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ZO ŽIVOTA MESTA 
 

 
Plot „slobody“  

 
 
Toto je pár smutných záberov na drôtený plot, ktorý je už z väčšej časti hotový. Nachádza sa v 
krásnych borovicových lesoch na území zvanom Záhorie, v objatí obcí  Malacky, Pernek, 
Rohožník a Kuchyňa. Vyrástol v priebehu jesene 2005 a meno jeho majiteľ je veľmi hmlisté. 
 
 

 

  
 
 
 

Je to jeden z prípadov, ktoré sa vyskytujú čím ďalej vo väčšom množstve. Malé-veľké krivdy 
páchané v mene peňazí a moci. 

 
Je dôležité napísať aký má význam táto oblasť pre človeka, ktorý má pozitívny vzťah k prírode a 
k pohybu. Je to miesto prevažne ihličnatých lesov, lesných cestičiek, potôčikov a rybníkov. 
Prostredie bohaté na zvieratá (srnčia zver, vysoká zver, zajace, diviaky...), tak tiež vtáctvo a aj 
vodný svet. Ľudia sem chodia zbierať hríby, lesné plody a bylinky. Veľmi časté sú prechádzky na 
čerstvom vzduchu, na bežkách, bicyklovanie a jazda na koni. Borovicové lesy a piesčitá pôda 
vytvára priam prímorské prostredie. 
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Jedného dňa tu začal rásť plot.  

 

    
 

Po historickej stránke vedie cez toto územie Vývratská cesta, ktorú dal vybudovať gróf Ján Pálffy 
a spája mestečko Malacky s mestom modranskej keramiky Modrou. Plot si tu nedovolili postaviť 
ani Nemci ani komunisti.  

 

   
 

Územne priestor patrí Slovenskej armáde, ale tá o výstavbe plotu nevie alebo sa tvári, že nevie. 
Na písomné otázky starostu jednej z obcí, ktorý bol z výstavby plotu priam šokovaný, 
ministerstvo obrany neodpovedá. S problémom bola oboznámená aj TV Markíza, ktorá natočila 
krátky dokument, kde sú aj rozhovory s miestnymi obyvateľmi. Prisľúbila, že sa bude o tento 
prípad zaujímať, ale ubehol už pomaly mesiac a nejako to nadšenie z jej strany opadlo. Asi po 
zistení, kto za tým stojí sa jej to neoplatí...  
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V dnešnej dobe je najlepším informátorom obyčajný, jednoduchý človek. Zvedavosť, klebety a 
nedržanie jazyka za zubami vždy odhalí niečo aj keď to má pečať SECRET. Hovorí sa, že to dali 
postaviť dvaja známi bohatí podnikatelia, jeden bývalý príslušník policajného zboru a druhý 
majiteľ veľkých firiem a dokonca aj prvoligového futbalového klubu. Zvieratá a stromy v 
ohraničenom priestore sa už báť nemusia, lebo ich stráži súkromná bezpečnostná služba na 
veľkých autách. Možno, že by sa mali báť ich poľovníckych a pytliackych chúťok. 

 
Je to smutný prípad a bolí to... Ten plot rozdelil cesty, rozdelil rastliny, rozdelil zvieratá a ľudí. 
Je len na nás čo urobíme. Verím, že to čo urobíme bude správne. 

__________________________________________________________ 
 

Petičný výbor proti železnej opone na Záhorí 
 

Protest občanov proti novej železnej opone na Záhorí sa konal:       

 
 

Kedy:    v stredu, 7.6.2006 
O koľkej: 10.00 hod. 
Kde:  Dom novinárov SSN, Župné nám. 7, malá zasadačka – 1. posch. 

  
Stano Marton-zástupca občanov Záhoria, predseda 
Petičného výboru 
Róbert Bujna, starosta obce Kuchyňa 
Ján Želipský, starosta obce Rohožník 
ThDr. Ladislav  Ostrák- dekan Kuchynsko-Perneckej 
farnosti 
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Na Záhorí vo vojenskom priestore vyrastal plot, ktorý zamedzí vstupu ľudí do tejto oblasti. 
Vznikne tu zvernica o rozlohe 2 200 ha pre pár vybraných poľovníkov. Starostovia okolitých 
obcí spolu s občanmi sa rozhodli postaviť proti tomuto zámeru. Výstavbou oplotenia by došlo pre 
verejnosť k trvalému uzavretiu celého územia lesov medzi Pernekom, Kuchyňou, Rohožníkom 
a Malackami. “Považujeme to za neprípustný zásah do našich občianskych práv a slobôd, a to 
najmä do nášho práva na priaznivé životné prostredie a práva na slobodu pohybu.”  
 
______________________________________________________________________________ 
 
SOS Záhorie 
 
Priemyselný park zničí najvzácnejšie lesy Záhoria v hodnote stoviek miliónov korún. Najkrajšie 
lesy v najväčšom meste Záhoria majú ustúpiť výstavbe. Vyrúbeme vzácne lesy kvôli výstavbe 
cesty a inovačného centra?  
 
 
Malacky, 18.4. 2006 - na Záhorí hrozí zničenie ďalších desiatok hektárov lesa v hodnote 
stoviek miliónov korún, a to priamo na okraji okresného mesta Malacky. Lesy majú byť 
vyrúbané a zastavané cestami a infraštruktúrou v rámci prípravy zóny „C“ priemyselno-
technologického parku Záhorie - Eurovalley. Fragmentácia súvislých lesných porastov 
spôsobí ich postupnú degradáciu. V rámci zóny „C“ budú zničené viaceré lesné biotopy 
národného a európskeho významu. Štátna ochrana prírody - Správa Chránenej krajinnej 
oblasti Záhorie vyčíslila ich hodnotu na viac ako 550 miliónov korún. Vo svojom stanovisku 
žiadajú, aby sa nová cesta ako aj celá výstavba plánovaná v zóne „C“ posunula viac na 
západ a zmenšila sa celková zastavaná plocha, čím by sa umožnilo zachovanie aspoň časti 
najhodnotnejších lesných porastov ako prírodného parku. Bohužiaľ ale toto stanovisko 
nerešpektuje Mesto Malacky, ktoré už na stavbu ciest vydalo stavebné povolenie ani 
Obvodný lesný úrad, ktorý už vydal súhlas na mimoriadnu ťažbu dotknutých lesných 
porastov.  

 

Po vyrúbaní časti lesa firmou LUGO pred rokom a pol tak hrozí, že dôjde k ďalšej devastácii 

prírody a k trvalému úbytku lesov priamo na území mesta. Malacky sa tým zaradia na čoraz dlhší 

zoznam miest a obcí, ktoré uprednostňujú krátkodobý zisk  (ktorý ako ukazuje príklad LG Philips 

Displays môže byť naozaj veľmi krátkodobý) pred dlhodobým prínosom, ktorý by plynul zo 

zachovania týchto lesov pre rekreáciu obyvateľov. 

Vyzývame preto Mesto Malacky, Obvodný úrad životného prostredia a Obvodný lesný úrad, aby 

zbytočne neustupovali tlaku investorov, zrušili stavebné povolenie vydané v rozpore so zákonom 

a zachránili vzácne lesy na území mesta pred ich zbytočnou likvidáciou.  

Alica Masaryková  
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______________________________________________________________________________ 
 
Klub veteránov letiska Kuchyňa 
 
Výročná schôdza KVLK 
 
Dňa 25.2. 2006 sa konala Výročná členská schôdza Klubu Veteránov letiska Kuchyňa (KVLK) v 
zasadačke MsÚ Malacky. V tomto príjemnom a kultúrnom prostredí bola zhodnotená činnosť 
klubu za r. 2005 a boli prijaté úlohy na rok 2006. 
 
VČS začala spomienkou na osem príslušníkov SDLT (samostatnej dopravnej letky), ktorí 
zahynuli 19.1. 2006 pri letecke havárii pri návrate domov zo služieb K-FOR. Mnohí z nich sa 
podieľali na spolupráci s klubom a boli i garantmi tejto spolupráce. V diskusii boli najviac 
rozoberané otázky zdravotného a sociálneho zabezpečenia bývalých príslušníkov OS SR, kde 
padli aj kritické pripomienky na riešenie týchto otázok zo strany kompetentných orgánov MO 
SR. Činnosť klubu je zameraná na organizovanie návštev kultúrnych a historických pamiatok, na 
stretnutia s velením vzdušných síl, ale predovšetkým na stretnutia bývalých spolupracovníkov 
letiska Kuchyňa.  
______________________________________________________________________________ 
 
Pozemské TV vysielanie v SR 

Prechod z analógového na digitálne TV vysielanie je jednou z priorít v rámci Európskej únie. 
Dňa 24. mája 2005 prijala Komisia Európskych spoločenstiev základný dokument týkajúci sa 
urýchlenia prechodu z analógového na digitálne vysielanie. Na základe tohto Oznámenia vyzvala 
Rada členské štáty EÚ, aby o. i. ukončili prechod z analógového na digitálne pozemské TV 
vysielanie do konca roku 2012 a aby do polovice roka 2006 publikovali, ak tak ešte neučinili, 
svoje návrhy a časový plán prechodu. Zároveň členské štáty vyzvala zaistiť, aby politické 
intervencie boli transparentné, oprávnené, primerané a aby boli uskutočnené včas a boli 
nediskriminačné. Rada ďalej konštatovala, že „prechod z analógového na digitálne vysielanie je 
komplexný proces so sociálnymi a ekonomickými dopadmi, pričom je však veľkou výzvou pre 
priemysel, používateľov a štátne orgány“. 

Slovenská republika ako riadny člen Európskej únie v roku 2005 výzvu Rady EÚ prijala, s 
cieľom ukončiť proces digitalizácie pozemského televízneho vysielania do konca roka 2012. 
Pretože proces digitalizácie pozemského televízneho vysielania na Slovensku sa dotkne väčšiny 
obyvateľov Slovenska svojimi nevyhnutnými dôsledkami, najmä technickými, ekonomickými 
a sociálnymi, úloha štátu je v tomto procese nenahraditeľná.  

Stratégia prechodu z analógového na digitálne pozemské TV vysielanie v SR (ďalej len stratégia 
prechodu) popisuje hlavné ciele a zásady prechodu, formuluje úlohu štátu a príslušných orgánov 
štátnej správy pri vytváraní podmienok prechodu, obsahuje posúdenie existujúcej situácie v TV 
vysielaní na Slovensku a stanovuje potrebné kroky a postupy, vedúce k začatiu pravidelného 
pozemského digitálneho TV vysielania najneskoršie 30. júna 2007 a ukončeniu pozemského 
analógového TV vysielania v roku 2012.  



 9 

Situácia v regiónoch Slovenska 

 

V roku 2005 bola vykonaná analýza okresov Slovenska z hľadiska ich charakteristík a 
disponibility. Okresy boli rozdelené do ôsmich typov. Charakteristika typov je založená na 
prezentácii hodnotenia silných a slabých stránok daného typu v sledovanom bloku premenných 
(urbanizovanosť, index vzdelania, environmentálna infraštruktúra, ekonomická produkčná 
výkonnosť, index pohybu, technicko-informačná infraštruktúra, sociálna situácia, osídlenie, 
populačný index). Na základe týchto kritérií boli okresy zaradené podľa pripravenosti na 
zavádzanie DVB-T do typov (od najpripravenejších po najmenej pripravené) nasledovne: 

 

Typ 1 – tvoria 4 okresy: Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Zvolen 

Typ 2 – tvorí 8 okresov: Pezinok, Piešťany, Trnava, Prievidza, Púchov, Trenčín, Nitra, Žilina 

Typ 3 - tvorí 13 okresov: Malacky, Senec, Dunajská Streda, Hlohovec, Senica, Skalica, Bánovce 
nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Topoľčany, 
Liptovský Mikuláš, Turčianske Teplice 

Typ 4 – tvorí 12 okresov: Poprad, Martin, Považská Bystrica, Prešov, Banská Štiavnica, 
Ružomberok, Žiar nad Hronom, Humenné, Dolný Kubín, Spišská 
Nová Ves, Kysucké Nové Mesto, Michalovce 

Typ 5 - tvorí 5 okresov: Bytča, Čadca, Námestovo, Tvrdošín, Stará Ľubovňa 

Typ 6 - tvorí 10 okresov: Galanta, Partizánske, Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Zlaté 
Moravce, Brezno, Lučenec, Žarnovica  

Typ 7 - tvorí 10 okresov: Detva, Krupina, Poltár, Bardejov, Levoča, Medzilaborce, Snina, 
Stropkov, Svidník, Sobrance  

Typ 8 - tvorí 10 okresov: Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Vranov 
nad Topľou, Gelnica, Košice - okolie, Rožňava, Trebišov  

 

Z vykonaného celoslovenského prieskumu vyplynuli protirečenia: verejnosť chce prijať 
zavedenie digitálnej televízie, ale väčšina nie je pripravená pristúpiť na potrebné vybavenie 
domácností. Má záujem o kvalitnejší obraz a zvuk, väčší počet dostupných TV kanálov, ale 
väčšina nie je solventná. Preto nemožno rozhodovať iba na základe deklarovaných postojov, viac 
sa musí prihliadnuť na kúpyschopnosť domácností v jednotlivých krajoch a oblastiach 
frekvenčných vyhradení. Okrem toho, zavádzanie týchto inovácií by sa verejnosti malo pred-
kladať v podobe spoluúčasti domácností na modernizácii televízneho vysielania u nás. 

 

S prihliadnutím na zistené okolnosti je vhodné začať s postupným procesom zavádzania v 
nasledujúcich oblastiach frekvenčných vyhradení: 

 

- Bratislava, Trenčín, Košice (solventné zázemie),  

- Žilina, Rimavská Sobota (dopyt po zvýšenej kvalite obrazu). 



 10 

Dopady prechodu na obyvateľstvo 

Prechod z analógového na digitálne pozemské TV vysielanie je komplexný proces so sociálnymi 
a ekonomickými dopadmi. Tento proces sa prakticky dotkne väčšiny obyvateľstva Slovenska, 
pretože  pozemské TV vysielanie  má na Slovensku  v porovnaní s inými formami TV vysielania 
najvýznamnejšie postavenie. 
 
Potvrdzujú to výsledky prieskumu a analýzy, ktoré uskutočnilo Ministerstvo dopravy, pôšt 
a telekomunikácií SR koncom roka 2005. 

 

Vláda sa bude angažovať pri zlepšovaní legislatívneho prostredia, ktoré vytvorí vhodné 
podmienky na prechod z analógového na digitálne pozemské TV vysielanie s dôrazom tieto 
otázky: 

- vydávanie licencií pre nových vysielateľov a už vysielajúcim vysielateľom, ktorí budú mať 
záujem o digitálne vysielanie, 

- stanovenie zásad licenčného konania pre vysielateľov, 

- režim ukončovania analógového vysielania na TV kanáloch pridelených podľa zákona 
č.. 308/2000 Z. z., 

- stanovenie podmienok na  zostavovanie multiplexov, 

- stanovenie podmienok na poskytovanie iných ako obrazových a zvukových služieb, 

- oddelenie regulácie obsahu od regulácie prenosu pri zachovaní nevyhnutných väzieb medzi 
príslušnými regulačnými orgánmi. 

 

Vláda v oblasti regulácie obsahu s ohľadom na rozšírenie frekvenčného priestoru a možností 
prenosu viacerých programov (multiplexu) v jednom TV kanáli obmedzí rozsah regulácie na 
nevyhnutnú mieru a v súlade s požiadavkami EÚ prenesie dôraz na zabezpečenie názorovej a 
programovej rozmanitosti, ochrany maloletých a pod.. Vlastnosti DVB-T v spojení s 
frekvenčnými plánmi, ktoré budú výsledkom konferencie RRC-06 umožnia, aby o vysielanom 
programe rozhodli prevádzkovatelia vysielacej siete, ktorí svoju prenosovú kapacitu ponúknu 
vysielateľom. 

 

V oblasti regulácie prenosových sietí bude vláda aktívne presadzovať dôsledné uplatňovanie 
nového regulačného rámca elektronických komunikácií (zákon č. 610/2003 Z.z. o elektronických 
komunikáciách) s dôrazom na optimálne využívanie frekvencií, pri rešpektovaní zásady 
minimalizovať dopady na koncového používateľa. 
 
 
Grafické zobrazenie pokrytia Slovenska vysielaním DVB-T v jednotlivých rokoch 
(minimálny počet vysielaných multiplexov) 
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2007 

 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Nový webový portál www.lepsisvet.sk pomôže ľuďom, zvieratám i prírode 
 
Nové občianske združenie Sociálno-ekologické hnutie SVET PRE VŠETKÝCH  začalo svoju 
činnosť spustením prvého projektu webového portálu www.lepsisvet.sk. Jeho cieľom je 
aktivizovať ľudí, aby pomáhali ľuďom, zvieratám a prírode  a búrať mýtus, že dobro a ľudskosť 
sa spája iba s láskou k človeku. Web sa má stať virtuálnym miestom stretnutia ľudí, ktorí pomoc 
potrebujú a tých, ktorí ju môžu a chcú poskytnúť.  
 
Návštevník si môže na ňom nájsť prehľad aktivít mimovládnych združení, samospráv, škôl, 
firiem a rôznych inštitúcií či jednotlivcov. Web mu ponúka zoznam projektov do ktorých sa môže 
zapojiť, ako aj finančných zbierok, petícií či rôznych typov akcií. Dôležitou súčasťou webu je 
adresár inštitúcií  a miest, ktoré človek potrebuje, ak hľadá pomoc. Návštevníci si môžu prečítať 
aj zaujímavé informácie ako sú životopisy osobností, ktoré zmenili svet, fakty o problémoch 
sveta, mýty, s ktorými sa stretávajú ľudia pracujúci v treťom  sektore ako aj citáty a kalendár s 
akčnými dňami. Inzercia dáva možnosť nájsť pomoc všetkým, ktorí ju potrebujú.  
 
Aj keď tento web bude plný aktivít pre lepší svet, nebude zverejňovať všetky. Sociálno-ekolo-
gické hnutie SVET PRE VŠETKÝCH nemá záujem propagovať tie, ktoré aj keď ukazujú 
ľudskosť sú spojené aj s konzumom, luxusom, krásou, porušovaním ľudských práv, práv zvierat 
a znečisťovaním životného prostredia alebo sú podporované firmami a nadnárodnými 
spoločnosťami, ktoré si nimi chcú očistiť svoje zlé meno, pretože tiež ubližujú ľuďom, zvieratám 
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či prírode. Obsah webu sa bude naďalej dopĺňať a každý sa môže stať jeho tvorcom radou a 
tipmi, čo na ňom chýba. 
 
Cieľom a poslaním združenia je prispievať k hodnotovému pretváraniu spoločnosti založenej na 
sociálnej spravodlivosti, environmentálnej udržateľnosti a globálnej zodpovednosti; presadzovať 
mier a rešpektovanie práv všetkých živých bytostí; šíriť solidaritu, porozumenie a princípy etiky 
Zeme medzi ľuďmi. Bude realizovať projekty na pomoc ľuďom, zvieratám aj prírode a jeho 
členovia sa zamerajú najmä na sociálnu pomoc na Slovensku i v Afrike, na projekty v oblasti 
životného prostredia a na oboznamovanie verejnosti s právami zvierat.  
 
______________________________________________________________________________  

 
Teletext 
 
Malacky (14. júl) – Listovať v teletexte malackej televízie lokálnej televízie eM TV môžu od 
12.  júla už okrem abonentov káblovej televízie v meste aj návštevníci internetovej stránky 
mesta Malacky www.malacky.sk.  
 
Mesto Malacky pokladá sprístupnenie teletextu na internete za úspech, pretože samospráva, ktorá 
zamestnáva redakciu ako výrobcu vysielania, získava možnosť osloviť informáciami z prostredia 
radnice i všetkých oblastí života na lokálnej úrovni každého občana, obyvateľa mesta či 
priľahlého regiónu, ale i náhodného návštevníka, turistu. Tento krok je ojedinelý aj na 
celoslovenskej úrovni a dokazuje prvenstvo malackej televízie, pretože podľa dostupných 
zdrojov spomedzi 45 lokálnych a regionálnych televízií združených v Spolku lokálnych 
televízií LOToS zatiaľ k podobnému činu nepristúpil nikto. 
 
Malacký teletext bol na jeseň 2005 ocenený za mimoriadny prínos z pohľadu úžitku pre občana 
v kategórii Nové služby na medzinárodnom kongrese informačných technológií ITAPA 2005. 
Bronzová ITAPA 2005 sa tak stala záväzkom a výzvou k ďalšiemu zlepšovaniu komunikácie 
medzi samosprávou a občanmi. Vďaka teletextu na internete v týchto dňoch informácie z mesta 
„vystúpili z káblov“ a našli si neobmedzenú cestu k širokej verejnosti. 
______________________________________________________________________________ 
 
 
TARIFA č.  1/2006 za poskytovanie služieb retransmisie platná pre Mesto Malacky –  
                                                 fyzické osoby 
 
Príjem signálu- rozsírený súbor   16 programov 
 
Účastník KDS                               167,- Sk               mesačne       vrátane  DPH 
                                                      501,- Sk               štvrťročne     vrátane DPH 
                                                   2 004,- Sk               ročne              vrátane  DPH 
 
Dôchodcovia nad 65 rokov          130,- Sk               mesačne        vrátane DPH 
                                                     390,- Sk               štvrťročne     vrátane DPH 
                                                   1 560,- Sk              ročne              vrátane DPH        
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______________________________________________________________________________ 
 
Najkrajšie kalendáre Slovenska 2006 

 

V priestoroch Štátnej vedeckej knižnice 22. marca sprístupnili výstavu Najkrajšie kalendáre 

Slovenska 2006. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 28. marca. Celkom 28 ocenení 

a 4 čestné uznania udelila v Banskej Bystrici  vystavovateľom kalendárov z celého Slovenska. 

Tak rozhodla porota tejto jedinej prestížnej súťaže slovenskej kalendárovej tvorby. V 14. ročníku 

súťaže prijali organizátori: Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov a Štátna 

vedecká knižnica v Banskej Bystrici 52 kalendárov, ktoré na súťaž nominovalo 32 vydavateľov. 

Najsilnejšie boli už tradične obsadené kategórie kalendárov firemných  a kalendárov voľne 

predajných z domácich i zahraničných predlôh. Vyše 50 najkrajších slovenských kalendárov si 

mohli záujemcovia prehliadnúť do 16. apríla v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici, 

v Leviciach, v Piešťanoch, Prešove, Žiari nad Hronom a v Liptovskom Mikuláši.  

  
 
Vyhodnotenie: 
 
 
NÁSTENNÉ VIACLISTOVÉ - FIRMENÉ DOMÁCE PREDLOHY 
 
1. miesto  -  Litografia, ZSŠ Polygrafická 
2. miesto  -  Naturphoto, Whirlpool Slovakia    
2. miesto  -  Biofaktory, GEE & STONE       
3. miesto  -  Krásy mikrosveta siníc, VEDA vydavateľstvo SAV 
Ocenenie za mimoriadny prístup - Reliéfny kalendár, Slovenská knižnica pre nevidiacich 
 
NÁSTENNÉ VIACLISTOVÉ - VOĽNE PREDAJNÉ DOMÁCE PREDLOHY 
 
1. miesto - Slovenské impresie, REDA 
2. miesto - Slovensko DE LUX, Spektrum Grafik 
3. miesto - Slovenské maliarstvo, Spektrum Grafik 
 
NÁSTENNÉ VIACLISTOVÉ - VOĽNE PREDAJNÉ ZAHRANIČNÉ PREDLOHY 

1. miesto - Renoir, Spektrum Grafik 
2. miesto - Special bikes, Spektrum Grafik 
3. miesto - Castle, Spektrum Grafik 
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ZAHRANIČNÝ VYDAVATELIA 

Osobitná cena za grafiku a polygrafické spracovanie  Krajiny, Helma, s. r. o 
Osobitná cena za grafiku a polygrafické spracovanie Stavby sveta, Helma, s.r.o 
 
 
MESTÁ A OBCE 
 
1. miesto  -  Historické fotografie Piešťan, Mesto Piešťany 
2. miesto  -  Historický kalendár, Mesto Malacky 
3. miesto  -  Obec, Seňa 
 
NÁSTENNÉ JEDNOLISTOVÉ - PLAGÁTOVÉ 
 
1.miesto  -  Remeslá našich predkov na Slovensku – Gupress 
2. miesto  -  Obec pod Tatrami, Štrba 
3. miesto  -  Donovaly – psie záprahy, Anton Duša -Artem 
 
STOLOVÉ KALENDÁRE 
 
1. miesto  - Willing – Metafory, GEE & STONE 
2. miesto  - Tatry, Helma, s.r.o 
3. miesto  -  Lunárny kalendár, Helma s.r.o 
 
AUTORKSÉ KALENDÁRE 
 
EX AEQUO  - Igor Boháč 
EX AEQUO - Ján Vítek 
 
KARTIČKOVÉ 
 
1. miesto  -  Fauna, Environmentálna spoločnosť Lutra,  
2. miesto  -  Pohľad na obec Zuberec, obec Zuberec 
3. miesto  - Tatranskí orly,  KPM – Leopold Klas 

INÉ DRUHY: 
 
EX AEQUO  - Minidiár, ZSŠ Polygrafická 
EX AEQUO  - Ročenka odbojárov, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 
EX AEQUO  - Internetový diár, íver s.r.o 
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_____________________________________________________________________________ 

 
Odhalenie sochy M. R. Štefánika 

 
Za účasti poslancov MsZ, škôl, spoločenských organizácií, štátnych inštitúcií, Zväzu vyslúžilých 
vojakov, skautov, zástupcov Leteckej základňe Kuchyňa, Šfefánikovských spolkov, pozostalých 
z rodiny Štefánika, vdp. dekana M. Pokopca, architekta Gavulu a občanov Malaciek sa 30. apríla 
2006 uskutočnilo slávnostné odhalenie sochy Milana Rastislava Štefánika na pôvodnom mieste 
na Mierovom námestí, odkiaľ bola socha pre rokmi odstránená. Pri odhaľovaní sochy 
primátorom mesta zneli kostolné zvony, slávnostné salvy a prelet lietadiel. Na záver boli hostia 
pozvaní na slávnostnú večeru do hotela Atrium. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Splynutie spoločnosti 
 
Spoločnosť SLUŽBYT MALACKY, a.s. dňom 1.1.2006 splynula so spoločnosťou TERMING, 
a.s. Bratislava do novej spoločnosti TERMMING, a.s. 
Splynutie obidvoch spoločností je vykonané v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. 
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v znení neskorších predpisov. 
 
Charakteristika splynutých spoločností je rovnaká v predmete podnikania: výroba a dodávka 
tepla a správa bytov. 
 
Dôvod splynutia: Po ukončení regulácie cien energií a otvorení trhu s energiami, vstupu 
iných dodávateľov energií na slovenský trh, sa otvoria väčšie možnosti dojednávania cien 
energií ako u monopolných dodávateľov z dôvodu väčších objemov. 
Cieľ: V konečnom dôsledku stabilizovanie ceny tepla pri maximálnej hospodárnosti  
výroby. 
 
Nový názov spoločnosti, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I  je  TERMMING, a.s.  
                                                                                                       Terézia Osuská členka predstavenstva 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Jednotka HaZZ 
 
Zásahová činnosť jednotky Okresného riaditeľstva Hasičského  a záchranného zboru 
v Malackách vykonala  76 výjazdov, z toho: 15 k likvidácii požiarov, 24 k dopravným nehodám, 
28 k technickým zásahom, 5 k povodňovým prácam, 1 krát otváranie bytu a  v 3 prípadoch bol 
uskutočnený výjazd k planým poplachom. 
Za uvedené obdobie bola poskytnutá pomoc 48 osobám, z toho 21 osôb bolo zranených a 4 osoby 
usmrtené.   
Na území  okresu Malacky vzniklo v prvom štvrťroku 22 požiarov. Pri  požiaroch došlo 
k zraneniu dvoch osôb. V 8 prípadoch požiar vznikol z neopatrnosti pri používaní otvoreného 
ohňa a  vypaľovaní trávy a suchých porastov. Nevyhovujúci stav vykurovacích telies 
a dymovodov zapríčinil 4 požiare. Prevádzkovo technické poruchy zapríčinili 10 požiarov. Na  
majetku vznikla priama škoda vo výške 1 873 000,-Sk, uchránené hodnoty  boli vo výške 
15 360 000,-Sk. 
                                                                                                            npor. Ing. Jaroslav Mihátsch 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 

Výjazd strany SMER-sociálna demokracia 
 
Strana SMER – sociálna demokracia začala v Malackách a okolí s výjazdami po Slovensku 
Uragán smerom k ľuďom 
 
Malacky apríl 2006 – Kultúrno – spoločenským programom s názvom Uragán zábavy a politiky 
ukončila v kine Záhoran v Malackách v sobotu 1. 4. 2006 strana SMER – sociálna demokracia 
svoj prvý výjazd po všetkých okresoch Slovenskej republiky. Asi 300 ľudí nielen z Malaciek 
v dvojhodinovom programe skvele zabávali humoristi Andy Kraus a Peter Marcin, spolu so 
zástupcami strany predsedom Robertom Ficom, podpredsedami Robertom Kaliňákom, Dušanom 
Čaplovičom a Pavlom Paškom. 
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Predstavitelia strany sa počas výjazdu stretli s občanmi Malaciek, Stupavy, Lozorna, Petržalky, 
Vysokej pri Morave a Valčíku. Navštívili takisto regionálnych podnikateľov, lekárov 
a zdravotnícky personál v Nemocnici v Malackách a vo Fakultnej nemocnici na Mickiewiczovej 
ulici v Bratislave, Mestskú políciu v Malackách či učiteľov na konferencii v Petržalke. „Aj 
týmito stretnutiami sa snažíme napĺňať náš slogan Smerom k ľuďom. Pretože o tom je naša 
politika. O stretávaní sa s ľuďmi, diskutovaní o ich problémoch. Len takto môžeme prichádzať 
s riešeniami, ktoré budú smerovať k ľuďom a robiť ich životy lepšími,“ hovorí Robert Fico, 
predseda strany SMER – sociálna demokracia. 
 
Silvia Glendová 
hovorkyňa strany SMER – sociálna demokracia 
______________________________________________________________________________ 
 
Turisticko-informa čná kancelária v Malackách 
 
Od 29. júna začal v priestoroch Inkubátora Malacky na Bernolákovej ulici ponúkať turistom aj 
domácim služby turisticko-informačná kancelária.  
 
TIK poskytuje informácie o : 

- kontaktoch na úrady, inštitúcie a ostatné zariadenia v meste Malacky a okolitých 
ubytovacích a stravovacích zariadeniach 

- historických pamiatkach v meste 
- spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach 
- turisticky zaujímavých miestach 

 
Zabezpečuje taktiež predaj:  

- propagačných a informačných materiálov o mesta a okolí 
- suvenírov a upomienkových predmetov 
- tlmočnícke a sprievodcovské služby po meste… 

______________________________________________________________________________ 
 
Stretnutie turistických informa čných centier BKIS a regiónov Malé  Karpaty 
a Záhorie    
 
Účastníci sa vzájomne vymenili informácie o svojej činnosti a dôležitých kultúrnych 
a spoločenských podujatiach 
Účastníci sa dohodli na vzájomnej výmene informačných a propagačných materiálov, pričom 
centrálna výmena materiálov sa uskutoční na najbližšom stretnutí 
Účastníci sa dohodli na ďalšom stretnutí dňa 27.6. 2006 o 11.00 hod v Bratislave, na riaditeľstve 
BKIS v budove PKO, pričom budú prizvaní aj ďalší partneri – Bratislavský samosprávny kraj, 
a TIK/MÚ Devínska Nová Ves, Nitra, Trnava, Stupava, Sv. Jur, Záhorská Bystrica, Vysoká pri 
Morave 

 
Kalendár nosných podujatí v rámci regiónu sa podujala zostaviť Zuzka Škovránková zo Senca. 
Zároveň BKIS overí ďalšie vydanie kalendára podujatí ako i kultúrnej mapy Samosprávneho 
kraja, ako aj možnosť odberu materiálov, ktorých Samosprávny kraj vydal. 
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______________________________________________________________________________ 
 
Turistické známky už aj v Malackách 
 
Od júla 2006 majú už aj Malacky, svoju vlastnú „turistickú známku“, ide o malý drevený krúžok 
na ktorom je znázornená jedna z dominánt mesta – židovská synagóga. Turistické známky, budú 
slúžiť na spropagovanie mesta a priblíženie ho turistom aj samotným obyvateľom mesta, môžu 
poslúžiť aj ako cenný suvenír pre priateľov a známych, ktorým budete chcieť niečo z Malaciek 
doniesť... 
Veľkú cenu budú mať aj pre zberateľov.  
 
Nájdete ich v Turisticko – informačnej kancelárii v Malackách (Budova Inkubátora), kde sa budú 
predávať za 40,-. 

 
 

 
Návštevnosť TIKu po mesiaci 
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Výrub stromov 
 
28.februára 2006 sa v Zámockom parku v Malackách (pred zámok/kaštiel) konalo stretnutie 
ohľadom označovania stromov pred ich výrubmi  
  
Jednalo sa o jednu z nevyhnutných aktivít projektu "Obnova a rekonštrukcia Zámockého parku v 
Malackách - II. a III. etapa - časť 1 (Sadovnícke úpravy)".  
  
Je to jedno z posledných takýchto označovacích stretnutí na stromoch v parku. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Delegáti EÚ – Zámocký park Malacky 
  
13.mája 2006 nás Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vyzvalo a požiadalo na 
privítanie zhruba 50-člennej výjazdovej skupiny EU-delegátov, ktorý budú zvedaví na náš 
zrekonštruovaný Zámocký park v Malackách. 
  
Ministerstvo výstavby a RR SR doporučilo na tento ich výlet, takú menej formálnu návštevu, 
zástupcov Európskej únie z Bruselu náš Zámocký park, lebo išlo do neho slušné množstvo peňazí 
z EU-programu INTERREG III A a preukazujeme v rámci projektu aj zapojenie sa do siete 
prihraničných parkov, kde teraz je už zaradený aj náš malacký Zámocký park. 
  
Pri  dokončených prácach v Zámockom parku išlo o prečistenia porastov, výruby starých , 
suchých a silne poškodených a narušených stromov, odfŕezovanie pňov na frekventovaných 
miestach, nové oplotenia okolo športových areálov v parku a na hranici s nemocnicou a menšie 
asanačné práce nefunkčných objektov v parku. 
 
Tieto rekonštrukčné práce boli podporené z Cezhraničného programiu CIP INTERREG III A 
Rakúsko - Slovenská republika a ukončené.  
  
______________________________________________________________________________ 
 
Čistejšie Tri duby 
 
V sobotu 22. apríla, na Deň Zeme, sa uskutočnilo upratovanie potoka Malina v okolí Troch 
dubov. Akciu financovalo ekologické zoskupenie Daphne, ktoré sa zameriava na čistenie vôd. 
Dobrovoľníkov, ktorí vyčistili kus prírody a naplnili 15 vriec rôzneho odpadu, bolo žalostne 
málo. Pri tejto príležitosti patrí vďaka trom študentom Gymnázia sv. Františka Assiského, ktorí 
jediní poňali akciu vážne.  Odpad ( pet fľaše, plechovky, črepiny, pneumatiky, plienky, zubné 
kefky atď ) sa z miesta, v pondelok 24. apríla odviezol na skládku odpadov do Zohoru.  
  
