ F. Klímovi ľudia adresovali 9 otá
zok a zodpovedal na všetky. Niektorí
vedúci oddelení však dostali väčšinu
otázok omylom, napr. vedúca odde
lenia marketingu tri z piatich.
Chyby robia užívatelia aj úradníci
Zo zodpovedaných podnetov však
nie všetky naozaj priniesli odpovede
na to, na čo sa občan pýtal. Boli totiž
nesprávne adresované a namiesto
odpovede dostali len dobre miene
nú informáciu o presmerovaní svoj
ho podnetu. Kompetentný pracovník
však v takom prípade už, žiaľ, stráca
možnosť odpovedať, keďže formálne
je otázka zodpovedaná. Ak teda chce

nesprávne oslovený úradník naozaj
pomôcť úspešnej komunikácii a má
záujem vyjsť občanovi v ústrety, mal
by na podnet upozorniť zodpoved
ného kolegu, ktorý podnet vybaví
sám. Informácia o presmerovaní teda
nie je efektívna a verejnosť aj odosie
lateľa ukráti o možnosť dozvedieť sa
odpoveď na otázku.
Prednosta MsÚ:
„Chceme sa zlepšiť.”
Jeden príklad za všetky – 2. 12.
sme zaznamenali otázku M. Baláža,
ktorý sa pýta: „Bývame na Stupav
skej ul. oproti SAD a máme tam veľký
problém s otrasmi od áut aj od vla
kov, kvôli tomu máme aj narušenú
statiku a nedá sa tam spať. Tento
problém majú aj susedia! Ako sa to dá
riešiť?” Pri voľbe adresáta však odosie
lateľ urobil chybu a my sa v odpove
di dozvedáme len to, že jeho podnet
bol presmerovaný.
„Keďže sme si túto rubriku na we
be sami vytvorili, je v našom záujme
efektívne ju využívať, získavať infor
mácie od občanov a včas a primera
ne na ne reagovať. S týmto zreteľom
urobíme opatrenia na zlepšenie tech
nického fungovania Otázok a odpo
vedí pre MsÚ aj ľudského prístupu,“
povedal prednosta MsÚ D. Vavrinec.
TATIANA BÚBELOVÁ
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Čo pre nás urobili
Z

ákon o obecnom zriadení
hovorí, že poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti.
Kto z nás však má po večeroch
čas a chuť študovať zákony a písať listy poslancom? My sme to
urobili za vás. Našich poslancov
sme oslovili jednotne a hromadne a požiadali sme ich o informácie o ich činnosti, ktoré
by sme zverejnili v Malackom
hlase.
Urobili sme tak pri príležitosti polovice súčasného funkčného obdobia komunálnych
poslancov, ktorá bola 27. novembra. Poslancov sme oslovili koncom augusta a odpovede sme plánovali uverejňovať
do konca roka. Ako prvý nám
odpísal poslanec Marian Haramia, informácie o jeho činnosti
ste si mohli prečítať v septembrových novinách. Potom na
sledovali poslanci Milan Ondro

vič, Pavol Tedla, Zuzana Baligová, Katarína Trenčanská, Jozef
Bulla a Vladimír Moravčík. Ostaní poslanci (Štefan Bauman,
Jozef Halcin, Jozef Mračna, Katarína Berkešová, Pavel Spusta, Miroslav Fruš, Marián Andil,
Gabriela Janíková), žiaľ, neodpovedali. Anton Pašteka sa nám
ospravedlnil s tým, že rád by
niečo napísal až na budúci rok,
keď bude okrúhle výročie jeho
pôsobenia vo funkcii mestského poslanca.
•
Na záver tohto projektu,
v prvom januárovom čísle, vám
prinesieme odpoveď primátora Jozefa Ondrejku, nášho najvyššie postaveného voleného
predstaviteľa. A keďže bude
začiatok nového roka, okrem
hodnotenia prvej polovice súlebného obdobia
časného vo
nám predstaví aj plány mesta
na rok 2013.

Tentoraz vám svoju činnosť predstavia poslankyne Daniela Hamarová, Mária Tedlová a poslanec Juraj Říha.
Daniela
Hamarová
Som poslan
kyňou mest
ského zastupi
teľstva za 3. ob
vod a v zmysle
zákona o obec
nom zriadení
je povinnosťou volených zástupcov
na vyzvanie občana predložiť svoj
účet.
Pred voľbami som občanom
mesta predložila volebný program
a v polovici tohto volebného obdo
bia môžem konštatovať, že niečo sa
podarilo realizovať, no ešte veľa vecí
zostáva neriešených. Hneď na za
čiatku volebného obdobia sa rieši
la otázka nedostatku miest pre deti
v MŠ. Jednou z alternatív riešenia,
na ktorú som poukázala, bolo od
kúpenie objektu detského domova,
ktorá bola poslancami mestského
zastupiteľstva schválená. Priesto
ry boli zrekonštruované a bolo vy
tvorených šesť tried pre 120 detí. Aj
napriek tomu, že nie je požiadavka
rodičov na umiestnenie detí do MŠ
plne uspokojená, riešenie toh
to problému sa výrazne posunulo
vpred. Druhým pálčivým problé
mom, s ktorým sa mesto pasuje, je
doprava v meste. Komisia územ
ného rozvoja, dopravy a životného
prostredia, kde som bola mestským
zastupiteľstvom zvolená za pod
predsedníčku, si na svojom zasad
nutí schválila priority, a to: územný
plán CMO , dopravný generel, archi
tektonickú štúdiu centra mesta, ak
tualizáciu územného plánu mesta,
revitalizáciu lokality Tri duby a vznik
verejne prístupného športového
areálu v centre mesta.
Vypracovaním Územného plá
nu zóny centrálnej mestskej ob
lasti a dopravného generelu by sa
komplexne riešila doprava, parko
vanie a celkový vzhľad centra mes
ta. V pracovnom návrhu rozpočtu
mesta Malacky na roky 2013–2015,
ktorý bol mestskému zastupiteľ

stvu predložený na novembrovom
zasadnutí, sú na tento účel vyčle
nené finančné prostriedky. Komisia
ÚRDaŽP tiež na svojom zasadnutí
podporila vybudovanie skejtparku
pre mladých ľudí v meste a na tento
zámer sú vyčlenené finančné pro
striedky vo výške 50 000 €.
MsZ som bola delegovaná ako
zástupca zriaďovateľa do Rady ško
ly pri ZŠ na Záhoráckej ulici. Spolu
s ostatnými členmi RŠ som sa zú
častnila na voľbách riaditeľa školy
a výsledkom bolo zvolenie novej
riaditeľky školy.
Tiež bola mestským zastupiteľ
stvom zriadená pracovná skupina
v zložení štyroch poslancov MsZ
v Malackách za účelom komunikácie
so spoločnosťou Swedspan, s. r. o.,
ktorej som členom. Zástupcovia
Swedspanu nás pravidelne infor
mujú o postupoch prác pri budo
vaní nového podniku a prizývajú
k meraniu úniku škodlivých látok
do ovzdušia. Posledné meranie sa
konalo v septembri za účasti troch
poslancov a výsledky budú zverej
nené na webovej stránke mesta.
Verím, že vybudovaním novej pre
vádzky s moderným filtračným za
riadením sa eliminujú úniky na mi
nimum a zlepší sa životné prostre
die pre obyvateľov mesta.
MsZ schválilo niekoľko všeobec
ne záväzných nariadení, no nie so
všetkými som súhlasila. Konkrétne
som bola proti navrhnutému skrá
teniu prevádzkového času v dňoch
pred pracovným voľnom a pracov
ným pokojom. Tým, že mesto bude
na základe žiadosti podnikateľa vy
dávať písomný súhlas na osobitný
prevádzkový čas prevádzkarne nad
rámec všeobecného prevádzkové
ho času, sa podporí byrokracia
v meste a sťažia sa podmienky pod
nikateľom, s ktorými neboli žiadne
problémy.
Ako poslankyňa som rada, ak
môžem pomôcť občanom riešiť
konkrétne problémy a to viac, ak
sa problém vyrieši, tak ako v prípa
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poslanci v 1. polovici volebného obdobia?
de občanov bytovky na Ul. Ľ. Zúb
ka, ktorí mali problémy s podmá
čaním základov bytového domu
a následným vlhnutím pivničných
priestorov bytového domu. Príči
nou bol zlý spád dvora, ktorý je ma
jetkom mesta. Požiadavka občanov
bola mestom vyriešená položením
dlažby vo vnútri bloku, a tým sa za
bránilo ďalšiemu podmáčaniu zá
kladov.
Na podnet občanov mesta som
tiež riešila so zamestnancami mes
ta odstránenie nelegálnych skládok
odpadov, ktoré vznikli v okolí mesta.
Je mi ľúto, že sú medzi nami ľudia,
ktorí sami sebe a nám ostatným ni
čia životné prostredie.
Verím, že aj v druhej polovici vo
lebného obdobia budem svojou
činnosťou nápomocná pri riešení
problémov v meste.
Ďakujem všetkým za dôveru
a keďže o pár dní privítame nový rok
2013 , prajem všetkým rok plný šťas
tia, pohody a rok splnených predsa
vzatí.
Mária Tedlová
Na začiatku tohto volebného
obdobia bola vážnym dlhoročným
problémom dopravná situácia na
Štefánikovej
ulici.
S narastajú
cim počtom áut
sa zhoršovala aj
b e zp e č n o s ť
chodcov a cyk
listov a chýba
li bezpečné
priechody pre chodcov. Dnes mô
žeme konštatovať, že k spokojnosti
občanov je priechod pre chodcov
na Štefánikovej ulici v blízkosti ve
terinárnej ambulancie zrealizovaný
a funkčný.
Zdĺhavosť celého procesu schva
ľovania bola spôsobená tým, že je
to cesta 1. triedy, ktorú má v správe
Slovenská správa ciest a podmienky
na jeho realizáciu sú úplne iné ako
na priechody na miestnej komuni
kácii. Do konca roka 2013 by však
mali byť v zmysle zákona o cestnej
premávke všetky priechody osvetle
né, čo je z hľadiska bezpečnosti veľ
mi dôležité, takže i tento priechod
bude musieť prejsť ešte takouto
úpravou. Dobudovať treba však aj
ďalší priechod na Štefánikovej ulici
v blízkosti Boreckého ulice. K spo
kojnosti občanov bolo doriešené
tobusov
i obmedzenie vjazdu au
v blízkosti firmy Pepsi na Nádražnej
ulici smerom na Štefánikovu, kde
boli ľudia ohrozovaní idúcimi auto
busmi.
Veľmi pálčivá situácia bola na Já
nošíkovej ulici, kde bola z dôvodu
agresívnej jazdy vodičov už situá
cia naďalej neúnosná. Zhoršila sa aj
po dobudovaní 110 bytov na konci
ulice, keď sa výrazne zvýšil počet áut.
Cesta na konci ulice navyše nie je
dostatočne spevnená, je prašná,
parkujú tu tiež kamióny. K týmto
bytom na konci Jánošíkovej navy
še nie je od Ulice L. Novomeského
chodník, ľudia chodia po ceste, kde
sú ohrozovaní autami a prachom.
Občanmi som bola požiadaná o po
moc pri presadení zabezpečenia
osadenia dopravných značení, ktoré
by mali pomôcť. Ako som však často

sama svedkom, dopravné značenia
sú vodičmi veľmi často ignorované,
a preto som rada, že sa mi spolu s ve
dúcim oddelenia územného rozvoja
a životného prostredia D. Prokopom
podarilo dotiahnuť do fázy úspešnej
realizácie cestný spomaľovač. Ten,
zdá sa, plní úspešne svoju funkciu.
Treba však doriešiť túto oblasť kom
plexnejšie, vrátane Ul. L. Novomes
kého, kde by mala byť v dohľadnom
čase situácia vyriešená.

