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úvodník

Komunálne
voľby

Aktuálne volebné obdobie sa končí
a 10. novembra pôjdeme po roku opäť
k urnám. Zatiaľ čo vlani v novembri
sme volili županov a župných poslan
cov, tentoraz sa blížia komunálne voľ
by. Svojím hlasom rozhodneme o tom,
kto bude najbližšie štyri roky primáto
rom a aké bude mať zloženie mestské
zastupiteľstvo. Kompletný volebný
informačný servis nájdete na dvoj
strane 4–5.
Komunálne voľby nemávajú príliš
vysokú volebnú účasť. Ak bude pekné
počasie, ľudia pôjdu do prírody. Ak bu
de škaredo, zostanú doma. Pri pred
chádzajúcich komunálnych voľbách
v roku 2014 hlasovalo v rámci celého
Slovenska 48,3 percenta oprávnených
voličov. V Malackách to bolo iba 34
percent. Tento rok máme v našom
meste historicky najnižší počet kandi
dátov: na primátora kandidujú traja
a o 18 miest v mestskom zastupiteľ
stve sa uchádza 31 kandidátov. Či je
to zrkadlo nezáujmu o veci verejné, by
možno vedel povedať sociológ. Každo
pádne, výsledky komunálnych volieb
rozhodnú, kto bude najbližšie štyri ro
ky určovať tvár a život nášho mesta,
a tým do veľkej miery aj život každé
ho z nás. Práve preto je dôležité využiť
svoje právo voliť (časy, keď to bolo po
vinné, už máme našťastie za sebou).
A tak, ako sa more skladá z kvapiek, aj
vo voľbách záleží na každom jednom
hlase.
Nedávno som na sociálnej sieti čí
tala vtip: Podľa čoho poznáte, že sa
blížia komunálne voľby? Podľa vša
deprítomnej vône asfaltu. Dovolím
si však tvrdiť, že to nie je prípad viace
rých slovenských miest či obcí, a netý
ka sa to ani Malaciek. Tu sa maká (as
faltuje, stavia, prerába, opravuje, revi
talizuje) stále, nielen pred voľbami.
Ľ. Pilzová

Vianočné trhy
budú opäť
v centre

Vianočné trhy v Malackách sa usku
točnia v dňoch 15.–22. decembra.
Ich miestom bude, tak ako v pred
chádzajúcich rokoch, centrum mesta. Vianočná dedinka znovu vyrastie
na veľkom parkovisku, hoci sa v jeho
tesnom susedstve začala búrať stará
zástavba. O programe vianočných trhov budeme včas informovať. -red-

Odovzdávame zmodernizovanú
škôlku na Kollárovej ulici
Jednou z priorít súčasného vedenia mesta bola komplexná obnova všetkých šiestich pracovísk materskej školy. Dlhodobo sa do nej
neinvestovalo, a tak trpela obrovskými modernizačnými dlhmi.
Mesto sa tejto výzvy nezľaklo a hľadalo vlastné i externé finančné
zdroje. Podarilo sa. V týchto dňoch sa končí rekonštrukcia posledného, šiesteho pracoviska, škôlky na Ulici Jána Kollára.

Kompletne zrekonštruované zateplenie s novu fasádou, vymenené
okná, zmenená dispozícia vstupu do
škôlky, zrenovované šatne, výdajňa
jedla a sociálne zariadenia pre deti
i zamestnancov, vybudované jedny
kompletne nové WC, vymenené
všetky podlahy, nové elektrické rozvody, nové osvetlenie, sadové úpravy i trávniky – zoznam zmien v MŠ na
Kollárovej ulici je rozsiahly. Ide o najväčšiu škôlku v meste, preto okrem
mestských peňazí výrazne pomohli
aj externé zdroje. Mesto sponzorsky
zabezpečilo v areáli nové chodníky

a osvetlenie vrátane kabeláže a stožiarov. Okrem toho, 110-tisíc € po
skytol štátny Envirofond na zateplenie, nové okná a dvere.

„Ako predsedníčku Rady školy pri
MŠ ma veľmi teší, že rodičom i deťom
odovzdáme krásnu škôlku. Po 4 rokoch
práce môžeme byť hrdí, že sa dokon
čuje obnova posledného areálu na Uli
ci Jána Kollára. Keby som sa mala vrá
tiť v čase, asi by som si netrúfla pred
pokladať, že všetky nevyhnutné opra

Karanténna stanica pokračuje ďalej
Karanténna stanica svoju činnosť nekončí. Po skončení
zmluvného vzťahu s občianskym združením Majme srdce ju prevzalo do svojej správy mesto. Na základe dohody
v nej pracujú tri správkyne a je
zabezpečená aj veterinárna
starostlivosť.

Karanténna stanica je už niekoľko rokov na nevyhovujúcom mieste
(zberný dvor na Hlbokej), vedenie
mesta preto hľadá nový pozemok. Tri
doteraz vytipované sa napokon ukázali ako nevhodné. Pozemok pre karanténnu stanicu musí spĺňať zákon
né podmienky a fungovať v osobit
nom režime z hľadiska hygieny, prístupu a ochrany obyvateľov. Karanténna

stanica totiž, na rozdiel od útulku, prijíma odchytených psov, o ktorých sa
spočiatku nevie, v akom sú zdravotnom stave. V hľadaní vyhovujúcej lokality sa pokračuje.
Ponuka na spoluprácu pre OZ Maj
me srdce naďalej platí. Ak budú mať
záujem participovať na novej karanténnej stanici, dvere majú otvorené.
			
-lp-

vy a dostavby sa skutočne zrealizujú.
Ale stalo sa. Každý, kto k splneniu tejto
výzvy pridal pomocnú ruku, môže byť

skutočne spokojný. Verím, že rodičia
detí aj samotní zamestnanci mater
Pokračovanie na strane 2
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Odovzdávame

zmodernizovanú škôlku
na Kollárovej ulici
Dokončenie zo strany 1

skej školy zmeny k lepšiemu privítajú,”
hovorí poslankyňa MsZ Zuzana Baligová.
Pripája sa aj primátor Juraj Říha,
ktorý rekonštrukciu škôlok vnímal
ako veľkú výzvu. „Hoci sa volebné ob
dobie končí, naša snaha pokračuje.
Mesto pripravilo a podalo eurofondo
vý projekt na rekonštrukciu priestorov
v rámci Základnej školy Záhorácka,

kde rozšírením súčasnej škôlky vznik
lo miesto pre ďalších 20 detí. Súčasťou
bude aj veľké ihrisko, ktoré škole chý
ba. Druhým, už podaným eurofondo
vým projektom, je žiadosť o výstavbu
detských jaslí. Verím, že potešíme aj
naše panie kuchárky, pretože ideme
rekonštruovať kuchyne. Poslancom
MsZ som už predložil na schválenie
návrh na finančné vykrytie komplex
nej modernizácie kuchýň v našich
škôlkach a zariadeniach,” vysvetlil.

Investície budú pokračovať
Na októbrovom rokovaní MsZ
poslanci schválili rozpočet na rok
2019 a v rámci neho aj 50-tisíc € na
pokračujúcu rekonštrukciu materskej školy. Tieto peniaze sa investujú do úpravy priestorov zázemia pre
učiteľky na Štúrovej a do obnovy,
prípadne výmeny potravinových výťahov.
Dostatok miest
pre prijímanie detí
Za posledné 4 roky mesto do materskej školy investovalo historicky
najvyššiu sumu – viac ako 2,1 milióna €. Po Štúrovej, Záhoráckej, Bernolákovej, Hviezdoslavovej a Rakárenskej je teda takmer hotová aj škôlka
na Ulici Jána Kollára. Vďaka rekonštrukcii budov a navýšeniu kapacity
môžeme hrdo konštatovať, že Malacky ako jedno z mála miest na Slovensku nemajú problém s prijímaním detí. Máme umiestnené všetky
trojročné deti a otvorením novozrekonštruovanej škôlky na Kollárovej
si vytvárame rezervu pre prijatie detí
mladších ako 3 roky.
Text a foto: Ľ. Pilzová

Ideme rekonštruovať
Sasinkovu a 1. mája
Zmeny v našich uliciach pokračujú, aktuálne sa pripravujú Sasinkova a 1. mája. Na základe poslaneckej iniciatívy Kataríny Trenčanskej
a Pavla Tedlu, ktorí sa dlhodobo usilujú o rekonštrukciu verejných
priestorov v 5. obvode, mestský úrad spracoval štúdiu na obnovu
týchto dvoch ulíc.
Súčasťou revitalizácie Sasinkovej
bude nové verejné osvetlenie, oprava vozovky i chodníkov a predovšetkým nová cyklotrasa, ktorá sa bude
cez križovatku napájať na hlavnú
mestskú cyklodiagonálu. Ako sme
už informovali, na ňu získalo mesto
eurofondy a výstavba sa začne na jar.
Ulica 1. mája sa bude rekonštruovať
v časti od športovej haly po Pribinovu (t. j. vrátane úseku pred gymnáziom).
Mesto získalo pozemok
pri križovatke
Podstatnou časťou veľkého projektu revitalizácie tejto zóny bude
úprava križovatky pri Bille a pred
bývalou predajňou Nay. Obyvatelia
na ňu dlhodobo poukazujú ako na
problémovú, pretože nie je šírkovo
uspôsobená na prejazd vozidiel a do-

chádza tam ku kolíznym situáciám.
Mesto po analýze majetkovo-právnych súvislostí vlani vysporiadalo pozemok pri nadjazde a tento rok sa po
niekoľkomesačných rokovaniach podarilo získať aj zatrávnenú plochu pri
križovatke. „Reagovali sme na podne
ty obyvateľov a poslancov. Nebolo to
vôbec jednoduché, pretože o pozemok
sa usilovalo viacero investorov, ktorí
mali v tejto lokalite stavebné zámery.
Preto sme vnímali ako našu veľkú zod
povednosť zabojovať, aby sme ochrá
nili záujmy mesta. Tento pozemok je
dôležitý pre rozšírenie problémovej
križovatky a umiestnenie cyklotrasy,”
hovorí primátor Juraj Říha. Ako vysvetlil aj pred poslancami mestského
zastupiteľstva, bolo ekonomicky výhodné kúpiť pozemok prostredníctvom mestskej obchodnej spoločnosti. Preto sa rozhodlo, že ho kúpi

Tekos. Primátor zároveň odmietol
akékoľvek pochybnosti o tomto postupe: „Je smutnou súvislosťou, že tí
istí, ktorí sa dnes snažia spochybňo
vať diskrétne a profesionálne rokova
nia predstaviteľov mesta, pred časom
tlieskali výsledkom rovnakého prístu
pu, keď sme získali zanedbaný poze
mok vedľa okresného úradu. Oň sa tiež
bili developeri. Diskrétnosť je v niekto
rých prípadoch dôležitá, aby sa vopred
neohrozil výsledok. V tejto súvislosti
dávam do pozornosti našu niekdajšiu
snahu kúpiť liehovar na Vinohrádku.
V dôsledku nevhodnej a predčasnej
komunikácie nás vtedy predbehli iní.
Preto prosím všetkých, aby nepodľahli
predvolebným manipuláciám.”
Unikátna bilancia
vlastníctva mesta
Za uplynulé štyri roky sa majetky mesta nepredávali, ale naopak,
kupovali a zveľaďovali. Mestu pribudlo do vlastníctva viac ako 128-tisíc štvorcových metrov pozemkov,
čo je v rámci Slovenska unikátna bilancia.
-lp-/-otano-