___________________________________________________________________ 
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MsZ 
 

Energetická koncepcia 
 
V zmysle zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike a podľa metodických pokynov MH SR 
bola spracovaná energetická koncepcia mesta Malacky. Táto energetická koncepcia bola 
prerokovaná na Mestskom zastupiteľstve (MsZ) dňa 26.01.2006 a bola schválená uznesením 
MsZ č. 12/2006. 
Súčasťou energetickej koncepcie sú záväzné časti, ktoré sa schválením na MsZ stávajú súčasťou  
záväznej časti územného plánu, to znamená že sú záväzné pre všetkých v rámci mesta Malacky. 
Záväzná časť energetickej koncepcie mesta Malacky znie: 
Z hľadiska ďalšieho rozvoja mesta Malacky, v súlade so štátnou energetickou politikou, ako aj 
z hľadiska menšieho znečisťovania prostredia a nižšej ceny tepla pre konečného spotrebiteľa 
odporúčame: 
� Realizovať opatrenia vedúce k zníženiu spotreby tepla na vykurovanie a prípravu TÚV 
� Podporovať centralizovanú dodávku tepla 
� Nepovoliť inštalovanie individuálnych vykurovacích systémov do jednotlivých bytov v rámci 

centrálne vykurovaného bytového domu 
� Posúdiť možnosť napojenia škôl s vlastnými kotolňami na centralizované zdroje 
� Pri novo budovaných objektoch podporovať zásobovanie teplom z centralizovaných zdrojov 
� Posúdiť možnosť využitia obnoviteľných zdrojov energie (drevnej štiepky) v kotolni K8 
� Posúdiť možnosť využitia tepla z geotermálneho vrtu v kotolni K8 
� Stimulovať inštalovanie slnečných kolektorov na prípravu TÚV v objektoch IBV 
� Posúdiť možnosť separovania biomasy z komunálneho odpadu a jej spaľovania v kotle na 

drevnú štiepku 
_____________________________________________________________________________ 
 
Verejné obstarávanie 
 
SMERNICA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ  č. 1/ 2006 
 
K NAKLADANIU S FINAN ČNÝMI PROSTRIEDKAMI – VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 
ZÁKAZIEK S NÍZKOU HODNOTOU NA DODANIE TOVARU, POSKYTNUTIE SLUŽIEB, 
KONCESIE, SÚŤAŽ NÁVRHOV A USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC V ZMYSLE 
ZÁKONA č. 25/ 2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A O ZMENE A DOPLNENÍ 
NIEKTORÝCH ZÁKONOV. 

 
Táto smernica platí pre zamestnancov Mesta Malacky, ktoré je v zmysle § 6 ods. 1 písm. b 
Zákona č. 25/ 2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  verejným 
obstarávateľom. 
 
Pri verejnom obstarávaní sa uplatňuje princíp transparentnosti a priehľadnosti, rovnakého 
zaobchádzania a nediskriminácie uchádzačov a záujemcov pri dodržaní zásad hospodárnosti pri 
vynakladaní finančných prostriedkov. 
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Verejným obstarávaním sú postupy podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa zadávajú zákazky.  Zákazky sú nadlimitné, 
podlimitné, podprahové a s nízkou hodnotou.  
 
Obstarávanie zákazky nadlimitnej, podlimitnej a podprahovej je verejný obstarávateľ podľa § 7 
zákona povinný vykonávať prostredníctvom osôb, ktoré získali  odbornú spôsobilosť na verejné 
obstarávanie podľa zákona o verejnom obstarávaní a sú zapísané v zozname odborne spôsobilých 
osôb alebo prostredníctvom inej osoby, ktorá je podnikateľom a ktorá má registráciu na úrade pre 
verejné obstarávanie.  
 
Obstarávanie zákaziek s nízkou hodnotou môžu zabezpečovať zamestnanci verejného 
obstarávateľa.  
 
ZADÁVANIE ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU  

 
Zamestnanci pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou budú postupovať tak, aby vynaložené 
náklady na obstarávanie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. Pri zadávaní 
zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to 
vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis. Všetky doklady z verejného obstarávania sa evidujú 
a uchovávajú päť rokov.  
Zákazka s nízkou hodnotou je podľa § 5 zákona, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia 
ako:  
1.   pre tovary a služby  1 000 000,- SK  
2. pre práce                  4 000 000 ,- Sk,  
a nepresiahne  limity pre jej použitie v priebehu kalendárneho roka alebo počas trvania zmluvy, 
ak je zmluva uzatvorená na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok, v prípade obstarávania 
stavebných prác nepresiahne limit v priebehu celého obdobia trvania zmluvy.  
Predpokladaná hodnota zákazky na účely tohoto zákona sa určuje ako cena bez dane z pridanej 
hodnoty v slovenských korunách.  
Verejný obstarávateľ stanovuje pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou  nasledovný postup:  
 
pred vykonaním obstarávania zistiť informácie o predmete obstarávania - prieskum trhu:  
1) u tovarov, služieb od hodnoty   
                                     200 000,- Sk do hodnoty nižšej ako 1 000 000,- Sk  bez DPH 
2) u stavebných prác  od  hodnoty  
                                      400 000.- Sk do hodnoty nižšej ako 4 000 000,- Sk bez DPH, 
 
Prieskum trhu bude doložený písomným záznamom o prieskume trhu podľa prílohy č. 1 tejto 
smernice.  
Pri obstarávaní stavebných prác /prípadne služieb, kde to je potrebné/ je nutné doložiť doklad o 
oprávnení podnikať (napr. živnostenský list,... ).   
Prieskum trhu o predmete obstarávania je možné vykonať telefonicky, oslovením podnikateľov, 
rokovaním s podnikateľmi, platnými katalógami, ponukami na internetových stránkach, 
„akciami“ a pod., podľa predmetu obstarávania. 
  
Obstarávanie z hľadiska dodržiavania princípu hospodárnosti nie je potrebné vykonávať    
      prieskumom trhu, oslovením viacerých podnikateľov: 
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1) do finančného limitu  u tovarov a služieb nižších ako 200 000,- Sk bez DPH   
2) do finančného limitu  u stavebných prác  nižších ako 400 000,- Sk bez DPH   
3)   pri  obstarávaní  takých  tovarov,  služieb  a  stavebných prác,  na  ktoré   nebolo    
      možné z časového hľadiska zabezpečiť prieskum trhu so súhlasom primátora 
4)   pri pracovných raňajkách, obedoch a večerách predstaviteľov mesta  
5) pri  obstarávaní, na  ktoré v danom  roku  už  bol záznam o prieskume trhu vykonaný, alebo  

bola podpísaná celoročná objednávka alebo zmluva s vybraným dodávateľom.    
     
Zamestnanec, ktorý uskutočňuje verejné obstarávanie a má predbežnou finančnou kontrolou 
schválenú finančnú operáciu, je povinný uskutočniť výber dodávateľa na základe tejto smernice. 
Zamestnanec je povinný preukázať, že nákup tovaru, služby, stavebných prác  je cenovo 
najvýhodnejší a je v plnej miere za to zodpovedný.   
 
Ruší sa Smernica o verejnom obstarávaní č. 1/ 2004 k nakladaniu s finančnými prostriedkami – 
obstarávanie tovarov, služieb, výkonov a prác podprahovou metódou s nižšou cenou zo dňa 01. 
04. 2002. 
Smernica o verejnom obstarávaní nadobúda účinnosť dňom podpísania.  
 
                                                                                                  RNDr. Jozef Ondrejka 
                                                                                                       primátor mesta 
Malacky 01. 02. 2006 
______________________________________________________________________________ 
 
V Malackách zasadal Klub primátorov a starostov okresu 

 
3. marca zasadal Malackách Klub starostov Malackého okresu, ktorý pracuje v rámci Združenia  
miest a obcí záhorskej oblasti. V súvislosti s hlavným bodom programu – prerokovaním zlej 
bezpečnostnej situácie v okrese – prijali pozvanie na zasadnutie aj bratislavský župan Vladimír 
Bajan a poslanec Národnej rady Ladislav Polka. 
Pracovné stretnutie otvorila predsedníčka klubu Margita Fischerová, starostka Plaveckého 
Štvrtka. Rokovanie ďalej viedol hostiteľ Jozef Ondrejka, primátor Malaciek. Primátori a 
starostovia okresu Malacky v búrlivej rozprave označili štatistiky, ktoré vykazujú zvyšujúce sa 
percento objasnenosti trestných činov, za zavádzajúce. Účastníci zasadnutia prijali uznesenie, 
ktorým skonštatovali, že bezpečnostná situácia v okrese sa stala neúnosnou. Hlavy samospráv 
žiadajú o prehodnotenie reformy Policajného zboru, v dôsledku ktorej bolo v Malackách zrušené 
Okresné riaditeľstvo PZ a jeho obnovenie v plnom rozsahu. Toto uznesenie bude tvoriť 
východisko interpelácie, s ktorou sa poslanec Polka obráti na najbližšom zasadnutí parlamentu 
16. marca na ministra vnútra Martina Pada. 
Účastníci rokovania sa zaoberali aj zámerom vytvorenia chráneného vtáčieho územia na Záhorí. 
Prijaté uznesenie hovorí, že klub starostov nesúhlasí s rozsahom navrhovaného chráneného 
vtáčieho územia záhorského Pomoravia ani s rozsiahlym ohrozením vlastníckych a iných práv.  
Nesúhlasí ani so schvaľovacím postupom návrhu verejnej vyhlášky, ktorý je v rozpore so 
zákonom. Primátori a starostovia ďalej uznesením označili výšku normatívu pre základné školy 
na tento rok za nepostačujúcu a rozhodli sa vypracovať prehľad spotreby energií v školách za 
porovnateľné obdobie dvoch predchádzajúcich kalendárnych rokov. 
 
Ivana Potočňáková, tlačová tajomníčka 
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______________________________________________________________________________ 
 
Preznačovanie nádob    
 
V meste sa zabezpečilo pracovníkmi OŽP preznačovanie odpadových nádob novými 
samolepkami tak, ako je to uvedené v platnom VZN č. 6/2001 o zbere, preprave a zneškodňovaní 
komunálneho odpadu, Dodatok č. 4/2005 podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 
Malacky O miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady č. 9/2005, § 38, ods. 1 
 
 
Počet vývozov pre fyzické osoby podľa § 36, ods. 2 písm. a) sa stanovuje nasledovne: 
 
a) 1 osoba - 110, 120 L, vývoz 12x za rok ( žltá okrúhla nálepka ) 
b) 2 - 3 osoby - 110, 120 L nádoba, vývoz 26 x za rok ( zelená okrúhla nálepka ) 
c) 4 - 7 osôb - 110, 120 L nádoba, vývoz 52 x za rok ( červená okrúhla nálepka ) 
d) 8 viac osôb - 240 L nádoba, vývoz 52 x za rok  ( červená hranatá nálepka ) 
ods. 2 
 
 
V prípade požiadavky fyzickej osoby - občana o vyššiu frekvenciu vývozu a veľkosť nádoby ako 
je určené v bode 1, žiadateľ doplatí poplatok do výšky zodpovedajúcej minimálnemu počtu osôb 
prislúchajúcemu danej požiadavke. 
  
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Zahraničné vzťahy 
 

Alberti ● Minulosť zaväzuje 
Slovenská menšinová samospráva v Alberti (Albertirsa), ktorá vznikla po voľbách r. 2002, už 
od počiatku iniciovala vytvorenie školskej tanečnej skupiny a podporila jej ďalší rozvoj. 
Povzbudzujúcim činom bolo vlani usporiadanie prvého Slovenského dňa, - píše vo svojom liste 
primátor Ladislav Fazekaš. 
„Osobne pokladám za mimoriadne dôležité zachovanie kultúry a tradícií našich predkov, ako aj 
upevnenie našej národnej identity. To je základ, na ktorom budujeme aj dnes a ďalej 
odovzdávame hodnoty minulosti, odkaz zakladateľov nášho mestečka. K tomu prispievajú aj 
naše styky s družobnými Malackami na Slovensku.  
 
Zápis do volebného zoznamu je pre mňa jednoznačná záležitosť. V žilách väčšiny mojich 
predkov kolovala aj slovenská krv a to ma zaväzuje, aby som pestovaním našich tradícií aj 
naďalej zachoval ich odkaz.“ 
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Veľkoobec Albertiršu preslávil vedec, významná osobnosť osvietenského obdobia a evanjelický 
kňaz Samuel Tešedík, ktorý sa tu narodil 20. apríla 1742. 
Kedysi Slovákmi obývaná obec Alberti (po spojení so susednou Iršou Albertirša - Peštianska 
župa) sa usiluje pestovať a zachovať ak už nie svoju pôvodnú slávnu slovenskosť, tak aspoň 
pamiatku na svojho slávneho rodáka a slovenské vecné pamiatky. Snažia sa o to zanietení ľudia, 
najmä ženy, ktoré zachovávajú jazyk, krásne zvyky a ľudové tradície.  
Albertirša  ●●  Zanietené ženy pestujú slovenské slovo a zvyky 

    

  
Veľkoobec Albertiršu preslávil vedec, významná osobnosť osvietenského obdobia a evanjelický 
kňaz Samuel Tešedík, ktorý sa tu narodil 20. apríla 1742. 

Stretnutie s vedúcou Dedinského domu v Albertirši 
Máriou Kovácsovou Csányiovou 
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Stretnutie s vedúcou Dedinského domu v Albertirši Máriou Kovácsovou Csányiovou 
Kedysi Slovákmi obývaná obec Alberti (po spojení so susednou Iršou Albertirša - Peštianska 
župa) sa usiluje pestovať a zachovať ak už nie svoju pôvodnú slávnu slovenskosť, tak aspoň 
pamiatku na svojho slávneho rodáka a slovenské vecné pamiatky. Snažia sa o to zanietení ľudia, 
najmä ženy, ktoré zachovávajú jazyk, krásne zvyky a ľudové tradície.  
 
 
Hybnou silou a dušou slovenskej pospolitosti veľkoobce je správkyňa Dedinského domu Mária 
Kovácsová Csányiová: 
- Žiaľ, v Albertirši už len staršia generácia používa miestne nárečie, ale nájdu sa ešte staršie 
ženičky, ktoré dodnes nosia miestny slovenský kroj. Na sviatky vyberieme z truhlíc starostlivo 
uchovávané kroje, v ktorých sa zúčastňujeme na rôznych obecných kultúrnych podujatí. 
 
 
My, ktorí sme slovenského pôvodu, si s úctou spomíname na našich slávnych predkov a bohaté 
ľudové tradície. Pred dvadsiatimi piatimi rokmi sa zrodila myšlienka založiť dedinský dom. Bolo 
to r. 1981, keď sme usporiadali výstavu o dejinách obce.  
 
 
Vedenie vtedajšieho poľnohospodárskeho družstva a jeho výbor žien, ktorého som bola 
predsedníčkou, sme boli povzbudení úspechom výstavy. Už vtedy sme sa rozhodli, že sa budeme 
snažiť vytvoriť stále priestory pre zozbierané hodnoty. Spolu s pani Zsilikovou sme boli 
najhorlivejšie a najaktívnejšie zberateľky miestneho národopisného materiálu. Bývalý predseda 
družstva Michal Valent zakúpil v Jazernej (Tó) ulici tento sedliacky dom, postavený v 19. 
storočí. Pracovníci družstva ho dali do poriadku a umiestnili sme v ňom národopisné predmety. 
Všetky pochádzajú z miestnych slovenských rodín. Slováci žijúci v našej osade boli otvorení a 
všemožne napomáhali túto našu činnosť, bezplatne a s radosťou nám odovzdávali predmety, 
ktoré zdedili od svojich rodičov. 
 
 
Dedinský dom bol otvorený 20. augusta 1982. Neskôr ho museli opraviť a od 2. júla 1995 je opäť 
k dispozícií širokej verejnosti. 
Mramorová tabuľa na priečelí domu hlása: „Pre zachovanie ľudových tradícií založili pracovníci 
Poľnohospodárskeho družstva Sloboda 20. augusta 1982.“ 
Do upraveného domu sme vstúpili otvoreným „gánkom” so stĺpmi. Najprv sme vošli do pitvora, 
potom do „čistej”, prednej izby. Sadli sme si na tradičnú rohovú lavicu, ktorá z dvoch strán 
obkolesuje veľký stôl. Ako na lavici, tak i na stole sú položené starodávne spevníky a modlitebné 
knižky v slovenskom jazyku. Nad stolom visí ozdobná petrolejová lampa. Okrem rodinných 
fotografií zdobia steny série fotografií cisárskej rodiny Františka Jozefa a obrázky s bohatou 
náboženskou tematikou. Nad komodou je dobový obrázok dievčaťa v typickom miestnom 
slovenskom ľudovom kroji. 
 
 
Pani Mária nám s netajenou oduševnenosťou ukázala bohatý dokumentačný materiál, fotoalbumy 
a rozvravela sa o bohatých dejinách veľkoobce. Nespočetné množstvo fotografií dokumentuje 
niekdajší bohatý a pestrý kultúrny život tunajších Slovákov. Pred našimi očami sa doslova odvíja 
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každodenný život a slovenské zvyky tu žijúcich svorných slovenských rodín. Čo sa zachovalo z 
tejto bohatej ľudovej pokladnice pre súčasnosť? 
 
 
Každoročne tu oživujeme rôzne ľudové zvyky, do ktorých zapájame aj deti a mládež. Starší ľudia 
rozprávajú deťom o dejinách obce, o príchode a osídľovaní osady Slovákmi. Najviac im 
rozprávajú o tom, ako prebiehali kedysi sviatky, aké slovenské ľudové zvyky boli na Vianoce, na  
 
fašiangy, na Veľkú noc i na Turíce. Deti a mládež prejavujú nezvyčajný záujem a tešia sa týmto 
stretnutiam a programom. Je pre nás veľkým potešením, že sa veľa vypytujú a chcú všetko vedieť 
o svojich koreňoch a o slovenských predkoch. Samozrejme, pomocou vystavených 
národopisných a dokumentačných materiálov sú výklady pestré a zaujímavé. 
 
 
Naša výborná kuchárka Judita Muzsiková im navarí rôzne špeciality, ktoré sa podávali kedysi 
počas sviatkov. V zimných mesiacoch sú to pikantné zakáľačkové dobroty, kapustnica, huspenina 
a chutné makové, lekvárové pirohy a fánky. Samozrejme, pred veľkonočnými sviatkami 
pripravujeme kraslice, pričom spievame ľudové pesničky.  
 
 
Počas veľkonočných sviatkov nemôže na slávnostnom stole chýbať varená šunka, klobása, vajcia 
a pletený koláč (vianočka). V letnom období máme pauzu, až koncom augusta na dožinkové 
slávnosti pletieme zo slamy tradičné ozdoby. 
 
 
Ako sme sa dozvedeli od pani Márie, ich Dedinský dom za štvrťstoročie navštívili záujemci 
nielen z rôznych regiónov Maďarska, ale aj z našej materskej krajiny, ktorí sa o ňom veľmi 
priaznivo vyslovovali. Ba, mali návštevu aj zo Spojených štátov amerických, z Afriky a z ďalekej 
Číny. 
_____________________________________________________________ 
 
 
Priateľská návšteva 
 
 
V piatok 30. júna 2006 sa uskutočnila pre všetkých TH - pracovníkov MsÚ návšteva 
partnerského mesta Veselí nad Moravou . Organizačným garantom bola KPK – MsÚ Malacky 
 
Po prijatí u starostu a obeda sa účastníci zúčastnili plavby loďou po Baťovom kanály do 
Strážnice. Závero priateľskej návštevy bolo posedenie vo vínnom "sklípku" s ochutnávkou vína a 
cimbalovou hudbou 
 

_____________________________________________________________ 
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SLOVENSKÝ CYKLOKLUB ZÁHORÁK 

  
 

Výjazdy v skratke 
 
23.4. Ne Otvorenie 6. cykloturistickej sezóny na Záhorí trasa: Malacky, Plavecký 
Štvrtok - Láb – Zohor – Devínske Jazero SCK Záhorák 
 Cyklojazda na  Devín - rieka Morava, Lužný les (70 
km) 
 
29.4. So Záhorím k rieke Morave a priehrade Tomky trasa: Malacky – Veľké 
Leváre – Tomky - Borský Svätý Jur SCK Záhorák 
 - Moravský Svätý Ján - 
Gajary – Malacky  (60 km) 
  
1.5 Po 10. ročník otvárania riek Dyje a Moravy /SK-CZ/ trasa: Malacky - Moravský 
Ján – Břeclav - Hohenau – Angern SCK Záhorák 
 - Záhorská Ves – Malacky 
(okolo rieky Moravy) (100 km) 
 
6.-7.5. So,Ne Cykloturistické vítanie jari pri Dunaji trasa : Z Bratislavy 
k ramenám a vodným mlynom Malého Dunaja  SCK Záhorák 
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 do Kolárova a späť po 
Dunajskej hrádzi (110 + 110 km) KST Gabčíkovo 

 
13. 5 So Záhorskou Cyklomagistrálou cez Záhorské piesky trasa: Malacky – Veľké 
Leváre- Závod – Tomky - Borský Sv. Jur SCK Záhorák 
 a „Hasprúnsku 50-tku“ - Šaštín - Stráže – Borský 
Mikuláš - Lakšárska Nová Ves – Studienka – Malacky (88 km) 
 
14.5. Ne K mohyle M. R. Štefánika trasa: Malacky – Rohožník – 
Jablonica – Brez. pod Bradlom a späť (100 km) SCK Záhorák 
  
20.5. So Dni Európy - Jazda priateľstva /SK-AUT-HUN/ trasa: Slovensko, Rakúsko, 
Maďarsko, Slovensko (cca. 140 km) SCK Záhorák 
 
26.- 28.5. 39. ročník okolo Tatier trasa: Nižná – Suchá hora – 
Zakopané – Lysá Poľana OTF Nižná 
 - Ždiar - Tatranská Lomnica 
(90 km, 80 km) SCK Orava 
 
27. 5 So 4. ročník - Národná cyklistická súťaž okresné kolo, športový areál 
štadión  v zámockom parku SCK Záhorák 
 
28.5. Ne Cyklovýlet do Viedne /SK-AUT/ trasa: Malacky - Záhorská 
Ves - Angern – Viedeň a späť (120 km) SCK Záhorák 
 
1. – 4.6. 11. Národný zraz cykloturistov v Brezne trasy po okolí podľa rozpisu 
 
3.6. So MDD dopravná výchova, 
bezpečnosť jazdy na bicykli, ochranná prilba SCK Záhorák 
 a výbava bicykla, jazda 
zručnosti  CVČ Malacky 
 
11.6. Cyklovýlet „K zrúcanine hradu Korlátka“ trasa : Malacky - Rohožník - 
Cerová - Rozbehy - Cerová - Rohožník SCK Záhorák 
 – Malacky ( 80 km)  
 
 Rádio FM cyklomaratón trasa: Bratislava – Donovaly   
                                                                                                                                             - Jasná (314 km) 
 
17.6. So Deň letného slnovratu a bocianov /SK-AUT/ trasa: Malacky – Záhorská 
Ves - Vysoká pri Morave SCK Záhorák 
 Marcheg - Vysoká pri 
Morave – Zohor - Pl. Štvrtok - Malacky (65 km) OÚ Vysoká  
 
18.6 Ne 4. ročník Národná cyklistická súťaž celoštátne kolo v Banskej 
Štiavnici SOV, SZC                                                                                               SCK Záhorák 

 
24.6. So 8. ročník „ Karpaty Tour “ Cyklistické vítanie leta  trasa: Malacky – Baba – 
Modra - Červený Kameň Byciglo Trnava 
 - Orešany – Smolenice - 
Trstín – Buková – Pl. Peter SCK Záhorák  
 - Rohožník – Malacky (120 
km) 
25.6. Ne Okolo rieky Moravy /SK-AUT/  trasa: Malacky - Záhorská 
Ves – Angern - Marcheg – Schlosshof - Hainburg SCK Záhorák 
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 - Berg – Bratislava – Devín - 
Zohor – Láb – Pl. Štvrtok – Malacky  (110 km) 
 
júl – 
august 

                                            Počas prázdnin, dovoleniek, cyklovýlety skupín a rodín 
po trasách Záhoria 

SCK 
Záhorák 

 
1. –2.7. So+Ne Cyklovýlet okolo Baťovho kanála /SK-CZ/ trasa: Skalica - Hodonín – 
Zlín – späť SCK Záhorák 
 
8.7. Ne Rakúskou stranou cez Bratislavu do Malaciek   /SK- AUT -CZ/ trasa: Malacky - Záhorská Ves - 
Marchegg - Schloshof (zámok) - Hainburg SCK Záhorák 
 - Bratislava - Devín - Malacky  (115 
km) 
 
12. - 16.7. „ Popri Dunaji po Dunajskej cykloceste “ /SK-CZ-AUT/ trasa: Strážný – Passau – 
Linz – Melk – Krems SCK Záhorák 
 
26. - 30.7. „ Popri Dunaji do Budapešti “ /SK-HUN/ trasa: Malacky – Bratislava 
– Komárno - Štúrovo – Osrihom – Budapešť SCK Záhorák 
 (500 km) 
 
6.8. Ne Dni Európy II - Jazda priateľstva tromi štátmi /SK- AUT -CZ/     trasa: Malacky - Moravský 
Sv.Ján - Hohenau - Neusiedl a.d. Thaya – SCK Záhorák 
 Prinzendorf - Reinthal - 
Poštorná - Pohansko - sútok Moravy a Dyje - Kúty - Malacky   (105 km) 
  
11.-.13.8. Cyklovýlet krásnou Moravou /SK-CZ/ trasa: Morava – Brnenská 
priehrada, Boskovice SCK Záhorák 
 - Westernové mestečko - 
Mor. Kras – Macocha - Slavkov – Mohyla mieru 
 
19.-20.8. So+Ne 2-dňový cyklovýlet po myjavských kopaniciach trasa 1.deň: autom 
Malacky - Stará Turá (kemp Dubník - 75km) SCK Záhorák 
 - Dubník - Hrašné - Myjava - 
Majeríčky - zrúcanina hradu Branč – Majeríčky - 
 - Sobotište -  Kunov - Prietrž 
- Bukovec - Myjava - Hrašné - Dubník  ( 70 km) 
 alternatívna trasa: Dubník 
- Stará Turá - Veľká Javorina - Stará Turá - Dubník  (25 km)  
  
 trasa 2.deň: Dubník - Stará 
Turá - Hrachovište - Čachtický hrad - Nové Mesto n.Váhom – Beckov - 
 - Nové Mesto n.Váhom - 
Bzince pod Javorinou - Stará Turá - Dubník  ( 60 km)  

- autom Stará Turá - 
Malacky – (75 km) 

 
24. – 27.8. 28. ročník Slovenský zraz cykloturistov – Zlaté Moravce trasy po okolí -SCK Záhorák 
KST Nitra 
 KST Zlaté Moravce 
 
1. – 3.9. 4. regionálny zraz cykloturistov regiónu Záhorie trasa: Malacky – 
Rohožník – Sološnica – Plavecké Podhradie SCK Záhorák 
 - Plavecký Mikuláš – 
Plavecký Peter- Prievaly – Cerová – Jablonica (50 km) KST Senica 
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9. - 10.9. So+Ne Cyklovýlet okolo Neziderského jazera /SK-AUT-HUN/ trasa: Malacky - Bratislava – 
Berg – Neusiedel am See – Mörbisch - Balf SCK Záhorák 
 – Hegykö – Fertöszéplak – 
Podersdorf - Bratislava – Malacky (130 + 130 km) 
 
16.9. So Tour de Záhorí & Karpaty trasa : Bratislava/Rača – 
Železná studienka – Devín - Zohor SCK Záhorák 
 – Košarisko – 
Bratislava/Rača (80 km) SK-Cykloturisti 
 
17.9. Ne Malokarpatskou vínnou cestou do Modry trasa: Malacky – Rohožník – 
Trstín - Smolenice – Orešany – Doľany SCK Záhorák 
 - Častá - Červený Kameň – 
Modra - Pezinok – Baba - Malacky (120 km) 
 
23.9. So 2 krát cez Malé Karpaty na vinobranie do Pezinka trasa: Malacky – Stupava – 
Borinka - Košarisko  SCKZáhorák 
 - Tri Bresty - Svätý. Jur – 
Limbach - Pezinok – Baba – Malacky (90 km) 
 
30.9. So Cyklovýlet do Stupavy a okolia na „ Dni zelá“ trasa: Malacky – Lozorno – 
Košarisko SCK Záhorák 
  -Borinka – Stupava – 
Malacky (70 km) 
 
1.10. So Cyklovýlet na Kamzík trasa: Malacky - Stupava - 
Kamzík - Stupava - Malacky  (85 km) SCK Záhorák 
  
7. – 8. 10. So+Ne Cyklovýlet po Moravskej vínnej ceste/SK-CZ/ trasa: Malacky - Břeclav – 
Valtice – Mikulov – Pálava - nádrž Nové mlýny SCK Záhorák 
 - Lednice – Břeclav – 
Malacky (50 + 80 km) 
 
14.-15.10. So,Ne Rozlúčka s cyklosezónou trasa: Malacky – Stupava – 
Borinka - Košarisko – Tri bresty SCK Záhorák 
 „ S bicyklom do Slovenského Grobu na husacinu“ - Svätý Jur – Slov. Grob - 
Pezinok – Baba – Malacky (80 + 15 km) 
 
Rakúsko – Slovenská bezhraničná cyklojazda popri rieke Morave v spolupráci SCK Záhorák  
s Rakúskym cykloklubom Schnecke a cykloklubom v Gansendorfe 
 
___________________________________________________________________________ 

 
Odprevádzanie účastníkov cykloexpedície 

 
 

SLOVAKIA-BRITISH ISLANDS TOUR 2006 
 
11.6.2006 
 
Po upršanom a chladnom počasí  minulého týždňa konečne vykuklo slniečko a dovolilo členom 
SCK Záhorák a jednému priaznivcovi absolvovať plánovaný výlet na zrúcaninu hradu Korlátka . 
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Po štarte od Malackej synagógy ich cesta smerovala cez Rohožník a Plavecké Podhradie,kde sa 
mohli pokochať nádherným výhľadom na hrebene Malých Karpát dotvorených panorámou 
Plaveckého hradu. 
Na doplnenie tekutín poslúžila krátka zastávka v Prievaloch,ktorá bola zároveň aj oddychom pred 
náročným stúpaním do obce Rozbehy pri ktorej bol ukrytý v lesoch aj cieľ cesty,zrúcanina 
stredovekého strážneho hradu Korlátka. 
Vďaka starostlivosti obetavých nadšencov zo skautského oddielu z Bratislavy (ako sa uvádza na 
informačnej tabuli pri hrade)je okolie zrúcaniny pekne upravené a vyčistené.Z hradnej veže je 
krásny výhľad na Myjavské kopanice a mohylu M.R.Štefánika na Bradle. 
V blízkosti hradu sa tiež nachádza veterný park,so štyrmi stožiarmi veterných elektrární,ktoré 
dokážu zásobovať el.energiou obce Cerová aj Rozbehy. 
Spiatočná cesta už  v naozaj letnom počasí cez Lakšársku novú Ves a Závod bola už iba 
čerešničkou na torte za týmto príjemným, ale aj poučným výletom. 
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______________________________________________________________________________ 
 
Deň letného slnovratu a bocianov 17. júna 2006 
 

Trasa: Borskou nížinou do rakúskeho Marchegu a späť - 70 km (Malacky – Záhorská Ves – 
Vysoká pri Morave – Marchegg – Vysoká pri Morave – Zohor– Plavecký Štvrtok – Malacky) 
______________________________________________________________________________ 
 
8. ročník Karpaty Tour 24. júna 2006 
 
Trasa: Cez Malé Karpaty na Bukovú a späť -  120 km (Malacky – Pezinská Baba – Modra – 
Červený Kameň – Dolné, Horné Orešany – Smolenice– Trstín – Buková – Plavecký Peter – 
Rohožník – Malacky) 

_____________________________________________________________________________ 

 
Okolo rieky Morava  25. júna 2006 
 

Trasa: Nivou rieky Morava do Rakúska a späť - 110 km (Malacky – Záhorská Ves – Angern – 
Marcheg Schlosshof – Hainburg – Berg– Bratislava – Devín – Zohor – Plavecký Štvrtok – 
Malacky) 

_____________________________________________________________________________ 

 
Cyklovýlet okolo Baťovho kanála (SK -CZ) 1. - 2. júla 2006 
 
Trasa: Skalica – Hodonín – Zlín a späť 
______________________________________________________________________________ 
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9.7.2006: Cyklotúra rakúskou stranou Dunaja 
 
Napriek počasiu lákajúcemu skôr k na kúpalisko než na zaberačku na bycikli prejavilo niekoľko 
cyklonadšencov záujem o nedeľný výlet SCK Záhorák. 
Ich prvé kilometre viedli cez Jakubov do Záhorskej Vsi,kde sa kompou preplavili do rakúskeho 
Angernu.Oceňujúc kvalitu povrchu miestnych ciest pokračovali až do Marcheggu,kde si nemohli 
nechať ujsť prehliadku kolónie bocianov v rezervácii pri brehu rieky Morava.Miestne páriky 
bocianov sa už rozrástli o nové potomstvo,ktoré starostlivý rodičia chránili pred páliacim slnkom 
vlastnými krídlami. 
Oddýchnutí sa vydali ďalej okolo zámku Schloshoff na most cez Dunaj pri Hainburgu.Z mosta sa 
im naskytol pekný výhľad na mestečko Hainburg zo zrúcaninou hradu vypínajúcou sa nad ním. 
Po pár km po cyklochodníku sa ocitli v prístave v Hainburgu,do ktorého privážajú lode aj 
slovenských výletníkov na plavbe Devín-Hainburg a späť. 
Výborne značený cyklochodník ich neomylne priviedol až k hraničnému prechodu Petržalka-
Berg,z ktorého sa plynulo pripojili na slovenskú cyklotrasu do Devína. 
Výdatne posilnení z vlastných zásob ako aj miestnych bufetov pokračovali cez Devínske Jazero 
okolo Zohorskej „hory“-smetiska  až do Plaveckého Štvrtka,ktorý bol ich poslednou zastávkou na 
doplnenie tekutín. 
Záver náročného,ale zaujímavého výletu bol v podvečerných hodinách v Malackách. 

 

______________________________________________________________________________ 
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Cyklocestu „Popri Dunaji po Dunajskej cykloceste“ 12.-16 júla 2006 
 
 
Trasa: Z Malaciek do Strážného vlakom, odtiaľ cez Passau, Linz, Melk a Krems späť do 
Malaciek - 700 km  (Malacky – Strážný(Šumava) – Passau – Linz– Melk – Krems – Malacky) 
_____________________________________________________________________________ 
 
Cyklocestu „Popri Dunaji do Budapešti“ 26.-30 júla 2006 
 
 
Trasa: Z Malaciek do Bratislavy, cez Kollárovo, Komárno a Štúrovo do Ostrihomu, Budapešti a 
späť do Malaciek - 500 km (Malacky – Bratislava – Kollárovo – Komárno– Štúrovo – Ostrihom 
- Budapešť – Malacky) 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Ochrana lesov pred požiarmi 
 
Význam ochrany lesov pred požiarmi je dôležitým aspektom našej spoločnosti, pretože drevo je 
surovina, ktorú využíva mnoho odvetví. Bohatstvo lesov a ekologické systémy sú často ohrozené 
veľkým počtom požiarov, ktorých príčinou je vypaľovanie trávy, zakladanie ohňov a používanie 
otvoreného ohňa na miestach, kde by sa mohol rozšíriť. 
 
Ohrozenosť lesných porastov v tomto období je podmienená suchom, vetrom, množstvom 
vyschnutej organickej  hmoty, čo vytvára dobré podmienky pre horenie, prudké a rýchle 
rozširovanie požiaru, ktorý vo väčšine prípadov samotný človek nedokáže sám uhasiť. 
Z uvedených dôvodov Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách 
apeluje na všetkých občanov, aby v záujme zníženia požiarovosti a predchádzania požiarov  
v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi dôsledne dodržiavali zákaz : 
 
- vypaľovania suchej trávy, krovia a iných organických zvyškov - odpadov, 
- fajčenia a používania otvoreného plameňa miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku 

požiaru, 
- zakladania ohňov v prírode, na poľnohospodárskych pasienkoch a pozemkoch,   
- zákaz zakladania ohňa v priestoroch  alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. 
 
              Riaditeľ 
            Okresného riaditeľstva 
      Hasičského a záchranného zboru v Malackách 

          kpt. Mgr. Juraj Slovinský   

 
______________________________________________________________________________ 
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Zriadenie nového Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave – 
okolie – (19.6.2006) 
 
Vláda SR v druhom májovom týždni schválila vytvorenie nových okresných policajných 
riaditeľstiev v Starej Ľubovni, vo Svidníku a pre Bratislavu – okolie.  
Dňom 1.6.2006 bolo zriadené Okresné riaditeľstvo Policajného zboru  v Bratislave – okolie so 
sídlom v Pezinku na ul. Šenkvickej č. 14 a má v kompetencii obvody okresov Malacky, Pezinok 
a Senec. 
 
Cieľom zriadenia nového okresného riaditeľstva je zlepšenie bezpečnostnej situácie, zvýšenia 
objasnenosti trestnej činnosti a priestupkovosti a zníženia zaťaženosti policajtov v trestnom 
konaní.  Zriadením nového OR PZ dôjde zároveň k posilneniu priameho výkonu služby 
v uliciach a je predpoklad väčšej spokojnosti občanov s prácou polície a hlavne  k bližšiemu 
kontaktu medzi občanmi a policajtmi. 
 
