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1. Základné údaje o meste 

 

Poloha a história mesta 

Mesto Malacky sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenskej republiky, 

v južnej časti Záhorskej nížiny. Približne 35 km južne od mesta leží hlavné 

mesto Bratislava, neďaleko mesta sa tiež nachádzajú hranice s Rakúskom 

a s Českou republikou. Zemepisná poloha mesta je: 48°26′09″zemepisnej šírky 

a  17°01′04″ zemepisnej dĺžky. Územie Malaciek sa nachádza v nadmorskej 

výške od 148 m n. m. pri Jakubovskom rybníku, cez 190 m. n. m. v oblasti 

Orlovských vŕškov až po 217 m. n. m. v chotári. Malacky sú významným 

hospodárskym, administratívnym a kultúrnym strediskom. Rozloha mesta 

Malacky predstavuje 23,2 km2 v rámci katastrálnych hraníc. 

Prvá zmienka o Malackách pochádza z 13. storočia. Malacky sa 

spomínajú v listine Ondreja II. z roku 1206, ktorou daruje územie okolo 

dnešného Plaveckého Štvrtka šľachticom z rodu Hunt-Poznan. Malacky sú 

v tejto listine označené ako miesto (locus) Maliscapotoca. V ďalšej listine 

Ondreja II. z roku 1231 sa Malacky vyskytujú v podobe „zem menom 

Maluchka“ (terra nomine Maluchka). Z uvedených listín nevyplýva, či Malacky 

boli osídlenou obcou, alebo len pomenovaním určitého miesta. V neskorších 

dobách sa mesto nazývalo Malaczka (príp. Malatzka). V roku 1573 bol 

Malackám udelený štatút zemepanského mestečka. Dnešný názov Malacky sa 

začal používať po skončení prvej svetovej vojny. 

 

Demografická situácia 

 Na konci roka 2007 mali Malacky 18 118 obyvateľov. V tomto roku sa 

narodilo 158 občanov mesta, zomrelo 107 občanov. Na pobyt v meste sa 

prihlásilo 265 občanov, odhlásilo sa 345 obyvateľov. V meste sa v uvedenom 

roku zosobášilo 106 párov, z toho bolo 56 civilných sobášov a 50 cirkevných. 5 

sobášov bolo uzavretých s cudzincom. Občianskych uvítaní do života bolo 21, 

občianskych pohrebov a občianskych rozlúčiek bolo 24.  

 



 6 

Symboly mesta 

 

Erb mesta 

Erb mesta Malacky tvorí v modrom štíte pod strieborným kaštieľom a 

zeleným stromom bežiaci strieborný diviak. Erb mesta je zaregistrovaný v 

heraldickom registri Slovenskej republiky.  

 

 

 

Vlajka mesta 

Vlajka mesta Malacky zobrazuje farby mesta a skladá sa z troch pozdĺžnych 

pruhov rovnakej šírky – bieleho, modrého a zeleného. Vlajka mesta môže byť 

doplnená na prednej polovici erbom mesta a ukončená zástrihom do 1/3 jej 

dĺžky. 

 

 

 

 

Pečať mesta 

Pečať tvorí erb mesta Malacky s hrubopisom: „MALACKY“ . 
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Logo mesta 

Logo sa stalo ďalším oficiálnym symbolom mesta v roku 2003. Autormi 

návrhu sú Malačania Stano Bellan a Vladimir Yurkovič 

 

 

 

 

Znelka mesta 

 Autorom hudby znelky mesta je Peter Müller, autorom textu Stanislav 

Bellan. Text znelky: 

 

Nech má z nás každý 

mesto v srdci navždy. 

Ten, kto tu našiel 

prameň živých vôd.  

Všetko, čo chceme, 

je v tomto kúsku zeme. 

Toto je naše 

miesto pre život.  
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2. Verejný život 

 

Mestské zastupiteľstvo (MsZ) 

Na základe výsledkov komunálnych volieb v decembri 2006 boli členmi 

MsZ v roku 2007 títo poslanci:  

 

- za volebný obvod č. 1 - Ing. Jozef Mračna (nezávislý),  

- MUDr. Eva Savinová (nezávislá),  

- Ladislav Čas (SDKÚ-DS), 

-  za volebný obvod č. 2 - MUDr. Marián Haramia (SDKÚ-DS), 

- Ing. Jozef Bulla (KDH), 

- Ing. Mária Tedlová (KDH), 

-  za volebný obvod č. 3 – Ing. Pavel Spusta (nezávislý) 

- RNDr. Milan Valachovič, CSc. (nezávislý), 

- Oto Divinský (nezávislý)1,  

-  za volebný obvod č. 4 – Mgr. Anton Pašteka (SMER-SD) 

- Mgr. Alžbeta Dubajová (nezávislá), 

- MUDr. Miroslav Fruš (ĽS-HZDS, SNS), 

-  za volebný obvod č. 5 – MUDr. Vladimír Pullmann (SDKÚ-DS) 

- Mgr. Branislav Orth (nezávislý),  

- Ing. Vladimír Moravčík, CSc. (ĽS-HZDS, SNS), 

-  za volebný obvod č. 6 – Juraj Říha (nezávislý) 

- Mgr. Vladimír Zetek (nezávislý) 

- Dušan Galovič (SDKÚ-DS) 

 

Primátorom mesta sa stal tretí raz RNDr. Jozef Ondrejka, jeho zástupcom 

sa stal opäť Ing. Jozef Bulla. Hlavným kontrolórom je Ing. Ľubica Čikošová, 

jej terajší (6-ročný) mandát trvá do 30. júna 2008.  

 

 

                                                 
1 Oto Divinský sa vzdal poslaneckého mandátu 20. júna 2007, na zasadaní MsZ 26. júla 2007 ho 
nahradil MUDr. Jozef Hoffmann (KDH), ktorý vo voľbách získal vo volebnom obvode č. 3 štvrtý 
najvyšší počet hlasov. 
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Komisie MsZ 

Komisie MsZ, ktoré pôsobili ako poradné orgány zastupiteľstva, 

pracovali v roku 2007 tomto zložení: 

 

Komisia finančná, majetková a právna 

Ing. Jozef Bulla (predseda), Ing. Mária Tedlová, Juraj Říha, Ing. Jozef 

Mračna (títo členovia sú poslanci); Terézia Osuská, Ing. Vladimír Kožuch, 

JUDr. Jozef Walter, JUDr. Miroslav Zobok (všetci títo členovia sú neposlanci) 

 

Komisia životného prostredia a územného rozvoja 

RNDr. Milan Valachovič, CSc. (predseda), MUDr. Vladimír Pullman, 

Ing. Vladimír Moravčík, CSc. (členovia – poslanci); Ing. Anton Gašparík, Ing. 

Andrej Krídl, Mgr. Martin Marek (členovia komisie – neposlanci) 

 

Komisia školstva a sociálnych vecí 

Mgr. Anton Pašteka (predseda), Mgr. Alžbeta Dubajová, MUDr. Eva 

Savinová, Mgr. Branislav Orth, MUDr. Marián Haramia (členovia – poslanci); 

Ing. František Hlavatý, Mária Trenčíková, Tatiana Salajová (členovia komisie – 

neposlanci) 

 

Komisia kultúry 

Mgr. Vladimír Zetek (predseda), Ladislav Čas, Oto Divinský (do 20. 

júna), od 26. júla nastúpil do poslaneckého zboru MUDr. Jozef Hoffmann 

(členovia – poslanci); PaedDr. Jana Pagáčová, Mgr. Katarína Trenčanská, Mgr. 

Martin Macejka (všetci členovia neposlanci) 

 

Komisia ochrany verejného poriadku 

Dušan Galovič (predseda), MUDr. Miroslav Fruš, Ing. Pavel Spusta 

(členovia – poslanci); Štefan Bauman, Iveta Kimličková, Jozef Halcin (všetci 

členovia neposlanci) 
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Komisia na ochranu verejného záujmu 

Ing. Jozef Bulla (predseda), MUDr. Vladimír Pullman, Mgr. Anton 

Pašteka, MUDr. Miroslav Fruš, RNDr. Milan Valachovič, CSc. (všetci členovia 

tejto komisie sú poslanci MsZ) 

 

MsZ určilo na výkon občianskych obradov týchto poslancov: 

Mgr. Alžbeta Dubajová, Ing. Jozef Bulla, Mgr. Anton Pašteka, Mgr. 

Branislav Orth. 

 

Mestská rada 

 Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom MsZ a 

plní aj funkciu poradného orgánu primátora. Je zložená z poslancov MsZ, 

konkrétne z predsedov jednotlivých komisií, vrátane zástupcu primátora. Jej 

členmi boli Ing. Jozef Bulla, RNDr. Milan Valachovič, Mgr. Anton Pašteka, 

Mgr. Vladimír Zetek a Dušan Galovič. Členom rady je aj hlavný kontrolór 

mesta. Radu podľa štatútu mesta volí a odvoláva MsZ. Takto bola mestská rada 

zadefinovaná v štatúte mesta Malacky. V predchádzajúcom funkčnom období v 

Malackách nebola ustanovená, no po ostatných komunálnych voľbách 

v decembri 2006 opätovne zvolený primátor RNDr. Jozef Ondrejka jej 

zriadenie znovu navrhol a zastupiteľstvo návrh schválilo. Cieľom existencie a 

činnosti mestskej rady bolo zefektívniť fungovanie MsZ. 

 

Zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

MsZ sa stretávalo pravidelne, najmenej raz za dva mesiace. V uvedenom 

období prebehlo sedem riadnych a tri mimoriadne zasadnutia MsZ. Spôsobilé 

rokovať a uznášať sa bolo MsZ vtedy, ak sa zasadnutia zúčastnila viac ako 

polovica všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia bol potrebný súhlas 

nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov a na prijatie VZN súhlas 

trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. Zasadnutia zvolával a viedol 

primátor mesta. Zasadnutia boli verejné. 
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1. Zasadnutie – 1. februára 2007  

Na prvom zasadnutí MsZ  poslanci schválili okruh činností a úkonov – 

náplň práce zástupcu primátora s jednou pripomienkou. Priority mesta Malacky 

na obdobie rokov 2007 – 2010 (viď nižšie) tiež schválili s jednou pripomienkou 

a odporučili primátorovi mesta každoročne predkladať na rokovanie MsZ 

informáciu o plnení schválených priorít s prípadným návrhom ich aktualizácie. 

MsZ schválilo Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Malacky na 

obdobie rokov 2007 – 2013 a určilo základné strategické osi rozvoja mesta, 

ďalej schválilo Rokovací poriadok MsZ v Malackách a jeho orgánov na základe 

pripomienok komisií a mestskej rady. Schválilo aj Zásady o konaní 

a rozhodovaní MsZ v Malackách o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov mesta.  

Poslanci tiež schválili Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej  kúpnej zmluve 

medzi Mestom Malacky a a.s. Bratislavská vodárenská spoločnosť o odplatnom 

prevode stavby ČOV Malacky po zrealizovaní II. Etapy rekonštrukčných prác, 

podľa ktorého sa kúpna cena stavby ČOV Malacky zvyšuje o 2 243 440 Sk 

a celková  dohodnutá kúpna cena predstavuje potom sumu  13 358 283 Sk 

s DPH, pričom Dodatok č. I. nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho 

podpísania oboma zmluvnými stranami a suma 2 543 440 Sk s DPH bude Mestu 

Malacky uhradená do 15 dní odo dňa jeho podpísania. Schválené boli aj ďalšie 

správy a plány.  

MsZ odvolalo z rád škôl a školských zariadení mesta poslancov MsZ, 

ktorí boli zvolení na obdobie rokov 2002 – 2006. Zároveň zvolilo do rád škôl 

a školských zariadení mesta týchto poslancov MsZ: do Mestskej školskej rady – 

Antona Pašteku, Milana Valachoviča,  do RŠ MŠ – Dušana Galoviča, Vladimíra 

Moravčíka, Mariána Haramiu , do RŠ ZUŠ – Vladimíra Zeteka, Jozefa Bullu, 

Miroslava Fruša, do RŠ ZŠ Záhorácka ul.- Ota Divinského, Pavla Spustu, 

Alžbetu Dubajovú, do RŠ Dr. J. Dérera  - Evu Savinovú, Jozefa Mračnu, Juraja 

Říhu, do RŠ ZŠ Štúrova ul. – Máriu Tedlovú, Ladislava Časa, Branislava 

Ortha, do RŠ CVČ – Alžbetu Dubajovú , Jozefa Bullu, Vladimíra Pullmana, do 

RŠ Špeciálnej a  praktickej školy – Ota Divinského, do RŠ gymnázia – Juraja 

Říhu. 
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MsZ zvolilo členov (aj neposlancov), predsedov aj podpredsedov komisií 

MsZ a uložilo predsedom komisií aktívne zapájať členov komisií do plnenia 

schválených priorít mesta.  

 

2. zasadnutie – 1. marca 2007 

MsZ na tomto zasadnutí schválilo štatút mesta Malacky s pripomienkami, 

ďalej schválilo Organizačný poriadok Mestského úradu v Malackách 

s pripomienkami, na základe ktorého sa menia oddelenia MsÚ. Poslanci tiež 

schválili zmenu Organizačnej štruktúry MsP v Malackách, pričom sa zrušil 

dovtedajší organizačný poriadok zo dňa 1.11.2001.  

MsZ ďalej schválilo VZN o MsP v Malackách, pričom sa zrušilo VZN č. 

3/2000 v znení neskorších dodatkov dňom 1.4.2007. Schválilo aj VZN 

o poriadku na pohrebiskách mesta Malacky s pripomienkami; jeho prílohou je 

i zoznam historických a z kultúrneho hľadiska  cenných hrobov v našom meste.     

Poslanci schválili aj Zásady finančného hospodárenia Mesta Malacky 

s pripomienkami, a Dodatok č. 1 k VZN č.4/2006 o miestnych daniach a 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v meste 

Malacky. 

MsZ schválilo zmenu rozpočtu Mesta Malacky na rok 2007, pričom 

bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový s príjmami 225 784 000 Sk 

a výdavkami 132 915 000 Sk, kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový, 

s príjmami 273 658 000 Sk a výdavkami 422 332 000 Sk, finančné operácie 

príjmové sú rozpočtované v objeme 147 745 000 Sk  a finančné operácie 

výdavkové sú rozpočtované v objeme 5 203 000 Sk. Schodok kapitálového 

rozpočtu je krytý prebytkom hospodárenia z roku 2006 a prebytku bežného 

rozpočtu na rok 2007. 

 V rámci materiálov sa poslanci zoznámili s informáciami o vzťahoch 

s verejnosťou a mediálnej politike v roku 2006, informáciou o výsledkoch 

zápisu do 1. ročníka ZŠ v meste Malacky na školský rok 2007/2008 a o činnosti 

MsP za rok 2007 a počas rokovania bola predložená len jedna interpelácia. 
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3. zasadnutie – 26. apríla 2007 

MsZ schválilo VZN o požiarnom poriadku mesta Malacky a schválilo 

doplnenie členov  kontrolných skupín pre výkon preventívnych protipožiarnych 

kontrol na obdobie rokov 2007 – 2008 o členov DHZ Bronislava Michálka 

a Ľudmilu Šimoníkovú. 

Okrem iných nehnuteľností schválilo MsZ odplatný predaj nehnuteľnosti 

Pálfiovského kaštieľa v Malackách, súp. č. 932, nachádzajúcej sa na parc. č. 

2251., k.ú. Malacky, o výmere 4194 m2, s pozemkom  a pozemky – parc. č. 

2254/2 o výmere 1296 m2 a parc. č. 2254/3 o výmere 298 m2, z majetku Rádu 

menších bratov františkánov do majetku Mesta Malacky za 50 mil. Sk. 

Schválilo tiež zámer rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste a jeho 

zabezpečenie prostredníctvom spolupráce mesta s firmou TEKOS, s.r.o.  

MsZ odvolalo Mgr. Lenku Kožuchovú z Dozornej rady TEKOS, s. r. o., 

Mgr. Antona Pašteku z Dozornej rady Progres Malacky, s.r.o., a Ing. Evu 

Sokolovú z funkcie konateľa obchodnej spoločnosti Recykling Malacky. 

