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Zápisy  do  kroniky  mesta  za  rok  2001 
 

 
VKROČILI  SME  DO  NOVÉHO  ROKA  (storočia, tisícročia ...)        
 
   Štatistika je veda o presných číslach, tie však pri údajoch MATRIKY či ZPOZU hovoria o 
konkrétnych ľuďoch, rodinách.  
   Do roku 2001 sme vstúpili s údajom, že za predchádzajúci rok sa narodilo 387 detí, z toho 
prevládali chlapci - 199 (a z nich bolo 13 Patrikov - čo bolo najčastejšie meno).  
   V meste bolo 81 sobášov (37 civilných a 44 cirkevných) zomrelo 300 obyvateľov (160 
mužov).  
   Prvým t.j. dieťaťom tisícročia bola Alexandra  (2.1.2001 o 14.18 hod.) 34,9 cm a 3 100 
gramov.  Alexandra bola zo Sološnice.  
   A tak prvý MALAČAN sa narodil "až" 8.1.2001 - Lenka Končeková ( 51 cm,  3 350 gr.) a 
mala množstvo gratulantov, mimo iné i primátora mesta RNDr. Jozefa Ondrejku. 

 
 

Prioritné  úlohy  mesta  Malacky  na  rok  2001 
   Financie a rozpočet – zlepšenie finančnej situácie, minimalizovať pohľadávky a záväzky 
mesta, aktívnejšie využiť cudzie zdroje – granty a podporné fondy, zapojiť sa do financovania 
projektov EÚ – PHARE, ISPA, štátnych fondov 
   Majetok mesta – cieľavedomé zveľaďovanie a spravovanie majetku – vypracovanie 
systému na financovanie opráv a údržby majetku potrebného na plnenie funkcií mesta, 
realizovanie majetkovo-právneho vysporiadania nehnuteľností. 
   Investície – prispôsobenie tempa investičnej výstavby finančným možnostiam mesta – 
rekonštrukcia ČOV, rekonštrukcia Zámockého parku, zámer reálneho pokračovania začatých 
investícií mesta podľa finančných možností. 
   Životné prostredie – pripravenie riešenia problémov súvisiacich s odpadovým 
hospodárstvom – pripraviť zámer rekultivácie skládky v Malackách, zabezpečiť odpadové 
hospodárstvo – aktualizovať  strategický zámer mesta,  VZN. 
   Transformácia verejnej správy – aktívna príprava na zmeny s reformou verejnej správy – 
aktívne sa zapojiť do pripravovanej reformy, včasne sa pripraviť na prenos kompetencií zo 
štátnej správy na samosprávu. 
   Tvorba strategických zámerov mesta  - napomôcť príprave budovania hospodárskeho 
parku, vytvoriť podmienky pre scválenie ÚPD. 
   Spoločnosti s účasťou mesta -  využitie účasti v spoločnostiach podľa potrieb mesta v 
rámci ich súčasných možností – Ekoreg, Službyt Malacky, Tekos, Rema, AD HOC, ZCK, 
Progres, Bypos, MsCSS. 
   Doprava – zlepšenie stavu v doprave – začať so systémom opráv miestnych komunikácií, 
zabezpečiť výstavbu prístreškov autobusových zastávok, vytvoriť podmienky pre budovanie 
obchvatov mesta.  
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   Správa mesta – zlepšenie podmienok pre lepšiu činnosť mestského úradu – zlepšiť vzťah 
úradníkov k verejnosti, k tomu prispôsobiť organizačnú štruktúru, zvýšiť etiku zamestnancov, 
zefektívniť a zintenzívniť vzájomnú komunikáciu v trojuholníku mestský úrad – mestské 
zastupiteľšstvo - občan 

 
Do roku 2001 sme vkročili s mestským rozpočtom 
   Bežný rozpočet mesta bol schválený s prebytkom 2 391 000 Sk, v kapitálovom rozpočte 
chýba na zabezpečenie rozvojových aktivít mesta takmer 10 000 000 Sk. Tie treba 
zabezpečovať tak, aby rozvoj mesta bol zabezpečený na maximálne možnú mieru. Poslanci 
boli oboznámení i so súhlasným stanoviskom hlavnej kontrolórky mesta k navrhovanému 
rozpočtu.  
   Za  obdobie  rokov 1996 – 2000  mesto predalo 1229 bytov, ako nájomné byty sú  
evidované byty v počte 423.  
     Pohľadávky a záväzky – znižovanie je jednou z každoročných priorít. Celkové pohľadávky 
mesta predstavujú 15.000 tis.Sk, z čoho 6.500 tis.Sk tvoria pohľadávky prevzaté zo 
spoločnosti BYPOS s.r.o. Malacky.  Záväzky dosiahli výšku 5.700 tis.Sk. Záväzky sa 
postupne znižovali.  
 
 
 
 
   Do nového roku sme vstúpili, tak ako iné mestá, so Smernicou o používaní Zákona č. 
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zákon uverejnený v čiastke 92 z 
13.7.2000 určil v § 2 ako povinnú osobu i mesto.  MsÚ a  všetky úrady vydali vlastné 
smernice.  
   Zákon bol v Malackách dobre spropagovaný, občania mali dostatok času sa s ním zoznámiť. 
Základom bola Smernica, ktorá vo svojom obsahu hovorila: 
 

                         Smernica o používaní zákona č. 211/2000 Z.z. 
          o slobodnom prístupe k informáciám (o slobode informácií) 
                                                  Čl. 1 
                                                   Povinné osoby 
     Mesto ako právnická osoba a príspevkové organizácie zriadené MsZ sú povinné 
informácie sprístupňovať iba v rozsahu svojej rozhodovacej činnosti. 
 
     Povinné osoby sú ďalej aj právnické osoby založené povinnými osobami, ktoré hospodária 
s verejnými financiami, alebo nakladajú s majetkom mesta. Tieto osoby sú povinné 
sprístupniť iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom 
mesta a o  obsahu plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy. 
 
   Informácie sa poskytujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu, alebo záujmu pre 
ktorý sa informácia požaduje. 
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                                                            Čl. 2 
                                     Povinné zverejňovanie informácií 
 
   Každá povinná osoba podľa čl. 1 je povinná zverejniť tieto informácie: 
- spôsob zriadenia, jej právomoci a popis organizačnej štruktúry,  
- miesto, čas a spôsob akým možno získavať informácie, podať žiadosť, podnet alebo  
  sťažnosť,                                      
- miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku, 
- postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať, pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov, 
  podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržiavať, 
- prehľad právnych predpisov, pokynov, inštrukcií, podľa ktorých povinná osoba koná, roz- 
  hoduje alebo upravuje práva a povinnosti FO a PO, 
- sadzobník správnych poplatkov a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií. 
 
   Orgány mesta sú povinné zverejniť: 
- termín schôdzí, zasadnutí a návrh programu rokovania, 
- zápisnice z verejných schôdzí,  
- texty predložených návrhov nariadení do troch dní od ich zaslania poslancom MsZ, 
- texty schválených nariadení do troch dní po ich schválení MsZ, 
- údaje o dochádzke poslancov, 
- výpisy o hlasovaní poslancov po každom rokovaní MsZ, okrem hlasovaní na neverejnej 
  schôdzi a tajnom hlasovaní. 
 

                                                                  Čl. 3 
                                         Obmedzenie prístupu k informáciám 
     Povinná osoba nesprístupní informáciu, ktorá: 
- je označená za štátne alebo služobné tajomstvo, alebo podlieha šifrovanej ochrane informá- 
   cií s uvedením odkazu na príslušný právny predpis, 
- sa dotýka osobnosti a súkromia fyzickej osoby, 
- je predmetom obchodného tajomstva, okrem informácie týkajúcej sa závažného vplyvu na  
  zdravie ľudí, o znečisťovaní životného prostredia, ktorá sa získala za verejné financie a 
  informácie o štátnej pomoci, 
- bola odovzdávaná osobou, ktorej takú povinnosť zákon neukladá, okrem prípadov, kedy sa  
  požili verejné financie. 
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Zo zasadnutí Mestskej rady  a  Mestského zastupite ľstva 
 
Február 
 
Mestské zastupiteľstvo 
   
 Rokovanie zastupiteľstva sa realizovalo v prvý februárový deň. Nadväzovalo na zasadnutie 
mestskej rady, ktoré bolo v januári. 
   Kým prišlo k vlastnému programu, mali poslanci pred sebou dve dôležité veci.  
   V prvom rade to bolo prevzatie sponzorského príspevku na mamograf pre obyvateľov mesta 
i okolia vo výške 500 000 Sk od firmy Hirocem. Nasledovala prezentácia Investičného a 
realizačného zámeru na zriadenie priemyselného parku Malacky prednesená primátorom 
mesta RNDr. Jozefom Ondrejkom. 
   Predrokovanie väčšiny materiálov na mestskej rade a v komisiách tentokrát podstatne 
urýchlilo rokovanie poslancov. Obidve interné právne normy, a to VZN o zozname 
skutočností, tvoriacich predmet služobného tajomstva a VZN o prenájme pozemkov vo 
vlastníctve mesta boli konštruktívne neschválené a po pripomienkach sa opäť vrátia na 
prerokovanie. Prevody nehnuteľností vrátane prevodov bytov mesta do osobného vlastníctva 
boli tentokrát schválené bez väčších pripomienok.  
   Nasledoval blok informácií. 
 Pri preberaní informácie o činnosti komisií mestského zastupiteľstva bol otvorený problém 
predsedu legislatívnej komisie, keď doterajší predseda, poslanec Tekel, sa vzdal tejto funkcie. 
Vzhľadom na dôležitosť by vedenie komisie malo byť doriešené na najbližšom zasadnutí 
zastupiteľstva.  
Informáciu o výsledkoch monitoringu ovzdušia na sídlisku Juh v súvislosti s prevádzkou 
Zinkovne podal Ing. Oreský. Výsledky meraní dopadli dobre. Napriek tomu poslanci v 
uznesení schválili raz ročne naďalej merať znečistenie ovzdušia v tejto oblasti pravidelne a 
prípadne viackrát podľa potreby. Taktiež odporučili mestskému úradu zabezpečiť merania 
znečistenia vodného toku Malina.  
Už v prvej časti rokovania podal svoju informáciu terajší likvidátor BYPOSu JUDr. 
Kostolanský.  
Aktuálnu pozíciu mesta  pri rokovaní s a. s. REMA Malacky objasnil prednosta MsÚ Ing. 
Dušan Vavrinec. Napriek uzneseniu zastupiteľstva ešte doteraz neboli uzavreté problémy 
spojené s odkúpením futbalového ihriska v Zámockom parku. 
   Poslancom zastupiteľstva bola predložená správa o vydávaní Malackého hlasu, ktorý v 
tomto období oslavuje 10. výročie vzniku. Poslanci vyslovili uznanie redakcii za prácu, ktorú 
tento časopis zohráva v živote mesta i z pohľadu skutočnosti, že v minulom roku bol Malacký 
hlas vyhodnotený ako najlepšie regionálne periodikum na Slovensku. 
   Mesto má ďalšiu zodpovednú úlohu. Zákon, ktorý bol schválený, postavil otázku, či mesto 
pri privatizácii vodární a kanalizácií bude súhlasiť s vládnym návrhom, alebo si pripraví 
vlastný privatizačný projekt. Poslanci boli toho názoru, že vlastný projekt treba pripraviť. 
   Prvé rokovanie nového milénia bolo krátke, ale, ako to vyzerá, problémov, ktoré stoja pred 
mestom, asi neubudne. Poslanci by si mali  zachovať konštruktivitu pri práci počas celého 
nového roku. 
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Riadne aj mimoriadne zasadnutie mestskej rady 
 
   Riadnemu zasadnutiu mestskej rady v mesiaci február predchádzalo mimoriadne zasadnutie 
mestského zastupiteľstva. 
   Bolo venované v prvom rade problematike transformácie štátnych podnikov vodární a 
kanalizácií. Poslanci mesta napokon rozhodli podať za Mesto Malacky vlastný kvalifikovaný 
návrh na transformáciu časti majetku Západoslovenských vodární a kanalizácií s ustanovením 
samostatnej Obecnej vodárenskej spoločnosti Malacky a okolie. V prípade, ak by tento návrh 
nebol pri transformácii akceptovaný, tak by boli Malacky zahrnuté do 2. vodárenskej sústavy 
spolu s okresmi Senica a Skalica, i tu však sú zástupcovia mesta rozhodnutí požadovať, aby 
sídlom sústavy boli Malacky. 
   Okrem toho hlavného bodu mimoriadneho rokovania sa poslanci zaoberali i ďalšími 
aktuálnymi problémami mesta. Poslanci odsúhlasili nájomnú zmluvu medzi mestom a 
Športovým klubom  Malacky, týkajúcu sa užívania futbalového areálu v Zámockom parku, 
ako aj nájomnú zmluvu na priestory reštaurácie na futbalovom štadióne. Zisk za nájomné by 
mal zostať futbalistom.  
   V meste bude pôsobiť nepretržitá záchranná a dopravná zdravotnícka služba. Mesto jej od 
1. 3. prenajme priestory na Ul. Martina Rázusa v objekte bývalých detských jaslí. 
 
   Riadne zasadnutie mestskej rady sa uskutočnilo 22. 2. 2001 
 
Najzávažnejším bodom rokovania bola správa o bezpečnostnej situácii mesta spolu s 
vyhodnotením činnosti mestskej polície za rok 2000. Celkovo polícia riešila v minulom roku 
1177 prípadov, z toho 717 prípadov bolo riešených blokovou pokutou. Najviac priestupkov sa 
týkalo porušenia zákazu vyplývajúceho z dopravnej značky (367), parkovania vozidiel na 
chodníku (266), parkovania vozidiel na mestskej zeleni (176), porušenia VZN o chove zvierat 
(97) a znečistenia verejného priestranstva (80). Zamestnanci za rok 2000 preverili 940 
oznamov od občanov, čo je potešiteľné, pretože bez ich spolupráce pri nízkom počte 
pracovníkov mestskej polície by určite spokojnosť všetkých s prácou mestskej polície bola 
nižšia. I problém malackých túlavých psov bol riešený, vďaka policajtom našlo v útulku 
miesto 32 štvornohých obyvateľov mesta. Ku skvalitneniu bezpečnostnej situácie v meste by 
mal prispieť i globálny monitorovací systém v meste, ktorý je v štádiu príprav.  
   Informácie sa  týkali  postupu príprav výstavby novej školy, povolení vjazdu do Zámockého 
parku, získania cudzích zdrojov na investície mesta, stavu umiestnenia detí v detských 
jasliach a programovej štruktúry Infokanálu firmy PROGRES. 
   V bode rôzne navrhol primátor mesta udeliť čestné občianstvo nášho mesta pánovi 
Petterssonovi a Sustríkovi z firmy Swedwood za rozvoj mesta. 
 
 
Marec 
  
Mestská rada a mestské zastupiteľstvo 
 
   V druhej polovici marca sa podľa plánu uskutočnilo riadne zasadnutie mestskej rady i 
mestského zastupiteľstva. 
   Členovia rady i poslanci mestského zastupiteľstva si vypočuli viacero zaujímavých správ a 
prerokovali body, ktoré sa dotýkajú života v meste.  
   Bolo prerokované VZN o prenájme pozemkov vo vlastníctve mesta, ako aj VZN o prenájme 
nebytových priestorov v meste. 
   Na oboch zasadnutiach sa poslanci zaoberali návrhom na zrušenie vecného bremena v 
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zmluve s vlastníkmi bytov na Bernolákovej ulici č. 2417, ktoré sa týkalo práva mesta 
realizovať na tomto dome nadstavbu. Poslanci vyšli vlastníkom bytov v ústrety.  
    
   Schválený bol i návrh vlastníka na odkúpenie jeho pozemku na bývalom mestskom 
smetisku, ktoré podľa zákona musí mesto rekultivovať. Návrhy na prevod vlastníctva 
nehnuteľností, ktoré sú  v nájme TEKOSu a SLUŽBYTu, neboli schválené. 
   Poslancom bol predložený materiál primátora mesta o plnení prioritných úloh mesta. 
Primátor  v ňom  v krátkosti zhodnotil doterajšie výsledky mesta vo volebnom období, 
plnenie prioritných úloh, ktoré si mesto vytýčilo, ako aj aktualizoval prioritné úlohy pre rok 
2001.  
   Primátor taktiež predložil návrh na udelenie čestného občianstva Allanovi J. Petterssonovi, 
hlavnému projektovému vedúcemu spoločnosti Swedwood, a Ing. Štefanovi Sústrikovi, 
oblastnému riaditeľovi tejto spoločnosti na Slovensku. Obaja majú významnú zásluhu na 
rozvoji mesta v oblasti zamestnanosti. Poslanci návrh schválili. 
   Správu o vykonanej kontrole v príspevkovej organizácii ZCK predkladala hlavná 
kontrolórka mesta Ing. Ľubica Čikošová. Konštatovala, že v oblasti účtovníctva neboli zistené 
žiadne nedostatky, hospodársky výsledok za rok 2000 bol zisk jeden milión Sk.  
   Hlavná kontrolórka predložila i správu o vybavovaných sťažnostiach hlavným kontrolórom 
za obdobie roku 2000. Počas roku bolo prijatých v centrálnej evidencii 42 podaní. Z toho 
počtu podaní bolo v zmysle zákona o sťažnostiach vybavených 35 sťažností. Ostatné podania 
nespĺňali náležitosti a charakter sťažnosti. 
   Oblasťou bezpečnosti v meste sa zaoberali tri  informácie. Informáciu o bezpečnostnej 
situácii v meste za rok 2000 predložil riaditeľ OO PZ v Malackách Kubina. Obvodné 
oddelenie v Malackách pôsobí nielen na území mesta, ale i v ďalších 7 obciach okresu 
Malacky, ako aj vo Vojenskom obvode Záhorie s rozlohou 982 km2. Správa bola nesmierne 
zaujímavá, len pre spestrenie - krádeže bicyklov boli v minulom roku objasnené na 100%, ale 
vlámania do áut len na 6,5%. Najčastejšou príčinou nehodovosti bol spôsob jazdy. Najviac 
trestnej činnosti sa pácha v pondelok a v sobotu. Správu o činnosti mestskej polície za 
uplynulý rok predniesol náčelník MsP Ivan Jurkovič. V uplynulom roku riešili zamestnanci 
polície 1 177 prípadov, z toho 717 blokovou pokutou. V diskusii sa poslanci viackrát vrátili k 
možnostiam zaviesť v rámci mesta monitorovací kamerový systém, ktorý by mal prispieť k 
zlepšeniu bezpečnostnej situácie v meste. Informáciu o požiarno-bezpečnostnej situácii v 
meste a výsledkoch preventívnych kontrol vypracovanú veliteľom DVPZ Ivanom Šírom 
predniesol zástupca primátora mesta. V uplynulom období dobrovoľní požiarnici uskutočnili 
na území mesta 200 preventívnych požiarnych kontrol v obytných budovách a 30 u 
podnikateľov. 
   Ing. Karol Oreský predložil vyhodnotenie investičnej výstavby za minulý rok. Najväčšie 
finančné prostriedky skončili v ČOV, bolo to 8 036 193,59 Sk a 113 000 Euro. Na sídlisku 
Centrum to bolo 955 750 Sk, pri rekonštrukcii Zámockého parku 1 200 000 Sk a 350 000 
Euro (približne). Pri vyhodnotení kalendárneho zvozu sa rozpútala diskusia, ako ďalej s 
odvozom rastlinného odpadu. Poslanci odporučili organizovanie jarného a jesenného 
upratovania a  vypočuli si podklady o postupe prípravy novej školy v Malackách, povoleniach 
vjazdu do Zámockého parku i o získaní cudzích zdrojov na investície mesta. 
   V závere zasadnutia pred interpeláciami poslancov neprešla žiadosť OÚ Malacky o zníženie 
nájmu na priestory Strediska sociálnych služieb na Ulici 1. mája, ako aj žiadosť ŠK Malacky 
o zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva o prenájme reštaurácie v Zámockom parku.  
   Obe zasadnutia, rady i zastupiteľstvá sa niesli v atmosfére riešenia mnohých problémov , 
ktoré mesto má. 
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Apríl 
 
Mestská rada 
 
   Členovia rady prerokovali  10 bodov programu, ktoré však obsahovali spolu 21 problémov, 
ku ktorým sa bolo treba vyjadriť. 
   Prekvapujúco rýchlo prešla kontrola uznesení. V riešení nakoniec zostalo 11 uznesení, z 
toho 8 zaradených do trvalých úloh.   
   Z VZN a interných noriem bolo opätovne predložené VZN o poskytovaní dotácií a 
návratných finančných výpomocí. Po viacerých pozmeňovacích návrhoch členovia rady 
odporučili VZN zastupiteľstvu schváliť. 
Boli prerokované  dva dôležité dokumenty pre činnosť Záhorského centra kultúry. Najskôr to 
bolo doplnenie zriaďovacej listiny o nehnuteľný a hnuteľný majetok Spoločenského domu na 
Mierovom námestí. Po jeho doplnení bolo odporučené zastupiteľstvu schváliť i Stanovy ZCK, 
ako príspevkovej organizácie mesta, ktorých návrh predložil PhDr. Rudolf Irša, riaditeľ ZCK. 
   V rámci prevodov nehnuteľností a nájomných zmlúv prerokovala rada sedem problémov, v 
dvoch prípadoch išlo o prevod vlastníctva, v troch o stanovisko mesta k vydržaniu pozemku, 
v jednom o doplnok k nájomnej zmluve a o jednu zámennú zmluvu. 
   Správu o vykonaní inventarizácie majetku mesta, ktorú spracovala ústredná inventarizačná 
komisia pod vedením Ing. Zuzany Danišíkovej, predložil prednosta MsÚ. Rada so správou 
súhlasila, no vyžiadala si predloženie správy o priebehu realizácie uznesení ústrednej 
inventarizačnej komisie k 1. 9. 2001.  
   Bola schválená správa o čerpaní rozpočtu mesta za rok 2000, ktorú predložil Ing. Ladislav 
Adamovič, vedúci ekonomického oddelenia. V roku 2000 boli dosiahnuté príjmy vo výške 
119 382 tis. Sk a výdavky dosiahli sumu 114 825 tis. Sk. 
   V bloku informácií si členovia rady vypočuli päť informácií:  
Ing. Reháková, vedúca oddelenia ÚR a ŽP, podala informáciu o postupe realizácie stavby 
Obnova a rekonštrukcia Zámockého parku v Malackách, ako aj informáciu opráv a 
rekonštrukcií mestských komunikácií. Prvá etapa by mala byť ukončená v júni tohto roku. 
Celkový náklad stavby je 43 000 tis. Sk v cenovej relácii roku 1998. Na prvú etapu je to 27 
000 tis. Sk už v spomínanej cenovej relácii roku 1998. Kým k prvej informácii pripomienky 
neboli, pri druhej sa členovia rady zaujímali už o konkrétne riešenia. Celkový plán opráv a 
rekonštrukcií, ktorý si poslanci schválili, bude upravovaný vzhľadom na stavby, ktoré budú v 
meste vykonávať SPP a Slovenské telekomunikácie.  
Zástupca primátora podal informáciu o činnosti komisií za prvý štvrťrok 2001.  
Legislatívna komisia je stále bez predsedu. Zastupujúcim predsedom je JUDr. Marián 
Polakovič.  
Bola predložená informácia vedúcej oddelenia vnútornej správy a organizačných vecí Antónie 
Miklošovej o príprave sčítania obyvateľov, domov a bytov. V Malackách je vytvorených 62 
sčítacích obvodov. Členovia rady odporučili v čase sčítania zabezpečiť zvýšenú službu 
mestskej polície.  
V informácii zo záverečnej správy o personálnom a manažérskom audite mestského úradu 
boli predložené  výsledky  auditu, ktoré by mali pomôcť pri skvalitnení práce úradu a jeho 
príprave na pripravovaný prechod kompetencií zo štátnej správy. 
   V bode rôzne poukázali členovia rady na nedostatky, ktoré sa vyskytujú pri riešení sťažností 
a problémov občanov na MsÚ a ktorých by sa mali úradníci i funkcionári mesta vyvarovať. 
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Máj 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 
   V rámci kontroly uznesení poslanci vypustili zo sledovania osem uznesení, štyri uznesenia 
zaradili do trvalých úloh mestského úradu a u šiestich uznesení upravili termín plnenia. V 
rámci kontroly uznesení mestské zastupiteľstvo schválilo 25% podielu mesta na nákladoch 
spojených s vybudovaním inovačného centra v Malackách určeného hlavne pre potreby 
priemyselného parku. 
   Poslanci s odporučenými zmenami schválili VZN o poskytovaní dotácií a návratných 
finančných výpomocí.  
   Správy o inventarizácii majetku mesta a o čerpaní rozpočtu mesta za rok 2000 boli 
schválené na základe pripomienok z rady. Taktiež boli schválené oba dokumenty týkajúce sa 
ZCK. Podľa Stanov ZCK riaditeľ ZCK zodpovedá za činnosť organizácie primátorovi mesta a 
mestskému zastupiteľstvu, ktoré ho jediné môže odvolať. Predložené informácie, tak ako boli 
prerokované na poslednom zasadnutí mestskej rady, zobrali poslanci na vedomie. 
   Počas zasadnutia si poslanci uctili minútou ticha pamiatku svojho kolegu, riaditeľa 
Gymnázia v Malackách, Miroslava Krčmu. 
 