Všetky pracoviska ako úrad justičnej a kriminálnej polície, Okresný dopravný inšpektorát, 
správne služby, oddelenia poriadkovej polície zostali zachované na pracoviskách PZ 
v Malackách, Senci ako aj Pezinku.  
  
Riaditeľ Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave – okolie pplk. Mgr. Jozef BLAŽEK 
______________________________________________________________________________ 
 
Holcim ukončil v Rohožníku éru elektrofiltrov  

 
Bratislava, 13. marec 2006 – Spoločnosť Holcim (Slovensko) a.s. počas nedávno ukončenej 

zimnej odstávky nahradila posledné z pôvodných elektrofiltrov v rohožníckej cementárni 

tkanivovými filtrami. Výsledkom zmeny je najmä lepšia ochrana ovzdušia. Hoci cementáreň 

v Rohožníku aj doteraz spĺňala emisné limity prachu, inštaláciou nových filtrov sa úlet prachov 

podstatne zníži a zamedzí sa aj problému z minulosti – prášeniu filtrov pri výpadku elektrickej 

energie.  

Pôvodné elektrofiltre nahradil Holcim novým rukávovým filtrom na bielej linke, dvomi 

tkanivovými filtrami na dvoch cementových mlynoch a menšími filtrami na odprášenie malých 

prepravných zariadení. Emisný limit prachu pre rohožnícku cementáreň je 30 mg/m³. Skutočné 

emisie sa vďaka tkanivovým filtrom pohybujú na úrovni rádovo 3 – 5 mg/m³. Táto významná 

zmena je dobrým štartom do novej sezóny – vykonané opravy a investície sú základným 

predpokladom na splnenie tohtoročného plánu spoločnosti Holcim.  

Spoločnosť Holcim vynakladá veľké úsilie a značné investície do zvyšovania ochrany životného 

prostredia. Do tkanivových filtrov investoval Holcim aj v minulosti a celkové investície tak 

v priebehu posledných 5 rokov predstavujú sumu takmer 200 miliónov Sk.  
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Informácie o spoločnosti Holcim 
Holcim (Slovensko) a.s. je najväčší výrobca a dodávateľ stavebných materiálov a súvisiacich 
služieb na Slovensku. Vysoko kvalitné cementy, betóny a kamenivo z produkcie Holcim 
Slovensko. sú základom technicky náročných a spoločensky významných stavieb, vrátane tunela 
Sitina či výrobného závodu Peugeot Citroen. Cieľom Holcim Slovensko je udávať štandard 
zákazníckej spokojnosti v stavebníctve. 
 
Holcim je jedným z najväčších svetových dodávateľov cementu a kameniva (drveného kameňa, 
štrku a piesku), ako aj nadväzujúcich produktov – čerstvého betónu a asfaltu – a 
súvisiacich služieb. Skupina vlastní väčšinové a menšinové podiely vo viac ako 70 krajinách na 
všetkých kontinentoch. 
____________________________________________________________________________________ 
 

Projekty ocenené v súťaži Cena Holcim pre rozvoj regiónu Záhorie  
Začiatkom roku 2005 vyhlásila spoločnosť Holcim (Slovensko) a.s. prvý ročník súťaže Cena 
Holcim pre rozvoj regiónu Záhorie. Víťazné projekty podporil Holcim sumou v celkovej výške 
500 000 Sk. Po úspešnej realizácii projektov prvého ročníka súťaže vyhlásila spoločnosť 
začiatkom marca 2006 jej druhý ročník, ktorého cieľom je opäť podporiť najlepšie neziskové 
projekty v oblasti ochrany životného prostredia, práce s mládežou a sociálne slabšími skupinami 
obyvateľstva v regióne Záhorie. Víťazné projekty sú podporené celkovou sumou 500 000 Sk, 
a maximálnou dotáciou o výške 50 000 Sk na jeden projekt. Víťazi druhého ročníka súťaže Cena 
Holcim pre rozvoj regiónu Záhorie boli vyhlásení v máji 2006  

 

Prehľad ocenených projektov  

 
Žiadateľ 

 
Názov projektu 

 
Podpora vo 

výške 
 
Obec Kuchyňa  

 
Dostavba klubu mladých  

 
150 000 

 
OZ Jablonka  

 
Dobrodružstvá Turolandie  

 
90 000 

 
Rodičovské združenie pri MŠ 
Kollárova, Malacky  

 
Úprava a sprístupnenie detského ihriska 
v priestoroch Materskej školy Kollárova 
v lokalite Domky potrebám verejnosti 

 
 
 
50 000 

 
MŠ Rohožník  

 
Ochrana a podpora zdravia  

 
30 000 

 
ZŠ Rohožník 

 
Ekologické aktivity v Rohožníku 

 
30 000 

 
Občianske združenie SOS 
Záhorie  

 
Poznaj a chráň mokrade Záhoria – 
mokraď Konopiská 

 
 
30 000 

 
Záhorské centrum kultúry 

 
Expozícia Múzea Michala Tillnera 
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Malacky  v Malackách  30 000 
 
69. zbor Generála M. R. 
Štefánika, Slovenský skauting  

 
Prameň života, alebo prekroč svoj tieň  

 
 
30 000 

 
OZ Medzi hranicou a hrádzou  

 
Úsmev deťom  

 
30 000 

 
ZŠ Sološnica 

 
Výstavba športového areálu 

 
30 000 

 

Holcim poskytol pol milióna na rozvoj regiónu  

Najväčší výrobca stavebných materiálov na Slovensku, spoločnosť Holcim (Slovensko) a.s., 

vyhlásil počas Dňa otvorených dverí v závode v Rohožníku výsledky verejnej súťaže Cena 

Holcim pre rozvoj regiónu Záhorie, ktorej cieľom je prispieť ku skvalitneniu života obyvateľov 

Záhoria.  

Dňa 27. mája 2006 otvorila spoločnosť Holcim (Slovensko) a.s., najväčší slovenský výrobca 

stavebných materiálov, brány svojho rohožníckeho závodu obyvateľom Záhoria a širokému 

okoliu. Podľa Mariána Tkáča, podpredsedu predstavenstva a  riaditeľa závodu Holcim 

(Slovensko) a.s. je Deň otvorených dverí nie len spoločenským podujatím, ale aj súčasťou 

záväzku spoločnosti otvorene komunikovať a nič neskrývať. 

Pri tejto príležitosti boli vyhlásení aj víťazi Ceny Holcim pre rozvoj regiónu Záhorie. 

Predstavenstvo Holcim (Slovensko) a.s. rozdelilo celkových 500.000 korún medzi pätnásť 

najlepších projektov na základe odporúčaní šesťčlennej komisie zloženej zo zástupcov 

spoločnosti Holcim, odborníkov na komunitný rozvoj a regionálnych novinárov. „Všetkých 27 

prihlásených projektov do tohto ročníka Ceny Holcim pre rozvoj regiónu malo vynikajúcu 

úroveň a mne je ľúto, že nemôžeme podporiť všetky. Domnievam sa však, že súťažný charakter 

našej iniciatívy prispieva k profesionálnemu rastu predkladajúcich organizácií a zabezpečuje 

podporu pre tie najlepšie projekty z najlepších,“ konštatuje Marián Tkáč, riaditeľ závodu Holcim 

v Rohožníku a dodáva: „Prihlásené projekty dokumentujú záujem tunajších ľudí o rozvoj svojho 

okolia. Je veľmi príjemné vidieť, ako sa región rozvíja a je ešte príjemnejšie k tomu prispieť 

našou troškou. Lebo pol milióna korún môže zmeniť veľa, ale iba s nasadením ľudí, ktorí tu žijú. 

S nasadením tých, ktorí predkladajú projekty a postarajú sa o ich realizáciu. Sú to ľudia, ktorí sa 

aktívne pričiňujú k rozvoju regiónu a za to im patrí vďaka a uznanie..“     
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Cena Holcim pre rozvoj regiónu Záhorie je jednou z mnohých iniciatív, ktorými Holcim 

prispieva ku skvalitneniu života obyvateľov Záhoria. Cieľom súťaže je podporiť najlepšie 

neziskové projekty v oblasti ochrany životného prostredia, práce s mládežou a sociálne slabšími 

skupinami obyvateľstva a iných aktivít podporujúcich rozvoj občianskych komunít v regióne 

Záhorie. V tomto roku sa do druhého ročníka Ceny Holcim pre rozvoj regiónu Záhorie prihlásilo 

spolu 27 projektov. 

 

Prehľad ocenených projektov: 

Predkladateľ Názov projektu 
Výška 
podpory 

RZ pri ZŠ Rohožník Pohybovo oddychový areál 20000 
RZ pri MŠ s elokovanými 
triedami na Bernolákovej 
ulici v Malackách Zelená škôlka 20000 
BROZ Pomôž svojej mokradi 20000 
Česko-slovenská futbalová 
akadémia CENTRAL-PARK 20000 
Obec Kuchyňa Našim seniorom 25000 
Dobrovoľná spevácka 
skupina v Sološnici 

Zachovanie ľudových tradícií prostredníctvom 
zabezpečenia Sološnického kroja 30000 

OZ Jablonka Jabĺčka pre našu komunitu 30000 
OZ Kuchynčánek pri MŠ 
Kuchyňa Školský dvor v MŠ Kuchyňa 30000 
Ano n.f. Mäkké pristátie 35000 
MŠ Rohožník Záhrada zdravia a tvorivosti 35000 
RDDM Sološnica Posilňovňa v RDDM Sološnica 35000 
ZŠ Sološnica Športový areál - tri v dvoch 50000 
MO SRZ Rohožník Ochrana fauny a flóry v lokalite Rašelina 50000 

OZ Jablonka 
Verejné inštalácie alternatívnych zdrojov na 
Záhorí 50000 

Obec Kuchyňa Prístrešok pre cestujúcich 50000 
 

_____________________________________________________________________________ 

Dobrodružstvá Turolandie 

Žiadateľ: Občianske združenie Jablonka  

 

Občianske združenie Jablonka získalo na realizáciu projektu 
Dobrodružstvá Turolandie podporu vo výške 90 000 Sk. Združenie 
pripravilo pre 60 detí z obcí Jablonové, Pernek, Rohožník a 
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Kuchyňa celoročný ekovýchovný program, v rámci ktorého 
prakticky riešili problémy svojho okolia a formou zaujímavých 
aktivít, súťaží a hier sa zoznámili s princípmi trvalej 
udržateľnosti. Program zložený z ekovýchovných stretnutí, 
brigád, kampaní a Ekotrhu položil základy ďalšieho rozvoja 
envirovýchovy na Záhorí a prispel k rozvoju životných zručností 
detí. 

Celý projekt mal pilotný charakter a jeho overenú štruktúru a nástroje bude možné následne 
uplatniť aj v iných častiach Slovenska pri výchove k hodnotám trvalej udržateľnosti. 

 
Detské ihrisko MŠ Kollárova v lokalite Domky 

Žiadateľ: Rodičovské združenie pri MŠ Kollárova, Malacky  

 

Svojou Cenou pre rozvoj regiónu Záhorie a sumou 50 000 Sk 
podporil Holcim i projekt rekonštrukcie detského ihriska v areáli 
materskej školy na Bernolákovej ulici v Malackách.  

Úprava a rozšírenie detského ihriska potešila škôlkárov, ale aj 
ďalšie deti z okolia. Do projektu sa dobrovoľnícky zapojili 
predovšetkým rodičia detí, ale aj vedenie a pracovníci materskej 
školy a spoločnými silami vybudovali bezpečný a podnetný areál 
pre deti. 

 

Ochrana a podpora zdravia 

Žiadateľ: MŠ Rohožník 

 

Cieľom projektu bolo zriadiť mini telocvičňu v priestoroch 
materskej školy v Rohožníku a viesť deti k uvedomelejšej 
starostlivosti o svoje zdravie. Získané finančné prostriedky boli 
použité na nákup zariadenia telocvične, ktoré pomáha predchádzať 
čoraz rozvinutejším chorobám detí, a to chorobe plochých nôh 
a deformácii chrbtice. Spoločnosť Holcim prispela k realizácii 
tohto projektu sumou 30 000 korún.  

V rámci projektu „Zdravá škola“ boli do telocvične veľkosti 4,5 x 6,5 m zakúpené fit lopty, 
plastové loptičky, rehabilitačný chodník, rovnovážny had, tunel a sieť na lezenie. Pomôcky 
napomáhajú správnemu držaniu tela, vývinu chodidiel a obratnosti detí, tvarovaniu klenby nohy, 
prekonávaniu strachu v stiesnených priestoroch, rozvíjajú odvahu a prispievajú k zdravému 
telesnému a psychickému vývinu dieťaťa.  

 

Expozícia Múzea Michala Tillnera v Malackách  

Žiadateľ: Záhorské centrum kultúry Malacky  
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V rámci Ceny Holcim pre 
rozvoj regiónu Záhorie prispela 
spoločnosť Holcim 
(Slovensko) a.s. sumou 30 000 
korún Mestskému centru 
kultúry v Malackách na 
zabezpečenie podmienok inštalácie muzeálnych zbierkových predmetov v podkroví novej 
budovy múzea. 

Expozícia bola venovaná prírodným a historickým pamiatkam ako aj dejinám hrnčiarskej výroby. 
Finančné prostriedky boli použité na nákup výstavných podstavcov a vitrín pre sprístupnenie 
muzeálnych zbierok z depozitu. Múzeum bolo slávnostne otvorené 18. februára 2006.  

 

Environmentálne aktivity zamerané na skvalitnenie života v Rohožníku  

Žiadateľ: ZŠ Rohožník  

 

Ekologické aktivity v rámci projektu boli zamerané na tri hlavné 
oblasti. Na pozorovanie mikrobiotopov v lokalite Konopiská, na 
zistenie biotického indexu vody v tejto lokalite a na popis flóry, ktorý 
bol zameraný na niektoré druhy liečivých rastlín a ich využitie 
v domácom liečiteľstve.  

Na výskume sa podieľal ekologický krúžok Základnej školy 
Rohožník, ktorý finančnú podporu spoločnosti Holcim vo výške 

30 000 Sk použil na zakúpenie mikroskopov.  

 

 

Výsledkami projektu bolo zistenie dobrého stavu kvality vody na 
základe výskytu jednotlivých živočíšnych skupín, čo nasvedčuje 
návratu života do mokrade Konopiská po ich úspešnej revitalizácii 
spoločnosťou Holcim.  

V lokalite Konopiská zistili študenti Základnej školy Rohožník aj 
výskyt známych i menej známych druhov liečivých rastlín, ktorým sa 
dnes venuje primeraná pozornosť. Staré vedomosti dopĺňané novšími 
poznatkami sa využívajú aj vo fytoterapii.  

 

 

Poznaj a chráň mokrade Záhoria – mokraď Konopiská  

Žiadateľ: MŠ Rohožník 
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Súkromný chránený areál Konopiská bol kedysi vlhkou lúkou, 
následne miestom ťažby ílu pre cementársky kombinát Záhorie. 
Vďaka projektu revitalizácie ťažobnej jamy spoločnosťou Holcim 
sa tomuto miestu vrátil život. Dnes sa tu vyskytuje približne 90 
druhov vtákov, mnohé z nich sú vzácne a chránené a na priľahlej 
lúke rastú vzácne druhy rastlín.  

Cieľom projektu bolo ukázať a predstaviť život na Konopiskách 
priamo na mieste formou exkurzií s odborným sprievodcom, 

seminárov, premietania filmov k problematike a rôznych súťaží pre deti, učiteľov a verejnosť. 

Občianske združenie SOS Záhorie, realizátor projektu, pripravil pozvánky pre 36 škôl v okrese 
Malacky. Leták bol zároveň pozvánkou na exkurziu pre verejnosť, s cieľom spoznať 
zaujímavosti tejto lokality.  

Občianske združenie SOS Záhorie sa rozhodlo realizovať ďalšie exkurzie pre školy v jarnom 
období.  

 

Prameň života, alebo prekroč svoj tieň  

Žiadateľ: 69. zbor Generála M. R. Štefánika, Slovenský skauting Malacky   

 

Skautské tábory na rôzne témy, ako ochrana lesov, lúky v ohrození, 
poznaj svoju vlasť alebo putovanie dejinami boli určené pre všetky 
vekové kategórie skautských nadšencov. Program letných táborov 
bol plný zážitkov, vzrušenia z pobytu v nádhernej prírode ako aj zo 
športových a vedomostných aktivít a zdatností skautskej praxe.  

Cieľom skautských táborov, ktoré sa podarilo zorganizovať 
za podpory spoločnosti Holcim, bol rozvoj ochranárskej činnosti 

a spoznávanie prírody, ale mali aj charakter vytrvalostný a orientačný. Skauti dokonale zvládli 
orientáciu v teréne bez turistických značiek, len pomocou mapy a buzoly. Počas táborov sa 
vybudovali a upevnili vzťahy založené na tolerancii, rešpekte a spolupráci.  

 

Úsmev deťom 

Žiadateľ: OZ medzi Hranicou a hrádzou 

 

Projekt Úsmev deťom pomohol spríjemniť interiérové prostredie 
Detského domova v Malackách. Talentovaní mladí študenti 
a absolventi Vysokej školy výtvarných umení skrášlili steny 
spoločenských miestností domova rozprávkovými scénami, ktoré majú 
deti najradšej.  

Toto krásne dielo zútulnilo priestory detského zariadenia a vyčarilo 
úsmev na tváričkách jeho malých  obyvateľov.  
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Výstavba športového areálu 

Žiadateľ: ZŠ Sološnica  

 

V areáli ihriska pri ZŠ Sološnica boli inštalované tri 
basketbalové koše, na ktorých zakúpenie použila škola finančný 
dar od spoločnosti Holcim.  

Projekt bol zrealizovaný aj s cieľom podporovať pokračovanie 
v úspešnej mimoškolskej športovej činnosti.  

 

______________________________________________________________________________ 
 
 

EURÓPSKY SOCIÁLNY FOND 
 
Nenávratná pomoc 
 
 
 
 
         
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Malackách ponúkol možnosť poskytnutia nenávratného 

finančného príspevku na vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnancov  v rámci realizácie 

Národného projektu č. XI „Teoretická a praktická príprava zamestnancov na získanie nových 

vedomostí a odborných zručností“ 

Cieľové skupiny, ktorým má projekt pomôcť: 
 

Zamestnanci: 
• Zamestnanci s dosiahnutým stredoškolským a nižším vzdelaním 
• Zamestnanci ohrození hromadným prepúšťaním alebo organizačnými zmenami  
• Hromadne prepúšťaní zamestnanci 
• Zamestnanci vo veku 39 a viac rokov 
• Znevýhodnení pracovníci  
• Osoby usilujúce sa o zmenu zamestnania 
• Zamestnanci štátnej správy a verejnej správy 
• Skupiny obyvateľstva ohrozené stratou zamestnania 

 
Zamestnávatelia: 

• Zamestnávatelia, ktorí v súvislosti s realizáciou projektu vzdelávania vytvoria 
nové pracovné miesta s podmienkou, že na tieto miesta prijmú minimálne 50% 
zamestnancov z radov evidovaných uchádzačov o zamestnanie 
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• Zamestnávatelia, ktorí realizáciu projektu vzdelávania a prípravy pre trh práce 
zamestnancov uskutočňujú ako súčasť opatrení, ktoré umožňujú predísť 
hromadnému prepúšťaniu alebo obmedziť hromadné prepúšťanie  

 
Výška príspevku: 

- najviac 90 % oprávnených nákladov na vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnanca 
-    maximálne 50 000,– Sk na jedného zamestnanca 
-    maximálne 10 mil. Sk pre jedného zamestnávateľa 

______________________________________________________________________________ 
 
Inkubátor Malacky a Mesto Malacky 
  
pozval živnostníkov, malých a stredných podnikateľov okresu Malacky na informačný workshop 
pojednávajúci o možnosti  
získania finančnej pomoci Európskej únie  
zameranej na rozvoj malého a stredného podnikania a 
rozvoj podnikateľských aktivít a služieb v oblasti cestovného ruchu. 
 
Workshop bol venovaný hlavne predstaveniu 4.výzvy na predkladanie žiadostí /projektov/ o  
nenávratný finančný príspevok  
pre Jednotný programový dokument NUTS II – Bratislava Cieľ 2.  
Problematiku objasnil zamestnanec Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. 
 
Podujatie sa uskutočnilo v stredu 19.apríla 2006 v konferenčnej sále podnikateľského inkubátora 
v Malackách  
 
  
Podujatie finančne podporila Európska únia 
 

  
______________________________________________________________________________ 
Cyklotrasy 
 
Projekt Cyklotrasy bez hraníc“ - vytvorenie Jednotného rámca budovania siete cyklotrás pre 
slovensko – rakúske pohraničné oblasti s jeho zapracovaním do Koncepcií rozvoja siete cyklotrás 
na území BSK 
Na základe úvodného seminára k projektu budovania jednotného rámca cyklistických trás na 
území Bratislavského samosprávneho kraja sa dohodlo, že harmonogram stretnutí vypracuje 
projektový tím a predloží ho Vám v termíne do 7. 1. 2006.  
 
Dňa 3. 1. 2006 sa konalo pracovné stretnutie tímu. Dohodlo sa, že v záujme efektívneho 
časového a projektového manažmentu sa plánované stretnutia so samosprávou budú konať naraz 
pre 3-5 obcí, s ktorými sa bude konzultovať stav a plán cyklotrás v ich katastrálnom území.  
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  Č A S O V Ý    H A R M O N O G R A M   S T R E T N U T Í 
so samosprávami Bratislavského samosprávneho kraja 

 
Bolo potrebné aby  1. zástupca obce alebo mesta si so sebou doniesol: 
 

� posledne aktualizovaný Územný plán – dopravy aj s písomným komentárom 
� koncepčný materiál riešenia dopravy v obci 
� plán riešenia cestovného ruchu 
 

10. januára 2006 – MSÚ Pezinok, Radničné nám.7, 902 01 Pezinok  
09:00 hod – Pezinok, Slovenský Grob, Viničné, Vinosady a Chorvátsky Grob 
10:30 hod – Limbach, Svätý Jur, Rača 
13:00 hod – Senec, Boldog, Reca, Veľký Biel, Nový Svet 

(Za projektový tím sa zúčastní: R. Janáček, M. Cipár, P. Wittgrúber a E. Lovásiková) 

 
16. januára 2006 – zasadacia miestnosť v sídle Regionálneho združenia Podunajsko, Rovinka 324  
09:00 hod – Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo, Vajnory, Podunajské Biskupice, Vrakuňa 
10:00 hod – Zálesie, Most pri Bratislave, Malinovo, Tomášov, Vlky 
11:00 hod – Rovinka, Dunajská Lužná, Miloslavov, Hamuliakovo, Kalinkovo 
13:00 hod – Kaplná, Igram, Čataj, Blatné, Nová Dedinka 
14:00 hod -  Tureň, Kostolná pri Dunaji, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves, Hrubá Borša, Kráľová pri 
Senci 

(Za projektový tím sa zúčastní: R. Janáček, M. Cipár, P. Wittgrúber a L. Miháliková) 

 
 
Ďalšie stretnutia sú naplánované:  
18. januára 2006 – MSÚ Malacky 
stretnutia so zástupcami obcí a miest Záhoria a mestských častí BA: Lamač, Devínska Nová Ves 
a Záhorská Bystrica. 

(Za projektový tím sa zúčastní: R. Janáček, M. Cipár, P. Wittgrúber a E. Lovásiková) 
19. januára 2006 – MSÚ Modra, 
stretnutia so zástupcami Modry, Šenkvíc a obcí zastúpených v mikroregióne Červený Kameň 
(Častá, Píla, Štefanová, Dubová, Vištuk, Budmerice, Doľany, Báhoň, Jablonec) 

(Za projektový tím sa zúčastní: R. Janáček, M. Cipár, P. Wittgrúber a Ľ. Pavlovová) 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ   AGENTÚRA 
SENEC – PEZINOK 

Kysucká ul. 14, 903 01 Senec 
M.R.Štefánika 1, 902 01 Pezinok 
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Workshop ČOV 
  
19. 1. 2006 sa konal v zasadačke Inkubátora Malacky  Workshop, organizovaný pri 
príležitosti zahájenia realizácie projektu " Rekonštrukcia čističky odpadových vôd - dokončenie 
II.etapy", na príprave ktorého sa podielal a prispel tak k získaniu grantu Pavol Hallon. Workshop, 
kde zástupca zhotoviteľa načrtol harmonogram výstavby, nasledovalo premietanie obrázkov 
ČOV od partnerov projektu z Gänserndorfu, zúčastnil sa aj hlavný majster zodpovedný za 
výstavbu.  
______________________________________________________________________________ 
 
Workshop – Kompostáreň  
  
Mestu Malacky bol schválený grant na projekt " Projektová dokumentácia pre Kompostáreň v Malackách". 
  
Prvou a podstatnou aktivitou tohto nám schváleného projektu bol projektový workshop - pracovne 
stretnutie, kde si plánovalo pohovoriť o malackých predstavách a o rakúskych skúsenostiach a prípadných 
doporučeniach pre Malacky spolu s našimi rakúskymi partnermi tohto projektu z miest Gänserndorf a 
Lassee, aby sme mohli zadať na spracovanie Projektovú dokumentaciu ( technické riešenie) pre mesto 
Malacky a možno i okolie, čo vyplynie aj z tohto workshopu. 
   
Workshop sa konal 6. júla 2006 v Malackách v budove Podnikatelského inkubátora na tému „Budovanie 
kompostární v obciach v prihraničnej oblasti – skúsenosti, námety a odporúčania“. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Zásobník projektov  Mesta Malacky na roky 2007–2013 z oblasti ochrany 
životného prostredia  
19.1.2006 

 
 

Odpadové hospodárstvo 
 
Mestská kompostáreň 
Regionálny dotrieďovací závod na komunálne odpady 
Rozšírenie separovaného zberu TKO a zavedenie zberu biologicky rozložiteľných odpadov 
Rekultivácia starej skládky odpadov 
 
Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny 
 
Dokončenie rekonštrukcie zámockého parku 
Zriadenie prímestského lesoparku “Včelnica–Tri duby–Továrenská“, s prepojením na zámocký 
park, zriadením turistického informačného chodníka a cyklotrasy 
Rekultivácia potoka „ Mlynský náhon“ od dialnice po letné kúpalisko s vybudovaním chodníka 
pre peších 
Rekonštrukcia parku a zelene na Kláštornom a Mierovom námestí 
Zriadenie prímestského lesoparku „Malý Vampíl“ 
Dotvorenie a dobudovanie priestorov zelene obytných súborov v meste 
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Iné 

Cyklotrasa  „Zelená cesta“  –   I. Továrenská (možnosť dochádzky do práce v priemyseľnom 
parku na bicykloch),Vampíl, Olša, Vinohrádok, Cesta Mládeže 

– II. Továrenská, Vampíl, Malý Vampíl, Jánošíkova, Sídl. Juh  
 
 

Názov 
projektu–viď. 

poradové 
číslo 

Náklady na 
projekt 
(tis. Sk) 

Termín 
realizácie 

Stav prípravy 
projektu 

Stav 
verejného 

obstarávania 

EIA 

1. 20 000 2007 príprava PD príprava nevyžaduje sa 
2. 55 000 2007–2008 projektová 

idea 
– nevyžaduje sa 

3. 10 000 2008–2010 projektová 
idea 

– nevyžaduje sa 

4. 70 000 2007–2009 PD 
vypracovaná 

– nevyžaduje sa 

5. 30 000 2007 PD 
vypracovaná 

– nevyžaduje sa 

6. 35 000 2008–2009 projektová 
idea 

– nevyžaduje sa 

7. 20 000 2009–2010 projektová 
idea 

– nevyžaduje sa 

8. 20 000 2007–2008 projektová 
idea 

– nevyžaduje sa 

9. 25 000 2010–2013 projektová 
idea 

– nevyžaduje sa 

10. 20 000 2007–2010 projektová 
idea 

– nevyžaduje sa 

11. 5 000 2007–2013 projektová 
idea 

– nevyžaduje sa 

Spolu OŽP 
Msú MA 

310 000 tis. 
Sk = 7 750 
tis. Euro 

2007-2013 –-   

 
______________________________________________________________________________ 
 
Zásobník projektov  Mesta Malacky na roky 2007 – 2013 v oblasti územného 
rozvoja a dopravy  
19.1.2006 

 
-Rekonštrukcia a dobudovanie kanalizácie na území mesta Malacky  
-vybudovať prepojenie ciest I/2 a II/590 (južne od priestoru Pozagasu na ceste I/2, južne od    
 hospodárskeho dvora Agry M a s mimoúrovňovým križovaním so železničnou traťou 
-vytvorenie vonkajšieho okruhu vybudovaním nového úseku cesty odpojením od trasy II/503 s   
 smerom na juh poza územie Agry M na Veľkomoravskú ulicu s napojením na Cestu Mládeže  
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 smerom k novému cintorínu , tam sa trasa stáča na východ a pripája sa na cestu I/2 
-vybudovať priame napojenie Továrenskej na dialničný privádzač jej predĺžením v priestore pri   
 bývalom závode ZNZ 
-vybudovať mimoúrovňové križovanie ciest so železničnou traťou prepojením ulíc: 
 Štefánikova a Továrenskej s vyústením oproti ulici Boreckého Kollárova a Kukučínova 
-rekonštruovať križovatku Brnianska – Cesta Mládeže – Záhorácka jej preložením západne od   
 farského kostola 
-vybudovať napojenie závodu Pepsi-cola a manipulačného priestoru železničnej stanice z juhu od  
 nového podjazdu križovania Továrenskej – Štefánikovej so železničnou traťou 
-vybudovať samostatné pešie podchody pod železnicou v prepojení ulíc Radlinského – Pezinská,    
 Zámocká v predĺžení po kaštieľ 
-vytvoriť vnútromestský okruh ulicami Veľkomoravská – nám. SNP – Ľ.Zúbka – Partizánska s  
 vyústením na Kukučínovu a napojením na Brniansku 
-vybudovať priame napojenie ulíc Jesenského a Legionárskej napojením na rameno  
 mimoúrovňovej križovatky diaľničného privádzača so železničnou traťou 
-vybudovať cesty, zabezpečujúce rozvoj priemyselných parkov Malacky – sever a Malacky –juh 
______________________________________________________________________________ 
 

20.1.2006     

  ZÁSOBNÍK PROJEKTOV    

     Vy

Názov projektu – 
viď poradové 
číslo 

Náklady na 
projekt (tis. Sk) 

Termín 
realizácie 

Stav prípravy 
projektu 

Stav verejného 
obstarávania 

EIA 

1. 220.000 2007 Príprava PD - prebehla 
2. 100.000 2008-2009 Projektová 

idea 
- - 

3. 200.000 2009 -2010 Projektová 
idea 

- - 

4. 50.000 2007 Projektová 
idea 

- - 

5. 250.000 2009- 2010 Projektová 
idea 

- - 

6. 150.000 2011 Projektová 
idea 

- - 

7. 25.000 2012 Projektová 
idea 

- - 

8. 150.000 2013 
 

Projektová 
idea 

- - 

9. 125.000 2011 Projektová 
idea 

- - 

10. 100.000 2010 Projektová 
idea 

- - 

11. 150.000 2006- 2007 Príprava PD - - 
Spolu námety 
OURD mesta 
MA 

1 520 000 tis. 
Sk = 38 000 tis. 
Euro 

2007 -2013 ––   
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Špecifická priorita X.X NÁZOV ŠPECIFICKEJ PRIORITY 1. Infraštruktúra       

      

Operačná priorita X.X.X NÁZOV OPERA ČNEJ PRIORITY 
1.1. Modernizácia a rozvoj cestnej 
dopravy       

      
  
  Žiadateľ     

P.č. Zámer projektu  Názov organizácie 
Právna 
forma OKEČ Miesto realizácie projektu 

1.  
Vybudovanie prepojenia ciest I/2 a II/590 (južne od priestoru Pozagasu na 

ceste I/2, južne od hospodárskeho dvora Agry M a s mimoúrovňovým 
križovaním so železničnou traťou 

mesto Malacky 801 75110 

2.  

vytvorenie vonkajšieho okruhu vybudovaním nového úseku cesty 
odpojením od trasy II/503 smerom na juh poza územie Agry M na 

Veľkomoravskú ulicu s napojením na Cestu Mládeže smerom k novému 
cintorínu , kde sa trasa stáča na východ a pripája sa na cestu I/2 

mesto Malacky 801 75110 

3.  Vybudovanie priameho napojenia Továrenskej na dialničný privádzač jej 
predĺžením v priestore pri bývalom závode ZNZ mesto Malacky 801 75110 

4.  
Vybudovanie mimoúrovňového križovania ciest so železničnou traťou 
prepojením ulíc: a) Štefánikova a Továrenskej s vyústením oproti ulici 

Boreckého; b) Kollárova a Kukučínova 
mesto Malacky 801 75110 

5.  Rekonštrukcia križovatky Brnianska – Cesta Mládeže – Záhorácka jej 
preložením západne od farského kostola 

mesto Malacky 801 75110 
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6.  
Vybudovanie napojenia závodu Pepsi-Cola a manipulačného priestoru 

železničnej stanice z Juhu od nového podjazdu križovania Továrenskej – 
Štefánikovej so železničnou traťou 

mesto Malacky 801 75110 

7.  Vybudovanie samostatných peších podchodov pod železnicou v prepojení 
ulíc Radlinského – Pezinská,  Zámocká v predĺžení po kaštieľ 

mesto Malacky 801 75110 

8.  
Vytvorenie vnútromestského okruhu ulicami Veľkomoravská – nám. SNP – 

Ľ.Zúbka – Partizánska s vyústením na Kukučínovu a napojením na 
Brniansku 

mesto Malacky 801 75110 

9.  
Vybudovanie priameho napojenia ulíc Jesenského a Legionárskej 

napojením na rameno mimoúrovňovej križovatky diaľničného privádzača 
so železničnou traťou 

mesto Malacky 801 75110 

10.  Vybudovanie ciest zabezpečujúcich rozvoj priemyselných parkov Malacky 
– sever a Malacky – juh mesto Malacky 801 75110 

11.  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX         

      

 
______________________________________________________________________________ 
 

             Regionálna rozvojová agentúra Záhorie 

 
 
 

10. 3. 2006 sa uskutočnil v budove Inkubátora v Malackách seminár na tému: 
 

Regionálna politika po roku 2006 – príprava novej generácie programov 
štrukturálnych fondov EÚ  
 

Reforma regionálnej politiky  
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Strategické usmernenia Spoločenstva na roky 2007-2013  

Rámec pre politiku súdržnosti na roky 2007-2013  

Zohľadnenie územného rozmeru politiky súdržnosti  

Rozpočet  

Nariadenia pre novú regionálnu politiku  

Programovanie a implementácia  

Nové iniciatívy regionálneho rozvoja pre politiku súdržnosti  

Tvorba programového dokumentu – Národný strategický rozvojový rámec v SR na roky 

2007-2013                                                                                 Ing. Milica Mašková  

   Riaditeľka RRAZ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 

ZO ŽIVOTA MESTA ... 
 

Desať princípov kontaktu s verejnosťou – Klientské centrum MsÚ Malacky 
 

1. Vízia Vytvoriť víziu, stanoviť ciele  a smerovať k ich 
dosiahnutiu v spolupráci občania – miestni 
podnikatelia – iné organizácie. 
 

2. Informovanie občanov Využívať všetky dostupné prostriedky – miestne 
noviny, nástenky, letáky, médiá – rozhlas, televízia, 
verejné zhromaždenia, verejné vypočutia. 
 

3. Otvorenosť samosprávy Spolupracovať s občanmi, neziskovými 
organizáciami a ostatnými inštitúciami, ktoré chcú 
so samosprávou spolupracovať, byť otvorený voči 
spolupráci. 
 

4. Partnerstvo Vytvoriť partnerské vzťahy medzi úradmi 
samosprávy, občanmi, miestnymi organizáciami 
a inštitúciami s cieľom výmeny skúseností. 
 

5. Motivácia Vytvárať podmienky na spoluprácu, jej iniciovanie, 
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získavanie pre spoluprácu  aktívnych občanov 
a miestne organizácie.  
 

6. Tvorivosť Snaha o jedinečnosť, prispôsobiť osvedčené postupy 
iných krajín a samospráv a zaviesť nové vlastné 
riešenia. 
 

7. Profesionalita Presvedčivosť vystupovania, zrozumiteľná 
komunikácia, vyhýbanie sa silným emotívnym 
prejavom, zdržanlivosť pri negatívnych 
hodnoteniach. 
 

8. Dôslednosť 
 

Pri všetkých činnostiach a jednotlivých krokoch byť 
dôsledný v postupoch a trvať na ich úplnom 
dokončení až po dosiahnutie stanoveného cieľa. 
 