Dušana Galoviča schválilo do Dozornej rady TEKOS, s. r. o., Jána Padyšáka do 

Dozornej rady obchodnej s. r. o. Progres Malacky a Ing. Františka Klímu do 

funkcie konateľa obchodnej spoločnosti s. r. o. Recykling Malacky, 

Ďalej MsZ schválilo Správu o vykonanej inventarizácii majetku 

a záväzkov mesta so stavom k termínu 31.10.2006 vrátane vysporiadania 

finančných rozdielov v zmysle opatrení uložených v zápisnici ústrednej 

inventarizačnej komisie, vyradenia majetku v celkovej hodnote 958 261,49 Sk 

podľa návrhu a odporučenia ústrednej inventarizačnej komisie. Schválilo tiež 

realizáciu projektu Revitalizácia Ul. J. Kostku a Záhoráckej ul. 

a spolufinancovanie vo výške 5 % nákladov projektu, t.j. 800 000 Sk z rozpočtu 

mesta počas celého obdobia realizácie projektu. Ďalším projektom, ktorého 

realizáciu MsZ schválilo, bol projekt Viacúčelové ihrisko pre CVČ 

v Malackách a spolufinancovanie vo výške 500 000  Sk z rozpočtu mesta počas 

celého obdobia realizácie projektu. 

MsZ neschválilo zrušenie príspevkovej organizácie mesta Mestské 

centrum sociálnych služieb so sídlom Ul. 1.mája č. 9 a založenie neziskovej 

organizácie s názvom Mestské centrum sociálnych služieb, n.o. 
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MsZ uložilo mestskému úradu pripraviť a predložiť na najbližšie 

zasadnutie mestského zastupiteľstva alternatívny návrh  finančného krytia  

prevodu pálfiovského kaštieľa a návrh na zmenu rozpočtu mesta, zaobstarať 

projektovú dokumentáciu k zámeru rekonštrukcie verejného osvetlenia, 

pripraviť návrhy formy finančného krytia rekonštrukcie a predložiť ich na 

rokovanie mestského zastupiteľstva. 

V rámci materiálov sa poslanci zoznámili s informáciami o projektovej 

pripravenosti výstavby kompostárne v meste, o investičných akciách za rok 

2006, o príprave detí Malaciek na medzinárodný festival Kultúra bez tlmočníka 

2007 v Žnine , o zahraničných vzťahoch zástupcov mesta za uplynulé obdobie. 

 

4. zasadnutie (mimoriadne) – 10. mája 2007 

Poslanci prerokovali dva body programu. V prvom schválili projekt 

Atletická dráha ZŠ Záhorácka a jeho spolufinancovanie zo strany mesta vo 

výške 2 000 000 Sk. MsÚ mal za úlohu zapracovať výdavky na 

spolufinancovanie do najbližšej zmeny rozpočtu na rok 2007. V druhom bode 

rokovania poslanci už po druhý raz neschválili predložený návrh uznesenia na 

zrušenie príspevkovej organizácie mesta MsCSS a založenie neziskovej 

organizácie mesta s názvom Mestský domov starších. Tentoraz poslanci 

hlasovali tajne, za zrušenie bolo 7 z prítomných poslancov, 6 boli proti a jeden 

sa zdržal hlasovania. Neprešiel ani ďalší návrh na uznesenie k tomuto bodu, 

ktorý predložil poslanec Juraj Říha, a tak nebolo uznesenie ani teraz prijaté. 

 

5. zasadnutie – 21. júna 2007 

 Poslanci na tomto zasadnutí schválili prenájom majetku mesta – 

verejného osvetlenia spoločnosti TEKOS, s. r. o., za 1 euro/rok za účelom 

rekonštrukcie verejného osvetlenia na čas do ukončenia odpisovania 

zrekonštruovaného verejného osvetlenia. Záverečný účet Mesta Malacky za rok 

2006 prijali poslanci bez výhrad. 

Schválili tiež zapojenie finančných prostriedkov z rezervného  fondu vo 

výške 20 199 866,65 Sk do rozpočtu mesta na rok 2007, pričom sa tieto 



 15 

finančné prostriedky mali čerpať na rozpočtované kapitálové výdavky v roku 

2007. 

Správy o hospodárení príspevkových organizácií mesta AD HOC, MCK 

a MsCSS za rok 2006 schválilo MsZ bez pripomienok. Rovnako schválilo 

správy o hospodárení za rok 2006 rozpočtových organizácií mesta ZŠ Dr. J. 

Dérera, ZŠ Štúrova ul., ZŠ Záhorácka ul., ZUŠ Záhorácka ul., MŠ Kollárova ul. 

a CVČ, ako aj správu o činnosti a hospodárení za rok 2006 neziskovej 

organizácie Inkubátor Malacky, n.o., a vyúčtovanie finančných prostriedkov 

získaných z poverenia správy majetku a ich použitie v tejto organizácii. 

MsZ schválilo aj prijatie úverového limitu Mestom Malacky vo výške    

99 000 000 Sk na zabezpečenie krytia kapitálových výdavkov v rokoch 2007 – 

2010, pričom jeho použitie na jednotlivé kapitálové výdavky malo byť vždy 

schválené samostatným uznesením MsZ. 

MsZ schválilo doplnenie uznesenia MsZ č. 37/2007 (Pálfiovský kaštieľ) 

v bode 2 o parc. č. 2254/4, k.ú. Malacky, ostatné plochy, o výmere 3 505 m2.     

Poslanci ďalej schválili prijatie investičného úveru mestom vo výške    

50 000 000 Sk na úhradu kúpnej ceny nehnuteľnosti pálfiovský kaštieľ 

s pozemkami v Malackách prevodom do vlastníctva mesta, ako aj ručenie za 

poskytnutý úver vlastnou bianco zmenkou, vystavenou na mesto. Schválili tiež 

zvýšenie základného imania v obchodnej spoločnosti TEKOS, s. r. o., o 15 000 

000 Sk. Schválili aj zmenu rozpočtu mesta na rok 2007, pričom bežný rozpočet 

bol zostavený ako prebytkový s príjmami 226 559 000 Sk a výdavkami         

134 377 000 Sk, kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový – s príjmami 

280 083 000 Sk a výdavkami 477 508 000 Sk, finančné operácie príjmové boli 

rozpočtované v objeme 212 745 000 Sk a finančné operácie výdavkové boli 

rozpočtované v objeme 20 850 000 Sk. Schodok kapitálového  rozpočtu bol 

krytý prebytkom hospodárenia z roku 2006 a z prebytku bežného  rozpočtu na 

rok 2007, 

Poslanci schválili aj zámer zriadenia sociálneho taxíka na podporu 

sociálnej starostlivosti a sociálnej pomoci v záujme rozšírenia sociálnych 

služieb pre občanov mesta, ako aj projekt zameraný na zakúpenie osobného 

motorového vozidla v rámci dotácie na podporu rozvoja sociálnej starostlivosti 



 16 

a sociálnej pomoci, a jeho spolufinancovanie vo výške 10 % nákladov projektu, 

t.j. 200 000 Sk z rozpočtu mesta počas realizácie a udržateľnosť tohto projektu 

najmenej na obdobie troch rokov. 

Schválené bolo aj rozšírenie predmetu podnikania mesta prostredníctvom 

TIK o sprostredkovateľskú činnosť a maloobchod – kúpu tovaru na účely jeho  

predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti. 

MsZ schválilo aj projekt zateplenia budovy MsCSS, p.o.m., jeho 

kofinancovanie vo výške 10 % z celkových nákladov, t.j. 152 734 Sk z rozpočtu 

mesta počas celého trvania projektu a prevádzkovanie budovy mestom v stave 

po realizácii projektu najmenej na obdobie troch rokov. 

Model odmeňovania pri odmeňovaní sobášiacich a ostatných 

účinkujúcich pri občianskych obradoch bol schválený takto: sobášiaci, 

obradník, speváci, recitátori, hudobníci 200 Sk/obrad, zápis do pamätnej knihy 

250 Sk/zápis, príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku pre sobášiacich 

a matrikárky 200 Sk/obradný deň. 

Poslanci schválili poskytnutie odmeny s prihliadnutím na náročnosť 

a kvalitu výkonu verejnej funkcie: primátorovi mesta vo výške 20% zo súčtu 

platov za obdobie január – jún 2007, zástupcovi primátora vo výške 10% zo 

súčtu platov za obdobie január – jún 2007. 

  

6. zasadnutie (mimoriadne) – 26. júla 2007 

 Poslanci schválili Návrh zadania na zmeny a doplnky ÚP mesta Malacky. 

Jeho cieľom bolo vyhovieť požiadavkám investorov v súlade so záujmami 

mesta.  

 

7. zasadnutie – 6. septembra 2007 

Poslanci MsZ na zasadnutí 6. septembra schválili vyradenie zmarených 

investícií z majetku mesta: Projektovú dokumentáciu na vybudovanie 

káblového rozvodu v sume 2 043 470,70 Sk a Projektovú dokumentáciu na 

realizáciu polyfunkčného objektu na Mierovom námestí v sume 419 260 Sk.  

Schválili tiež správu o čerpaní rozpočtu mesta za prvý polrok 2007, ktorú 

predložil vedúci oddelenia ekonomiky MsÚ Ing. Ladislav Adamovič, ako aj 
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spoluprácu medzi obcou Kostolište a mestom Malacky pri realizácii projektu 

cyklochodníka medzi obcou Kostolište a mestom Malacky. 

 MsZ zobralo na vedomie správu o kontrole dodržiavania VZN č. 5/2000 

o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia za rok 2006, správu 

o spôsobe obhospodarovania mestských lesov Vampíl podľa Lesného 

hospodárskeho plánu pre roky 2007 – 2016, správu o aktuálnom stave 

rekonštrukcie a údržby Zámockého parku, zámer na riešenie parkovania 

motorových vozidiel v meste (s pripomienkami), informáciu o činnosti mestskej 

polície za prvý polrok 2007, informáciu o bezpečnostnej situácii v služobnom 

obvode Obvodného oddelenia PZ Malacky za obdobie od 1. januára do 30. júna, 

návrh projektu realizácie cyklochodníka medzi obcou Kostolište a mestom 

Malacky a podnet, prednesený poslancom MUDr. Mariánom  Haramiom, 

týkajúci sa práce ZŠ na Záhoráckej ulici. MsZ vyjadrilo podporu návrhu 

projektu realizácie cyklochodníka medzi obcou Kostolište a mestom Malacky. 

 MsZ zrušilo svoje uznesenie č.26/2006 zo dňa 9.2.2006 v bode 5, ktorým 

bol schválený finančný dar od Rady Eurovalley, o.z., v sume 9 631 639 Sk na 

kofinancovanie projektu budovania ciest v Priemyselno-technologickom parku 

Záhorie. 

MsZ uložilo mestskému úradu zabezpečiť zvolanie rozšírenej komisie, 

ktorej členmi mali byť všetci poslanci, za účelom prerokovania zámeru 

plateného parkovania v meste za účasti zodpovedných pracovníkov MsÚ 

v Malackách v mesiaci október 2007. 

 MsZ uložilo náčelníkovi mestskej polície zintenzívniť kontrolu 

dodržiavania VZN o Zámockom parku a sankcionovanie za jeho porušovanie. 

  

8. zasadnutie – 25. októbra 2007 

Poslanci MsZ schválili VZN o poskytovaní prepravnej služby mestom 

Malacky, VZN o dodržiavaní poriadku a čistoty a užívaní verejných 

priestranstiev v meste Malacky, VZN o zeleni mesta Malacky, VZN o určení 

názvov nových ulíc na území mesta, Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2005 o úhradách 

za poskytovanie sociálnych služieb v meste Malacky, ktorým sa upravuje 
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úhrada za stravu v MsCSS a menia sa podmienky príspevku mesta dôchodcom, 

Dodatok č. 1. k VZN č. 3/2007 o požiarnom poriadku mesta Malacky.  

Schválený bol tiež návrh zmeny rozpočtu na rok 2007 so zapracovaním 

pripomienok a zmien z mestskej rady, návrh stratégie postupu budovania 

severného obchvatu mesta Malacky, ako aj majetkovoprávne usporiadanie 

pozemkov v danej lokalite za cenu 20 Sk/m2. 

 MsZ zrušilo VZN č. 12/1992 o stanovení poplatku za likvidáciu odpadov 

na mestskom smetisku, VZN č. 3/1993 o stanovení ceny za vývoz tuhého 

komunálneho odpadu a VZN č. 6/1993 o vytváraní životného prostredia na 

území mesta Malacky. 

 Na zasadnutí sa poslanci zoznámili aj s informáciami o účinkovaní detí 

a mládeže Malaciek na festivale Kultúra bez tlmočníka v Žnine a o začiatku 

školského roka 2007/2008 v školách a školských zariadeniach mesta Malacky. 

 

9. zasadnutie (mimoriadne) – 15. novembra 2007 

  MsZ na mimoriadnom zasadnutí schválilo VZN o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v meste 

Malacky pre rok 2008, ktorým sa menili niektoré sadzby. MsZ tiež schválilo 

zmenu organizačnej štruktúry MsÚ v Malackách – zvýšenie počtu pracovníkov 

odd. životného prostredia o troch pracovníkov, s účinnosťou od 1.1.2008.   

MsZ zobralo na vedomie predložený prvý návrh rozpočtu mesta na rok 

2008 s pripomienkami. 

 MsZ uložilo mestskému úradu zapracovať systém preplácania 50 % 

nákladov za kvalifikovanú likvidáciu odpadových vôd zo septikov 

neodkanalizovanej časti mesta, ktorý umožní občanom jeho jednoduché 

využívanie a zapracovať s organizačnou zmenou súvisiace výdavky do rozpočtu 

mesta na rok 2008. 

 

10.  zasadnutie – 6. decembra 2007 

 Na poslednom zasadnutí MsZ v roku 2007 poslanci schválili VZN 

o školských obvodoch základných škôl zriadených mestom Malacky, VZN 
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o úprave pomerov súvisiacich s nájmom bytov vo vlastníctve Mesta Malacky 

s pripomienkami.  

Schválili tiež návrh zmeny rozpočtu Mesta Malacky na rok 2007, pričom 

bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový s príjmami 242 818 000 Sk 

a výdavkami 142 856 000 Sk, kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový 

s príjmami 269 249 000 Sk a výdavkami 473 486 000 Sk, finančné operácie 

príjmové boli rozpočtované v objeme 197 745 000 Sk a finančné operácie 

výdavkové boli rozpočtované  v objeme 4 688 000 Sk a rozpočet rozpočtových 

organizácií v objeme 92 118 000 Sk. Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý 

prebytkom hospodárenia z roku 2006 a z prebytku bežného rozpočtu na rok 

2007. Schválili aj zmenu rozpočtu MCK, príspevkovej organizácie mesta, na 

rok 2007 ako vyrovnaný, s bežnými príjmami 7 445 000 Sk a bežnými 

výdavkami 7 445 000 Sk, ako aj rozpočet Mesta Malacky na rok 2008. Bežný 

rozpočet bol zostavený ako prebytkový s príjmami 268 740 000 Sk a výdavkami 

146 735 000 Sk, kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový s príjmami 

59 557 000 Sk a výdavkami 102 076 000 Sk, finančné operácie príjmové boli 

rozpočtované v objeme 20 000 000 Sk a finančné operácie výdavkové boli 

rozpočtované v objeme 4 260 000 Sk a rozpočet rozpočtových organizácií sa 

rozpočtoval v objeme 95 226 000 Sk, schodok kapitálového rozpočtu bol krytý 

prebytkom bežného rozpočtu na rok 2008. 

Poslanci schválili rozpočet aj pre ďalšie právnické osoby napojené na 

mestský rozpočet. Rozpočet MsCSS, p.o.m., na rok 2008 schválili ako 

vyrovnaný, pričom bežné príjmy a výdavky predstavovali sumu 25 339 000 Sk 

a kapitálové príjmy a výdavky predstavovali sumu 200 000 Sk. Rozpočet MCK 

Malacky, p.o.m., na rok 2008 ako vyrovnaný, pričom bežné príjmy a výdavky 

predstavovali sumu 7 330 000 Sk, rozpočet AD HOC Malacky, p.o.m.,  na rok 

2008 ako vyrovnaný, pričom bežné príjmy a výdavky predstavovali sumu         

8 782 000 Sk a kapitálové príjmy a výdavky predstavovali sumu 200 000 Sk.  