 

Jún 
 
Mestská rada a Mestské  zastupiteľstvo 
 
V jeden deň riadne i mimoriadne 
   Piateho júna sa podľa plánu malo uskutočniť riadne zasadnutie mestskej rady, no a na tento 
deň primátor mesta zvolal i mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva venované 
odpredaju nehnuteľností na základe výsledkov verejného ponukového konania. 
   Možno práve atmosféra pripravovaného zasadnutia zastupiteľstva prispela k rýchlemu 
rokovaniu rady, ktoré netrvalo ani tri hodiny. Po otvorení zasadnutia uskutočnili členovia rady 
kontrolu plnenia uznesení. Zo sledovania vypustili 6 uznesení a v riešení zostalo 12 uznesení 
rady.  
   Lesy SR, š. p., OZ Šaštín Stráže predložili správu o stave a ďalšom postupe pri 
obhospodarovaní mestských lesov v oblasti Vampílu. Lesy sú obhospodarované podľa 
lesného hospodárstva plánu pre roky 1997 - 2006. K správe neboli podstatné pripomienky.      
   Ing. Gabriela Reháková, vedúca oddelenia územného rozvoja a životného prostredia, 
predložila návrh harmonogramu kalendárneho zvozu odpadu na II. polrok a návrh na 
odporúčaný postup pri zabezpečovaní vypracovania územného plánu mesta  Malacky. Oba 
návrhy boli s pripomienkami členov rady schválené.  
   Rada sa zaoberala i tromi informáciami. 
Prvá bola o stave školstva v meste. Informácia len potvrdzovala nutnosť zabezpečovania 
výstavby novej školy.  
Ing. Jozef Bulla predložil informáciu o aktuálnom stave a úlohách CO obyvateľstva v meste. 
Členovia rady odporučili správu doplniť o údaje o funkčnosti materiálu, ako aj údaje o 
potrebe finančných prostriedkov potrebných na dovybavenie skladov CO.  
Informáciu o možnostiach zriadenia monitorovacieho systému na území mesta predkladal 
náčelník mestskej polície Ivan Jurkovič. K tomuto bodu bola asi najdlhšia diskusia. Rada 
odporučila materiál dopracovať tak, aby mohol byť predložený poslancom na schválenie už 
ako projekt i s vyčíslením nákladov potrebných kryť rozpočtom roku 2002. 
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   Posledným bodom rokovania bol návrh na úpravu cien v ŠH a plavárni, ako aj na letnom 
kúpalisku. Prvú časť členovia rady odporučili riaditeľovi AD HOC doplniť pred predložením 
MsZ a pri cenách na letné kúpalisko rada navrhla zaviesť detské permanentky. Otázky cien 
vzhľadom na otvorenie sezóny na letnom kúpalisku navrhla riešiť na mimoriadnom 
zastupiteľstve. 
      
   Niekoľko minút po skončení rokovania rady sa začalo znelkou mesta mimoriadne 
zasadnutie mestského zastupiteľstva. Pred pracovnou časťou zasadnutia si poslanci minútou 
ticha uctili pamiatku poslanca, profesora malackého gymnázia Albína Bičana. 
   V pracovnej časti najskôr zástupca primátora predniesol správu zo zasadnutia komisie na 
posudzovanie súťažných návrhov výberového konania na prevod neupotrebiteľného majetku 
mesta. Do diskusie sa akosi nikomu nechcelo. Avšak práve na ňu čakali prítomní 
podnikatelia, ktorých prevádzky sú dotknuté odpredajom. V dvoch listoch odporučených 
poslancom obhajovali svoju pozíciu a vysvetľovali svoje postavenie. Diskusiu začal poslanec 
Ing. Jozef Mračna, pokračoval Marián Polakovič a ďalší. Na list podnikateľov reagoval aj 
prednosta MsÚ Ing. Dušan Vavrinec. Na podnet poslanca zástupca primátora bližšie doplnil 
informácie o jednotlivých ponukách výberového konania. Najväčším bol práve problém 
odpredaja budov na Mierovom námestí. Ponuka záujemcov, manželov z Plaveckého Petra 
podstatne prevyšovala finančne ponuku domácich účastníkov výberového konania. V rámci 
diskusie vystúpil i primátor mesta RNDr. Jozef Ondrejka. Podrobne zopakoval postup pri 
riešení tejto problematiky a pozornosť venoval aj dôvodu, ktorý ich k tomuto postupu viedol, 
t. j. starostlivosť o majetok mesta, ako aj hospodárenie v rámci rozpočtu mesta. Po ďalších 
diskusných príspevkoch si poslanci odhlasovali tajné hlasovanie  návrhu na odpredaj.   
Po dlhšej príprave hlasovania  poslanci rozhodli nasledovne:  
- za predaj potravín TRIO súčasným nájomcom bolo 18 poslancov, proti 1, zdržal sa 1 
- za predaj predajne na Ul. 1. mája 99 združeniu ELMAT bolo 17 poslancov,  proti 2, zdržal 

sa 1 
- za predaj komplexu predajní na Mierovom námestí spomínaným záujemcom z Plaveckého 

Petra bolo 11 poslancov.  proti 5, zdržali sa 4 poslanci.  
Na základe tohto hlasovania pripraví mestský úrad kúpno-predajné zmluvy, ktoré budú 
predložené na riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. 
   Posledným bodom rokovania bolo schválenie úpravy cien v novej sezóne na letnom 
kúpalisku. Po krátkej diskusii boli ceny schválené nasledovne: deti 17 Sk za deň, dospelí 35 
Sk za deň, permanentka na 10 vstupov pre dospelých 290 Sk, pre deti 140 Sk, držitelia 
preukazov zdravotne postihnutých budú mať  50% zľavu ako študenti, vojaci a dôchodcovia. 
Deti do 6 rokov budú mať vstup zdarma. 
 

Mestské zastupiteľstvo 
 
   Poslanci mestského zastupiteľstva sa stretli v posledný júnový štvrtok.  
   Poslanecký sľub zložili noví poslanci. Mgr. Daniel Reif,  František Balász a Marta Lisá.       
   Pri kontrole uznesení poslanci vypustili zo sledovania 14 uznesení, do trvalých úloh mesta 
zadelili 7 uznesení a pri dvoch uzneseniach upravili termín plnenia. 
   V ďalšom bode  sa poslanci zaoberali prevodmi nehnuteľností a nájomnými zmluvami. 
Schválili dva prevody vlastníctva pozemku, tri návrhy kúpnych zmlúv na odpredaj 
nehnuteľností, ktorými sa zaoberalo minulé mimoriadne zastupiteľstvo, ako aj prevod 79 
bytov do osobného vlastníctva. V tomto bode boli prerokované i dve nájomné zmluvy.  
   V nasledujúcom bode rokovania poslanci schválili záverečný účet mesta za rok 2000, 
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účtovnú uzávierku za uplynulý rok, ako aj spôsob použitia hospodárskeho výsledku. Z 
uznesenia vyplynula úloha pre MsÚ pripraviť návrh na likvidáciu EKOREGU, s. r. o., a 
prekontrolovať aktuálny stav Práčovne a čistiarne , s. r. o., kde má mesto podiel. Ďalšie úlohy 
pre MsÚ vyplynuli zo stanoviska hlavnej kontrolórky k tomuto bodu rokovania. Okrem iného 
to je založenie účtu "cestného fondu", prepracovanie štatútu Fondu rozvoja bývania mesta 
Malacky či úloha vyšetriť prípady porušovania účtovnej disciplíny. Poslanci uložili naopak 
hlavnej kontrolórke vykonať kontrolu hospodárenia v príspevkovej organizácii AD HOC za 
uplynulý rok. 
   Čerpanie rozpočtu mesta a návrh zmeny rozpočtu na rok 2001 boli ďalšie body programu. 
Po úprave má rozpočet nášho mesta pre tento rok schodok 5 316 tisíc Sk. 
   V nasledujúcom programe poslanci schválili správu o stave a ďalšom postupe v 
obhospodarovaní mestských lesov prednesenú zástupcami Lesov SR, š. p. OZ Šaštín-Stráže, 
návrh harmonogramu kalendárneho zvozu odpadu na 2. polrok 2001, návrh na odporúčaný 
postup pri zabezpečovaní vypracovania ÚPD mesta Malacky, ako aj návrh rámcového plánu 
zasadnutí rady a zastupiteľstva v II. polroku. 
   Informačný blok obsahoval informácie o aktuálnej situácii v školstve mesta Malacky a o 
postupe prípravy novej školy, o aktuálnom stave a úlohách CO obyvateľstva, o aktuálnych 
sporoch mesta Malacky, o zahraničných vzťahoch mesta za obdobie od januára do mája 2001 
a o stave zamestnanosti v Malackách.  
 
 
September 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 
   Svojou vyše štrnásťhodinovou dĺžkou sa určite septembrové zasadnutie mestského 
zastupiteľstva zaradilo medzi najdlhšie v histórii tohto zastupiteľského orgánu. Nemenej 
bodov rokovania malo i zasadnutie mestskej rady 11. septembra, ktoré mu predchádzalo.  
   V rámci kontroly plnenia uznesení si rada ponechala na riešenie osem uznesení a 
zastupiteľstvo osemnásť, okrem tých, ktoré boli zaradené do trvalých úloh. 
   Tretím bodom rokovania bolo schvaľovanie právnych noriem mesta. Schválené bolo VZN 
č. 4. o prideľovaní bytov sociálne slabým obyvateľom mesta. I keď VZN bolo schválené 
nedostatok práve takýchto bytov v meste nerieši. Verme, že príde časom i k praktickému 
používaniu tejto normy.  
Po prvý raz mali možnosť poslanci používať na hlasovanie, ako aj prihlasovanie do diskusie 
nový elektronický hlasovací a evidenčný systém. Preto si museli schváliť dodatok č. 1 k 
Rokovaciemu poriadku, ktorý umožňuje jeho používanie. Odhlasovali si jeho platnosť na už 
prebiehajúcom zasadnutí.  
Schvalovanie dlhšie očakávaného VZN o ochrane a prevádzkovaní  Zámockého parku však 
po dlhšej diskusii preložili na nasledujúce zasadnutie MsZ. 
   Nasledoval blok prevodov nehnuteľností a schvaľovanie nájomných zmlúv.  
Najskôr bola schválená nájomná zmluva pre s. r. o. NUBIUM Bratislava na umiestnenie 
reklamného zariadenia pri zástavke SAD na Sasinkovej ulici.  
I keď odznelo niekoľko otázok na činnosť občianskeho združenia NEVERLAND poslanci 
bez problémov schválili prenájom priestorov pre toto združenie na Záhoráckej ulici. Do 
priestorov už združenie investovalo finančné prostriedky na ich zveľadenie. 
 
Schválený bol návrh nájomnej zmluvy pre Daňový úrad v priestoroch na Mierovom námestí, 
ktoré nateraz využíva do 31. 12. 2004.  
Do osobného vlastníctva bol schválený prevod 15 bytov.  
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Návrh predaja pozemku pod budovou Stavebného bytového družstva občanov poslanci 
schválili s cenou 506 250 Sk, s ktoru súhlasil i prítomný zástupca tejto organizácie.  
   Poslanci si vypočuli  ústnu správu likvidátora BYPOS-u s r. o. Dr. Kostolanského.          
   Vystúpil  zástupca firmy AUREX k problematike súborného stanoviska k ÚPN SÚ mesta 
Malacky, ktoré predkladala Ing. Reháková, vedúca odd. územného rozvoja MsÚ. Poslanci 
toto stanovisko schválili spolu i so zmenami. Toto stanovisko musí následne schváliť odbor 
životného prostredia KÚ Bratislava. Až následne bude vypracovaný samotný návrh územného 
plánu mesta. 
   Čerpanie rozpočtu za prvý polrok predložil Ing. Adamovič, vedúci ekonomického oddelenia 
MsÚ. Príjmová časť rozpočtu sa splnila na 59,4 %, výdavková celkom na 43,6 %. Najlepšie 
plnenie medzi príjmami predstavoval príjem z reklamy a sponzorstva, ktorý bol splnený na 
41,3 %, naopak vôbec sa nesplnil príjem plánovaný za výherné automaty a zábavné hracie 
automaty.  
   Hlavná kontrolórka predložila správu o vykonanej kontrole hospodárenia v príspevkovej 
organizácii AD HOC. Poslanci odsúhlasili  úpravu cien pri prevádzkovaní ŠH MALINA a 
krytej plavárne. Zvýšenie cien je zapríčinené hlavne nárastom cien energií. 
   Poslanci prerokovali a schválili Štatút fondu rozvoja bývania. 
   Schválili návrh systému nakladania s odpadom v meste Malacky. Tento vychádza z 
nadobudnutej účinnosti Zákona o odpadoch. S týmto systémom budú občania postupne 
zoznamovaní už od septembra tohto roku.  
   Odsúhlasený bol i návrh na likvidáciu s. r. o. EKOREG.  
   V rámci informácií prednosta MsÚ Ing. Vavrinec informoval o odstránení nedostatkov 
zistených pri inventarizácii majetku mesta. Nedostatky boli odstránené a inventarizačné 
rozdiely vyúčtované.  
   Bola predložená informácia  z  pravidelných stretnutí ohľadom výstavby novej ZŠ za účasti 
mesta, okresu a kraja. Informácia obsahovala stav plnenia úloh zo strany mesta, ako aj zo 
strany KÚ, ktorý je držiteľom finančných prostriedkov určených na výstavbu.  
   Činnosť komisií mestského zastupiteľstva zhodnotil zástupca primátora Ing. Bulla.       
   Prítomných poslancov, no a určite všetkých občanov zaujala informácia o stave odpredaja 
nehnuteľností na Mierovom námestí. Vzhľadom na to, že kupujúci (víťaz ponukového 
konania) odstúpil od kúpy, komisia navrhla realizovať nové výberové konanie na odpredaj, 
avšak po jednotlivých budovách. 
   O preverení postupu zamestnancov mesta pri poskytovaní finančných prostriedkov z 
rozpočtu mesta a o dodržiavaní účtovnej disciplíny informoval poslancov prednosta MsÚ. 
Poslanci ju zobrali na vedomie. Podobne i informáciu o aktuálnom stave a ďalšom zámere 
účelového čerpania finančných prostriedkov z Fondu rozvoja bývania. 
   Bod rôzne mal tentokrát päť častí.  
Informácia o voľbách do vyšších územných celkov. V rámci okresu budú občania voliť päť 
poslancov VÚC a predsedu VÚC.  
Časovo dosť veľký priestor bol venovaný analýze súčasného stavu a návrhom možných 
riešení v AD HOC. Jedným z riešení bola už spomenutá úprava cien. Poslanci nakoniec 
schválili i zvýšenie finančných prostriedkov, účelovo určených na energie a maľovanie haly.  
Analýza činnosti mestskej polície a  najmä zriadenie monitorovacieho bezpečnostného 
systému v meste vyvolala medzi poslancami diskusiu. Budovanie  monitorovacieho systému 
by mestu určite prospelo, avšak finančná náročnosť je dosť veľká i pri prípadnej 
angažovanosti podnikateľov. Poslanci však návrh nezmietli zo stola. V jeho prípravách sa 
bude pokračovať, i keď realizácia je zrejme časovo vzdialená.  
    
Posledným bodom pred interpeláciami bolo prejednanie petícií občanov.  
V prvej petícii išlo  o umiestnenie neprispôsobyvých občanov do nového domu na Hlbokej 
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ulici. Riešená bude tzv. verejným vypočutím všetkých zainteresovaných a záujemcov o túto 
problematiku, ako aj ďalších riešení tohto problému .  
V druhej petícii išlo  o prevádzkovanie firmy INŠTALMONT na ulici 1. mája. Pracovníci 
MsÚ informovali, že zo strany mesta boli podniknuté všetky zákonné opatrenia na riešenie 
uvedenej situácie. 
 
 
 
 
Október 
 
Mestská rada a Mestské zastupiteľstvo 
 
   V sledovaní uznesení mestská rada  skonštatovala, že 9 svojich uznesení bude naďalej 
sledovať a ako splnené vypúšťa zo svojho sledovania tri uznesenia. V rámci tohto bodu 
rokovania mestskej rady bolo schválené naďalej pokračovať v rokovaní o rozšírení územia 
mesta o časť vojenského priestoru od mesta po diaľnicu, čo jednoznačne mesto k svojmu 
rozvoju potrebuje.  
   Mestské zastupiteľstvo pri kontrole plnenia svojich uznesení rozhodlo vypustiť zo 
sledovania 11 uznesení, ktoré sú splnené a jedno uznesenie pre jeho neaktuálnosť. Do 
trvalých úloh mesta boli zaradené tri uznesenia, týkajúce sa realizácie postupu vypracovania 
územno-projektovej dokumentácie mesta Malacky a činnosti, ako aj kontroly MsP. U piatich 
uznesení prišlo k úprave  termínu ich realizácie. 
   V bloku legislatívnych noriem mesta boli schválené štyri právne normy. Ako prvý to bol 
Dodatok č. 1. k zásadám hospodárenia mesta, na základe ktorého môže primátor mesta 
odsúvať či obmedzovať výdavky v rámci rozpočtu v jednotlivých jeho oddieloch do výšky 
200 000 Sk s tým, že je povinný dodatočne informovať mestské zastupiteľstvo o týchto 
krokoch.  
Poslanci schválili Organizačný poriadok mestskej polície, z ktorého okrem iného vyplýva, že 
výberové konanie uchádzačov do MsP bude uskutočňovať komisia menovaná primátorom 
mesta.  
Zo všetkých legislatívnych materiálov najviac pripomienok zaznelo k Prevádzkovému 
poriadku Zámockého parku. Pripomienky neboli len z rady či komisií, ale dosť sa diskutovalo 
i na samotnom zasadnutí. Najmä k článku X., ktorý sa zaoberá dopravným režimom v parku. 
Konečné znenie napokon zohľadnilo väčšinu pripomienok. Boli zapracované a zohľadnené 
najmä pripomienky týkajúce sa pohybu zdravotne postihnutých občanov. 
Bez pripomienok boli schválené  precízne vypracované Zásady o vybavovaní sťažností a 
petícií, ktoré predložila hlavná kontrolórka Ing. Čikošová.  
   Druhý blok na oboch zasadnutiach obsahoval návrhy na prevody nehnuteľností a návrhy 
nájomných zmlúv.  
Bez pripomienok poslanci schválili prevod 11 bytov do osobného vlastníctva.  
Poslanci neschválili požiadavku chatárov v oblasti Vampíl, ktorí chceli, aby mesto 
nevyžadovalo spätné nájomné, čo už poslanci dávno schválili a časť chatárov si ich už aj s 
mestom vyrovnalo. Na základe teraz schváleného uznesenia si mesto začne nájomné súdne 
vymáhať.  
K návrhu kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľností na Mierovom námestí Mestská rada 
neprijala uznesenie a odporučila materiál predložiť na rokovanie zastupiteľstva. Výberová 
komisia so 14 členmi odporučila predaj už raz predaných nehnuteľností na Mierovom námestí 
odpredať za cenu 5,5 mil. Sk záujemcovi z Malaciek. V predchádzajúcom výberovom konaní 
tieto nehnuteľnosti získali podnikatelia z Plaveckého Petra, ktorí však od kúpnej zmluvy na 7 
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miliónov  odstúpili. Poslanci dostali pred hlasovaním k dispozícii i list vo veci podozrenia z 
korupcie pri predaji nehnuteľností. A možno i toto ovplyvnilo ich hlasovanie, keď navrhovaná 
kúpna zmluva nebola schválená. Keďže príjem z predaja značne nabúrava rozpočet mesta, 
poslanci na návrh primátora odporučili zvolať mimoriadne zasadnutie mestského 
zastupiteľstva, kde by predaj nehnuteľností na Mierovom námestí bol opäť prerokovaný s 
návrhom zmeny rozpočtu na rok 2001 do 2 týždňov.  
Bez pripomienok bol schválený úmysel kúpiť pre mesto priestor bývalého detského 
dopravného ihriska pre potrebu vybudovania obslužných priestorov pre Zámocký park. 
 
