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Nový realitný
servis v MsÚ

Oddelenie právne MsÚ v Malac
kách, referát právny a správy ma
jetku mesta poskytuje pre klien
tov od 1. 3. každú stredu od 13.00
do 16.00 h v priestoroch Klientskeho
centra MsÚ Malacky (prízemie) na
Radlinského 2751/1 informačný servis

súvisiaci s prenájmom by
tov a nebytových priesto
rov vo vlastníctve mesta.

SPP obnoví
v Malackách
plynovod
Slovenský plynárenský prie
mysel – distribúcia, a. s., Brati
slava pripravuje v lokalite ulíc
Nádražná, gen. M. R. Štefánika
a Stupavská stavbu „Obnova
NTL plynovodu Malacky I. eta
pa”.

Nadačný fond Tesco pre zdravšie mestá podporil spomedzi 121 poda
ných žiadostí 41 projektov. Jeden je aj z Malaciek. Radostnú správu
dostal referát správy a údržby zelene MsÚ. Nadačný fond celkovo roz
delil medzi projekty 115 033 €.

„Mesto vďaka tejto finančnej
podpore zveľadí zelenú plochu s ih
riskom na Záhoráckej ulici s rozlo
hou 1500 metrov štvorcových, ktorá
je vo vlastníctve mesta. Za pridele
nú sumu 2500 € tam pribudnú šty
ri jedlé gaštany s obvodom kmeňa

SPP – distribúcia (krátené)

Transparency International opravila hodnotenie Malaciek

Nie je to až také zlé

Koncom minulého roka sme vás informovali o tom, že Transparency International Slovensko (TI) pomerne
rázne skritizovala Malacky za to, že nie sú dostatočne otvorenou samosprávou. Teraz kritiku zmiernila, hod
notenie zmenila a posunula nás na 40. miesto zo 100 hodnotených samospráv.

Nezisková mimovládna organizá
cia, pobočka celosvetového hnutia
proti korupcii, hodnotila slovenské
mestá z hľadiska otvorenosti a trans

parentnosti po druhý raz. Kým v roku
2010 sme obsadili 26. priečku, v roku
2012 sme sa prepadli na 81. Mesto
Malacky si hodnotenie zanalyzova

lo a okamžite prijalo opatrenia na
nápravu. Zároveň však boli zistené
nedostatky pri vyhodnocovaní náš
ho mesta. Námietky voči hodnote
niu adresoval TI poslanec Juraj Říha,
ktorý sa o túto problematiku zaují
ma. Základom nedostatkov bolo to,
že medzi hodnotením samospráv
a zverejnením výsledkov uplynulo
niekoľko mesiacov. A práve počas
týchto mesiacov Malacky zrealizo
vali množstvo opatrení na zvýšenie
svojej otvorenosti a transparentnos
ti. Do hodnotenia sa teda už nedo
stali. TI naše pripomienky akcepto
vala a v rebríčku nás posunula o 41.
-mijamiest. 			

Malacký hlas finančne
podporuje

Text: T. Búbelová
Foto: M. Gajdárová

Sú Malacky
bezpečné?

Bezpečnostná situácia v meste je
stabilizovaná. Stúpla úspešnosť ob
jasňovania trestných činov aj prie
stupkov. Uverejňujeme
podrobnú správu o bez
pečnosti v Malackách.
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Viac na
strane

aj vďaka vám!

cca 10–12 cm a osem borovíc čier
nych vysokých 1,80–2 m a tiež hrací
dom pre deti,“ uviedla M. Gajdárová
z MsÚ v Malackách. Dôležitou pod
mienkou pridelenia prostriedkov
v grantovej výzve, ktorú už po 6. raz
vyhlásila Spoločnosť Tesco v spo
lupráci s Nadáciou Pontis v decem
bri 2012, je podpora myšlienky dob
rovoľníctva a spolupráce samosprá
vy s obyvateľmi mesta. Aj v tomto
prípade je iniciátorom myšlienky
obyvateľ bytového domu na Záho
ráckej ulici pán Jozef Vicen, ktorý už
predtým zabezpečil svojpomocnú
výsadbu kríkov, ktoré na účel zveľa
denia okolia poskytlo mesto.
Dobrovoľníci sa v projekte s ná
zvom Záhorácka zapoja do príprav
ných prác, pomôžu pri čistení plochy,
odstraňovaní starých hracích prvkov
z ihriska, natrú lavičky pri činžiaku.
Mesto zabezpečí odborníkov
na výsadbu drevín, pretože zemina
musí byť obohatená kvalitnejším
substrátom a nesmie chýbať dreve
né ukotvenie. Hracie prvky vyhovu
júce platným normám takisto dodá
a osadí certifikovaná firma.
„V týchto dňoch je pred podpi
som zmluva o pridelení grantu medzi
mestom Malacky a Nadáciou Pontis.
Potom sa sústredíme na výber do
dávateľov hracieho domu a stromov

tak, aby sme ich stihli vysadiť v marci
až v apríli. Projekt by mal byť celkovo
ukončený do konca septembra toh
to roka,“ povedala správkyňa zelene
M. Gajdárová. Potom už mesto v pl
nom rozsahu preberie zodpovednosť
za údržbu zelene a detského ihriska.
Pomoc dobrovoľníkov – obyvateľov
Záhoráckej ulice však možno vyústi
aj do ďalšej starostlivosti a ochrany
zveľadenej lokality, ktorá najmä v lete
poslúži na šport, hry či pokojný od
dych v tieni zelene.

Bude nám
stačiť 1 lístok

V piatok 1. marca štartuje v našom
okrese pilotný projekt integrovanej
dopravy. Cestujúcim zo Záhoria bu
de stačiť na cestu do Bra
tislavy a späť jeden pred
platný cestovný lístok.

4

Viac na
strane

Zelená plocha s ihriskom na Záhoráckej
dostane novú podobu

Hudobná jar
klope na dvere

Tento rok štartuje už 49. ročník Ma
lackej hudobnej jari. Kto svojimi tón
mi pobaví malacké publikum? Na
aké obľúbené zoskupenie
sa môžete tešiť aj tento
raz?
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Viac na
strane

V rámci stavby dôjde k výstavbe
nových distribučných plynovodov
a pripojovacích plynovodov – prí
pojok pre jednotlivých odberateľov
zemného plynu, vrátane osadenia
no
vých hlavných uzáverov plynu
a domových regulačných zariadení –
zostáv, vrátane plynomerov.
Majitelia rodinných domov, ob
jektov občianskej vybavenosti
a iných plyn odoberajúcich objek
tov, ktorí budú stavbou dotknutí,
budú navštívení projektantmi (od
20. 2. 2013 – páni Hudec a Nyarsik).
V prípade, že vás nezastihnú, vám
v schránke zanechajú list s kontakt
nými údajmi. Prosíme vás o ústreto
vosť a o sprístupnenie a odberného
plynového zariadenia vášho rodin
ného domu/objektu v dohodnutom
termíne. Projektanti vám tiež poskyt
nú bližšie informácie o stavbe.

SAMOSPRÁVA / SPRAVODAJSTVO
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Dlh mesta
od roku
2012
klesá
Stav a vývoj celkového

4/2013

Vzniká
zoznam
pamäti-
hodností
Poslanci MsZ schválili návrh

Pôvodné VZN mesta Malacky č. 6/2007 o dodr
žiavaní poriadku a čistoty a užívaní verejných
priestranstiev na území mesta Malacky bolo na
padnuté prokurátorom. Niektoré jeho ustanove
nia neboli totiž v súlade so zákonom, resp. boli
nad jeho rámec. Norma bola preto prepracovaná.
Poslanci MsZ ju schválili na zasadnutí 21. 2.

dlhu mesta v €:
Rok

Výška dlhu

2009

2 452 463

2010

2 861 715

2011

3 127 709

30. 11. 2012

2 907 571

V tabuľke je uvedený prehľad vý
voja dlhu mesta. Zadlženosť mesta
stúpala v rokoch 2010 a 2011, kedy
mesto prijalo investičné úvery spo
jené s dostavbou nájomných bytov
(rok 2010) a s riešením nedostatočnej
kapacity v Materskej škole (rok 2011).
V roku 2012 prichádza k postupné
mu znižovaniu celkovej výšky dlhu
aj úverového zaťaženia a je predpo
klad, že bude klesať aj naďalej. -mija-

V platení
daní sme

takmer

poriadni

Väčšina Malačanov platí miest
ne dane a poplatky riadne. Os
tatní „čakajú” na exekútora.

