
Na tomto najdôležitejšom veľtr
hu cestovného ruchu na Slovensku 
sa prezentujeme spoločne so Ska
licou a  Senicou pod hlavičkou Zá
horie, aby sme spoločnými silami 
predstavili náš región ako turistickú 
destináciu, ktorá má čo ponúknuť.
Túto jednotnú prezentáciu Záhoria 
zastrešuje Združenie miest a  obcí 
záhorskej oblasti. Vo štvrtok 24. ja
nuára o 12. hodine sa uskutoční 
sláv nostné predstavenie nového 
loga združenia. 

Výstavný stánok s plochou 80 m² 
bude prezentovať najzaujímavej

šie atraktivity a  miesta v  okresoch 
Skalica, Senica a Malacky. Bude roz
delený na tri hlavné časti: Pamiatky 

Záhoria, Vodná turistika a Golf. Prá
ve tieto oblasti sú tie, ktoré spája jú 
a definujú ce lé Záhorie. Veď predsa 
jazerá a  štrko viská, kostoly a  kaš

tiele nájdeme na  každom kroku 
a v posledných rokoch už aj golfové 
ihriská. 

Prezentovať budeme aj turistiku 
v  Malých Karpatoch či rybárčenie 
v rieke Morava. 

Malacký okres bude reprezento
vať Malacký kaštieľ, rekreačné stre
disko Rudava v  Malých Levároch 
a golfový rezort Black&White.

Neodmysliteľnou súčasťou ex
po zí cie budú pulty turistických in
formačných kancelárií poskytujúce 
informácie a  propagačné materiá
ly o  mnohých subjektoch z  oblasti 
cestovného ruchu. Celý výstavný 
stánok bude vizuálne zatraktívnený 
fotografiami.

-mija- 

Okresné riaditeľstvo Policajné
ho zboru v  Malackách zaznamena
lo zvýšený počet žiadostí o  výme
nu vodičských preukazov. Mnohí 
z občanov sú zrejme dezorientovaní 
z  množstva zmien, ktoré priniesol 
nový rok aj prostredníctvom legisla
tívy. Na  stránkach Malackého hlasu 
sa dozviete i to, kedy je po
trebné vymeniť práve váš 
vodičský preukaz.

Aj mesiac január je časom podá
vania daňových priznaní a všetkých 
daňovníkov v  Malackách čaká nie
koľko zmien. Oddelenie ekonomiky 
MsÚ vypracovalo usmernenie pre 
daňovníkov o čase a spôsobe podá
vania daňových priznaní k miestnym 
daniam v roku 2013. A tiež  o ozna
movacej povinnosti k  po
platku za  komunálny od
pad.

Už najbližší piatok a sobotu sa prí
du do našich štyroch základných škôl 
zapísať prváci, ktorí svoju školskú 
púť odštartujú už v septembri. Mno
hí školáci však „zarezávajú“ už teraz 
a čakajú ich rôzne skúšky, testovania, 
či odpovedania. Preto je pre nich iste 
dôležité vedieť, kedy ich čaká od
dych. Pripravili sme pre vás 
prehľad prázdninových dní 
v roku 2013. 4Vi
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Čakajú nás voľné 
dni. Kedy?

Kedy vymeniť 
vodičský preukaz?

Daňové priznania 
v roku 2013 
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Malacky sa 24.–27. januára predstavia na medzinárodnom veľtrhu 
cestovného ruchu ITF SLovAKIAToUR. Už jeho 19. ročník sa bude 
konať v Bratislave.

Malacky sa predstavia 
na ITF SLovAKIAToUR

Asi najväčšou pozitívnou zmenou 
bolo to, že sme odložili do  archívu 
čiernobielu tlač. Od  júna 2012 vy
chádzame plnofarebne a  dokonca 
nás (teda mestský rozpočet) to nič 
nestálo. Finančne nás podporil mo
bilný operátor Telefónica Slovakia, 
za čo mu veľmi pekne ďakujeme. 

Ušetrili sme aj na ďalšom fronte. 
Vďaka novým technológiám a  soft
vérom sa stalo efektívnejším a lacnej
ším aj polygrafické spracovanie a tlač 

novín. Od mája 2012 nás stojí oveľa 
menej a ušetrené peniažky sme ve
novali na zlepšenie distribúcie no vín. 
Lebo predsa zbytočne by sme no viny 
vylepšovali, ak by sa k vám, čitateľom 
nedostali. Noviny vychádzajú z  tla
čiarne vo štvrtok predpoludním a už 
do  soboty poludnia by ste ich mali 
mať v poštových schránkach. Začiat
ky s novou distribúciou neboli ľahké, 
tak ako to už pri všetkých začiatkoch 

Dobré 
skutky

Pred koncom roka sa ma dcérka 
spýtala: „Mami, aké si mám dať no
voročné predsavzatie?” Jej otázka ma 
zaskočila, lebo sama si predsavzatia 
nedávam. Veci riešim aktuálne, keď je 
treba, a  nemám potrebu sama seba 
poháňať zlým pocitom z nesplnených 
predsavzatí. Ale mnohí ľudia akoby 
si plnením záväzkov posilňovali svoj 
charakter, podporovali rast vlastnej 
osobnosti. „Prestanem fajčiť.” „Schud
nem.” „Začnem cvičiť.” Tak sa často 
na  Nový rok začína boj s  vlastnými 
ne duhmi. A  ako sa o  dvanásť mesia
cov končí? Radšej sa ani nepýtajme, 
veď na  tie sľuby si už možno nikto 
ani nepamätá! Načo učiť mládež to
lerovať zaužívaný stereotyp o  pred
savzatiach, ktoré sú dobré na to, aby 
sa porušo vali? Radšej si ich nedá
vať a  konať správne veci prirodzene, 
z  vlastného presvedčenia. Pomáhať, 
kde sa dá, a robiť dobré skutky. Vyšším 
stupienkom, za  ktorý nešetrím obdi
vom, je dobrovoľníctvo. Tam ide len 
o  výsledok, nie o  to, čo sa o  dobrých 
skutkoch a ich pôvodcoch hovorí či pí
še. Tam sa rodí ozajstná veľkorysosť...

Viac sa o dobrovoľníctve dočítate 
na strane 7.

Tatiana Búbelová

Šetrili sme prírodu 
aj rozpočet

Malacký hlas prešiel v roku 2012 niekoľkými zme-
nami a dúfame, že tento rok sa nám ich podarí mi-
nimálne udržať, ak nie vylepšiť.

Pokračovanie na 7. strane

Dá sa povedať, že plesovú sezónu 
v našom okolí odštartoval 20. letec
ký reprezentačný ples Dopravného 
krídla gen. M. R. Štefánika Kuchyňa, 
ktorý sa uskutočnil 11. januára v Ro
hožníku. 

O  deň neskôr 12. januára sa Se
ničania zabávali na Hasičskom plese 
a v Skalici sa sukne vlnili na XIX. Re
prezentačnom plese mesta. 

A ďalej nás čaká:
19. 1. –  3. Študetský ples, KD Senica
19. 1. –  121. Hasičský ples. Dom kul

túry Skalica
19. 1. –  Reprezentačný ples poľovní

kov skalického okresu, Dom 
kultúry Gbely

19. 1. –  6. Rohožnícky obecný ples, 
KD Rohožník

Kam plesať? 
Možností 

je veľa!
opäť je tu plesová sezóna, ktorá neodmysliteľne patrí k  povia-
nočnému obdobiu. Začína sa víkendom po Troch kráľoch a tr vá 
až do Popolcovej stredy, ktorá je tento rok 13. februá ra. Pre toto 
obdobie sú typické rôzne zábavy, fašiangové slávnos ti a  ple-
sy. na Slovensku plesovú sezónu už po trinásty raz otvoril Ples 
v  opere. My sme pre vás pripravili prehľad plesov, ktoré sa ko-
najú v okolí Malaciek či priamo v našom meste.

Pokračovanie na 6. strane

20. letecký reprezentačný ples 
Dopravného krídla 

gen. M. R. Štefánika Kuchyňa
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Tento spoločný lístok je jedným 
z  prvých krokov k  integrovanej do
prave v našom kraji. Prvá etapa Integ
rovaného dopravného systému má 
byť spustená od  marca. Na  decem
brových zastupiteľstvách to schválili 
poslanci BSK aj hlavného mesta.

Jeden lístok do 20 zón
Územie kraja bude rozčlenené na  

vyše 20 zón, dve z nich budú mest

ské, zvyšné regionálne. Pri kúpe lístka 
si zákazník zvolí, cez aké zóny bude 
cestovať a podľa toho za lístok zapla
tí. Výška cestovného sa teda bude 
odvíjať od počtu zvolených zón a dĺž
ky platnosti lístka.

Ak napríklad Malačan dochádza 
do  Bratislavy, po  zavedení integro
vaného dopravného systému zaplatí 
za predplatený cestovný lístok 76,90 € 
mesačne. Dnes je to 83,66 € mesač

ne. Cestovať s ním môže bez ďalších 
poplatkov neobmedzene po Brati sla
ve a  v  piatich regionálnych zónach, 
ktoré zahŕňajú Stupavu, Lozorno, 
Plavecký Štvrtok, Zohor, Jakubov 
či Malacky. Pre cestujúceho by mal 
systém znamenať v  konečnom dô
sledku nižšiu cenu. Súčasné kupóny 
Bratislavskej integrovanej dopravy 
predávať prestanú, cestujúci ich však 
budú môcť používať, kým neuplynie 
ich platnosť.

Strata v roku 2013, 
potom zisk

Zjednotenie cestovných lístkov, 
prechod z plávajúcej na  fixnú tarifu, 
či spoločné sociálne zľavy budú mať 
na začiatku dosah na MHD, železnice 

aj autobusovú dopravu. Predpokla
daná strata by mala byť v roku 2013 
vyše 630.000 €. Primátor Bratislavy 
Milan Ftáčnik uviedol, že postupný  
nárast cestujúcich by mal stratu pre
kryť a neskôr produkovať prínosy. Ta 
ké sú vraj skúsenosti z Juhomoravské
ho kraja, kde tiež zavádzali takýto in
tegrovaný systém.

Náklady, resp. zisky by si podľa 
Ftáčnika mali mesto a BSK deliť pod
ľa tzv. miestokilometrov. Ftáčnik ho
voril o  počítaní cestujúcich. „Podáš 
výkon, máš peniaze. Nejde o to, či sa 
jazdí, ale či ponuku niekto potrebuje, 
či sa nevozí vzduch,“ vysvetlil s  tým, 
že integrovaný systém by mal teda 
taktiež zefektívniť dopravu.

M. Janotová, zdroj: BSK

SPRAVODAJSTVO

Výstavba mosta cez rieku Mora
va zo Záhorskej Vsi do  rakúskeho 
Angernu je naplánovaná najskôr 
od roku 2015. Ide o ďalší projekt ce
zhraničnej spolupráce Bratislavské
ho kraja a  Dolného Rakúska, ktorý 
má byť financovaný z  eurofondov. 
Predpokladané náklady na prípravu 
a výstavbu mosta sú 12 miliónov €.

Výstavba nadväzuje na historický 
most, ktorý v  minulosti spájal An
gern a Záhorskú Ves.

„Vychádzame aj z platného územ
ného plánu, ako aj z  novopripravo
vaného územného plánu, ktorý de
finuje Angern a  Záhorskú Ves ako 
strategické cestné prepojenie regio
nálneho charakteru,“ informovala 
hovorkyňa Bratislavského samo
správneho kraja Iveta Tyšlerová. 