   Mestská rada odporučila návrh zmeny rozpočtu na rok 2001 schváliť, no predchádzajúce 
rokovanie na zasadnutí zastupiteľstva viedlo k jeho odloženiu. 
   Bol predložený prvý návrh rozpočtu na rok 2002. Odznelo množstvo pripomienok, ktoré by 
mal predkladateľ Ing. Adamovič zapracovať podľa možností do jeho druhého návrhu.       
   Poslanci zobrali na vedomie i doterajšie informácie o prenose kompetencií na mesto, ktoré 
určite budú ovplyvňovať rozpočet roku 2002. Veľmi pozitívne na návrhu bolo jeho rozdelenie 
na obligatórne a fakultatívne výdavky. Tie prvé vyplývajú zo zákona o obecnom zriadení, čo 
je povinné mesto zabezpečiť. Tie druhé by mali byť inšpiráciou pre ďalšie zabezpečovanie 
finančných prostriedkov na skvalitňovanie života občanov v meste. S prenosom kompetencií 
súvisel i návrh na zriadenie spoločnej obecnej úradovne pre mesto Malacky a obce Gajary, 
Jakubov a Kostolište na začiatku pre oblasť životného prostredia, územného plánovania, 
stavebného konania, vodného hospodárstva a ochrany prírody, no nič nebráni jej neskoršiemu 
rozširovaniu. 
   Poslanci si  vypočuli tri informačné správy, a to o inventúre a rozostavanosti ČOV a 
Zámockého parku, súčasnom stave a aktuálnej situácii v privatizácii NsP Malacky a činnosti 
komisií zastupiteľstva za tretí štvrťrok. Najviac zaujala informácia, že nemocnica v meste 
bude podľa navrhovaného zákona pod pôsobnosťou samosprávneho Bratislavského kraja a 
podľa augustových informácií z ministerstva zdravotníctva malacká nemocnica nie je 
zahrnutá do II. etapy privatizácie zdravotníckych zariadení. 
   Poslanci prerokovali vetovanie uznesenia o zavedení monitorovacieho systému v meste zo 
strany primátora pre jeho nevýhodnosť. Tá spočívala v tom, že podľa schváleného uznesenia 
bolo potrebné zabezpečiť už teraz finančné prostriedky na jeho realizáciu, čo rozpočet 
neumožňuje. Poslanci napokon schválili zmenu svojho pôvodného uznesenia, čo však 
neznamená zatratenie tejto myšlienky. Primátor mesta by mal zriadiť komisiu, ktorá by 
pripravila návrh minimálneho variantu zavedenia systému a vypracovať finančnú kalkuláciu 
jeho zavedenia.  
   Deň pred rokovaním MsZ sa uskutočnilo verejné vypočutie zainteresovaných obyvateľov na 
Partizánskej 27, ako i ďalších záujemcov o riešenie tohto problému, vrátane poslancov, mali 
možnosť si členovia zastupiteľstva vypočuť závery z tohto vypočutia. Na základe nich 
rozhodli, aby mestský úrad prerokoval s jednotlivými nájomníkmi tohto domu možnosť 
uzavretia konkrétnej dohody, ktorá by obsahovala podmienky niektorého z variantov riešenia.   
 
 
November 
 
Riadna rada a mimoriadne zastupiteľstvo 
 
   V novembri sa uskutočnilo riadne zasadnutie mestskej rady a mimoriadne zasadnutie 
mestského zastupiteľstva. 
   Rada vykonala kontrolu plnenia uznesení, v rámci ktorej vypustila zo sledovania tri úlohy 
ako splnené a jednu zaradila medzi trvalé úlohy mesta, išlo o investičný a realizačný zámer 



 14

budovania priemyselného parku.  
   Najdôležitejším bodom rokovania bol návrh VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní 
komunálneho odpadu, ktorý sa stal i hlavným bodom rokovania mimoriadneho mestského 
zastupiteľstva.  
   Rada prerokovala dva návrhy kúpnych zmlúv. 
   Prerokovala čerpanie rozpočtu mesta za I. až tretí štvrťrok 2001. Bežné príjmy dosiahli 
podľa správy predloženej Ing. Ladislavom Adamovičom 53 139 000 Sk, z toho daňové príjmy 
40 807 000 Sk, čo predstavovalo plnenie na 78,84 %. Kapitálové príjmy za sledované obdobie 
boli 22 090 000 Sk. Bežné výdaje boli 41 545 000 Sk. Kapitálové výdaje za sledované 
obdobie dosiahli celkovú výšku 28 162 000 Sk.  
   Ing. Gabriela Reháková oboznámila členov rady s aktuálnym stavom rekonštrukcie a opráv 
mestských komunikácií. Ich realizáciu  značne ovplyvňujú rekonštrukcie kanalizácie 
realizované ZsVAK-om a rekonštrukcie plynu realizované SPP. 
   Zastupiteľstvo z uvedenej problematiky okrem už spomenutého VZN prerokovalo čerpanie 
rozpočtu a informáciu o realizovaní investičných akcií v meste. 
 
 
December 
 
Posledné zasadnutie mestskej rady v tomto roku 
 
   Začiatkom decembra sa uskutočnilo posledné plánované zasadnutie mestskej rady.  
   Pri kontrole plnení uznesení prítomní členovia rady vypustili zo sledovania tri uznesenia 
ako splnené a predĺžili realizáciu uznesenia ohľadom projektu možného riešenia prevádzkovo 
ekonomických problémov firmy AD HOC na marec 2002. 
   Členovia rady bez pripomienok odporučili zastupiteľstvu schváliť VZN o daniach z 
nehnuteľností pre rok 2002, ktoré by sa oproti tomuto roku nezmenili a dodatok k zriaďovacej 
listine Mestské centrum sociálnych služieb.  
   Pri prerokovaní návrhu o miestnych poplatkoch členovia rady odporučili v článku, ktorý sa 
týka spoplatnenia vývozu komunálneho odpadu, predložiť zastupiteľstvu dva návrhy. Prevody 
nehnuteľností a nájomné zmluvy boli odporučené na schválenie mestskému zastupiteľstvu. 
Asi najviac bude občanov zaujímať nákup a nájomná zmluva na mamograf, ktorá by mala byť 
zrealizovaná v roku 2002. 
   Dôležitým materiálom bol návrh opatrení súvisiacich s prechodom kompetencií zo štátnej 
správy na samosprávu už od 1. januára 2002. Členovia rady odporučili schváliť zmenu 
štruktúry v rámci nového organizačného poriadku mesta, ktorý by mal platiť od uvedeného 
termínu.      
   Členovia rady odporučili zastupiteľstvu schváliť i návrh rozpočtu pre rok 2002. Bežný 
rozpočet by mal byť schválený ako prebytkový vo výške prebytku 7 444 000 Sk a kapitálový 
ako schodkový so schodkom 13 560 000. Samozrejme rozpočet zatiaľ nezohľadňuje zmeny, 
ku ktorým príde realizáciou kompetenčného zákona.  
   Primátor mesta podal informáciu o aktuálnom stave prípravy inkubátora malého biznisu v 
Malackách.  
   Poslanci si taktiež vypočuli správu hlavnej kontrolórky o kontrole zmluvných vzťahov o 
zabezpečení ochrany objektov formou napojenia na pult centrálnej ochrany. Zistené 
nedostatky má za úlohu MsÚ odstrániť najneskôr do 31. 3. 2002. 
   S pripomienkami členovia rady schválili návrh rámcového plánu práce mestskej rady a 
mestského zastupiteľstva na prvý polrok 2002, no konečné slovo povie zastupiteľstvo. Taktiež 
k predĺženiu nájomných zmlúv kratších ako jeden rok neboli pripomienky. Rada súhlasila so 
žiadosťou chatárov z oblasti Vampíl o zmenu nájomnej zmluvy. 



 15

ZMENY V POSLANECKOM ZBORE 
 
     V priebehu r. 2001 došlo z rôznych príčin k zmenám v 36-člennom poslaneckom zbor. 
Novými členmi MsZ sa stali: 

•     Mgr. Daniel Reif (kandidoval za KDH vo volebnom obvode č. 7) , stal sa členom   
            legislatívnej komisie 

    nahradil zosnulého Mgr. Miroslava Krčmu 

•     František Balász (HZDS č. 10), stal sa členom komisie pre ochranu verejného  
            poriadku 

    za Ing. Ladislava Adamoviča, ktorý sa vzdal poslaneckého mandátu a nastúpil do      
    funkcie vedúceho ekonomického oddelenia MsÚ 

•     Marta Lisá (HZDS č. 11) , stala sa členkou komisie kultúry a propagácie 
    za zosnulého poslanca PaedDr. Albína Bičana 

 
 

 
Všeobecne záväzné nariadenia mesta 
 
VZN č.1/2001 o prenájme pozemkov vo vlastníctve mesta 
VZN č.2/2001 o prenájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Malacky 
VZN č.3/2001 o podmienkach poskytovania dotácií, návratných finančných    
                         výpomocí  a príspevkov z rozpočtu mesta 
VZN č.4/2001 o podmienkach nájmu bytov určených na bývanie sociálne   
                         slabým obyvateľom mesta 
VZN č.5/2001 o ochrane a prevádzkovom poriadku Zámockého parku v    
                         Malackách 
VZN č.6/2001 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu 
VZN č.7/2001 o dani z nehnuteľnosti 
VZN č.8/2001 o miestnych poplatkoch na rok 2002 
                         Dodatok č.1 – platené parkovanie 
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Zo života mesta,  mestského úradu, komisií pri MsZ  

v Malackách 
 
PRIEMYSELNÝ PARK ZÁHORIE 
   O projekte Priemyselného parku sa toho  v uplynulom roku popísalo veľa. Bude! Či skôr 
možno bude! sa striedali s menej overenými informáciami. V závere r. 2000 však vláda SR 
definitívne odobrila výstavbu priemyselného parku, ktorý bude situovaný v okolí mesta 
Malacky.  10.1.2001 sa v zasadačke MsÚ uskutočnilo Verejné prerokovanie Urbanisticko- 
enviromentálnej štúdie územia medzi Stupavou a Malackami. Štúdia, ktorú vypracovalo a 
predkladalo  Ministerstvo životného prostredia SR pre prípravu územia na umiestnenie 
priemyselných parkov, stanoví nároky na príslušné lokality z hľadiska priestorových, 
ekologických, environmentálnych, sociologických a ekonomických súvislostí. 
 
 

ŠETRÍME 
   Na budove MsÚ sa začiatkom januára objavila nová poštová schránka s nápisom - 
MALACKÝ HLAS. Redakcia tak vyšla v ústrety tým čitateľom, ktorým robí problém kúpiť 
si korešpondenčný lístok, či už ku krížovke, alebo ku kvízom. Redakcia si od toho sľubuje 
zvýšenie účasti čitateľov na súťažiach. 
 

 
NOVÉ MOŽNOSTI 
   Prvá stavebná sporiteľňa je známa skôr ako sporiteľňa pre občanov. Od 1. januára však na 
základe novely zákona o stavebnom sporení môžu do procesu vstúpiť i právnické osoby, t.j. i 
mestá a obce, čo by mohlo rozbehnúť výstavbu nájomných bytov. 
 

DETSKÝ DOMOV 
   MsZ schválilo ešte v roku 2000 odplatný prevod časti parcely v prospech Detského 
domova, rakárenská 50 za sumu 14 190 Sk.  Za rovnakú sumu, teda 14 190 Sk Mestský úrad 
zakúpil materiálne vybavenie pre potreby detského domova. 
 
 

ZDRAVÉ  ŠKOLY 
   Projekt Školy podporujúce zdravie je iniciovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou, 
Komisiou európskych spoločenstiev a Radou Európy. Ide o výchovu a vzdelávanie najmladšej 
generácie v oblasti starostlivosti o svoje zdravie. Zdravú výživu propagujú i školské jedálne. 
V Malackách sa zapojili do tejto aktivity všetky materské školy a ZŠ na ul.1.mája. Cieľom 
projektu je, aby sa podľa svojich možností zapojili všetky školy v Malackách, pretože otázka 
zdravého spôsobu života je pre všetkých. 
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CECTA 
   Pod touto skratkou sa skrýva firma z Veľkej Británie – Stredoeurópska asociácia pre 
cestovný ruch, ktorá sa zaoberá propagáciou krajín strednej Európy v Nemecku a Veľkej 
Británii. 18.2. 2001 sa jej predstavitelia po dohode s OPSV zastavili v Malackách, kde 
prezentovali svoj cieľ pred pozvanými hosťami. 
 

 
ZNELKA 
   Zákon o obecnom zriadení hovorí, že mestá (či obce) majú vlajku, erb, pečať a že môžu 
mať i znelku. Tie prvé atribúty Malacky už majú, chýbala znelka. A tak MsZ vyhlásilo 
verejnú súťaž na znelku. Súťažné podmienky verejnej autorskej súťaže boli: 
     - dĺžka znelky (prvá verzia 1 min. 30 s., skrátená 30 s.), 
     - notový záznam oboch verzií, 
     - nahrávka bez textu (na nosiči), 
     - lehota 2.4. (15.00 hod.) sekretariát prednostu. 
 
   Kritériá hodnotenia: 
anonymne, výberová komisia bude určená primátorom a po otvorení obálok doporučí poradie, 
mená autorov MsZ. 
     - originálnosť, 
     - trvalý pobyt počas svojho života v Malackách, alebo pôvod v Malackách, 
     - splnenie podmienok súťaže, 
     - dojem. 
 
     Medzi podmienky patrilo, že autor víťaznej znelky sa vzdá autorských práv, pričom 
odmena 3 000,- Sk bola zo strany mesta braná ako náhrada za výdavky pri tvorbe znelky. 
 

 
ZOLTÁN  DEMJÁN  V  MALACKÁCH 
   Pán Zoltán Demján je nielen známym horolezcom, na konte ktorého je množstvo 
osemtisícoviek, ale je i predsedom predstavenstva Hirocem, a.s. Rohožník. Práve táto firma sa 
rozhodla sponzorsky prispieť na konto Mamograf sumou 500 000,- Sk. Oficiálne bol 
symbolický šek prevzatý primátorom 1.2.2001 na pôde mestského úradu počas mestského 
zastupiteľstva. 
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MALACKY - MIESTO ROKOVANIA XI. SNEMU ZDRUŽENIA  
MIEST A OBCÍ ZÁHORÁCKEJ OBLASTI 
   Dôvodom zvolania tohto snemu bol fakt, že Ministerstvo pôdohospodárstva uzatvára 
diskusiu o vodárenských spoločnostiach. Po diskusii s pracovníkmi Ministerstva sa hlasovalo 
(40:5) a ZOZO sa priklonila k variante vodárenskej spoločnosti zahŕňajúca okresy Senica, 
Skalica, Malacky a Myjava. 
 
 

MIMORIADNE  ČÍSLO  MALACKÉHO  HLASU 
     Pri príležitosti 10. výročia vydávania Malackého hlasu pripravila redakcia Mimoriadne 
vydanie MH č. 1/2001. V úvodníku sa prihovoril prvý šéfredaktor z roku 1991 - Rudolf 
Čižmárik. Nechýbal vinš, spravodajstvo z výstavy - malacký hlas desaťročný ako i trochu 
recesie - karikatúra jednotlivých členov redakcie a ich spolupracovníkov. Nechýbala ani 
krížovka - tá jedna z prvých z roku 1990 a fotografie kolportérov, vďaka ktorým sa Malacký 
hlas predáva. 
 
   V Malackách nevychádza len Malacký hlas. Pri tejto príležitosti Vás chcem oboznámiť i so 
školskými časopismi, ktoré vychádzajú na malackých školách. 
   Na Gymnáziu v Malackách  vychádza časopis dlhé roky. Gymnázium sv.Františka 
Assiského vydáva časopis In medias res. Základná škola Dr.Jozefa Dérera vydáva časopis 
Bomba, ZŠ Ul. 1. Mája  vydáva časopis Maják. Na ZŠ Záhorácka 95 vychádza štvrťročne 
SOS prestávka.  
   Redakcia Malacký hlas ponúkla pomocnú ruku pri vydávaní školských časopisov v oblasti 
odbornej, alebo technickej prípravy. Projekt Spolupráca podporila i Vzdelávacia nadácia Jána 
Husa. 
 

 
POSEDENIE  V  HVIEZDE 
   Záverečnou akciou osláv 10. výročia MALACKÉHO HLASU bolo spoločné posedenie 
súčasnej redakcie s tými, čo sa pričinili o vydávanie v minulosti,či už to boli predstavitelia 
vtedajšieho Mestského kultúrneho centra, ZCK, Mesta. Pozvaných bolo množstvo ľudí, od 
bývalého primátora  Ing. V. Moravčíka, CSc., cez služobne najstaršieho redaktora Jozefa 
Klačku až po veľkých sponzorov, ktorí majú záujem podporovať vydávanie MH.  V 
príjemnom prostredí cukrárne Hviezda sa nielen spomínalo, ale sa tu kuli i plány ako ďalej, 
plány na spoluprácu a o tom, kde sa budú oslavovať ďalšie guľaté výročia. 
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MALACKY  NA  TELEVÍZNEJ  OBRAZOVKE 
   Vo štvrtok 15.marca patrila obrazovka televízie MARKÍZA v raňajšej relácii Teleráno 
nášmu mestu. V dvoch vysielacích blokoch mali možnosť diváci na vlastné oči vidieť a 
slovami obyvateľov i primátora mesta počuť o starostiach i radostiach Malaciek.  
   Na rodné mesto si zaspomínala Andrea Gbelcová z Nadácie Markíza, herci Ľubo Roman a 
Alfréd Svan. 
 
 

STRETNUTIE  NA  OKRESNOM  ÚRADE 
     Na Okresnom úrade Malacky sa uskutočnilo  pracovné stretnutie ministra práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR Petra Magvašiho  s primátorom RNDr.Jozefom Ondrejkom, 
prednostom OÚ Malacky Milanom Vaškorom a riaditeľkou Okresného úradu práce Malacky 
Mgr.Janou Petrakovičovou. 
 
 

SÚPIS  HOSPODÁRSKYCH  ZVIERAT 
   Prevencia je vždy lacnejšia než hasenie vypuknutej nákazy. BSE, slintačka či krívačka, 
pojmy, ktoré sa v súvislosti s hospodárskymi zvieratami dostali do nášho slovníka sa začali 
skloňovať v Malackách v závere marca. 24. -25.3.2001 bol vykonaný súpis hospodárskych 
zvierat chovaných na území mesta, práve s cieľom ak by bola nutná vakcinácia, aby bol 
prehľad. Sčítanie z poverenia primátora vykonávali sčítací komisári za asistencie mestskej 
polície. 
 

 
DEŇ  UČITEĽOV 
   Tohtoročný Deň učiteľov mal oproti tým predchádzajúcim trochu iný ráz. Vybraných 
učiteľov malackých škôl prijal pri tejto príležitosti primátor mesta Jozef Ondrejka, ktorý na 
pôde MsÚ ocenil prácu pedagógov. Hodnota práce učiteľov je práve v tom, že bez dobrých 
učiteľov nemôže byť vzdelaný a múdry národ. Za poslancov sa učiteľom prihovorila 
Mgr.Alžbeta Dubajová, bývalá učiteľka. Svoju účasť prítomní potvrdili svojim podpisom do 
Pamätnej knihy mesta a spolu s kvietkom dostali na pamiatku knihu Dr.Haloona  400 rokov 
malackého školstva. 
 

 
FRAJERINA? 
   Bomba! Máte tam bombu! Takého či veľmi podobné telefonáty sú už bežné, nevyhli sa ani 
Malackám, Žiaľ ... 16. marca 2001 po 1. vyučovacej hodine sa ozval telefonát i v malackom 
gymnáziu a v ten deň bolo po vyučovaní. Bomba sa síce nenašla, ale škola má svoje predpisy 
a tak sa študenti "tešili" z voľna, ktoré si však museli nadpracovať. 
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24  HODINOVÁ  ZÁCHRANNÁ  SLUŽBA     

   Na základe dohody medzi NsP Malacky a Záchrannou a dopravnou zdravotníckou službou 
Bratislava, prišlo k zmene pri zabezpečovaní záchrannej služby v Malackách. Do 1.3. bude 
nepretržitú 24 hodinovú službu zabezpečovať ZDZS Bratislava, čo sa prejaví i v 
presmerovaní tiesňového volania 155 na dispečing v Bratislave. Na slávnostnom otvorení 
pracoviska ZDZS 1. marca sa zúčastnil i primátor Malaciek RNDr.Jozef Ondrejka, ktorý 
prestrihnutím pásky oficiálne otvoril vynovené priestory záchrannej služby. 
   V okrese prišlo k 1.4. k ďalším zmenám, zlúčili sa LSPP Moravský Sv. Ján a LSPP Šaštín, 
pričom časť bude patriť Senici a časť (Veľké Leváre, Malé Leváre, Závod) LSPP Malacky. 
Číslo dispečingu bude 772 53 23, alebo 772 24 44 a sídlom bude jeden z pavilónov na 
Rázusovej v Malackách. 
 
 

BLIŽŠIE  K  VOLI ČOM 
     Jednou z možností byť bližšie svojim voličom je zorganizovať Deň otvorených dverí.  
10. apríla 2001 takýto deň pod názvom Dvere dokorán zorganizoval MsÚ. Spojili sa tu hlavne 
viaceré aktivity - predstavil sa úrad, jeho jednotlivé oddelenia, ďalej sa vytvoril priestor pre 
občanov, aby si mohli podiskutovať s primátorom a nakoniec sa vytvoril priestor pre 
poslancov aby si  mohli pohovoriť so svojimi voličmi. Akcia nezostala len na úrovni MsÚ. 
Primátor pozval poslancov: 
 
     Vážená pani poslankyňa, 
     vážený pán poslanec, 
 
     je tomu práve rok, čo Mestský úrad v Malackách dostal novú strechu nad hlavou. Túto 
udalosť si chceme pripomenúť dňom otvorených dverí pre verejnosť, ktorý ponesie 
symbolický názov Dvere dokorán.. Uskutoční sa 
 

                            v utorok 10. apríla 2001 v čase od 8.00 do 17.00 h. 
 
     Našou snahou je predísť formalizmu, preto sme na tento deň pripravili aj rad sprievodných 
aktivít. Tie prinesú priestor na prezentáciu práce úradu i diskusiu s obyvateľmi mesta. 

Vyvrcholením Dverí dokorán by malo byť stretnutie poslancov MsZ s občanmi o 
16.00 h., na ktoré Vás srdečne pozývam. Verím, že prijmete jedinečnú možnosť na 

neformálny rozhovor so svojimi voličmi. 
 
     S úctou       
 
                                                                                                 RNDr. Jozef  Ondrejka 
                                                                                                            primátor 
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     A deň otvorených dverí mal i svoju anketu. 

     Sprievodné aktivity: 
10.00  Mesto a investície 
           vedúci Oddelenia územného rozvoja a životného prostredia  
           (malá rokovacia miestnosť, 2. posch.) 

          Náš spoločný majetok 
          vedúca Oddelenia právneho a správy majetku 
          (veľká rokovacia miestnosť, 2. posch.) 

          Malacky v médiách, médiá v Malackách 
          vedúci Oddelenia pre styk s verejnosťou, mediálnej politiky a spoločenských činností 
          (miestnosť č. 7, prízemie) 

13.00  Mestská kasa 
           vedúci Ekonomického oddelenia 
           (malá rokovacia miestnosť, 2. posch.) 

           Mesto a ľudia v ňom 
           vedúca Oddelenia vnútornej správy a sociálnych vecí 
           (veľká rokovacia miestnosť, 2. posch.) 

14.30  Malacky 2001 - I. 
           RNDr. Jozef Ondrejka, primátor mesta, Ing. Dušan Vavrinec, prednosta MsÚ 
           (veľká rokovacia miestnosť, 2. posch.) 

16.00  Malacky 2001 - II. 
           poslanci MsZ 
           (veľká rokovacia miestnosť, 2. posch.) 
 
   Akcia, ktorá bola mimochodom dobre zorganizovaná, mala jednu chybu - slabú účasť 
obyvateľov - voličov. Výsledky ankety boli zaujímavé, mali veľkú výpovednú hodnotu. 
- najčastejším zdrojom získavania informácií o MsÚ bolo Okienko mesta (46 %), 
- o tom, že úrad dostatočne informuje bolo presvedčených  61 % (oproti 33 % že zle), 
- oblasťou, o ktorú bol najväčší záujem bola oblasť životného prostredia (29 %). 
 