Výber nájomného za nebytové
priestory a pozemky
Malacky získali vlani (stav k 30. 11.
2012) do svojho rozpočtu z prenájmu
nebytových priestorov a ostatného
majetku 72 585 €. K stanovenému
plánu to predstavovalo plnenie na
100,03 %. Príjem z prenájmu po
zemkov dosiahol 49 900 €, čo pred
stavovalo plnenie na 91,51 %. Výš
ka nájomného z nájomných bytov
na ulici Pri Maline dosiahla k 30. 11.
2012 čiastku 77 087 €, čo je plnenie
na 87,95 %. V prípade, že si nájomní
ci neplnia svoje povinnosti vyplýva
júce z nájomných zmlúv, príslušný
pracovník MsÚ ich písomne vyzve
k úhrade svojho záväzku. Ak nájomca
nereaguje ani na túto výzvu, pristúpi
mesto k vymoženiu pohľadávky súd
nou cestou.
Výber miestnych daní
a poplatku
Výber miestnej dane z nehnuteľ
nosti priniesol do rozpočtu mesta
k 30. 11. 2012 sumu 2 556 458 €. To
predstavovalo plnenie na 99,99 %.
Výber miestnej dane za psa a za uby
tovanie prekročili plánované hodno
ty. Miestna daň za psa dosiahla sumu
22 204 € (plnenie na 106,24 %) a daň
za ubytovanie 25 077 € (plnenie
na 139,32 %). Na miestnom poplatku
za komunálny odpad a drobný sta
vebný odpad vybralo mesto do svoj
ho rozpočtu 493 469 €, čo predstavo
valo plnenie na 91,05 %.
Výber nedoplatkov na jednotli
vých miestnych daniach a poplatku
sa počas roka rieši podobne ako pri
nájomnom doručením výziev. Po
tom nasleduje vymáhanie pohľadá
vok formou exekučných titulov a po
danie návrhu na súdne vymáhanie
– pre obe strany nepríjemné, avšak
pre samosprávu mesta nevyhnutné
riešenie.
-mija-

Čistota
mesta
s novými
pravidlami

Nové VZN vychádza z pôvodné
ho, avšak bolo upravené tak, aby
bolo v súlade s platnými právnymi
predpismi a s protestom prokuráto
ra. Bola upravená napr. definícia ve
rejného priestranstva, podľa ktorej sa
za verejné priestranstvo považujú len
pozemky vo vlastníctve mesta.
Z VZN boli vypustené ustanove
nia, v ktorých mali subjekty priľahlé
ku komunikáciám povinnosť starať
sa o čistotu a poriadok na komuniká
ciách (chodníkoch). Za čistotu a po
riadok na chodníkoch zodpovedá
mesto – okrem zimnej údržby, ktorá
sa riadi zákonom o pozemných ko
munikáciách.
VZN určuje, čo je na verejných
priestranstvách zakázané a ako po
stupovať, keď chcete využiť verejné
priestranstvo na zorganizovanie ne
jakého podujatia.

Všeobecne záväzného nariade
nia mesta Malacky o evidencii
pamätihodností mesta Malacky.

Z VZN vyberáme:
V záujme zabezpečenia zdravého
životného prostredia a vzhľadu mes
ta je na verejných priestranstvách za
kázané:
odkladať a odhadzovať rôzne
a) 
predmety (papier, obaly, krabice,
fľaše, ohorky z cigariet, plechovky,
zvyšky jedál, ovocia, zeleniny a iné
nepotrebné veci) na miesta, ktoré
nie sú na to určené,
b) 
vysypávať a rozsypávať smeti
a prepravovaný materiál,
c) skladovať smeti a odpadky a spa
ľovať ich,
d) skladovať stavebný materiál a od
pad bez povolenia alebo nad rá
mec povolenia,
e) znečisťovať verejné priestranstvá
pľuvaním, zvratkami, splaškovými
vodami, olejmi, chemikáliami ale
bo exkrementmi,

f) v yklepávať prach, vyhadzovať od
padky, odkvitnuté časti kvetov
a listy z okien a balkónov a iným
sobom znečisťovať verejné
spô
priestranstvo,
g) znečisťovať verejné priestranstvá
odpadkami zo stolového a stánko
vého predaja,
h) vylievať znečistené úžitkové vody
do uličných kanalizačných otvorov
a na chodníky
i) vyberať odpadky zo smetných ná
dob,
j) zakladať oheň v mestských par
koch a na ostatných verejných
priestranstvách.

Ochranu kultúrnych pamiatok
za
bezpečuje mesto podľa zákona
o obecnom zriadení. Doposiaľ však
Malackám chýbala záväzná právna
úprava, ktorou by sa mesto riadilo.
Návrh VZN spracoval poslanec MsZ
Milan Ondrovič. Zámerom je vytvoriť
zoznam pamätihodností mesta v zá
ujme ich ochrany, zachovania a zlep
šenia ich stavu pre budúce generácie.
Norma upravuje spôsob identifikácie
pamätihodností, spôsob ich výskumu,
ochrany, reštaurovania, využívania
a prezentácie. V súlade s VZN vznikne
odborná komisia a v rozpočte mesta
budú vyčlenené zdroje na ochranu
pamätihodností. Do evidencie možno
zaradiť okrem hnuteľných a nehnu
teľných vecí aj kombinované diela
prírody a človeka, historické udalosti,
názvy ulíc, zemepisné a katastrálne
názvy, ktoré sa viažu k histórii a osob
nostiam obce.

Dodržiavanie týchto pravidiel kon
troluje mestská polícia. Komplet
né VZN o čistote mesta nájdete
na www.malacky.sk.
Text: -mija-, foto: S. Rajnová

Psíčkari, viete, čo môžete a čo nie?
Proti Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2012, ktorým sa upravu
jú podmienky držania psov v meste, bol podaný protest prokurátora
z dôvodu nezákonnosti niektorých jeho častí. Nariadenie bolo preto
prepracované tak, aby bolo v súlade s platnými predpismi.

V nariadení boli upravené pod
mienky evidencie psov, voľného
pohybu a obmedzenie vstupu so
psom. Zákaz vstupu so psom bol
upravený len na konkrétne verej
né priestranstvá alebo na všeobec

né prístupné priestory, ktoré sú vo
vlastníctve alebo v správe mesta
(detské ihriská a pieskoviská, areály
školských a predškolských zariadení,
mestské cintoríny, mestské kúpalis
ko, atď.)

Prerušenie
distribúcie
elektriny

Slovak Lines
zmodernizuje
vozový park

Z dôvodu vykonávania pláno
vanej práce na zariadeniach dis
tribučnej sústavy budú 4. marca
2013 od 8.00 do 15.00 h bez do
dávky elektriny ulice:
J. Kubinu č. 84, 1195, 1200, 1200/
ZA, 5291/29, 82/1; Nová č. 1, 2/A, 3, 4,
4/VP, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 32,
33, 34, 36, 37, 38, 39, 39/1015/22, 40,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 48/VP, 49, 51, 52,
53, 57, 58, 59, 61, 64, 65, 67, 1142/6;
Olšovského č. 4, 5, 8, 10, 12, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 39/A, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 74/ZA, 75, 76,
77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 90/OP, 91, 92, 93, 95, 97, 97/
VE, 97/VP; Vajanského č. 69, 71, 73,
75, 77, 79, 81, 83, 85.
ZSE

Dopravca obnoví v našom kra
ji autobusový park za viac ako
23 mil. € bez DPH. Podľa plá
nu sa vozový park rozrastie
do roku 2016 o 130 nových
nízkopodlažných autobusov
a 13 súčasne využívaných vozi
diel zmodernizuje.

