
Dušan Čaplovič 
zavítal do základnej 
školy Dr.  J. Dérera, 
kde sa  práve konala 
geografická olym
piáda orga nizovaná 
centrom voľného času. 

Mi nister vyzdvihol spoluprácu 
CVČ so základnými školami a  škol
skými klubmi detí. V rámci návštevy 
si prezrel priestory ZŠ Dr.  J. Dérera, 
zavítal do  niekoľkých tried, poroz

prával sa so žiakmi 
i  učiteľmi a  všet
kým zaželal mnoho 
úspechov. 
Na  tlačovej konfe
rencii minister škol

stva vysvetlil nové na stavenie finan
covania centier voľné ho času, ktoré 
priniesla novela zákona o financova
ní škôl a školských zariadení. Po no
vom sú peniaze priamo naviazané 
na dieťa. Od štátu ich už nedostávajú 

centrá voľného času, ale obce, a  to 
na  každé dieťa vo veku od  5 do  15 
rokov s  trvalým pobytom v  danom 
meste. „Systém, ktorý sme nastavili, 
považu jem za transparentný a efek
tívny. Na  každé dieťa v  Slovenskej 
republike je naviazaný finančný prí
spevok, pretože každé dieťa má mať 
príležitosť sa zúčastňovať   rôznych 

mimoškolských aktivít,“ povedal mi
nister Čaplovič.

Nový systém financovania má od
strániť mŕtve duše v centrách voľné
ho času. V minulosti si totiž niektoré 
centrá vykazovali oveľa väčší počet 
detí, než aký k nim naozaj na krúžky 
chodil. V  niektorých prípadoch išlo 

V  Múzeu M. Tillnera so sídlom 
v  Mestskom centre kultúry na  Zá
horáckej ulici sa digitalizuje. Histo
rik mesta Martin Macejka už dlhšiu 
dobu hovoril a  tiež písal o  potrebe 
systematicky sa venovať zachovaniu, 
spracúvaniu a  sprístupňovaniu his
torických dokumentov. 
Dnes sa jeho vízia stáva  
realitou. 

Absolútnu bodku za  vlaňajším 
4. ročníkom Moravskoslovenského 
bežeckého pohára dalo slávnostné 
vyhlásenie výsledkov jednotlivých 
kategórií v kultúrnom dome v Gbe
loch. Počas sobotňajšieho večera 
(2. februára) vystúpili na  pódium aj 
traja zástupcovia AC Ma
lacky. O koho išlo?

Finančné riaditeľstvo SR zverej
nilo zoznam subjektov, u ktorých sa 
našli dôvody na  zrušenie ich regis
trácie ako platcov dane z  pridanej 
hodnoty (DPH). Zoznam má 37 strán 
a sú na ňom aj firmy so sídlom v na
šom meste. Zaujíma vás, o ktoré fir
my ide? Odpoveď náj dete 
na  stránkach Malackého 
hlasu. 2Vi
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Malacké firmy 
v zozname 
daňových 
hriešnikov

Vzácne 
dokumenty 
v modernej 
podobe

Janíková 
na stupňoch 
Moravsko-sloven-
ského pohára

Pokračovanie na 4. strane
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 Podávanie prihlášok do MŠ
Riaditeľka Materskej školy, Jána Kollára 896 v Malackách s elokovanými  
triedami na  uliciach Bernolákova, Hviezdoslavova, Rakárenská a  Štúro
va oznamuje rodičom detí predškolského veku, že prihlášky/žiadosti 
pre školský rok 2013/2014 sa budú vydávať od 15. 2. do 15. 3. 2013  
v riaditeľstve MŠ (Ul. Jána Kollára – pri ŠH Malina). Odovzdanie prihlášok 
(potvrdených od lekára) je v rovnakom mieste do  22. 3. 2013.
Podmienky prijatia detí:
•  prednostne sa prijímajú deti s  od loženým začiatkom plnenia školskej  

dochádzky;
• deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku;
• ostatné deti podľa dátumu narodenia;
•  deti, mladšie ako 3 roky môžu byť prijaté, ak spĺňajú hygienické požia

davky a umožňuje to kapacita MŠ.

Minister Čaplovič 
navštívil Malacky

Vo štvrtok 7. februára zavítal do Malaciek minister školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR Dušan Čaplovič. Jeho návšteva sa týkala nového 
spôsobu financovania centier voľného času. Minister si vybral Malac-
ky ako ukážku dobrého fungovania centra voľného času a tiež dobrej 
spolupráce samosprávy s CVČ. 

Malacký hlas 
je prístupný 
aj nevidiacim

Malacký hlas je odteraz k dispozí
cii aj v digitálnej knižnici pre nevidia
cich Digibooks (www.digibooks.sk). 
Spravuje ju OZ INFOBlIND poskytu
júce služby pre zrakovo postihnutých 
na Slovensku a v Českej republike. Aj 
ťažko zrakovo postihnutí teraz majú 
možnosť prečítať si (vypočuť) naše 
pe   riodikum a dozvedieť sa z neho in
formácie.         -red-

Farebný Malacký hlas máme
 vďaka finančnej podpore

DATOM-DT
plastové okná a dvere

úVoDník

Z lásky
k ľudskému 
životu

Keď čítate tieto riadky, zrejme už 
máte svoj valentínsky večer za sebou. 
Možno sa nijako nelíšil od ostatných 
a možno naň nikdy nezabudnete. Aj 
vás potešila radosť vašich blízkych 
z darovanej maličkosti? Alebo ste sa 
rozhodli, že si nebudete dávať žiad
ne hmotné dary? My máme pre vás 
tip na  darček, ktorý príjemca ocení  
ešte dlho po  sviatku sv. Valentína. 
Stáť vás bude len pár minút času 
a  bude mať neoceniteľnú hodnotu. 
Môže totiž  zachrániť  ľudský život.

V  stredu 3. apríla sa v  priesto
roch Spoločenského domu MCK (pri 
inkubátore) v čase od 8.00 do 11.00 h 
opäť uskutoční Valentínska kvapka 
krvi. Vzácnu červenú tekutinu môže 
darovať každý zdravý človek vo ve
ku od  18 do  60 rokov s  minimálnou 
hmotnosťou 50 kilogramov. Keďže 
v súčasnosti sa Sloven skom preháňa 
chrípka, pre odber krvi je nutné, aby 
bol darca nielen úplne fit,  ale aby 
od   jeho  doužíva nia antibiotík uply
nuli minimálne dva týž d ne. 

Ďalšie informácie o  darcoch náj
dete na  webovej stránke Sloven
ského červeného kríža. Kampaň 
Valentínska kvapka krvi sa realizu je 
po celom Slovensku a začína presne 
na Valentína.

natália Slobodová

odkanalizo-
vanie
pokračuje

Po zimnej prestávke, keď počasie 
nedovoľovalo kopať, sa opäť začali 
prá ce na odkanalizovaní. Minulý týž
deň sa začali práce v ulici R. Dilonga a 
v Kostolišti. Zimné počasie však stá le 
nie je minulosťou. Práce sú prerušo
vané. Robiť sa dá len keď je nad –5° C. 
Ak to počasie dovolí, práce sa zinten
zívnia v uliciach R. Dilonga, B. Nem
covej, J. Kráľa. Nasledovať bu de ulica 
Duklianskych hrdinov. Dodávateľ ne
registruje žiadne problémy, približ ne 
v marci bude aktualizovať harmono
gram. O všetkom vás budeme infor
movať.                            -red-
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Mesto Malacky sa so svojím ná-
stenným kalendárom ČARO ZÁHO-
RIA pri hlásilo do  súťaže Najkrajšie 
kalen dáre Slovenska 2013. Vlani sme 
v  tej to prestížnej súťaži slovenskej 
kalen dárovej tvorby získali za kalen-
dár (NE)ZNÁME OSOBNOSTI mimo-
riadne ocenenie za  výber netradič-
nej té my s výrazným humanistickým 
a so ciálnym podtónom. 

Súťaž Najkrajší kalendár Sloven-
ska organizujú Klub fotopublicistov 
Slovenského syndikátu novinárov 
a Štátna vedecká knižnica v Banskej 
Bystrici. Kalendáre hodnotí odborná 
porota. Do súťaže môžu svoje kalen-
dáre prihlásiť mestá, obce, regióny, 
firmy aj autori. Cieľom súťažnej pre-
hliadky je spoločenské zvýraznenie 
a propagovanie tohto významného 
kultúrno-spoločenského, informač-

ne a výtvarne hodnotného produk-
tu. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoč-
ní v marci v Štátnej vedeckej knižnici 
v  Banskej Bystrici, kde sa zároveň 
zač ne putovná výstava najkrajších 
kalendárov. 

Kalendár Čaro Záhoria ponúka 
je dinečnú zbierku nádherných foto-
grafií Záhoria z  dielne fotografov 
z Malaciek aj zo širšieho okolia. Séria 
12 fotografií je výsledkom fotografic-
kej súťaže Objav čaro Záhoria, ktorú 
vlani vyhlásilo oddelenie marketin-
gu MsÚ Malacky. Kalendáre sú stále 
k dispozícii v TIK, v kaštieli a v klient-
skom centre mestského úradu.

