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ÚVODNÍK

Máj
Tohtoročný apríl nám od prvého
dňa dokazuje, prečo má prezývku
„bláznivý mesiac“. Minulý týždeň, keď
v Malackách takmer celý deň snežilo,
to trošku vyzeralo na návrat Vianoc.
V skutočnosti tu ale máme deň, na
ktorý sa všetci tešíme. Prečo? Pretože dátum 1. máj sa už tradične spája
s Prvomájovými Malackami. V tento
deň prídu do Zámockého parku tisíce ľudí zblízka i zďaleka, aby spolu
s príbuznými, priateľmi a známymi
privítali najvoňavejší, najrozkvinutejší
a podľa mnohých aj najromantickejší
či najkrajší mesiac v roku.
Jar je definitívne tu a s ňou aj prebúdzajúca sa príroda, ktorú môžeme
obdivovať počas rodinných výletov,
organizovaných Centrom voľného
času v spolupráci so správou CHKO
Záhorie. Viditeľné dôkazy jari máme
denne pred očami: postupné zhadzovanie vetroviek a kabátov, zmrzlina
v rukách detí a rozkvitnutý orgován.
V našich uliciach však vidíme aj iné
pozitíva tohto ročného obdobia: začína sa rekonštrukcia ciest (prvou tohtoročnou je Lesná) a výsadba mladých
stromčekov, konečne sa dočkáme
opravených výtlkov a pokračuje sa vo
výstavbe kanalizácie, tentoraz na Ulici
Duklianskych hrdinov.
A tak je jasné, že máj prinesie do
nášho mesta množstvo podujatí,
udalostí či nových projektov vo verejných priestoroch. Do našich životov
možno zasa prídu nové impulzy - a je
jedno, či budú osobné alebo pracovné. Na tom až tak nezáleží. Niekedy
totiž stačí aj to, keď si povieme: „Dobre je, ako je.“
PS: Áno, na Prvomájky sa snažíme vybaviť aj počasie.
Ľ. Pilzová

Zápis detí do
materskej školy
Riaditeľstvo MŠ oznamuje, že
prijímanie žiadostí o prijatie
dieťaťa bude v termíne 30. apríla – 31. mája 2017. Formulár
žiadosti si rodičia môžu vyzdvihnúť na elokovaných pracoviskách, v kancelárii riaditeľky MŠ,
alebo stiahnuť zo stránky www.
msmalacky.edupage.org,
prípadne z webstránok jednotlivých elokovaných pracovísk.
Žiadosti sa podávajú osobne
v kancelárii riaditeľky MŠ na
ul. Štúrova č. 139 v Malackách
alebo poštou na adresu:
Materská škola, Jána Kollára
896, 901 01 Malacky.
Každá odovzdaná žiadosť dostane identifikačný kód, pod ktorým si rodičia overia prijatie, resp.
neprijatie dieťaťa do MŠ. Zoznam
zverejníme na stránke MŠ začiatkom júna.
O Dni otvorených dverí v MŠ
informujeme na strane 2.
MŠ Malacky

PROGRAM
NA STR. 3

Pozývame na Prvomájové Malacky 2017!
Blíži sa 1. máj a to bez akýchkoľvek pochybností znamená, že obľúbené Prvomájové Malacky sú už za dverami. Na najväčšie mestské i regionálne
podujatie sa tešíme takmer celý rok, a preto sa snažíme vyskladať program tak, aby si v ňom každý našiel „to svoje“.
Zábava v rôznych zónach Zámockého parku bude trvať od predpoludnia až do neskorého večera. Pre
najmenších bude prichystaná detská
zóna s transformermi, divadelnými
predstaveniami a cirkusom. Malých
výmyselníkov určite poteší aj jazda
na poníkoch či historické pred-

stavenia s rytiermi. Naopak, pre
gurmánov bude k dispozícii okrem
tradičných stánkov s občerstvením
aj špeciálny gril s profesionálnym
kuchárom. Vystúpia malackí speváci i tanečníci a zábava na hlavnom
pódiu vygraduje vystúpením Simy
Martausovej, Celeste Buckingham,

Deň detí oslávime
v sobotu 27. mája
Kým 1. máj tradične znamená Prvomájové Malacky, 1. jún je Dňom detí.
Sviatok našich najmenších oslávime
s menším predstihom, v sobotu
27. mája. V tento deň pozývame všetky deti do centra mesta, kde na nich
bude čakať zaujímavý program: kúzelník, šašo, žonglér, bublinková šou,
bubnová šou, tvorivé dielne, nafukovacie hrady a maľovanie na tvár.
V priestore pri Inkubátore a na veľkom
parkovisku na Mierovom námestí sa

budú celý deň pohybovať chodúliari
či živé sochy, ale aj Mickey Mouse,
Minney a mimoni.
A bude toho ešte oveľa viac: tešiť sa
môžete na súťaž lezúňov, živé zvieratká a mobilné dopravné ihrisko. Súbežne s tým budú v tesnom susedstve, na
Kláštornom námestí, obľúbené handmade trhy MALACKÁ ŠOŠOVICA.
Príďte osláviť Deň detí v Malackách v sobotu 27. mája!
-red-

Verejné prerokovanie modernizácie železničnej trate
V utorok 9. mája o 15:00 bude
v budove Mestského úradu Malacky
(5. poschodie) verejné prerokovanie
projektu „Modernizácia železničnej
trate Bratislava hl. st. – Kúty – Lanžhot CZ, úsek trate Devínska Nová
Ves – Kúty – Lanžhot CZ“.
Základné informácie sú dostup-

né na webovej stránke Ministerstva
životného prostredia SR www.enviroportal.sk a na elektronickej úradnej tabuli mesta Malacky www.malacky.sk. Pri vyhľadávaní na stránke
ministerstva treba ako kľúčové
slová zadať niektoré zo slov, nachádzajúcich sa v názve projektu.
MsÚ

Sama Tomečka a Pavla Hammela.
„Naším cieľom je posunúť Prvomájky
viac k typu rodinného podujatia. Aj
preto sme sa snažili zabezpečiť v jednotlivých zónach ešte viac atrakcií
s celodenným programom,“ hovorí primátor Juraj Říha a pozýva všetkých
do Zámockého parku: „Tešme sa, že

sa stretneme a prežijeme príjemný deň
v krásnom prostredí.“
PROGRAM PRVOMÁJOVÝCH
MALACIEK PODĽA ZÓN A ČASOVÝ HARMONOGRAM NÁJDETE NA
STRANE 3.
-lp-

Májové sviatky opäť posunú vývoz komunálneho odpadu
Sviatky v prvých dvoch májových
týždňoch spôsobia posun vývozu komunálneho odpadu o jeden
deň. Vývoz pôvodne plánovaný na
1. mája sa presúva na 2. mája, vývoz z 2. mája sa posúva na 3. mája
atď. Posledným takto presunutým

termínom bude vývoz pôvodne
plánovaný na 12. mája, ktorý bude
13. mája. Od 15. mája sa bude opäť
vyvážať v pôvodných termínoch.
Ďakujeme za pochopenie.

