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1.1.2000 
 
Koľko je nás? 
K 1.1.2000 majú Malacky 18 307 obyvateľov, z toho 2694 obyvateľov 
v dôchodkovom veku, 322 vdov, 198 vdovcov, 199 obyvateľov so zmenenou 
pracovnou schopnosťou, 129 obyvateľov rómskeho pôvodu. Toto sú údaje 
z prieskumu Výskumného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. 
 

 
Prvý sobáš roku 2000 v Malackách 
1.1.1978 bola prvou občiankou mesta Malacky, v roku 2000, na svoje 22. 
Narodeniny prvou nevestou, ktorá povedala svoje „áno“ nastávajúcemu 
manželovi v Chráme Nepoškvrneného počatia Panny Márie – Lucia Kovačiková 
 
 
1.1.2000 
Nový úrad 
1.1.2000 vstúpil do platnosti Zákon č.301/1999 Z.z. o štátnej správe v školstve, 
podľa ktorého vznikla v Malackách  Štátna školská inšpekcia, pod vedením 
PhDr. G:Vanekovej,CSc. Inšpekcia sa vyčlenila z Okresného úradu, z OŠMaTK. 
  
 
3.1.2000 
Prvý pôrod v roku 2000 v malackej nemocnici 
Vždy, ak je okrúhly rok, a tým rok 2002 bezesporu bol, očakáva sa 
prvonarodené dieťa  tak trochu s väčšou slávou. V Malackej nemocnici museli 
čakať až do 3.1.2000, kedy sa o 02.40 hod. narodil prvý občan v okrese Malacky 
– Patrik BURCL / rodičia sú z Gajar / , chlap s 3850 g hmotnosťou a 53 cm 
dĺžkou. Blahoželal mu snáď každí, vrátane primátora mesta a prednostu 
okresného úradu. Primátor odovzdal šťastným rodičom vecný dar. 
Odzneli však už mimo osláv i vážnejšie slová: oproti roku 1998 sa v Malackách 
narodilo o 54 detí menej, takže v roku 1999  bolo 392 pôrodov. Alarmujúci je 
však počet interrupcií – 210. 
Pre úplnosť, v predchádzajúcom roku sme mali 3 krát dvojičky a najčastejším 
menom bol Patrik a Nikola 
 
 
 
 



3. – 7.1.2000 
Američania na Záhorí 
V prvom januárovom týždni priletela do Malaciek misia  USAF, vedená pplk. 
F.Shepherdom, aby na mieste zistila, v akom stave sa nachádza letisko 
v Kuchyni. Na 33. Leteckej základni ich prijal plk. M.Babjak. Misia je 
predvojom budúcich amerických letcov, ktorý tu budú na svojich strojoch F-16 
a A-10 v roku 2000 cvičiť. 
Akcia  sa nezaobišla bez účasti médií a tak pri tejto príležitosti usporiadal 
tlačový tajomník MO SR tlačovku za účasti celoslovenských médií a Malacky 
boli stredobodom pozornosti médií v tom kladnom slova zmysle. 
 
 
10.1. – 12.1.2000 
Generál H.H.SHELTON 
Nebýva to tak často, aby ste mohli v Malackách stretnúť generála a to ešte 
amerického. 
V dňoch 10.-12.1.2000 bol na návšteve Slovenska  na pozvanie Náčelníka  
generálneho štábu, generála M.Cerovského Predseda Zboru náčelníkov štábov 
USA generál H.H.SHELTON, ktorý v rámci tejto návštevy zavítal i na 
33.leteckú základňu , kde sa okrem letcov stretol i s predstaviteľmi samospráv. 
Stretnutia sa zúčastnil i primátor nášho mesta, RNDr.Jozef Ondrejka. 
 
 
13.1.2000 
Jubilujúci rodák 
13.1.1928 sa v malackách narodil Karol MACHATA, herec, ktorého herecké 
umenie pozná každý Malačan. Mesto Malacky udelilo svojmu rodákovi 
Pamätný list za celoživotné dielo v oblasti kultúry. 
 
 
20.1.2000 
Budova na Záhoráckej ulici opäť mesta 
Mesto prevzalo od okresného úradu budovu, v ktorej do roku 1996 malo sídlo 
ZCK. Po vytvorení okresu  Malacky, v budove  bolo zriadené sídlo  OÚ . Teraz 
budova prechádza opäť do mesta . 
 
 
 
 
 
 



22.1.2000 
Primátor na TAIWANE 
RNDr.Jozef Ondrejka na pozvanie Združenia elektrotechnického priemyslu sa 
stal členom delegácie SR, ktorá navštívila industriálny park HSINCHU na 
TAIWANE. Cieľom návštevy bolo stretnutie s investormi, ktorí majú  záujem 
o äúčasť na budovaní hospodársko-priemyselného parku v Malackách. 
 
 
28.1.2000 
Absolútny víťaz – vodný motoristi 
Emil JUNG – malačan si na Kamennom mlyne prevzal Pohár za víťazstvo 
v kategórii T 850 v Slovenskom pohári vodných motoristov. Okrem víťazstva 
vo svojej kategórii si z vyhodnotenia odniesol i Putovný pohár absolútneho 
víťaza Slovenského pohára vodného motorizmu za rok 1999. Jeho držiteľom sa 
stal už po tretí krát. 
Jeho syn Marián, zvíťazil v kategórii OSY 400. 
 
 
Nepopulárne opatrenie v mesiaci január 2000 
Mesačník MALACKÝ HLAS vstúpil do roku 2000 s desiatkou v hlavičke. 
Desiatkou preto, že už 10 rokov sprostredkováva občanom mesta a okolia 
informácie o dianí v meste, na mestskom úrade, zasadnutí MsZ a pod.  
Redakcia MALACKÉHO HLASU siahla v januári i k nepopulárnemu opatreniu 
– „zaokrúhlila“ cenu jedného výtlačku z 3,-Sk na 5,-Sk. 
 
 
Úspech žiakov Základnej umeleckej školy v Malackách 
V roku 1999 sa ZUŠ zapojila do medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorby detí 
a mládeže  TORUŇ 1999 –Poľsko. Do súťaže zaslalo výtvarné práce 26 500 detí 
zo 62 krajín. V mesiaci január prevzali žiaci ZUŠ Malacky 5 diplomov a Diplom 
získala i škola. Ocenení žiaci, ktorí pracujú pod vedenením akad.maliara Ivana 
Dulanskeho: Mária Bullová, Adam Havlík, Lenka Horilová, Filip Kolesík 
a Dominika Poláková 
 
 
Úspech žiakov Základnej školy, Záhorácka ul 95 Malacky 
V januári 2000 prevzala ZŠ ocenenie a finančnú odmenu za I.miesto v kategórii 
B / počet žiakov do 400/  od Slovenskej asociácie športu na školách za 
celoročnú súťaž v zapojenosti žiakov a ich umiestnenia na rôznych športových 
podujatiach  „ŠKOLA ROKA“. 
 
 



65 rokov boxu v Malackách 
V januári sa uskutočnila slávnostná členská schôdza BC RTJ Malacky pri 
príležitosti významného výročia – 65 rokov boxu v Malackách. Ali Reisenauer 
starší, prevzal malacký nestor boxu Pamätnú plaketu Slovenskej asociácie 
boxerov amatérov. 
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11.2.2000 
Nová tradícia františkánskeho gymnázia 
Riaditeľstvo Gymnázia sv.Františka Assiského v Malackách sa rozhodlo 
obnoviť tradíciu gymnaziálnych plesov v našom meste. Ples sa uskutočnil 
v priestoroch 33.leteckej základne v Malackách. Slávnostného otvorenia sa 
zúčastnili i zástupcovia mesta a vdp.Michal Pokopec. 
 