Modernizácia vozového parku je
súčasťou dohody medzi Bratislav
ským samosprávnym krajom a Slo
vak Lines, a. s., ktorá ukončila niekoľ
koročný spor. Súčasťou dohody je aj
predĺženie zmluvy pri zabezpečova
ní autobusovej dopravy na území
kraja. Pôvodne mala platiť od roku
2009 do roku 2017, po novom sa
predĺži do roku 2021.
Slovak Lines zabezpečuje auto
busovú prímestskú dopravu v kraji,
BSK jej za vykonané služby vo verej
nom záujme platí úhradu straty.
BSK (krátené)

Z nariadenia boli vypustené dup
licitné ustanovenia so zákonom
a ustanovenia týkajúce sa prevádzky
karanténnej stanice a odchytu psov,
ktoré sú upravené v Prevádzkovom
poriadku karanténnej stanice.
Kompletné VZN, ktorým sa upra
vujú niektoré podmienky držania
psov v meste si môžete prečítať
na www.malacky.sk.
-mija-

Mesto Malacky sa týmto snaží vy
tvoriť podmienky potrebné na zacho
vanie, ochranu, obnovu a využívanie
pamiatkového fondu na svojom úze
mí. V súlade s týmto mesto podpo
ruje aj iniciatívy občanov zamerané
na spomínané činnosti.
Kompletné VZN o evidencii pa
mätihodností mesta Malacky si môže
te prečítať na www.malacky.sk.
Text: -mija-, foto: -otano-

Slovensko a Rakúsko
bude spájať ďalší most
Výstavba mosta medzi Záhorskou Vsou a rakúskym Angernom je prio
ritou programového obdobia 2014–2020. Most bude cestným mos
tom, ale projektový návrh počíta aj s pruhom pre peších a cyklistov.
„Pôjde o ďalšie významné doprav
né spojenie medzi Slovenskom a Ra
kúskom ponad rieku Morava. Zlepší
sa mobilita, pracovné príležitosti a tu
rizmus,“ povedal bratislavský župan
Pavol Frešo.
Krajskí poslanci schválili Zámer
lizácie mosta v programovom
rea
období 2014–2020 vzhľadom na to,
že Program cezhraničnej spoluprá
ce Slovenská republika–Rakúsko
2007–2013 nedisponuje požadova
nou výškou finančných prostriedkov.
S výstavbou by sa malo začať najskôr
na jeseň 2015. Predpokladané nákla

dy na prípravu a výstavbu mosta sú
12 mil. €, presný rozpočet bude zrej
mý po aktualizácii projektovej doku
mentácie.
Most spájajúci Angern a Záhor
skú Ves bude ďalším projektom cez
hraničnej spolupráce Bratislavského
kraja a Dolného Rakúska financovaný
z eurofondov. Bratislavský kraj má ob
medzenú možnosť čerpať eurofondy
a Program cezhraničnej spolupráce
Slovenská republika–Rakúsko je jed
nou z mála možností, ako čerpať
oprávnené prostriedky.
BSK

SAMOSPRÁVA
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Na bezpečnostnú situáciu v mes
te ma pozitívny vplyv i odchyt psov.
V uplynulom roku ich policajti od
chytili 103.
Dopravno-bezpečnostná
situácia
V roku 2012 bolo na území okre
su Malacky spôsobených celkom
171 dopravných nehôd (z toho 49
v meste Malacky), pri ktorých bolo 8
osôb usmrtených, 15 osôb ťažko zra
nených a 82 ľahko zranených. Celko
vá spôsobená škoda na vozidlách
a prepravovanom tovare bola
392 750 €. Najčastejšou príčinou ne
hôd bolo porušenie povinností vo
diča aj účastníka nehody, nesprávna
jazda cez križovatku, nedanie pred
nosti v jazde, rýchlosť jazdy.
Za sledované obdobie bolo prí
slušníkmi dopravnej polície ulo
žených 2359 blokových pokút za
priestupky proti bezpečnosti a ply
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nulosti cestnej premávky v celkovej
sume 146 610 €.
•••
Správa o bezpečnostnej situácii
v meste v roku 2012 vychádza z ma
teriálov MsP Malacky, Okresného
riaditeľstva PZ SR Malacky a Okres
ného riaditeľstva HaZZ Malacky.
Policajno-bezpečnostnú činnosť
na území mesta zabezpečujú prio
ritne príslušníci Obvodného odde
lenia PZ v Malackách. V ich pôsob
nosti sú okrem Malaciek aj Kostoliš
te, Veľké Leváre, Závod, Studienka
a Vojenský obvod Záhorie. Nepre
tržitú činnosť výhradne v Malackách
vykonávajú príslušníci mestskej po
lície. V uliciach majú nepretržite jed
nu dvojčlennú hliadku (v prípade
potreby viac), jeden príslušník je na
oddelení mestskej polície.
Kompletnú správu si môžete prečítať
na www.malacky.sk.
Foto: -otano-

Kriminalita v meste Malacky podľa územných častí od 1. 1. do 31. 12. 2012

Sú Malacky bezpečné?

(správa o bezpečnostnej situácii v meste)
Bezpečnostná situácia v meste
je stabilizovaná, stúpla úspešnosť objasňovania trestných činov aj priestupkov.
Trestné činy
V roku 2012 bolo v meste ziste
ných 255 trestných činov. V porov
naní s rokom 2011 je to síce nárast,
ale zlepšilo sa zisťovanie páchateľov
aj objasňovanie trestných činov. Vla
ni polícia vypátrala 83 páchateľov
a objasnila 33 % prípadov (3 % ná
rast v porovnaní s rokom 2011).

jú do vozidiel rôznych značiek, naj
mä do vozidiel zn. Škoda a využívajú
rôzne spôsoby prekonania zabezpe
čovacích systémov. Predmetom ich
záujmu sú najmä veci voľne polože
né na sedadlách vo vozidle (notebo
oky, telefóny, tašky, doklady, fotoa
paráty, oblečenie). Väčšina skutkov
bola spáchaná v nočných hodinách.
V roku 2012 bolo zistených v mes
te 18 prípadov, najkritickejšie boli uli
ce Stupavská, 1. mája, Skuteckého,
Budovateľská, Dukl. hrdinov, Brnen
ská, Záhorácka, Na Brehu.

Prehľad o počte zistených trestných činov v meste Malacky rozdelených
podľa základných druhov
Násilné
Majetkové
Ostatné
Spolu
Rok 2011
27
162
42
231
Rok 2012
29
144
82
255
V Malackách aj na celom Sloven
sku prevažuje spomedzi trestných
činností majetková. Väčšina trest
ných činov (140 z 255) bola spácha
ná na ulici.

Prehľad o vybraných
druhoch kriminality
1. Lúpeže
Celkovo bolo v meste zistených 6
lúpeží. V 4 prípadoch boli páchate
lia zistení a bolo voči nim vznesené
obvinenie.
2. Krádeže vlámaním do bytu
alebo rodinného domu
Zistených a vyšetrovaných bolo
5 prípadov a to na ul. Skuteckého,
Nádražnej, Oslobodenia, Bernoláko
vej a Štefánikovej.
3. Krádeže motorových
vozidiel
V roku 2012 boli v Malackách od
cudzené 4 vozidlá (Nám. SNP z ob
jektu autobazára, ul. Jánošíkova,
Partizánska, Hviezdoslavova). V ob
jasňovaní tohto druhu kriminality
dosiahol okres Malacky najlepšie
ukazovatele v Bratislavskom kraji.
4. Krádeže vlámaním
do motorových vozidiel
Páchatelia týchto prečinov vnika

Kamery pomáhajú
Krádeže motorových vozidiel
a krádeže vlámaním sa dejú najmä
na miestach, ktoré nie sú vykryté
mestským kamerovým systémom.
Na základe toho možno predpokla
dať, že kamery majú pozitívny vplyv
na znižovanie kriminality v meste.
Mestská polícia preto vypracovala
ďalší projekt na rozšírenie kame
rového systému. Na stav a vývoj
kriminality má tiež pozitívny vplyv
prevádzka pultu centrálnej ochrany,
ktorý je umiestnený na pracovisku
mestskej polície. Na pult je v súčas
nosti pripojených 70 objektov.
Priestupky – PZ SR
Úroveň ochrany verejného po
riadku v Malackách možno hodno
tiť aj napriek niektorým negatívnym
okolnostiam pozitívne. V roku 2012
bolo Obvodným oddelením PZ Ma
lacky zistených a zaevidovaných
463 priestupkov, z ktorých bolo 277
objasnených, t.j. 59,8 %. V roku 2011
bolo tiež zistených 463 priestupkov
a objasnených bolo 231, t. j. 50 %.
Medzi najčastejšie páchané prie
stupky patria priestupky proti ma
jetku, verejnému poriadku a proti
občianskemu spolunažívaniu. Ma

jetkové priestupky sa najviac pá
chajú v strede mesta, t.j. v uliciach
Radlinského, Záhorácka, v rôznych
reštauráciách a veľkých obchod
ných centrách, kde sú páchané
drobné krádeže, napr. mobilné te
lefóny, dokumenty, peňaženky,
potraviny a alkohol v nákupných
centrách. Najmenej páchaných ma
jetkových priestupkov v meste je
v tých častiach mesta, ktoré sú za
stavané rodinnými domami.
Priestupky proti občianskemu
spo
lunažívaniu zahŕňajú najmä
manželské nezhody, hádky a fyzické
konflikty. Vyskytujú sa aj drobné
ublíženia a vyhrážania sa po konzu
mácii alkoholu v reštauráciách a za
riadeniach, ktoré sa hlavne nachá
dzajú v strede mesta.
Priestupky – mestská polícia
V roku 2012 mestskí policajti rie
šili 3 565 udalostí, najviac z nich bolo
dopravných priestupkov – 63,7 %
(patrí sem aj parkovanie na zeleni).
MsP ďalej kontroluje dodržiavanie
VZN o odpadoch, o dodržiavaní po
riadku a čistoty a užívaní verejných
priestranstiev na území mesta, VZN
o psoch a VZN o ochrane pred alko
holizmom.
Preventívna činnosť
Mestská polícia aktívne vplýva
na dodržiavanie verejného poriad
ku i preventívnymi aktivitami. Deti
a školákov vzdeláva v rámci pro
jektu „Malacky, dobré miesto pre
život“. Na ochranu mládeže sa za
meriava aj pri kontrolách požíva
nia alkoholických nápojov a iných
návykových látok maloletou oso
bou do 15 rokov alebo mladistvou
do 18 rokov. Celkovo vlani vykona
li 12 takýchto akcií, počas ktorých
zaznamenali 9 prípadov požívania
alkoholických nápojov osobami
mladšími ako 18 rokov. K preven
tívnym činnostiam patrí aj umiest
ňovaním makiet policajtov na frek
ventovaných miestach a kontroly
priechodov pre chodcov v blízkosti
základných škôl.