• • •
Viac informácií o  súťaži vrátane 

vý sledkov z minulých rokov nájdete 
na www.najkalendar.sk.

 Text: -mija-, foto: -pj-

SPRAVODAJSTVO

V zozname 
daňových 
hriešnikov 
sú aj firmy 
z Malaciek

Finančné riaditeľstvo SR zverej-
nilo zoznam subjektov, u ktorých sa 
našli dôvody na zrušenie ich registrá-
cie ako platcov dane z pridanej hod-
noty (DPH). Zoznam má 37 strán a sú 
na ňom aj firmy so sídlom v našom 
meste – Agomol, s. r. o., HIGHWAY 62, 
s. r. o., Marzeva, s. r. o., Nispor, s. r. o., 
PPZ Plast, s. r. o., QSC Slovakia, s. r. o., 
Sarstav, s. r. o., SiBor, s. r. o., Vadekan, 
s. r. o.

Celý zoznam si môžete pozrieť na  
webovej stránke Finančného riadi-
teľ stva SR http://www.drsr.sk/drsr/ 
slovak/uvitanie/aktuality/a_data/ 
2013_zoznam_zrusenie_dph.pdf

Údaje vychádzajú z  predošlého 
zoznamu rizikových spoločností, ho-
ci neobsahuje všetkých rizikových 
podnikateľov. „Definitívne platí, že 
subjekty, ktoré sa na  tomto zozna-
me ocitnú, považujeme za  rizikové,“ 
povedal na tlačovej konferencii pre-
zident Finančnej správy Finančného 
riaditeľstva SR František Imrecze.

Na zoznam sa dostali spoločnosti, 
ktoré opakovane nesplnili povinnosť 
podať daňové priznanie a niekoľko-
krát nezaplatili niektorú z  daní. Sú 
tam tiež firmy, ktorých predstavite-
lia neboli viackrát zastihnutí na svo-
jej oficiálnej adrese alebo opakova-
ne po rušili povinnosti pri daňovej 
kontro le.

„My sa, samozrejme, chceme vy-
hnúť tomu, aby sme na tento zoznam 
dávali subjekty, ktoré sú v omeškaní 
s  podaním daňového priznania pár 
dní alebo pár týždňov a plnia si svo-
je daňové povinnosti,“ zdôraznil Im-
recze.

Finančné riaditeľstvo uverejnilo 
mená spoločností na svojej interne-
tovej stránke na základe novely záko-
na o dani z pridanej hodnoty, ktorá 
začala platiť 1. októbra 2012.

Na  zozname sa v  súčasnosti na-
chádza 1402 subjektov, pričom riadi-
teľstvo ho bude každý mesiac aktua-
lizovať. Najviac firiem na  zozname 
má sídlo v Bratislave. Súčasná celko-
vá hodnota daňových nedoplatkov 
týchto firiem predstavuje viac ako 
143 miliónov € a najvyššia hodnota 
nedoplatku je 18,7 milióna €.

Cieľom zoznamu má byť predo-
všetkým služba podnikateľom, ktorí 
si na jeho základe môžu overiť dôve-
ryhodnosť svojich obchodných part-
nerov.

Text: -mija-
Foto: ilustračné/internet

Referentka mestského úradu 
zodpovedná za odpadové hospo-
dárstvo B. Orgoňová:

„Od roku 2007 sa snažíme v Ma-
lackách o  výstavbu kompostárne. 
V  roku 2011 bol projekt Výstavba 
kom postárne bioodpadov a  vybudo-
vanie zberného dvora na separovaný 
zber komunálneho odpadu pre mesto 
Malacky znova podaný so žiadosťou 
o  finančný príspevok z  operačného 
programu Životné prostredie, prio-
ritná os 4 – Odpadové hospodárstvo 
na  MŽP SR. Projekt bol zamietnutý 
z  dôvodu nedostatku finančných 
prostriedkov, hoci spĺňal požadova-
né kritériá.

V  Malackách robíme zber bio-
logicky rozložiteľného komunál-
neho odpadu v  zberných dvoroch 
Partizán ska a Hlboká, kam môžu ob-
čania prinášať odpad z  ošetrovania 
záhrad, z  kosenia trávnikov a  pod. 
Vozí sa tam aj odpad z mestskej ze-
lene. Odpad z ošetrovania stromov, 
konáre a drevo sa potom vozí do fir-
my Termming na  drevnú štiepku. 
Zelený odpad z  kosenia a  lístie sa 
do časne odkladajú na voľnú plochu. 

Od 1. 1. 2013 treba aj tento materiál 
ďalej spracúvať. Keďže stále nemá-
me kompostáreň, budeme zabezpe-
čovať odvoz BRKO dodávateľsky. 
O získanie prostriedkov na výstavbu 
vlastnej kompostárne sa budeme 
pokúšať znova.“

Celkovo sme v separovaní 
príkladní

Zatiaľ čo B. Orgoňová spomína se-
parovanie prevažne zeleného odpa-
du, primátor mesta J. Ondrejka pri-
pomína, že Malacky už od roku 2010  
separovali aj komunálny odpad 
z  domácností: „My sme už dávno 
separovali biologicky rozložiteľ-
ný odpad z  komunálneho odpadu 
v  linke v  Zo hore, žiaľ, momentálne 
to po  požiari nie je možné.“ Linka 
na separovanie odpadu išla do pre-
vádzky v roku 2010. Bola majetkom 
mesta, ktoré ju kúpilo s  finančným 
príspevkom EÚ. Hala, v  ktorej bola 
linka inštalovaná, je vo vlastníctve 
firmy A.S.A. Zohor, spol. s r. o., ktorá 
na základe zmluvy linku prevádzko-
vala. Privezený komunálny odpad 
(kuchynský odpad z domácností) sa 
podrvil a v linke sa odseparovali šty-
ri frakcie – kovy (magnetmi), ťažká 
zložka (biologicky rozložiteľný od-
pad), ľahká frakcia (papiere a plasty 
– tie sa ďalej odpredávali ako palivo 
na energetické využitie). Zvyšok išiel 
na  skládku. Požiar 27. 8. 2012 linku 
úplne zničil a odpad sa momentálne 
vozí na skládku. Podľa B. Orgoňovej 
mesto podniká kroky, aby sa činnosť 
tejto prevádzky čo najskôr obnovila.

TATIANA BÚBELOVÁ 

Mesto Malacky
v súlade so zákonom 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov a  podľa § 8 Všeobec-
ného záväzného nariadenia mes-
ta Ma lacky č. 2/2012 o prenájme 
pozem kov, nebytových priestorov 
a ostatného majetku vo vlastníc-
tve mesta Malacky (ďalej len „VZN  
č. 2/2012”),

vyhlasuje ponuku na

prenájom 
nebytových 
priestorov
miestnosti č. 35 a  36 o  výmere 
43,90 m² na  3. poschodí poly-
funkčného objektu na  Miero-
vom námestí č. 2545/12 v  Ma-
lackách.

Cena nájmu nebytového priestoru 
je stanovená minimálnou cenou 
v súlade s § 9 VZN č. 2/2012. Záu-
jemcovia o  prenájom môžu za -
sielať žiadosti spolu s ponukou ce-
ny za prenájom do 25. 2. 2012 do  
MsÚ Malacky, odd. právne, Radlin-
ského 2751/1, 901 01 Malacky.

Informácie  – tel. č. 034/796 
61 91, resp. 034/796 61 32.

Termín obhliadky je možné do-
hodnúť so spoločnosťou TERM-
MING, a. s., pre vádzka Malacky, 
Kollárova 375/17, 901  01 Malacky, 
ktorá spravuje nebytové priestory 
v  po lyfunkčnom objekte na  Mie-
rovom nám. 2545/12 v Malackách, 
tel. č. 0911/26 6110, 0911/26 6132.

Jozef Ondrejka, primátor mesta

 Separovanie bio
 odpadov povinné

Mestá a obce musia od začiatku roka 2013 separovať biologický a bio-
logicky rozložiteľný odpad (BRKO). Pôvodne tak mali robiť už pred 
tromi rokmi, vláda však príslušný zákon pre finančnú krízu odložila.  
Podľa ministra životného prostredia Petra Žigu tak mali obce dosta-
točný čas na to, aby sa na túto legislatívu pripravili. Ako sme na tom 
v Malackách?

Súťažíme o titul 

 Najkrajší kalendár
 Slovenska

Spoločnosť Regionálne cesty 
Bra tislava, a. s., pripravuje veľ-
koplošnú opravu porúch na vo-
zovkách ciest II. a  III. triedy 
v  okresoch Malacky, Pezinok 
a Senec. 

Komunikácie sú v pôsobnosti Bra-
tislavského samosprávneho kraja. 
Predpokladaná cena prác plánova-
ných počas dvoch rokov predbežne 
v  ôsmich etapách je 850-tis. € bez 
DPH. Regionálne cesty Bratislava, a. s., 

 zabezpečujú správu a údržbu ciest 
v majetku Bratislavského samospráv-
neho kraja, ako aj obstarávateľskú 
činnosť v stavebníctve a uskutočňo-
vanie stavieb. 