Park nahradí nebezpečné
ihriská na Veľkomoravskej
Po opakovaných upozorneniach
obyvateľov na nebezpečný terén
dvoch hracích plôch medzi bytovými domami na Veľkomoravskej ulici
mesto pristúpilo k ich odstráneniu.
Betónové torzá starých detských ihrísk nespĺňali ani minimálne bezpečnostné štandardy. Po ich demolácii
a navezení ornice bude terén zatrávnený. Mesto zároveň nechalo urobiť

prieskum medzi obyvateľmi priľah
lých bytových domov, výsledok kto
rého je jednoznačný – na mieste susedného ihriska nazývaného Slovan
chcú ľudia hraciu plochu zachovať.
Radnica preto pripravuje projekt na
nové ihrisko, ktoré sa bude realizovať
v súvislosti s ďalšou etapou rekon
štrukcie Veľkomoravskej ulice.
Text: I. Sochorová, foto: S. Osuský

Župa zaplatí
rekonštrukciu a rozšírenie
Duklianskych hrdinov
Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba
navrhne do investičného plánu župy
na rok 2019 rekonštrukciu ulíc Na
majeri a Duklianskych hrdinov – to
je najdôležitejší výsledok rokovania
vedenia BSK v Malackách. Stretnutie
iniciovalo vedenie mesta v reakcii na
aktivity poslancov za mestskú časť
Rádek, ktorí boli pripravení podporiť petíciu obyvateľov proti obnoveniu obojsmernej kamiónovej dopravy po skončení rekonštrukcie cesty
Rohožník – Malacky. Poslanci Milan
Ondrovič a Richard Hájek priamo
na rokovaní osobne informovali župana o dôvodoch petície a nesúhlasu
s návratom nákladného tranzitu. „Ide
o husto obývanú zónu a podľa sčíta
nia spred pár rokov tadiaľ prechádza
okolo 800 kamiónov denne,“ vysvetlil
M. Ondrovič a dodal: „Cesta prechá
dza tesne pri nemocnici a okrem toho
nespĺňa technické štandardy na oboj
smernú nákladnú dopravu. Vozovka je
úzka, nemá spevnené kraje.“ R. Hájek
jeho informácie doplnil: „V lokalite sú
tri kritické miesta: pred nemocnicou,
pri reštaurácii Parnas a križovatka pri
Gajdárovi. Apelujem na BSK, aby tlačilo
na vybudovanie diaľničnej križovatky
D2-Rohožník, ktorá je mimoriadne dô

ležitá pre odklon nákladného tranzitu.
Dovtedy navrhujem ponechať na ceste
Rohožník – Malacky jednosmernú do
pravu.“
Podľa slov J. Drobu ide župa v línii,
že pomôže Malackám a chce zmierniť následky po otvorení rohožníckej
cesty. „Malacky sú pre nás veľmi dôle
žité a venujeme im pozornosť. V mes
te sme za prvý rok nášho funkčného
obdobia investovali viac než predchá
dzajúce vedenie za štyri roky. Do bu
dúcoročného župného rozpočtu na
vrhnem rekonštrukciu ulíc Na majeri
a Duklianskych hrdinov, vrátane roz
šírenia a spevnenia krajnice,” prisľúbil
župan. Primátor Juraj Říha víta snahu
BSK pomôcť Malackám: „V porovnaní
s bývalým vedením župy nastalo citeľ
né zlepšenie našich vzájomných vzťa
hov – pracovných i osobných. Preto ma
teší ubezpečenie, že BSK, rovnako ako
aj my, tlačí na výstavbu diaľničnej kri
žovatky D2-Rohožník. Je to životne dô
ležitý projekt pre našu budúcnosť, pre
tože je nevyhnutné odkláňať nákladný
tranzit na diaľnicu mimo Malaciek.“
Predpokladá sa, že verejné obsta
rávanie pre dodanie dokumentácie na
križovatku vyhlási Národná diaľničná
spoločnosť do konca novembra.
Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský
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Posledné rokovanie MsZ: odpočet primátora,
schválený rozpočet, slávnostná rozlúčka
Vo štvrtok 25. októbra rokovalo mestské zastupiteľstvo poslednýkrát v tomto volebnom
období. Najdôležitejším bodom bol návrh rozpočtu mesta
na rok 2019.

Ako uviedol primátor Juraj Říha,
jeho predloženie je prejavom zodpovednosti voči budúcemu vedeniu
mesta. Poslanci návrh schválili bez
zmien. V príjmovej časti rozpočtu sú

okrem iného zahrnuté dotácie na
projekt záchytného parkoviska
(745-tisíc €), na cyklotrasu Družstevná – Radlinského (860-tisíc €),
na výstavbu a rekonštrukciu telocvične ZŠ Dr. J. Dérera (150-tisíc €)
a takmer 245-tisíc € na modernizáciu učební v ZŠ Záhorácka, ZŠ
Štúrova a ZŠ Dr. J. Dérera.
Na rekonštrukciu miestnych
komunikácií pôjde v budúcom roku 525-tisíc € (Radlinského, Záho

rácka, Námestie SNP, Veľkomoravská, J. Kubinu), na pokračujúcu mo
dernizáciu verejného osvetlenia
120-tisíc €, na rekonštrukciu detských ihrísk 10-tisíc € a na rekonštrukciu toaliet a chodieb ZŠ Záhorácka je určených 200-tisíc €.
Poslanci okrem iného schválili
odkúpenie pozemku na Priemyselnej ulici od spoločnosti Eurovalley za
symbolické euro, ktorý je potrebný
pri výstavbe budúcej cyklotrasy.

Ako každoročne, aj tentoraz primátor prezentoval projekty, ktoré sa
stihli dokončiť, resp. sú tesne pred
odovzdaním. Keďže sa končí volebné obdobie, prezentácia obsahovala
výpočet za posledné 4 roky.
Posledné zasadnutie zastupiteľstva zakončila slávnostná časť rokovania, počas ktorej každý z poslancov dostal pamätnú plaketu. Osobit
né slová venoval primátor svojmu
predchodcovi Jozefovi Ondrejkovi,

ktorý po 20 rokoch končí pôsobenie
v samospráve mesta. Šestnásť rokov,
teda štyri volebné obdobia (1998–
–2014), bol primátorom Malaciek
a uplynulé 4 roky (2014–2018) pôsobil ako poslanec mestského zastupiteľstva. V blížiacich sa komunálnych
voľbách už nekandiduje. Juraj Říha
mu poďakoval za spoluprácu a za
želal mu veľa úspechov a zdravia
v osobnom i pracovnom živote.
-lp-/-otano-

Postupne sa dokončujú mestské projekty
S prichádzajúcou zimou sa postupne dokončujú ďalšie rozpracované mestské projekty. Okrem škôlky na Kollárovej je tesne pred odovzdaním aj Mestské centrum sociálnych služieb a ulica Písniky. Na
opak, vnútroblok na Námestí SNP je už hotový.

Mestské centrum sociálnych služieb
Nadstavba a kompletná rekonštrukcia Mestského centra sociálnych služieb je jedným z najväčších
diel aktuálneho volebného obdobia.
Dokončenie stavebných prác sa očakáva v polovici novembra a koncom
mesiaca sa mohlo začať sťahovanie
klientov do nových, resp. zrenovovaných priestorov.
V rámci stavby sa objavili aj problémy, napríklad vtedy, keď počas letných dažďov cez otvorenú strechu
budova zatiekla. V týchto dňoch sa
dokončujú práce v novej nadstavbe,
teda na treťom nadzemnom podlaží
(obkladačské práce, maľovanie). Na

Mestské centrum sociálnych služieb

druhom podlaží prešli veľkou zmenou aj pôvodné izby. Klienti v nich
predtým mali vlastnú kúpeľňu, avšak
toalety boli spoločné na chodbe.
Mesto vyhovelo požiadavke riaditeľ
ky zariadenia Melánie Dujsíkovej a po
súhlase poslancov mestského zastu
piteľstva s dofinancovaním prác bude
mať každá izba aj svoje vlastné WC.
V týchto dňoch je už funkčná ku
chyňa a jedáleň, hotová nová fasáda,
obnovené kancelárie pre zamestnan
cov a nový vstupný vestibul, ktorý bude zároveň slúžiť ako kancelária dis
pečera pre sociálny taxík. V rámci revitalizácie areálu pribudnú nové
chodníky, lavičky a altány.

Vnútroblok je 1. etapou revitalizá
cie tejto lokality, pokračovať sa bude
Námestím SNP a Ulicou Ľuda Zúbka.

Písniky
Dokončenie rekonštrukcie sa
predpokladá okolo 8. novembra. Prá
ce sa síce mierne spomalili, avšak dôvod obyvateľov Písnikov poteší. Na
ulici v tzv. časti U mali dlhodobý problém so zamŕzaním vody, a tak sa
s prosbou o riešenie obrátili na mes
to. Napokon sa podarilo s vodárňami
vyrokovať modernizáciu vodovodu
v rámci aktuálnej rekonštrukcie ulice.
Keď sa skončia všetky práce, Písniky
budú mať nový asfalt, obrubníky, vy
dláždené vjazdy do dvorov, obnovené
vodorovné dopravné značenie a autobusovú zastávku. Text a foto: -lp-

Vnútroblok na Námestí SNP

Vnútroblok na Námestí SNP
Vnútroblok je zrevitalizovaný:
nová zámková dlažba, rozšírené parkovanie, odstránené staré prístrešky,
nové spojné chodníky k domom,
nové zelené plochy, nové verejné
osvetlenie. Zmenil sa aj prístup pre
autá, ktoré sa teraz do priestoru dostanú od Jilemnického.

„Tento projekt som ako poslan
kyňa komunikovala s obyvateľmi
a jeho výsledná podoba vznikla
práve z ich pripomienok,” povedala
poslankyňa Lucia Vidanová.

Ulica Písniky
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Komunálne voľby 2018, sobota
10. november od 7.00 do 22.00 h
Dostali ste iba
jedno oznámenie
o voľbách

Kandidáti
na primátora
mesta Malacky

Mestský úrad doručil do každej domácnosti JEDNO písomné
oznámenie k voľbám, na ktorom je uvedený čas ich konania,
číslo volebného okrsku, adresa volebnej miestnosti a poučenie.
Podľa starých pravidiel dostával toto oznámenie každý volič na
svoje meno, avšak aktuálny volebný zákon ustanovuje povinnosť mestám a obciam doručiť jedno oznámenie do domácnosti.

Ladislav Dubán, PharmDr., PhD.,
42 r., vysokoškolský pedagóg,
Národná koalícia
Marian Novota, Ing., PhD.,
50 r., IT špecialista, nezávislý kandidát

Ste zapísaní
v zozname voličov?

Juraj Říha, JUDr. Ing., PhD.,
33 r., primátor Malaciek, nezávislý kandidát

Občania-voliči majú možnosť overiť si, či sú zapísaní v stálom zozname voličov a či sú údaje o nich úplné a pravdivé.

