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ÚVOD 

 

Genéza mesta Malacky: 
 
Nadmorská výška - 158 m                                     
Rozloha - 22,76 km2 
Počet obyvateľov - 17 773 /r.2004/ 
Primátor - RNDr. Jozef Ondrejka                          
MsÚ - Záhorácka 1919 
E-mail - msu@malacky.sk       
Web - www.malacky.sk       
Mestský portál - www.ma.mesto.sk 
 
MALACKY:  
 
Rozprestierajú sa uprostred Záhorskej nížiny, v oblasti nazývanej Borská nížina. Na západ od 
nich tečie rieka Morava a na východ sa tiahnu Malé Karpaty. 
Okolie mesta pre svoju priaznivú polohu bolo osídlené už v praveku. Zachovali sa pamiatky - 
keramika, nástroje, ozdoby kmeňov a národov z rôznych období. Po Keltoch sa našli biateky, 
po slovanských predkoch zvyšky obydlí, ktoré si stavali na vyvýšených miestach - hrúdoch. 
Samotné Malacky vznikli na starej obchodnej ceste na Záhorí, ktoré tvorilo hranicu medzi 
kráľovstvom Česka a Uhorska. Prvá písomná zmienka je v donačnej listine Ondreja II. z roku 
1206. Patrila grófom zo Svätého Jura a Pezinka vyše 300 rokov, potom rôznym majiteľom, 
Serédyovcom, Balassovcom a Pálffyovcom. Od roku 1573 je už mestečkom s jarmokmi a 
trhmi. V 17. storočí Pálffyovci vystavali v Malackách zámok a stali sa ich sídlom. 
Obhospodarovali aj lesy v okolí a v 18. storočí založili jednu z prvých manufaktúr na výrobu 
súkna na Slovensku. Dali sem premiestniť sídlo farnosti. Význam mesta narastal a usádzalo 
sa tu čoraz viac remeselníkov a obchodníkov. Život Malaciek najviac poznačilo plienenie 
vojsk Bethlena, Rákoczyho, Napoleona a epidémie. 
Kvalitnú výučbu v strednej škole Filozofia a osvetu priniesli do mesta františkáni. Vlastnili 
peknú knižnicu a preslávili sa aj ich organisti. Obyvatelia sa oddávna zaoberali poľnohospo- 
dárstvom a remeslami. Známe bolo tunajšie tkáčstvo, košikárstvo, olejkárstvo a  výroba 
keramiky a tehál. V druhej polovici 19. storočia tu založili Prvú malackú banku. Vznikli 
menšie podniky na výrobu liehu, mydla a píla. Postavenie mesta sa zlepšilo po výstavbe 
železnice z  Devínskej Novej Vsi do Skalice. V 20. storočí založené priemyselné podniky sa 
zameriavajú na výrobu potravín, nábytku, spracovanie liečivých rastlín, kožiarskych a 
strojárskych výrobkov a i. V okolí sa v menšom množstve ťaží ropa a sú tu zásobníky 
zemného plynu. 
V Malackách pôsobilo asi 60 rôznych spolkov. Narodil sa tu spisovateľ Ľudo Zúbek. Malackí 
rodáci pôsobili vo vede, politike, kultúre a športe. 
 
Historické a kultúrne pamätihodnosti: 
 
Zo stavebných pamiatok je hodnotný pôvodne renesančný kaštieľ. Vystavali ho roku 1624. 
Neskôr, roku 1808 ho klasicisticky prestavali a prefasádovali. Obklopuje ho rozsiahli 
anglický park so vzácnymi drevinami. 
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Renesančnobarokový kostol a kláštor františkánov z roku 1653 obopína obranný múr. Má 
štyri veže a hodnotný interiér. 
 
Cestovný ruch: 
 
V okolí sú dobré možnosti na letnú rekreáciu a rybolov. V meste, v renesančnom objekte 
bývalého Froncovho mlyna sa nachádza Múzeum Michala Tillnera.  

 

ZO  ŽIVOTA  MESTA 
(v skratke) 

Prezentácia mesta 

V dňoch 15.-18.1.2004 sa mesto Malacky prezentovalo na Medzinárodnom veltrhu 
cestovného ruchu – INCHEBA 2004. Návštevníkom sa ponúkala história Záhoria až po 
súčasnosť. V programe vystúpili deti zo ZUŠ a „Mažoretky Mesta Malacky“. Mesto získalo 
cenu poroty za región Záhorie. 

Pred voľbami na post prezidenta SR 

31. 1. 2004 sa uskutočnilo predstavovanie kandidátov na prezidenta SR. Jedným z nich bol 
občanom Malaciek prezentovaný svojim programom budúceho prezidenta SR Vladimír 
Mečiar. 

STK 

6. 2. 2004 - slávnostné otvorenie STK v spoločnosti Hílek Malacky za prítomnosti primátora 
mesta Malacky RNDr: Jozefa Ondrejku a predsedu BSK Ľuba Romana. 

Stretnutie starostov 

9. 2. 2004 – stretnutie starostov na MsÚ Malacky 

Správne konanie 

10. 2. 2004 – seminár na tému: Správne konanie pre obce a mestá Záhoria 

Prijatie  

12. 2.2004 – Stretnutie bankárov s primátorom mesta 

Zahraničná návšteva 

13. – 15.2.2004 – prezentácia mesta Sarvaš z Maďarska v Inkubátore Malacky  

Ocenenie 

17.2.2004 – slávnostné prijatie a ocenenie záchranárov, ktorí boli účastní záchranných prác 
po zemetrasení v Iráne (december 2003) 

Návšteva z Thajska 

1. 3. 2004 – 30-členná návšteva podnikateľov v Malackách 
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Prezident SR 

18. 3. 2004 – Mesto Malacky navštívil prezident SR Rudolf Schuster so svojim doprovodom 

Deň učiteľov 

29. 3. 2004 – malackí učitelia boli slávnostne prijatí primátorom mesta v zasadačke MsÚ 

Deň narcisov 

2. 4. 2004 – študenti-aktivisti malackého gymnázia v uliciach mesta uskutočňovali finančnú 

zbierku od občanov-prispievateľov na podporu v liečbe pacientov s onkologickým ochorením 

Spomienka 

2 .4. 2004 sa konala spomienková oslava s pietnym kladením vencov pri Pomníku padlých 
hrdinov II. Svetovej vojny - Oslobodenia mesta za prítomnosti predstaviteľov štátnej správy, 
samosprávy, politických strán a hnutí a občanov mesta 

Voľba prezidenta 

3. 4. 2004 – sa konali voľby na prezidenta SR a referendum o predčasných voľbách do 
parlamentu   

Výstava 

5. 4. 2004 – Klub dôchodcov Malacky poriadal v ZCK výstavu kraslíc 

Ocenenie 

11. 4. 2004 – pri príležitosti životného jubilea 80 rokov prevzala malacká občianka žijúca 
v zahraničí p. Vilma Zúbková ocenenie mesta Malacky za prezentáciu slovenskej kultúry 
v zahraničí. Ocenenie odovzdal primátor mesta Malacky 

Literatúra  

15. 4. 2004 – bola v Kníhkupectve Ľubica autogramiáda bratov Moravčíkovcov spojená 
s besedou o nových knihách vydaných o Záhorí 

Vstup do EU 

1. 5. 2004 – sa uskutočnili celomestské májové oslavy v Zámockom parku spojené so 
vstupom Slovenska do Európskej únie 

Deň matiek 

4. – 5. 4. 2004 – tento sviatok slávili tí skôr narodení občania Malaciek najmä  

v spoločenských organizáciách mesta: Jednota dôchodcov, Zlatý vek, Klub dôchodcov. 
Hosťom ich programu bol primátor mesta RNDr. Jozef Ondrejka 

Vysvätenie 

8. 5. 2004 – Vysvätenie hasičskej zástavy pri soche Sv. Floriána v centre mesta Malacky za 
prítomnosti zástupcu primátora Ing. Jozef Bulla, dekana malackej farnosti Michala Pokopca, 
zástupcov Dobrovoľného hasičského zboru v Malackách, zástupcov vyslúžilých vojakov 
Milana Rastislava Štefánika, zástupcov skautského oddielu na čele s gordonom a malackí 
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občania.  

KbT  

27. – 30.5.2004 – sa v Malackách konal detský kreatívny festival pod názvom Kultúra bez 
tlmočníka za účasti detí z partnerských krajín Maďarska, Poľska, Česka, Rakúska 
a Slovenska (mestá: Sarvaš, Albertirša, Žnin, Veselí nad Moravou, Gänsendorf, Malacky).  

V podvečernom slávnostnom programe boli prítomní i najvyšší predstavitelia účastníckych 
krajín a zapísali sa do Pamätnej knihy mesta Malacky. 

 

Spev, hudba, dramatické a výtvarné umenie spojili deti hovoriace rôznymi jazykmi už dvakrát.  

___________________________________________________________________________ 

 

Cykloturistika  
5. 6. 2004 – sa malacký Cykloklub Záhorák zapojil do II. Národnej cyklistiky 

MDD 

5. 6. 2004 – organizovalo mesto v spolupráci s politickými stranami hry a súťaže deťom k ich 
sviatku. Dejiskom bolo letné kúpalisko na Jesenského ulici v Malackách. 

Zdravá výživa 

10. 6. 2004 – V zasadačke MsÚ sa konala prezentácia zdravej výživy spojená s ochutnávkou, 
ktorú usporiadal Klub dôchodcov nie len pre svojich členov, ale aj pre širokú verejnosť. 

ZUŠ-ocenenie 

16. 6. 2004 – Ocenenie zo strany mesta Malacky v zastúpení Ing. Jozefa Bullu pre oceneného 
riaditeľa Umeleckej hudobnej školy v Rakúskom Hohenhau Antona Kamerera Pamätným 
listom v rámci spolupráce umeleckých škôl oboch krajín. 

Materská škola slávila 

2. 7. 2004 – sa uskutočnilo slávnostné stretnutie so zápisom do Pamätnej knihy mesta 
Malacky pri príležitosti 25. výročia založenia materskej školy a detských jaslí na 
Bernolákovej ulici v Malackách. Za samosprávu sa stretnutia zúčastnili Jana Sedláková 
a Alena Kmecová.  
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Pribudla nová ZŠ 

27. 8. 2004 – bola odovzdaná do užívania nová základná škola na Štúrovej ulici v Malackách. 
Slávnostného otvorenia sa zúčastnili predstavitelia samosprávy, štátnej správy, malackých 
inštitúcií, vrcholní predstavitelia BSK, pedagógovia, zástupcovia stavebnej firmy 
SKANSKA, malackí podnikatelia a média. Po slávnostnom prestrihnutí pásky za asistencie 
malackých mažoretiek odovzdal primátor mesta Malacky do rúk riaditeľa novej školy 
symbolický keramický kľúč z výrobnej dielne žiakov ZUŠ. Účastníci sa odobrali na 
prehliadku novopostavenej školy, podpísali sa do Pamätnej knihy mesta a slávnosť bola 
ukončená recepciou.  

Učiteľský ples 

31. 8. 2004 – Nová základná škola na Štúrovej ulici bola pre malackých pedagógov  

dejiskom nultého ročníka učiteľského plesu. Úvodné vystúpenie prezentovali malacké 
mažoretky a spoločenskými latino-americkými tancami bol ples oficiálne otvorený 
manželským tanečným párom Cizmániovcov.  

___________________________________________________________________________ 

 

ZO  ŽIVOTA  MESTA ... 

Nekrológ za † MVDr. Pavlom Hallonom 

Smutné správy nájdu človeka, aj keby bol vari za siedmimi horami a siedmimi dolinami. 
A tak to bolo aj s tou dnešnou, ktorú sme si ani nechceli pripustiť, že totiž v nedeľu, 10. 
októbra 2004, krátko po polnoci si Pán života a smrti pozval k sebe MVDr. Pavla Hallona, až 
donedávna nášho neúnavného mestského kronikára, autora viacerých pozoruhodných 
publikácií, monografií obcí, nositeľa Pálfiho srdca za rok 2001. A teraz viem, že som oveľa 
viac jeho tvorivých zásluh nespomenul, ako je tých, ktoré som tu vymenoval. 

A aj keď by som mal byť z titulu svojej funkcie viac „nadhľadový“, neubránim sa tomu, aby 
som pri tejto smutnej príležitosti nebol osobný. Pána Dr. Hallona som vlastne tak naozaj 
spoznal až nástupom do verejnej funkcie v roku 1990. On bol ten, kto mne, vlastne kto nám 
všetkým dával rozumy, kto nás vytrvalo „bombardoval“ pripomínaním takých, či onakých 
významných udalostí. Stačilo len pozorne vnímať a mali sme historických tém za vagón.  

Tak našou prvou veľkou spoločnou akciou bol Jubilejný rok 1991. Bol to naozaj rok veľkých 
jubileí nášho mesta – počínajúc 785.výročím prvej písomnej zmienky o Malackách, cez 220. 
výročie otvorenia poštovej prevádzky, 100. výročie železnice v Malackách, až po 65. výročie 
založenia Gavlovičovho samovzdelávacieho krúžku na Františkánskom gymnáziu. Nebolo 
veľa zainteresovaných, ale aj tak sa podarilo zorganizovať krásnu spomienkovú akciu, ktorá 
sa iste hlboko vryla do sŕdc všetkých tých, ktorí sa jej zúčastnili. 

A potom nasledovali ďalšie akcie, publikácie, pamätné tabule a súkromné hodiny z predmetu 
História Malaciek. Tie mi pán Dr. Hallon dával pri každej svojej návšteve. Neviem, či som 
bol vnímavým poslucháčom, určite ale som bol vždy vďačný za všetko, čo som sa z jeho 
bohatej studnice histórie Záhoria naučil. 

Odišiel spomedzi nás, aby si po námahe tohto života odpočinul v Božom náručí. Ja v to 
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úprimne verím. Odišiel, no napriek tomu zostáva. V kronikách a knižkách, v monografiách, 
v listoch i v poznámkach, na veľkej pozlátenej plakete z filatelistickej výstavy v Soule, kde 
so svojím exponátom očaril a udal juhokórejčanom zemepisné koordináty Malaciek. 

Milý náš kronikár, vážený pán Dr. Hallon, ďakujeme Vám za všetko, čo ste urobili pre 
naše mesto! Ďakujeme a vieme, že zostávate s nami, len ten pohľad na históriu nášho 
mesta „z Vášho nadhľadu“ je trochu iný. Taký jasnejší. Nech Vaša duša odpočíva 
v pokoji. 

                                                               JOZEF BULLA, zástupca primátora, Malacky 

Naviac: 

Jeho meno navždy zostane spojené s hľadaním vlákien a splietaním vzácnej pavučinky, 
zvanej história mesta. Tak málo prebádanú, na druhej strane tak veľmi doráňanú, staral sa 
o ňu, rukávmi oprášil stovky, možno tisíce v archívoch, či knižniciach uskladnených listov, 
protokolov, dokumentov, kníh – len aby sa po každej návšteve posunul aspoň o krôčik bližšie 
k svojmu cieľu – sprístupneniu histórie mesta, ktoré mal tak rád, aj ostatným ľuďom. 

Ani jedna jeho návšteva na Mestskom úrade nebola „len tak“, z dlhej chvíle. Na dlhé chvíle si 
náš bývalý pán kronikár nikdy nesťažoval, nemal na ne čas. Toľko toho mal prebádať, 
prečítať, tam i tam doplniť, či opraviť doterajší úsudok. Pán Dr. Hallon bol očividne „vo 
svojej koži“, ak išla reč o nových poznatkoch z histórie, ktoré sa mu podarilo nájsť, vypátrať 
v tom, či onom archíve, knižnici, v hŕbe zažltnutých listov. 

Len keby tie nohy ma chceli viac poslúchať. Hovorím mu: Nebojte sa nič pán doktor, 
najťažšie je zaradiť jednotku, potom to už ide. – Veru, máte pravdu, len tú jednotku zaradiť... 

___________________________________________________________________________ 

MsZ 

23. 11. 2004 sa konalo školenie oprávnených osôb, ktorí spracúvajú osobné údaje  a boli 
zároveň oboznámení s Bezpečnostným projektom ochrany informačného systému osobných 
údajov. 
  