Zdroj: SITA (krátené), foto: -mija-

Pripravuje sa 
veľkoplošná oprava 
vozoviek
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Koncom januára nám Minister
stvo pôdohospodárstva a  rozvoja 
vi dieka SR oznámilo, že nám schvá
lilo žiadosť o  nenávratný finančný 
príspevok (ďalej len NFP) vo výške  
1 000 311,34 €. O NFP mesto požiadalo 
v ro ku 2011 na základe výzvy na pred
kladanie žiadostí o NFP v rámci Ope
račného programu Bratislavský kraj; 
opatrenie Informatizácia spoločnosti. 
O  príspevok sme sa uchádzali spolu 
so Stupavou.

Celkové náklady na elektronizáciu 
služieb mesta budú 1  052  959,30 €, 
mesto sa podieľa na  ich krytí piatimi 

percentami, t.j. sumou 52  647,96 €. 
Hlavným cieľom projektu je informa
tizácia miestnej samosprávy. To zna
mená, že služby samosprávy sa do
stanú na  internet a  pri vyba vovaní 
nebudú musieť občania s každým pa
pierom a s každou žiadosťou chodiť 
do  mestského úradu. Informatizácia 
miestnej samosprávy je v  súčasnos
ti jednou z hlavných priorít vlády SR 
v  rámci procesu informatizácie spo
ločnosti. 

Dôvodom snahy o  informatizáciu 
spoločnosti je zvýšenie spokojnos
ti občanov, podnikateľov a  ostatnej 

verejnosti so samosprávou, zefektív
nenie a  zvýšenie výkonnosti samo
správ, ako aj zvýšenie kompetentnos
ti týchto samospráv. V konečnom dô
sledku by elektronické vybavovanie 
úradných úkonov malo teda znížiť 
ad ministratívnu záťaž a prispeje tiež 
ku transparentnosti interakcie medzi 
klientom a mestom. 

V súčasnosti mesto pripravuje ve 
rejné obstarávanie a zmluvu s Minis
terstvom pôdohospo dárstva a rozvo
ja vi dieka SR a  tiež so Stu pavou, na
šim partne rom v  tomto projekte. Ak  
pôjde všetko dobre, elektronické služ

by by sme mohli využí
vať už na jar 2014, najne
skôr však do konca roka 
2015. A aké služby bude
me môcť vy baviť z domu 
cez internet alebo si 
ich aspoň zjednodušiť? 
Bude ich 49. Sú medzi 
nimi napríklad platenie 
daní a poplatkov, podá
vanie daňového prizna
nia, oznamova nie o vzni
ku, zá niku alebo zmene 
daňovej povinnosti, vy
dávanie rybárskeho líst
ku, záležitosti týkajúce sa 
súpisného a orientačné
ho čísla domu, prenájom 
priestorov obce, povoľo
vanie umiestnenia infor
mačného, reklamného 
alebo propagačného za
riadenia a mnohé ďalšie.

M. Janotová, foto: -raj- 

SAMOSPRÁVA / SPRAVODAJSTVO 

Oznamujeme žiadateľom o  ná
jomné byty na  ul. Pri Maline v  Ma
lackách, ktorí boli na  základe vy
hodnotenia žiadosti zaradení 
do  evidencie, aby podľa § 3 ods. 7 
Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Malac ky č. 9/2011 o naklada
ní s  nájomný mi bytmi vo vlastníc
tve mesta Malacky v  úplnom znení 
(ďalej len „nariadenie“) aktualizova
li svoju žiadosť o nájomný byt a do  
31. 3. 2013 do plnili potvrdenie o čis
tom mesačnom priemernom príjme 

každej posudzovanej osoby za  rok 
2012. V  prípade, že došlo k  zmene 
v osobných údajoch (napr. stav, trva
lý pobyt, narodenie dieťaťa a pod.), 
zmenu uveďte v dotazníku. 

V opačnom prípade žiadosť o ná
jomný byt bude podľa § 3 ods. 8 
na  riadenia vyradená z  evidencie, 
o čom bude žiadateľ písomne oboz
námený do 30 dní od ukončenia le
hoty na  doplnenie požadovaných 
dokladov. 

-MsÚ- 

Redakcia mestských médií pri-
jala sťažnosť na  poškodený 
chodník pred sídlom spoloč-
nosti TEKOS. Sú na  ňom jamy, 
v  daždi kaluže, je nebezpečný 
aj keď je zapadaný snehom ale-
bo zľadovatený. 

Malačania si myslia, že kým nie je 
celkovo zrekonštruovaný, mal by byť 
aspoň opravený. Do  očí bije najmä 
skutočnosť, že je pred firmou, z ktorej 
vychádza technika opravovať cesty 
a chodníky do celého mesta. 

Prečo je chodník rozbitý práve 
pred firmou, ktorej technika renovu
je chodníky a  cesty po  celom mes
te? „Samého ma stav chodníka mrzí 
a opakovane naň upozorňujem, ale 
mesto zatiaľ nezaradilo tento chod

ník do plánu rekonštrukcií,“ osprave
dlňuje sa riaditeľ spoločnosti TEKOS. 
V. Balúch. Podľa správcu mestských 
komunikácií V. Končeka sa zatiaľ nao
zaj s rekonštrukciou celého chodníka 
nepočíta. „Pracuje sa podľa harmo
nogramu schváleného poslancami,“ 
dodáva.

Chodník je však dosť frekvento
vaný. Chodia po ňom ľudia smerom 
do  nemocnice, ale aj na  odpadový 
dvor. Na  káričkách privážajú odpad 
a hrboľatý terén im spôsobuje prob
lémy. Náklad sa im môže aj vysypať. 
Nie je možné vykonať aspoň čiastko
vú opravu a vyrovnať nerovnosti po
vrchu? „Táto možnosť tu je, ale s opra
vami sa začne až v druhom polroku,“ 
uviedol V. Konček.

Text, foto: T. Búbelová

Mesto Malacky
vyhlasuje 

výberové
konanie
na obsadenie 
pracovnej pozície
referent odd. marketingu – 

jazykový korektor 
mestských médií
Pracovný úväzok: 2 h denne
Nástup: podľa dohody

 
Kvalifikačné predpoklady 
a iné podmienky prijatia:
•  vysokoškolské vzdelanie   

v odbore slovenský jazyk;
•  občianska bezúhonnosť;
•  min. jeden predchádzajúci rok 

aktívna práca so slovenčinou;
•  proaktívny prístup, flexibilita;
•  ovládanie PC na bežnej úrovni 

užívateľa;
    Výhodou sú skúsenosti s prácou 

korektora.

Požadované doklady:
•  žiadosť o  účasť vo  výberovom 

ko naní (uviesť aj tel. kontakt)
•  štruktúrovaný životopis
•  kópia dokladu o vzdelaní
•  súhlas so spracúvaním osob

ných údajov uchádzača na účely 
obsadenia pracovnej pozície

Žiadosť o účasť vo výberovom ko
naní s priloženými požadovanými 
dokladmi je potrebné doručiť naj
neskôr do 18. 2. 2013 na adresu: 
Mesto Malacky, sekretariát úradu, 
Radlinského 2751/1, 901 01 Malac
ky. Výberové konanie sa uskutoční  
25. 2. 2013 o  15.00 h v  Mest
skom úrade Malacky, Radlinského 
2751/1, II. poschodie, č. d. 318.

Jozef Ondrejka, primátor

Nebudeme musieť 
chodiť do úradu, 
vybavíme to z domu

Mesto Malacky uspelo so žiadosťou o ne-
návratný finančný príspevok na elektro-
nizáciu služieb mesta. Vďaka tomuto pro-
jektu bude možné vybaviť množstvo vecí 
z pohodlia domova.

Treba aktualizovať 
žiadosti 
o nájomný byt

 Nešťastný chodník
 pred TEKOS-om 

Výzva na zaplatenie 
daní a poplatkov

Oddelenie ekonomiky Mestské
ho úradu v  Malackách oznamuje 
všetkým občanom, podnikateľom 
a  ostatným právnickým osobám, 
že v  zmysle § 52 zákona NR SR  
č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňo
vý poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov pristúpi v  pr-
vom polroku roka 2013 k zverejne-
niu zoznamov daňových dlžníkov 
podľa stavu k 31. 12. 2012. Všetkých 
daňov níkov a poplatníkov 

preto žiadame, aby si skontrolovali 
svoje platby – daň za psa, daň z ne
hnuteľnosti, daň za ubytovanie a po
platku za komunálne odpady a drob
né stavebné odpady a dopla tili prí
padné nedoplatky do 28. 2. 2013.