Okrem týchto dopravných prob
lémov som sa viackrát zaoberala
oprávnenými požiadavkami obča
nov na urgenciu opráv verejného
osvetlenia, požiadavkou občanov
ulíc Nádražná a Pavla Blahu proti
nezmyselnému umiestneniu tra
fostanice pred rodinnými doma
mi zo strany Enermontu, iniciovala
som riešenia dlhodobého problému
s premnožením psíkov „bez domo
va“ na uliciach J. Hollého–Veľkomo
ravská a zaoberala som sa tiež žia
dosťami o riešenie sťažností na nad
merný hluk v určitých prevádzkach,
ktoré najmä v letných mesiacoch
obťažovali ľudí.
Často sa na mňa obracajú mno
hí občania, ktorým by som chcela
pomôcť, ale neviem. Sú to rôzne
pracovnoprávne i občianskoprávne
či sociálne problémy, ktoré nepat
ria do kompetencie poslanca, ale
niekedy stačí možno i len „vypoču
tie” alebo „rada kam by sa mali ob
rátiť“.
Dôležitým momentom pri výko
ne môjho poslaneckého mandátu
v tomto volebnom období je sku
točnosť, že súčasne vykonávam aj
funkciu zástupcu primátora mes
ta. Napriek tomu, že je to v súčas
nosti pozícia „bez kancelárie a bez
stoličky“, je nevyhnutné, aby som
sa v záujme mojej informovanosti
o celkovom dianí na všetkých úrov
niach zúčastňovala pravidelných
rád primátora s prednostom
po
mestského úradu, vedúcimi odde
lení, riaditeľmi príspevkových a roz
počtových organizácií a školských
zariadení. Samozrejme, vždy keď je
to potrebné, zastupujem primátora
mesta v zmysle poverenia.
Pracujem aj v komisiách, ktoré sa
zaoberajú verejným obstarávaním,
ako boli napr. obstaranie zariadenia
MŠ, obstaranie pre dopravno-bez
pečnostné opatrenia – radary, pre
digitalizáciu kina, pre intenzifikáciu
separovaného zberu, na dodávke
elektrickej energie a pod.
Najdôležitejšou a prvoradou po
vinnosťou pre mňa ako poslanca je
zúčastňovať sa rokovaní mestského
zastupiteľstva a orgánov, do ktorých
som bola zvolená. Som členkou ko
misie pre financie a rozpočet a tiež
vediem rokovanie Rady predsedov
komisií, ktorá zasadá pravidelne
pred rokovaním mestského zastu
piteľstva. Na týchto rokovaniach sú
prerokúvané dôležité materiály, kto
rým treba venovať maximálnu po

zornosť a reálne ich posúdiť. Výsled
kom má byť finálne hlasovanie v sú
lade s potrebami mesta a občanov,
ako i s vlastným svedomím, o čo sa
vždy snažím.
Na záver by som touto cestou
veľmi rada chcela poďakovať všet
kým tým, ktorí prispievajú svojou
prácou, ale i všímaním si vecí oko
lo nich k riešeniu spoločných prob
lémov v našom meste. Sám človek,
ani najlepší poslanec, nie je schop
ný urobiť všetko, čo by bolo potreb
né pre spokojnosť všetkých voličov
v jeho obvode. Ale spoločnými sila
mi a snahou sa dá dosiahnuť veľa.
Som presvedčená, že občania nášho
mesta veľmi pozorne vnímajú, čo sa
okolo nich deje a každý si o tom ná
zor urobí sám. Ja som sa vždy snažila
a snažím pracovať pre dobro mesta
a občanov nielen v mojom obvode
najlepšie, ako viem. To je asi krédom
každého poslanca MsZ v našom
meste.
Dovoľte mi, aby som všetkým
občanom mesta Malacky v tomto
krásnom predvianočnom čase po
priala veľa šťastných a pokojných
chvíľ do najkrajších prichádzajúcich
sviatkov v roku.
Juraj Říha
V tomto vo
lebnom obdo
bí zastupujem
6. obvod spolu
s poslancami
Gabrielou Janí
kovou a Mariá
nom Andilom
v rámci našej občianskej kandidátky
Ľudia pre Malacky. V obvode v sú
časnosti prebieha výstavba kanali
zácie. Podporili sme všetky aktivi
ty, aby odkanalizovanie prebehlo
hladko. K problému chýbajúcich
vetiev a prípojok sme predložili ná
vrh na dofinancovanie projektovej
dokumentácie. V rozpočte je schvá
lených 25-tis. € a črtá sa tiež riešenie
dofinancovania ich výstavby.
Po rokovaniach s obyvateľmi
a zástupcom investora sme našli
konsenzus na výstavbe chodníkov
a spomaľovačov na Padzelku. Ich vý
stavba začala a časť spomaľovačov
vykryjeme z mestského rozpočtu.
Sľub obyvateľom z Partizánskej
ul. o dokončení revitalizácie tohto
vnútrobloku sa od novembra plní.
Prebieha obnova parkovísk, príde
aj k obnove multifunkčného športo
vého ihriska. Seniori dostanú na jar
novú drevenú pergolu s chodníkom
a zeleňou.
Za obyvateľov Jesenského ul.
som sa zúčastnil rokovania s pred
sedom župy P. Frešom o odhlučnení
diaľničného privádzača a spojného
chodníka s Ul. Na majeri za diaľni
cou. Dohodli sme sa na rozšírení
projektovej dokumentácie o tento
úsek pri príprave cesty na Rohožník.
K odhlučneniu privádzača sa usku
točnia merania, vôľa riešiť problém
je. Žiaľ, naše mandáty sú ohraniče
né územím mesta a bez podpory
poslancov v bratislavskej župe sa ne
pohneme.
V rozpočte mesta na rok 2013 sú
schválené peniaze na rekonštrukciu
problémovej križovatky pri čerpacej
stanici Jurki, na úpravu okolia novej
škôlky na Rakárenskej ul. a úpravu

chodníka, ktorý využívajú mamičky
s kočíkmi od kasína.
Mimo 6. obvodu sa zaoberám ako
predseda majetkovoprávnej komi
sie celomestskými problémami. Ve
novali sma sa kapacite materskej
školy. Napriek neprajníkom sa nám
podarilo zrealizovať zámenu budov
na Rakárenskej ul., kde sa otvorila
škôlka, ktorá sa stala jednou z najžia
danejších. Následne bolo zabezpe
čených ďalších 26-tis. € na II. etapu
jej rekonštrukcie.
Pozornosť venujeme aj kaštie
ľu a dohodli sme sa s primátorom
na postupnosti opráv. V rozpočte
na ďalšie tri roky je schválených na
každý rok 150-tis. € na rekonštrukciu
komínov a časti strechy tak, aby sme
mohli verejnosti bezpečne otvo
riť nádvorie a umožniť tu kultúrne
podujatia.
Sľúbili sme vám aj posilniť trans
parentnosť nášho mesta. Ako prvé
sme otvorili komisie zastupiteľstva
všetkým občanom. Od septembra
môžete sledovať rokovania zastupi
teľstva aj cez webovú stránku mesta.
Prijali sme nové zásady hospodáre
nia s majetkom, ktorými posilňuje
me odpredávanie drobného majet
ku, určili sme najnižšie ceny pozem
kov, aby sa predišlo špekuláciám
a zlepšili kontrolu nás poslancov.
Rovnako sa zverejňujú zmeny v roz
počte, zoznamy pridelených dotá
cií a prijali rad ďalších opatrení ako
záväzné a kontrolovateľné kritériá
pre rozdeľovanie dotácií športovým
klubom. V roku 2013 sa naša snaha
nekončí, chceme sa pustiť do zmien
v pravidlách verejného obstarávania
a prideľovania bytov.
Komisia ukončila aj kontrolu na
riadení mesta, výsledkom ostatného
zastupiteľstva je zrušenie celomest
ského zákazu požívania alkoholu
na verejnosti a tiež zákazu pyro
techniky, čo podľa nás v 21. storočí
nemá miesto. Komisia si vytipovala
aj niektoré podľa nás problematic
ké zmluvy, ktoré žiadame upraviť.
Kontrola zmluvy so spoločnosťou
Tekos prebehla a dôjde k jej úpra
vám. Predložíme návrhy na presnú

úpravu aj ďalších, aby sme posilnili
ochranu mesta.Za uzavreté nepo
važujem ani zmluvy s dodávateľom
pri výstavbe bytov na Jánošíkovej ul.
Zistenia z kontroly považujem za tak
závažné, že sa nemôžem ani po roku
stotožniť s prijatými závermi.
Venovali sme sa aj problému
na Družstevnej ul. Boli podané 2
súdne návrhy, zabezpečili sa exekú
cie a vypratali čierne stavby. Za časť
rómskej rodiny som dal záruku pri
pridelení bunky na Hlbokej ul. Mám
však zato, že bez dohody s vlastní
kom legálne nadobudnutého domu
to ďalej nepôjde. V úprimnej snahe
pomôcť sme preto predložili projekt
špeciálneho bývania v areáli vodární
na Juhu. Cieľom bolo vymeniť vlast
níctvo domu za nájomný vzťah, kto
rý sa spravuje nami určenými pod
mienkami. Napriek tomu, že som
urobil všetko pre riadne zverejnenie
materiálu, rešpektoval som názor
dotknutých obyvateľov a materiál
nakoniec nedal k hlasovaniu. Mrzí
ma, že mi bola vytýkaná slabá ko
munikácia s verejnosťou tými, ktorí
sami pripravovali presun časti róm
skej rodiny do mestských bytov bez
vedomia tejto verejnosti. V závere
roku som sa ešte snažil sprostred
kovať dohodu s rómskou rodinou
na súkromnoprávnom riešení sporu.
Neignorovali sme sa ani dlhoroč
ný problém s neplatičmi v nájom
ných bytoch. Po príprave návrhov
na vypratanie a exekúcie dlhov sme
schválili odpredaj bytov na Skutec
kého ul. Nebolo ďalej udržateľné
dotovať trvajúce dlhy na úkor sluš
ných obyvateľov. V roku 2013 treba
dokončiť stratégiu riešenia celého
bytového fondu a nadstavbu domu
sociálnych služieb na 1. mája.
Vážení Malačania, sme síce na pol
ceste, ale som trpezlivý. Dovoľte mi
poprosiť o zachovanie vašej dôvery
a podpory. Ak spoločne zotrváme,
Malacky budú úspešné mesto. Te
raz však dajme politiku stranou. Idú
sviatky a ja vám prajem, aby ste tieto
dni prežili čo najkrajšie v kruhu svo
jich blízkych.
•

Nepodľahnite
„lákavým” ponukám!

Našu redakciu 13. 12. navštívil nešťastný pán, ktorý si nevedel rady
s tým, ako vykorčuľovať z chúlostivej situácie, do ktorej sa dostal pre
svoju dôverčivosť.

V priestoroch jedného z reťazcov
v Malackách najmä starším ľuďom zá
stupcovia istej českej firmy ponúkajú
masážne vankúšiky. Vedia to tak dob
re, že starkí neraz uveria, že presne
toto je pomoc pre ich boľavý chrbát
či opotrebované kĺby.
„Tento liečivý vankúšik stojí 600 €,
ale keď máte viac ako 60 rokov, dáme
vám zľavu 200 €. Ďalšiu zľavu si môže
te vyžrebovať...,“ balamutili slabozra
kého pána predavači. Ten napokon
ponuke neodolal – veď suma sa ustá
lila na 199 €! Zaplatil aj zálohu 100
€ s tým, že ešte 30 € zálohy im musí
priniesť. Na potvrdení však nebol ani
názov a sídlo firmy, vôbec nie celková
cena tovaru ani iné náležitosti. Do 15

minút sa však pánovi rozležalo v hla
ve, že čosi tu nehrá, chcel peniaze vrá
tiť a odstúpiť od zmluvy, ktorá vlastne
ešte ani neexistovala. A čuduj sa sve
te, vraj sa to nedá.
Tento pán mal šťastie, že sa o prí
pad začali zaujímať mestské médiá
a napokon svoje peniaze dostal späť.
Pre nás ostatných však zostáva jeho
príbeh poučením. Ani v predvianoč
nom čase nepodľahnime neodolateľ
ným ponukám supervýhodných ná
kupov a buďme v strehu.
•••
Prajeme vám príjemné a bezpeč
né nakupovanie bez stresov a, samo
zrejme, šťastné vianočné sviatky!
Tatiana Búbelová
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Bilancovanie
odkanalizovania
Projekt odkanalizovania nášho
mesta má za sebou už niekoľko
úspešne zvládnutých etáp. Veľa
reálnej práce v teréne a s tým aj
súvisiacich technických a admi
nistratívnych úloh však realizá
torov ešte len čaká.

Práce pokračujú podľa harmono
gramu, ktorý sa priebežne aktualizuje
a odporúčame ho sledovať na www.
malacky.sk. Zhrňme si, o čo pri od
kanalizovaní ide a čo sa v tomto roku
urobilo.
Kanalizácia vyústi do ČOV Malacky
V projekte ide o dobudovanie ka
nalizácie v meste Malacky a obci Kos
tolište a následné odvedenie splaško
vých odpadových vôd do čistiarne
odpadových vôd (ČOV) Malacky. Cel
kové oprávnené výdavky projektu
predstavujú sumu 14 661 632,38 €.
ČOV Malacky je mechanicko-biologic
kého typu a má po nedávnej intenzi
fikačnej úprave dostatočnú kapacitu
na napojenie nových vetiev kanalizá
cie v Malackách aj v Kostolišti. Po rea
lizácii projektu bude v Malackách re
konštruovaná časť kanalizačnej sie
te a vybuduje sa nová sieť vrátane
siedmich prečerpávacích staníc. Časť
kanalizačnej siete v Kostolišti, ktorá je
predmetom tohto projektu, predsta
vuje dobudovanie nových vetiev vrá
tane prípojok a ich zvedenie do exis
tujúcich stôk. Splašková odpadová
voda z obce Kostolište bude tiež pre
čerpávaná do ČOV Malacky.
Oprava starého a budovanie
nového potrubia
Stará kanalizácia v meste má asi
50 rokov a jej stav bol veľmi zlý. Celko
vo sa má zrekonštruovať 4239,2 m sta
rého potrubia a vybuduje sa 16 087 m
nového gravitačného kanalizačného
potrubia, z toho 14 286 m v Malac
kách a 1801 m v Kostolišti. Okrem to
ho sa v Malackách vybuduje doved
na 2467,7 m výtlačného potrubia.
Prípojky sa vedú vždy až po hranicu
súkromného pozemku. Z projektu
pribudne v Malackách a v Kostolišti
Poslanci Mestského zastupiteľ
stva v Malackách schválili 6. 12.
rozpočet mesta na rok 2013.
Bol schválený ako prebytkový
s príjmami 24 757 367 € a vý
davkami 24 370 930 €. Prebytok
teda predstavuje 386 437 €.