Snahou kraja je ešte v  progra
movom období 2007–2013 získať 
finančné prostriedky na  obstaranie 
projektovej dokumentácie a  záro
veň získať všetky potrebné povole
nia resp. vyjadrenia. Žiadosť o  ne
návratný finančný prostriedok bola  
podaná, aj schválená. 

Samotná výstavba mosta me
dzi Záhorskou Vsou a Angernom sa 
stáva prioritou župy na nasledujúce 
programové obdobie 2014–2020, 
keďže v Programe cezhraničnej spo
lupráce Slovenská republika–Ra
kúsko 2007–2013 nie je na  tento 
pro jekt dostatok peňazí. Výstavba 
je naplánovaná až na  nové progra
mové obdobie, teda najskôr od roku 
2015. V roku 2014 sa totiž len začína 
programové obdobie a  bude treba 
počkať na  výzvu na  predkladanie 
projektov, ich schválenie a následné 
vysúťaženie dodávateľa.

-mija-, 
zdroj: SITA, BSK 

Malačania
tretí 
najlepší

vianočná zbierka v  71 obcho-
doch Tesco na  Slovensku vy-
niesla 90  000 €, z  toho sumou 
takmer 5547 € prispeli nakupu-
júci v hypermarkete Tesco v Ma-
lackách. Bola to tretia najvyššia 
suma. 

Malačania a  návštevníci Tesca 
v Ma lackách ukázali zmysel pre dob
ročinnosť. „V hypermarkete Malacky 
sa vyzbieralo spolu takmer 5550 €. 
Je to výborný výsledok – dokon
ca tretí najlepší v  rámci Slovenska. 
Svedčí to o  tom, že obyvatelia Ma
laciek majú veľký zmysel pre dobro
činnosť a pomoc druhým,“ povedala 
manažérka komunikácie Tesco Sto
res SR, a. s., Zu zana Lošáková.

Svoj podiel na  tom majú aj čle
novia Okresného centra Slovenské
ho zväzu telesne postihnutých, ktorí 
príspevky osobne vyberali. „Ďakuje
me ZŠ Štúrova za výrobu upomien
kových predmetov ku zbierke a  fir
me EXPRESTLAČ Bratislava, ktoré 
nám takouto formou pomohli získať 
financie, ktoré využijeme v prospech 
detí, mládeže a občanov s telesným 
a  zdravotným postihnutím,“ pripo
menula V. Janečková, predsedníčka 
OC SZTP. Poďakovanie patrí všetkým 
občanom, ktorí prispeli do zbierky. 

Vyzbierané peniaze sa využi
jú na  sociálnorehabilitačné a  in
tegračné pobyty a športové aktivity 
pre telesne postihnutých v  okrese 
Malacky. Vďaka týmto aktivitám si 
rozvíjajú svoje zručnosti a  návyky, 
učia sa nezávislosti, samostatnosti 
a sociálnej integrácii. 

Už 11. ročník Vianočnej zbierky 
s názvom Pomôžte spolu s nami or
ganizovala počas štyroch predĺže
ných adventných víkendov Nadácia 
Tesco v  spolupráci so svojim dlho
ročným partnerom Slovenskou hu
manitnou radou a novými partner
mi Slovenskou katolíckou charitou 
a Nadáciou Výskum rakoviny.

T. Búbelová, M. Trenčíková

Ráno do práce vlakom. v ruke lístok. v Bratislave ešte MHD, v ruke 
ďalší lístok. Z práce opäť MHD a opäť lístok. Potom autobusom do   
Malaciek, od  šoféra kupujem ďalší lístok. Tak toto by malo byť už 
čoskoro minulosťou. v celom Bratislavskom kraji by nám mal stačiť 
jeden jediný lístok, ktorý bude platiť pre spoje Dopravného podniku 
Bratislava, Železničnej spoločnosti Slovensko, spoločnosti Slovak Li-
nes a zrejme aj RegioJet. 

Kedy sa 
dočkáme 
mosta 
do Rakúska?

Spojenie Záhoria s  Rakúskom 
cez rieku Moravu sa zdá ako 
niečo, čoho sa snáď už ani ne-
dočkáme. Dlhoročné plány 
však stále nezapadli prachom 
a  opäť sa s  nimi pracuje. I  keď 
časové údaje sú stále niekde 
v nekonečne. 

 Bude nám stačiť jeden lístok

Delobuchy 
a petardy 

bez 
obmedzení

Silvester 2012 sa po mnohých rokoch v Malackách 
niesol v  znamení neobmedzeného používania 
delobuchov, petárd a  inej zábavnej pyrotechni-
ky. Uznesením č. 147/2012 zo dňa 6. 12. 2012 ma-
lackí poslanci zrušili doteraz platné vZn č. 3/1999 
o  obmedzení používania tzv. zábavnej pyrotech-
niky a  iných predmetov spôsobujúcich detonáciu 
v meste Malacky. 

Stalo sa to na základe podnetu prokurátora, ktorý po
dal protest a upozornil, že niektoré ustanovenia mestskej 
normy boli v  rozpore so zákonom. Teraz sa používanie 
zábavnej pyrotechniky riadi len literou platného zákona 
o banskej činnosti. Obyvatelia tak po 13 rokoch zažili búr
livú silvestrovskú noc, počas ktorej mestská polícia pri
jala niekoľko telefonických sťažností na  rušenie nočné
ho pokoja. Nedialo sa však nič nepovolené. Sťažnosť sa 
objavila aj v rubrike Otázky a podnety na www.malac-
ky.sk a  nám zostáva konštatovať, že návrh Malačianky, 
aby sa v bu dúcnosti používanie pyrotechniky obmedzilo 
na „polhodinku” tesne po polnoci zo zákona nemá šancu 
na úspech.          Text, foto: -tabu-

Na  záležitosť sme sa 
opýtali policajtov aj doprav
ného inšpektora. Odpoveď 
je rovnaká. Jánošíkova uli
ca je dopravnými značkami 
označená ako obytná zóna 
a  maximálna povolená 
rýchlosť je tam 30 km/h. Ak ide nie
kto tridsiatkou, nerovnosť na vozov

ke, ani spomaľovač ho ne
môže prekvapiť a spôsobiť 
nepríjemnosti. 

Podľa odborníka na do
pravu sa v obytných zónach 
neumiestňujú dopravné 
značenia typu upozorne

nia na spomaľovač a podobne, lebo 
všetko rieši práve obmedzená rých

losť. Ak ide niekto tridsiatkou a me
nej, tak si všimne všetko aj bez do
datočného značenia a stihne zarea
govať.

Takže problémom nie je slabé 
osvetlenie či chýbajúce značenie, ale 
vysoká rýchlosť. 

Obyvatelia Jánoší kovej ulice nám 
potvrdili, že trid siatku tam rešpektu
je má lokto. A  podskočenie na  spo
maľovači je ten posledný problém, 
ktorý by nás mal trápiť. Vodiči by si 
mali uvedomiť, že je to obytná zóna 
a pred autom sa im teda kedykoľvek 
– spravidla neočakávane – môžu zja
viť deti...!

       -mija- 

 neviditeľný spomaľovač

KRITICKÝM
PEROM

v uplynulých týždňoch dostal mestský úrad niekoľko sťažností na zle 
viditeľný spomaľovač cestnej premávky na Jánošíkovej ulici. Píše sa 
v nich, že daná časť ulice je večer slabo osvetlená a že na spomaľovač 
neupozorňuje žiadna dopravná značka. v noci tak môže spomaľovač 
šoférov prekvapiť.

na Jánošíkovej

 Kalendár
mesta je ešte
v predaji

Kalendár mesta Malacky na rok 2013 sa zrodil z nád
herných fotogra fií, ktoré boli súčasťou letnej fotogra
fickej súťaže Objav čaro Záhoria. Túto súťaž zrealizovalo 
oddelenie marke tingu v MsÚ pre všetkých zaniete ných 
fotografov. A čaro Záhoria sa nakoniec objavilo. Ak sa 
o  tom chce te presvedčiť sami, kalendár je v  predaji 
v klientskom centre a v turistickoinformačnej kance
lárii (v in ku bátore) za 2,80 €. V kalendári nájdu svoje 
fotografie i tí, ktorí sa v súťaži neumiestnili.

n. Slobodová

http://www.malacky.sk
http://www.malacky.sk
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RNDr. Jozef Ondrejka, primátor

Prelom rokov je rovnako ako po
lovica volebného obdobia dobrým 
dôvodom na  hodnotenie. Nemáme 
priestor na podrobnú správu, preto si 
aspoň   čiastočne pripomeňme ro ky 
2011, 2012 a povedzme o niektorých 
pripravovaných zámeroch v  roku 
2013.

obdobie 2011–2012
Štyri roky škrtania v rozpočte

Nielen prvú polovicu volebného 
obdobia, ale v podstate uplynulé štyri 
roky negatívne ovplyvňoval výrazný 
pokles dane z príjmov fyzických osôb. 
Výpadok pre naše mesto bol až 1,46 
mil. €. Ako vznikol? Štát každoročne 
najskôr podľa svojich prognóz odha
duje objem financií určených pre 
mes tá a obce na plnenie úloh, ktoré  
im zveril. Potom mestá aj z  týchto 
údajov pripravujú svoje rozpočty, 
a  teda plán ročnej činnosti. Ale prá
ve v ostatných štyroch rokoch sa po
čas roka niekoľkokrát znižovali nielen 

odhady, ale hlavne skutočné príjmy. 
Potom vždy nutne nasledovalo pre
hodnocovanie rozpočtu. Znamenalo 
to neprestajné hľadanie rezerv a  šet
renie, avšak pri rovnakom množstve 
práce. Aj pri znížených rozpočtoch 
musela samospráva plniť všetky zve
rené kompetencie, a tých je 4 820.

Kompetencie stále nie sú 
dofinancované

Mesto za uplynulé dva roky spo
trebovalo 22 mil. €, z toho na bežné 
výdavky 18,5 mil. €. 

Najväčšiu časť bežných výdavkov 
mesta 8 mil. € (t. j. 43 %) bolo pou
žitých na školstvo. Štát nám pritom 
na  túto ním zverenú kompetenciu 
poskytol len 3,5 mil. €. Pre mater
skú školu, školské jedálne, školské 
kluby detí, základnú umeleckú školu 
a centrum voľného času mesto mu
selo navyše pridať ďalších 255  000 
€, aby tieto zariadenia vôbec mohli 
fungovať. Okrem bežných mesto 
financovalo aj kapitálové výdav
ky školstva, a  to sumou 509  000 €. 
Z  nej sa prednostne riešil nedosta
tok miest pre deti v  materskej ško
le. Treba uviesť, že problém vzni
kol podľa mňa zbytočnými štátom 
zmenenými norma mi. Tie povoľujú 
nižší počet detí v  triedach, čím sa 
zamedzilo navštevovať škôlku pre 
viac ako stovku detí. Dnes, po  na
dobudnutí domu vhodného pre 

detský domov, jeho rekonštruk
cii, následnej zámene s  detským 
domovom a ďalšej rekonštrukcii, pre 
deti slúži ďalšie pracovisko škôlky 
na Rakárenskej ulici.