 
11.2.2000 
V Malackách vyrastá ďalšia generácia skvelých hudobníkov 
Žiaci ZUŠ sa zúčastnili krajského kola Hnúšťanský akord 2000, kde obstáli na 
výbornú. Súťažili v troch kategóriách. 
A kategória: Natália Komličková, Jana Sýkorová, Samuel Jurkovič -  I.miesto 
B kategória: Kristína Kovárová, Mária Slezáková, Lucia Osuská      - III.miesto 
C kategória: Lenka Hollá, Katarína Zaíčková, Michaela Zajačková   - I.miesto 
Všetci postupujú do celoslovenského kola v Hnúšti.   
 
  
12.2.2000 
Pre dobrú vec 
Spojiť príjemné s užitočným – toto sa podarilo organizátorom III.ročníka 
halového turnaja O putovný pohár generálneho riaditeľa Nafta Gas,a.s. Malacky, 
ktorý sa uskutočnil  v ŠH Malina. 
Výťažok zo vstupného vo výške 6.380,-Sk odovzdali organizátori Domu 
Svitanie v Jakubove. 
Poradie družstiev: 1.  NAFTA  GAS 

2. SFC PADZELEK 
3. ŠPORT  Bratislava 

 
12.2.2000 
Majstrovstvá Slovenska v atletike žiakov 
Výprava AC Malacky opäť bodovala. Alena Patkánová vyhrala beh na 60 m 
a v behu na 800 m obsadil Michal Kozel 3.miesto. Na majstrovstvách Slovenska 
v atletike dorastu obsadil Tomáš Petratur v behu na 60 m 2.miesto Alena 
Patkánová v behu na 60 m  obsadila 3.miesto. Ivana Mihalovičová  v trojskoku 
obsadila 4.miesto – len 4 cm ju delili od medaily. 
 
 
 



 
18.2.2000 
Deň s Fabiou 
Uplynulo 5 rokov, čo Spoločnosť Hílek a spol. Sa začala zaoberať predajom 
automobilov, a za krátky čas sa stala najväčším predajcom automobilov českej 
značky na Záhorí. V tento deň  pripravila firma pre občanov Deň s Fabiou, kde 
prezentovali i činnosť firmy. Deň ukončili slábnostnou recepciou za účasti 
zástupcov štátnej správy a samosprávy. Hosťom bol i herec Marián Labuda. 
 
 
25.2.2000 
4. REPREZENTAČNÝ  P L E S 
4. reprezentačný ples sa uskutočnil  pod záštitou primátora mesta, RNDr.Jozefa 
Ondrejku. Ples organizoval Mestský úrad,  MINKA a firma SMON 
v priestoroch hotela Átrium, do tanca hrala hudba Pavla Vávru.  Plesu sa 
zúčastnil i poslanec NR SR Peter Weis. 
Víťažok z plesu odovzdal RNDr.Jozef Ondrejka ZUŠ, CVČ a Osobitnej škole. 
Ďalší príspevok putoval na účet zbierky mamograf. 
 
 
26.2.2000 
Malačanka na plese za hranicami 
Na pozvanie spolku Šohajé a miestneho kultúrneho strediska z moravskej obce 
Veselí nad Moravou sa zúčastnila dychová hudba Malačanka 8.muzikantského 
plesu.Malačanka bola jediný zástupca zo Slovenska. Prehliadky a plesu sa 
zúčastnilo 12 súborov. 
 
 
29.2.2000 
Pripomienkovanie ukončené 
Mesto podľa ustanovenia § 4 zákona 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu. 
V súčasnosti sa spracovávajú pripomienky ku konceptu. Dotknuté osoby mali 
priestor 60 dní na pripomienkovanie, ako i možnosť vyjadriť svoje pripomienky 
na stretnutí s primátorom, kde bol prítomný i spracovateľ územnoplánovacej 
dokumentácie s viac ako 10 odborníkmi. 29.2. bolo verejné pripomienkovanie 
oficiálne ukončené. 
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1.3.2000 
Kampaň Marec – mesiac čistoty  
V TV MINKA začala kampaň Marec – mesiac čistoty, zameraná na jarné 
upratovanie a úpravu mesta. 
 
 
7.3.2000 
Pochovávanie basy 
Zvučný hlas Lenky Dubníčkovej, folklórne súbory Slnečnica a Tatranec zo 
71.záchrannej brigády CO v Malackách  boli hlavnými aktérmi pochovávania 
basy, ktoré zorganizovalo občianske združenie Neverland a ZO ÚŽS 
v Malackách. Fašiangove masky a mladučký šabliari začali svoju púť mestom 
na MsÚ, OÚ a postupne cez mesto prešli pred CVČ. Tu bolo veľa zábavy pri 
smútočnom pochovávaní basy. 
 
 
16.3.2000 
Európa v škole 
Hnutie Európa v škole je nástrojom zavádzania európskej dimenzie do 
národného školstva. V tento deň sa v Synagóge uskutočnilo vyhodnotenie 
okresného kola súťaže. Do súťaže sa zapojilo 14 ZŠ v okrese a jedno 
gymnázium. 
 
 
18.3.2000 
Strelecké preteky 
Na vojenskej strelinici Senica Záhorie sa uskutočnili strelecké preteky 
odstrelovačov v netradičných disciplínach na vzdialenosť 100 až 300 metrov. 
Pretekov sa zúčatnilo 16 strelcov zo Slovenska a Čiech. Úspech malačanov: 
Kategória ŠTANDARD – 2.miesto Marián Foltýn,  ŠSK Malacky a 3.miesto 
Ing.Stanislav Haramia,ŠSK Malacky. 
 
 
 
 
 
 
 



22.3.2000 
Nové  združenie 
Vo veľkej zasadačke MsÚ sa uskutočnilo pracovné stretnutie Združenia 
výstavby kanalizácie v regióne Malacky za účelom združenia prostriedkov a síl 
pri realizácii tak potrebnej investície. Stretnutie za účasti primátorov miest 
a starostov si stanovilo hlavný cieľ, ako získať prostriedky na realizáciu. 
 
 
24.3.2002 
Slovenská sporiteľňa 
Budova Slovenskej sporiteľne sa stáva novou dominantou mesta a jej slávnostné 
otvorenie bolo spoločenskou udalosťou nielen mesta. RNDr.Dušan Jurčák, 
prezident Slovenskej sporiteľne a.s. bol hlavným aktérom slávnostného 
otvorenia malackej filiálký. 
 
 
28.3.2000 – 4.4.2000 
Malacké gymnazistky piate na svete. 
Stolný tenis je v Malackách veľmi populárny.Ani gymnázium nie je výnimkou. 
Vo francúzskom meste Beuvry sa uskutočnili medzinárodné majstrovstvá 
stredných škôl v stolnom tenise. Slovensko reprezentovali gymnazistky 
z Malaciek v zloženi: Zuzana Kúrová, Katarína Csillaghyová, Linda Mišejová 
a Petra Tančiboková. V konkurencii 13 družstiev obsadili piate miesto.  
 