Pri príležitosti sviatku patróna hasičov
- svätého Floriána - pozýva Okresné
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách (OR HaZZ) na

Deň otvorených dverí. Bude sa konať v piatok 5. mája v čase od 9:00
do 12:00 v priestoroch OR HaZZ
na Legionárskej 882 v Malackách.

TEKOS

Svätý Florián pozýva
verejnosť k hasičom

Program Dňa svätého Floriána:
9:00 – 12:00
prehliadky hasičskej techniky a výstroja
		
striekanie vodou na cieľ
		
ukážka práce s lezeckou technikou
10:00 – 10:30
ukážka práce hasičov pri dopravnej nehode
		
práca s vyslobodzovacím náradím
10:30 – 11:00
ukážka hasenia horiaceho vozidla
Všetci ste srdečne vítaní. Na vašu návštevu sa tešia hasiči a záchranári.
OR HaZZ

SPRAVODAJSTVO / SAMOSPRÁVA
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PONUKOVÉ KONANIE

Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky

na dlhodobý odplatný prenájom pozemku na účely vybudovania a prevádzkovania krytej ľadovej plochy
Mesto Malacky v zastúpení primátorom mesta Jurajom Říhom
v súlade s ustanovením §3 ods.
1 a 2 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 2/2012
o prenájme pozemkov, nebytových priestorov a ostatného majetku vo vlastníctve mesta Malacky v znení VZN č. 5/2015 vyhlasuje
ponukové konanie na dlhodobý
odplatný prenájom pozemku
za účelom vybudovania a prevádzkovania krytej ľadovej
plochy – zimného štadióna.
I. Predmet nájmu:
Časť pozemku registra C parc.
č. 29/1 o výmere cca 5 000 m2
(skutočný záber pozemku bude
upresnený geodetickým zameraním po realizácii výstavby krytej ľadovej plochy), druh
pozemku: zastavané plochy
a nádvoria, zapísaný na LV
č. 2935 v katastrálnom území
Malacky. Predmet nájmu sa nachádza v areáli ZŠ Záhorácka 95,
Malacky a je určený na výstavbu
krytej ľadovej plochy 26 x 56 m.
II. Podmienky nájmu:
Doba nájmu: 50 rokov
Ročná výška nájomného: 1 €
Účel nájmu: Vybudovanie a prevádzkovanie krytej ľadovej plochy - zimného štadióna
III. Písomná ponuka musí obsahovať:
a) identifikáciu záujemcu – budúci nájomca:
• právnická osoba – výpis z obchodného registra (nie starší ako
tri mesiace), ponuka právnickej
osoby musí byt‘ podpísaná štatutárnym zástupcom,
• fyzická osoba – meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia,
• fyzická osoba – podnikateľ –
výpis zo živnostenského registra
(nie starší ako tri mesiace),

- s elokovanými pracoviskami

srdečne pozýva na

Ponuky spolu s požadovanými
dokladmi musia byt‘ vyhotovené
v slovenskom jazyku.

b) súhlas záujemcu - fyzickej
osoby so spracúvaním osobných
údajov v súvislosti s ponukovým
konaním (zákona č. 122/2013
Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov),
c) telefonický kontakt,
d) podnikateľský zámer – vypracovanú architektonickú štúdiu
krytej ľadovej plochy (zimného
štadióna) spolu s predložením
vizuálneho návrhu podla priloženej dispozičnej štúdie,
e) záväzný návrh výšky predpokladanej investície v štrukturovanej podobe (predprojektová
príprava, projektová dokumentácia a inžiniering, realizácia
stavby) v súvislosti s vybudovaním krytej ľadovej plochy (zimného štadióna) a súvisiacej infraštruktúry,
f ) podmienky prevádzkovania
novovybudovanej krytej ľadovej
plochy (zimného štadióna) –
záväzok záujemcu zabezpečovať prevádzku zimného
štadióna počas celej doby
trvania nájmu, časový harmonogram, dostupnosť pre verejnosť, úhrada nákladov na
prevádzku a iné,
g) návrh technického riešenia,
ktorým bude umožnené odoberať zvyškové teplo vzniknuté
pri prevádzke zimného štadióna
na vykurovanie ZŠ Záhorácka,
h) referencie o vybudovaných
obdobných projektoch v predchádzajúcich 5 rokoch, ak sú
u záujemcu dostupné,
i) možnosť budúceho vstupu
mesta Malacky ako vlastníka
pozemku do vlastníckeho práva
k vybudovanému objektu zimného štadióna.
V prípade, že ponuka nebude
obsahovať požadované náležitosti, bude záujemca z ponukového konania vyradený. Každý
záujemca môže podať iba jednu
ponuku.

DEŇ

OTVORENÝCH

DVERÍ

v dňoch 2. – 4. mája 2017

IV. Kritériá hodnotenia ponuky:
Predmetom hodnotenia bude
podnikateľský zámer, výška
predpokladanej investície pri
vybudovaní zimného štadióna,
predložené podmienky prevádzkovania novovybudovanej krytej
ľadovej plochy a prípadné poskytnuté referencie.
Víťaza ponukového konania
určí komisia menovaná primátorom mesta na vyhodnotenie obdržaných ponúk s prihliadnutím na všetky predložené podklady.

Harmonogram jednotlivých elokovaných pracovísk:
UTOROK 2. máj
J. Kollára 9:00 – 10:00 otvorená hodina predškolákov
Záhorácka 10:30 – 11:30 divadlo pre deti
STREDA 3. máj
Rakárenská 9:00 – 10:00 otvorená hodina „O neporiadnom
šmudlovi a šikovných zvieratkách“ z Ekocentra Dafné
Bernolákova 10:30 – 11:30 prednáška psychologičky M. Drahošovej
na tému Ako pripraviť dieťa na vstup do MŠ
ŠTVRTOK 4. máj
Hviezdoslavova 9:00 – 10:00 hravé tvorenie s deťmi
Štúrova 11:30 – 12:30 prednáška detskej lekárky E. Slávikovej

TEŠÍME SA NA VÁS!
Rodičia si môžu pred začiatkom každej akcie
prezrieť priestory jednotlivých pracovísk MŠ.

V. Ostatné informácie pre záujemcov:
Bližšie informácie, nahliadnutie
do dispozičnej štúdie a možnosť dohodnúť obhliadku
pozemku pre záujemcov o dlhodobý odplatný prenájom
poskytne Branislav Škopek, tel.
034/796 61 59.

Pokračuje výstavba kanalizácie

Uchádzači o dlhodobý odplatný prenájom pozemku doručia
svoje písomné ponuky v uzavretej obálke s názvom: PONUKOVÉ KONANIE - PRENÁJOM
POZEMKU - ZIMNÝ ŠTADIÓN –
NEOTVÁRAŤ! na adresu: Mesto
Malacky, Bernolákova 5188/1A,
901 01 Malacky najneskôr
do 17. mája.