Rozpočet ZŠ Dr. J. Dérera Malacky, r.o.m., na rok 2008 bol schválený 

ako vyrovnaný, pričom bežné príjmy a výdavky na prenesené kompetencie sa 

rozpočtovali v sume 16 130 000 Sk, bežné príjmy a výdavky na originálne 

kompetencie sa rozpočtovali vo výške 2 837 000 Sk a kapitálové príjmy 
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a výdavky sa rozpočtovali v sume 230 000 Sk. Rozpočet ZŠ Štúrova ul., r.o.m. 

na rok 2008 schválili ako vyrovnaný, pričom bežné príjmy a výdavky na 

prenesené kompetencie boli rozpočtované vo výške 10 633 000 Sk, bežné 

príjmy a výdavky na originálne kompetencie vo výške 2 203 000 Sk. Rozpočet 

ZŠ Záhorácka ul., r.o.m., schválili tiež ako vyrovnaný, pričom bežné príjmy 

a výdavky na prenesené kompetencie boli rozpočtované vo výške 20 801 000 

Sk, bežné príjmy a výdavky na originálne kompetencie sa rozpočtovali vo 

výške 3 556 000 Sk. Rozpočet MŠ, r.o.m., na rok 2008 ako vyrovnaný, pričom 

bežné príjmy a výdavky sa rozpočtovali v sume 25 186 000 Sk. Rozpočet CVČ, 

r.o.m., na rok 2008 bol schválený ako vyrovnaný, pričom bežné príjmy 

a výdavky sa rozpočtovali v sume 4 296 000 Sk. Rozpočet ZUŠ, r.o.m., na rok 

2008 ako vyrovnaný, pričom bežné príjmy a výdavky sa rozpočtovali v sume    

8 076 000 Sk. 

Poslanci ďalej schválili návrh rekonštrukcie miestnych komunikácií na 

rok 2008. 

 

Výjazdové zasadnutie MsZ 

Okrem riadnych a mimoriadnych zasadnutí zastupiteľstva absolvovali 

poslanci v dňoch 15. a 16. marca výjazdové zasadnutie MsZ v Jasení na 

strednom Slovensku. Cieľom bolo hľadať spolu s primátorom mesta 

a manažérmi MsÚ cestu, ako čo najefektívnejšie zvládnuť úlohy obsiahnuté 

v dokumentoch schválených MsZ (Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

a Prioritné úlohy mesta na roky 2007-2010). Pobyt so školením v oblasti 

strategického plánovania získalo mesto Malacky za zapojenie verejnosti do 

formovania klientskej kancelárie MsÚ, vďaka ktorému obsadilo druhé miesto 

v súťaži „O ľuďoch s ľuďmi“. Náklady spojené s pobytom a školením hradil 

organizátor súťaže. Okrem školenia sa na výjazdovom zasadnutí poslanci 

a pracovníci samosprávy zaoberali aj najbližšími investíciami mesta, návrhom 

postupu rekonštrukcie verejného osvetlenia i špeciálneho osvetlenia priechodov 

pre chodcov, odkúpením pálfiovského kaštieľa, zastúpením mesta 

v obchodných spoločnostiach a návrhom na prijatie etického kódexu členov 

MsZ. 



 21 

 

Priority mesta na obdobie 2007-2010 

Poslanci MsZ na svojom prvom zasadnutí v roku 2007 schválili priority 

mesta na obdobie rokov 2007-2010. V dokumente, ktorý poslanci schválili, sú 

vymenované úlohy v problematických oblastiach, ktorých riešenie je 

v kompetencii alebo možnostiach samosprávy.  

Prvým bodom v uvedenom zozname priorít je bezpečnosť. Konkrétne 

úlohy v tejto oblasti znejú: rozšíriť štruktúru MsP (o troch policajtov, troch 

operátorov a technika) a zvýšiť motiváciu mzdového ohodnotenia 

prostredníctvom pohyblivých zložiek; rozbehnúť preventívnu činnosť 

s mládežou v ZŠ (krúžková činnosť a účasť na hromadných podujatiach) 

a rozšírenie kamerového systému. Okrem toho iniciovať posilnenie 

bezpečnostného vplyvu štátu, žiadať vytvorenie okresných zložiek súdu, príp. 

prokuratúry, ale najmä polície, resp. zvýšenie počtu štátnych policajtov 

a iniciovať cielene zamerané akcie MsP v spolupráci so štátnou políciou, 

miestnymi médiami a komisiou MsZ. 

Druhou oblasťou je bytová výstavba. Medzi úlohy v tejto oblasti patrí 

prijatie Programu rozvoja bývania, výstavba bytových domov (zóna Jánošíkova 

II), iniciatíva pri reparcelácii, príprave a vybudovaní infraštruktúry zóny 

Jánošíkova I, integrácia pozemkov území pre bytovú výstavbu (zóna Cesta 

mládeže) a podpora komerčnej výstavby. 

Medzi priority je zaradený aj priemyselný park Eurovalley, konkrétne 

vybudovanie infraštruktúry v zóne C a pomoc pri hľadaní investorov do nej, 

aktívna účasť na príprave projektu Innovation City, príprava projektov 

vedomostnej ekonomiky (inovačné a technologické centrum, rozšírenie služieb 

Inkubátora Malacky). 

V oblasti kultúry sa medzi priority mesta zaradilo dokončenie 

rekonštrukcie kina a odkúpenie bývalého pálfiovského kaštieľa mestom. 

Z oblasti športu medzi priority patrí prijatie Koncepcie rozvoja športu 

a odkúpenie pozemkov pod ihriskom. V školstve sa určili tieto hlavné úlohy: 

aktualizácia Koncepcie rozvoja školstva, dokončenie fasády ZŠ Dr. J. Dérera 

a ZUŠ, výmena okien ZŠ Záhorácka, MŠ a CVČ, vybudovanie viacúčelového 
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ihriska v CVČ a iniciovanie zriadenia, resp. presídlenia ďalšej strednej školy 

do Malaciek. 

Medzi priority v oblasti dopravy patrí iniciovanie budovania obchvatov 

mesta, riešenie parkovania v meste a rekonštrukcia komunikácií (dokončenie 

rekonštrukcie Záhoráckej ulice, rekonštrukcia Ul. J. Kostku, rekonštrukcia 

centrálneho parku na Kláštornom námestí, rekonštrukcia križovatky 

„Severínek“ v centre mesta a rekonštrukcia Továrenskej ulice), podpora MHD 

a rekonštrukcia verejného osvetlenia. 

Životné prostredie je tiež oblasťou, ktorá je zahrnutá medzi prioritné 

v meste. V tejto oblasti je jedným z cieľov vybudovanie kompostárne, 

iniciovanie budovania kanalizácie, revitalizácia prírody Bažantnice (prepojenie 

územia od Zámockého parku popri Maline k Trom dubom), iniciovanie 

budovania závodu na triedenie odpadu, iniciovanie odhlučnenia mesta od 

diaľnice, príprava transformácie lesa Vampíl na lesopark. 

V sociálnej oblasti sa medzi najdôležitejšie úlohy dostalo rozšírenie 

sociálnych služieb, konkrétne pomocou rekonštrukcie budovy a prístavby 

k zariadeniu na Ul. 1. mája, zrealizovanie projektu chráneného bývania, 

transformácia zariadenia opatrovateľskej služby na domov dôchodcov so 

zmenou právnej formy z príspevkovej organizácie mesta na neziskovú 

organizáciu. 

Medzi priority patrí v oblasti financií realizácia schválených a príprava 

nových projektov. Ďalšie dôležité ciele sú podpora pobočky Pošty na sídlisku 

Juh, odčlenenie zahraničných vzťahov, zachovanie zdravotnej dostupnosti 

a podpora zvyšovania zdravotnej starostlivosti v rozsahu kompetencií mesta. 

 

Mestský úrad   

 5. marca vstúpilo do platnosti uznesenie, ktorým poslanci MsZ schválili 

zmenu organizačnej štruktúry MsÚ a nový štatút mesta.  

 Prednostom MsÚ, ktorý viedol a organizoval prácu MsÚ,  bol Ing. Dušan 

Vavrinec. MsÚ tvorilo osem organizačných útvarov – Sekretariát primátora, 

Sekretariát prednostu, Oddelenie riadenia informácií, Klientské centrum, 
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Oddelenie projektového riadenia, Oddelenie ekonomiky, Oddelenie životného 

prostredia a Oddelenie dopravy a stavebného poriadku. 

 Štatút mesta je základným normatívno-právnym a organizačným 

predpisom mesta. Upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi postavenie a pôsobnosť mesta, práva a povinnosti obyvateľov mesta, 

základné zásady hospodárenia mesta a nakladania s majetkom mesta, 

postavenie a pôsobnosť mestského zastupiteľstva, primátora a ďalších orgánov 

mestskej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, formy a metódy ich činnosti, 

symboly mesta, postup pri udeľovaní čestného občianstva, cien mesta a odmien; 

ako i vzťahy mesta k ostatným subjektom verejnej správy. 

 

Mestská polícia 

Činnosť zamestnancov Mestskej polície Malacky (MsP) pri 

zabezpečovaní verejného poriadku sa riadila zákonom 564/1991 Zb. o obecnej 

polícii, VZN mesta, uzneseniami MsZ a nariadeniami primátora mesta. 

Náčelníkom MsP bol Mgr. Ivan Jurkovič.  

Služba bola zabezpečená nepretržite po celých 24 hodín prevažne jednou 

hliadkou v uliciach mesta a jedným zamestnancom na oddelení MsP. 

V sledovanom období zamestnanci MsP Malacky riešili spolu 3 960 skutkov, 

z toho 2533 priestupkov v blokovom konaní. Hotovosť za uložené blokové 

pokuty v sledovanom období činila  680.850,- Sk. Finančné prostriedky za 

uložené blokové pokuty boli príjmom rozpočtu mesta. 985 priestupkov bolo 

vyriešených dohováraním, bolo to najmä v prípadoch, keď u priestupcu bola 

zjednaná náprava a k zjednaniu nápravy dohovor postačil. V 133 prípadoch 

bola vypracovaná písomná správa o výsledku objasňovania priestupku,  ktorá 

bola odoslaná príslušnému správnemu orgánu na prejednanie. 

159 prípadov bolo uložených záznamom vzhľadom na to, že v zákonnej 

lehote sa nepodarilo zistiť osobu priestupcu. Objasňovanie týchto prípadov 

naďalej pokračovalo. Najväčší podiel z takto neobjasnených priestupkov 

predstavovali priestupky na úseku chovu psov, keď po odchytení túlajúceho sa 

psa nebol zistený jeho majiteľ.  
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40-krát bol vypracovaný záznam o odložení veci v prípadoch, keď po 

objasnení skutočností bolo zistené, že sa nepotvrdilo podozrenie z priestupku 

(išlo najmä o konanie maloletých osôb, poruchy vozidla, neúmyselné 

spôsobenie škody na majetku a nepreukázanie spáchania skutku). V 14 

prípadoch bola vec odovzdaná príslušnému orgánu pre podozrenie zo spáchania 

trestného činu. 

Najviac priestupkov (2065) sa týkalo porušenia zákazu vyplývajúceho 

z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými 

zariadeniami (vrátane parkovania vozidiel bez parkovacej karty), z toho najviac 

(584) vodiči prekročili povolenú rýchlosť. Problémom bolo tiež parkovanie na 

chodníku a na mestskej zeleni. 

 V dňoch 13.-15. novembra prebiehala v uliciach mesta bezpečnostná 

akcia MsP, zameraná na dodržiavanie predpísanej rýchlosti vodičmi. Laserový 

radar, ktorý prvýkrát použili bezplatne v lete, si teraz prenajali za 14 280 Sk. 

Hliadka MsP merala každý deň približne od ôsmej hodiny ráno do štvrtej 

popoludní. Pod drobnohľadom boli úseky na Brnianskej ulici, Duklianskych 

hrdinov, Legionárskej ulici, Mierovom a Kláštornom námestí, Štefánikovej 

a Záhoráckej ulici. Najviac priestupkov bolo zaznamenaných na Duklianskych 

hrdinov. Štatistika uvádza 59 priestupkov. Najvyššia prekročená rýchlosť bola 

94 km/h na úseku s predpísanou štyridsiatkou. Celkovo boli uložené blokové 

pokuty vo výške 83 400 Sk.  

Od augusta 2007 zahájilo činnosť oddelenie preventívnych aktivít. Bolo 

nadviazané na schválenie preventívnej aktivity „Malacky dobré miesto pre 

život“, pričom sa dodržala filozofia projektu, že policajti priamou 

prítomnosťou na školách dohliadali nad dodržiavaním školského poriadku 

a organizáciou besied u žiakov ôsmych ročníkov základných škôl a kvarty 

u osemročného gymnázia prostredníctvom preventívnych programov pôsobili 

pozitívne na žiakov. Do uvedeného projektu boli zaradené všetky školy 

v Malackách aj tie, kde zriaďovateľom nie je mesto. (Špeciálna škola, cirkevná 

škola.) 

 Zahájil sa projekt „Správaj sa normálne“ na ZŠ Štúrova a ZŠ Špeciálna, 

kde cieľovú skupinu tvoria žiaci piatych ročníkov. 
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 Bola vykonaná preventívna akcia „Bax“, ktorá bola zameraná na 

vyhľadávanie drog na školách na tento účel cvičenými psami.  

 Ako ďalšia preventívna aktivita bola vykonávaná preventívna akcia 

Junior, kde je činnosť zameraná na zachytenie mládeže pri rôznych druhoch 

závislostí (cigarety, alkohol, drogy, gambling a pod.), zachytenie mládeže pri 

 inej protispoločenskej činnosti, hľadanie nezvestných alebo ujdených 

maloletých a mladistvých. Aktivita sa vykonávala v súčinnosti s hliadkou 

štátnej polície a sociálnej kurátorky. Sociálna kuratela si predvoláva 

zachytených mladistvých aj s rodičmi na výchovný a motivačný rozhovor a robí 

iné úkony v jej právomoci. Cieľovú skupinu tvorili maloleté a mladistvé osoby, 

predovšetkým mládež od 13 do 17 rokov. 

 Príslušníci MsP zabezpečovali verejný poriadok pri usporiadaní rôznych 

spoločenských, kultúrnych a športových podujatí : Beh oslobodenia, 

Prvomájové Malacky, Športové dni mládeže, Deň detí, Beh SNP, 51. ročník 

cyklistických pretekov Okolo Slovenska, Malacká desiatka, Adventné Malacky. 

Pri niektorých podujatiach zabezpečovala MsP okrem verejného poriadku 

i regulácia vjazdu vozidiel na parkoviská. 

V sledovanom období odovzdali príslušníci MsP do útulku na ul. Hlboká 

71 túlavých psov. Z toho príslušníci vykonali odchyt v 58 prípadoch. Odchyt 

bol vykonaný za pomoci mechanických prostriedkov i za použitia narkotizačnej 

zbrane. 

 Pokračovala prevádzka mestského kamerového systému - ďalšieho z 

prostriedkov situačnej prevencie. V roku 2007  pribudli tri kamery - jedna 

z nových kamier bola umiestnená na veži farského kostola, jedna na Mierovom 

námestí a ďalšia na sídlisku Juh. Celkovo sa počet kamier rozšíril zo štyroch na 

sedem. Okrem uvedených kamier boli v prevádzke na svetelnej križovatke v 

centre mesta, pri železničnom priecestí na Nádražnej ulici, v zámockom parku a 

na paneláku na Pribinovej ulici. 

 V roku 2007 boli využívaní uchádzači o zamestnanie vykonávajúci 

absolventskú prax na obsluhu kamerového systému na základe dohody medzi 

Mestom Malacky a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. 
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Mestské organizácie  

 

Rozpočtové organizácie 

 Mesto bolo zriaďovateľom Materskej školy s elokovanými triedami na 

uliciach Bernolákovej, Hviezdoslavovej a Štúrovej ulici, ZŠ Dr. J. Dérera, ZŠ 

Štúrova, ZŠ Záhorácka, CVČ a ZUŠ. Viac o týchto inštitúciách v pozri 

v kapitole Školstvo. 

 

Príspevkové organizácie 

 Príspevkovými organizáciami mesta bol AD HOC (pozri kapitolu Šport), 

Mestské centrum kultúry (pozri kapitolu Kultúra) a Mestské centrum 

sociálnych služieb (pozri kapitolu Sociálna oblasť a zdravotníctvo). 

 

Obchodné organizácie s účasťou mesta 

 

Tekos Malacky, spol. s r. o. 

 Obchodná spoločnosť so 100-precentnou účasťou mesta sídlila na 

Partizánskej ulici, konateľom bol Ing. Vladimír Balúch. Predmet podnikania 

spoločnosti bol poskytovať zmluvne požadovaný servis jedinému spoločníkovi 

- mestu Malacky a taktiež služby pre právnické a fyzické osoby. 

 Pre mesto Malacky poskytoval Tekos vozidlá, stroje a zariadenia pre 

zabezpečovanie údržby miestnych komunikácií, čistenie mesta, údržbu 

verejného osvetlenia, údržbu zelene, zber, prepravu a zneškodňovanie 

komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, ktoré vznikali na území 

mesta Malacky.  

Spoločnosť tiež poskytovala určité služby pre právnické a fyzické osoby. 