V zásade sa rozpočty miest a obcí
zostavujú ako vyrovnané. V memo
rande medzi vládou SR a Združe
ním miest a obcí Slovenska však
bolo dohodnuté a odporučené, aby
mestá a obce zostavili svoje rozpoč
ty na rok 2013 ako prebytkové. Ma
lacky túto dohodu a odporúčanie
rešpektovali.
Príjmy budú vyššie
Bežné príjmy mesta na rok 2013
budú v porovnaní s posledným úda
jom roka 2012 vyššie o 287 841 €.
Toto zvýšenie zodpovedá predpokla
danému zvýšenému príjmu z podie
lových daní, ktoré mestu poukazuje
štát na základe vybranej dane z príj

spolu 1043 prípojok (v Malackách 956
a v Kostolišti 87). Prípojky budú v sú
lade s projektom päť rokov majetkom
investora, teda mesta. Potom by mali
prejsť do vlastníctva majiteľov nehnu
teľností, ku ktorým sú vedené.
Výhoda aj povinnosť
Pripojiť sa na verejnú kanalizačnú
sieť je nielen obrovská výhoda a mož
nosť, po ktorej Malačania dlho volali,
ale za určitých podmienok (napr. ak
nemajú vybudovanú vlastnú čistiareň
odpadových vôd) je to pre obyvate
ľov aj povinnosť vyplývajúca zo záko
na a z VZN č. 6/2009 o odvádzaní od
padových vôd verejnou kanalizačnou
sieťou mesta Malacky. Podľa neho
vlastníci nehnuteľností na uliciach
s novovybudovanou kanalizáciou sa
majú napojiť na kanalizáciu do jedné
ho roka po jej skolaudovaní.
Prípojky aj nad rámec projektu
Víťazom verejného obstarávania
na realizáciu stavby sa stalo konzor
cium firiem KANALIZÁCIA MALACKY,
ktoré vo vzťahu k mestu Malacky za
stupuje vedúci člen Strabag, s. r. o.,
a Combin Banská Štiavnica, s. r. o. Pri
mátor Malaciek Jozef Ondrejka s nimi
podpísal zmluvu o dielo 18. 4. 2012.
Prvé práce v teréne sa začali vykoná
vať v máji, a to postupne v štyroch čas
tiach mesta. V čase prípravy projektu
v roku 2009 však niektoré ulice ešte
neexistovali a jestvujúce sa novou
zástavbou zahustili či predĺžili. Maji
telia nových nehnuteľností sa začali
na mesto obracať s otázkami, prečo
sa s nimi v projekte neráta. Pôvodný
projekt, realizovaný s podporou EÚ,
sa však spätne meniť nedal. Realizač
ný tím ale našiel riešenie, vďaka kto
rému bude navyše vybudovaných 148
prípojok v Malackách a 36 v Kostolišti.
Okrem toho pribudne cca 950 m no
vých trás kanalizácie navyše, všetko
na náklady BVS, a. s., ktoré bude ne
skôr kanalizáciu prevádzkovať.

dopravné obmedzenia vo viacerých
častiach mesta a mesto ďakuje za tr
pezlivosť a pochopenie všetkým oby
vateľom. Zdôrazňujeme, že po defini
tívnom ukončení prác v daných úse
koch budú všetky rozkopávky uvede
né do pôvodného stavu.
T. Búbelová

Základné
informácie
Názov: Záhorie, Malacky – odkanali
zovanie, kód ITMS 24110110041
Motto: Investícia do Vašej budúc
nosti.
Dodávateľ: Skupina dodávateľov
„Kanalizácia Malacky” zastúpená ve
dúcim členom spol. s r. o. STRABAG
a spol. s r. o. Combin Banská Štiavni
ca.
Financie: celkový rozpočet projektu
je 14 661632,38 €, z toho nenávrat
ný finančný príspevok z Kohézne
ho fondu EÚ cez operačný program
Životné prostredie je 12 462 387 €
a pokrýva 85 % nákladov. 10 % ná
kladov je pokrytých zo štátneho roz
počtu a zvyšných 5 % nákladov, t. j.
733081,62 € pokrýva mesto Malacky.
Koľko: viac ako 16 km novej kanali
zácie. Mesto Malacky je v súčasnosti
odkanalizované jednotnou kanali
začnou sústavou v dĺžke takmer
32 km. Začala sa budovať v 60. ro
koch a je na ňu napojených 14 936
obyvateľov zo 17 887, t. j. 83,5 %.

Výhody
odkanalizovania

Kanalizácia je v 21. storočí v západnom svete vnímaná ako niečo sa
mozrejmé. Život bez bezstarostného spláchnutia toalety si už mnohí
ani nevedia predstaviť a žumpa na dvore starej mamy v zapadnutej
dedinke je pre nich akoby výletom do minulosti.

Na Slovensku si však toto môžu
povedať len niektorí. Ešte v roku
v roku 2011 mala vybudovanú ve
rejnú kanalizáciu len tretina našich
miest a obcí. Podobne bolo na tom aj
niekoľko ďalších krajín starého konti
nentu. Riešiť sa to rozhodla Európska
únia a stanovila si ambiciózny cieľ.
Do roku 2015 by mali mať kanalizá
ciu všetky obce. Vyčlenila na to pro
striedky v rámci eurofondov, na Slo
vensku ich poznáme ako Operačný
program životné prostredie, ktorý
je zameraný na zlepšenie stavu ži
votného prostredia a racionálneho
využívania zdrojov prostredníctvom
dobudovania a skvalitnenia environ
mentálnej infraštruktúry.
Kanalizácia zvyšuje nielen kvalitu
života v obci, ale prispieva aj k ochra
ne životného prostredia. Vďaka ka
nalizácii je možné odvádzať a čistiť
odpadovú vodu do čistiarne odpa
dových vôd a skoncovať so žumpa
dopriepustné.
mi. Tie sú často vo
Časté je aj nekontrolovateľné vy
púšťanie splaškových odpadových

Vďaka za trpezlivosť
Výkopové práce pri realizácii toh
to náročného projektu si vyžiadali

Text: M. Janotová, foto: S. Osuský

Rozpočet na rok 2013
mov fyzických osôb a zvýšeného príj
mu dane z nehnuteľnosti.
Kapitálové príjmy sú v porovnaní
s rokom 2012 vyššie o 13 583 571 €. Tu
však treba pripomenúť skutočnosť,
že v roku 2013 sa v rámci kapitálo
vých príjmov rozpočtuje transfer na
rekonštrukciu a budovanie kanalizá
cie v meste v objeme 13 572 7387 €,
ktorý bude mestu poskytnutý zo
zdrojov Európskej únie a štátneho
rozpočtu.
Bez úveru
Podľa schváleného návrhu roz
počtu mesto neuvažuje v roku 2013
o prijatí žiadneho úveru ani iného
zdroja návratného financovania
a všetky aktivity, úlohy a potreby
bude financovať z vlastných zdrojov
alebo z nenávratných finančných prí
spevkov.

vôd. A do tretice okrem kvality života
a kvality životného prostredia s kana
lizáciou výrazne stúpa aj hodnota ne
hnuteľnosti.
Napriek všetkým týmto výhodám
sa obce na celom Slovensku v súčas
nosti stretávajú s neochotou ľudí na
pojiť sa na novovybudovanú kana
lizáciu. A stáva sa to nielen na dedi
nách, ale aj vo väčších mestách, kde
je všeobecne väčšia miera vzdela
nosti a rozhľadenosti v otázkach mo
dernizácie, kvality života a životného
prostredia. Ľudia sa často odvolávajú
na to, že žumpa je pre nich lacnejšia.
Platí to však len vtedy, keď žumpu
nevyvážajú pravidelne alebo keď od
pad vypúšťajú do potokov či trativo
dov za domom.
V Malackách stojí odvoz jednej
cisterny od 15,50 do 17 eur podľa
firmy. Ide pritom o polovicu bežnej
komerčnej ceny. 50 % totiž doplá
ca mesto ako motivačný príspevok.
Ten mal podporiť oficiálne nakla
danie s tekutým domovým odpa
dom a zabrániť jeho nelegálnemu
vypúšťaniu cez tzv. trativody. Po do
budovaní kanalizácie však už dôvod
na vyplácanie tohto príspevku zanik
ne. Potom bude vodné a stočné jed
noznačne lacnejšie než vývoz žumpy.
Samotné napojenie na kanalizáciu
je jednorazová investícia (cca. 200 €),
ktorá sa časom vráti nielen cez nižšie
vodné a stočné, ale aj cez už spomí
nané výhody odkanalizovania – vyš
šia kvalita života, ochrana životného
prostredia a vyššia hodnota domu
a pozemku. V Malackách máme na
vyše ďalšiu výhodu. Kým v niektorých
mestách budujú kanalizáciu len ako
hlavné trate, ku ktorým sa ľudia musia
pripojiť dlhými prípojkami, v Malac
kách budujeme kanalizáciu až po hra
nicu pozemku. Ľudia teda potrebujú
kratšie a lacnejšie prípojky. Naozaj by
teda bola škoda nepripojiť sa.

Koľko a na čo minieme?
Bežné výdavky mesta v roku 2013
budú podľa schváleného rozpočtu
v porovnaní s aktuálnym rozpoč
tom na rok 2012 nižšie o 185 852 €.
Tieto výdavky sú určené predovšet
kým na financovanie zabezpečenia
základných funkcií mesta, ktoré je
mesto povinné zo zákona vykonávať
voči svojim občanom v rámci origi
nálnych aj prenesených kompeten
cií.
Kapitálové výdavky sa pre rok
2013 rozpočtujú v celkovej výške
14 776 636 €, čo predstavuje zvýše
nie o 13 694 457 €. Tak ako v príjmo
vej časti, aj vo výdavkovej časti ka
pitálového rozpočtu treba zobrať
do úvahy skutočnosť, že až 95,99 %
týchto výdavkov zahŕňa rekonštruk
cia a budovanie kanalizácie v meste.
K ďalším investičným akciám, kto

ré sú finančne kryté z vlastných zdro
jov, patria vypracovanie územného
plánu zóny centrálnej mestskej ob
lasti, začatie postupnej rekonštruk
cie verejného osvetlenia, budovanie
skejtparku, ďalšia etapa rekonštruk
cie kaštieľa v Zámockom parku a re
konštrukcia nehnuteľnosti za účelom
vybudovania denného stacionára
v meste.
Financovanie škôl
V rámci výdavkovej časti treba pri
pomenúť aj financovanie škôl a škol
ských zariadení v zriaďovateľskej pô
sobnosti mesta. Tri základné školy,
ktorých zriaďovateľom je mesto Ma
lacky, sú financované v rámci pre
neseného výkonu štátnej správy na
úseku školstva z prostriedkov štátne
ho rozpočtu. To znamená, že všetky
finančné prostriedky, ktoré sú mestu

poskytnuté ako zriaďovateľovi tých
to škôl, sú týmto zariadeniam v pl
nej výške poskytnuté podľa rozpisu
Ministerstva školstva SR. Výška dotá
cie na prenesený výkon štátnej sprá
vy na úseku školstva bude známa
až koncom januára 2013. Pre školy
a školské zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta, ktoré vykonávajú
svoju činnosť v rámci originálnych
kompetencií, sa rozpočtujú výdavky
na rok 2013 v objeme 1954 945 €, čo
predstavuje zníženie týchto výdav
kov v porovnaní s aktuálnym rozpoč
tom na rok 2012 o 61240 €.

Zmeny podľa potreby
Tak ako po minulé roky aj takto
schválený rozpočet bude v priebe
hu budúceho roka upravovaný tak,
aby v ňom boli obsiahnuté prípadné
nové potreby a požiadavky, ktoré ne
boli známe pri zostavovaní pôvodné
ho rozpočtu na rok 2013.
L. Adamovič, vedúci oddelenia
ekonomiky MsÚ
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lažiami a 1 podzemným. Na prízemí
by mala byť umiestnená predajňa
a na horných podlažiach byty.
To, kedy bude polyfunkčný dom
so zastavanou plochou 485 m² stáť
s istotou, nevieme povedať. Podľa
stavebného povolenia sa musí stavba
dokončiť najneskôr do 36 mesiacov
od nadobudnutia právoplatnosti sta
vebného povolenia. V tomto prípade
lehota plynie od 4. júla 2011. Do de
cembra 2012 uplynulo 17 mesiacov.