Podobne ako školstvo aj sociál ne 
služby mesto dofinancovalo. Kon
krétne k  673  000 € zo štátu prida
lo ďalších 526 000 € na dostatočnú 
podporu pomoci pre tých, ktorí ju 
najviac potrebujú. Ide predovšet
kým o  príspevok na  financovanie 
opatrovateľskej služby v  zariade
niach a v domácnosti, stravy, útulku 
či prepravnej služby. Bez dofinanco
vania od  mesta by každá sociálna 
služba bola pre ľudí prakticky ne
dostupná. Zámerne, na príklade iba 
dvoch oblastí (školskej a  sociálnej), 
som spo menul výšku dofinanco
vania mes tom, aby som konkrétne 
doku mentoval často medializova
nú kriti ku, že prechod kompetencií 
na  mes tá a  obce nie je dostatočne 
podlože ný financiami. Samozrejme, 
že potom peniaze chýbajú pri lep
šom za bezpečovaní ostatných po

vinností mes ta. No napriek takýmto 
ťažkostiam svietilo verejné osvet
lenie, vyvá žal sa odpad, likvidovali 
čierne skládky, kosila zeleň, udržia
vali cintoríny...

Uskutočnené zámery
V súčasnosti je nenávratné finan

covanie najvýznamnejšou a  často 
jedinou formou ako prefinancovať 
realizáciu dôležitých zámerov. Vďaka 
úspešnej grantovej politike sa prá
ve uskutočňuje pre Malacky histo
ricky najväčší zámer – odkanalizova
nie veľkej časti mesta za 14,7 mil. €. 
V uplynulom období sa ukončili pro
jekty PALTOUR, INREN, ROSEMAN 
v hodnote 787 000 €. Ďalej bolo zdi
gitalizované kino, zrekonštruovaná  
vstupná brána, vstup a hlavné scho
disko do kaštieľa, fontána pri kaštieli, 
revitalizovala sa lokalita Tri duby, do
budované je ihrisko na sídlisku Juh, 
rozšírený je kamerový systém.

Za  poskytnuté peniaze patrí 
poďa kovanie okrem Európskej únii 
aj Úra du vlády SR, Audiovizuálnemu 
fondu,  Bratislavskému samospráv
nemu kraju, spoločnostiam SPP, Naf
ta, Swedspan, Pozagas a ďalším. 

Z  vlastných zdrojov bolo vybu
dované odvodnenie najviac zapla
vovanej časti mesta na  Stupavskej 
ulici. Okrem toho boli vypracované 
a podané ďalšie žiadosti v hodnote 
4,2 mil. €.

Rok 2013

Rozpočet
V  minulosti bol ročný rozpočet 

mesta vždy prijatý ako vyrovnaný, 
teda príjmy sa rovnali výdavkom. His
toricky prvýkrát má mesto Malacky 
na  rok 2013 schválený prebytkový 
rozpočet, teda s vyššími príjmami ako 
výdavkami. Rozdiel je 386 tis. €, to je 
1,6% príjmov a  dokonca 3,7% bež
ných príjmov. K tomuto výsledku roz
počtového hospodárenia môžeme 
pripočítať očakávaný prebytok hos
podárenia z  roku 2012, teda ušetre
ných ďalších približne 128 tis. €. Tým 
sme sa prihlásili k naozaj zodpoved
nej finančnej politike v čase dlhovej 
krízy. Napriek tejto rezerve rozpočet 
postačuje na zabezpečenie všetkých 
funkcií mesta. To platí za predpokla
du, že sa naplnia všetky očakávané 
príjmy. Rozpočet je zverejnený na in
ternetovej stránke mesta.

Úroveň rozpočtu mesta sa najlep
šie ukáže pri porovnaní so štátnym 
rozpočtom. Ten je na rozdiel od náš
ho deficitný, teda príjmy sú nižšie 
od výdavkov, a to o hrozivé 4 mld. €, 
t.j. 31% príjmov. Na spresnenie, pre
bytok mestského rozpočtu je podľa 
metodiky ESA 95, ktorá je použitá pri 
štátnom rozpočte, dokonca 730 mil. 
€, to je 2,9 % všetkých príjmov a  až 
6,9 % bežných príjmov.

Zadlženosť
Žijeme v  období, keď sa mno

hí zadlžili tak, že už nie sú schopní 
splácať svoj dlh. Týka sa to jednotliv
cov, firiem, miest a dokonca i štátov. 
Teraz im hrozí bankrot so všetkými 
dôsledkami. Preto v čase dlhovej krí
zy je pre vás dôležité vedieť o stave 
zadlženosti nášho mesta. Zákon č. 
853 z roku 2004 určuje mestám pra
vidlá i  kritériá pre výšku dlhu. Prvá 
podmienka limituje celkovú sumu 
dlhu. Tá nemá prekročiť 60% bež
ných príjmov predchádzajúceho 
roka. V Malackách tento ukazovateľ 

v roku 2011 dosahoval 35,17%, pod
ľa schválených rozpočtov každoroč
ne klesá o  viac ako 3 percentuálne 
body a v  roku 2015 sa očakáva po
kles na 19,63%. Druhá zákonná pod
mienka limituje sumu ročných splá
tok. Tá nemá prekročiť 25% bežných 

príjmov predchádzajúceho roka. 
Tento ukazovateľ bol, je a  do  roku 
2015 aj bude na  úrovni pod 3,6%, 
teda hlboko pod zákonnou hrani
cou. Hodnota i  trend oboch indiká
torov znamená dostatočné ubezpe
čenie, že naše mesto z pohľadu zadl
ženosti nie je ohrozené. 

Plány 
Inšpiráciou pre plánovanie sú 

rôzne veci, ktoré trápia obyvateľov 
mesta. Raz strata zamestnania, ino
kedy vysoké životné náklady, prob
lém s  parkovaním, rušenie nočné
ho pokoja, poškodená cesta alebo 
chodník, znečistené životné pros
tredie, atď. Tie z problémov, ktorých 
riešenie poznáme a  je v pôsobnosti 
samosprávy, sú v rozsahu finančných 
možností pripravené v  tomto roku 
na  realizáciu. Prioritu vzhľadom 
na rozsah má budovanie kanalizácie. 
Ďalej sa podľa schváleného rozpoč
tu konkretizuje rozsah výstavby a re
konštrukcie miestnych komunikácií, 
verejného osvetlenia. Podobne sprá
va a údržba zelene, cintorínov a os
tatného majetku. Po  rekonštrukcii 
objektu na Ul. 1. mája sa otvorí den
ný stacionár, ďalšie významné sociál
ne zariadenie. V prípade úspešnosti 
podaných žiadostí sa budú realizo
vať projekty Integrovaná zóna Juh, 

Elektronizácia samosprávy, Terminál 
integrovanej dopravy, Oprava havá
rie na  ZŠ Záhorácka a  Revitalizácia 
verejného priestranstva na ul. Břec
lavská a  1. mája. Významné bude 
spracovanie dokumentov a  verejná 
diskusia k  Územnému plánu zóny 
centrálnej mestskej oblasti, k  Opti
malizácii systému MHD, ale hlavne 
k parkovacej politiky mesta.

Pre najbližšie tri roky sa rozpočtu
je čiastka po 150 tis. € na rekonštruk
ciu komínov, strechy a  odvodňova
cích žľabov kaštieľa. Okrem toho by 
som rád umožnil ochotným dobro
voľníkom pomôcť pri sprístupnení 
ďalších časti kaštieľa pre verejnosť. 
Samozrejme, že organizovane, pod 
odborným dohľadom. Ale najväč
šou výzvou pri kaštieli zostáva zís
kanie nenávratnej finančnej pomoci 
v dostatočnom množstve pre úplnú 
rekonštrukciu. O to sa pokúsime.

V roku 2013 bude podpísaná Part
nerská dohoda na  roky 2014–2020, 
podľa ktorej budeme môcť žiadať 
Brusel o finančnú pomoc v nasledu
júcich siedmych rokoch. Ak terajšie 
možnosti Bratislavského kraja sú dis
kriminačné v  porovnaní s  možnos
ťami zvyšných krajov Slovenska, tak 
budúce obdobie bude podľa pripra
vovaných návrhov ešte horšie, resp. 
nebude mať pre náš kraj v  podsta
te žiadny význam. Preto pokladám 
za  absolútne kľúčové, aby sme sa 
všetci v Bratislavskom kraji zjednotili 
a vynaložili maximálne úsilie na od
stránenie tejto diskriminácie.

• • •
A  čo by som mestu želal v  roku 

2013? Aby ho obchádzali negatívne 
udalosti, akými bol napríklad požiar 
technologickej linky alebo spreneve
ra v MsCSS. Potom by som mu želal, 
aby sa našiel realizovateľný spôsob 
pomoci obyvateľom Družstevnej 
ulice. Aby sme realizovali všetky pri
pravované zámery, ktoré budú zlep
šovať život všetkým obyvateľom Ma
laciek, aby boli Malacky ...

v uplynulých mesiacoch sme vám pri príležitosti polovice funkčného obdobia komunálnych politikov (27. 11. 
2012) prinášali informácie od našich poslancov o ich činnosti. na záver tohto projektu vám prinášame odpoveď 
od nášho najvyššieho voleného predstaviteľa – primátora. A keďže je začiatok nového roka, okrem zhodnote-
nia prvej polovice súčasného funkčného obdobia sme sa ho opýtali aj na to, čo čaká Malacky v roku 2013.

Čo pre nás urobili 
v prvej polovici 
volebného obdobia?

Rozpočet na rok 2013 v tis. €
SR Malacky

Príjmy 13 062 151 24 757
Výdavky 17 130 213 24 371
Rozdiel -4 068 062 386
± k príjmom -31,1 % 1,6 %

Prognózovaný a skutočný podiel na výnose DP FO
2009 2010 2011 2012

Odhad MF SR 4 593 872 3 654 456 4 006 031 4 228 068

Skutočnosť 3 966 152 3 208 757 3 849 094 4 000 995

Rozdiel -627 720 -445 699 -156 937 -227 073

4-ročný rozdiel -1 457 429

Poslanci na  mimoriadnom za
sadnutí mestského zastupiteľstva 
15. 1. schválili prenájom pozemkov 
na  uliciach Břeclavská a  1. mája. Je 
potrebný pre revitalizáciu priestran
stva na križovatke týchto dvoch ulíc. 
Vzniknúť tam má parčík s  detským 
ihriskom.

V  januári 2012 bola vyhláse
ná výzva na  predkladanie žiadostí 

o  nenávratný finančný príspevok 
z  Operačného programu Bratislav
ský kraj. Cieľom výzvy bolo zvýšiť 
kvalitu života v  sídlach kraja. Ma
lacky sa do  výzvy úspešne zapojili 
s projektom Revitalizácia verejného 
priestranstva na  ul. Břeclavská a  1.
mája.

Cieľom projektu je sfunkčniť 
a  skultúrniť prostredie okolo síd

liska na  Ul 1. mája. Sídlisko má byť 
prepojené s  parčíkom s  kaplnkou 
na  Břeclavskej ul. Zeleň bude dopl
nená, vybudujú sa prvky detského 
ihriska i  exteriérové cvičiace prvky 
pre dospelých. Pribudnú lavičky, zre
konštruuje sa priľahlá autobusová 
zastávka i verejné osvetlenie. S prá
cami by sa malo začať na jeseň tohto 
roka.       -mija-

o krok bližšie k realizácii
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„Navštevujú najmä rodinné domy 
a  starších ľudí. Poznám prípad, keď 
sa mladý muž doslova natlačil k osa
melej žene domov a vysvetľoval jej, 
že v podmienkach jej zmluvy sa nič 
nezmení, ale musí podpísať dodatok 
k zmluve, že ide len o nutnú forma
litu,“ uviedla oznamovateľka. Okrem 
iného si vyžiadal staré faktúry a pani 
mu ich bez zaváhania poskytla. Keď 
o tom táto stará pani poveda la svo

jim deťom, začali v  spoloč
nosti vyzvedať, o  čo vlast
ne ide. Nebolo jednoduché 
dopá trať sa zodpovedných, 
ale ani zrušiť podpísaný do
datok k  zmluve. „Deti tejto 
starej dámy sa dozvedeli, že ide už 
o  inú spoločnosť, ktorá pracuje pre 
ZSE, teda nedostali informáciu už 
na  Čulenovej ulici v  Bratislave ako  
predtým, ale na  anonymnom P.  O. 