9. Akčnosť Všetky problémy riešiť akonáhle sa objavia so 
zapojením tých, ktorých sa týkajú. 
 

10. Vyhodnocovanie Vyhodnocovať všetky postupy a dosiahnuté 
výsledky, učiť sa z chýb a upravovať postupy podľa 
meniacich sa podmienok. Neustále plánovať ďalšie 
kroky. 

 
___________________________________________________________________ 
 
Info pre občanov 

Občianske obrady 
 
Obrady spojené s uvedením detí do života, sobáše, jubilejné sobáše, životné jubileá občanov, 
slávnostné prijatia v obradnej sieni pri príležitosti pomaturitných stretnutí, pohreby môžete 
nahlásiť osobne, písomne, telefonicky  alebo e-mailom v Kancelárii prvého kontaktu  MsÚ 
s dostatočným časovým predstihom. 

Poskytovanie informácií 
 
Mesto Malacky je povinné podľa zákona č. 211/200 Zb. o slobodnom prístupe k informáciám 
umožniť každému občanovi prístup k informáciám, ktoré má k dispozícii bez preukázania 
právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje. 
 
Žiadosť o informáciu možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo iným 
spôsobom, na podateľňu MsÚ, pričom musí obsahovať: 
- označenie povinnej osoby 
- žiadateľa 
- názov informácie  
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- spôsob jej sprístupnenia. 
 
Výška úhrady predstavuje cenu za rozmnoženie materiálov, ktorá je stanovená v pokyne 
primátora mesta, resp. cenu nosiča (audiokazeta, CD, disketa,...). 
 
Informácie sa sprístupňujú najmä: 
- ústne 
- nahliadnutím do spisu, vrátane možnosti vyhotovenia odpisu dát alebo výpisu 
- odkopírovaním informácií na technický nosič dát 
- sprístupnením kópií predlôh 
- telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou 
 
Žiadosť o sprístupnenie informácie povinná osoba vybaví do desiatich dní odo dňa podania 
žiadosti. Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu najviac však o desať dní. 
_____________________________________________________________________________ 
 
Praktické rady - od detí po najstarších - špecifiká veku 

 
Ako postupovať pri narodení dieťaťa  
 
   Po narodení dieťaťa treba navštíviť príslušnú matriku podľa miesta narodenia. Na matrike 

zapíšu dieťa do knihy narodení, vystavia rodný list a zároveň potvrdia žiadosť o príspevok pri 
narodení dieťaťa. Potrebné doklady závisia od toho, či dieťa je narodené v platnom manželstve, 
rozvedenej alebo slobodnej matke, prípadne vdove. Pre dieťa narodené v platnom manželstve 
rodičia prinesú občiansky preukaz obidvoch rodičov a sobášny list. Slobodná matka potrebuje 
vlastný rodný list a občiansky preukaz. Vdova navyše aj úmrtný list zosnulého manžela. 
Rozvedená matka zase právoplatný rozsudok o rozvode. Za tento úkon sa neplatí. Rodičia 
môžu v prípade, ak nie sú zosobášení, ešte pred narodením dieťaťa požiadať na matrike o zápis 
o určení otcovstva súhlasným vyjadrením rodičov. Na tento úkon sa taktiež nevzťahuje 
poplatok. Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa odovzdáte na Úrade práce, sociálnych vecí 
a rodiny, Záhorácka ul. č. 60/A, 901 01 Malacky.  

 
 
Chcete umiestniť dieťa do materskej školy?  
 
   Na území mesta je v prevádzke Materská škola na Kollárovej ul. 896, súčasťou ktorej sú i 

elokované triedy na Bernolákovej ul., Hviezdoslavovej ul. a Štúrovej ul. Tieto zariadenia sídlia 
v samostatných budovách.  Žiadosť o umiestnenie dieťaťa do MŠ na ďalší školský rok treba 
podať v období január až marec vo vybranom zariadení. Zápis do materskej školy prebieha v 
mesiaci apríl. Kapacita miest  v jednotlivých budovách MŠ je: Kollárova ul. 165 detí,  
Bernolákova ul. 120 detí, Hviezdoslavova ul. 112 detí, Štúrova ul. 120 detí. Do materskej školy 
je možné prijímať deti od 2 rokov veku. 

 
Máte doma budúceho prváka? 
  
   V Malackách sú 4 základné školy: ZŠ Dr. Dérera na Ul. gen.M.R. Štefánika, ZŠ Štúrova ul., ZŠ 

Záhorácka ul., ZŠ M. Olšovského na Kláštornom nám. a  jedna Špeciálna základná škola a  
Praktická škola na Pribinovej ul. Mesto Malacky je rozdelené na 3 školské obvody v súlade so 
Všeobecne záväzným nariadením mesta Malacky č. 1/2004 o školských obvodoch základných 
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škôl na území mesta Malacky v úplnom znení s jeho dodatkami. Žiak však v zmysle zákona 
môže plniť povinnú školskú dochádzku i v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom 
má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási. Zápis každoročne 
prebieha vo všetkých základných školách súčasne, a to počas dvoch dní v januári alebo vo 
februári. Oznam o konaní zápisu býva v dostatočnom predstihu zverejnený na úradnej tabuli 
MsÚ, v priestoroch základných škôl, materských škôl  a v médiách mesta Malacky. Každá ZŠ 
má školský klub detí a vlastnú školskú  jedáleň.  

 
Máte záujem o mimoškolské aktivity pre svoje dieťa? 
 
   Deti si svoje záľuby a talent môžu rozvíjať v Základnej umeleckej škole, ktorá má hudobný, 

tanečný, výtvarný a literárno-dramatický odbor. Hudobníci a tanečníci sa stretávajú v budove 
ZUŠ na Záhoráckej ulici 1918, mladí výtvarníci a nadšenci dramatického umenia zasa v budove 
malackej Synagógy.  

   Množstvo krúžkov, klubov a kurzov pre deti, mládež i dospelých ponúka Centrum voľného 
času na Ul. Martina Rázusa 30.  

 
   Informácie o školách a školských zariadeniach v Malackách môžete získať na Mestskom úrade 

v Malackách, oddelení sociálnom školstva a matriky – referát školstva (ŠÚ), tel.034/7966117, 
hrnkova@malacky.sk alebo kujanova@malacky.sk, taktiež na www.malacky.sk .  

 
Vybavovanie občianskeho preukazu 
 
   Občiansky preukaz vydáva a  zápisy do neho vykonáva okresné riaditeľstvo Policajného zboru 

v územnom obvode, v ktorom má občan trvalý pobyt. 
 
   Na vydanie prvého občianskeho preukazu potrebuje občan: 

1. prihlasovací lístok na trvalý pobyt, ktorý mu po predložení rodného listu vystaví 
oddelenie  sociálne, školstva a matriky – referát evidencie obyvateľov v klientskej 
kancelárii. Vybavený bude na počkanie bez poplatku, 

2. rodný list alebo rodný a krstný list, ak nie je na rodnom liste uvedené rodné číslo aj 
doklad o rodnom čísle, 

3. dve ostré neretušované fotografie  farebné zhotovené na hladkom, lesklom polokartóne, 
s rozmermi 3x3,5 cm. 

 
   Vybavenie prvého občianskeho preukazu je bezplatné . Doklady na vybavenie občianskeho 

preukazu môže za občana predložiť iný občan, napríklad jeho blízky príbuzný. Občiansky 
preukaz je však povinný občan prevziať svojím podpisom osobne a jeho prevzatie a správnosť 
údajov potvrdiť. 

 
   Referát evidencie obyvateľov v klientskej kancelárii na mestskom úrade vydáva občanovi 

potvrdenie o trvalom pobyte k vydaniu nového občianskeho preukazu: 
1. po ukončení platnosti  občianskeho preukazu, 
2. po presťahovaní sa na novú adresu  v mieste trvalého pobytu, 
3. po presťahovaní sa z iného miesta trvalého pobytu (hlásenie zmeny pobytu), 
4. po zmene mena alebo priezviska (napr. uzavretie manželstva, rozvod manželstva a pod.)  

   V uvedených prípadoch  bude občan vybavený na počkanie a bez poplatku. 
   Za potvrdenie o trvalom pobyte vydané na vlastnú žiadosť občana na hlavičkový papier MsÚ 

zaplatí občan poplatok v sume 100,-Sk. 
 
Uzatvorenie manželstva 
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   Ak máte predstavu o termíne svadby, treba čo najskôr podať na matrike na mestskom úrade 

žiadosť o uzatvorenie manželstva. Túto žiadosť podávajú obidvaja partneri (snúbenci). 
Štandardne podávajú partneri žiadosť na tom matričnom úrade, kde má jeden z partnerov trvalý 
pobyt. Na odôvodnenú žiadosť partnerov môže miestne príslušný matričný úrad vydať 
povolenie na uzatvorenie manželstva na inom matričnom úrade. Pokiaľ ste si zvolili za miesto 
sobáša mestský úrad (obradná miestnosť na Mierovom nám. č.11 v Malackách), dohodnete 
zároveň s pracovníčkou matriky termín obradu (deň, mesiac, čas). V Malackách sa úradné 
sobáše konajú v piatok alebo v sobotu podľa požiadaviek žiadateľov, a to: v piatok v čase od 
13,00 hod do 15,00 hod , v sobotu od 13,00 hod do 18,00 hod v obradnej miestnosti na 
Mierovom nám. č. 11. V týchto dňoch sa sobáše konajú bez poplatku. Úradný sobáš môže byť 
vykonaný aj mimo určenej doby, avšak za poplatok vo výške 300,-Sk. Ak máte záujem 
o uzatvorenie manželstva pred orgánom cirkvi, zašle matričný úrad tlačivo príslušnému  úradu  
cirkvi. Po uzatvorení sobáša vám matrika vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy 
manželstiev. 

 
  Potrebné doklady: 
   Rodný list oboch partnerov, občiansky preukaz oboch partnerov. Na mieste vyplníte tlačivo: 

Žiadosť o uzatvorenie manželstva. Na matrike vás vybavia na počkanie a v prípade uzatvorenia 
manželstva medzi občanmi SR je tento úkon bez poplatku. Za sobáš s cudzincom je  poplatok 
vo výške 2.000,-Sk, za sobáš dvoch cudzincov je poplatok vo výške 5.000,-Sk. Poplatky sú 
stanovené v súlade so zákonom o správnych poplatkoch. 

 
   Ďalšie doklady: 
   Rozvedený partner – právoplatný rozsudok o rozvode   
   Vdovec/vdova – úmrtný list predchádzajúceho zákonného partnera (manžela) 
   Cudzinec - notársky overený preklad 
   Maloletý – povolenie súdu na uzatvorenie manželstva maloletému 
 
Kontakt: 
Mestský úrad v Malackách  
Matričný úrad 
tel.:034/796 61 21  
kriskova@malacky.sk 
horvathova@malacky.sk 
 
Starostlivosť o starých a sociálne odkázaných občanov 
 
   Mesto Malacky pre starších, zdravotne postihnutých (imobilných) a sociálne odkázaných 

občanov prostredníctvom organizácie Mestské centrum sociálnych služieb mesta Malacky, 
m.p.o. zabezpečuje a poskytuje:   

1. Opatrovateľskú službu v domácnosti 
2. Starostlivosť v zariadeniach opatrovateľskej služby  
3. Stravovanie v spoločnej vývarovni 
4. Rozvoz stravy (donáška obedov)   

      5.    Pranie, žehlenie a mangľovanie 
 
 

1. Opatrovateľská služba v domácnosti  je poskytovaná  občanovi, ktorý pre svoj 
nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby pri zabezpečovaní : 

1.1.   nevyhnutných životných úkonov (bežné  úkony  osobnej  hygieny, donáška obedov,     



 55 

        dohľad), 
1.2.  nevyhnutných  prác  v  domácnosti (donáška    paliva,  vody,  nákupy    a   činnosti    
        spojené   
        s prevádzkou a s udržiavaním domácnosti, príprava stravy počas dňa,  pranie,  žehlenie  
       bielizne),  alebo 
1.3. kontaktu so spoločenským prostredím, najmä sprievodom, tlmočením posunkovej reči pre  
       nepočujúce osoby a predčítaním (sprievod na kultúrno-spoločenské podujatia).   

       
   Opatrovateľská služba v domácnosti sa poskytuje len na území mesta Malacky prednostne 

v byte (v dome) občana, ktorý má trvalý pobyt v meste Malacky. 
   Rozsah opatrovateľskej služby v domácnosti určí Mestské centrum sociálnych služieb na 

základe odporúčania  zdravotníckeho zariadenia (lekárska správa). 
   Opatrovateľská služba v domácnosti je poskytovaná za úhradu podľa rozsahu poskytovaných 

služieb v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Malacky č.6/2005 o úhradách za 
poskytovanie sociálnych služieb v meste Malacky. 

 
2. Starostlivosť v zariadeniach opatrovateľskej služby je poskytovaná na základe odporúčania 

zdravotníckeho zariadenia (lekárska správa)  prednostne občanovi s trvalým pobytom na území 
mesta, ktorý je odkázaný na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov, ak tomuto 
občanovi  nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu v jeho byte (dome). V zariadeniach 
opatrovateľskej služby sa poskytuje: 

2.1. stravovanie 
2.2. bývanie 
2.3. zaopatrenie  
   V zariadeniach opatrovateľskej služby  Mestské centrum sociálnych služieb určí občanovi 

výšku mesačnej úhrady za stravovanie, bývanie a  zaopatrenie v súlade so Všeobecne 
záväzným nariadením Mesta Malacky č.6/2005 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb 
v meste Malacky. V zariadeniach opatrovateľskej služby s celoročným pobytom je umiestnený 
občan podľa zdravotného stavu, ak nie je pripútaný na lôžko, nie je imobilný, ale je odkázaný 
na pomoc iných a o ktorého sa  z objektívnych dôvodov nemôžu postarať  rodinní príslušníci, 
alebo ak je osamotený bez rodinných príslušníkov.   

 
   Mestské centrum sociálnych služieb, m.p.o., so sídlom na Ul. 1. mája v Malackách spravuje 2 

zariadenia opatrovateľskej služby v nepretržitej prevádzke, a to: 
 
1. Zariadenie opatrovateľskej služby na Mierovom nám. č. 12  
Kapacita zariadenia: 24 miest 
Ubytovanie: v 2-posteľových izbách s vlastnou kúpeľňou a WC 
Vybavenie izby: zariadenie organizácie 
Stravovanie: dovoz stravy do zariadenia 
 
2. Zariadenie opatrovateľskej služby na Ul. 1. mája č. 9 
Kapacita zariadenia: 18 miest 
Ubytovanie: v 2-posteľových izbách s bezbariérovým sprchovacím  kútom 
Vybavenie izby: zariadenie organizácie 
Stravovanie: priamo v budove zariadenia – vývarovňa (jedáleň pre dôcodcov) 
 
Kontakt: Mestské centrum sociálnych služieb mesta Malacky, m.p.o.  
                 Ul. 1. mája č. 9 
           901 01 Malacky 
                 Daniela Mračnová - riaditeľka 
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                 tel.:  034/774 30 18, 034/772 57 38, mracnova.d@zoznam.sk  
                    034/772 25 07   
                 Vlasta Galovičová – vedúca zariadení opatrovateľskej služby 
                 Tel.: 034/772 57 38 
 
3. Stravovanie  v spoločnej vývarovni – v jedálni pre dôchodcov 
   umožňuje dôchodcom stravovanie (obedy) v spoločnej jedálni  na Ul. 1. mája v Malackách 

priamo v budove organizácie. Stravníkom  spoločnej vývarovne sa môže stať dôchodca, ktorý 
je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku. Mesto Malacky z rozpočtu mesta 
poskytuje dôchodcovi príspevok v sume 18 ,-Sk na 1 obed. Za jeden kalendárny rok z rozpočtu 
mesta je celková výška príspevku na stravu pre dôchodcov  cca 1.100.000,-Sk.  

 
4.Pre imobilných a zdravotne ťažko postihnutých  občanov  je na území mesta zabezpečený 

dovoz stravy (obed) priamo do domácnosti (bytu alebo domu) občana za úhradu v súlade 
s platným Všeobecne záväzným nariadením mesta Malacky č.6/2005 o úhradách za 
poskytovanie sociálnych služieb v meste Malacky. 

 
5. Mestské centrum sociálnych služieb, m.p.o., imobilným, osamelým resp. sociálne odkázaným  

dôchodcom  poskytuje na území mesta i  také služby, ako je pranie bielizne, žehlenie  
a mangľovanie za úhradu v súlade s vyššie uvedeným všeobecne záväzným nariadením.  

 
   Bližšie informácie o  poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Malacky môžete získať 

v Mestskom centre sociálnych služieb na Ul. 1. mája č. 9 v Malackách, p.Daniela Mračnová, 
tel.: 034/774 30 18 alebo 034/772 25 07, mracnova.d@zoznam.sk .       

 
Organizácie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých a klub dôchodcov  
 
   Na  území mesta Malacky pôsobí  niekoľko spoločenských organizácií a občianskych združení, 

ktoré svojimi aktivitami vytvárajú  pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov 
podmienky pre plnohodnotný život. 

 
Slovenský zväz telesne postihnutých                              Únia nevidiacich a slabozrakých  
Viera Janečková     Milan Kenda  
Sadová ul. č.11      Továrenská ul. č. 6  
901 01 Malacky       901 01 Malacky 
 
 
Viktória – Združenie zdravotne postihnutých              Zlatý vek 
Mária Hlaváčová      Mgr. Alžbeta Dubajová   
Sadová ul. č. 23       Ul. M. Benku č. 46    
901 01 Malacky                   901 01 Malacky 
 
 
Jednota dôchodcov na Slovensku – ZO   Združenie kresťanských seniorov  
Emília Hnátayová      Ing. Miroslav Zobok    
Veľkomoravská ul.č.9      Ul. M. Rázusa č. 23  
901 01 Malacky       901 01 Malacky 
 
 
Svitanie - Združenie na  pomoc ľuďom                      Slovenský zväz telesne postihnutých-  
s mentálnym postihnutím          Klub zdravotne postihnutých detí  a  
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Ing. Iveta Hlavenková,CSc.      mládeže Malacky    
Ul.M.Rázusa č. 25      Vladimír Masrna 
901 01 Malacky       Štúrova ul. č. 12   

        901 01 Malacky 
 
    
Červený kríž – ZO Malacky                                            Klub dôchodcov   
Dagmar Molnárová     V Malackách pôsobí 1 klub dôchodcov    
Ul. M. Olšovského č. 3      so sídlom na Radlinského ul. č.1  
901 01 Malacky       v budove Mestského úradu  
Klub dôchodcov 
 
   Mesto Malacky spravuje jeden klub dôchodcov. V klube dôchodcov sa utvárajú podmienky pre 

záujmovú a kultúrno-spoločenskú činnosť. Je priestorom na udržanie si fyzickej a psychickej 
aktivity starších občanov. Sídlom klubu dôchodcov je budova Mestského úradu v Malackách na 
Radlinského ul. č.1. Mesto Malacky v rámci svojho rozpočtu finančne podporuje jeho činnosť.  

 
Kontakt: 
Daniela Malinová      
Radlinského ul. č.1 
901 01 Malacky 
 
Sociálno-právne poradenstvo na mestskom úrade 
 
   Oddelenie sociálne, školstva a matriky – referát sociálnej pomoci na Mestskom úrade 

v Malackách poskytuje informácie a poradenstvo pri riešení sociálnej situácie (sociálna 
a hmotná núdza občana) a sociálnych problémov občana (napr. rodiny, deti, osamelé matky, iné 
osamelé osoby, starší a zdravotne postihnutí občania). Poradenstvo je poskytované bezplatne. 

 
Kontakt: 
Mestský úrad v Malackách 
Oddelenie sociálne, školstva a matriky 
Mgr. Alena Kmecová  - vedúca  
tel. 034/796 61 20, kmecova@malacky.sk 
Antónia Miklošová, miklosova@malacky.sk 
tel. 034/796 61 18  
Marie Jurdáková, jurdakova@malacky.sk 
tel. 034/796 61 79 
 
Nadštandardné poradenské služby poskytované linkou dôvery 
 
   Oddelenie sociálne, školstva a matriky – referát sociálnej pomoci na Mestskom úrade 

v Malackách spravuje aj telefonickú službu – linku dôvery, na ktorej  môže občan požiadať 
o pomoc pri riešení  právnych, sociálnych, psychických resp. zdravotných problémov. 

 
Linka dôvery funguje v čase od  15,00 hod do 21,00 hod  v dňoch:  
 
Pondelok  - lekár 
Utorok     - sociálny poradca 
Streda      - psychiater (protidrogový poradca) 
Štvrtok    - právnik     
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Kontakt: 
telefón - linka dôvery : 034/772 56 86 
 
 Ako postupovať pri úmrtí v rodine – môže zostať 
 
   Práve v prípade náhlych a nečakaných udalostí bývame zaskočení a nevieme sa zorientovať, čo 

najskôr spraviť. Postup sa samozrejme môže meniť vzhľadom na situáciu, ktorá nastala. 
 
Najčastejšie však má takýto priebeh: 
1. musíme zabezpečiť List o obhliadke mŕtveho, 
2. skontaktujeme pohrebnú službu a zabezpečíme prevoz mŕtveho, 
3. skontaktujeme pohrebné služby (034/772 24 95) a cintorínske služby v klientskej kancelárii  
    mestského úradu tel.: 034/796 61 46, kde si dohodneme, na ktorom cintoríne  bude  zosnulý  
    spočívať, 
4. vybavíme detaily pohrebu (čas a miesto konania obradu) priamo v pohrebnej službe tel.: 

034/772    
    24 95, 0905 522 663, 
5. pohrebná služba poradí alebo odporučí na základe dohody s pozostalými ďalšie úkony spojené    
    s pohrebom (možnosti: občiansky  alebo cirkevný pohreb, v sprievode hudby a pod.) 
6. občiansky  pohreb  na  území  mesta  vykonávajú  určení  pracovníci  mestského  úradu  
    tel.: 034/796 61 22,  
7. zápis  úmrtia  do matriky  a  vystavenie  úmrtného  listu  -  na základe dokladov List  

o obhliadke  
    mŕtveho a  občianskeho  preukazu  vám  na  matrike  na  mestskom  úrade  vystavia  úmrtný  

list  
    a  vystavia  potvrdenie  o  vybavovaní   pohrebu  pre  zamestnávateľa, zároveň  potvrdia  

žiadosť  
    o príspevok na pohreb. Potvrdenie sa netýka účasti na pohrebe, ten vám vydá príslušná   

pohrebná  
    služba, u ktorej ste si pohreb zabezpečili. 
  
   Ako postupovať v sociálnej alebo v hmotnej núdzi? 
 
1. Základné životné potreby 
   Mesto môže poskytnúť občanovi s trvalým pobytom na území mesta, ktorý je v hmotnej núdzi 

alebo jeho príjem je pod hranicou životného minima, jednorazovú dávku v hmotnej núdzi alebo 
jednorazový peňažný (vecný) príspevok na úhradu mimoriadnych výdavkov za účelom 
zmiernenia jeho nepriaznivej sociálnej situácie v súlade so Všeobecne záväzným nariadením 
mesta Malacky č. 11/2005 o poskytovaní  sociálnej  pomoci  a  pomoci v  hmotnej núdzi. Jednu 
z foriem sociálnej pomoci alebo pomoci v hmotnej núdzi možno poskytnúť iba na základe 
písomnej žiadosti (tlačivo), ktorá musí obsahovať prílohy: potvrdenie o príjme alebo o výške 
dôchodku, potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, doklady o úhrade (resp. číslo 
účtu na úhradu) mimoriadnych výdavkov. 

 
   V Malackách dňa 25.05. 2006 
 
______________________________________________________________________________ 
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Evidencia psov 
 
 
Každý majiteľ psa na území mesta Malacky je povinný podľa VZN prihlásiť a odhlásiť psa 
z evidencie. Obidva úkony sú bez poplatku a vybavené na počkanie.  

Daň za psa 
 
 
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou 
osobou.  
Základom dane je počet psov.  
Sadzba dane na rok 2006 je: 
 
a) 200,-Sk/rok  za  jedného   psa, ktorý  sa chová v rodinnom dome 
b) 1100,-Sk/rok  za jedného psa,  ktorý  sa chová v bytovom dome 
 
Daňová úľava v rozsahu  50 % zo základu dane sa týka daňovníkov, ktorí k 1.1.2006 dosiahli vek 
62 rokov. 
 
Vlastník  psa zároveň dostáva neprenosnú evidenčnú známku psa.  
 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Správa Mesta Malacky 2002-2006 – publikácia  (2. januára 2007) 
 
výroba:  7 000 ks 
vydané:  6 385 ks 
u prednostu: 25 
ostatok na sklade:     590 ks   
 
 
Roznášanie výtlačkov do domácností občanom mesta Malacky pracovníkmi MsÚ 

 
Alžbeta Petrášová,  Margita Stachovičová, Darina Melichárová, Andrea Baťková,                    
Annamária Horváthová, Marta Slobodová,  Anna Brádlová, Dana Puškáčová, Mária Jurdáková,                                   
Vierka Baňovičová,  Anežka Kujanová, Janka Slobodová                                                   
 
 
_____________________________________________________________________________ 
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Publikácia 1206 - 2006 - roznášanie do každej domácnosti v Malackách pracovníkmi MsÚ 

 (v období od 26. 1. do 26. 2.2007) 

 
 
orkrs
ok  č. 

          expedient  
mesta 

vydané 
ks zo 
skladu 

vrátené ks 
do skladu 

skutočne 
dodané do 
domácností 
ks 

zoznamy 
odovzda
né dňa 

poznámk
a 

         -          +          =  odmena 
za ks/20.- 
Sk 

    1   Alžbeta Petrášová - 460 + 5 454 27.2.200
7 

+ 1 
vadná 

    2 Margita 
Stachovičová 

- 580 + 10 570 27.2.200
7 

 

    3 Darina 
Melichárová 

- 510 + 1 508 27.2.200
7 

+ 1 
vadná 

    4 Andrea Baťková - 200 + 10 190 27.2.200
7 

 

    4 Ľubica Gbelcová - 400 + 2 398 27.2.200
7 

 

    5 Annamária 
Horváthová 

- 400  + 2 398 28.2.200
7 

 

    6 Marta Slobodová - 450 + 8 442 27.2.200
7 

 

    7 Anna Brádlová - 580 + 37 543 27.2.200
7 

 

    8 Dana Puškáčová - 520 + 2 518 27.2.200
7 

 

    9 Mária Jurdáková - 705 0 705 27.2.200
7 

 

   10 Anežka Kujanová - 500 0 500 27.2.200
7 

 

   11 Viera Baňovičová - 500 + 3 497 27.2.200
7 

 

   12 Janka Slobodová - 520 + 7 513 27.2.200
7 

 

 
 

vydané spolu: 6 325  ks/ roznosené 6236  (87 ks vrátené na sklad + 2 vadné vrátené na sklad) 
 

Spracované na základe podkladov distribútorok zo dňa 28. 2. 2007      
 
Rekapitulácia k 28. 2. 2007:  
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Rozdeľovník: 
 

Výroba:        7 950 ks,  dodané dňa: 26.1.2007,  cena za jednotku 790.- Sk 
Expedícia:  - 6 236 ks  vydané do domácností 
Primátor:    -      32 ks  vydané - propagačné 
TIK:           -      20 ks   predaj v cene á 790.- Sk – (prevzaté zo skladu na protokol) 

 
(10 ks vada výroby, 1 ks chýbal v balení)                                                            SKLAD: 

                                                                                          Dodané z výroby  + 7 950 ks        
                                                                                                                         - 6 299 ks 

                                                                                                                k 28.2.2007 stav na sklade  = 1 651 ks  
                                                                                                                            ======= 

_____________________________________________________________________________ 
 
    

Slávnostné otvorenie nového ambulantného oddelenia 
  
V mene MUDr. Bardúna, riaditeľa akciovej spoločnosti Nemocničná, člena MEDIREX  GROUP 
a prevádzkovateľa Nemocnice v Malackách, sa uskutočnilo slávnostné otvorenie ambulantného 
oddelenia v utorok 13. júna 2006 v nových priestoroch odborných ambulancií. 
  
Pred samotným slávnostným otvorením sa uskutoční krátky media briefing, počas ktorého 
MUDr. Bardún zodpovedal otázky týkajúce sa nového traktu odborných ambulancií. 
  
Súčasťou slávnostného otvorenia bola možnosť absolvovať zdarma základné vyšetrenie  
v odborných ambulanciách  umiestnených v ambulantnom trakte a recepcia 
______________________________________________________________________________ 
 
Ocenená humánnosť 
 
"Daruj krv - zachrániš život" - toto heslo sa nesie v znamení štafety už niekoľko desiatok rokov 
prostredníctvom bezpríspevkových darcov krvi. Ich dobrovoľná a obetavá činnosť bola na 
slávnostnom aktíve v piatok 27. októbra 2006 právom korunovaná - ocenením diamantovej, 
zlatých, strieborných a bronzových plakiet MUDr. Jána Janského. Aj ich podielom bolo 
zabezpečené zdravie a šťastie tých, ktorí prijali najvzácnejšiu tekutinu, aby mohli žiť. SČK je 
garantom širšieho spektra pomoci. Podporuje i rozvojové krajiny, kde ľudia tohto sveta sú vďační 
za lieky, odev krv, život. V domovskej krajine organizuje, koordinuje, zabezpečuje a realizuje 
podmienky potrieb dlhoročným ale i novým darcov krvi. 
Darcom však patrí nesporne úcta a s veľkým významom maličké slovko VĎAKA. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Po kalamitné opatrenia 
 
 
Po jarných povodniach došlo ku kalamitnému premnoženiu komárov. Mesto Malacky pristúpilo 
k opatreniu vykonať postrek proti komárom prípravkom Aqua Reslin Super v priebehu dvoch 
týždňov - t.j. v 23 – 24.  kalendárnom týždni v závislosti od vývoja počasia.  
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Postrek proti kalamitnému premnoženiu komárov bol vykonaný v týchto  lokalitách: 
 
- pozdĺž Maliny po oboch stranách, od diaľnice smerom k Bažantnici, Tri duby až Továrenská   
  ulica 
- Mlynský náhon od diaľnice po oboch stranách až po letné kúpalisko 
- Marhecké rybníky od diaľnice, Balážov potok a plochy popri železnici na Stupavskej ulici 
 
 
Postrek bol vykonaný v neskorších večerných, nočných a skorých  ranných hodinách letecky 
a pozemnou  aplikáciou.  
 
 
Občania boli upozornení na potreby: 
a) pokosiť buriny a trávnaté plochy na súkromných pozemkoch a všetkých verejných 
priestranstvách za účelom eliminácie úkrytu komárov a zlepšenia prieniku účinnej látky do 
cieľového prostredia 
b) na dôkladné  umývanie ovocia a zeleniny na konzum v období do 3 týždňov po zásahu  
c) upozornenie včelárov na zabezpečenie včelstva v uvedených lokalitách   
 
______________________________________________________________________________ 

 
Tanečný klub v Malackách informuje 
 
V nedeľu 04.06.2006 sa uskutočnil v Bratislave – Karlovej Vsi Tanečný Juniáles, kde 
v štandardných a latinskoamerických tancoch súťažili detské a mládežnícke páry z celého 
Slovenska. Malacký okres reprezentovali pod vedením Gabriely Csizmaziovej 4 tanečné páry: 
Milan Bukovský a Erika Vallová, Juraj Čutka a Emília Mecháčková, Jozef Knotek a Nina 
Nováková a Martin Mašek a Michaela Mašková. Prvé dva páry sa cez konkureciu pretancovali až 
do finále, kde sa umiestnili v prvej päťke.   
 
 
 
Spomienkové oslavy 62. výr. SNP konané dňa 28.8.2006 o 14.30 h. pri 
pomníku SNP 
 
Spomienkového aktu pri príležitosti 62. výročia SNP sa zúčastnili predstavitelia samosprávy, 
štátnej správy, členovia odbočky Zväzu vyslúžilých vojakov generála Milana Rastislava 
Štefánika, Záchranná brigáda  hasičského a záchranného zboru, zástupcovia Dobrovoľného 
hasičského zboru v Malackách,  politické strany pôsobiace na území mesta, zástupcovia 
občianskych združení, spoločenských organizácií  a občania mesta Malaciek.  
Slovenské národné povstanie sa stalo historickým medzníkom v dejinách krajiny, bolo 
vyvrcholením protifašistického zápasu slovenského národa proti okupantom povstaním za 
slobodu a zjednotením ideí a síl na spoločnej platforme. 
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Na tomto symbolickom mieste účastníci vzdali tichú poctu kladení vencov tým, ktorí priniesli 
obete v povstaleckom hnutí za prežitie národa . 
 
______________________________________________________________________________ 

 

AUTO MOTO KLUB VETERAN MALACKY a Mesto Malacky  
 
V sobotu 10. júna 2006 sa konala tretia etapa Veteran rallye - 500 km Slovenských. Výstava 
a kultúrny program boli na Kamennom mlyne. Malačania si nenechali ujsť prejazd mestom 
historických vozidiel – 150  najexkluzívnejších veteránov z celej Európy 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

ŠKOLY 
 

Školy bojujú o každého žiaka 
 

15. marec 2006 - Výsledky zápisu do prvého ročníka základných škôl v Malackách prezrádzajú, 
že dovedna bolo zapísaných 214 detí. Rodičia niektorých z nich požiadali o odklad povinnej 
školskej dochádzky, do prvého ročníka nastúpi teda podľa údajov zo zápisu 188 žiakov. Mnoho 
mladých rodín sa na Záhorie sťahuje za prácou, preto konečný počet prvákov bude s najväčšou 
pravdepodobnosťou vyšší.  
 
Vzdialenosť necelých troch kilometrov budú denne prekonávať aj malí obyvatelia neďalekého 
Kostolišťa. V tejto obci pred troma rokmi zrušili málotriednu základnú školu. Záujem 
navštevovať školu v okresnom meste zápisom do prvého ročníka prejavilo aj 23 detí z desiatich 
obcí malackého okresu. V trhovom prostredí, ktoré zasiahlo aj školstvo, sa snažia malacké 
základné školy zaujať pozornosť rodičov i žiakov a odlíšiť sa od iných škôl: ZŠ na Štúrovej ulici 
sa hrdí tým, že patrí medzi najmodernejšie na Slovensku. Bola postavená len pred dvoma rokmi a 
získala nomináciu na ocenenie Stavba roka 2004. Medzi jej silné stránky patrí školský klub, ktorý 
vedie žiakov ku kreativite a originálnosti. Športovo zameraná škola na Záhoráckej ulici zase 
vychováva jedného majstra Slovenska za druhým, najviac sa jej darí v ľahkej atletike a volejbale.  
V budúcom školskom roku tu, podobne ako vlani, opäť otvoria aj nultý ročník. Navštevovať ho 
bude jedenásť detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Základná škola Dr. Jozefa Dérera žne 
úspechy v jazykových olympiádach. Počnúc druhou triedou sa v nej povinne učia cudzie jazyky. 
Cirkevná Základná škola Mansvéta Olšovského sa do povedomia rodičovskej verejnosti zapisuje 
ako ustanovizeň, ktorá vychováva mládež v kresťanskom duchu. Najviac prvých tried 
v septembri otvoria na Základnej škole doktora Jozefa Dérera. V troch triedach sa tu bude 
vzdelávať 66 prvákov. 
 