Miesto činu
Pezinská
Továrenská
Radlinského
Petra Jilemnického
Štefana Čulena
Nádražná
gen. M. R. Štefánika
Malé námestie
Námestie SNP
Kláštorné námestie
Miesto činu
Nad Výhonom
Hlboká
Jesenského
Rakárenská
Riadok
Zámocký park
Dukl. hrdinov
Oslobodenia
Legionárska

Miesto činu
Zámocká
Sasinkova
Brnenská
Na Brehu
1. mája
Záhorácka
Pribinova
Družstevná
Partizánska

Miesto činu
Záhorácka
Veľkomoravská
D. Skuteckého
Stupavská
Štúrova
Kozia
Hviezdoslavova
Jánošíkova
gen. M. R. Štefánika
Budovateľská
Mierové námestie
Ľ. Fullu
Cesta Mládeže
Bernolákova
Hollého

Celkom
TČ
22
17
10
2
1
4
7
2
1
1

Majetková
TČ
17
8
6
1
1
3
2
2
1
1

Násilné
TČ
1
1
0
1
0
0
2
0
0
0

Ostatná
TČ
4
8
4
0
0
1
3
0
0
0

Celkom
TČ
5
3
4
1
1
2
5
2
1

Majetková
TČ
5
1
2
1
1
1
3
2
0

Násilné
TČ
0
0
2
0
0
1
1
0
0

Ostatná
TČ
0
2
0
0
0
0
1
0
1

Celkom
TČ
10
7
10
11
5
21
1
5
5

Majetková
TČ
5
5
8
10
1
7
0
0
3

Násilné
TČ
1
0
0
1
1
2
0
0
2

Ostatná
TČ
4
2
2
0
3
12
1
5
0

Celkom
TČ
16
7
8
15
5
5
7
4
2
1
3
5
6
2
1

Majetková
TČ
6
2
3
14
3
1
2
2
0
1
1
4
3
1
1

Násilné
TČ
4
1
1
1
0
2
1
0
0
0
1
1
1
0
0

Ostatná
TČ
6
4
4
0
2
2
4
2
2
0
2
0
2
1
0
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Plavecký Peter

Od 1. marca
cestujeme
po novom!
V piatok 1. marca štartuje v na
šom okrese pilotný projekt
integrovanej dopravy. Cestu
júcim zo Záhoria bude stačiť
na cestu do Bratislavy a späť
jeden predplatný cestovný lís
tok – takzvaná električenka
alebomesačník.Tenbudúmôcť
cestujúci využívať v prímest
ských autobusoch dopravcu
Slovak Lines, vo vlakoch Želez
ničnej spoločnosti Slovensko
i v bratislavskej mestskej hro
madnej doprave (MHD). Jed
notný predplatný cestovný
lístok zatiaľ nebude platiť vo
vlakoch spoločnosti Regio Jet,
ktorá sa aj napriek pôvodne
avizovaným informáciám do
systému Bratislavskej integ
rovanej dopravy zatiaľ neza
pojí.
Aj po zavedení systému integro
vanej dopravy môžu ľudia cestovať
po starom so starými lístkami, istý
čas bude totiž platiť duálny systém.
V prvej etape systému integrovanej
dopravy je možné cestovať zapoje
nými prepravcami len na jednotný
predplatný cestovný lístok. Postup
ne by sa do systému malo zapojiť
celé územie Bratislavského kraja.
Zjednotenie cestovného v Bra
tislavskom kraji sa zatiaľ nedotkne
ťažko zdravotne postihnutých ľudí
ani ich sprievodcov cestujúcich
v bratislavskej mestskej hromadnej
doprave. Do konca júna tohto roka
môžu aj naďalej cestovať v brati
slavskej MHD zadarmo. Ako infor
moval hovorca primátora Ľubomír
Andrassy, do konca júna by sa ma
lo rozhodnúť, či si 100-percentnú
zľavu pre držiteľov preukazu ŤZP
osvoja aj ostatní prepravcovia, teda
železnice a regionálna autobusová
doprava alebo budú platiť iné pra
vidlá pre zdravotne postihnutých
v mestskej hromadnej doprave
a iné u ďalších prepravcov.

Nárok na zľavu
v rámci
IDS BK majú:

•d
 eti od 6 do 15 rokov,
• žiaci základných a stredných
škôl,
• študenti vysokých škôl a fakúlt
v dennej forme štúdia do získa
nia vysokoškolského vzdelania
druhého stupňa, najneskôr však
do dovŕšenia 26. roku života,
• držitelia preukazov ŤZP vrátane
invalidného vozíka a ŤZP-S vrá
tane sprievodcu,
• občania od dovŕšenia 60. roku
života, ktorí sú poberatelia sta
robného, invalidného alebo vý
sluhového dôchodku,
• držitelia preukazu ŤZP vrátane
invalidného vozíka a držitelia
preukazu ŤZP-S vrátane sprie
vodcu, v zónach 100+101 vo vo
zidlách DPB platí do 30. 6. 2013
bezplatná preprava.

289

Lakšárska Nová Ves
277

smer Borský Svätý Jur

Plavecký Mikuláš

289
275

277

Studienka

Závod

Plavecké Podhradie

279

289

S20 275

Sološnica
Malé Leváre
265

260

265

Gajary

260

Suchohrad

250

250

250

289

249 259

250
239
245
260

Dúbrava
239

Vysoká
pri Morave

S25

250

235

250

Devínska
Nová Ves

245
260

249

smer Pezinok

239

Marianka

Lamač

Patrónka

Rača

250
269

autobusová linka s konečnou zastávkou
tarifná zóna s číslom

BRATISLAVA
AS:

215 219 245 250 260 269 275 277

MALACKY:

S20 260 239 245 249 250
259 265 275 277 289

centrum
letisko

Vajnory
Zlaté piesky
Nové
61
Mesto

61 93
S20

61

Vrakuňa

Autobusová
stanica

BRATISLAVA
Petržalka

239

Hlavná
stanica

93

železničná linka
219

Vinohrady

215
219
245

mesto, obec
železničná trasa mimo IDS BK

219

101

215
219
245
250
269

S20

Borinka

215

S20

LEGENDA:
Marianka

219

93

Podunajské
Biskupice

100

93

smer
Kittsee, Wien

101

Cenník predplatných cestovných
lístkov platný od 1. 3. 2013
Platnosť

zóny 100 + 101
zóny 100 + 101 + 1 zóna
zóny 100 + 101 + 2 zóny
zóny 100 + 101 + 3 zóny
zóny 100 + 101 + 4 zóny
zóny 100 + 101 + 5 zón
zóny 100 + 101 + 6 zón
zóny 100 + 101 + 7 zón
zóny 100 + 101 + 8 zón
1 regionálna zóna
2 regionálne zóny
3 regionálne zóny
4 regionálne zóny
5 regionálnych zón
6 regionálnych zón
7 regionálnych zón
8 regionálnych zón
9 regionálnych zón
10 regionálnych zón
sieťový

30 dňový PCL
štandardný
zľavnený
26,00 €
13,00 €
41,90 €
20,90 €
51,90 €
25,90 €
58,90 €
29,40 €
68,90 €
34,40 €
76,90 €
38,40 €
84,90 €
42,40 €
93,90 €
46,90 €
104,90 €
52,40 €
14,90 €
7,40 €
25,90 €
12,90 €
31,90 €
15,90 €
42,90 €
21,40 €
52,90 €
26,40 €
63,90 €
31,90 €
73,90 €
36,90 €
84,90 €
42,40 €
95,90 €
47,90 €
105,90 €
52,90 €
114,90 €
57,40 €