Vznikla komisia pre ochranu verejného záujmu - 11.4.2004 
 
Povinnosťou všetkých miest a obcí je zriadiť osobitnú komisiu zastupiteľstva - komisiu na 
ochranu verejného záujmu. Na svojom ostatnom zasadnutí zriadenie takej komisie schválilo 
aj Mestské zastupiteľstvo v Malackách. Jej úlohou bude prijímať písomné oznámenia 
primátora mesta a poslancov podľa ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone 
verejných funkcií a v prípade pochybností o ich úplnosti a pravdivosti požadovať od 
funkcionárov vysvetlenia, podávať podnety daňovým orgánom na začatie konania, 
sprístupňovať informácie o prijatých písomných oznámeniach i predkladať zastupiteľstvu 
návrhy na začatie konania vo veci verejného záujmu. MsZ za členom komisie menovalo 
poslancov: J. Bullu (predseda), J. Mračnu, Š. Baumana, M. Valachoviča, A. Dubajovú, P. 
Spustu a V. Zetka. 
 
Biologický odpad budeme kompostovať – 24.11.2004 
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Podľa nového zákona o odpadoch bude platiť od 1. januára 2006 zákaz zneškodňovať 
biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov, cintorínov a ďalšej zelene, ak je súčasťou 
komunálneho odpadu. Pod zneškodňovaním sa rozumie aj uloženie do zeme alebo 
spaľovanie. Zákon zároveň ukladá obciam a mestám povinnosť zaviesť separovaný zber 
papiera, plastov, kovov, skla a biologicky rozložiteľného odpadu najneskôr od 1. 1. 2010. 
Odpady z kuchyne zo záhrad sa v Malackách v súčasnosti separovane nezbierajú. Časť 
domácností ich kompostuje vo vlastných kompostoviskách, väčšina obyvateľov ich však 
odkladá do komunálneho odpadu, ktorý sa vyváža na skládku. Rastlinný odpad zo záhrad 
dovážajú občania na odpadový dvor na Hlbokej ulici, kde sa spaľuje; trávu a lístie záhradkári 
zväčša kompostujú alebo vozia na odpadový dvor. Tento postup však už nebude možný od 
začiatku roku 2006. Jedinou správnou cestou bude kompostovanie. Zámer výstavby vlastnej 
kompostárne schválili poslanci MsZ na ostatnom rokovaní. Najbližšou úlohou pre mestský 
úrad je vysporiadať majetkovo-právne vzťahy v lokalite, kde bude kompostáreň stáť, 
vypracovať projektovú dokumentáciu a uchádzať sa o finančnú podporu na realizáciu 
projektu zo štrukturálnych fondov EÚ. 
___________________________________________________________________ 
 
 
Informácia o činnosti MsP  za rok 2004 
 
  
Činnosť zamestnancov Mestskej polície Malacky pri zabezpečovaní verejného poriadku sa 
riadila zákonom 564/1991 Zb. o obecnej polícii, všeobecne záväznými nariadeniami mesta, 
uzneseniami mestského zastupiteľstva a nariadeniami primátora mesta. Výkon služby bol 
rozvrhnutý do denných a nočných 12 – hodinových zmien. Služba bola zabezpečená 
nepretržite po celých 24 hodín prevažne jednou hliadkou v uliciach mesta a jedným 
zamestnancom na oddelení mestskej polície. Okrem vykonávania administratívnych úkonov 
v súvislosti s objasňovaním priestupkov zamestnanec vykonávajúci službu na oddelení 
mestskej polície taktiež prijíma oznamy od obyvateľov (telefonické i osobné) a vysiela 
hliadku na výkon služobných zásahov, vedie záznamy v príslušných evidenciách, vybavuje 
predvolané stránky (vrátane vodičov, ktorí sa dostavili na základe predvolanky umiestnenej 
za stierač vozidla), koordinuje činnosť hliadky pri súčinnostných opatreniach s inými 
subjektmi (napr. pri dopravnej nehode, požiari, pátraní po páchateľovi deliktu, ...), 
zabezpečuje úkony pre potreby hliadky a podáva jej potrebné informácie (napr. lustrácie z 
evidencií obyvateľov, priestupkov), obsluhuje rádiovú a výpočtovú techniku (vrátane pultu 
centrálnej ochrany), zabezpečuje potrebné opatrenia v prípade prijatia signálov civilnej 
ochrany, atď. Veliteľ zmeny zabezpečuje počas pracovnej zmeny striedanie jednotlivých 
zamestnancov na oddelení tak, aby plnené úlohy boli zabezpečované čo najefektívnejšie. Dve 
hliadky sú zaradené do výkonu služby len výnimočne (s prihliadnutím na počet nadčasových 
hodín) a to najmä pri zabezpečovaní verejného poriadku na rôznych spoločenských 
podujatiach. 

Činnosť možno rozdeliť z niekoľkých hľadísk, najprehľadnejšie je však možné rozdeliť ju do 
dvoch hlavných skupín : 
a/ činnosť v oblasti objasňovania a riešenia priestupkov a iných skutkov 
b/ iná činnosť 
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Oblasť nápadu trestnej činnosti v meste a objasnenosť jednotlivých trestných činov nie sú 
súčasťou tejto správy, keďže mestská polícia nie je orgánom činným v trestnom konaní. 

Riešenie priestupkov a iných skutkov    

V zmysle platných právnych predpisov mestská polícia objasňuje priestupky, ktoré je 
oprávnená prejednať v blokovom konaní. Pod objasňovaním priestupkov sa rozumie riadne 
zadokumentovanie priestupku (vrátane fotodokumentácie), zabezpečenie výpovedí svedkov, 
poškodených, prípadne páchateľa priestupku, vyžiadanie vyjadrení orgánov, organizácií a 
obstarávanie iných dôkazov potrebných pre rozhodnutie. Pokiaľ zamestnanec nevyrieši 
priestupok na mieste resp. do konca pracovnej zmeny (dohováraním, blokovou pokutou), 
spisuje záznam o zistení skutočností nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný priestupok. 
Takýto záznam potom slúži ako podklad na ďalšie objasňovanie. 

V sledovanom období zamestnanci MsP Malacky riešili spolu 2 490 skutkov (v uplynulom 
roku 2 232 skutkov). Z toho: 

- 1 718 priestupkov v blokovom konaní. Hotovosť za uložené blokové pokuty v sledovanom 
období činí  247 900,- Sk (v uplynulom roku 189 000 Sk). Finančné prostriedky za uložené 
blokové pokuty sú príjmom rozpočtu mesta, 

- 512 x bol priestupok vyriešený dohováraním (bolo to najmä v prípadoch, keď u priestupcu 
bola zjednaná náprava a k zjednaniu nápravy dohovor postačil). 

Pri spôsobe vyriešenia priestupku sa prihliada na závažnosť priestupku, najmä na spôsob 
jeho spáchania a na jeho následky, na okolnosti, za ktorých bol spáchaný, na mieru 
zavinenia, na pohnútky a na osobu páchateľa, ako aj na to, či bol páchateľ už za obdobný 
skutok riešený. K objektívnemu posúdeniu prispieva najmä evidencia priestupkov vedená 
na oddelení mestskej polície. Hliadka má možnosť cez vysielačku zistiť, za aký druh 
priestupku bol už páchateľ riešený a akým spôsobom (evidencia priestupkov vybavených 
mestskou políciou obsahuje záznamy už od roku 1992).V auguste 2003 bolo vydané na 
pracovisku metodické usmernenie, podľa  ktorého zamestnanci pri riešení priestupkov 
postupujú. Súčasťou usmernenia je i sadzobník pokút pre jednotlivé druhy priestupkov. 
Výšku pokuty zamestnanec stanoví podľa  sadzieb uvedených v sadzobníku. Pri priťažujúcich alebo 
poľahčujúcich okolnostiach  môže zamestnanec výšku pokuty zvýšiť alebo znížiť, prípadne 
priestupok vyriešiť dohováraním. 

- 131 x bola vypracovaná písomná správa o výsledku objasňovania priestupku,   ktorá bola 
odoslaná príslušnému správnemu orgánu na prejednanie. 

Takýmto spôsobom bolo ukončené objasňovanie priestupku v tých prípadoch, keď 
priestupca odmietol zaplatiť navrhnutú blokovú pokutu, alebo keď sa javilo uloženie 
blokovej pokuty ako nedostačujúce (správny orgán môže pri prejednaní priestupku uložiť 
vyššiu pokutu resp. uložiť iný druh sankcie alebo obmedzujúce opatrenie), 

- 75 x bola vec uložená záznamom vzhľadom k tomu, že v zákonnej lehote sa nepodarilo 
zistiť osobu priestupcu. Objasňovanie týchto prípadov naďalej pokračuje. 

Najväčší podiel z takto neobjasnených priestupkov predstavujú priestupky na úseku chovu 
psov, keď po odchytení túlajúceho sa psa nebol zistený jeho majiteľ. Objasňovanie týchto 
priestupkov pokračuje pokračuje. 

- 33 x bol vypracovaný záznam o odložení veci v prípadoch, keď po objasnení skutočností 
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bolo zistené, že sa nepotvrdilo podozrenie z priestupku (v 2 prípadoch sa jednalo o konanie 
maloletých osôb) 

- 21 x bola vec odovzdaná príslušnému správnemu orgánu vzhľadom k tomu, že sa  jednalo 
o skutky, ktorých riešnie nepatrí do pôsobnosti mestskej polície (oznámenie primátorovi,  
na mestský úrad, obvodný úrad, dopravný inšpektorát, Policajný zbor SR) 

 
Rozdelenie podľa skutkových podstát riešených skutkov : 
 
Presné rozdelenie riešených priestupkov nie je v mnohých prípadoch dostatočne možné, 
pretože pri tom istom konaní páchateľa niektoré druhy priestupkov sa navzájom prelínajú 
a vtedy závisí od posúdenia zamestnanca, ako to-ktoré konanie páchateľa priestupku 
klasifikuje. Tak napríklad je možné vymodelovať situáciu, pri ktorej ide osoba v nočných 
hodinách po ulici a kope do smetných nádob, pričom hlasne vyspevuje. V tomto prípade je 
možné posúdiť toto konanie ako rušenie nočného kľudu. Rovnako dobre však obstojí 
klasifikácia podľa § 49 zákona č. 372/90 Zb. – o priestupkoch, keď sa konanie  páchateľa 
priestupku posúdi ako hrubé správanie v zmysle uvedeného zákona. Ak je pri kopaní do 
smetných nádob spôsobená škoda na majetku, možno posúdiť toto konanie ako priestupok 
proti majetku v zmysle § 50 – cit. predpisu. Rovnako možno viacerými spôsobmi posúdiť  

konanie páchateľa priestupku, ktorý vysype odpad na zem vedľa plného kontajnera. Uvedené 
konanie napĺňa skutkovú podstatu priestupku podľa zákona č. 223/2001 o odpadoch, 
znečistenia verejného priestranstva podľa § 47 ods. 1 písm. d – zákona o priestupkoch 
a rovnako dobre by obstála klasifikácia podľa § 45 – zákona o priestupkoch, ak sa takýmto 
konaním zhorší životné prostredie. Demonštračné uvedenie týchto príkladov slúži 
k pochopeniu relatívnosti vymedzenia skutkových podstát. V zásade však možno uviesť, že 
jedno konanie páchateľa predstavuje jednu skutkovú podstatu v nižšie uvedenom prehľade. 
Konkrétne určenie druhu priestupku však závisí od posúdenia príslušníka, ktorý priestupok 
rieši a z jeho pohľadu podľa toho, pod akú skutkovú podstatu priestupku je možno konanie 
páchateľa najvhodnejšie priradiť. Preto je potrebné hodnotiť počet riešených priestupkov 
jedného druhu priestupku tak, že v rámci celkového počtu riešených priestupkov by mohlo 
dôjsť k vzájomnému presunu. 

 

Počet riešených skutkových podstát: 

670   - porušenie zákazu vyplývajúceho z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými     
           značkami alebo dopravnými zariadeniami, z toho  

- zákaz vjazdu do Zámockého parku  14 krát , 
- parkovanie na vyhradenom parkovisku  53 krát, 
- zákaz odbočenia 150 krát, 

1 186 - parkovanie na chodníku, 

213    - parkovanie na mestskej zeleni, 

21      - drobné znečistenie verejných priestranstiev, 

69      - porušenie VZN o likvidácii odpadov, 

7        - porušenie ustanovení VZN o parkovaní a odstavovaní vozidiel na verejných    
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             priestranstvách a miestnych komunikáciách (jedná sa najmä o porušenie 

             ustanovenia, podľa ktorého je v meste zakázané parkovanie a státie nákladných  

             automobilov na miestnych komunikáciách v čase od 19.00 hod. do 6.00  hod.), 

91       -  porušenie VZN o chove zvierat (voľný pohyb psa, resp. neodstránené exkrementy), 

101     - úmyselné spôsobenie škody na cudzom majetku (krádež, poškodenie), 

2         - porušenie VZN o ochrane pred alkoholizmom, 

23       - rušenie nočného kľudu, 

3         - neoprávnená obchodná činnosť, 

28       - úmyselné narušenie občianskeho spolunažívania (hrubé správanie, budenie ver.  

             pohoršenia), 

19       - porušenie VZN o usmerňovaní obchodnej činnosti, 

9         - neoprávnené zaberanie verejného priestranstva, 

30       - porušenie VZN o vytváraní životného prostredia na území mesta, 

2         - porušenie VZN o zámockom parku 

1         - neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa 

1         - porušenie rozhodnutia primátora 

1         - porušenie zákona č. 315/96 - o premávke na pozemných komunikáciách 

1         - neoprávnené užívanie bytu 

1         - nesplnenie povinnosti podať vysvetlenie pri objasňovaní priestupku 

1         - urážka na cti 

9         - porušenie zákona o ochrane nefajčiarov 

1         - porušenie zákona o ochrane ovzdušia 

 
Iná činnosť 
 
Kontrola kritických miest. 
V sledovanom období bola činnosť MsP zameraná aj na kontrolu kritických miest podľa 
požiadaviek občanov alebo organizácií a to v prípadoch poškodzovania majetku, prípadne 
rušenia nočného kľudu, resp. v prípade narúšania verejného poriadku iným spôsobom. 
Celkove bolo v sledovaní  22   kritických miest. Jednalo sa o nasledovné: 

KM  3/2001  - kontrola areálu Zámockého parku so zameraním na dodržiavanie zákazu 
vjazdu a dodržiavanie prevádzkového poriadku 
KM  2/2002  - sídlisko Juh  zo zameraním na ochranu zelene,  kontrolu venčenia psov, 
parkovanie vozidiel na chodníkoch, rušenie nočného kľudu, odkladanie odpadu mimo 
vyhradených miest, poškodzovanie zariadenia vchodov (neskôr bola vykonávaná i kontrola 
MŠ na Skuteckého ulici) 
KM  7/2002 - okolie športovej haly Malina so zameraním na zamedzenie poškodzovania 
mestského majetku 
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KM 13/2003 – Mierové nám., ul. Štefánika, Stupavská so zameraním na verejný poriadok 
v nočných hodinách (piatok – sobota) 
KM   1/2004    -  ul. M.R.Štefánika – zameranie na kontrolu parkovania motorových vozidiel  
na chodníku a zastávke MHD 
KM  2/2004 – záhradkárska osada na Záhradnej ul. – zameranie na zamedzenie krádeží 
vlámaním do chát 
KM  3/2004 – Vinotéka na ul. Hollého – zameranie na dodržiavanie prevádzkovej doby 
a dodržiavanie verejného poriadku v súvislosti s činnosťou prevádzky 
KM  4/2004 – ul. Vajanského – kontrola parkovania nákladných motorových vozidiel na 
verejnom priestranstve a miest. komunikácii v rozpore s VZN o parkovaní ...        
KM   5/2004 areál nového cintorína na ul. Cesta mládeže – so zameraním na poškodzovanie 
zariadenia a krádeže 
KM  6/2004 – okolie MŠ na ul. Bernolákova so zameraním na parkovanie motorových 
vozidiel na mestskej zeleni 
KM   7/2004 – okolie prevádzok Modrý dom, Alžbetka na ul. Pribinova – so zameraním na 
dodržiavanie prevádzkových hodín a verejný poriadok v súvislosti s činnosťou prevádzok 
KM   8/2004 – areál MŠ na Štúrovej ulici – so zameraním na zamedzenie poškodzovania 
zariadenia  
KM   9/2004 – stavba „Inkubátor“  na ul. Bernolákova – so zameraním na zamedzenie 
rušenia nočného kľudu pri stavebných prácach 
KM  10/2004  - okolie ul. Jánošíkova – so zameraním na pohyb cudzích osôb v záhradách 
rodinných domov v skorých ranných hodinách 
KM  11/2004 – okolie nemocnice za prevádzkou Kasíno na ul. Dukelských hrdinov – so 
zameraním na pohyb nepovolaných osôb 
KM  12/2004 – areál letného kúpaliska – zameranie na ochranu zariadenia a zamedzenie 
vstupu nepovolaných odôb 
KM    13/2004 – objekt Základnej školy – Štúrova – zameranie na ochranu zariadenia 
KM   14/2004 – budovy III Z.Š. na ul. 1.mája a na ul. Záhorácka – zameranie na ochranu 
zariadenia 
KM  15/2004 – okolie vchodu do areálu II.ZŠ na Kláštornom nám. – zameranie na 
zamedzenie šikanovania žiakov zo strany starších spolužiakov 
KM   16/2004 – areál cintorína na ul. 1.mája – zameranie na ochranu verejného poriadku pri 
uzavieraní areálu 
KM   17/2004 – Emporio-bar na Malom nám. – zameranie na dodržiavanie prevádzkových 
hodín 
KM   18/2004 – priestranstvo za nákupným centrom Billa ul. Na brehu – zameranie na 
zamedzenie vyvážania komunálneho odpadu.  
       