Čo sa stavia
v Malackách?
Polyfunkčná budova Florián
Počas roka 2012 budova, ktorá bo
la dlhé roky mäsiarstvom a neskôr sa
z nej stali potraviny, začala meniť svo
ju podobu. Vlastne sa tu objavil úpl
ne nový objekt. Stavba, ktorá vyrást
la na rohu ulíc Záhorácka a J. Kostku
dostala zelenú v podobe rozhodnutia
stavebného úradu v júni 2011. Potra
viny sa teda zmenili na objekt s ná
zvom Polyfunkčná budova Florián.
Jej súčasťou by vo finále malo byť jed
no podzemné podlažie – garáž so 17
parkovacími miestami a 3 nadzemné
podlažia. Na prízemí by sa mali na
chádzať obchodné priestory a na os
tatných podlažiach 14 bytov. Vchod
do nebytových priestorov bude z Uli
ce F. Kostku.
Investorom stavby je stavebná fir
ma STAVA v zastúpení Jána Hollého.
Zistili sme, že stavba by mala byť sko
laudovaná približne na konci januára
2013. Veľká časť bytových jednotiek je
už predaná a o obsadení obchodných
priestorov sa v týchto dňoch rokuje.
Polyfunkčný dom Florián ponúka
1784,67 m2 úžitkovej plochy.
Byty na Pribinovej ulici
Vášmu oku iste neunikol ani čulý
ruch na stavbe na Pribinovej ulici.
V tomto prípade ide o projekt s ná
zvom PRIBINA. Teda o polyfunkčný
bytový dom, v ktorom sa nájde mies
to pre 50 dvojizbových bytov (o vý
mere od 47,26 do 70,13 m²) s vyhra
deným parkovaním a šiestimi neby
tovými priestormi. Na Pribinovej sa

začalo stavať v auguste 2012 a ukon
čenie je naplánované na august 2013.
Byty sú už v predaji.
Polyfunkčný dom aj na Sasinkovej
O zbúranisku na Sasinkovej ulici
sme vás informovali pred viac ako ro
kom, kedy búranie stavby nebolo do
končené. Vtedy zvolalo mesto Malac
ky Štátny stavebný dohľad a od 21. 11.
2011 majiteľom plynula 30-dňová le
hota na definitívne odstránenie zbúra
nej stavby. Ku koncu roka 2011 maji
telia zbúranisko odpratali a plochu
vyčistili. Odvtedy sa na pozemku dlho
nič nedialo, no v týchto dňoch sa už
stavia. Na mieste, kde kedysi stál ro
dinný dom, by mal vyrásť ďalší poly
funkčný dom s 3 nadzemnými pod

Zmena vo vývoze
komunálneho odpadu

Mestský úrad Malacky oznamuje občanom a organizáciám, že po
čas vianočných a novoročných sviatkov 2012 dochádza vo vývoze
komunálneho odpadu k zmenám.

vianočné sviatky:
Komunálny odpad z 1100 l nádob
v bytovej zástavbe sa bude vyvážať
v pondelok 24. 12. a v stredu 26. 12.
Žiadame občanov, aby umožnili prí
stup komunálnej techniky k stojis
kám kontajnerov a neparkovali tam
so svojimi osobnými autami. Za po
rozumenie ďakujeme.
Komunálny odpad vyvážaný v pon
delok a utorok nachádzajúci sa

na uliciach v zástavbe rodinných
domov bude vyvezený v sobotu
22. 12.
Komunálny odpad vyvážaný v stre
du nachádzajúci sa na uliciach v zá
stavbe rodinných domov bude vy
vezený v piatok 28. 12.
novoročný sviatok:
Utorkový vývoz zo dňa 1. 1. 2012 sa
uskutoční v stredu 2. 1.

Čo sa deje na Stupavskej?
Stále viac Malačanov zbystruje po
zornosť pri prechádzaní popri stavbe
na konci Stupavskej ulice. Zistili sme,
že ide o ďalšiu čerpaciu stanicu po
honných hmôt. Tentoraz s názvom
Dapax, s. r. o. Konateľ firmy Pavol Per
necký nám prezradil, že čerpaciu sta
nicu by chceli otvoriť začiatkom roka.
Presný dátum však ešte nie je stano
vený. Na stavbe sa začalo pracovať
približne v strede leta, na prelome júla
a augusta.

Na Pezinskej vyrástla Shellka
Značku čerpacej stanice, ktorá vy
rástla na Pezinskej ulici v Malackách
nemusíme predstavovať. Podľa vzhľa
du celkom jasne každý vyčítal, že ide
o spoločnosť Shell. Pracovníčka mar
ketingu SHELL Slovakia, s. r. o. nechce
la konkretizovať fakty okolo otvárania
novej čerpacej stanice. Potvrdila nám
však informáciu, že otvárať plánujú už
začiatkom roka 2013. O ďalších novin
kách vás budeme informovať.
Text, foto: N. Slobodová
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Aké sú výsledky
terénnej
sociálnej práce
na Družstevnej?

V mesiacoch august–november 2012 sa na Družstevnej ulici rea
lizoval projekt Terénna sociálna práca ako nástroj na riešenie ne
priaznivej sociálnej situácie obyvateľov Družstevnej ulice. Usku
točnil sa vďaka finančnej podpore Bratislavského samosprávneho
kraja vo výške 2000 € a na základe zmluvy o poskytovaní sociál
no-poradenských služieb. Cieľom projektu bolo zamerať sa na rie
šenie problémov zamestnanosti, záškoláctva, nízkej úrovne vzde
lávania a nedostatočného právneho vedomia a tiež prevenciu so
ciálno-patologických javov a rizikového správania.

Vyškolení pracovníci poskytovali
obyvateľom Družstevnej ulice č. 25
základné informácie (sociálne po
radenstvo) v krízových situáciách
a zabezpečovali potrebné sociálne
služby. Po dohode s klientom navrh
li vhodnú formu sociálnej interven
cie a plán ďalších krokov na riešenie
jeho sociálneho problému. Posky
tovali tiež individuálne a skupinové
konzultácie a odporučili klientov prí
slušným odborníkom a inštitúciám,
na vyžiadanie tam klienta aj sprevá
dzali a konali v jeho záujme. Sociálni
pracovníci sprostredkúvali informá
cie a spoluprácu klienta napríklad
s mestským úradom, primátorom,
základnými školami, úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny, zdravotný
mi zariadeniami a pod.
Ďalšou ich činnosťou boli moti
vačné rozhovory s klientmi. Naprí
klad deti a mládež boli motivované
rozhovormi, zaujímavými školskými
aktivitami a poukazovaním na vý
hody chodenia do školy. Pôsobením
terénneho pracovníka sa podarilo
odstrániť výskyt neospravedlnených
hodín v školskej dochádzke u školo
povinných detí.
Sociálni pracovníci ďalej viedli

spisovú dokumentáciu klientov, ale
aj mapovanie lokality – zbieranie
demografických údajov, analyzova
nie potreby lokality, určovanie cieľov
svojej práce v dlhodobejšom hori
zonte.
Cieľom tejto intenzívnej komuni
kácie a práce s klientmi bolo zapojiť
ich do aktívneho riešenia svojej so
ciálnej situácie. Na konci projektu sa
podarilo získať písomné vyhlásenie
o spolupráci a aktívnej účasti zapo
jenia sa do pracovného procesu.
Počas projektu sa podarilo
• eliminovať problém záškoláctva
(deti dodržiavajú školskú dochádz
ku),
• zvýšiť úroveň právneho vedo
mia dospelých prostredníctvom so
ciálnej asistencie,
• zmierniť problém zamestnanos
ti (počas projektu sa klienti zapájali
do brigádnickej činnosti),
• skvalitniť domáce prostredie
(udržiavaním si poriadku okolo se
ba),
• zmierniť výskyt sociálno-patolo
gických javov a rizikového správania
(zníženie rušenia nočného pokoja).
MsÚ Malacky

Oznamujeme športovým klubom a organizáciám pôsobiacim
v športe, že na www.malacky.sk v časti Mesto/Samospráva mes
ta/Dotácie a granty je zverejnená výzva na podávanie žiadostí
o dotáciu na rok 2013.
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Malacký čas
vianočný
Dokončenie z 1. strany

s anjelom ho spolu s deťmi vyvolávali,
popritom sa koncertovalo, koledovalo,
popíjalo – deti čaj zdarma zo stánku
mesta, dospelí punč či varené vínko...
A Mikuláš stále nechodil. Až keď sa Zámocký park zaplnil deťmi a ich rodičmi
tak, že bolo ťažké pomedzi nich prejsť,
vzácna návšteva sa objavila na balkóne
Malackého kaštieľa. „Viem, že v Malackách ma majú najradšej, a preto musím
napraviť, čo tu chýba– rozsvietiť vianočný stromček,“ ozvalsa Mikuláš. Ten
na povel naozaj zažiaril a dav zašumel
obdivným wáááw! Čerti okolo Mikuláša mávali deťom prskavkami a keď sa
spolu s ním zberali odísť, drobizg začal
vykrikovať: Nechoď préééč! Mikuláš
však neodišiel, len zišiel do davu medzi
svojich priaznivcov. A nakoniec prišlo
aj na rozdávanie sladkostí a na prenádherný farebný ohňostroj, ktorý obdivovali aj dospelí. „Z roka na rok je krajší,“
hovoril si pre seba starší pán, ktorý si už
čo-to pamätá... Ďakujeme Mikulášovi,
ale aj tým, ktorí ho pozvali a pripravili
mu milé privítanie. Veríme, že sa zastavil aj u vás, keď ste v noci spokojne spa-
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Roztancovaná druhá adventná
Na ďalší týždeň sa dianie okolo Vianoc v Malackách definitívne presunulo do Zámockého parku. Na návštevníkov tohto podujatia nedýchala len
história vďaka krásnemu vysvietenému Malackému kaštieľu, ale aj tradícia
vďaka vystúpeniu folklórneho súboru
Macejko. Svoje umenie prišli predviesť
tí najmenší, ale aj najstarší tanečníci.
A napriek tomu, že teplota sa dostala hlboko pod nulu, tanečníkom bolo
do tanca. Nechýbalo ani hudobné
a tanečné prevedenie piesne Macejko.
Programom prítomných sprevádzala
Miška Adamovičová, ktorá neuviedla
len folklórny súbor, ale privítala aj primátora mesta Jozefa Ondrejku. Ten
za asistencie mladých divadelníkov
zapálil už druhú sviečku na mestskom
adventnom venci.
Potom sa už mikrofónu ujali speváci
Maja Velšicová a Miroslav Švába, ktorí
predstavili svoje nové vianočné CD.
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Štvrtú adventnú nedeľu sme vám
už nestihli zdokumentovať, keďže uzávierka Malackého hlasu padla na stredu 19. 12. Fotoreport s článkom však
nájdete na www.malacky.sk alebo
v eM TV.

1. Dekan Ján Hudec posvätil mestský
adventný veniec.
2. Nadaní speváci zo ZUŠ Malacky
3. Malacký chrámový zbor Vox Humana
4. Mikuláš prišiel aj so svojimi čertovskými pomocníčkami.
5. Folklórny súbor Macejko
6. Marián Bango koncertoval v malackom Kostole NPPM.
7. Malí tanečníci z FS Macejko
8. V kaštieli svoje diela predstavovali aj
n. o. Vstúpte.
9. Klzisko v Zámockom parku je od 5. 12.
v prevádzke.
10. FS Macejko tancoval aj priamo medzi
obecenstvom.

Po prvý raz Advent
v Malackom kaštieli
Okrem programu na tribúne pred
kaštieľom ste si mohli vianočnú atmosféru vychutnať aj inak. Prvý raz sa
uskutočnilo podujatie Advent v Malackom kaštieli. Každú nedeľu ste si mohli
prísť po inšpiráciu a mnohí neodišli
naprázdno. Svoje výtvory tu predstavovali n. o. Vstúpte, CVČ a klub paličkovanej čipky pri CVČ. Adventné vence,
dekorácie, magnetky, anjeli a ešte oveľa viac – to bol advent v kaštieli.

li. Počas programu vystúpili napríklad
sestry Winklerové, ale aj duo Aratron
Aspis.

Text, foto: N. Slobodová/T. Búbelová
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Neskôr ich vystriedala malacká skupina AC+.
Tretia adventná nedeľa
s príjemnou hudbou
Aj počas tretej adventnej nedele bol pre obyvateľov či návštevníkov
mesta pripravený program v rámci
Adventných Malaciek. Svoje talenty
pred Malackým kaštieľom predstavila

5

základná umelecká škola, ale príjemnou hudbou bavilo i zoskupenie Salamander. Pri speve Otta Weitera a Andrey Fischer si už nejeden návštevník
i podupkával či poskakoval. Veď repertoár tohto známeho speváka pozná
hádam každý. Okrem príjemnej hudby
či spevu mnohých zaujali dobroty, ktoré ponúkali obchodníci. Cigánske pečienky, lokše, varené víno či medovina.

