vaše noviny · malackyhlas@malacky.sk · www.malackyhlas.sk · 0 €

dvojtýždenník · 1/XXVII · 18. 1. 2017

ÚVODNÍK

Veľa šťastia
na štarte i v cieli

I. Sochorová

Od 1. januára nový miestny poplatok za rozvoj
Zahusťovanie verejného priestoru novými bytovými či rodinnými domami je v posledných rokoch na Slovensku bežným javom. Tento trend so sebou
zároveň prináša aj tlak na mestá a obce, aby pre nových obyvateľov postavili občiansku infraštruktúru (škôlky, ihriská, parky, cesty, chodníky, sociálne zariadenia, športoviská). Jej financovanie bolo doteraz vždy na pleciach samospráv a ich rozpočtov. Zákon však po novom dáva mestám a obciam
možnosti, ako získať peniaze na projekty občianskej vybavenosti. Ide o nový druh miestneho poplatku a zákon ho definuje ako doplnkový finančný
zdroj na výstavbu občianskej infraštruktúry. Volá sa MIESTNY POPLATOK ZA ROZVOJ. Má ho aj naše mesto.
vrátane vysporiadania pozemkov na tento
účel, ako sú napríklad športoviská, cesty,
škôlky, zariadenia sociálnych služieb a iné.
Malacky majú schválenú jednotnú
sadzbu 35 € za štvorcový meter podlahovej plochy pre všetky druhy stavieb.
„Všetci vidíme, že Malacky sú spolu s iný-

mi obcami a mestami v okolí Bratislavy
zaťažené veľkou stavebnou činnosťou,“
hovorí primátor Malaciek Juraj Říha.
„Preto sme pri jeho schvaľovaní prihliadali nielen na výšku sadzieb v okolitých
mestách, ale aj na finančnú náročnosť
stavieb. Obyvatelia majú totiž veľmi veľa

Opäť zabojujeme o nové detské ihrisko.

Pomôžme si navzájom!

kovo 2 hlasy. Po registrácii prostredníctvom e-mailu a potvrdení prihlásenia
alebo cez facebookové konto môže
používateľ hlasovať automaticky za
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Úradné hodiny
MsÚ od Nového roka

Malacky sa opäť uchádzajú o výstavbu detského ihriska Žihadielko. Aj tento rok, rovnako ako vlani, ich
na Slovensku vyrastie desať. Postaví ich spoločnosť Lidl Slovenská republika. Súťažili sme aj pred rokom,
avšak nepodarilo sa nám získať dostatočný počet hlasov. Teraz máme šancu znovu spoločne zabojovať.
Nevyhnutná je však pomoc nás všetkých, našich príbuzných, susedov, priateľov a známych.
POSTUP PRI HLASOVANÍ:
1. zadajte zihadielko.lidl.sk alebo
zihadielko.sk,
2. kliknite na možnosť „HLASUJ“,
3. do vyhľadávacieho riadku zadajte
„MALACKY“,
4. pri prvom hlasovaní treba vyplniť
registračné údaje (mailová adresa,
meno, priezvisko, súhlas s pravidlami
a spracovaním osobných údajov),
5. na zadanú mailovú adresu vám
príde potvrdenie registrácie, po ktorom už môžete hlasovať.
PRAVIDLÁ HLASOVANIA
Internetové hlasovanie sa začalo v pondelok 16. januára a potrvá
do 28. februára. Každý registrovaný
používateľ môže každý deň získať cel-

nárokov na rekonštrukcie a nedá sa vyhovieť všetkým. A povedzme si tiež otvorene: investori často postavia nové bytovky,
byty rozpredajú a často
ich viac nezaujíma. Zákon
takto nastavil jasné a vopred dané pravidlá.“
Viac na
strane

Zákon umožňuje od 1. januára 2017
vybrať poplatok od stavebníka pri vydaní stavebného povolenia. Nový poplatok
platí podľa zákona rovnako fyzická aj
právnická osoba.. Výnos z poplatku je
možno použiť výlučne na financovanie
vybraných verejnoprospešných stavieb

svoje mesto. Zároveň
môže získať bonusový
hlas, ak úspešne zvládne
hru Uletená Maja.

Viac na
strane

Lúčenie s uplynulými sviatočnými
dňami bolo asi pre každého z nás menej či viac komplikované. Dočasného
úteku z každodennej reality do útočiska plného pohody, rozprávok, kde
dobro vždy zvíťazí nad zlom, stretnutí
s rodinou a priateľmi, na ktoré počas
roka nezvyšuje veľa času, a celkovej
atmosféry pokoja sme sa vzdávali
len veľmi ťažko. Aj mestský vianočný
strom sa na Mierovom námestí týčil
a žiaril ešte celý dlhý týždeň po príchode Troch kráľov. Ako keby sme sa za
žiadnu cenu nechceli pustiť krásnych
vianočných sviatkov či novoročných
želaní a túžob.
Čas, nech vie byť akokoľvek hojivý, je zároveň aj najnemilosrdnejšou
veličinou v ľudskom bytí. Január prišiel tradične veľmi rýchlo, aby odštartoval ďalšiu epochu – rok 2017. Pre
nás, ktorí pripravujeme Malacký hlas,
je to predovšetkým štart 27. ročníka
jeho vydávania. Dve sedmičky môžu
byť predzvesťou poriadnej dávky
šťastia a my – klasicky pozitívne naladení - veríme, že sa nám s vašou
pomocou a podporou bude dariť.
V čísle nájdete aktuálny harmonogram vychádzania Malackého hlasu. Aj v tomto roku sa ho dočkáte
dvadsaťdvakrát.
V prvom vydaní vám zároveň
prinášame množstvo aktualít.
Od 1. januára platia nové úradné hodiny v Klientskom centre, na Útvare
výstavby a životného prostredia a na
Referáte miestnych daní a poplatkov. Dozviete sa dátumy riadnych
zasadaní mestského zastupiteľstva,
informácie o daniach i poplatku
za miestny rozvoj, o termínoch vývozu odpadov v roku 2017.
K samosprávnemu spravodajstvu
vám tradične prinášame niečo navyše.
Dočítate sa, aké krstné mená Malačania najčastejšie dávali svojim deťom
v uplynulom roku a ďalšie zaujímavosti o demografii mesta. Naši rodáci
v Bratislave vás všetkých srdečne pozývajú na 48. bál Záhorákov.
Žiaľ, nový rok sa pre všetkých nezačal šťastlivo. Niektorí z nás zažili
bolestivé sklamania i najtvrdšie životné „podpásovky“ v podobe straty blízkeho človeka. Tragickým bol
aj január roku 2006, keď na severovýchode Maďarska našlo v havarovanom lietadle smrť 42 slovenských
vojakov. Pre Malacky bola najšokujúcejšou skutočnosť, že osem členov
posádky pochádzalo z dopravnej
letky v Kuchyni. Väčšina z nich bývala v našom meste. Trojica vojenských
novinárov viac ako rok pracovala
na publikácii AN-24 nedoletel. Nielen o novej knihe sa dočítate v článku venovanom 11. výročiu tragickej
udalosti pri obci Hejce.
Na štarte nového roka i ročníka
si spoločne zaželajme veľa šťastia.
Nech nás sprevádza až do cieľa. „Každý deň budú vraj Vianoce“ – spieva
sa v známej pesničke. Záleží len na nás.
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KLIENTSKE CENTRUM
Pondelok
8:00 – 15:30
Utorok
8:00 – 15:30
Streda
8:00 – 17:00
Štvrtok
8:00 – 15:30
Piatok
8:00 – 13:00
ÚTVAR VÝSTAVBY A Ž. PROSTREDIA
REFERÁT MIESTNYCH DANÍ
Pondelok
8:00 – 15:30
		
(prestávka 11:30 – 12:30)
Streda
8:00 – 17:00
		
(prestávka 11:30 – 12:30)
Piatok
8:00 – 11:30

Plánované riadne
rokovania MsZ
v roku 2017
23.
22.
28.
7.

marec
jún
september
december

MsÚ
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SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA
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Opäť zabojujeme o nové detské ihrisko.

Pomôžme si navzájom!
pokračovanie zo str. 1
SÚŤAŽIACE MESTÁ
67 súťažiacich miest je rozdelených
podľa počtu obyvateľov do 5 kategórií, pričom ihriská dostanú prvé
dve mestá z každej kategórie. Malacky sú v kategórii miest od 16 000
do 22 999 obyvateľov. Priebežné
poradie sa zverejňuje a aktualizuje
na stránke www.zihadielko.sk.
Mestá, ktoré už ihrisko Žihadielko

získali v roku 2016, sa v súťaži zúčastniť nemôžu, ale ich obyvatelia môžu
svojimi hlasmi podporiť iné mestá
podľa vlastného uváženia.
IHRISKO
Každé ihrisko Žihadielko je určené
pre deti od 2 do 12 rokov. Má rozmery
16 x 20 m a je na ňom osem herných
prvkov. Zaujímavé je rozdelenie na
dve zóny, ktoré odlíšia hracie prvky
podľa veku detí (2 – 6 rokov a 6 – 12

rokov). Na ihrisku sú dva hrady, pieskovisko, kolotoč a hojdačky. Prostredie dotvoria veselé farby hracích prvkov a motívy s podobizňami Včielky
Maje a jej kamarátov. Súčasťou ihriska
sú aj lavičky a stojan na bicykle.
ZVÍŤAZÍ 10 MIEST, KTORÉ BUDÚ
MAŤ NAJVIAC HLASOV. ZABOJUJME PRETO SPOLOČNE! ĎAKUJEME
ZA VŠETKY VAŠE HLASY.
-red-