 
PREDSEDA  VLÁDY  SR  MIKULÁŠ  DZURINDA  V MALACKÁCH  
   Predseda vlády sa zúčastnil 26.apríla  v Malackách otvorenia nových  závodov švédskeho 
nábytkárskeho koncernu IKEA GROUP. Prepílením guľatiny slávnostne otvorili Mikuláš 
Dzurinda, predseda vlády SR a Bruno Winborg, prezident koncernu Swedwood tri nové 
závody v Malackách. Závody boli vybudované na zelenej lúke. Spolu zamestnávajú 500 
pracovníkov. Nadnárodná drevospracujúca spoločnosť Swedwood otvorila v Malackách dva 
závody na výrobu drevotrieskových dosiek a kuchynského a skriňového nábytku. MODUL 
Service, patriaci pod koncern IKEA bude produkovať nábytkárske kovanaie pre dodávateľov 
z krajín východnej a strednej Európy.  Slávnostného otvorenia sa zúčastnil primátor Malaciek 
Jozef Ondrejka, poslanci MsZ a  vedúci pracovníci MsÚ. 
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1.MÁJ  -  NOVÁ TRADÍCIA  STRETNUTÍ? KULTÚRY A ŠPORT U 
   Máj –mesiac lásky, nádeje, zelený máj, ale aj spomienka na krvavou poznačené udalosti z 
roku 1886 , ktoré viedli k stretávaniu sa robotníkov.  V 20.storočí tradícia prvého mája 
prerástla do organizovania  sprievodov a oslavy sviatku práce. Ľudia naďalej vychádzajú do 
ulíc, aby sa stretli so známymi, priateľmi.  
   Koncepcia tohtoročných osláv 1. mája od začiatku zmenila zaužívaný zvyk - Záhorácka 
ulica, tribúna, cigánske pečienky je už minulosťou. 
   V tomto roku bola dokončená I.etapa rekonštrukcie Zámockého parku. Je dosť dôvodov na 
to, aby aby sa práve v tento deň symbolicky otvorila hlavná  bráná Zámockého parku. A tak 
sa ťažisko prvomájových stretnutí a kultúrny a športový program  presunul do Zámockého 
parku, ktorý sa po náročnej rekonštrukcii v tento deň slávnostne otvoril veľkým kľúčom na 
zamatovom vankúši. 
   Za bránou, ktorú slávnostne otvoril primátor Malaciek RNDr.Jozef Ondrejka na malačanov 
čakal moderný park s historickou kulisou.. 
   Otvoreniu predchádzalo slávnostné mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva 
v obradnej sieni, kde boli vyhlásené výsledky verejnej autorskej súťaže – znelka mesta. Zo 
súťaže o najkrajšiu znelku vyhrala znelka Petra Múllera, pedagóga zo ZUŠ Malacky. Poslanci 
ju schválili a bola verejnosti  prezentovaná v Zámockom parku.  Súčasne bola otvorená 
v spoločenskom dome výstava “Také boli prvé máje”. Záujemcovia si mali možnosť pozrieť 
forografie z prvých májov  už od päťdesiatych rokov.  
   Primátor mesta RNDr.Jozef Ondrejka  slávnostne prestrihol pásku pri vstupe do Zámockého 
parku a za sprievodu mažoretiek sa občania zišli v priestoroch štadióna, kde bol pripravený 
kultúrny a športový program, ktorí pripravili viaceré organizácie a občianske združenia. 
Program začal novou znelkou mesta. 
 
      Program:  
 
10.00 Otvorenie  Zámockej brány 
          Vystúpenie súboru Tatranec 
          Interpreti ZUŠ 
          Prezentácia požiarnej a vojenskej techniky 
11.00 Choduliari Teatro Tatro 
          SENZUS 
          Detská súťaž v kreslení, detské hry a súťaže  
          Cesta rozprávkovým lesom 
          Ženský futbal – Malacky – Vysoká pri Morave 
13.00 Vega – country skupina 
          Futbal Podnikatelia versus Zástupcovia  mesta 
          Detská diskotéka so šašom 
14.00 Historický šerm 
          Detské divadelné predstavenie Teatro tatro 
15.00 Rockový koncert PRO-ZAC a Strana 156 
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          Futbal  ŠK Malacky – DAC Dunajská Streda 
18.00 Majáles, tanečná zábava s tombolou – hudba Vávrovci 
20.00 Divadlo pre dospelých – Teatro Tatro 
    
  1. máj mal aj sprievodné akcie - Prezentácie áut a výstavu ZCK  - Také boli 1. máje. 

 
 
   SČÍTANIE  OBYVATE ĽOV,  DOMOV  A  BYTOV  2001 
   Tohtoročné sčítanie sa konalo v zmysle zákona číslo 165/1998 Z.z., pričom sčítanie bolo 
súčasťou celosvetového cenzu a zároveň prvým v Slovenskej republike po jej vzniku. 
Metódou sebasčítania boli zisťované vybrané demografické, sociálne a kultúrne 
charakteristiky obyvateľstva, vybrané údaje o bytovom a domovom fonde, ako i o 
vybavenosti domácností niektorými predmetmi dlhodobej spotreby. Obsah zisťovania bol 
stanovený v súlade s medzinárodnými odporúčaniami a výsledky sčítania sú medzinárodne 
porovnateľné. 
   Malačania tak cez sčítacích komisárov dostali k 26. máju 2001 List obyvateľa, Domový list 
a Bytový list. Desiatky komisárov prechádzali mestom a buď pomáhali, alebo vyberali 
vyplnené tlačivá. Po spracovaní výsledkov boli tieto odovzdané pracovníkom Štatistického 
úradu, ktorí ďalej pracovali s údajmi. Sčítanie prebehlo bez väčších problémov a závad. 
 

 
POKUTY 
   Celoslovenská akcia Polície SR - Jablko sa nevyhla ani Malackám. 30. mája príslušníci 
dopravného inšpektorátu spoločne so žiakmi 4.ročníka zo ZŠ Dr.J.Dérera nedávali pokuty za 
prekročenie rýchlosti, ale jablká a citróny - veď najčastejšími obeťami nehôd sú práve deti. 
 

 
VEĽKÉ  ĎAKUJEM 
   Pri príležitosti 30.výročia vzniku Športových hier malackej mládeže, ktoré organizuje 
Komisia školstva, mládeže a športových činností pri MsZ sa 4.júna uskutočnila milá slávnosť. 
Primátor mesta RNDr.Jozef Ondrejka prijal vo veľkej zasadačke MsÚ zakladateľov a 
organizátorov tohoto tradičného športového podujatia. Ocenenie za dlhoročnú obetavú a 
nezištnú prácu  ktorá nesie charakter celoživotného koníčka získali: Margita Benešová, Alena 
Michálková, Anton Putek, Miroslav Teker, Jozef Pullman, Mgr.Anton Pašteka a František 
Čurka.  Za súčasnú aktívnu pomoc pri organizovaní hier si ocenenie odniesli Mgr.Ľudmila 
Hájková, Mgr.Ján Mordavský, Mgr. Pavol Škrabák, Mgr.Miroslav Filo, Mgr.Dušan Šuster, 
Mhr.Antónia Čuvalová a Mária Jurdáková. 
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NOVÁ  MAPA 
   Začiatkom prázdnin sa na stánky PNS a kníhkupectiev v meste dostala nová mapa Malaciek  
(1:250 000). Mapu - Malacky, mapa mesta, vydal Vojenský kartografický ústav v Harmanci a 
zohľadňuje zmeny, ktoré sa za posledné obdobie v Malackách udiali. Okrem mapovej časti 
riešenej súradnicami A - H, 1 - 100, obsahuje zoznam ulíc, dôležité informácie ako sú adresy 
pošty, polície či banky, ďalej zdravotnícke zariadenia, ubytovanie, šport, školy či kultúrne 
zariadenia a kostoly. Sú tu i služby motoristom a čo uvíta každý turista, trasy mestskej 
dopravy. Okrem reklamy VKÚ tu je i mapka Slovenska s lokalizácou mesta a minimapa 
okolia od Stupavy po Moravský Sv. Ján. 

 
 
SVIATOK  POMORAVIA 
   Sviatky Pomoravia sa už tradične konajú v Jabloňovom,  okrem obce sú spoluorga-
nizátormi Regionálne združenie Záhorie, Inforeg Záhorie a Spolok Záhorákov v Bratislave. 
Malacky sa v minulosti angažovali len  v kultúrnej časti, či v účasti delegácie. 
   Nad tohtoročnými slávnosťami prevzal osobnú záštitu štátny tajomník Ministerstva 
zahraničných vecí SR pán Ján Figeľ a Malacky sa v tomto roku angažovali viac než účasťou 
delegácie ZMOS - ZOZO. 
   Vlastný program bol zahájený 30.6.2001 o 10.00 hod. v Jabloňovom, oficiálne však až 
o 15.00 hod Slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval Mons. Štefan Vrablec, biskup za 
účasti kňazov zo všetkých troch regiónov (Weinviertel - Záhorie - južná Morava). Celý 
program priniesol Malacký hlas č. 6 - 7/2001 formou inzerátu. 
   Malacky, konkrétne Malacký hlas však vstúpili do príprav Marchlandfestu už začiatkom 
mája. Po dohode so starostom obce pánom Florianom Kotesom sa začala pripravovať Príloha 
Malackého hlasu - obec Jablonové. Slávnosti v Jabloňovom boli jubilejné - piate a tak bola 
vhodná príležitosť pre predstavenie obce a festivalu, ktorý sa už akosi automaticky viaže k 
obci. Jabloňové má veľa spoločného s Malackami, už i tá prvá zmienka či spoločné panstvo, 
pôsobenie v okrese Bratislava – vidiek. Fotodokumentácia prílohy ukazuje Euroregio-Servis -
Centrum v Jabloňovom a čitatelia sa mohli oboznámiť i s históriou festivalov. 
   Malacky tak významnou mierou prispeli k spropagovaniu akcie, účasti malačanov na 
jednotlivých akciách, ako i na zdarnom priebehu celej akcie. Na druhej strane sa mohli 
čitatelia i z iných častí Záhoria zoznámiť s Malackým hlasom, s tým ako žijú Malacky. 
 

 
NOVÉ  TELEFÓNNE  PREDVOĽBY 
   Malacky boli dlhšiu dobu spojované s predvoľbou 0703, akosi sa to už vžilo a nakoniec sa 
stalo samozrejmosťou. Pravdou však bolo, že okres mal vlastne tri predvoľby - časť okolo 
Stupavy 07 a časť čo prešla zo senického okresu 0802. Dňom 1.7.2001 sa to zmenilo (okrem 
rozdelenia okresu!) a Malacky majú 034! Horšie je, že v telefónnom zozname sa hľadáme pod 
Senicou.  
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ĎALŠÍ  SPONZOR 
   Mamograf, jeho konto bolo v septembri znovu vyššie. Sumou 500 000,- Sk prispela 
NAFTA a.s.. Symbolický šek predával Ing. P. Dudáč, riaditeľ proficentra pre ekonomiku 
Nafta, a.s.  (11.9.2001). 

 
 
GRANT  NPOA 

   Grant, na ktorý získalo mesto peniaze z Nadácie otvorenej spoločnosti mal názov 
Partnerstvo v regióne. V podtitule sa hovorilo, že pôjde o prvý krok ku konkrétnej realizácii 
projektov podporujúcich regionálny rozvoj. Zo strany Malaciek koordinoval tento projekt 
Oddelenie pre styk s verejnosťou, mediálnej činnosti a spoločenských činností v spolupráci  
s Inštitútom personálneho rozvoja. Projekt bol rozdelený do troch častí. V tej prvej sa 
oslovovali potencionálni partneri, ktorí do 2.11.2001 zasielali návratky a prihlasovali sa do 
tréningu. Na 10.11.2001 bolo zvolané prvé pracovné stretnutie - výmena informácií o 
aktuálnych fondoch a grantoch. V rámci programu boli poskytnuté informácie o finančných 
zdrojoch,  štrukturálnych fondoch, komunitný rozvoj a finantropia. 
 
   Ďalšou akciou v rámci tohto projektu bola príprava a riadenie projektu - Tréning manažérov 
projektu v dňoch 23. - 25.11.2001 v zasadačke MsÚ. 
   V rámci  programu sa podrobnejšie zaoberali prípravou  projektu, jeho jednotlivými 
časťami, tvorbou efektívneho partnerstva,  získavania zdrojov,  riadenia projektu. 
   Akcia sa stretla so značným ohlasom nielen v Malackách, ale i v okolí. 
 

 
RÓMOVIA  

    Zložitosť rómskej problematiky na Partizánskej si vyžadovalo netradičné spôsoby riešenia, 
medzi ktoré bezosporu patrí i Verejné vypočutie ako jedna z foriem priamej demokracie. 
Dlhoročný negatívny vzťah nájomníkov k obytnému domu spôsobil jeho neobývateľnosť. 
Podľa Občianskeho zákonníka je majiteľ obytného domu, v tomto prípade Mesto Malacky, 
povinný v prípade ukončenia nájmu poskytnúť nájomníkovi bytovú náhradu. 
   Sťažnosti obyvateľov ostatných domov Partizánskej ulice a v okolí umiestnených 
spoločností a firiem, devastácia domu a jeho okolia, porušovanie zásad občianskeho 
spolunažívania, petície ... Potreba vyriešiť problém, ktorým sa poslanci mestského 
zastupiteľstva zaoberajú už niekoľko rokov, je nezvratná. Posilniť presvedčenie poslancov 
MsZ, že ich definitívne rozhodnutie je zhodné s názorom väčšiny občanov mesta, bolo úlohou 
verejného vypočutia, ktoré sa konalo v stredu 24. októbra. 
    Samotnému verejnému vypočutiu predchádzalo niekoľko zasadnutí komisie na riešenie 
rómskeho problému a pracovné stretnutia s dotknutými skupinami obyvateľov mesta. Zo 
zasadnutí komisie vzišiel pracovný návrh štyroch alternatív na vyriešenie situácie.  V dňoch  
15. - 22. októbra uskutočnili pracovníci MsÚ prieskum verejnej mienky. Z prieskumu 
vyplynulo, že prvú alternatívu (odpredaj bytov na Partizánskej ulici do osobného vlastníctva 
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za symbolickú 1,- Sk) podporuje 9% opýtaných, druhú (pridelenie bytov na Hlbokej ulici 
formou náhradného ubytovania) a tretiu alternatívu (zabezpečenie odkúpenia nehnuteľností 
mimo katastrálneho územia Malaciek) podporuje zhodne 37% opýtaných obyvateľov 
Malaciek, za štvrtú možnosť (poskytnutie finančného príspevku, resp. pôžičky za podmienky 
ukončenia nájomného vzťahu a vypratania priestorov bez bytovej náhrady) sa vyslovilo 10 % 
respondentov. Piatu, vlastnú alternatívu sformulovalo 7% opýtaných do podoby: vysťahovať 
bez náhradného ubytovania. 
   Samotného verejného vypočutia sa zúčastnilo asi sedemdesiat obyvateľov mesta Malacky. 
Pozvanie prijal aj RNDr. Anton Hrabovský zo Sekretariátu splnomocnenkyne vlády SR na 
riešenie problémov rómskej národnostnej menšiny. 
   Facilitátor podujatia Ladislav Briestenský odviedol skutočne profesionálny výkon. Po 
osvojení si všeobecných podmienok kultúrnej komunikácie sa rozprúdila skutočne 
kultivovaná debata. Facilitátor stretnutia na záver sformuloval spoločné odporúčania, ktorými 
sa hneď na nasledujúci deň  na svojom zasadnutí zaoberalo mestské zastupiteľstvo.  

 
 
PROGRAM  TVOJA  ZEM       

   Nadácia Ekopolis v rámci programu Tvoja Zem vybrala a podporila projekt Veľké  noviny 
pre Malé Leváre, ktorý spracoval neinvestičný fond ÁNO Malacky v spolupráci s redakciou 
Malackého hlasu. Do čísla 11/2001 sa tak dostala ďalšia príloha - mimoriadne vydanie MH - 
III./2001 - LEVÁRKY.  
   Čitatelia Malackého hlasu (a samozrejme že i čitatelia v Malých Levároch) si mohli prečítať 
o obci to najpodstatnejšie z histórie, ale i zo súčasnosti. V spolupráci so starostom pánom 
Milanom Perneckým a s využitím knihy pána Gútha - LEVÁRKY sa predstavila obec, ktorú 
možno veľa ľudí pozná len z cesty na Rudavu. Anketa v novinách ukázala, že až 59% 
občanov by uvítalo vydávanie vlastných novín, ktoré mimochodom zanikli v roku 1996. 
   O obci sa tak dozvedeli malačania množstvo údajov a naopak rozšírením našich novín do 
obce a rekreačného zariadenia Rudava sa naopak dozvedelo viac ľudí o živote u nás - v 
Malackách. 

 
 
NATO  

   Malacky boli etapovým mestom trasy túry O.z. Gemma ´93 - Chceme NATO - máme  
na to!, akcie nad ktorou záštitu prevzalo Ministerstvo zahraničných vecí SR. Bežci štartujúci 
na východe Slovenska sa zastavili v meste, rozdávali propagačný materiál a diskutovali s 
občanmi. Mimo iné boli prijatí i na pôde MsÚ a mesto sa podieľalo na propagácii tejto akcie. 
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PARTNERSTVO V TROJUHOLNÍKU      
MALACKY - SENICA - SKALICA       

   V sobotu 10. novembra sa na Mestskom úrade v Malackách uskutočnilo prvé pracovné 
stretnutie organizácií pracujúcich v prospech regionálneho rozvoja. Toto stretnutie bolo 
súčasťou projektu Partnerstvo v regióne,  ktorého iniciátorom je Mesto Malacky a podporila 
ho Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. 
   V procese zberu údajov do databázy organizácií operujúcich v oblasti regionálneho rozvoja 
(dôraz bol kladený na zaradenie asociácií, občianskych združení, nadácií, neinvestičných 
fondov a neziskových organizácií) oslovilo Mesto Malacky dve stovky subjektov. Na 
pracovnom stretnutí sa zišli takmer štyri desiatky manažérov organizácií z okresov Malacky, 
Senica a Skalica. Stretnutie otvoril primátor hostiteľského mesta Jozef Ondrejka. Manažérka 
projektu Ivana Potočňáková oboznámila hostí s filozofiou a cieľom projektu Partnerstvo v 
regióne - prvý krok ku konkrétnej realizácii projektov v regionálnom rozvoji. Katarína 
Ikrényiová z Inštitútu personálneho rozvoja vysvetlila úlohu partnerstva v procese prípravy a 
realizácie projektov. Jozef Halcin z Ministerstva vnútra SR sa vo svojom vystúpení venoval 
predvstupovej pomoci Európskej únie a štrukturálnym fondom. O komunitnom rozvoji, 
filantropii a enviromentálnych programoch hovorila Zuzana Thullnerová z ETP Slovensko, 
Radovam Grollmus, koordinátor programu Ekumenickej rady cirkvi SR, prezentoval ponuku 
ERC regionálnemu rozvoju. Účastníci stretnutia sa zhodli na potrebe koordinácie jednotlivých 
aktivít a užitočnosti takýchto podujatí. Možnosti pre regionálny rozvoj totiž naberajú rozmer v 
súvislosti s prechodom kompetencií zo štátnej správy na samosprávne inštitúcie. Do databázy 
organizácií pracujúcich na regionálnom rozvoji môžu byť ešte zaradené ďalšie inštitúcie.  
 

 
INKUBÁTOR 
   Začiatkom novembra (5.11.) bolo vedenie mesta informované, že 20.9.2001 bol v Bruseli 
schválený finančný príspevok na Inkubátor v Malackách, chápaný ako hybridný nástroj 
ekonomického rozvoja podnikania, podpory obchodu a rozvoja mesta. 
 

 
OSOBNOSŤ  2001 
   Malacky majú oäť niečo nové. Při príležitosti adventu ocení primátor města RNDr.Jozef 
Ondrejka osobnosti, ktoré sa svojou prácou v spoločenskej, vednej, kultúrnej či športovej 
oblasti zaslúžili o rozvoj Malaciek. Vyzval občanov mesta, aby svoje návrhy na OSOBNOSŤ 
2001 zasielali na MsÚ.  
 
 

VOĽBY  2001 
   Ústredným mottom volieb v roku 2001 bola myšlienka, že ak chceme aby sa stalo 
Slovensko prosperujúcou krajinou, je potrebné, aby sa do rozvoja krajiny zapojilo a prevzalo 
na seba zodpovednosť čo najviac ľudí. Po roku 1999 sa o tom dlhšiu dobu hovorilo, až Vláda 
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svojim Uznesením č. 230/2000 schválila - Koncepciu decentralizácie a modernizácie verejnej 
správy. Až neskôr sa tento problém zúžil na problematiku 3 + 1 či 8 alebo 12. Postupne sa 
vykonalo niekoľko krokov, ktoré nakoniec umožnili zorganizovať voľby a voliť. 23.2.2001 
NR SR schválila Ústavný zákon č. 90/20021 Z.z., ktorým sa doplnila Ústava (doplnili sa tu 
územné celky, regionálna samospráva). Ďalej to boli Zákon o samospráve vyšších územných 
celkov, Zákon o voľbách do orgánov samosprávnych celkov a nakoniec Rozhodnutie 
predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov - t.j. termín konania. 
Voľby, ktorá sa skrátene nazývali Regionálne voľby 2001 boli iné ako tie predchádzajúce. 
   Z pohľadu späť sa ukazuje, že sa podcenila propagácia i keď to asi nebol hlavný dôvod 
neúčasti na voľbách - 26 % účasť. Malačania ako obyvatelia mesta i okresu mali jasno - sme 
súčasťou bratislavského kraja. Zložitejšie to bolo so Záhorím. Reči o jeho zjednotení boli len  
predvolebné sľuby i keď v závere boja 8 či 12 sa dokonca uvažovalo o Záhorí ako protiváhy 
južných okresov trnavského kraja. Občan dostával rozporuplné informácie - rôzne brožúry či 
letáky o význame volieb išli mimo (ako napr. brožúra Občan - samospráva - demokracia - 
reforma verejnej správy, ktorú distribuovala Únia miest). Podstatným bol dátum 1.12.2001, na 
tento deň vyhlásil predseda NR SR J. Migaš voľby do orgánov samosprávnych krajov (stalo 
sa to 17.8.2001, pričom to bolo v Zbierke zákonov uverejnené 23.8.2001). Bol dostatok času 
na zmobilizovanie síl a na predvolebné akcie. 
   Malacky sa stali mestom, kde si podávali lídri politických strán a koalícií dvere (napr. 
akademik Čič). Zákon umožňoval kandidatúru i nezávislým kandidátom (400 podpisov na 
petícii na poslanca, 1 000 na predsedu), čo sa nakoniec ukázalo ako pekné lákadlo, ale ťažko 
prekonateľné voči straníckym kandidátom.  
   Významnú úlohu v príprave zohralo mesto - MsÚ. Príprava miestností, voličské zoznamy 
a pod. Rozdiel (mimo iné) bol i v tom, že volič mohol voliť len vo svojom volebnom okrsku - 
neexistovali voličské preukazy, pritom sa volilo len 1 deň - sobotu 1.12.2001 (ak by sa 
nezvolil predseda, volilo by sa za 14 dní - v našom kraji sa to ako v jedinom nestalo - už v 1. 
kole bol zvolený Ľ. Roman). 
   Malacky boli rozdelené na 12 volebných obvodov (VO): 
 

    Číslo       Volebná miestnosť                      Ulica 
1. MŠ Skuteckého 16 
2. MŠ Štúrova 139 
3. I. ZŠ gen. M.R. Štefánika 7 
4. III. ZŠ Záhorácka 49 
5. OŠ Pribinova 16 
6. ZCK - sobáš. miestnosť Bernolákova 2954 
7. MsÚ - vestibul Záhorácka 1919 
8. IV. ZŠ Záhorácka 95 
9. Sokolovňa Sasinkova 7   
10. býv. detské jasle - C M. Rázusa 30 
11.  letné kúpalisko - bufet Jesenského 29 
12. Slovakofarma  Duk. Hrdinov 47 
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   Postupne ako sa rozbiehala predvolebná kampaň boli určené plochy (skruže, nástenky, 
vylepovacie plochy) a médiá sa začali plniť príhovormi, kandidátov (hlavne Malacko). V 
oficiálnom zozname bolo zapísaných 14 kandidátov na predsedu bratislavského 
samosprávneho kraja a 34 kandidátov do zastupiteľstva.  
 