Tak takéto pochutiny nesmú chýbať
na žiadnych vianočných trhoch, a teda
ani na tých našich.
Našli sa tu však aj návštevníci chtiví darčekov, ktorí v zhone pracovného
týždňa nestíhajú nakupovať. No a tí si
tiež prišli na svoje.
Primátor mesta Jozef Ondrejka zapálil už tretiu sviečku na mestskom adventnom venci.
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MESTO MALACKY a RIADITEĽSTVÁ ZÁKLADNÝCH ŠKÔL V MALACKÁCH
oznamujú, že

Cirkevná ZŠ
ako organizačná zložka
Spojenej školy
sv. F. Assiského Malacky

Hlavnou víziou cirkevnej školy je
zosúladenie vzdelávania s výchov
ným pôsobením tak, aby sme de
ťom odovzdávali hodnoty, ktoré im
v budúcnosti pomôžu viesť zmyslu
plný a naplnený život. Očakávaný
mi výsledkami našej práce sú nielen
dosiahnuté úspechy žiakov na poli
rôznych vedomostných olympiád,
umeleckých či športových súťaží,
ale aj cieľavedomé a vytrvalé úsilie
o všestranné rozvíjanie ich vnútor
ného potenciálu. V školskom spolo
čenstve vychádzame z predpokladu,
že každé dieťa v sebe ukrýva poklad
– množstvo schopností a talentov,
ktoré je potrebné objaviť a v lás
ke rozvinúť. Preto kladieme dôraz
na to, aby prostredie v škole – v rám
ci vyučovacieho času i poobedňajšej
záujmovej činnosti – bolo pre roz
víjajúce sa dieťa dostatočne pod
netné, kreatívne a inšpirujúce. Osob
nosť učiteľa a vychovávateľa pritom
zohráva najdôležitejšiu úlohu, lebo
jeho ľudské, odborné a vôľové vlast
nosti a pozitívny prístup k dieťaťu
predurčujú úspešnosť a kvalitu jeho
ďalšieho životného zrenia. Školský
program obohacujeme o rôzne ak
tivity (spoločenské, cudzojazyčne
orientované, výchovné či ekologic
ké programy) a inovatívne prvky
(nové vyučovacie predmety, projek
ty), ktoré posilňujú schopnosť detí
nadobudnúť priateľský vzťah nielen
k iným ľuďom, ale aj k prírode a for
mujú ich k získaniu vedomia zodpo
vednosti za svoj život.
V škole dbáme na to, aby vyu
čovací proces prebiehal v estetic
ky podnetnom prostredí, pôsobivo
upravených triedach umožňujúcich
vyučovanie s využitím moderných
informačných zariadení a digitál
nych obsahových programov. Budo
va školy sa výrazne renovuje a spolu
s veľkým multifunkčným areálom,
jedinečným rodinným zázemím
v školskom klube, vychýrenou stra
vou v jedálni a vhodnou polohou
v centre mesta ponúka výborné
podmienky na optimálne stvárnenie
výchovno-vzdelávacích cieľov.

Zápis do 1. ročníka základných škôl
na školský rok 2013/2014
bude

18. januára 2013 (piatok) od 14.00 h do 18.00 h a 19. januára 2013 (sobota) od 9.00 h
do 12.00 h v budovách základných škôl v Malackách:
Základná škola Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7
Základná škola, Štúrova 142/A
Základná škola, Záhorácka 95
Základná škola M. Olšovského ako organizačná zložka Spojenej školy
sv. F. Assiského, Kláštorné nám. 1
Na zápis sa dostavia deti narodené od 1. 9. 2006 do
31. 8. 2007 a deti, ktoré majú odklad začiatku plnenia
povinnej školskej dochádzky.
Zákonný zástupca pri zápise predloží svoj občiansky
preukaz a rodný list dieťaťa. Základná škola pri zápise
vyžaduje osobné údaje:
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo,
miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trva
lé bydlisko dieťaťa,
b) meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé
bydlisko zákonných zástupcov.
Žiak plní povinnú školskú dochádzku prednostne
v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má
trvalé bydlisko. Žiak môže plniť povinnú školskú do

ZŠ Dr. J. Dérera, Malacky
Už 80 rokov je základným pilie
rom malackého školstva a stala sa
sprievodkyňou do života generáci
ám Malačanov i detí z blízkeho oko
lia.
Zámer školského vzdelávacieho
programu spočíva v prispôsobení
obsahu a procese výchovy a vzdelá
vania novým spoločenským potre
bám a podmienkam s cieľom pripra
viť žiakov školy na život v znalostnej
spoločnosti.
K prioritám patrí rozšírené vyučo
vanie cudzích jazykov, prehlbova
nie čitateľskej gramotnosti, roz
voj matematickej a prírodovednej
gramotnosti, posilnenie regionálnej
výchovy aj inovovanie foriem a me
tód vyučovania. Ťažiskovou zostáva

chádzku v základnej škole mimo školského obvodu,
v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa zá
kladnej školy, do ktorej sa hlási. Školské obvody určuje
Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta Malacky
č. 13/2011 o školských obvodoch základných škôl.
Na zápis žiakov do cirkevnej Základnej školy Mansvéta
Olšovského sa VZN č. 13/2011 nevzťahuje. Základná
škola Mansvéta Olšovského môže prijať žiakov z rôz
nych školských obvodov (ulíc) v meste.
O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne ria
diteľ školy do 31. mája 2013.
VZN mesta Malacky č. 13/2011 o školských obvo
doch základných škôl je zverejnené v MsÚ Malacky,
na www.malacky.sk, v jednotlivých budovách mater
skej školy a v základných školách.

príprava žiakov na celoslovenské
a medzinárodné testovania. V šk.
roku 2011/2012 ako jediná malacká
škola prekročila v testovaní deviata
kov zo SJL a MAT celoslovenský prie
mer. Zároveň ho z oboch predmetov
prekročila o 6 %.
Významné miesto tvorí práca
s nadanými a talentovanými žiakmi
tak, aby dokázali obstáť na okres
nej, krajskej aj celoslovenskej úrov
ni. V školskom roku 2011/2012 sme
mali víťaza v celoslovenskom kole
súťaže Európa v škole, na krajskej
úrovni boli žiaci úspešní v anglickej,
geografickej, chemickej, biologickej
olympiáde i v športe.
Rozvíjame zážitkové vyučovanie.
Pripravujeme pre žiakov hodnotné
vzdelávacie exkurzie (múzeá, výsta
vy, zoo, arborétum ap.), kultúrne
podujatia (divadelné predstavenia,
koncerty). Organizujeme 2–3 turnu
sy školy v prírode; plavecký výcvik
a lyžiarsky kurz. Žiaci si môžu vybrať
zo širokej ponuky záujmových útva
rov.
Nástrojom na dosiahnutie vzde
lávacieho zámeru je neustále sa
skvalitňujúce materiálno-technické
vybavenie školy. Škola disponuje
dvomi jazykovými a tromi počíta
čovými učebňami, chemicko-biolo
gickým a fyzikálnym laboratóriom.
Všetky sú vybavené interaktívnou
tabuľou.
V predchádzajúcom školskom
roku škola získala grant v rámci me
dzinárodného projektu Comenius.
Dva roky budeme spolupracovať so
školami z Talianska, Španielska, Slo
vinska a Poľska v anglickom jazyku
prostredníctvom IKT i priamo v part
nerských školách. Realizujeme zau
jímavé projekty environmentálneho
charakteru.
Prevádzka ŠKD sa začína o 6.00 h
a končí sa o 17.00 h.
Škola má výhodnú polohu v stre
de mesta, s ľahkou dostupnosťou na
autobusové a vlakové spojenie.

• 5 odborných učební – chemic
ké, prírodopisné a fyzikálne labora
tórium, geografickú učebňu, počí
tačovú a jazykovú učebňu – všetky
vybavené dataprojektormi a note
bookom, dve z nich i s interaktívnou
tabuľou,
• rýchle optické pripojenie na in
ternet, v celej škole wi-fi pripojenie,
• veľkú telocvičňu, multifunkčné
ihrisko s umelou trávou, asfaltové ih
risko na loptové hry, ihrisko s umelou
trávou na volejbal a vybíjanú,
• rozsiahle spoločenské priestory
s nadštandardným hygienickým vy
bavením,
• atraktívnu mimoškolskú činnosť
(lyžiarsky kurz, plavecké kurzy, ško
lu v prírode, návštevy divadelných
predstavení a koncertov, rôzne ex
kurzie a výlety),
• program i v popoludňajších ho
dinách (množstvo záujmových útva
rov, príprava na pohovory z matema
tiky i slovenského jazyka),
• starostlivosť o nadané deti a ich
zapojenie do množstva rôznych ve
domostných, informatických, ume
leckých i športových súťaží,
• pre každého žiaka každoročne
spolu s vysvedčením plnofarebnú
školskú ročenku,
• školský klub detí už od 6.00 h
do 18.00 h,
• veľké parkovisko a autobusová
zastávka pre spojenie s centrom mes
ta je priamo pri vstupe do školy.

ZŠ Záhorácka
ZŠ Štúrova, Malacky
Na jednej z najkrajších a najmo
dernejších škôl na Slovensku už
druhým rokom vzdelávame podľa
no
vého školského vzdelávacieho
programu zameraného najmä na
cudzie jazyky (AJ a NJ), športovú
prípravu (futbal, basketbal, hádza
ná a vybíjaná) a taktiež i umeleckú
výchovu (najmä výtvarnú zložku).
Posilňujeme vyučovanie informa
tickej výchovy a informatiky a popri
tom nezabúdame ani na všestranný
a harmonický rozvoj osobnosti die
ťaťa.
Rozšírené vyučovanie cudzích ja
zykov máme vo všetkých triedach už
od 1. ročníka. Od 2. ročníka sa vždy
z dvoch tried ročníka deti nadané na
cudzí jazyk zlúčia do jazykovej triedy
a týždenne majú postupne až 4 ho
diny anglického jazyka. Od 6. triedy
im potom pribudnú ešte ďalšie 2 ho
diny nemeckého jazyka.
Podobné to je i so športovou prí
pravou. Už od 1. ročníka sú talento
vané deti na loptové hry zo všetkých
tried vybraté do športovej triedy
a v rámci hodín športovej prípravy sa
venujú futbalu, basketbalu, hádzanej
a vybíjanej. Spolu s TV majú do týžd
ňa až 4 vyučovacie hodiny aktívneho
pohybu.
Nové a zaujímavé predmety majú
deti, ktoré nie sú vo „výberových” trie
dach. Okrem cvičení zo slovenské
ho jazyka je to v 1. až 4. ročníku do
pravná výchova a výchova umením,
v 5. a 6. ročníku environmentálna, re
gionálna výchova a v najvyšších roč
níkoch finančná a mediálna výchova.
Ďalej ponúkame:
• 18 moderne zariadených kme
ňových tried – všetky triedy I. stupňa
sú vybavené dataprojektormi a no
tebookom, všetky triedy II. stupňa
majú pevné pripojenie optického in
ternetu pre 8 počítačov,

Školský vzdelávací pro
gram zameraný na:
• počítačovú a informač
nú gramotnosť • kvalitné
jazykové vzdelávanie – an
glický, nemecký jazyk • rozvoj špor
tového nadania žiaka – atletika, vo
lejbal • individualizáciu vzdelávania
• dopravnú výchovu
Kvalitné jazykové vzdelanie
• anglický a nemecký jazyk • an
glický jazyk od 1. ročníka • druhý cu
dzí jazyk od 6.ročníka • jazykové la
boratórium
Športové triedy
• so zameraním na atletiku a volej
bal od 5. ročníka • výborné priesto
rové a materiálne vybavenie na šport
(2 telocvične, gymnastická učebňa,
posilňovňa, vonkajšie športoviská,
atletický ovál; žiaci majú výborné vy
učovacie výsledky a úspešne repre
zentujú školu a mesto v súťažiach ce
loslovenského charakteru)
Výpočtová technika
• výučba INV od 2. ročníka • výuč
ba INF od 5. ročníka • tri učebne vý
počtovej techniky s pripojením na
internet • využívanie počítačov a in
ternetu na vyučovaní,v ŠKD aj v mi
movyučovacom čase • rozvoj počí
tačovej a informačnej gramotnosti •
multimediálna učebňa s najnovšou
didaktickou technikou
Školský klub detí
• 5 oddelení ŠKD od 11.30–16.30
h • ranná ŠKD od 6.00–7.45 h • ŠKD
od 16.30–17.00 h • veľké množstvo
aktivít pre deti • detské ihrisko, špor
toviská, videoučebňa...
Záujmové útvary
• veľký výber krúžkov s rôznym za
meraním
Doplnkové aktivity školy
• plavecké kurzy, lyžiarske výcvi
ky, atletické sústredenia, vzdelávacie
a poznávacie exkurzie, výlety, vý
chovné koncerty, letné tábory
Foto: T. Búbelová
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Medzinárodné prvenstvo
Lujzy Boďovej
Žiačka ZŠ Štúrova Lujza Boďová
získala významné pr
venstvo
v súťaži Vianočná pohľadnica.
V konkurencii žiakov z Českej
re
publiky, Poľska, Maďarska,
Srbska a Rumunska bola spo
medzi 6350 prác jej grafika oce
nená 1. miestom.