 

Progres Malacky, spol. s r.o. 

Obchodná spoločnosť so 40-precentnou účasťou mesta bola zriadená 

najmä za účelom správy televíznych káblových rozvodov ma území mesta 

Malacky; neskôr prevádzkovania mestskej televízie eM TV, kde bola držiteľom 
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licencie na jej vysielanie. Konateľmi spoločnosti boli Ing. Ján Kutaj a Ján 

Držka. 

 

Neziskové organizácie 

 

Podnikateľský inkubátor 

 Poslaním inštitúcie bola podpora zakladania inovatívnych firiem 

prostredníctvom ponuky kvalitných priestorov a špecializovaných 

poradenských služieb zameraných na začínajúce firmy. Inkubátor im 

poskytoval finančne výhodné priestory na obdobie až do troch rokov. 

Riaditeľom bol Ing. arch. Valentín Magdolen. 

 

Nadácie 

 

Pro Malacky 

 Cieľom tejto neziskovej komunitnej nadácie, založenej mestom Malacky, 

bolo prostredníctvom sústredených financií, prevažne od sponzorov alebo 

z dvoch percent z daní z príjmov, podporovať komunálne projekty, ktoré by sa 

bez cudzích prostriedkov nikdy nerealizovali.  

 Správna rada nadácie má 5 členov, ktorých volí a odvoláva zakladateľ. 

Funkčné obdobie správnej rady je päť rokov. Členmi správnej rady boli RNDr. 

Jozef Ondrejka (predseda), Mgr. Ivana Potočňáková, Oto Divinský, RNDr. 

Milan Valachovič, Mgr. Martin Vidan. Správcom Nadácie (štatutárnym 

orgánom voleným správnou radou) bol Ing. Dušan Vavrinec. Revízorom 

nadácie bola Ing. Gabriela Peťková. 

 Správna rada zasadala 28. februára a vyhlásila prvé grantové kolo, na 

ktoré vyčlenila 400 000 Sk. Šancu vypracovať projekt a uchádzať sa o peniaze 

z nadácie mala každá nezisková organizácia alebo fyzická osoba s trvalým 

pobytom, resp. sídlom v Malackách, ak do 13. apríla predložila projekt. Cieľom 

projektov mala byť pomoc pri zvyšovaní kvality života a zlepšovaní životného 

prostredia v oblasti spoločensko-záujmovej činnosti, kultúry a športu, 

cezhraničnej spolupráce a cestovného ruchu. Maximálna výška príspevku 
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z nadácie Pro Malacky pre jeden projekt v tomto grantovom kole bola 

stanovená na 50 000 Sk.  

 O dotáciu na realizáciu projektov sa uchádzalo spolu dvanásť subjektov. 

Správna rada nadácie po formálnom i obsahovom posúdení žiadostí rozhodla 

o dotácii deviatich subjektov. Pre OZ FORNIX, ktoré žiadalo dotáciu na 

pripravovanú publikáciu o františkánskom gymnáziu v Malackách, bola 

schválená dotácia vo výške 35-tisíc korún. ÁNO, n.f. dostal dotáciu 25-tisíc 

korún na zorganizovanie výstavy tvorby M. Tillnera zapožičaním obrazov 

z depozitára SNG. Projekt Tenisového klubu TJ Strojár Malacky, ktorého 

cieľom bolo vybavenie športového areálu lavičkami a odpadkovými košmi,  bol 

podporený sumou 25-tisíc korún, čo predstavovalo polovicu žiadanej sumy. 

Rovnakou sumou bol podporený aj projekt futbalového oddielu ŠK Malacky s 

názvom Rekonštrukcia bazéna v priestore mestského futbalového štadióna. 

Boxing club – RTJ dostal od nadácie podporu 10-tisíc korún na zorganizovanie 

medzinárodného turnaja o pohár Záhoria. Rovnakou sumou bolo podporené 

organizovanie letnej beachvolejbalovej ligy, o dotáciu ktorej žiadal volejbalový 

oddiel TJ Strojár Malacky; žiadaná suma bola 50-tisíc korún. Sumou 10-tisíc 

korún bol podporený aj projekt usporiadateľov tanečnej súťaže Saltare orbis 

2007. Dva projekty boli podporené sumou 50-tisíc korún. Išlo o zorganizovanie 

divadelného festivalu Zejdeme sa na hambálku Divadlom na hambálku 

a o projekt Malacky 800 + 1, v ktorom Stanislav Bellan žiadal o podporu na 

vyhľadávanie a zhromažďovanie zdrojových údajov a prieskum terénu 

pálfiovského kaštieľa a františkánskeho kláštora.  

Celková suma, ktorú nadácia rozdelila v prvom grantovom kole, bola 

240-tisíc Sk. Partnerom grantového kola bola NAFTA, a. s.  

Druhé grantové kolo vyhlásila správna rada nadácie 12. decembra, termín 

uzávierky predkladania projektov bol stanovený až na rok 2008.  
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Organizácie zástupcov samosprávy 

 

Klub starostov malackého okresu (KSMO) 

Po prvý raz v novom zložení po komunálnych voľbách zasadal 26. 

januára na mestskom úrade Klub starostov Malackého okresu. Prioritnou 

úlohou účastníkov bolo zostaviť kandidátnu listinu pre voľbu členov Rady 

ZOZO na februárový snem. Na zasadnutí klubu sa hovorilo o otázkach 

týkajúcich sa školstva a o plánovanom zavedení povinnej školskej dochádzky 

od posledného ročníka predškolských zariadení ministerstvom školstva. 

Starostovia žiadali prioritne zabezpečiť finančné krytie tohto kroku. 

Postrachom pre samosprávu bol aj pripravovaný kariérny postup pre učiteľov. 

Podľa starostov je v ich záujme, aby sa pedagógovia vzdelávali, no zmeny v 

platových tabuľkách učiteľov žiadali premietnuť aj do normatívneho 

financovania. Na prvom zasadnutí klubu si hlavy samospráv zvolili aj predsedu 

klubu - stal sa ním starosta Gajár Peter Tydlitát. 

23. februára sa v Malackách stretol KSMO pod vedením svojho predsedu 

Petra Tydlitáta. Hlavnými témami rokovania boli technický stav a údržba 

komunikácií 2. a 3. triedy v okrese Malacky, ktorých vlastníkom je BSK a 

správcom Regionálne cesty Bratislava, a. s., ďalej protipovodňové opatrenia a 

bezpečnostná situácia v okrese. Na stretnutie boli prizvaní aj odborníci, 

zástupcovia akciovej spoločnosti Regionálne cesty Bratislava, predstavitelia a 

poslanci BSK a pracovníci Ministerstva ŽP SR. Starostovia si vypočuli 

oficiálne stanoviská, no vyjadrili svoj postoj k nastoleným problémom najskôr 

v diskusii, potom aj v návrhu uznesenia. Demonštrovali v ňom nespokojnosť s 

údržbou a stavom ciest v okrese a žiadali nápravu. Netrápil ich len technický 

stav komunikácií, ale aj neporiadok okolo nich, či zlé značenie. Vyjadrili 

nesúhlas aj v súvislosti s nedostatočným financovaním údržby komunikácií a 

pozastavením peňazí z eurofondov na tento účel. Podľa nich ani na 

protipovodňové opatrenia nevyčlenil štát dostatočné množstvo prostriedkov. V 

súvislosti s bezpečnostnou situáciou sa opätovne chceli usilovať o návrat 

okresného riaditeľstva PZ do Malaciek, ale aj o posilnenie tabuľkového stavu 

výkonných policajtov.   
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Súčasťou zasadnutia 5. októbra bolo odovzdanie čestných uznaní 

samosprávam za podporu regrutácie a školenie k zavedeniu eura v podmienkach 

verejnej správy.  

 

Združenie miest a obcí záhorskej oblasti 

 Mesto Malacky patrí do Združenia miest a obcí záhorskej oblasti 

(ZOZO). 13. februára sa v Malackách na 17. sneme stretli starostovia obcí 

z okresov Malacky, Senica a Skalica, združených v  ZOZO, čo je stavovská 

organizácia miestnej samosprávy. Za nového predsedu bol na nasledujúce dva 

roky zvolený primátor Skalice Ing. Stanislav Chovanec, podpredsedami sa stali 

Ľ. Parízek (Senica) a J. Ondrejka (Malacky). Účastníci snemu sa zhodli, že štát 

odovzdáva samospráve kompetencie bez peňazí. Problémom sú aj 

nevysporiadané pozemky a modernizačný dlh školských budov. Nový predseda 

ZOZO vyslovil názor, že záhorské okresy by mali byť združené v jednom kraji. 

 Na zasadnutí ZOZO v Skalici sa 3. septembra zúčastnil aj minister 

spravodlivosti Štefan Harabin, ktorý objasnil motívy, vedúce k obnove 

zrušených súdov v Malackách a Skalici.  

 Mesto Malacky je tiež členom Spolku pre podporu Pomoravia. Medzi 

najdôležitejšie výsledky práce spolku patrí otvorenie prístaviska v Skalici, 

ktorým sa Baťov kanál dostal až na územie Slovenska. 

 

Iné udalosti  

15. januára prijal prezident SR Ivan Gašparovič členov Rady Združenia 

miest a obcí Slovenska, medzi ktorými bola aj malacký primátor RNDr. Jozef 

Ondrejka. 

V sobotu 16. februára sa v hoteli Atrium konal Ples primátora mesta. 

Moderátormi večera boli Vlado Zetek a Petra Vančíková-Kolevská. 

Predtancovanie zabezpečili tanečníci z Klubu spoločenského tanca, 

v prestávkach vystúpila speváčka Katarína Danihelová, Juraj Prstek ako 

slovenský Elvis a tanečnice zo Saltatrixu. Tombolu moderoval Michal 

Dočolomanský. 
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 6. marca navštívil MsÚ predseda vlády Róbert Fico, podpredseda vlády 

Dušan Čaplovič, predseda parlamentu Pavol Paška a poslankyňa NR SR Oľga 

Nachtmanová. Privítal ich viceprimátor Ing. Jozef Bulla a prednosta MsÚ Ing. 

Dušan Vavrinec, ktorý je zároveň predsedom Okresnej organizácie strany 

Smer-SD. V zasadačke MsÚ sa hostia stretli s Malačanmi a ženám predčasne 

zaželali všetko najlepšie k Medzinárodnému dňu žien. 

 12. júla položil viceprimátor Ing. J. Bulla veniec k hrobu spisovateľa 

Ľuda Zúbka, ktorý by sa v ten deň dožil 100 rokov. 

 V dňoch 8.-9. novembra sa primátor mesta RNDr. J. Ondrejka zúčastnil 

na veľtrhu vykurovacej techniky v Paríži. Cieľom jeho cesty bolo získať 

prehľad možností efektívneho tepelného hospodárenia v budove pálfiovského 

kaštieľa, ktorý čaká rekonštrukcia.  

 EUROPEAN RATING AGENCY, a.s., zvýšila ratingové hodnotenie 

mesta Malacky. Agentúra priradila Mestu Malacky dlhodobé ratingové 

hodnotenie v kategórii transakcií v slovenských korunách BBB (stabilný 

výhľad). Ratingové hodnotenie štátu v kategórii transakcií v slovenských 

korunách je A (stabilný výhľad). V kategórii transakcií v cudzích menách je 

dostali Malacky ratingové hodnotenie BBB- (stabilný výhľad). Krátkodobé 

ratingové hodnotenie mesta Malacky je S2, čo je najlepšie možné krátkodobé 

ratingové hodnotenie pre subjekty dosahujúce dlhodobé ratingové hodnotenie 

BBB. 

 

Medzinárodná spolupráca 

 

Partnerské mestá Malaciek 

Mesto Malacky udržiavalo aktívne partnerské vzťahy s mestami 

Albertirsa, Veselí nad Moravou, Szarvas a Žnin.  

S mestami Albertirsa a Veselí nad Moravou existovali živé kontakty v 

oblastiach kultúra detí a mládeže, šport detí a dospelých, spoločenské styky, 

výmena skúseností z komunálnej politiky.  

S mestom Žnin existovali kontakty v oblastiach kultúra detí a mládeže, 

šport detí a dospelých, spoločenské styky pri rôznych príležitostiach.  
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S mestom Szarvas sa rozvíjali najmä kultúrno-spoločenské vzťahy, 

orientované na početnú slovenskú komunitu žijúcu dodnes v tomto meste.  

S mestom Gänserndorf nebola podpísaná žiadna partnerská zmluva, no 

napriek tomu sa rozvíjali partnerské vzťahy, najmä v oblasti kultúry, športu, 

mládeže a výmeny skúseností z rôznych odborov komunálnej politiky. 

Malacky spolupracovali s partnerskými mestami aj v rámci 

cezhraničných projektov. Partnerstvo v cezhraničnom projekte medzi mestami 

Albertirša (Maďarsko) a Malacky podpísali primátori oboch miest 18. apríla. 

O podporu financovania projektu žiadala Albertirša fondy EÚ. V Gänserndorfe 

sa 22. mája konalo rakúsko-slovenské stretnutie na tému financovania 

cezhraničných europrojektov v novom programovacom období. Za malackú 

samosprávu sa na ňom zúčastnil zástupca primátora J. Bulla, ktorý má 

v kompetencii zahraničné vzťahy mesta.  

V Poprade sa 24.-25. mája uskutočnila konferencia o spolupráci 

európskych miest, ktorú organizovalo Združenie samospráv Slovenska. 

Konferencie sa zúčastnili aj Francúzi, Belgičania a Rusi. O partnerských 

vzťahoch Malaciek s mestami v Maďarsku, Českej republike, Poľsku, Rakúsku 

a Taliansku na konferencii informoval zástupca malackého primátora J. Bulla.  

 

Festival Kultúra bez tlmočníka 

Medzinárodný detský festival Kultúra bez tlmočníka sa odohrával 

v dňoch 23.-26. augusta v poľskom meste Žnin, partnerskom meste Malaciek. 

Viac o festivale v kapitole Kultúra.  
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3. Ekonomická oblasť  

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Malacky 

MsZ na  svojom zasadaní 1. februára schválilo Program hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja mesta Malacky (PHSR) na roky 2007-2013. Ako 

strednodobý programový dokument obsahoval analýzu hospodárskeho rozvoja, 

úlohy a prvoradé potreby v rozvoji technickej infraštruktúry i návrh finančného 

zabezpečenia plnenia programu.  Východiskovou metódou uplatnenou pri 

spracovaní PHSR bola metóda Strategického plánovania. V dokumente sa 

uvádza, že „za realizáciu PHSR mesta Malacky zodpovedajú predovšetkým 

orgány verejnej správy a územnej samosprávy. V rámci programovania 

analyzujú východiskovú situáciu, definujú strednodobé ciele, určujú primeranú 

stratégiu a vyberajú vhodné aktivity na jej realizáciu. Prostredníctvom 

finančného riadenia zabezpečujú finančnú podporu na realizáciu podporených 

aktivít, pričom monitorovaním a hodnotením zabezpečujú konzistentné 

informácie o očakávaných a reálnych efektoch spôsobených realizáciou týchto 

aktivít. 

 

Hospodárenie mesta 

Hospodárenie mesta za rok 2007 skončilo s celkovým prebytkom 

19.928.tis. Sk. Prebytok hospodárenia zodpovedá zostatku finančných 

prostriedkov k 31.12.2007 na bežnom účte a valutovej pokladni. Z prebytku 

hospodárenia boli vyňaté finančné prostriedky v objeme 1.000.tis. Sk, ktoré 

predstavovali finančnú zábezpeku pri realizácii diela „Rekonštrukcia 

Zámockého parku, II. etapa 2. a 3. časť. Celkové zúčtované príjmy za rok 2007 

dosiahli sumu 714.431.tis. Sk a celkové výdavky 695.503.tis. Sk. 

Počiatočný stav rezervného fondu k 01.01.2007 činil sumu 94.tisíc Sk. 

Príjmy do fondu činili v roku 2007 sumu 147.745.tisíc Sk a výdavky 

147.745.tisíc Sk. Zostatok k 31.12.2007 činil sumu 94.tisíc Sk.  Počiatočný 

stav sociálneho fondu k 01.01.2007 činil sumu 421.tisíc Sk. Príjmy do fondu v 

roku 2007 činili 356.tisíc Sk a výdavky 192.tisíc Sk. Konečný stav k 

31.12.2007 predstavoval sumu 585.tisíc Sk.  
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 Príspevkové organizácie mesta hospodárili v roku 2007 s 

rozpočtovanými finančnými prostriedkami zriaďovateľa, s prostriedkami zo 

štátneho rozpočtu, s vlastnými prostriedkami a s finančnými prostriedkami 

získanými od iných fyzických a právnických osôb. Príspevkové organizácie 

mesta hospodárili nasledovne: AD HOC vykázal stratu vo výške 2.461.tisíc Sk, 

MsCSS vykázalo stratu 243.tis. Sk a Mestské centrum kultúry vykázalo zisk 

14.tisíc Sk. 