 
Zámocký park 
V marci sa začal v parku výrub drevín v rámci projektu Obnova a rekonštrukcia  
Zámockého parku – I.etapa. V I.etape bude vybudovaná nová dlažebná cesta, 
obvodový múr, budú reštaurované brány a nainštalované nové lampy, 
osvetlenie, odpadové koše, lavičky a uskutoční sa výsadba novej zelene 
a drevín. Všetko sa bude diať pod kontrolou odborníkov a zástupcov orgánov 
a organizácií ochrany prírody a krajiny. 
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1.4.2000 
Celomestská brigáda 
V meste sa rozbehla celomestská brigáda završujúca kampaň Marec – mesiac 
čistoty. Poslanci MsZ si za cieľ určili vyčistenie mestského kúpaliska, aby mohli 
prebehnúť rekonštrukčné práce a občania v teplých letných dňoch mohli opäť 
využívať kúpalisko na regeneráciu svojich síl. Po poslaneckom prieskume bol 
zrušený prenájom kúpaliska súkromnému podnikateľovi, ktorý  svojim  
benevolentným prístupom  nechal zdevastovať priestory kúpalisko, čo je 
majetok nás všetkých. 
 
 
2.4.2000 
Na pomoc bezbranným 
Pod záštitou RNDr.Jozefa Ondrejku, primátora mesta sa uskutočnil benefičný 
koncert  rodákov zo Záhoria,ktoré pripravilo Svitanie – Združenie na pomoc 
ľuďom s mentálnym postihnutím v Malackách. 
 
 
3.4.2000 
Sťahovanie 
Po odsťahovaní Okresného úradu do novej budovy sa priestory na Záhoráckej 
1919 postupne prestavovali pre potreby MsÚ. 
3.4. sa začalo sťahovanie  MsÚ  na túto adresu:  Záhorácka 1919. 
Umiestnenie jednotlivých oddelení: 
Prízemie:           *  Oddelenie vnútornej správy a sociálnych vecí 
                          *  Oddelenie  pre styk s verejnosťou 

         *  Časť Ekonomického odelenia – referát daní 
Prvé poschodie: *  Primátor 
                          *  Prednosta  

*  Zástupca primátora 
*  časť Oddelenia vnútornej správy-organizačnoadministratívne 
*  Ekonomické oddelenie 
*  Oddelenie právne a správy majetku 
*  Oddelenie územného rozvoja 

Druhé poschodie:  *  Hlavný kontrolór 
*  Zasadačky 

 
 
 



3.4.2000 
Veľká noc v novom tisícročí 
Pod týmto názvom sa uskutočnila výstava v hoteli Átrium. Pútala veľkú 
pozornosť návštevníkov nielen výstavy, ale aj hostí hotela. Organizátorom 
výstavy bola ZO ZPCCH a ZO ÚŽS v Malackách. 
 
 
7.4.2000 
Deň narcisov 
„Vezmite si narcis a dajte nádej“ Takto vyzývali občanov aktivisti Ligy proti 
rakovine. V tento deň ožltli nádejou aj malacké ulice. Pod vedením p.Márii 
Osuskej sa uskutočnila zbierka i v Malackách. Vyzbierali 23.000,-Sk, ktoré 
organizátori zaslali Lige proti rakovine.  
 
 
10.4.2000 
Klub požiarnikov 
V pondelok sa uskutočnilo slávnostné otvorenie Klubu požiarnikov. 
Dobrovoľný požiarny zbor mesta Malacky dostal svoje nové priestory na 
Rázusovej ulici. Podpora mesta pre dobrovoľných požiarnikov je odzrkadlená 
i v zakúpení vozidla pre potreby zboru.  
 
 
11.4.2000 
Martin Babjak 
Malacká Synagóga bola svedkom triumfu operného speváka Martina Babjaka, 
ktorý na pozvanie ZCK vystupoval.  
 
 
26.4.2000 
65.výročie úmrtia M.I.Olšovského 
Narodil sa v roku 1873 a zomrel v roku 1935. Pôsobil v M alackách os roku 
1901 a pracoval u malackého advokáta. Ako súdny vykonávateľ. A súčasne bol 
učiteľom na súkromnej škole františkánov. Koncom augusta 1901 vstupuje do 
Františkánskeho kláštora v Malackách ako novic a napokon sa stáva gvardiánom 
kláštora. Má najväčšie zásluhy na založení františkánskeho gymnázia 
v Malackách. 
 
 
 
 



28.4. – 30.4.2000 
Súbor TREND za hranicami 
Členovia súboru TREND z Centra voľného času v Malackách  sa zúčastnili 
seminára v Českom Krumlove a tanečného galavečera, kde súbor reprezentoval 
región Záhoria a zožali zaslúžený úspech. 
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1.5.2000 
 
Prvomájové oslavy 
I v tomto roku  prebiehali oslavy 1.mája – Sviatku práce,  na Záhoráckej 
ulici.pred hotelom Tatra.Organizátorom bolo mesto v spolupráci s politickými 
stranami.  Mažoretky mesta Malacky, krátky prejav primátora, veľa hudby, 
stretnutia, to bol 1.máj. Občianske združenie Mladá demokratická ľavica 
a M.L.O.K pripravili pre deti tvorivé dielne pred CVČ, súťaže hry. 
 
 
MINKA – koniec jednej éry 
Dňom 1.mája sa zmenilo nielen logo káblového vysielania, ale aj jeho 
prevádzkovateľ. Dovtedy zabezpečovalo vysielanie MINKY /Malacký 
In formačný Kanál/ Mesto, Bytový podnik a Ing.Peter Švarc. 
V roku 1999 vznikla firma PROGRES Malacky s.r.o., ktorá získala vo februári 
tohto roku licenciu na vysielanie, čo malo za následok zmeny. Pán Švarc 
odstupuje od zmluvy o budúcej zmluve a vysielanie preberá  INFOKANÁL 
PROGRES MALACKY 
 
 
6.5. – 7.5. 2000 
 
JUNG majstrom 
Májové Majstrovstvá SR vo vodnom motorizme, ktoré sa konali na Zlatých 
pieskoch majú v T 850 svojho víťaza – Milan JUNG z Malaciek 
Darilo sa aj mladšiemu Pavlovi Jungovi, ktorý získal bronzovú medailu v triede 
OSY 400. 
 
Róbert Blažo – tretí krát majstrom 
Majstrovstvá SR v boxe mladšieho dorastu, ktoré sa konali v Novom Meste nad 
Váhom majú svojho víťaza v kategórii do 63 kg. Je ním malačan – Róbert 
Blažo. Titul majstra SR získal tertí krát za sebou a tým získal i titul 
dorastenecký majster športu. 
V hmotnostnej kategórii do 45 kg, získal tretie miesto ešte len 13-ročný Juraj 
Kimli čka. 
 
 
 
 



9.5.2000 
Návšteva zo Severného Porýnia-Vestfálska 
Na MsÚ prijal primátor mesta RNDr.Jozef Ondrejka delegáciu organizácie 
Lebenshilfe – organizácie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 
v Severnom Porýní-Vestfalsku. Delegáciu viedol Hans Jurgen Wagner, 
generálny riaditeľ Lebenshilfe. Nemecká delegácia bola v našom meste na 
pozvanie občianskeho združenia SVITANIE. 
 