Prijímanie oznámení a ich preverovanie. 
Pri žiadosti o poskytnutie pomoci je najčastejšie využívaná beztarifná telefónna linka 159. 
Obyvatelia mesta si zvykli beztarifnú linku využívať a obracajú sa na  pracovisko mestskej 
polície v najrôznejších prípadoch – od závad technického zamerania cez prípady bežnej 
policajnej činnosti, straty, nálezy, až po prípady osobitného druhu ( osoba ležiaca na 
verejnom priestranstve, pálenie záhradného odpadu, túlavé psy a pod.). Príslušníci MsP 
v mnohých prípadoch využívajú súčinnosť iných orgánov a organizácií (napr. Požiarny zbor, 
Rýchla zdravotná pomoc), ale v iných prípadoch je nevyhnutné konať ihneď, so snahou čo  

najskôr odvrátiť hroziacu škodu alebo ohrozenie života alebo zamedziť vzniku škody (odvoz 
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osoby do nemocnice, zabezpečovanie miesta dopravnej nehody,...). 

V  roku  2004 bolo preverených 1350 takýchto oznamov. Najväčší podiel z tohto predstavujú 
oznámenia o : 
 

 - výtržnostiach a bitkách 140 x 
- pohybe túlavých psov po VP 108 x 
- krádežiach a poškodzovaní majetku 181 x 
- rušení nočného kľudu 126 x 
- nesprávnom parkovaní 195 x 
- osobách pod vplyvom alkoholu ležiacich na zemi, resp. 

o osobách ohrozených na zdraví 
 

59 x 
- o rodinných nezhodách 27 x 
- žiadosti o súčinnosť s hliadkami PZ SR 178 x 

 
Ostatné  oznámenia –  336 prípadov tvorili oznámenia o stratách,  dotazy, či sa určitá vec 
nenašla, o neoprávnenom  predaji, o pohybe bezdomovcov, o pálení a vyvážaní odpadu, 
znečisťovaní verejného priestranstva a podozrivom správaní osôb.  
 
Odchyt túlavých psov . 
V sledovanom období odovzdali príslušníci MsP do útulku na ul. Hlbokej 64 túlavých psov.  
Odchyt bol realizovaný za pomoci mechanických prostriedkov i za použitia narkotizačnej 
zbrane .     

Plnenie úloh civilnej ochrany. 
Pracovisko mestskej polície je v rámci plnenia úloh mesta pri zabezpečovaní civilnej ochrany 
určené ako miesto prijatia signálov rôzneho druhu, určených Bezpečnostnou radou SR 
(vyrozumenie určených osôb a ich prípadný zvoz, vyrozumenie strategických podnikov). 
Stála služba v prípade telefonického prijatia signálu plní určené úlohy. 

Doručovanie písomností. 
Okresný súd v Malackách žiada mesto o spoluprácu pri vyhľadávaní obyvateľov mesta, ktorí 
nie sú poštou zastihnuteľní. Týmto osobám sú potom v rámci možností MsP doručované 
písomnosti. Doručovanie písomností MsP vykonáva priebežne aj   pre potreby iných inštitúcií 
(exekútorské úrady, iné okresné súdy, prípadne mestský úrad). 

Súčinnosť pri podujatiach. 
Príslušníci MsP zabezpečovali verejný poriadok pri usporiadaní rôznych spoločenských, 
kultúrnych a športových podujatí : 

            ples rodičov a zamestnancov IV. základnej školy 
            Streetbal 2004 

 Deň detí 
 hry malackej mládeže o putovný pohár primátora mesta 
 Krestfest  2004      
 beh oslobodenia  

            voľby  
            oslavy 1. mája 

 Večerný beh zdravia 
 Malacká X 
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 nácvik evakuácie žiakov ZŠ 
 výstava známok v ZCK 
 Adventné dni  

 
Plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení MsZ. 
Na základe požiadavky  poslancov MsZ  zabezpečovali príslušníci MsP kontrolu    prechodov  
pre chodcov v blízkosti základných škôl.   Kontroly  sa vykonávali  v čase školského 
vyučovania v čase od 7.30 do 8.00 hod pri prechodoch na ul. M.R.Štefánika pri I.ZŠ,  na ul. 
Mierové nám. pri II.ZŠ, na Záhoráckej ul.  pri objektoch III. a IV. ZŠ.   Začatím činnosti ZŠ 
Štúrova sa ukončila činnosť  v objekte III.ZŠ na ul. Záhorácka. Z toho dôvodu bola kontrola 
prechodov presunutá do blízkosti ZŠ Štúrova a neskôr pred objekt IV ZŠ na Záhoráckej ul. 

Prevádzkovanie pultu centrálnej ochrany. 

V roku 1993 bola na oddelení mestskej polície zahájená prevádzka pultu centrálnej ochrany. 
Pult predstavuje zariadenie, na ktoré sú pripojené rôzne objekty (predajne, sklady, rôzne 
inštitúcie, obytné priestory, ...). Pri narušení chráneného objektu sa na pulte zobrazí 
poplachová správa. Po prijatí poplachovej správy je vyslaná k objektu hliadka mestskej 
polície pre prípadné zadržanie páchateľa. Pult dokáže rozlíšiť konkrétne miesto narušenia 
objektu, prípadne určiť, ktoré bezpečnostné tlačítko je zatlačené. Na pripojené objekty sú 
spracúvané zvlášť plány zásahu, ktoré slúžia pri zaznamenaní poplachovej správy ako 
pokyny pre činnosť hliadky. Prevádzka pultu pôsobí do veľkej miery ako jeden z 
prostriedkov situačnej prevencie, orientovanej na odstránenie príležitostí na spáchanie 
trestného činu. Abonenti, ktorí sú pripojení na pult centrálnej ochrany, finančne prispievajú 
za takúto nadštandardnú formu ochrany objektu. V roku 2004 predstavoval príjem z 
mesačných úhrad nákladov od abonentov spolu 1 379 354 Sk (v uplynulom roku 1 213 202 
Sk). Finančné prostriedky sú odvádzané na účet mesta. 

Cielene zamerané akcie. 
Koncom roka boli vykonané cielene zamerané akcie, a to na dopravné priestupky a na 
porušovanie zákona o ochrane nefajčiarov. 

Dopravná akcia bola vykonaná  10. 11. 2004 v spolupráci s hliadkami Obvodného oddelenia 
PZ v Malackách a Okresného dopravného inšpektorátu Bratislava 4. Spoločne bolo 
vyriešených 40 priestupkov, vrátane 2 prekročení povolenej rýchlosti. 

V dňoch 27-29. 11. 2004 bola kontrolovaná železničná stanica so zameraním na porušovanie 
zákona o ochrane nefajčiarov, znečisťovanie verejného priestranstva a výskyt osôb bez 
platného cestovného lístka. Akcia bola vykonaná so Železničnou políciou Kúty. V uvedenom 
období bolo spoločne riešených 21 prípadov porušenia zákazu fajčenia na nástupišti. 
Znečistenie verejného priestranstva bolo vyriešené v 2 prípadoch a z priestoru žel. stanice 
boli vykázané 2 osoby bez platného cestovného lístka. 

Spolupráca s Policajným zborom SR. 
Na základe údajov spracovaných pracoviskom Mestskej polície Malacky došlo v poslednom 
období k neúmernému nárastu žiadostí o spoluprácu zo strany príslušníkov PZ. Po prijatí 
oznamov od občanov v mnohých prípadoch žiadajú príslušníci pracovisko mestskej polície o 
preverenie týchto oznamov, lebo napr. hliadka OO PZ je zaneprázdnená, alebo v horšom 
prípade sa na území nášho mesta vôbec ani nenachádza. Nie je výnimkou z pravidla, keď 
hliadka mestskej polície vykonáva úkony, ktoré by mal prioritne plniť Policajný zbor SR a z 
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tohto dôvodu neplní úlohy, pre ktoré bola zriadená (zabezpečovanie verejného poriadku, 
ochrana životného prostredia v meste a plnenie úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných 
nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta). Tak 
napr. dňa 09.12.2004 v čase od 12.20 hod. do 15.10 hod. hliadka OO PZ nebola schopná 
dostaviť sa na miesto nálezu mŕtvoly. V iných prípadoch hliadka mestskej polície 
zabezpečuje miesto spáchania trestného činu, pokiaľ sa nedostaví hliadka policajného zboru. 
Často taktiež zabezpečuje miesto dopravnej nehody do príchodu príslušníkov PZ. Za mesiace 
október – november 2004 takýchto žiadostí bolo celkovo 51. 

Z uvedených dôvodov primátor mesta svojim listom z dňa 22.12.2004 požiadal riaditeľa 
Okresného riaditeľstva PZ o trvalé zabezpečenie hliadky Obvodného oddelenia PZ na území 
nášho mesta, ktorá by v prípade potreby dokázala zasiahnuť na určenom mieste a čase. 
Súčasne taktiež požiadal o predloženie správy o bezpečnostnej situácii v našom meste za rok 
2004 a jej prezentovanie na mestskom zastupiteľstve. 

___________________________________________________________________________ 
 
 

 
Rozbor požiarovosti v okrese Malacky za rok 2004 

 
V roku  2004  vzniklo  na  území  okresu   Malacky 149  požiarov  s  priamou  škodou 8 218 
900,-Sk. Uchránené hodnoty boli vyčíslené na 113 752 000,-Sk. 
Zásahová jednotka OR HaZZ v Malackách zasahovala pri požiari 122 - krát. Zásahová 
jednotka HaZZ hl. mesta Bratislavy 12 - krát.  Obecné dobrovoľné hasičské zbory samostatne 
zlikvidovali požiar v 9 prípadoch  a spolupodieľali sa na likvidácii požiarov v spolupráci so 
zásahovou jednotkou OR HaZZ Malacky v 39 prípadoch. Zamestnanci firiem samostatne  
uhasili požiar v 6 prípadoch. 
Za rok 2004 bolo 14  planých výjazdov k  požiarom. V 13 prípadoch to boli príznaky horenia. 
V jednom prípade to bolo úmysel, pričom voči tejto osobe bolo zahájené priestupkové 
konanie. 
V roku  2004  pri  požiaroch na území okresu Malacky nebola usmrtená žiadna osoba. Tri 
osoby  boli pri požiari zranené. 
Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v 28 prípadoch bolo zakladanie ohňov v prírode a na 
skládkach odpadov. V 23 prípadoch požiar vznikol pri vypaľovaní trávy a suchých porastov. 
Pod toto číslo sa podpísalo suché a teplé počasie počas jarných a letných mesiacov. Fajčenie 
spôsobilo17 požiarov. V 71 prípadoch príčinou vzniku požiarov bola nedbalosť a neopatrnosť 
dospelých. Deti spôsobili 3 požiare. Prevádzkovo technické poruchy spôsobili 24 požiarov. 
V 9 prípadoch boli páchatelia pristihnutí pri čine a bolo voči ním zahájené trestné stíhanie. Za 
porušenie Zákona č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi bola 10 občanom  udelená  bloková 
pokuta vo výške 4 500,- Sk. 
V porovnaní s rokom 2003 klesol počet požiarov v roku 2004 o 50 a priama škoda o 249 
900,- Sk. Analýzou týchto udalostí vo vzťahu k príčinám vzniku požiarov neustále pretrváva 
ľudská ľahostajnosť a nedbanlivosť, zakladanie ohňov v prírode, fajčenie  a technické 
poruchy.  
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Prehľad požiarovosti podľa odvetví hospodárstva: 
 

• v odvetví poľnohospodárstva vzniklo 14 požiarov s priamou škodou 459 400,-Sk, 
• v odvetví lesného hospodárstva vznikli 4 požiare s priamou škodou 28 500,-Sk, 
• v odvetví vodného hospodárstva vznikli 3 požiare s priamou škodou  0,-Sk, 
• v odvetví maloobchodu vznikol 1 požiar  s priamou škodou 61 000,-Sk, 
• v odvetví dopravy  vzniklo 18 požiarov s priamou škodou 3 728 800,-Sk, 
• v odvetví bytového hospodárstva vzniklo 21 požiarov s priamou škodou1 844 500,-

Sk, 
• v odvetví nakladania s odpadom vzniklo14 požiarov s priamou škodou 1 000,-Sk. 
• v odvetví spracovania dreva vzniklo 7 požiarov s priamou škodou 53 000,-Sk, 
• v odvetví sociálnej starostlivosti vznikol 1 požiar s priamou škodou 30 000,-Sk, 
• v odvetví ubytovacích služieb vznikol 1 požiar s priamou škodou 1 500,-Sk, 
• v odvetví spracovania  plastov vznikol 1  požiar s priamou škodou 800 000,-Sk, 
• v odvetví stavebníctva vznikli 2  požiare s priamou škodou 20 000,-Sk, 
• v odvetví peňažníctva vznikli 2  požiare s priamou škodou 140 000,-Sk, 
• ostatné nezatriedené - 60 požiarov s priamou škodou 1 051 200,-Sk. 

________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska  
 

 

 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) je občianske združenie, charitatívna 

a humanitná organizácia, ktorá združuje nevidiacich a slabozrakých občanov, ich priaznivcov 

a rodičov nevidiacich a slabozrakých detí, bez ohľadu na národnosť, politickú príslušnosť 

a vierovyznanie. 

Za svoje poslanie si Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska zvolila pomáhať nevidiacim 

ľudom, učiť ich prekonávať dôsledky svojho postihnutia a pripravovať ich na plnohodnotný, 

integrovaný život v spoločnosti. Vytvárame špecifické podmienky pre napĺňanie potrieb 
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nevidiacich a slabozrakých osôb, podporujeme ich vlastnú účasť na riešení svojich 

problémov. Taktiež systematicky presadzujeme a obhajujeme záujmy občanov s ťažkým 

zrakovým postihnutím. Za dôležitú stránku našej činnosti považujeme oboznamovanie 

verejnosti s problematikou nevidiacich, čím sa snažíme pomôcť plnému začleneniu týchto 

ľudí do spoločnosti. 

 
Sociálne služby 

Jednou z najdôležitejších aktivít ÚNSS je sociálne poradenstvo a prevencia. Ide o spoluprácu 

medzi zrakovo postihnutým klientom a sociálnym poradcom. Klient postupne prekonáva 

dôsledky zrakového postihnutia a opätovne získava osobnú sebestačnosť. Pracujeme aj 

s osobami z jeho okolia - s rodinou, priateľmi, spolupracovníkmi... Nevidiaci človek sa učí 

samostatnému pohybu, priestorovej orientácii, učí sa samostatne vykonávať každodenné 

činnosti. Patrí sem aj výučba Braillovho písma, klávesnicových zručností a nácvik práce so 

špeciálnou optikou. Radíme, ako prispôsobiť byt, či pracovné prostredie a ktoré 

kompenzačné pomôcky využiť. Klientom tiež poskytujeme sociálno-právne poradenstvo, 

pomáhame v oblasti vzdelávania a pri získavaní a udržaní zamestnania.  

 
Centrum technických a informačných služieb 

ÚNSS disponuje Centrom technických a informačných služieb - CETIS. Úlohou centra je 

sprístupňovanie informačných a komunikačných technológií nevidiacim a slabozrakým 

občanom. Poskytujeme poradenstvo pre optimálny výber pomôcok a výcvik práce s nimi. 

Prácou v centre podporujeme profesijný rast zrakovo postihnutých. Pomocou rôznych 

projektov a špeciálnych výcvikov sa nevidiaci klienti učia pracovať s počítačom a Internetom 

a využívať špeciálne zariadenia. Okrem toho intenzívne šírime princípy dostupnosti 

informácií pre ľudí so zrakovým postihnutím.  