BOXe. Keď sa presvedčili, že ide 
o zlú  čenú faktúru za elektrinu a plyn, 
rozhodli sa ju zrušiť. Na to však bolo 
potrebné napísať žiadosť na spome
nutý P. O. BOX a čakať, ako všetko do
padne. 

Hovorca ZSE, a. s., J. Orlovský po
tvrdil, že ZSE Energia je podpísaná 

pod dve kampane: V  jed
nej  podomoví predajco
via ponúkajú k  elektrine 
aj plyn a  v  druhej zákazní
ci poštou dostali možnosť 
podpísať ročnú viazanosť 
v  ZSE Energia výmenou za   

poskytnutie asistenčných služieb 
zdarma (zabuchnutie dverí, poka
zený elektrospotrebič, vybité okná 
a  pod.). „Verejnosť si môže od  pre
dajcu požiadať, aby sa identifikoval 

– má preukaz, ktorý ho identifikuje 
ako človeka, ktorý pracuje pre ZSE 
Energia. Ak má i naďalej pochybnos
ti, môže si zavolať na zákaznícku lin
ku ZSE Energia 0850 111 555, kde mu 
môžu totožnosť potvrdiť.” 

Ján Orlovský si myslí, že „Otáz
ka podpísať či nepodpísať je veľmi 
individuálna. Ak je človek spokojný 
s  cenou i  službami ako doteraz, nič 
podpisovať nepotrebuje. Doteraj
šie zmluvy platia bez obmedzenia 
v  čase. Snaha zaviazať si zákazníka 
na isté obdobie je však zo strany ZSE 
Energia prirodzená – od septembra 
môžu zákazníci meniť dodávateľa 
na mesačnej báze, a to je organizač
ne i  administratívne náročné, preto 
je prirodzená snaha zákazníka si udr
žať.“ Dôvodí tým, že reťazce na tento 

účel využívajú vernostné karty, zľa
vové kupóny a pod... „My tieto mož
nosti zatiaľ nemáme – len zmluvy 
na uzavretie na dobu určitú,“ dodáva 
hovorca ZSE. Preto zákazník ponuku 
môže odmietnuť tak isto ako akýkoľ
vek bonus (produkt, kartu, zľavu, sú
ťaž) iných firiem. Ak však človek chce 
získať výhodu mať jedného dodá
vateľa na elektrinu aj plyn, môže sa 
rozhodnúť tak urobiť a ušetriť nejaké 
eurá na dodávke. Treba však zdôraz
niť, že pri elektrine i plyne je ponuka 
len na  komoditu – nie distribučné 
a  iné poplatky. Takže zľava sa týka 
cca len 50 % celkovej ceny, ktorú vidí 
zákazník na faktúre. Druhu polovicu 
tvoria regulované poplatky majite
ľov rozvodnej siete plynu a elektriny.

T. Búbelová

1. január (utorok): 
Deň vzniku Slovenskej republiky 
6. január (nedeľa): 
Zjavenie Pána (Traja králi) 
5. júl (piatok): 
Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda 
29. august (štvrtok): 
výročie SnP 
1. september (nedeľa): 
Deň ústavy Slovenskej republiky 
17. november (nedeľa): 
Deň boja za slobodu a demokraciu 

29. marec (piatok): 
veľký piatok 
1. apríl (pondelok): 
veľkonočný pondelok 
1. máj (streda): 
Sviatok práce 
8. máj (streda): 
Deň víťazstva nad fašizmom 
15. september (nedeľa): 
Sedembolestná Panna Mária 
1. november (piatok): 
Sviatok všetkých svätých 
24. december (utorok): 
Štedrý deň 
25. december (streda): 
Prvý sviatok vianočný 
26. december (štvrtok): 
Druhý sviatok vianočný 

Polročné: 
1. februára (piatok)
Jarné (Bratislavský kraj): 
od 4. do 8. marca
veľkonočné: 
od 28. marca do 2. apríla
Letné: 
od 1. júla do 30. augusta 2013     -red-

na čo štát prispeje
Podľa zákona o  ŠFRB podpo

ru možno poskytnúť na: obstara
nie bytu výstavbou, nadstavbou, 
vstavbou, prístavbou, dostavbou, 
prípadne prestavbou nebytového 
priestoru v  bytovom dome, v  ro
dinnom dome alebo v  polyfunk
čom dome (polyfunkčným domom 
je budova, v  ktorej najmenej jedna 
tretina podlahovej plochy je určená 
na  bývanie a  pozostáva najmenej 
zo štyroch bytov). ŠFRB je možné 
využiť na  výstavbu alebo dostavbu 
zariadenia sociálnych služieb, kto
ré poskytuje starostlivosť celoroč
ne, alebo prestavbu nebytového 
priestoru na  zariadenie sociálnych 
služieb, kúpu bytu, obnovu bytovej 
budovy, výstavbu nájomného bytu 
vrátane bytu, ktorý sa získa nadstav
bou, vstavbou, prístavbou, prípadne 
prestavbou nebytového priestoru, 
na  obnovu zariadenia sociálnych 
služieb a na obnovu a zatepľovanie 
bytovej budovy.

Rok 2012 v číslach
Podľa riaditeľky ŠFRB Dany Piš

tovej minulý rok uzatvoril fond s pre
bytkom 19 mil. €. To značí, že táto 
suma mohla byť rozdelená na pod
poru rozvoja bytovej infra štruktúry, 
no ľudia o ňu nepožiadali. ŠFRB má 
na podporu projektov v tomto roku 
vyčlenených celkovo 164 mil. €, čo 
je o 15 % viac ako vlani. Peniaze plá
nuje použiť najmä na  podporu vý
stavby nájomných bytov (74 mil. €). 
Na  obnovu a  zatepľovanie budov 
by malo ísť 60,5 mil. €. ŠFRB vlani 
celkovo na podporu bývania použil 
viac ako 143 mil. €. Z toho v okrese 
Malacky, kam patrí 23 obcí a mestá 
Malacky a  Stupava, sa využilo len 
1 495 360 €. 

V  Malackách si žiadosť o  úver 
s  1percentným úrokom požiadali 
ľudia len v  troch prípadoch výstav
by rodinného domu. Celková výška 
poskytnutého úveru v  našom mes
te tak dosiahla 106 700 €. Najvyššiu 
sumu podpory vyčerpala Stupa

va (569  898 €) – v  jednom prípade 
na kúpu a v štyroch na obnovu bytu 
alebo domu. Obec Láb ako jediná 
z  okresu požiadala a  získala nená
vratný finančný príspevok na stavbu 
8 nájomných bytov.

Zatepľovanie cez fond 
je oveľa lacnejšie

Mesto Malacky okrem nenávrat
ného finančného príspevku z  MD 
VaRR vo výške 1 176 940 € naposle
dy využilo výhody ŠFRB v roku 2009 
pri výstavbe nájomných bytov pri 
Maline, a to vďaka výhodnému úve
ru v  celkovej výške 3  530  819,80 €, 
z  čoho 14 800 € tvorila nenávratná 
do tácia v podobe príspevku na bez
bariérovosť. 

„V  roku 2012 boli v  Malackách 
na  obnovu bytového domu poda
né dve žiadosti správcom SBD P 
Pezinok, a  to v  mene vlastníkov 
by  tov v  bytovom dome na  Ulici  
M. Rá zusa 11. Žiadosti boli vrátené 
pre formálne nedostatky – žiadate
ľom uplynula platnosť stavebného 
povolenia,“ uvádza referent agendy 
rozvoja bývania J. Landl a  dodáva, 
že zatiaľ ani na  rok 2013 nie sú pri
pravené nijaké projekty na  obnovu 
bytových domov v  Malackách, kto
ré spravujú spoločenstvá vlastníkov 
bytov alebo sú v  správe SBDO Pez
inok, Termming, a. s., a  SBD P Pezi

nok. „Ťažko povedať, či je to neve
domosťou, alebo neinformovanos
ťou vlastníkov bytov zo strany správ
cov, ale isté je, že nákladné obnovy 
bytových domov a  zatepľovanie sa 
zabezpečuje prostredníctvom ko
merčných úverov. Je to na  škodu 
veci, lebo bezkonkurenčná úroková 
sadzba (1 %) na  obnovu a  zatepľo
vanie bytových domov, garantova
ná počas celej doby splácania, by 
mohla prispieť k  oveľa väčšiemu 
rozsahu opráv bytových domov 
v  Malackách,“ hodnotí prekvapivú 
skutočnosť, že ľudia nesiahajú čas
tejšie po  výhodnejšej ponuke ŠFRB 
a  radšej sa zadĺžia u  komerčných 
bánk, ktoré majú oveľa vyššie, navy
še zväčša negarantované úrokové 
sadzby. 

Ste slobodní?
nezmeškajte príležitosť!

Niekoľko závažných zmien priná
ša nový návrh zákona o ŠFRB z diel
ne ministerstva dopravy, preto by sa 
so žiadosťou o úver mali po ponáhľať 
napr. slobodní žiadatelia. Ak ste teda 
sám a  chcete si kúpiť byt, žiadosť 
o podporu na kúpu bytu zo ŠFRB ur
čite podajte ešte v  roku 2013. Pod
ľa pripravenej novely totiž od  roku 
2014 budú mať na  ňu nárok iba 
manželia do veku 35 rokov.

T. Búbelová

vzdávame sa
výhod ŠFRB z /ne/
 informovanosti?

Štátny fond rozvoja bývania je veľmi vyhľadávanou a žiadanou for-
mou podpory financovania bývania vo forme úveru s výhodným úro-
čením na výstavbu, alebo kúpu rodinného domu resp. bytu v byto-
vom dome. v Malackách a okolí sa však využíva veľmi málo – na našu 
škodu. „Kto podá žiadosť o  úver začiatkom roku, takmer určite mu 
fond vyhovie,“ hovorí referent agendy rozvoja bývania na Msú v Ma-
lackách Jozef Landl.

Musíte podpísať dodatok k zmluve o odbere 
elektriny, ak nechcete meniť podmienky zmluvy?

nie, nemusíte. Práve naopak. Ak vás niekto nabáda podpísať dodatok, 
buďte ostražití, lebo určite to nebude len tak a predsa len k nejakej 
zmene dochádza. Dostali sme upozornenie, že malacké domácnos-
ti navštevujú pracovníci údajne zastupujúci spoločnosť Západoslo-
venská energetika a rozličnými presviedčacími metódami tlačia ľudí 
k podpisu dodatkov k zmluve. Tlačivá sú nejasné a v tomto konkrét-
nom prípade sa ukázalo, že išlo o súhlas aj s odberom plynu od ZSE, 
a teda o zlúčenie faktúr za odber elektriny aj plynu.

voľné dni 
a prázdniny 
v roku 2013

Rok, do ktorého sme pred nie-
koľkými dňami vstúpili, nám 
prinesie určite veľa zmien, dô-
ležitých udalostí a azda aj pre-
kvapení. Z astrálneho hľadiska  
sa 9. 2. začne rok vodného ha-
da, ktorý vystrieda vládcu roka 
2012 – vodného draka. Zatiaľ je-
dinou istotou je 11 voľných dní 
a 3 predĺžené víkendy. Pozrime 
sa, ktoré sú to:

PÝTAME SA
ZA VÁS

Oddelenie dokladov odboru po
riadkovej polície OR PZ v Malackách 
zaznamenalo v  posledných dňoch 
zvýšený počet žiadostí o  výmenu  
vo dičských preukazov. Mnohí z obča
nov sú zrejme dezorientovaní z množ
stva zmien, ktoré priniesol nový rok aj 
prostredníctvom legislatívy. 