   Náš okres t.j. okres Malacky mal z 46 členov parlamentu VÚC 5 miest, pričom predseda sa 
volil jeden. Voľby určili ako víťaza už v 1. kole Ľuba Romana (56 % hlasov), čím odpadlo 2. 
kolo (tak ako v ostatných krajoch), z 34 kandidátov uspeli (bez poradia) v rámci okresu 
Malacky: 

• Milan Vaškor (kandidoval za pravý blok SDKÚ, KDH, ÁNO, MK, DS) 

• Dušan Prokop (pravý blok) 

• Ladislav Dulanský (HZDS, SMER, SDĽ, SOP, SZS) 

• Anežka Kujanová ( HZDS, SMĚR, SDĽ, SOP, SZS) 

• Pavol Hallon (nezávislý) 
 

  Tie "malacké" vyzerali inak: 
1. Pavol Hallon  ( nezáviský ) 
2. Milan Vaškor 
3. Vladimír Tedla 
4. Jozef Pagáč 
5. Anton  Pašteka 
 
 

Projekt  NAŠE  MESTO 
   Začiatkom roku 2001 sa zrodil projekt NAŠE MESTO, ktorého mottom bolo ... prekričať 
(spolu) tých, ktorí dokážu nič nerobiť a nekonečne kvetnato o tom rozprávať ... Išlo o 
vyzdvihnutie ľudí a udalostí v priebehu roku 2001, tak aby o nich vedelo čo najviac ľudí. 
Postupne sa vyberala Osobnosť roku 2001. Aby to bolo zaujímavejšie, do projektu vstúpili 
súkromný podnikatelia, ktorí sponzorsky oceňovali vždy niekoľko vyvolených - 
vylosovaných korešpondenčných lístkov. Prvou osobnosťou sa stal JOZEF MRAČNA. Ďalší 
mesiac to už bolo lepšie - boli zvolené hneď dve osobnosti ALOJZ KVAŠŠAY a ŠTEFAN 
DANIEL.   Ďalší mesiac nastúpili ženy IRENA VACHUNOVÁ a PAVLÍNA 
JANOTKOVÁ. V máji sa však osobnosť nenašla a tak sa máj uzavrel hodnotením 
"Osobnosti ste si tentoraz nezvolili", čo bola škoda. Nasledoval ING: JOZEF BULLA,  po 
ňom MVDr. PAVOL HALLON,  ako  posledne ocenený v roku 2001. 
 

 
BUDE  V  MALACKÁCH  ĎALŠIA  STREDNÁ  ŠKOLA? 
   Pri príležitosti návštevy ministra školstva Milana Ftáčnika v Malackách mu položil redaktor 
Malacka Oto Divinský otázku na túto tému, odpoveď potom publikoval. Tu je: 
  Okres Malacky patrí spolu s okresom Svidník k tým okresom na Slovensku, kde sa nachádza 
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lej jedna stredná škola. Tento "školský handicap" sa snaží Okresný úrad v Malackách riešiť 
zriadením strednej školy v Plaveckom Štvrtku. Táto obec disponuje budovou základnej školy, 
ktorá sa nevyužíva naplno. Ako nám povedal vedúci odboru školstva, mládeže a telesnej 
kultúry na Okresnom úrade v Malackách Anton Pašteka, úrad pripravil pre Krajský úrad v 
Bratislave všetky podklady na zriadenie tejto strednej školy. Ten však na túto požiadavku OÚ  
v Malackách doteraz nereagoval. V tejto súvislosti sme oslovili ministra školstva SR Milana 
Ftáčnika s otázkou, ži môže ministerstvo nejakým spôsobom napomôcť zriadeniu druhej 
strednej školy v okrese Malacky. 
   Ten postup je takýto. Podľa zákona je zriaďovateľom stredných škôl krajský úrad. Teda v 
prvom rade on musí mať predstavu, že chce založiť takú školu, potom požiada ministerstvo 
školstva a my sa vyjadríme, či zaradíme takú školu do siete alebo nie, aby mohla normálne 
fungovať. Priznám sa, že viem o tomto probléme v okrese Malacky už niekoľko rokov. 
Upozorňoval som naňho ešte ako opozičný poslanec. V tejto chvíli sa mi zdá potrebné, aby aj 
ministerstvo školstva vstúpilo do tohto problému, Ja chápem, že krajský úrad má možno 
problém v tom, že nemá peniaze na takúto školu, ale  pripravujeme od budúceho roku systém 
financovania školstva , ktorý bude určovať peniaze na žiaka. To znamená, že ak si dokáže táto 
škola v Plaveckom Štvrtku získať žiakov, tak jednoducho na ňu budú peniaze, lebo tí žiaci 
odídu z iných škôl. Čiže, nemal by byť zásadný problém, či vieme takúto školu vyfinancovať, 
alebo nie. Zrejme k tomuto kroku nechce pristúpiť krajský úrad už pre školský rok 
20001/2002, ale budeme v tomto smere viesť rokovania, aby sme tie štyri mesiace v tomto 
roku, teda od septembra do decembra prekryli a v budúcom roku to bolo možné zaradiť do 
toho financovania, tak ako som spomínal. Samozrejme, že to chce iniciatívu aj zdola, z 
okresu, aby sa nedal odbiť odmietavým postojom krajského úradu, ale zrejme bude treba 
vyvolať nejaké trojstretnutie okres - kraj -ministerstvo a nájdeme na toto nejaké riešenie. 
   Záver z rozhovoru je: Na novú strednú školu si musíme ešte počkať! 

 
 

ADVENTNÉ   MALACKY 
   Sugestívny hlas Vláda Zetka podfarbený nádhernou melódiou a farebná kulisa s postavami 
v dobových kostýmoch otvorili Adventné Malacky. V nedeľu 2.decembra na Malom námestí 
všetci Malačania ako keby zabudli dýchať. To tu ešte nebolo. História, radosť, sláva, pokora, 
vznešenosť i hrdosť v priamom prenose.  
   Prvú adventnú sviecu zapálil primátor mesta Jozef Ondrejka, druhú dôstojný pán dekan 
Michal Pokopec, tretiu riaditeľka ZUŠ Eva Zaicová.  
   Počas troch adventných víkendov také niečo Malacky ešte nezažili. Čertovská šou, odvážni 
anjeli zlaňujúci budovu Pozagasu, konský záprah so štedrým Mikulášom a bohatou nádielkou, 
ohňostroj, vystúpenia rôznych hudobných skupín, žiakov ZUŠ. Rodinné prechádzky po 
vianočne vyzdobenom Malom námestí, vôňa pečienky, medoviny, pečených rýb, vianočné 
trhy.  
   „Je tu advent. Čas lásky, čas pokoja. Všetkých vás srdečne vítam. Želám nám všetkým, aby 
tak, ako sa šíri svetlo  z rozsvieteného vianočného stromčeka na malom námestí, šírila sa 
z vašich  sŕdc láska, pokoj a dobro medzi všetkých.“ Tieto slová adresoval primátor Jozef 
Ondrejka všetkým Malačanom.  
     Stretneme sa opäť o rok na Malom námestí. 
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PARTNERSKÉ  STYKY  MESTA 
 
8.1.200  sa uskutočnilo pracovné stretnutie k projektu , predkladanému na Phare ECO PLUS – 
BIC (Bussiness Innovation Centre) Malacky v GmbH Rakúsko. Stretnutia sa zúčastnili  
primátor, zástupca .primátora, prednosta MsÚ, prac.odd.ÚRaŽP 
 
 
17.1.2001 a 24.1.2001  sa stretli zástupcovia miest, obcí, organizácií SR + ČR vo  Veselí n. 
Moravou.  
Rokovania predstavenstva Spolku na podporu Pomoravia, ktorého je mesto Malacky členom 
sa zúčastnil zástupca primátora. 
 
 
18.1.2001  sa v Malackách uskutočnilo stretnutie so zástupcami  CECTA, Mr. Terry Coats, 
Mrs. Gill Willson . Stretnutia sa zúčastnil  primátor, zástupca .primátora, prednosta MsÚ 
Stretnutie sa uskutočnilo ako prezentácia podnikateľského zámeru na oživenie turistických 
aktivít v regióne. 
 
 
8.2.2001 na pracovnom rokovaní s Centro Internationale Handelsbank AG pp. Dinhobel 
a Farmer,  Wien o možnostiach získania lacného úveru na budovanie infraštruktúry PPMA 
sa zúčastnil  primátor a  zástupca primátora . 
 
 
12.2.2001 sa v Malackách stretli zástupcovia mesta a  EK-ISPA, Ing. Jürgen Bickart, fi. BCT, 
poverený EK-ou  na prerokovaní podrobností a pripomienok k mestom predloženému 
projektu na ISPA (kanalizácia). 
 
 
13.2.2001 Primátor mesta a pracovníci ÚRŽP sa v Malackách  stretli so zástupcami ECO 
PLUS GmbH, pp. Krendelsberger, Bauer-Wolf, Schiessl, Tobler  na rokovaní o Inkubátore 
BIC  Malacky – formy a vstupné podmienky zriadenia a prevádzkovania. 
 
 
16.2.2001  Zástupcovia komisie EÚ sa v Malackách stretli s   primátorom, prednostom MsÚ, 
zástupcom  primátora,  k rekognoskácii stavu a možností rozvoja regiónu v súvislosti so 
zámerom budovať PPZ. 
 
 
17.2.2001 sa primátor mesta, poslanci MsZ, pracovníci MsÚ zúčastnili vo Veselí n. Moravou  
Plesu muzikantov, kde Malacky reprezentovala dychová hudba Malačanka, ako jediný 
zástupca zo zahraničia. 
 
 
26.-28.2.2001  
Francúzske veľvyslanectvo  organizovalo stretnutie na získavanie skúseností z výstavby 
a prevádzky hospodárskeho parku, práca agentúr regionálneho rozvoja a inov. Centier v  
 Nice-Sophia-Antipolis. Stretnutia sa zúčastnil  primátor mesta. 
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3.4.2001 sa v Gajaroch stretli zástupcovia  obce Dürnkrut so zástupcami samospráv SR. 
Pracovného  stretnutia o možnostiach pevného cestného prepojenia SK-A sa zúčastnil 
primátor a zástupca primátora. 
 
 
25.4.2001 sa primátor mesta zúčastnil na výstave zdravotníckej techniky v Prahe  a rokoval so 
zástupcami firiem v súvislosti so zámerom zakúpenia mamografu. 
 
 
26.4.2001  prijal primátor mesta zástupcov firmy Swedwood, Hultsfred (Švédsko) 
a zakladateľov priemyselného parku drevotriesky Swedwood Malacky a pri tejto príležitosti 
udelil čestné občianstvo mesta Malacky  p. Allanovi  Petterssonovi a Ing.Štefanovi Sústrikovi.  
Primátor, poslanci MsZ a pracovníci  MsÚ sa v ten istý deň zúčastnili otvorenia prevádzky 
Swedwood Malacky. 
 
 
27.4.2001 
Slov. zväz elektronického priemyslu uskutočnil na  MsÚ Malacky  Investorskú konferenciu – 
oboznámenie potenciálnych investorov s plánmi a možnosťami účasti v PPZ. Konferencie sa 
zúčastnili zástupcovia mesta Hultsfred, p. Bo Bergmann. 
 
 
4.5.2001 Primátor a zástupca primátora navštívili  RIZ Wiener Neustadt (Region. inovačné 
centrum) / Wiener Neustadt. Rokovali v RIZ W-Neustadt (Fr.Tobler), navštívili 
Fachhochschule W-N a Technologiezentrum W-N. 
 
 
10.-11.5.2001 primátor navštívil firmu  Siemens / Villach (Rakúsko) za účelom získavania 
skúseností pre zriadenie priemyselného parku, jeho budovanie a prevádzku, prehliadka PP 
Villach. 
 
 
16.5.2001  sa primátor mesta a zástupca primátora zúčastnili v ECO PLUS GmbH / 
Hollabrunn, Rakúsko vyhodnotenia projektu „spolu-gemeinsam“, fondy EÚ na roky 2001-
2006 (pre členské krajiny EÚ). 
 
 
17.-18.5.2001 primátor  RNDr.Jozef Ondrejka a posl. Mária Tedlová  navštívili mesto Žnin 
Poľsko.  
Bola to prvá oficiálna návšteva predstaviteľov nášho mesta. Primátor mesta RNDr. Jozef 
Ondrejka a starosta poľského mesta Žnin Leszek Jakubowski  podpísali 18.5. partnerská 
Zmluva o spolupráci   v oblasti výmeny hospodárskych skúseností, kultúrnych a športových 
kontaktov. 
 
 
25.5.2001 sa primátor zúčastnil vo Francúzskom inštitúte v Bratislave prípravy konferencie 
o spolupráci samosprávnych orgánov Slovenska a Francúzska. 
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6. 6. -10.6.2001 sa stretli na pôde MsÚ v Malackách predstavitelia partnerských miest 
a pedagogický personál, sprevádzajúci súťažiace deti z Albertirše (H), Gänsernodrfu (A), 
Veselí n.Mor. (CZ) a Žnina (PL)  s predstaviteľmi a zástupca mesta pri príležitosti 
organizovania  súťažného  stretnutia detí umeleckých škôl z partnerských miest a Malaciek 
pod názvom Kultúra bez tlmočníka 
 
 
6.-9.7.2001  sa zúčastnil poslanec A. Pašteka a pracovník MsÚ p.Šurina v  meste Žnin / 
Poľsko/  Majstrovstiev sveta vo vodnom motorizme. Rokovali o formách spolupráce 
partnerských miest v oblasti športu a  mládeže 
 
 
11.7.2001 Rakúska spoločnosť pre európsku politiku, Dr. Peterlik, p. Melchior navštívili 
Malacky, kde sa stretli so  zástupcom  primátora  a prerokovali  otázky súvisiace s prípravou 
Slovenska na vstup do EÚ, názory pracovníka verejnej správy, samosprávy a  verejnosti 
 
 
16.-17.7.2001  Európska komisia  zastúpená  v SR, p. Walterom  Rochelom  organizovala v 
Bratislave seminár primátorov na tému „Realizácia projektov, financovaných s pomocou EÚ“ 
Seminára sa zúčastnil zástupca primátora. 
 
 
24.7.2001 navštívili Malacky  zástupcovia Európskej komisie – Phare za účelom kontroly 
prác na projektoch  realizovaných z prostriedkov Phare. Prezreli si Zámocký park a  Čističku 
odpadových vôd. 
 
 
27.7.2001 navštívila Malacky delegácia dánskej liberálnej mládeže .  
Návšteva mesta bola so zvláštnym zameraním na výsledky pomoci EK – fondu Phare 
v našom meste. Stretli sa so zástupcom primátora. 
 
 
19.-21.8.2001 sa uskutočnili Oslavy sviatku sv. Štefana, uhorského kráľa. Je to štátny sviatok 
Maďarskej republiky. Primátor sa týchto osláv zúčastnil na pozvanie mesta Albertirša a 
Szarvaš. 
 
 
5.9.2001 sa uskutočnilo v Skalici rokovanie predstavenstva Spolku na podporu Pomoravia, 
ktorého je mesto Malacky členom. 
 
 
14.-16.9.2001  Slov. samospráva a Mesto Szarvaš -  MR pozvali zástupcov mesta a poslancov 
MsZ na  „4. Deň sliviek“ – kultúrno-spoločenské podujatie Slovákov Békeščabskej župy. 
Podujatia sa zúčastnili prednosta MsÚ Ing. Dušan Vavrinec a poslanci František Čurka  a 
Mária  Trenčíková. Zároveň sa uskutočnilo stretnutie za účelom prezentácie partnerských 
miest z MR, SR, Rumunska, Talianska. 
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25.9.2001 navštívila Malacky  delegácia zástupcov čínskeho priemyslu a zástupcov 
veľvyslanectva  ČĽR. Na stretnutí s primátorom mesta mali záujem najmä o  získavanie 
informácií o plánovanom Priemyselnom parku  Záhorí. 
Zamestnanci čínskej televízie pripravovali materiál o krajine v srdci Európy – Slovensku a 
v dokumente sa objavili i Malacky a  tak sa dostali do sveta. 
             
 
14.10.2001 Japonský mierový výbor navštívil  Malacky. Po stretnutí s primátorom a  Mgr. 
Kmecovou  5-členná japonská delegácia  navštívila „Stĺp mieru“ v Malackách. 
 
 
25.-28.10.2001 sa uskutočnil v meste Žnin, Poľsko turnaj v basketbale.  Na pozvanie 
športovej komisie a Mesta Žnin sa turnaja zúčastnilo i družstvo basketbalistiek z Gymnázia 
Malacky. 
 
 
29.-30.10.2001 navštívili Malacky zástupcovia  Slovenskej samosprávy mesta Szarvaš, MR, 
pp.Mótyán, Franková, Lovász.  Stretli sa so zástupcom primátora Ing.Jozefom Bullom a 
predsedníčkou kultúrnej komisie pani Máriou Trenčíkovou. Na základe spolupráce Malacky 
zapožičali  muzeálne predmety a kroje zo Záhoria, krojované bábiky. Tieto exponáty boli 
vystavené na  výstave „Korene“ v Szarvaši  pri príležitosti  280. výročia príchodu Slovákov 
na Dolnú zem. Výstava  bola v dňoch  9.11.-9.12.2001. 
 
 
24.11.2001 Primátor mesta RNDr. Jozef Ondrejka  prijal 10-člennú delegáciu zahraničných 
borcov z ČR a Bosny a Hercegoviny a ich trénerov – účastníkov medzinárodného turnaja 
v boxe o putovný pohár Záhoria. 
 
 
28.11.2001 vo Veselí nad Moravou, ČR sa stretli zástupcovia miest, obcí, organizácií SR+ČR  
na rokovanie predstavenstva Spolku na podporu Pomoravia, ktorého je mesto Malacky 
členom 
 
 
14.12.2001 navštívili Malacky zástupcovia Rakúskej samosprávy a štátnej správy 
Gänserndorf . Zúčastnili sa Seminára o cezhraničných projektoch – dopravná infraštruktúra 
Rakúsko – Slovensko, ktorý  organizoval OkrÚ Malacky. Stretli sa na pôde MsÚ 
s primátorom mesta. 
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KULTÚRA 
 

VÝKRIK  V  TICHOSTI 
   2.januára sa uskutočnila v priestoroch Centra voľného času vernisáž výstavy 21 ročného 
Stanislava Matúška pod názvom Výkrik v tichosti revúceho sveta. Myšlienky autora položené 
na papier dávajú veľa priestoru  na zamyslenie sa a hľadania odpovedí na množstvo 
nevyslovených otázok. 

 
VLADO  ZETEK  V  MALACKÁCH 
   ZCK v spolupráci so Štátnym bábkovým divadlom v Bratislave pripravili na popoludnie 23. 
januára pre deti zaujímavú rozprávku - Ufúľanú rozprávku. Predstavenie malo nečakane 
veľký úspech možno i tým, že v nej hral malačan Vlado Zetek a vedel osloviť deti nielen ako 
herec, ale i ako ich spoluobyvateľ, ktorý vie ich krstné mená ... Predstavenie s ekologickým  
podtextom bolo súčasťou projektu Chráň si svoje životné prostredie, ktorý podporila 
spoločnosť A.S.A  Slovensko s.r.o. 
 
   Neinvestičný fond ANO v spolupráci s SAD HOC pozvalo do ŠH Malina malacké deti na 
stretnutie s pätnástimi hercami – bábkami v rukách Vláda Zetka. Netradičné predstavenie – 
sedenie na zemi, možnosť zapojenia sa detí do predstavenia, deti odbiehali, prejavovali 
výkrikmi svoju radosť, to všetko vyvolalo u detí veľké nadšenie.  
 
 

JOŽKA  ČERNÝ  V  MALACKÁCH 
   Kúzelníkom, ktorý dokázal premeniť zachmúrené tváre na usmiate a zároveň rozospievať 
plnú sálu Spoločenského domu ZCK bol 31.1.2001 spevák Jožka Černý. S cimbalovou 
hudbou Grácia a speváčkami Aničkou a Majkou spieval československé pesničky.  

 
 
GYMNAZISTI   PLESALI 
     Študovať na Gymnáziu Sv. Františka Assisi neznamená len "bifľovať sa", i tu sa nájde čas 
na veselie, bezstarostnosť. Nie inak tomu bolo na 2. školskom plese 9. februára 2001 v 
priestoroch 33. leteckej základne na Juhu. Ples, ktorý otvorila riaditeľka gymnázia Mgr. Marta 
Šimková spolu s malackým dekanom Michalom Pokopcom nemal chybu. Predtanečníci, 
bohatý program, dobrá nálada. Ples ešte ani neskončil a už sa všetci tešili na ďalší ročník. 
 

 
NAŠI  VO  VESELÍ  

   Družobné styky miest treba nielen rozvíjať, ale i utužovať. O to druhé sa 17. februára 
pokúsila dychová hudba Malačanka, keď vyhrávala na tradičnom plese v družobnom meste 
Malaciek - vo Veselí nad Moravou. 
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ZAUJÍMAVÁ  VÝSTAVA 
   Okrúhle výročie Malackého hlasu inšpirovalo členov redakcie ako i ZCK ukázať 
obyvateľom ako vznikal Malacký hlas v 91-roku, ako sa vyvíjal, proste ako to bolo. Vo 
výstavných priestoroch Spoločenského domu ZCK bola preto od 1.3. do 24.3.2001 
sprístupnená výstava  MALACKÝ HLAS - DESA ŤROČNÝ.  Vernisáž, ktorej sa okrem 
vedenia mesta zúčastnili i zástupcovia partnerských redakcií ukázala, že o noviny je záujem a  
Malacký hlas má svoje miesto v meste. 
 

 
OCENENIE  ZA  ZÁSLUHY 
   Primátor mesta dňa 3.3. v obradnej sieni odovzdal malackému občanovi Rudolfovi 
Dojčákovi ocenenie za zásluhy. 