 Spoločnosti, v ktorých malo mesto majetkovú účasť hospodárili v roku 

2007 nasledovne: 

 

a) Tekos Malacky, spol. s r.o. vykázal za rok 2007 výsledok hospodárenia 

pred zdanením zisk vo výške 458.tisíc Sk, 

b) Progres Malacky, spol. s r. o. vykázal za rok 2007 výsledok hospodárenia 

pred zdanením zisk vo výške 117.tisíc Sk,  

c) Recykling Malacky, spol. s r. o. vykázal za rok 2007 hospodársky 

výsledok stratu vo výške 1.tisíc Sk, 

d) Eurovalley, a.s. vykázalo za rok 2007 výsledok hospodárenia pred 

zdanením zisk vo výške 88.570.tisíc Sk, 

e) Nemocničná, a.s. vykázala za rok 2007 výsledok hospodárenia pred 

zdanením zisk vo výške 4.343.tisícSk, 

f) UniCredit Bank Slovakia, a.s. - vykázala za rok 2007 výsledok 

hospodárenia pred zdanením zisk 1.732.575.tisícSk, 

g) Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. – podklady nepredložila  

h) Práčovňa Malacky, spol. s r.o. – účtovnú závierku nedodala 

i) REMA, a.s. – podklady nepredložila 

 

 Vo vyššie uvedených spoločnostiach neprebehli valné zhromaždenia, 

ktoré by rozhodli o prerozdelení výsledku hospodárenia za rok 2007. 

 

Plánovaný prechod na menu euro 

 23. novembra sa uskutočnilo prvé zasadnutie tzv. eurotímu, pracovnej 

komisie zriadenej primátorom mesta RNDr. Jozefom Ondrejkom, ktorej úlohou 
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je zabezpečiť hladký prechod na novú euromenu v podmienkach miestnej 

samosprávy.  

 

Projekty 

 

Ukončené grantové projekty 

 

Revitalizácia Záhoráckej ulice – I. etapa 

V rámci rekonštrukcie, ktorá začala v roku 2006 a ukončená bola v roku 

2007, sa vybudovali nové chodníky na oboch stranách ulice, bolo vysadených 

takmer 180 stromov a 1000 kríkov. Bolo vybudované nové osvetlenie, vďaka 

čomu si táto štvrť medzi občanmi vyslúžila pomenovanie „Las Vegas“. 

Doplnený bol mestský mobiliár (odpadkové nádoby a lavičky). Zrekonštruovali 

sa fasády budov MCK a ZUŠ, obnovili sa autobusové zastávky. Konečné 

náklady projektu boli 14,8 milióna Sk. 

 

Obnova a rekonštrukcia Zámockého parku v Malackách – II. a III. etapa – 1. 

časť  

 Projekt bol podporený CIP INTERREG IIIA, celková výška investície 

presiahla sumu 21,5 milióna Sk. Realizácia tejto časti projektu mala byť 

ukončená v roku 2006, ale termín bol predĺžený dodatkom o 8 mesiacov pre 

výsadby stromov a kompozičné výruby stromov. Trvala 20 mesiacov a skončila 

31. marca. Jej výsledkom boli zrealizované výsadby stromov a kríkov v sekcii 

B v parku pri zámockom múre od Sadovej ulice.   

 

Obnova a rekonštrukcia Zámockého parku v Malackách – II. a III. etapa – 2. 

časť 

 Prebiehala oprava obvodového múru od Sadovej ulice a od diaľnice. Bol 

osadený drobný mobiliár pri novovybudovaných chodníkoch. Rovnako sa 

pripravovala pôda pred zatrávnením a novými výsadbami. Hodnota projektu, 

ktorého ukončenie realizácie bolo plánované na máj 2008, bola 31,2 milióna 

Sk.  
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Rekreačný areál v Zámockom parku v Malackách 

Hlavnou aktivitou projektu bola  umelá ľadová plocha, postavená cez 

zimné mesiace na ploche hádzanárskeho ihriska. Okrem toho boli súčasťou 

projektu oprava povrchu hádzanárskeho ihriska, rekonštrukcia šatní a 

sociálnych zariadení, vybudovanie spojovacieho chodníka medzi tribúnou 

hádzanárskeho a futbalového štadióna, doplnenie mobiliáru - lavičky, odpadové 

koše. Súčasťou projektu bolo tiež doplnenie a dotvorenie detského ihriska pri 

vstupe na futbalový štadión a vytvorenie nového detského ihriska za 

hádzanárskym areálom, ako aj rekonštrukcia posedenia pod hlavnou tribúnou 

futbalového štadióna. Celkové náklady na projekt boli 11,2 milióna Sk. 

 

Výstavba prístupovej cesty k priemyselnej zóne Malaciek 

Vybudovala sa cesta III. triedy spájajúca Továrenskú ulicu a cestu 

II/503, na ktorú sa napojil cez novovybudovaný kruhový objazd pod 

diaľničným napájačom. Ďalej sa vybudovali dve zónové komunikácie ukončené 

obratiskami a most cez riečku Malina. Celkové náklady boli 192,5 milióna Sk.  

 

Divadelný festival „Zejdeme sa na hambálku“ - pre MCK 

 Pozri kapitolu Kultúra.  

 

Rekonštrukcia kina 

 Po rekonštrukčných prácach z kina vzniklo polyfunkčné kultúrne 

centrum vhodné pre organizovanie takmer všetkých druhov kultúrnych 

podujatí: divadlo, kino, tanečné estrády, koncerty a pod. Dobudované boli 

šatne, bar, vonkajšie pódium. Vymenené boli sedadlá, ozvučovacia a 

premietacia technika. Dobudovala sa klimatizácia, zrekonštruovalo sa kúrenie. 

Súčasťou projektu bola úprava fasády a stien interiéru. Náklady projektu boli 

približne 17,8 milióna Sk.  
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Vybudovanie zónového rozvodu splaškovej kanalizácie v zóne C PTPZ – 

Eurovalley  

 Náklady projektu dosiahli výšku približne 127,5 milióna Sk.  

 

Projektová dokumentácia na kompostáreň Malacky 

 Náklady na projekt predstavovali približne 1,2 milióna Sk.  

 

Rozšírenie portfólia služieb závislých na technickej infraštruktúre 

poskytovaných podnikateľským inkubátorom 

 Približné náklady projektu boli 6,2 milióna korún.  

 

 

Realizované projekty 

 

Rekonštrukcia parku na Kláštornom námestí 

 Mesto na rekonštrukciu získalo prostriedky z európskych fondov. 

Celkový rozpočet projektu, ktorý podporil program EÚ JPD2 (NUTS II 

Bratislava Cieľ 2), bol 8,7 mil. Sk. V rámci realizácie projektu bolo 

vyrúbaných dvanásť stromov, odstránené boli živé ploty. Zostávajúce dreviny 

sa ošetrili rezom. Realizácia projektu začala v októbri a jej ukončenie bolo 

naplánované na máj 2008. 

 

Revitalizácia Ul. J. Kostku a Záhoráckej ulice v Malackách – III. etapa 

 Projekt, s ktorým sa mesto uchádzalo o príspevok z JPD Nuts Bratislava 

Cieľ 2 uspel. Hodnotiaca komisia odsúhlasila rozpočet projektu v plnej výške. 

Celkové náklady projektu dosiahnu asi 15 miliónov korún, z toho päť percent 

bude spoluúčasť mesta. Nový vzhľad dostane časť od ZUŠ po križovatku 

Severínek a Ul. J. Kostku. Realizácia projektu by mala prebiehať v roku 2008. 

 

Prezentácia Dolného Záhoria na veľtrhoch cestovného ruchu  

 Plánom projektu bolo vyhodnotenie spracovanie Stratégie rozvoja 

cestovného ruchu okresu Malacky a zhotovenie DVD-multimediálnej 



 38 

prezentácie okresu Malacky – od geológie a histórie cez rastlinstvo a 

živočíšstvo k obyvateľstvu a súčasnosti s atraktivitami a zaujímavosťami 

okresu Malacky - virtuálny sprievodca; prezentácia okresu Malacky aj s CD na 

veľtrhoch cestovného ruchu v Poznani (PL), Brne (CZ), Bratislave a Miškolci 

(HU). Náklady projektu boli takmer 9 miliónov Sk. 

 

Fotoprojekt škôl – Malacky, Gänserndorf a ich okolie 

 Cieľom projektu bolo spoznávanie vlastného okolia školy a mesta 

porovnávaním starších fotografii a kresieb so stavom zachytených objektov z 

minulosti dnes, spracovanie fotografii modernou výpočtovou technikou a 

prezentácia vlastných prác žiakov. Náklady projektu predstavovali približne 4,4 

milióna Sk.  
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4. Sociálna oblasť a zdravotníctvo 

 

Zbierky 

V priebehu roka sa uskutočnilo v uliciach mesta niekoľko zbierok. 

Spomenieme tie najvýznamnejšie. Deň narcisov, ktorý pripravila Liga proti 

rakovine, sa v piatok 13. apríla uskutočnil aj v Malackách. Sedemdesiat 

študentov oboch malackých gymnázií vyzbieralo v priebehu dňa v meste spolu 

75 381 Sk.  

Dňom verejnej zbierky Biela pastelka bol 26. september. V tento deň 

boli dobrovoľníci na celom Slovensku ponúkať malé biele pastelky za 20 Sk a 

prípadný dobrovoľný príspevok.  V Malackách aktivisti vyzbierali 5 990 Sk, 

v Bratislave a okolí bola zbierka podporená sumou viac ako 409-tisíc korún. 

Cieľom zbierky bola podpora ľudí so zrakovým postihnutím. Organizovala ju 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.  

 

Sociálny taxík 

 Poslanci MsZ v októbri schválili VZN č. 5/2007 o poskytovaní 

prepravnej služby mestom Malacky, ktoré určuje podmienky a postup pri 

poskytovaní služby, spôsob určenia úhrady a jej výšku, ako aj spôsob platenia 

úhrady za poskytovanie prepravnej služby. Tú bolo možné poskytovať občanovi 

s trvalým alebo prechodným pobytom na území Malaciek s ŤZP, ktorý bol 

podľa ÚPSVAR odkázaný na individuálnu prepravu osobným autom. Rovnako 

občanovi, ktorý poberal od príslušného orgánu peňažný príspevok na prepravu, 

alebo bol invalidný, poberajúci dôchodok, či obyvateľ zariadení sociálnych 

služieb. Predpokladá sa, že prepravná služba sa môže poskytnúť na základe 

písomnej žiadosti občana. Suma za prepravu sa v jednotlivých kategóriách 

pohybuje v rozmedzí 10-18 Sk za kilometer. VZN však nenadobudlo účinnosť 

v roku 2007, ale až od marca 2008.  

  

Mestské centrum sociálnych služieb 

 MsCSS bolo príspevkovou organizáciou mesta, poskytovalo služby 

starým a zdravotne postihnutým občanom, ktorí boli pre svoj nepriaznivý 
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zdravotný stav odkázaní na pomoc iných osôb. Riaditeľkou centra bola Bc. 

Daniela Mračnová. MsCSS poskytovalo tri základné služby: prevádzkovalo 

zariadenie opatrovateľskej služby, zabezpečovalo opatrovateľskú službu 

v domácnosti a stravovanie.  

Poslanci MsZ v priebehu roka na dvakrát neschválili transformáciu 

MsCSS na neziskovú organizáciu, hoci uvedená zmena bola zaradená medzi 

priority mesta na toto volebné obdobie.  

 Po predložení hodnotení, argumentov a čísel nasledovala na zasadnutí 

MsZ 10. mája dlhá diskusia. Primátor odôvodňoval svoj návrh na zmenu 

právnej formy centra okrem iného možnosťami rozšírenia služieb a aj tým, že 

nový spôsob fungovania umožní na rozdiel od príspevkovej organizácie 

stabilnejšie viaczdrojové financovanie. Výhrady oponentov smerovali najmä 

k tomu, že nezisková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK by nemala 

zo zákona garantované financie na svoje fungovanie. Podľa poslancov je 

potrebné, aby v Malackách zostal zachovaný súčasný stav. 

 Na zasadnutí 6. decembra poslanci MsZ prijali uznesenie, ktoré 

zachovalo právnu formu centra a zároveň schválilo založenie neziskovej 

organizácie Orchidea s rozdelením kompetencií v oblasti sociálnych vecí medzi 

oba subjekty. Príspevková organizácia mesta bude mať zabezpečené 

financovanie zo štátu minimálne do roku 2010 a možnosť využívať kapitálové 

transfery. Novozriadená nezisková organizácia prevezme kompetencie v oblasti 

opatrovateľskej služby v domácnosti, rozvoz stravy, služby práčovne, denného 

a týždenného stacionára a sociálneho taxíka.  

 

Betánia 

 V Malackách pôsobilo azylové centrum Betánia, určené ľuďom bez 

domova. Riaditeľkou centra bola Danica Sedláčková. Zriaďovateľom 

a prevádzkovateľom centra je nezisková organizácia Križovatky. Centrum bolo 

zaradené do projektov podporovaných Vysokou školou zdravotníctva 

a sociálnej práce sv. Alžbety, odborne spolupracovalo s Fakultou zdravotníctva 

a sociálnej práce Trnavskej univerzity. Bolo jej školiacim pracoviskom, kde 

praxovali študenti a doktorandi sociálnej práce. Mesto Malacky poskytlo 
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Betánii priestor bývalej materskej školy, finančne prispievalo na polievku pre 

klientov centra prostredníctvom MsCSS. 

 Cieľom centra je snaha o opätovné zaradenie ľudí bez domova do 

plnohodnotného spoločenského života. V centre dostanú základnú sociálnu 

starostlivosť – ubytovanie, stravu, ošatenie, možnosti osobnej hygieny – ale aj 

poradenské rozhovory. Mesačný príspevok jedného obyvateľa centra bol 1200 

korún.  

 Od februára sa začalo s prestavbou druhej – ženskej časti centra. Túto 

časť otvorila slávnostne 31. augusta riaditeľka neziskovej organizácie 

Križovatky. Za prítomnosti mužského osadenstva domu, predstaviteľov mesta 

a pozvaných hostí toto dielo požehnal bývalý malacký dekan vdp. M. Pokopec 

a evanjelická farárka z Veľkých Levár M. Krížová. V ženskej časti Betánie sa 

pripravilo sedem izieb asi pre dvadsať osôb. Vďaka podpore Ceny Holcim 2007 

vo výške 70-tisíc korún kúpilo centrum do ženskej časti deväť poschodových 

postelí.  

 

Svitanie – Vstúpte  

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Malackách 

vzniklo v roku 1992, neskôr dostalo názov Svitanie. O päť rokov neskôr bol 

otvorený v Jakubove Dom Svitania. V roku 2005 bolo v Malackách otvorené 

Centrum sociálnych a podporných aktivít združenia Svitanie, ktoré sídli na Ul. 

1. mája. Koncom roka 2006 prišlo k osamostatneniu oboch zariadení Svitania – 

v Jakubove a v Malackách. Nástupcom centra v Malackách sa stala nezisková 

organizácia Vstúpte, n.o. Do konca roka 2007 ešte fungovala organizácia pod 

oboma názvami (starým aj novým).  

Do leta bola jeho riaditeľkou centra v Malackách PhDr. Jana Petrová, 

potom odišla do dôchodku. Od 1. augusta nastúpila do funkcie riaditeľky Mgr. 

Martina Ambrušová. Cieľom bolo, aby sa Vstúpte, n.o. stalo „centrom voľného 

času“ pre hendikepovaných. Na celý deň sem pravidelne chodilo desať 

dospelých klientov. Okrem riaditeľky tu pracoval odborný tím v zložení Mgr. 

Zuzana Blusková, Mária Klamíková a Mária Vallová a priestor sa otváral aj pre 

dobrovoľníkov.  
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 12. jún mal názov Deň krivých zrkadiel, ktorý patril všetkým mentálne 

postihnutým ľuďom. Na Mierovom námestí pripravili kultúrny program – 

tancovali, spievali, moderovali, hrali divadlo. Okrem toho v stánku predávali 

darčekové predmety z chránených dielní v Dome Svitania v Jakubove. 