1. etapa IDS BK je určená predo
všetkým pravidelným cestujúcim,
ktorí môžu využívať predplatné ces
tovné lístky (PCL). Pred kúpou PCL je
však nutné vybrať si zóny, cez ktoré
budete chcieť cestovať.
Na schéme zón, ktorú uverejňu
jeme, nájdete bratislavské červeno-biele zóny, ostatnými farbami sú
vyznačené regióny. Podľa počtu
a druhu zvolených zón si cestujúci
vypočíta cestovné. Do výpočtu ceny
sa počíta každá jedna zóna, cez kto
rú budete cestovať. Teda aj taká, kto
rou spoj len prechádza a nezastavu
je tam. Každá zóna sa ale počíta len
raz, takže cez jednu zónu môžete pri
vašej ceste prechádzať viackrát. Kaž
dá zóna má svoje číselné označenie,
ktoré by ste mali vedieť vymenovať
pri kúpe lístka. Zóny 100 a 101 sa
predávajú spoločne.
PCL majú elektronickú podobu
a zapisujú sa do pamäte bezkon
taktnej čipovej karty (BČK). Na kú
pu PCL môžete využiť ktorúkoľvek
BČK vydanú dopravcom podieľa
júcim sa na IDS BK, tiež študentské
BČK a Bratislavskú mestskú kartu.

Ako cestovať?

225

Stupava

215
S20

249

Jablonové

245
260
269

S25

Devínske Jazero

269

239

Lozorno

Zohor

250

259

239
269

S20

230
smer
Marchegg, Wien

269

239
245
260

250

Kuchyňa

Pernek

Plavecký Štvrtok

Láb

250

269

249
259

245

S25

240

269

259

255

250 260
239
245
260
S20

Jakubov

Záhorská Ves

Rohožník

277

MALACKY

250

289

289

265
275

Kostolište

269

277

Veľké Leváre

Čo potrebujeme

90 dňový PCL
štandardný
zľavnený
68,60 €
34,30 €
111,90 €
55,90 €
139,90 €
69,90 €
156,90 €
78,40 €
185,90 €
92,90 €
206,90 €
103,40 €
228,90 €
114,40 €
253,90 €
126,90 €
281,90 €
140,90 €
39,90 €
19,90 €
68,90 €
34,40 €
85,90 €
42,90 €
114,90 €
57,40 €
142,90 €
71,40 €
171,90 €
85,90 €
199,90 €
99,90 €
228,90 €
114,40 €
256,90 €
128,40 €
285,90 €
142,90 €
310,90 €
155,40 €

365 dňový PCL
štandardný
zľavnený
260,00 €
130,00 €
411,90 €
205,90 €
517,90 €
258,90 €
580,90 €
290,40 €
686,90 €
343,40 €
765,90 €
382,90 €
844,90 €
422,40 €
937,90 €
468,90 €
1042,90 €
521,40 €
147,90 €
73,90 €
253,90 €
126,90 €
316,90 €
158,40 €
422,90 €
211,40 €
527,90 €
263,90 €
633,90 €
316,90 €
739,90 €
369,90 €
844,90 €
422,40 €
950,90 €
475,40 €
1055,90 €
527,90 €
1148,90 €
574,40 €

So zakúpeným PCL môžete
v rámci jednej územnej a časovej
platnosti neobmedzene cestovať.
V mestskej hromadnej doprave
v Bratislave jednoducho nastúpite
a veziete sa. Pri kontrole revízorom
sa preukážete svojou BČK s platným
lístkom. Obdobne je to aj vo vla
koch, kde sa preukazujete sprievod
covi. V prímestských autobusoch,
kde sa nastupuje len prednými
dvermi, oznámite svoj cieľ vodičo
vi a priložíte pri nástupe svoju BČK
k červenej alebo šedej čítačke. Ak
cestujete v prímestskom autobuse
do alebo cez inú zónu, ako platí váš
PCL a máte na svojej BČK nahratý fi
nančný kredit, čítačka vám automa
ticky odpočíta z kreditu cenu platnú
len za ten úsek, pre ktorý vám PCL
neplatí. Ak kredit nahratý nemáte, je
potrebné si na takýto úsek cesty za
platiť cestovné v hotovosti.

Zmena
označovania
liniek

Súčasťou projektu je aj zmena čís
lovania spojov. Okrem spojov MHD
dostanú od 1. marca svoje čísla aj
prímestské autobusové linky a dva
vlaky jazdiace týmto smerom. Nové
číslo bude zverejnené aj s doterajším
označením konečnej zastávky s tra
sou, ktoré sa používa dnes. Cestujú
ci si tak na novinku budú môcť zvy
kať postupne. „Číselným značením
prímestských liniek chceme zlepšiť
informovanosť a orientáciu cestu
júcich. Na Záhorie budú premávať
linky v číselnej rade 200, v okrese Pe
zinok 500, Senec 600, v smere na
juhovýchod od Bratislavy 700. Ten
to prvok prispeje k ľahšej orientácii
a nájdeniu správneho autobusu.
Podľa župy by si cestujúci nové linky
nemali mýliť s MHD, keďže najvyššie
číslo trolejbusu je 212 a prímestské
spoje začnú od čísla 215. Vlakové lin
ky budú označené písmenom S a čís
lom, ktoré opäť označuje smerova
nie vlaku (na Malacky bude premá
vať vlaková linka S20).
Zdroj: www.BID.sk, SITA,
Podpajštúnske zvesti
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JASNÉ, ŽE ZA
POUŽÍVANIE
KARTY
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OTVORTE SI U NÁS ÚČET,
ZAPLAŤTE KARTOU ZA NÁKUPY
POČAS 2 MESIACOV ASPOŇ
100 € A MY VÁM PRIPÍŠEME
NA ÚČET 30 €.
PONUKA PLATÍ DO 31. 3. 2013.

Malacky, Sasinkova 1D
Tel.: 02/5050 5525 • www.raiﬀeisen.sk
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Malacká hudobná
jar 2013
klope na dvere
Aj keď to tak v posledných dňoch vonku nevyzeralo, jar nám klope
na dvere. I tá hudobná. 49. ročník tohto tradičného podujatia otvorí
na plátne malackého kina koncert známeho operného speváka. A počas nasledujúcich dvoch mesiacov zavítajú do nášho mesta obľúbení,
ale i neznámi speváci a zoskupenia. Zaujíma vás, o koho ide? Prečítajte si rozhovor s riaditeľkou Mestského centra kultúry v Malackách
Janou Zetkovou.

Minulý ročník Malackej hudobnej jari bol iný ako tie predošlé.
V Malackách sme totiž mali novučičké digitálne kino. Premietal
sa napríklad koncert The Chemical Brothers či slávna opera Aida
od Giuseppe Verdiho. Akým koncertom sa teda začne tohtoročná
hudobná jar? Pôjde o rovnako silné zážitky?
Už 49. Malackú hudobnú jar nám
otvorí 8. marca o 19.00 h Bocelli: Love in Portofino. Ide o záznam
z koncertu nevidiaceho pop-operného speváka Andrea Bocelliho,
ktorý sa uskutočnil v auguste 2012
v malebnom prímorskom mestečku
Portofino. Bocelli tu vystúpil s čisto
romantickým repertoárom milostných piesní, ktoré prevzal od legiend ako Frank Sinatra, Elvis Presley, Edith Piaf a ďalších. Sprevádzal
ho 40-členný orchester a niekoľko
mladých speváckych talentov vrátane jeho priateľky. Záznam obsahuje
i zákulisné rozhovory a exkluzívny
rozhovor s Bocellim a jeho priateľkou Veronicou Berti z ich milánskeho domu.
Minulý ročník otváralo v Malackách veľmi obľúbené zoskupenie
Fragile? Uvidíme ho aj tento rok?

Ďalšia
zaujímavá
výstava
v priestoroch
kaštieľa

Výstava s názvom ČASEM, kto
rá onedlho odštartuje v Malac
kom kaštieli, je zameraná na
diela, ktoré vznikali časom. Ten
je dôležitou paralelou medzi
MINULOSŤOU, PRÍTOMNOSŤOU a BUDÚCNOSŤOU.

Tieto tri fenomény sú aj hlavnou
témou celej výstavy a každá z vystavujúcich ju spracováva svojským spôsobom a predostiera tak divákovi svoj
uhol pohľadu na čas v určitej rovine.
Na výstave môžete načerpať energiu z malieb Vandy Kráľovičovej,
z grafických ilustrácií Jany Michalovičovej a Barbory Uharčekovej,
z koláží a fotografií Radky Glajškovej
a z inštalácií Lenky Kubíčkovej. Takže
časem sa všetko ukáže a dúfame, že
aj vy sa ukážete na ich výstave, ktorá
je otvorená od 7. do 24. marca. Vernisáž sa uskutoční 9. marca o 15. hodi-autorky/redne. 		