Adventné Malacky

sú už iba spomienkou, spojili mesto s ľuďmi
Advent, čas duchovnej prípravy na
Vianoce, je za nami. Kus krásneho
liturgického obdobia si však určite
nesieme so sebou po celý rok. Jeho
atmosféru v našom meste umocnilo
tradičné a zároveň najväčšie podujatie Adventné Malacky. Začali sa už
27. novembra v Kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie slávnostným koncertom. Vystúpeniu husľového virtuóza Petra Michalicu, klaviristky Viery Bartošovej, barytonistu
Ľubomíra Popika a huslistu Farhada
Ashumova predchádzalo zapálenie
prvej sviece na majestátnom mestskom adventnom venci v bielom
prevedení. Symbolika nežnosti a čistoty sprevádzala aj ďalšie dni predvianočného obdobia v Malackách.
Piateho decembra prišiel Mikuláš,
ktorý potešil predovšetkým najmenších a rozsvietil živý vianočný
strom na Mierovom námestí. Deň
za dňom sme boli bližšie k najkrajším sviatkom v roku a čakanie nám
uľahčilo otvorenie Vianočných trhov,
ktoré trvali až osem dní (16. – 23. decembra). Vianočná dedinka so všakovakými dobrotami rozvoniavala
široko-ďaleko. Svoje výrobky, okrem
iných, ponúkali Jednota dôchodcov,
Klub dôchodcov, Základná umelecká škola, Mestské centrum sociálnych služieb, Cirkevná základná škola, Centrum voľného času, Vstúpte
a Dom Svitania. 18. decembra priniesli skauti zo 69. zboru skautov M.
R. Štefánika Malacky do mesta betlehemské svetlo.
Návštevníci trhov mali možnosť
sledovať bohatý kultúrny program,
ktorý moderovala skúsená Miška
Adamovičová. Na pódiu sa vystriedali predovšetkým deti z malackých

škôl, ale aj domáce kapely a hudobné zoskupenia. A samozrejme nechýbali hostia, ktorí dotvorili celkovú
atmosféru vianočnej dedinky. Adventné Malacky svojím vystúpením
obohatili: Miro Jaroš, Cigánski diabli,
Janais, Bukasový masív, Funny Fellows, Billy Barman, Cimbalová hudba
bratov Wimmerovcov, BL Gospel,
Darzoy a v závere priniesli rodákom
vianočný darček známe malacké či
záhorácke osobnosti Mirka Partlová
a Stano Král. Vďaka všetkým protagonistom sme odchádzali dobre naladení stráviť Vianoce a privítať nový
rok s rodinami. Adventné Malacky
2016 uzavrel Trojkráľový koncert
v Kostole Nepoškvrneného počatia
Panny Márie, ktorý sa uskutočnil 6.
januára 2017.
Veľké poďakovanie za krásne podujatie patrí mestu Malacky, základným
školám, Materskej škole a Základnej umeleckej škole v Malackách,
Mestskému centru kultúry, Centru
voľného času, Divadlu na hambálku
a ďalším, ktorí sa pričinili o príjemné,
veselé a zároveň dôstojné adventné
obdobie v Malackách.
Text a foto: I. Sochorová

S novým rokom nová rubrika

PRÁVNA PORADŇA
Opakované výberové konanie
Výberové konanie na pozíciu riaditeľ Základnej školy na Záhoráckej, ktoré
sa uskutočnilo začiatkom decembra, sa
bude opakovať. Odbor školstva Okresného úradu Bratislava na základe námietky predsedu Rady školy odporučil
primátorovi mesta Jurajovi Říhovi ako
štatutárnemu zástupcovi zriaďovateľa
ZŠ vzhľadom na podozrenie z neregulárneho priebehu výberového konania
vyhlásiť nové výberové konanie.
Primátor toto odporúčanie akceptoval a vyjadril nesúhlas s návrhom

kandidáta, ktorého predložila na vymenovanie Rada školy. Zároveň požiadal členov Rady školy, aby spoločným
úsilím zabezpečili a garantovali nielen
zákonný, ale aj nikým nespochybniteľný proces výberu vhodného kandidáta na riaditeľa školy, ktorý by rešpektoval pravidlá rovnosti a nezávislého
posúdenia všetkých kandidátov.
Podmienky výberového konania
zverejňujeme v tomto čísle Malackého hlasu na strane 4.
-red-

Zvoz vianočných stromčekov
V pondelok 23. januára sa v
Malackách uskutoční celomestský zber vianočných stromčekov.
Stromčeky zbavené ozdôb môžu
obyvatelia mesta vyložiť pred
rodinné domy (podobne ako pri
štandardnom systéme zberu bioodpadu) alebo ku stojiskám kontajnerov pri bytových domoch.
Všetkým občanom ďakujeme
za spoluprácu.
TEKOS

Vážení čitatelia, milí Malačania,
Malacký hlas sme pre vás obohatili o novú, a veríme, že užitočnú rubriku. V spolupráci s advokátom JUDr. Františkom Kurnotom sme pripravení
odpovedať na vaše otázky a pomôcť vám pri
riešení právnych problémov a situácií. Právna
poradňa je bezplatná, diskrétnosť zaručená.
Kontaktovať nás môžete aj anonymne.
Otázky na právnika posielajte na mailovú
adresu: poradna@malacky.sk;
prípadne na poštovú adresu:
Mestský úrad Malacky
Bernolákova 5188/1A
901 01 Malacky 			

-red-

MIESTNE DANE

1/2017
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Nezabudnite na daňové priznanie
k dani z nehnuteľností
Ak ste v roku 2016 nadobudli alebo predali nehnuteľnosť, ste povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností.
Posledným termínom na podanie priznania je 31. január 2017. Daňovník je povinný v príslušnom priznaní
uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane. Správcom dane z nehnuteľnosti je mesto Malacky.
DAŇOVÉHO PRIZNANIA. Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane
z pozemkov sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.
Priznanie dane z pohodlia domova
Priznanie k dani sa môže podávať aj elektronicky, prostredníctvom
www.malacky.sk, sekcia ELEKTRONICKÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY. Občan
teda nemusí chodiť osobne na MsÚ.
Podmienkou je OBČIANSKY PREUKAZ S ČIPOM A ZARUČENÝM ELEKTRONICKÝM PODPISOM.

Nehnuteľnosť v spoluvlastníctve
Ak je pozemok, stavba, byt alebo
nebytový priestor v spoluvlastníctve
viacerých daňovníkov, daňovníkom
dane z nehnuteľností je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlast-

níckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, môže ich zastupovať
jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za
daň ručia do výšky svojho podielu na
dani. Treba doložiť OZNÁMENIE O DOHODE SPOLUVLASTNÍKOV NA PODANIE

Bližšie informácie:

• www.malacky.sk, sekcia OBČAN – DANE A POPLATKY
• www.malacky.sk, sekcia ELEKTRONICKÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY
• Mestský úrad (Bernolákova ul.5188/1A), Referát miestnych daní
(3. posch., č. dverí 314)

Klientske centrum a Referát miestnych daní – úradné hodiny
Pondelok 8:00 – 15:30 (prestávka 11:30 – 12:30)
Streda
8:00 – 17:00 (prestávka 11:30 – 12:30)
Piatok
8:00 – 11:30

Ako podať daňové priznanie:
• www.malacky.sk, sekcia ELEKTRONICKÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY. Potrebný
je OBČIANSKY PREUKAZ S ČIPOM A ZARUČENÝM ELEKTRONICKÝM PODPISOM
• www.malacky.sk, sekcia OBČAN – DANE A POPLATKY
• Mestský úrad (Bernolákova ul.5188/1A), Klientska kancelária (na prízemí)
• Mestský úrad (Bernolákova ul.5188/1A), Referát miestnych daní (3. posch.
č. dverí 314)

Platenie dane z nehnuteľností
Splátky dane pre rok 2017 sa
povoľujú dve. Splatné sú v lehotách,
ktoré určí správca dane. Daň z nehnuteľností v sume nižšej ako 3 € sa
nevyrubuje ani nevyberá.
Z internetovej stránky www.
malacky.sk, sekcia OBČAN – DANE
A POPLATKY, je možné stiahnuť:
• Priznanie k dani z nehnuteľnosti,
k dani za psa, k dani za predajné
automaty a k dani za nevýherné
hracie prístroje
• Potvrdenie o podaní priznania
• Poučenie na vyplnenie priznania

Mesto určuje a vyberá
(zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady) v roku 2017
tieto druhy daní a poplatkov:
• daň z nehnuteľnosti:
a) daň z pozemkov
b) daň zo stavieb
c) daň z bytov
• daň za psa
• daň za užívanie verejného priestranstva
• daň za ubytovanie
• daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje
• poplatky za komunálny odpad
• miestny poplatok za rozvoj

Posledný termín

na podanie priznania k dani
z nehnuteľnosti.

Od 1. januára nový miestny poplatok za rozvoj
pokračovanie zo str. 1

Čo sa spoplatňuje?
Poplatok sa platí za stavby, na
ktoré sa vydáva stavebné povolenie
či dodatočné stavebné povolenie
a tiež na stavby, ktoré sa stavebnému úradu len ohlasujú. Od poplatku sú však oslobodené drobné
stavby ako sú rôzne prístrešky,
prístavby či nadstavby do 25 m2,
ale aj údržba, zateplenie, oprava
a rekonštrukcia stavieb, ktorou sa
nezvyšuje podlahová plocha stavby. Do poplatku sa nezapočítava
ani vstavaná garáž.
Podľa zákona sa spoplatňuje celá
podlahová plocha nadzemných častí
stavby. Nespoplatňujú sa tak podzemné časti stavby. Zákon zaviedol aj odpočítateľnú položku 60 m2

podlahovej plochy stavby, ktorá sa
nespoplatňuje a stavebník si ju odpočíta od výmery navrhovanej stavby. Podľa Juraja Říhu bude poplatok
predstavovať významný príjem pre
mestá: „Len v Malackách odhadujeme
výnos viac ako 400 tisíc eur. Dostávam
pritom otázku, či nový zákonný poplatok nemôže odradiť od výstavby v Bratislavskom kraji. Môže to nastať, ale
nemyslím si, že aj nastane. Skôr by sme
si mali položiť otázku, či nie je najvyšší
čas trochu zbrzdiť neúmerný nárast
nových obyvateľov a naopak sa viac
venovať skvalitneniu služieb pre tých
súčasných.“
Ako sa platí nový poplatok?
Zákon uložil povinnosť platiť

poplatok rovnako pre fyzickú ako aj
právnickú osobu. Ak stavbu realizujú viacerí stavebníci, poplatok platia
v rovnakom pomere, ak sa nedohodli na inom spôsobe. Ak stavbu
realizujú manželia, za poplatok ručia
spoločne a nerozdielne. Poplatková povinnosť vzniká dňom právoplatnosti príslušného stavebného
povolenia. Mesto na základe neho
vydá rozhodnutie, ktorým stavebníkovi tento poplatok vyrubí.
Poplatok je potom splatný do 15
dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
„Nový poplatok za rozvoj je poplatok
ako každý iný. Na nový zákon zareagujú pravdepodobne najskôr projektanti a pri rodinných domoch začnú

stavebníkom odporúčať stavať viac
bungalovy ako poschodové domy,
keďže kvôli menšej podlahovej ploche
vyjdú z pohľadu poplatku lacnejšie,“
hovorí J. Říha a ponúka svoj názor
na znenie zákona: „Parlament podľa
mňa nemusel viazať poplatok na stavebné povolenie, ale skôr na kolaudáciu stavby. Musíme však vychádzať zo
schváleného znenia zákona a keďže
sme si vedomí, že stavebníci môžu
potrebovať pri stavebnom povolení
peniaze skôr na samotnú výstavbu,
sme pripravení reagovať a zmierniť
im vplyv povolením splátok.“ Ak by
chceli stavebníci využiť možnosť
splatiť poplatok na splátky, musia
podať mestskému úradu písomnú
žiadosť.