Účinkujúcimi boli klienti Centra podporných a sociálnych aktivít Svitania na 

Ul. 1. mája, v programe vystúpili aj deti zo Špeciálnej ZŠ v Malackách. Deň 

krivých zrkadiel svojím vystúpením podporili aj hudobná skupina Vega 

a speváčka K. Danihelová. Súčasťou podujatia bol aj 11. ročník futbalového 

turnaja o putovný pohár riaditeľov špeciálnych ZŠ Senca, Pezinka, Modry 

a Malaciek. Spoluorganizátormi podujatia boli MCK, Špeciálna ZŠ, CVČ a 

neziskové organizácie OZ Svitanie – Dom Svitania, n. o. a Vstúpte, n. o., 

v Malackách.   

ZPMP Svitanie pripravilo v spolupráci s MCK v Malackách na nedeľu 2. 

decembra piaty ročník benefičného koncertu Svitania, ktorý prebiehal 

v Kultúrním domečku. Hviezdami večera boli speváci Mirka Partlová, Lucia 

Molnárová, Marcela Molnárová, Ján Slezák, Katarína Koščová, ale aj tanečníci 

zo Saltatrixu. Moderátorom večera bol Karol Horváth. Súčasťou akcie bol 

predaj darčekových predmetov s vianočnými motívmi, ktoré vyrobili klienti 

neziskovej organizácie Vstúpte v Malackách. 

 

Nemocnica 

Nemocnicu prevádzkovala spoločnosť Nemocničná, a. s., s účasťou 

mesta, ktorá investovala súkromný kapitál do rekonštrukcie objektu a nákupu 

nových medicínskych prístrojov. Predsedom predstavenstva Nemocničnej, a. s., 

bol MUDr. Radoslav Bardún.  

Spoločnosť na jar dokončila rekonštrukciu ďalšej časti malackej 

nemocnice. Zrekonštruované priestory boli verejnosti sprístupnené 12. apríla. 

Išlo o priestory vestibulu nemocnice, pracovisko magnetickej rezonancie a nové 

gynekologické oddelenie. Niektoré izby v gynekologickom oddelení sú 

vybavené aj televízormi, prístupom na internet a klimatizáciou. Rekonštrukcia 

stála 14 miliónov Sk. Ďalšou časťou nemocnice, ktorá získala novú tvár, bolo 

interné oddelenie, v ktorom sa nachádzalo šesť trojlôžkových izieb. 
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Rekonštrukciou časti interného oddelenia vznikla jednotka intenzívnej 

starostlivosti (JIS). Spĺňala všetky požiadavky kladené na zariadenie tohto 

druhu, zameraná bola na poskytovanie komplexnej intenzívnej starostlivosti 

chorým so všetkými chorobami, ktoré si vyžadovali intenzívny dozor. JIS 

disponovala štyrmi lôžkami a modernou technikou.  

 V priebehu roka sa objavila otázka prípadného zrušenia malackej 

nemocnice. Otvorila ju Televízia Markíza. Odvysielala 4. júna reportáž, 

v ktorej sa uvádzalo, že malacká nemocnica je spolu s ďalšími takmer 

dvadsiatimi slovenskými nemocnicami pripravená na zrušenie. Televízia sa 

odvolala na analýzu Slovenskej lekárskej komory (SLK). SLK zareagovala 

tvrdením, že nikdy nepredložila médiám ani štátnym orgánom zoznam na 

rušenie lôžkových zariadení. Predsedovi vlády predložila analýzu siete 

lôžkových zariadení, ktorá obsahovala aj zoznam nemocníc, ktoré v hodnotení 

dopadli najhoršie. Proti rušeniu nemocnice sa vyjadril aj primátor mesta J. 

Ondrejka, poslanci MsZ, predseda BSK V. Bajan a predseda predstavenstva 

Nemocničnej, a. s. R. Bardún.  

 26. júla denník Pravda uverejnil informáciu, že Nemocničná, a. s., 

Malacky, je na zozname nemocníc, ktoré vláda SR nariadením určila ako 

potrebné. Podmienkou pre Malacky bolo, aby najneskôr do roku 2010 zriadila 

gynekologicko-pôrodnícke a novorodenecké oddelenie.  
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5. Školstvo a vzdelávanie 

 

V októbri sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie mestskej školskej rady 

(MŠR) na nasledujúce štvrorročné obdobie.  MŠR je iniciatívny a poradný 

samosprávny orgán, vyjadrujúci a presadzujúci verejné záujmy a záujmy 

žiakov, rodičov, pedagogických i ostatných zamestnancov škôl v oblasti 

výchovy a vzdelávania. Jej postavenie a pôsobnosť je určené v štatúte MŠR. 

Členmi MŠR sa na základe predchádzajúcich volieb stali riaditelia Mgr. 

Alžbeta Šurinová (CVČ), Mgr. Dušan Šuster (ZŠ Štúrova), Mgr. Terézia 

Sopóciová (ZŠ Dr. J. Dérera) a Mgr. Eva Zaicová (ZUŠ). Z predsedov rád škôl 

boli zvolení PaedDr. Peter Jordán (ZŠ Záhorácka), Mária Brázdovičová (CVČ), 

Mgr. Gabriela Chmelová (ZŠ Štúrova). Spomedzi rodičov boli zvolení Ing. 

Katarína Brunčáková (MŠ) a Ing. Karol Oreský (ZŠ Záhorácka). Členmi rady sa 

stali aj delegovaní poslanci MsZ Mgr. Anton Pašteka a RNDr. Milan 

Valachovič. Za predsedu MŠR bol zvolený Mgr. A. Pašteka, podpredsedom sa 

stal PaedDr. P. Jordán.  

 

Materské školy 

 

Materská škola Kollárova 896  

V roku 2007 v Malackách pôsobila Materská škola (MŠ), sídliaca na 

Kollárovej ulici č. 896, ktorej súčasťou boli okrem tried na Kollárovej ulici aj 

elokované triedy na Bernolákovej ulici č. 18, na Hviezdoslavovej ulici č. 1 a na 

Štúrovej ulici č. 139.  

MŠ zriadilo mesto Malacky ako rozpočtovú organizáciu mesta. 

Riaditeľkou MŠ bola Mgr. Mária Hudecová, jej zástupkyňami Marta Hajdinová 

(MŠ Kollárova), Jana Kmeťová (elokovaná trieda Bernolákova), Marta Hollá 

(elokovaná trieda Hviezdoslavova) a Daniela Papánková (elokovaná trieda 

Štúrova). 

Poradnými orgánmi riaditeľky MŠ bola Pedagogická rada, zložená 

z riaditeľky MŠ a zástupkýň pre jednotlivé elokované triedy, a Gremiálna rada, 

ktorej členmi boli okrem členov Pedagogickej rady aj vedúce školských jedální, 
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ekonóm a mzdová účtovníčka. Okrem toho sa pravidelne uskutočňovali porady 

s primátorom mesta a so Školským úradom MsÚ. 

Členmi Rady školy, ktorá bola ustanovená v roku 2006 v zmysle § 24 

zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na 

obdobie štyroch rokov, boli v roku 2007 Ing. Katarína Brunčáková, Lenka 

Králová, Anna Albrechtová, Lucia Hladíková (všetky ako zástupcovia rodičov), 

Anna Orgoňová, Oľga Brimichová (obe ako zástupcovia pedagogických 

zamestnancov), Mária Sedliaková (zástupca nepedagogických zamestnancov), 

Tatiana Salajová (zástupca CVČ) a Dušan Galovič, Ing. Vladimír Moravčík, 

MUDr. Marián Haramia (všetci ako delegovaní poslanci MsZ). 

V MŠ bolo na začiatku školského roka 2007/2008 zapísaných 504 detí, 

z toho najviac na Kollárovej ulici, kam chodilo 160 detí.  

 

Základné školy 

V Malackách pôsobili v roku 2007 štyri základné školy (ZŠ) a špeciálna 

ZŠ a Praktická škola. Zástupcovia ZŠ škôl sa zhodovali v konštatovaní, že 

určitým rizikom pre ne je aj nepriaznivý demografický vývoj Malaciek. 

 

Základná škola Dr. Jozefa Dérera, Ul. gen. M. R. Štefánika 7 

 Zriaďovateľom školy bolo Mesto Malacky. Riaditeľkou školy bola Mgr. 

Terézia Sopóciová, zástupcami Mgr. Miroslav Filo a Mgr. Jozefína Balúchová. 

V škole bolo v školskom roku 2006/2007 spolu 34 pedagogických a 8 

nepedagogických zamestnancov. 

 V škole pôsobila ako poradný orgán rada školy. Členmi tejto rady školy 

boli v uvedenom školskom roku 2006/2007 Mgr. Katarína Habová (predseda), 

Ing. Eva Karchová (podpredseda), Ing. Vladimír Gajdár, Kvetoslav Jursa, 

Jaroslava Mokrohajská, Ing. Jozef Mračna, Juraj Říha, MUDr. Eva Savinová, 

Otília Síkeliová, Mgr. Alžbeta Šurinová, Mgr. Bronislav Vosátko.  

Rada školy sa na svojich zasadnutiach najmä vyjadrovala ku koncepčným 

zámerom rozvoja školy, zaoberala sa výberom učebných plánov, vyučovaním 

nepovinných predmetov, možnosťami výberu záujmových útvarov a aktivít, 
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vykonávaných vo voľnom čase, sledovala postup v prijímacom konaní žiakov 9. 

ročníka na stredné školy a hodnotila výsledky hospodárenia školy. 

 Poradnými orgánmi riaditeľa školy boli aj metodické združenia učiteľov 

prvého stupňa, metodické združenie školského klubu detí (ŠKD) a predmetové 

komisie pre jednotlivé predmety. 

 Školu navštevovalo 527 žiakov, z toho 213 v prvom stupni a 314 

v druhom stupni.2 Počet tried v škole bol 22. Zo žiakov 9. ročníka bolo na 

gymnáziá prijatých 26, na stredné odborné školy (SOŠ) 29, na štvorročné 

stredné odborné učilištia (SOU) 12, na trojročné SOU 8 žiakov. 

 Čo sa týka študijných výsledkov, okrem jedného žiaka všetci ostatní 

prospeli a postúpili do ďalšieho ročníka. Zníženú známku zo správania malo 

šesť žiakov, z toho päť z 8. a 9. ročníka. 

 Medzi najväčšie úspechy školy v uplynulom roku patrí prvé miesto žiaka 

školy v celoslovenskom kole olympiády v anglickom jazyku a účasť žiačky 

školy v celoslovenskom finále biologickej olympiády. 

 Priestorové podmienky školy boli vyhovujúce, vybudovalo sa chemicko-

biologické laboratórium v hodnote 850.000,- Sk. Vybudovala sa tiež odborná 

učebňa výtvarnej a hudobnej výchovy. Celkovo bolo v škole šesť odborných 

učební (počítačová učebňa, fyzikálne laboratórium, jazyková učebňa, 

chemicko-biologická učebňa, učebňa pre technickú výchovu, učebňa výtvarnej 

a hudobnej výchovy). Škola má telocvičňu a na školskom dvore otvorené 

viacúčelové ihrisko. 

 V mimovyučovacom čase boli vytvorené záujmové krúžky podľa výberu 

žiakov, celkovo ich pracovalo trinásť. Dva boli zamerané na konverzáciu 

v anglickom jazyku, päť krúžkov bolo na prácu s počítačom, dva krúžky boli 

športové a štyri krúžky boli pre deviatakov na prípravu na prijímacie pohovory 

na stredné školy. 

 Pri škole pôsobilo občianske združenie Združenie rodičov pri ZŠ Dr. J. 

Dérera. Jeho úlohou bola pomoc škole pri skvalitňovaní  materiálno-

technických podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu. 

                                                 
2 Stav k 31. 8. 2007. 
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 Pri škole pôsobil aj ŠKD, vedúcou vychovávateľkou bola Františka 

Badinková. V ŠKD pracovali štyria pedagogickí zamestnanci, klub 

navštevovalo 120 žiakov. V budove ŠKD, v ktorej boli umiestnené triedy 1. 

a 2. ročníka, sa v septembri 2007 začala rekonštrukcia.  

 Pri škole bola tiež školská jedáleň. 

 

Základná škola Mansvéta Olšovského, Kláštorné nám. 3 

 Zriaďovateľom školy bola Rímskokatolícka Cirkev, Bratislavsko-

trnavská arcidiecéza.  

Riaditeľkou školy bola Mgr. Ľudmila Hájková, zástupkyňou riaditeľky 

bola Mgr. Mária Dobrovodská. Členmi rozšíreného vedenia školy boli 

v školskom roku 2006/2007 vdp. Pokopec ako zástupca zriaďovateľa3, Mgr. 

Hájková, Mgr. Dobrovodská, Mgr. Valkovičová, Mgr. Peltznerová, Mgr. 

Belanská, Mgr. Masarovič, p. Vallová, PaedDr. Kunšteková, p. Jurkovičová, p. 

Hrubšiová, p. M. Jurkovičová. V škole v tomto školskom roku pracovalo 22 

pedagogických a 7 nepedagogických zamestnancov.  

Rada školy v tejto škole nepôsobila. 

 Poradnými orgánmi riaditeľa školy boli aj metodické združenie pre prvý 

stupeň a predmetové komisie pre jednotlivé predmety. 

 V školskom roku 2006/2007 navštevovalo školu 432 žiakov v 17 

triedach. Z nich 147 v prvom stupni a 285 v druhom stupni. Zo žiakov 9. 

ročníka bolo na gymnáziá prijatých 22, na SOŠ 17, na SOU 10 a na iné školy 5 

žiakov. Do vyššieho ročníka postúpili s výnimkou dvoch žiakov všetci žiaci, 

z nich piati až po zvládnutí opravných skúšok.  

 Z najväčších úspechov školy treba spomenúť 1. miesto v celoslovenskej  

vedomostnej súťaži o olympionizme, 3. miesto v celoslovenskej recitačnej 

súťaži...a Slovo bolo u Boha a účasť v športovej súťaži Hľadáme nového 

Plachého, ako aj v literárnej súťaži v anglickom jazyku Európa v škole. 

V škole bola dňa 25. mája 2007 vykonaná tematická inšpekcia, ktorej 

predmetom bola kontrola úrovne vzdelávacích výsledkov žiakov 9. ročníka 

v cudzích jazykoch v ZŠ. V anglickom jazyku mali žiaci školy priemernú 

                                                 
3 V júli ho vo funkcii správcu farnosti a tiež zástupcu zriaďovateľa vystriedal vdp. Štefan Rusňák. 
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úspešnosť 92,2 %, pričom celoslovenský priemer bol 63,7%. V nemeckom 

jazyku bola priemerná úspešnosť nižšia - 48,9 %, čo bolo o necelé percento 

menej ako celoslovenský priemer, ktorý bol 49,7 %. 

V rámci aktivít mimo vyučovania pracovalo v škole desať krúžkov, štyri 

zamerané na jazyky, po jednom na matematiku, prácu s počítačom, šport, ďalej 

výtvarný a spevácky krúžok a krúžok šikovných rúk.  

V budove  školy na Kláštornom nám. č. 3 v Malackách sídlilo okrem ZŠ 

M. Olšovského aj Gymnázium sv. Františka Assiského. Medzi spoločne užívané 

priestory patril školský dvor, športový areál, telocvičňa, školská jedáleň 

a vstup do obidvoch škôl. ZŠ mala 17 kmeňových tried a 6 odborných učební, 

ktoré sa podľa finančných možností dopĺňali učebnými pomôckami 

a zariadením. 

V školskom roku 2006/2007 sa dokončila rekonštrukcia telocvične – 

výmena podlahy, obklady stien a maľovanie. Finančné prostriedky na 

rekonštrukciu zabezpečili obe školy (vďaka sponzorom a úspešne 

vypracovaným projektom) a  Farský úrad Malacky ako zástupca zriaďovateľa. 

Medzi problémy školy patrí fakt, že budova školy sústavne potrebuje 

väčšie alebo menšie opravy - od strechy, okien až po fasádu. Potrebná by bola 

rekonštrukcia elektrickej siete a tiež riešenie stavu, keď v jednotlivých triedach 

nie je rozvod vody. 

   Spolupráca s rodičovským spoločenstvom bola veľmi dobrá, pri škole 

pôsobilo občianske združenie OZ MANSVET, ktoré spolupracovalo pri 

zlepšovaní podmienok pre výchovno-vzdelávací proces. 

Pri škole pôsobil ŠKD, ktorý navštevovalo 90 žiakov. Pracovali tu traja 

pedagogickí zamestnanci a jedna upratovačka. Cez letné prázdniny sa dokončila 

rekonštrukcia kúrenia v budove ŠKD, ktorá bola spojená aj s výmenou podláh, 

a maľovanie. Finančné prostriedky sa podarilo zabezpečiť s pomocou 

sponzorov a rodičov. 