Do zoznamu je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Malackách (Bernolákova 5188/1A, budova Inkubátora) v úradných
hodinách. Kontaktujte naše kolegyne Martu Ferenčákovú a Andreu Baťkovú.
Marta Ferenčáková – Klientské centrum, evidencia obyvateľstva, prízemie MsÚ, % 034/79 66 141,
e-mail: marta.ferencakova@malacky.sk
Andrea Baťková – sekretariát prednostky, 3. poschodie MsÚ,
mobil 0944 712 596, % 034/79 66 111,
e-mail: andrea.batkova@malacky.sk

Zapisovateľky
okrskových
volebných komisií

budú na uvedených mobilných číslach k dispozícii v deň volieb,
teda 10. novembra v čase od 7.00 do 22.00 hodiny. Môžete ich
kontaktovať v prípade akejkoľvek otázky, súvisiacej s voľbami.

Ako postupovať
vo volebnej
miestnosti

• po vstupe do volebnej miestnosti sa preukážete občianskym
preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca,
• dostanete 2 hlasovacie lístky a prázdnu obálku, čo potvrdíte
vlastnoručným podpisom,
• vybraného kandidáta volíte krúžkovaním: na primátora mesta
Malacky jedného, na poslancov jedného, dvoch, maximálne
troch vo svojom volebnom obvode,
• oba hlasovacie lístky vložíte do spoločnej obálky, ktorú vhodíte
do volebnej urny,
• nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky odložíte
do určeného boxu (v opačnom prípade sa dopustíte priestupku s pokutou 33 €).

Prenosná
volebná urna

Ak chcete zo závažných zdravotných dôvodov požiadať o hlasovanie mimo volebnej miestnosti (prenosná volebná urna), kontaktujte Andreu Baťkovú zo sekretariátu prednostky MsÚ (3. p.),
mobil 0944 712 596, % 034/79 66 111,
e-mail: andrea.batkova@malacky.sk.

Spracovávanie osobných údajov voličov
Poskytovanie osobných údajov, najmä vo vzťahu k po
vinnosti voliča preukazovať svoju totožnosť občianskym
preukazom alebo iným úradným dokladom, ktorý obsahuje podobizeň voliča a všetky údaje uvedené o ňom

v zozname voličov, je zákonnou požiadavkou v súlade
so zákonom NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zá
konov.

Spracúvanie osobných údajov

Informácie o spracúvaných údajoch

Mesto Malacky
Prevádzkovateľ
Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky
Zodp. osoba
e-mail: ivan.jurkovic@malacky.sk

účel spracúvania
právny základ

Práva dotknutej osoby
právo na prístup k osobným údajom
právo na opravu osobných údajov
právo na vymazanie osobných údajov
právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
právo na prenosnosť osobných údajov
právo namietať spracúvanie osobných údajov
právo podať návrh na začatie konania podľa § 100
zákona NR SR č. 18/2018 Z. z.

áno
áno
nie
áno
nie
nie
áno

doba uchovávania
príjemcovia

zabezpečenie priebehu volieb
zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného
práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
5 rokov
volebné orgány
(mestská volebná komisia,
okrskové volebné komisie)
nie
nie

oprávnené záujmy
prenos do tretej krajiny
automatizované individuálne
rozhodovanie vrátane profinie
lovania
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Volebný obvod 1 Volebný obvod 2 Volebný obvod 3
zahŕňa ulice okrsku č. 1 a okrsku č. 2

zahŕňa ulice okrsku č. 3 a okrsku č. 6

zahŕňa ulice okrsku č. 4 a okrsku č. 5

Okrsok č. 1

Okrsok č. 3

Okrsok č. 4

F. Malovaného, Michala Tillnera, Pri Maline, Stupavská,
Štúrova 141, 143, 144, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159
Adresa volebnej miestnosti:
ZŠ Štúrova, Štúrova 142/A, družina č. 1
Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie:
Denisa Bebčáková, kontakt – 0948 183 675

Okrsok č. 2

D. Skuteckého, Ľudovita Fullu, Štúrova súp. č. 5959, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 75A, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 92A, 93, 94, 95, 96, 96A,
97, 98, 99, 100, 101, 102,103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,
111, 112, 113, 114, 114A, 115, 117, 118, 118A, 119, 120, 121, 123,
124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136,
137, 138, 139, 140, 142
Adresa volebnej miestnosti:
ZŠ Štúrova, Štúrova 142/A, družina č. 2
Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie:
Zdenka Bordáčová, kontakt – 0948 183 676

Kandidáti na poslancov do MsZ Malacky
(volia sa 3 poslanci)

Štefan Bauman, 69 r., dôchodca, nezávislý kandidát
Ladislav Čas, 67 r., obchodný riaditeľ, nezávislý kandidát
František Friala, 63 r., riaditeľ spoločnosti, Smer – sociálna
demokracia, Slovenská národná strana
Štefan Hronček, Ing., 39 r., procesný inžinier, nezávislý kandidát
Jozef Mračna, Ing., 63 r., prednosta okresného úradu, Smer
– sociálna demokracia, Slovenská národná strana

Volebný obvod 4
zahŕňa ulice okrsku č. 7 a okrsku č. 8

Okrsok č. 7

Bez ulice, Bernolákova 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, Veľkomoravská
1, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39A, 39B, 39C, 39D
Adresa volebnej miestnosti:
ZŠ Dr. J. Dérera, Ul. gen M. R. Štefánika 7, prízemie
č. dv. 60
Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie:
Iveta Dobrocká, kontakt – 0948 183 681

Okrsok č. 8

Cesta mládeže, Družstevná, Hviezdoslavova, Ivana Dérera,Kozia, Martina Benku, Mlynská, Pavla Hallona, Petra Straku, Ulica Ernsta Weisnera, Ulica Ludwiga Angerera, Veľkomo
ravská 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38A, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 47A, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
79, Vendelína J. Kučeru, Vinohrádok, Vševlada Gajdoša, Záhorácka 22, 62, 62A, 64, 66, 66A, 68, 70, 72, 76, 78, 78A, 80, 80A,
82, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 99A, 100, 101,102, 103,104,
105, 106, 108, 110, 112, 114, 116A
Adresa volebnej miestnosti:
ZŠ, Záhorácka 1941/95, II. B trieda
Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie:
Veronika Kamenistá, kontakt – 0948 183 682

Kandidáti na poslancov do MsZ Malacky
(volia sa 3 poslanci)

Zuzana Baligová, Ing., Mgr., 46 r., personálna špecialistka,
nezávislá kandidátka
Ladislav Dubán, PharmDr., PhD., 42 r., vysokoškolský pedagóg, Národná koalícia
Martin Macejka, Mgr., 36 r., historik, učiteľ, Sloboda a soli
darita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Nova, Sme rodina – Boris Kollár
Anton Pašteka, Mgr., 69 r., učiteľ, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana

Alojza Veselého, arm. gen. L. Svobodu, Boreckého, gen. M. R.
Štefánika, Jozefa Gabčíka, Jozefa Murgaša, Kalista Orgoňa,
kpt. Miloša Uhra, L. Novomeského, Ľ. Kukorelliho, Ľuda Zúb
ka, Nádražná, Námestie SNP, Pavla Blahu, Petra Jilemnické
ho, Radlinského, Štefana Čulena, Štúrova 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, V. Clementisa
Adresa volebnej miestnosti:
ZŠ Dr. J. Dérera, Ul. gen M. R. Štefánika 7, prízemie
č. dv. 41
Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie:
Darina Melichárová, kontakt – 0948 183 677

Okrsok č. 6

Záhorácka 7, 8, 11, 11A, 13, 15A, 15B, 17A, 17B, 17C, 17D, 18, 33,
35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69,
71, 73, 75, 77, 79, 81, 83
Adresa volebnej miestnosti:
ZUŠ, Záhorácka 1918, prízemie č. dv. 1
Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie:
Alexandra Halinárová, kontakt – 0948 183 678

Okrsok č. 5

Brnianska, Břeclavská, Poľná, Pribinova, Záhorácka 21, 23,
25, 27, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 52, 54, 56, 58, 60, 85,
87, 89, 91
Adresa volebnej miestnosti:
MCK, Záhorácka 1919, knižnica

Budovateľská, Ferdiša Kostku, Jána Hollého, Jána Kalinčiaka,
Jánošíkova, Kláštorné námestie, Mierové námestie, Mirka
Nešpora, Mojmírova, Príjazdná, Rastislavova, Robotnícka,
Sama Chalupku, Slovenská, Svätoplukova, Vlastenecká, Ulica
Karola Virsíka

Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie:
Annamária Horváthová, kontakt – 0948 183 679

Adresa volebnej miestnosti:
Sobášna sieň, Bernolákova 2954

Viera Mária Adamovičová, PaedDr., 36 r., pedagogička, nezávislá kandidátka
Peter Hallon, 31 r., občiansky aktivista, nezávislý kandidát
Ladislav Horáček, Ing., 60 r., vedúci vysunutého pracoviska
sociálnej poisťovne, Smer – sociálna demokracia, Slovenská
národná strana
Martin Mráz, Mgr., 39 r., krajinár Štátnej ochrany prírody,
nezávislý kandidát
Petr Sečkár, 48 r., mechanik kompresorov, Sloboda a soli
darita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Nova, Sme
rodina – Boris Kollár
Pavel Spusta, Ing., 60 r., počítačový špecialista, nezávislý
kandidát

Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie:
Jana Bačová, kontakt – 0948 183 680

Kandidáti na poslancov do MsZ Malacky
(volia sa 3 poslanci)

Erika Blažíčková, 19 r., študentka, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
Marián Haramia, MUDr., 59 r., lekár-chirurg, nezávislý kandidát
Peter Kováč, 38 r., predavač, Kotleba – Ľudová strana Naše
Slovensko
Daniel Masarovič, Mgr., 43 r., riaditeľ cirkevnej školy, nezávislý kandidát
Mária Tínesová, Mgr., 63 r., dôchodkyňa, nezávislá kandidátka
Lucia Vidanová, PhDr., Ing., 37 r., projektová manažérka
Vstúpte, n. o., nezávislá kandidátka

Kandidáti na poslancov do MsZ Malacky
(volia sa 3 poslanci)

Volebný obvod 6
zahŕňa ulice okrsku č. 11 a okrsku č. 12

Volebný obvod 5
zahŕňa ulice okrsku č. 9 a okrsku č. 10

Okrsok č. 9

Jána Kollára, Kukučínova, Legionárska, Malé námestie, Mansueta Olšovského, Na brehu, Nad výhonom, Nová, Oslobodenia, Sládkovičova
Adresa volebnej miestnosti:
Materská škola, J. Kollára 896/2, trieda č. 2
Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie:
Vilma Eva Horňáková, kontakt – 0948 183 683

Okrsok č. 10

1. mája, Martina Rázusa, Sasinkova, Vajanského, Jozefa Kubinu, Časť obce ZO Prídavky, Časť obce Malacky 4411, 4427,
4465, 4491, 4521,4543, 4621, 4624, 4635, 4636, 4637, 4638,
4639, 4640, 4641, 4643, 4645, 4646, 4649, 4650, 4652
Adresa volebnej miestnosti:
CVČ, M. Rázusa 2383/30, 1. pavilón