Po skončení zimného obdobia
sa znovu rozbehli práce na napojení
zvyšku mesta na kanalizáciu. Stavebné a výkopové práce momentálne
prebiehajú na Ulici Duklianskych
hrdinov v tesnej blízkosti križovatky s Legionárskou (pri pohostinstve
Gajdár). Dopravu v tejto lokalite
usmerňujú zamestnanci Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.
Do 1. mája by mala byť nová
vetva kanalizácie napojená na starú. Potom budú práce pokračovať,
pričom v križovatke s Legionárskou
ulicou bude rozložená dočasná svetelná signalizácia. Pokládka rúr novej
kanalizácie po reštauráciu Koliba si
vyžiada rozsiahlejšie dopravné obmedzenia: polovica komunikácie
Duklianskych hrdinov bude dopravne regulovaná v jednom jazdnom

Mesto Malacky si vyhradzuje právo odmietnuť všetky
ponuky a ponukové konanie
zrušiť. Toto oznámenie nie je
verejným návrhom na uzavretie zmluvy a nie je obchodnou
verejnou súťažou.
Juraj Říha,
primátor mesta

pruhu. „Prosíme vodičov, aby boli trpezliví a aby rešpektovali dočasné dopravné značenie. Ulica Duklianskych
hrdinov je veľmi frekventovaná, preto
bude naša vzájomná ohľaduplnosť
nevyhnutná,“ odkazuje zástupca primátora Milan Ondrovič.
Mesto presadilo aj požiadavku
II. etapy odkanalizovania Malaciek
v rozsahu vyše 700 tisíc eur. Týka sa
ulíc Stupavská, Mlynská a J. Kubinu.
Výstavba kanalizácie na Stupavskej
ulici by mala začať na prelome mesiacov august a september, pokračovať by mala na Mlynskej. Aktuálne
prebiehajúcim projektom výstavby
kanalizácie by mohli Malacky dosiahnuť rekordných, takmer 99 percent odkanalizovania mesta.
Text: -red-/www.lpm.sk, foto: -lp-

V cestovnom poriadku MHD nastali mierne zmeny
Od nedele 23. apríla sa mierne
zmenil cestovný poriadok linky D
mestskej hromadnej dopravy v Malackách. Tri spoje počas dňa majú
o 6 minút neskorší odchod zo zastávky IKEA Components.

Trasa D variant 9

Čas odchodu spoja zo zastávky
IKEA Components.
Pôvodný 		Nový
15:25		15:31
16:25		16:31
18:25		18:31

Šesťminútový posun sa pri uvedených spojoch týka každej nasledujúcej zastávky na trase Malacky
IKEA Components – Malacky, železničná stanica.
-ing-
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Prepravu zabezpečuje : Slovak Lines, a.s., , Mlynské nivy 31 821 09 Bratislava, tel.18 211; info@slovaklines.sk; www.slovaklines.sk
1

Malacky,žel.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Malacky,TESCO . . . . . . . . . . . . . . . . .
Malacky,HSF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Malacky,Priemyselná . . . . . . . . . . . . .
Malacky,Basso . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Malacky,Tower . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Malacky,Fritz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Malacky,IKEA Components . . . . . . .
Malacky,Fritz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Malacky,Tower . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Malacky,Basso . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Malacky,Priemyselná . . . . . . . . . . . . .
Malacky,HSF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Malacky,TESCO . . . . . . . . . . . . . . . . .
Malacky,žel.st. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

premáva v pracovné dni
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Otvorenie kolbišťa
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Do práce na bicykli
Opäť prichádza celoslovenské podujatie Do práce na bicykli, ktoré podporuje cyklistickú dopravu, čistejšie ovzdušie a krajšie prostredie. Malacky sú už zaregistrované, tak neváhajme, zapojme sa a zmerajme si
sily s tímami z iných miest!
ktorej číslom IČO je tím do súťaže
registrovaný. Z jednej firmy môže
pochádzať ľubovoľný počet tímov.
Každý tím musí mať minimálne 2 členov, najviac však 4 členov. Študenti
uvádzajú IČO školy.

Súťaž je určená tímom zamestnancov z rovnakej firmy (inštitúcie)
a tímom študentov z rovnakej školy,
ktorí budú počas mája dochádzať do
práce, resp. do školy na bicykli. U študentov je podmienka, aby v deň
začiatku súťaže, t. j. 1. mája 2017,
dosiahli vek minimálne 15 rokov.
Výsledky sa zapisujú do systému na
stránke www.dopracenabicykli.eu.
Zaregistrovať sa treba najneskôr
do piatka 5. mája.
Koordinátorkou kampane za mesto je Gabriela Bedard z MsÚ Malacky, kontakty: 034/796 61 94,
gabriela.bedard@malacky.sk. Ak
máte akékoľvek otázky, môžete sa
na ňu obrátiť.
Pravidlá súťaže:
1. prihlásiť sa môžu iba tímy, ktorých
všetci členovia sú zamestnancami
jednej firmy alebo inštitúcie so sídlom alebo pracoviskom v danom
meste. Do súťaže sa nemôžu zapojiť
jednotlivci alebo tímy, ktorých členovia sú z rôznych organizácií.
2. jeden tím môže mať 2 – 4 členov,
ktorí sú preukázateľne v čase trvania
súťaže zamestnancami firmy, pod

3. každý súťažiaci sa môže do súťaže
zaregistrovať iba raz. Opakovaná registrácia bude považovaná za porušenie pravidiel. Tímy, v ktorých je takýto súťažiaci zaregistrovaný, nebudú zaradené do žrebovania o ceny.
4. vyplnením prihlasovacieho formulára každý súťažiaci potvrdzuje,
že bude rešpektovať pravidlá súťaže
a že bude čestne a pravdivo nahlasovať najazdené kilometre.
5. každý člen tímu si sám eviduje
cesty do práce a z práce na bicykli
za každý deň od 1. do 31. mája 2017.
Súťažiaci si pri evidencii vyberá
z týchto možností:
• bydlisko – zamestnanie: cesta na bicykli z miesta bydliska do zamestnania
• zamestnanie – bydlisko: cesta na bicykli zo zamestnania do miesta bydliska
• oba smery: cesta na bicykli z miesta
bydliska do zamestnania a späť
• bez bicykla: dnes nebol bicykel použitý, uveďte iný spôsob dopravy
6. do súťaže sa započítavajú iba cesty do práce a z práce. Počítajú sa aj
cesty cez víkend, ak súťažiaci išiel
do/z práce. Za jeden deň je možné absolvovať maximálne 2 súťažné jazdy.
7. vozokilometre v rámci pracovného
času – t. j. „pracovné pochôdzky“ sa
nezapočítavajú (boli by tým znevýhodnení súťažiaci, ktorí v pracovnom

Túlavé topánky: tretí rodinný
výlet nepokazilo ani počasie

čase zotrvávajú na jednom mieste a
neúmerne by boli zvýhodnené iné
zamestnania ako napríklad kuriér).
8. jazdy je potrebné evidovať denne,
spätne je možná evidencia najneskôr do 4 dní. Za kompletnú evidenciu zodpovedá vedúci tímu.
9. v rámci tzv. bonusovej kategórie
sa bude posudzovať to, či aspoň 2/3
všetkých ciest do práce a z práce
konkrétneho jednotlivca boli uskutočnené na bicykli, alebo súťažiaci
najazdil počas súťaže minimálne 500
kilometrov na bicykli.
10. organizátori/lokálni koordinátori
súťaže si vyhradzujú právo navštíviť
účastníka súťaže na pracovisku, aby
overili jeho skutočnú existenciu.