 
18.5.2000 
PEPSI-COLA SR, s.r.o.  znovu v Malackách 
V letnom, horúcom dni  sa v duchu americkej shov  nieslo slávnostné otvorenie 
areálu PEPSI-COLY SR, s.r.o. v Malackách . 
Slávobrána z balónikov v modro-bielej kombinácii, mažoretky, známy umelci, 
skupina LOJZO, Janka Hospodárová so Smnotánkou, súťaž o letenku do USA, 
to je len pár údajov za účasti vedenia PEPSI-COLA  z USA, ministra 
hospodárstva SR Ľubomíra Haracha, predstaviteľov mesta, okresu ako 
i obchodných partnerov sa znovuotvorila éra PEPSI-COLE v meste. Minister 
Harach fľašou dvojlitrovej pepsikoly pokrstil staronový areál. Generálny riaditeľ 
spoločnosti PEPSI-COLA SR s.r.o. John Plumpton odpovedal na tlačovke i na 
otázky novinárov. Príležitosť na zamestnanie našlo 350 ľudí.  
 
 
19.5.2000 
Diamantová plaketa profesora Jánskeho 
Územný spolok Červeného kríža pripravuje každoročne slávnostné predávanie 
plakiet prof.Jánskeho. Na tohtoročné stretnutie pozvali desiatky dobrovoľných 
darcov krvi zo Záhoria, ktorí splnili kritériá na bronzovú, striebornú a zlatú 
plaketu. 
Zlatú plaketu získali malačania:    I. Holová 
                                                      V. Gašpar 
                                                      M.Kronauer 
Diamantovú plaketu získala pani V.Králová z Gajar . Ocenení boli 
i dobrovoľníci, ktorí sa venujú činnosti v organizícii Červeného kríža. Za 
dlhoročnú činnosť v ČK získala malačanka pani Horčičáková.  
                             

 
 
 
 
 



19.5 – 20.5.2000 
DOG RESCUE  MALACKY  2000 
V spolupráci s 71.záchranou  brigádou COMalacky  pripravili členovia 
Malackej kynologickej záchranárskej brigády  ACZP SR  cvičenie,, ktoré 
prekračovalo rámec mesta – 1.ročník cvičenia kynologických záchranárskych 
družstiev – DOG RESCUE MALACKY 2000. Cvičenia sa zúčastnil Ing. Ján 
Žáček z úradu CO MV SR, Jaroslav Sitarčík, prvý viceprezident ACZP SR 
Cieľom cvičenia bolo preveriť schopnosť psovodov a psov pracovať 
v trojčlenných družstvách, tak ako to býva pri samotných zásahoch. Každá súťaž 
má i víťazov.  V jednotlivcoch to bol  Ľuboš HAJKO a v družstvách skončilo 
ako prvé družstvo bratislavskej KZB. Cvičenie bolo prvé svojho druhu na 
Slovensku.  
 
                                          
20.5.2000 
Tanečná skupina SALTATRIX 
Tanečná skupina SALTATRIX, pracujúca v Centre voľného času pod vedením 
Andrey Murániovej sa zúčastnila v Bratislave súťažnej prehliadky z celého 
Slovenska.  Krásne  druhé miesto získali za scénický tanec v choreografii 
moderného baletu s názvom Boj anjela s diablom, resp. Boj dobra a zla. 
Tancovali Barbara Juricová  a Hanka  Kudličková 
 
 
26.5.2000 
Memoriál M.Končeka 
Pri príležitosti výročia úmrtia malackého požiarnika Mariána Končeka sa 
nekladú len vence na jeho hrob. Jeho kolegovia si ho uctievajú i súťažou 
v požiarnickom športe – v behu na 100 metrov cez prekážku a výstupom do 4 
poschodia cvičnej veže. V memoriáli M.Končeka, ktorého 3.ročník sa konal 
v Malackách sa zúčastnilo 5 družstiev z celého Slovenska. 
 
 
27.5.2000 
Maturanti 
V rokoch 1935 až 1948 maturovalo v Malackách množstvo študentov, z ktorých 
sú už seniori. Práve tí, „skôr narodení“ sa zišli v Malackách, aby si zaspomínali 
na svoje študentské roky na Františkánskom gymnáziu v Malackách. Stretnutia 
sa zúčastnili i posledný traja žijúci profesori, ktorí na gymnáziu vyučovali. Za 
profesorov sa k prítomným prihovoril prof.Július Trebišovský, ktorí žije 
v Malackách.    
 



 
 
 
28.5.2000 
Výstava 
Kynológovia to majú v malackách ľahké, aspoň čo sa týka usporiadania akcií, 
súťaží a výstav – majú svoj areál. 
Práve tu, Klub Záhorák usporiadal Oblastnú výstavu psov všetkých plemien. 
Výstava sa stretla so značným ohlasom u odbornej verejnosti, ako aj v radoch 
ostatných návštevníkov. 
 
 
28.5 – 29.5.2000 
Tretí v Európe 
V britskom meste Lowestoff sa uskutočnili Majstrovstvá Európy 2000 vodných 
klzákov OSY 400, kde malačan Maroš Jung si vos svojej kategórii vybojoval 
tretie miesto a získal v konkurencii 15 lodí bronzovú medailu. 
 
 
Stolnotenisová slávnosť 
6.medzinárodné majstrovstváSlovensk  b stolnom tenise juniorov a junioriek sa 
uskutočnili v Malackách. Okrem našich reprezentantov sa predstavili 
reprezentanti z Rakúska, Chorvátska, Cypru, Českej republiky, Anglicka, 
Francúzska, Nemecka, Maďarska, Japonska, Poľska, Ruska, Slovinska, Walsu 
a Juhoslávie. Z našich reprezentantov družstvo juniorov obsadilo druhé miesto 
a v dvojhre sa Peter Šereda delil o tretie miesto s reprezentantom Japonska. 
 
Hádzanári opäť v lige. 
V športovej hale Malina sa stertli malackí hádzanári s družstvom z Martina. 
Zváťazili nad Martinom 31:19 a postúpili do I.ligy. 
 
Dorastenecká liga v hádzanej 
Primátor mesta RNDr.Jozef Ondrejka a predseda TJ Strojár Malacky František 
Čurka odovzdali bronzové medaily hráčom staršieho dorastu, ktorí obsadili 
3.miesto v dorasteneckej lige. 
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1.6.2000 
Spoločnosť Alexandra Dubčeka pre malacké deti 
Poslanec MsZ a predseda Spoločnosti Alexandra Dubčeka MUDr.Pavol Dubček 
za spolupráce ďalších organizátorov pripravil  pre žiakov malackých škôl súťaž 
v odbore histórie a geografie Malaciek , Záhoria a Slovenska.  Pre 10 víťazných 
družstiev organizátor pripravil výlet loďou na Devín. Podujatie zorganizovali 
i s cieľom zvýšiť záujem detí o históriu  mesta, regiónu, Slovenska.  
 
Deň  detí  
V tento deň, ako keby si všetci uvedomili, že sú medzi nami i deti, ktorý je treba 
venovať voľný čas. Viaceré organizácie pripravili pre deti kultúrny, športovný, 
súťažný program. 
Milan Jurica  a zamestnanci hotela pripravili v  priestoroch hotela Átrium detskú 
diskotéku s množstvom sladkostí. 
SDĽ, SOP a MS pozvali deti na cvičisko, kde im organizátorili pripravili 
športové súťaže, jazda na koči ťahanom koňmi, historické motocykle, ukážka 
výcviku psov. Občerstvenie v podobe halušiek pripravil poslanec NR SR Peter 
Weiss. 