Okrsok č. 11

Agátová, Brezová, Dielenská, Dubovského, Gaštanová, Javorová, Jelšová, Jesenského, Lipová, Ota Kožucha, Partizánska,
Pezinská, Priemyselná, Sadová, Stromová, Továrenská, Záhradná, Zámocká, Časť obce Malacky 4008, 4021, 4026, 4622,
4625, 4627
Adresa volebnej miestnosti:
H S F, s. r. o., Jesenského 50, vestibul
Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie:
Viera Baňovičová, kontakt – 0948 183 685

Okrsok č. 12

Boženy Nemcovej, Duklianskych hrdinov, Džbankáreň, Hlboká, Hodžova, Hurbanova, Janka Kráľa, Lesná, Na majeri,
Písniky, Rakárenská, Rudolfa Dilonga, Táborisko, Tichá, Vysoká, Časť obce Malacky 2890, 4362, 4630
Adresa volebnej miestnosti:
Malacký kaštieľ, Zámocká 932/14, prízemie vľavo
Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie:
Darina Andelová, kontakt – 0948 183 686

Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie:
Anežka Kujanová, kontakt – 0948 183 684

Kandidáti na poslancov do MsZ Malacky

Kandidáti na poslancov do MsZ Malacky

Marián Andil, Ing., 41 r., programátor-lektor, nezávislý kandidát
Richard Hájek, Ing., 42 r., lesný inžinier, nezávislý kandidát
Stanislav Haramia, Ing., 53 r., poľnohospodársky inžinier,
projektant, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná
strana
Milan Ondrovič, Ing., PhD., 39 r., zástupca primátora Malaciek, nezávislý kandidát

(volia sa 3 poslanci)

Tomáš Brumerčík, 19 r., rezident kvality, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
Adam Janík, Ing., 27 r., stavebný inžinier, nezávislý kandidát
Marian Novota, Ing., PhD.,50 r.,IT špecialista, nezávislý kandidát
Peter Rusňák, Ing., PhD., 37 r., generálny riaditeľ – ústredný
kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, nezávislý kandidát
Pavol Tedla, RNDr., 46 r., zástupca riaditeľa gymnázia, nezávislý kandidát
Katarína Trenčanská, MgA., Mgr., 39 r., koordinátorka, nezávislá kandidátka

(volia sa 3 poslanci)

Volebný servis pripravila redakcia Malackého hlasu
v spolupráci s prednostkou Mestského úradu v Malackách
Ľubicou Čikošovou.
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Máme bronzovú
knihu Záhoria

Odborníci,
ktorí sa venujú
výskumu
osobnosti nášho
slávneho rodáka,
opäť nesklamali.
Aj tretí ročník
Konferencie
o Mackovi sa
niesol v duchu
satiry, humoru
a recesie.
Verejnosť bola
oboznámená
s novými, prekvapivými
poznatkami,
ktorých výklad
sprevádzal
spontánny
smiech, zaslú
žený potlesk
a uznanie.

Záhorácky slovník získal v čitateľskej ankete Kniha Záhoria
2017 tretie miesto. Dielo jazykovedca Konštantína Palkoviča vyšlo prvýkrát v roku 1997,
vlani sa o jeho reedíciu pričinilo mesto Malacky. Na druhom
mieste skončila beletria Jozefa Špačka Pascalov tieň a zvíťazil titul z etnológie Tradičný
odev Záhoria autora Mojmíra
Benžu.

Výsledky 10. ročníka ankety vyhlásili v Záhorskej galérii Jána Mud
rocha v Senici.

Trecí konferencia
o Mackovi vúbec
nebyua o trení
Desať výnimočných príspevkov
odhalilo netušené súvislosti. Vďaka
erudovaným odborníkom sme sa
dozvedeli, že pieseň Išeu Macek do
Mauacek nesie pedagogický odkaz, že obsahuje významný jazzový prvok i to, že ju nezložil Macek,
pretože by bol za hlupáka, keby si zo
seba uťahoval. „Tento hit skompono
vali jeho kamaráti Štefan Beleš a Jura
Chrupka,“ vysvetlil prednášajúci Miloš Khun.

Prekvapujúce poznatky priniesli
i jazykovedci a informatici, ktorí na
ceste za odhalením pravdy o Mackovi objavili zvláštnu formu záhoráčtiny – neozáhoráčtinu. Jej jediným
pravidlom je používanie znelých
spoluhlások v maximálnej možnej
miere. Interpretácia je pre ľudí nepochádzajúcich zo Záhoria náročná
a neozahoráčtina najmä vo virtuálnom priestore nie je vždy prijímaná
s pochopením.

Priateľstvo dokáže divy
Priatelia. Viac ako príznačný názov výstavy umeleckých diel dvoch
výtvarníkov, Ladislava Olexu a Miloša Kráľa. Obaja pochádzajú z Oravy a poznajú sa už dlhé roky. Pokochať sa ich umením je možné v galérii na 1. poschodí MCK a v knižnici na prízemí. Výstava pod názvom
Priatelia potrvá do 10. novembra.

Ladislav Olexa sa venuje maľbe
a používa rôzne techniky – akryl, farebná ceruzka, sklomaľba. Jeho diela
sa líšia aj tematicky (domy, príroda,
fantazijné a mýtické motívy, kresťanská symbolika). V Malackách vystavuje okrem iných svoje diela Tatranská
„listová“ pošta, Laz v zime, Súhvezdie
draka alebo Kalvária.
Fotografie Otec a syn, Folkloristka
alebo Harmonikár patria do portfó-

lia Miloša Kráľa. V detstve pozoroval
prácu reštaurátorov oltára v kostole
v Tvrdošíne. V škole ho zaujala chémia
a fyzika a plynule sa dostal k fotografovaniu. Okrem toho sa venuje aj počítačom a počítačovej grafike. V tvorbe ho najviac fascinuje folklór, kroje,
Oravský hrad i nevšednosť všedných
vecí (koleso, mlyny, stromy).
Text: P. Arpášová,
foto: S. Osuský

Okolím ťažko akceptovaný je aj
čemer súvisiaci s dobrým jedlom,
ako je napríklad šošovicová polévka,
omáčka alebo prívarek. Ak viete,
o čom je reč, tak ste potom určite Záhorák, pretože platí: Čo Záhorák,
to čemer, a čo čemer, to Záhorák. I keď z výskumu prezentovaného na konferencii vyšlo, že nejde
o ochorenie lokalizované výhradne
na Záhorí, napriek tomu jeho koncentrácia v tejto oblasti je najvyššia.
„Nejde o ochorenie viazané na úzko
vymedzené územie. Oveľa pravde
podobnejšie je, že ide o zatiaľ bližšie
nepopísaný genetický znak, ktorý sa
prirodzenou migráciou šíri do celého
sveta,“ ozrejmil gastroenterológ Peter Hegyi. Nie náhodou je napríklad
v Maďarsku mesto Csömör.
V rámci konferencie sa hovorilo
aj o Mackovi ako „prototipe mítického hrďinu”, o jeho prínose pre
vedu i súčasnej televíznej seriálovej tvorbe, v ktorej by bol Macek
rozhodne za hviezdu.
Svoj vklad do objasnenia dôležitých okolností priniesol aj olympijský víťaz Matej Tóth. Prostredníctvom videozáznamu mali návštevníci možnosť vidieť správnu „techniku chúdze s cepama na veliké
vzdálenosci”. „Dlhým tréningom
som zistil, že úplne ideálne je chytiť
si cep ako palicu, ktorá vám vlastne
umožní pracovať aj s oboma pažami,
pretože aj práca rúk je veľmi dôležitá
pri efektívnej chôdzi,” poradil olympijský víťaz M. Tóth. Okrem toho bola
objasnená i pomalá chôdza, ktorou
sa Macek vybral na svoje cesty. Pešia
chôdza je najpomalší spôsob, ako
sa niekde dostať, preto ju skúma
nový vedný odbor lentológia –
veda, ktorá oslavuje pomalý prístup
k veciam.
Keďže je stále viac otázok ako
odpovedí, už priamo na konferencii
predniesol Stano Bellan podnety na
preskúmanie ďalších tém, ako napríklad nutnosť kodifikácie a správnej verzie textu piesne Išeu Macek
do Mauacek, vytvorenie záhoráckej klávesnice, pretrvávajúca potreba hľadania a nájdenia obrazu
Macka či prečo je Malacký prieliv
až v Malajzii. Možno práve tieto
dôležité témy a s nimi súvisiace otázky budú zodpovedané na ďalšom
ročníku konferencie, ktorá veľkou
mierou prispieva nielen k objasneniu života Macka, ale i k budovaniu
záhoráckej identity.
Text a foto: N. Bednáriková

Bellanovi i grafičke Márii Marekovej.
Anketu Kniha Záhoria spoločne
vyhlasujú Záhorská knižnica v Se
nici, Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, Záhorské múzeum
v Skalici a Mestské centrum kultúry
Malacky. Ide o súťaž kníh o Záhorí,
o Záhorákoch, zo Záhoria alebo od
autorov, resp. vydavateľov pôvodom z regiónu či žijúcich na Záhorí. V tomto ročníku bolo do ankety
zaradených 55 titulov s rokom vydania 2017. Čitatelia im v období od
júla do septembra spolu pridelili
1327 hlasov, z toho 447 prostredníctvom internetu a 880 hlasov vo

„Hlavným impulzom pre vydanie
knihy je snaha posilňovať záhorác
ku identitu, aby sme boli hrdí na
naše korene a na to, odkiaľ pochá
dzame,” povedal pri preberaní ocenenia viceprimátor Malaciek Milan
Ondrovič. V prítomnosti autorov,
spoluautorov, vydavateľov a kultúrnych pracovníkov regiónu sa poďakoval všetkým, bez ktorých by sa
reedícia Záhoráckeho slovníka nepodarila: členom kultúrnej komisie
pri MsZ Malacky, editorovi Stanovi

verejných knižniciach nášho regiónu.
Malacky boli úspešné aj vlani,
keď zvíťazila kniha Denisy Fulmeko
vej Konvália o príbehu dievčaťa
z Malaciek Valérie Reiszovej a františkána Rudolfa Dilonga. Naše mesto
ponúkne svoje tituly do ankety aj za
tento rok. Chystáme knihu záhoráckych receptov, zborník z konferencie
o Pálffyovcoch a jedenáste pokračovanie zborníka Malacky a okolie.

Máte radi dobrodružstvo, adre
nalín a zimné športy? Práve pre vás
je pripravený ďalší ročník filmového
festivalu SNOW FILM FEST 2018,
ktorý zavíta do viac ako 200 sloven
ských a českých miest. Príďte v stredu 7. novembra 2018 do Kultúrní
ho domečku (kino Záhoran) v Ma-

lackách, kde na vás od 18.00 h čaká celovečerné premietanie špičko
vých filmov plných extrémneho
lyžovania, zimného lezenia, skial
pinizmu, snow-kitingu a ďalších
zimných radovánok. Tešíme sa na
vás!