 
Výcviková škola pre vodiacich psov 

Súčasťou ÚNSS je aj Výcviková škola pre vodiacich psov. Od roku 1993 zabezpečuje 

výchovu a výcvik vodiacich psov od zakúpenia šteňaťa až po jeho skúšku a odovzdanie 

nevidiacemu čakateľovi. Okrem toho zabezpečuje školenia pre žiadateľov a držiteľov 

vodiacich psov a semináre pre cvičiteľov. Na pomoc pre držiteľov vodiacich psov vydáva 

zvukový časopis „Vodiaci pes“. Výcviková škola tiež organizuje Majstrovstvá Slovenska vo 
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výkone vodiacich psov a slovenské psy sa úspešne zúčastňujú súťaží v zahraničí. Škola je 

členom Medzinárodnej federácie škôl na výcvik vodiacich psov. 

 
Legislatívne aktivity 

Nevyhnutnou podmienkou pre integráciu zrakovo postihnutých občanov do spoločnosti je 

priaznivá legislatíva a jej poznanie. Preto pri tvorbe novej legislatívy obhajujeme záujmy 

nevidiacich a slabozrakých ľudí, veľkú pozornosť venujeme pripomienkovaniu zákonov 

a vyhlášok. V našej práci chceme optimálne využívať platné právne normy a našich klientov 

oboznamujeme s možnosťami ich uplatnenia. 

 
Ďalšie aktivity ÚNSS 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska každoročne organizuje mnohé aktivity, 

vzdelávacie a záujmové činnosti, ktorých cieľom je zvyšovať samostatnosť slabozrakých 

a nevidiacich osôb a ich začleňovanie do spoločnosti. Sú to rôzne rekreačno–rekondičné 

aktivity, spoločenské, kultúrne a športové podujatia, vzdelávacie kurzy, výstavy, krúžky 

a klubová činnosť. 

Už tradične sa uskutočňujú napríklad letné integračné tábory pre zrakovo postihnuté deti 

a mládež, vianočný pobyt pre osamelých zrakovo postihnutých ľudí, v spolupráci 

s Národným úradom práce sa zrealizovali projekty na zvýšenie konkurencieschopnosti 

zrakovo postihnutých na trhu práce. 

Financovanie aktivít ÚNSS 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska sa snaží riešiť širokú a rozmanitú škálu 

problémov ktorým musia čeliť ľudia so zrakovým postihnutím. Tak ako sú tieto problémy 

rôznorodé, rôznorodý je aj náš prístup k nim a rozličný je spôsob ich financovania. 

Zdroje na financovanie činnosti ÚNSS: 

• štátny rozpočet, 

• grantové programy inštitúcií a fondov, 

• 2% daní z príjmu fyzických a právnických osôb, 
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• finančný a materiálny sponzoring, 

• verejné zbierky (v súčasnosti tvoria 15% rozpočtu Únie). 

 
 
15. 10. Deň Bielej palice 

Dňa 15.10.2004 pri príležitosti dňa Bielej palice usporiada Únia nevidiacich a slabozrakých 

Slovenska dopravnú akciu zameranú na informovanie o funkcii bielej palice v doprave. Akcia 

sa uskutoční v spolupráci s Prezídiom policajného zboru a jej cieľom je zlepšiť povedomie 

vodičov a tak predchádzať zbytočným dopravným nehodám. Nevidiacim občanom slúži biela 

palica ako pomôcka pri samostatnom pohybe. Pre ostatných je znamením, že jej majiteľ je 

človek s ťažkým poškodením zraku. Pre vodičov by mala byť signálom, ktorý nabáda k 

zvýšenej opatrnosti a ohľaduplnosti. 

Žiaľ, nie vždy je to tak… V októbri roku 2003 sa uskutočnil malý prieskum, ktorý ukázal, že 

väčšina opýtaných vodičov nevedela o funkcii bielej palice prakticky nič. 

Bežné prechádzanie cez cestu sa pre nevidiaceho človeka môže ľahko stať  nebezpečnou 

záležitosťou. Pomôcť mu môžu okoloidúci, lenže čo ak práve nikto nie je nablízku? Vtedy sa 

musí nevidiaci človek spoľahnúť na sluchové vnemy a bielu palicu. S jej pomocou pristúpi k 

okraju chodníka, dá ňou znamenie, že bude prechádzať cez cestu a keď vozovka stíchne, 

vykročí. Ak však vodič nerešpektuje bielu palicu ako výstražné znamenie, dôjde k 

nepríjemnej kolízii alebo priamo k nehode. 

Spomínaná akcia by mala pomôcť predchádzať takýmto situáciám a zvýšiť bezpečnosť 

nevidiacich chodcov. Bude prebiehať na niekoľkých miestach v rámci celého Slovenska. Na 

každom mieste konania budú vybrané dve stanovištia. Na prvom stanovišti bude cez priechod 

pre chodcov prechádzať v istých intervaloch nevidiaci občan s bielou palicou. Na druhom 

stanovišti, ktoré bude približne 150m vzdialené, bude policajt štátnej polície zastavovať 

motorové vozidlá. Člen Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska vysvetlí vodičom, ktorí 

nedali prednosť nevidiacemu chodcovi,  funkciu bielej palice a ostatným poďakuje. Na 

bezpečnosť celej akcie a jej hladký priebeh bude dohliadať Štátna polícia. 
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Kto je zrakovo postihnutý človek? 

Do tejto terminológie sú zahrnuté tieto skupiny: 

Nevidiaci ľudia – sú schopní zrakom vnímať maximálne svetlo, ale nevedia lokalizovať jeho 

zdroj. 

Prakticky nevidiaci ľudia a slabozrakí ľudia – napriek korekčným šošovkám majú 

problémy s vykonávaním zrakovej práce. Majú vážne poškodený zrak, ale disponujú jeho 

užitočnými zvyškami. 

Ľudia s poruchami binokulárneho videnia – majú narušenú funkčnú rovnováhu 

a fyziologickú spoluprácu pravého a ľavého oka. Patrí sem škuľavosť a tupozrakosť. 

 
Problémy spojené so zrakovým postihnutím 

Problémy so samostatným pohybom a orientáciou. 

Problémy so získavaním informácií – na čítanie bežnej tlače potrebujú nevidiaci ľudia 

nákladné a technicky náročné pomôcky, texty treba upravovať do bodového písma 

čitateľného hmatom, prípadne ich predčítava vidiaca osoba. 

• Problémy s vykonávaním činností v domácnosti, ako je varenie, upratovanie, 

nakupovanie a pod. 

• Psychické problémy, napr. psychická záťaž v období po strate zraku. Prekonávanie týchto 

problémov závisí od zrakovo postihnutého človeka, od prostredia a od podmienok, 

v ktorých žije. 

 
Niekoľko pravidiel pri stretnutí so zrakovo postihnutým človekom 

• Pri stretnutí s nevidiacim nebuďte rozpačitý, ale chovajte sa prirodzene. 

• Predstavte sa, nevidiaci človek Vás nemusí spoznať podľa hlasu. 

• Skôr než niečo urobíte pre nevidiaceho človeka, spýtajte sa, či potrebuje Vašu pomoc. 

• Jednajte priamo s nevidiacim človekom, nie s jeho sprievodcom. 



 23 

• Nespoliehajte sa na gestá, pre nevidiaceho človeka nemajú žiadnu výpovednú hodnotu. 

• Vždy upozornite nevidiaceho človeka na to, že odchádzate, predídete tomu, že sa bude 

rozprávať s prázdnou stoličkou. 

 

 

 

 

 

              B i e l a    p a s t e l k a  
Celonárodná verejná zbierka na podporu nevidiacich a slabozrakých 

 
 
 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) zorganizovala v dňoch od 18.10. 2004 

do 15.11.2004 celonárodnú verejnú zbierku pod názvom Biela pastelka na podporu ľudí 

s ťažkým zrakovým postihnutím. V prvý deň zbierky, teda 18.10., budú tímy dobrovoľníkov 

v mestách po celom Slovensku ponúkať občanom originálne biele pastelky za 20 Sk 

a prípadný dobrovoľný príspevok. Do 15.11. je tu možnosť vkladať finančné príspevky na 

účet č.: 4030016212/3100. 

Biela pastelka je symbolom neviditeľných línií, 

symbolom sveta nevidiacich. Farebné plochy na 

zviditeľnenie bielych kresieb predstavujú možnosti 

riešenia situácie nevidiacich a slabozrakých ľudí. 

Strata zraku alebo jeho vážne poškodenie rozhodne 
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nie je synonymom beznádeje. Pomocou správneho tréningu, vďaka dostatočnej motivácii 

a vlastnej aktivite dokážu zrakovo ťažko postihnutí ľudia znovu získať stratenú samostatnosť  

pri pohybe, starostlivosti o domácnosť, v štúdiu a povolaní, pri športových aktivitách 

a koníčkoch. 

Výťažok zbierky bude venovaný na financovanie, rozvoj a realizáciu aktivít, ktoré 

nevidiacim a slabozrakým občanom pomáhajú priblížiť sa k normálnemu životu. Sú to 

špeciálne programy, kde sa nevidiaci učia chodiť s bielou palicou, čítať Braillovo slepecké 

písmo, využívať počítač a Internet a ďalšie potrebné zručnosti.  

V tomto roku sa zbierka Biela pastelka uskutoční vo vyše 100 mestách v každom kraji 

Slovenska. Na predaj je určených až 100 tisíc pasteliek. Dobrovoľní spolupracovníci ÚNSS 

budú odetí v tričkách s logom zbierky a vybavení pútačom v tvare veľkej pastelky. V tento 

deň sa na pomoc nevidiacim spojí vyše 2000 dobrovoľníkov, medzi nimi študenti stredných 

a vysokých škôl, pracovníci a členovia ÚNSS, ktorí sú mnohí sami ťažko zrakovo postihnutí. 

Biela pastelka je symbolom ľudskej ušľachtilosti a solidarity. 

___________________________________________________________________________ 
 

Obdarujte deti z detských domovov 
 
V predvečer Štedrého dňa, 23. decembra o 17. hodine sa na bratislavskom Hlavnom námestí 
uskutočnil už 2. ročník benefičného podujatia. Pod názvom Obdarujte deti z detských 
domovov ho organizoval Bratislavský samosprávny kraj. 

Ľubo Roman, predseda BSK, iniciátor tejto myšlienky, sa opätovne stretol s takmer stovkou 
„domovákov“ z Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja, konkrétne z Malaciek, 
Bernolákova, Bratislavy, Holíča a Tajnej. „Vianoce sú najväčšími kresťanskými sviatkami, 
keď sa okolo štedrovečerného stola zíde celá rodina. Deťom z detských domovov nemôžeme 
nahradiť rodičovskú lásku, skromným darčekom im môžeme iba prejaviť, že myslíme aj na 
ne.“ Moderátorkou podujatia bola Oľga Záblacká. V programe okrem Veroniky a Daniely 
Nízlových, alias Tweens, vystúpila Sisa Sklovska a Katarína Hasprová, Misha, skupiny 
Gladiator, Para, zabávač Jožo Pročko a ďalší.  
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___________________________________________________________________________ 

 

Návšteva prezidenta SR Rudolfa Schustera  

18. marca 2004 sa uskutočnilo v Malackách v budove MsÚ priateľské stretnutie malačanov 
s prezidentom SR Rudolfom Schusterom. Hlavu štátu s doprovodom pred vchodom do 
budovy MsÚ privítal primátor mesta RNDr. Jozef  Ondrejka, chlebom a soľou prezidenta 
ponúkli členovia miestneho ochotníckeho Divadla na hambálku, Michal Šefčík a Lenka 
Belčáková. Kyticu  odovzdala predsedníčka komisie Zboru pre občianske záležitosti  Jana  
Sedláková.   Fotografovanie pre miestne médiá zabezpečil Stanislav Osuský.    

Primátor mesta sprevádzal vládnu delegáciu za zvukov znelky mesta do zasadacej miestnosti, 
kde čakali pozvaní hostia. Po privítacom ceremoniále bola v kultúrnom programe ukážka z 
divadelnej hry Ženský zákon, ktorú Divadlo na hambálku naštudovalo v záhoráčtine 

v podaní účinkujúcich Márii Vincekovej, Zuzany Chrústovej a Pala Knotka.    

Primátor odovzdal slovo p. prezidentovi. V príhovore odznelo 20-minútové posolstvo hlavy 
štátu. Nasledoval voľný priestor pre otázky prítomných a odovzdanie daru samosprávy 
zároveň so zápisom do Pamätnej knihy mesta Malacky. V závere bola rozlúčka s účastníkmi 
stretnutia a pred Mestským úradom bola neformálna rozprava s občanmi mesta. 

Návšteva prezidenta SR i s doprovodom končila slávnostným obedom v Zámockej 
reštaurácii.   

Sprievod prezidenta tvorili pracovníci : 

p. Jozef Stank, vedúci kancelárie prezidenta (KP) 

p. Marián Parkányi, riaditeľ sekretariátu  KP 

p. Marián Bednár, riaditeľ sekcie komunikácie KP 

p. Boris Sopira, Odbor vnútornej politiky KP 

p. Dušan Rozbora, riaditeľ Odboru protokolu KP 

p. Ján Fule, hovorca prezidenta 

p. Milan Krajčovič, osobný tajomník prezidenta 

p. Peter Mayer, osobný lekár prezidenta 

p. Jozef Ligas, hygienik prezidenta (bez stolovky) 

p. Ivan Kvačkaj, osobný kameraman prezidenta (bez stolovky) 

p. Patrik Jandák, osobný kameraman prezidenta (bez stolovky) 

___________________________________________________________________________ 

      

Správa pre Kanceláriu prezidenta SR 

o podujatiach, úspechoch a projektoch, ktoré sa v poslednom čase realizovali, alebo sa           
v súčasnosti realizujú na pôde mesta Malacky 
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Nová škola vo výstavbe 

V októbri 2003 sa začala dlho očakávaná výstavba novej malackej základnej školy na 
Štúrovej ulici sídliska Juh. Jej výstavba vyrieši akútny nedostatok školských priestorov v 
meste. Do lavíc ZŠ zasadne 540 žiakov, o ktorých sa bude starať 46 zamestnancov. Areál 
budúcej školy  predstavuje 11 913 m2 vrátane športovísk a parkovej zelene. Vlastná budova 
bude vstupným priestorom prepojená s telocvičňou. Na stavbe vládne čulý ruch a cieľom je 
dokončiť a odovzdať ju v plánovanom čase k začiatku budúceho školského roka 2004/2005, 
keď má v škole zaznieť prvé školské zvonenie.    

 

STK v Malackách - väčší komfort pre motoristov 

6. februára sa za prítomnosti malackého primátora RNDr. Jozefa Ondrejku, bratislavského 
župana Ľuba Romana, poslanca NR SR za stranu ANO Imricha Béreša a mnohých ďalších 
významných hostí konalo slávnostné otvorenie novej, modernej budovy STK Malacky na 
Továrenskej ulici. Nová dvojlinková skúšobňa spĺňa prísne kritériá európskeho štandardu a 
poskytne možnosť paralelného vykonávania povinnej technickej kontroly osobných i 
nákladných vozidiel, čím  skvalitní služby motoristom nielen z Malaciek, ale aj z priľahlého 
regiónu.     

Bol  slnečný februárový piatok, ktorý svojou atmosférou umocňoval slávnostné chvíle, keď 
sa v Malackách na Továrenskej ulici pred novučičkou halou s veľkým nápisom STK Malacky 
zhromažďovali autá i ľudia, a nálada naznačovala, že sa chystá čosi významné. Nebýva 
zvykom, aby sa v odľahlej časti mesta za voľakedajšími miestnymi kasárňami, kam sa 
chodieva väčšinou za prácou, zišlo toľko ľudí. Tento raz na to bol dôvod. 

Až doteraz totiž nášmu mestu chýbala prevádzka, ktorá by vyšla v ústrety motoristom a 
poskytla im možnosť absolvovať  podľa zákona povinnú technickú kontrolu motorových 
vozidiel. Keď si navyše uvedomíme, že Malacky sú okresným mestom a jeho služby 
využívajú aj obyvatelia širšieho priľahlého okolia, zriadenie takejto prevádzky sa priam 
natískalo. Myšlienky sa ujala už niekoľko rokov v Malackách úspešne fungujúca firma Hílek 
a podujala sa rozšíriť svoje služby pre motoristickú verejnosť vybudovaním modernej 
priestrannej dvojlinkovej haly pre paralelné vykonávanie technickej kontroly nákladných i 
osobných vozidiel a s možnosťou vykonávania emisnej kontroly.  