Podľa Mgr. Alexandry Hrnkovej zo Školského úradu, ktorý pracuje na Mestskom úrade 
v Malackách, asi 18 percent z celkového počtu žiakov všetkých základných škôl v meste tvoria 
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deti dochádzajúce za povinnou školskou dochádzkou z okolitých obcí. Najviac ich je zo 
Suchohradu, Plaveckého Štvrtka a Kuchyne. 
                                                                                          Ivana  Potočňáková,  tlačová tajomníčka 
______________________________________________________________________________ 
 
Deň narcisov 
 
7. aprila sa uskutočnila finančná zbierka v spolupraci s Ligou proti rakovine k priležitosti Dňa 
narcisov. V uliciach mesta sa pohybovali študenti štátneho gymnázia 3. ročníka, v 25 skupinách.  
___________________________________________________________________ 
 
CVČ 

Výsledky okresných kôl jazykových olympiád 

 
Centrum voľného času v Malackách organizovalo okresné kolo olympiády v NJ dňa 11. 1. 2006 
na ZŠ v Sološnici. V 3 kategóriách súťažilo 17 žiakov z 8 ZŠ okresu Malacky. Víťazi 
jednotlivých kategórií: 
 
kat. 1A  
1. Milan Peschl /ZŠ Stupava/  
2. Peter Havran /ZŠ Dr. J. Dérera, Malacky/ 
3. Patrik Čikoš /ZŠ M. Olšovského Malacky/ 
kat. 1B 
1. Veronika Freundová /ZŠ. Dr. J. Dérera, Malacky/ 
2. Filip Kolesík /ZŠ Plavecký Štvrtok/ 
3. Jakub Hrica /ZŠ Rohožník/ 
3. Adam Mackovič /ZŠ Vysoká pri Morave/ 
kat. 1C 
1. Patrik Šteffek /ZŠ Vysoká pri Morave/ 
2. Lukáš Valíček /ZŠ M.Olšovského Malacky/ 
 
Dňa 18. 1. 2006 na ZŠ v Sološnici CVČ Malacky zorganizovalo okresné kolo olympiády v AJ. 
V 2 kategóriách súťažilo 11 žiakov zo 7 ZŠ malackého okresu. 
Víťazi jednotlivých kategórií: 
kat. 1A 
1. Milan Peschl /ZŠ Stupava/ 
2. Michaela Kalivodová /ZŠ Dr. J. Dérera, Malacky/ 
3. Katarína Poláková /ZŠ Sološnica/ 
kat. 1B 
1. Lenka Slezáková /ZŠ Stupava/ 
2. Kristína Čermáková /ZŠ Dr. J. Dérera, Malacky/ 
3. Andrea Bencová /ZŠ M. Olšovského/ 
______________________________________________________________________________ 
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OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU  - kategória 1A, 1B 
18. 1. 2006, ZŠ Sološnica 

Výsledková listina okresného kola 

 
kat. 1A 
1.    Milan Peschl                                Stupava                              54,6 
2.    Michaela Kalivodová                  Dr. J. Dérera, Malacky       43,2 
3.    Katarína Poláková                       Sološnica                            38,4                         
4.    Jakub Zajíček                              Plavecký Štvrtok                 30,8 
5.    Michaela Besedová                     M. Olšovského, Malacky    29,9                       
6.    Romana Středová                        Závod                                  20,3 
 
kat. 1B   
1.    Lenka Slezáková                          Stupava                              60,3 
2.    Kristína Čermáková                     Dr. J. Dérera, Malacky      58,6 
3.    Andrea Bencová                           M. Olšovského, Malacky  41,3                         
4.    Tomáš Vojtuš                               Štúrova ul., Malacky         37,9 
5.    Pavlína Kočíšková                        Sološnica                          29,3 
 
_____________________________________________________________________________   

Výsledková listina  - Okresné kolo MOZ – 9. ročník. 
25.1.2006, Základná škola Záhorácka, Malacky 

 
 

P.č.  Meno a priezvisko Základná škola 1. 2. 3. 4. Spolu Ú/N Por. 

1.  Michal Gerthofer               Dr.Dérera,Malacky 6 6 6 6 24 Ú     1. 

2.  Barbora Grúzová Sološnica 6 1 6 6 19 Ú         2. 

3.  Kristína Knotková Závod 6 0 6 6 18 Ú     3. 

4.  Lenka Michaličková Dr.Dérera,Malacky 6 6 6 0 18 Ú     3. 

5.  Nikola Šírová  Gajary 6 6 6 0 18 Ú     3. 

6.  Veronika Freundová Dr.Dérera,Malacky 6 6 2 1 15 Ú     4. 

7.  Alžbeta Gelingerová M.Olšovského,Mal. 6 0 6 1 13 Ú     5. 

8.  Elena Leváková Stupava 0 6 0 6 12 Ú     6. 

9.  Lukáš Haraslín Stupava 0 6 0 0 6 N  

10.  Braňo Smeja Stupava 0 1 0 1 2 N  

11.  Natália Chabadová Dr.Dérera,Malacky 0 2 0 0 2 N  
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12.  Ivana Pilková Dr.Dérera,Malacky 0 1 0 0 1 N  

13.  Kristína Čermáková Dr.Dérera,Malacky nezúčastnila sa 

 
                         

 
Výsledková listina -  Okresné kolo MOZ – 4. ročník 

25.1.2006 Základná škola Záhorácka, Malacky 
 
 
 

P.č. Meno a priezvisko Základná škola 1. 2. 3. Spolu Ú/N Porad. 

1.  Denis Špegl Sološnica 6 2 6 14 Ú 1. 

2.  Dušan Šuster Gajary 3 3 6 12 Ú 2. 

3.  Dominik Ivan Stupava 0 1 6 7 N  

4.  Daniela Vozárová Olšovského,Malacky 2 1 2 5 N  

5.  Michaela Mašková Olšovského,Malacky 1 2 0 3 N  

6.  Tara Líšková Dr.Dérera,Malacky 1 0 1 2 N  

7.  Alena Gašparovičová Dr.Dérera,Malacky 0 0 1 1 N  

8.  Jakub Sládek Sološnica 1 0 0 1 N  

9.  Mária Belanská Olšovského,Malacky 0 0 0 0 N  

10.  Jakub Rehuš Olšovského,Malacky 0 0 0 0 N  

11.  Matúš Danko Zohor 0 0 0 0 N  

12.  Kristína Popíková Stupava 0 0 0 0 N  

13.  Andrea Preisingerová Stupava 0 0 0 0 N  

14.  Samuel Škoda Stupava 0 0 0 0 N  

15.  Romana Pavlačičová Dr.Dérera,Malacky 0 0 0 0 N 
 
 

16.  Martin Adámek Štúrova,Malacky                           nezúčastnil sa 

17.  Michal Zelenka Štúrova,Malacky                   nezúčastnil sa 

18.  Veronika Vozáriková Štúrova,Malacky nezúčastnila sa 

19.  Petra Ondrušová Olšovského,Malacky nezúčastnila sa 
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20.  Roman Matušek Dr.Dérera,Malacky nezúčastnil sa 

21.  Martin Srna Lozorno nezúčastnil sa 

 
 

                                             
__________________________________________________________________ 
  
Európa v škole 
 
53.ročník projektu súťaže v školskom roku 2005/2006 8. 3. 2006 

  
Výsledková listina  - umelecké práce  

I. kategória 
 
1. miesto Tomáš Vápeník ZŠ Štúrova, Malacky                    Na našom sídlisku 
2. miesto Miroslava Matúšková ZŠ Štúrova, Malacky                    Pred našim domom  
3. miesto Kristína Pšenicová ZŠ Štúrova, Malacky                    Švihadlo to  je naše 
 
II. kategória 
 
1. miesto Zdenka Horylová ZŠ Štúrova, Malacky                     Náš park v meste 
1. miesto Veronika Havlíková ZŠ Dr. J. Dérera, Mal.                   Naše hrady  
2. miesto Arnold Berka Špeciálna zák. škola, Mal.             Domček 
3. miesto Adam Lonček ZŠ M. Olšovského, Mal.                Slovenská dedina 
 
III. kategória 
 
1. miesto Jana Janotková ZŠ Dr. J. Dérera, Mal.                   Patríme všetkým   
2. miesto Natália Chabadová ZŠ Dr. J. Dérera, Mal. 
3. miesto  Naďa  Hrnková ZŠ Dr. J. Dérera, Mal.                   V našom meste     
3. miesto Iveta Smejová ZŠ Dr. J. Dérera, Mal.               Aj my žijeme v Európe 
 Lenka Papežová 

 
Výsledková listina – písomné práce 

 
SLOVENSKÝ JAZYK 
 
I. kategória 
1. miesto Matúš Mercell ZŠ M. Olšovského, Malacky Ako sa rozrastá naša rodina /postup/ 
 
II. kategória 
1. miesto Pavlína Habová       ZŠ Dr. J. Dérera, Malacky O prameni             /postup/ 
 
III. kategória 
1. miesto Kristína Votrubová ZŠ kpt. J. Nálepku, Stupava,    Stratená a nájdená     /postup/ 
 
NEMECKÝ JAZYK: 
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II. kategória 
1. miesto  Katarína Trajlínková ZŠ Vysoká pri MoraveVon der Mandarine Darinka  /postup/ 
 
III. kategória   
1. miesto Juraj Trajlínek ZŠ Vysoká pri Morave Unser Europäer                       /postup/ 
  
ANGLICKÝ JAZYK: 
 
II. kategória 
1. miesto Katarína Poláková ZŠ SološnicaWhat People In Europe...                         /postup/ 
 
III. kategória 
1. miesto Lenka Slezáková ZŠ StupavaLaces of Europe                                           /postup/ 
______________________________________________________________________________ 
 

 

Výsledková listina okresného kola - 9.2.2006, ZŠ Štúrova, Malacky 
 

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA  – 5.roč. 
kat. – I. 

 
P.č. Meno a priezvisko ZŠ TČ   MČ PČ Súč Ú/N 
1. Tomáš Gábrš Štúrova, Malacky  48 10 38 96  Ú 
2. Daniel Tomša  Olšovského, Malacky  48 10 29 87  Ú 
3. Andrea Slezáková  Stupava  41 10 35 86  Ú 
4. Alexandra Hurbaničová  Vysoká pri Morave  41  8 33 82  Ú 
5. Radovan Džurný  Dérera, Malacky  41 10 28 79  Ú 
6. Miroslav Moravčík Záhorská Ves  39  7 30 76  Ú 
7. Michal Rečný  Rohožník  37   8 31 76  Ú 
8. Leonard Gužiňák  Záhorácka, Malacky  39  8 26 73  Ú 
9. Katarína Budayová  Kuchyňa  34  8 30 72  Ú 
10. Dominik Jastrábek  Gajary  41  7 20 68  Ú 
11. Nikoleta Habová  Gymnázium, Malacky  37  8 23 68  Ú 
12. Daniel Izakovič  Závod  36  8 24 68  Ú 
13. Lukáš Olšovský Sološnica 30  7 28 65  Ú 
14. Tomáš Čermák  Láb 36  6 20 62  N 
 
 

  Výsledková listina okresného kola - 9.2.2006, ZŠ Štúrova, Malacky 
 

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA – 6.ro č. 
kat. – H. 

 
P.č. Meno a priezvisko ZŠ TČ   MČ PČ Súč Ú/N 
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1. Aneta Ritomská  Sološnica  45 10 36 91  Ú 
2. Ján Kalný  Gajary  42  8 38 88  Ú 
3. Martin Fock  Dérera, Malacky   47  8 26 81  Ú 
4.  Naďa Macáková  Stupava  41  7 32 80  Ú 
5. Jakub Zajíček  Plavecký Štvrtok  39  6 35 80  Ú 
6. Annamária Dvoráková  Závod  34  7 37 78  Ú 
7. Dávid Malík  Záhorská Ves  39  7 31 77  Ú 
8.  Mária Dvoranová  Záhorácka, Malacky  34  9  34 77  Ú 
9. Valéria Juricová  Láb  36  4 36 76  Ú 
10.  Jaroslav Škoda  Štúrova, Malacky  38  9 27 74  Ú 
11. Matej Koštial  Gymnázium, Malacky  29 10 34 73  Ú 
12. Terézia Kovaničová  Vysoká pri Morave  39  4 26 69  Ú 
13. Marek Bebčák  Olšovského, Malacky  34 10 23 67  Ú 
14.  Marek Farba  Rohožník  34  8 24 66  Ú 

 
 

Výsledková listina okresného kola - 9.2.2006, ZŠ Štúrova, Malacky 
 

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA – 7.ro č. 
kat. – G. 

 
P.č. Meno a priezvisko ZŠ TČ   MČ PČ Súč Ú/N 
1. Katarína Poláková  Sološnica  38  5  38 81  Ú 
2. Dávid Elšík Štúrova, Malacky 37  9 35 81  Ú 
3. Marek Arpáš Záhorácka, Malacky 28  9 35 72  Ú 
4. Ľuboš Janotka  Dérera, Malacky  26  9 35 70  Ú 
5. Lucia Piváčková Gymnázium, Malacky 27  6 30 63  N 
6. Lukáš Andrla  Závod  28  4 30 62  N 
7. Dominik Ferik  Rohožník  26  7 27 60  N 
8. Monika Žáčková  Jakubov  20   6 34 60  N 
9. Martin Lohazer  Stupava  30  4 25 59  N 
10. Peter Štefanovič  Olšovského, Malacky  20  9 30 59  N 
11.  Jakub Dufek  Láb  26  7 25 58  N 
12. Mária Rusnáková  Vysoká pri Morave  22  4 31 57  N 
13. Radovan Adamík  Gajary  17  4 29 50  N 
14.  Miriam Profotová  Plavecký Štvrtok  11  8 21 40  N 
 

Výsledková listina okresného kola - 9.2.2006, ZŠ Štúrova, Malacky 
 

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA – 8.ro č. 
kat. – F. 

 
P.č. Meno a priezvisko ZŠ TČ   MČ PČ Súč Ú/N 
1. Peter Zajaček  Olšovského, Malacky  44 10 30 84  Ú 
2. Marek Smolár  Záhorácka, Malacky  44  9 37 80  Ú 
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3. Katarína Nemcová  Sološnica 47  8 24 79  Ú 
4. Tomáš Krenek  Veľké Leváre  41  6 31 78  Ú 
5. Lucia Žvachová  Gajary  41  9  26 76  Ú 
6. Tomáš Hrubý  Dérera, Malacky  35  8 29 72  Ú 
7. Barbora Kmecová  Gymnázium, Malacky  40  8 23 71  Ú 
8. Patrik Stanek Závod 38  9 24 71  Ú 
9. Marek Korenič  Vysoká pri Morave  38  5 23 66  Ú 
10. Martin Strolka  Láb  39  5 21 65  Ú 
11.  Daniel Blažíček  Štúrova, Malacky  22  7 20 49  N 

 
 

Výsledková listina okresného kola - 9.2.2006, ZŠ Štúrova, Malacky 
 

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA – 9.ro č. 
kat. – E. 

 
P.č. Meno a priezvisko ZŠ TČ   MČ PČ Súč Ú/N 
1. Vladimír Sofka  Plavecký Štvrtok  50 10 39 99  Ú 
2. Matúš Jevčák  Stupava  39  7 40 86  Ú 
3. Tomáš Vojtuš  Štúrova, Malacky  37  9 35 81  Ú 
4. Alžbeta Gelingerová Olšovského, Malacky 40  9 31 80  Ú 
5. Alexandra Ondrovičová  Vysoká pri Morave  41  8 30 79  Ú 
6. Peter Fuksa  Rohožník  38  3 34 75  Ú 
7. Róbert Horák  Gajary  35  5 35 75  Ú 
8. Denisa Bazalová Závod 41  3 27 71   Ú 
9. Sabina Gloneková  Dérera, Malacky  35  9 24 68  Ú 
10. Magdaléna Michutová Sološnica 30  7 29 66  Ú 
11. Roman Kučera  Záhorácka, Malacky  32  3 29 64  N 

                      Výsledková listina okresného kola - 17.2.2006  v CVČ Malacky 

                                                           „Biológia“  

                                                      kat. C 
 
1. Kristína Čermáková      ZŠ Dérera, Malacky 127, 5 bodov 
 
2. Radovan Ghirbak          ZŠ Rohožník  104, 5 bodov 
 
3. Lenka Vaníčková          ZŠ Lozorno  98 bodov    
 
______________________________________________________________________________ 
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Tanečnice 
 
V ostatnom čase sa v Centre voľného času v Malackách rozrástla vlna vystúpení tanečných 
skupín, najmä však jej najstarších hip-hopových členiek – skupiny Life. 
Sú to dievčatá, stredoškoláčky, ktoré si popri nespočetnom množstve školských povinností nájdu 
vo svojom voľnom čase miesto na aktívny relax. Obdivuhodné však je, že takto strávené voľné 
chvíle nie sú bezúčelové a bezcieľné. Svoje nevyčerpateľné nápady tanečných prvkov a kreácií 
pospájajú vlastnými silami do nápaditých choreografií, ktoré potom predvedú na rôznych 
vystúpeniach. 
 
Centrum voľného času je preto patrične na ne hrdé, pretože mu robia naozaj skvelé meno. 
Dôkazom toho je aj nedávna účasť „Life-iek“ na súťaži tanečných skupín, kde im 
v medzinárodnej konkurencii 52 súborov uniklo umiestnenie len o malý vlások. Dievčatá to však 
nemrzí. Najpodstatnejšie pre nich sú názory odborníkov, ktorí povzniesli ich schopnosti na 
vysokú kvalitatívnu úroveň, čo je naozaj potešujúce a berú to ako zúročenie ich úsilia. To je pre 
nich oveľa cennejšie, pretože odborník pozná rozdiel medzi kvalitným tancom a tancom 
zameraným len na efekt. 
 
Tanečnú skupinu Life ste mohli vidieť aj 3.6. na Dni otvorených dverí  letiska v Kuchyni, čakajú 
ich aj vystúpenia na Kamennom Mlyne na Zraze veteránov v sobotu 10.6. a večer ešte na 
hádzanárskom juniálese na ZŠ Štúrova v Malackách. Dňa 16.6. si môžete pozrieť ich tance 
v Centre voľného času, M.Rázusa 30, v Malackách na sérii vystúpení ku „Koncu školského roka“ 
a tiež 24.6. na Country Mlyne - Kamenný Mlyn a večer na Streetfeste v malackom Zámockom 
parku 
      
 

 
 
_____________________________________________________________________________ 
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Petícia 
Primátor mesta Malacky vypísal petíciu, ktorá má veľký význam pre podporu zvrátenia 
rozhodnutia vlády o prevode budovy, ktorú mali Malacky sľúbenú na zriedenie strednej školy. 
   
Apelujeme na všetkých, komu záleží na rozvoji vzdelanosti v našom meste a regióne, že 
Petíciu Vláde SR za prevod budovy leteckých kasární do rúk mesta Malacky môžu 
podpísať na recepcii MsÚ, Radlinského 1 v Malackách do 10. apríla 2006. Predstavitelia 
mesta o prevode budovy už dávno rokovali s armádou za podpory BSK a rátali s jej využitím na 
zriadenie strednej školy. 
Podpisové hárky Malačania adresujú predstaviteľom vlády po nečakanom odsúhlasení jej 
prevodu Ministerstvu zdravotníctva, ktoré tam mieni zriadiť lekársku knižnicu a archív.    
   
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Sklamanie z rozhodnutia vlády 

 
  
BRATISLAVA 22. marca (SITA) - Letecké kasárne v Malackách nedostane mesto, ale  
ministerstvo zdravotníctva. Vláda neschválila prevod na samosprávu. Minister zdravotníctva 
Rudolf Zajac priznal chybu jeho úradníkov, keď v určenom termíne neprejavili o objekt záujem. 
Zároveň sa Malackám ospravedlnil, keďže už plánovali využitie kasární. Kasárne sú v dobrom 
stave a ministerstvo ich potrebuje okrem iného na lekársku knižnicu. Znalecký posudok ich 
odhadol na 37 mil. 600 tis. korún.  
 
MALACKY, 22. marec 2006 – Vláda SR dnes neschválila prevod bývalého vojenského objektu 
na Sídlisku Juh v Malackách do vlastníctva Mesta Malacky.  
 
Po tom, čo o objekt neprejavili záujem štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, oslovila 
armáda v súlade so zákonom Mesto Malacky, ktoré tu plánovalo zriadiť strednú odbornú školu. 
Primátor mesta Malacky RNDr. Jozef Ondrejka vyjadril sklamanie z rozhodnutia vlády: 
“Pôvodný účel, pre ktorý bol objekt postavený, bolo zriadenie stredného odborného učilišťa. 
Malacký okres je na samom konci rebríčka slovenských okresov v počte stredných škôl. V okrese 
s 64 tisíc obyvateľmi sú len dve stredné školy – gymnáziá. Vláda zmarila šancu pozdvihnúť 
vzdelanostnú úroveň Záhoria a uľahčiť mladým ľuďom cestu k odbornosti. S pomocnou 
právnikov budeme analyzovať, či bol pri prijatí rozhodnutia porušený zákon. V prípade 
potvrdenia tohto predpokladu sa Mesto Malacky bude svojich práv domáhať súdnou cestou.”   

 

O objekt, ktorý je charakterizovaný ako prebytočný armádny majetok, prejavilo záujem 
ministerstvo zdravotníctva, avšak až po zákonom stanovenej lehote.  

 

Ivana Potočňáková, tlačová tajomníčka 

______________________________________________________________________________ 
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Zúbkove pramene - (52. ročník Hviezdoslavov Kubín– školský rok 2005/2006) – 21. 4.2006 
 
Centrum voľného času Malacky bolo organizátorom vyhodnotenia Okresného kola v umeleckom 
prednese poézie a prózy Zúbkové pramne,  ktorému predchádzali  tri obvody na ZŠ v Závode, 
Stupave a v Malackách. O víťazoch okresného kola rozhodovala odborná porota v zložení Mgr. 
Sadileková, PaedDr. Pagáčová, Mgr. Šurinová 
 
Výsledková listina 

 
I. kategória  - POÉZIA 
 
1. miesto Rebeka Vrbinčíková ZŠ Lozorno   M. Rúfus: O kozliatkach  

2. miesto Veronika Radičová ZŠ Rohožník            M. Rúfus: Čert slúži     

3. miesto Michaela Rusnáková ZŠ M.Olšovského,   M. Rúfus: Laktibrada  
 
I. kategória - PRÓZA 
1. miesto Nora Júlia Levická ZŠ  J. Dérera, Ma.    R. Smatanová: Rozlúčka            
2. miesto Matúš Školek ZŠ P. Podhradie       R. Móric: Ako Kľukatá o chvost prišla  
3. miesto Nikola Doková ZŠ Zohor A. Lindgrenová:  Pipi ide pozrieťdo školy   
  
II. kategória – POÉZIA 
1. miesto  Patrícia Lichoňová ZŠ Zohor Ľ. Podjavorinská: Žobrák         
2. miesto Jana Laceková ZUŠ Malacky 
3.  miesto Nikola Palkovičová ZŠ Závod M. Rúfus: Janko Hraško ide s obedom 
 
II. kategória – PRÓZA 
1. miesto Martina Huková ZŠ Veľké Leváre     A. Lindgrónová: Pipi objaví špunk    
2. miesto Karolína Reifová MCK Malacky D. Hevier: Klaun    
3. miesto Katarína Poláková ZŠ Sološnica Š. Hajdin: Kvočka 
 
Čestné uznanie: Katarína Dojčánová ZŠ Kuchyňa J.Pavlovič: Sto jarných kilometrov   
  
III. kategória – POÉZIA 
1. miesto Barbora Kmecová Gymnázium Ma. K. Peteraj: Malá smutná baletka              

2. miesto Helena Sýkorová ZŠ Sološnica K. Peteraj: Láska;  Haliere 

3. miesto Kristína Foltýnová ZŠ Stupava E.A. Poe: Mesto v mori 
 
III. kategória – PRÓZA 
1. miesto Martina Mercellová ZŠ Olšovského D. Pastirčák: Rozprávka o píšťalke         
2. miesto Zuzana Jurkovičová ZŠ  Závod Ch. Bienek: Čerstvo zaľúbená    
3. miesto Hana Piačková ZŠ Stupava M. Baráthová: Ad revidendum 
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Čestné uznanie: Martin Kubicsko  ZŠ Stupava A. Exupéry: Malý princ 
           

                                                                                   Alžbeta Šurinová,   riaditeľka CVČ 

 

______________________________________________________________________________ 

Slávnostné vyhodnotenie výtvarnej súťaže Malacká paleta 2006 
 
Téma 1. ročníka: Malacky – dobré miesto pre život – 3. 5. 2006 
 
Ocenené deti: 
 
Cena primátora mesta Malacky: Barbora Kmecová 
 
I. kategória (deti predškolského veku) 

Hlavná cena: kolektív triedy Slniečka z MŠ, Hviezdoslavova ul 
Ceny:  Lucia Kurová 
  Lenka Baťková 

  Anna Kurtíková 
  Jozef Jakubec 
 
II. kategória (žiaci 1. – 4. ročníka) 
      Hlavná cena: Miroslava Matúšková 
      Ceny: Gabriel Serbák 

 Samuel Richard Tóth 
 Róbert Pribiš 
 Erika Hrabovská 

 
III. kategória (žiaci 5. – 9. ročníka) 
      Hlavná cena: Naďa Hrnková 
      Ceny: Tomáš Velšmíd 

 Michaela Makytová 
 Pavol Klíma 
 Dorotka Balúchová 
 Magdaléna Kimličková a Alexandra Benkovičová 

 
IV. kategória (žiaci stredných škôl) 
      Cena: Tomáš Osuský 
 
Ocenení pedagógovia: 
 
Gabriela Šulová  
Mgr. Anna Nesnadná 
Mgr. Silvia Adamczaková 
Mgr. Magdaléna Červenová 
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Mgr. Vlasta Peltznerová 
 
Porota:  Mgr. Tatiana Filová – predsedníčka poroty 
  Libuša Čtveráková 
   Mgr. Milan Hruboš 
______________________________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
ŠKOLA ROKA 2006 - Malacké školstvo je na výslní 

 
Nitrianske PKO sa dňa 9. novembra 2006 stalo miestom slávnostného vyhodnotenia športovej 
ankety „Škola roka“ za školský rok 2005/06. Na toto významné kultúrno-spoločenské podujatie 
boli pozvaní zástupcovia najúspešnejších škôl.  
Malacké školstvo zastupovali a cenu pre víťazov si z rúk predsedu SAŠŠ (Slovenská asociácia 
športu na školách) Dr. Antona Javorku prevzali riaditeľ ZŠ Záhorácka 95 Malacky Pavel Škrabák 
(„Škola roka 2006“) a študentka Gymnázia ul. 1. mája v Malackách, Alexandra Štuková 
(„Športovec roka 2006“).   
O tom, že ocenenie „Škola roka 2006“ putuje do Malaciek, sa zaslúžili najmä dievčatá a chlapci 
v stolnom tenise (školskí majstri SR v oboch kategóriách) a v cezpoľnom behu (žiačky - 
strieborné medailistky zo školských M-SR, žiaci - 5. miesto), chlapci vo volejbale (školskí 
majstri SR) a vo futbale (mladší žiaci, účastníci celoslovenského kola súťaže s názvom 
McDonald´s CUP, 5. miesto).  
Základná škola na Záhoráckej ulici so svojimi športovými triedami pokorila aj všetky súčasné 
športové gymnáziá z Bratislavy, Trnavy, Trenčína, Nitry, Banskej Bystrice a Košíc, ktorým 
súčasný školský systém financovania (viac ako dvojnásobne vyšší normatív na žiaka) vytvára 
výhodnejšie podmienky pre športovú prípravu svojich žiakov resp. študentov na rozdiel od 
bežných základných škôl. Mimochodom, v tomto roku bolo v ankete „Škola roka“ (školy nad 300 
žiakov) hodnotených 851 škôl z celého Slovenska. 
Titulom „Športovec roka 2006“ sa môže popýšiť študentka druhého ročníka štátneho gymnázia 
v Malackách Alexandra Štuková. Táto, mimochodom, absolventka športovej triedy so zameraním 
na atletiku ZŠ Záhorácka v Malackách, si víťazstvo v ankete zaslúžila triumfom na Svetovej 
gymnaziáde 2006 v gréckych Thessalonikách, kde jasne dominovala v behu na 400 m.  
Poďakovanie za tento výrazný úspech treba adresovať aj všetkým učiteľom a trénerom, ktorí 
s týmito nadanými deťmi v uplynulom roku pracovali. V neposlednom rade treba vyzdvihnúť 
podporu a koncepciu školy, ktorú, hoci s malými prestávkami, 24 rokov smeroval Pavel Škrabák, 
pre ktorého sa jeho funkčné obdobie v tomto roku končí. Konečnú významnosť umocňuje aj to, 
že žiadna malacká škola toto ocenenie v minulosti doposiaľ nezískala.  
Na záver zostáva len dodať: „Športu zdar“ Malacky! 
 
Víťazi jednotlivých kategórií ankety „Škola roka 2006“ 
 
 
ZŠ do 300 žiakov: ZŠ Svätý Peter 
ZŠ nad 300 žiakov: ZŠ Záhorácka - Malacky 
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Stredné školy - študentky: OŠG Banská Bystrica 
Stredné školy - študenti: OŠG Košice 
Najúspešnejší športovec roka ZŠ: Branislav Íro (ZŠ Orešie Pezinok) 
Najúspešnejší športovec roka SŠ: Alexandra Štuková (Gymnázium Malacky)                       
                                                          Tomáš Ondrejko (OŠG Banská Bystrica) 

 

______________________________________________________________________________ 

 

ZMENY V JAZYKOVOM CENTRE JAZY ČNICE 
 
Je to už päť rokov, čo sme sa obyvateľom nášho okresu po prvýkrát prihovorili prostredníctvom 
malackých regionálnych novín s ponukou kurzov anglického jazyka. Za ten čas sme si 
vybudovali veľmi stabilnú pozíciu a renomé, a to predovšetkým vďaka neustálej snahe 
o zlepšenie našich služieb. Dôkazom našej kvalitnej práce a prepracovaného učebného systému je 
udelenie Akreditácie Ministerstva školstva SR na kurzy anglického a nemeckého jazyka. Našou 
najväčšou prednosťou je nielen ucelený systém výučby, ale aj kolektív kvalitných 
profesionálnych lektorov a zásada malých študijných skupín s maximálnym počtom 9 študentov.  
Jazykové centrum Jazyčnice Vám už tradične  ponúka večerné jazykové kurzy anglického, 
nemeckého a francúzskeho jazyka pre dospelých na rôznych jazykových úrovniach, 
popoludňajšie kurzy angličtiny pre deti, kurz prípravy na FCE, konverzačný kurz angličtiny pre 
mierne pokročilých, ako aj individuálne a firemné kurzy. Vyučovanie je rozplánované do 3 
trimestrov po 48 vyučovacích hodín. Dospelí si zasadajú do lavíc vždy dvakrát týždenne na 2 
vyučovacie hodiny, deti rovnako dvakrát týždenne na 1 vyučovaciu hodinu. Na konci štúdia 
získate osvedčenie o absolvovaní kurzu akreditovaného Ministerstvom školstva SR. 
Neustály rast a rozvoj nášho centra nás prinútil definitívne vyriešiť problémy s vhodným 
prenájmom a získať vlastné moderné a stále priestory pre sídlo školy. Súkromné jazykové 
centrum Jazyčnice pôsobí v súčasnosti v priestoroch Špeciálnej základnej školy na Pribinovej 
ulici v Malackách. Od septembra bude naše trvalé sídlo v novopostavenej budove vedľa 
Daňového úradu na Záhoráckej ulici. Táto zmena nám poskytuje veľa možností ďalšieho rozvoja 
centra. Okrem večerných jazykových kurzov by sme Vám chceli od nového školského roka 
ponúknuť aj dopoludňajšie kurzy, či už polointenzívne, alebo intenzívne. Novinkou budú kurzy 
pre mamičky na materskej dovolenke. Kým Vy sa budete vzdelávať, my sa postaráme o Vaše 
dieťa. Pripravujeme tiež kurz nemeckého jazyka pre zdravotné sestry. 
Ďalšou novinkou nášho centra je intenzívna spolupráca so Student Agency. Fungujeme v nej ako 
sprostredkovateľ jazykových pobytov v zahraničí. Zaujímavosťou našej ponuky je, že 
garantujeme najnižšie ceny zahraničných jazykových pobytov na našom trhu. Ak nájdete 
kvalitatívne podobnú ponuku z inej agentúry s nižšou cenou, zaväzujeme sa znížiť cenu našej 
ponuky na Vami nájdenú. 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
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KULTÚRA 

 
V SuperStar aj Malačianka  
 
Obyvateľom Malaciek zrejme neuniklo, že majú svoju favoritku už aj prestížnej a náročnej 
speváckej súťaži SuperStar. Postúpi semifinalistka Barbora Balúchová do finálovej jedenástky? 
Nebude to mať jednoduché. Osemnásťročná študentka 3. ročníka bratislavského konzervatória 
(hudobno-dramatický odbor) je zaradená do poslednej - štvrtej semifinálovej desiatky, ktorú 
odborníci pokladajú za doteraz najsilnejšiu. „Je v nej totiž päť či šesť minuloročných účastníkov 
tejto súťaže, ktorí postúpili do päťdesiatky,“ povedal pre eM TV Barborin otec Ing. Vladimír 
Balúch. Podľa neho Barbora zhodnotila náladu v Hviezdnej vile tak, že síce sú tam všetci 
kamaráti, no najmä rivali. Ako zabojuje naša rodáčka uvidíme vo vysielaní SuperStar na STV1 
v piatok 13. januára večer.  
______________________________________________________________________________ 
 
Spoločenský tanec v Malackách 
 
26.3.2006 sa dva páry z Klubu spoločenských tancov v Malackách zúčastnili súťaže Grand Prix 
Tyrnavia. V konkurencii 22 párov z 9 krajín sa umiestnili až v druhej polovici štartového poľa, 
ale nazbierali cenné skúsenosti, ktoré zúročia v ďalších súťažiach. 
 
 
 

 
 
Milan Bukovský, Erika Vallová                                               Martin Mašek, Emília Mecháčková 
 
______________________________________________________________________________ 
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Mesto Malacky, Mestské centrum kultúry Malacky 
MALACKÁ  HUDOBNÁ JAR 2006  

800 – ročné Malacky 
pod záštitou primátora mesta Jozefa Ondrejku 

 
 
 
I. koncert  MHJ – 26.3 . 2006 o 17.00hod. v Spoločenskom dome MCK 
THE SWISS TRIO  WITH SOLO DANCE -  /Švajčiarsko/ 
Paul Haemig -  flauta 
Midori Dumermuth  – gitara 
Daniel Hodel – tanec 
Program : Mozart, Schubert, Paganini, de Falla, Midori, Haemig, Bizet, ľudové... 
 
 
II. koncert  MHJ – 2.4.2006 o 17.00hod.v Spoločenskom dome MCK 
MARTIN BIES A FLAMENCO CLAN 
Prezentuje koncertné programy zostavené z vlastnej tvorby, ako aj ním aranžovaných skladieb 
najslávnejších gitaristov flamenca, ako syntezu flamenco gitary, spevu a tanca. 
 