V sobotu 22. apríla, na Deň Zeme, sa
uskutočnil tretí rodinný výlet Centra
voľného času v Malackách v spolupráci so správou CHKO Záhorie. Na
výlete sme si pozreli pre Malačanov
známe Rakárenské rybníky. Počasie
bolo tentoraz typicky aprílové: chvíľami slnečno, chvíľami dážď, avšak
z dobrej nálady nám to neubralo.
Pri rybníkoch sme pozorovali najmä
potápky chochlaté, volavky biele

a popolavé. Dozvedeli sme o histórii Rakárenských rybníkov, ktoré
v minulosti zriadili Pálfiovci nielen
na chov rýb, ale i ako protipovodňovú ochranu Malaciek. Najmä pre
menších bolo zážitkom pozorovanie
samčeka jašterice zelenej, našej najväčšej jašterice. Na toku riečky Maliny sme pozorovali, ako v minulosti
vyzerali vodné toky – neupravované
brehy, meandre.
Venovali sme sa i významu vojenského okruhu Záhorie, ktorý je najstarším vojenským priestorom na Slovensku. Už teraz sa tešíme na ďalší
výlet na Plavecký hrad, pri ktorom si
užijeme cestu lokálkou pod Malými
Karpatmi.
Text a foto: M. Mráz

11. každý súťažiaci má právo kedykoľvek ukončiť svoju účasť v súťaži
tým, že to nahlási usporiadateľom.
Jeho kilometre budú zmazané aj
v evidencii na internetovej stránke.
Viac informácií:
www.dopracenabicykli.eu
www.facebook.com/dopracenabicykli
Hlavnou motiváciou by mal byť
dobrý pocit každého, že robí niečo
pre svoje zdravie, svoje mesto a životné prostredie. Kampaň Do práce
na bicykli je však aj súťaž, a preto je
pripravených aj niekoľko hodnotných cien. Organizačným a odborným garantom súťaže je Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica,
www.ocibb.sk.
Text: G. Bedard/Ľ. Pilzová,
foto: archív

Právna poradňa: živnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným?
Základnou otázkou, ktorou sa zaoberá každý začínajúci podnikateľ, je, akú zvoliť formu podnikania. Možno to zvažujú aj tí, čo už dlhodobejšie podnikajú, v prípade, že forma ich
podnikania už časom nie je pre nich optimálna.
Najvyužívanejšími
formami
podnikania sú živnosť a spoločnosť
s ručením obmedzeným (ďalej len
s. r. o.). Obe formy podnikania majú
svoje výhody aj nevýhody, a preto je
zodpovedanie vyššie uvedenej otázky čisto individuálnou záležitosťou.
Najzákladnejšie rozdiely spočívajú
v nasledovnom:
Založenie
Založiť živnosť je pomerne rýchle, jednoduché a menej nákladné
ako založenie s. r. o. Podnikať je
možné okamihom ohlásenia živnosti a poplatok je 5 € za každú voľnú živnosť (bez poplatku v prípade
elektronického ohlásenia) a 15 €
za každú remeselnú alebo viazanú
živnosť (7,50 € v prípade elektronického ohlásenia).
Založenie a vznik s. r. o. je zložitejší a nákladnejší proces. Je potrebné vyhotoviť viacero právnych
dokumentov, na čo sú nevyhnutné odborné znalosti, a je vhodné
obrátiť sa na advokáta. Náklady
sú okrem poplatku za živnosť aj
poplatok za zápis do obchodné-

ho registra vo výške 300 € (150 €
pri elektronickom návrhu), ako aj
notárske poplatky za osvedčenie
podpisov. Taktiež je potrebný minimálny finančný vklad vo výške
5000 €, ktorý bude tvoriť základné
imanie spoločnosti. Na rozdiel od
nedávnej právnej úpravy tá súčasná
opäť nevyžaduje pri zakladaní s. r. o.
dokladovať splatenie vkladu výpisom
z bankového účtu. Postačuje vyhlásenie správcu vkladu, ktorým je vo
väčšine prípadov samotný zakladateľ.
Zmeny a ukončenie podnikania
Vykonanie zmien zapísaných
údajov pri živnosti je jednoduchšie
ako pri s. r. o. Zmeny údajov zapísaných v živnostenskom oprávnení
sa oznamujú príslušnému okresnému úradu, odboru živnostenského
podnikania. Poplatok za vykonanie
zmien sú 3 €, na rozdiel od s. r. o., kde
poplatok za každú zmenu údajov
zapísaných v obchodnom registri je
66 € (33 € v prípade elektronického
podania), pričom návrh sa podáva
na príslušný registrový súd.
Zrušenie živnosti je obdobne

oveľa jednoduchšie a rýchlejšie ako
v prípade zrušenia s. r. o., kde je v zásade potrebná likvidácia, čo je administratívne náročný proces.
Ručenie
Zásadným rozdielom medzi porovnávanými formami podnikania je
spôsob ručenia za záväzky vzniknuté
z podnikania. Kým živnostník ručí za
takéto záväzky celým svojím majetkom (aj majetkom patriacim do
bezpodielového
spoluvlastníctva
manželov), spoločníci za záväzky s.
r. o. neručia vôbec, resp. ručia iba do
výšky nesplatených vkladov. S. r. o.
však za svoje záväzky ručí celým svojím majetkom. Z toho dôvodu je s. r. o.
bezpečnejšia forma podnikania,
pretože neohrozuje majetok patriaci samotným spoločníkom.
Účtovníctvo, dane a odvody
Ďalším významným rozdielom je
spôsob účtovania. Živnostník má na
výber z viacerých možností – uplatňovanie paušálnych výdavkov (60 %),
vedenie daňovej evidencie, vedenie
jednoduchého účtovníctva alebo

podvojného účtovníctva. S. r. o. je
povinná viesť podvojné účtovníctvo, ktoré je náročnejšie a vyžaduje si odborné znalosti. Podnikateľ
teda v prípade s. r. o. v zásade potrebuje účtovníka.
Platenie daní a odvodov je oblasť, ktorá každého podnikateľa rozhodujúceho sa pre niektorú formu
podnikania zaujíma snáď najviac.
V prípade, že sa podnikateľ v tejto
oblasti neorientuje, je vhodné obrátiť sa na odborne spôsobilú osobu
poskytujúcu daňové a účtovné poradenstvo. Zároveň platí, že z pohľadu
daní a odvodov bude výhodnosť
konkrétnej formy podnikania v zásade závisieť od výšky dosahovaných
príjmov a možností daňovej optimalizácie.
Jednoznačne teda nie je možné povedať, ktorá forma podnikania je výhodnejšia. To bude
závisieť od situácie a požiadaviek
konkrétneho podnikateľa. V prípade pochybností ohľadom voľby
niektorej z foriem podnikania odporúčame obrátiť sa na odborne

spôsobilú osobu, napr. advokáta,
ktorý vám pomôže zorientovať
sa v danej problematike a uľahčí
vám rozhodovanie. Či už sa rozhodnete pre živnosť, alebo s. r. o.,
odporúčame využiť možnosť elektronickej komunikácie s orgánmi
štátnej správy, čo šetrí významným spôsobom čas i peniaze.
JUDr. František Kurnota, advokát
kontakt: 0908 332 960