Text a foto: Ľ. Pilzová

Snow film fest 2018

-red-
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Malacky pri vzniku
republiky:

7

výchovu mali pod palcom rehole (3)

Tretie pokračovanie historického rozprávania o Malackách
v časoch prvého spoločného
štátu Čechov a Slovákov sme
poňali viac apoliticky. Zatiaľ čo
politici mali plné ruky práce
so správou a chodom nového
štátu, bežní Malačania žili svoje obyčajné životy so všetkými
radosťami i starosťami. V tomto zmysle sme historikovi Martinovi Macejkovi položili aj naše otázky.
Podpísal sa vznik republiky
pod populáciu mesta, pribudlo
obyvateľov alebo naopak?
Prvé povojnové roky nepriniesli
väčšiu zmenu v populácii. V roku
1921 mali Malacky 5251 obyvateľov,
čo predstavovalo nepatrný nárast
v porovnaní s rokom 1900. Potom
nasledoval veľký rast. Neprešlo ani
desať rokov a v roku 1930 už malo
mesto 7213 obyvateľov. Neskôr,
snáď aj v dôsledku ekonomickej krízy, sa rast zastavil.
Aké postavenie mala rodina
a ako na ňu prihliadal vtedajší

sociálny systém? Aké zázemie nachádzala v Malackách? Napríklad
lekársku starostlivosť, predškolské zariadenia a pod.
Rodina, podobne ako štát, si zachovala svoju autoritu, dôležité postavenie v spoločnosti. Na oblasť
rodiny nemali politické zmeny zásadný vplyv.
Lekárska starostlivosť bola, rovnako ako v predchádzajúcom období, zabezpečená okresným lekárom.
Postupne lekárov pribúdalo. V tejto dobe fungovala jedna materská
škola, ktorú prevádzkovali vo vlastnom kláštore v Malom kaštieli rehoľníčky – milosrdné sestry sv. Vincenta
de Paul, nazývané aj vincentky.
Čo priniesol prevrat malacké
mu školstvu? Aké školy boli v meste?
Školstvo nadviazalo na predchá
dzajúce obdobie a naďalej sa roz
víjalo. V prvom rade prevrat umožnil
vzdelávanie v slovenskom jazyku.
Učiteľov, ktorí slovenčinu neovlá
dali, nahradili iní.
V meste boli (pred rokom 1918
i potom) tri ľudové školy – rímskokatolícka chlapčenská (na dolnom

konci oproti farskému kostolu), rímskokatolícka dievčenská (v Malom
kaštieli, viedli ju vincentky) a štátna
ľudová škola (pôvodne v budove
dnešnej ZUŠ). Potom vznikla aj štátna meštianska škola, ktorá sa v roku
1932 presťahovala spolu so štátnou
ľudovou školou do novej budovy
a niesla názov Štátna meštianska
a ľudová škola Dr. Jozefa Dérera
v Malackách.
Počas tohto obdobia pôsobila
v meste aj učňovská škola. V roku
1927 vzniklo súkromné gymnázium
františkánov, ktoré bolo osemročnou školou. Obe rehole – františkáni
i vincentky – mali pri svojich školách

aj internáty. Františkáni prevádzkovali pre mladých členov rehole aj
tzv. nižší seminár.
Ktoré budovy v meste boli po
stavené za éry prvej republiky
a ktoré stoja, prípadne aj slúžia
svojmu pôvodnému účelu do
dnes?
Z verejných budov bola postavená pošta, sokolovňa, kino, južné
krídlo františkánskeho kláštora či
Dérerova škola. Všetky slúžia svojmu
účelu. Dodnes stojí aj budova spína
cej stanice elektrárne na Ulici 1. má
ja, avšak má iné využitie. Boli tiež
postavené obytné objekty – domy
štátnych zamestnancov (vojenských

gážistov) na Partizánskej ulici a bytovka na Radlinského pri železničnej stanici (tzv. Stavebná sekcia, pôvodne kancelárie). Ďalej napríklad
budova, kde nedávno sídlil obchod
NAY – pôvodne rodinná vila.
V meste sa začali vytvárať nové
ulice a rozširovať existujúce. Postavilo sa množstvo rodinných domov,
zaujímavé dodnes stoja napríklad
na Čulenovej ulici.
V budúcom čísle sa dočítate o eko
nomickom rozvoji Malaciek.
I. Sochorová, foto: Archív MCK
Malacky – Múzea Michala Tillnera

Dérerova škola z roku 1932

Sprievod počas študentského dňa – 30. roky 20. storočia

n utorok 6. 11. o 19.00 h
stand-up comedy show Silné reči –
súboj komikov, MCK – Kultúrní
domeček (kino), Hviezdoslavova 3,
vstupné 14 €

november
2018
MCK Malacky je poberateľom
KULTÚRNYCH POUKAZOV.

Južné krídlo kláštornej budovy (gymnázium) s telocvičňou z roku 1930

n streda 28. 11. o 19.00 h
20. medzinárodný filmový festival
Bratislava, MCK – Kultúrní domeček
(kino), Hviezdoslavova 3, vstupné 4 €

n nedeľa 11. 11. o 17.00 h
Svätomartinský lampášikový
sprievod, organizátor – farské spoločenstvo, Zámocký park, vstup voľný

n sobota 17. 11. od 17.00 h
Noc divadiel – Divadlo na hambálku: W. Shakespeare: SEN NOCI
SVATOJÁNSKEJ, www.divadlonahambalku.sk, vstupné 5 €

n pondelok 12. 11. o 17.00 h
vernisáž Staň sa anjelom – výstava
spojená s benefičnou dražbou diel
slovenských umelcov, MCK – knižnica, Záhorácka 1919, vstup voľný

n nedeľa 18. 11. o 17.00 h
rozprávková nedeľa – Hanička a Murko – pesničkovo-divadelné predsta
venie, MCK – Kultúrní domeček (ki
no), Hviezdoslavova 3, vstupné 5 €

n utorok 20. 11. o 18.00 h
Katarínsky koncert DH Záhorienka, hosť – malá dychová hudba Ru
bín zo Skalice, MCK – Kultúrní domeček (kino), Hviezdoslavova 3, vstup
né 7 €
n utorok 20. 11. o 18.00 h
Stretnutie s históriou – Vladimír
Slaninka: Úprava Moravy, MCK –
galéria, Záhorácka 1919, 1. poschodie,
vstup voľný
n utorok 27. 11. o 18.00 h
Cestovateľský klub – Slavomír Vongrej: Ostrovy Sokorta a Jemen,

MCK – galéria, Záhorácka 1919, 1. poschodie, vstup voľný
n streda 28. 11. o 18.30 h
Arteterapia pre dospelých s An
dreou Záhradníkovou Krajčírovou,
MCK – tvorivý ateliér, Záhorácka 1919,
1. poschodie, vstupné ľubovoľné
n štvrtok 29. 11. o 17.00 h
vernisáž ART CLUB 2002 – 17. vianočná výstava, MCK – galéria, Záhorácka 1919, 1. poschodie, vstup voľný

Zmena programu a vstupného je vy
hradená.

idlám
napreutskej
skauti
zdeláPanda
absoln rôz-

Marika,
fánika

Na jednom mieste sa predstaví 31 stredných škôl v pôsobnosti
BSK. Okrem informačných stánkov bude na pódiu pripravený aj
INZERCIA / SPEKTRUM
8sprievodný program.
Úplnou novinkou bude ponu
ka bilingválneho štúdia v ang
lickom jazyku, ktoré bude od
septembra 2019 poskytovať
BSK
Gymnázium Malacky.

Adam Janík sa uchádza o dôveru
v piatom volebnom obvode

Adam Janík patrí medzi menej známe osoby
v týchto komunálnych voľbách. Nás však veľmi
teší, že sa rozhodol kandidovať na poslanca zastupiteľstva v 5. volebnom obvode. Adam sa dl
hé roky aktívne zaujíma o komunálnu politiku
v Malackách a ponúka svoje poznatky z problematiky protipovodňovej ochrany. Tej sa venuje aj
na akademickej pôde Stavebnej fakulty Sloven
skej technickej univerzity. Informácie o tom, čo si
myslí o zmenách klímy a ako by sa malo mesto
chrániť pred intenzívnejšími dažďami, prinášame
v rozhovore s ním.

Adam Janík vyštudoval Stavebnú fakultu Sloven
skej technickej univerzity. Ako doktorand pôsobí na
Katedre hydrotechniky a venuje sa problematike protipovodňovej ochrany. Ak by dostal dôveru v nadchá
dzajúcich komunálnych voľbách, ako poslanec mestského zastupiteľstva by sa okrem iného chcel venovať
– vzhľadom na opakujúce sa intenzívne dažde – aj
realizácii vodozádržných opatrení v meste.
Adam je už teraz nápomocný vedeniu mesta pri
príprave projektu nového parku na Záhoráckej ulici,
s ktorým sa chce mestský úrad uchádzať o peniaze
Podľa primátora Malaciek Juraja Říhu
malackýchz eurofondov.
futbalistov
bolo mimoriadne
treba v ďalšom volebnom období venovať pozornosť
dión prijalinovým
deti atrendom
zamestnanci
detského
v ochranezpred
intenzívnymi dažďaackách, ktorým
pri tejto
príležitosti
fut
mi a dodáva:
„V nasledujúcich
rokoch
budú uvoľnené
vecné daryveľké
v podobe
šálov, tričiek
peniaze z eurofondov
práveči
dolôpt,
oblasti ochrany klía vodozádržných
opatrení.
Adam Janík by bol pev
na nákup my
ďalších
športových
pomôcok.
nou súčasťou tímu, ktorý by nastavil ciele týchto projek
tov.
Prosím
obyvateľov
podporu
tohto mladého
Deti
z domova
sa ona
ihriskuprepochalana, ktorý by veľmi dôstojne a zodpovedne zastu
riadne
vyšantili,
zatrénovali
spo- obvodu aj
poval záujmy
obyvateľov
piateho si
volebného
ločne
s hráčmi
a následne ”si posedeli
ako poslanec
v zastupiteľstve.

pomohli deťom

ej obsah.
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v bufete, v ktorom mali prichystané
LPM.sk: Adam,„Dnešok
prečo sisme
sa rozhodol
občerstvenie.
si skvele kandidovať
na poslanca
mestského
zastupiteľstva?
užili
a veríme,
že rovnako
pozitívne
O práci
zastupiteľstvaaktisom sa dozvedel
dojmy
majúmestského
i deti. V podobných
prostredníctvom mojej mamy, ktorá bola poslanky
vitách
plánujeme pokračovať aj v buňou v rokoch 2010 až 2014. Zistil som, že poslanci ma
dúcnosti,”
zhodnotil
akciua nie
vedúci
jú na náš život
výrazný vplyv
je to len o „veľkej”
mužstva FC Malacky Lukáš Višváder.

osade. Presadzujem, aby spolu s výstavbou tejto novej
kanalizácie bola vybudovaná tiež nová asfaltová ces
ta. Ak dostanem vo voľbách dôveru ako poslanec, rád
by som bol pri rekonštrukcii cesty a chodníkov Sasin
kovej ulice a Ulice 1. mája od športovej haly po Pribino
vu ulicu.