Je možné poplatok aj vrátiť?
Zákon pripúšťa aj možnosť vrátenia poplatku – v tom prípade, ak
stavebné povolenie stratí platnosť
a stavebník pritom ani nezačal so
stavbou. Každý stavebník má pritom už dnes povinnosť oznámiť
stavebnému úradu začiatok svojej
výstavby.
Ak by sa teda stalo, že by stavebník nezačal z nejakého dôvodu
s výstavbou a jeho stavebné povolenie aj neskôr stratí platnosť, musí
podať do 60 dní žiadosť o jeho vrátenie, inak jeho nárok zaniká. Mesto
mu v takom prípade vydá rozhodnutie o vrátení poplatku a do 60 dní
od jeho právoplatnosti musí poplatok aj vrátiť.
Stranu pripravila Ľ. Pilzová
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Mesto Malacky

Mesto Malacky

v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ riaditeľky
Základnej školy, Záhorácka 95, 901 01 Malacky.

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky
Materskej školy, Jána Kollára 896, 901 01 Malacky.

Kvalifikačné predpoklady :
• vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa požadované podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 437/2009
Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov
• najmenej päť rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
• vykonanie prvej atestácie podľa § 27 ods. 5 alebo jej získanie podľa § 61
ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Iné požadované predpoklady:
• občianska bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka,
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
Ďalšie požiadavky a kritériá:
• predloženie návrhu koncepcie rozvoja ZŠ Záhorácka 95 v Malackách,
• znalosť príslušnej legislatívy v oblasti školstva,
• organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti.
Požadované doklady na výberové konanie:
• žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a o absolvovaní 1. atestácie,
• podpísaný profesijný štruktúrovaný životopis (uveďte aj telefonický kontakt)
• potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
• výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti,
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
• vypracovaný vlastný návrh koncepcie rozvoja školy (najviac v rozsahu 4 strán),
• písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely výberového konania.

Kvalifikačné predpoklady :
• splnenie kvalifikačných predpokladov v zmysle vyhlášky MŠ SR č.
437/2009, podľa prílohy 1 časť I.,
• najmenej päť rokov pedagogickej činnosti podľa § 3 ods. 5 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• vykonanie prvej atestácie podľa § 27 ods. 5 alebo jej získanie podľa § 61
ods. 7 a podľa § 34 ods. 2, písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Iné požadované predpoklady:
• občianska bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka,
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
Ďalšie požiadavky a kritériá:
• predloženie návrhu koncepcie rozvoja MŠ, Jána Kollára 896 v Malackách (súčasťou školy je päť elokovaných pracovísk, čo je potrebné v návrhu zohľadniť),
• znalosť príslušnej legislatívy v oblasti školstva,
• organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti,
• prax v riadiacej pozícii výhodou.
Požadované doklady na výberové konanie:
• žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a o absolvovaní 1. atestácie,
• podpísaný profesijný štruktúrovaný životopis (uveďte aj telefonický
kontakt),
• potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
• výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti,
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
• vypracovaný vlastný návrh koncepcie rozvoja školy (najviac v rozsahu
4 strán),
• písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely výberového konania.

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 22. februára 2017 do 17:00 na adresu zriaďovateľa: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky
v obálke s označením VÝBEROVÉ KONANIE na riaditeľa ZŠ Záhorácka
– NEOTVÁRAŤ.
Uchádzačom, ktorí splnia uvedené podmienky, bude termín, miesto a čas
výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho začatím.

Mesto Malacky

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 25. januára 2017 do 14:00 na adresu zriaďovateľa: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky
v obálke s označením VÝBEROVÉ KONANIE na riaditeľa/riaditeľku MŠ
- NEOTVÁRAŤ.
Uchádzačom, ktorí splnia uvedené podmienky, bude termín, miesto a čas
výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho začatím.

informuje o voľnom pracovnom mieste
Pracovná pozícia: upratovačka

Základná škola Dr. Jozefa Dérera,

Náplň práce:
• upratovanie priestorov v budove na Radlinského č. 2751/1,
• upratovanie priestorov Mestskej polície Malacky,
• dopĺňanie hygienických potrieb.

Ponuka pracovného miesta na pozíciu: učiteľ anglického jazyka
(zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky)

Kvalifikačné predpoklady: základné alebo stredné vzdelanie
Iné požiadavky:
• zodpovedný prístup k práci, samostatnosť, spoľahlivosť, dochvíľnosť,
diskrétnosť,
• manuálna zručnosť.
Miesto výkonu práce: Malacky
Druh pracovného pomeru:
na dobu určitú do 31. 12. 2017, polovičný pracovný úväzok
Termín nástupu: ihneď
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu.
Dátum a miesto podania žiadosti:
Žiadosť spolu so štruktúrovaným životopisom je potrebné doručiť
do 20. januára 2017 na adresu: Mesto Malacky, Bernolákova č. 5188/1A,
901 01 Malacky. Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú
zaradené do výberu.
Bližšie informácie na tel. č. 034/796 61 20.

Ul. gen. M. R. Štefánika 7, 901 01 Malacky

Názov a adresa zamestnávateľa:
ZŠ Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7, 901 01 Malacky
Kategória: učiteľ
Podkategória: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, aprobácia: anglický jazyk
Kvalifikačné predpoklady: podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej
republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších
predpisov.
Zoznam požadovaných dokladov: doklady o ukončení vysokoškolského
štúdia v súlade s vyššie uvedenými kvalifikačnými predpokladmi.
Nástup do zamestnania je 1. marca 2017.
Pracovnú ponuku zasielajte do 3. februára 2017 poštou na adresu
ZŠ Dr. J. Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7, 901 01 Malacky
alebo elektronicky na adresu zsderera.riaditelka@gmail.com.

Voľné miesto:
správca domu smútku

Mestská spoločnosť TEKOS hľadá
správcu domu smútku. Môže ísť
o dôchodcu alebo dôchodkyňu,
prípadne aj ako forma privyrobenia si popri inej práci. Úväzok
nie je fixne určený, podľa dohody
môže byť plný alebo polovičný.
Podmienkou je trvalý pobyt Malackách, resp. bývanie v Malackách.
Záujemcovia prosím kontaktujte
mobilné telefónne číslo
0940 631 932.
• dôchodca / dôchodkyňa,
• aj ako forma privyrobenia
popri inej práci,
• polovičný alebo plný úväzok,
• trvalý pobyt, resp. bývanie
v Malackách.

Základná umelecká
škola v Malackách,
Záhorácka 1918, 901 01 Malacky rozpočtová organizácia
mesta Malacky
Riaditeľka Základnej umeleckej
školy v Malackách vyhlasuje voľné pracovné miesto na pozíciu:
učiteľ/ka hudobného odboru (hra
na dychové nástroje)na školský
rok 2016/2017 na plný pracovný
úväzok na dobu určitú/ neurčitú
s nástupom 1. február 2017.
Termín ukončenia výberového
konania: 23. január 2017
Predpokladaný deň nástupu
do práce: 1. február 2017
Kvalifikačné predpoklady a iné
podmienky prijatia:
• kvalifikačné predpoklady v súlade s časťou X. v prílohe č. 1 vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou
sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné
požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
• požadované vzdelanie: vyššie
odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka,
• prax v požadovanom odbore
výhodou.
Zoznam požadovaných dokladov na výberové konanie:
• žiadosť (uviesť aj telefonický
kontakt),
• profesijný životopis,
• overené fotokópie dokladov
o dosiahnutom vzdelaní,
• písomný súhlas so spracovaním osobných údajov uchádzača.
Požadované doklady je potrebné
odoslať poštou alebo elektronicky
do 23. januára 2017 na adresu:
BcA. Lívia Spustová, DiS. art. –
riaditeľka školy,
pavlikova@zusmalacky.sk
Základná umelecká škola
v Malackách
Záhorácka 1918, 901 01 Malacky
034/772 22 86
Uchádzači, ktorí splnia podmienky,
budú pozvaní na osobný pohovor.
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Turistická sezóna 2016
Vlani prešla Turisticko-informačná kancelária (TIK) dvoma zmenami. Po desiatich rokoch, keď bola organizačne súčasťou MsÚ, prešla pod príspevkovú organizáciu mesta - Mestské centrum kultúry (MCK). TIK
v súčasnosti sídli v budove MCK na Záhoráckej ulici a je otvorený 6 dní v týždni.
Návštevníci si nás našli aj na novej
adrese a naše služby využilo približne
rovnaké množstvo ľudí ako v predchádzajúcom roku. Najviac turistov prišlo
do Malaciek v období od mája do konca septembra. V týchto mesiacoch sme
zaznamenali i zvýšený počet zahraničných návštevníkov: pricestovali z Česka, Rakúska, Nemecka, Anglicka, ale
aj z USA, Kanady, Austrálie a Argentíny.
Dočasne sprístupnený kaštieľ
Po ročnej prestávke sa opäť podarilo sprístupniť kaštieľ verejnosti. Tak
isto ako TIK, aj kaštieľ prešiel organizačne pod MCK. Sezónu sme otvorili
tradičným veľkonočným podujatím
– Veľká noc v kaštieli, ktoré i napriek
chladnému jarnému počasiu navštívilo okolo dvesto ľudí. Ďalšími podujatiami v kaštieli boli Prvomájové Malacky a Deň múzeí a galérií. Nádvorie
ožilo divadelnými predstaveniami
a koncertmi najmä v rámci podujatia
Kultúrne leto, keď sme návštevníkov
sprevádzali kaštieľom v dobových
kostýmoch. Počas sezóny bola návštevníkom voľne sprístupnená výstava Remeslá v Malackách, ktorú videlo
1650 záujemcov. Kaštieľ v roku 2016
videlo 5000 návštevníkov. V súčasnosti je pre pokračovanie rekonštrukcie strechy znovu uzavretý.