 
 
EURÓPA V  ŠKOLE 
   Lepšie životné prostredie - lepšia Európa bolo mottom okresného kola 48. ročníka výtvarnej 
a literárnej súťaže žiakov základných škôl. 16. marca sa v Spoločenskom dome ZCK konalo 
vyhodnotenie, v ktorom i malačania brali ocenenia: 
II. kategória / slovenský jazyk 
     1. miesto   B. Hubeková             2. miesto   N. Jurášov            3. miesto   H. Ifková 
III. kategória 
     1. miesto   L. Bolfová                 2. miesto   Z. Šmakalová       3. miesto    A. Vallová 
I. kategória / nemecký jazyk 
     1. miesto   K. Illá                        2. miesto   P. Žilavý 
II. kategória / anglický jazyk 
                                                        2. miesto   O. Zátopek            3. miesto    E. Jurkovič 
III. kategória / anglický jazyk 
      1. miesto      M. Mucska                                                      3. miesto      M. Michalovičová 
 
 Umelecké práce 
 I. kategória 
      1. miesto    B. Kmecov             2. miesto    Z. Tichá                3. miesto    D. Písečná 
 
II. kategória 
      1. miesto    R. Škopková           2. miesto    R. Papšíkov          3. miesto    V. Landlová 
III. kategória 
      1. miesto    E. Savinov              2. miesto    E. Oťapkov           3. miesto    T. Harčaričová 
 
    Ceny odovzdával zástupca prednostu Okresného úradu pán Filip za prítomnosti zástupcu 
primátora pána Bullu. Žiaci malackých škôl dôstojne reprezentovali svoje meto. 
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NÁŠ  SLÁVIK 
   Začiatkom mája (3.5.2001) patrila Synagóga spevákom - konkrétne okresnému kolu súťaže 
Slávik Slovenska, ktoré organizovalo CVČ.  
V 1. kategórii sa umiestnili: Blanka Zajíčková - 1. miesto 
                                              Eva Kollmanová - 2. miesto 
                                              Zuzanna Kollmanová - 3. miesto 
 
V 2. kategórii už bodovali i školy s okresu, ale prvenstvo bolo naše,  kde  prvenstvo získala  
Viera Pútiková. 
 

 
ZAUJÍMAVÁ  VÝSTAVA 
7.apríl je  Svetovým dňom duševného zdravia. Centrum poradensko-psychologických služieb 
pre jednotlivca, pár a rodinu zorganizovalo výstavu, ktorá mala názov “Len pre dnešný deň” 
Prezentácia služieb v oblasti psychológie mala teda netradičnú formu, veď duševné zdravie je 
jedným zo základov spokojného života nás všetkých.  
 
 

MÁME  ZNELKU 
   Termín na odovzdanie súťažných návrhov verejnej autorskej súťaže na Znelku mesta bol  
2.4.2001. Komisia, v ktorej bol zástupca primátora Ing. J. Bulla, predsedníčka kultúrnej 
komisie M. Trenčíková, riaditeľka ZUŠ a ďalší, vybrala zo súťažných návrhov znelku, ktorú 
navrhol pán Peter Müller a ktorá vychádzala zo zvukov malackých zvonov a známej piesne -  
Išeu Macek. Komisia doporučila túto znelku a Mestské zastupiteľstvo ju 1.5.2001 na 
mimoriadnom zastupiteľstve schválilo. 
 
  

MIRIAM  TILLNEROVÁ  SA  STALA  1. VICEMISS  na  I.  ROČNÍKU 
 MISS  AEROBIK  SLOVAKIA  2001 
    Asi takto boli titulky v dennej tlači, Malacky sa zase raz zviditeľnili v tom kladnom slova 
zmysle. 19. mája sa v Dome kultúry v Topoľčanoch uskutočnila celoslovenská súťaž Miss 
Aerobik Slovakia 2001. Vo finálovej dvanástke najkrajších dievčat reprezentovala Malacky 
Miriam Tillnerová.   
   Úvod súťaže patril spoločnej aerobikovej zostave, kde sa všetkých 12 finalistiek predstavilo 
v rovnakých dresoch. Potom nasledovali súťažné disciplíny promenáda v spoločenských 
šatách, ukážka vlastnej aerobikovej zostavy v maximálnom trvaní jeden a pol minúty, 
rozhovor a promenáda v dvojdielnych plavkách. Naša Miriam Tillnerová štartovala so 
súťažným číslom 10, ktoré jej prinieslo šťastie v podobe druhého miesta za Janou Canilkovou 
z Bratislavy. Tretie miesto obsadila Adriana Bochňová z Prešova. Celú akciu zorganizovala 
agentúra Non Plus Ultra a o súťaž prejavilo záujem aj množstvo prominentných hostí ako 
napr. Karol Kučera, Iveta Chrťanová, Jozef Majský, Jarmila Hargašová a iní. 
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DIAMANTOVÁ   SVATBA 
   Dňa 2.6. v obradnej sieni mesta sa uskutočnila “opakovaná” diamantová svatba manželov 
Anny a Františka Osuských, ktorí spolu prežili 60 rokov manželstva. 

 
 
KULTÚRA  BEZ  TLMO ČNÍKA 
   Akcia, ktorá bola v Malackách v dňoch 7. -9.6 2001 mala dlhšiu históriu. Družobné vzťahy 
miest Veselí, Gänsendorf či Albertirsa sa rozvíjali skôr na oficiálnej úrovni - primátor, 
poslanci, sem-tam dychovka.  
   Malacky za pomoci peňazí z grantu Vyšehradu chceli zapojiť do tohto procesu deti, tak aby 
rečová bariéra nehrala svoju negatívnu rolu a zrodil sa projekt Kultúra bez tlmočníka. V 
Bratislave projekt nepodporili a tak pod gesciou zástupcu primátora Ing. Jozefa Bullu mesto 
(samozrejme, že v spolupráci s ZUŠ, ZCK) zorganizovalo túto akciu "za vstupné". Súťažilo sa 
v hudobnom prejave, fotografii, výtvarnom umení, tanci - v tom čo nepotrebovalo tlmočníka.  
120 detí zo 4 štátov súťažilo v Malackách a hlavne poznávalo Malacky - družobné mesto 
svojho mesta. Účastníkov okrem primátora mesta, ktorý ich prijal pozdravil i maďarský 
kultúrny atašé pán Agh. I keď nešlo o ocenenie, Malacky sa nenechali zahanbiť. V K -2 
vyhral Mário Chamraz, v K-1 Adam Dulanský, v hudbe sme mali 2. miesto zásluhou M. 
Bullovej, 3. miesto patrilo N. Filovej a  K-2 sme zásluhou Patrície Staňkovej a Silvie Lisej 
získali 2. miesto, ktoré doplnil P. Stanek 3. miestom. No a ak k tomu prirátame Cenu publika. 
   Počas víkendových dní 8. a 9. júna sa v okresnom meste uskutočnilo medzinárodné kultúrne 
podujatie Kultúra bez tlmočníka za účasti 120 detí z Rakúska, Poľska, Maďarska, Česka a 
Slovenska. V týchto krajinách majú Malacky svoje partnerské mestá - Veselí nad Moravou 
(ČR), Albertirsa (H), Žnin (PL), Gänserndorf (A). Zámerom podujatia bolo spoznávanie sa 
detí z piatich susediacich krajín prostredníctvom svojho umenia v odboroch umeleckej 
činnosti, ktoré nepotrebujú tlmočníka. Ako nás informovala projektová manažérka podujatia 
Ivana Potočňáková, deti súťažili v troch odboroch - dramatické umenie, hudba a spev, 
výtvarné umenie. Súťažné práce a vystúpenia boli anonymné a o víťazovi v každom odbore 
rozhodovala 5-členná porota zastúpená každou krajinou. Okrem poroty mohli práce hodnotiť 
aj občania, ktorí v každom odbore udelili Cenu publika.  
   Myšlienka podujatia vznikla na pôde neinvestičného fondu Áno, ktorý však nezískal z 
Vysegrádskeho fondu grant a tak sa do akcie zapojilo mesto Malacky, ktoré oslovilo 
sponzorov, ktorí sa odhodlali investovať do mládeže, ktorá je zárukou šírenia myšlienky 
kultúrnej budúcnosti strednej Európy. 
   Program mal vlastne dve časti, tú oficiálnu pre oficiálnych hostí z družobných miest a akcie 
pre verejnosť. 
Akcie pre verejnosť - 9. jún: 
9.00 hod. - Otvorenie súťaží - hudba (synagóga), 9.00 hod. - Dramatické umenie (Spoločen- 
ský dom ZCK), 9.00 hod. - Výtvarné umenie (spoločenský dom ZCK), 14.00 hod. - vyhodno- 
tenie súťaží, vyhlásenie výsledkov, 16.30 hod. - Príchod parného vlaku (železničná stanica), 
16.45 hod. Kultúrny program - Mažoretky Mesta Malacky a Bazalička (železničná stanica). 
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GALÉRIA  DIE ŤAŤA 
   28.júna sa uskutočnila vernisáž výstavy okresnej prehliadky výtvarných prác žiakov 
základných škôl s názvom Galéria dieťaťa. Jej súčasťou bola aj výstava prác pedagógov, 
výtvarníkov.  
 

 
KULTÚRNE  LETO  V  ZCK 
   Záhorské centrum kultúry pripravilo v letnej sezóne : týždenný cyklus anglického jazyka, 
Akadémia III.veku, hudobné popoludnie so Š.Danielom, koncert skupiny P.Vávru 
v Zámockom parku, muzikál Piata hora, pondelkové prednášky na rôzne témy, klubovú 
činnosť, počítačové hry pre malých i veľkých, 
 

 
MALACKÉ  KULTÚRNE  LETO  V  PODANÍ  O.z. NEVERLAND 
   Do organizovania kultúrnych akcií v závere prázdnin významne zasiahla aktivita 
Občianskeho združenia Neverland. Zorganizovali: 

• Veselá muzika (26.8.) - dychovka 

• divadlo Žihadlo (2.9.) 

• koncert rockových skupín (8.9.) 
 
 

MAMOGRAF 
7.9. a 20.9. sa  uskutočnilo slávnostné prijatie zástupcov firmy HOLCIM a NAFTA GAS, 
ktorý odovzdali do rúk primátory mesta RNDtr.Jozefa Ondrejku symbolický šek  na 500 000 
SK,  ako príspevok na zakúpenie mamografu. 
 
              

MUDROCHOVA  PLAKETA      

   Na tejto prestížnej súťaži detskej výtvarnej tvorby, ktorej tento ročník bol 13.9. - 14.10.  
v Senici (Záhorská galéria) bodovali s 11 cien a 36 uznaní i Malačania. Boli to Barbora 
Kmecová, Ján Kaszycki, Miriam Bilková a Michal Černý. 

 
 
MALACKÉ  DNI 
   Začala sa písať nová tradícia kultúrneho podujatia v meste? 
    
   Mesto Malacky  je mestom s bohatými tradíciami v oblasti kultúrneho, spoločenského a 
športového života občanov mesta,  s pôsobením množstva kultúrnych a spoločenských 
spolkov a organizácií, ktoré pôsobia v našom meste i dnes. Reprezentujú mesto na rôznych 
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podujatiach, ale nie vždy sa im dostáva možnosť ukázať svoje umenie pred spoluobčanmi. A 
to bol základ myšlienky pri príprave tohoto podujatia. Organizátori chceli priblížiť a 
predstaviť občanom mesta rôzne organizácie, občianske združenia, ktoré pripravujú 
v priebehu roka  aktivity pre deti, mládež i dospelých. 
    
   Tohtoročné Malacké dni - niečo nové v malackej kultúre organizovalo mesto, Komisia 
kultúry pri MsZ, ZCK  v spolupráci so spoločenskými a neziskovými organizáciami mesta v 
dňoch 19. - 23.9.2001. V týždni od stredy 19.9.2001 bol program rozvrhnutý tak, aby bola 
každý deň aspoň 1 - 2 väčšie akcie s doprovodným programom, ktorý bol nasledovný: 
    
     19.9. - 5. výročie Linky dôvery 
              - Vernisáž  výstavy - Malacky včera a dnes očami fotografií 
              - Cestovný ruch a Záhorie - seminár 
     20.9. - Deň otvorených dverí PC klubu, CVČ 
     21.9. - Seminár k 795. Výročiu písomnej zmienky o  Malackách 

  - Večerný beh zdravia 
  -  Akadémia III.veku – Rok dobrovoľníkov 

     22.9. - Otvorenie Informačného a vzdelávacieho strediska 
              - Futbalový zápas Malacký hlas – Hílek a spol.a.s. 
              - Detské popoludnie pred CVČ – Svet očami cez masku a Farebné Malacky 
              - Vernisáž výstavy z archívnych zbierok profesora  J.V. Trebišovského, slávnostné    
                 prijatie primátorom mesta a na záver beseda o jeho celoživotnom diele 
              - Koncert hudobných skupín 
     23.9. - Prehliadka amatérskych súborov z Malaciek a okresu. 
              - Vernisáž výstavy Malacky očami detí 
    
   V Malackách sa narodilo veľa slávnych ľudí, medzi ktorými sa bezosporu radí i človek, 
ktorému k menu pridávajú - legenda školského filmu -  profesor J.V. Trebišovský.  Narodil sa 
8.9.1916 a mesto mu okrem iného v rámci Malackých dní pripravilo výstavu Život a dielo. Pri 
tejto príležitosti prof.Trebišovského prijal primátor mesta RNDr.Jozef Ondrejka. 
Jeho celoživotná práca nestora slovenskej kultúry a didaktika sa dočkala ocenenia od 
Slovenského literárneho fondu a Slovenskej filmovej tvorby. 
 
MÁME  INFORMA ČNÉ  CENTRUM 
     V rámci Malackých dní bolo otvorené Informačnovzdelávacie centrum, ktoré je 
umiestnené v budove na Sasinkovej ulici. Zatiaľ bude poskytovať informácie v elektronickej 
podobe. 
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HAMLET  V  MALACKÁCH 
   SVITANIE, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím usporiadalo 24.11.v kine 
Záhoran III. Benefičný koncert - ukážky z muzikálu Hamlet, s originálnym obsadením. 
 
 

  VERNISÁŽ 
   Obrazy a keramika bol názov výstavy, ktorá bola zahájená za prítomnosti predstaviteľov 
mesta v Spločenskom dome ZCK 10.12.2001. Svoje práce tu vystavovali Ružena Habová, 
Vladimír Kadnár a Richard Grega (do 6.1.2002). 
 
 

OBRAZY  A  KERAMIKA  
   Dňa 10.12. vo výstavnej sieni Záhorského centra kultúry sa uskutočnila vernisáž výstavy 
obrazov a grafiky Ruženky Habovej, Vladimíra Kadnára a Richarda Grega. 
 
 

PREZENTÁCIA  KNIHY 
   ZCK bolo 13.12.2001 dejiskom prezentácie zbierky Anny Beňkovej - Aj slovo poteší. 
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ŠPORT 
 
   Poslanci na rokovaniach mestského zastupiteľstva venujú pozornosť i športu v našom 
meste.  
   Po dlhých rokovaniach s firmou REMA Malacky s.r.o. o budúcnosti futbalu v Malackách, 
po založení tejto firmy a vkladu Malaciek v podobe  pozemku futbalového štadióna, poslanci 
schválili odkúpenie plochy futbalového štadióna od firmy REMA Malacky, s.r.o., čo by mal 
byť podstatný krok k riešeniu budúcnosti  futbalu v našom meste.  
   K zlepšeniu postavenia športu v meste by mala prispieť i nájomná zmluva medzi mestom a 
TJ STROJÁR Malacky týkajúca sa priestorov hádzanárskeho ihriska, volejbalových ihrísk a 
tenisových kurtov v Zámockom parku. 
 

 
POTÁPAČI  V  MALINE  

   Bazén v športovej hale Malina sa v závere februára stal netradičnou školou potápania. 
Bratislavský Nautilus tu predvádzal svoje "kúsky" v potápaní prípadným záujemcom z radov 
obyvateľov mesta. 
 
 

BOX 
   V sobotu 3.2.2001 predkladal Ali Reisenauer ml. výročnú správu malackých boxerov. BC 
RTJ patrí síce medzi menšie telovýchovné jednoty, má však úspechy, ktoré by im mohli 
závidieť i väčšie kluby. Najúspešnejším športovcom boli: 
Róbert Blažo - majster Slovenska kadetov (4 titul za sebou!)  
                       - účastník ME kadetov v Grécku 
                       - víťaz turnajov v Poľsku, Maďarsku, Nemecku, Česku 
Milan Rybár - druhé miesto na Majstrovstvách SR juniorov, 
                      - víťaz turnaja v Nemecku, Česku 
Juraj Kimli čka - tretí na Majstrovstvách SR kadetov. 
   Okrem toho sú malackí boxeri víťazmi medzinárodného turnaja O putovný pohár Záhoria.  
 
 
MAJSTROVSTVÁ  SLOVENSKA 
   Malacky nebývajú často hostiteľom majstrovstiev Slovenska. V dňoch 20. - 21. marca však 
na IV. ZŠ prebiehali Majstrovstvá Slovenska žiakov vo volejbale. Zúčastnili sa ho víťazi 
krajských kôl a Pohár prednostu okresného úradu a primátora Malaciek si odniesli malačania 
Tomáš Renč a Roman Doskočil. 
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MSK  MAREKA  MALACKY  MAJSTROM! 
     Apríl 2001 bol v znamení stolnotenisových bojov o majstrovský titul družstiev. Po 
víťazstvách 8:1 so Sporiteľňou Bratislava, 8:2 s HCM Čadca a 8:5 s Mostex Rača sa 
malačania MSK Mareka v zložení Erik Illáš, Jaromír Truksa, Martin Grežo, Patrik Marek a 
Karol Hájek stretli na domácej pôde a stali sa  Majstrom Slovenska družstiev v stolnom 
tenise. 
 

 
ORIENTA ČNÝ   BEH 
   Orientačný beh síce nepatrí medzi masové športy, malačania však patria medzi slovenskú 
špičku a tak zorganizovanie okresnej súťaže nebol až taký veľký problém. 
   Centrum voľného času zorganizovalo za pomoci oddielu orientačného behu VTJ Žižka 
Malacky Okresné kolo školských športových súťaží v orientačnom behu - 19. apríla na 
Vampíle. Malacky žali úspech či už v jednotlivcoch, alebo v družstvách a k propagácii tohto 
športu urobili kus práce. 
Výsledky: 
 A žiaci        1. Sajko P. (ZŠ 1. mája )              2. Závodný T. (ZŚ 1. mája) 
                    4. Hlaváček L (ZŚ 1. mája) 
 
 B žiačky     2. Kolesíková K (ZŚ J. Dérera) 
 
Družstvá     A žiaci        1.  ZŠ 1. mája Malacky 
                    B žiačky     3.  ZŠ J. Dérera Malacky 
 

 
JUBILEJNÉ  TRIDSIATE 
   1.júna sa sukutočnil 30.ročník Športových hier malackej mládeže. Súťaží sa medzi 
jednotlivcami, ale i medzi školami o Putovný pohár primátora mesta.  Do poslednej disciplíny 
nebolo jasné, jako celkový súboj medzi školami skončí. Obhajcom putovného pohára boli 
žiaci ZŠ Záhorácka ulica. Putovný pohár si prevzali z rúk riaditeľa pretekov žiaci ZŠ 
Dr.J.Dérera.  
 
 

I.ROČNÍK  4-HODINOVÉHO  AEROBIKOVÉHO  MARATÓNU 
   Malacky sa stali miesto I.ročníka 4-hodinového aerobikového maratónu.  
Víťazi v kategórii do 30 rokov:  1. O.Bartalská z Malaciek    2. M.Lackovičová z Trnavy      
3. L.Polláková z Malaciek.  Najmladšou účastníčkou bola osemročná Simonka Rusňáková 
z Malaciek. 
Víťazi v kategórii nad 30 rokov:  1. A.Majzlíková z Liptovského Mikuláša   2. L.Nagyová 
z Bratislavy,    3. R.Farenzenová z Malaciek     4. V.Režná z Malaciek 
Najstaršou účastníčkou bola Ľubica Matoušková z Malaciek. 
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VICEMAJSTER  SR  A  MAJSTER  SR  V  JEDEN  DEŇ 
     Zo žilinského Varína si priniesol M. Polakovič nielen cenu za 3. miesto v Medzinárodných 
majstrovstvách SR záchranárskych psov (4. - 6. mája 2001), ale i titul vicemajstra pričom titul 
Majstra SR prenechal svojmu kolegovi Ing. M. Schvarzbacherovi, ktorý súťažil so psom 
ADAK MIRS. K výsledkom treba pridať i 1. miesto v družstvách a 7. miesto N. 
Štemmerovej.  
 
 

VETERÁN   RALLYE 
   18.6. boli    Malacky  etapovým mestom  tohtoročnej Vetrán Rallye, súťaže historických 
vozidiel. Malackami prešiel pelotón štyridsiatich historických vozidiel z jedenástich 
európskych krajín. 
 
 

 RAKETOVÉ  MODELÁRSTVO 
21.6 – 24.6. bola  Kuchyňa  dejiskom IX. ročníka Majstrovstiev Armády SR v raketovom 
modelárstve a zároveň Svetovým pohárom  v raketovom modelárstve. 
 
 

ÚSPECH,  KTORÝ POTEŠÍ –  MALAČAN MILAN SCHWARZBACHER   
MAJSTROM SVETA 2001 
   Vo Veselí nad Lužnicí v Českej republike sa v dňoch5.-8.júla 2001 konali 7. majstrovstvá 
sveta IRO vo výkone záchranárskych psov. Prvýkrát v histórii boli účastníci týchto 
majstrovstiev hodnotení v jednotlivých   disciplínach podľa najvyšších stupňov výkonnosti, a 
to vo vyhľadávaní na ploche, vo vyhľadávaní v ruinách a v pachových prácach. 
Zúčastnilo sa ich celkovo 22 organizácií z 12 krajín. So Záchranármi z Rakúska, Nemecka, 
Francúzska, Dánska, Fínska, Švajčiarska, Slovinska, Maďarska, Rumunska, Kérei a Česka si 
zmerali svoje sily aj reprezentanti so slovenských záchranárskych organizácií.  
   Z Malackej kynologickej záchranárskej brigády sa za Slovenskú kynologickú jednotu 
zúčastnil Ing. Milan Schwarzbacher s belgickým občiakom Malinois Adak Mirs a Vadimír 
Polakovič s labradorským retrievrom Minn z Horní Lejšovky. Obidvaja pretekali vo 
vyhľadávaní na ploche.  
   Priestorom na vyhľadávanie bol les, v ktorom sa nachádzali dve zbúrané budovy a močiar  
v zadnej časti vytýčenej plochy. Priestor síce nebol príliš veľký, ale bol náročný na orientáciu 
psovoda a do značnej miery aj na odolnosť psa voči hustému porastu krovia a žihľavy. V 
praxi to vyzeralo asi tak, že psovod vošiel so svojím psom do tejto húštiny, vyslal psa hľadať 
figurantov, a keďže videl pred seba tak na dva metre, musel sa spoliehať len na aktivitu a 
kondíciu svojho psa. Organizátori majstrovstiev sveta svojou náročnosťou pri výbere 
priestorov potvrdili výbornú úroveň celého preteku. 
   O to viac nás môže tešiť historický úspech našich záchranárov. Ing. Milan Schwarzbacher s 
jeho belgickým ovčiakom Adym sa stal Majstrom sveta 2001 vo vyhľadávaní na ploche a 
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získal cenu prezidenta SZBK ČR za najlepšiu špeciálnu prácu majstrovstiev sveta so ziskom 
198 bodov z 200 možných. Vladimír Polakovič s labradorským retrieverom Maxom obsadil 
pekné 4. miesto. Členkou ich družstva (SKJ) bola aj Lenka Weissová z Bratislavskej KZB, 
ktorá so psom krížencom Ronym obsadila 13. miesto. V celkovom hodnotení toto družstvo 
obsadilo 3. miesto. 
   Za ich výborným umiestnením sú hodiny trpezlivej práce, na ktorých sa v nemalej miere 
podieľajú aj ostatní členovia brigády a ľudia naklonení tejto humánnej činnosti. Veľký úspech 
našich záchranárov svedčí o ich výbornej pripravenosti kedykoľvek zasiahnuť, či už v prípade 
živelných pohrôm alebo iných vážnych situácií.  
 