Oddelenie ekonomiky
MsÚ Malacky,  foto: -otano-
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Vybrané výsledky 
prieskumu

96 % rodičov je spokojných s  lo-
kalitou svojej elokovanej budovy MŠ;  
89,2 % rodičov vyhovuje dĺžka pre-
vádzky MŠ; 71,1 % rodičov pozná ale-
bo skôr pozná ciele a zameranie MŠ; 
97 % je spokojných s akciami a podu-
jatiami v MŠ; 71 % sa o dianí v triede 
dozvedá rozhovorom s  učiteľkami, 
74 % z násteniek v MŠ; 26,2 % z inter-
netovej stránky; 22 % na  triednych 
schôdzach ZR; 16 % z  médií; 85 % 
je spokojných s  ponukou krúžkov; 
91% je spokojných s kvalitou stravy 
v MŠ; 88 % je spokojných s hygienic-
kou a  estetickou úrovňou MŠ; 60 % 
využíva možnosť pripomienkovania 
kvality starostlivosti o ich dieťa; 76 % 
pozná mená učiteliek svojich detí;  
65 % vyhovujú besiedky a spoločen-
ské posedenia ako forma spoluprá-
ce rodiny a školy; 82 % je spokojných 
s adaptačným procesom dieťaťa pri 
nástupe do MŠ, 98,3 % rodičov pove-
dalo, že ich dieťa je spokojné alebo 
väčšinou spokojné v MŠ.

Uvedené percentá sú sprieme-
rované výsledky zo všetkých piatich 
elokovaných budov MŠ. Rodičia mali 
tiež možnosť v  dotazníku napísať 
svoje individuálne postrehy a uviesť 
pozitíva a slabiny MŠ.

Vybrané podnety, 
pripomienky a pochvaly

Niektorí rodičia z elokovanej bu-
dovy Hviezdoslavova uviedli, že by 
radi dostávali informácie aj e-mai-
lom. Na jeseň 2012 bol tento podnet 
zrealizovaný. Rodičia ocenili rodinnú 
atmosféru a menší počet tried. Záro-
veň si však želajú väčší počet krúžkov 
(pozn. autora – na čo však treba viac 
tried). Niektorí poukazovali na málo 
trávnatej plochy na  dvore, nedolie-

čené deti v  škôlke alebo WC blízko 
jedálne.

Na  Bernolákovej bol pochválený 
celý personál, pozitívny prístup k de-
ťom a ponuka krúžkov. Rodičom však 
neuniklo striedanie učiteliek, chlad 
v šatniach, slabá dezinfekcia a nedo-
statočná komunikácia učiteliek s  ro-
dičmi. Na základe tohto podnetu už 
MŠ zaviedla pravidelné stretnutia ro-
dičov s triednymi učiteľkami.

Na  Kolárovej rodičia ocenili jej 
lokalitu, to že deti chodia cvičiť 
do športovej haly a páčia sa im aj iné 
aktivity MŠ. Všimli si milý personál, 
dobrú prípravu detí na ZŠ a tvorivosť 
učiteliek. Iní poukázali na výskyt ag-
resívneho správania u  detí. Žiadali 
tiež dobudovanie ihriska, čo sa vďa-
ka finančnému daru SPP už podarilo. 
Ďalší rodičia navrhovali viac vychá-
dzok a zlepšenie komunikácie rodič–
dieťa–učiteľ.

Na  Štúrovej boli pochválené ná-

stenky, dĺžka prevádzky (pozn. auto-
ra – otvorené do  17.00 h), tvorivé 
a  kre atívne učiteľky, ľudský prístup 
a dobré kuchárky. Rodičia by tu však 
chceli zvýšiť diskrétnosť niektorých 
učiteliek, chceli by častejšie výlety, 
vychádzky a viac krúžkov. Poukázali 
na vandalizmus na dvore, zlý stav bu-
dovy, problém s parkovaním a chceli 
by viac preliezok na dvore.

Na  Rakárenskej si rodičia všimli 
nový, milý, mladý kolektív. Ocenili 
prostredie blízko Zámockého parku, 
dobrú ponuku krúžkov, pekné pros-
tredie, nové zariadenie škôlky a pre-
vádzku do  17.00 h. Poukázali však 
na rozbitú príjazdovú cestu a absen-
ciu chodníka na nej. Chceli by tiež vy-
budovať chodník zo škôlky popri Zá-
mockom parku smerom na Padzelek. 
Niektorí navrhovali zrušiť poobed-
ňajší spánok (pozn. autora - toto však 
neumožňuje zákon). Rodičia požado-
vali zlepšiť organizáciu odovzdávania 
a prijímania detí skoro ráno a neskôr 
večer, keď býva v škôlke menej detí. 
To je už vyriešené. Niektoré mamičky 
pripomienkovali aj skladbu jedálne-
ho lístka, riešenie tohto problému je 
naplánované na tento rok. 

Text: M. Andil /krátené/; 
foto: N. Slobodová

ŠKOLSTVO

o extrémy, keď si CVČ vykázalo všet-
ky deti v obci. Minister je presvedče-
ný, že zmeny prinesú peniaze deťom 
na  ich tvorivý rozvoj v rámci mimo-
školských aktivít a  nie centrám tak, 
ako to bolo doposiaľ.

Minister podotkol, že centrá, kto-
ré predošlý systém zneužívali, s veľ-
kou pravdepodobnosťou zaniknú. 
No vznikajú i  nové centrá voľného 
času, napríklad v  obci Rabča, Záka-
menné a  v  Komárne. Malacké CVČ 
patrí medzi tie, ktoré majú plnú 
pod poru mesta. „Musím povedať, 
že mesto sa nadštandardne venuje 
v rámci podielových daní práve cen-
tru voľného času,“ povedal minister 
Čaplovič. Primátor Malaciek dodal, 

že pre mesto je dôležitosť školstva 
samozrejmosťou. 

Samosprávy sa teraz musia do 
konca apríla rozhodnúť, ktoré centrá 
voľného času podporia. V Malackách 
máme len jedno centrum, takže otáz-
ka je zodpovedaná. Do CVČ v Malac-
kách však nechodia len deti z Mala-
ciek, ale aj z okolia. Starosto via okoli-
tých obcí by teda mali za „svoje“ deti 
chodiace do Malaciek po slať do Ma-
laciek peniaze. Riaditeľka CVČ Alžbe-
ta Šurinová vyjadrila obavy: „Uvidí-
me, čo urobí prax, keď budú mať tie 
obce skutočne za tie deti platiť. Mož-
no zo začiatku budú, ale trošku sa 
obávam, či budú platiť aj neskôr.“

Kritici nového spôsobu financo-
vania pripomínajú najmä to, že  pe-

niaze,  ktoré od  ministerstva na  voľ-
nočasové aktivity detí prídu na účty 
samospráv, nie sú účelovo viazané. 
Môžu tak skončiť úplne inde. 

Minister Čaplovič ocenil, že v Ma-
lackách má CVČ plnú podporu mes-
ta. Primátor Jozef Onrejka potvrdil, 
že všetky financie určené pre CVČ 
idú do  CVČ: „Malacky nie sú prípa-
dom,  kde by sme pri prenesenom 
vý kone štátnej správy neposkyto va-
li všetky financie školám na mzdový 
normatív a  osobné náklady, ako to 
je zrejme v  iných mestách.“ Dodal 
však, že financie podľa originálnych 
kompetencií sú nepostačujúce, pre-
to mesto hľadá aj iné zdroje.

Text: N. Slobodová/M. Janotová; 
foto: N. Slobodová

 Minister Čaplovič
navštívil Malacky
Dokončenie z 1. strany

Naša materská škola sa vlani pozrela na  svoju kvalitu. Zrealizovala 
prieskum spokojnosti rodičov s kvalitou MŠ v zriaďovateľskej pôsob
nosti mesta Malacky. Oslovených bolo 544 rodičov, z toho 343 dotaz
níky vyplnilo a odovzdalo. Výsledkami prieskumu sa zaoberalo vede
nie materskej školy a niektoré podnety a pripomienky už aj zaviedlo 
do praxe. Výsledky dotazníka sú pre vedenie školy cenné a boli za
hrnuté aj do východiskovej analýzy pre školský vzdelávací program. 

Aká je  kvalita  našej
 materskej školy?

Už sa fašang krácí, už sa nena
vrácí... Tohtoročné fašiangové 
veselenie ukončila Popolcová  
streda, ktorá padla na  13. feb
ruára. Veseliť sa stihli na karne
valoch v ZŠ Dr. J. Dérera aj v ZŠ 
Šúrova. 

Karneval na „Dérerke“
Fašiangovú zábavu si užili žiaci  

I. stupňa „Dérerky“. Vo štvrtok 7. 2. sa 
školská jedáleň premenila na taneč-
ný parket. Stretli sa na ňom ružovkas-
té princezné, farmár, motýliky s  ľa-
hučkými krídlami, obratní športovci, 
kovboji, potápač, kuchári, kvietky, ba 
opäť sa ukázal aj Majster N... Všetci 
tancovali, smiali sa. Deti sa tešili, ak 
sa na  ne usmialo šťastie v  žrebova-
ní tomboly, čakali na  vyhodnotenie 
najzaujímavejších masiek. Odmenu 
si odniesla nápaditá maska z každej 
triedy. O hudbu i super zábavu sa po-
staral šašo DJ Leo so svojimi veselými 
zvieratkami. Vydarené popoludnie!