Vianočný jarmok
v ZŠ Štúrova
Už po 3. rok ožilo átrium ZŠ Štú
rova čulým jarmočným ruchom s prí
chuťou Vianoc. Dušou vydareného
projektu je podľa riaditeľa školy pani
učiteľka Gabika Krajčírová, ktorá spo
lu s kolegami, žiakmi a ich rodičmi
pri
pravila nielen drob
né darčeky
a vianočné drobnosti na predaj, ale
aj pohostenie – detský punč, mastný
chlieb s cibuľou, čerstvé pečené ja

blká. Ľubica Gavurová, učiteľka žia
kov 9. ročníka, svoje pomocníčky
v santovských čapiciach veľmi chváli:
„Deti sú tu za odmenu, že vynaložili
veľa úsilia na prípravu tohto podu
jatia. Budú mladším maľovať na
tvár, učiť ich zdobiť medovníky,
predávať a podávať občerstvenie.“
Za symbolické ceny si žiaci školy
mohli nakúpiť darčeky pre súroden
cov, ochutnať voňavé
dobroty, potešiť sa knihou, alebo si len tak
kúpiť „mačku vo vreci“.
Riaditeľ školy D. Šus
ter je na iniciatívu pa
ni učiteľky Krajčírovej
pyšný. „Takýto jarmok
v škole, bohatosť
a kvalita ponuky sú
ojedinelé a ja som rád,
že z prvých nesmelých
pokusov vznikla tradí
cia, ktorá nás všetkých
teší a spríjemňuje nám
predvianočnú náladu.“

Slávnostné odovzdávanie cien sa
uskutočnilo 12. 12. v MsKS v Dolnom
Kubíne. Lujza si odniesla diplom aj
maliarsku výbavu. Ešte viac ju však
potešilo prekvapenie, ktoré pre víťa
zov prichystali organizátori: práce
tých najšikovnejších boli graficky
spracované ako pohľadnice, ktoré
možno poslať poštou svojim blízkym.
Text, foto: ZŠ Štúrova

Pozor pri manipulácii
s pyrotechnikou!
Pomaly sa končí rok 2012 a blížia sa silvestrovské oslavy. Už tradične
sú späté s ohňostrojom, ktorý akoby každým rokom naberal na sile
a my obyčajní smrteľníci sa divíme, aká nádhera sa dá vymyslieť.
S ohňostrojmi sa však neraz spájajú i poranenia, ktoré sú zapríčine
né nesprávnou manipuláciou s pyrotechnikou alebo experimento
vaním tých, ktorým tieto veci do rúk ešte ani náhodou nepatria.

Práve preto oddelenie preventív
nych aktivít MsP v rámci celoročného
plánu preventívnych aktivít vykoná
valo počas decembra prednášky pre
deti 4. a 8. ročníka základných škôl.
Prednášky prispôsobené veku detí.
Príslušníci mestskej polície školákov
poučili o tom, ako s pyrotechnikou

zaobchádzať, tiež o tom, že v žiad
nom prípadne nemajú používať sta
rú či nevybuchnutú pyrotechniku,
ale i oveľa viac. Žiaci si tiež pozreli
náučný film s názvom Moje ruky. Cie
ľom tejto preventívnej aktivity nie je
zastrašiť, ale naopak zabrániť zrane
niam či nešťastiam.

Po siedmich rokoch vykonávania
preventívnych akcií hovorí V. Kunák,
vedúci oddelenia preventívnych ak
tivít MsP v Malackách, o klesajúcom
počte zranení pri manipulácii s pyro
technikou. Program je aplikovaný vo
všetkých školách v našom meste. Ve
dúci oddelenia preventívnych aktivít
uskutočnil aj pohovor s predajcami
pyrotechniky v Malackách. Zisťoval,
či naozaj vedia, komu môžu predať
akú pytrotechniku a upozorňoval ich
i na ďalšie skutočnosti, ktoré by vo
svojej pozícii mali ovládať.
Text, foto: N. Slobodová

Text, foto: -tabu-

Zrkadlovka putuje
do Malaciek

Zostarnúť neznamená stratiť chuť do života – to sa podarilo zachytiť
a ukázať na 66 fotografiách dvadsiatim autorom, ktorí sa zapojili do
4. ročníka fotosúťaže Informačného centra Europe Direct Senica na
tému Starnutie s mladosťou. Súťaž vyhlásená pri príležitosti Európ
skeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012
prebiehala od júna do októbra 2012. Slávnostné vyhlásenie výsled
kov a vernisáž výstavy sa konala 12. decembra v priestoroch nákup
ného centra Branč.

Kurátorom výstavy a predsedom
poroty bol profesionálny fotograf Ľu
bo Špirko. Porota udelila jedno prvé,
dve druhé, dve tretie miesta a štyri
čestné uznania. Víťazkou fotosúťaže
a výherkyňou digitálnej zrkadlovky
sa stala Blanka Mináriková z Malaciek
za zachytenie portrétu Roky nezasta
víš. Druhé miesto si rozdelili Seničan
Roman Flajžík a Ľubomír Švec z Ko
válovca. Tretie miesto si odniesli Ras
tislav Oslej zo Senice a Suzanna Včel
ková zo Sekúľ. Čestné uznanie od
poroty získali mladé nádejné fotogra
fické talenty Jakub Gabčo, Imrich Pi
sarovič, Romana Valovičová a už skú
senejšia fotografka Lucia Prokešová
zo Senice. Ocenenie ako každý rok
udelil i primátor mesta Senica Ľubo

mír Parízek a cena primátora putova
la Seničanovi Imrichovi Pisarovičovi.
Pre všetkých účastníkov fotosúťa
že sa hodinu pred vernisážou konal
odborný seminár s predsedom poro
ty Ľubom Špirkom, kde sa mohli do
zvedieť niečo z jeho profesionálnych
skúseností a načerpať pár užitočných
rád i k vlastným fotografiám. Pre za
čínajúcich fotografov bola určite veľ
kým povzbudením záverečná veta
profesionála: „Nie je dôležité, aký fo
toaparát máš, ale že ho máš pri sebe.“
Staroba sa dotýka nás všetkých,
tak sa príďte inšpirovať ako starnúť
aktívne na výstavu, ktorá potrvá v ná
kupnom centre Branč do 4. januára.
Informačné centrum
Europe Direct Senica – mesto Senica

Viac na: http://www.europedirect.senica.sk/products/vernisaz-vystavyfotografii-na-temu-starnutie-s-mladostou/

Pri používaní pyrotechniky dodržujte tieto zásady:
· nikdy nekupujte pyrotechniku od spolužiakov alebo
od osôb na ulici;
· nekupujte takéto výrobky ani na trhoviskách;
· nikdy nerob s pyrotechnikou nejaké pokusy;
· s nevybuchnutou pyrotechnikou už nemanipuluj, hlav
ne sa nepokúšaj odpáliť ju ešte raz (krátky knot na svet
lici ap.);
· keď sa stane nejaký úraz, hneď informuj rodičov alebo
inú dospelú osobu;
· neboj sa doma povedať, že sa ti niečo stalo, včasná le
kárska pomoc je efektívnejšia;
· keď sa popáliš, hneď vlož popáleninu do studenej vody.

SOS 112

Prevencia:
· nikdy nemanipuluj s pyrotechnikou, ktorá ti nepatrí
do rúk;
· nikdy nerob s pyrotechnikou experimenty;
· vždy dodržuj návod uvedený na obale, predchádzaš
tým úrazu, ale taktiež nie lacná pyrotechnika urobí ten
efekt, za ktorý si zaplatil;
· svetlicu vždy vlož do pevnej rúry alebo fľaše s napus
tenou vodou;
· nikdy na nikoho nemier svetlicou ani s rímskou sviecou;
· nikdy nepozeraj do hlavne svetlice, či už dostrieľala;
· nevybuchnutú pyrotechniku hoď do vedra s vodou;
· nesnaž sa sfunkčniť nevybuchnutú pyrotechniku.

Lekár 155

polícia 159, 158
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Vzácna
zeleň
v našom
meste

Náučný chodník v Zámockom
parku sa mení na celomestské
arborétum.
V Malackom hlase č. 17 sme vás in
formovali o tom, že oddelenie mar
ketingu MsÚ a turisticko-informačná
kancelária sa už dlhší čas zaoberajú
myšlienkou vytvorenia náučného
chodníka Zámockým parkom. V sep
tembri sme sa uchádzali o finančné
prostriedky na jeho vznik u spoloč
nosti Baumit, ktorá spustila grantový
program s názvom Tu sa nám páči, tu
chceme žiť. O financie sme bojovali
s ďalšími 192 projektmi. Hodnotiaca
komisia napokon rozhodla o preroz
delení sumy 14 200 eur medzi 15 pro
jektov. Mnohé z nich boli aj náučné
chodníky, ten náš sa však medzi víťa
zov nedostal.
Myšlienky náučného chodníka
sme sa ale po tomto neúspechu ne
vzdali. Ďalší pokus o získanie financií
urobilo občianske združenie Ľudia
pre Malacky a tentoraz úspešne. Pro
jekt podalo nadačnému fondu spo
ločnosti Telekom pri nadácii Pontis,
ktoré organizujú program Pomáha
me komunite 2013. Do programu
prišlo spolu 147 žiadostí. Hodnotiaca
komisia rozhodla o podpore 65 pro
jektov. Spolu dostanú 60 000 €, z toho
ten náš malacký 849,12 €.
Projekt má názov Mestské arboré
tum a je zameraný na označenie dre
vín v Malackách tak, aby ich bolo mož
né poznávať a využívať na študijné
a výskumné účely. Nepôjde pritom

len o vzácne dreviny v Zámockom
parku, ale aj v parku pri Maline či na
Kláštornom námestí. Spolu by malo
byť popisnými tabuľkami označe
ných až 100 stromov a kríkov. Pre
čítať si ich budeme môcť v lete bu
dúceho roka. Veríme, že projekt
arboréta posilní vzťah Malačanov
k mestskej prírode a zeleni, že nám
pomôže uvedomiť si jej hodnotu
a umožní nám lepšie si uvedomiť
a spoznať to, čo tu máme.
M. Janotová,
OZ Ľudia pre Malacky

Kvalitné služby spoločnosti
Benzina už 5. rok!

Zhoršili sme sa

Malacky nie sú otvorená samospráva. Vyplýva to z výsledkov hod
notenia stovky najväčších samospráv, ktoré realizovala organizácia
Transparency International (ďalej TI). Nezisková mimo
vládna
organizácia, pobočka celosvetového hnutia proti korupcii takto
hodnotila slovenské mestá a obce už po druhý raz. Kým v roku 2010
obsadili Malacky 26. priečku, teraz sme klesli na 81. Horšie je to o to
viac, že celkovo bol na Slovensku zaznamenaný pokrok. Štyri päti
ny miest sa od posledného hodnotenia pred voľbami v roku 2010
zlepšili.

Výsledky druhého hodnotenia
otvorenosti samospráv zverejnila
TI 11. decembra. Riaditeľ TI G. Šípoš
zhodnotil, že v samosprávach pri
šlo k pokroku a zlepšeniu situácie,
a to na jednej strane vďaka zmene
legislatívy (povinné zverejňovanie
zmlúv a faktúr, masové zavedenie
elektro
nických aukcií), na druhej
strane vlastným zlepšením samo
správ najmä v oblastiach zverejňo
vania materiálov zo zasadnutí zastu
piteľstiev. K silným stránkam sloven
ských samospráv patrí zverejňova
nie informácií a rozpočtu, k slabým
málo dostupných informácií o pod
mienkach predaja mestského ma
jetku a personálnej politike. „Naše
hodnotenie bolo tento rok odlišné.
Zo 111 hodnotených ukazovateľov
sme pri niektorých už nemuseli hod
notiť, či ich samosprávy uplatňujú.
Skúmali sme len to, akým spôsobom
to robia,“ uviedol G. Šípoš.

22/2012

Najtransparentnejšou samosprá
vou na Slovensku na rok 2012 je
Šaľa, ktorá obhájila prvenstvo z roku
2010. Druhé miesto patrí mestu Mar
tin, ktoré je aj nositeľom Ceny OSN
za reformy v samospráve. Na treťom
mieste sa umiestnila Rožňava. S oce
nením odchádzala aj obec Smižany,
ktorá sa stala skokanom roka za to,
že oproti minulému hodnoteniu
sa z chvosta rebríčka prepracovala
na šieste miesto. Malacky sa napriek
celkovému značnému poklesu pred
sa len dostali do Top 10, a to v dvoch
hodnotených oblastiach – účasť ve
rejnosti na rozhodovaní a personál
na politika.
•••
Na príčiny poklesu Malaciek z 26.
na 81. priečku sme sa opýtali pred
nostu mestského úradu Dušana Va
vrinca. Oslovili sme aj poslanca Ju
raja Říhu, ktorý sa o túto problema
tiku zaujíma.

Spoločnosť Benzina Slovakia
sa v Malackách udomácnila už
pred piatimi rokmi. Prevádzka
na Brnianskej ulici preto v os
tatných dňoch zažila oslavu ako
sa patrí.

a Ultra Diesel. V prípade prémiovej
nafty Diesel Ultra sa pri zhoršených
klimatických podmienkach v zim
nom období upravuje filtrovateľ
nosť až do –26 °C, čo výrazne prekra
čuje normu –20 °C.