Svitanie – Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym  postihnutím pripravili pre 
postihnuté deti spoli so zdravými „cestu za pokladom“ v areáli autokempingu 
Rudava v Malých Levároch.  
SDSS pripravila oslavy pre deti na cvičisku Kynologického klubu Záhorák.  
Vedenie spoločnosti Presskam,s.r.o. a Strojárne malacky, a.s. pripravili pre deti 
zamestnancov športové popoludnuie.  
Klub Mladej demokratickej ľavice a ZCK Malacky pripravili pre žiakov 
a študentov  ďalší ročník Putovného pohára MDD v šachu.  Po teríkrát zvíťazila 
a za sebou zanewchala všetkých chlapcov Eva Mináriková, zo ZŠ ul.1.mája. 
 
2.6.2000 
Športové hry malackej mládeže 
V športovom areáli Zámockého parku sa uskutočnil 29.ročník Športových hier 
malackej mládeže a súťaž o Putovný pohár primátora mesta pre rok 2000. 
Putovný pohár získala ZŠ na Záhoráckej ulici. 
Na prvých miestach sa umiestnili: 
Ľahká atletika   
60 metrov – mladší žiaci:   V.Polák                ZŠ M.Olšovského 
                    mlad.žiačky:   B.Šimková           ZŠ Záhorácka 
 starší žiaci: M.Gelinger         ZŠ Olšovského 
 star.žiačky: K.Lehmanová        ZŠ Záhorácka  
400 metrov  mladší žiaci: V.Polák ZŠ Olšovského 
 mlad.žiačky: E.Kubincová ZŠ Záhorácka 
800 metrov starší žiaci: M.Kozel ZŠ Záhorácka 
 star.žiačky: L.Zábojníková ZŠ Záhorácka  
V rámci športových hier sa odohral i turnaje: 
futbalový  turnaj  -  ZŠ M.Olšovského 
vybíjaná               -  ZŠ M.Olšovského 
volejbal                -  ZŠ Záhorácka 
hádzaná                -  ZŠ 1.mája 
V Malackách vyrastajú ďalšie športové nádeje, ktoré sa stretnú na 30.ročníku. 
 
1.6. – 3.6. 2000 
Stretnutie regionálnych novinárov 
Na Donovaloch sa v týchto dňoch uskutočnilo stretnutie členov Klubu 
regionálnej tlače SSN. Stretnutie pripravil Slovenský syndikát novinárov.Na 
stretnutí tohto druhu sa sa hodnotia jednotlivé noviny a časopisy. Súčasťou 
stretnutia redaktorov regionálnej tlače je aj súťaž Novinárka - Novinár 2000. 
Novinárkou miléniového roka sa stala IVANA  POTOČŇÁKOVÁ, 
šéfredaktorka  Malackého hlasu.  
 
 



7.6.2000 
Zlatý slávik 
Bratislavská základná umelecká škola na Brnenskej ulici bola dejiskom 
krajského kola speváckej súťaže Slávik Slovenska,  pod patronátom Petra 
Dvorského. Do súťaže sa v rámci  Slovenska zapojilo 40 000 detí, z nich do 
celoslovenského kola, ktoré bude 24 v Nitre z Bratislavy postúpila  malačanka 
Barbora BALÚCHOVÁ a z Rohožníka  Blanka ZAJÍČKOVÁ 
 
 
10.6.2000 
Stretnutie gymnazistov a Pamätnica 
Peknú spomienku v podobe Pamätnice budú mať účastníci stretnutia maturantov 
gymnázia z rokov 1950. Stretávajú sa pravidelne už 50 rokov. V tomto roku je 
to 10, jubilejné stretnutie. Maturovalo ich 63, júnového stretnutia sa dožilo 36 
maturantov.  
Vkusná, básňou S.Veigla doplnená Pamätnica im toto stretnutie pripomenie 
vždy, keď si ju vezmú do rúk. 
Súčasťou akcií malackého gymnázia bolo i prijatie Vyhlásenia maturantov, 
v ktorom sa zaoberajú dnešnou činnosťou gymnázia. 
 
11.6.2000 
Svet očami cez masku 
Po prvýkrát zorganizovala Mladá demokratická ľavica a Klub zdravotne 
postihnutých detí projekt „Svet očami cez masku“, kde cieľom bolo rozvíjanie 
kreativity detí amládeže – zdravých i handicapovaných – s dôrazom na život bez 
alkoholu, drog, fajčenia a ďalších negatívnych javov ovplyvňujúcich život 
každého človeka, ale i prírodu. Projekt bol uskutočnený s finančnou podmopou 
Ministerstva školstva SR. 
 
12.6.2000 
Letná sezóna  
 
V tomto roku sa po prvýkrát uskutočnilo uvítanie leta. Súčasťou uvítania leta 
bolo slávnostné otvorenie detského ihriska, ktoré vyrástlo pred športovou halou 
Malina. Príhovor primátora, kultúrny program – Bábkové divadlo z Nitry, 
vodníci, štedrý lev, pán Luna z Lunaparku, postavy z CVČ, choduliari spestrili 
túto malú slávnosť.  
Potom sa vštci presunuli na kúpalisko.  
Osud tohto športového zariadenia bol niekedy na vážkach. Zdevastovaný objekt 
prevzalo mesto od súkromného nájomcu, ktorý ho spravoval, resp.devastoval, 
v mesiaci marec. Správcom kúpaliska sa stala  príspevková organizácia mesta  



 AD HOC  Za účasti predstaviteľov mesta, riaditeľa AD HOC, sponzorov  sa 
uskutočnilo slávnostné otvorenie – krst kúpaliska. Krstným otcom bol primátor 
Malaciek.  Mesto investovalo do opravy kúpaliska nemalé investície. Prví, ktorí 
začali 1.apríla s čistením a odstraňovaním škôd na kúpalisku boli poslanci MsZ 
a zamestnanci MsÚ na čele s primátorom, RNDr.Jozefom Ondrejkom. 
 
 
Partnerské zmluvy 
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva zástupca primátora Ing.Bulla predložil 
na schválenie  Návrh rámcovej zmluvy o spolupráci s partnerskými mestami. 
Doterajšie partnerské vzťahy mesta Malacky s inými mestami majú 
polooficiálny charakter.  Na zasadnutí bola schválená zmluva s mestom Szarvas 
z MR. 

Zmluva o spolupráci 
v oblasti výmeny skúseností,  kultúrnych a športových kontaktov medzi 

partnerskými mestami malacky a Szarvas. 
 