Záujem aj o ďalšie pamiatky
V centre záujmu turistov boli
i krypty (1200 návštevníkov) a múzeum Michala Tillnera (800 návštevníkov). Tradíciou v našom meste sa
stávajú prehliadky mesta so sprievodcom. V minulom roku sa začali už 21.
februára pri príležitosti Svetového dňa
sprievodcov, pokračovali v lete a skončili sa na jeseň. Využili sme pomoc
siedmich mladých sprievodcov, ktorí
nám pomáhali počas Potuliek Malackami a pri sprevádzaní návštevníkov

v kaštieli. Keďže o prehliadky mesta
a pamiatok má záujem stále viac základných a materských škôl, pre najmenších sme pripravili pracovné listy,
ktoré zábavnou formou približujú históriu mesta. Ďalším projektom, ktorý
sa nám podarilo vlani uskutočniť, bola
výroba tabuliek s popisom jednotlivých malackých pamiatok v Braillovom písme. Na výrobu pracovných listov, tabuliek a na zakúpenie kostýmov
sme využili dotáciu od Bratislavského
samosprávneho kraja.

Múzeum Michala Tillnera uchováva o. i. aj niekoľko cenných písomností z 18. a 19. storočia. Doteraz boli uložené v depozitári v bežných
kancelárskych skriniach. V záujme ich lepšej ochrany sme zakúpili
skrine trezorové.

Pracovné listy pre žiakov ZŠ

Zborník o remeslách
Múzeum Michala Tillnera v Malackách vydalo svoj už deviaty zborník
Malacky a okolie – história. Väčšinu jeho obsahu tvoria výsledky výskumného projektu Remeslá v Malackách.
Zborník obsahuje 13 príspevkov,
z ktorých osem sa venuje téme remeselnej výroby, živností, služieb a obchodu v Malackách a malackom okrese od najstarších čias až do polovice
20. storočia. Druhou časťou zborníka
sú tri spomienkové rozprávania pamätníkov o obchodnej a živnostníckej činnosti ich predkov (kníhkupectvo, obchod s konfekciou, kominár).
Posledné dva príspevky sa zaoberajú
datovaním farského kostola v Malackách a podpornou činnosťou Pavla IV.
Pálfiho v oblasti umenia.

Malacké múzeum
modernizovalo

Zachovali sme tradičný malý
formát A5 a mäkkú väzbu. Z doteraz
vydaných zborníkov je tento najrozsiahlejší (248 strán). Novinkou je
integrovanie farebných obrázkov
priamo do textu (na rozdiel od doterajších obrazových príloh).
Zborník nie je v distribúcii.
Je možné ho získať v Mestskom
centre kultúry Malacky (Záhorácka 1919) alebo nás kontaktujte
na muzeum@mckmalacky.sk. Projekt
Remeslá v Malackách finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.

Najcennejšími
zbierkovými
predmetmi nášho múzea sú knihy zápisníc zemepanského súdu
a kongregačných zápisníc Bratislavskej stolice, vizitačné protokoly, filmy z pozostalosti Júliusa
V. Trebišovského či mapy z obdobia napoleonských vojen. Keďže
jednou z hlavných činností a povinností múzeí je ochrana zbierok,
musíme sa ňou vážne zaoberať aj
my. Preto sme spracovali projekt
a požiadali o finančnú dotáciu
z Fondu na podporu umenia,
vďaka ktorej sme mohli zakúpiť
tri rozmerné ohňovzdorné skrine
s bezpečnostnými zámkami, jed-

nu skriňu na veľkoformátové dokumenty (napr. mapy) a kovový
regál. Takto sme našim zbierkam
zabezpečili náležitú ochranu
a zároveň zvýšili úložnú kapacitu
depozitára, vďaka čomu môžeme
zbierky ďalej rozširovať.
Objemné a mimoriadne ťažké
skrine bolo nevyhnutné prepraviť
v komplikovaných priestoroch Mestského centra kultúry Malacky do
depozitára. O pomoc sme požiadali
kulturistov z TJ Strojár Malacky, ktorí nám ochotne pomohli. Chlapi to
zvládli bravúrne, za čo im patrí naša
srdečná vďaka. Dnes už trezorové
skrine slúžia svojmu účelu.

Podujatia
MCK v januári

streda 25. 1. 18:30
ARTETERAPIA PRE DOSPELÝCH
s Andreou Záhradníkovou Krajčírovou
MCK – tvorivý ateliér, Záhorácka 1919
vstupné dobrovoľné
sobota 28. 1. 18:00
M. Camoletti: TRI LETUŠKY
V PARÍŽI
divadelné predstavenie DIVADLA
NA HAMBÁLKU
www.divadlonahambalku.sk
réžia: Vlado Zetek
MCK – Kultúrní domeček (kino),
Hviezdoslavova 3, vstupné 4 €
utorok 31. 1. 18:30
Klub cestovateľov – o. z. Zenit
SLÁVO VONGREJ: Maroko
beseda na cestovateľskú tému
spojená s premietaním fotografií
MCK – galéria, Záhorácka 1919
vstup voľný
do 31. 1.
HVIEZDNY PAVOL
výstava k 95. výročiu úmrtia Pavla
O. Hviezdoslava
KNIŽNICA MCK, Záhorácka 1919
(dospelé oddelenie)
otvorené po - pia: 10:00 – 18:00
so: 9:00 – 12:00

do 31. 1.
ROZPRÁVKOVÁ MAMA MAŤKA
A KUBKA
výstava k 75. výročiu narodenia
Marianny Grznárovej
KNIŽNICA MCK, Záhorácka 1919
(detské oddelenie)
otvorené po - pia: 10:00 – 18:00
so: 9:00 – 12:00
MÚZEUM MICHALA TILLNERA
MCK, Záhorácka 1919, 2. posch.
HISTORICKÉ PEČATE, PEČIATKY
A ERBY Z MALACIEK
otvorené ut - pia: 9:00 –17:00
so: 9:00 – 12:00
vstupné: dospelí 2 €, deti 1 €
Krypty pod františkánskym kostolom sú otvorené na požiadanie
aspoň deň vopred na tel.
č. 034 772 21 10.
Z dôvodu rekonštrukcie striech
a komínov je kaštieľ až do odvolania uzatvorený pre verejnosť.
Turisticko-informačná kancelária
mesta Malacky, info:
+421 34 772 20 55,
tik@malacky.sk,
www.tik.malacky.sk

Strana pripravená v spolupráci s MCK
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Rozpis vývozu triedeného, biologického a objemného odpadu v meste Malacky
pre rok 2017
Dátum

Deň

4.1.2017
11.1.2017
19.1.2017
1.2.2017
8.2.2017
22.2.2017
3.3.2017
8.3.2017
14.3.2017
22.3.2017
28.3.2017
1.4.2017
7.4.2017
8.4.2017
11.4.2017
12.4.2017
19.4.2017
25.4.2017
4.5.2017
10.5.2017
11.5.2017
17.5.2017
23.5.2017
2.6.2017
6.6.2017
7.6.2017
14.6.2017
20.6.2017
3.7.2017
4.7.2017
6.7.2017
12.7.2017
18.7.2017
19.7.2017
26.7.2017
1.8.2017
4.8.2017
9.8.2017
15.8.2017
16.8.2017
23.8.2017
29.8.2017
30.8.2017
8.9.2017
12.9.2017
13.9.2017
20.9.2017
26.9.2017
6.10.2017
7.10.2017
10.10.2017
11.10.2017
14.10.2017
18.10.2017
24.10.2017
7.11.2017
10.11.2017
15.11.2017
21.11.2017
22.11.2017
8.12.2017
13.12.2017
20.12.2017

Streda
Streda
Štvrtok
Streda
Streda
Streda
Piatok
Streda
Utorok
Streda
Utorok
Sobota
Utorok
Sobota
Utorok
Streda
Streda
Utorok
Štvrtok
Streda
Štvrtok
Streda
Utorok
Piatok
Utorok
Streda
Streda
Utorok
Pondelok
Utorok
Štvrtok
Streda
Utorok
Streda
Streda
Utorok
Piatok
Streda
Utorok
Streda
Streda
Utorok
Streda
Piatok
Utorok
Streda
Streda
Utorok
Piatok
Sobota
Utorok
Streda
Sobota
Streda
Utorok
Utorok
Piatok
Streda
Utorok
Streda
Piatok
Streda
Streda

Papier
rodinné domy
120L nádoby

X

X

X

Plasty rodinné domy
240L nádoby
I. a II. obvod

X

Plasty rodinné domy
240L nádoby
III. obvod

BIO
rodinné domy

X
X
X

X
X

X

X
X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

X
X
X

X
X
X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

Zber objemného
odpadu
rodinné domy

X

X

X

Zber objemného
odpadu
bytovky

X

X

X
X

X
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Objemný zber:
Objemný zber sa bude vykonávať na jar a na jeseň, pre bytovky a rodinné domy vždy v inom termíne. So zberom začíname od 06:00 hod. rannej, preto je potrebné objemný
odpad vyložiť do danej hodiny v uvedenom termíne. V prípade vyloženia v inom termíne nebude odpad odvezený a občan ho môže bezplatne odovzdať na zberných dvoroch
v prevádzkovom čase.
Zberné dvory:
Zberné dvory sa nachádzajú na ul. Hlboká a Par�zánska.
Na odpadových dvoroch sa odovzdávajú nasledujúce odpady:
ZD Hlboká:
- objemný odpad, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, papier, plasty (PET aše, kovové obaly, tetrapaky, obaly z drogérie, polystyrén), sklo a drobný stavebný odpad
ZD Par zánska:
- biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, elektro odpad vrátane žiariviek a svie�diel, odpady s obsahom škodlivín, objemný odpad, použité jedlé oleje a tuky, biologicky
rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, papier, plasty a sklo.
Pneuma ky - nie je možné ich donášať na zberné dvory. Tie sa odovzdávajú u ktoréhokoľvek distribútora (predajcu).
Bio rodinné domy:
Zber sa uskutočňuje každý nepárny týždeň v utorok a to v období od marca do novembra v objeme do 120l. Jediný posun termínu je z utorka 9.5.2017 na stredu 10.5.2017.
Ulice zoradené podľa obvodov
Nádražná, P. Jilemnického, Námes�e SNP, Štefana Čulena, P. Blahu, Gen. M.R. Štefánika, Stupavská, Štúrova, Pri Maline, D. Skuteckého, F. Malovaného, Ľudovíta Fullu,
I. obvod Michala Tillnera, Boreckého, L. Novomestského, V. Clemen�sa, J. Gabčíka, J. Murgaša, Ľ. Kokorelliho, Arm. gen. Ludvíka Svobodu, A. Veselého, K. Orgoňa,
Kpt. M. Uhra, Jánošikova, Príjazdná, Budovateľská, Robotnícka, Vlastenecká, Ras�slavova, Mojmírova, Svätoplukova, Bernolákova, Kláštorné námes�e, Stromová,
Gaštanová, Brezová, Lipová, Jelšová, Agátová.
Ľ. Zúbka, Par�zánska, Radlinského, Zámocká, Na brehu, J. Kollára, 1. mája, Pribinova, Břeclavská, Brnianska, M. Rázusa, Kukučínova, Poľná, J. Kubinu, M. Oľšovského,
II. obvod Sládkovičova, Záhorácka, Mlynská, Družstevná, Hviezdoslavova, M. Benku, V. Gajdoša, Veľkomoravská, Kozia, V.J. Kučeru, Cesta mládeže, Slovenská, M. Nešpora,
J. Hollého, J. Kalinčiaka, F. Kostku, Mierové námes�e, S. Chalúpku, L. Angerera, P. Halona, I. Dérera, P. Straku, Vinohrádok.
Továrenská, Dielenská, Pezinská, Jesenského, Záhradná, Dubovského, Sadová, Duklianskych hrdinov, Tichá, Rakárenská, Táborisko, Vajanského, Nová, Sasinkova,
III. obvod Legionárska, Oslobodenia, Nad výhonom, Hurbanova, R. Dilonga, Lesná, B. Nemcovej, J. Kráľa, Hlboká, Vysoká, Džbánkareň, Písniky, M. Námes�e, Na Majeri,
Hodžova, O. Kožucha, Priemyselná.
Zberný dvor Par zánska