Áno. Pre veľký úspech v minulom roku zavíta 11. marca o 19.00 h
táto populárna slovenská a´cappella
opäť do Malaciek.
Tradíciou sa stala i účasť zahraničných interpretov. Kto poteší
naše zmysly tento raz?
Obľúbený Fragile zavíta do nášho mesta aj tento rok.

Cigánski diabli Malacky pobavili v roku 2011.

Ďalším koncertom MHJ bude vy
stúpenie americko-českého jazzo
vého zoskupenia Gabriela Kolčavova Trio 24. marcao 17.00 h. V nedeľu
7. apríla sa o 17.00 h stretneme s Malačiankou Natáliou Filovou, ktorá je
súčasťou slovensko-česko-rakúskeho gitarového kvarteta Guitartistas.
Vo výnimočnom obsadení – oktávo
vá gitara, dve koncertné gitary a bas
gitara – hrá toto kvarteto známe
la obdobia baroka, klasicizmu
die
až po jazz a popsongy na najvyššej
umeleckej úrovni.
Spev doplnený čítaním poézie
– s týmto zaujímavým spojením
prišlo MCK už niekoľkokrát. Bude
aj súčasťou tohtoročnej hudobnej
jari?
Nie, tento rok nebudeme mať
hudobno-literárnu produkciu. MHJ

však dáva príležitosť študentom
umeleckých hudobných škôl. Presvedčiť sa o tom môžete 14. apríla
o 17.00 h, kedy sa nám predstaví klarinetové kvarteto s názvom Klartet.
MCK iste nezabudlo ani na našich najmenších. Aký program je
pripravený pre nich?
Pre deti sú v rámci MHJ a Rozprávkovej nedele pripravené dve hudobné rozprávky, ktoré zahrá Roman Feder, herec Teatra la pedale a kapelník
aj v Malackách dobre známej a ob
ľúbenej hudobnej skupiny Funny
Fellows. S Poštárom Vincom a jeho
pesničkami sa stretneme 17. marca
o 17.00 h a na hudobnú klauniádu
Tralala bum sa detičky ale i dospelí
môžu tešiť 21. apríla.
Zhovárala sa: N. Slobodová
Foto: -naty-

Jarný UV_festival
už v marci

V piatok 22. 3. zavíta do spoločenskej sály MCK v Malackách Jarný UV_
festival 2013. Prinesie Vám hudobnú lahôdku Gerda Blank z Nového
Zélandu, originálnu world music s orientálnymi tanečnicami, inštumentálny psychaledický bigbeat, UV_bazár, UV_sochu, recyklátor,
hardwarovú_bižutériu a hlavne výbornú priateľskú atmosféru známu
z UV_festivalov.

UV_festival už tradične zapája
návštevníkov do rôznych aktivít. Popri hudobnom programe si budú
mocť vytvoriť bižutériu
a doplnky z nepotrebného príslušenstva
z počítačov a z mobilným telefónov. Do UV_
bazáru budú môcť náv
števníci čokoľvek priniesť a odniesť
si ako darček. Darovať budú môcť
ozaj všetko – od kníh, cez oblečenie, suveníry, šperky či nábytok.
Myšlienkou UV_bazáru je budova
nie spolupatričnosti medzi ľuďmi
a výmena vecí, ktorými sme sa už
nasýtili a nechceme ich zničiť. Denisa Bogdalíková odprezentuje svoju
UV_sochu, ktorú vytvorili samotní návštevníci UV_festivalov. Klienti
Vstúpte, n. o., (zariadenie sociálnych
služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím) predvedú svoje divadielko

a budú predávať svoje výrobky – ve
cičky s dušou. Prezentovať sa bude
aj UV, o. z., a to enviromentálnými
a edukačnými projekta
mi: recyklátor, UV_zbe
ry a River Jump.
Vstupenky v hodnote
5 € je možné zakúpiť cez
www.predpredaj.sk.
Partneri podujatia:
MCK Malacky, 123peciatky.sk, Hybridus, Vstúpte, n. o.
Mediálni partneri:
Rádio_FM, hudba.sk, Západoslo
venská TV, Malacko, Senicko-Ska
lickoo, Malacký hlas, lpm.sk, zahori.
sk, imalacko.sk, festivaly.sk, music4u.
sk, music-zone.eu, podujatie.sk, ci
tylife.sk, malackepohlady.sk, zahori.
sk, ezahorie.sk, livemusic.sk, Slovakia.
travel, kamdomesta.sk, ezahorie.sk
-ts-
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Bola by škoda nechať prepadnúť Vaše 2 %

Podporte deti
z Rakárenskej
Aj Vy môžete v tomto roku po
môcť prostredníctvom 2 % z Vami
odvedených daní. Až 80 % daňov
níkov túto možnosť nevyužíva.
Pre deti z elokovanej budovy
na Rakárenskej môžu Vaše 2 % zna
menať veľmi veľa – učia a hrajú sa
v materskej škole, ktorá vznikla
v roku 2010 v priestoroch bývalé
ho detského domova. Všetko vy
bavenie, hračky i učebné pomôcky
sú do nej dokupované postupne.
Chýbajú aj také učebné pomôcky,
ktoré iné elokované budovy majú
už roky.
V škôlke je 120 detí z celých
Malaciek a okolia. Veľmi by oce
nili Vašu podporu – aby sa moh
li učiť s náučnými pomôckami
a hračkami, vhodnými pre svoj
vek, šantiť na bezpečnom ihris
ku, prípadne tešiť sa z divadel
ných rozprávkových predstavení.
Na podporu všetkých týchto ak
tivít vzniklo občianske združenie
Rakárenček. Práve jemu môžete
adresovať svoje príspevky, naprí
klad 2 % z daní. Podporíte tak deti,
ktoré túžia po nových knižkách,
vzdelávacích pomôckach, hrač
kách, ktoré rozvíjajú ich fantáziu,
tvorivosť a schopnosti na úrovni ich
veku, ale aj magnetických tabuliach

v triedach, na ktorých sa dá názor
ne zobraziť to, čo sa učia. Chýbajú
im vzdelávacie pomôcky, na kto
rých sa môžu učiť to, čo nevyhnut
ne potrebujú pre svoj predškolský
rozhľad. Malí športovci z Rakáren
skej túžia po futbalovom ihrisku.
Všetci tunajší škôlkari by iste ocenili
novú preliezačku. Keďže ide o škôl
ku v prírode, jedným z prvoradých
cieľov ľudí z Rakárenčeka je dorobiť
bezpečné detské ihrisko v prírod
nom štýle, ktoré zapadá do okolia.
Preto prosíme aj o Vašu podporu.
Všetky získané peniaze pôjdu pria
mo deťom.
Tlačivá potrebné na poukázanie
2 % daní OZ Rakárenček Vám radi
poskytnú panie učiteľky v škôlke.
Príďte sa sami presvedčiť
do Materskej školy na Rakáren
skej ulici, kde kolektív pedagó
gov spoločne s rodičmi pracuje
dennodenne na tom, aby mali
deti to, čo potrebujú pre svoj roz
voj. Prosím, pomôže aj Vy. Podpor
te dobrú vec – môžete tak urobiť
iba vyplnením tlačiva a jeho odo
vzdaním vo Vašej mzdovej účtárni.
Deti z Rakárenskej Vám za to budú
vďačné.

Naše mesto dejiskom modelárskej súťaže

Plastic shock

Aj napriek veľmi nepriaznivému počasiu sa v sobotu 23. februára
uskutočnil v poradí už 13. ročník súťaže plastikových modelárov, kto
rý je jediným podujatím tohto druhu v rámci Ozbrojených síl SR. Sú
ťaž je tradične venovaná spomienke na Grahama Wardella, britského
pilota, ktorý zahynul počas leteckého dňa v Bratislave.