 Pri škole bola aj školská jedáleň, ktorú okrem ZŠ M. Olšovského 

využívalo aj Gymnázium sv. F. Assiského. 
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Základná škola Štúrova ul.  

 Zriaďovateľom školy bolo Mesto Malacky. Riaditeľom školy bol Mgr. 

Dušan Šuster, zástupcom riaditeľa Mgr. Ján Mordavský. V škole pôsobilo 25 

pedagogických a 7 nepedagogických zamestnancov. 

 Rada školy pracovala v školskom roku 2006/2007 v zložení Mgr. 

Gabriela Chmelová (predseda), Mgr. Silvia Adamczaková (podpredseda, obe 

ako zástupcovia pedagogických zamestnancov), Elena Stískalová (zástupca 

nepedagogických zamestnancov), Ľubica Mackovíchová, Ing. Monika 

Pišteláková, Iveta Spustová, Zuzana Hricová (všetci zástupcovia rodičov), Ing. 

Mária Tedlová, Mgr. Branislav Orth, Ladislav Čas (všetci zástupcovia 

zriaďovateľa) a Mária Brázdovičová (zástupca výchovno-vzdelávacích 

zariadení).  

 Ako poradné orgány riaditeľa školy pôsobilo aj metodické združenie 

učiteľov prvého stupňa, metodické združenie ŠKD a predmetové komisie pre 

jednotlivé predmety. 

 Školu navštevovalo 372 žiakov4, z toho 162 v prvom stupni a 210 

v druhom stupni. Počet tried bol 18. Na gymnáziá bolo prijatých 12 žiakov 9. 

ročníka, na SOŠ 28 žiakov, na 4-ročné SOU 7 žiakov a na 3-ročné SOU 12 

žiakov. Na konci školského roka 2006/2007 neprospelo celkovo 12 žiakov zo 

všetkých ročníkov. 

 Najväčším úspechom spomedzi žiackych súťaží bolo prvé miesto 

v celoslovenskom kole matematického korešpondenčného seminára MAKS, 3. 

miesto v celoslovenskom kole súťaže Literárna Ilava a 11. miesto 

v celoslovenskom kole geografickej olympiády. 

 Škola patrí medzi najmodernejšie školy na Slovensku a má výborné 

priestorové a materiálne podmienky. Keďže v nových priestoroch sa začalo 

vyučovať od školského roku 2004/2005, celé zariadenie je prakticky nové. 

Škola má modernú telocvičňu, 6 špeciálnych učební (s interaktívnou tabuľou, 

cudzie jazyky, počítače, chémia, fyzika, prírodopis), átrium, využiteľné i na 

spoločenské akcie (plesy, stužkové, svadby). Na školskom dvore sa nachádza 

volejbalové ihrisko s umelou trávou a asfaltové ihrisko na hádzanú a basketbal. 

                                                 
4 Stav k 31. 8. 2007. 
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 V popoludňajších hodinách v škole pracovalo až 27 krúžkov, sedem 

počítačových, šesť športových, tri výtvarné, štyri zamerané na jazyky, tri na 

matematiku, dva krúžky z náboženskej výchovy, biologicko-chemické praktiká 

a novinársky krúžok. 

 Škola spolupracovala s rodičmi najmä v rámci rodičovského združenia. 

V spolupráci s ním sa vypracovaním projektov podarilo získať pre školu na 

výstavbu volejbalového ihriska s umelou trávou 150 000,- Sk od Nadácie SPP 

a Nafty a.s., a 50 000,- Sk od firmy Holcim cez súťaž „Cena Holcim pre rozvoj 

regiónu Záhorie“. 

 ŠKD navštevovalo 87 žiakov a pracovali tu traja pedagogickí 

zamestnanci. Pri škole bola aj školská jedáleň.  

 

Základná škola Záhorácka 95 

Zriaďovateľom školy bolo Mesto Malacky. Riaditeľom školy bol Pavel 

Škrabák, 1. februára 2007 ho vo funkcii vystriedala Mgr. Zuzana Jánošová. Jej 

zástupcami  boli Mgr. Eva Marušková (pre druhý stupeň) a Mgr. Miroslav 

Hrebeň (pre prvý stupeň). V škole pracovalo 42 pedagogických a 11 

nepedagogických zamestnancov. Jeden z učiteľov, Miroslav Partl, postúpil do 

celoslovenského kola súťaže Zlatý Amos o najobľúbenejšieho učiteľa 

Slovenska. 

Rada školy pracovala v školskom roku 2006/2007 v zložení PaedDr. 

Peter Jordán (predseda), Mgr. Alena Kurtulíková (podpredseda), Anna 

Ďuricová, Mgr. Kvetoslava Poláčková, PaedDr. Monika Valúchová, Ing. Karol 

Oreský, Ing. Pavel Spusta, Mgr. Alžbeta Dubajová, Oto Divínský, Bc. Helena 

Havlíková a Mgr. František Lörinczi. Riaditeľka školy, ktorá nastúpila do 

funkcie 1. februára 2007, predložila rade školy návrh na otvorenie triedy 

s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov v 1. ročníku a Koncepciu rozvoja 

školy na roky 2007 – 2012, ktorá bola potom schválená na Pedagogickej rade 

16. apríla 2007. 

Školu navštevovalo 692 žiakov5, z toho v tzv. nultom ročníku 14 žiakov6, 

258 v prvom stupni a 420 v druhom stupni. Zo žiakov 9. ročníka bolo na 

                                                 
5 Stav k 31. 8. 2007. 
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gymnáziá prijatých 19, na SOŠ 19, na 4-ročné SOU 8 a na 3-ročné SOU 8 

žiakov. Zo všetkých ročníkov spolu neprospelo 13 žiakov.  

Žiaci školy dosahovali výrazné úspechy najmä v športových súťažiach. 

V celoslovenskom kole zvíťazili chlapci aj dievčatá v súťaži Hľadáme nového 

Plachého. Chlapci sa stali majstrami Slovenska v stolnom tenise, dievčatá 

skončili tretie. Mladší žiaci skončili na treťom mieste na majstrovstvách 

Slovenska v turistickom viacboji. Družstvo starších žiačok skončilo na 

majstrovstvách Slovenska v atletike na piatom mieste, pričom štafeta skončila 

na treťom mieste a v skoku do diaľky získali štvrté miesto. V ďalšej športovej 

súťaži, tzv. Kinderiáde, získala škola tiež prvenstvo v celoslovenskom kole. 

Prvé miesto obsadili žiaci školy aj v celoštátnom kole Národnej cyklistickej 

súťaži. Okrem toho uspeli žiaci aj v medzinárodných súťažiach. Na atletických 

hrách vo Varšave dosiahli dvakrát tretie miesto (skok do diaľky a beh na 600 

metrov) a štvrté miesto za beh na 60 metrov. V rámci Svetového atletického 

dňa IAAF 2007 získali striebornú medailu za beh na 60 metrov, bronzovú 

medailu za beh na 100 metrov a tiež piate miesto za beh na 800 metrov.  

Priestorové podmienky školy boli dobré. Škola disponuje športovým 

areálom. Pre rozvoj športových aktivít slúžia tri telocvične – veľká, malá, 

 gymnastická a posilňovňa. Odborné vyučovanie sa realizovalo v špeciálnych 

učebniach pre vyučovanie fyziky, chémie, technickej výchovy,  informatiky, 

cudzích jazykov, etickej výchovy a hudobnej výchovy. Vzhľadom na počet 

tried špeciálna učebňa pre vyučovanie prírodopisu bola kmeňovou triedou. Pri 

materiálnom zabezpečení si škola okrem vlastného rozpočtu pomáhala 

projektmi a darmi od sponzorov. 

V škole pracovalo popri vyučovaní 29 krúžkov. Dvanásť bolo 

zameraných na šport, šesť na jazyky,  päť na počítače, tri na matematiku, 

krúžok varenia, pestovateľský krúžok a redaktorský krúžok.  

ŠKD pri tejto škole navštevovalo 118 žiakov v štyroch oddeleniach, 

pracovali tu štyria pedagogickí zamestnanci. Rovnako tu fungovala aj školská 

jedáleň. 

 
                                                                                                                                                    
6 Nultý ročník bol zavedený pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, jazykovými a komunikačnými 
bariérami. 
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Špeciálna základná škola a Praktická škola  

 Zriaďovateľom školy, ktorá sídlila na Pribinovej ulici č. 16/1, bol 

Krajský školský úrad. Riaditeľkou zariadenia bola Mgr. M. Míznerová. 

 Školu navštevovalo 108 žiakov z celého malackého okresu, pracovalo tu 

21 pedagógov. Škola bola určená pre deti s mentálnym postihnutím, ktoré sa 

nemohli vzdelávať v bežnej ZŠ. 

 Zo školy vychádzali absolventi z troch stupňov (A, B, C), od ľahších 

foriem postihnutia po ťažšie až viacnásobné. Žiaci po absolvovaní školy 

odchádzali do odborných učilíšť alebo mali možnosť pokračovať v trojročnom 

štúdiu priamo v praktickej škole, kde nadobúdali nové zručnosti potrebné pre 

život.  

 V rámci aktivít mimo vyučovania ponúkala škola pre žiakov 12 krúžkov. 

 

Gymnáziá 

  

Gymnázium Malacky, Ul. 1. mája č. 8 

 Zriaďovateľom školy bol Bratislavský samosprávny kraj. Riaditeľkou 

školy bola RNDr. Elena Krajčírová, zástupkyňami riaditeľky RNDr. Viera 

Mojžišová a PaedDr. Jana Pagáčová. V školskom roku 2006/2007 mala škola 54 

zamestnancov, z toho 38 pedagogických a 16 nepedagogických. 

 Medzi poradné orgány patrí Rada školy, ktorá pracovala v školskom roku 

206/2007 v zložení Mgr. Eva Filipová (predseda), Mgr. Elena Grmanová 

(podpredseda; obe za pedagogických zamestnancov), JUDr. Jarmila Mračnová, 

Ing. Ingrid Blažeková, p. Bačová (všetky za rodičov), Ing. Viliam Čurka (za 

nepedagogických zamestnancov), RNDr. Jozef Ondrejka, MUDr. Marián 

Haramia (obaja zástupcovia zriaďovateľa), Juraj Říha (za MsZ v Malackách), 

Mgr. Dagmar Norisová (za ZUŠ Malacky) a Vojtech Kaňka (za študentov). 

 Ďalšími poradnými orgánmi boli Pedagogická rada a Žiacka rada, ktorej 

predsedom bol Vojtech Kaňka. Žiacka rada spolupracovala so Študentskou 

úniou Slovenska a podieľala sa aj na činnosti Euregio – Jugend parlamentu so 

sídlom vo Viedni. Okrem toho spolupracovala s vedením školy pri organizovaní 
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rôznych podujatí. Okrem uvedených orgánov pôsobili aj ďalšie poradné orgány 

– Rada rodičov a metodické združenia a predmetové komisie. 

 Gymnázium navštevovalo 520 študentov7, z toho štvorročné gymnázium 

268 žiakov, osemročné 252 žiakov. Na maturitnú skúšku bolo prihlásených 

spolu 106 študentov, všetci boli úspešní. 

 Medzi najväčšie úspechy študentov patrí prvé miesto a tretie miesto 

v celoslovenskom kole súťaže Európa v škole v slovenskom jazyku, rovnako 

v anglickom jazyku. Študenti sa tiež  zapojili do medzinárodnej  súťaže 

Schülerwettbewerb – Düsseldorf, kde obsadili 1. miesto. V Goetheho inštitúte 

sa žiaci 3. ročníka zúčastnili celoslovenského testovania vedomostí z 

nemeckého jazyka, kde traja žiaci obsadili 2. miesta. V súťaži Young Energy 

vyhlásenej spoločnosťou Enel – Slovenské elektrárne, získala trieda kvinta 1. 

miesto v celoslovenskej súťaži a postup na medzinárodnú konferenciu do Ríma, 

ktorej sa zúčastnili v dňoch 14.-16. novembra. Študent školy získal prvé miesto 

v celoslovenskej matematickej súťaži MAKS.  

Ďalšie úspechy dosiahli študenti v športových súťažiach. Druhé miesto 

obsadili študentky vo štvorhre v stolnom tenise na majstrovstvách Slovenska, 

v tej istej súťaži obsadila škola ešte dve tretie miesta. Na majstrovstvách 

Slovenska v ľahkej atletike získali študenti školy v bežeckých súťažiach 

niekoľko zlatých medailí, dve zlaté medaily získali aj na majstrovstvách 

Európy (Alexandra Štuková a Ján Beňa) a Alexandra Štuková skončila tretia na 

majstrovstvách sveta. 

Zástupkyňa riaditeľky RNDr. Viera Mojžišová bola BSK ocenená za 

kvalitnú prípravu študentov na vysoké školy, za aktívne projektové vyučovanie, 

za podiel na organizácii vedeckých konferencií a za mimoškolskú činnosť. 

 Škola je pavilónového typu. Tvorí ju  šesť pavilónov: pavilón A 

(odborné učebne, laboratóriá), pavilón B (triedy, knižnica), pavilón C (triedy, 

odborné učebne), pavilón D (administratívna budova, školská kuchyňa 

a jedáleň), pavilón E  (telocvičňa), pavilón F  (posilňovňa, fitnescentrum, 

školský bufet).  Nedostatkom školy je, že vzhľadom na pavilónový systém, 

musia žiaci prechádzať medzi budovami vonku i v zimných mesiacoch.  

                                                 
7 Stav k 31. 8. 2007.  
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Škola má niekoľko odborných učební: učebne cudzích jazykov, 

posluchovú učebňu, dve interaktívne učebne, učebňu geografie, dve učebne 

informatiky, multimediálne učebne, učebňu hudobnej a výtvarnej výchovy, 

učebňu humanitných predmetov, tri laboratóriá, poslucháreň a cudzojazyčnú 

knižnicu. Všetky odborné učebne sú vybavené počítačmi pripojenými na 

internet.  

V škole mali študenti možnosť zapojiť sa do niektorého z ponuky 20 

krúžkov. Päť krúžkov bolo zameraných na jazyky, ďalšie tri na kultúru, sedem 

na šport, dva na výpočtovú techniku, okrem toho pôsobil debatný klub, 

redakčný klub a krúžok ekonómie.  

 Stravovanie študentov i zamestnancov školy bolo zabezpečené v 

modernej, novo zrekonštruovanej kuchyni a jedálni. 

 

Gymnázium sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 3, Malacky 

 Zriaďovateľom školy bol Bratislavsko-trnavský arcibiskupský  úrad 

v Trnave. Riaditeľkou školy bol Mgr. Marta Šimková, zástupkyňou 

riaditeľky Mgr. Viera Zaíčková. Rozšírené vedenie školy tvorili okrem 

riaditeľky a zástupkyne aj Mgr. Mária Mandráková (výchovný poradca), Ing. 

Iveta Dobrocká (ekonóm) a vdp. Michal Pokopec8 (zástupca zriaďovateľa). 

Školská rada v tejto škole nepôsobila. V škole v školskom roku 2006/2007 

pracovalo 21 zamestnancov, z toho 17 pedagogických. 

 Gymnázium navštevovalo 231 žiakov9, všetci v štvorročnej forme štúdia. 

Na maturitnú skúšku bolo prihlásených 47 študentov, všetci ju úspešne zvládli. 

 Z najväčších úspechov študentov školy spomenieme ocenenie pre 

študentku v celoslovenskom kole súťaže Európa v škole v slovenskom jazyku, 

ďalej prvé miesto študentky v celoslovenskom kole literárnej súťaže Literárne 

Topoľčany a štvrté miesto družstva dievčat na majstrovstvách Slovenska 

v cezpoľnom behu. 

Medzi najväčšie problémy školy patrili priestorové problémy, keďže 

o budovu sa gymnázium delilo so ZŠ M. Olšovského10. Škola mala niekoľko 

                                                 
8 V júli ho nahradil vdp. Štefan Rusňák. 
9 Stav k 31. 8. 2007. 
10 Viď ZŠ M. Olšovského. 
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odborných učební, z ktorých väčšina slúžila zároveň ako kmeňová trieda: 

učebne cudzích jazykov, učebňu slovenského jazyka, učebňu matematiky, 

učebňu geografie, učebňu dejepisu, učebňu náboženstva, učebňu biológie, 

učebňu informatiky a chemické a fyzikálne laboratórium. 