Polícia upozorňuje, že v súčasnos
ti nie je nutné meniť žiadne vodičské 
preukazy. Zmenilo sa síce to, že kaž

dý vodičský preukaz má od nového 
roka svoju expiráciu, meniť sa však 
hneď nebudú. 

Vodičské preukazy vydané od 1. 1.  
1993 do  30. 4. 2004 (zaliate, ružo-
vé) sú v platnosti do 31. 12. 2023. 
A vodičské preukazy vydané od 1. 5. 
2004 do 18. 1. 2013 (tzv. európske – 
veľ kosť kreditnej karty) sú platné 
do 31. 12. 2032.

n. Slobodová

vodičské preukazy 
zatiaľ meniť netreba!

ŠTáTnE SvIATKy

DnI PRACovnéHo PoKoJA

ŠKoLSKé PRáZDnIny

v tomto roku rozdelí Bratislav-
ská župa v dotáciách 270 000 €. 
Žiadosti o  veľké dotácie, nad 
2500 €, možno podávať ešte 
me  siac a  pol, žiadosti o  malé 
do tácie, do 2500 €, možno po-
dávať priebežne do 30. 9. 2013.

„Aj tento rok sa dotácie kraja sú
stredia na  tých, ktorí pomoc po
trebujú najviac. Prerozdelíme rad
šej viac menších dotácií, ako by 
sme mali všetky peniaze smerovať 
do  jediného projektu,“ povedal  
predseda BSK Pavol Frešo. Dotá ciou 
možno podporiť verejnoprospeš
né projekty, ktoré rozvíjajú novátor

ské a  netradičné aktivity v  regióne 
či podporujú rozvoj cestovného ru
chu a  poskytovanie sociálnych slu
žieb v  kraji. Dotácia môže slúžiť aj 
na  ozdravenie a  ochranu životného 
prostredia, zachovanie a  rozvíjanie 
kultúrneho dedičstva na území BSK. 

Prostredníctvom dotácie z BSK sa 
môžu spolufinancovať projekty pod
porované z  fondov EÚ, organizovať 
vzdelávacie aktivity, kultúrne podu
jatia či spomienkové akcie. Dotáciou 
možno podporiť aj organizovanie 
športových podujatí a  športových 
súťaží alebo účasť na nich v Sloven
skej republike alebo zahraničí.

-bsk-

Čas podávania
žiadostí o dotácie 
z BSK
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Január je časom podávania 
daňových priznaní a  daňovní-
kov v Malackách čaká niekoľko 
zmien. oddelenie ekonomi-
ky Msú vypra-
covalo usmer-
nenie pre da-
ňovníkov o  čase 
a  spôsobe podá-
vania daňových 
priznaní k  miest-
nym daniam 
v  roku 2013 
a  o  oznamova-
cej povinnos-
ti k poplatku 
za komunál-
ny odpad.
 

Termín a spôsob podávania daňo
vého priznania k  miestnym daniam 
v  roku 2013 a  oznamovacia povin
nosť k  poplatku za  komunálny od
pad: 

MIESTnA DAň – 
DAň Z nEHnUTEľnoSTí
Do  31. 1. 2013 podajú daňové 

priznanie k  dani z  nehnuteľností  
nasledovné právnické a  fyzické  
osoby:

– vlastníci bytov a  nebytových 
priestorov v  bytovom dome, ktorí 
nadobudli nehnuteľnosť v priebehu 
roka 2012,

– vlastníci stavieb a  pozemkov, 
ktorí nadobudli nehnuteľnosť v prie
behu roku 2012, 

– 

vlastníci stavieb, ktorí v  priebehu 
roka 2012 skolaudovali stavbu (prí
padne prístavbu alebo nadstavbu 
ku stavbe), ktorá je predmetom dane 
z nehnuteľností, 

– vlastníci pozemkov, ktorí v prie
behu roka 2012 obdŕžali stavebné 
povolenie na stavbu, ktorá je pred
metom dane z nehnuteľností, 

– vlastníci stavieb, u ktorých bol 
v  priebehu roka 2012 zmenený spô
sob využitia stavby (stavba sa užíva 
na iný účel ako bolo určené v kolau
dačnom rozhodnutí napr. rodinný 
dom alebo jeho časť sa začne pou
žívať ako obchod a  používa sa tak 
i po 1. 1. 2013).

Ak fyzická alebo právnická oso
ba nadobudla nehnuteľnosť v  roku 

2012 a  doposiaľ nebola evidovaná 
ako platiteľ tejto dane, je povinná 
podať riadne priznanie. V prípade, že 
fyzická alebo právnická osoba už je 
daňovníkom Mesta Malacky a v roku 
2012 nadobudla ďalšiu nehnuteľ
nosť, je povinná podať iba čiastkové 
priznanie.

Ak daňovník podá priznanie 
k dani z nehnuteľností (riadne alebo 
čiastkové) do 31. 1. 2013 a po tomto 
dátume sa stane vlastníkom ďalšej 
nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene 
druhu alebo výmery pozemku, úče
lu využitia stavby, bytu alebo neby
tového priestoru alebo mu zanikne 
vlastníctvo, je povinný podať čiast
kové priznanie k dani z nehnuteľnos
tí do 31. 1. 2014.

V  čiastkovom daňovom priznaní 
je daňovník povinný uviesť len zme
ny oproti dovtedy podanému prizna
niu k dani z nehnuteľností.

V priebehu roka 2013 odpadá po
vinnosť nahlásenia vzniku a  zániku 
daňovej povinnosti k dani z nehnu
teľností do 30 dní.

MIESTnA DAň – 
DAň ZA PSA
Daňové priznanie k dani za psa 

podajú do  30 dní odo dňa vzniku 
daňovej povinnosti nasledovné  
fyzické a právnické osoby:

– vlastník psa alebo držiteľ psa, 
ktorého nadobudol po 1. 12. 2012,– 
vlastník psa alebo držiteľ psa, ktoré
ho nadobudol pred dátumom 1. 12. 
2012 a doposiaľ si nesplnil ohlasova
ciu povinnosť k tejto dani.

Predmetom dane za  psa je pes 
starší ako 6 mesiacov chovaný fyzic
kou osobou alebo právnickou oso
bou.

Ak si daňovník splnil ohlasovaciu 
povinnosť k  dani za  psa do  30. 11. 
2012, prípadne už podal daňové pri
znanie k dani za psa po 1. 12. 2012 
a v priebehu zdaňovacieho obdobia 
roku 2013 mu vznikne nová daňo
vá povinnosť k dani za psa, nastanú 
zmeny, ktoré majú vplyv na  výšku 
dane za  psa, alebo zanikne daňová 
povinnosť k  tejto dani, je povinný 
do 30 dní odo dňa vzniku, zmeny ale
bo zániku daňovej povinnosti podať 
čiastkové daňové priznanie k  dani 
za psa.

V  čiastkovom daňovom priznaní 
uvedie daňovník len zmeny oproti 
dovtedy podanému priznaniu k dani 
za  psa, prípadne ohláseniu k  dani 
za psa.

Formuláre daňových priznaní je 
možné obdržať v  Mestskom úrade 
v  Malackách, Radlinského 2751/1, 
v  klientskej kancelárii na  prízemí 
vpravo alebo v  referáte miestnych 
daní (prízemie vľavo).

MIESTnA DAň – 
DAň ZA UByTovAnIE
Predmetom dane za  ubytovanie 

je odplatné prechodné ubytovanie 

fyzickej osoby v  ubytovacom zaria
dení, ktoré sa nachádza na  území 
mesta Malacky. Daňovníkom je fyzic
ká osoba, ktorá sa v zariadení odplat
ne prechodne ubytuje. Platiteľom 
dane je prevádzkovateľ zariadenia, 
ktorý odplatné prechodné ubytova
nie poskytuje. Platiteľ dane je povin
ný písomne oznámiť správcovi dane 
vznik a zánik činnosti ubytovacieho 
zariadenia, viesť knihu ubytovaných 
hostí, vystaviť daňovníkovi účtovný 
doklad o zaplatení dane za ubytova
nie, predložiť správcovi dane výkaz 
o vybranej dani a zaplatiť daň na účet 
správcu dane. Základom dane za   
ubytovanie je počet prenocovaní, 
pri čom sadzba za prenocovanie pre 
obdobie od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 
je 0,52 € na osobu a prenocovanie. 

Žiadame prevádzkovateľov uby
tovacích zariadení, ktoré sa nachá
dzajú na území mesta Malacky, aby si 
splnili ohlasovaciu povinnosť k uve
denej dani za  ubytovanie do  31. 1. 
2013. 

PoPLAToK 
Poplatok sa platí za  komunál

ne odpady okrem elektroodpadov 
a biologicky rozložiteľného kuchyn
ského odpadu a  drobné stavebné 
odpady, ktoré vznikajú na  území 
mesta. Určuje sa na  obdobie od  1. 
1. 2013 do  31. 12. 2013 pre fyzické 
osoby, fyzické osoby – podnikateľov, 
právnické osoby.

Oznamovaciu povinnosť k vzniku, 
zmene a zániku poplatku si plnia po
platníci, u ktorých prišlo k zmenám, 
ktoré majú vplyv na  výpočet výšky 
poplatku (zmena počtu osôb v  do
mácnosti, zmena objemu nádoby, 
zmena frekvencie vývozu nádoby, 
počet nádob), prípadne u nich priš
lo k zmene adresy trvalého pobytu, 
sídla firmy ... do 30 dní odo dňa, kedy 
daná skutočnosť nastala.

Prípadné ďalšie informácie vám 
poskytnú pracovníci referátu 
miestnych daní a poplatkov, 
oddelenie ekonomiky, na príze-
mí Msú vľavo.

oddelenie ekonomiky Msú
foto: -naty-

SAMOSPRÁVA

Ako sme vás informovali v po-
slednom čísle Malackého hlasu, 
rozpočet mesta Malacky na rok 
2013 je prebytkový.  Celkové 
príjmy predstavujú 24 757 367 
€ a celkové výdavky 24 370 930 
€. Rozpočet schválili poslanci 
MsZ v Malackách na decembro-
vom zasadnutí. 

My sme sa pozreli na niektoré po
ložky z rozpočtu a zisťovali sme, kam 
 pôjdu vyčlenené financie. Tak na
príklad vedúceho oddelenia služieb 
a údržby v MsÚ F. Klímu sme sa opý
tali, na čo bude použitých 54 000 € 
v  rozpočtovej položke údržba verej
nej zelene. Vysvetlil nám, že pôjde 
o kosenie trávnatých plôch, orezávky 
kríkov a  stromov, vyhrabávanie lís
tia, vysádzanie letničiek a ich údržbu 
a  tiež údržbu zelených mestských 
plôch. Najmä v letnom období sa žia
da závlaha a netreba zabúdať ani na  
prihnojovanie.