Zberný dvor Hlboká
zatvorené

zatvorené
9:00 - 17:00 hod.

Bližšie informácie môžete získať na MsÚ Malacky, ÚVaŽP, t.č.: 034/796 61 84
Oddelenie služieb zákazníkom TEKOS spol. s r.o.. t.č.: 034/772 20 60
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ZŠ Záhorácka oslávila 25. narodeniny
25 rokov v živote školy znamená veľmi veľa. Odrástli v nej už dve generácie detí. Školu momentálne navštevujú žiaci, ktorých rodičia boli našimi prvými žiakmi. Tešíme sa dôvere, ktorú nám rodičia preukazujú. Vystriedalo sa tu vyše stovky pedagogických zamestnancov, z ktorých každý priamo či nepriamo ovplyvnil životy
svojich žiakov.
Najradostnejší okamih pre nás
nastal 2. septembra 1991, keď sa
žiaci, učitelia a široká verejnosť tešili
z novej základnej školy. Jej výstavba trvala vyše 5 rokov. Rozprestiera
sa na ploche 23 700 m2 a jej hodnota
po dostavbe bola 42 miliónov korún.
ZŠ bola postavená ako 25-triedna.
Najväčšiu zásluhu na odovzdaní našej školy do užívania mali vtedajší
riaditeľ Pavel Škrabák a jeho zástupca Ľubomír Drgonec.
Narodeniny školy sme spoločne
a oficiálne oslávili krátko pred Vianocami. Na slávnostnej akadémii
sa zúčastnil aj prvý riaditeľ Pavel
Škrabák, ktorý školu viedol v rokoch 1991-2007, po ňom v rokoch
2007 – 2012 nasledovala Zuzana
Jánošová. Odvtedy je na čele školy
Gabriela Emrichová. Na oslavu štvrťstoročnice prišli bývalí zástupcovia
a zástupkyne riaditeľov: p. Drgonec,
p. Rybecká, p. Belková, p. Maruško-

vá, p. Hrebeň, p. Číčelová, p. Filip
a p. Písečná. Pozvanie na oslavu výročia prijal i primátor mesta Malacky
Juraj Říha a prednostka Mestského
úradu Ľubica Čikošová. Prítomní boli
aj poslanci MsZ Pavel Spusta, Marian
Novota, Lucia Vidanová, Marián Haramia a členovia rady školy Tibor Grígel,
Jiří Kotrla, Mária Pajpachová, mediátorka Dušana Bieleszová a predsedníčka Združenia rodičov Silvia Caunerová. Pozvanie tiež prijalo množstvo
bývalých pedagogických a prevádzkových zamestnancov školy. Každý
z prítomných dostal pri uvítaní milú
pozornosť – bulletin k 25. výročiu
a magnetku s logom školy, vyrobenú
v neziskovej organizácii Vstúpte. Nasledoval pestrý program, ktorý pripravili pani učiteľky s našimi žiakmi. Predstavili sa malí i veľkí tanečníci, speváci,
recitátori, hudobníci a celý program
moderovali dve talentované žiačky.
Po programe nasledovala veľká dávka

nostalgie, pretože si všetci pozreli prezentáciu o škole od jej založenia až po
súčasnosť. Prezentácia otvorila priestor slávnostnému obedu, kde sa bývalí
i súčasní zamestnanci v priateľskej atmosfére srdečne porozprávali.
Pri príležitosti tohto krásneho
výročia ďakujeme všetkým, ktorí počas uplynulých rokov v našej škole
pracovali alebo pracujú. Ďakujeme
za obetavú prácu pedagogickým
i nepedagogickým pracovníkom za
to, že sprevádzali kroky detí počas ich
školskej dochádzky. Tým, ktorí už odišli zo školských služieb, ďakujeme za
ich celoživotnú pedagogickú činnosť.
Všetkým ostatným prajeme veľa tvorivých síl v ich ďalšej náročnej práci.
Škole zároveň želáme veľa úspešných
žiakov, spokojných rodičov a veľa aktívnych a trpezlivých učiteľov.
Text: G. Emrichová,
foto: S. Nespalová

Snehuliaci na Štúrovej
Počasie nám pred pár dňami
pripravilo milé biele prekvapenie.
Niekoľkocentimetrová vrstva snehu
potešila malých aj veľkých, niekoho
viac, niekoho menej, niekoho príjemne, niekoho nepríjemne. Školský
dvor na Štúrovej ulici bol biely, a tak
sme sa rozhodli, že si postavíme snehuliakov. Deti mali obrovskú radosť

Sladké
prekvapenie
v redakcii

/vedľa Inkubátora/
.......VSTUP VOĽNÝ.......

ˇ
VESELÁ TANCOVACKA
ˇ ˇ
HRY A SÚTAZE
TOMBOLA
ˇ
šišiKOLÁCIKY

Vo vianočnom období sme do
redakcie Malackého hlasu dostali
balíček od firmy DIZART, ktorá nám
dodáva grafické a tlačiarenské práce.
Zásielka bola ľahučká a mimoriadne
starostlivo zabalená. Po jej otvorení
nás čakalo prekvapenie: veľký medovník v tvare erbu mesta! Je nám
ho ľúto zjesť, a tak má čestné miesto
v redakcii. Kolegom z DIZART-u veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na
ďalšiu spoluprácu.
-lubi/otano-

a, keďže snehové gule boli ťažké,
zapojili sa aj vychovávateľky. Snehuliaci postupne pribúdali. Ozdobili
sme ich prírodninami, ktoré sa našli
na školskom dvore. Deti odchádzali
spokojné so želaním, aby snehuliaci
stáli čo najdlhšie.

Centrum voľného času v Malackách
pripravilo pre školákov
počas jarných prázdnin /20. 2. – 24. 2. 2017/

Deti sa môžu prihlásiť na 1 alebo viac celodenných podujatí,
ktoré budú prebiehať od 8.00 do 15.30 h

Pondelok 20. 2. Korčuľovanie na klzisku /prineste si korčule/,
športové súťaže v Cvečku.
Utorok 21. 2. Šantenie v prírode – Pezinská Baba, filmové
predstavenie - kino.
Streda 22. 2. Galéria mesta Bratislavy- celodenný výlet.
/interaktívna prehliadka galérie, tvorenie/
Do Bratislavy cestujeme vlakom. Deti budú potrebovať preukaz na
bezplatné cestovanie, ktorý môžete vybaviť v pokladnici ZSSK. Dieťa, ktoré
nebude mať tento preukaz, zaplatí individuálne za cestovný lístok 1,84 €.

Štvrtok 23. 2. Vychádzka na Plavecký hrad, wellness /prineste si
plavky/, tvorivé aktivity v Cvečku.
Piatok 24. 2. Kreatívne tvorenie v Cvečku, plaváreň Malina
/prineste si plavky, uterák, fén/.

Poplatok za 1 deň : 10 ,- €.

Mediálni partneri:

Text a foto: ŠKD Štúrova

V poplatku za podujatie je zahrnutý pedagogický dozor,
vstupné, cestovné, materiálne zabezpečenie, obed .
Záväzné prihlášky s poplatkom treba odovzdať v CVČ
do 10. 2. 2017, príp. do naplnenia max. počtu.
Kapacita na jednotlivé podujatia je max. 20 detí.
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Po 11 rokoch napísali príbuzní obetí
leteckej havárie Listy do neba

„Po uzávierke tohto čísla Malackého hlasu nás i celé Slovensko zasiahla šokujúca správa. Na severovýchode Maďarska našlo v havarovanom lietadle smrť 42 slovenských vojakov. Obyvatelia Záhoria zatajili dych po druhý raz, keď médiá priniesli informáciu, že osem členov posádky pochádzalo zo samostatnej dopravnej letky v Kuchyni. Väčšina z nich bývala v Malackách.“
Píše sa rok 2006. Chladný január, rovnako zasnežený ako tohtoročný, prináša druhé vydanie Malackého hlasu s čiernou hlavičkou i celou titulnou stranou v čiernej farbe. Azda prvý
raz v jeho novodobej histórii. Smútok medzi písmenami aj v nich.
tragicky skončené životné cesty,
nenaplnené ciele, prázdne miesta
v rodinách. Nosnou súčasťou knihy
sú Listy do neba – slová, vety, myšlienky, ktoré práve pre túto publikáciu napísali pozostalí. Na 111. strane
nájdeme tieto: „... Hoci prešlo veľa
bolestných rokov, ľúbime Ťa stále
rovnako. Vieme, že držíš nad nami
ochranné anjelské krídla. Poznajú
Ťa aj Tvoje dve malé neterky. Keď
chodíme k Tvojmu hrobu zapáliť
sviečky a položiť kvietky, vždy hovoria: ’Tu spinká naša teta Broňka.’
Tvoji rodičia.“