Máte právny problém? V spolupráci
s advokátom F. Kurnotom odpovieme na vaše otázky, poradíme v zložitých situáciách. Právna poradňa je
bezplatná, diskrétnosť zaručujeme.
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
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Diamantoví manželia odkazujú
mladým: Buďte trpezliví
V jednom z domov na Stupavskej ulici, v neveľkej kuchyni, sedia tesne vedľa seba muž a žena a jednostaj
sa usmievajú. Štefánia a Jaroslav Danihelovci majú dostatočne veľký dôvod na radosť, veď nedávno oslávili diamantovú svadbu. Brali sa 16. decembra 1956 a k návšteve týchto srdečných Malačanov nás primälo
práve ich 60-ročné manželstvo.
rajú. Aj v čase našej návštevy prišla
dcéra s kartónom vajíčok, krátko po
nej prišiel vnuk. „Tešíme sa z detí. Takisto im pomôžeme, koľko môžeme, aj
z mála. My sme skromní, máme stále
dosť,“ povie s úsmevom Štefánia. Neodmysliteľnou a dôležitou súčasťou
života Danihelovcov sú kamaráti.
Veľká partia, s ktorou sa stretajú už
odmlada. Absolvujú spolu všetky
akcie a oslavy. „Bez kamarátov by to
nešlo,“ zhodnú sa manželia. „Ozaj,
a nedáme si spolu vínečka?“ prejaví
svoju optimistickú náturu Štefánia.
Životný apetít týchto manželov je
obdivuhodný.

„Čo by ste chceli vedieť?“ opýta sa
potmehúdsky diamantová nevesta
Štefánia a ženích Jaroslav medzitým
prinesie balíček fotografií, na ktorých sú zachytené vzácne momenty. „Diamantovú svadbu sme mali na
mestskom úrade, bolo to prekrásne,
prišli všetky deti, vnúčatá a niekoľko
pravnúčat,“ hovorí pani Danihelová.
„Je vaše manželstvo šťastné?“ pýtame
sa. Pozrú sa na seba a kútiky úst sa im
opäť zdvíhajú. „Dá sa to tak povedať,“
odpovedia diplomaticky.
Po učnici vyhlásili pátranie
Spoznali sa už ako veľmi maličké,
3 – 4-ročné deti. On býval na Rádku,
ona na Stupavskej, čo je od seba dosť
ďaleko, no rodičia pani Štefánie a Jaroslavov otec sa kamarátili a navštevovali sa. Keď chodili na učňovky, začalo to medzi nimi iskriť. „Prišla som
domov z internátu v Starej Turej a už
bol u nás. Ale to viete, bolo to také oťukávanie, držali sme sa za ruky, nič viac,
moja mama na nás striehla na každom
kroku,“ spomína Štefánia. „My sme sa
spočiatku vlastne ani nechceli,“ smeje
sa Jaroslav. Zasnúbili sa, než odišiel
na vojenčinu. K tejto skutočnosti sa
viaže aj dobrodružstvo pani Štefánie:
„Odišla som z internátu a poďho za
vojačikom do kasární na návštevu. Až
hen do Čiech. Nikomu som nič nepovedala, a keď som sa nevrátila do školy,
vyhlásili po mne pátranie. Pristavil ma
policajt, ukázal mi fotku a vraví – neviete, či sa už našla táto mladá? A na
tej fotke som bola ja!“ Jaroslavovi potom nechceli dávať ani vychádzky,
ale časom sa všetko utriaslo. V jeseni
1956 prišiel z vojenčiny a v decembri
bola svadba – občianska. Cirkevná
hneď v januári.
V zdraví i v chorobe
Mladí spočiatku bývali u rodičov
nevesty, potom u ženíchovho otca,
keďže Jaroslavovi rodičia sa medzičasom rozviedli. Štefánia sa ukázala
ako žena činu, keď po čase kúpila
pozemok na Stupavskej ulici. Tam
postavili dom, v ktorom žijú dodnes.
Spoločne dlhodobo pracovali v Turčianskych strojárňach, Jaroslav celý
život. Štefánia však ochorela a v priebehu 20 rokov absolvovala štyri

náročné operácie. „Kľačal pri mojej
posteli každú noc, ráno išiel do práce.
Vydržal to pol roka,“ s láskou sa pozrie
na manžela. Po uzdravení sa zamestnala v Kožatexe, odkiaľ ako 54-ročná
odišla do dôchodku a zároveň do Rakúska, kde pracovala ako pani domu
– varila, prala, žehlila, upratovala.
Všetko robíme spolu
Čomu najviac vďačia za vyše šesťdesiatročný manželský zväzok? „Nášmu
porozumeniu,“ odpovie bez zaváhania pani Štefánia a pokračuje: „Obaja
sme veľmi tolerantní a vždy sme sa vedeli dohodnúť. Ja som teraz viac chorá ako on – čo sa týka pohybu. No my
spolu upratujeme izbu, umývame riad,
sedí pri mne, keď žehlím, skrátka my
robíme všetko spolu. Idem k lekárovi,
manžel ide automaticky so mnou. Ako
vravím, treba sa vedieť a najmä chcieť
dohodnúť.“ Jedným dychom dodávajú, že si radi aj zaspievajú, zatancujú. „Môj muž je vychýrený tanečník,“
pochváli dlhoročného partnera aj
na parkete Štefánia. Deti a vnuci im
všetko zabezpečia, prinesú, zaobsta-

My sa máme radi
Pýtame sa na nejaký nevšedný spoločný zážitok. „Každý deň je zážitok,“
povie Jaroslav. „Viete, my sa máme
radi,“ dopĺňa ho manželka jednoduchým, a pritom silným argumentom.
Sprevádzali ich radosti aj starosti. A
čo odkazujú dnešným mladým, ktorí
vykročili na spoločnú cestu životom?
„Buďte trpezliví. Prekonajte aj zlo. Neutečte po prvom nezdare, nechoďte
od seba po prvej hádke.“
Znova pozeráme krásne rodinné
fotky. „To nám musia takto vytlačiť,
počítač nemáme. Sestra mi aj chcela
priniesť, ale ja som to odmietla. Načo?
Veď my sa chceme rozprávať, nie do
niečoho ťukať. Celý život sa rozprávame a toto je dôležité – mať si stále
čo povedať. Keď si spolu ľahneme, nezaspíme hneď. Niečo si premietneme,
pohovoríme o tom. A ráno takisto,“
dopĺňa k porozumeniu ako receptu
na dobrý vzťah aj vzájomnú komunikáciu Štefánia. Čerstvá osemdesiatnička a jej o dva roky starší manžel
sa zhodujú aj v záverečných slovách:
„Všetko sme prekonali. Najdôležitejšie
je, že sme stále spolu.“
Text a foto: I. Sochorová
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Záhorácki permoníci
z knihy Štefana Nižňanského
čitateľov pobavia i poučia
Pozoruhodnosti a krásy Záhoria nenásilnou formou približuje rozprávkový príbeh dedka Slaninku a jeho vnúčikov v novej knihe Štefana Nižňanského Záhorácki permoníci. Kde inde by mohli toto vydarené dielko pre deti prezentovať než v hlavnom meste regiónu – v Malackách.