Koľko zhltnú komunikácie?
Na  údržbu, čistenie a  opravu 

mest ských komunikácií je v  rozpoč
te mesta vyčlenených 90 000 €. Ide 

hlavne o  práce na  zabezpečenie čo 
najplynulejšej a bezpečnej premávky 
v  meste, čiže zametanie mestských 
komunikácií po  zimnom posype, 
údržbu a  obnovu existujúceho do
pravného značenia a  tiež dopĺňanie 
a  inštalácia nového. Požiadavky ob
čanov i  poslancov na  takéto práce 
najprv prerokúva Komisia pre územ
ný rozvoj, dopravu a  životné pros
tredie pri MsÚ, potom ide materiál 
na  rokovanie mestského zastupiteľ
stva. Z uvedených financií sa taktiež 
opravujú výtlky, chodníky z  liateho 
asfaltu či zámkovej dlažby, čistia sa 
krajnice a priekopy, či orezávajú dre
viny zasahujúce do  mestských ko
munikácií.

Na výstavbu a rekonštrukciu mest
ských komunikácií bolo schválených 
90  000 €. Tá je potreb ná napríklad 
na ulici M. Benku, Zá hradnej, Ľ. Zúb
ka, Legionárskej a mnohých ďalších. 
Podľa slov D. Prokopa, ve dúceho od
delenia územného rozvoja a životné
ho prostredia v MsÚ, ide o veľmi malú 
sumu na to, aby sa dalo hovoriť o po
riadnej rekonštrukcii mestských ko
munikácií v Malackách. 90 000 € ne
predstavuje ani 10 % potrebných pe

ňazí. Z uvedeného rozpočtu sa budú 
dávať do  poriadku cesty po  zime 
a  budú sa riešiť problémy, ktoré sa 
vyskytnú na hlavných ťahoch.

Rekonštrukcia osvetlenia bude, 
nové detské ihriská nie

Verejné osvetlenie má v  rozpoč
te hneď niekoľko bodov. Na  bež
nú údržbu a  revízie je vyčlenených 
15 300 €, odstraňovanie havarijných 
stavov a poškodení po rôznych havá
riách a iných nepredvídateľných uda
lostiach si vyžiada približne 30 000 €. 
Existuje však i  rozpočtová položka 
rekonštrukcia verejného osvetlenia 
(55  000 €). V  súčasnosti pripravuje 
oddelenie služieb a  údržby v  MsÚ 
podklady, na základe ktorých sa roz
hodne o  tom, ktoré ulice sa stanú 
predmetom rekonštrukcie. Prípadne 
bude na nich zavedené doposiaľ ne
existujúce verejné osvetlenie. 

Na  údržbu detských ihrísk je 
z mestského rozpočtu tento rok vy
členených 9450 €. Údržba zahŕňa vý
menu piesku v  jarných mesiacoch, 
prekopávky piesku (1krát za  dva 
týždne) a  prípadné opravy. Nové 
ihriská sa tento rok bohužiaľ budovať 

nebudú. Na  tento účel neboli totiž 
schválené žiadne peniaze. 

Ďalej sa posunie kaštieľ 
aj kanalizácia

V  rozpočte je tento rok vyčlene
ných aj 150 000 € na  rekonštrukciu 
Malackého kaštieľa. Z  tejto sumy 
sa plánuje oprava strechy a  komín
ov jedného krídla. Pri budovaní 
skejtpar ku sa počíta s  rozpočtom 
47  432 €. V  súčasnej dobe sa prip
ravujú podklady pre územné rozhod
nutie a približne na jeseň tohto roka 
by malo uzrieť svetlo sveta stavebné 
povolenie. 

Peniaze sú vyčlenené i na vytvo
renie projektovej dokumentácie no
vých vetiev kanalizácie. Ide o 25 000 € 
na  prí pravné práce, inžinie ring 
a  tvorbu projektovej dokumentácie  
k stavebnému povoleniu. Na základe 
požiadaviek občanov sa bude pripra
vovať projektová doku mentácia pre  
ulice Pri Mlyne, J. Kubi nu, Duklian
skych hrdinov, Raká ren ská, Stupav
ská a Záhradná.

n. Slobodová, foto: -otano-

Kam pôjdu peniaze z mestského rozpočtu?

 Daňové priznania
v roku 2013 
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Kamenný Mlyn – vajarský
Vás 12. 2. 2013 o 18.00 h pozýva 
na tanečnú zábavu 

 Pochovávanie
 basy
Hudba: Zajačkovci
Večera: fašiangové menu
Vstupné: 12 €
SUPER PonUKA
V deň zábavy má pár pri preukázaní 2 
vstupeniek zľavu 50 % na ubytovanie 
v 2posteľovej izbe v hoteli Rozália.
Predpredaj vstupeniek: 
034/779 32 79, alebo
kamennymlyn@kamennymlyn.sk

26. 1. –  VI. Štvrtčanský reprezentačný 
ples, Motorest Kamenný mlyn

26. 1. –  4. školský ples, KD Pernek
26. 1. –  Bežecký ples, DK Gbely
26. 1. –  Reprezentačný poľovnícky 

ples, KD Senica
26. 1. –  XX. Ples Vinohradníckeho 

spolku, Dom kultúry Skalica
26. 1. –  4. Obecný ples, CK Lozorno
  2. 2. –  XVIII. ples rodičov a  zamest

nancov ZŠ Záhorácka, Malac
ky

  2. 2. –  Obecný ples, KD Sološnica
  2. 2. –  11. Obecný ples Kuchyňa, Kul

túrne centrum
  8. 2. –   VII. Muzikantský ples, Dom 

kultúry Gbely

  9. 2. –  XV. Poľovnícky ples, Hotel 
ATRIUM Malacky

  9. 2. –  Maškarný ples pre dospelých 
(Me Happy), KD Závod

  9. 2. –  Primátorský ples, Stupava
  9. 2. –  7. ročník Plesu Športovcov, ZŠ 

Studienka
  9. 2. –  Reprezentačný ples priateľov 

FS SunečnicaSunečník, SD 
Ga jary

  9. 2. –  14. Reprezentačný ples obce 
Zá horská Ves, KD Záhorská Ves

16. 2. –  Okresný hasičský ples, Dom 
kultúry Gbely

16. 2. –  Ples rodičovského združenia 
pri ZŠ, KD Závod

Text: n. Slobodová,
foto: DK Kuchyňa

Kam plesať? 
Možností je veľa!
Dokončenie z 1. strany

V  nedeľu 27. 1. o  17.00 h po
núkne MCK milovníkom opery vďa
ka digitalizovaným technológiám 
a  po lyfunkčnému využitiu  budovy 
Kultúrního domečka v  Malackách 
ne zvyčajnú lahôdku.  V  hľadisku si 
nájdu miesto milovníci klasiky a sve
toznámej a  obdivovanej 41ročnej 
ruskej sopranistky Anny Netreb
ko.  Na  začiatku roka teda MCK svo
jim priaznivcom ponúkne  záznam 
prenosu z Metropolitnej opery v New 
Yorku.  operné  dielo  vincenza Bel-
liniho s  názvom  Puritáni  predsta-
ví v  hlavnej úlohe práve spomína

nú opernú divu  Annu netrebko. 
Dej opery nás prenesie do  Anglicka 
17. storočia, do  obdobia občianskej 
vojny. Na  jednej strane stoja priaz
nivci Olivera Cromwella a parlamen
tu, na  druhej strane verní „kavalieri“ 
kráľovského rodu Stuartovcov. Za ta
kýchto podmienok sa rozvíja zakáza
ná láska plná nástrah a  tlakov okol
ností. Vášeň, napätie, česť a zrada, to 
všetko prináša príbeh Elvíry a Artura. 
Zvíťazí láska nad nepriazňou osudu? 
Zistite sami, ako to všetko dopadne. 
Predstavenie potrvá 3 h a  50 min. 
s dvoma prestávkami. vstupné je 12 €. Text: -mck/red-; foto: wordpress.com

Asi stovka divákov prišla na Troj
kráľový koncert, ktorý sa konal v so
botu 5. januára v chráme Nepoškvr
neného Počatia Panny Márie v  Ma
lackách. Išlo o  posledné podujatie 
Adventných Malaciek 2012, ktoré 
dalo dôstojnú bodku za sviatočnými 
vianočnými dňami. Na úvod koncer
tu sa prihovorila riaditeľka MCK Ma
lacky Jana Zetková a  zaželala všet
kým krásny nový rok. Slávnostnú 
at mosféru vo františkánskom kosto
le umocnila skvelá hudba v  podaní 
komorného Tria Impression. Zazneli 
skladby A. Vivaldiho, W. A. Mozarta,  
J. Kuffnera a  I. Zeljenku. Záverečný 
koncert Adventných Malaciek sa tak 
stal zároveň pekným začiatkom no
vého kultúrneho roka 2013 v  srdci 
Záhoria – v Malackách.          -zch/tabu-

Anna netrebko 
na malackom plátne

Začiatok nového
 kultúrneho roka

Renesančný palác na Hrade ľubovňa, Jese-
nákov kaštieľ a  park v Tomášove, Malacký 
kaštieľ či kaštieľ v Čereňanoch. Tieto a nie-
ktoré ďalšie kultúrno-historické objek ty zís-
kali ocenenie v  súťaži Ministerstva kultúry 
SR Kultúrna pamiatka roka. všetkých ocene-
ných aj nominovaných si teraz môžete pre-
zrieť v Malackom kaštieli.

Súčasťou súťaže je totiž aj putovná výsta
va veľkoformátových fotografií/obrazov všet
kých nielen ocenených, ale aj nominovaných 
pamiatok. Do  súťaže bolo nominovaných 16 
prihlásených súťažných projektov. Súťaž vy
hodnocovala odborná porota. Tituly Kultúrna 
pamiatka roka získali Rímskokatolícky kostol  
Sv. Ju raja v  Spišskej Sobote za  komplex nú 
ob novu a  reštaurova nie mobiliáru, Jezuitský 
kostol v Skalici za komplexnú obnovu a reštau
rovanie mobiliáru, Jesenákov kaštieľ a  park 
v Tomášove za komplexnú obnovu a reštauro
vanie a Renesančný palác na Hrade ľubovňa 
za  komplexnú stavebnú obnovu a  inovatívne 
sprístupnenie verejnosti.

Odborná porota mimoriadne ude lila čestné 
uznanie Rímskokatolícke mu kostolu Sv. Anto-
na Paduánske ho v Košiciach za reštaurovanie 
hlav nej fasády, Mestu Malacky za úprim nú sna
hu o sprístupnenie kaš tieľa verejnosti a vlastní-
kom kaštieľa v Če reňanoch za záchranu a oži
venie pamiatky.

text: -mija-
zdroj: MK SR

Rok 2013 sa v Malackom kaštieli začal výstavou 
Kultúrna pamiatka roka.

 Pamiatky v Malackom kaštieli

Združenie rodičov a  ZŠ Záho-
rácka 95, Malacky si vás dovo-
ľujú pozvať na  XvIII. ples rodi-
čov a zamestnancov školy, kto-
rý sa uskutoční v sobotu 2. feb-
ruára o 19.00 h v priestoroch ZŠ 
Zá horácka 95, Malacky.

Do  tanca bude hrať moravská 
dychová hudba Boršičanka Antoní
na Koníčka, v  programe vystúpia 

Lu káš Bečka (spev), Saltatrix (tanec) 
a  Chamsa (brušný tanec). Novin
kou oproti minulým ročníkom bude 
nový tanečný parket. V  cene vstu
penky – 25 € – je okrem programu 
zahrnutý prípitok, 2x večera, víno 
a dezert. 