     Predstavitelia partnerských miestMalacky a Szarvas, na základe nadviazania 
vzájomných stykov a po spoločných rokovaniach zástupcov oboch partnerských 
miest, vedení snahou o rozvíjanie dobrej spolupráce municipiálnych orgánov, 
v dotknutých mestách pôsobiacich škôl, inštitúcií a športových klubov, ako aj 
v záujme rozvoja kontaktov svojich občanov, sa na základe súhlasu svojich 
zastupiteľstiev rozhodli podpísať túto zmluvu: 
Čl. 1 
     Podpisom tejto zmluvy o spolupráci v oblasti výmeny skúseností, kultúrnych 
a športových kontaktov nadobúdajú doteraz existujúce vzťahy partnerských 
miest oficiálnu podobu 
Čl. 2 
     Predmetom vzájomnej výmeny skúseností bude výmena skúseností z oblasti 
riadenia a spravovania municípia, ako aj spolupráca a rozvoj kultúrnych stykov, 
skúseností v oblasti školstva, turistiky a športu. Konkrétny druh a rozsah 
spolupráce sa bude realizovať podľa možností a záujmu oboch partnerských 
strán. 
Čl. 3 
     Partnerské mestá budú podporovať najmä prospešné a obohacujúce akcie, 
zamerané na vzájomné poznávanie  sa národov, rozvoj jazykových znalostí, 
športu, poznávanie kultúrneho a historického bohatstva oboch krajín a výmenu 
skúseností i z ďalších oblastí života. 
Čl. 4 
     Táto zmluva v rozsahu jednej strany je vyhotovená v slovenskom 
i maďarskom jazyku. Každá strana dostane jedno vyhotovenie zmluvy. 
Čl. 5 
Táto zmluva nadobúda platnosť po jej podpísaní. 



 
MsZ schválilo znenie návrhu rámcovej zmluvy a zároveň doporučilo 
primátorovi mesta podpísať rámcové  zmluvy o spolupráci s predstaviteľmi 
ďalších partnerských miest Albertirsa /H/, Gänserndorf /A/, Žnin /PL/. 
 
   
 
17.6.2000 
Požiarnici – jubileum nad rámec mesta 
Oslavy založenia požiarneho zboru, ktoré vyvrcholili parádou v centre mesta, 
boli dlhodobo pripravované. Stačí spomenúť len mimoriadne /červené/ číslo 
Malackého hlasu, ktoré v kocke priblížilo malačanom nielen 125 ročnú históriu, 
ale i program osláv – od slávnostného prijatia u primátora až po pravú hasičaskú 
zábavu v sobotu večer. 
Oslavám predchádzalo prijatie v obradnej sieni MsÚ. Z rúk primátora mesta 
RNDr.Jozefa Ondrejku prevzali pamätnú medailu Za rozvoj mesta malacky Ivan 
Šíra a Valéria Kučerová, pamätný list Rudolf Salay, Ivana Odumorková a Ernest 
Rossler.  
Pred nastúpenými  jednotkami dobrovoľných požiarnikov primátor Jozef 
Ondrejka priviazal na historickú  hasičskú  zástavu šerpu venovanú Mestom 
malacky jubilujúcemu zboru. Účastníkov osláv pozdravili i hostia z družobných 
miest Albertirša, Szarvas a Veselí nad Moravou. 
 
Podpísanie rámcovej zmluvy – Albertirša 
Pri tejto príležitosti bola podpísaná rámcová zmluva o spolupráci s družobným 
mestom Albertirša.  
 
20.6.2000 
Malačan, Ing. Miloš Kuchárek vedúci Expedícia Aljaška 2000 
V dňoch 18.5.2000 – 20.6.2000 sa uskutočnila expedícia do najsevernejších 
častí Ameriky s cieľom vystúpiť na najvyšší vrchol Severnej Ameriky – Mt.Mc 
Kinley 6194 m n.m.  Po dvoch rokoch plánovania trojčlenná skupina na čele 
s malačanom Ing.Milošom Kuchárkom vyrážajú 21.mája na cestuz Anchorage, 
najväčšom meste Aljašky za svojim cieľom, ktorý je vzdialený 160 kulometrov 
na sever. Dňa 29.5. dosiahli vytúžený cieľ a ocitli sa na vrchole. 
 
24.6.2000 
Strieborný Slávik 
Nitriansky Agrokomplex má za sebou celoslovenské finále súťaže Slávik 
Slovenska 2000, ktorého sa zúčastnili i 2 žiačky z okresu  Malacky.  Porota, na  
čele ktorej stál Peter Dvorský mala ťažkú úlohu, malačanky bojovali  a nakoniec 
Barbara Balúchová z Malaciek  získala 2 miesto a strieborného Slávika 



v II.kategórii. V porote ďalej boli: Martin Babjak, Darina Laščiaková, 
Dr.Bachleda, Danica  Štilichová. 
 
27.6.2000 
Pamätná kniha mesta a mladí športovci 
Dostať sa so Pamätnej knihy mesta si vyžaduje mať za sebou plodný život, 
alebo urobiť pre mesto niečo nezvyčajné. Práve šport je tým, čo môže a aj nesie 
meno mesta  ďalej do Slovenska, Európy, sveta. 
Poslankyňa MsZ Mgr.Alžbeta Dubajová volila slová známeho futbalistu Peleho 
– tréning je pot a odriekanie, ale úspech je sladký... 
Do knihy boli postupne zapísaní účastníci Majstrovstiev SR vo volejbale žiakov, 
Majstrovstiev SR v atletike žiakov, účastníkov olympiád detí a mládeže, ale i ich 
tréneri, ktorí majú nemalú zásluhu na športových úspechoch. Prítomní boli 
i predstavitelia a zástupcovia  ZŠ Záhorácka ul. – športovej školy, kde vytvárajú 
dobré podmienky preto, aby takýchto zápisov bolo v budúcnosti ešte viac. 
 
 
 
 
30.6.2000 
Medzinárodný úspech mladých malackých boxerov 
Medzinárodného turnaja konaného v Čechách v Moravskej Třebovej sa 
zúčastnili i mladí boxeri z Malaciek. Turnaja sa zúčastnili reprezentácie 
Nemecka, Poľska, maďarska, Slovenska a Čiech. Róbert Blažo vo finále zdolal 
Maďara na body a Milan Rybár sa vo finále stretol s Čechom, ktrého taktiež 
porazil, ale výsledok bol opačný. 
 
Majstrovstvá Európy kadetov v boxe 
Na majstrovstvách Európy kadetov v boxe v gréckych Aténach. Zúčastnili sa ho 
dvaja zástupcovia Slovenska, jedným z nich bol Róbert Blažo, ktorý si z Atén 
priviezol brondzovú medailu. 
 
Majstrovstvá SR v boxe – žiaci 
V ŠH Malina sa uskuitočnili Majstrovstvá SR žiakov v boxe. Za Malacky 
štartovali 3 borci. Erik Balasz, 36 kg a Juraj Kimlička, 16 kg, získali titul vo 
svojich váhových kategóriách. 
 
Medzinárodný turnaj vo futbale. 
Malacké futbalisti sa zúčastnili medzinárodného futbalového turnaja vo Veselí 
nad Moravou. Turnaja sa zúčastnili  domáci futbalisti,MKS Žnin /Poľsko/, S:S: 
Crespellano /Taliansko/ 
 



Veľká cena Slovenska 
Posledný júnový víkend privítala malacká športová hala Malina účastníčky 
II.ročníka Veľkej ceny Slovenska v basketbale junioriek. Veľkej ceny sa 
zúčastnili basketbalové nádeje zo Slovenska, Českej republiky a Nemecka. 
Zvíťazilo družstvo z Českej republiky,  druhé miesto patrilo slovenskej 
„dvadsiatke“. 
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3.7.2000 
Môj región – ocenenie i do Malaciek 
Získať ocenenie v súboji s 380 ďalšími študentami, ktorí idú do súťaže s tým 
istým cieľom – získať zaslúžené ocenenie. 
Barbora ZAJAČKOVÁ si ho prevzala v podobe diplomu z rúk premiera vlády 
SR Mikuláša Dzurindu. Na pôde Úradu vlády SR sa vyhodnocovala 
stredoškolská esejistická súťaž „ Môj  REGIÓN „ . Barbara za esej Skôr ako 
poznáš európu, poznaj svoj región, získala Čestný diplom.  Odbornou porotou 
bola jej práca zaradená medzi 20 najúspešnejších.  
 