Malacký hlas 03/2006 priniesol pri profiloch zosnulých aj informáciu, že svoje januárové predstavenie Vietor v korunách
sasafrasu začalo Divadlo na hambálku minútou ticha.
Od najtragickejšej leteckej havárie v dejinách Slovenska uplynulo
jedenásť rokov. Tragédiu na kopci
Borsó neďaleko obce Hejce 19. januára 2006 prežil jediný muž – vtedy
27- ročný kapitán Martin Farkaš. Ďalších 42 ľudí na palube vojenského
špeciálu - vojakov a zamestnancov rezortu obrany - sa z polročnej operácie
KFOR v Kosove už domov nevrátilo.
Mĺkve malacké ulice
Nasledujúce vydanie mestského
dvojtýždenníka prinieslo fotografie
a profily jednej ženy a siedmich mužov v uniformách. „Osem mien, osem
osudov, osem kolegov z VÚ Kuchyňa,
osem originálnych ľudí,“ píše na celej
novinovej strane venovanej leteckej

tragédii mladá novinárska dvojica
Lucia Poláková (dnes Vidanová, poslankyňa MsZ) a Jakub Valachovič.
Čat. Bronislava Gregorovičová,
pplk. Miroslav Novák, kpt. Róbert
Soľava, práp. Ondrej Keszi, kpt. Tomáš Žipaj, kpt. Norbert Kumančík,
npor. Ján Hejduk, nrtm. Karol Malatin. „Oslovili sme mnohých s prosbou
o krátke spomienky. Nedá sa. V očiach
i hlase sa im zračilo niečo neopísateľné,“ uvádzajú autori. Na pravé
poludnie 23. januára sa Malackami
rozozvučal zvuk sirény miešajúci sa
s vyzváňaním zvonov, vlajky boli na
pol žrde. Začal sa 24-hodinový štátny smútok. 26. januára je športová
hala v Prešove dejiskom poslednej
rozlúčky. Malačianka, bývajúca vo

Zdieľať najťažšie
Slávnostné predstavenie publikácie AN-24 nedoletel sa uskutočnilo
koncom minulého roka vo vojenskej
Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave Krasňanoch po bohoslužbe, ktorá sa
konala pri príležitosti spomienky na
všetkých zosnulých z Ozbrojených síl
a Ozbrojených zborov SR. Do života ju

uviedol Mons. František Rábek, ordinár
OS a OZ SR. „Táto kniha nemá za cieľ byť
investigatívnym pátraním po príčinách
havárie,“ hovorí autor a zostavovateľ publikácie Pavol Vitko. „Jej zmyslom je vyjadriť úctu ženám a mužom
zo 7. Slovenského kontingentu v KFOR,
ktorí zahynuli počas návratu do vlasti.
Zároveň je pokusom vyjadriť spolupatričnosť s ich partnermi, deťmi, rodičmi či
priateľmi. Cieľom nebolo jatriť rany, ale
zdieľať s nimi to, čo je pre nich najťažšie.“
Kniha neignoruje ani okolnosti
havárie – vychádzajúc z oficiálnych
dokumentov ich približuje kapitola
o tragickom lete SQF 5606 Priština – Košice. Dielo AN-24 nedoletel
vydala Vojenská podporná nadácia,
na vyše 260 stranách prináša ilustrácie z tvorby Daniela Pastirčáka
a 500 fotografií. Výťažok z predaja
knihy bude použitý na činnosť Vojenskej podpornej nadácie.
Text: I. Potočňáková,
foto: A. Čížik a autorka

vojenskej bytovke na Ceste mládeže, opisuje: „V deň pohrebu som vyšla
pred bytovku. Stálo tam jediné auto.
Moje. Všetci boli v Prešove.“
Milosrdný čas
Vraví sa, že milosrdný čas odplaví
všetko: najväčší žiaľ aj neutíchajúcu bolesť. Pri maďarskej obci Hejce
dnes stojí pamätník pripomínajúci
najsmutnejší deň slovenskej armády.
Príbuzní, priatelia i známi už dokážu
spomínať. Hovoriť i písať. Trojica
vojenských novinárov Pavol Vitko,
Miroslav Minár a Jozef Žiak im na to
dala úžasnú príležitosť – viac ako rok
pracovala na publikácii AN-24 nedoletel. Príbeh za príbehom, rodinné fotografie, usmiate tváre. Zároveň

Svieca nezabúdania pri knihe, ktorej dalo názov lietadlo smrti.

Za Antonom Balážom
Koncom minulého roka ukončila svoju životnú púť veľká osobnosť Záhoria - herec, spevák, sólista bratislavskej Novej scény a významný činiteľ kultúry nášho regiónu Anton Baláž.
Skonal vo veku 85 rokov. Odišiel do večnosti človek hlboko zapálený pre svoj rodný kraj. Všade, kde umelecky pôsobil, nadchýnal ľudí duchom Záhoria.
Anton Baláž sa narodil v Hochštetne (Vysokej pri Morave) a po
maturite na gymnáziu v Malackách
a krátkom pôsobení ako učiteľ sa
začala jeho umelecká kariéra. Absolvoval štúdium herectva na Štátnom konzervatóriu v Bratislave a už
počas štúdia účinkoval v SND, do
ktorého vtedy patrila aj Nová scéna. Po absolvovaní konzervatória
3 roky pôsobil vo Vojenskom umeleckom súbore kpt. J. Nálepku v Bratislave. Od roku 1957 bol už členom
operetného súboru Novej scény, kde
pôsobil až do odchodu do dôchodku a potom ešte aj ako hosť v niektorých inscenáciách až do roku 2009.
V 60. a 70. rokoch minulého storočia
sa zaradil medzi popredných a obľúbených hercov tohto divadla. Účin-

koval v mnohých operetách a muzikáloch, často v hlavných úlohách.
S operetou Novej scény vystupoval
na mnohých zájazdoch v Československu aj v zahraničí.
Známym a obľúbeným sa stal
aj v mnohých obciach a mestách
Záhoria. Anton nebol iba radovým
hercom divadla, ale aj aktívnym
umelcom, ktorý zostavoval zvyčajne
estrádne zábavné programy v záhoráckom duchu a vystupoval s nimi pri
rôznych príležitostiach na Záhorí. Pozývali ho na slávnosti, podnikové akcie, dožinky, kultúrne festivaly a iné
príležitostné podujatia. V jeho vystúpeniach dominoval írečitý záhorácky humor a krásne ľudové pesničky
prednesené jeho podmanivým hlasom. Mal rád záhorácky folklór a ne-

raz vystupoval aj v ľudovom kroji,
často so svojím bratom Karolom, členom bratislavskej Tatra-revue, ktorý
zvyčajne vytváral postavu ľudového
rozprávača. Vedel sa vždy milo, ľudsky prihovoriť každému divákovi.
Z množstva jeho aktivít spomeniem veľké Záhorácke kultúrne leto
v kúpeľoch Smrdáky (roky 1958 –
1967), kde moderoval viaceré programy a pre ktoré zostavil program
nazvaný Záhoráci Záhorákom. Prvý
raz ho uviedol v roku 1950. V ňom
účinkovali rodáci zo Záhoria –operný spevák Janko Blaho, priekopník
našej populárnej piesne František
Krištof Veselý (obaja Skaličania),
operná speváčka Mária Česányiová
zo Studienky, herečka Mária Kráľovičová z Čárov, jeho brat Karol Baláž

a iní. Tento program potom uvádzal
aj vo viacerých obciach na Záhorí,
pravda, už s inými umelcami. Posledný sa uskutočnil opäť v kúpeľoch
Smrdáky v roku 2011. Festivalový
charakter mali aj podujatia na Kamennom mlyne, na ktorých často
vystupoval.
Jeho mimodivadelná činnosť
bola aktívna aj v hlavnom meste.
Spolu s bratom Karolom založili Spolok Záhorákov v Bratislave. Po celý
čas jeho existencie bol dušou tohto
spolku a hlavným motorom všetkej
spolkovej činnosti (až na 2-3 posledné roky, keď mu to už zdravie nedovoľovalo). Na čele spolku vždy stáli
známe osobnosti, dekorovaní ako
richtári: spevák Janko Blaho, maliar
Ján Želibský, dirigent Ladislav Slo-

vák, herečka Mária Kráľovičová (všetci národní umelci), novinár Pavol
Havlíček, predseda Zväzu družstevných roľníkov Cyril Moravčík. Anton
Baláž bol ich zástupcom, výkonným
činiteľom, vicerichtárom.
Anton Baláž už nie je medzi
nami. Odišiel vzácny človek, ktorý
veľa urobil pre to, aby sme si uvedomovali, kde sú naše korene, aby
naše srdcia oplývali láskou k svojmu
rodisku, k Záhoriu. V tomto smere
bol naším veľkým vzorom, učiteľom
a nadšencom.
Česť Tvojej pamiatke, Tonko.
Spolužiak z gymnázia,
funkcionár Spolku Záhorákov
a priateľ František Karas

10

INZERCIA / SPEKTRUM

1/2017

Ambulancia sa špecializuje na liečbu týchto ochorení:
• koreňové vertebrogénne syndrómy
• závratové stavy
• diagnostika a liečba bolestí hlavy
• neuropatie
• epilepsie a epileptické syndrómy
• diferenciálna diagnostika porúch vedomia a kolapsových stavov
• rozstrúsená mozgovomiechová skleróza
• Parkinsonova choroba
• stavy po cievnych a mozgových príhodách
• demencie
• stavy po poraneniach mozgu, hlavy, chrbtice
• ďalšie chronické neurologické ochorenia
Ambulancia spolupracuje so špecializovanými neurologickými
ambulanciami FN Kramáre:
• vestibulografická ambulancia k diferenciálnej diagnostike závratových stavov
• centrom pre liečbu roztrúsenej sklerózy
• ambulancia pre závratové stavy
• cerebrovaskulárna ambulancia
• extrapyramidová poradňa pre parkinsonikov

Viac informácií

na www.nemocnicamalacky.sk
alebo na tel. čísle: 034/ 28 29 700

Možnosť ďalšieho vyšetrenia neurologických pacientov
formou hospitalizácie na neurologickom oddelení FN Kramáre v Bratislave.