Sudičky. Vľavo A. Kratochvílová, vpravo M. Kráľovičová.
Slávnostnej prezentácii knihy predchádzala tlačová beseda
v galérii Mestského centra kultúry.
Po úvodnom príhovore Lucie Czagáňovej z MCK sa slova ujal riaditeľ
vydavateľstva Matice slovenskej
v Martine Stanislav Muntág. Pripomenul, že v edičnom programe
má dlhodobo významnú pozíciu
pôvodná slovenská literatúra pre
deti a mládež. Nová kniha Štefana
Nižňanského by podľa neho mala
patriť do každej rodinnej knižnice
na Záhorí. „Pridanou hodnotu knihy Záhorácki permoníci je, že sa pri
nej deti nielen pobavia, ale dozvedia sa aj niečo nové o kraji, v ktorom žijú,“ vyzdvihol S. Muntág.
Autor knihy, bývalý generálny
riaditeľ Slovenskej televízie Štefan
Nižňanský, nadviazal ďalšími pôvodnými rozprávkami na svoju literárnu
prvotinu z roku 2013 O dvanástich trpaslíkoch a čitateľovi ponúka prekvapivé aj zaujímavé informácie, príbehy
a povesti z presláveného hubárskeho
raja medzi Karpatmi a riekou Moravou. „Mne sa píše ľahko a píšem veľmi
rád. Vďaka Mirovi Knapovi je kniha vydarená aj po výtvarnej stránke. Bol som
na besede v škole a malackí tretiaci
a štvrtáci už ju mali prečítanú. S knižkou sa úplne stotožnili, ku každej kapitolke mi namaľovali nejaký obrázok.
Potom som sa pyšný išiel prejsť Malackami,“ povedal Š. Nižňanský.
Záhorácki permoníci v sebe
ako bonus nesú aj vložené cédeč-

ko s pesničkou o zvláštnych trpaslíkoch, ktorú zložil bývalý kolega
Š. Nižňanského z televízie Viktor
Mikláš, úspešný autor hokejovej
hymny Nech, Bože, dá. Vo svojom
štúdiu ju nahral Marián Čekovský,
takže dielko zahŕňa aj žáner hudby. Multimediálny projekt dopĺňajú
recepty na „šmakocinky“ z kvetov
bazy. V knihe má svoju premiéru aj
unikátna mapa podzemnej ríše „Dutánia“, krajiny, ktorá sa nachádza pod
Záhorím a tvoria ju rôzne dutiny po
ťažbe vzácnych kovov a nerastných
surovín v regióne.
Inšpiráciou pre Š. Nižňanského
bolo prírodné prostredie uprostred
borovicových lesov v okolí Tomkov,
Studienky, Búrov a potoka Lakšár. No
tiež štyria vnúčikovia, milujúci víkendové a prázdninové pobyty na chalupe. „Množstvo energie i podnetov
čerpám aj z desiatok stretnutí so školákmi v priebehu roka na besedách
o literárnej tvorivosti,“ dodáva autor.
Podvečer knižku Záhorácki permoníci slávnostne vyprevadili do
života v miestnom kine Záhoran.
Sudičkami, ktoré zaželali rozprávkovým príbehom úspech nielen u detských čitateľov a autorovi ešte veľa
ďalších tvorivých nápadov, boli veľká
herecká osobnosť SND, legendárna
Záhoráčka Mária Kráľovičová a starostka obce Borský Svätý Jur Anna
Kratochvílová.
Text: -ing-, TS, foto: S. Osuský

Autor Záhoráckych permoníkov Š. Nižňanský s vnukom.
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Janko Slezák: Umelcom Návraty k veľkonočným tradíciám
na poslednú chvíľu
ZŠ Štúrova
Na veľkonočné sviatky sa pripravovali aj deti zo ŠKD pri ZŠ na
Štúrovej ulici. Pod vedením vychovávateliek si vyskúšali rôzne techniky zdobenia kraslíc aj výrobu
ozdôb a dekorácií. Najväčšou zábavou bolo hľadanie vajíčok, ktoré
sa skrývali na rôznych miestach
školského ihriska.

O tom, že zo Záhoria pochádza veľa úspešných ľudí, niet pochýb.
Študentka 4. ročníka Gymnázia v Malackách Katarína Winklerová
oslovila troch z nich – modelku Magdalénu Šebestovú, herca a speváka Jána Slezáka a herečku a speváčku Soňu Norisovú. Rozhovor
s M. Šebestovou sme uverejnili v Malackom hlase číslo 6, dnes prichádza Seničan Ján Slezák.

Centrum voľného času
Veľkonočné ľudové tradície
oživilo aj Centrum voľného času,
ktoré pozvalo deti a ich rodičov
na Veľkonočné zdobenie. Naši
najmenší si vyskúšali netradičné
techniky zdobenia vajíčok a výrobu sviatočných jarných dekorácií.

Školský klub pri ZŠ Štúrova.

Text a foto: ŠKD Štúrova, CVČ

Centrum voľného času.

Janko, ty si večne vysmiaty, plný
energie. Aké „baterky“ používaš?
No, vysmiaty... :) Viem sa
aj veľmi nahnevať. Ale snažím
sa byť pozitívnym. Je pravda,
že som veľmi energický, ale
jednoznačným zdrojom mojich
batérií je príroda, šport, detské
tábory, naše hospodárstvo a hudba.
Kedy u teba nastal zlom, že sa
vydáš umeleckým smerom?
Koketoval
som
s
tým
odmalička, ale ťahalo ma to aj
k environmentalistike alebo fyzioterapii, čo mi zostalo dodnes.
Rozhodnutie prišlo v poslednom
ročníku, v poslednom týždni
a prihlášku som posielal v poslednej možnej hodine. Dnes ale sa
živím inou prácou, divadlo je už
len mojím koníčkom a vyberám
si, či je pre mňa zaujímavý titul, postava, režisér, obsadnenie
a honorár. Nemusím už brať všetko,
aby som sa uživil. Mám konečne
slobodu, ktorá by mala byť v tomto „remesle“ samozrejmosťou.
V lete ťa vídať v táboroch. Deti ťa
milujú. Ako si sa k tomu dostal?
Ďakujem, že si to myslíš. Aj ja
milujem deti a prácu s nimi. Vyplynulo to veľmi prirodzene: jednoducho som prešiel z dieťaťa
na inštruktora a vedúceho. Inak
ma to stretlo aj na profesionálnej
úrovni, som učiteľom hlavného
odboru herectva 2. ročníka na
Štátnom konzervatóriu v Bratislave. A musím povedať, že mám
super decká, po ľudskej ani po talentovej stránke by som ich nemenil. So študentami si tykám. Ešte
učím postgraduálne tvorbu dramatickej postavy, koncertnú prax
a teóriu a históriu muzikálu.