Na slávnostnom otvorení prevádzky STK Malacky nechýbal ani predseda Bratislavského 
samosprávneho kraja, náš rodák a v súčasnosti aj kandidát na prezidenta republiky, Ľubo 
Roman. V krátkom príhovore zablahoželal mestu, že má takých schopných podnikateľov, 
ktorí mu pomáhajú dosahovať čoraz vyšší štandard poskytovania služieb  a skvalitňovať život 
jeho obyvateľom.  Prítomným sa prihovoril aj primátor mesta RNDr. Jozef Ondrejka, 
vyslovil radosť nad ďalším dosiahnutým úspechom, ktorý opäť posúva mesto ďalej, zaželal 
firme veľa úspechov a mimoriadne ocenil skutočnosť, že novovzniknutá STK vonkoncom nie 
je nijakým provizórnym riešením, ale spĺňa najprísnejšie európske kritériá kvality a patrí k 
najmodernejším na celom Slovensku. 

A čo otvorenie STK Malacky znamená pre motoristov?  Najmä dostupnosť vykonávania 
technickej a emisnej kontroly pre vodičov z nášho mesta i širokého okolia. Konečne nemusia 
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za touto službou dochádzať, dlhodobo vopred si ju plánovať, zisťovať  na diaľku otváracie 
hodiny vzdialenej prevádzky, aby náhodou neprišli zbytočne... Povedané inými slovami - 
STK Malacky  motoristom poskytne nebývalý, ale veľmi príjemný komfort!                      

___________________________________________________________________________ 

 

Thajskí podnikatelia v Malackách 

V stredu 3. marca 2004 mesto Malacky a región Záhorie v rámci trojdňovej návštevy 
Slovenskej republiky navštívila početná delegácia thajských diplomatov, podnikateľov a 
novinárov, ktorú viedol splnomocnenec vlády Thajského kráľovstva pre obchod s krajinami 
Európy a Ázie  Kantathi Suphamongkhon.  

Primátor mesta Jozef Ondrejka privítal hostí, medzi ktorými boli okrem zahraničných 
delegátov aj zástupca predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Milan Vaškor, manažér 
regionálneho rozvoja agentúry SARIO Pavel Paluk a Ivan Kočiš - predseda Predstavenstva 
akciovej spoločnosti Euro Valley. Tá je zároveň správcom práve sa formujúceho 
priemyselného parku, ktorý má svojou rozlohou 1 300 m2 patriť k najväčším v strednej 
Európe. Súčasťou podujatia bola aj odborná prezentácia priemyselného parku EuroValley. 
Priemyselno-technologický park Záhorie poskytne obrovské možnosti pre zahraničné 
investície a očakávame, že táto prezentácia podnieti k ekonomickej spolupráci i podnikateľov 
Thajského kráľovstva.    

Návšteva thajského splnomocnenca pre obchod Dr. Kantathi-ho Suphamongkhon-a v 
SR v dňoch 1. - 4. marca 2004 

Oficiálna delegácia:                    

- H.E. Dr. Kantathi Suphamongkhon    Thai Trade Representative 

- Mrs. Srirat Rastapana                          Advisor to the Prime Minister on International   

                                                               Trade Affairs  

- Mrs. Sally Jatubha                               Advisor to Thai Trade Representative 

- Ms. Supharumpai Hantweepanich       Senior Technical Taxation Officer attached to   

                                                                Thai Trade Representative 

 - Mr. Suchinta Petnian                            Policy and Planning Analyst 7 

 - Wg. Cdr. Gumpoj Pongphanpanich     Assistant to Thai Trade Representative      

 - Ms. Chirapom Patanakitkancharoen    Policy and Planning Analyst 6 

 - Ms. Chatchadapan Srinatpat                Policy and Planning Analyst 

 - Mr. Sahapol Atthathammakun             Officer attached to Thai Trade Representative 

 - H.E. Mr. Somkiati Ariyapruchya          Ambassador 

 - H.E. Mr. Kriengsak Deesrisuk              Ambassador 

 - Ms. Tassanai Miancharoen                    Deputy Director-General 

 - Mrs. Nalin Krairiksk                              Minister Councelloe (Commercial) 
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 - Mr. Krirk-Krai Jirapaet                          Vice Minister of Tourism and Sports 

Podnikateľská delegácia: 

- Mrs. Kasina Srisaan                                First Vice President, Exim Bank, Economic    

                                                                   Information Department 

- Mr. Viroj Amatakulchai                         Vice Chairman, The Thai Chamber of   

                                                                  Commerce 

- Mr. Plengsakdi Prakaspesat                    Vice Chairman, Federation of Thai Industry 

- Dr. Surapong Ambhanwong                   Senior Vice President for New Business and  

                                                                  International Affairs, Bangkok Chain Hospital   

                                                                  Co., Ltd. 

- Mr. Preecha Treesuwan                          President, Thailand-Romania Business Council 

- Mr. Poomsan Rojlertjanya                      President, Thai Countruction Association 

- Mr. Pichet Luengamonsak                      Board Director of IMAX Global Trade Co.,  

                                                                   Ltd 

- Mrs. Jongjit Komarakul Nanakorn          Managing Director IMAX Global Trade Co.,  

                                                                    Ltd 

- Mr. Sewat Sukorntatarm                          Managing Director Co., Ltd 

- Ms. Suanong Sukorntatarm                      Board Director of Saltwater Co., Ltd  

Delegácia za:    

            SARIO                                           -  Pavel Paluk,   Regions  Department    

                                                                      Manager 

            EUROVALLEY                              -  Juraj Lettrich,  Ivan Kočiš 

            Minist. hospodárstva SR                -  Richard Paule 

Zástupcovia masmédií:                        

- Mr. O-Raan Sukkasem                             Reporter, Thansetthakit Newspaper 

- Ms. Marisa Chorkratin                              Reporter, Dailynews  Newspaper 

- Ms. Onnucha Hutasingh                           Reporter, Dailynews Newspaper 

- Mr. Kamphu Phuriphuvadol                     Reporter, Modernnine TV 

- Mr. Virayuth Boonngok                            Photographer, Modernnine TV 

- Mr. Narong Kasorn                                   Reporter, TV 3 

- Mr. Nakul Ngoaweerakul                          Photographer, TV 3 

___________________________________________________________________________ 
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Začala sa výstavba podnikateľského inkubátora 

V januári 2004 sa v našom meste začalo s výstavbou podnikateľského inkubátora - 
unikátneho nástroja ekonomického rozvoja v našom regióne. Jeho prínos ocenia najmä tí, čo 
sa rozhodnú pri realizácii svojich podnikateľských zámerov využiť jeho priestory, 
príslušenstvo, školiace a poradenské služby. Inkubátor im poskytne aj nevyhnutné toky 
informácií a zabezpečí potrebné kontakty. Kým však mesto projekt uvedie projekt do 
aktívneho života, na jeho zrod si bude treba počkať deväť mesiacov. Stavba má byť 
dokončená v septembri 2004.  

___________________________________________________________________________ 

 

Ocenenie záchranárov z Iránu 

Dňa 17. februára 2004 sa v obradnej sieni Mestského úradu v Malackách uskutočnila 
slávnosť na počesť štyroch členov mestskej brigády hasičského a záchranného zboru, ktorí sa 
v čase vianoc (2003) zúčastnili na záchrannej akcii po najničivejšom zemetrasení za posledné 
desaťročia v kolíske prastarých civilizácií - v Iráne.    

Primátor mesta RNDr. po príhovore k zúčastneným odovzdal pamätné listy, kvety  a vecné 
dary  pplk. Ing. Z. Závodnému, pplk. Ing. J.Predajnianskemu, nrtm. M.Horskému a nrtm. 
J.Ludasovi, a vyslovil nádej, že prírodných katastrof, pri ktorých budú zasahovať, nebude 
veľa, a ak sa aj vyskytnú, ich záchranárska pomoc bude vždy úspešná. 

___________________________________________________________________________ 

 

Malacky budú čoskoro separovať odpad 

Mestské zastupiteľstvo v Malackách schválilo systém nakladania s odpadom, prijalo 
všeobecne záväzné nariadenie, ktorým upravuje systém nakladania s komunálnym odpadom 
v našom meste a VZN o miestnych poplatkoch. V spolupráci so spoločnosťou TEKOS, s.r.o. 
mesto pripravuje všetky podmienky, aby sa separovaný zber papiera a skla mohol začať 
realizovať na celom území nášho mesta už v jarných mesiacoch. Spomedzi tých, čo sa do 
separovania aktívne zapoja, bude po každom zvoze (asi raz za dva mesiace) vyžrebovaná 
jedna domácnosť, ktorá získa atraktívnu cenu.  

___________________________________________________________________________ 

Titul Baby Friendly Hospital pre malackú nemocnicu 

15. januára 2004 sa v priestoroch Nemocnice s poliklinikou (NsP) v Malackách stretli 
zástupcovia Slovenského výboru pre UNICEF Ministerstva zdravotníctva s predstaviteľmi 
malackého gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia a detského oddelenia, aby slávnostne  

odovzdali plaketu a certifikát UNICEFU, ktorý oprávňuje NsP v Malackách pýšiť sa titulom 
Baby Friendly Hospital (nemocnica priateľská deťom). NsP v Malackách sa tak ako štrnásta 
na Slovensku zaradila do siete nemocníc, ktoré sa snažia poskytovať čo najlepšiu 
starostlivosť matke a dieťaťu a vyzdvihovať význam dojčenia pre  vývoj zdravého vzťahu 
matka-dieťa.  

___________________________________________________________________________ 
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Teletext - nová forma mediálneho pôsobenia v meste 

 

V roku 2004 mesto Malacky mieni posilniť mediálnu politiku smerom k obyvateľom  
prostredníctvom vysielania aktívneho teletextu. Týmto spôsobom prinesieme informácie do 
cca 6000 malackých domácností, ktoré sú napojené na káblové rozvody mesta 
prostredníctvom firmy Progres. Teletext svojou kapacitou 900 hlavných strán s ľubovoľným 
množstvom podstrán poskytne príležitosť uverejňovať široké spektrum informácií z 
rozličných oblastí. Jeho zmysel vzhľadom na účinnosť pôsobenia nie je len spravodajský, ale 
usmerňujúci. Prostredníctvom teletextu chceme podnietiť občanov, aby zaujímali aktívne 
postoje voči mestu i krajine, v ktorej žijú, aby sa pasívne neprispôsobovali prostrediu a 
podmienkam, ale aj sami pretvárali život vo svoj i verejný prospech. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Holcim slávnostne uviedol do prevádzky najmodernejšiu linku na výrobu cementu 
v regióne strednej Európy 

 

 

Spoločnosť Holcim (Slovensko) a.s. ukončila prvú fázu investičného programu v celkovej 
hodnote 2,4 miliardy Sk.  

 

Nové technológie výrazne znížia energetickú náročnosť výroby, tvorbu emisií a zvýšia 
efektívnosť produkcie  

 

Bratislava, 24. september 2004 – Najväčší výrobca stavebných materiálov na Slovensku, 
Holcim (Slovensko) a. s., slávnostne uviedol do prevádzky v závode v Rohožníku 
najmodernejšiu linku na výrobu cementu v regióne strednej Európy. Výhodná poloha 
slovenského závodu v rámci Európy ako aj silný potenciál slovenského stavebného trhu boli 
rozhodujúce faktory pre umiestnenie investície zo strany celosvetovej korporácie Holcim Ltd.   

 

V rámci ukončenej prvej fázy investície spoločnosť Holcim (Slovensko) a.s. preinvestovala 2 
miliardy Sk. Polovica z danej sumy bola realizovaná v spolupráci so slovenskými 
dodávateľmi.  

 

„Sme radi, že sme dokázali získať pre Slovensko túto investíciu, ktorá zabezpečí dlhodobú 
perspektívu výroby cementu v Rohožníku“, povedal Richard Skene, podpredseda 
predstavenstva spoločnosti Holcim (Slovensko) a. s.. Pomocou špičkových technológií sme 
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vytvorili najmodernejší závod na výrobu cementu v strednej Európe. Investícia posúva 
Slovensko na čelo technického rozvoja v tomto priemyselnom odvetví a zároveň zvyšuje 
našu schopnosť konkurencie v rámci regiónu“, dodal Richard Skene. 

 

Cieľom projektu modernizácie výroby v závode v Rohožníku je pomocou najmodernejších 
technológií zvýšiť efektívnosť výroby a optimalizovať úroveň kvality produkcie.  Nižšia 
energetická náročnosť výroby spolu s novou filtrovou technológiou významne zníži tvorbu 
emisií prachu, CO2  a oxidov dusíka. Špičkové zariadenia boli nainštalované pre spracovanie 
surovín, výrobu slinku, zabezpečenie prepravy v rámci výroby ako aj na dodávku energie.  

 

Denná kapacita novej linky je približne 3 500 ton slinku, z čoho je možné vyrobiť takmer 4 
700 ton cementu.  

 

Slávnostné spustenie prevádzky novej pece sa uskutočnilo v Rohožníku za účasti predsedu 
vlády SR Mikuláša Dzurindu, predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Ľuba Romana 
a člena predstavenstva Holcim Ltd. pána Hansueli Heé zodpovedného za región Európy.   

 

Spoločnosť Holcim pripravila pre svojich zákazníkov a obyvateľov blízkeho okolia 
Rohožníka aj ďalšie sprievodné podujatia. Dňa 24. septembra sa uskutočnil „Zákaznícky 
deň“ a v sobotu 25.septembra pre verejnosť bol pripravený „Deň otvorených dverí“.  

 

V priebehu týchto dní zákazníci i návštevníci mali možnosť prehliadky závodu a novej 
rotačnej pece. Akcie boli sprevádzané ako odborným, tak aj kultúrnym a športovým 
programom.  

 

Porovnanie vybraných parametrov pece pred a po modernizácii: 

Energetická náročnosť: 15% zníženie energetickej náročnosti v porovnaní so starou 
technológiou  

 

Emisie: 15% zníženie produkcie CO2/t cementu v rámci energetického procesu 

 

Informácie o spoločnosti 

Holcim (Slovensko) a.s. patrí do koncernu Holcim Ltd., jedného z popredných 
svetových výrobcov a dodávateľov cementu, kameniva a transportovaného betónu. So 
svojimi zastúpeniami vo viac ako 70 krajinách sveta na všetkých kontinentoch a takmer 
50 000 zamestnancami je nadnárodnou spoločnosťou, ktorá spája výhody globálneho 
pôsobenia s lokálnymi podmienkami a požiadavkami zákazníkov. 
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________________________________________________________________ 
 
 
Ako ďalej?  
 
V MH č. 10 sme sa venovali problému znečisťovania ovzdušia drevenými pilinami, ktorý už 
dlhoročne trápi obyvateľov sídliska Juh a okolia. Ako sa situácia vyvíjala ďalej? Z iniciatívy 
OÚŽP v Malackách sa v novembri uskutočnilo konanie za prítomnosti dotknutých strán. 
Zástupca Swedwood Slovakia, spol. s r. o., informoval o krokoch a opatreniach, ktoré 
spoločnosť uskutočnila na zamedzenie vzniknutej situácie. Jedným z krokov bude inštalácia 
elektrofiltra, ktorý zamedzí úletom TZL do ovzdušia (10.12.2004 bola na OÚŽP predložená 
písomná záruka uvolnenia finančných prostriedkov na jeho nákup).  
OÚŽP v Malackách vydal rozhodnutím zákaz používania dreveného prachu ako paliva pre 
obe sušičky triesok až do poskytnutia záruky zlepšenia situácie. Dňa 10. 12. 2004 sa konalo 
na OÚŽP konanie, kde na základe predložených a zrealizovaných opatrení a vykonaných 
meraní bude rozhodnutie prehodnotené a budú stanovené nové podmienky prevádzky až 
inštalácie elektrofiltra (termín osadenia cca VIII./2005). Doklady potrebné k predĺženiu 
skúšobnej prevádzky stredného zdroja znečisťovania (sušičky)budú na OÚŽP predložené do 
14. 12. 2004. Patrícia Hanzová,10.12.2004 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Dohoda o regionálnej spolupráci medzi BSK a Mazowieckym vojvodstvom 
 
Na základe doterajších spoločných pracovných rozhovorov medzi predsedom Bratislavského 
samosprávneho kraja (BSK) Ľubom Romanom a maršalkom Mazowieckeho vojvodstva 
Adamom Struzikom sa uskutoční slávnostný akt podpísania Dohody o regionálnej spolupráci 
medzi BSK a Mazowieckym vojvodstvom. Stane sa tak pri príležitosti osláv štátneho sviatku 
Poľskej republiky 12. novembra 2004 počas oficiálnej pracovnej návštevy mazowieckeho 
maršalka a jeho sprievodu v BSK.  
 