Ing. Adam Janík (volebné číslo 2), 27 r., povolaním staveb
ný inžinier.

politike a politických stranách. Najlepším dôkazom je
práve posledné volebné obdobie, keď sa toho pre naše
mesto urobilo naozaj veľmi veľa. Rozhodol som sa kan
didovať práve preto, aby som bol súčasťou kolektívu,
ktorý tento naštartovaný motor pozitívnych zmien pože
nie ďalej. O dianie v meste a mestskom zastupiteľstve sa
zaujímam už dlhší čas a myslím, že tento kolektív mám
čím obohatiť. Trochu mladej krvi a moderného zmýšľa
nia by mohlo zastupiteľstvo skvalitniť.
LPM.sk: Čomu by si sa chcel venovať v prípade
úspechu vo voľbách vo svojom piatom obvode?
Tých cieľov je niekoľko. Rád by som po boku súčas
ných poslancov Pavla Tedlu a Katky Trenčanskej pokra
čoval v začatej masívnej obnove vnútroblokov. Ďalším
v poradí by bol vnútroblok na Ulici 1. mája pri Rulete,
prístupová komunikácia ku garážam pri Inštalmonte
a Ulica Martina Rázusa. Viem, že je pripravený aj pro
jekt výstavby novej kanalizácie na Ulici Jozefa Kubinu
vrátane hlavnej kanalizačnej vetvy v záhradkárskej

LPM.sk: Pôsobíš aj na akademickej pôde. Prečo
práve Katedra hydrotechniky a čím ťa zaujala
problematika protipovodňovej ochrany?
K vode som inklinoval už od detstva. Keď vonku lia
lo, často som vybehol na ulicu a pomáhal vode odtekať
do kanálov. Keď som však začal chodiť na stavebnú
fakultu, vôbec som netušil, že niečo také ako voda sa
dá aj študovať. Po bakalárskom stupni, v ktorom som
vyštudoval Stavby na tvorbu a ochranu prostredia, som
prestúpil na odbor Vodné stavby a vodné hospodárstvo
a vybral som si katedru hydrotechniky. Dôvodom bolo
to, že táto katedra sa venuje viac konkrétnym stavbám
než napríklad hydrológii. Problematika protipovodňo
vej ochrany ma zaujala práve tým, že rieši konkrétny
problém a hľadá stavebné riešenia, ako ochrániť ľudí
pred nešťastím.
LPM.sk: Malacky nemajú v mnohých častiach samostatnú dažďovú kanalizáciu. Ako dnes riešia
moderné mestá odvádzanie týchto vôd?
V súčasnosti je nielen moderné, ale aj správne
dažďovú vodu neodvádzať, ale skôr podporovať pri
rodzenú retenciu územia, teda laicky povedané, zadr
žiavanie vody tam, kde spadne. Vnímame čoraz čas
tejšie obdobia sucha, a keď konečne zaprší a my vodu
rýchlo odvedieme do tokov a ona odtečie, nevyuži
jeme ju a o pár dní ani nevieme, že pršalo, opäť je su
cho. V mestách sa, samozrejme, retencia podporuje
zložitejšie ako v neurbanizovanej krajine, aj tu však
existujú riešenia, ktoré možno použiť. Namiesto odve
denia vody dažďovou kanalizáciou ju môžeme zviesť
do drenážnych prvkov a nechať ju vsakovať, môžeme
vytvárať v mestách vodné prvky, ktoré dažďová voda
dotuje, môžeme pomocou dažďovej vody zavlažovať
stromy, ktoré to majú najmä počas horúčav v mestách

Objednávateľ: JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.,
Agátová 4, 901 01 Malacky • Dodávateľ: Mestský úrad Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky, IČO 00304913
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náročné a často bojujú o prežitie. Takýmito opatrenia
mi sa nielen „zbavíme” dažďovej vody, ale ochladíme
si mesto počas horúčav a doplníme zásoby podzemnej
vody. Veľmi dôležitý je však správny návrh takýchto
opatrení, pretože počas extrémnych dažďov sa nesmie
stať, že voda nestíha odtekať a my máme zaplavené
cesty v meste.
LPM.sk: Sme svedkami čoraz intenzívnejších až
prívalových dažďov, čo je za týmto javom?
Nielen intenzívne dažde, ale aj obdobia sucha sú
dôsledkom zvyšovania teploty atmosféry na našej pla
néte. Atmosféra s vyššou teplotou môže obsahovať viac
vody a môže ju naraz uvoľniť vo forme zrážok. Alebo,
ak trvá teplejšie obdobie dlhšie, znamená to zvýšenie
výparu, čo vedie k nedostatku vody, teda k suchu. Naše
mesto našťastie nemá veľké problémy so záplavami,
ktoré takéto intenzívne dažde často spôsobujú. Máme
však miesta, kde si ich prejav môžeme uvedomiť, na
príklad zaplavovaný podjazd na Jesenského ulici. Naše
mesto treba na dažde a suchá vopred pripraviť, preto
že tieto fenomény sa pomaly stávajú bežnou súčasťou
našich životov.
LPM.sk: Akým trendom by sa mali Malacky uberať
v oblasti vodozádržných opatrení? Presadzoval
by si aj nejaké konkrétne projekty?
V prvom rade by som určite presadzoval vyrieše
nie existujúcich problémov, ako napr. už spomínané
zatápanie Jesenského ulice pod diaľničným privádza
čom, cesty pri predajni Hílek na Pezinskej ulici alebo
problém s vodou, ktorá počas búrok steká zo Zámoc
kého parku. Treba v tejto oblasti aj počúvať hlasy ob
čanov, keďže oni najlepšie vedia, čo sa im počas dažďa
deje v okolí ich bydliska. Čo sa týka konkrétnych ná
vrhov, moju plnú podporu bude mať pripravovaný
projekt nového parku na Záhoráckej ulici, kde sa bu
dú realizovať aj práve vodozádržné opatrenia. Pred
voľbami do VÚC súčasný primátor J. Říha predstavil
víziu čiastočnej obnovy Jursovho rybníka pred Zámockým parkom, čím ma osobne veľmi zaujal, a rád by som
pomohol pretaviť túto víziu bližšie k realizácii, aj keď si
uvedomujem, že to nebude jednoduché. V meste by sa
našlo viacero lokalít, kde by sa mohli realizovať vodo
zádržné opatrenia, či už vo forme parčíkov s vodným
prvkom, napríklad jazierkom alebo formou vsakovacích
prvkov. Teraz je práve vhodná chvíľa na realizáciu ta
kýchto projektov, pretože ich podporuje Európska únia,
a je to šanca, ako získať pre mesto peniaze z externých
zdrojov.
Platená inzercia. Redakcia nezodpovedá za jej obsah.

Šarkaniáda – lietala celá rodina

masáže

pripravilo pre všetkých nadšencov
lietania Šarkaniádu 2018. Keďže púšťanie šarkanov patrí k obľúbenej je-

Hladoši si mohli počas zápolenia
pochutnávať na perníkových drakoch. Všetky zúčastnené deti si do-

mov odniesli diplom a malú odmenu. Ďakujeme Jane Kovarovičovej
z OTP banky za pekné ceny a majiteľom športovo-kynologického centra
Canisland za poskytnutie priestoru.
Text a foto: CVČ
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Pyžamká pre choré deti
Facebook je niekedy dobrá vec.
Práve odtiaľ sme sa dozvedeli, že
v nemocnici na Kramároch potrebujú detské pyžamká. Oslovili sme rodičov našich detí s nádejou, že urobíme dobrý skutok. Po slabom začiatku sa všetko dobre rozbehlo. Máme
zapísaných 46 detí a dostali sme viac
ako 30 pyžám.
Maminám a ocinom našich detí
patrí veľké uznanie. Mysleli na dru
hých, celkom neznámych rodičov,
ktorí majú deti v nemocnici. A naši
škôlkari dostali od Slniečka malý časopis a pracovný zošit. Za to, že majú
rodičov s dobrými srdiečkami.
Text a foto: MŠ Záhorácka

sennej zábave, mladých pretekárov
neodradilo ani chladnejšie počasie.
Vetrík fúkal priaznivý, čo sa odrazilo
na skvelých výkonoch drakov a dračíc.
Malí umelci priniesli do výtvarnej
súťaže doma vyrobených šarkanov,
ktorých krásne a originálne vyzdobili. V hlavnej leteckej súťaži sa pokúšali pretekári dostať svojho šarkana
čo najvyššie, pričom zažívali vzlety aj
pády. Našťastie zvíťazil tímový duch
a za podpory celých tímov sa podarilo každému drakovi pozerať na svet
z výšky.
Podujatím sprevádzal skúsený
moderátor Anton Pašteka, ktorý
svojím šarmom a skvelou zábavou
dostal do varu všetkých naokolo.
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Filip Draškovič predviedol
skvelú nemčinu
Mestský úradom sa ozývala nemčina. Primátor mesta privítal víťaza národného kola v rečníckej súťaži Jugend debattiert international
Filipa Draškoviča, ktorý sa ako jeden z dvoch Slovákov dostal až do
medzinárodného finále. Pozvanie prijal spolu so svojou profesorkou
Denisou Pochylou a zahraničnou lektorkou Barbarou Weishaupt, ktoré mu pomáhali s prípravou na súťaž.

Filip Draškovič navštevuje štátne
gymnázium v Malackách, kde ne
mecký jazyk študuje v programe
DSD – Deutsches Sprachdiplom. Súťaže Jugend debattiert internatio
nal sa od školských až po národné
kolo zúčastnil spolu s viac ako 2500

študentmi. „Zo slovenského finále
sme postúpili dvaja a potom sme re
prezentovali Slovensko na medziná
rodnom týždni, kde malo zastúpenie
12 krajín strednej a východnej Euró
py,” povedal Filip. Primátor mesta
mu k obrovskému úspechu zablahoželal a zároveň mu poďakoval za
vynikajúcu reprezentáciu školy, Malaciek i celého Slovenska.
O svojej vynikajúcej nemčine a rétorických schopnostiach Filip presvedčil nielen odbornú porotu na
súťaži, ale i nás, keď časť spoločného
stretnutia sám pretlmočil do nemec
kého jazyka. Počas rozhovoru prezradil, ako sa pripravoval, ako sa učil
správne debatovať a reagovať na kritiku počas pobytu v Drážďanoch, aj
ako prebiehala súťaž. „Každý musel
debatovať na dve témy. V našom prí
pade to boli – Má byť sexualizovaná
reklama zakázaná? a Je potrebné
zakázať plasty jednorazového pou
žitia?” vysvetlil Filip. Navyše sa pred
debatou žrebuje, či bude debatujúci zastávať pozíciu pre alebo proti.
Na súťaži teda nestačila len znalosť cudzieho jazyka, potrebné
boli i debatné schopnosti. Napriek
tomu, že Filip nenavštevoval žiadne
debatné krúžky, ukázal, že diskutovať vie. A čo je dôležité pri štúdiu cudzieho jazyka?
„Obklopiť sa tou rečou. Zároveň
veľmi veľa vnímať a pamätať si,” prezradil nám Filip.
Jeho profesorka D. Pochylá do
dala: „My vždy hovorievame, že treba
s cudzím jazykom žiť.”
Text: N. Bednáriková,
foto: Ľ. Pilzová

Športovú halu
zaplavili študenti

Výber strednej školy je dôležitým a často i neľahkým rozhodnutím.
Keďže raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť, Bratislavský samosprávny kraj (BSK) pravidelne organizuje pre budúcich stredoškolákov
Deň župných škôl, ktorý sa tento rok konal i v Malackách.