Vstupenky si môžete kúpiť v sek
retariáte ZŠ Záhorácka 95, Malacky, 
tel.: 034/772 38 62.

         -zš-

 Ples v ZŠ Záhorácka

mailto:kmv@nextra.sk
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25. 12. sme si pri po
menuli nedožitých 
90 rokov a  31. 12. 
uplynulo 10 rokov 
od  úmrtia nášho 
otca, sta rého ot ca 
Jána Švorca. S lás

kou a  úctou spomínajú syn Ján 
a dcéra Viera s rodinami.

18. 1. by sa môj 
manžel, náš otec
ko a  starý otecko 
Ing.  Rudolf ora-
vec dožil svojich 
70. narodenín. 
S  pokorou a  tíško 
odišiel do večnosti 5. 8. 2009. Kto 
ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku. S  láskou spomína 
smútiaca rodina.

„Zatiaľ sa nám ozvala jedna pani, 
no spolupráca s  ňou, žiaľ, nebude 
možná, lebo ona hľadala skôr mož
nosť práce s  finančným ohodnote
ním, zatiaľ čo u nás je výchova budú
cich vodiacich psov dobrovoľnícka 
záležitosť,“ povedala nám Katarína 
Obuchová z Výcvikovej školy pre vo
diacich psov, ktorá je zriadená pri Únii 
nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
na Sekulskej ulici v Bratislave – Karlo
vej Vsi. Aj tak nám však venovala slo
vá vďaky za propagáciu tejto ušľach
tilej aktivity. Podľa postoja záujem
kyne sme usúdili, že ľudom chýbajú 
informácie a azda aj preto si netrúfnu 
na ponuku zareagovať. Pokúsili sme 
sa teda zistiť viac a pani K. Obuchová 
na naše otázky ochotne odpovedala.

v  akom veku sa šteniatko do-
stáva k dobrovoľníkom a ako dlho 
sa u  nich zvyčajne zdrží? Výchova 
šteniatka sa začína zhruba v siedmich 
týždňoch jeho veku a končí sa v štr
nástich mesiacoch. 

v čom tkvie výchova a starost-
livosť o budúceho vodiaceho psa? 

Výchova budúceho vodiaceho 
psa nie je veľmi odlišná od výchovy  
akéhokoľvek iného bežného šteniat

ka. Naše šteniatka vďaka svojim vy
chovávateľom prežívajú radostné 
detstvo plné láskavých objatí a oslo
vení. Hrajú sa s hračkami, inými psí
mi kamarátmi, chodia do lesa na pre
chádzky, kúpu sa v  potoku a  robia 
veľa iných príjemných činností. Roz
diel medzi šteniatkom – budúcim vo
diacim psom a  šteniatkom – domá
cim miláčikom by sa dal zhrnúť do   
troch úloh, ktoré má vychovávateľ za
bezpečiť:

1. budovanie pozitívneho vzťa-
hu medzi človekom a  psom – je 
veľmi dôležité od útleho veku privy
kať psíka na  spolužitie s  človekom. 
Vychovávateľ by nemal šteniatko ne
chávať osamote dlhšie ako tri hodiny. 
Najlepší spôsob ako to zabezpečiť je 
brávať si ho so sebou do práce, pra
covať z domu, byť na materskej dovo
lenke a podobne. 

2. budovanie základných ná-
vykov „slušného správania“ – vy
chovávateľ stále musí mať na zreteli, 
že nie je konečným majiteľom psíka, 
ale že ním bude človek so zrakovým 
postihnutím. Preto niektoré prejavy 
správania, ktoré by možno u svojho 
domáceho miláčika akceptoval, u vo

diaceho psa dovoliť nesmie. Šteniatka 
teda učíme nevyskakovať na ľudí, ne
brať jedlo zo stola, neliezť na posteľ, 
čakať na misku s granulkami, na utre
tie labiek a iné nevyhnutné pokyny.

3. socializácia šteniatka – teda 
potreba oboznamovať ho s okolitým 
svetom. Naši vychovávatelia chodia 
so šteniatkami na  úrady, na  poštu, 
do  reštaurácie, cestujú vlakmi či au
tobusmi. 

Musia sa dobrovoľníci zúčast-
ňovať nejakých výcvikov spoločne 
so šteniatkami? 

Vychovávateľ pracuje pod odbor
ným vedením koordinátoriek výcho
vy. Tieto približne raz za mesiac orga
nizujú tzv. cvičáky, na ktorých sa vy
chovávatelia spolu so psíkmi zúčast
ňujú. Tam však nejde o učenie psíkov 
rôznym špeciálnym cvikom – to sa 
deje až vo výcviku. Na cvičisku sa však 
ukáže ich správanie, reakcie na rôzne 
prostredia, podnety a situá cie.

Sú nejaké pravidlá, ktoré musia 
dobrovoľníci dodržať a nesmú ich 
porušiť? 

Ako som už spomínala, vycho
vávateľ by nemal u  psíka budovať 
a podporovať nevhodné formy sprá
vania, napr. skákanie na ľudí, štekanie 
ako prostriedok vynucovania si po
zornosti, jedla či hry, „kradnutie“ jedla 
zo stola, spanie na posteli či pohovke 
a pod. Treba mať stále na pamäti, že 
konečným majiteľom psíka bude člo
vek so zrakovým postihnutím a nie
ktoré prejavy správania vodiaceho 
psíka (napr. radostné skákanie) by 
preňho mohli byť nebezpečné.

Kto zabezpečuje a hradí stravu 
pre šteniatko? 

Všetky náklady spojené s  výcho
vou psíka hradí Výcviková škola pre 
vodiacich psov. Týka sa to nielen gra
núl, ktorými sa psíky kŕmia, ale aj ve
terinárnych ošetrení či kynologických 
pomôcok.

 nebýva problém s odovzdaním 
psíka, na ktorého si dobrovoľnícka 
rodina privykla? 

Samozrejme, za  členom rodiny, 
ktorý u vychovávateľa strávil viac ako 
rok, ľuďom býva smutno. No od svo
jej vychovávateľskej rodiny odchádza 
mladý zdravý pes, ktorý vďaka nej 
prežil nádherné detstvo plné zážitkov 
a  pohladení. Vďaka veľkému množ
stvo starostlivosti, pozornosti a lásky, 
ktorú dostával u  svojho vychováva
teľa, sa pre svojho nevidiaceho pána 
stáva nielen neoceniteľným pomoc
níkom, ale aj úžasným spoločníkom. 
Odovzdať psíka, ktorý ide napĺňať 
svoje poslanie, dáva lúčeniu s ním iný 
rozmer. A to je pridaná hodnota prá
ce vychovávateľa.
Aj vy ste dostali chuť venovať lás-
ku a starostlivosť šteniatku vodia-
ceho psa v jeho najroztomilejšom 
veku? Tu je zopár informácií, ktoré 
by ste mali určite vedieť.

Labradorský retriever je naozajstný 
udatný a  poslušný pes. Je to milý ro
dinný pes so všestrannou inteligenciou 
a dokáže byť aj ostrým strážnym psom. 
Labrador sa používa ako slepecký pes, 
ale napr. aj na  vyhľadávanie drog. Je 
to poslušný a určite si ho obľúbia aj de
ti. Najlepšie je zaobstarať si ho hneď 
od  šteniatka, lebo v  dospelosti sa už 
ťažko cvičí. Malé šteniatko je milé, zve
davé a hravé. Učí sa veľmi rýchlo a po
trebuje na  svoj vývin dostatok jedla, 
veľa priestoru a láskavú opateru. 

Text: T. Búbelová, foto: -únss- 

SPEKTRUM

SPoMIEnKy

MALACKá MATRIKA
oD 16. 12. Do 14. 1.

Nie sú medzi nami
Mária Gajdárová, Malac
ky, *1925; Jozef Zeman, 
Lozorno, *1951; Eva Hubi-

nová, Stupava, *1941; Jozef Jan-
ský, Malacky, *1936; Ján vincek, 
Malacky, *1957; Anna Kotesová, 
Kuchyňa, *1931; Štefan vidovič, 
Veľké Leváre, *1945

Vítame medzi nami
David Šurina, *16. 12. 2012, 
Malacky; Estelle Kucek, 

*17. 12. 2012

„Spolupracujeme s mestom Ma
lacky tak, že po  zvoze stromčekov 
odložených na  stojiskách odpa
dových nádob, nám ich pracov
níci do vážajú priamo do  kotolne, 
alebo na  odpadové dvory. Tam ich 
prichádza me zoštiepkovať a  štiep
ku z nich využijeme na vykurovanie 
malackých domácností,“ uviedol  
D. Slašťan. Samozrejmosťou však 
mu sí byť stromček bez ozdôb, há
čikov a  trblietavých papierikov. To 
všetko sú súčasti, ktoré sa spaľovať 
nesmú. Často však vidíme pri kon
tajneroch vyhodené ihličnany s pa
pierikmi od saloniek. 

Čo ak sa taký kus dostane do ko
tolne. Kto ho odzdobí? „To sa nesta
ne, pretože každý stromček musí 
niekto prebrať. A kto chce dať strom
ček zoštiepkovať, musí ho dočista 
odzdobiť. To platí aj pre stromčeky 
zo zvozu,“ dodáva D. Slašťan.

Text: T. Búbelová
Foto: S. osuský 

výBoR oZ ZLATý vEK želá všet
kým svojim členom, priaznivcom 
a  obyvateľom Malaciek v  roku 
2013 pevné zdravie, veľa šťastia, 
úspechov a pohody. Zároveň vý
bor svojich členov pozýva na no
voročné posedenie s primátorom 
mesta Jozefom Ondrejkom, ktoré 
sa uskutoční 23. januára o 14.00 h 
v SD MCK (za okresným súdom).

Všetko najlepšie v  novom roku 
občanom mesta želá poslanec 
za 1. VO Štefan Bauman.

výchova vodiaceho psa 
je dobrovoľnícka aktivita

v Malackom hlase č. 20/2012 sme zverejnili výzvu výcvikovej školy pre vodiacich psov, ktorá hľadala vycho-
vávateľov pre svoje šteniatka. Keďže Malacky sú mesto s množstvom rodinných domov, kde je predpoklad  
dobrých priestorových podmienok pre výchovu a šťastný život šteniatok, z ktorých sa stanú pomocníci pre 
nevidomých spoluobčanov, chceli sme vedieť, či Malačania na túto výzvu zareagovali.

vianočné stromčeky na štiepku
Kotolňa na drevnú štiepku funguje v Malackách už šesť rokov a za ten 
čas pravidelne po vianociach pomáha mestu a jeho obyvateľom s uži-
točným využitím stromčekov na výrobu tepla. „ľudia si už sami pri-
vykli nosiť použité stromčeky až priamo k nám, do sídla kotolne,“ po-
vedal Daniel Slašťan, technik biomasy spoločnosti Termming, spol. s r. 
o., ktorá má svoju pobočku aj v Malackách.

býva. Chybičky sa objavujú dodnes, 
ale dúfame, že postupne maximum 
z nich odstránime. 100percentné to 
nebude nikdy, hlavne pri takej prá
ci, akou je distribúcia. Doručiť novi
ny do  každučkej schránky v  celom 
meste nie je jednoduché, najmä keď 
niektoré domy či schránky sú schova
né, keď v každom vchode paneláku 
máte iné pokyny, ako zaobchádzať 
s letákmi a novinami, keď vás niekde 
do  vchodu ani nepustia a  pod. Pri 
tom sa logicky stane, že niekto novi
ny nedostane. Sme však radi, že nám 
pomáhate a  dávate nám vedieť, že 
sa tak stalo a my môžeme chyby od
straňovať. Noviny dostávate priamo 
do schránky zadarmo, malé prepáče
nie by sme za to snáď mohli dostať. 