Text, foto: kh

Šantenie v ZŠ Štúrova
Karneval nechýbal ani v Základnej 

škole Štúrova v Malackách. Do škol-
ského klubu, ktorý si deti vyzdobili, 
za vítali rôzne rozprávkové bytosti. 
Škriatkovia, princezné, rytieri, kovboji 
a iné zaujímavé masky. Prišiel aj vod-
ník a  včielka Mája. Masky sa veselo 
za bávali, tancovali a spievali. Vybrať 
najkrajšiu nebolo ľahké. Odmenu 
a poďakovanie za prípravu si zaslúži-
li všetci. Každá maska si preto mohla 
vybrať cenu podľa vlastného výberu. 
Po vyhodnotení zábava pokračovala 
a karneval mal veľký úspech. „Musí-
me poďakovať aj rodičom, ktorí kaž-
dý rok vytvárajú krajšie a zaujímavej-
šie masky pre svoje ratolesti,“ hovoria 
vychovávateľky ŠKD. Nálada bola vý-
borná, zapojili sa dokonca aj niektorí 
rodičia, ktorí sa prišli na svoje deti po-
zrieť. „Prežili sme krásne popoludnie 
a stálo to za to. Deti sa vyšantili a od-
chádzali spokojné,“ zhodli sa vycho-
vávateľky ŠKD.

Text, foto: škd štúrova

Veselenie v našich 
základných
školách
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ZŠ Štúrova Malacky zameria
va svoj školský vzdelávací 
pro gram na športovú prípra
vu (lop tové hry) a  na  cudzie 
jazyky. A  práve v   rámci za
traktívnenia vyučovania an
glického jazyka ponúka pre 
žiakov výberových tried 4. 
a  6. ročníka pilotný program 
Cambridgeských skúšok z an
gličtiny.

Cambridgeské skúšky – Young 
Learners English – sú skúšky z an
glického jazyka, ktoré umožňujú 
malým študentom, ktorých ma
terinský jazyk nie je angličtina, 
predviesť ich vedomosti z tohto ja
zyka. Skúšky sú určené deťom od   
7 do 12 rokov a  ich cieľom je po
vzbudiť a motivovať deti k štúdiu 
angličtiny. Sú v  nich hodnotené 
schopnosti porozumieť čítanému 
textu, písanie, schopnosť porozu
mieť počutému textu a  verbálny 
prejav. Pohľad na tieto štyri oblasti 
poskytne celkový obraz o  jazyko
vej úrovni dieťaťa.

Testovanie je pod záštitou Bri
tish Council. Vyplnené testy sa za
sielajú priamo Cambridgeskej uni
verzite, kde sú následne vyhodno
tené a  výsledky testov sa zasiela
jú späť do  niekoľkých týždňov. 
Dosiahnutý výsledok testovania 
na  medzinárodnej úrovni bude 
potom pre rodičov užitočnou in
formáciou o  jazykových schop
nostiach ich dieťaťa. Deti zároveň 
získajú skúsenosť, ktorá im pomô
že pri skúškach vyššej náročnosti 
v budúcnosti.

V súčasnej dobe sa deti pripra
vujú na ich absolvovanie a samot
né testovanie bude počas mája 
resp. júna. Ide o  pilotný projekt, 
v prípade že sa osvedčí a bude oň 
zo strany rodičov záujem, rozšíri
me ho i do ostatných ročníkov.

ZŠ Štúrova

Aj tento rok Mestské centrum 
kultúry ponúka „koštovku“ z medzi
národného festivalu Jeden svet. 
V  stredu 20. 2. od  19.00 h pre miet
neme filmy k aktuálnym témam. 

Di váci sa môžu tešiť na  jedi
nečný po hľad na  hospodársku 
a  spoločenskú krízu v  Grécku oča
mi 14 kamerama nov a  fotografov. 
Film Prizmou gréckej krízy nakrú
tili priamo grécki tvorcovia. Film 
0800  800  818 je o  obchodovaní 
s  bie lym mäsom, do  ktorého môže 
padnúť ktokoľvek. Tento film vytvo

ril slovenský režisér. Večer uzavrie me 
pohľadom na ekologickú katastro fu, 
ktorá prebudila z  letargie usporia
danú japonskú spoločnosť. 

Festival Jeden svet v  Malackách 
ponúka spoločenské témy, ktoré 
sa nás v globálnom svete dotýkajú. 
Veríme, že sme pre vás vybrali zaují
mavé témy a aspoň takouto skráte
nou formou priblížime už 13. ročník 
medzi národného festivalu Jeden 
svet. Vstupné je 2,50 €, pre členov FK 
1,50 €.

 MCK

Prizmou gréckej 
krízy
Hospodárska a  spoločenská kríza 
v Grécku z pohľadu 14 kameramanov 
a  fotografov. Nikos Katsaounis, Nina 
Maria Paschalidou (Grécko, 2011, 62 
min.)

 
V decembri 2008 v Aténach polícia 

zastrelila 15-ročného študenta Alexan-
drosa Grigoropoulosa. Jeho vražda 
bo la spúšťacím mechanizmom maso-
vých protestov v Grécku a v niektorých 
ďalších európskych štátoch. Za týmto  
prejavom nespokojnosti však bola skôr 
dlhotrvajúca hospodárska a spoločen-
ská kríza. Na začiatku roku 2010 sa 14 
fotografov a kameramanov roz hod lo, 
že sa ju pokúsia zachytiť zo svojho uhla 
pohľadu. Vo všetkých kútoch Grécka 
skú mali, ako sa v  posledných rokoch 
zmenila nálada ľudí, životné prostre-
die a ekonomická situácia. Autori na-
čúvali starým ľuďom, pri sťahovalcom 
z  Egypta či vodičom ka miónov, po-
litológom aj historikom. Výsledkom 
je pestrá mozaika názorov, ktorých 
spoločným menovateľom je frustrácia 
z politiky, nefungujúcich ve rejných in-
štitúcií, zadlženosti a zničenej krajiny. 
Ale tiež nádej, že súčasné problémy sú 
cestou k  novému smero vaniu krajiny. 
„Potreba tvoriť niečo no vé vychádza 
z hladu, nie z plného brucha. Verím, že 
kríza je dobrá,“ hovorí v závere profesor 
výtvarného umenia v Aténach.

0800 800 818
Dokumentárny film o  obchodovaní 
s ľuďmi. Do pasce obchodníkov s ľuď
mi môže padnúť ktokoľvek z nás. Mar
cel Pázman (Slovensko 2011, 29 min.)

Obchod s  ľuďmi je popri obchode 
s drogami a so zbraňami jedným z naj-
výnosnejších nelegálnych obchodov 
vo  svete. Pre obchodníkov je to biznis 
ako ktorýkoľvek iný. Ľudí zneužívajú,  
vykorisťujú a nútia – i neľudskými spô-
sobmi a  prostriedkami – len aby na 
nich zarobili. Metódy obchodníkov sú  
čoraz sofistikovanejšie a spôsoby získa-
vania nových obetí čoraz zákernejšie. 

Do  pasce obchodníkov s  ľuďmi mô že 
padnúť ktokoľvek z nás. Odhadu je sa, 
že v Európe sa stane obeťami obchodo-
vania s ľuďmi každoročne 250-tisíc ľudí. 
Film predstavuje tento akútny problém 
spoločnosti na reálnych príbehoch re-
álnych ľudí. O svojich osudoch hovoria 
obete – muž nútený žobrať v Taliansku, 
žena donútená pracovať bez mzdy 
v Ang licku, muž vykorisťovaný na stav-
be v Anglicku a žena donútená praco-
vať v sexbiznise vo Švajčiarsku. Aké ľah-
ké je spadnúť do  osídiel obchodníkov 
s ľuďmi, by mohli rozprávať ďalší, ktorí 
uverili fiktívnej pracovnej agentúre. 
Film vznikol s podporu Rady vlády SR 
pre prevenciu kriminality, Audiovizuál-
neho fondu, Veľ vyslanectva Spojeného 
kráľovstva Veľkej Británie a Severného 
Írska a  Veľvyslanectva Holandského 
kráľovstva v SR.

Japonsko 
po Fukušime
Ekologická katastrofa, ktorá prebu
dila z  letargie usporiadanú japonskú 
spoločnosť. Julia Leser, Clarissa Seidel 
(Nemecko, 2011, 72 min.)

Aká závažná udalosť by prebudila 
z  letargie tradičnú, usporiadanú ja-
ponskú spoločnosť? Tak znie ústredná 
otázka dokumentárnej snímky Rá-
dioaktivisti: Japonsko po  Fukušime. 
Na pozadí vlny protestov proti atómo-
vej energetike, vyvolaných kata strofou 
vo fukušimskej elektrárni, ktorých sa 
v  prvej polovici roku 2011 v  Tokiu zú-
častnili desaťtisíce ľudí, odkrýva film 
sociálne a  kultúrne zmeny. Snímka 
si v  názve pohráva s  dvomi témami, 
ktoré hýbu krajinou vychádzajúceho 
slnka: rádioaktivitou, spojenou práve 
s  tragédiou vo Fukušime, a  aktívnym 
prejavom nesúhlasu s  usporiadaním, 
hodnotami a  vývojom súčasnej ja-
ponskej spoločnosti. Snímka je tiež 
zaujímavou sondou do  sveta bujne-
júcich alternatívnych subkultúr, kto-
rých zástupcovia sa nechcú uspokojiť 
s konzumnými hodnotami väčšinovej 
spoločnosti. Film ukazuje, ich hlas je 
v dnešnom Japonsku stále silnejší.