Do ŠH Malina sa prišlo predstaviť
viac ako 30 škôl z celej župy. Ôsmaci
a deviataci mali tak možnosť dozvedieť sa bližšie informácie o zamera
ní, učebných odboroch, zaujímavostiach či úspechoch jednotlivých škôl.
Mohli sa stretnúť s konkrétnymi skúsenosťami študentov a získať jasnejšiu predstavu o školách v blízkom
okolí. Úplnou novinkou v rámci malackých škôl je bilingválne štúdium
v anglickom jazyku, ktoré bude

od septembra 2019 poskytovať
Gymnázium Malacky. Žiaci z malackého okresu už nebudú musieť za
dvojjazyčným stredným vzdelaním
cestovať do Bratislavy.
Okrem informačných stánkov si
mohli návštevníci užiť i pestrý sprievodný program, v ktorom nechýbala
hudba, spev, tanec, módna prehliadka, prezentácia viazania kytíc či ky
nologické ukážky.
-nb-

Žiaci zo Záhoráckej a Štúrky na pobyte v Anglicku
V druhej polovici septembra sa žiaci ZŠ Štúrova a ZŠ Záhorácka pod
vedením učiteliek Silvie Adamcovej a Lívie Biesikovej zúčastnili na
jazykovo-poznávacom pobyte v anglickom Devone. Ich cieľom bolo
upevnenie si znalostí anglického jazyka nadobudnutých počas vy
učovania. Dlhú cestu autobusom si spestrili návštevou Bruselu, kde
si prezreli Minipark Európa a Atomium. Po vyše dvojhodinovej plav
be trajektom z Calais do Doveru ich privítalo typické pochmúrne, daždivé anglické počasie.

Počas cesty videli najstaršiu an
glickú katedrálu do Winchestri aj
slávny Stonehenge. V Barnstaple po
dvoch dňoch cesty konečne žiaci
spoznali svoje hosťovské rodiny,
v ktorých strávili nasledujúcich sedem dní.
V pondelok ráno sa začalo vyučovanie. Najprv sa predstavili noví
učitelia a zoznámili ich so školou.
Naši žiaci boli rozdelení do troch
skupín podľa úrovne znalosti jazyka.
Hodiny boli veľmi zaujímavé, vede-

né v uvoľnenej atmosfére. Anglickí
vyučujúci približovali históriu Anglicka i mesta Barnstaple. Povzbudzovali žiakov, aby komunikovali,
aby sa vyjadrovali zrozumiteľne
a aby si obohacovali slovnú zásobu. Žiaci aktívne pracovali a všetko
nové si zaznamenávali do denníkov.
Svojím úsilím, aktivitou a zjavným
pokrokom nám robili veľkú radosť.
Každý deň po skončení vyučovania
na nás čakal autobus so sprievodcom Mattom. V jeho spoločnosti

sme spoznali krásy a históriu grófstva Devon. Na vedomosti získané
počas popoludňajších výletov pozdĺž Atlantického oceánu na druhý
deň nadväzovalo vyučovanie. Počas posledného dňa v škole si žiaci
pripravili divadelné predstavenia
a prezentovali vlastné projekty.
Všetci zúčastnení získali certifikáty,
potvrdzujúce úspešné absolvovanie
jazykového kurzu.
Sedem dní uplynulo ako voda
a prišiel čas návratu. Autobus s milými vodičmi Miškou a Radom s nami
prešiel vyše 5-tisíc kilometrov. Žiaci
na pobyt stále spomínajú a my učitelia s radosťou konštatujeme, že sa
ich posilnené jazykové vedomosti
začínajú prejavovať aj na hodinách.
Nech im to dlho vydrží!
Text a foto:
S. Adamcová a L. Biesiková

Podporme Patrika zo ZŠ Záhorácka v Detskom čine roka!

Projekt Detský čin roka už 18 rokov motivuje deti, aby robili
dobré skutky. Počas jeho existencie sa doň zapojilo viac ako
jeden a pol milióna detí, ktoré konali a podporili dobro.

V kategórii Pomoc v rodine sa do hlasovania o Detský čin roka
2018 dostal aj žiak ZŠ Záhorácka Patrik. Tento chlapec obetavo pomáha mame s postihnutou sestričkou. „Musel som síce skoro dospieť,
no neľutujem ani chvíľu, že si neužívam detský život tak ako moji spolu
žiaci. Maminke je to ľúto. Urobila by všetko pre to, aby som mal normál
ne detstvo. No ja ho predsa mám. Pomáham jej rád a s láskou. Neviem
si predstaviť, že by to bolo inak,” hovorí Patrik. Jeho príbeh nájdete na
www.detskycin.sk, časť PRÍBEHY – PRÍBEHY 2018 – kategória POMOC V RODINE. Hlasovať sa dá do 30. novembra.
-red-
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Je jedným z nás...

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska
v Malackách
pozýva na

pietnu spomienku na padlých
počas svetových vojen
v pondelok 12. novembra o 10.45 h
pri pomníku padlých na Radlinského ulici v Malackách.
Na flámskych poliach
kvitnú maky divé,
rad za radom lemujú
biele kríže clivé.

§
právna poradňa

Darovanie založeného bytu
s vecným bremenom

Krv. Slovo, ktoré vyvoláva obavy, strach... Vzácna tekutina.
Nositeľka života. Nevyhnutne
ju potrebujeme. V každodennom živote si ani neuvedomujeme, že nám neustále prúdi
v žilách... roznáša dôležité látky do každej bunky nášho tela.
Ale čo, keď ju nemáme? Alebo: čo
keby jej nebolo dosť v krvných bankách? Preto je darovanie krvi tým
najcennejším darom, ktorý môže dať
človek človeku. Nezištne. Bez nároku na odplatu, bez poznania toho,
komu krv poputuje, bez fanfár, niekedy aj v žalostných podmienkach...
Nie je veľa takých, ktorí darovali krv 100-krát, a získali tak najvyššie
ocenenie Kňazovického medailu.

Jedným z jej držiteľov je poslanec
MsZ Pavol Tedla. Pravidelným bezplatným darcom krvi je od mlados
ti, niekoľkokrát ho zavolali na daro
vanie aj v akútnych prípadoch.
Skromný učiteľ bratislavského
gymnázia, predseda komisie pre
školstvo a šport a tiež poslanec vy
konávajúci občianske obrady – tu
všade je prítomný svojím nenápadným a sympatickým vystupovaním.
Som hrdá na to, že je to môj brat
a touto cestou mu ďakujem za všetkých anonymných ľudí, ktorým jeho
krv pomohla a možno aj zachránila život. Kiežby bolo medzi nami čo
najviac nezištných darcov. Kiežby
nás bolo čo najmenej odkázaných
na darovanú krv.
Text: J. Pagáčová, foto: S. Osuský

Naši mladí hasiči
sa nestratili
V októbri sa zúčastnili na jesennom kole súťaže mladých hasičov
v Sološnici. Spomedzi 18 tímov z celého okresu sa umiestnili na skvelom 4. a 7. mieste. Malacké družstvo
tvorili Nikoleta Odumorková, Mi
chaela Odumorková, Vivien Ma
ďaričová, Ela Maďaričová, David
Halámek, Kristián Maďarič, David

Šánik a Adrián Maďarič. Viedli ich
Ivana Odumorková a Zdeno Šubín.
Dobrovoľný hasičský zbor Malacky
prijme do svojich radov mladých hasičov aj ďalšie nové tváre.
Kontakt:
I. Odumorková, mobil 0904 364 177.
Text a foto: DHZ Malacky

Počas manželstva sme s manže
lom kúpili byt do osobného vlast
níctva. Po rozvode v ňom zostal
bývať a mne vyplatil môj podiel. Na
vyplatenie si zobral úver, za ktorý
ručí spomínaným bytom. Zároveň
sme sa dohodli, že byt darujeme
synovi, avšak s podmienkou doži
votného užívania exmanžela. Je
možné darovať byt už teraz, alebo
sa musí počkať na splatenie úveru?
Môže sa syn stať vlastníkom tohto
bytu aj s podmienkou dožitia ex
manžela a zároveň s ťarchou úveru?

Podľa toho, čo uvádzate, bolo na
zabezpečenie úveru vášho manžela
zriadené záložné právo k bytu v prospech veriteľa (napr. banky). Aj po
zriadení záložného práva zostáva
záložca aj naďalej vlastníkom zá
lohu, v tomto prípade bytu. Váš bývalý manžel ako záložca môže záloh
používať zvyčajným spôsobom, je
však povinný zdržať sa všetkého,
čím sa okrem bežného opotrebovania hodnota zálohu zmenšuje, pokiaľ v záložnej zmluve nie je
dohodnuté inak.
Občiansky zákonník nebráni darovaniu založeného bytu, avšak
vzhľadom na bežnú prax je veľmi
pravdepodobné, že zmluva o zriadení záložného práva obsahuje
podmienku súhlasu záložného veriteľa s prevodom bytu. Ak by v ta
komto prípade došlo k darovaniu založeného bytu bez súhlasu záložného
veriteľa, išlo by o porušenie zmluvných podmienok, s ktorým sa spájajú
rôzne sankcie, napr. nárok veriteľa
na okamžité splatenie celého úveru.
Čo sa týka zriadenia vecného
bremena spočívajúceho v práve do
životného užívania k založenému
bytu, ide o skutočnosť, ktorá značne
znižuje hodnotu bytu, a v prípade
výkonu záložného práva veriteľom
(ak by úver nebol splácaný) by výrazne obmedzovala jeho uspokojenie, pretože predaj bytu s vecným
bremenom doživotného užívania je
problematický.
V každom prípade je potrebné,
aby váš exmanžel pred uskutočnením akýchkoľvek právnych úkonov
týkajúcich sa bytu rešpektoval ustanovenia záložnej zmluvy a obrátil
sa na záložného veriteľa (banku).
V zásade možno povedať, že záložný
veriteľ nemá dôvod brániť v prevode
bytu na vášho syna, keďže byt by aj
po darovaní zostal zaťažený záložným právom. No samozrejme nie je
povinný súhlas udeliť. Zároveň je veľmi nepravdepodobné, že by záložný

veriteľ súhlasil so zriadením vecného
bremena k bytu spočívajúceho v práve doživotného užívania vaším manželom.
Ak teda chcete darovať byt vášmu
synovi s podmienkou zriadenia vecného bremena doživotného užívania, s najväčšou pravdepodobnosťou záložný veriteľ súhlasiť nebude.
V tomto prípade je už len možnosť
počkať na zánik záložného práva,
a to či už splatením úveru alebo pre
nesením záložného práva na inú ne
hnuteľnosť. S darovaním bytu bez sú
časného zriadenia vecného bremena
by podľa nás mohol záložný veriteľ
súhlasiť, to však nie je ideálne riešenie pre vášho manžela, ktorý by sa
vystavil riziku, že bude v budúcnosti
nútený byt opustiť. Zároveň upozorňujeme, že ak je váš syn maloletý,
bude proces o niečo komplikovanej
ší, pretože je potrebné požiadať súd
o ustanovenie opatrovníka, ktorý
zmluvu za vášho syna uzavrie, a následne takáto zmluva podlieha
schváleniu súdom.
Len na okraj upozorňujeme, že
domáhať sa vrátenia daru je možno
len v jedinom prípade, a to ak sa obdarovaný správa k darcovi alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo
porušuje dobré mravy.
JUDr. František Kurnota, advokát