28.7.2000 
250.výročie úmrtia J.S.Bacha 
V rámci celoslovenskej akcie  k 250.výročiu úmrtia J.S.Bacha sa vo 
františkánskom kostole  Nepoškvrneného počatia Panny Márie konal organový 
koncert. 
 
31.7.2000 
Múzeum Michala Tillnera  končí 
V roku 1975 sa odkúpil objekt schátraného mlyna, mesto ho zrekonštruovalo 
a sprevádzkovalo múzejné pracovisko. Po roku 1990, v období reštitúcií 
požiadala pôvodná majiteľka o navrátenie objektu a súd rozhodol v jej prospech. 
Expozícia v mlyne fungovala i naďalej. Majiteľka si začala uplatňovať nájomné. 
Nakoľko už mesto nebolo majiteľom, ale nájomcom, nerealizovali sa žiadne 
investície, opravy a podobne do tohto objektu. Mesto zo strany majiteľky mohlo 
dostať kedykoľvek výpoveď s nájmu. Uvažovalo sa aj o odkúpení, ale bola by to 
niekoľkomiliónová investícia za odkúpenie a ďalšia do opravy.  V roku 1997, 
kedy sa  záplavy  podpísali  pod zníženie životnosti celého objektu a aj 
uloženého inventára, objekt začal  viac chátrať, nebol prevádzkyschopný, 
majiteľka  pre záchranu objektu nič neurobila.  
K 31.7.2000 ukončilo mesto nájomný vzťah, vysťahovalo expozície, inventár do 
priestorov ZCK do depozitu.  
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17. 8. – 21.8.2000 
Družobné styky 
Albertirša 
Družobné styky  mesta vedú až do ďalekého mesta Albertirša, ležiaceho zhruba 
50 km od Budapešti. Práve tu  miestny hudobníci usporiadali III.Medzinárodný 
festival dychových hudieb, na ktorom sa zúčastnili i Malacky. Festivalô sa koná 
z príležitosti celonárodných osláv svätého Štefana.  
Delegáciu MsZ a MsÚ viedol primátor mesta RNDr.Jozef Ondrejka.  Dychovú 
hudbu na festivale reprezentovala MALAČANKA, ktorá v konkurencii obstála 
na výbornú. 
Sarvaš 
Primátor Malaciek, RNDr.Jozef Ondrejka sa v družobnom meste Sarvaš 
zúčastnil na otvorení dejepisnej historickej cesty. 19.8. sa delegácia z malaciek 
zúčastňuje konferencie s prezentáciou zúčastnených miest. Jozef Ondrejka 
približuje 30-ročnú spoluprácu oboch miest a predstavuje Malacky ako mesto 
s bohatou minulosťou a perspektívnou budúcnosťou.  Vrcholom konferencie je 
podpísanie rámcovej zmluvy medzi mestami Sarvaš a Malacky, ktoré 
vykonávajú primátori Michal Babák a Jozef Ondrejka. Podpísanie zmluvy je 
formálnym vyvrcholením doterajších dlhoročných kontaktov. 
 
29.8.2000 
Oslavy SNP 
56.výročie osláv SNP si tak, ako každý rok pripomenuli i Malacky.  Pri 
pamätníku SNP sa zišli zástupcovia mesta, mestskej samosprávy, politických 
strán, občianskych združení a štátnych orgánov. Slávnostný príhovor predniesol 
pán Antom Pašteka, člen MsR, poslanec a vedúci Odboru školstva, mládeže 
a telesnej kultúry na OÚ v Malackách. V krátkom príhovore pripomenul 
postavenie SNP v našich dejinách. Zpoložením vencov a kytíc si všetci 
zúčastnení uctili pamiatky padlých v SNP. 
 
 
 
 
S E P T E M B E R     2 0 0 0  
 
2.9.2000 
VETERÁN  RALLYE   MALAČAN  2000 



Malacky sa stali etapovým mestom 7.ročníka Veterán rallye MALAČAN 2000, 
ktorý sa uskutočnil pod záštitou primátora mesta RNDr.Jozefa Ondrejku. Akcia 
s medzinárodnou účasťou bola pre verejnosť doplnená nielen o bohatý kultúrny 
program, ale i o výstavu historických aút a motocyklov.  
 
14.9.2000 
SKEJTBORD 
V mesiaci september sa naplnil sen mnohých chlapcov  z Malaciek, vyznávačov 
športu  skejtbord. Pred Centrom voľného času , za prispetia sponzorov vyrástla 
dráha s prekážkami – skejtbord – niečo, čo starší nechápu, ale mládež zbožňuje. 
Dráhu   slávnostne pokrstili za prítomnosti primátora mesta a sponzorov. 
 
22.9.2000 
Večerný beh zdravia – Beh vďaky SNP 
Každoročne sa v Malackách organizuje toto bežecké podujatie, ktoré je veľmi 
populárne najmä medzi žiakmi. Miestom štartu , už  17. Ročníka  bol tradične 
Pomník SNP a cieľom atletická dráha na futbalovom ihrisku ŠK Malacky 
v Zámockom parku. 
Prvé miesta v jednotlivých kategóriách: 
1. – 2. ročník:          Jakub Šulc,                   Miroslava Bacigalová 
3. -  4. Ročník:         Dušan Sládeček           Lucia Karlová 
5. – 6. Ročník          Adam Fajkoš                Vladimíra Landlová 
7. – 9. Ročník:         Michal Kozel                Svetlana Školeková 
dorastenci:               Daniel Jarošinec           Katarína Jurovatá 
muži, ženy:              Martin Horský              Silvia Matuškovičová 
 
 
28.9.2000 
V rukách ministra 
Primátor mesta RNDr.Jozef Ondrejka odovzdal  privatizačný projekt  
Nemocnice  s poliklinikou v Malackách  do  rúk  ministra  zdravotníctva SR 
Romanovi  Kováčovi.  
MsZ dňa 14.9.2000 schválilo svojim uznesením zámer privatizovať NsP 
Malacky Mestom Malacky  a uložilo primátorovi mesta projekt predložiť na MZ 
SR. Čiastočne sa tak uzavrel dlhoročný boj o nemocnicu. 
 
30.9.2000 
NsP Malacky 
30.9,1965 bol položený základný kameň okresnej nemocnice v Malackách. Aká 
budúcnosť čaká našu nemocnicu?   Petícia z roku 1999, privatizačný projekt 
mesta a Ďalšie aktivity občanov i organizácií sa snažia o zachovanie funkčnosti 
malackej nemocnice. 
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2.10.2000 
Nový riaditeľ 
Poslanec MsZ, Ing.Jozef PAGÁČ sa týmto dňom ujal svojej novej funkcie. Bol 
menovaný za generálneho riaditeľa NAFTA  Gbely. Doteraz pôsobil vo funkcii 
výrobného námestníka Nafta Gas Malacky. 
 
Nová služba pre občanov 
LINKA DOVERY je služba, ktorú mesto poskytuje svojim občanom. Odborné 
rady mohli naši občania využívať v pondelok, utorok, štvrtok a piatok. Nakoľko 
streda bola v priestoroch linky dôvery voľná, túto možnosť využil neinvestičný 
fond ANO a z grantu Protidrogového fondu SR zabezpečil novú službu – 
protidrogovú linku na telefónnom čísle 7725686 vždy v stredu, anonymne od 
15.00 do 21.00 hod. 
 