Režisérka Zuzana Piussi sníma
la dianie od  volieb 2010 do  volieb 
2012. Infiltrovala sa na predvolebné 
kampane, medzi politikov, ich vo
ličov, na  demonštrácie proti Gorile 
i  medzi organizátorov týchto pro
testov. Výsledkom je autorský po
hľad na stav našej spoločnosti po 20 
rokoch samostatnosti. Tento doku
ment je potrebné vidieť, už len pre
to, aby ste zaujali vlastné stanovis
ko k  filmu. Výpoveď o  spoločnosti, 
film vyvolávajúci otázky, nedokon
čená fraška o  neuznaných génioch 
či nepozerateľný film? Toto všetko 
prezen tujú média. Aký ale bude film 

pre vás? Lepšie raz vidieť ako stokrát 
počuť! Po skončení diskusie to rozto
čí ka pela Živé kvety. Slovenská sku
pina vznikla v Bratislave v roku 1994, 
okolo speváčky a  textárky Lucie 
Piussi. Prostredníctvom jej osoby je 
skupina spájaná s  legendárnym Di
vadlom Stoka. Kapela v rôznom zlo
žení priviedla na svetu jedenásť CD, 
medzi poslednými Perute (2011), 
Oľga, ideš svojím tempom! (2012) či 
Spúšť (2010). V  poslednom období 
sa členovia kapely trošku pozabá
vali tvorbou hudby ku klipu Od Fica 
do Fica.

Zdroj: MCK

Od Fica do Fica 
a Živé kvety 
v Malackách

V stredu 27. 2. sa o 19.00 h odohrá v priestoroch Kultúrního domeč
ka (kina) netradičné „divadlo“. Večer bude venovaný všetkým, ktorí 
majú chuť sa zamýšľať i vnímať. Premietať sa bude kontroverzný film 
Od  Fica do  Fica. Neskôr príde na  rad diskusia s  autorkou Zuzanou 
Piussi. Pre vylepšenie chuti po trpkastom filme ponúka MCK koncert 
kapely Živé kvety.

Malacky hostia
festival Jeden svet
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DiVADlO NA hAMbálKu 
chce opäť potešiť 
svojich divákov a pozýva na 

J. G. tajovský, 
J. a Š. Moravčíkovci: 

Ženský
zákon
25. februára 2013 o 19.00 h
v Kultúrním domečku 
v Malackách.

Vstupné 3 €



6 3/2013SPEKTRUM / INZERCIA

vás pozýva na 

Jarnú burzu 
detského 

a tehotenského 
oblečenia 
a potrieb,

22. februára od 15.00 do 18.00 h
a 23. februára od 9.30 do 12.30 h
v priestoroch MC na Ul. M. Rázu-
sa 30 v Malackách (areál CVČ).
Záujemci o  predaj detského 
a  tehotenského oblečenia a  po-
trieb na  burze ich môžu od  18. 
do 21. februára v čase od 10.00 
do 12.00 h priniesť do materské-
ho centra. Veci musia byť čisté 
a jednotlivo označené:
• menom predávajúceho,
• poradovým číslom zo zoznamu,
• cenou.
Ak ponúkate na  predaj súpravy,  
všetky časti musia byť ZOPNUTÉ 
do  jedného celku. Veci na predaj 
musia spĺňať NOVÉ PODMIENKY  
PREDAJA, ktoré nájdete na  FB 
stránke Vánku alebo ich dostane-
te vytlačené priamo v  herni MC 
Vá nok. Bližšie informácie vám po
skytnú vo Vánku alebo na  tel. č. 
0944 96 37 39, 0948 50 09 18.

• Ponúkam na objednávku polievko-
vé rezance do sviatočných polievok 
– NIŤOVKY vyrobené ručne z domá-
cich vajec. Objednať si môžete kaž-
dý deň v  popoludňajších hodinách 
na tel. č. 0915 72 63 53 (min. 2 dni 
vopred).
• Predám 4i RD v obci Gajary, 2pod-
lažný, pozemok 6 á, novostavba, rok 
výstavby 2005, katalógový RD  (Eu-
roline, Jurnior 52), Cena 99.000 €, aj 
cez HÚ. Tel. č.: 0907 23 39 76

DRObNá INzERCIA

Od 1. 1. 2013 je poberateľom 
úhrad za služby verejnosti po-
skytované Rozhlasom a televí-
zou Slovenska Rozhlas a televí-
zia Slovenska so sídlom Mlyn-
ská dolina, 845 45 bratislava.

Platiteľ, ktorý si uplatnil oslobode
nie od povinnosti platiť úhradu, polo-
vičnú sadzbu úhrady alebo neplate-
nie úhrady z dôvodu viacnásobného 
odberu a túto skutočnosť do 31. 12.  
2012 nepreukázal poberateľovi úhra-
dy predložením dokladov, je povin-
ný do 31. 3. 2013 poberateľovi dolo-
žiť doklady preukazujúce nárok na 
oslobodenie, zníženie sadzby alebo 
neplatenie úhrady.

V prípade nepredloženia dokla-
dov preukazujúcich nárok na oslo-
bodenie, zníženie sadzby alebo ne

plate nie úhrady do uvedeného ter-
mínu, budú v zmysle zákona NR SR  
č. 340/2012 Z. z. po 31. 3. 2013 obno
vené predpisy úhrady platiteľovi so 
spätnou platnosťou od 1. 1. 2013.

Doklady treba zaslať na adresu:
RTVS 
Mlynská dolina
845 45 Bratislava

Výšku sadzby pre fyzické a práv
nické osoby uvedený zákon NR SR  
č. 340/2012 Z. z. nezmenil. Domác-
nosti – odberatelia elektriny – s účin-
nosťou od 1. 1. 2013:

• plná sadzba  4,64 €
• polovičná sadzba  2,32 €
Viac o nároku na oslobodenie, zní-

ženie sadzby alebo neplatenie úhra-
dy čítajte na www.malacky.sk.

-kcsztp-

RTVS treba doložiť doklady

DETSKý DOMOV MACEJKO
Hviezdoslavova 73, Malacky
IČO: 31781535

chce aj touto cestou vyjadriť

poďakovanie 
všetkým
sponzorom,
ktorí pravidelne podporujú deti nie
len materiálnou pomocou, ale aj 
spríjemnením organizovania rôz-
nych podujatí – ako napríklad pri 
príležitosti MDD, ukončenia škol-
ského roka, Mikuláša a, samozrejme, 
Vianoc. Sú ochotní venovať svoj čas 
a priateľské slovo tým, ktorí to nielen 
potrebujú, ale sú vďační za  kaž dé  
pohladenie.

Ešte raz ďakujeme za  dlhoročnú 
spoluprácu a sponzorstvo:

Dušan Spuchlák – drogéria-far-
by; Kaufland Malacky; ERGO po-
isťovňa, a. s.; zSE Energia, a. s.; CK  
TIP Travel Piešťany; Letisko Kuchy-
ňa; belica – kominár, Sološnica; 
Vla dimír bed narič, Kostolište, Stav-
mat Malacky; DM drogérie, Ma-
lacky.

za DeD Macejko Malacky
Mgr. zdenka Klasová, 

poverená vykonávať funkciu riaditeľa
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Stretnutie s históriou
Spomínali na Rádek

Témou, ktorú aktuálne spracúva Múzeum M. Tillnera, je stavebný vý-
voj Malaciek. Vo štvrtok 7. 2. sa uskutočnilo podujatie z cyklu Stretnu-
tie s históriou na tému Rádek. Organizátori sa nechali počuť, že účasť 
prekonala všetky očakávania. Približne šesťdesiatka ľudí si prišla nie-
len vypočuť niečo z histórie tejto časti Malaciek, ale tiež si zaspomínať.

Digitalizujú vďaka podpore 
Bratislavského samosprávneho 
kraja a ministerstva kultúry

Digitalizácia historických doku
mentov, ktoré sú súčasťou Múzea  
M. Tillnera, sa môže uskutočňovať 
vďaka finančnej podpore Bratislav
ského samosprávneho kraja (2000 
€) a Ministerstva kultúry SR (1500 €). 

Za  tieto financie nakúpilo Mestské 
centrum kultúry aspoň základnú 
výbavu potrebnú k  digitalizovaniu 
dokumentov (počítače a  skenery). 
Dnes majú v MCK k dispozícii skener 
veľkosti A3, ktorý im pre súčasné po
treby posta čuje. Niektoré materiá ly 
však presahujú tento formát, preto 
by MCK rado získalo v  budúcnosti  

financie i  na  ske ner väčších rozme
rov.

Za pol roka zdigitalizujú 
3000 strán dokumentov

„Historické dokumenty skenuje
me hlavne z  toho dôvodu, aby sa 
nemuseli opätovne chytať do  rúk, 
čím sa znehodnocujú. Ak ich bu

deme mať v  digitálnej forme, mô
že me ich dôkladne preštudovať 
a  zároveň sa originály zachovajú,”  
vysvetlil nám P.  Vrablec z  MCK – 
Múzeum M. Tillnera. Pracovníci 
MCK pristúpili k  za chovávaniu ar
tefaktov od  tých naj starších, ktoré 
sú takpovediac najviac ohrozené. 
V  najbližšom polroku by ma li zdig

italizovať viac ako 3000 strán his
torických dokumentov z  18., 19. aj 
1. polovice 20. storočia a tisíce foto
grafií. Od novembra minulého roka 
stihli preskenovať približne polovicu 
kníh, ktoré sú vo vlastníctve MCK – 
Múzea M. Tillnera. Pri našej návšteve 
nám historici ukázali zbierku zápis níc 
zo zasadnutí bratislavskej župy z 18. 
storočia, ktorú už výrazne po značil 
zub času. Dnes už existuje aj v  di
gitálnej podobe, a tak sa môžu do jej 
štú dia zahĺbiť všetci záujemcovia.