 
ĎALŠÍ  ŠPORTOVÝ  ÚSPECH  MALAČANOV 
   V dňoch 26. - 29.7. 2001 sa konali M-SR v motorovom závesnom lietaní na letisku 
Boľkovce v tesnej blízkosti mesta Lučenec. Štvrtok 26.7. bol vyhradený na prílety a príchody 
účastníkov, ubytovanie, prípravu lietadiel a pilotov. Piatok 27.7. bol už prvý súťažný deň. 
Sobota 28.7. bola vyhradená na ukončenie súťaže a vyhodnotenie. Nedeľa 29.7. slúžila ako 
rezervný deň v prípade nepriazne počasia. 
   Vo štvrtok sa účastníci M-SR stretli na letisku Boľkovce. Niektorí prišli v karavanoch, 
ostatní využili ubytovanie v areáli letiska. Po zvítaní sa so známymi a predstavení sa s nezná- 
mymi, začali sa rozbaľovať lietajúce aparáty. V podvečer mnohí využili možnosť polietať si 
a oboznámiť sa s okolím. Večer o 21.00 hod sa v klubovni konal brífing na nasledujúci deň. 
   Piatok. Štart bol určený na 6.00 hod. Vypísaná bola rýchlostná disciplína. Trojuholníkovú 
trať bolo treba preletieť, čo najvyššou rýchlosťou. Trať merala približne 13 km. Počasie ráno 
však zmarilo úsilie usporiadateľov. Chuchvalce hmly sa prevaľovali nad letiskom a 
nepomáhalo ani to, že sa ich Bohumil Kamencay pokúšal s FITI-nou rozohnať. Štartovať sa 
začalo až o 7.15 hod. Postupne sa na trati vystriedali všetky posádky. Veľkú smolu mal 
František Bača, ktorý hájil farby Malaciek, lebo technická závada mu neumožnila dokončiť 
disciplínu a strata bodov ho pripravila o popredné umiestnenie. V tento deň sa letela aj 
disciplína na presnosť pristátia. Individuálne, vo výškach medzi 200 až 300 m, súťažiaci 

vypínali motor svojich strojov a po 1800  zákrute pristávali do vymedzeného priestoru na 
asfaltovej pristávacej dráhe. Každý mal tri súťažné pristátia. Večer bol určený lietaniu po 
okolí. 
   Sobota. Štart o 6.30 hod. Navigačná disciplína na trati dlhej cca 61 km s tromi otočnými  
bodmi a jednou tajnou brankou. Táto disciplína bola náročná na presnosť časomiery. Každý 
súťažiaci si mal vyrátať čas letu, za ktorý preletí trať. Tento čas nahlásil pri štarte a každých 
začatých 10 sekúnd plus alebo mínus od tohto času , bolo trestaných trestnými bodmi. Po 
odlietaní tejto disciplíny, sa prešlo na hod loptičkou do vymedzeného štvorca Každý mal tri 
súťažné pokusy. Poobede bolo vyhodnotenie súťaže a odovzdávanie cien. Ceny odovzdávali 
Marián Turan - prezident LAA a Ladislav Horváth - organizátor súťaže.Poradie Majstrovstiev 
Slovenska v motorovom závesnom lietaní na rok 2001:  1. miesto Bohumil Kamencay z 
Topoľčian, 2. miesto Ladislav Mandák z Rajca a 3. miesto Jozef Sajan z Malaciek. Ostatní 
malačania sa umiestnili takto: na 5. mieste Milan Halaj a 9. miesto patrilo Františkovi Bačovi. 
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ŠPORTOVÝ  ÚSPECH  NA  SUMER  BEACH  KOVEL 2001 
RUDAVA 
   V dňoch 27. -29.7.2001 sa po piaty raz v rekreačnej oblasti Rudava - Malé Leváre 
uskutočnilo tradičné beachvoleyballové podujatie spojené s bohatým kultúrnym programom. 
Organizátori mali vďaka sponzorom pripravené mnohé prekvapenia pre účastníkov i divákov. 
Novinkou oproti minulému ročníku bola zmena v kategóriách turnaja, po prvý krát sa hralo  
v mužskej kategórii (64 družstiev) a v kategórii mix (muž + žena). Podstatnou črtou tohto- 
ročného Summer Beach 2001 bol zvýšený počet štartujúcich družstiev (80), čo túto akciu 
zaradilo na prvé miesto v počte účastníkov v celoslovenskom meradle. Možnosť prihlásiť sa 
dostal každý, kto prejavil záujem, takže štartové pole tvorili družstvá rôznych úrovní - od 
nadšencov  amatérov cez registrovaných hráčov až po prvoligistov.  
   Spolupráca organizátorov s Asociáciou plážového volejbalu (APV), Slovenskou federáciou 
volejbalu (SFV), sponzormi a médiami priniesla vysokú technickú úroveň, počas celého 
víkendu vládla príjemná priateľská atmosféra. Hralo sa podľa oficiálnych pravidiel FIVB a 
zápasy rozhodovali oficiálni rozhodcovia SFV. 
   Celý športový sviatok bol obohatený sprievodnými akciami. Už v piatok sa po vyžrebovaní 
beachvolejbalových družstiev predstavil tradičný turnaj v hádzaní šípok, po ktorom 
pokračovala plážová diskotéka. V sobotu sa návštevníkom podujatia predstavili najskôr 
amatérske kapely rôzneho štýlu, no večerný koncert v štýle "ska" za účasti kapiel Hudba z 
Marsu, Skapra šupina a Polemic priniesol nezabudnuteľný zážitok, ktorého sa zúčastnilo 
odhadom 5 000 divákov. Nedeľňajší sprievodný program spestrila breakdancová tanečná 
skupina Murdock, rapová skupina 2SD, exhibícia fitness v podaní Adrianny Bittnerovej, 
tombola, stavanie hradov z piesku, jedenie melóna, tipovacia súťaž a iné... 
   Po 160 turnajových zápasoch naplánovaných do dvoch víkendových dní (28. - 29.júl) boli 
známi víťazi:  
 
   Ocenenia získali družstvá a jednotlivci:   
Mužská kategória: 
1. miesto: Martin Kapusta, Matej Kollár (Bratislava) 
2. miesto: Miroslav Polónyi, Martin Kur ňava (Šala) 
3. miesto: Pavlov, Havlík (ČR) 
Mix kategória: 
1. miesto: Dušan Rusňák, Miroslava Beňová (Malacky, Studienka) 
2. miesto: Bronislava Šimonová, Vladimír Jonáš (Bratislava) 
3. miesto: Janka Benedikovičová, Noro Ihnát (Bratislava) 
 
 

VEĽKÁ  CENA  BRADLA 
   Malacky sa stali 22. júla 2001 etapovým mestom (rýchlostná prémia) Medzinárodných 
pretekov UCI do 23 rokov - Veľká cena Bradla - Interséria 2001. Štart týchto pretekov bol 
22.7.2001 o 11.00 hod v Rači a do Malaciek dorazili pretekári po 41,5 km asi okolo 12.00 
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hod. Okrem sponzorov z mesta (Nafta, Pozagas) sa aktívne na pretekoch podieľalo i město.  
Zhotovili sme  Pohár pre víťaza a zástupca mesta, Mgr. A. Pašteka ho osobne na Mohyle 
M.R. Štefánika odovzdal. 
 
 

1.  MIESTO 
   Pes ADAK MIRS znovu získal 1. miesto v kategórii vyhľadávanie spolu so svojim pánom 
Ing. Schvarzbacherom získali toto ocenenie na júlových Majstrovstvách sveta záchranárskych 
psov v českom Veselí nad Moravou. 
 

 
BRONZ  DO  MALACIEK 
   Jozef Sajan sa zaslúžil o to, že do Malaciek putovala bronzová medajla z Majstrovstiev SR 
v motorovom závesnom lietaní (26. - 29.7 2001 letisko Lučenec). Okrem toho získal Milan 
Halaj 5. miesto a F. Bača 9. Blahoželáme! 
 
 

ARTEMIS  BEACH  VOLLEY  ACTION   -  KONE ČNE  BEZ  DAŽĎA 
   V sobotu 4. augusta sa uskutočnil na malackom kúpalisku 4. ročník turnaja v plážovom 
volejbale Artemis Beach Volley Action 2001. Tentokrát už počasie volejbalistom prialo, takže 
organizátori z volejbalového oddielu TJ Strojár Malacky mohli byť spokojní. Na turnaji 
štartovalo celkom 24 dvojíc, aj keď záujem bol oveľa vyšší. 
   Hneď po prezentácii prihlásených dvojím sa rozbehli zápasy v základných skupinách, z 
ktorých vzišlo osem postupujúcich dvojíc. Nasledovala krátka prestávka vyplnená súťažou v 
podávaní o atraktívne ceny, ktorej sa mohli zúčastniť diváci aj hráči. Po nej sa už začali 
vyraďovacie súboje medzi zostávajúcimi dvojicami. Tieto priniesli kvalitný volejbal s 
množstvom pekných výmen. Z celkového víťazstva v turnaji sa napokon tešila dvojica 
"Delové gule" v zložení Dušan Rusňák - Peter Guľa, ktorá vo fiále vcelku hladko porazila 
mierne favorizovanú dvojicu z Bratislavy "Nazdar, banáne!" (Tomáš Verčík - Andrej Vlk). V 
zápase o 3. miesto sa presadili draví mladíci Tomáš Šamulka a Dalibor Baran ("To je dobré 
...") proti skúseným harcovníkom s priliehavým názvom "Po zenite" (Milan Haba - Ľubomír 
Kuračka). 

Výsledky: 
1. miesto - Dušan Rusňák, Peter Guľa (Malacky, Bratislava), 2. miesto - Tomáš Verčík, 
Andrej Vlk (Bratislava), 3. miesto - Tomáš Šamulka, Dalibor Baran (Malacky), 
najsympatickejšia dvojica  - Tomáš Šamulka, Dalibor Baran. 
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AUTO/ŠKODA  NA  CESTÁCH 
   220 kilometrov Záhorím, to bola 8.9.2001 Škoda Economy Run - súťaž sériových áut zn. 
Škoda, ktorú organizoval Škoda Club Bratislava. Malacky boli len priechodzím mestom, cieľ 
bol v 1. ročníku na Kamennom mlyne. 

 
 
BEH  VĎAKY  SNP 
   Tohtoročný beh vďaky mal zmenenú trasu, organizátori využili dokončenie rekonštrukcie 
Zámockého parku a tak sa 18. ročník behal už v ňom. Ďalším nóvum bolo zaradenie behu do 
Malackých dní, čo ocenili všetci účastníci v 13-tich kategóriách. 21.9.2001 sa víťazmi stali 
všetci, čo sa postavili na štartovaciu dráhu. Celkovo štartovalo 234 pretekárov. 

 
 

ŽENY  ZA  PLOT ŇU!                   
   Toto už dávno neplatí a ženy sa objavujú často i v takých odvetviach, ktoré boli donedávna 
čisto mužskou záležitosťou, kam  patrí i futbal. 20.októbra sa však v Kostolišti zišli dámy, 
ktoré namiesto rób mali oblečené dresy. Ženský futbalový klub 1. FSC Nafta Gas Malacky 
zorganizoval turnaj, na ktorom sa nielen hral futbal, ale vládla dobrá nálada, o ktorú sa 
postarali i MMM Mažoretky z Malaciek. 
Výsledky: Malacky - Zohor 3 : 0 
                 Zohor - Plav. Štvrtok 2 : 2 (na pokutové kopy postúpil Zohor) 
                 Láb - Vysoká  1 : 0 
                 Malacky - Plav. Štvrtok  6 : 0 
                 Vysoká - Zohor  2 : 0 
 a finále:    Láb : Malacky  1 : 0 
Konečné poradie:   1. Láb                  2. Malacky                  3. Vysoká pri Morave 
 
 

PEŠTA  BODOVAL  

   Uniformovaný Jozef Pešta budí úctu už svojim výzorom, keby však porušovatelia zákona 
vedeli, že tento mestský policajt je po 24.11.2001 i víťazom Medzinárodného turnaja tlaku na 
lavičke  s výkonom 220 kg, asi by sa dali na cestu pokánia. Doplnkový pokus o 230 kg bol 
porotou zamietnutý. Jozef Pešta je slovenským reprezentantom v silovom trojboji. 
 

 
ŠPORTOVCI  BOSNY  A  HERCEGOVINY  V  MALACKÁCH 
Dňa 24. – 25.11. 2001 sa v ŠH Malina uskutočnil 6. ročník podujatia, ktorého názov sa už v 
Malackách vžil - O putovný pohár Záhoria v boxe kadetov a juniorov mal nielen športovú 
stránku , ale i spoločenskú. Vyhral Výber SR, čo boli vlastne odchovanci BC RTJ Malacky 
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MALACKÁ  DESIATKA 
   Na štart 18. ročníka Malackej desiatky sa postavilo 97 pretekárov v 11 kategóriách. Po prvý 
raz štartovali samostatne muži nad 60 rokov, čím organizátori vyhoveli požiadavke 
rekreačných bežcov. Tradiční organizátori komisia školstva, mládeže a športových činností 
MsZ Malacky, MDĽ , MO Matice Slovenskej, Zväz mladých na Slovensku a AC Malacky za 
spolupráce ďalších organizácií ako VÚ CO, PZ SR, MsP či zdravotníkov z RZS zorganizovali 
podujatie na výbornú, o čom sa pochvalne zmienili účastníci i primátor mesta RNDr. Jozef 
Ondrejka, ktorý sa zúčastnil vyhodnotenia pretekov. Slovami chvály nešetril ani predseda 
Slovenského bežeckého spolku JUDr. Jozef Baráth. V tomto ročníku potešilo i pekné 
umiestnenie domácich pretekárov z AC Malacky, ktorí sa medzi bežcami zo západného i 
stredného Slovenska nestratili. 
   Výsledky najlepších: 
   žiaci - 1. Michal Kozel (AŠK Inter Bratislava, 36:54,00 min – Malačan 
   dorastenci - 1. Imrich Magyar (AMK Nové Zámky, 33:03,00 min 
   muži do 30 rokov -  1. Advard Králik (Dunajská lužná, 32:25,75 min.),  
                                     3. Martin Horský     (AC Malacky) 
   muži od 30 do 40 rokov - 1. Miroslav Haninec (ŽP Šport Podbrezová, 32:48,93 min)       
   muži od 40 do 50 rokov - 1. Milan Vrábel (AMK Nové Zámky, 34:52,00 min.)  
   muži od 50 do 60 rokov - 1. Milan Nižnan (BBS Bratislava, 39:00,00 min) 
   muži nad 60 rokov - 1. Erich Köplinger (BBS Bratislava, 41:22,00 min)    
   žiačky - 1. Jana Sedláková (AC Malacky, 48:49,00 min.), 2. Monika Tóthová (AC   
                  Malacky), 3. Magda Sršňová (AC Malacky 
   dorastenky - 1. Michaela Vagašová (AC Malacky, 40:45,00 min) 
   ženy do 34 rokov - 1. Erika Šteiková, (Brezová pod Bradlom, 43:55,00 min) 
   ženy nad 34 rokov - 1. Mária Krčmárová (Bratislava, 46:33,00 min) 
   najmladší pretekár - Pavol Bielik (AŠK Inter Bratislava, ročník 1990) 
   najstarší pretekár - Vladimír Suchán (Suchá nad Parnou, ročník 1933) 
   najrýchlejší žiak z Malaciek- Erik Tesár (AC Malacky, 47:13,00 min.) 
   najrýchlejšia žiačka z Malaciek - Jana Sedláková (AC Malacky, 48:49,00 min.) 
   najrýchlejší Malačan - Martin Horský (AC Malacky, 34:24,00 min.) 
   najrýchlejší pretekár - Edvard Králik (Dunajská Lužná, 32:25,75 min.). 
 

 
PUTOVNÝ  POHÁR  ZÁHORIA 
   Oddiel boxu RTJ Malacky zorganizoval v dňoch 24. - 25.11.2001 už 7. ročník 
Medzinárodného turnaja kadetov a juniorov o Putovný pohár Záhoria, ktorý venoval primátor 
Malaciek. Turnaj sa odohral v ŠH Malina a bol športovým sviatkom nielen pre boxerov. 
 

 
 



 50

Zo života ob čianskych združení, firiem, organizácií 
 
PRIJATIE   POŽIARNIKOV  

   12. februára 2001 prijal na pôde Okresného úradu jeho prednosta Milan Vaškor požiarnikov 
pod vedením ich veliteľa kpt. L. Pilného. Dôvod bol viac než "dôležitý". Prednosta totiž prijal 
troch požiarnikov - Rasťa Vincka, Michala Kovára a Pavla Bujana, ktorí 24.1.2001 zachránili 
život skupine jaskyniarov. Čin okrem ocenenia v Malackách bol navrhnutý na ocenenie 
Humánny čin roka. 

 
 
SPOLOČNOSŤ  ZÁHORSKEJ  INTELIGENCIE  PO  DRUHÝKRÁT 
   Oficiálne sa SZI zrodila 2.10.1997 pri príležitosti 65. výročia založenia Spolku záhorských 
akademikov na pôde ZCK. SZI sa však akosi "nerozbehol" čo vyústilo v r. 2000 v založenie 
Prípravného výboru v zložení PhDr. R. Irša, Mgr. A. Kmecová, Dr. Š. Mereš, Mgr. V. 
Poláková, M. Pukančíková, prof. J. V. Trebišovský, JUDr. A. Zirin. Výbor sa 24.2.2001 
zišiel, zorganizoval voľbu predsedníctva a prípravu Valného zhromaždenia spoločnosti. 
Predsedom SZI sa stala Mgr. Alena Kmecová. podpredsedom PhDr. Ivan Schurman a 
tajomníčkou Anna Landlová. Sídlom sa dočasne stal MsÚ Malacky.   
   Dr.Zirin načrtol hlavné zameranie činnosti, ktoré by podnecovali prípravy významných 
kultúrno-spoločenských, ako aj športových podujatí regionálneho charakteru, venovať sa 
budú  výskumu histórie Záhoria spojenú s publikqčnou činnosťou. Dôležitú úlohu by mala 
zohrávať propagácia regiónu, hlavne na rozvoj turistiky a cestovného ruchu. Členmi 
spoločnosti by sa mali stať tí, ktorým leží Záhorie na srdci. 
 

 
PREČO MÁM RÁD SLOVEN ČINU,  PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO? 
   To nie je rečnícka otázka, ale názov celookresnej akcie Kabinetu školstva, mládeže a 
telesnej kultúry OkÚ v Malackách, ktorú organizovali v priebehu februára 2001. Malačania tu 
získavali jednu cenu za druhou. 
V kategórii žiakov ZŠ to boli   : - Alexandra Šusterová 
                                                    - Dominika Štuková 
                                                    - Kristína Hýroššová 
V kategórii gymnazistov:           - Petra Vrablecová 
 
   Zároveň sa v CVČ odovzdávali i ocenenia z olympiády v anglickom jazyku. Tu znova mali   
Malacky zastúpenie - Martina Tedlu, Patríciu Staňkovú a Veroniku Rídzikovú.  Nie inak tomu  
bolo v nemčine - Anna Malita, Ján Kahánek. Patrilo im prvé miesto vo svojich kategóriách. 
Všetci umiestnení mimo to postúpili i do ďalších kôl. 
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10.  VÝROČIE  SDĽ 
   Strana demokratickej ľavixe si dňa 23.3. na slávnostnom zhromaždení a stretnutí s občanmi 
pripomenula 10.výročie vzniku.  Stretnutia sa zúčastnili poslanci. Predstavitelia KV SDĽ. 
 

      
TÓTHOVÁ  V  MALACKÁCH 
   Malacky sa po práve dostávajú do pozornosti politikov, ktorý si začínajú uvedomovať, že 
doteraz mesto vynechávali. JUDr. K. Tóthová, poslankyňa  NR SR za HZDS toto riešila 
otvorením vlastnej kancelárie v priestoroch na Rázusovej ulici vždy v prvý pondelok mesiaca 
v popoludňajších hodinách. 
 

 
HZDS  OSLAVOVALO 
   Okresná organizácia v Malackách pri príležitosti desiateho výročia založenia HZDS 
uskutočnila v piatok 11. mája v zasadačke MsÚ slávnostné stretnutie, na ktorom odovzdala 
predsedníčka Mária Večeríková zakladajúcim členom HZDS Ďakovné listy. Možno povedať, 
že desiatka má v dejinách svoje miesto. Je časom, pri ktorom možno hodnotiť cestu, na ktorú 
sa vydalo aj Hnutie za demokratické Slovensko. Je nepochybné, že tento čas podčiarkol a 
utvrdil HZDS svoje miesto v našej spoločnosti, pretože iba s ľuďmi a cez nich nadobúdalo 
svoju zmysluplnosť a logiku existencie. Aj v čase zrodu našej republiky bolo a je meno 
HZDS navždy spojené s vyriešením mnohých základných otázok rozvoja našej spoločnosti a 
nášho štátu. Na slávnostnom stretnutí boli prítomní aj poslankyňa NR SR Katarína Tóthová  a 
ďalší hostia. 
 

 
PROTESTNÉ   ZHROMAŽDENIE 
   Politika, to nie je len salónna záležitosť. Niekedy si vyžaduje i vyjsť do ulíc, tak ako to 
urobila KSS v Malackách. Približne 30 ľudí sa zúčastnilo protestného zhromaždenia, ktoré  
v pondelok 7. mája organizoval v Malackách Okresný výbor Komunistickej strany Slovenska. 
Na malom vyvýšenom pódiu sa tlačili traja zástupcovia strany, ktorí svorne kritizovali túto 
vládu z rozpredaja štátneho majetku a rezolútne odmietali vstup do NATO a EÚ. Na ich 
výzvy: "Nechceme do NATO" a "Odstúpte" nik z prítomných nereagoval. Nízku účasť 
občanov sa snažili zakrývať údajným zastrašovaním občanov zo strany zamestnávateľov, a 
tak z obavy o svoje zamestnanie prišlo na zhromaždenie tak málo ľudí. Predseda Krajského 
výboru KSS Bratislava Matej Kalman upozornil, že súčasnú zlú situáciu v štáte nemôžu 
komunisti zmeniť, pretože nie sú v parlamente a taktiež nemajú zastúpenie ani v miestnych 
samosprávách. Preto vyzval občanov, aby im v nastávajúcich voľbách dali svoj hlas. Na 
otázku jedného z účastníkov protestu "či každý bude mať kde bývať" sa predseda Matej 
Kalman vyjadril, že "bezdomovci nebudú a každý bude mať kde bývať". Týmto protestom 
chceli komunisti upozorniť na nedôstojnú životnú úroveň, neustále zdražovanie potravín, 
liekov a energií a vysokú nezamestnanosť. 
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CIVILNÁ   OCHRANA 
   Malacky sa stali miestom konania 2. ročníka cvičenia DOG RESCUE Malacky 2001 - 
(18.5.2001), ktorého organizátorom bola Malacká kynologická záchranná brigáda spolu s 71. 
brigádou CO a Hlavnou banskou záchrannou stanicou Malacky. 