 
III. koncert  MHJ – 8.4.2005 o 17.00hod. v kine Záhoran 
CLOSE HARMONY FRIENDS 
 Známa vokálna skupina Close harmony friends sa po prvýkrát predstavila na sólovom koncerte 
v Malackách. Vo svojom jarnom programe predstavila najnovšie skladby  nedávno vydaného 
CD“Antistress“-  skladby Stinga, Norah Jones, Beatles, Freddie Mercuryho, Gerschwina  
 
 
IV. koncert – MHJ – 23.4.2006 o 17.00hod. vo františkánskom kostole 
VOX HUMANA  
Miešaný spevácky zbor pri františkánskom kostole v Malackách 
Sólo : Katarína Danihelová  
Dirigent: Gabriela Peťková 
 
 
______________________________________________________________________________ 
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 B A B I N E C 
S malackým   rodákom 

    

Alfrédom SwanomAlfrédom SwanomAlfrédom SwanomAlfrédom Swanom    
    

 

    
                    herec, malacký rodák , krstný otec Divadla na hambálku, moderátor večera: 

 20.4.2006 v galérii MCK na Záhoráckej ulici 1919 
______________________________________________________________________________ 
 

PRVOMÁJOVÉ   MALACKY  2006  

VSTUPNÁ  BRÁNA 

Dobré ráno s DFS a DH Borský Mikuláš   
         
HLAVNÁ   TRIBÚNA – všehochuť 
 
Otvorenie - Primátor  
Májovanka – dychovka                                                    
hud.sk. - Lojzo                                                              
Cifra Skalica - cimbalovka                                                            
Silver strings alias Kvakin a spol.Skalica - country hudba a tance                                              
The Beatles performed by Brouci band 
Kmeťoband   
Majáles so skupinou  Eminent  
 
LÚKA  
Tvoríme si pre radosť  /MLOK, CVČ, MDĽ..../ 
Sokoliari, histor.kostýmy, šermiari                                     
Neco z hambálku - DDŠ – deti – Päťka z nudy, Užovky, ŠM  Medzi nebom a zemou, medzi   
                               mužom a ženou DNH    
DNH   - ukážky dospelého súboru DNH   
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HÁDZANÁRSKE  IHRISKO -  detská scéna  
Divadlo Ludus – Sedmokráska – interaktívna hra                 
Vystúpenie  tanečných skupín  CVČ  a  MCK 
Divadlo Maska  -  Drak abraka dabra                                        
CVČ – Strašidelný zámok 
Diskotéka s rozprávkovými bytosťami 
 
ŠKVÁROVÉ  IHRISKO- KONCERT   PRE  MLADÝCH 
Centrum Rozbitého Skla 
Strana 156 
Requiem 
No Perfekt 
The Reel  
Zdenka Predná a kapela                                               
Desmod                                                                  
 
TRÁVNATÉ  PLOCHY a  CHODNÍČKY 
Koníčky, poníky, výtvarníci – ZUŠ, skauti  

______________________________________________________________________________ 

Mestské centrum kultúry  
Kalendár podujatí  
 
23. júna    pred Spoločenským domom MCK - „ Letný koncert “ -  koncert a výstava žiakov  
                 ZUŠ Malacky 
25.júna     vo františkánskom kostole NPPM „ Organové meditácie “ 
 
2. júl  RAGTIME JAZZ BAND Bratislava, Zámocký park 
7. júl - 6. aug. Rezbársko-sochárska tvorba, výstava, priestory MCK  
7. júl - 9. júl Casper Beach Volley Action, turnaj v plážovom volejbale, kúpalisko 
8. júl Rakúskou stranou cez BA do MA (SK – AUT – CZ), trasa: Malacky – Záhorská 

Ves – Marchegg – Schlosshof (zámok) – Hainburg – Bratislava – Devín – 
Malacky (115 km), SCK Záhorák 

9. júl  Dychová hudba SKALIČANÉ, Zámocký park, MCK 
(Letné rozprávkovo-hudobné nedele) 

12. júl Katarína Danihelová, spev – Vox Humana (malacký spevácky  zbor), 
františkánsky kostol NPPM, MCK (Letné hudobné stredy) 

12. - 16. júl Popri Dunaji po Dunajskej cykloceste (SK – CZ – AUT), trasa: Strážny – Passau – 
Linz – Melk – Krems, SCK Záhorák 

15. júl Beach Hand Ball Cup, 2. ročník, turnaj v plážovej hádzanej, kúpalisko 
16. júl  VEGA hrá pre radosť, hudobná skupina, Zámocký park, MCK 

(Letné rozprávkovo-hudobné nedele) 
17. - 21. júl s výtvarným umením, pre dospelých, s Evou Režnou a Rozáliou Habovou, MCK  

(Prázdniny v MCK - 5x5 s kultúrou) 
19. júl Marek Vrábel, organový koncert, františkánsky kostol, MCK 
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(Letné hudobné stredy) 
23. júl  Annabál s LTF hrá všetkým Annám, Zámocký park, MCK 

(Letné rozprávkovo-hudobné nedele) 
24. - 28. júl 5x5 s tancom, pre deti, hip-hop, show dance, disco dance, s Mgr. Andreou 

Murániovou, MCK (Prázdniny v MCK - 5x5 s kultúrou) 
24. - 28. júl 5x5 so spoločenským tancom, pre mládež a dospelých, s Gabrielou Czizmaziovou, 

Spoločenský dom MCK, Mierové nám. (Prázdniny v MCK - 5x5 s kultúrou) 
26. júl Manželia Šašinovci, kontrabas a klavír, františkánsky kostol, MCK 
  (Letné hudobné stredy) 
30. júl   NO PERFEKT a support, malacká rocková skupina, Zámocký                              
              park, MCK (Letné rozprávkovo-hudobné nedele) 
31. júl-4. aug.   5x5 s divadlom,  pre mládež a dospelých, s Mgr. Vladimírom Zetkom,  
                         Spoločenský dom MCK, Mierové nám. (Prázdniny v MCK - 5x5 s kultúrou) 
31. júl-4.aug.    5x5 s výtvarným umením – pre deti -Vyrobme si bábky s Libušou                                                     
                         Čtverákovou, MCK – Záhorácka 1919 
31. júl-4. júl      5x5 s tancom, pre mládež a dospelých, hip-hop, show dance, disco dance, s Mgr.       

Andreou Murániovou, MCK (Prázdniny v MCK - 5x5 s kultúrou) 
6. august          Divadlo Haas : Ako Tóno hľadal tóny                   
                        koncert FUNNY  FELLOWS a Zuzana Hassová 
                        Old time band 1860 – 1920                                                   
13.august     Divadlo Happy – Zvedavý sloník 
                    Koncert – BUKASOVÝ  MASÍV- country 
20.august     Divadlo Dunajka – Perníková striga - figa 
                    Detský folkórny  súbor  GRBARČIETA 
                    /Chorvátska menšina Devinská Nová Ves/   
27.august     Divadlo Happy – Záhada v Zoopotámii 
                    Hudobná skupina  AC + sa lúči s letom 
 
Letné hudobné stredy vo františkánskom kostole NPPM  
 
  5. júl          gitarové duo  –  Radka  a  Martin Krajčovci 
12. júl          spev – Katarína Danihelová  –  Vox Humanna – malacký spevácky zbor 
19. júl          organový koncert -  Marek Vrábel 
26. júl          kontrabas a klavír – manželia Šašinovci 
  2. august    akordeón - Rajmund Kákoni 
  9. august    organový koncert –Katarína Henselová 
16. august    harfa a flauta – Adriana Antalová a Silvia Stašová 
23. august    Duo cordefiato – gitara a flauta, Miriam  Brullová a Ivica  Encingerova 
30. august    sláčikové duo Zuzana Bouřová – viola, Jozef Podhradský – violončelo 
 
Prázdniny v MCK –   5 X 5 s kultúrou  /5dní x 5 hodín/ 
 
5 x 5 s výtvarným umením 
-  pre dospelých     rôzne techniky s výtvarníčkami a učiteľkami ZUŠ Malacky  
                              Evou Režnou a Rozáliou Habovou  
                               
- pre deti               vyrobme si bábky s Libušou Čtverákovou ml.- študentka VŠMU a 
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                              scénografkou Divadla na hambálku 
5 x 5 s divadlom   pre mládež a dospelých s Vladimírom Zetkom -  hercom ,režisérom Divadla na  
                              hambálku 
- pre deti s  Beátou Reifovou herečkou Divadla na hambálku a režisérkou a  vedúcou DDŠ DNH 
5 x 5 s tancom       Hip –Hop, show dance a disco dance s  Mgr. Andreou Murániovou 
                              choreografkou a vedúcou t.s. MCK a t.s.Saltatrix 
5x 5 so spoločenským tancom s Gabrielou Csizmaziovou  choreografkou a vedúcou  Klubu  
                               spoločenského tanca MCK 
5 x 5 s anglickým jazykom  – Anglický jazyk pre dospelých s Ing. Jaromírom Novákom 
5 x 5 v knižnici  s pracovníčkami knižnice MCK - zábavné formy práce v knižnici, súťaže, kvízy,  
                                riešenie rébusov, práca s knihou 
5 x 5 v múzeu s pracovníčkami múzea  MCK - oboznámenie sa s expozíciou, umenie v meste, 
                                pravek v skamenelinách, chodníček minulosti, ako sa hrávali naše staré 
                                mamy 
                             
Výstavné priestory MCK   -  Záhorácka 1919  7. júl – 6. august 
 
Rezbársko – sochárska tvorba /spoločná výstava niekoľkých autorov/ 
                     v spolupráci so Záhradnou galériou  A. Machaja  Plavecký Štvrtok  

 
 „Tvorivé leto“ - 14. august  – 4. september - výstava účastníkov letných výtvarných kurzov 

 
Múzeum Michala Tillnera MCK,  Záhorácka -  stála expozícia - minulosť Malaciek, habánska 
keramika, lampy, bohaté národopisné zbierky 
 
Krypty pod františkánskym kostolom NPPM - stála expozícia - história kostola a kláštora, 
františkánov, Pálfyovcov, krypty, lapidárium  
 
Výstava „ Premeny Malaciek “ - výstava fotografii  
 
Knižnica MCK, Záhorácka  
 
Filmový klub MCK 
 
12.júl                   POKÁNIE  / ZSSR – 1984 / 
19.júl                  GOMBÍKOVÁ VOJNA /   FRANCÚZSKO – 1962/ 
26.júl                   PLECHOVÝ BUBIENOK / SRN – FRANCÚZSKO  - 1979 / 
 
  2.august            OSTRO SLEDOVANÉ VLAKY / ČR - 1966/ 
  9.august            BREZOVÝ HÁJ / Poľsko 1970 / 
16.august            ZLODEJI BICYKLOV / Taliansko 1948 / 
23.august            POLNOČNÝ KOVBOJ / Švédsko 1957/ 
30.august            SIEDMA PEČAŤ / Amerika 1969 / 
 
___________________________________________________________________________ 
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Kino Záhoran - posledné leto v starom kine 
 
(pred rekonštrukciou) 
 
1.a 2.júl           NIKDY TO NEVZDÁVAJ  -  romantická hudobná komédia    
7.a 8.júl           DIVOČINA - animovaná rozprávka v ZOO  
14.a 15.júl       VYKOĽAJENÍ - thriller 
21.a 22.júl       X – MEN : Posledný vzdor - akčný sci – fi 
28.a 29.júl       POSEIDON - triller  
4. a 5.august    ZA PLOTOM - animovaná rozprávka  
11.a 12.august UNDER WORLD : EVOLUTION - thriller  
18.a 19.august ANTARCTICA - thriller  
26.a 27.august RÝCHLO A ZBESILO - komédia  
___________________________________________________________________________ 

 
Začína sa štvrtý rok tanečného štúdia SALTATRIX - MCK Malacky  
 
MCK sa snaží už štyri roky ponúknuť spoluprácu deťom už od 3 rokov – juniorom a mládeži 
v rámci tanečnej výchovy. Tanečné štúdio Saltatrix pracuje pod vedením doktorandky 
Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave PaedDr. Andrei Murániovej. 
Pri zhodnotení predošlých troch rokov môžeme smelo skonštatovať, že tanečná skupina Saltatrix 
a Saltatrix junior nechýbali skoro na žiadnej akcii.  
 
Taktiež absolvovali  tanečné súťaže v rámci Slovenska, na ktorých obsadzovali popredné miesta 
či boli porotou špeciálne ocenené. Celé tanečné štúdio sa predstavilo MŠ a ZŠ v rámci 
výchovných koncertov na tému Hip hop v nás, či projektoch pre rodičov a priateľov tanca ako 
Tanečné Vianoce i Tanec v nás. Prvý  prázdninový týždeň patril taktiež tancu na tanečnom 
školení v Liptovskom Jáne cez Slovenskú tanečnú organizáciu IDO, kde nás učili tí najlepší 
tréneri a choreografovia  nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech či Poľska.  
 
Tanečné štúdio zaznamenáva stúpajúcu tendenciu a prílev nových tanečníkov. Preto sú deti  
rozdelené do základných formácií, ktoré sa ďalej delia podľa tanečného štýlu, obtiažnosti 
a tanečno-pohybového zamerania.   
Konkurz a zápis pre stálych tanečníkov do tanečného štúdia Saltatrix MCK Malacky sa konal pre 
všetky formácie spolu 07.septembra 2006 (štvrtok) o 17,00 hod v Spoločenskom dome MCK 
Malacky. 
Kompletne vybavená tanečná sála sa nachádza na Záhoráckej ulici (bývalý Mestský úrad 
Malacky).                                                                           .                 PaedDr. Andrea Murániová 
_____________________________________________________________________________ 
 
Terasa - Caffe 23 
 
Začala v tomto roku „naostro“  -    1. ročník „Gulášmajster Malacky 2006“ 
 
1. júl 2006  - TERASA Caffe 23 
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Trojčlenné družstvá 
Maximálne 20 dvojíc 
Odborná porota – 6 členná 
 
Večer koncert AC+ na terase + predaj gulášov 
 
Podmienky: každý team musí variť z 2 kg mäsa od Caffe 23, môže si priniesť aj vlastné mäso 
a iné ingrediencie. Caffe 23 zabezpečí vodu, drevo, cibuľu, ostatné si zabezpečujú družstvá. 
Každé družstvo musí mať vlastnú kotlinu. Súťažiaci musia dať väčšinu gulášu na večerný predaj 
pre divákov a fanúšikov dobrého gulášu. Víťazné družstvo vyhráva putovný pohár Caffe 23, kde 
bude mať družstvo vyryté mená víťazov. Pri tejto súťaži ale nejde o víťazstvo, ale hlavne 
o zábavu a stretnutie dobrých ľudí a priateľov   
 
______________________________________________________________________________ 

 

HISTÓRIA 
 

 
MCK  bolo hlavným organizátorom pripravovaných programov v rámci osláv 800 ročných 
Malaciek. Oslavy prebiehali po celom roku, no hlavné sa konali v mesiaci september 
v Zámockom parku za účasti pozvaných delegátov partnerských miest zahraničných vzťahov, 
návštevníkov regiónu, najvyšších politických predstaviteľov a občanov mesta.  
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_____________________________________________________________________________ 
 

 

Historické pamiatky mesta Malacky 
 

Františkánsky kláštor a kostol 
 
Areál františkánskeho kláštora s kostolom (P. Márie) uzatvoreným múrom so štyrmi nárožnými 
baštami, bol dostavaný roku 1653. Podľa archívnych prameňov a náznakov v hmote je 
renesančno – barokový komplex postavený na mieste staršieho renesančného kaštieľa 
Balassovcov. K jednoloďovému pozdĺžnemu kostolu s vežou na východnej strane sa z juhu 
pripája trojkrídlový objekt kláštora. Pod kostolom a v prístavbe kaplnkového typu sú krypty 
s uloženými pozostatkami členov pálfiovského rodu, františkánskych mníchov a malackých 
mešťanov. K dominantám interiéru patrí hlavný oltár P. Márie – Immaculaty zo začiatku 18. 
storočia. V juhozápadnej časti kostola je umiestnená kaplnka Svätých schodov, symbolizujúca 
schody, po ktorých kráčal Kristus v Jeruzaleme k Pilátovi pontskámu. Svojrázne a originálne 
pôsobí pôvodný farebný rozvrh fasád. Šedopopolavý náter stien symbolicky i esteticky 
kontrastuje s bielou farebnosťou okenných paspárt, ríms a kvádrovania. 
 
Kostol najsvätejšej trojice 
 
Jednoloďová stavba s polygonálnym presbytériom postavená okolo roku 1600 v renesančnom 
slohu ako protestantský kostol. Predpokladať možno existenciu staršieho gotického kostola 
(presbytérium), ktorý bol v uvedenom období prestavaný a rozšírený. Roku 1672 bola pred 
západnú fasádu pristavaná neskororenesančná veža s ochodzou nesenou kamennými krakorcami. 
V priebehu 18. storočia bol exteriér aj interiér kostola zbarokizovaný. Zo sakrálnych výtvarných 
pamiatok interiéru, k najhodnotnejším patrí kazateľnica z druhej polovice 17. storčia. 
 
Kaštieľ 
 
Pálfiovský kaštieľ je pôvodne renesančná stavba štvorkrídlového objektu s vnútorným nádvorím. 
Historicky nejasná je doba výstavby. Niektoré pramene uvádzajú rok 1624, avšaqk 
pravdepodobnejšie je datovanie k roku 1634, prípadne tesne po tomto dátume. V 18. storočí bol 
barokovo upravený Mikulášom V. Pálfim a Štefanom Jozefom Pálfim. Klasicisticky upravený 
bol následne okolo roku 1808 grófom Karolom Pálfim. V tomto období už kaštieľ obklopoval 
rozľahlý anglický krajinársky koncipovaný park. 
 
Ide najmä o zistenia Prof. Temela z Pálffyovského archívu mesta Marchegg v Rakúsku 
"Skoro v rovnakom čase panstvo Detrekeö-Blasenstein-Plavecz (po postavení kaštieľa sa 
panstvo nazýva Malacky) a panstvo Marchegg kupuje tá istá osoba = Pavol gróf Pálffy z 
Erdödu, ...  
  
Stredoveký zámok Marchegg bol v roku 1733 barokizovaný.  
(Skôr: Pôvodne obranný hrad s opevnením mesta Marchegg z r.1278 vybudovaný Premyslom 
Ottokarom II. na zaistenie tohto hraničného bodu proti výbojným Uhrom a prechodu cez 
Moravu). 
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Pekný kaštieľ (zámok) v Malackách postavil s veľkou slávou uhorský palatín gróf 
Pavol Pálffy, nadobúdateľ panstva Blasenstein, v rokoch 1634 až 1650 a obklopil ju 
parkom dokola obohnaným múrom", 
  
možno povedať, že nápadná podobnosť oboch zámkov zachovaná do dnešných dní nebude 
žiadna náhoda. 
  
Zvlášť ak zoberieme do úvahy, že aj pôvodný stredoveký hrad v Marcheggu postupne prešiel v 
17. storočí do majetku grófov rodu Pálffyovcov z vetvy Pavola Pálffyho a keď tiež zoberieme do 
úvahy aj to, že zhruba nejakých 83 rokov po výstavbe zámku (kaštiela) v Malackách bol zámok v 
Marcheggu, jedným z potomkov a dedičov Pavla Pálffyho, tento zrekonštrupvaný v barokovom 
štýle. 
  
Nesmieme pri tomto všetkom ani pozabudnúť na slová Prof. Temela z Marcheggu z júla 2006, 
keď sme ho navštívili, že Malacky boli pre týchto Pálffyovcov doslova a aj prakticky srdcovou 
záležitosťou a ani preto nie je žiadnou náhodou, že ako píše pán profesor Temel v jeho práci: 
  
"Gróf Pavol Pálffy zomrel 26. novembra 1653. Jeho telo bolo pochované do ním postavenej 
krypty v Dóme sv. Martina v Bratislave. Jeho srdce spočíva v striebornej schránke v krypte 
v kláštore v Malackách." 
 
 
Synagóga 
 
Typický židovský sakrálny objekt stavaný na spôsob dekoratívnej orientálnej architektúry. Stavba 
podľa projektu viedenského architekta V. Štiastneho bola ukončená roku 1886 pod vedením 
pálfiovského staviteľa Jána Terebessyho. Centrálnemu architektonickému typu dominuje 
v exteriéri dvojvežová juhozápadná fasáda s otvormi štýlu maurských oblúkov. Steny sú 
dekoratívne zvýraznené farebnou pásovou rustikou a aplikovaným ornamentom. Pôvodne okolo 
postavené kultové stavby sa nezachovali. 
 
Epitaf Mikuláša Pálfiho 
 
V kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie je presbytériu na evanjeliovej strane umiestnený 
monumentálny nástenný barokový epitaf uhorského palatína Mikuláša Pálfiho. Autorom je 
rakúsky sochár Johann Nikolaus Moll, spolupracovník G.R. Donnera. Dielo vzniklo roku 1741. 
Logická a prína tektonická výstavba edikulovej architektúry epitafu je v kontraste s rozvinutou 
sochárskou výzdobou. V dolnej časti umiestnené ženské postavy symbolizujú alegóriu 
Nevinnosti a Nádeje. V centre kompozície umiestnený reliéfny ovál portrét Mikuláša Pálfiho 
pridržiava mužská postava alegórie Času – Chronosa a detské postavičky – putti. Dekoratívny 
a zároveň ikonografický program dotvárajú skupiny militárií umiestnené po stranách a vo vrchole 
epitafu. Významovo a kvalitou sa tento epitaf radí k najhodnotnejším dielam barokového 
sochárstva na Slovensku. 
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Stĺp so sochou sv. Antona Paduánskeho 
 
Je umiestnený pred vstupom do nádvoria areálu františkánskeho kláštora s kostolom, v malom 
parčíku. Na vysokom murovanom postamente je v strede osadený ranobarokový kamenný stĺp 
s reliéfnou výzdobou symbolov umučenia Krista. Vo vrchole umiestnená socha sv. Antona 
s malým Ježiškom v náručí. Na ozdobnej kartuši je dedikačný nápis s uvedeným roku vzniku 
diela – 1673 – a donátora, ktorým bol správca plaveckého panstva Matej Žigraj. 
 
Stĺp so sochou sv. Františka Xaverského 
 
Je umiestnený v historickom centre Malaciek, v strede hlavnej križovatky. Na kubickom 
podstavci je štíhly stĺp s vysoko dekoratívnou kompozitnou hlavicou, ktorý nesie sochu svätca. 
Baroková socha je poňatá v tradičnom miernom kontraposte a zobrazuje postavu odetú do 
cirkevného odevu. V pravej ruke drží svätec kríž s korpusom ukrižovaného Krista. Autor diela je 
neznámy, celok je datovaný do polovice 18. storočia. 

 

______________________________________________________________________________ 
 
História redakčnej rady pre Malacký hlas a TV Minka – 20. výročie 
 
Členovia programovo-redakčnej rady MH od r. 1986 

 
1986-1990,1992-1999     Jozef Klačka           1. šéfredaktor            
1990-1992                       Rudolf Čižmárik     2. šéfredaktor - spisovateľ 
1995-1998                       Ivan Schurmann          ved. odd. informatiky MsÚ Malacky 
1995-1999                       Emília Jalšovská     3. šéfredaktor 
1998-2003                       Miroslav Juza          4. šéfredaktor - ved.odd.propagácie          
1998-2006                       Ivana Potočňáková      prispievateľ 
                                                                         5. vedúci redaktor, ved.odd. prop., ved KPK               
__________________________________________________________________________ 
1986-2006                       Jana Sedláková        redaktor, ilustrátor, písmo, kompletizácia MH, 
                                                                         prepisovanie autor. príspevkov                                           
1993-1998                       Janette Oslejová      redaktor, tajomník redakcie   
1995-2006                       Jana Matúšková      sekretárka redakcie (Ivan Schurmann)                       
Anna Landlová                riad. MsKS Malacky (vydávanie MH) 
Rudolf Irša                       riad. ZCK Malacky   (vydávanie MH) 
Ľubomír Lisý                   tlač PUBLIC Malacky 
Marián Polakovič             prispievateľ 
Edita Vozárová                 prispievateľ 
Mária Trenčíková             prispievateľ 
Anton Pašteka                   prispievateľ 
Katarína Trenčanská         prispievateľ 
Eva Žilavá                         korektúra 
 
(na prepis článkov - Irena Hašková - zomrela)  
(Pavol Hallon - historia, prispievateľ)  
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______________________________________________________________________________ 
 
Malacky a okolie 

 
Mesto Malacky sa nachádza v centrálnej časti Záhoria a je významným hospodárskym, 
administratívnym a kultúrnym strediskom tejto oblasti. Mesto je taktiež strediskom 
naftárensko – plynárenského komplexu, strojárskeho, nábytkárskeho, potravinárskeho 
priemyslu a zároveň i mestom kultúry a športu. Západne od mesta tečie rieka Morava, 
východne sa tiahnu Malé Karpaty. Mohli by sme teda povedať, že Malacky sú akýmsi 
„srdcom“ celého Záhoria.  
 
Niečo z histórie mesta: 
Prvá písomná zmienka o obci sa nachádza v darovacej listine uhorského kráľa Ondreja II. z r. 
1206, podľa ktorej gróf Alexander z rodu Hunt-Poznan získal územie Plaveckého Štvrtka 
a viaceré okolité osady, medziiným i osadu Maliscapotoca ( t.j. Malinský potok). V listine z roku 
1213 je to už osada Maluchka ( t.j. Malučká), neskôr Malaczka ( 1373 ) a Malaczky ( 1773 ). 
Názov mesta pochádza zo zdrobneného názvu potoka Malica – Malicka. V maďarčine vznikla 
podoba Malacka a z nej dnešný názov Malacky. Malacky sa vyvíjali ako súčasť plaveckého 
panstva a ako strážna osada na hranici uhorského štátu. Po vymretí prvých vlastníkov plaveckého 
panstva sa jeho majetky dávali do zálohu viacerým šľachtickým rodom a Malacky viac-krát 
menili svojich „majiteľov“. Postupne patrili Szerédyovcom, Salmovcom, Fuggerovcom 
a Ballasovcom. Od roku 1573 sa Malacky rozvíjali ako zemepanské mestečko s trhovým 
a jarmočným právom. V roku 1596 tu bola postavená prvá škola a v roku 1600farský kostol. Po 
vymretí rodu Balassovcov sa v roku 1622 stali majiteľmi mesta na 300 rokov Pálffyovci. V 19. 
storočí sa začali Malacky prudko vyvíjať, bolo rozšírené trhové a jarmočné právo, vznikla 
továreň na výrobu súkna, píla, tehelňa, liehovar a továreň na mydlo. V roku 1918 potom ešte 
továreň na spracovanie liečivých rastlín Avenárius. 
 
Súčasné Malacky: 
Malacky so súčasnými asi 18.000 obyvateľmi, majú jedinečnú polohu na križovatke 
najvýznamnejších európskych systémov – železnica, diaľnica, letisko (BA), prístav(BA), práve 
kvôli tomuto faktu sú súčasné Malacky  predovšetkým strediskom naftárensko – plynárenského 
komplexu s rozvodňami a veľkými podzemnými zásobníkmi plynu, no i strojárskeho (Tower 
Automotive, Zinkovňa Malacky... ), nábytkarského ( Swedwood ), a potravinárskeho priemyslu( 
Záhorácke pekárne a cukrárne, Pepsi...) V blízkosti Malaciek sa nachádza Priemyselno – 
technologický park Záhorie ( Eurovalley ) a Priemyselný park Malacky, kde pracuje veľa ľudí 
z regiónu. Vo východnom okolí mesta sa nachádza rozsiahly Vojenský priestor Malacky. 
 
 - historické pamiatky: 
K architektonickým pamiatkam mesta patrí pálffyovský rodový kaštieľ z roku 1624. Na začiatku 
19. stor. prestavali túto pôvodne renesančnú stavbu na prepychové šľachtické sídlo s fasádou 
upravenou v klasicstickom štýle. Súčasne s prestavbou vznikol okolo rozsiahly anglický park so 
vzácnymi drevinami.  
Františkánsky kláštor s ochranným múrom a 4 vežami pochádza z roku 1635 a vybudovali ho 
Pálffyovci v renesančno – barokovom slohu prestavbou pôvodného renesančného loveckého 
kaštieľa Balassovcov. Neskôr k nemu dali pristaviť i Kostol Nepoškvrneného počatia Panny 
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Márie. Hlavný oltár kostola z roku 1720 je rezbárskym skvostom talianskeho majstra Sagéna. 
K ďalším zaujímavostiam kostola patrí barokový orgán z roku 1729, epitaf palatína Mikuláša  
Pálffyho z roku 1741 a predovšetkým tzv. Sväté schody z roku 1653, umiestnené vo zvláštnej 
kaplnke; ide o majstrovskú kópiu tých schodov, ktoré musel zdolať Ježiš Kristus na svojej 
poslednej ceste – podobné kópie sa nachádzajú už len vo Vatikáne a v Jeruzaleme.  
Spomedzi ďalších architektonických pamiatok mesta je potrebné spomenúť Kostol Najsvätejšej 
Trojice z roku 1653, židovskú synagógu v centre mesta z roku 1886 – zostala tu po početnej 
židovskej komunite, ktorá žila v Malackách na prelome 19. a 20 storočia, dnes sa využíva ako 
základná umelecká škola. V neposlednom rade treba spomenúť i Múzeum Michala Tillnera ( 
zriadené v roku 1975, v súčasnosti sa však nachádza v nových priestoroch na Záhoráckej ulici...), 
ktoré mapuje históriu a život v Malackách a okolí. 
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Malacky sú v súčasnosti významným kultúrnym strediskom Záhoria. V priebehu roka mesto 
Malacky usporadúva rôzne výstavy, koncerty, folklórne a športové podujatia – ktoré si už našli 
svojich pravidelných aj menej pravidelných návštevníkov. Medzi najznámejšie určite patria 
Záhorácke ľudové slávnosti, Malacká hudobná jar, Prvomájové Malacky, Streetfest, Adventné 
Malacky a mnoho iných. 
Okrem iného mesto Malacky každoročne oceňuje významné osobnosti mesta, ktoré sa zaslúžili 
o zviditeľnenie Malaciek, tzv. Pálffyho srdcom, ktoré im odovzdáva primátor mesta. 
 
Aj prírodné zázemie mesta má svoje atraktivity. Rozsiahle záhorské lesy ponúkajú turistom 
nádherné a zaujímavé prechádzky.Sú taktiež ozajstným rajom pre hubárov, ktorí sem prichádzajú 
z celého okolia. Pre cyklistov sú určené mnohé cyklotrasy, ktoré sa v okolí nachádzajú...  
Pre tých menej aktívnych poskytujú Malacky tiež mnohé spôsoby trávenia voľného času, od 
vysedávania v jednej z mnohých kaviarní a parkov, cez kúpanie sa v prírodných jazerách, alebo 
na kúpaliskách až po divoké „vyvádzanie“ v nočných kluboch Malaciek... 
 
Veríme, že každý si tu určite nájde práve ten svoj spôsob trávenia času...a budete mať z návštevy 
Malaciek len tie najpríjemnejšie pocity a spomienky, ktoré sa mu vryjú do pamäti... 
 
______________________________________________________________________________ 
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Pozvánka k výročiu ... 
 

Úctu 800-ročným Malackám 
 spoločne vzdáme na slávnostnom zhromaždení 
poslaneckého zboru mesta, vzácnych delegácií  

a veľavážených hostí  
 

o druhej hodine popoludňajšej  
dňa 15. septembra roku Pána MMVI, 

 
na ktoré Vás srdečne pozývam a ohlasujem  

takýto program: 
 

1. Otvorenie a úctivé privítanie 

2. Príhovor Jozefa Ondrejku, malackého richtára 

3. Posolstvo prezidenta slovenskej krajiny Ivana Gašparoviča 
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4. Pozdravy vzácnych hostí zo spriatelených cudzozemských miest  

5. Krst knihy o 800-ročných Malackách 

6. Spečatenie slávnosti podpisom do Pamätnej knihy mesta 

7. Odhalenie Kompasu priateľstva  

8. Záver slávnostného zhromaždenia, ktoré sa ako dôstojná oslava jubilea 

navždy stane súčasťou mestských dejín. 

 
Malaczka 28. august roku Pána MMVI                    

 
                                                                         Jozef Ondrejka 

malacký richtár 
______________________________________________________________________________ 
 

 
Kancelária prezidenta SR 

Hodžovo námestie 1 
P. O. BOX 128 

810 00 Bratislava 1 
 
 
Vážený pán prezident, 
 
dovoľujeme si pripomenúť Vám naše pozvanie na oslavy 800-ročných Malaciek a doplniť ho 
o program slávnostného zasadnutia mestského poslaneckého zboru 15. septembra 2006 o 14.00 h, 
na ktorom by sme Vás radi privítali.  
 
Upresnenú pozvánku s drobným oneskorením doručíme aj poštou, aby sme priložili letáčik 
s kompletným programom osláv.  
 
 Malackách 28. 8. 2006                                                                  ––––––––––––––––––––––– 
                     RNDr. Jozef Ondrejka 
         Primátor mesta Malacky 
______________________________________________________________________________ 
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Mestské zastupiteľstvo slávnostne k 800 výročiu prvej písomnej zmienky 
S C E N Á R 
 
Pred začiatkom S-MsZ hrá hudba - p. Daniel                     Slávnostné MsZ - 800 Malacky        
                                                                                      15.9.2006 o 14.00 h - zasadačka MsÚ 
 
 
Účastníci podľa zasadacieho poriadku: predstavitelia mesta, poslanci MsZ, starostovia regiónu      
         Malacky, zástupcovia partnerských miest, poverenec prezidentskej kancelárie, BSK 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
PROGRAM:           
        
 14.00  -  Znelka mesta Malacky (technika ozvučenia 1. mikrofón, projekcia - Zapletal) 
 
14.03 -  po znelke vstupujú za zvukov fanfár  predstavitelia samosprávy, zástupc. BSK  

                 prezid. kancelárie a zahraniční hostia      
 
 14.05  - Otvorenie slávnostného zasadnutia MsZ  
               (privítanie hostí a scénický doprovod počas celého zasadnutia - Ing. Bulla,  
 
 14.15  - Príhovor primátora mesta Malacky (o 800-ročných Malackách)   
 14.30  - Príhovor hostí: poverenec preziden. kancelárie SR, pover. BSK 
 14.40  - Pozdravné posolstvá zástupcov z partnerských miest   
               (každá krajina bude sprevádzaná úryvkom národnej hudby - Daniel) 
 
15.10 –  zást. primátora Ing. Bulla vyzve pred obradný stôl primátora mesta Malacky   

                 a zostaviteľov knižnej publikácie na akt inaugurácie 
                 Krst knižnej publikácie 800 r. o meste Malacky 
               (krstí šošovicou primátor mesta  za spoluúčasti zostaviteľov publikácie)   fanfáry 
 

    15.15 – zástupca primátora vyzve na podpis v Pamätnej knihe mesta Malacky: 
               podpisujú sa: zostavitelia publikácie, poverenec prezidentskej  kancelárie SR,  
               zástupci partnerských miest a predstavitelia samosprávy mesta Malacky.              
               (asistuje prednosta MsÚ Vavrinec) 

                 Slávnostný akt podpisov v Pamätnej knihe mesta Malacky 
 
  15.20 - Pred záverom pozve zástupca primátora všetkých účastníkov MsZ pred MsÚ na:        
              Odhalenie "KOMPAS PRIATEĽSTVA" fanfáry 
              (akt vykoná primátor  mesta Malacky uvoľnením mašle príslušnej krajiny) 
      
  15.30 - Občerstvenie v zasadačke MsÚ               
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Časový priebeh slávnostného mestského zastupiteľstva by mal trvať 1,5 h. 
 

 

 

 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
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ŠPORT  
 
 
StreetFest Malacky 2006 – 9. ročník (organizátor: basketbalový oddiel TJ Strojár Malacky) 

 
 

 
 

V dňoch 24. – 25. 6. 2006 v športovom areále v Zámockom parku 

 

každý deň 5000 tisíc návštevníkov 

najväčšie športové a kultúrne podujatie na Záhorí 

dve veľké pódiá 

25 hudobných a tanečných skupín 

známe slovenské skupiny a interpreti ako Zuzana Smatanová, Hex, Vidiek, Para, Peha, Slobodná 

Európa, Smola a Hrušky, Samo Tomeček, AMO a iní 

na Hip hop stage disco show  

vystúpenie malackých umelcov, divadla na Hambálku  

účasť až 100 družstiev z celého Slovenska 

14 streetballových ihrísk 

Turnaj v plážovom volejbale – 64 družstiev 

atrakcie a súťaže pre návštevníkov a divákov 

vodný bazén s vodným volejbalom 

vodný futbal 

18 m lezecká stena a iné nafukovadlá 

stanové mestečko 

občerstvovacie mestečko – 25 pivných výčapov 
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mediálna podpora Mesta Malacky a pána primátora RNDr. Ondrejku 

akcia s podporou Slovenskej basketbalovej asociácie 

mediálna podpora SME, Uj Szo, Kurier, Hospodárske noviny, PC Space, 

Malacko, Senicko, Skalicko, Pezinsko, Senecko, Bratislavsko – týždenníky s nákladom až 250 tis. ks 

týždenne 

Mediálna podpora Malacka – 22 500 ks náklad každý týždeň, podpora 6 týždňov 2x A4  

mediálna podpora FM Rádia,  Rádia Okey, Rádia G3 

mediálna podpora Malackého Hlasu, Záhoráka, televízie EmTv 

predaj cez siete Ticketportal a Eventim na 250 predajných miestach 

3000 plagátov A2 na podporu podujatia 

20 reklamných pútačov 4 x 1m na dialničnom úseku Malacky – BA 

1000 reklamných tričiek pre parnterov a účastníkov Streetballu a volejbalu 

reklamné bannery priamo na podujatí 

mediálna podpora digital recording studio Crystal Records  

 

Podujatie Streetball bolo pôvodne určené pre skupinu mladých a hlavne skupinu basketbalistov, 

ktorým slúžilo v letnom období na spestrenie prípravy. V prvých ročníkoch sa zúčastnilo 12 – 15 

družstiev, každým rokom však ich počet stúpal. Rekordný ja zatiaľ ročník 2004, kedy sa na 

podujatí zúčastnilo až 95 družstiev z celého Slovenska. V roku 2002 sme prvýkrát zaradili do 

programu Streetballu aj vystúpenia hudobných skupín. Prvý rok vystúpilo 6 hudobných skupín, 

postupne ich počet zase rástol a prirodzenou zmanou bola aj zmena charakteru podujatia na 

hudobný festival, v rámci ktorého sa uskutoční aj turnaj v Streetballe. Zmenil sa aj názov 

podujatia na StreetFest Malacky 2006. Veková skupina návštevníkov sa rozšírila na všetky 

vekové kategórie a StreetFest Malacky sa stal udalosťou v regióne, ktorú všetci fanúšikovia 

kvalitnej hudby a športu celý rok očakávajú. Podujatie je zaradené medzi akcie mesta a má veľkú 

podporu pána primátora RNDr. J. Ondrejku.         