Zapojte sa do zachovávania 
histórie!

„Radi by sme sa poďakovali všet
kým, ktorí sa o  históriu v  Malac
kách zaujímajú a  prispievajú k  jej 
zachova niu prostredníctvom foto
grafií či iných historických doku
mentov, ktoré nám nosia. Budeme 
radi, ak sa do  tohto uchovávania 
his tórie zapoja i  ďalší Malačania čo 
i len prostredníctvom vyrozprávania 
spomienok z čias minulých, ktoré si  
radi zaznamenáme diktafónom,“ 
zhodli sa spoločne pracovníci MCK 
– Múzeum M. Tillnera Pavol Vrablec 
a Martin Macejka. 

Text, foto: N. Slobodová

Mestské centrum 
kultúry Malacky 
– Múzeum Micha-
la Tillnera vydalo 
zborník Malacky 
a okolie 5. 

Ide o zborník štrnás
tich historických prí
spevkov, ktoré odzneli 
na historickom semi
nári Židia v  Malackách 
v  máji 2012,  na pravi
delných mesačných 
prednáškach Stretnutie 
s  históriou a  zaradené 
boli aj  ďalšie  príspev
ky.

Šesť príspevkov sa 
venuje židovskej prob
lematike všeobecne 
alebo v  súvislosti s  re
giónom Záhorie. Ostat
né štúdie sú tematicky 
rôznorodé – cirkevná 
správa na Záhorí, pál
fiovské srdcia v Malac
kách, dejiny Rómov, 
le tisko Kuchyňa počas 
druhej svetovej voj
ny a  ďalšie. Vydanie 

zborníka podporila fi
nančným príspevkom 
spoločnosť Pozagas, a. 
s. Vďaka nej je zborník 
možné kúpiť v CK Ma

lacky a  Turistickoin
formačnej kancelárii 
v Malackách za 4 €.

MCK Malacky
Foto: -mmt-

Nech Ti úsmev 
na tvári kvitne ako 
lúčny kvet, ešte 
dlho užívaj s nami 
tento krásny svet. 
Všetko najlepšie 
Milanovi Petrá-
šovi k 70. narodeninám zo srdca 
prajú manželka, deti s  rodinami 
a Andrejka s deťmi.

Všetko najlepšie 
k  narodeninám 
ve  ľa šťastia, pevné 
zdravie, radostný 
každý deň, splne
né všetky túžby, 
každý sen. 
Veselú myseľ a  lásky veľa úprim
ne zo srdca Jánovi Petríkovi želá 
manželka Alena, dcéry Miriam, 
Ale na, Janka, Pišta a  vnúčik Mar
cusko posiela dedkovi veľkú pusu.

„Rádek bol v minulosti spätý s Pál
fiovcami, ktorí tu mali časť hospodár
skeho zázemia a navyše v okolí zám
ku bývalo mnoho ich zamestnancov. 
Vznik tejto štvrte možno spájať so 
začiatkom pálfiovskej éry. Vylúčiť 
však nemožno ani jej starší pôvod. 
Do konca 19. storočia bol Rádek od
delený od  centra Malaciek,“ hovorí 
historik M. Macejka.

Podľa informácií múzea siahal 
pô vodný Rádek od  dnešnej reštau
rácie Parnas smerom do  Rohožníka.  
Neskôr sa začali stavať domy aj opač
ným smerom. Hranicu Rádku stano
vila koncom 19. storočia železnica. 
Pôvodná horná časť Rádku sa už 
v  polovici 19. storočia označovala  
ako Starý Rádek. Nové domy boli sú
časťou Nového Rádku. V  20. storočí 
vznikla rovnobežne s  hlavnou ces

tou Hurbanova ulica. Na  Rádku je 
dodnes zachovaných mnoho starých 
domov, niektoré boli postavené ešte 
koncom 19. storočia z  nepálených 
te hál. Podľa slov M. Macejku dôvod 
ob jasnili účastníci stretnutia. V  60. 
ro koch 20. storočia bolo v pláne po
staviť na mieste Rádku nové sídlisko 
s názvom Sever. Výstavba nových do
mov bola preto zakázaná. Tento plán 
sa však nezrealizoval a vďaka tomu sa 
zachovali staré domy. 

Stretnutím, ktoré sa uskutočnilo 
začiatkom februára však organizáto
ri tému neuzavreli. Radi privítajú 
aké koľvek informácie, dokumenty či 
fotografie týkajúce sa Rádku. Počas 
roka sa plánuje MCK – Múzeum M. 
Till nera venovať i ďalším častiam náš
ho mesta.

Text: -naty-, foto: Múzeum M. Tillnera

SPEKTRUM  /  HISTÓRIA

Očiam si odišiel,  
v  srdciach  si zo
stal. 11. 2. si pripo
mína me 4. výro
čie úmrtia nášho 
manže la, otca, 
ded ka, pra ded 

ka, svokra Jána Kučeru. S láskou 
a úctou spomí na celá rodina.

SPOMIENKA

MALACKÁ MATRIKA
OD 28. 1. DO 11. 2. 2013

Nie sú medzi nami
Ladislav Haranta, Plavec
ký Štvrtok, *1927; Mária 
No voveská, Lozorno, 

*1927; Augustín Brimich, Malac
ky, *1928; Pavlína Kurišková, Veľ
ké Leváre, *1930; Anna Zapatická, 
Malacky, *1928; Jozef Nitschnei-
der, Malacky, *1953; Terézia Lus-
tyková, Zohor, *1943

Februároví jubilanti
80 – Mária Hrúzová, Zuza
na Lončeková, Emil Prie
hoda, Štefánia Ma líková, 

Vilma Slobodová, Milan Támer;  
85 – Veronika Gašparová; 90 – Ro
zália Osuská; 92 – Ján Kastl

BLAHOžELANIA

 Vzácne dokumenty 
v digitálnej podobe

V Múzeu M. Tillnera so sídlom v MCK na Záhoráckej ulici sa digita-
lizuje. Historik mesta Martin Macejka už dlhšiu dobu hovoril a tiež 
písal o  potrebe sa systematicky venovať zachovaniu, spracúvaniu 
a sprístupňovaniu historických dokumentov. Dnes sa jeho vízia stá-
va realitou.

Zborník Malacky 
a okolie 5 v predaji
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G. Janíková patrí k stáliciam v po-
hári. Vlani prvý raz organizátori za-
viedli kategóriu žien nad 45 rokov, 
čo bola výzva pre nadšenú malac-
kú bežkyňu. Celý pohár sa skladá 
z  dvoch regionálnych bežeckých 

súťaží, tá na  Slovensku sa nazýva 
Grand Prix Záhoria, na druhej strane 
Moravy sa zbierajú body do GP Slo-
vácka. Do oboch sa však započítava-
jú body zo všetkých pretekov v po-
hári bez rozdielu. 

V  roku 2011 bola v  GP Záhoria 
nad sily malackej bežkyne len Zuza-
na Stoličná v  kategórii žien nad 35 
rokov. Tento raz G. Janíková našla 
premožiteľku v  osobe Anny Portá-
šikovej z tímu AŠK Grafobal Skalica. 

Obhájila tak druhé miesto v  záho-
ráckej súťaži. Zároveň si polepšila 
v porovnaní s predošlým umiestne-
ním v pohári, kde celkovo vo svojej 
kategórii obsadila tretie miesto. 

Ocenení boli aj dorastenci AC 
Malacky a zástupcovia Reedukačné-
ho centra Sološnica Leo Cimerman 
a Tibor Horváth, ktorí počas celého 
roka dokázali porážať aj silných pro-
tivníkov z  iných klubov. V súčte bo-
dov vyhral kategóriu dorastencov 
hodonínsky strednotratiar Jindřich 
Goiš, na druhom mieste skončil L. Ci
merman a tretí v súťaži obstál T. Hor-
váth. 

Pre rôzne zdravotné komplikácie 
nedokázal obhájiť víťazstvo medzi 
mužmi v GP Záhoria z minulého roku 
ďalší zástupca AC Malacky Jakub 
Valachovič. Z  malackých bežcov sa 
však darilo Pavlovi Jánošovi z BKVP 
Malacky, ktorý v  kategórii mužov 
dosiahol v GP Záhoria na striebornú 
priečku. 

Nový ročník Moravsko-sloven-
ského bežeckého pohára štartuje 
23. februára Rohálovskou desiatkou 
v  Prusinoviciach na  Morave. Pohár 
sa bude skladať z 33 pretekov, 20 sa 
pobeží v  ČR a  zvyšných 13 na  Slo-
vensku. Prvé slovenské preteky sa 
konajú 6. apríla v Hlbokom. 