Často sme ťa videli v pozícii porotcu. Je jednoduché hodnotiť
začínajúcich umelcov?
Nenávidím to. Vyhýbam sa tomu
a málokedy ma v tejto polohe už
stretneš. U detí mi prekážalo, že
ich kastujeme do nejakých miest.
Každému by som dal cenu za niečo, čo
je možné pochváliť. Tých najlepších
by som pochválil za najviac vecí, ale
určite by som nerobil rozmiestnenie.
Ak ide o súťaže vo veku nad 14-15
rokov, to už by som riešil spôsobom
„med a bič“. Pochváliť, čo si zaslúži, a pomenovať to, na čom treba
popracovať. Každopádne, ak oproti
tebe stojí pokorný umelec, treba ho
motivovať.

C

M

Y

Ako vyzerá tvoj bežný deň?
Zobudím sa, idem do sprchy, potom raňajky, oblečiem sa,
zbalím veci potrebné pre tenktorý deň, presuniem sa, kam
potrebujem, som v práci, idem
na obed, potom na tréning, potom sa najem, niekedy si čítam,
alebo pozerám film (najčastejšie
dokument alebo fantasy), potom si dám druhú večeru a idem
spať. Počas dňa si dám čaj, kávu,
iné jedlá, učím sa texty, študujem
skladby, skúšam v divadle, mám
skúšku s orchestrom, korepetíciu,
pracovné stretnutia, učím, večer
hrám predstavenie, dám si pivo...

CM

MY

CY
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Prezraď nám nejaký vtipný alebo neuveriteľný zážitok z toho
množstva, ktoré máš...
Stalo sa mi pred pár rokmi, že
som dennodenne 4 dni po sebe chodil na jednu pohotovosť v Bratislave,
kde ma každý večer po predstavení
zašívali, a vždy iné miesto. Už ma podozrievali, že sa deštruujem sám.
Zhovárala sa K. Winklerová,
foto: www.janslezak.sk

Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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MALACKÁ MATRIKA
od 10. 4. 2017 do 24. 4. 2017

BLAHOŽELANIA
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SPOMIENKY

Povedali si ÁNO:
Lucia Šarkőzyová a Pavol Petráš
Lenka Matulová a Tomáš Jurkáček
Vítame medzi nami:
Matúš Kimlička *22. 3.
Tadeáš Bulla *12. 4.
Opustili nás:
Vojtech Dufek, Malacky, *1944
Marta Smolárová, Malacky, *1946
Anna Kamenistá, Malacky, *1936
Ján Králik, Petrova Ves, *1948
Pavel Csenkey, Kuchyňa, *1946
Štefan Vlk, Sekule, *1934
Karolína Kuklovská, Kostolište, *1938
František Danihel, Malacky, *1950
Jozef Hudec, Rohožník, *1941
Ján Novota, Malacky, *1942

Jednota dôchodcov:

Deň matiek

Základná organizácia Jednoty
dôchodcov v Malackách pozýva
svoje členky na stretnutie pri
príležitosti Dňa matiek. Uskutoční
sa v utorok 9. mája o 14:00 v zasadačke bývalého mestského
úradu na Radlinského ulici.
Výbor ZO JDS Malacky

Každé slovo, priania vrelé
k narodeninám, mama, patria Tebe.
Za všetku lásku, obete
niet lepšej mamy na svete.
Všetko najlepšie k životnému
jubileu 90 rokov našej milej
mamičke, babičke a prababičke
Márii Matúškovej želajú synovia
Dušan s manželkou Oľgou,
Peter s manželkou Dankou, vnuci
Dušan, Ľubomír a Petruška, Peter
a vnučka Erika, pravnuci
Matiasko a Davidko.

Nech Ti stále slnko svieti v oknách
Tvojho domova,
aj keď mráčik zastrie ho, zažiari
Ti odznova.
Všetko najlepšie k narodeninám
Anne Lichnovskej, ktorá
sa dožíva 63 rokov, želajú
manžel Anton, sestra Iveta,
Mária, Viera, brat Ali s rodinami
a priateľka Ivana Chodúrová.

20. apríla uplynulo 15 rokov
od úmrtia našej drahej
Jozefky Krátkej a 6. marca
sme si pripomenuli jej nedožitých
80 rokov.
Kto ste ju poznali, venujte jej
tichú spomienku. S láskou a úctou
spomína blízka rodina.

1. mája uplynie 21 rokov,
čo nás vo veku 74 rokov opustila
naša milovaná mama, babka
a prababka Hedviga Ralbovská
zo Sološnice.
S úctou a večnou spomienkou
spomínajú dcéra Eva a vnuci
Marcel a Patrik. Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku.

Blahoželanie jubilantom
Pri príležitosti významného
jubilea srdečne blahoželáme
našim členom:
Františke Hurbanovej,
Stanislavovi Osuskému
a Petrovi Veruzábovi.

Žiješ stále v srdciach tých,
ktorí Ťa milovali.
24. apríla sme si pripomenuli
10. výročie úmrtia nášho
milovaného Jána Chmelu
z Malaciek.
S láskou spomína manželka
a celá rodina. Kto ste ho poznali,
venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.

Zdravie nech vám slúži ešte
dlhé roky a nech sú šťastné
všetky vaše kroky.
JDS Malacky

3. apríla uplynulo
40 rokov, čo nás opustil náš
milovaný otec, dedo a pradedo
Ján Ralbovský
zo Sološnice.
S úctou a večnou spomienkou
spomínajú dcéra Eva a vnuci
Marcel a Patrik. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

Milan Ftáčnik: Kraju ponúkam skúsenosti a politiku pre ľudí
„V Malackách podporujem budovanie nových diaľničných križovatiek, rozvoj mestskej hromadnej dopravy a zachovanie pohotovosti.“
Pôsobil ako minister, primátor, starosta a poslanec VÚC. Je spoluautorom pripravovanej reformy školstva. Tí, ktorí ho poznajú, vedia, že v politike vždy presadzoval slušnosť. Pred viac
ako mesiacom ohlásil svoju kandidatúru na post predsedu Bratislavského kraja. Aj o tom, čo chce ako župan kraju ponúknuť, sme sa rozprávali s Milanom Ftáčnikom.
Prečo ste sa rozhodli kandidovať
za župana?
Ľudia ma poznajú z môjho doterajšieho politického pôsobenia. Rozhodol som sa kandidovať, pretože
som presvedčený, že náš kraj potrebuje zmenu, a ja mám čo ponúknuť:
v prvom rade svoje skúsenosti a výsledky. A takisto chápanie politiky,
ktorá pre mňa vždy bola a je predovšetkým služba ľuďom.
Kandidujete ako nezávislý…
Už 12 rokov nie som členom
žiadnej politickej strany, aj keď svojím presvedčením som sociálny demokrat. Dokážem počúvať a hľadať
najlepšie riešenia v demokratickej
diskusii, v ktorej rešpektujem aj
tých, čo majú iný názor. Vychádzam
z toho, že politika musí mať sociálny rozmer, musí slúžiť na zlepšenie
života veľkých skupín ľudí, nielen
pár jednotlivcov. Rešpektujem úlohu politických strán, ale nechcem
byť závislým od žiadnej z nich. Preto
kandidujem ako nezávislý. Budem
zbierať podpisy na moju kandidatúru od obyvateľov kraja, čo bude
dobrá príležitosť na stretnutia a rozhovory s nimi.
Pod vašu kandidatúru sa podpísali viaceré známe osobnosti…
Som veľmi rád, že na moju kandidačnú listinu sa mi podarilo nazbierať podpisy aj od verejne známych
ľudí, ako sú napríklad poslanci mestského zastupiteľstva v Bratislave
Ján Hrčka a Katarína Šimončičová,
starosta Petržalky Vladimír Bajan,
bývalá ministerka financií Brigita