Ako uviedol predseda BSK, bilaterálna spolupráca medzi Mazowieckym vojvodstvom a 
Bratislavským samosprávnym krajom je veľmi dôležitá. Keďže Varšava, hlavné mesto 
Poľska, a Bratislava, hlavné mesto SR, tvoria súčasť oboch regiónov, možno spoločne riešiť 
mnohé problémy. „Dôraz kladieme tiež na spoločný postup pri predkladaní projektov a 
čerpaní prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ na obdobie rokov 2007 až 2013,“ povedal 
Ľubo Roman. 
Obaja partneri zdôraznili nevyhnutnosť súčinnosti tiež vo Výbore regiónov Európskej únie, 
kde majú Bratislavský samosprávny kraj aj Mazowiecke vojvodstvo svojich zástupcov, hoci 
ide o politické zoskupenie. Je to však dôležité, najmä z pohľadu regiónov krajín Visegrádskej 
štvorky, pre podporu spolupráce a rozvoja v období rokov 2007 až 2013. Na druhej strane, 
podľa slov Adama Struzika, obidva regióny sú súčasťou štátov –nových členov Európskej 
únie a mali by prichádzať s dobre pripravenými projektmi. Práve v tom spočíva ťažisko 
vzájomnej spolupráce BSK a Mazowieckeho vojvodstva. Ako príklad uviedol Adam Struzik 
projekt INTERREG III.C či návrhy takých legislatívnych  noriem, ktoré by umožňovali vstup 
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na európsky trh aj našim chemickým a petrochemickým spoločnostiam pri dodržiavaní 
prijatých opatrení na ochranu životného prostredia.“ 
 
Maršalka Adama Struzika, v nedávnej minulosti  predsedu Senátu Poľskej republiky, prijme 
aj prezident SR Ivan Gašparovič, s ktorým sa pred rokmi stretol ako predseda Národnej rady 
SR. 
Okrem pracovného rozhovoru s predsedom BSK Ľubom Romanom, bude Adam Struzik 
rokovať aj s Máriou Demeterovou, podpredsedníčkou Výboru regiónov EÚ, poslankyňou 
Zastupiteľstva BSK a  NR SR. Súčasťou programu delegácie je tiež  návšteva Slovnaftu (v 
súvislosti s existenciou takéhoto podniku aj na území Mazowieckeho vojvodstva), Modry a 
hradu Červený kameň.  
___________________________________________________________________________ 
 

Eurofondy 
 

Malacky úspešné v čerpaní eurofondov 

MALACKY (8. september 2004) - V ostatnom období vypracovalo Mesto Malacky niekoľko 
projektov, s ktorými sa uchádza o podporu z eurofondov a jednotlivých programov, ktoré 
koordinujú slovenské ministerstvá. Štyri schválené projekty začína mesto v týchto dňoch 
realizovať.   

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR rozhodlo o podpore dvoch projektov 
z programu Phare CBC, Spoločný fond malých projektov, Slovensko – Rakúsko 2002. 
Projekt Kultúra bez tlmočníka bude realizovať Mesto Malacky s finančným prispením fondu 
Phare vo výške 39.953 eur. Partnerom v projekte je rakúske mesto Gänserndorf. Pod 
spoločný názov Kultúra bez tlmočníka projektový tím zahrnul sériu podujatí, ambíciou 
ktorých je vytvoriť v slovensko – rakúskom pohraničnom regióne atmosféru priateľstva 
založeného na výmene skúseností a spoločnom rozvíjaní schopností a záujmov obyvateľov na 
oboch brehoch rieky Moravy. Cieľovými skupinami budú obyvatelia oboch miest všetkých 
generácií – jednotlivé aktivity projektu sú zamerané na deti školského veku, mládež a 
obyvateľov v produktívnom veku a samostatná aktivita bude venovaná aj seniorom.  

Projekt s názvom Záhorie bude s finančným prispením EÚ vo výške 15.721 eur realizovať 
Združenie miest a obcí záhorskej oblasti (jeho predsedom je primátor Malaciek Jozef 
Ondrejka). ZOZO, sídlom ktorého sú na dvojročné obdobie Malacky, vďaka grantu vydá 
obrazovú a textovú dvojjazyčnú  publikáciu propagujúcu náš región. Po vydaní bude 
publikácia doma i v zahraničí prezentovať typické atraktivity Záhoria. Partnerom ZOZO 
v realizácii projektu je Weinviertel Management so sídlom v rakúskom Zistersdorfe. 

Grantový systém Ministerstva kultúry SR, program Obnovme si svoj dom, podporí grantom 
vo výške  

2, 97 mil. Sk  projekt Obnova synagógy.  Projekt rieši rekonštrukciu exteriéru chátrajúcej 
budovy - výmenu poškodených častí strešnej krytiny na kopulách, všetkých klampiarskych 
prvkov za nové (z medeného plechu) i rekonštrukciu priečelí objektu.  Po rekonštrukcii bude 
interiér budovy chránený pred ďalším chátraním a zvýši sa pamiatková hodnota celého 
objektu. Námetom na ďalší projekt je potreba obnovy historicky hodnotného interiéru a 
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hlavného priečelia synagógy. V tomto objekte v súčasnosti sídli Základná umelecká škola 
v Malackách a organizujú sa tu kultúrne podujatia s hudobným, výtvarným a dramatickým 
zameraním.  

Realizátorom ďalšieho z podporených projektov je príspevková organizácia mesta  

Mestské centrum sociálnych služieb v Malackách. S dotáciou od Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR vo výške 500 tis. Sk bude centrum realizovať projekt 
skvalitnenia funkčnosti zariadenia a zabezpečenia služieb pre starších spoluobčanov bez 
výnimky. Projekt je rozdelený na dve etapy: prvou je vybudovanie výťahovej šachty, druhou 
dodávka a montáž výťahu. Realizácia projektu prispeje k zabezpečeniu plnohodnotného 
života seniorov v tomto zariadení. 

___________________________________________________________________________ 

                      

Tlačová správa 
 

Energetický audit - Viac energie za menej peňazí 
 

Riadenie energetických tokov je v západnej Európe zaužívanou a podporovanou aktivitou. Aj 
naša krajina už postupne prispôsobuje svoje zákony legislatíve Európskej únie. Nie je tomu 
inak ani v energetickej oblasti. V niektorých štátoch EÚ je energetický audit už dnes povinný 
pre stredných a veľkých odberateľov a to v niekoľkoročných pravidelných intervaloch. 
Podobná zákonná povinnosť platí napríklad už aj v susedných Čechách od začiatku roku 
2002. Pripravovaný Zákon o energetickej efektívnosti zavedie povinný audit aj do 
slovenských pomerov.  

Prvá stavebná sporiteľňa reaguje na aktuálny stav a poskytuje všetkým občanom 
prostredníctvom svojich agentov bezplatnú službu pod názvom „Energetický audit“. 
 Energetický audit dáva návod, ako v postupných krokoch ušetriť náklady za energiu a ako 
spotrebu energie znížiť. 
Týka sa všetkých druhov energie: tepla, chladu, elektrickej energie, vody a stlačeného 
vzduchu. 
Energetický audit odhalí príčiny vysokej spotreby energie v bytových jednotkách. Podľa 
dostupných údajov, ktoré monitorujú a vyhodnocujú situáciu vzhľadom na spotrebu energie 
je evidentné, že súčasný stav na Slovensku nie je optimálny. Pre príklad uvádzame 
nasledujúce údaje: 

- bytová výstavba na Slovensku  - 850 000 tvoria bytové jednotky, tehlové alebo 
jednopanelové domy, ktoré nie sú zateplené (potenciál ušetriť 60% energie aj 
finančných prostriedkov) 

- väčšina domov je v polovici stavebnej životnosti (paneláky 80 rokov, tehlové 
domy 100 rokov) 

- 90% energie sa dováža z Ruska, len 10% z vlastných zdrojov (uhlie – 
neekologické palivo)  

- vykurovanie, teplá voda predstavuje 90% spotreby energie 
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- 40% úniku energie celej bytovej konštrukcie cez okná 

- občan – neustále zvyšovanie cien energie (ich regulácia prostredníctvom 
energetického auditu znamená znižovanie) 

 

- Bratislava – najteplejšie klimatické podnebie, napriek tomu spotrebúva o 40% 
viacej energie ako v Poprade 

Originálny počítačový program vypracovala Stavebná fakulta STU pod vedením dekana tejto 
fakulty Prof. Ing. Dušana Petráša, Phd. Tento program zohľadňuje nie len zachovanie 
energie, ale aj ekonomickú efektívnosť a pozitívny vplyv na životné prostredie.  Pri zadaní 
základných informácií o materiále domu a vykurovacej ploche je možné na počkanie 
vypočítať kalkuláciu úsporných opatrení.  

Najrýchlejšie sa vrátia investície do vyregulovania tepelnej sústavy, ani nie za jeden a pol 
roka. Najdrahšie býva zateplenie obvodového plášťa, pri ktorom je návratnosť investície 
priemerne 12 rokov. Samotné zateplenie však nemá veľký efekt bez výmeny okien, najmä ak 
už majú nejaké to desaťročie za sebou. Podľa Dušana Petráša je najlacnejšia a najčistejšia 
nespotrebovaná energia. Už to nie sú 2 - 3 percentá z rodinného rozpočtu ako kedysi, dnes je 
to už 10 až 20 percent. 

Výsledkom energetického auditu nie je len návrh úsporných opatrení – teoretický materiál, 
ktorý bude vlastníka zaťažovať ďalšími povinnosťami, ale predovšetkým návod ako 
postupovať, aby sa znížila spotreba a zvýšila efektívnosť využitia palív a energie. 

___________________________________________________________________________ 

         

Zo života OZ a inštitúcií mesta 

 

ZÁHORSKÉ  CENTRUM  KULTÚRY  MALACKY  - plán podujatí na rok 2004 
 
Záhorské centrum kultúry ako  príspevková  organizácia mesta Malacky bolo zriadené 
uznesením MsZ č.24/93/A  zo  dňa 16.3.1993. Organizácia vznikla za účelom organizovania  
kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích programov.  Hlavnou činnosťou jej 
organizovanie  kultúrno-spoločenských aktivít prostredníctvom umeleckých a kultúrno-
výchovných  podujatí, expozícií, klubovej a záujmovo-umeleckej činnosti.  ZCK  buduje, 
spracováva a poskytuje fond knižnice verejnosti.  Štatutárnym orgánom príspevkovej 
organizácie je riaditeľ,  ktorého vymenúva a odvoláva MsZ. ZCK Malacky má sídlo na 
Čulenovej ul. č. 5. Ďalšími pracoviskami ZCK sú Spoločenský dom ZCK, Krypty pod  
františkánskym kostolom NPPM, Mestská knižnica  na Záhoráckej ul. a knižnica na sídlisku 
Juh, Múzeum M. Tillnera je v súčasnosti v depozite v dôsledku  neexistujúcich vhodných  
priestorov.  Záhorské centrum kultúry má v súčasnosti  8 zamestnancov v trvalom pracovnom  
pomere.   
 
Móda a žena 
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„Móda a žena mali k sebe vždy veľmi blízko, lebo láska a krása vládnu svetom.“ 
V poradí druhým zaujímavým hosťom Babinca, cyklu stretnutí žien rôzneho veku, bola, 
súdiac podľa úvodného výroku o móde, textilná výtvarníčka Mgr. art. Lucia Koreňová. 
Komorné stretnutie v príjemnej atmosfére SD ZCK sa uskutočnilo 10. novembra. Otázky 
prítomných dám smerovali najmä k otázkam módnych trendov tohto obdobia. Spestrením 
stretnutia bola malá prehliadka modelov, ktorá sa stala snáď dobrou inšpiráciou na doplnenie 
šatníka.  
„Kolekcia textilných ohraničených kompozícií ako súbor textilných nástenných reliéfov, 
realizovaných vlastnou autorskou technikou, je zrkadlením vnútornej experimentálnej 
diskusie na tému abstraktnej meditácie v hmatateľnom výstupe. Zámerom je odhaliť 
neviditeľné a zhmotniť dosiaľ netušené zákutia ľudskej predstavivosti,“ hovorí L. Koreňová. 
„Vytvorený originál sa stáva autentickým prejavom subjektívneho tvorivého vývoja bez 
zbytočného podľahnutia módnemu trendu. Je výsledkom hľadania a kryštalizácie smerovania 
k adekvátnej forme zjednotenia estetickej a úžitkovej funkcie objektu.“ Cieľom tejto mladej 
módnej výtvarníčky je integrovať textilný dizajn do polohy tvorby hodnej konkurencie 
s ktorýmkoľvek iným druhom výtvarného umenia, no s ponechaním si vlastných úžitkovo-
fukčných predností. 
Mgr. art. Lucia Koreňová sa narodila v roku 1969 v Bratislave. Po získaní stredoškolského 
vzdelania na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave pokračovala v štúdiu na 
Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, v ateliéri voľnej textilnej priestorovej tvorby 
u doc. Evy Cisárovej - Minárikovej, kde spromovala v roku 1994. Od roku 1995 je členkou 
výboru textilného združenia TxT, členkou Spolku výtvarníkov Slovenska a po jej založení 
i predsedníčkou Sekcie mladých výtvarníkov. V súčasnosti pracuje v Slovenskej národnej 
galérii v Bratislave vo funkcii vedúcej výstavno-propagačného úseku. Venuje sa tvorbe 
voľného a užitého textilného výtvarníctva. Má za sebou množstvo individuálnych 
i kolektívnych výstav doma i v zahraničí.   
________________________________________________________________ 
 
JANUÁR  
Novoročný organový koncert  
Malí majstri z Vánku –  tvorivá dielňa pre  deti 
Deti deťom - vystúpenie detí DDŠ pre deti  MŠ, ZŠ 
Akadémia III. veku - Novoročné  stretnutie  s primátorom 
Otvorenie výstavy UNICEF a O.Z.PEER 
Výchovné koncerty  pre ZŠ 
Stretnutie s Tháliou  pre ZŠ - Divadlo na vešiaku - O hlúpom  Janovi 
 
FEBRUÁR 
Pálfiho srdce 
Stretnutie s Tháliou  - Divadlo Piki - Paskudárium 
Malí  majstri z Vánku - Urobme si masku 
Akadémia III. veku - čajovňa  s Marcelou Laiferovou 
Vernisáž výstavy - z archívu Múzea Michala Tillnera 
I. premiéra Divadla na hambálku 
II. premiéra Divadla na hambálku 
Malý detský karneval 
Divadlo na hambálku - Sen noci svätojánskej 
Rozprávková  nedeľa - Divadlo Piki - Keď mama  nie je doma 
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MAREC  
II. maškarný ples Divadla na hambálku 
Vernisáž výstavy - akad. mal. Malíř 
koncert - Jadranka 
Malí majstri z Vánku 
Protidrogové podujatie - Divadlo Maska -  Pikový kráľ (v hlavnej úlohe Dušan Cinkota) 
Divadlo na hambálku - Sen noci  svätojánskej 
Rozdávame  radosť- vystúpenie Detského divadelného štúdia, Tanečn. štúdia a Štúdia spevu 
Divadlo na hambálku - Ženský  zákon 
Rozprávková nedeľa: BBD -  Zvonček  a Bambuľka 
Deti deťom - Rozdávame radosť -  vystúpenie  pre deti ZŠ 
 
APRÍL 
Zberateľská burza 
Tanečný  venček Školy spoločenského tanca 
Hviezdoslavov  Kubín – okresná prehliadka 
Divadlo  na hambálku - Sen noci svätojánskej   
I. koncert  Malackej hudobnej jari (MHJ) 
Malí majstri z vánku – Maľujeme kraslice 
Otvorenie výstavy Skautský plamienok     
Stretnutie s Tháliou pre MŠ, ZŠ 
Divadlo na hambálku - Ženský zákon 
II. koncert MHJ 
Výchovné koncerty pre ZŠ  
III. koncert MHJ 
Rozprávková nedeľa 
Akadémia III. veku 
  
MÁJ 
Otvorenie výstavy  v Kryptách 
Prvomájové  Malacky - celomestské  podujatie v Zámockom  parku 
Prehliadka tanečných sólistov     
Vernisáž výstavy – Výtvarníci zo Zohoru 
Malí majstri z Vánku 
Koncert - Karel Zich 
Stretnutie s Tháliou 
Divadlo na hambálku - Sen noci svätojánskej 
Výchovné  koncerty 
Rozprávková nedeľa – Divadlo  Piki 
Akadémia III. veku 
Divadlo na hambálku – Ženský  zákon 
  
JÚN 
Kultúra bez tlmočníka 
Tanečný  venček - Školy spoločenského tanca 
vyhodnotenie najlepších žiakov okresu  Malacky 
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Šachový turnaj 
Stretnutie s Tháliou 
Rozprávková nedeľa -Vyhodnotenie  súťaže o najlepšieho  detského diváka 
Otvorenie výstavy - Galéria dieťaťa 
Akadémia III. veku 
Ukončenie  činnosti záujmových  útvarov  ZCK 
  
  
JÚL – AUGUST: KULTÚRNE  LETO 
Kultúrne  podujatia v Zámockom parku - pre všetky vekové kategórie: každú nedeľu o 17.00  
Intenzívne  kurzy - jazykové, výtvarné,  tanečné, herecké...... 
Výstavy  v SD ZCK 
Krypty 
Prázdninové  aktivity v knižnici   
  
SEPTEMBER 
Otvorenie  činnosti záujmových útvarov ZCK 
Vernisáž  výstavy 
Divadlo  na hambálku  - Sen noci svätojánskej  
Akadémia III. veku 
Rozprávková nedeľa 
  
OKTÓBER 
Ekotop film 
Zberateľská  burza 
Divadlo na hambálku - Ženský zákon 
Stretnutie  s Tháliou pre MŠ, ZŠ 
Vernisáž výstavy 
Malí majstri z Vánku 
Koncert - Spirituál Kvintet 
Akadémia  III. veku -  prednáška  
Divadlo na hambálku - Sen noci svätojánskej 
Výchovné koncerty 
Rozprávková  nedeľa 
  
NOVEMBER  
Poetický večer  pri sviečkach (Štefan  Bučko, Adriena Bartošová) 
Vernisáž výstavy 
Divadlo  na hambálku - predstavenie 
Stretnutie s Tháliou 
Akadémia III. veku 
Divadlo na hambálku – predstavenie 
Výchovné  koncerty  pre ZŠ 
Rozprávková  nedeľa 
  
DECEMBER  
ADVENTNÉ   MALACKY 
Tanečný  venček  Školy spoločenského tanca 
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Vernisáž výstavy 
Divadlo  na hambálku - Sen noci svätojánskej 
Malí majstri  z Vánku - robíme  si  ozdoby 
Predvianočné  rozprávky  - Detského  div. štúdia, Tanečného štúdia 
Stretnutie s Tháliou pre MŠ, ZŠ 
Akadémia  III. veku -  DNH - Sen noci svätojánskej 
Rozprávková  nedeľa 
Plán podujatí ZCK sa  dopĺňa  o podujatia pripravované v spolupráci s inými organizáciami  
a podľa  ponuky umeleckých agentúr. 
 