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Modernejší spôsob nakupovania zákazníkov láka
Zákazníci Kauflandu v Malackách môžu od decembra minulého roka využívať rôzne novinky, ktoré im spríjemnia nakupovanie vo vynovenej predajni. K novej pekárni, kompletne vymeneným regálom či chladiacim pultom pribudli v januári aj samoobslužné pokladne.
„Po prvotnej fáze vynovenia tejto
predajne sme pristúpili k ďalšiemu kroku modernizácie. S pomocou doplnenia
samoobslužných pokladní chceme ešte
viac vyjsť v ústrety potrebám zákazníkov pre jednoduchšie a pohodlnejšie
nakupovanie,“ uviedol Martin Gärtner,
hovorca spoločnosti Kaufland Slovenská republika, v. o. s. Zavádzanie takýchto pokladní je zväčša vnímané
ako ústretový krok pre zákazníkov,
ktorí majú menej položiek, resp. realizujú nákupy nižšej hodnoty a takPlatená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

tiež majú radi nové technológie.
Obchodný reťazec Kaufland sa
tradične zameriava na rozširovanie
ponuky čerstvého tovaru, ktorý je
zákazníkmi dlhodobo veľmi pozitívne hodnotený. Inováciami z minulého roku sú už spomínaná nová
pekáreň, chladiace pulty. Vo vynovenom obchodnom dome v Malackách je sortiment umiestnený v nových regáloch, ktoré sú umiestnené
tak, aby zákazníci jednoduchšie
našli všetko, čo hľadajú. Ťažiskovým

tovarom je oddelenie ovocia a zeleniny, ktoré je denne zásobované
čerstvým tovarom.
Okrem potravinového sortimentu Kaufland ponúka aj kvalitný a cenovo výhodný tovar v oddeleniach
domácich potrieb, textilu, elektra,
papiernictva a hračiek, ďalej sezónne výrobky a akciový nepotravinový
tovar, ktorý sa každý týždeň mení.
Informácie o dostupnom sortimente
nájdu zákazníci v Kaufland novinách,
doručovaných do schránok, alebo

z letáku, ktorý je dostupný na webovej stránke www.kaufland.sk.
V zrekonštruovanom Kauflande
v Malackách sú taktiež samozrejmosťou tradične nadštandardné servisné a zákaznícke služby.
Spoločnosť Kaufland
Spoločnosť
Kaufland patrí
k lídrom medzi obchodnými reťazcami a v súčasnosti prevádzkuje
viac ako 1 150 samoobslužných

obchodných domov v Nemecku,
Českej republike, Poľsku, Chorvátsku, Rumunsku, Bulharsku a na Slovensku. Obchodné domy Kaufland
ponúkajú veľa rôznych značkových
produktov, atraktívne privátne
značky a širokú škálu regionálnych
produktov. Spoločenská zodpovednosť a ochrana životného prostredia je neoddeliteľnou súčasťou
korporátnej politiky Kauflandu.
Viac informácií na:
www.kaufland.sk.
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Mená pre malých Malačanov –

v uplynulom roku bodovali Michaela a Peter

„Rodičia môžu dať svojmu dieťaťu akékoľvek meno. Pri zapisovaní detí sú pre nás i rodičov pomôckou publikácie od jazykovedcov Milana Majtána a Mateja Považaja, v ktorých takmer
vždy nájdeme odpoveď ohľadom tvaru či významu konkrétneho rodného, respektíve krstného mena,“ hovorí matrikárka Katarína Krišková. Jej kolegyňa Annamária Horváthová dopĺňa:
„Pokiaľ však ide o neznáme zahraničné meno, treba doložiť doklad o tom, že v tej-ktorej krajine existuje a jeho tvar je gramaticky správny.“

V roku 2016 sa Malačanom narodilo 225 detí, z toho 101 dievčat a 124
chlapcov. Najčastejším dievčenským
menom bola Michaela, chlapčenským Peter. Malackí rodičia sa tak
úplne vyhli pretrvávajúcim slovenským hitom Ema/Emma a Jakub,
ktoré celoplošne získali prvenstvo aj
v uplynulom roku. Hneď za Michaelou
nasledovala Nina, za Petrom v rovnakom počte Jakub, Patrik a Michal. V
rámci Slovenska sa ako druhé najviac
páčili mená Sofia a Adam.
Vybrať to najlepšie a najvhodnejšie
meno pre dieťa nie je jednoduché. Rodičia dávajú potomkovi niečo, čo ich bude
sprevádzať celý život. Zo skúseností malackých matrikárok vyplýva, že budúce
matky a otcovia sa nad pôvodom či významom mena takmer vôbec nezamýšľajú. Dieťaťu dajú také, aké sa im páči,
aké je trendy, na počesť či pamiatku
príbuzných alebo z iných dôvodov. A tí
rozumnejší aj s ohľadom na priezvisko.
Oznamovacia povinnosť rodiča
Marta Ferenčáková z Klientskeho
centra spravuje evidenciu obyvateľstva.
V júni 2004 v meste skončila pôrodnica,
údajne sa nerentovala. Ako sa potom
v Malackách dozvedia o svojom ďalšom
obyvateľovi? Ak sa Malačianke narodí
dieťa kdekoľvek na Slovensku, príslušná
matrika má oznamovaciu povinnosť do
miesta trvalého pobytu matky. Môže
poslať aj oznámenie o narodení s údaj-

mi o dieťatku. M. Ferenčáková následne zapíše dieťa na trvalý pobyt matky
a mesto vie, že má ďalšieho Malačana.
Inak je to však v prípade, keď sa dieťa narodí v zahraničí. „Naše inštitúcie sa
to nemajú ako dozvedieť. Povinnosťou
rodiča je prísť túto skutočnosť osobne
nahlásiť. Na internete sú tlačivá potrebné
na zápis do osobitnej matriky,“ priblížila
K. Krišková. Matričný doklad z cudziny
musí byť v niektorých prípadoch apostilovaný alebo superlegalizovaný. V prípade apostilácie vstupuje do hry ďalší
úrad, ktorý overuje totožnosť, správnosť
a podpisy matrikárky alebo osoby, ktorá
doklad vydala. „Ministerstvo zahraničných vecí vydalo zoznam štátov podľa
ktorého vieme, kedy treba apostilu a kedy
superlegalizáciu. Napríklad v prípade Českej republiky, Bulharska či Rakúska stačí
iba doklad a preklad. Superlegalizácia
predstavuje aj osvedčenie ministerstvom
zahraničných vecí. Napríklad niekto sa
narodí v Thajsku. Rodný list z Thajska preto musí prejsť cez ich ministerstvo zahraničných vecí a naše veľvyslanectvo v Thajsku a každá táto inštitúcia naň musí dať
pečiatku,“ vysvetlila matrikárka.
Rodný list je špecifický dokument
Malačania sa v minulom roku za
hranicami rodili v Česku, Rakúsku,
Nemecku i Španielsku. Dieťa však nemôžu prihlásiť na trvalý pobyt v Malackách, pokiaľ nemá vybavený slovenský rodný list. A rodný list je vždy

špecifický – podľa toho, z akej krajiny
pochádza. Preložiť ho môže len slovenský úradný prekladateľ. Osobitná
matrika v Bratislave, ako jediná v SR,
má na vybavenie náležitostí lehotu
až 90 dní. Rodičia musia čakať.
V rámci Slovenska je to s rodnými listami jednoduchšie. V čase
narodenia sa poň síce musí ísť do
miesta narodenia, avšak každý ďalší
duplikát sa dá vytlačiť na matrikách
v celej SR. Ak sa niekto narodil napríklad v Poprade, cez systém CISMA
mu rodný list môžu vytlačiť aj v Malackách. Zmeny v tomto dokumente však môže vykonať len príslušná
matrika v mieste bydliska.
Meno a priezvisko môžete mať, aké
chcete
Nie každý je so svojím menom
spokojný. Neraz príde človek s požiadavkou, že chce úplnú zmenu mena
a priezviska. Najčastejšou príčinou takéhoto rozhodnutia je skutočnosť, že
ide o hanlivé či extravagantné výrazy.
Matrikárky pri svojej práci poznávajú
rôzne ľudské osudy. „Riešili sme už aj
celkovú zmenu identity, keď sa menilo
nielen celé meno, ale aj rodné číslo osoby,“ povedala K. Krišková. Úplne zmeniť sa dá napríklad aj identita dieťaťa
pri osvojení – noví rodičia majú zo
zákona právo požiadať o zmenu jeho
mena, priezviska i rodného čísla.
Výstredné mená sú samostatnou

kapitolou. „Keď k nám dorazili rôzne
románové príbehy či telenovely, ľudia
boli ako zmyslov zbavení. Narodil sa
Sandokan, Esmeralda, Graciela.
Stalo sa, že sa manželia z podobných
dôvodov nevedeli dohodnúť na krstnom mene svojho dieťaťa a prípad
skončil na súde,“ dozvedáme sa od A.
Horváthovej.
Cudzojazyčné mená sú na vzostupe
Migrácia Slovákov spôsobila, že sa
u nás často objavujú zahraničné mená,
ktoré pochádzajú z krajiny jedného z rodičov. Slovenskí rodičia vo všeobecnosti
dávajú deťom veľmi veľa cudzojazyčných mien a tento trend je na vzostupe.
A tak sa do Malaciek narodili chlapci s menom Jeremy, Sedrik či Luka
a dievčatá Tara, Tanita, Ria či Stella.
V iných prípadoch sa mama s otcom priklonia skôr k zahraničnému
tvaru toho-ktorého mena, než k jeho
slovenskému ekvivalentu. Preto medzi
obyvateľov mesta pribudli aj Patrick,
Mathias, Tobias, Jakob, Emilly, Charlotte či Elisabeth. K zahraničným menám v súčasnosti patria aj Karin, Dagmar a Ingrid. S novelou jazykového zákona získali slovenskú podobu Karina,
Dagmara, Ingrida a v týchto tvaroch
sú uvedené aj v slovenskom kalendári.
Ich pôvodný tvar sa stal cudzojazyčným. „Nedávno sme riešili prípad mladej
ženy, ktorá mala v rodnom liste uvedené
meno Sabína. Chcela ho však zmeniť na

originál mena Sabina. Je to možné, cudzojazyčný ekvivalent navyše odobríme
bez poplatku,“ priblížila K. Krišková.
Slovenské príslovie hovorí, že
každé meno je pekné, keď sa pekne
povie. Uvidíme, aké mená pre malých
Malačanov zabodujú v roku 2017.
I. Sochorová

Pôvod top mien
pre malacké deti v roku 2016

Pôvod mena Peter je v gréckom
slove Petros s významom skala
alebo kameň. Meno vzniklo z prívlastku pevný ako skala. Na Slovensku má meniny 29. júna.
Pôvod mena Michaela je hebrejský, (Michael) znamená „kto je ako
Boh“, „Bohu podobný“. Meniny na
Slovensku má 29. septembra.
-wikipediaPonúkame klietky pre chov
prepelíc a pasce na líšky a
kuny, liahne na vajíčka. Viac na
www.123nakup.eu.
Tel. 0907 181 800.
Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.