24.10.2000 
Rodák z Malaciek – Alfréd SWAN 
Malacky si ctia svojich rodákov a pri príležitosti ich jubileí organizujú cez Zbor 
pre občianske záležitosti pri MsZ stretnutia predstaviteľov mesta s našimi 
rodákmi. 
V tento deň sa takto oslavovali 50 narodeniny / nar.sa 14.10.1950/ herca Novej 
Scény Alfréda SWANA. V obradnej sieni MsÚ oslávenca prijal primátor mesta. 
Stretnutia sa zúčastnili ďalší predstavitelia mesta a rodinný príslušníci. Herec 
rodák z malaciek sa stertol i so zástupcami Malackého hlasu. . V rámci 
kultúrneho programu vystúpila skupina Bazalička. 
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11.11.2000 
REFERENDUM 
V zmysle Rozhodnutia prezidenta SR, ktoré bolo uverejnené v Zbierke zákonov 
č.286/2000, bolo vyhlásené referendum  Oprávnení občania v ňom rozhodovali 
o otázke: „ Ste za ro, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na 
ústavnom zákone: Volebné obdobie NR SR zvolenej v roku 1998 sa končí dňom 
volieb do NR SR, ktoré sa vykoná do 150 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov 
referenda“. 



Primátor v zmysle zákona a pokynov určil počet okrskov a miesta konania 
referenda. 
V Malackách bolo v čase referenda 13865 oprávnených voličov, v 9 okrskoch 
pristúpilo k urnám 1635 voličov, t.j.11,79%.  Z toho 1523 označilo ÁNO a 83 
NIE, 29 hlasov bolo neplatných. 
 
 
17.11.2000 
 
Krízový manažment 
Civilná ochrana je niečo, čo nesmie rozdelovať hranice okresu, štátu, svetadielu. 
Prvoradou úlohou je záchrana života obyvateľov a tak idú rozdiely pri 
povodniach, požiaroch, ekologických haváriách a podobne, bokom. . Pre 
záchranné akcie je však potrebné vycvičiť a vyčleniť ľudí a techniku. 
V priestoroch 71.záchrannej brigády  za prítomnosti štátneho tajomníka 
Ministerstva zahraničných vecí SR Jána FÍGEĽA sa uskuitočnila ukážka 
techniky Národného záchranného modulu . 
Súčasťou akcie bola i tlačovka pre novinárov. 
 
MALACKÁ  DESIATKA 
Ďalší, už 17 ročník Malackej desiatky organizovala Komisia školstva, mládeže 
a športových činností pri MsZ a  Klub Mladej demokratickej ľavice.  Behu an 10 
kilometrov sa zúčastnili bežci skoro z celého Slovenska. 
 
 
25.11 – 26.11. 2000 
Stretnutie s občanmi 
Štzri stretnutia s občanmi mesta pripravil primátor RNDr.Jozef Ondrejka. Na 
týchto stretnutia diskutoval s občanmi o problémoch mesta, úlohách, návrhoch 
riešení jednotlivých problémov. Vypočul si podnetné návrhy občanov, 
pripomienky, ale i kritiku.  
 
26.11.2000 
Životné jubileum 
Ďakovnou svätou omšou vo farskom kostole Najsvätejšej trojice v Malackách 
oslávili 50.výročie manželského sviatku MVDr.Pavol Hallon s manželkou, autor 
niekoľkých kníh o Malackách, tisícov článkov, kronikár historickej časti kroniky 
mesta. 
 
30.11.2000 
Vladimír Mečiar v Malackách 



V Spoločenskom dome ZCK sa uskutočnilo stretnutie Vladimíra Mečiara, 
predsedu HZDS s občanmi nášho mesta. Pred stretnutím navštívil MsÚ, 
uskutočnilo sa stretnutie s primátorom mesta a usporiadal tlačovku pre 
novinárov. 
 
Zdravotne postihnutý 
V priestoroch Kamenného Mlynu sa uskutočnila Medzinárodná konferencia: 
Súčastné možnosti zamestnávania zdravotne postihnutých občanov na trhu práce 
u nás i v zahraničí. Konferencia s podporou NPOA bola prínosom pre Malacky 
i región, aktívne na nej vystúpil poslanec, člen Rady MsZ a pracovník OÚP 
JUDr. Marián Polakovič. 
 
Matriky oslavovali 
Malacký ZPOZ  a Komisia kultúry pri MsZ boli iniciátormi myšlienky osláv pre 
matrikárky a osvetových pracovníkov. 105 výročie matrík a .....  Tieto výročia 
boli dôvod na zhodnotenie tejto činnosti nielen v Malackách, ale celom okrese 
Malacky. 
Akcia, v ktorej nechýbal zápis do Pamätnej knihy, príhovor primátora, či 
vystúpenie súboru Slnečnica bolo dôstojným vyvrcholením DŇA  
OSVETOVÝCH  PRACOVN9KOV. 
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Advent v Rakúsku 
V Rakúskom Gansendorfe mala Polytechnická škola Ďeň otvorených dverí. Na 
zahájenie si pozvali zástupcov troch malackých škôl – Základnú umeleckú 
školu, cirkevnú ZŠ a Gymnázium sv.Františka z Asisi. Kultúrny program, 
ponuka vlastných produktov ale i budovanie mostov, to bol výsledok návštevy 
oficiálnych hostí – primátora mesta RNDr.Jozefa Ondrejku s primátorom 
Gansendorfu Johanom Karlom. 
 
Mestské centrum sociálnych služieb 
Na základe rozborov situácie v Stredisku sociálnych služieb, preddavkového 
útvaru MsÚ, sa MsZ rozhodlo zriadiť k 1.1.2001 novú rozpočtovú organizáciu 
mesta – Mestské centrum sociálnych služieb. 
 
Záhoráčik 
Štvrtý ročník speváckej súťaže Záhoráčik, ktorého organizátorom je Centrum 
voľného času má svojich víťazov. 
I.kategória:       1. Jakub DUFEK 
                     2. Kristína SMETANOVÁ 
                         3. Nanamária SLEZÁKOVÁ 
II.kategór ia:     1. Blanka ZAJÍČKOVÁ 



                         2. Alexandra LUDVIGHOVÁ 
                     3. Kristína BREJCHOVÁ 
    
Prijatie u primátora 
Prijatie  primátorom mesta sú zvyčajne oficiálnejšie, kratšie. 
Ing.P.Pavlačič a MUDr.M.Haramia sa však zdržali dlhšie. Boli účastníkmi 
XI.Paraolympiády v Sydey, jeden ako tréner strelcov a druhý ako brondzový 
medajlista volejbalového tímu. Zaujímavo rozprávali o tomto podujatí, 
o športových úspechoch telesne postihnutých, čas bežal a z oficiálneho prijatia 
sa stal neformálny večer.  
 
 
 
 
Malacká internetová stránka 
Moderná komunikácia si vyžaduje inovovať prostriedky a tak sa v roku 2000 
pristúpilo k budovaniu www stránok mesta. Pokusne od 2.8.2000 a naostro 
v mesiaci december. Koncom roka sa mohli návštevníci stránky 
www.malacky.sk presvedčiť, že to v meste  s modernou komunikáciou myslíme 
vážne. 