Máte právny problém? V spolupráci s ad
vokátom F. Kurnotom odpovieme na vaše
otázky, poradíme v zložitých situáciách.
Právna poradňa je bezplatná, diskrétnosť
zaručujeme. Kontaktovať nás môžete aj
anonymne. Otázky na právnika posielaj
te na adresu: poradna@malacky.sk, prí
padne na poštovú adresu:
Mestský úrad,
Bernolákova 5188/1A,
901 01 Malacky
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MALACKÁ MATRIKA
od 23. do 31. 10. 2018
Novembroví
jubilanti
80 rokov
Eduard Granec
Mikuláš Lavička
Ladislav Letenay
Jozef Šiša
85 rokov
Ján Sloboda
90 rokov
Terezia Čermáková
Alžbeta Hurbanová
91 rokov
Štefánia Poláková
Srdečne blahoželáme!
SPOMIENKY
4. novembra si pripomíname 23.
výročie, čo nás navždy opustila
naša drahá Alžbeta Poláková.
S láskou a úctou spomína celá rodina. Kto ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku.
28. novembra si
pripomíname 120.
výročie narodenia
nášho drahého
Františka Hájka
z Kostolišťa.
S láskou spomína
jú dcéra Gitka, tri vnúčatá, šesť
pravnúčat a štyri prapravnúčatá.

Koncert
venovaný
seniorom
Október je každoročne mesiacom
úcty k starším. Preto ani v Malackách
nechýbal tradičný koncert, ktorý venuje mesto našim seniorom. V Kultúrním domčeku so šlágrami vystúpil
Miroslav Švába, po ňom sa predstavila hudobná skupina Eminent. Okrem
známych ľudových piesní pobavila
aj imitáciou Andera z Košíc. Seniori
v hľadisku si najskôr iba pospevovali,
potom si niektorí z nich aj zatancovali. Pri odchode dostal každý z nich
P. Arpášová
ružu.		

č. 20 vyjde 21. novembra

Jesenná deratizácia
MsÚ Malacky určuje termín
na vykonanie jesennej preventívnej celoplošnej deratizácie na území mesta Malacky do 15. novembra.

Povinnými subjektmi na vykonanie preventívnej deratizácie sú fyzické osoby a správcovia zariadení
spoločného stravovania, zdravotníckych zariadení, obchodných
a podnikateľských prevádzok,
školských a predškolských zaria
dení, prevádzkových a administratívnych budov, obytných domov, rodinných domov (v prípade
chovu hospodárskych zvierat),

kanalizačnej siete, výrobných
a prevádzkových objektov, vojenských objektov.
Tieto subjekty sú povinné vykonať deratizáciu vo svojich objektoch, príp. v objektoch, kde na území
mesta Malacky vykonávajú funkciu
správcu. Po vykonaní deratizácie
treba zaslať pracovný list, resp. iný
vierohodný doklad o výkone týchto prác obratom na MsÚ Malacky
(Útvar výstavby a životného prostredia, Bernolákova 5188/1A, 901 01
Malacky). Nedodržanie týchto povinností bude postihované v zmysle
platných právnych predpisov.
Útvar výstavby a živ. prostredia MsÚ
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Slovenský olympijský výbor

ším strelcom slovenskej najvyššej súťaže. Odmenou za vynikajúce výkony
v uplynulej sezóne bolo nielen ocenenie Objav roka Fortuna ligy, ale aj
ponuka na prestup od účastníka talianskej ligy Empoli FC. Na konte
má zatiaľ jeden gól, ktorý strelil hneď
pri svojom debute proti FC Janov.
„Vôbec som nebol nervózny. Povedal
som si, že je to pre mňa obrovský mo
ment, a preto musím byť predovšet
kým uvoľnený. Potreboval som byť
v pohode, aby som neurobil žiadnu
chybu,” opísal svoje pocity pri debute v Taliansku v rozhovore pre denník Šport talentovaný útočník. Mráz
nastupuje zvyčajne ako striedajúci
hráč, ale vo svojej minutáži preukazuje potenciál do budúcnosti. Všimol
si to aj dnes už bývalý tréner seniorskej reprezentácie Slovenska Ján Ko
zák, ktorý ho nominoval na zápas

ocenil Vladimíra Mihočka
Bývalý stolný tenista a vynikajúci stolnotenisový tréner
Vladimír Mihočko dostal ocenenie od Slovenského olympijského výboru (SOV) za celoživotnú dlhodobú prácu a prínos pre rozvoj olympijského
hnutia na Slovensku. Malačan aktívne pracoval v oblasti
športu až do roku 2015, keď
odišiel na dôchodok. Dovtedy
viedol v pozícii riaditeľa mestskú organizáciu pre správu
športovísk AD HOC.

Po kariére si v súčasnosti užíva seniorský vek. „S manželkou od marca
až do jesene trávime čas na chate v re
kreačnej oblasti Tomky. Vzhľadom na
moje doterajšie povolanie som si cha
tu príliš neužil, aj keď ju vlastníme už
40 rokov. Rád chodím po lese, zbieram
hríby a čajové bylinky. Okrem toho
často chodíme aj k rodinným známym
do Chorvátska na ostrov Vir,” vyjadrila
sa malacká, československá i slovenská stolnotenisová legenda Vladimír
Mihočko st. pre časopis Slovenský
stolný tenis.
Text: M. Binčík, foto: LPM

Práci pre mesto predchádzala je
ho bohatá hráčska i trénerská kariéra. Už ako 19-ročný sa stal majstrom
Slovenska, k tomuto titulu pridal ďal
šie tri v dvojhre a päť v štvorhre. Tieto výsledky mu zaistili miesto vo vte
dajšej reprezentácii Československa.
Ako tréner viedol najprv reprezentá
ciu kadetov a juniorov ČSSR, po rozpade republiky sa stal trénerom slo
venského seniorského reprezentač
ného výberu mužov. V období samostatného Slovenska sa zaslúžil o roz
voj stolného tenisu aj ako predseda
športovej komisie reprezentácie. Národný tím pod jeho vedením získal
37 medailí.
Vladimír Mihočko sa nemalou
mierou zaslúžil o kvalitatívny vzrast
slovenských olympionikov a za celo
životné úsilie si prevzal z rúk minis
terky školstva Bronzový odznak SOV.

Malacký rodák
Samuel Mráz hrá
taliansku Serie A
Dvadsaťjedenročný futbalista
Samuel Mráz, ktorý s futbalom
v detských kategóriách začínal
v Malackách, pred aktuálnou
sezónou prestúpil zo Žiliny do
talianskeho Empoli.

O služby mládežníckeho sloven
ského reprezentanta sa nováčik Se
rie A Empoli FC začal zaujímať po se
zóne 2017/2018. V tomto ročníku sa
stal s 19 gólmi za MŠK Žilina najlep-

s Českom v Lige národov a priateľské
stretnutie vo Švédsku. Práve na seve
re Európy zažil debut za seniorský
národný tím, keď v druhom polčase
remízového zápasu striedal Adama
Nemca. Empoli FC má ambíciu hrať
najvyššiu taliansku ligu aj budúcu sezónu, k záchrane medzi elitou by mu
mali pomôcť aj góly mladého rodáka
z Malaciek.
Text: M. Binčík,
foto: Empoli FC Official

Malačania v úlohe favorita zvíťazili nad Vajnormi
Malackí futbalisti si po štvorzápasovej šnúre bez víťazstva
v 13. kole III. ligy BFZ pripísali
tri body. Výhra nad poslednými Vajnormi bola samozrejmosťou, avšak nerodila sa vôbec ľahko.

Malačania chceli ísť za tromi bodmi už od začiatku stretnutia. Ich optický tlak vyústil do gólu v 35. minúte, keď hostí Davida Vöröša prekonal
Juraj Miklušičák. V prvom polčase sa
k nemu už nikto nepridal, i keď domáci mali aj ďalšie príležitosti na skórovanie.
Komplikácia pre Malačanov prišla
krátko po zmene strán, keďže v 54.

minúte videl po faule na prenikajúceho hráča Vajnor druhú žltú kartu
obranca Malaciek Štefan Kovárik. FC
Malacky tak musel dohrávať zápas
v desiatich. To však nevadilo Tomá
šovi Mifkovičovi, ktorý len štyri mi
núty po Kovárikovom vylúčení poslal
Malacky do dvojgólového náskoku.
Domáci aj v oslabení držali vedenie
o dva góly až do 85. minúty. Vajnory
sa síce vrátili do stretnutia zásluhou
gólu kapitána Aleša Číka, no ich nádej na bodový zisk definitívne pochoval už o minútu neskôr Rastislav
Havlík. FC Malacky teda zdolal posledný tím tabuľky z Vajnor 3:1.
Po 13 odohratých kolách sa malackí futbalisti nachádzajú na 10.

mieste. Najbližší ligový zápas odohrajú v nedeľu 4. novembra o 13.30
na ihrisku nováčika súťaže z Rusoviec.

FC Malacky–FK Vajnory 3:1 (1:0)
Góly: 35. Juraj Miklušičák, 58. Tomáš
Mifkovič, 86. Rastislav Havlík – 85. Aleš
Čík
Zostava FC Malacky: Ondrej Klem
pa – Lukáš Rupec, Štefan Kovárik (ČK),
Adam Velický, Martin Reisel – Jakub
Mráz, Samuel Livora (Denis Michalek),
Jakub Hitmar (Rastislav Havlík) – Juraj
Miklušičák (C), Tomáš Mifkovič (Sa
muel Vaniš), Vladimír Ronec.
Text: M. Binčík,
foto: FC Malacky

Stolní tenisti majú
za sebou úspešné zápasy
Dva zápasy, dve výhry – takúto výbornú bilanciu mali muži MSK Malacky v 3.
kole stolnotenisovej Extraligy.

Naše A-čko vyhralo zápas s Vranovom 6:1
(body Erik Illáš 3, Vladimír Jančí 2, Jaromír
Truksa 1) a s Michalovcami 6:0 (E. Illáš 2, V. Jan
čí 2, J. Truksa 2).
Ďalšie kolo sa uskutoční v domácom prostredí. Naši stolní tenisti privítajú MSK Čadca

(piatok 30. novembra, 18.00 h) a STO Valča
(sobota 1. decembra, 10.00 h).
V poradí druhý turnaj 1. ligy žien sa konal
v sobotu 27. októbra v Pezinku. Reprezen
tantky MSK Malacky Natália Kosová, Pavlína
Rajtoková a Petra Vidovičová zdolali súperky
z Trenčianskeho Jastrabia, Pezinka a Považ
skej Bystrice rovnakým výrazným rozdielom
10:0.
Text a foto: P. Rajtoková
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