Po úspešnom 8. ročníku sme sa rozhodli StreetFest Malacky 2006 presunúť z centra mesta 

z Cirkevnej školy do Zámockého parku na futbalový štadión a na športoviská v tomto areály. 

Bolo to z dôvodu, že priestor cirkevnej školy už nedokázal prijať toľko návštevníkov a fanúšikov 

a na druhej strane areál v Zámockom parku je na podobné podujatie ako stvorený. Štadión je 

umiestnený v prekrásnej prírode, je uzavretý, dostatočne veľký a hlavne je mimo obytnej zóny. 

Priamo vedľa sú parkoviská pre stovky aút,  na ploche môže byť aj 8 tisíc návštevníkov a vedľa 

ihriska sa dá postaviť veľké stanové mestečko. V areály sú priestory a športoviská na 
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organizovanie turnaja v Streetballe, ktorý sa stal druhým najväčším turnajom pouličného 

basketbalu na Slovensku. Náš zámer je už v budúcom ročníku v tomto areály uskutočniť súčasne 

v priebehu troch dní turnaj v Streetballe, v Beach volleyballe a v plážovej hádzanej. Tieto 

podujatia v regióne existujú, sú však samostatné a nemajú takú popularitu ako Streetball. 

Skĺbením všetkých týchto čoraz populárnejších športov a prilákaním veľkého počtu športovcov 

v rámci hudobného festivalu môže dosiahnuť návštevnosť StreetFestu Malacky aj 10 tisíc 

účastníkov v jeden deň. Tento rok je podujatie naplánované na dva dni a očakávame presne 

polovičnú návštevnosť, ale krivka popularity je aj pre nás príjemným prekvapením. Minulý 8. 

ročník bol toho svedectvom. Turnaj v beach volleybale sme zaradili už tento rok, očakávame 

účasť až 64 družstiev. Podujatie je jedno z najväčších v regióne a na Záhorí sa konajú len dve 

podobné veľké akcie. Naším cieľom a zámerom je dosiahnuť úspešnosť a popularitu 

celoslovenského rozmeru, čomu sme prispôsobili aj tohtoročný program, výber hudobných 

skupín a účinkujúcich. Región Záhorie podobné podujatie nemá a Streetfest určite dosiahne 

návštevnosť a popularitu podobných veľkých festivalov na Slovensku. Tento rok očakávame 

návštevnosť až 5000 ľudí v priebehu jedného dňa a toto číslo nie je ani prehnané a ani nereálne. 

V regióne sa nachádzajú v priemyselnom parku veľké podniky Volkswagen, IKEA, Holcim, 

Tower automotive, ktoré majú záujem poskytnúť festival svojim zamestnancom ako kultúrno - 

spoločenskú akciu.  

 

 

Podujatie sa skladá z niekoľkých častí. Hlavnou je festival na futbalovom štadióne v Malackách 

v Zámockom parku. Festival bude prebiehať dva dni a v priebehu týchto dvoch dní sa na dvoch 
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pódiách predstaví až 25 hudobných a tanečných skupín z celého Slovenska. Na hlavnom pódiu, 

ktoré bude 12 x 10 m sa predstavia hlavné skupiny a interpreti festivalu: 

Zuzana Smatanová, Peha, Para, Vidiek, Hex, Samo Tomeček, Smola a hrušky, Slobodná 

Európa, Barbora Balúchová, AMO, Drvivá menšina 

Druhým pódiom bude Hip – hop stage , kde v priebehu dňa vystúpia známe domáce amatérske 

hudobné skupiny: 

No Perfect, Strana 156, Reel, Reqiem 

Vo večerných hodinách sa na tomto stage predstaví 8 Hip – hopových skupín, vrcholom večera 

bude vystúpenie slovenskej hip – hopovej špičky skupiny, ktorá bola v Aurelovi nominovaná na 

objav roka – skupiny AMO. Po koncerte týchto skupín bude na tomto stage pokračovať  party do 

ranných hodín. 

 

 

V rámci Streetfestu sa uskutočnia v Zámockom parku aj turnaje v Streetballe a v plážovom 

volejbale. Areál Zámockého parku je bývalý park Pálfyovcov, kde sú do krásnej prírody a pri 

krásnom kaštieli Pálfyovcov postavené športoviská, dva futbalové štadióny, tenisové kurty, 

volejbalové kurty a hádzanárske ihriská. V tomto priestore sa uskutočnia aj turnaje v Streetballe 

a v beach volejbale. Streetballový turnaj organizujeme už 9. rok a bol to aj pôvodný názov 

podujatia. Zúčastäuje sa na ňom okolo 80 – 90 družstiev z celého Slovenska, víťazky minulých 

ročníkov boli dokonca dvakrát z Ružomberka, víťazi boli aj z Martina a j napr. zo Žiliny. Festival 

spojený so Streetballom a s plážovým volejbalom láka čoraz viac ľudí a účastníkov, v oboch 

turnajoch rátame s možnou účasťou až 160 družstiev, čo je skoro 1000 športovcov, ktorí budú 

mať samozrejme umožnený vstup na celý Streetfest. Pre účastníkov turnaja každý rok chystáme 
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1000 reklamných tričiek podujatia, ktoré dostane každý účastník tohto športového podujatia. Pri 

organizácii takého veľkého a náročného turnaja spolupracujeme so Slovenskou basketbalovou 

asociáciou a tento rok sme nadviazali spoluprácu aj Slovenskou volejbalovou federáciou. 

Streetballový turnaj je druhým najväčším na Slovensku po košickom , kde sa zúčastňuje okolo 

110 družstiev. Náš turnaj sa hrá v desiatich kategóriach, veľmi obľúbenou je kategória VIP, kde 

štartujú známe osobnosti a reklamní partneri podujatia, ktorí si sem chodia zahrať a hlavne 

zabaviť sa. V rámci Streetballu bývajú rôzne súťaže, v smečovaní do koša, v streľbe na kôš 

a každý rok býva dobrým zvykom exhibičný zápas hokejistov Slovana proti malým žiakom 

basketbalového oddielu. Po tomto zápase hráči Slovana zvyknú robiť hodinovú autogramiádu 

hlavne pre najmenších a pre fanúšikov Slovana a slovenského hokeja. 

       

 

  

Sprievodné akcie 

Tieto zábavné hry a atrakcie sú určené pre všetky kategórie a na StreetFeste Malacky nesmú 

chýbať. Sprievodné akcie ako ich nazývame sú zamerané hlavne pre divákov a návštevníkov, ale 

aj pre najmenších. Tento rok chystáme niekoľko sprievodných podujatí a atrakcií. Pre 

najmenších, ale i starších a najnáročnejších to budú nafukovadlá. 18 m Lezecká stena bola 

v minulom ročníku úspešným lákadlom hlavne pre starších návštevníkov. Pre mladších bude aj 

tento rok pripravený Vodný futbal a Detský hrad , kde sa môžu do sýta vyskákať a vyšantiť. Na 

hlavnej ploche bude novinkou Vodný volejbal vo veľkom 8 m dlhom bazéne. Táto atrakcia bude 
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lákadlom pre všetkých účastníkov podujatia. Pre najmenších bude v Hip Hopovom Stage 

pripravené detské divadlo na Hambálku, detská módna prehliadka a vystúpenia dvoch 

tohtoročných superstar. Účasť nám potvrdila zatiaľ Barbora Balúchová z Malaciek. Pre 

účastníkov Streetballu budú pripravené vystúpenia tanečných skupín a tradičné súťaže 

v smečovaní do koša a v streľbe na basketbalový kôš. Tieto súťaže bývajú veľmi atraktívne aj pre 

divákov Streetballu. Počas obedňajšej prestávky sa uskutoční aj tradičný exhibičný zápas 

hokejistov Slovana spojený s autogramiádou. Na hlavnej ploche sú pre divákov pripravené 

tradičné súťaže v pretláčaní rukou, súťaž v pití piva a po polnoci súťaž o Miss mokré tričko, ktoré 

budú prebiehať na hlavnom Stage. Na hlavnej ploche bude takisto postavený detský kútik určený 

pre najmenších, kde rodičia môžu nechať svoje deti a zabávať sa. Sprievodné akcie sú súčasťou 

podujatia a stali sa jeho neodmysliteľnou časťou. Diváci si na ne zvykli a sú pre nich veľmi 

atraktívne.  

 

Medializácia a propagácia podujatia 

 

Tejto stránke venujeme každý rok väčšiu pozornosť, lebo od nej závisí úspech celej akcie 

a množstvo návštevníkov a fanúšikov na podujatí. Našim cieľom je denne na podujatie pritiahnuť 

okolo 5 tisíc fanúšikov a myslíme si, že toto číslo je aj dosť reálne. Minulý rok sme 

spolupracovali aj s médiami s celoslovenskou pôsobnosťou, tento rok sme ich oslovili podstatne 

viac, niektoré už máme dávnejšie potvrdené. Medializacia a propagácia podujatia: 

 

3000 plagátov formát A2 a A1 s logami všetkých partnerov 

3000 letákov programu festivalu formát A6 s logami všetkých partnerov 

20 reklamných bannerov formát 4 x 1 m umiestnených na dialničných úsekoch Bratislava – 

Kúty 

1000 reklamných tričiek podujatia 

spolupráca s Rádiom Okey, FM Rádiom a Rádiom G3 

propagácia podujatia v spolupráci so SBA (Slov.basketbalová asociácia) 

mediálny partneri Region Press – Malacko, Pezinsko, Skalicko, Senecko, Senicko 

a Bratislavsko – náklad týždenne až 450 tisíc 

mediálny partneri Malacký hlas a Záhorák 
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mediálny partner televízia EmTv 

mediálna spolupráca s televíziou Music Box 

mediálny parnter Eventim a Ticketportal – predpredaj v ich sieti 

mediálny partner PC Space a PC Revue 

mediálna podpora SME, Uj Szo, Kurier, Hospodárske noviny, Šport,  

 

Reklamní a mediálni partneri 

 

Podujatie ako StreetFest Malacky sa nedá zorganizovať bez mediálnych a reklamných partnerov. 

Každým rokom počet partnerov pribúda, niektorí sú už dlhoročnými partnermi, ktorí si naše 

podujatie obľúbili. Ponúkame rôzne druhy spolupráce a rôzne možnosti prezentácie Vašej firmy 

alebo spoločnosti:  

Hlavný generálny partner:  - názov podujatia (napr. minulý rok Dexia Streetfest 2005, Siemens 

Streetball 2003 – názov podujatia je uvádzaný vo všetkých médiách, na všetkých plagátoch , 

tričkách, banneroch, letákoch, v bulletine podujatia, na hlavných Stageoch na reklamných 

banneroch, webových stránkach, vo všetkých článkoch, generálny partner dostáva 100 V.I.P. 

vstupeniek, hlavným generálny partnerom môže byť aj na niekoľko rokov     

Generálny partner podujatia: -   je uvádzaný vo všetkých médiách, na všetkých plagátoch , 

tričkách, banneroch, letákoch, v bulletine podujatia, na hlavných Stageoch, okolo Streetballových 

a volejbalových ihrísk  možnosť umiestnenia bannerov, reklama na webových stránkach, 50 

V.I.P. vstupeniek  

Reklamní partneri podujatia- sú uvádzaní na všetkých plagátoch , tričkách, banneroch, letákoch, 

v bulletine podujatia, na hlavných Stageoch, reklama na webových stránkach, 20 V.I.P. 

vstupeniek  

Hlavný mediálny partner - je uvádzaný vo všetkých médiách, na všetkých plagátoch , tričkách, 

banneroch, letákoch, v bulletine podujatia, reklama na hlavných Stageoch na hlavných 

banneroch, okolo Streetballových a volejbalových ihrísk  možnosť umiestnenia bannerov, 

reklama na webových stránkach, 50 V.I.P. vstupeniek  

Mediálny partneri - sú uvádzaní na všetkých plagátoch , tričkách, banneroch, letákoch, v bulletine 

podujatia, na hlavných Stageoch, reklama na webových stránkach, 10 V.I.P. vstupeniek 
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V minulých ročníkoch s nami spolupracovali ako hlavní a generálni partneri spoločnosti ako 
napr. Siemens, Dexia banka, Zváč Company, Artemis Eurotel, HVB Banka, NAY Elektro, 
Krytstav, Semtex, Šariš, Pepsi Cola, Kofis leasing, Simba, Esko, ABB, Vodohospodárske stavby, 
Hewitt Packard, VSC Video, McDonalds, Works, Zahorie reality, Generali, Molten, Spalding, 
Test a iní. 
Mediálni partneri minulého ročníka: FM Rádio, EmTv, Malacký hlas, Malacko, Hospodárske 
noviny, Záhorák, Senicko, Skalicko, Senecko, Pezinsko, Bratislavský život, Ticketportal, Reblok 
 

 

Rozpočet podujatia 

Ozvučovacia technika, svetlá – hlavný Stage                  150 000,- Sk 

Pódium hlavný Stage       50 000,- Sk 

Ozvučovacia technika, svetlá – Hip – hop Stage   60 000,- Sk 

Pódium Hip – Hop Stage      25 000,- Sk 

V.I.P sektor – strešenie      25 000,- Sk 

Stanové strešenie na Hip – hop Stage                35 000,- Sk 

Elektrické rozvody       35 000,- Sk 

Prenájom areálu       20 000,- Sk 

Doprava        25 000,- Sk 

Honoráre hudobných skupín      465 000,- Sk 

Sociálne služby, WC, umyvárky     25 000,- Sk 

Občerstvenie V.I.P. sektor      25 000,- Sk 

Nafukovadlá a atrakcie      47 000,- Sk 

Občerstvenie dobrovoľníci, organizátori    10 000,- Sk 
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SBS služba        35 000,- Sk 

                                                                                                          ____________  

Spolu:                  1 032 000,-Sk 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Na K – Cero StreetFeste Malacky 2006 očakávajú až 5000 návštevníkov 
 
24. - 25. júna 2006 sa mali Malacky načo tešiť. Po roku prišlo opäť podujatie, ktoré si získava 
podporu nie len na Záhorí, ale na celom Slovensku. K – Cero StreetFest Malacky  2006 sa stal 
akciou, ktorú si hlavne Záhoráci nenechaliujsť  a podľa predpredaja organizátori očakávali až 5 
tisíc návštevníkov v priebehu jedného dňa. K – Cero StreetFest je podujatie, ktoré možno nazvať 
kultúrno – spoločensko – športovou akciou a kde sa návštevník určite nebude nudiť. V rámci 
jedného dňa sa predstaví približne 100 Streetbalových družstiev v 11 vekových a výkonnostných 
kategóriách na 14 streetbalových ihriskách, na dvoch kurtoch zvedú športové súboje 
mixvoleybalové družstvá mužov a žien. Na tréningovom futbalovom štadióne v Zámockom 
parku sa na dvoch pódiách predstavilo 25 tanečných a hudobných skupín, mimo iných skupiny a 
interpreti ako Hex, Peha, Para, Vidiek, Zuzana Smatanová, Slobodná Európa, A.M.O., Drvivá 
menšina, Samo Tomeček a iní. V sprievodných programoch mal autogramiádu niekoľkonásobný 
víťaz Paríž Dakar Karel Loprais, ktorý so sebou priviezol aj dve Tatrovky, samostatné stánky 
mali Orange, Energy 69 a Generali, ktorí pripravili pre návštevníkov rôzne súťaže a atrakcie. Pre 
najmenších do 130 cm v sprievode rodičov bol vstup zdarma a okrem minuloročných superstar  
Sama Tomečka sa mohli tešiť na vodný futbal, vodný volejbal, 18 m lezeckú stenu, nafukovacie 
hrady a mohli si pozrieť aj exhibičný zápas hokejistov Slovana s mladými adeptkami basketbalu. 
Občerstvenie zabezpečili spoločnosti Krušovice, Energy 69, Pepsi cola a Algida. Hlavný program 
prebiehal na hlavnom pódiu od 13 hod. A celé vystúpenie bolo prenášané na dve veľkoplošné 
obrazovky. Celé podujatie moderovali herečky z Malackého divadla na Hambálku a návštevnici 
sa fakt mali na čo tešiť,  toľko hviezd na jednom mieste v jeden deň a noc v Malackách ešte 
nevystupovalo. Organizátorom podujatia je basketbalový oddiel, podujatie zabezpečuje 
organizačná služba, objekt je chránený.  
Generálnym reklamným partnerom podujatia bola spoločnosť K-Cero 
Hlavnými reklamnými partnermi SIMBA Megashop , Termming,a.s. Orange – predajňa 
Malacky, Energy 69 – energetický nápoj, Chemkostav a.s. Michalovce, V.O.D.S. Košice, AGT 
a.s., realitná kancelária Kométa,  Excon Slovakia 
Reklamnými partnermi podujatia boli Generali group, Tower automotive a.s., Dechtochema a.s., 
Krušovice, Spalding, Mizuno,  Cameo Košice, Auto Pela Banská Bystrica, Železničné stavby a.s. 
Košice, Montrur s.r.o. , Krytstav a.s. 
Hlavným partnerom podujatia  je každoročne  Mesto Malacky 
Hlavnými mediálnymi partnermi Rádio Okey, Music Box, Rádio Viva, TA3, týždenník Live, 
denník Šport, Rabaka, Infinity media 
Mediálnymi partnermi sú: EMTv, Malacký hlas, Malacko, Záhorák, Ticketportal, PC Space, 
ballers.sk, Crystal records, Basketland, realitná kancelária novo-real 
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K – CERO Stage 

No Perfect, Chimera, Adam Ďurica, Samo Tomeček, Smola a hrušky, Slobodná Európa, Zuzana 
Smatanová, Vidiek, Para, Peha, HEX  

 

 

Energy 69 Stage 

Figi,  KO & IQ, Nastia, Agesor Lotor, Sketa, DWS, NoAne produkcia, DJ Skrupo, Drvivá 
menšina, A.M.O., Hip – Hop PARTY  

 

 

K - CERO STREETBALL 

 

Slam Dunk – hlavné ihrisko 

Shoot games – hlavné ihrisko 

Semifinále – hlavné ihrisko 

Finálové zápasy 

 

 

K – CERO MIXVOLEJBAL 

Antukové kurty – zápasy v skupinách  

Finále 

 

 

SPRIEVODNÉ AKCIE 

VODNÝ VOLEJBAL – hlavné ihrisko – bazén 

ORANGE STAGE – odfoť sa na Streetfeste 

VODNÝ FUTBAL – futbalové ihrisko na hlavnom ihrisku 

18 m LEZECKÁ STENA – hlavné ihrisko 

DETSKÝ HRAD – hlavné ihrisko 

GENERALI STAGE – zasúťaž si s Generali 

AUTOGRAMIÁDA KARLA LOPRAISA – 69 ENERGY Stage 

ELECTRIC SKATEBOARD – show na elektroskatoch na hlavnom ihrisku 

HC SLOVAN – malacká mládež – exhibičný zápas 

SALTATRIX, LIFE, IVANA BITTNEROVÁ, DANKA HOLÁ – dance show  
 
______________________________________________________________________________ 
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Rozhovor s hlavným organizátorom K – CERO StreetFest Malacky 2006  

 
7. 6. 2006 

 
 MALACKÝ HLAS priniesol rozhovor s hlavným organizátorom K – Cero StreetFestu Malacky 
2006 Mgr. Branislavom Orthom 

 
StreetFest Malacky sa za posledné roky trošku zmenil. Prečo sa zo športového podujatia 
stalo kultúrne? 
Myšlienka zorganizovať pre našich basketbalistov v lete nejaký turnaj, kde sa trošku zabavia, 
oddýchnu si a aj si zahrajú vznikla pred 9 rokmi. Vtedy sme to chápali ako súčasť prípravy na 
novú sezónu len pre našich chalanov. Postupne sa nám začali hlásiť družstvá aj z iných väčších 
basketbalových miest a podujatie sa začalo rozrastať. Prvý rok štartovalo 12 družstiev a napr. 
pred dvomi rokmi už ich bolo 95. Streetball sme začali chápať ako popularizáciu basketbalu nie 
len u nás, ale i na celom Slovensku. Postupne nás začali oslovovať partneri s reklamnými 
požiadavkami a začali sme vyvíjať aktivity, ktoré by prilákali na Streetball, čo najviac divákov. 
Charakter podujatia sa nikdy nezmení, bude sa len vždy meniť sprievodný program, ktorí má 
prilákať aj iné skupiny ľudí, ktorých napr. samotný basketbal neláka. Preto je napr. na StreetFeste 
veľký hudobný festival. 
 
Ako bude vyzerať tohtoročný turnaj v Streetballe?  
Turnaj v Streetballe sa uskutoční na hádzanárskom ihrisku v Zámockom parku. Postavíme 
minimálne 8 ihrísk, pričom novinkou určite budú 4 špeciálne plastové ihriská, na ktorých sa budú 
hrať hlavné kategórie a semifinále a finále. Na streetballový turnaj sa nám hlási už veľký počet 
družstiev z celého Slovenska. Mysleli sme si, že účastníkov bude odrádzať štartovné, ale opak je 
pravdou. Každý účastník streetballu totiž dostane vstupenku na festival, miesto v stanovom 
mestečku, farebné K-Cero tričko a nápoj Energy 69 od partnerov podujatia. Okrem toho americká 
spoločnosť Spalding venovala super ceny v hodnote až 50 tis. korún. V rámci turnaja sa 
predstavia tanečné malacké skupiny, predstavia sa opäť hokejisti Slovana a na hlavnej ploche 
bude show elektroskatebordov. V rámci turnaja sa uskutočnia tradičné súťaže v smečovaní do 
koša a v streľbe na kôš. 
 
Súčasne so Streetballom bude prebiehať aj novinka turnaj v mixvolejbale, ten bude 
vyzerať ako? 
Turnaj v mixvolejbale nie je novinkou. Je to tradičný turnaj malackých volejbalistov, ktorí ho 
organizujú už dlhé roky. Myšlienka zaradiť turnaj v mixoch na StreetFest vznikla nedávno 
a preto sme považovali zaradenie volejbalu do StreetFestu za super vec. Turnaja sa zúčastní 16 
družstiev, podmienkou je, aby v každom nastúpili minimálne dve ženy. Turnaj bude prebiehať na 
volejbalových kurtoch v Zámockom parku súčasne so Streetballovým a prihlásiť sa môžu 
družstvá u prezidenta volejbalového oddielu Dušana Rusňáka. Ceny do turnaja venovala 
spoločnosť Mizuno, ktorá bude mať pri kurtoch vlastný stánok so športovými potrebami. 
Účastníci turnaj vo volejbale dostanú takisto tričká, vstupenku na festival a samozrejme nápoje.  
 
Môžete nám prezradiť, čo nás čaká na festivale? Program vyzerá byť veľmi dobrý, je ťažké 
dotiahnuť také hviezdy do Malaciek? 
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Festival bude mať štvrté narodeniny, už štvrtý krát ho totiž organizujeme. Každý rok sa snažíme 
zvyšovať kvalitu a preto aj spolupracujem s Yxom z Hexu, ktorý sa v tejto brandži pohybuje už 
pár rokov a vždy sa mi snaží dobre poradiť a vybrať tie správne kapely. Samozrejme ja mám 
vždy svoju predstavu, aby sa každý rok kapely menili, alebo aby aspoň vždy rok vydržali. Tento 
rok som chcel niekoho z východu a preto hrá na festivale Peha, ktorá bude veľkým magnetom pre 
všetkých fanúšikov. Mojim snom bolo dotiahnuť Chinaski, ale boli pre nás príliš drahí a keď už 
sme sa aj rozhodli, že ich zoberieme, tak boli obsadení. Festival má svojich headlinerov. 
Pripravili sme novinku – dve pódiá, dve scény a každá má svoje „kone“. Hlavná scéne bude 
pódium aké v Malackách ešte nestálo a predstavia sa na nej kapely už 13 hodine poobede. 
Zaujímavými hosťami bude Adam Ďurica, ktorý sa tesne nedostal do finále superstar a veľmi 
pripomína Robbieho Williamsa a samozrejme minuloročný finalista Samo Tomeček, ktorí teraz 
absolvoval turné ako hosť I.M.T. Smile. Vo večernom programe , ktorý bude mať super svetelnú 
show a ktorý bude prenášaný na dve veľkoplošné obrazovky sa predstavia podľa mňa super 
hviezdy ako nestarnúci Vidiek, ktorý nemá na festivaloch jedinú chybičku a dokážu spraviť 
atmosféru ako máloktorá skupina. Ďalej uvidíme punkovú legendu Slobodnú Európu. Po dvoch 
rokoch sa vráti do Malaciek moja veľmi obľúbená kapela Para, ktorá minulý rok vynechala 
a Zuzanu Smatanovú, Pehu a Hex asi ani netreba predstavovať. Oni žiadnu reklamu nepotrebujú, 
len môžem povedať, že Yxo sa po minulých rokoch na Malacky strašne teší. Na Hip – hopovom 
pódiu sa predstavia ako hlavné skupiny A.M.O. a Drvivá menšina, ktorí sa takisto na Malacky 
veľmi tešia. Vlastnú show tu predvedie podľa mňa vychádzajúca hviezda Hip – Hopu Jano 
Strapec, ktorý okrem toho, že nahráva platňu vystúpi vo formáci NoAneProdukcia. Na tomto 
pódiu bude pokračovať párty. Celý festival aj so stanovým mestečkom bude na vedľajšom 
futbalovom ihrisku, kde budú aj všetky atrakcie pre divákov. 
 
Spomínali ste atrakcie? Na čo sa môžu návštevníci tešiť?  
Každý rok vsádzam na overené a „oskúšané“ atrakcie. Minulý rok ma mrzelo, že sme mali 
pripravené dva bazény, ktoré sme však z malých technických príčin nestihli postaviť a hlavne 
deti boli sklamané. Preto sme tento rok dali deťom do 130 cm vstup zdarma, ale musí byť 
v sprievode rodičov. Ale poďme na tie atrakcie. Číslo jedna je Karel Loprais a jeho dve Tatrovky. 
Karel príde v poobedňajších hodinách a privezie aj s bratom dve účastníčky Paríž Dakar do 
ktorých budú mať možnosť návštevníci nahliadnuť. Pripravili sme aj autogramiádu a ešte sa 
snažíme na poslednú chvíľu vybaviť aj nášho „Dakaristu“ Katriňáka, ale to zatiaľ nechávame 
otvorené. Atrakciou budú nafukovadlá – vodný futbal, lezecká stena a samozrejme bazén 
s vodným volejbalom, kde si môžu deti do sýta zašantiť. Pre divákov pripravujú atrakcie aj 
Orange stánok Zváč Company a stánok Generali, ktorí si pripravili vlastné súťaže pre 
návštevníkov.      
 
                                 
K – Cero StreetFest Malacky 2006 sa termínovo križuje s Country Mlynom, nebude to 
problém s návštevnosťou? 
Pre nás určite nie, lístky na festival sa predávajú nad naše očakávanie, očakávame návštevnosť 
cez 5 ľudí, myslím si, že program, ktorý sme pripravili je veľmi dobrý a priláka veľa ľudí. Mňa 
osobne teší , že lístky sa predávajú nie len na Záhorí a v Malackách, ale po celom Slovensku. 
Zameranie nášho podujatia je úplne iné, my sa zameriavame aj na športovú stránku a na rockovo 
– popové hudobné skupiny. Country festival je žánrovo inak zameraný festival, aj keď niektoré 
skupiny určite na Country festival nepatria, ale to nie je náš problém. Nie našou vinou sa obe 
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podujatia konajú v jeden termín, dúfam, že obe dobre dopadnú a že budeme všetci spokojní. Na 
budúci rok sa termíny už určite nestretnú.   
 
Kde všade sa dajú zabezpečiť vstupenky na festival? Aká je ich cena? 
Vstupenky sa dajú kúpiť v celej sieti Ticketportal, predajných miest na Slovensku je 250, 
v Malackách sa dajú kúpiť vstupenky v kníhkupectve Ľubica v Hoteli Atrium, v predajni Tiposu 
na Radlinskej ulici, v CK Satur na Záhoráckej ulici, dajú sa priamo objednať a rezervovať na 
info@streetfest.sk. Prihlášky na Streetball a mixvolejbal sa dajú stiahnuť na www.streetfest.sk 
a dajú sa vyzdvihnúť v kníhkupectve Ľubica. Deti do 130 cm majú vstup v sprievode rodiča 
zdarma, cena vstupenky je v predpredaji 180,- Sk a na mieste 250,- Sk. Školáci si môžu 
vstupenku kúpiť na kultúrny poukaz, ktorý dostávali v škole. Ak ho ešte nedostali môžu si ho 
v škole vypýtať, jeho cena je 200,- Sk.   
 
Posledná otázka je aká je celková organizácia K - Cero StreetFest Malacky 2006 a aký bude 
budúci ročník? 
Budúci ročník začína už na tomto podujatí. Už teraz niekedy aj nahlas rozmýšľam, čo bude na 
budúci rok iné a samozrejme lepšie. Celá akcia závisí aj od počtu návštevníkov, čiže dá sa 
povedať, že diváci a športovci si sami budujú celé podujatie. Reklamných partnerov každý rok 
pribúda , preto si môžeme dovoliť pozvať lepšie a drahšie hudobné skupiny, každý rok sa kvalitu 
snažíme zvyšovať. Významným okamihom bol vstup Generálneho partnera  spoločnosti K – 
Cero, ktorá podporuje basketbal na Slovensku a významne vstúpila aj do nášho podujatia. 
Niektorí partneri si prídu StreetFest len „oťukať“ a dúfame, že sa im podujatie bude páčiť 
a dokážeme splniť ich očakávania a podmienky. Na budúci rok chystáme ďalšiu scénu a to bude 
veľké prekvapenie a možno aj šok pre niektorých. Určite sa chceme posunúť niekde ďalej, nie 
každý rok je bez chybičky, spokojní sme vtedy, ak sú spokojní ľudia. Na StreetFeste pracujeme 
celý rok, počas roka ho pripravuje skupina 3 ľudí, okrem mňa a Yxa aj môj kamarát Pali Oreský,  
ktorý má za úlohu ma „brzdiť a s ktorým všetko konzultujem. Významná pomoc a významná 
spolupráca je s primátorom Malaciek p. RNDr. Ondrejkom, ktorý má pre nás veľké pochopenie 
a ako len môže podujatie podporuje. Bez jeho pomoci by sme ťažko niečo zorganizovali. 
Významne nás podporujú aj mestské médiá, mestské organizácie a služby. Priamo na akcii 
pracuje 15 členný tím, ktorý má k dispozícii organizáciu, ďalej 30 dobrovoľníkov, 4 zdravotníci 
a 20 príslušníkov SBS služby, ktorí budú objekt strážiť a zabezpečovať poriadok. V stánkoch 
bude pracovať okolo 90 ľudí, pripravených bude 25 výčapov, na podujatí nebude podávaný tvrdý 
alkohol, ani cigarety. Celkový počet partnerov je okolo 60 reklamných a mediálnych partnerov. 
Dúfam, že budú všetci spokojní a už teraz sa ospravedlňujem všetkým Malačanom, ktorí budú na 
mňa nadávať kvôli veľkému hluku, ale dúfam, že raz do roka sa to dá pochopiť. Všetkých na 
StreetFest samozrejme pozývam. 
______________________________________________________________________________ 
 
11. 7. 2006- beachvolejbal 
 
Počas víkendu patrilo letné kúpalisko v Malackách beachvolejbalu. Zišli sa tu najlepší hráči a 
hráčky na turnaji série A Majstrovstiev SR. Prihlásilo sa 29 mužských a 13 ženských dvojíc, čo je 
rekord histórie podujatia. Štartové pole sa hemžilo bývalými či aktuálnymi reprezentantmi a 
majstrami SR v šestkovom, resp. plážovom volejbale. V tejto konkurencii sa pokúšali presadiť aj 
tri domáce mužské dvojice (Baran-Rusňák, Šamulka-Petrovič, Haringa-Sloboda), žiadna z nich 
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sa však nepredrala sitom piatkovej kvalifikácie, v ktorej 17 nenasadených dvojíc bojovalo 
o zvyšné štyri miesta v hlavnej súťaži.  
Počasie vyšlo dokonale, niekedy bol piesok tak horúci, že ho správca kúpaliska Milan musel 
polievať vodou. Napriek tomu sa hráči a hráčky na ihriskách rozdali, bojovali o každú loptu, 
motiváciou im boli body do celkového rebríčka a samozrejme aj najvyššia finančná dotácia v 
histoórii turnaja - najlepšie mužské dvojice si delili 20.000,-Sk a najlepšie ženské 12.000,-Sk. 
V nedeľu poobede turnaj vyvrcholil finálovými zápasmi, ktoré moderoval Nikita Slovák, známy 
fanúšik beachvolejbalu. Najprv odohrali svoj zápas najlepšie ženské dvojice - legendy 
slovenského beachvolejbalu Katka Koválik-Rimovský s Katkou Jakušovou proti prekvapeniu 
turnaja Martine Turnerovej s Katkou Bartošovou. Zápas bol veľmi vyrovnaný, oba sety skončili 
najtesnejším rozdielom, z víťazstva sa trochu prekvapujúco tešili Turnerová s Bartošovou. 
O 3.miesto sa nehralo, lebo úradujúce majsterky SR sestry Opatovské odstúpili ešte pred 
semifinále pre zdravotné problémy. 
Najväčšia lahôdka čakala na divákov na záver - vo finále totiž proti sebe nastúpili aktuálni majstri 
SR a obhajcovia minuloročného prvenstva Richard Nemec s Marekom Kardošom a proti nim 
dvojica skúsených hráčov, ktorí však spolu hrali len na prvom turnaji - Vladimír Procházka a 
Rado Dvorský. 
Títo páni predviedli jedno krásne beachvolejbalové divadlo, ktoré malo všetko, po čom duša 
fanúšika túži - tvrdé smeče, bloky, technické údery, efektné zákroky v poli, obetavosť a snahu do 
poslednej lopty. Z víťazstva sa napokon tešila dvojica Procházka-Dvorský, pre ktorú to je určite 
zadosťučinenie po tom, ako prišli o svojich predchádzajúcich partnerov. V zápase o 3.miesto 
dominovali beachoví špecialisti Kimijan - Jány nad dvojicou M.Sládeček - M.Nemec 
(reprezentanti SR v šestkovom volejbale) 
Výsledky: 
MUŽI  
o 3.miesto Kimijan, Jány - Sládeček M., Nemec M. 2:0 (18,15) 
o 1.miesto Nemec R.,Kardoš - Procházka, Dvorský 1:2 (-18,11,-12) 
ŽENY 
o 3.miesto Opatovská H., Opatovská Z. - Snopková, Ďuržová nehralo sa  
o 1.miesto Koválik-Rimovský, Jakušová - Turnerová, Bartošová 0:2 (-19,-19) 
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Malacké basketbalistky vo Švajčiarsku úspešné 4.8.2006 

 
Malacké dievčenské basketbalové nádeje sa minulý mesiac zúčastnili na Medzinárodnom turnaji 
detí a mládeže vo Švajčiarskom Swyzi, kde určite nesklamali. Na turnaji sa zúčastnilo 44 
družstiev z 8 krajín Európy, zo Slovenska štartovali len dievčatá Malaciek a chlapci BSC 
Bratislava, ktorí svoju kategóriu vyhrali. Malacké basketbalistky štartovali v 12 člennej skupine 
roční 1994, kde si zmerali sily so 6 súpermi. Ročník 1994 sa v Európe hraje mixovým systémom, 
čiže v družstvách môžu štartovať aj chlapci, aj dievčatá. Dievčenské družstvá zdolali mladé 
malačanky všetky, dokázali dokonca poraziť aj dve chlapčenské. V súboji o piate miesto zdolali 
chlapčenské talianské družstvo   zo Savigliana tesne o jeden bod a na turnaji svojim výkonom 
určite nesklamali. Tréner B. Orth nám povedal:“ Na tomto turnaji sme štartovali po prvý krát a 
príjemne nás prekvapila perfektná organizácia, úroveň turnaja a potešil nás aj celkový výkon 
našich dievčat, ktoré dokázali dievčenské družstvá bez problémov poraziť. Menšie problémy sme 
mali s družstvami chlapčenskými, hlavne s družstvami z Nemecka, ktoré hrali strašne tvrdo a 
agresívne, ale aspoň sme sa konfrontovali aj s tykýmto basketbalom, ktorý u nás nikde 
nezažijeme. Turnaje v zahraničí veľmi radi vyberáme, hlavne kvôli konfrontácii s rôznymi 
školami basketbalu. V mládežníckych družstvách máme teraz veľké množstvo talentov, ktoré sú 
aj v reprezentačných družstvách, preto je pre nás táto konfrontácia veľmi dôležitá. V tomto 
družstve dievčat je takisto niekoľko talentov, musia však na sebe ešte veľmi tvrdo pracovať. 
Podmienky na to majú. Na budúci rok chystáme zobrať do Švajčiarska až tri družstvá žiakov a 
žiačok, v zime sa opäť chystáme do Talianska do Terstu“. Malackí basketbalisti a basketbalistky 
majú za sebou veľmi úspešný rok, zúčastnili sa rôznych medzinárodných turnajov,dve družstvá 
chlapcov postúpili na Majstrovstvá Slovenska, vyše 20 detí sa zúčastnilo Medzinárodného campu 
v Chorvátskom Vucici, niektoré talenty sa dostali do Slovenských reprezentácii, dvaja chlapci idú 
v auguste na testy do Chorvátskeho Záhrebu, keď má o nich z áujem jeden z najúspešnejších 
klubov Európy Cibona Záhreb. Dúfame, že to malackým basketbalovým nádejám vydrží čo 
najdlhšie a že to dotiahnu, čo najďalej.  
Na turnaji vo Swyzi mesto a oddiel reprezentovali: L. Oreská,  S. Marcová, A. Vosátková, N. 
Schreiberová, M. Palkovičová, Karolína Reifová, Kristína Reifová, P. Spustová, M. Zapatická, K. 
Kaderová,N. Končeková,  T. Michálek, O. Virgovič  Tréner: Orth Branislav, vedúci družstva: 
Karol Ivančík 
 
______________________________________________________________________________ 
Futsal  -  27. 2. 2006 
 

Výkonom sme moc neoslnili. Doma s Karpatiou len remíza. Už v prvej minúte druhá strela na 
našu bránku skončila v našej sieti. Takýchto striel však nebýva veľa a to sa Križanovi naozaj 
podarilo. Hostia hrali aktívnu obranu a my sme sa nedokázali celý prvý polčas presadiť. Hralo sa 
viac v strede ihriska, preto aj nebolo veľa šancí. V druhom polčase sme vo štvrtej minúte 
vyrovnali, keď Rado Ciprýs nahral pred prázdnu bránku Andrejovi Smolinskému a ten hlavou 
vsietil. Hostia trpezlivo čakali na našu chybu a aj sa jej dočkali. 
Spravili sme dokonca dve a tak Karpatia bola blízko trom bodom. Tri a pol 
minôty pred koncom zahral hosťujúci brankár rukou mimo brákoviska, za čo mal 
vidieť červenú kartu, no rozhodcovia usúdili, že to bude len žltá (zvláštne, že 
my sme dostali v Nitre za podobnú situáciu okamžite červenú). Kopali sme priamy 
kop, ten sa nám však nevydaril, hostia mohli ísť do brejku, loptu im však 
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zobral Miro Išunin, neváhal zo strelou a znížil na 2:3. O 40 sekúnd neskôr 
znovu Miro zachytil odrazenú loptu, ktorú vyhodil Jano Čermák a vyrovnal. V 
predposlednej minúte ešte Pišta Kovárik nahrával pred bránku na osamoteného 
Rada Ciprýsa, k tomu však lopta nedostala, lebo ju hosťujúci hráč sklzom 
vyrazil na roh. Mala to byť však penalta, lebo pri sklze ju zahral aj rukou, 
ale ako obyčajne rozhodca to nevidel alebo nechcel vidieť. Zápas sa skončil 
zmierlivo. Dušan Radovič: výkon nebol dobrý, ale s bodom môžeme byť spokojní, 
hoci sme mohli nakoniec aj vyhrať. 
 