Noviny sú k dispozícii aj v budove 
mestského úradu, priamo vo vrátnici 
a v klientskom centre. Od decembra 
ich navyše nájdete aj v niekoľkých ka
viarňach a  reštauráciách. Veríme, že 
ich počet sa tento rok zvýši a váš prí
stup k novinám tak bude čoraz lepší. 

Okrem farby a distribúcie sme sa  
pozreli aj na  prírodu a  jej ochranu. 
Ma lacký hlas tlačíme na papier, ktorý 
spĺňa najvyššie ekologické požiadav
ky – 80 až 100 % suroviny na výrobu 
tohto papiera je celulóza z recyklova
ného papiera. Papier je certifikovaný 
ekologickou značkou  EU Ecolabel. 
Pri jej udeľovaní sa v papieri a počas 
jeho výroby skúma podiel recyklova
ného vlákna, drevná surovina, che
mi kálie, energia, emisie, odpady.

M. Janotová

 Šetrili sme prírodu 
 aj rozpočet
Dokončenie z 1. strany
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V  súboji o  tretie miesto si divá
ci prišli na  otvorený, rýchly futsal 
s množstvom pekných akcií a gólov. 
Úvod stretnutia patril hráčom ŠK Láb, 
ktorí sa ujali vedenia hneď po prvej 
akcii. Skúsenejší Lábčania v prvej po
lovici zápasu umne eliminovali akú
koľvek snahu súpera o  vyrovnanie 
a  čakali na  voľné okienka v  obrane 
Prútov. Duel mal spád, akcie sa strie
dali na oboch stranách, konštrukcia 
brán zopár krát pomohla obom muž
stvám. Až sekundu pred koncom pol
času sa Láb presadil ešte raz po roho

vom kope a do kabín išiel so sľubným 
výsledkom 2:0. 

Lenže druhý polčas spustil ich sú
per gólový uragán. V rozmedzí jednej 
minúty bolo vyrovnané a rozbehnu
té Prúty naďalej bušili do  zaskoče
ných hráčov Lábu. Fanúšikovia neča
kali dlho a Prúty sa ujali vedenia, kto
ré zvyšovali aj zásluhou powerplay, 
ktorú sa Láb odhodlal hrať. Výsledok 
8:3 pre Láb vyznel možno kruto, ale 
druhý polčas bol v réžií ich súpera. 

Finálový duel ponúkol síce o čosi 
menej gólov, ale bol to napínavý zá
pas až do poslednej sekundy. Pi koš
kou by sme mohli nazvať figurovanie 
4 kmeňových hráčov Canarie Malac
ky na  súpiske Rohožného Štvrtka. 
Bol to zápas hodný finále, obe muž
stva hrali pozorne, v nasadení a tak
ticky. Po samostatnom nájazde Háje
ka sa vedenia ujali hráči Rohožného 
Štvrtka a v zápätí kontrovala Canaria. 

Polčas 1:1 sľuboval drámu až dokon
ca, čo stretnutie aj potvrdilo. Každý 
z aktérov finále ponúkol to najlepšie, 
čo vedel. Stretnutiu nechýbalo nič 
a  aj diváci pomohli svojou prítom
nosťou ku  krásnemu vyvrcholeniu 
celej ligy. Postupne sa skóre menilo, 
ale vždy dokázalo jedno či druhé 
mužstvo odskočiť o gól, aby ho o pár 
minút súper dorovnal. Rozhodujúci 
okamih nastal 3 minúty pred kon
com a Canaria sa ujala vedenia roz
hodujúcim gólom. Aj napriek power
play sa podarilo Canarii udržať naj

tesnejší náskok a stať sa tak víťazom 
Malackej ligy. 

Na  záver sa konalo slávnostné 
odovzdávanie cien za  umiestnenie 
i  za  individuálny výkon. Najlepším 
strelcom ligy sa stal hráč Prútov Mar
ko Lorinczi, najlepším brankárom 
brankár zdolaného finalistu Marek 
Adamovič a najlepším hráčom ligy sa 
stal Tomáš Hájek z víťaznej Canarie.

Konečné poradie: 

1. 1. SFC Canaria Team Malacky
2.  ŠK Rohožný Štvrtok
3.  Prúty, 4. ŠK Láb.

Text, foto: Peter nerád
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Fulkontaktný tím z  Fight Division 
Malacky reprezentovali zápasníci, 
ktorí sa počas sezóny 2012 umiestňo
vali na medailových pozíciách v ama

térskej lige K1 & MMA, prípadne ako 
talenty získali „divokú kartu“. Po  mi
moriadnych výkonoch zaslúžene vy
bojovali svoje amatérske tituly šam

piónov SR Juraj Kimlička, majster SR 
K1, 77 kg; Richard Sivák, majster SR 
K1, 84 kg; Simon Michálek, majster 
SR MMA 14y OPEN; Michal Kain, vice
majster SR MMA, 84 kg; Tomáš Dob-
rocký, 3. miesto MMA, 77 kg.

Diváci videli aj za  účasti špičko
vých repre zen tantov z Českej repub

liky 28 kvalitných duelov. Išlo sku
točne o  vrchol sezóny ulti mátnych 
a  K1 zápasov na  Sloven sku. Treba  
pripomenúť, že v novembri získal Lu
káš Pifko za  Fight Di vision Malacky  
2. miesto na  M SR ADCC 14y OPEN, 
a tak v sezóne 2012 rozšíril zbierku re
pub  likových titulov nášho klubu na 6.

viac info: 
http://www.facebook.com/pages/ 
FIGHTDivisionMalacky/ 
247421205295983
http://www.mmaportal.eu/sk/maj
strislovenskammak12012slovak
championsmmak12012/

Marian Strelecký

v týždni pred vianočnými sviat-
kami sa na ľadovej ploche v Zá-
mockom parku v Malackách ob-
javil úspešný hokejový tréner 
Miroslav Kimiján. 

Skúsený 63ročný odborník napo
sledy pôsobil ako tréner klubu I. ho
kejovej ligy HC Topoľčany, prednášal 
ako metodik na FTVŠ UK v Bratislave 
a  bol aj pri úspechoch slovenských 
hokejových mládežníckych repre
zentácií. V  apríli 1999 dosiahlo pod 
jeho vedením družstvo juniorov Slo
venska na Majstrovstvách sveta do 18 
ro kov v Nemecku bronzové medaily. 
Tréningovú jednotku v  spoločnosti 
hráčov hokejových tried z Trenčína, 

mali možnosť absolvovať aj talento
vaní žiaci športových tried ZŠ Záho
rácka v Malackách. Na ľadovej ploche 
klziska sa bolo na čo pozerať.

Pod dohľadom charizmatického 
trénera absolvovali mladí hokejisti  
nácvik a  zdokonaľovanie herných 
čin ností jednotlivca, korčuliarskej 
techniky, rôznych modelových situá
cií a nechýbali ani rozličné pohybové 
hry. Nadobudnuté zručnosti budú 
môcť žiaci ZŠ Záhorácka predviesť už 
v stredu 30. januára, keď sa uskutoční 
„Mini ľadový hokej o pohár primáto
ra mesta Malacky 2013“, na ktorom sa 
predstavia aj žiaci ostatných škôl, a to 
nie len z nášho okresu.

Text, foto: Petr Filip

vianočný 
volejbalový 
kolotoč 2012 
úspešný

Koncom decembra sa v  ŠH 
Malina uskutočnila skvelá vo-
lejbalová akcia za  účasti vo-
lejbalistov, amatérov, nadšen-
cov, priateľov a,  samozrejme, 
nechýbali ani diváci.

Do kategórie mládež sa prihlásilo 
13 dvojíc, ktoré okrem zábavy zabo
jovali aj o  potrebné bodíky, aby sa 
umiestnili na popredných miestach.

Po  tvrdých súbojoch vo finálo
vých kolách sa nakoniec na  prvých 
troch miestach umiestnili dvojice:

1. Ján Vašek a Timotej Opatovský
2. Marián Lukáč a David Havlík
3. Erik Husár a Barbora Holešová

V  kategórii dospelých išlo tento  
rok hlavne o zábavu a stretnutie ka
marátov na  športovom podujatí, 
kto ré potom pokračovalo Afterparty 
v Caffe23. Z 23 prihlásených dvojíc sa 
na stupňoch víťazov predstavili:

1. Viktor Kociňák a Roman Palkovič 
2. Patrik Lapin a Marek Adamovič 
3. Pavol Petrovič a Ivana Krejčírová 

Text, foto: Roman Trnka 

Mesto Malacky vyzýva záu jem cov o dotáciu na činnosť športových 
klubov a organi zácií pôsobiacich v športe, aby do 31. 1. 2013 podali 
žiadosť o dotáciu na adresu: Mesto Malacky, Radlinského 1, 901 01 
Malacky.

Spôsob a podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Malacky 
upravuje VZN mesta Malacky č. 16/2011 o dotačnej a grantovej politike 
mesta v znení VZN mesta Malacky č. 12/2012, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN mesta Malacky č. 16/2011 o dotačnej a grantovej politike mesta. 

Upozorňujeme žiadateľov, že je potrebné poskytnúť všetky požado
vané údaje a doložiť prílohy v zmysle § 5 platného VZN. V prípade, že 
žiadosť nebude kompletná, mestský úrad žiadateľa vyzve na doplnenie 
do 10 pracovných dní. Povinnou prílohou žiadosti o dotáciu na činnosť 
športových klubov a organizácií pô sobiacich v športe na rok 2013 je i vy
plnený formulár s podrobnými údajmi o činnosti športového klubu alebo 
organizácie pôsobiacej v športe. 

Vzor žiadosti a povinnej prílohy o činnosti športového klubu/organi
zácie pôsobiacej v  športe je k  dispozícii na  www.malacky.sk v  časti 
Mesto/Samospráva mesta/Dotácie a granty. Tlačivá si možno vyzdvih
núť aj u Mgr. Alexandry Hrnkovej v oddelení ekonomiky MsÚ.

Historický úspech Fight Division Malacky

 výzva pre športovcov

Mačania vo finále 
ligy vo futsale

13. januára finišovala v Športovej hale Malina Malacká liga vo fut-
sale záverečnými súbojmi o  umiestnenie prvej štvorky. Po  semi-
finálových zápasoch sa v boji o 3. miesto stretli mužstvá Prúty a ŠK 
Láb a vo finále ŠK Rohožný Štvrtok proti 1. SFC Canaria team Ma-
lacky.

FIGHT Division Malacky dosiahli historický úspech na  Medziná-
rodných majstrovstvách Slovenska v MMA a K-1. 2012, ktoré sa kona-
li tento mesiac v Pezinku.

úspešný 
hokejový tréner 
v Malackách

Športovci, 
dajte o sebe vedieť!
Svoje tipy na športové stretnutia 
alebo športovcov, o  kto rých by 
mali Malačania vedieť, po sielaj
te na  media@malacky.sk alebo 
malackyhlas@malacky.sk. 

mailto:media@malacky.sk
mailto:malackyhlas@malacky.sk
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