7

rakter. V rámci dvanástich kategórií
šesťdesiatdva zúčastnených prihlá
silo 148 modelov. Okrem hlavných
ocenení boli pripravené aj špeciálne
ceny.
Pohár Veliteľa VÚ 1201 Kuchyňa
za najlepší model si odniesol Róbert
Tóth. Ocenenie memoriálu Grahama
Wardella za najlepší model v brit
skom markingu bez rozdielu mier
ky získal František Baxa.
Aj napriek tomu, že ide o prevaž
ne mužskú záľubu, medzi mnohými
modelármi sa zaskvela aj mladučká
Valéria Fehérová, ktorej sa ušlo aj
ocenenie.
•••
Z výrazov tvarí návštevníkov toh
to tradičného podujatia bolo možné
čítať nadšenie. Detailné spracovanie
jednotlivých modelov uchvátilo ne
jedného z nich. Na záver veliteľ vy
zdvihol prácu všetkých súťažiacich,
pochválil ich za trpezlivosť, poďako
val za účasť a pozval na nasledujúci
ročník súťaže Plastic shock 2014.
Text: OS/N. Slobodová;
foto: N. Slobodová

OZ Rakárenček pri elokovaných
triedach MŠ Malacky, Rakárenská 50

Novootvorená zubná ambulancia DENTAL CARE Dr. Rosa
ponúka široké spektrum stomatologických služieb :
•
•
•
•
•
•
•
•

Stomatologická chirurgia
Implantáty
Celková narkóza
Zubné RTG
Korunky, mostíky, protézy
Dentálna hygiena a bielenie zubov
Spolupráca so zdravotnými poisťovňami
Diagnostika určenia vhodnosti zubného
materiálu pre organizmus
• Ošetrenie podľa lunárneho kalendára

0904 377 508
+421/2/64 77 88 88

Kontakt:
Nám. Sv. Františka 14,
Karlova Ves 841 04 Bratislava

ZDRAVÉ A PEKNÉ ZUBY PRE VŠETKÝCH

www.dentalcare-rosa.sk

Malacký hlas
môžete čítať

aj v pohodlí a príjemnej atmosfére
kaviarní a reštaurácií

Máte záujem ponúknuť Malacký hlas aj vo vašej reštaurácii,
kaviarni či kaderníckom salóne a získať za to u nás propagáciu?
Kontaktujte nás na malackyhlas@malacky.sk.

S

úťaž, ktorá sa konala v priesto
roch ubytovne Ozbrojených síl
SR v Malackách, svojim príhovorom
otvoril veliteľ dk plk. Peter Prokop
v prítomnosti ZV pplk. Mariána Ben
ču a NŠ pplk. Tibora Pavela. Súťažia
cim poprial veľa úspechov a prí
jemnú atmosféru a odovzdal im aj
pozdrav od veliteľa VzS generála Mi
roslava Korbu, ktorý sa pre pracovné
SPOMIENKY
17. 2. uplynul rok,
čo nás opustila mi
lovaná manželk a,
mamka a omama
Gabriela Rusňáko
vá. S láskou spomí
najú manžel, syno
via, vnučka a celá rodina.
Odišla si bez rozlúčky, veľmi si chcela
žiť, no tvoje srdce to nechcelo dovo
liť. Teraz už môžeme len k tebe prísť
a sviečky zapáliť.
23. 2. sme si pri
pomenuli 6. výro
čie, čo nás navždy
opustila Darinka
Hulmanová z Ma
laciek.
S láskou spomínajú dcéra Martina,
vnúčik Romanko, neterka Emmuška,
rodičia, súrodenci s rodinami, ostat
ná rodina a kamaráti.

povinnosti nemohol súťaže zúčast
niť.
Na Plastic shock sa prihlásili aj
modelári z Českej republiky, takže
súťaženie malo medzinárodný cha
drobná inzercia
• Predám detské dievčenské veci (vek
0–4 r.) – kočík, autosedačka, obleče
nie, hračky atď. +43 664 226 30 35.
S tichou spomien
kou k jeho hrobu
chodíme, pri pla
mienku sviečky sa
zaňho modlíme. Tá
strata stále bolí, ale
zabudnúť nedovolí.
19. 2. sme si pripomenuli nedoži
tých 70 rokov drahého manžela Jo
zefa Matušku.

Hoci si odišla a niet
ťa medzi nami, v na
šich srdciach stále
zostaneš s nami.
20. 2. sme si pripo
menuli 2. výročie,
kedy nás navždy
opustila naša mama, babka a pra
baka Margita Kováriková. S láskou
a úctou spomínajú brat a dcéry s ro
dinami.

MALACKÁ MATRIKA
od 11. do 25. 2. 2013
Povedali si áno
Ján Mihok a Iveta Čičáková
Nie sú medzi nami
Marta Gabrišová, Lozor
no, *1958; Augustín Liška,
Bratislava III, *1927; Renáta Matlo
vičová, Rohožník,*1967
21. 2. sme si pripo
menuli 4. výročie čo
nás navždy opustil
náš drahý manžel,
otec, dedko a pra
dedko Jozef Blažek
z Malaciek. S láskou
spomína manželka, dcéry a syn s ro
dinami.
Pred dvoma rokmi,
23. 2. od nás navždy
odišiel vzácny pria
teľ a predseda náš
ho cykloklubu Peter
Patsch.
Odišiel človek milu
júci život, ktorý sa mu zdal najkrajší
zo sedla bicykla.
Odišiel si Peter, odišiel si navždy,
no tvoj úsmev na perách a dobrota
v srdci s nami navždy ostáva.
SCK Záhorák
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Zámocký park dejiskom
hokejového turnaja
V 1. ročníku Mini ľadového ho
keja o pohár CVČ, ktorý sa usku
točnil 6. februára na ľadovej
ploche v Zámockom parku, zvíťazili žiačky ZŠ Záhorácka „A”
a študenti SŠ sv. F. Assiského
z Malaciek. Oba tímy si okrem
to
víťaznej trofeje za 1. mies
naji, diplomu a medailí
v tur
odniesli aj putovný pohár CVČ
v mini ľadovom hokeji žiačok,
resp. študentov.
Dievčatá zo Záhoráckej
zvíťazili po predĺžení
Ako prvé vstúpili do turnaja žiač
ky, v súťaži ktorých sa predstavili
družstvá ZŠ Štúrova, ZŠ Záhorácka
„A“, ZŠ Záhorácka „B“, ZŠ Láb a štu
dentky Gymnázia Malacky. Na ľade
bolo vidieť množstvo zaujímavých si
tuácií, v ktorých sa bojovalo o každý
kúsok ľadu. S výnimkou prvého zápa
su, v ostatných stretnutiach nepadalo
veľa gólov, a tak o výsledku rozhodo
vala jediná chyba či naopak využitá
príležitosť.
V rozhodujúcom zápase o celkové
prvenstvo, skončil výsledok stretnu
tia medzi ZŠ Záhorácka „A“ a Gym
náziom Malacky v riadnom hracom
čase nerozhodne 1:1. O víťazkách sa
rozhodlo až v predĺžení, v ktorom boli
šťastnejšie žiačky zo ZŠ na Záhorác
kej ulici. „Zlatý“ gól vsietila Diana Mi
chálková.
Bronzové medaily si vybojovali
žiačky ZŠ Záhorácka Malacky „B“. Naj
lepšou hráčkou turnaja sa stala Alica
Sojáková z gymnázia, ktorá v štyroch

Znamenitá efektivita v útoku, podpo
rovaná zabezpečenou obranou, do
priala radosť študentom SŠ sv. F. As
siského. Napriek tomu, že zápas bol
dlho vyrovnaný, Malačania dokázali
odskočiť na rozdiel 2 gólov. Húžev
natý súper zo Senice sa nevzdával
a pristúpil na hru vabank, čoho vý
sledkom bol pre nich krutý konečný
stav 1:5. V dramatickom zápase o 3.
miesto boli prekvapivo, ale zaslúže
ne úspešnejší chlapci RC Sološnica,
ktorým správne naordinovaná tak
tika dopomohla k víťazstvu 4:2 nad
Gymnáziom Malacky „A“. Najlepším
hráčom turnaja bol Richard Ďurkovič
z RC Sološnica so 7 bodmi (6 +1).
Premiérové podujatie v mini ľado
vom hokeji žiačok a žiakov zorganizo
valo CVČ, ZŠ Záhorácka Malacky a Ko
misia pre vzdelávanie, mládež a šport
pri MsZ v Malackách. K vydarenej or
ganizácii turnaja prispela aj príspev
ková organizácia mesta AD HOC, Mi
roslav Gajdár, Janka Slováčková a Mi
roslav Šmída.
Text: P. Filip, foto: H. Kurtulíková

anketa

zápasoch nazbierala 7 kanadských
bodov za 4 góly a 3 asistencie.
Chlapčenské prvenstvo hokejistov
SŠ sv. F. Assiského
V súťaži študentov si zmerali sily
Gymnázium Malacky „A“, Gymnázium
Malacky „B“, SŠ sv. Františka Assiské
ho, RC Veľké Leváre, RC Sološnica
a Záhorácky Fénix Senica. Jednotlivé
kolektívy zdobil rýchly a bojovný ho
kej, viacerí hráči sa netajili bohatou
zimnou prípravou na ľadovej ploche
v Zámockom parku. Najviac sa darilo
študentom SŠ sv. Františka Assiského
a družstvu Záhoráckeho Fénixu Se
nica, ktorí v skupinovej časti turnaja
nestratili ani bod a stretli sa vo finále.