Počas víkendu 15.–16. 12. ste mohli
vo vybraných hodinách tankovať
lacnejšie až o 5 centov na liter ľubo
voľného paliva. Okrem toho vý
znamní spotrebitelia neodmietli po
zvanie na pohár šampanského či kú
sok z čerstvo upečeného prasiatka.
Spoločnosť Benzina Slovakia vám
teda už piaty rok prináša kvalitné
pohonné hmoty, ktoré pre moto
ristov znamenajú tradičnú kvalitu
spojenú s novými technológiami
a servisom pre zákazníkov. Natanku
jete tu Natural 95, Natural 98, Diesel

Zákaznícky klub vám však ponú
ka oveľa viac ako len kvalitné palivá.
Zaregistrovať sa môžete bezplatne.
Dostanete klubovú kartu, na ktorú
tankovaním získavate body. 1 liter
paliva predstavuje 1 bod. Členstvom
v zákazníckom klube získavate
možnosť zúčastňovať sa na pravi
delných zákazníckych súťažiach,
rýchly prístup k špeciálnym akciám
či ponukám, ale i cenové zvýhodne

D. Vavrinec:
Z hodnotenia sme, samozrejme,
sklamaní a mrzí nás. Mrzí nás najmä
preto, že za posledné obdobie sme
spolu s poslancami urobili mnoho
krokov smerom k tomu, aby bola
naša samospráva pre verejnosť pre
hľadnejšia a otvorenejšia. Na webo
vej stránke mesta zverejňujeme čo
raz viac dokumentov a rozhodnutí,
zaviedli sme živé prenosy zo zasad
nutí mestského zastupiteľstva a ďal
šie opatrenia pripravujeme.
Najväčší prepad sme zazname
nali v týchto oblastiach hodnote
nia: etika a konflikt záujmov, predaj
a prenájom majetku, byty a sociálne
zariadenia a hlavne obecné podniky
a investície. Chýba nám napríklad
zverejňovanie výročných správ či za
kladacích listín mestských organizá
cií, využívanie elektronických aukcií
či etický kódex zamestnancov a vole
ných predstaviteľov mesta. Niektoré
oblasti, ako napríklad elektronické
aukcie sú otázkou finančných mož
ností mesta, iné ako napríklad etický
kódex síce ako dokument spraco
vané neboli, ale zamestnanci sa ne
písanými pravidlami riadili. Mnohé
oblasti, za ktoré sme nezískali body,
zase realizujeme „nepriamo”. Naprí
klad body sme stratili za nezverej
ňovanie výročných správ o hospo
dárení mestských organizácií. Tieto
dokumenty síce nie sú zverejnené
samostatne, ale sú súčasťou materiá

lov na zasadnutia mestského zastu
piteľstva a tie zverejnené sú.
Hodnotenie TI samozrejme vní
mame ako konštruktívnu kritiku
a odporúčanie na zlepšenie sa. Už
teraz je vypracovaný spomínaný etic
ký kódex zamestnancov a volených
predstaviteľov mesta aj etický kó
dex verejného obstarávania. Mnohé
opatrenia na zlepšenie otvorenosti
a transparentnosti našej samosprávy
zrealizujeme počas roka 2013 rámci
projektu Elektronizácia samospráv.
Zjednodušene povedané ide o nový
softvér, ktorý posunie samosprávnu
agendu čo najbližšie k občanovi. Pri
pravené sú tiež zmeny na webovej
stránke mesta tak, aby sa stala pre či
tateľa prehľadnejšia. Už dnes je na nej
obrovské množstvo informácií a do
kumentov, a preto je dôležité, aby sa
v nich dalo ľahko orientovať a vyhľa
dávať. Veríme, že prijatie a realizácia
týchto opatrení výrazne zmení hod
notenie mesta v budúcom období.
J. Říha:
Výsledky sú pre mňa čiastočným
sklamaním, ale aj hybnou silou. Mno
hé z otázok sú pri hodnotení trans
parentnosti nesprávne hodnotené.
Napríklad či sa za obdobie 2 rokov
zverejňujú zápisnice z mestskej ra
dy, pričom tá od roku 2010 nie je
zriadená, či sa zverejňujú zápisnice
z obchodných verejných súťaží, pri
čom sme od volieb nepredávali

nie v Cafe Life Shop. Súčasťou čerpa
cej stanice je aj nefajčiarska kaviareň
s terasou, kde vám uvaria znamenitú
kávu Tonino Lamborghini. Kávu i čaj
vám zabalia i so sebou a pochutnať
si môžete na raňajkovom menu či
čerstvých croissantoch priamo z pe
ce. Nechýba ani WiFi pripojenie v ce
lom objekte čerpacej stanice.
Ak ešte stále nemáte ten správny
darček pod vianočný stromček, spo
ločnosť Benzina Slovakia v Malac
kách ponúka darčekové poukážky
v hodnote 10, 20 a 30 €, ktoré je mož
né uplatniť na všetok ponúkaný sor
timent. Platia do konca roka 2013.
Všetky potrebné informácie náj
dete na facebookovskej fanpage –
Benzina Slovakia alebo na www.
benzina.sk.
Pripravila: N. Slobodová (platená inzercia)

žiadny majetok podliehajúci tomu
to druhu súťaže, či sa zverejňujú
videozáznamy, pričom tie sme za
viedli až od septembra a odvtedy sú
zverejňované úplne a podobne.
Hoci sú Malacky porovnávané
s inými mestami, naše mesto aj na
priek najlepšej vôli mnohým otáz
kam pre ich úzke zadanie vyhovieť
nemohlo. Mrzí ma však, že viacero
odpovedí v prieskume sme stratili aj
pre nedôslednosť mestských úradní
kov. Poslanci vyše jeden a pol roka
prijímajú záväzné nové pravidlá od
predávania majetku, zverejňovania
dotácií, rôznych materiálov týkajú
cich sa rozpočtu a iné. Ukázalo sa, že
napriek tomu mestský úrad viaceré
materiály nezverejňoval. Vyplýva mi
z toho záver, že si budeme musieť
priebežne kontrolovať, aby sa tieto
normy plnili stopercentne.
Tieto výsledky sú pre mňa aj hyb
nou silou pokračovať v príprave ďal
ších opatrení. Prvé opatrenia progra
mu transparentného a otvoreného
mesta, ktorý sme schválili v MsZ v júni
2011, získali 1. ocenenie v Hodnotení
samosprávnych opatrení za I. kvartál
2012. To je pre mňa signálom, že cestu
sme začali dobre. Treba len v úsilí zotr
vať. Ďalšie hodnotenie Transparency
International Slovensko sa uskutoční
v roku 2014. Verím, že Malacky v ňom
môžu byť úspešné, ale musia to chcieť
všetci. Nielen poslanci.
T. Búbelová, M. Janotová

SPEKTRUM
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Vianočné priania

Pani Zima
[pri]
čarovala
víťazov
výtvarnej
súťaže
V sobotu 15. 12. sa v synagó
ge uskutočnilo slávnostné
odovzdávanie cien víťazom
2. ročníka výtvarnej súťaže
Keď pani Zima čaruje pre deti
od 2 do 10 rokov, ktorú vyhlá
silo OZ Ľudia pre Malacky. Päť
členná hodno
tiaca komisia
udelila v 3 kategóriách spolu
22 ocenení. Deti tvorili na tému
Môj vianočný sen.
Kým v minulom ročníku porota
posudzovala 43 prác, tentoraz ich
bolo až 106. Išlo o diela detí z mater
ských škôl, výtvarného krúžku CVeČ
ka či zo ZUŠ nielen z Malaciek, ale
MALACKÁ MATRIKA
od 3. do 17. 12. 2012

mášová

Povedali si áno
Vladimír Jánoš a Viera To

Nie sú medzi nami
Mária Gajdárová, Malac
ky, *1925; Jozef Zeman,
Lozorno, *1951; Vladimír
Šíp, Malacky, *1934

napríklad aj zo Žiliny či Sečovskej Po
lianky. Do súťaže sa zapojili aj ZŠ Dr.
J. Dérera či ZŠ Štúrova. Organizátorov
potešili aj individuálne poslané prá
ce, ktoré do súťaže prihlásili rodičia
malých výtvarných talentov.
Text, foto: LPM.sk

Výsledková listina
I. kategória (2–4 roky) 1. Ida Pull
manová, MŠ Hviezdoslavova; 2. Ta
mara Binčíková, Malacky; 3. Simona
Došeková, MŠ Hviezdoslavova; čest
né uznania: Filip Kožuch, MŠ Hviezdo
slavova; Simona Kuklovská, MŠ Hviez
doslavova; Hana Elšíková, MŠ Hviez
doslavova
II. kategória (5, 6, 7 rokov) 1. Vik

tória Gašparovičová, MŠ Hviezdosla
vova; 2. Bibiána Binčíková, ZUŠ Ma
lacky; 3. Kristína Vajdáková, MŠ Hviez
doslavova; čestné uznania: Natália
Manyak, MŠ Hviezdoslavova; Matúš
Nehyba, MŠ Hviezdoslavova; Nina
Kašubová, MŠ Hviezdoslavova; Hana
Pullmanová, MŠ Hviezdoslavova
III. kategória (8, 9, 10 rokov)
1. Laura Kubištová, ZŠ Štúrova; 2. Ni
na Baránková, ZUŠ L. Árvaya, Žilina;
3. Kristína Homlitášová, ZŠ Štúrova;
čestné uznania: Viktória Bečárová,
ZUŠ Malacky; Sabina Hause, ZŠ Štú
rova; Nina Pančíková, Malacky; Marek
Benkovič, ZUŠ Malacky; Martin Móro,
ZŠ Štúrova; Veronika Štajerová, ZŠ Dr.
J. Dérera, Malacky.

Klub filatelistov ZSF 52–32 pra
je svojim členom šťastné a pokojné
prežitie vianočných sviatkov v kruhu
rodiny a pevné zdravie, ako aj veľa
zberateľských úspechov v roku 2013.
•••
Komisia pre vzdelávanie, mládež
a šport ďakuje všetkým športovcom
za reprezentáciu nášho mesta v roku
2012 a želá im veľa športových úspe
chov v novom roku.
•••
Mestská školská rada želá
všetkým pracovníkom škôl
a školských zariadení v Ma
lackách príjemné prežitie
Vianoc a veľa pohody v ro
dine i v práci v roku 2013.
•••
Základná škola Dr. J. Dérera pra
je všetkým pracovníkom školy i žia
kom veľa pohody počas vianočných
prázdnin a všetko najlepšie v roku
2013.
•••
Klub dôchodcov a ZO Jednoty dô
chodcov v Malackách želajú svojim
členom a všetkým ľuďom dobrej vôle
šťastné a veselé vianočné sviatky
a pevné zdravie v novom roku.
•••
Príjemnú pohodu vianočnú,
peknú cestu polnočnú,
pod stromčekom samý darček,
od muziky ľahký krok,
a tak šťastný nový rok
želá všetkým dobrovoľným hasičom
v okrese Malacky
Ivan Šíra, riaditeľ OV DPO Malacky
•••
Svojim členom aj všetkým obyvate
ľom mesta šťastné a pokojné prežitie
vianočných sviatkov v kruhu rodiny
a všetko dobré v roku 2013 želá
dozorný výbor Coop Jednoty Bra
tislava-vidiek v Malackách.

SPOMIENKY
1. 11. sme si pripo
menuli 1. výročie od
úmrtia našej mamy,
svokry, babky a pra
babky Vlasty Skú
pej z Malaciek. A tiež
sme si pripomenuli
4. 12. jej nedožité 80. narodeniny.
2. 11. sme si pripo
menuli 8. výročie
úmrtia nášho otca,
svokra, dedka, pra
dedka Jána Skú
peho z Malaciek.
Spomína dcéra Ja
na s rodinou.
13. 12. sme si pripomenuli 8. výro
čie úmrtia nášho drahého manžela,
dedka a pradedka
Pavla Lisého. S lás
kou v srdci spo
mínajú manželka,
deti, nevesty, zať,
vnúčence a prav
núčence. Veľmi
nám všetkým chýbaš. Kto ste ho po
znali, venujte mu tichú spomienku.
13. 12. sme si pripomenuli 15. výročie
úmrtia milovaného
otca a starého otca
Karola Jurkoviča
z Malaciek. S láskou
a úctou spomínajú
dcéry Mária a Mar
ta s rodinami.
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Dotĺklo srdce, ktoré sme milovali,
klesli ruky, čo pre nás pracovali,
zhasli oči, stíchol hlas,
vďaka Ti za všetkých nás.
Oči sa nám zarosia, srdce nás zabolí,
no spomienka na Teba nám zabudnúť
nedovolí.
15. 12. sme si pripo
menuli nedožitých
84 rokov Jána Kučeru. S úctou a láskou
spomínajú manžel
ka Lujza s deťmi
a ostatná rodina.
16. 12. uplynulo 5 ro
kov, čo nás navždy
opustila naša dra
há mamička a ba
bička Gitka Mala
tová.
S úctou a láskou
spomínajú dcéra Eva a syn Milan
s rodinami. Kto ste ju poznali, venuj
te jej tichú spomienku.
Nebom znie pieseň, je tichá ako dych
a pošleme nahor svoje modlitby,
vzdych...
A srdcom znie pieseň tichá ako dych.

21. 12. uplynie rok, čo nás opusti
la naša drahá dcéra Katka Dole
žalová. S láskou spomínajú rodičia
a brat Martin. Kto ste ju poznali
a mali radi, venujte jej tichú spo
mienku spolu s nami.

Milovaný dedo Pa
vol Gašpar z Kos
tolišťa by sa 25. 12.
dožil 60. narodenín.
Už nikdy si s ním
nesadneme za je
den stôl, nikdy nás
neobdarí svojím úsmevom, už nikdy
nepohladí svoje vnúčence. Spomí
najú syn Pavol, nevesta Elena a vnuč
ky Tamarka, Ninka a Laurinka.

mínajú dcéra Zita a syn Tibor s rodi
nami a ostatná rodina.