Nafta - KaRPATIA jUNIORS BRATISLAVA  3:3 (0:1) 
ISUNIN 2 
SMOLINSKY 
 

 
okresná liga vo futsale v Malackách 

Sobota-Nedeľa 25-26.2.2006   19.kolo   
Športka Terno 14:2 (3:2) 
Sobolič 6,  Procháska 2, Martinec 2, 
Pavlíček Ľ 2, Hesek , Pavlíček A Nemčovič 2   
Biely balet Valcovne 7:3 (5:2) 

Lukáček 4, Chovanec 2, Baláž Križan 2, Grman   
Artemis Haky 4:6 (0:1) 

Hyža 2, Tomša, Mihál Ciprýs 3, Lacko 2, Červenka   

Buldoci FKP 11:1 (7:0) 
Valovič 4, Liška 3, Režný 2, 
Majerovič, Mojžiš Baláž   

Canaria Team VTJ Flyers 2:0 (1:0) 

Tangelmayer, Zajíc T    

Dolmen Malsport 6:1 (2:0) 

Zváč 2, Mikula, Daniel, Kozák P, 
Kozák M Piško   

Fortuna Terno 6:4 (2:2) 
 

Kamenistý 2, Gulíšek, Mračna, 
Walter, Petráš  Čikoš 2, Režný, Čermák J   
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Fortuna VTJ Flyers 12:3 (2:1) 

Walter 5, Mračna 3, Petráš 2, Ambra, 
Bukovský Mikulášek, Oravec, Mati   

Buldoci Dolmen 3:2 (0:2) 

Valovič, Liška, Režný Kozák P, Kozák M   
    

Poradie strelcov     
Sobolič Športka 55  
Haľko Biely balet 48  
Michalovič M Biely balet 37  
Kovárik Artemis 27  
Mihál Artemis 26  
Tangelmayer Canaria Team 24  
Ciprýs Haky 24  
Walter Fortuna 24  
Dvořák Fešáci 23  
Mikula Dolmen 23  
Lopoš FKP 22  
Lopoš FKP 22  
Petráš Fortuna 22  

______________________________________________________________________________ 

 

Malacky v hre o postup do extraligy - hádzaná 
 
Dňa 18.3. nastúpili hádzanári z Malaciek na svoj tretí zápas v baráži o extraligu. Po dvoch 
prehrách na palubovkách súperov sa predstavili doma proti najväčšiemu kandidátovi na postup 
Sečovciam. Sečovce si prišli do Malaciek pre body, avšak narazili na tvrdý odpor domácich. 
Domáci hráči hrali od začiatku obetavo. Výbornou hrou v obrane a pestrou hrou v útoku si 
udržiavali počas prvého polčasu jednogólový náskok. Vedenie Malaciek mohlo byť aj vyššie, 
avšak nepremenili 2 sedemmetrové hody. Na konci polčasu sa domáci tím ujal vedenia 17:15 
a tento stav vydržal až do prestávky. Po zmene strán vyrukovali domáci s podobnou hrou, ako 
pred prestávkou. Pozorne bránili a v útoku premieňali šance, ktoré si vytvorili.10 minút pred 
koncom sa dostali do trojgólového vedenia, počas ktorého mohli súperovi niekoľko krát odskočiť 
na rozdiel 4 gólov a tým prakticky rozhodnúť o svojom víťazstve. Bohužiaľ, zbrklou streľbou 
dali domáci niekoľko príležitostí Sečovciam a tie ich rýchlymi protiútokmi využívali. Našťastie 
pre domácich sa dostali “len“ na rozdiel 1 gólu a najmä vďaka v tej fáze dobre chytajúcemu 
brankárovi Ofčarovičovi. 30 sekúnd pred koncom premenil náskok z pravého krídla Puškáč, 
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zvýšil vedenie na 30:28 a bolo prakticky rozhodnuté. Hosťom sa podarilo už len skorigovať stav 
zápasu. Po konečnom hvizde vypukla v radoch domácich hráčov a fanúšikov, ktorí boli počas 
celého zápasu oporou, radosť z víťazstva. Malacky sa týmto víťazstvom dokázali vrátiť do boja 
o postup. Poďakovanie tiež patrí sponzorom HSF s.r.o. a  Mediator s.r.o., ktorí umožnili 
Malackým hádzanárom štartovať v barážových stretnutiach. 
 
Malacky : Sečovce 30:29 ( 17:15) 
Malacky: Roško, Ofčarovič – Sedláček 10,Stachovič 5, V.Pavlík 3, Baláž, Mikuš, Cabadaj, 
Zelenský 2, Puškáč 7, P.Pavlík 2, Hlaváč, Fríbert, Benka 1 
Tréner: M.Mikulčák 
______________________________________________________________________________ 
 
AC Malacky 
 

A t l e t i c k ý   k l u b   A C   M a l a c k y,   Z á h o r á c k a   9 5,   9 0 1  0 1   M a l a c k y   
           
V kategórii jednotlivcov (žiactvo a dorast) nominujeme nasledujúcich štyroch kandidátov.   
Poradie sme stanovili na základe významnosti dosiahnutých športových výsledkov v r. 2005, ktoré nominovaní športovci dosiahli. 

           

1. 
Alexandra 
Štuková Reprezentanka SR v atletike v kategórii dorasteniek v behu na 800 m   

  2. júla 1990 Držiteľka halového slovenského rekordu v behu na 150 m a 300 m v hale v kategórii žiačok 

  Malé námestie 6 Spoludržiteľka halového slovenského rekordu v štafete junioriek na 4 x 400 m, Bratislava 

  901  01 Malacky Účastníčka medzištátneho stretnutia družstiev žiakov v atletike "Čechy - Morava - Slovensko", Hodonín (300 m - 2. miesto) 

    Majsterka SR v atletike v kategorii žiačok, Nové Zámky (300 m, 600 m) - SAZ  

Tréner: Petr FILIP Majsterka SR v atletike v kategórii dorasteniek, Dubnica nad Váhom (400 m) - SAZ  

  Majsterka SR v atletike v kategórii žiačok ZŠ, Banská Bystrica (800 m) - SAŠŠ  

  Držiteľka striebornej medajly z M-SR v atletike žiačok v hale, Bratislava (600 m) - SAZ  

  Držiteľka strieborných medajlí z M-SR v atletike v štaf. na 4 x 400 m žien a junioriek v hale i vonku (Bratislava, B. Bystrica) - SAZ 

  Držiteľka striebornej medajly z M-SR v atletike žiačok v štafete na 4 x 200 m v hale (Bratislava) - SAZ 

           

           

2. 
Aneta 
Hollá Reprezentanka SR v atletike v kategórii dorasteniek v behu na 800 m   

  18. júla 1989 Spoludržiteľka halového slovenského rekordu v štafete junioriek na 4 x 400 m, Bratislava 

  Športová 1010 Účastníčka medzištátneho stretnutia družstiev dorastu v atletike "Česko - Maďarsko - Slovensko", Budapešť (800 m - 6. miesto) 

  
908 73 Veľké 
Leváre Majsterka SR v atletike v kategórii junioriek, Banská Bystrica (800 m) - SAZ   

    Majsterka SR v atletike v kategórii dorasteniek v hale, Bratislava (800 m) - SAZ  

Tréner: Petr FILIP Majsterka SR družstiev v atletike v kategórii ženy (Slávia TU Košice), Bratislava (800 m) - SAZ 

  Držiteľka striebornej medajly z M-SR v atletike dorasteniek, Dubnica nad Váhom (800 m) - SAZ 

  Držiteľka strieborných medajlí z M-SR v atletike v štaf. na 4 x 400 m žien a junioriek v hale i vonku (Bratislava, B. Bystrica) - SAZ 

  Členka strieborného družstva študentiek SŠ z M-SR v cezpoľnom behu, Brezno - SAŠŠ 

           

           

3. 
Katarína 
Ďuricová Reprezentanka SR v atletike v kategórii dorasteniek v trojskoku    

  7. októbra 1988 Účastníčka medzištátneho stretnutia družstiev dorastu v atletike "Česko - Maďarsko - Slovensko", Budapešť (trojskok - 3. miesto) 

  Olšovského 2 Majsterka SR v atletike v kategórii dorasteniek v hale, Bratislava (trojskok) - SAZ  

  901 01 Malacky Držiteľka striebornej medajly z M-SR v atletike dorasteniek (trojskok), Dubnica nad Váhom - SAZ 
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    Držiteľka bronzovej medajly z M-SR v atletike junioriek (trojskok), Banská Bystrica - SAZ 

Tréner: Vladimír HANDL Držiteľka bronzovej medajly z M-SR v atletike junioriek v hale (trojskok), Bratislava - SAZ 

           

           

4. Ján Beňa Reprezentant SR v atletike v kategórii žiaci v behu na 1 500 m    

  4. júna 1990 Účastník medzištátneho stretnutia družstiev žiakov v atletike "Čechy - Morava - Slovensko", Hodonín (1 500 m - 4. miesto) 

  
Školské nám. 
391/3 Držiteľ striebornej medajly z M-SR v atletike v kategórii žiakov, Nové Zámky (1 500 m) - SAZ 

  906 38 Rohožník Držiteľ bronzovej medajly z M-SR v atletike v kategórii žiakov, Nové Zámky (600 m) - SAZ 

    Držiteľ striebornej medajly z M-SR žiakov ZŠ v atletike, Banská Bystrica (1 000 m) - SAZ 

Tréner: Petr FILIP          
           
           
V kategórii družstiev žiačok nominujeme nasledujúce družstvo.     
           
1. Štafeta 4 x 200 m               
  (Schildová - Habáňová - Štaffenová - Štuková)         
  Schildová Erika, 3. apríla 1991, 1. Mája 90/65, 901 01 Malacky     
  Habáňová Mariana, 24. 6. 1991, 908 74 Malé Leváre 59       
  Štaffenová Miriama, 25. 4. 1990, Cesta mládeže 30, 901 01 Malacky     
  Štuková Alexandra, 7. júla 1990, Malé námestie 6, 901 01 Malacky     
                  
  Tréneri: Petr FILIP a Vladimír HANDL           
  Držiteľky strieborných medajlí z M-SR v atletike v hale v kategórii žiačok, Bratislava   
           
Použité skratky:          
SAZ - Slovenský atletický zväz         
SAŠŠ - Slovenská asociácia športu na školách       
SŠ - stredné školy          

ZŠ - základné školy       
PaedDr. Petr 
FILIP  

M-SR - Majstrovstvá Slovenskej republiky     tréner  
           
 

___________________________________________________________________ 
 
 
Víťazstvo po návrate z Atén – 12. 7.2006 
 
V Košiciach sa uskutočnil ďalší diel majstrovstiev Slovenska v atletike. Tentoraz súťažili 
dorastenci. Súpisku Malačanov tvorili traja pretekári. Alexandra Štuková sa vrátila z aténskej 
svetovej gymnaziády, kde vyhrala štvorstovku za famóznych 54,50 (7. čas historických tabuliek) 
sekúnd. V Košiciach nastúpila len na 100 metrovú trať, na ktorej zvíťazila za 12, 52 sekúnd. 
Zlato získala i strednotratiarka Aneta Hollá, ktorá tak obhájila prvenstvo z halového šampionátu 
na tej istej trati. Posledný do tria účastníkov, Ján Beňa, skončil v tesnom súboji s Dubničanom 
Ranušom na druhej priečke v osemstovke. Podobne ako Hollá, i on zopakoval striebro z haly. 
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______________________________________________________________________________ 

 

2.liga mužov vo florbale 
 
Dňa 15.10. sa v ŠH Malina začala 1.kolom základná časť  II.ligy mužov vo florbale. Jedná sa 
o celoslovenskú súťaže, ktorá je rozdelená na základnú časť a play off,. Zápasy sa hrajú na 3 x 20 
min. čistého času s dvomi 10 min. prestávkami. Základná časť sa hraje dvojkolovo, každý 
s každým. Do play off postupujú zo základnej časti prvé 4 družstvá. Víťaz ligy a druhý v poradí 
ďalej ešte postúpia do baráže extraligy, najvyššej slovenskej florbalovej súťaži, kde sa stretnú 
s poslednými dvomi družtsvami v extralige. V prípade, že druholigové družstvá skončia v baráži 
úspešne, postúpia do extraligy. Do 1.ročníka II.ligy, ktorej základná časť skončí 25.2.2007, sa 
zapojilo 8 družstiev, pričom štvoricu tvoria družstvá priamo zo Záhoria. Malacky reprezentujú 
hneď dve družstvá FBC Wizards a IBK. Z neďalekých obcí sú to potom družstvá TJ Sokol 
Gajary a Bogdau Stupava. Druhú štvoricu účastníkov tvoria dve družstvá s Bratislavy, FBC 
Dragons Ružinov B a Seahorses, a družstvá FBC Strikes Sereď a ŠK 1.FBC Trenčín B. Družstvá 
majú za sebou už 1.a 2.kolo, a obidve sa uskutočnili v ŠH Malina, keďže poriadateľmi boli 
družsvá Wizards a Gajary. ŠH Malina ponúka výborné podmienky pre florbal a preto sa 
fanúšikovia tejto novej športovej vlny môžu tešiť aj na ďalšie ligové kolá, ktorých niektoré 
usporiadateľské družstvá sa rozhodli práve pre mestskú halu v Malackách. 
 
Výsledky 1.kola: 
Dragons B – Stupava 5:0 kont., Gajary – IBK 5:4 (4:2,1:1,0:1), 1.FBC Trenčín B – Dragons B 
7:5 (0:1,3:3,4:1), Wizards – Gajary 4:6 (1:3,0:2,3:1), Seahorses – IBK 6:7 (2:5,3:2,1:0), 1.FBC 
Trenčín B – Stupava 6:5 (3:3,3:1,0:1) 
 
Výsledky 2.kola: 
IBK – Dragons B 4:4 (2:1,1:0,1:3), Stupava – Gajary 10:14 (2:4,3:5,5:5), Sereď – Seahorses 2:7 
(0:3,0:2,2:2), Stupava – IBK 8:14 (2:2,4:8,2:4), Seahorses – 1:FBC Trenčín B 11:2 (3:2,4:0,4:0), 
Dragons B – Gajary 5:5 (2:1,0:2,3:2) 
 
Tabuľka po 2.kole: 
(celk.počet záp.-výhier-remíz-prehrier-skóre-bodov) 
1. Gajary 4-3-1-0-30:23-7 
2. IBK Malacky 4-2-1-1-29:23-5 
3. Seahorses 3-2-0-1-24:11-4 
4. Dragons B 4-1-2-1-19:16-4 
5. 1.FBC Trenčín B 3-2-0-1-15:21-4 
6. Wizards 1-0-0-1-4:6-0 
7. Sereď 1-0-0-1-2:7-0 
8. Stupava 4-0-0-4-23:39-0                         
 
Peter Ševčík, predseda FBC Wizards Malacky                                 
 
______________________________________________________________________________ 
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Na letnom festivale - o zábavu postarané 
 
 
Festivalom Toshiba Summerbeach Rudava 2006 sľubuje sprevádzať kopec zábavných súťaží 
a sprievodných akcií. Skalní priaznivci už určite tušia, o čo ide. Sprievodné akcie sú medzi 
účastníkmi veľmi populárne.  
Tradične prebieha súťaž Pretiahni ma na Rudave!, v ktorej ide o preťahovanie sa družstiev 
lanom.  
Nie menej známa je súťaž v pľuvaní čerešňovou kôstkou, ktorej sa zúčastňuje stále väčší počet 
ľudí.  
Čo sa týka zábavy, ideálnym je Hľadanie pokladu, nie však tradičným spôsobom, ale 
v plaveckých plutvách.  
Podaj si ma! Podanie na tekutý terč je výborným spôsobom ako si napríklad natrénovať podanie 
do plážového volejbalového turnaja, ktorý bude prebiehať počas celého festivalu.  
Novinkou je Toi Toi Bobrík cup, súťaž v pití piva, kde nejde tak celkom o počet vypitých pív, 
ale o výdrž...  
Podujatie sa uskutočnilo 21.-23. júla v rekreačnom stredisku Rudava pri obci Malé Leváre. 
Predpredaj vstupeniek bol zabezpečený v sieti Ticketportal a na tradičných predpredajných 
miestach: Malacky - Kníhkupectvo Ľubica, Veľké Leváre – predajňa ALMAKO.  
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Založený nový hokejbalový šport – 30.7.2006  
 
 
Cielom je rozšíriť záujem o tento šport a objaviť nové, mladé talenty  Malaciek 
 
 
 

                                                                                          
 
 
 

__________________________________________________________ 
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ZPOZ 
 

Fredy Swan - rozhovor 
Tábor padlých žien (1997), Iba taká hra (1995), Berdiho koberec (1984), Lekár umierajúceho 
času (1983), Toto leto doma (1980), Zastretý farebný svet (1978), Pozor, ide Jozefína! (1976), 
Pani Heléne (1974)  

Narodený 14. októbra 1950 v Malackách 

 
 
Vaša bohatá herecká kariére bola v tomto roku ocenená. Čo to pre vás znamenalo? 
V kúpeľnom meste Poděbrady v Čechách sa koná každoročne v posledný májový víkend festival 
umeleckého prednesu poézie a prózy. Z komunistov sa to volalo Neumannovy Poděbrady podľa 
básnika S. K. Neumanna, po roku 1989 sa Neumann znepáčil a sú to Poděbradské dny poezie. 
Súťažia tam študenti umeleckých škôl a profesionálni umelci do 30 rokov. V r. 1972 som sa 
festivalu zúčastnil ako študent herectva na VŠMU. Každý rok tam navyše odovzdávajú cenu za 
celoživotné recitačné dielo niekoľkým umelcom, medzi ktorými je vždy jeden Slovák. Tento rok 
som bol navrhnutý ja. Cena sa volá Krišťálová ruže města Poděbrady. Na koncerte laureátov som 
recitoval 1. polovicu básne od Jána Kostru Ave Eva. Po minuloročnej cene Literárneho fondu za 
hereckú prácu v rozhlase za postavu Alexandra v hre Aristotoles a hlavnej postavy v hre Brat, to 
bolo moje druhé ocenenie v hereckej kariére. Veľmi si obe ceny vážim.  
 
 
- 27 rokov ste pôsobili na Novej scéne v Bratislave, dva roky v hereckom súbore 
Slovenského rozhlasu, teraz ste umelcom na „voľnej nohe“, čo to v práci herca znamená? 
Kde vás dnes diváci či poslucháči môžu najčastejšie vidieť či počuť? 
Byť na voľnej nohe znamená istú slobodu, ak je dosť práce, ale zároveň ešte väčšiu závislosť od 
tých, ktorí prácu ponúkajú. Naďalej najviac spolupracujem so SRo, kde ma poslucháči môžu 
počuť najčastejšie. Potom sú to dabingy a úprava dialógov, sem-tam zájdem do Levoče, kde 
čítam knihy pre nevidiacich. 
 
 
- Spomínate si na herecké začiatky u nás v Malackách? Verili ste, že to dotiahnete tak 
ďaleko? 
S herectvom som začal roku 1960 v súbore Mladosť, ktorý viedol učiteľ Drobný v DO 
v Malackách (dnes sú tam pästiari). Hral som postavu Otta v hre Emil a detektívi, mal som dve 
vety, dodnes si ich pamätám. Hrali sme to v Malackách v Sokolovni a v Kiripolci (Kostolište). 
Keď som hral postavu Šaša v ďalšej hre Ľubka, jeden osvetový pracovník sa ma spýtal, či 
pôjdem na VŠMU. Vtedy som sa prvýkrát dozvedel, že jestvuje škola pre herectvo. Herectvu som 
sa venoval aj na SVŠ, ale neplánoval som, že sa stanem hercom. Stalo sa to náhodou.  
 
 
- Ako často sa vraciate do rodného mesta? Čo vás sem ťahá? 
Ktosi múdry povedal, že domov je tam, de sú hroby tvojich predkov. V mojom prípade to platí. 
Keď som v Malackách moja prvá cesta väčšinou vedie na cintorín. Chodím rád do Malaciek. 
Mám tu brata s rodinou, sesternice, bratanca, tety a veľa veľa kamarátov, s tými futbalovými sa 
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stretávam cielene. Rád chodím na štadión, kde som naháňal „koženú“ a strieľal utešené góly na 
mieste, ktoré mi pripomína detstvo. Tých je však stále menej a jednou z posledný bášt je 
Zámocký park.     
 
 
- Pre Malacky v jubilejnom roku 2006 sa veľa rodákov vracia do spomienok. Utkvela vám 
v pamäti z detstva stráveného na Záhorí nejaká špeciálna? Ako sa vtedy žilo v starých 
Malackách? 
Malacky boli milé malé mestečko so svojim pokojným životom, tak som ho vnímal v rannom 
detstve, čo bolo začiatkom 50-tych rokov. Hoci sme boli chudobní, mal som krásne detstvo. Mali 
sme dvor, záhradu, za ktorou tiekla čistá Malina s pieskovým dnom. Nad ňou sa skláňala 
obrovská Moruša a plávali v nej ryby. V zime sme sa na nej korčulovali. Z tých čias si pamätám 
len príjemné zážitky, s ktorými sa spájali vône, ktoré si pamätám dodnes. Keď som vyrástol, 
porúcali hlavnú ulicu, Malinu zatvorili do rúry či odklonili ktovie a pred Zámockú bránu postavili 
betónové monštrum a odrezali milovaný park od mesta. Predtým bolo vidno bránu zámockého 
parku, cez gaštanovú aleju už od kláštora. Synagóga tiež osirela. Niekto jej ukradol krásny 
kovový plot a z pekného mestečka sa stalo panelákové bludisko bez ladu a skladu. Tieto kruté 
rany som si začal naplno uvedomovať až ako Bratislavčan, keď som sa vracal do spomienok. 
V čase keď sa diali, som bol plne zamestnaný divadlom, futbalom, hudbou a peknými 
dievčatami. Keď človek prežíva prvé lásky, všetko sa mu zdá krásne.  
 
 
Najväčšou vášňou bol pre mňa určite futbal. Mám dvoch starších bratov, s ktorými sme 
pravidelne merali cestu na dolný  koniec, kde býval bratanec Milan, ktorý bol podobný futbalový 
fanatik ako my a s ním sme to mastili buď u starenky v záhrade (čo sa najedovali, že im obíjame 
loptou „šecko“) alebo na Vozárovie lúke. Otec, futbalový funkcionár nám doniesol staré 
registratúrne preukazy, my sme si do nich nalepili svoje portréty povystrihované zo starých 
kolektívnych fotografií a hrali sme sa na slávnych futbalistov. Brat Viliam bol Schrorff (brankár), 
brat Ladislav bol Novák (kapitán reprezentácie z Dukly Praha) a ja som bol Alfredo di Stefano. 
V tom čase to bol najlepší futbalista v Európe, hral za Real Madrid, tak som bol šťastný ako 
blcha, že mám takého slávneho menovca. 
 
 
V tomto roku neoslavuje len mesto osemstoročnicu, ale aj ZUŠ 55. výročie vzniku. Čo by ste 
obom „oslávencom“ zaželali? 
ZUŠ-ka je takmer taká stará ako ja, tak jej prajem, aby ju nekvárili choroby staroby a aby zostala 
duchom mladá ako sa cítim ja, a aby odštartovala kariéru mnohých dobrých umelcov. 
Malackám prajem, aby sa čo najrýchlejšie zotavili z rán, ktoré jej uštedrili „architekti“. Nech sa 
do nich budúce generácie radi vracajú, nielen kvôli hrobom svojich predkov, ale aby mali kde 
spomínať na časy, keď „mali ústa od malín a čas plynul tak zradne rýchlo“ (Pavol Hammel).  
 
                                                                                                                        LUCIA VIDANOVÁ 

 
__________________________________________________________ 
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Najväčšia osobnosť Malaciek - profesor J. V. Trebišovský 

 

Žil v jednom z najstarších domov v Malackách obklopený knihami a filmovými kotúčmi. Na 
Malacky a Malačanov má ťažké srdce. "Napísali mi taký kádrový posudok, že ma vyhodili z 
Povereníctva školstva," trpko spomínala legenda slovenského školského filmu. Nebyť toho 
posudku, nebyť takého historického vývoja aký u nás po vojne nasledoval, bol by sa stal 
prinajmenšom ministrom kultúry.  

 

Profesor Július Vojtech Trebišovský sa narodil 8. septembra 1916 v Malackách. Tu vychodil aj 
ľudovú školu a navštevoval gymnázium rádu sv. Františka, kde v roku 1935 maturoval. Aktívne 
pracoval aj v samovzdelávacom krúžku Hugolína Gavloviča. Na Filozofickej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave študoval slavistiku a germanistiku. V posledných rokoch 
vysokoškolského štúdia sa najmä pod vplyvom Dr. Andreja Mráza začal zameriavať na teóriu 
drámy. Pod rozličnými pseudonymami publikoval básne v študentských almanachoch, vydal 
zbierku Diapozitív. V časoch, keď mal dostatok síl a pracovného elánu, bol mimoriadne aktívny. 
Ak by sme chceli vymenovať všetky jeho publikácie, články a príspevky, nestačil by nám celý 
Malacký hlas.  

 

V rokoch 1939-42 pôsobil ako stredoškolský profesor. Neskôr referent pre ochotnícke divadlo na 
Osvetovom ústredí v Bratislave, prednášal v divadelnej škole pre ochotníkov spolu s Andrejom 
Bagarom, Jánom Borodáčom či Mikulášom Hubom. Bol redaktorom Slovenskej nedele, 
pracovníkom Ústavu pre školský a osvetový film, neskôr Výskumného pedagogického ústavu v 
Bratislave. Uskutočňoval výskumy, publikoval materiály o školských filmoch a iných 
pomôckach. Pre mesto je významná jeho publikácia Malacky - kapitoly z dejín mesta 
(vydavateľstvo Odkaz, 1991). Historik, divadelný kritik, pedagóg, metodik, básnik. V roku 1958 
mu po politických čistkách zakázali pracovať v ústredne riadených orgánoch školstva. Počas 
svojho pôsobenia v rôznych inštitúciách i po odchode do dôchodku v roku 1978 sa aktívne 
podieľal na tvorbe 50 školských filmov. Za týmto číslom sa skrýva množstvo dobrovoľnej a 
predovšetkým tvorivej práce. 

 

Nešťastný posudok mal starostlivo uložený: "Napísali: nevedia, či som bol v garde alebo HSĽS, 
ale vedia, že do JRD som nevstúpil. Spýtal som sa: mal som hádam s mačkami vstúpiť do JRD? 
Malačania ma nemali rad." Okresný tajomník Matice slovenskej, predseda Malackého športového 
klubu, predseda Spolku záhorských akademikov, člen poľovníckeho i rybárskeho spolku - chodil 
do spoločnosti, avšak nie do krčmy. Azda v tom bola chyba?   

 

Napriek neustálemu politickému šikanovaniu sa jeho celoživotná práca dočkala ocenenia od 
Slovenského literárneho fondu či Slovenskej filmovej tvorby.  
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Za profesorom Trebišovským 
Slovenskými františkánmi založené gymnázium v Malackách počas svojej existencie, šíriace idey 
humanizmu v duchu v duchu katolícko-kresťanskom a slovensko-vlasteneckom, vychovávalo 
vzdelaných aj význačných inteligentov.  
Jedným z nich bol aj pán Július Vojtech Trebišovský, tunajší rodák (* 3. septembra 1916), 
národovec. Patril medzi prvých maturantov Františkánskeho gymnázia v roku 1935. Po 
absolvovaní Filozofickej fakulty UK v Bratislave sa postupne stal stredoškolským profesorom, 
významným publicistom, pedagógom, redaktorom, organizátorom kultúrneho života, literárnym 
vedcom, historikom, divadelným kritikom, básnikom a hlavne priekopníkom školského 
a osvetového filmu. Jeho kultúrno-spoločenské záujmy mali mimoriadny rozsah. 
 
Najprv v rokoch 1939 až 1942 vyučoval slovenčinu a nemčinu na tunajšom gymnáziu, v Banskej 
Bystrici a v Bratislave. Potom, až do odchodu do dôchodku v roku 1978, teda 36 rokov 
neopustiac rodný dom a denne cestujúc pôsobil v Bratislave v Osvetovom ústredí, v Ústave pre 
školský a osvetový film a vo Výskumnom ústave pedagogickom.  
 
V Súkromnom gymnáziu rádu sv. Františka v Malackách (taký bol jeho prvý názov po založení 
v roku 1927) sa študenti v IV. Ročníku, po vzoroch spoza hraníc, rozhodli vydávať vlastný 
školský časopis pod názvom Všehomír. Vo februári 1931 vyšlo jeho prvé číslo, malo 40 
strojopisných exemplárov. A práve mladík Trebišovský bol ten, kto časopis zostavil, rozmnožil 
a distribuoval.  
 
Spolok záhorských akademikov, založený v roku 1932 bol významným tvorcom kultúrneho 
a športového života študentov Malaciek a Záhoria. Najprv išlo o rôzne spoločenské podujatia. 
Prvým významným činom bolo vydanie reprezentačného Almanachu SZA v roku 1938 v Brne. 
Iniciátorom vydania, zostavovateľom a redaktorom bol tajomník a kultúrny referent spolku J. V. 
Trebišovský spolu s Dr. Virsíkom. Druhým vrcholovým znakom činnosti bol „Sborník SZA“, 
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vydaný v apríli 1942. Hlavný redaktor, vtedy už predseda spolku J. V. Trebišovský sa 
prezentoval literárno-vedeckým článkom o Hviezdoslavových drámach a zbierkou básní pod 
pseudonymom J. M. Novotný. Pod iným pseunymom Milo T. Dar mu v roku 1943 vyšla zbierka 
básni pod názvom Diapozitív.  
 
Na Osvetovom ústredí prednášal v divadelnej škole pre ochotníkov (spolu s A. Bagarom, J. 
Budským či M. Hubom). Uverejňoval rôzne články, písal divadelné recenzie a kritiky. Bol 
redaktorom časopisu Slovenská nedeľa, okresným tajomníkom Matice slovenskej, predsedom 
športového klubu a členom poľovníckeho a rybárskeho spolku.  
 
Po celý život zostal verným maturantom františkánskeho gymnázia. Zúčastnil sa všetkých 
siedmich celogymnaziálnych stretnutí (posledné v roku 2002), ktoré sa konali v Malackách. 
V roku 1997 maturanti pripravili a Provincialát františkánov v Bratislave vydal 190-stranovú 
knihu Františkánske gymnázium v Malackách 1927 – 1945 a jeho maturanti. J. V. Trebišovský 
do knihy prispel článkom Vznik a počiatky františkánskeho gymnázia v Malackách.  
 
Ako historikovi mu spolu s Mgr. V. Šípom vyšla vo vydavateľstve Odkaz Bratislava publikácia 
Malacky – kapitoly z dejín mesta, I. časť v roku 1990 a II. časť v roku 1996.  
Najodbornejším a pre celé slovenské školstvo najdôležitejším bolo jeho autorstvo či 
spoluautorstvo v dielach týkajúcich sa „školfilmu“. Uverejnil celý rad prác v domácich 
i zahraničných časopisoch z tohto odboru.  
 
Život tohto činorodého muža bol okrem úspechov žiaľ poznačený negatívne a bolestne. Je tomu 
dávno, čo ho postihla politická čistka v roku 1958 (zákaz pôsobiť v ústrednom orgáne). Ale nie je 
to tak dávno, čo v rodine stratil predčasne svoju jedinú dcéru, potom manželku aj vnuka.  
 
Ale dočkal sa aj viacerých ocenení na domácich i zahraničných prehliadkach školských filmoch, 
od Slovenského literárneho fondu, od Slovenskej filmovej tvorby a čestného titulu „Zaslúžilý 
školský pracovník“ v roku 1966. K jeho 85-tim narodeninám v roku 2001 mu Mesto Malacky 
a Záhorácke centrum kultúry usporiadalo výstavu z jeho archívnej zbierky a  
 
Zomrel 3. augusta 2006, pohreb mal 8. augusta, presne mesiac pred dosiahnutím svojich 
deväťdesiatín. Ad revidendom... 
 
                                                                                                                          Dr. Ivan Budinský 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Štatistické údaje za rok 2006: 
 
vysielanie v mestskom rozhlase:                            2 694 oznamov 
poplatky za vysielanie                                          57 890.- Sk 
úradná informačná tabuľa                                          162 dokumentov 
počet sobášov                   89        z toho: - cirkevných                        39 
                                                                  - civilných                           50 
                                                                  - maloletí                               0 
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                                                                  - uzavretých s cudzincom     3 
zlatá svadba                        1 
počet narodených detí v okrese Malacky                                           153 
                                      z toho: - občianske uvítania do života            14 
počet spoločenských činností                                                               32 
jubilanti nad 60 rokov      658        z toho: - muži                              288 
                                                                    - ženy                              370 
návštevy jubilantov           127        z toho: - muži                               36                                                                   
                                                                     - ženy                               91 
počet úmrtí                         354        z toho: - muži                            185 
                                                                      - ženy                            169 
                                                                      - slobodní                        31 
                                                                      - rozvedení                      15 
občianske pohreby              27          z toho: - muži                              18 
                                                                       - ženy                                9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
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