Kto sa stane najobľúbenejším
športovcom a kolektívom?

Mestské médiá v Malackách vyhlasujú anketu o najobľúbenejšieho
športovca a kolektív roka 2012. Svoj hlas môžete dať športovcovi alebo
športovému kolektívu z Malaciek, ktorý je vám najsympatickejší, resp. vý
kony ktorého oceňujete v rámci malackého športu a reprezentácie Mala
ciek najviac. Pre väčšiu objektivitu a možnosť hlasovať len raz sme sa ten
to rok rozhodli pre hlasovanie len na webovej stránke mesta Malacky (nie
prostredníctvom anketových lístkov v Malackom hlase ako v minulosti).
Hlasovať možno zaslaním mena vášho najobľúbenejšieho športovca
alebo kolektívu na adresu: media@malacky.sk do 1. apríla 2013. Hla
sovať možno len raz! Do e-mailu je nutné uviesť aj meno hlasujúceho
a kontaktné údaje, inak bude hlas neplatný. Výsledky sa dozviete na ofi
ciálnom vyhlasovaní Športovca roka 2012, ktoré sa uskutoční 5. apríla
-natyo 18.00 h v Spoločenskom dome MCK.			

Baumit Cup – U9 vyhrala ČSFA Malacky
V utorok 19. 2. usporiadala Česko-slovenská futbalová aka
démia Malacky pod záštitou
prednostu Okresného úradu
v Malackách Jozefa Mračnu
a poslanca MsZ v Malackách Jo
zefa Halcina futbalový turnaj
Baumit Cup 2013 – U9.

Turnaj, ktorý podporila firma Bau
mit, sa konal v krásnej hale areálu
SportPark v Stupave. Mal výbornú
úroveň – všetky zápasy boli veľmi vy
rovnané. Mužstvo našich kamarátov
zo Sparty Praha, vedené výborným
trénerom Michalom Lukičom, pred
viedlo super výkon plný rýchlych
kombinácií a častej streľby. Sme radi,
že sme mali možnosť Spartu Praha vi
dieť aj tu v našom regióne.
Slovanisti vedení bývalým repre
zentantom Slovenska Ondrejom
Krištofíkom skončili na 3. mieste.
Chlapci z Gyorufallu pod vedením
trénera Vinglera hrali agresívny fut
bal, založený na rýchlom prechode
dopredu a výbornom zakončovaní.
Technickým futbalom sa predstavila
FC Nitra, ktorú vedie úspešný tréner
Ján Núdzny. Ten v minulosti trénoval
aj nášho reprezentanta Miňa Stocha.
FK Lokomotíva Trnava s trénerom
Braňom Bobkovičom sa prezentova
la technickým futbalom.
Na turnaji hrali aj ďalšie výborné

3. prvenstvo
ŠK Žolík
Každoročne počas zimnej prestávky sa koná turnaj o Pohár
župana BSK, ktorého sa zúčastňujú aj mladí futbalisti ŠK
ŽOLÍK Malacky. Predošlé dva
ročníky skončili na 2. mieste
a verili, že tento ročník by mohli
do tretice aj vyhrať.
Turnaj sa skladá zo základnej a fi
nálovej časti. Základnú časť „B” sku
pinu futbalisti ŽOLÍK prešli doslova
spanilou jazdou, v ktorej odohrali
šesť zápasov a strelili 76 gólov. Inka
sovali len 9. Presvedčivo teda vyhrali
a postúpili do finálovej časti aj s muž
stvom Ivanka pri Dunaji zo skupiny
„A” spolu s FC RUŽINOV a DEVINSKA
NOVÁ VES.
Finálový turnaj sa konal 16. feb
ruára v dome športu pri BFZ a začal
sa nepríjemnou správou. Zúčastniť
sa nemohol hlavný tréner Ďuriš, pre
tože ho skolila nepríjemná chrípka.
Hralo sa teda pod vedením jeho asis
tenta Mifkoviča. V záverečnom tur
naji sa stretli mužstvá Ivanky pri Du
naji a FC Ružinov. Ivanka prehrala 7:3
a v súboji ŠK Žolík–Devínska Nová
Ves presvedčivo vyhrali hráči Žolíka
12:2 a postúpili do finále.
V boji o 3. miesto sa stretli Devín
ska Nová Ves–Ivanka pri Dunaji, ktorý
vyhrala Devínska. Finálový zápas ŠK
ŽOLÍK MA–FC RUŽINOV sa hral vo
vysokom tempe. Zo začiatku prvého
polčasu sa striedalo vedenie, ale hrá
či Žolíka napokon vyhrali zápas 9:5
a stali sa víťazom turnaja. Vylepšili si
tiež bilanciu zimnej prestávky, počas
ktorej hrali tri turnaje a všetky tri vy
hrali (POHÁR PRIMÁTORA PEZINKA,
ZIMNÝ HALOVÝ TURNAJ, POHÁR ŽU
PANA BSK). To značí aj to, že práca
s mládežou v ŠK ŽOLÍK je vzhľadom
na podmienky na vysokej úrovni a to
vďaka vedeniu, trénerom a niekoľ
kým sponzorom, ktorí sú zapálení
pre futbal.
Zostava ŠK ŽOLÍK:
Tréneri R. Ďuriš, J. Mifkovič, hráči
A. Havlík, J. Hitmar, L. Ďuriš, T. Mifko
vič, M. Kovár, S. Foltýn, M. Lorinczi, R.
Muškát, D. Čeřovský, R. Sova.
Text: A.H.

Malacký mariáš
s príchuťou
víťazstva

mužstvá ako MFK Topoľčany, PFK
Piešťany, MFK Karlova Ves, ŠK Nová
Dedinka. Nás teší, že sme sa týmto
mužstvám vyrovnali a nakoniec vo
finále porazili AC Spartu Praha. Naše
druhé mužstvo z ČSFA sa umiestnilo
na 5. mieste. Naši chlapci podali bo
jovný výkon s dobrou finálnou pri
hrávkou a častým zakončovaním. Ďa
kujeme všetkým našim sponzorom,
partnerom a rodičom!

Poradie:
1. ČSFA Malacky „B”; 2. AC Spar
ta Praha „A”; 3. ŠK Slovan Bratislava;
4. Gyorujfallu SE; 5. ČSFA Malacky
„A”; 6. FK Lokomotíva Trnava; 7. PFK
Piešťany; 8. FC Nitra; 9. MFK Karlova
Ves; 10. AC Sparta Praha „B”; 11. MFK
Topoľčany; 12. ŠK Nová Dedinka
Tabuľka strelcov:
Lászlo Vingler, Gyorujfallu – 9 gó
lov; Sinischa Kubovič, ČSFA – 7 gólov;

Arzim Rizvani, ČSFA – 6 gólov; Jakub
Čihák , Sparta Praha– 6 gólov
Reprezentovali:
Samko Kubinec, Jožko Halcin, Ju
raj Bača, Alex Klimčík, Robko Pavlí
ček, Teo Palka, Samko Záhumenský,
Danko Danihel, Sinischa Kubovič,
Maťko Žáček, Mojmír Rozbora, Aďko
Puškáč, David Vrabček, Arzim Rizvani
Tréneri: Ivan Haba, Marek Danihel
Text, foto: -čsfa- (upravené)

Vynikajúci úspech pre malacký
mariáš dosiahol na Veľkej cene Pova
žia Milan Sloboda. V konkurencii 327
hráčov z celého Slovenska zvíťazil.
Dosiahol 28 bodov a v histórii 13 roč
níkov slovenskej mariášovej extraligy
nahral tretiu najvyššiu sumu – 25,20 €.
Víťazstvo získal na 1. stole, v 6. kole
turnaja, v priamom súboji s trojná
sobným majstrom Slovenska vo vole
nej trojke Jánom Turjakom zo Žiliny.
A tiež majstrom Slovenska v licitova
nom mariáši s bývalým klubovým ko
legom Romanom Leskovským z Bra
tislavy. Druhým víťazstvom v SEM
nil Milan Sloboda podmienku
spl
udelenia 1. výkonnostnej triedy. Po
dobné víťazstvo sa mu totiž podarilo
už pred dvomi rokmi vo volenej troj
ke, v Kysuckom Novom Meste, kde sa
-MiSlzúčastnilo 267 hráčov.
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