ZÁUJMOVO-UMELECKÁ  ČINNOSŤ ZCK 
Divadlo na hambálku,  Detské divadelné štúdio, Tanečné  štúdio - T.S Saltatrix,  Art club 
2002, Klub filatelistov, Klub  fotografov 
  

MALACKY A OKOLIE 
 
KALENDÁR PODUJATÍ na rok 2004 
 
Február 
- Sen noci svätojánskej, 1 a 2. premiéra, Divadlo na hambálku – 13. a 14. 2., Malacky, SD 

ZCK  
- Pochovávanie basy – 24. 2., Kamenný mlyn pri Malackách 
 
Marec 
- Ľadové medvede – návšteva otužilcov – 9. 3., Záhorská Ves 
- Pochovávanie Moreny a vítanie jari – 21. 3., Záhorská Ves 
 
Apríl  
- Malacká hudobná jar, koncerty – 4., 18. a 25. 4., Malacky, synagóga 
- Výstava psov – belgický ovčiak – 17. 4., Kamenný mlyn pri Malackách 
 
Máj 
- Prvomájové Malacky 2004 – 1. 5. o 9.00 h, Malacky – celomestské happeningové 

podujatie v Zámockom parku 
- Turistický pochod tzv. Hasprunská 10, 23, 50 – 15. 5., Studienka 
- Záhorácke piesky – 21. – 22. 5., prehliadka vojenských veteránov, Kamenný mlyn pri 

Malackách 
- Veterán Ralley Malačan – 29. 5. o 10.00 h, Kamenný mlyn pri Malackách 
 
Jún 
- Šachový turnaj o Putovný pohár MSD 2004 – 2. 6. o 13.00 h, Malacky, SD ZCK 
- Kultúra bez tlmočníka – 4. – 6. 6., Malacky, medzinárodné stretnutie umelecky nadanej 

mládeže 
- Záhorácke slávnosti – 12. 6. o 13.00 h, Kamenný mlyn pri Malackách 
- Nočná súťaž hasičov o pohár starostu obce – 19. jún, Závod, Dobrovoľný hasičský zbor 
- Country mlyn - 25. – 26. 6., medzinárodný country festival, Kamenný mlyn pri 

Malackách 
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- Triatlon družstiev a jednotlivcov – 27. 7., Kuchyňa, Slovenský orol Kuchyňa 
- Streetball – jún, celoslovenské stretnutie basketbalových tímov 
 
Júl - August 
- Kultúrne leto v Zámockom parku – každá nedeľa od 1. 7. do 31. 8. o 17.00 h, Malacky 
- Letné obecné slávnosti –  3. – 5. 7., Kuchyňa 
- Hodové obecné slávnosti – krst knihy o Lozorne – 24. 7., Lozorno – areál ŠK 
- Súsedé súsedom – august – september, Marianka  – Záhorská Bystrica 
- „Uhranský somíc“ – 16. 8., Záhorská Ves, rybárske špeciality na predajných trhoch 
- Summer Beach Rudava 2004 – 23. – 25. 7.,  8. ročník medzinárodného otvoreného 

turnaja v plážovom volejbale, Malé Leváre – Rudava, OZ Comenius 
 
September 
- Večerný beh zdravia – 17. 9. o 16.30 h, Malacky, ZŠ Dr. J. Dérera  
- Výročná púť – 8. 9., Marianka 
- Prehliadka náboženskej piesne, september, Marianka – areál pútnického miesta, 

Kongregácia bratov Tešiteľov 
 
Október 
- Hasprunský dubák  – október, Studienka 
 
November 
- Malacká desiatka – 13. 11. o 8.00 h, Malacky, ZŠ Záhorácka 95  
- Spomienka na opernú speváčku Luciu Poppovú – 16. 11., Záhorská Ves 
 
December 
- Adventné Malacky 2004 – každá nedeľa od 28. 11. do 19. 12. o 17.00 h na Malom 

námestí, Malacky; vianočné trhy 
- Vianočný turnaj v nohejbale o Putovný pohár – 19. 12. o 8.00 h, Malacky, ZŠ Záhorácka  
___________________________________________________________________________ 
 

 

 

ADVENTNÉ  MALACKY  2004  

28. 11. 2004 – vo františkánskom kostole, I. adventná nedeľa – zapaľovanie I. adventnej 
sviece. Účinkujúci:  ONDREJ  MALACHOVSKÝ,  Komorný  súbor  MUSA  LUDENS – 
PIPTOVCI / spevy 12. – 17.storočia/ 

4. 12. 2004 na Malom námestí - Mikulášske trhy so záhoráckou zabíjačkou za asistencie 
televíznych kamier STV. Účinkujúci: MŠ, ZŠ, DD, Folklórny súbor Slnečnica – Záhorácka 
zabíjačka, Lamačské chvály –gospel, AC+ vianočne, Mária Podhradská - gospel                                                                         

5. 12. 2004 na Malom námestí - II. adventná nedeľa – zapaľovanie II. sviece na adventnom 
venci. Možno príde i MIKULÁŠ – happening 

12. 12. 2004 na Malom námestí - III. adventná nedeľa - zapaľovanie III. sviece na adventnom 
venci. Vystúpenie Mariána Geišberga a syna Martina  – Vianočné reflexie, gospelova skupina 
Richarda Čanakyho, vystúpenie Malackého speváckeho zboru 
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18. 12. 2004 na Malom námestí - VIANOČNÉ TRHY s kult. Programom: MŠ, Leváranek, 
ZUŠ, DD, Rakúsko – orchester, Stanley – gospel, Spevácky zbor  - Veselí nad Moravou, 
Vianočný program - Zuzana  Mojžišová a jej družina,  Jakub Hittrich – perkusie,  Ľudová 
hudba  Miroslava Dudíka  

19. 12. 2004 na Malom námestí - IV. adventná nedeľa -  zapaľovanie IV. sviece na 
adventnom venci. Vianočný koncert –Dodo Šošoka, vianočné koledy: Spevácky zbor 
Lúčnica. Kapustnica pre ľudí dobrej vôle. Sprievodné akcie : - Výstava Art club 2002 
a hostia „ SAKRÁLNA TVORBA“ 

 

ŠPORT 
 

Streetball                                    

19. 6. 2004 – športová súťaž: STREETBALL 2004 na nádvorí II. ZŠ v Malackách 
s medzinárodnou účasťou, protagonista učiteľ Mgr. Branislav Orth 

Casper cup 

26. 6. 2004 – športová súťaž vo volejbale CASPER CUP 2004 

Box 

26. 6. 2004 – Majstrovstvá žiakov v boxe o Putovný pohár primátora mesta – konané 
v letnom ringu BC RTJ Malacky 

MMM  

27. 6. 2004 – Otvorenie kultúrneho leta v Záhorskej Bystrici s prezentáciou malackých 
mažoretiek 

Olympiáda - Atény 

28. 6. 2004 – oceňovanie športovcov a športových organizátorov pri príležitosti prevzatia 
štafetou olympijskej pochodne na olympiádu v Aténach za prítomnosti župana BSK Ľuba 
Romana a jeho zástupcu Milana Vaškora. Ocenenie sa uskutočnilo v Zámockom parku, 
diplomy a trofeje odovzdávali: zástupca primátora Ing. Jozef Bulla a Jana Sedláková. 
Zároveň odštartoval peletón cyklistov Cykloklubu Záhorák na čele s Petrom Patschom a 
Braňom Sýkorom pod športovým názvom SCANDITOURS-ISLAND 

28.6.2004 sa konali v Zámockom parku už tradičné Hry malackej mládeže o Pohár primátora 
mesta v rôznych mladežníckych vekových skupinách. Ocenených bolo 20 víťazov. 

28.-30.6.2004 – V rámci cezhraničnej spolupráce domáci futbaloví žiaci hostili súpera 
z Poľského Žninu.  

 

Celomestské športové akcie pod patronátom mesta na rok 2004 

Finančné náklady: 
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1. Medzinárodné a celoslovenské podujatia, ktoré reprezentujú mesto: 

- 21. ročník cestného behu Malacká desiatka                                   7000 Sk 

- Veterán rallye Záhorák 2004                                                          3000 Sk 

- Pohár Záhoria v boxe mládeže                                                       3000 Sk 

- 10. roč. Memoriálu A. Škvaridla v ľahkej atletike                         2000 Sk 

- Turnaj vo volejbale žiakov o Putovný pohár                                  2000 Sk 

2. Masovošportové podujatie, určené hlavne mládeži 

- Športové hry malackej mládeže o Putovný pohár primátora        10000 Sk 

- 32. ročník Behu oslobodenia                                                          6000 Sk 

- 21. ročník Večerného behu zdravia                                                6000 Sk 

- Mestský turnaj v nohejbale                                                            2000 Sk 

- Športový deň invalidnej mládeže                                                   2000 Sk 

- Vianočný turnaj v hokejbale                                                           2000 Sk 

- Šachový turnaj o Putovný pohár MDD                                          2000 Sk 

- Fortuna akcia v Zámockom parku                                                  2000 Sk 

- Streetball 6. ročník                                                                          5000 Sk 

                                                                                     

                                                                                        spolu:      54000 Sk 

 

 

 

Definitívne rozdelenie financií jednotlivým TJ a klubom na rok 

                  2004 v sume 500 000 Sk schválených MsZ 
 

 

Strojár Malacky                                                                              210000 Sk 

ŠK Malacky                                                                                      35000 Sk 

Nafta Gas                                                                                          18000 Sk 

BC RTJ                                                                                             20000 Sk 

ŠVK volejbal                                                                                    17000 Sk 

VOMO                                                                                              10000 Sk 

AC klub                                                                                             21000 Sk 
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TJ Mareka stolný tenis                                                                      27000 Sk 

HK James                                                                                             5000 Sk 

Veterán klub                                                                                         5000 Sk 

CVČ                                                                                                      6000 Sk 

ŠK Žolík                                                                                              12000 Sk 

Futbal. akadémia                                                                                    5000 Sk 

ŠP. streľba - ZTŠČ                                                                                 5000 Sk 

Hokejbal (domky)                                                                                  5000 Sk 

Kulturistika (P.J.)                                                                                   5000 Sk                                                                               

                                                                                                           406000 SK      

celomestské akcie:                                                                          +    54000 Sk 

rezerva na mimoriadne športové akcie:                                         +    40000 Sk 

                                                                                            spolu:      500000 Sk  

                                                                                                      
_________________________________________________________________________    
                                                       
                                                                                                    
 
Slovakia Island Skandi Tour 2004 
                                                                                               
  
  
Po dlhšej odmlke sa po niekoľkých týždňoch znova ozývajú členovia 1. slovenskej 
cykloturistickej expedície Slovakia Island Skandi Tour 2004 a srdečne pozdravujú občanov  
mesta Malaciek priaznivcov cykloturistiky a všetkých priateľov. 
          
... z expedičného denníka: 
... píše sa 5.8.2004 a my členovia expedície Peter a Braňo nastupujeme na trajekt. Po 28. 
dňoch strávených na Islande, ostrove ohňa, ľadu, okrem iného aj vody, vetra, zlých ciest, ale 
nádhernej prírody a nových priateľstiev. Na lodi sa stretáme s turistami - motorkármi, 
karavanistami - Islanďania, Dáni, Holanďania, Nemci..., ktorý nás počas pobytu na ostrove 
zdravili, povzbudzovali... 
        
 S českými turistami strávime v rozhovore na lodi niekoľko hodín. Po doporučení ideme s 
nimi na večeru v štýle švédských stolov, kde si platíme 195 DKK =1100 Sk. Je to zážitok. 
Ponúkajú tu rôzne druhy morských živočíchov, množstvo rýb upravené na rôzne spôsoby, 
šaláty, zákusky, torty, kompóty, ovocie mäsá rôzne upravené... Zjesť môžete koľko vládzete 
počas 2 hodín. My sme aspoň čiastočne, ale usilovne dopĺňali chýbajúcich 10 - 15 kg našej 
hmotnosti. Bolo to veľmi príjemné jesť do sýtosti po dlhej dobe takéto pochúťky. 
  
... je 6.8.2004 o 21.30 opúšťame loď v Lerwicku, hlavnom meste Shetlandských ostrovov, 
ktoré prináležia Veľkej Británii, lepšie povedané Škótsku, lebo britské priradenie sa hrdých, 
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vlasteneckých škótov veľmi dotkne. Mesto je zahalené do tmy a hustej hmly. S obtiažami sa 
orientujeme okrem iného ešte i jazdou po ľavej strane vozovky. Neďaleko z centra Lerwicku 
nachádzame miesto pre nocľah v našich stanoch pri zátoke za kamenným múrom na 
pasienku. Ešte netušíme, že tu náš tábor môže zostať s povolením priateľského majiteľa 2 dni 
a 3 noci. Nad ránom nás budí milé híkanie tuleňov šantiacich v zátoke. 
  
Prvý deň sa vydávame na najjužnejší cíp ostrova Mainland a Shetlandských ostrovov 
Sumburgh Head, kde fotíme v hniezdach na útesoch nádherných morských papagájov - 
papuchalkov. Cestou navštevujeme niekoľko múzeí, v Quendale starý vodný mlyn z r.1820, 
vykopávky a ruiny vikingských fariem a obydlí  v Old Scatnes a Jarlshof. V mestečku 
Sandwick  navštevujeme malé miestne múzeum so zbierkami zo života ľudí v tejto oblasti. 
Stretáme tu dvoch českých turistov s batohmi, ktorí 22 dní cestujú stopom cez Anglicko, 
Škótsko, Shetlandy na Faerské ostrovy. Pri dedinke Bigton si prezeráme v podvečer ostrov 
St. Ninians, na ktorý sa dá prejsť peši len počas odlivu po úzkej pieskovej šiji. 
 
Ďalší deň na ostrovoch už za krásneho počasia si ideme nádhernou krajinou prezrieť pravý 
škótsky hrad v Skalloway zo 17.stor., ktorý je otvorený, ale informačné turistické centrum a 
mestské múzeum sú v nedeľu zatvorené. 
 
Tretí - posledný deň si prezeráme Lerwick. Navštevujeme starú pevnosť z 6.stor. pr.n.l. 
Clickimin z doby bronzovej, a pevnosť Fort Charlot zo 17.stor., katedrálu, historickú budovu 
škótskej knižnice a škótske múzeum, ktoré je však zatvorené zase v pondelok. Volný čas do 
večerného odchodu trajektu strávime prechádzkou po meste prezeraním obchodov a prístavu. 
 