Text: -TK AC-, foto: BK Hodonín

Slovenský 
cykloklub 
Záhorák 
Malacky

pripravuje

apríl  2013
14. 4.  Cykloturistické vítanie 

ja ri na Záhorí, symbolické 
otvá ranie cyklociest na Zá-
horí

21. 4.  Otváranie riek Dyje 
a Mo ra vy – k sútoku Mo
ravy a  Dy je, cyklovýlet 
Ra kús kom a  lužnými lesmi 
Mo ravy a Dyje

28. 4.  Spomienka na  Ostrov 
kormoránov, cykloturis-
tické po tulky Dunajskými 
luhmi

Máj  2013
5. 5.  Malými Karpatmi za 

hrad mi a  rozhľadňami, 
lesnými cyklocestami na-
prieč Malými Karpatmi

11. 5.  Záhorskou cyklomagis
trá lou cez záhorské pies
ky na  „Hasprúnsku 50”, 
cyklovýlet po trase známe-
ho chodeckého podujatia

19. 5.  po  stopách starovekých 
pút nikov na  kláštor Ka
tarínka, cyklovýlet   k  rui-
nám sta rovekého kláštora 
v podhorí Malých Karpát

25. 5.  Cyklotúra Cesta priateľ
stva (SK–H–a) Bratisla
va–Mo son magyaróvár–
Nickels dorf, cykloturis-
tická akcia naprieč tromi 
štátmi, organizuje STARZ 
Bratislava

Ak nie je uvedené inak, na  trasy 
štartujeme od  malackej synagó-
gy. Pre väčšinu trás odporúčame 
trekkingo vé bicykle.

Informácie o  trasách možno 
nájsť aj vo vývesnej skrinke 
pri cyklopredajni na  Radlin-
ského ulici.

Prvú februá ro-
vú sobotu to  
v ŠH Malina ži-
lo hádzanou.  
Na už 6. roční -
ku turnaja ml. 
žia kov Poza-
gas Cup 2013 
sa zú častnili aj 
druž stvá z Čes-
kej republiky 
a Maďarska. Ti-
tul si nakoniec 
odniesli chlap-
ci z  Kodály Ta-
tabánya. Mala-
čania skončili 
na 5. mieste.

6. ročník medzinárodného tur-
naja ml. žiakov POZAGAS CUP 
2013 usporiadala TJ Strojár Malac-
ky, hádzanársky oddiel zastrešený 
Ľudovítom Oslejom, v  spolupráci 
s  ge nerálnym riaditeľom Pozagas,  
a. s., Malacky. 

Na  turnaji sa zúčastnilo 7 kolek-
tívov: Kodály Tatabánya (H), HBC 
Strakonice (CZ), SK Velká Bystřice 
(CZ), ŠKP Bratislava, Tatran Stupava, 
Sporta Hlohovec a  domáci Strojár 
Malacky. Turnaj sa hral systémom 
každý s každým, hrací čas 2x 10 min. 
Rozhodovali páni Pašteka, Hacaj 
a Ha soň.

Výsledky turnaja:
Malacky–Strakonice 11:10
Stupava–Bratislava 8:11
Malacky–Stupava 9:8
Bratislava–Hlohovec 8:7
Velká Bystřica–Tatabánya 9:6
Strakonice–Bratislava 10:9

Malacky–Tatabánya 4:14
Stupava–Hlohovec 10:4
Velká Bystřice–Malacky 16:8
Tatabánya–Bratislava 16:6 
Hlohovec–Velká Bystřice 3:11
Strakonice–Tatabánya 7:12
Stupava–Strakonice 6:11
Bratislava–Malacky 11:8
Tatabánya–Hlohovec 17:3
Velká Bystřice–Stupava 12:9
Bratislava–V. Bystřice 12:8
Hlohovec–Strakonice 4:10
Tatabánya–Stupava 14:5
Strakonice–Velká Bystřice 15:6
Hlohovec–Malacky 10:12

Konečné poradie:
KodályTatabánya 6-5-0-1 79:34=10 b
HBC Strakonice   6-4-0-2 63:48 = 8 b
SK Velká Bystřice 6-4-0-2 63:58 = 8 b
ŠKP Bratislava 6-3-0-3 49:56 = 6 b
Strojár Malacky 6-3-0-3 52:69 = 6 b
Tatran Stupava 6-2-0-4 44:54 = 4 b
Sporta Hlohovec 6-0-0-6 31:68 = 0 b

Najlepší strelec: Š. Souček (20 gó-
lov), Velká Bystřice

Najlepší hráč: Domonkos Papp, 
Tatabanya

Najlepší brankár: Patrik Papaj, 
Stupava

Najmladší hráč: Adrián Gábriš, 
Stupava, 9 rokov

Turnaj mal veľmi dobrú športovú 
úroveň, všetky družstvá boli dob-
re technicky a  takticky pripravené. 
Treba poďakovať všetkým rodičom, 
ktorí sa na  príprave a  samotnom 
priebehu turnaja aktívne zúčastnili. 

Naša vďaka patrí aj sponzorom  
P. Tedlovi, M. Kopiarovi, J. Pagáčovi, 
V. Eckerovi, F. Buzkovi,  F. Vrableco-
vi,  A. Perneckému, spoločnostiam 
LUCITEX a Tepelné čerpadlá IVT, ako 
aj ďalším drobným sponzorom, ktorí 
sa zaslúžili o hladký priebeh turnaja. 

Text, foto: 
Tomáš Stachovič

Víťazi jednotlivých kategórií:
Dievčatá U16: Andrea Sanda-

nusová (blokárka družstva žiačok, 3. 
miesto M-SR Ob Bratislava, 5. miesto 
MSR Beach U16), tréneri Juraj Spö
rer, Matej Haringa

Chlapci U16: Dominik Šišolák 
(smečiar družstva žiakov – 8. miesto 
na M-SR), tréneri Erik Husár a Matej 
Haringa

Dievčatá U18: Zuzana Nízka 

(smečiarka družstva junioriek – 3. 
miesto v 2. lige jun., tréner Ing. Pavel 
Novota

Chlapci U18: Ján Vašek (blokár 
družstva kadetov, člen reprezentač-
ného výberu SR a  prestup do  COP 
Trenčín, 6. miesto na M-SR kadetov), 
tréner Matej Haringa

Beachvolejbal ženy: Lesia Slezá-
ková (smečiarka družstva junioriek, 
4. miesto MSR beach U20 so Zuza-

nou Nízkou a 5. miesto M-SR beach 
U18 s Andreou Sandanusovou), tré-
ner Matej Haringa

Beachvolejbal muži: Kristián 
Roz bora (univerzál družstva kade-
tov, prestup do COP Trenčín, 7. mies-
to na  MSR Beach U20 s  Jánom Va-
šekom), tréner Matej Haringa

Muži: Pavol Petrovič (smečiar 
a blo kár A-družstva, 5. miesto v 1. li-
ge)

Ženy: Hana Ježková (libero druž-
stva žien, 5. miesto v 2. lige žien) tré-
neri Bronislav Beránek, Matej Haringa

Ocenení odchovanci 
v službách iných klubov:
Miroslava Reháková (ŠŠK Bílikova, 

Doprastav Bratislava, členka základ-

nej zostavy reprezentácie junioriek 
SR), tréner Marek Rojko

Kolektív roka VO TJ Strojár Ma-
lacky: Družstvo kadetov (6. miesto 
na M-SR), tréner Matej Haringa

Najpopulárnejší volejbalista 
2012 (odovzdaných 64 hlasovacích 
lístkov):

1. Patrik Lapin (20 hlasov)
2. Erik Husár (12 hlasov)
3. Lesia Slezáková (10 hlasov)
Sieň slávy VO TJ Strojár Malac-

ky: pp. Milan Ondrovič, Jaroslav Krej-
čír, Lubomír Podstupka

Blahoželáme všetkým oceneným 
a prajeme veľa ďalších úspechov vo 
volejbale a osobnom živote.

-mh-

 Výsledky ankety Volejbalista  roka 2012

 Bežkyňa Janíková úspešná 
v Moravsko-slovenskom pohári

 Pozagas Cup vyhrali hostia z Maďarska

V  sobotu 2. februára sa v  Spoločenskom dome MCK v  Malackách 
uskutočnilo slávnostné vyhlásenie 6. ročníka ankety Volejbalista 
roka. O víťazoch základných kategórií rozhodovalo vedenie a tréneri 
volejbalového oddielu a o najpopulárnejšom volejbalistovi hlasovali 
účastníci podujatia. O kultúrny program sa postaral pesničkár Vlado 
Handl, malackí gymnazisti a ďalší.

Absolútnu bodku za 
vlaňajším 4. ročníkom 
Moravsko-sloven ské-
ho bežeckého pohára 
dalo slávnostné vyhlá- 
senie výsledkov jed-
not livých kategórií  
v  kultúrnom dome 
v  Gbeloch. Po čas so-
botňajšieho večera 
(2. 2.) vystúpi li na  pó-
dium aj zástup covia 
AC Malacky Gabriela 
Janíko vá, Leo Cimer-
man a Ti bor Horváth.
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