Schmögnerová, poslanec Európskeho parlamentu Boris Zala, občianska
aktivistka Hana Fábry, bývalý rektor
STU v Bratislave Vladimír Báleš, informatický odborník Peter Weber,
spisovateľka Gabriela Rothmayerová, moderátorky Iveta Malachovská
a Elena Vacvalová, športovci Zdeno Cíger, Ľubomír Višňovský či bratia
Hochschornerovci.
Čo sú najdôležitejšie veci, ktoré by
ste chceli urobiť ako župan?
Chcem, aby sa Bratislava ako
jadro kraja rozvíjala v súčinnosti
s prímestskými okresmi. Na mojom
volebnom programe Pre slušný život v kraji pracujem so skupinou
odborníkov a budem ho postupne
dopĺňať o podnety zo samosprávy,
občianskych združení aj obyvateľov.
Mojou prioritou je rozvoj verejnej
a cyklistickej dopravy. Chcem prehodnotiť integrovanú dopravu tak,
aby lepšie zodpovedala potrebám
obyvateľov kraja, obmedziť prejazdy kamiónov cez obce a zabezpečiť
opravy ciest. Chcem rozvíjať kvalitné
stredné školy v kraji, prispôsobovať odborné vzdelávanie potrebám
praxe a uplatniť nové myšlienky zo
školskej reformy. Chcem pripraviť
program rozvoja nájomného bývania a skvalitniť sociálne a zdravotné
služby v kraji.

ko nad kritickou hranicou, ktorú
stanovuje ústavný zákon. Bratislavu sme ozdravili a dlhy sme znížili o viac ako 40 miliónov eur. Bez
toho by nebol možný ďalší rozvoj
mesta. V meste sa nám podarilo mnohé naštartovať: historicky
najväčšie investície do dopravy
– až 300 miliónov eur z eurofondov, pričom obyvatelia Bratislavy
ich môžu vidieť v podobe nových

električiek a trolejbusov či nového
Starého mosta. Bez toho, aby sme
presvedčili európskych úradníkov, že Bratislava má byť príjemcom európskych fondov, by to
nebolo možné. Presadzoval som
politiku otvorenej samosprávy, aj
vďaka tomu sa Bratislava stala 4.
najtransparentnejším mestom na
Slovensku. Na to chcem nadviazať
na úrovni kraja.

Čo by ste chceli urobiť pre mesto
Malacky?
Pomôcť mestu riešiť obchvat
mesta prostredníctvom nových
zjazdov z diaľnice – D2 Rohožník a
D2 Studienka. Podporiť zachovanie
pohotovosti v Malackách a preveriť
poplatky u lekára za prednostné vybavenie. Rovnako, samozrejme, podporiť mestskú hromadnú dopravu
v meste.

Čo považujete za nosné výsledky
vašej práce na poste primátora?
Mesto som po svojom predchodcovi prebral extrémne zadlžené. Dlh bol na úrovni viac ako
66 % bežných príjmov, čo je vysoPlatená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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Naši mladí karatisti
s 22 medailami
Športová hala Malina privítala
2. kolo Bratislavského pohára v karate. Súťaž detí, dorastu a juniorov organizovala Asociácia karate klubov
Bratislava (AKKB) v spolupráci s Karate klubom TJ Strojár Malacky.
Medzi 144 pretekármi sa nestratilo ani 16 našich, veď získali spolu
22 medailí: 5 zlatých, 12 strieborných
a 5 bronzových. Potešili nás predovšetkým deti v kategórii agility, ktoré boli
na stupni víťazov až 11-krát. Mnohé

z nich pritom súťažili po prvý raz, napríklad 6-ročný Branislav Hollý získal
vo svojej kategórii striebro. Najúspešnejším pretekárom nášho klubu sa stal
Lukáš Gazdič, ktorý získal jednu zlatú
a dve strieborné medaily v kumite.
Všetkým našim pretekárom gratulujeme k výborným výsledkom
a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu klubu aj mesta Malacky.
Text a foto: I. Sivák

Vpravo bronzová Simonka Poláková.

Pozvánka na futbalové
zápasy ŠK Žolík v II. lige ZsFZ
ŠK Žolík pozýva všetkých fanúšikov a futbalových priaznivcov na
najbližšie domáce súťažné zápasy, ktoré sa odohrajú na ihrisku v Zámockom parku. Vstup je voľný.

29.

apríla
SOBOTA

6.

mája
SOBOTA

Prípravka A2 BFZ (Bratislavský futbalový zväz)
9.30 h ŠK Žolík B – SDM Domino Bratislava
Prípravka B2 BFZ
9.30 h ŠK Žolík – SDM Domino Bratislava
II. liga starší dorast ZsFZ (Západoslovenský futbalový zväz)
10.00 h ŠK Žolík – FK Inter Bratislava
II. liga mladší dorast ZsFZ
12.30 h ŠK Žolík – FK Inter Bratislava
ŠK Žolík

Vpravo karatisti Malaciek.

Malačan
na čele
slovenského
florbalu

očnécentrum
NEMOCNICA MALACKY

Novým prezidentom Slovenského zväzu florbalu (SZFB) sa stal Malačan Oto Divinský. Zvolili ho delegáti klubov v nedeľu 23. apríla počas
volebnej konferencie SZFB. Na post
šéfa zväzu kandidovali štyria kandidáti. Doterajší viceprezident Oto
Divinský dokázal zvíťaziť už v prvom
kole, keď získal nadpolovičnú väčšinu 72 hlasov. Srdečne blahoželáme
a slovenskému florbalu želáme veľa
úspechov.
Text: www.szfb.sk/-red-,
foto: www.szfb.sk

Od ostrého videnia
Vás delí 30 minút
Šedý zákal

Katarakta

Opýtajte sa na túto možnosť svojho lekára
alebo získajte viac informácií na:

034/28 29 700

www.nemocnicamalacky.sk
Platená inzercia, redakcia nezodpovedá za jej obsah.
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