I v tých najťažších
chvíľach života ve
dela bez reptania
a s pokorou pri
jať svoj kríž. Bola
skromná vo svo
jom živote, ale
veľká vo svojej láske, pracovitosti
a dobrote.
30. 12. si pripomíname 15. výročie, čo
nás opustila naša drahá mamička,
babička a prababička Margita Šim
ková. S veľkou láskou a úctou spo

Na krídlach anjela
vzlietol si v diaľ,
už necítiš bolesti
ani žiaľ.
28. 12. si pripomína
me 21 rokov, keď si
Pán povolal k sebe
nášho drahého otca a starečka An
tona Trenčanského. Spomínajú
Tono, Elena, Andrej s rodinami.

Život jej nedoprial
s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach
zostáva ďalej žiť.
S veľkou bolesťou
v srdci spomíname
na našu kamarátku
Katarínku Doležalovú, ktorá tíš
ko odišla minulý rok 21. 12. vo veku
30 rokov. S láskou spomínajú všetci
priatelia. Česť jej pamiatke.

Ďakujeme všetkým príbuzným, ka
marátom, susedom, známym za
prejavy sústrasti a za účasť na po
slednej rozlúčke s naším milova
ným synom, bratom, vnukom, pra
vnukom, synovcom, kamarátom
Lukášom Křehlíkom.
Ďakujeme za kvetinové dary a pre
javy sústrasti, ktorými sa prítomní
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.

27. 12. uplynú 2 ro
ky, čo nás opustila
naša mamička, ba
bička a prababička
Helena Korbeľová
z Malaciek. S láskou
na ňu spomínajú
dcéry Marta a Eva s rodinami.

poďakovanie

Smútiaca rodina

Okresná organizácia strany SMER
– sociálna demokracia v Malac
kách praje všetkým členom, sympa
tizantom a občanom Malaciek ve
selé Vianoce a v novom roku 2013
zdravie, šťastie, pracovné i osobné
úspechy.
Mgr. Peter Kalivoda,
predseda OO SMER-SD Malacky
•••
Blížia sa krásne chvíle
vianočné,
v láske, šťastí, harmónii
prežite ich spoločne.
Nie sú dôležité dary,
ale v novom roku
nech sa darí.
Pevné zdravie a veľa
osobných a pracov
ných úspechov v 2013 vám želajú
redakcia LPM.sk
a OZ Ľudia pre Malacky.
•••
Veselé Vianoce, šťastný nový rok 2013
seniorom JDS a všetkým dôchodcom
v Malackách praje
Žofia Lomnická, predsedníčka
OO JDS Malacky.
•••
Keď Vianoce sa blížia a za nami nový
rok, nech šťastie a zdravie sprevádza
každý váš krok.
Krásne Vianoce a v novom roku všet
ko dobré želá členom Dobrovoľné
mu hasičskému zboru Malacky
Ivan Šíra, predseda DHZ Malacky
•••
Všetkým našim členom a priateľom
prajeme vydarené Vianoce, šťastie,
lásku a do nového roka hojnosť zdra
via a pokoja.
Výbor Klubu dôchodcov
Nafta Gas Malacky

JDS – ZO Závod:

Ďakujeme
za vecné dary
do tomboly

Mestský úrad Malacky; Fytopharma,
a. s., Malacky; SPAK, s. r. o., pekáreň
Malacky; Monika Hriňová-Michálko
vá, kvetinárstvo AFRODITA, Malacky;
Naďa Komorníková, Výroba sviečok,
Malacky; Jozef Ivan, mäso – údeni
ny; Ľubica Gelingerová, kníhkupec
tvo ĽUBICA, Malacky; Jana a Jaroslav
Vaček, Malacky; Vanda a Jaroslav Va
čekovci, Malacky; Eva Koprnová, kve
tinárstvo Eva, Gajary; Mária a Pavol
Bagdalíkovci, Gajary a ZUŠ v Malac
kách – E. Zaicovej a P. Srvátkovi ďa
kujeme za kultúrny program.
Eva Eglová, predsedníčka JDS ZO Závod

drobná inzercia
• Zákazkové šitie, úprava odevov.
Kontakt: 0907 71 78 43
• Kresba portrétov, obrazov na objed
návku.
Kontakt: 0904 20 63 98
• Doučím žiakov ZŠ anglický, nemec
ký jazyk a chémiu žiakov ZŠ aj SŠ.
Kontakt: 0949 51 27 33 (po 18.00 h)
• Od septembra pripravím vaše dieťa
na monitor z matematiky, doučujem
žiakov ZŠ od 5.–9. ročníka.
Kontakt: 0911 36 00 52 (po 18.00 h)
• Pripravím žiakov 5. ročníkov ZŠ do
8-ročného gymnázia.
Kontakt: 0905 33 86 76 (po 18.00 h)
• Glazúrovanie vaní.
Kontakt: 0905 98 36 02

12

ŠPORT

22/2012

Malacký hlas
môžete čítať

aj v pohodlí a príjemnej atmosfére
kaviarní a reštaurácií

Máte záujem ponúknuť Malacký hlas aj vo vašej reštaurácii,
kaviarni či kaderníckom salóne a získať za to u nás propagáciu?
CMYK - 40/ 0/ 100/ 0 | RGB - 166/ 206/ 57
Kontaktujte nás na malackyhlas@malacky.sk.
CMYK - 40/ 70/ 100/ 50 | RGB - 96/ 57/ 19

ČSFA Malacky s FC Bayern Mníchov

ČSFA Malacky vo finále
turnaja v Nemecku
Nedeľa 9. decembra sa zapísala do histórie ČSFA Malacky, ale aj mesta
Malacky zlatým písmom. Chlapci mladšej prípravky z ČSFA s Baumi
tom na prsiach sa prebojovali až do finále veľmi prestížneho turnaja
pri nemeckom Stuttgarte. Po dlhej ceste podali výkony hodné repre
zentantov Slovenska. Za sebou nechali veľkokluby ako FC Bayern
Mníchov, 1. FC Kolín, SV Werder Bremen, SK Rapid Viedeň, SK Slávia
Praha a ďalšie.

Najtechnickejším mužstvom
na turnaji boli naši priatelia z klubu
Slávia Praha, ktorá napokon porazila
o 3. miesto FC Bayern Mníchov. Naj
väčšie individuality mali v mužstve
FC Bayern Mníchov. Naopak najväč
ší bojovníci boli z Mainzu, ktorí nás
vo finále porazili. Bola to naša jediná
prehra v turnaji. ČSFA Malacky vyhra
li 6 zápasov, 1 remizovali a len 1 pre
hrali so skóre 16: 11.
Takmer 8-ročné deti hrali futbal
plný pohybu a pressingu, my sme

sa súperom prispôsobili a mali sme
miestami aj navrch práve v činnos
ti napádania a pressingu. Čo trocha
chýbalo, bol dôraz v osobnom súboji
a hra telom a streľba z diaľky. Kladne
sa o hre našich vyjadrovali aj súperi,
napríklad vedúci mužstva SV Wer
der Bremen p. Verenkamp povedal:
„U vás v Malackách sa asi dobre pra
cuje s mládežou.“
Na naše skromné podmienky sme
dosiahli niečo výnimočné. Ak ešte
zlepšíme dôraz, streľbu a rýchlosť,

tak môžeme byť častejšie vo finále
takýchto turnajov. Poďakovanie patrí
všetkým rodičom za povzbudzo
vanie, ľuďom bez ktorých by tento
úspech pre ČSFA Malacky určite ne
bol, našim sponzorom a partnerom
ČSFA.
V mesiaci január sa bude konať
nábor 4- až 9-ročných detí do futba
lovej akadémie ČSFA v Malackách.
Viac informácií na t. č.: 0903 17 00 19
alebo na www.csfa.sk.
Vo štvrtok 13. decembra mladuč
kých futbalistov slávnostne prijal
i primátor mesta J. Ondrejka. Futba
listi sa zapísali do pamätnej knihy
mesta, a tým aj do našej histórie. Ako
prekvapenie dostali tortu v tvare fut
balovej lopty.
Text: V. Provazníková/N. Slobodová
Foto: ČSFA

Volejbalisti bodovali
V decembri sa predviedli na palubovkách všetky družstvá VO Strojár
Malacky. Vo väčšine zápasov bodovali naplno muži, juniorky aj žiač
ky. Len žiaci nedokázali vybojovať prvé sezónne bodíky.

Bratislavská volejbalová liga (BVL)
Muži: Malacky „B“–Bilíkova 3:0
(75:0) kontumačne, MeGusta–Malac
ky „C“ 2:3 (22,-16,17,-21,-14)
Zostava: Haringa, Holka, Lipták,
Husár, Janík, Osuský (M. Kura)
Nováčik súťaže s hráčmi zvučných
mien ako Schottert, Šomko, Husár,
Hronský nestačil na Malačanov ani
na domácej pôde. Vo vyrovnanom
boji sa nakoniec tešili hostia z vydre
tého víťazstva.
2. liga juniorky: Bilíkova „B“–Ma
lacky 0:3 (-19,-18,-24)
Zostava: Dušková, Nízka, Slezá
ková, Sandanusová, Körmendyová,
Hruzová, Šimková, libero Pavlíková
(Nemčovičová)
Naše juniorky zvládli úlohu favo
rita na ihrisku húževnatej rezervy ju
nioriek Bilíkovej a dotiahli sa tak na
3. miesto na úroveň Pezinčaniek.

M SR Ob BA žiačky: Slávia UK
„C“–Malacky 0:3 (-20,-14,-8) a 0:3
(-17,-17,-21)
Zostava: Sandanusová, Dušková,
Šnegoňová, Körmendyová, Šimková,
Šamulková (Rublíková, Márnotová,
Lukačovičová).
Žiačky si vybojovali postup do ba
ráže v priamom súboji o 3. miesto
a pred posledným kolom, ktoré odo
hrajú doma sa môžu začať pripravo
vať na barážový turnaj, ktorý sa usku
toční 12. 1. Postupujúci do baráže:
Malacky, Slávia UK „C“, Slávia UK „B“
a prehratý po poslednom kole Slávia
UK „A“/Pezinok.
M SR Ob BA žiaci: Volley Team–
Malacky 3:0 (14,24,10), VKP–Malacky
3:0 (23,24,13)
Žiaci nedokázali dotiahnuť dôle
žité vyrovnané sety v koncovke vo
svoj prospech, a tak hladko prehrali

v oboch zápasoch turnaja a čakajú
na svoje prvé víťazstva v ťažkej kon
kurencii.			
-mh-

Pohár primátora
Pezinka putoval
do Malaciek
V nedeľu 16. 12. sa v športovej hale
SOŠ v Pezinku uskutočnil vianočný
turnaj o Pohár primátora mesta Pezi
nok vo futbale. Na turnaji sa zúčast
nilo 16 družstiev, ktoré spolu bojovali
v kategóriách U 13 mladší žiaci a U 15
starší žiaci. Bojovalo sa v dvoch skupi

Vianočný volejbalový
kolotoč mládeže
a dospelých

VO TJ Strojár Malacky organizuje 21. 12. v ŠH Malina v Malackách každo
ročné stretnutie volejbalistov, volejbalistiek a priaznivcov tohto športu –
Vianočný volejbalový kolotoč dvojíc, prvý raz pre mládež aj dospelých.
Prihlasovanie: Matej Haringa – 0903 55 70 74, haringa.matej@gmail.com,
Tomáš Šamulka – 0918 17 73 24, shamul@azet.sk, (uviesť treba meno, priez
visko obidvoch z dvojice, kontakt)
Štartovné: 7 €/osoba (v cene tričko)
Občerstvenie: bufet
Mládež – prezentácia: 15.30–16.00 h, začiatok: 16.00 h–18.30 h (dvojice môžu
byť chlapčenské, dievčenské, mixové)
Dospelí – prezentácia: 18.00–18.30 h, začiatok: 18.30–21.00 h (dvojice môžu
byť mužské, ženské, mixové, no v dvojici nesmú byť dvaja profesionáli).
VO TJ Strojár Malacky

nách po štyroch, futbalisti Žolíka Ma
lacky v skupine starších žiakov s pre
hľadom postúpili do finále po pre
svedčivých výsledkoch a víťazstvách
nad ŠTK Šamorín 4:0, FK Slovan Ivan
ka pri Dunaji 2:0, PSČ Pezinok 2:0.
Vo finále, ktoré bolo dôstojným
vyvrcholením celého turnaja, sa stret
li futbalisti z prvoligového ŠK SFM
Senec a chlapci zo Žolíka Malacky.
Zápas ako „remeň“ so všetkým, čo
k dnešnému modernému futbalu
patrí. Rýchlosťou, bojovnosťou a ag
resívnym štýlom sme svojho oveľa
skúsenejšieho súpera zaskočili hneď
od začiatku zápasu. V obojstranne
kvalitnom zápase sa naši chlapci ujali
vedenia 2:0, po pekných akciách ce
lého tímu. Strelcami gólov boli J. Hit
mar a R. Muškát. Súper stačil v závere
už iba skorigovať stav na konečných
2:1 pre Žolík Malacky, takže pohár
putoval zaslúžene do Malaciek.
Žolík Malacky: Adam Havlík, Lukáš
Ďuriš, Daniel Čeřovský, Marek Kovár,
Jakub Hitmar, Róbert Sova, Samuel
Foltýn, Róbert Muškát, Mário Lörin
czi, Erik Szecsenyi.
Tréner: Radoslav Ďuriš
Text, foto: Peter Hitmar
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