POĎAKOVANIE
Ďakujeme príbuzným, priateľom a známym, že sa 29. decembra prišli
naposledy rozlúčiť s naším drahým Cyrilom Frušom.
Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti.
						Rodina Frušová

SPOMIENKY

Členovia Jednoty dôchodcov
Anna Šišoláková, Jaroslava Budkovská, Ján Hraško a Miroslav Masrna
sa v januári dožívajú významných životných jubileí.
24. decembra uplynulo
11 rokov, čo nás navždy opustila
naša drahá mamička
Antónia Glembusová,
rodená Katrabová. Venujte jej spolu
s nami tichú spomienku.
Syn Radovan a manželka Andrea,
vnučka Natália.

Klesli ruky, ktoré pre nás pracovali.
Dotĺklo srdce, ktoré sme milovali.
Zhasli oči, utíchol hlas, mal rád život
a všetkých nás.
21. januára si pripomíname
11. výročie úmrtia nášho drahého
otca, brata, manžela a dedka
Miroslava Binčíka z Malaciek.
S láskou spomínajú mama, manželka a synovia. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

Spomienka na Teba nikdy nevymizne
zo sŕdc tých, ktorí ‚Ťa milovali.
29. januára uplynú dva roky, čo
nás navždy opustila naša milovaná
manželka, maminka a babka
Anna Pištěláková.
S láskou a smútkom v srdci
spomínajú manžel Leo a deti
Janka, Katka, Sandra, Radek
a Jozef s rodinami.

10. januára uplynulo 10 rokov
od úmrtia nášho drahého otecka,
starečka a prastarečka
Augustína Trenčanského.
S láskou a úctou spomínajú dcéry,
zaťovia, vnúčatá a ostatná rodina.

Dni a roky ubiehajú, no spomienky
v našich srdciach ostávajú.
6. januára uplynulo 20 rokov,
čo nás opustil Miroslav Koudela
z Malaciek.
S láskou a úctou spomínajú syn
Miro s rodinou a Oľga s rodinou.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.

11. januára sme si pripomenuli
2. výročie úmrtia manžela,
otca a deda Mateja Laziciusa.
Spomínajú manželka, deti,
vnúčatá a ostatná rodina.
Kto ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.

Do ďalších rokov im želáme veľa zdravia, k tomu hrsť šťastia, pokojné
a slnečné dni plné lásky najbližších a veľa stretnutí s priateľmi a známymi.
S nádejou sa pozerajte do ďalších rokov, dodá vám to veľa síl, aby vás žiaľ
neťažil. Smútky a trápenia na radosť nech sa premenia, nech Vás bolesť
nemorí, to je naším želaním.
Srdečne blahoželajú kolegovia a priatelia z Jednoty dôchodcov.
MALACKÁ MATRIKA od 19. 12. 2016 do 16. 1. 2017
Zdenka Pálková, Rohožník, *1977
Opustili nás:
Ján Konyárik, Malacky, *1938
Mária Hozáková, Malacky, *1934
Karol Režňák,
Bratislava – Petržalka, *1944
Peter Lieskovec, Stupava, *1953
Oľga Urbanovičová, Malacky, *1928
Alojz Kamenistý,
Devínska Nová Ves, *1952
Mária Vranová, Malacky, *1955
Anna Chvasteková, Malacky, *1925
Jiří Galba, Gajary, *1963
Ján Hricka, Kuchyňa, *1926
Cyril Fruš, Malacky, *1928
Júlia Uhrová, Malacky, *1950
Blažena Kunšteková, Sekule, *1959
Mária Červenková, Sekule, *1954
Jozefa Hózová, Malé Leváre, *1943
Katarína Kečkéšová,
Klára Chalupková, Malacky, *1932
Semerovo,*1956
Jozef Sivák, Moravský Svätý Ján, *1935
Helena Pullmannová,
Ján Cauner, Malacky, *1936
Malacky,*1923
Antonia Matulníková, Lozorno, *1928
Roman Brinzík, Lozorno, *1976
Jozef Hájek, Veľké Leváre, *1948
Alojz Kamenistý,
Devínska Nová Ves, *1952
Irena Maierová, Malacky, *1943
Vítame medzi nami:
Ján Šümegh, Malacky, *1949
Sebastián Buzek, *25. 12.
Juliana Sedláčeková, Pernek, *1923
Filip Fumač, *7. 1.
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Harmonogram vychádzania Novinky na klzisku:
inštruktori korčuľovania aj ochranné siete
Malackého hlasu 2017
Číslo MH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Uzávierka
13. 1.
27. 1.
10. 2.
24. 2.
10. 3.
24. 3.
7. 4.
21. 4.
5. 5.
19. 5.
2. 6.
16. 6.
30. 6.
25. 8.
8. 9.
22. 9.
6. 10.
20. 10.
3. 11.
17. 11.
1. 12.
15. 12.

Expedícia
18. 1.
1. 2.
15. 2.
1. 3.
15. 3.
29. 3.
12. 4.
26. 4.
10. 5.
24. 5.
7. 6.
21. 6.
5. 7.
30. 8.
13. 9.
27. 9.
11. 10.
25. 10.
8. 11.
22. 11
6. 12.
20. 12

Ľadová plocha v Zámockom parku denne pozýva priaznivcov korčuľovania.
Po extrémnych mrazoch, keď sa
vonku nechcelo byť snáď ani tým
najzarytejším športovcom, sa klzisko
znovu zapĺňa. Prispievajú k tomu aj
príjemné teploty tesne okolo nuly.
„Každú stredu podvečer v čase od 17.
do 18. hodiny máme hodinku s inštruktormi korčuľovania. Je určená
najmä pre deti, ale pridať sa môžu aj
dospelí. Záujemcovia sú rozdelení do
výkonnostných skupín, takže ani slabší korčuliari sa nemusia báť, práve naopak: môžu sa zlepšiť,“ hovorí riaditeľ

AD HOC Dušan Rusňák.
Máme aj zopár noviniek: namiesto bufetu stojí pri klzisku nápojový automat, takže občerstvenie je
k dispozícii 24 hodín denne. Pribudli
aj ochranné siete na mantineloch,
ktoré zvýšili bezpečnosť divákov
a znížili počet stratených pukov.
Klzisko sa vrátilo na svoje tradičné miesto na hádzanárskom ihrisku
v Zámockom parku, kde je vytvorené potrebné zázemie v podobe kvalitného rovného podkladu, osvetlenia a budovy so zrekonštruovanými
šatňami a sociálnymi zariadeniami.
Text a foto: AD HOC

Plán mestských športových
podujatí na rok 2017
január – 8. ročník turnaja v ľadovom hokeji ZŠ a SŠ
24. marec – vyhlásenie najlepšieho
športovca a najšportovejšej školy
6. máj – 45. ročník Behu oslobodenia
30. máj – 42. ročník Putovného pohára MDD v šachu
1. jún – Športové hry malackej mládeže o Putovný pohár primátora
mesta
27. jún – 7. ročník Memoriálu P. Patscha
v cyklistike
13. august – 2017 – 10. ročník Záhoráckeho výstupu na Vysokú

august – športový deň zdravotne
postihnutej mládeže
8. september – 34. ročník Večerného behu zdravia – Behu vďaky SNP
september – 10. ročník Regionálneho šachového festivalu
30. september – 34. ročník behu
Malacká desiatka a 12. ročník behu
Malacký kilometer
celoročne – 7. ročník turnaja Záhorácky minihandball
Komisia pre vzdelávanie, mládež
a šport MsZ Malacky

Bál Záhorákov v Bratislave chystá svoje 48. pokračovanie
Je už tradíciou, že sa v Bratislave každoročne pripravuje bál Záhorákov. Tohtoročné 48. pokračovanie bálu svedčí o jeho kvalite a obľúbenosti. Bál sa dlhé roky konal v Parku kultúry a oddychu, kde ho navštevovala približne tisícka hostí – nielen obyvatelia Bratislavy, ale tiež hostia zo Záhoria, vrátane Malačanov.
Organizátorom bálu je Spolok
Záhorákov v Bratislave. Nedávno
zosnulý bývalý herec Novej scény
v Bratislave a veľký patriot Záhoria
Anton Baláž bol od začiatku hlavným aktérom. Pripravoval naň scenáre, zabezpečoval účinkujúcich,
moderoval a obohacoval podujatie
záhoráckymi pesničkami. Žiaľ, PKO
v Bratislave už neexistuje, čo považujeme nielen za veľkú kultúrnu stratu,
ale aj slovenský vandalizmus. Spolok

Záhorákov proti likvidácii PKO protestoval, avšak bohužiaľ, zvíťazila
sila kapitálu. Po likvidácii PKO sa bál
pripravuje v skromnejších podmienkach, kongresová sála hotela Pressburg v Petržalke nám už niekoľko
rokov poskytuje príjemné prostredie. Tohoročný bál sa uskutoční v
sobotu 4. februára.
Kvalitu bálu a spokojnosť hostí zaručuje predovšetkým úroveň
hudobnej produkcie a celkovej or-

ganizácie. V posledných rokoch je
stabilný účinkujúcim kapela bratov
Zajačkovcov z Plaveckého Štvrtka,
známa najmä z úspešnej televíznej
relácie Ivana Krajíčka Repete. Kapela
má výborný repertoár a, keďže nevynechá žiadne hity, dávnejšie ani
súčasné, výborne zabaví všetkých.
Každoročne prichádza aj zaujímavý hosť. Tentoraz ním bude skvelá
speváčka, šaštínska rodáčka Jana
Kocianová. O záhorácky folklór sa

postará detský súbor Leváranek, ktorý už očaril návštevníkov bálu, najmä
jeho detský primáš Marek Šimko.
Nebude chýbať tombola s bohatými cenami. Na bále sa vždy dekoruje
richtár Spolku Záhorákov; opätovne ním bude významná osobnosť
nášho zdravotníctva Anton Gúth,
rodák z Malých Levár. Čáranka, herečka Mária Kráľovičová, ktorá spolok predtým viedla, zostáva našou
doživotnou čestnou richtárkou. A na

okraj poznamenávame, že označenie richtár, vicerichtár je nielen tak
trocha recesiou, ale aj našou úctou
k histórii.
Pozývame všetkých, aby sa prišli
dobre sa zabaviť, stráviť príjemnú fašiangovú noc v záhoráckom opojení,
stretnúť sa s priateľmi, dobre si zatancovať a odniesť si domov pekné
spomienky.
František Karas
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