Z nádherných škótských ostrovov Shetland odchádzame do nórskeho Bergenu, kde nás cez 
noc previezla loď Norrona. 
 
Za krásneho počasia si prezeráme mesto - najmä Bryggen staré z 18.stor.drevené kupecké 
domy, pevnosť Bergenhus z 13.stor. s Rosenkratzovou vežou a Hákonovou halou, námorné 
múzeum s modelmi vikingských lodí a Rybí trh - Torget, kde ochutnávame rôzne ponúkané  

 
 
produkty mora i pevniny. Stretáme tu v jednom zo stánkov slováka Ivana z Piešťan, ktorý tu 
predáva rôzne druhy kaviaru a rýb. Keď mu darujeme náš propagačný kalendárik a ukáže ho 
svojej šéfke, že tu má priaťeľov zo Slovenska uvoľňuje ho a on nás pozýva na pivo. V 
podvečer sa s ním lúčime a odchádzame smerom k ďažšiemu krásnemu mestu na fjordoch - 
Stavangeru. Dostávame sa sem po ostrovoch prepojených dvomi trajektami a tromi tunelmi 
8km, 4km a 6km popod morské dno cez úžiny medzi ostrovmi. Cyklisti tadiaľ nemôžu, no 
my sme prešli! Krajina sa tu podstatne zmenila, konečne tu vidíme 
lesy.                                                                                                                                               
 
Po prezretí mesta Stavanger sa tešíme na zaujímavosť tejto oblasti, ktorá je neďaleko - 
Prekestol - plochá skala, obrovský skalný blok vyčnievajúci 600m nad hladinou Lysefjofdu.   
 
Po zvážení meníme smer trasy. Nejdeme do Osla nezaujimavou pobrežnou cestou, ale po 
doporučení turistov ideme cez vnútrozemie. Cez krásne, hlboké údolia s vysokými horami 
cez Valle, Dálen, kde začína 150-ročný, 105km dlhý Telemarský prieplav. Odtiaž do horskej 
dedinky Morgedalu v oblasti Telemark s múzeom Olava Bjaalanda - otca moderného 
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lyžovania s jednou palicou a ladného lyžiarského štýlu - Telemark. Premietli nám tu 
multimediálne kino o kraji, prírode a zvykoch tohto kraja. Pri Notoddene si prezeráme 
najväčší drevený kostol v Nórsku v Heddale z r.1147 a múzeum so skanzenom starých 
domov zo 17.-18.stor. z východného Telemarku. 
 
Do hlavného mesta Nórska - Osla prichádzame 18.8.2004. S nedočkavosťou ideme na 
začiatku mesta na poloostrov Bygdoy, kde sú zaujímavé múzeá: slávna polárna loď Fram, 
múzeum plte Kon-Tiky a člna RA II., Nórské námorné múzeum, múzeum vikingských lodí a 
Nórske žudové múzeum - skanzen vyše 150 stavieb zo 17. a 18.stor. prenesených z celého 
Nórska. V centre mesta si prezeráme impozantnú červenú dvojvežovú mestskú radnicu a 
pevnosť Akershus, Krážovský zámok, kde o 20.00hod. prebieha výmena čestnej stráže, 
Frognerov park, kde je takmer 200 sôch Gustava Vigelanda zo žuly a bronzu v životnej 
vežkosti. Prespávame u nášho českého priateža Jirku, s ktorým sme sa zoznámili pred Oslom 
a ktorý tu osem rokov pracuje. Ráno si ešte prezeráme slávny  skokanský mostík 
Holmenkollen s lyžiarským múzeom. 
Za zlého počasia odchádzame z Osla striedavo po cyklochodníkoch a obchádzame vyše 
100km dlhý krásny Oslofjord. S obtiažami postupujeme zvlneným, hornatým územím za 
protivetra a častého dažďa cez mestá Moss, Halden do Švédska. Vstupujeme do mesta 
Goteborg a po prehliadke mesta pokračujeme cez Valberg, Falkenberg, Halmstad do 
Helsingborgu. Tu po prezretí si mesta krátkym trajektom prechádzame zo Švédska do 
Dánska. V meste Helsingor, si prezeráme známy hrad Kronborg, kde William Shakespeare 
zakonponoval dej Hamleta. 
 
Do Kodane prichádzame po Slnečnej prímorskej ceste Strandvejen po cyklochodníku, ktorý 
lemujú hrázdené domčeky s rákosovými strechami i nové prímorské moderné domčeky, vilky 
a chatky. Dažďové preháňky dopĺňa vietor, ktorý fúka oproti, zľava i zprava a po dánskej 
rovine je vežmi nepríjemný. Krajina s množstvom fariem, na ktorých prebieha žatva a zber 
zemiakov. Hlavné mesto Dánska Kodaň s množstvom pamiatok, múzeí a historických budov 
si prezeráme od skorého rána, lebo sme prespali v parku na predmestí neďaleko sochy Malej 
morskej víly. Počasie nám praje no horšie je to už v meste Roskilde neďaleko Kodane, kde je  
múzeum starých vikingských lodí. Počas jednej z búrok po odchode z Roskilde sa 
schovávame pod prístrešok u domu, kde prichádzajú majitelia - muzikanti z nočného 
koncertu. Pani hrajúca na saxofón s manželom, ktorý hraje na varhany nám robia kávu so 
zákuskom a darujú nám CD-čko s ich nahrávkami. My im na pamiatku darujeme propagačný 
expedičný kalendárik a pamätnú malackú mincu vydanú pri príležitosti vstupu Slovenska do 
EÚ. Vo večerných hodinách stíhame ešte prejsť mestečko Koge. 
 
Posledné dni nám fúka protivietor a dopĺňajú ho časté dažďové prehánky čo nám 
znepríjemňuje jazdu po rovinatom Dánsku, ktoré prechádzame zväčša po cyklochodníkoch. 
Po 3km moste prechádzame z ostrova Sjaelljand na Falster a kratším na ostrov Lolland až do 
Rodbyhávenu. Tu sa trajektom prepravujeme na nemecký ostrov Fehmarn do Puttgardenu.  
 
Predposledný deň expedície prejazdom cez Nemecko nám celý deň prší a fúka protivietor. I 
tak robíme 134 km, ale prejsť cez mesto Hamburg sa nám nepodarilo chýbalo nám prejsť ešte 
30 km, takže zostáva na posledný deň ešte posledných asi 100 km do konca nášho 
bicyklovania na expedícii. Budíme sa do slnečného bezveterného rána. Rýchlo balíme mokré 
odevy i stany. Mesto Hamburg prechádzame okrajom cez most ponad rieku Labe. Pomerne 
bez problémov po cyklochodníkoch a častým pýtaním sa na smer do mesta Stade a odtiaž do 
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Hagenahu. Unavení, ale šťastní sa po 5008 km a dvoch mesiacoch  sa vítame s našimi 
známymi, u ktorých sme si nechali auto. Ako poďakovanie im dávame Becherovku, 
bonbonieru a kávu a po sprche nám pripravujú veľkolepú večeru. Pomerne neskoro ideme 
spať. Ráno na 62.deň sa lúčime čaká nás 1300km dlhá cesta autom cez Nemecko a Česko. 
Domov do Malaciek prichádzame v pondelok 30.8.2004 skoro ráno o 2.30 hod. 
         
Možno sme fanúšikov cestovania aj cykloturistiky inšpirovali našou expedíciou na podobné 
dobrodružstvo a prajeme im veža pekných cestovateľských zážitkov!               
 
Lúčime sa a ďakujeme našim priaznivcom, ktorí nám počas dvoch mesiacov držali palce a 
povzbudzovali nás SMS-kami a tešíme sa na stretnutia so všetkými na našich prezentačných 
besedách či v sedlách bicyklov.  
 
           
 

        
 
                        Členovia expedície Peter Patsch z Malaciek a  Braňo Sýkora z Krupiny.       
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___________________________________________________________________________
    

Futsal 
 

 
 
Aj v tejto sezóne Vás Výbor OLSFM oslovuje s prípravou 
Malackého pohára, ktorého sa minulý ročník zúčastnilo 32 
mužstiev. Víťazom sa stala SC Fortuna, ktorá vo finále zdolala 
hráčov Plaveckého Podhradia 7:3. Na treťom mieste skončili 
2.FC Nerváci, ktorí v súboji o tretie miesto porazili Artemis až 

v penaltovom rozstrele, keď zápas skončil nerozhodne 5:5. MP 2004 sa začína 25.12.2004 a 
môžu sa doňho prihlásiť mužstvá bez obmedzenia. 
 
Jediná povinnosť , ktorú musia mužstvá zabezpečiť, napísať súpisku hráčov s menom a 
priezviskom. Táto súpiska musí byť pred začiatkom turnaja potvrdená Výborom OLSFM.  
Počas turnaja neexistujú prestupy, preto táto súpiska hráčov slúži ako doklad.  
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Volejbal – ženy 
 
1.liga – 4.kolo 
Zostava: Z.Bátoryová, Z. Pfundtnerová, J. Kučerová, D.Dorková, L. Michalovičová,  

Ľ.Vinceová  
              (J. Petrakovičová, H. Ježková) 
   
 
Po jednoznačnom zápase s extraligovou Senicou v Slovenskom pohári a týždennej prestávke, 
odohrali ženy doma svoje ďalšie dva ligové zápasy. Na víťazstvo tentoraz stačil priemerný 
výkon. Dievčatá striedali pekné okamžiky s ťahaním sa doslova o každý bod. Nadchádzajúci 
víkend cestujú do Bratislavy na Doprastav, kde ich čaká ťažší súper. 

 
Ďalší domáci dvojzápas: 

 
 
 
1.liga – 6.kolo 

 
TJ Strojár Malacky – Spoje Bratislava 

 
21.11. 2004 nedeľa  14:00 ( druhý zápas 40 minút po skončení prvého) ŠH Malina 
                                                                                                                     Ing. Dusan Rusnak 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 
 
Valcovne Biely balet 

Holiday VTJ Flyers 

Fortuna Artemis 
FKP Buldoci 

Modul Service Bororo Team 

Haky Malsport 

Športka  Celtic 

Fešáci Terno 
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Volejbal – muži 
 

V sobotu 6.11. sa Malacky predstavili v Bratislave na palubovke majstra SR. V solídne 
zaplnenej hale PKO, kam ich prišli povzbudiť aj verní fanúšikovia z Malaciek,  však 
predviedli len podpriemerný výkon. Malačania hrali bez troch posíl z VKP (po dohode 
klubov) a zraneného smečiara Barana a policajtom cestu za víťazstvom ani trochu 
neznepríjemnili. Po voľnom víkende nastúpia Malačania v piatok 19.11. v Nitre a v sobotu 
20.11. vo Zvolene. 

Výsledky: 
Extraliga mužov, 5. kolo, sobota: VKP Bratislava - Malacky 3:0 (19, 15, 18) 
Zostava MA: Zaťko, Fiala, Sládeček, Suja, Janík, Cibula, libero Rusňák (Petrovič, Haba) 
Tréner: Pavel Novota 

 Por  Druzstvo          Zap  Vyh  Pre     Sety    Body      
----------------------------------------------------------- 
  1.  Presov              9     8    1     25:    6    17 
  2.  Zvolen              9     7    2     24:    9    16 
  3.  VKP                 9     7    2     21:    8    16 
  4.  N.Mesto             9     7    2     23:  12    16 
  5.  Humenne             9     6    3     21:  15    15 
  6.  Puchov              9     3    6     18:  18    12 
  7.  Zilina              9     3    6     11:  20    12 
  8.  Nitra               9     3    6       9:  21    12 
  9.  Malacky             9     1    8       7:  25    10 
10.  S.Lubovna          9     0    9       2:  27     9 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Hádzaná 
 
Dňa 6.12.2004 zohrali naše družstvá ďalšie majstrovské zápasy. Po dlhej dobe sa z víťazstva 
tešili muži a naopak mladší dorastenci zase prehrali. Výsledky a zostavy: 
 
Muži: 1.liga SR     
Malacky – Martin    33 : 22  (13 : 15) 
Zostava: Rosko, Pavlík D. – Stachovič T. – 3,  Havlík,  Baláž, Spuchlák,  Marek – 6,   
Puškáč – 7, Hlaváč, Konček – 6, Zelenský – 9, Benka – 1,  Sedláček – 1 
 
Zápas mal dva rozdielne polčasy. V prvom dominovali hostia a zdalo sa, že domácich čaká 
ďalšia prehra. Druhý polčas bol však prekvapením nie len pre všetkých divákov, ale i hráčov, 
keď zaťažili brankára súpera 20-timi gólmi. 
 
Mladší dorast: 1.liga SR (západ)  
ŠKP Bratislava – Malacky    33 : 21  (13 : 10) 
Zostava: Piaček, Kuklovský M. – Oslej I. – 1, Borek,  Kurka – 5, Kuklovský T., Sivák – 3, 
Cabadaj – 8, Viktorín A. – 1, Martiš,  Hečko – 3  
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Starší žiaci: majstr. kraja 
Malacky – ŠKP Bratislava    26 : 21  (11 : 9) 
Zostava: Hollý – Stanek, Tic, Kuklovský T. – 4, Orešanský, Pernecký A. – 2,  Krajčír –1, 
Viktorín M. – 1, Stachovič D. – 3, Bízek, Martiš –10, Oslej D. – 4, Baláž R. – 1,  Brinzik   
 
___________________________________________________________________________ 
  
                                                                                     
JUDO 
  
V sobotu 27.11.2004 sa v Pezinku konali MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
starších žiakov a žiačok, kde sa zúčastnilo 7 džudistov z JUDO-club TJ Strojár Malacky. Vo 
svojej váhovej kategórii sa Majstrami Slovenska stala (stal) Veronika Valentová a František 
Nagy, strieborným medajlistom sa stal David Vavrinec a bronzovými Gabriel Brajer a Michal 
Orgoň. 
     
Džudisti z Malaciek sa zúčastnili:  
"Turnaj olympijských nádejí" 11.12.2004 Športová hala MLADOSŤ v Bratislave. Robíme 
tam tradične (už tretí rok) džudistického Mikuláša (ja), anjela (druhá trénerka Eva 
Mináriková) a čerta (Eliška Brajerová). 
                                  
                                                                                                                                   Ivan  Brajer 
 
Na poslednú súťaž v tomto roku sa do sychravého počasia v sobotu 18.12.2004 ráno vydali 
dve autá s džudistami z Malaciek. Na prvom ročníku Memoriálu J. Grígera sa spomedzi 80 
účastníkov najviac darilo mladšej žiačke Soni Kunštekovej, ktorá si domov priniesla zlatú 
medailu a nádherný diplom. Denis Hospodársky a Marcel Haba skončili na 5. mieste. O 
hladký priebeh súťaže sa postarala trénerka Eva Mináriková a obetaví rodičia p. Kunštek a p. 
Hospodársky. 
___________________________________________________________________________ 
  

 
 

MALACKÁ  DESIATKA  - 21. ro čník,  13. 11. 2004 

Výsledková listina: 
 
Kategória: žiačky 
 
1. Aneta  HOLLÁ  AC Malacky 42:59,2 
2. Alica  MACKOVÍCHOVÁ AC Malacky 48:20,4 
3. Romana  STOLÁROVÁ AC Malacky 49:35,9 
4. Ela KUBINCOVÁ AC  Malacky 51:03,2 
5. Adriana  VÁVROVÁ Malacky 56:13,7 
6. Nikola KONČEKOVÁ Malacky 56:20,9 
7. Alexandra  SCHILDOVÁ   AC Malacky 56:23,8 
8. Veronika HARCULOVÁ Malacky 58:06,1 
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9. Erika CHOVANCOVÁ Malacky - 
 

Kategória:  juniorky 
 
1. Natália  RAKOVÁ Bratislava 45:48,7 
2. Jana  SEDLÁKOVÁ AC Malacky 48:20,3 
 
Kategória:  ženy 20- 34 r. 
 
1. Zuzana  NOVÁČKOVÁ Bratislava 37:31,8 
2. Denisa PLEŠIVKOVÁ Trnava 57:27,3 
                       
Kategória: ženy 35 – 49 r. 
1. Elena PARÁKOVÁ Svätý Jur 52:33,7 
 
Kategória:  ženy nad 50 r. 
1. Mária  KRČMÁROVÁ BBS Bratislava 50:23,4 
 
 
 
Jozef  PULLMAN                                                                      Mária TRENČÍKOVÁ 
hlavný  rozhodca                                   predsedníčka org. výboru  
 
 
 
Celkový počet pretekárov  87. 
 
Bol prekonaný rekord  Dušana Hlubockého z roku 1996. 
Nový rekord:  Milan Fedák  STU Bratislava   30:56,0 min. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
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