 
 
SMER  V  MALACKÁCH 
   Za prítomnosti Moniky Beňovej otvorila strana SMER v Malackách 30. mája svoje 
zastúpenie - Klub, ktorý bude otvorený každú stredu popoludní. 
 

 
VETERÁNI  V  MESTE 
   Veteran CAR Club  Malačan zorganizoval v máji VIII. ročník Veteran Rallye Malačan, 
ktorej sa zúčastnilo 40 áut a 29 motoriek. 19.5.2001 si tak mohli malačania pozrieť autá, ktoré 
by inak na cestách bežne nestretli. Súčasne s touto akciou prebiehala i iná - nemenej 
atraktívna automobilová súťaž Záhorácke Písky - súťaž historických vojenských vozidiel. 
 

 
MDD  VO  VLAKU 
   Medzinárodný deň detí oslavujú každoročne v Malackách viaceré organizácie, inštitúcie či 
spolky. "Trochu" oneskorene ho oslavovali železničiari spoločne s vojakmi. Klub Albatros 
pri ZO OZŽ. Rušňové depo Bratislava, hlavné nádražie v spolupráci s MOC ŽSR, VÚ 4990 
Kuchyňa a Mesto Malacky, zorganizovali jazdu parného vlaku - 9.6.2001 na trati Bratislava- 
Zohor - Malacky - Kuchyňa - Bratislava. Pre Malacky to bolo o to významnejšie, že do Roka 
výročí zapadá i železnica a tak sa podarilo v rámci tejto akcie vystaviť makety železničných 
vozňov, koľajísk a lokomotív v mierke TT (v dňoch 7. - 9.6. na železničnej stanici). Akcia 
bola v rámci Kultúry bez tlmočníka doplnená i o kultúrne vystúpenie (9.6.v popoludňajších 
hodinách) pre deti z "parného vlaku". 

 
 
VLASTNÁ  KNIHA  CTI 
   IV. ZŠ má vlastnú Knihu cti - kroniku, do ktorej už od š. r. 2000/2001 zapisujú žiakov, ktorí 
mali v priebehu roka mimoriadne výsledky. Prvýkrát sa tak udialo 28.6. a už v prvom zápise 
je niekoľko desiatok mien. 

 
MALA ČANIA  NA  RYSOCH 
   Na 45. medzinárodnom stretnutí mládeže RYSY 2001 2.8.2001 nechýbali už tradične 
malačania. Skupinu mladších i tých skôr narodených tak jako po iné roky dala dohromady 
Mladá demokratická ľavica. Tento rok to však neboli len účastníci výstupu na Rysy, ale o 
kultúrny program "tým dole" sa postarala skupina Strana 156 z Malaciek. 
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SLOVENSKÉ  NÁRODNÉ  POVSTANIE 
   Každoročne sa v Malackách oslavuje výročie SNP pri Pamätníku za I. ZŠ. 57. výročie 
nebolo iné, kytice a vence k nemu kládli zástupcovia politických strán, hnutí, členovia ZPB, 
delegácie mesta, okresu. 

 
 
RARITA 
   16. august 2001 sa zapísal zlatým úlovkom do rybárskeho života Róberta Šípa. Jeho zlatým 
úlovkom sa stal 36 kg ťažký, 183 cm dlhý sumec z jakubovskej štrkovne. 
 

 
MODRÝ  AUTOBUS  SDKÚ 
   V priebehu roka sa stali Malacky častokrát miestom, kam zavítali najvyšší štátny,  vládny, 
ale i stranícky predstavitelia snáď z celého politického spektra. Začiatkom septembra 
(2.9.2001 o 16.00 hod.) sa jedno z takýchto stretnutí uskutočnilo na voľnom priestranstve 
pred CVČ.  
   Akciu zorganizovalo MZ SDKÚ Malacky a témou stretnutia predstaviteľov SDKÚ s 
občanmi boli témy: priemyselný park na Záhorí, problematika cestnej dopravy, rómska 
problematika, školstvo, zdravotníctvo, CO a iné. Účasť potvrdila špička SDKÚ, generálny 
sekretár SDKÚ a zároveň minister vnútra Ivan Šimko, predseda Regionálneho zväzu Roman 
Vavrík a ďalší. 
   Jediným "problémom" tejto akcie bola nízka účasť občanov. 
 

 
ZÁHRADKÁRI  OSLAVOVALI 
   V roku 1957 vznikol Slovenský zväz záhradkárov a v dňoch 22. - 23. 9. v priestoroch 
gymnázia zakladajúci členovia  a ich nasledovníci vystavujú svoje plody. Koordinačný výbor 
SZZ pod patronátom primátora mesta zorganizoval Celomestskú výstavu zeleniny a ovocia, 
ktorá sa stretla so značným ohlasom. 
 

 
STRETNUTIE  SPOLOČNOSTI  ZÁHORSKEJ  INTELIGENCIE    

   Bratislavské stretnutie Spoločnosti Záhorskej inteligencie, ktoré bolo 4.10. v Bratislavekej 
kaviarni Zlatá fantázia sa nieslo v duchu podpory cestovného ruchu. Dr. Štefan Merešš 
z Malaciek predostrel problémy Záhoria, možnosti a cesty riešenia čo by malo vyústiť do 
vzniku  Regionálnej rozvojovej agentúry. 
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VÝSTAVA   ZO  SZCH       

   Tohtoročná okresná Výstava králikov, holubov a hydiny - celoročnej chovateľskej činnosti 
bola tradične na dvore CVČ v dňoch 12. - 14.10.2001. 36 vystavovateľov tu predviedlo 85 
králikov, 84 kusov hydiny, 245 holubov ale nechýbali ani exotické vtáky či koza. Tak ako 
každá výstava i táto mala svojich víťazov, čestné ceny a ocenenia. 

 
 
KRV  JE  LIEKOM 
   30.novembra sa uskutočnilo odovzdávanie plakiet profesora Jánskeho bezpríspevkovým 
darcom krvi. MUDr.Hučalová z Územného spolku Červeného kríža odovzdala ocenenia i 
občanom Malaciek. 
Zlatá plaketa: J. Matúšek a M.Haba 
Strieborná plaketa: R.Vadovský, P.Tesarovič, V.Šmikala, S.Štangler, P.Pullman, R.Hlaváč,   
                              J.Hovanec, D.Kardián 
 
 
 

GYMNÁZIUM  MALACKY,  UL. 1. MÁJA č. 8  
   V priestoroch Gymnázia dňa 3.12.2001 od 10.00 h do 14.00 h. sa uskutočnil Deň 
otvorených dverí pre učiteľov, výchovných poradcov a žiakov ZŠ, rodičov i širšiu verejnosť. 
 

 
10. VÝROČIA 
   V roku 2001 malo množstvo malackých firiem, podnikov a inštitúcií okrúhle 10. výročie  
Medzi ŠKOLY, ktoré majú 10 rokov sa zaradili: 
    ZŠ  Záhorácka (športová) 
   CZŠ na Kláštornom námestí 
Riaditelia využili svoje kompetencie a žiaci dostali voľno, tak aby sa stihlo pripraviť všetko k 
dôstojným oslavám. 
 
 

DEŇ  OTVORENÝCH  DVERÍ 
   Deň otvorených dverí bol v Tekose naplánovaný na 7.12.2001. V priebehu dňa si mohli 
záujemci pozrieť areál Tekosu, jeho jednotlivé pracoviská a zariadenia a zároveň  pracovníci 
poskytovali individuálne konzultácie v oblasti  systémového riešenia odpadového 
hospodárstva. 
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MALACKÝ   GYMNAZISTI   V  SALERME 
   V závere roka sa v Talianskom Salerme zišlo zhruba 2000 študentov na Medzinárodnej 
konferencii Exposcuola 2001. Medzi účastníkmi bola i pätica študentov malackého gymnázia 
s profesormi. Malačania úspešne reprezentovali a už dnes sa tešia na 3. ročník tejto prestížnej 
konferencie. 
 
 
 
 

FIRMY      
 
NOVÉ  NOVINY 
   Koncom januára dostali do schránok obyvatelia mesta nové inzertné noviny City expres 
Malacky  (č. 1 s dátumom 25.1.2001), ktoré vydávalo vydavateľstvo City expres v Bratislave. 
V podtitule boli obec (a mestá) Malacky - Stupava - Zohor - Plavecký Štvrtok - Pernek - Láb - 
Lozorno a Malacku tak pribudla "konkurencia". 
 
 

LOBING 
   Nebýva častým zvykom, aby sa na pracovný obed pozývali zástupcovia mestských novín (a 
televízie). Prvá stavebná sporiteľňa, jej okresný riaditeľ PhDr. Milan Paíček takého stretnutie  
zorganizoval 5. apríla 2001 v reštaurácii Koruna. Nešlo tak ani o to, aby sa Malacky  
zviditeľnili, ale PSS uvádzala na trh nové produkty a okrem celoštátnej akcie boli v práce i 
tieto - na najnižšej úrovni. Na obede sa stretli zástupcovia Malackého hlasu, Malacka, 
Infokanálu so zástupcami PSS a hovorilo sa o stavebnom sporení ako celku, o Malackách , o 
nových produktoch. Obed sa PSS "vyplatil", médiá o stretnutí informovali, reklama bola 
zaručená. 

 
 
NOVÁ  FIRMA  V  MESTE 
   Spoločnosť JJJ - Stav Buil, predajcu strešného systému BRAMAC poznajú malačania z 
inzercie. Od 26.4. si však budú môcť zájsť do novootvorenej predajne tejto firmy na Pezinskej 
ulici osobne. Za prítomnosti primátora tu riaditeľka spoločnosti Z. Juríková slávnostne 
otvorila novú predajňu a při tejto príležitosti odovzdala sponzorský finančný dar jako 
príspevok k oslavám 1.mája v Malackách. 
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Nový  NAY 
   K najnáročnejšiemu obdobiu pre obchod - k Vianociam sa podarilo presťahovať predajňu 
NAY do nových priestorov - na Sasinkovú ulicu. Zrekonštruovaním budovy, ktorá už 
niekoľko rokov chátrala (naposledy tu bola knižnica), sa dostala do centra mesta nová 
predajňa, ktorá je otvorená 7 dní v týždni. 
 

 
AQUA VIVA 
Od 17.mája 2001 zahajuje svoju činnosť Centrum pre zdravie, krásu a radosť zo života 
AQUAVIVA na ulici Dukelských hrdinov 874. Pre záujemcov je pripravené SLENDER 
štúdio, kozmetika, viváž, manikúra, masáž, reflexná terapia, numerológia, pedikúra. 
 

 
AUTO - ELEKTRO  SERVIS 
   Na ceste mládeže v Malackách  po rekonštrukcii priestorov otvoril Pavol Vávra novú 
prevádzku  auto-elektro servis. 

 
 
EXIDE  V   MALACKÁCH 
   Na založení spoločnosti Exide Slovakia s.r.o. sa podieľali významní distribútori 
akumulátorov a medzi nimi i Akušat Malacky.  V hoteli Átrium v malackách sa uskutočnil 
prezentačný deň novej spoločnosti, kde konateľom spoločnosti Exide Slovakia je Norbert 
Šatan.  
 

 
AGW   NOVÁ  POBOČKA 
   Finančno-poradenská  spoločnosť AGW rozšírila sieť pobočiek aj do nášho mesta. Jej sídlo 
je na Malom námestí č.27 
 

 
QUEENS  TIP 
   Nová pobočka QUEENS TIP a.s., stávková kancelária otvorila svoju pobočku na Malom 
námestí 27. 
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ŠTATISTIKA 
 
Počet narodených detí v roku 2001:           312 
                            Z toho:  chlapci 184 
                                          dievčatá: 128  
 
Počet sobášov v roku 2001: 88 
                            Z toho: civilných: 37 
                                         cirkevných: 51 
                            Diamantová svadba:  1 
 
Počet úmrtí v roku 2001: 287 
                           Z toho:  muži: 142 
                                         Ženy: 145 
 
 
 
      

ŠTATISTICKÝ ÚRAD INFORMUJE 
 
   Začiatkom novembra začal postupne Štatistický úrad uverejňovať  výsledky sčítania z mája 
2001 - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 26.5.2001. Informácie boli vydané formou letáka, 
nasledovali brožúry, www.statistics.sk knihy. V roku 2001 to boli tie základné informácie, 
ktoré sa postupne upresňovali až po obec. Ako základný údaj sa prezentoval počet obyvateľov 
Slovenska  - 5 379 455 (oproti 4 174 064 z roku 1961). Štatistický úrad postupne uvoľňoval 
informácie na úroveň kraja (Bratislavský kraj) 
     - počet obcí                            72 
     - počet trvale bývajúceho 
       obyvateľstva                       599 015 
     - domový fond                        69 776 
     - byty spolu                          242 452 
 
a neskôr okres (okres Malacky) 
     - počet trvale bývajúceho 
        obyvateľstva                                    64 354 
      - domový fond                                   17 094 
      - byty spolu                                        23 473 
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     Tak trochu sa čakalo na kolónku náboženské vyznanie. V okrese máme: 
50 626 rímskokatolíckeho vyznania 
     787 evanjelického vyznania 
     125 grékokatolíckeho vyznania 
       53 reformovaná kresťanská cirkev 
       60 pravoslávna cirkev 
       97 jehovoví svedkovia 
       24 evanjelistická cirkev metodistická 
       11 bratská jednota baptistov 
       24 cirkev bratská 
         4 adventisti siedmeho dňa  
       11 apoštolská cirkev 
 
         6 židovské náboženské obce 
       22 starokatolícka cirkev 
     159 kresťanské zbory 
       25 cirkev čs. husitská 
       52 iné 
nezistené 2865 a 9 403 bez vyznania. 
 
     Podrobnejšie údaje o obciach sa dostávali postupne, počet obyvateľov Malaciek klesol na 
17 500. O dôvodoch poklesu sa bude môcť hovoriť až po zverejnení podrobnejších údajov 
Štatistického úradu na budúci rok. 
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MALACKY NA MEDZINÁRODNEJ TRASE  SLOVENSKO - RAKÚSKO  
 
    Dňa  6.5.2001 bol konečne otvorený prechod do Rakúska v Záhorskej Vsi. "Dlhší čas boli 
obce Záhorská Ves a Angern oddelené nielen riekou Moravou, ale i železnou oponou. Po jej 
odstránení môžeme dnes konštatovať, že rieka Morava nás nerozdeľuje, ale spája. Projekt 
hraničného prechodu prostredníctvom kompy bol vypracovaný v roku 1995 za môjho 
predchodcu pána Pavla Danihela a vtedajšieho zastupiteľstva. Schválený bol v Bruseli a po 
výberovom konaní bol financovaný z programu Phare EÚ a s 25% účasťou našej obce. Dlho 
sa nedarilo uviesť kompu do prevádzky. Dnes môžeme s radosťou vyhlásiť, že projekt je 
ukončený a nič nám nebráni k tomu, aby sme pokračovali v prerušených kontaktoch, 
priateľstvách a vzájomných návštevách", uviedol v príhovore počas slávnostného otvorenia 
hraničného prechodu Záhorská Ves - Angern starosta najzápadnejšej obce na Slovensku Jozef 
Doršic. 
     Od 6.mája je v prevádzke kompa, ktorá spája dva brehy dvoch susedných republík. Po 56 
rokoch môžu obe obce opäť udržovať tak, ako kedysi, hospodársky ruch. Kompa je v 
prevádzke denne od 6.00 do 22.00 hodiny. Poplatok za prepravu na jednu osobu je 30,- Sk, za 
automobil aj s vodičom 60,- Sk. Kompa môže prevážať osobné a úžitkové automobily do 
hmotnosti 3,5 tony. 
     Na otvorení sa zúčastnil aj prednosti Okresného úradu v Malackách Milan Vaškor, ktorý 
prechod spoločne so starostom Jozefom Doršicom a rakúskymi kolegami aj otváral. 
     Pre okres Malacky to znamená veľmi veľa, pretože vznikol hraničný prechod, ktorý viac 
ako 50 rokov nefungoval. Ale myslím si že sme len na začiatku cesty, pretože dnes som 
zástupcovi vlády Dolného Rakúska odovzdal plán výstavby pevného železobetónového mostu 
a chceli by sme napojiť tejto hraničný prechod na integrovaný dopravný systém okresu 
Malacky, aby občania Malaciek nemuseli cestovať do Rakúska cez Berg, alebo Moravský Sv. 
Ján, ale  aby  si skrátili cestu. Máme ambície ešte v tomto roku podať žiadosť na európske 
štrukturálne fondy na dopravu a infraštruktúru, aby sme získali finančné prostriedky na 
vybudovanie tohto mosta. Už prvá štúdia, ktorá je vlastne rok stará, je po technickej stránke 
schválená a teraz nám ostáva len presadiť, aby ten most pol postavený.  
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ROK  VÝROČÍ 
 
     Rok 2001 bol rokom výročí mesta, ktoré sa žiaľ kvôli nedostatku finančných prostriedkov 
neoslavovali centrálne, ale "len" lokálne. Významnú úlohu pri propagácii, doslovne pri ich 
pripomínaní zohral Malacký hlas. Formou súťaže - kupóny Malacký jubilejný rok sa dostávali 
medzi čitateľov otázky, za ktoré (správne odpovede) dostávali čitatelia vecné odmeny - na 
ktoré prispelo finančne i vecne množstvo firiem z mesta, ktoré plne pochopili nutnosť 
podieľať sa na propagácii výročí - i keď niektoré neboli až tak okrúhle. 
    
  Tým najdôležitejším výročím bolo pripomenutie si Prvej písomnej zmienky o meste - 
darovaciu listinu uhorského kráľa Ondreja II. z roku 1206. Táto, i keď zmenšená s dostala i na 
"obyčajnú obálku" ako potlač a mesto ju využívalo na svoju oficiálnu korešpondenciu - čím 
sa Výročie dostávalo i za hranice mesta. O tom, že je o roku 1206 potrebné hovoriť svedčí i 
priebeh seminára počas Malackých dní na jeseň r. 2001. Tu sa v diskusii uvádzalo, že 
množstvo publikácií uvádza ako prvú písomnú zmienku o meste rok 1231. Pritom listina z 
roku 1206 hovorí o Malackách celkom dva krát! 
     Nie je to len samoľúbosť "malačanov", či snaha byť o pár rokov starší. Ide o to, že chybný 
údaj sa prenáša do ďalšej literatúry, cituje sa v školských prácach, seminárnych či dokonca 
diplomových a to je škoda. História je už taká, možno sa raz nájde staršia listina, možno bude 
potrebné opraviť históriu, ale zatiaľ je to rok 1206. 
     Rok 1231 sa dostáva do prác asi preto, že je uvedený v Encyklopédii Slovenska (rok 
1979), nie je to však len tu, v novom vydaní knihy Tvoj sused - De in Nachbar z roku 2000 
(vydané dvojjazyčne za finančnej podpory PHARE) sa tento údaj opakuje.  
     795. výročie prvej písomnej - listinnej zmienky o Malackách sa viaže k uhorskému kráľovi 
Ondrejovi II.  (kráľom od r. 1206 - 1235). Toto obdobie je v dejinách charakterizované ako 
vyvrcholenie feudalizačného procesu na celom území, uhorského štátu, obdobie kedy si 
šlachta zabezpečovala svoje pozemkové vlastníctvo, čo vyústilo v Zlatú bullu Ondreja II. v r. 
1222. Celému tomuto procesu predchádzali vnútorné boje na uhorskom dvore, čo sa prejavilo 
zvlášť po smrti Bélu III. Ten, aby predišiel nástupníckym sporom necháva korunovať za 
uhorského kráľa svojho syna (staršieho) - Imricha, ktorý o svoj trón bojuje práve s Ondrejom 
-  mimochodom víťazne. V závere roku 1204 však zomiera a kráľom sa stáva jeho syn - 
Ladislav III. (1204 - 1205). Ako nezletilý však nebol pre Ondreja súperom. Ondrej ho vyženie 
a po jeho smrti (1205) sám usadá na trón. Od roku 1205 je obdobie kedy kráľ obdarúva 
svojich verných. 
     Záhorie v tomto čase tvorilo Konfínium. Hradná únia na hrebeňoch Malých Karpát bránila 
Uhorsko z Čiech, pričom na Záhorí je Zemská brána a  na Uhorsko-českej ceste je pohraničný 
hrad Holíč - Šaštín. Územie medzi nebolo síce ľudoprázdne, ale nebolo ani príliš osídlené. 
Povedané v dnešnej terminológii - vhodné na darovanie. Šaštín a Holíč postupne strácajú svoj 
význam a hospodárske centrá sa presúvajú inam a sú spájané s menom šlachtického roku 
Hunt-Poznan neskoršie známym ako grófy zo Sv. Juraja a Pezinku. Prvým obdarovaným (za 
služby) bol nitriansky kapitán Tomáš - dostal Skalicu. Asi to bol verný šlachtic, pretože jeho 
dvaja synovia (Šebuš a Alexander) boli obdarovaní takisto (Šebuš dostal územie v okolí 
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Pezinka a Sv. Juraja). K našim dejinám sa viaže Alexander a jeho darované územie 
Plaveckého Štvrtka, kde ako méta (t.j. hranica) sa uvádzajú MALACKY - 
MALISCAPOTOCA (údaj, od ktorého si odvodzujú svoje dejiny i obce v okrese - napr. 
Plavecký Štvrtok, Jablonové ...). Listinu samozrejme nepísal sám kráľ, "vytvoril" ju Gottfried 
Orodiensky, prepošt a kancelár kráľovskej kancelárie v roku 1206, bez bližšieho dátumu, či 
mesiaca. Originál listiny je v Budapešti, pričom listina z roku 1231, ktorá sa tak často cituje, 
je len "novou" listinou potvrdzujúcou staré výsady - má však svoj význam. Malacky sa tu už 
doslovne menujú - MALUCHKA t.j. ako osada. 
 
 
   Ďalším výročím bolo 230 rokov malackej pošty a poštovej trasy Bratislava – Holíč. 
Nová záhorská poštová trasa započala svoju prevádzku 21.augusta 1771 s novými stanicami 
v Stupave, v Malackách a Moravskom Sv. Jáne  a odtiaľ išla priamo do Holíča. 
 
 
   Ďalším výročím bolo 110 rokov železnice v Malackách a na Záhorí. 
   Dňa 27.9.1891 na dnešnej stanici zastavilo neobvyklé čudo, ktoré valilo paru. Prišli sa 
pozrieť ľudia nielen z Malaciek, ale i okolia, aby sa pozreli na zázrak modernej techniky.     
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