 V školskom roku 2006/2007 ponúkala škola pre študentov v rámci 

voľného času spolu 20 krúžkov. Sedem krúžkov bolo zameraných na jazyky, 

štyri na počítače,  dva na chémiu, ďalej pôsobil matematický krúžok, 

astronomický krúžok, ekonomický krúžok, redakčný, dejepisný, spevácky 

krúžok a športové hry. 

Rodičovské združenie pracovalo formou občianskeho združenia OZ 

FORNIX, ktoré bolo dobrovoľnou organizáciou rodičov, riadila ju Rodičovská 

rada rodičovského združenia, zložená zo zástupcov jednotlivých tried. 

 

Oslavy 80. výročia založenia gymnázií 

Začiatkom októbra usporiadali obe gymnázia oslavy pri príležitosti 80. 

výročia založenia františkánskeho gymnázia, ktoré v Malackách pôsobilo od 

školského roku 1927/1928. Obe súčasné gymnáziá považujú toto rehoľné 

gymnázium, ktoré ukončilo svoju činnosť v roku 1945, za svojho predchodcu. 

Štátne gymnázium preto, že sa stalo formálnym pokračovateľom 

františkánskeho gymnázia, a cirkevné gymnázium, ktoré zriadila v roku 1996 

Rehoľa menších bratov františkánov, sa považuje za ideového pokračovateľa 

pôvodného gymnázia. 

 Na štátnom gymnáziu prebiehali oslavy v dňoch 2.-4. októbra 2007.  

Prvý deň osláv bol venovaný slávnostnej akadémii pre pozvaných hostí. Po 

príhovore zástupkyne riaditeľky školy PaedDr. Jany Pagáčovej sa prítomným 

prihovorila riaditeľka školy RNDr. Elena Krajčírová, ktorá priblížila súčasnosť 

gymnázia, poukázala na jeho úspechy a poďakovala sa všetkým terajším, no aj 

bývalým profesorom a študentom za dobré meno, ktoré pre túto školu vytvorili. 

Akadémiu svojimi vystúpeniami oživili aj študenti gymnázia a všetkým 

dokázali, že na škole sa venuje aj veľký priestor kultúrnym a kreatívnym 

aktivitám. Hostia si napríklad mohli vypočuť hru na fujaru, ktorú predviedol 

študent prvého ročníka Martin Malinič, alebo klavírno-husľový duet v podaní 
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profesora gymnázia Mgr. Martina Čižmára a Marie Bullovej. Na záver zaznela 

študentská hymna Gaudeamus igitur a všetci sa pobrali do knižnice, kde 

prebehlo slávnostné otvorenie po jej rekonštrukcii. Pri tejto príležitosti sa 

otváralo aj moderné informačné centrum. Program ukončila slávnostná recepcia 

v priestoroch školskej jedálne.  

Druhý deň bol zameraný predovšetkým na študentov, keďže bol športový 

deň a zároveň deň otvorených dverí. Vonku sa konal futbalový turnaj, ktorého 

sa okrem domáceho gymnázia zúčastnilo Gymnázium sv. Františka Assiského, 

Gymnázium Bilíkova a Gymnázium Břeclav. Víťazmi sa stali hráči domáceho 

tímu. V basketbalovom turnaji zvíťazili študenti z břeclavského gymnázia. 

Záverečným bodom programu bol splav riek Dyje a Morava pod názvom Rieka 

bez hraníc. Vo štvrtok 4. októbra sa študenti malackého gymnázia vydali na 

cestu do neďalekej Břeclavi, kde sa stretli so študentmi partnerského gymnázia. 

Všetci spoločne sa nalodili a vydali sa v ústrety zábave. Síce bol splav 

miestami dosť náročný, hlavne na fyzickú kondíciu, a mnohí boli už po pár 

kilometroch vyčerpaní, no splav úspešne dokončili.  

 Na cirkevnom gymnáziu s oslavami začali 4. októbra, pokračovali potom 

o deň neskôr a v pondelok 8. októbra. Prvého dňa slávnosti, v deň sviatku sv. 

Františka, sa zúčastnili viacerí významní hostia. Svätú omšu, ktorou slávnosť 

začínala, celebroval biskup Mons. Štefan Vrablec, ktorý na františkánskom 

gymnáziu istý čas študoval. Koncelebrantmi boli provinciálny minister 

františkánskej rehole na Slovensku P. Juraj Mihály, malacký dekan vdp. Štefan 

Rusňák, bývalý dekan vdp. Michal Pokopec a ďalší kňazi. Prišli aj niekoľkí 

bývalí absolventi gymnázia z rokov 1935-194511, ale aj absolventi obnoveného 

gymnázia, ktorí maturovali v rokoch 2000-2007. Na svätej omši spievala 

profesorka gymnázia Mgr. Kristína Morvayová a zbor študentov, na organe hral 

Martin Bako.  

Nasledovala akadémia v spoločenskej miestnosti gymnázia za účasti 

uvedených hostí, primátora mesta Dr. Jozefa Ondrejku, zástupcu primátora Ing. 

Jozefa Bullu, zástupkýň ministerstva školstva, riaditeliek niektorých malackých 

základných škôl, riaditeľov niektorých cirkevných škôl z Bratislavy a ďalších 
                                                 
11 Pozvaní boli a prišli aj študenti, ktorí maturovali v rokoch 1946-1949 už na štátnom gymnáziu, ale 
študovať začali v čase, keď gymnázium viedli františkáni. 
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hostí. Z absolventov pôvodného gymnázia medzi najstarších patril bývalý 

študent, ale aj profesor Alfréd Bollardt a dvaja jubilanti – deväťdesiatnici P. 

Cecilián Szigeti a ctihodná sestra Tencerová. Programom sprevádzal absolvent 

gymnázia z roku 2005 Michal Jánoš, študent 3. ročníka herectva na VŠMU. 

Okrem príhovorov riaditeľky gymnázia Mgr. Marty Šimkovej a niekoľkých 

hostí pozostával program z literárno-dramatického a tanečného pásma v podaní 

študentov gymnázia. Pre študentov aj pre hostí bolo pripravené špeciálne 

vydanie študentského časopisu Fičák, pohľadnica s motívom gymnázia a nová 

publikácia s názvom Františkánske gymnázium v Malackách 1927-2007 od 

autorov Martina Macejku a Miroslava Konečného, ktorí v tejto škole 

maturovali v roku 2000. 

V poradí deviaty ročník súťaží športového dňa o putovný Pohár 

riaditeľky školy tvoril druhý deň osláv 80. výročia založenia františkánskeho 

gymnázia v Malackách. Študenti všetkých deviatich tried gymnázia súťažili v 

rôznych atletických disciplínach a volejbale o trofej. Prvenstvo patrilo 

nakoniec 4. B. Posledný deň osláv patril opäť študentom. Zišli sa 

v spoločenskej miestnosti, kde odznela na úvod študentská hymna. Nasledovala 

prednáška Dr. Eduarda Kožucha, ktorej témou bol spoločenský vývoj v 20. 

storočí v našom regióne, podaný v širšom kontexte. V ďalšej prednáške 

profesor gymnázia Mgr. Martin Macejka previedol študentov históriou 

gymnázia v rokoch jeho existencie pod vedením františkánov (1927-1945) a 

potom začiatkami obnoveného gymnázia, ktoré vzniklo v roku 1996. Prednáška 

bola sprevádzaná projekciou historických fotografií, dotýkajúcich sa tejto témy. 

Oslavy ukončil krátky kultúrny program v podaní študentov. 

 

Vysoké školy 

Rok 2007 sa stal historickým – v tomto roku sa prvýkrát otvorilo 

v Malackách vysokoškolské štúdium. 

23. marca sa primátor Malaciek RNDr. Jozef Ondrejka stretol s rektorom 

Slovenskej technickej univerzity a zástupcami Eurovalley, a. s. v súvislosti 

s projektom vzniku inovačného centra v Priemyselno-technologickom parku 
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Záhorie. O túto tému sa zaujímali aj médiá a verejnosť, ale v sledovanom 

období zostalo len pri plánoch. 

28. júna sa primátor J. Ondrejka stretol so zástupcami Trenčianskej 

univerzity A. Dubčeka, aby s nimi prerokoval zámer zriadenia detašovaného 

pracoviska univerzity v Malackách. Podľa záverov stretnutia sa detašované 

pracovisko univerzity malo vytvoriť v priestore Inkubátora Malacky.  

V októbri sa otvorilo externé štúdium v odbore politológia 

v bakalárskom aj magisterskom stupni. Prijatý bol každý, kto do 25. augusta 

podal prihlášku a zaplatil poplatok 800,- Sk. Podmienkou prijatia na bakalársky 

stupeň bola maturita, na magisterské štúdium bol podmienkou bakalársky titul 

v odbore politológia alebo v príbuznom odbore, prípadne titul magister. Školné 

na semester bolo stanovené vo výške 17 500 korún. Na štúdium sa prihlásilo 

148 študentov, z toho 107 na bakalárske a 31 na magisterské štúdium. Zo 

prihlásených študentov bolo 49 Malačanov. 

 

Základná umelecká škola (ZUŠ) 

 ZUŠ zriadilo Mesto Malacky ako svoju rozpočtovú organizáciu. ZUŠ 

pôsobila v priestoroch na Záhoráckej ulici a využívala tiež priestory synagógy.

  Riaditeľkou ZUŠ bola Mgr. Eva Zaicová, jej zástupkyňou bola Judita 

Němečková. V škole pôsobilo v školskom roku 2006/2007 24 pedagogických 

a 6 nepedagogických zamestnancov. Rada školy pracovala v tomto období v 

zložení: Ing. Martin Kmec (predseda, zástupca rodičov), Elena Haberlová 

(podpredseda, pedagogický zamestnanec), Ing Milan Havran, Mgr. Agnesa 

Dulanská, Monika Mifkovičová (všetci zástupcovia rodičov), Mgr. Dušan 

Šuster (za organizáciu podieľajúcu sa na výchove), Ing. Jozef Bulla, MUDr. 

Miroslav Fruš, Mgr. Vladimír Zetek (všetci zástupcovia zriaďovateľa), Dagmar 

Norisová (pedagogický zamestnanec) a Miroslava Linková (nepedagogický 

zamestnanec).  

 Na začiatku školského roka 2007/2008 ju navštevovalo 577 žiakov, 

najviac vo výtvarnom odbore – 265, druhý najnavštevovanejší odbor bol 

hudobný odbor s 213 žiakmi. Okrem toho pôsobil literárno-dramatický 
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a tanečný odbor. 14 žiakov z výtvarného odboru bolo prijatých na stredné 

a vysoké školy umeleckého smeru.  

 Z úspechov žiakov výtvarného odboru boli najvýznamnejšie tri prvenstvá 

v súťaži Malacká paleta, čestné uznania na prehliadke grafiky a maľby vo 

Veľkom Krtíši a na prehliadke grafických foriem v Trenčíne. Hudobný odbor 

slávil úspechy na súťažiach Beatfórum Gbely, kde získal cenu poroty, 

Malokarpatský slávik v Modre s jedným druhým miestom, druhé miesto na  

celoslovenskej súťaži v predmete hudobná náuka Hnúšťanský akord, dve ceny 

v súťaži POP Senica, prvé a tretie miesto v speváckej súťaži Slávik Slovenska 

a tiež výborné umiestnenia na celoslovenskom akordeónovom festivale 

v Rajeckých Tepliciach. Literárno-dramatický odbor získal čestné uznania na 

krajskej prehliadke Stretnutie s malou Táliou v Pezinku a na celoslovenskej 

prehliadke Literárny Trenčín. 

 Okrem súťaží sa škola zapájala do rôznych aktivít v meste – Prvomájové 

Malacky, Kultúrne leto, Adventné Malacky, akcie pre dôchodcov, atď. Žiaci aj 

pedagógovia sa zúčastnili festivalu Kultúra bez tlmočníka. V lete pedagógovia 

viedli výtvarné kurzy pre verejnosť.  

 

Centrum voľného času (CVČ) 

 CVČ je rozpočtovou organizáciou zriadenou Mestom Malacky, bolo 

jedným z najdôležitejších činiteľov realizácie štátnej starostlivosti o deti 

a mládež. Snažilo sa vytvárať nielen podmienky, ale najmä organizovať 

a zabezpečovať výchovno-vzdelávaciu, rekreačnú a športovú činnosť pre deti 

a mládež v priebehu celého kalendárneho roku, vrátane prázdnin. CVČ bolo 

hlavným organizátorom obvodných a okresných vedomostných olympiád, 

umeleckých súťaží a športových súťaží pre žiakov základných a stredných škôl 

v okrese Malacky.  

Riaditeľkou CVČ bola Mgr. Alžbeta Šurinová, jej zástupkyňou Tatiana 

Salajová. V CVČ pracovalo v školskom roku 2006/2007 sedem pedagogických 

a štyria nepedagogickí zamestnanci. Na základe projektu a zmluvy s Úradom 

práce v Malackách zamestnávalo CVČ troch pracovníkov na aktivačných 

prácach. Počas školského roku zamestnávalo CVČ na základe zmluvy s Úradom 
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práce absolventky, ktoré tu získavali absolventskú prax a zároveň pomáhali pri 

výchovnej a ekonomickej činnosti. V uvedenom školskom roku zamestnávalo 

CVČ jedenásť externých zamestnancov. 

Rada školského zariadenia pri CVČ, ktorá bola ustanovená 25. 6. 2007, 

pracovala v zložení Mária Brázdovičová (predseda), Aurélia Nízka 

(podpredseda), Ing. Jozef Bulla, Mgr. Alžbeta Dubajová, MUDr. Vladimír 

Pullmann (všetci za poslancov MsZ), Mgr. Anton Pašteka (za organizáciu 

podieľajúcu sa na výchove), Ing. Iveta Medrická, Ing. Ľudmila Antálková (obe 

za rodičov) a Ing. Zuzana Lednárová (za pedagógov). 

CVČ evidovalo k 15. 5. 2007 517 členov záujmových útvarov, z toho 349 

mladších ako 15 rokov a 168 starších ako 15 rokov. Činnosť centra sa členila 

na pravidelnú činnosť, príležitostnú činnosť, organizovanie súťaží, výchovných 

a vzdelávacích podujatí pre školy a ponúkala metodickú činnosť. CVČ 

v školskom roku 2006/2007 ponúkalo 50 záujmových krúžkov rozdelených do 

úsekov: úsek jazykov, úsek pre najmenších – estetika, muzikálové štúdio, úsek 

telovýchovy a športu, úsek techniky. 

Príležitostných podujatí, ktoré CVČ organizovalo alebo sa ich zúčastnilo, 

bolo v uvedenom školskom roku 137, zúčastnilo sa ich spolu 7869 ľudí, z toho 

8801 detí, 294 mladých ľudí a 1774 dospelých. 

V rámci letnej činnosti počas školských prázdnin pripravilo CVČ pre deti 

prvého stupňa ZŠ päť prímestských letných detských táborov, ktorých sa 

zúčastnilo spolu 82 detí. Tábory boli tematické a venované boli histórii, vede, 

športu, prírode a umeniu a posledný  hudbe. 

CVČ formou muzikálového štúdia odohralo svoj druhý pôvodný muzikál 

s názvom Anjeli, na ktorom sa podieľali aj iné záujmové útvary, ako napríklad 

tanečný krúžok. Scenár napísala a réžie sa ujala Mgr. Z. Maďarová-

Vychodilová, hudbu zložil Alex Maďar a choreografiu vytvorili L. Vrablecová 

a M. Juhásová. Obsahovou náplňou muzikálu bola protidrogová tematika. 

Zavŕšením školského roka bola reprezentácia mesta Malacky a Slovenska na 

medzinárodnom festivale Kultúra bez tlmočníka v Poľskom meste Žnin. Veľkú 

pozornosť venovalo centrum aj  handicapovanej mládeži, pre ktorú vytvorilo 

samostatný krúžok. 
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Plánovaná nová stredná škola 

Malacky sa s podporou BSK usilovali zriadiť v objekte bývalých kasární 

novú strednú školu. Zástupcovia odboru školstva BSK vykonali 12. januára 

v sprievode primátora RNDr. Jozefa  Ondrejku obhliadku objektu bývalého 

učilišťa na sídlisku Juh, ktorý je potenciálnym sídlom novej strednej školy 

v Malackách. Riaditeľ odboru školstva BSK zhodnotil, že budova je vhodná pre 

potreby školy. Argumentov pre iniciatívu je niekoľko, najmä však ten, že 

vzhľadom na rozlohu okresu Malacky (zaberá 46 % rozlohy BSK) je počet 

stredných škôl nedostatočný. Druhým dôvodom je eliminovanie nepriaznivých 

vplyvov cestovania na žiakov malackého okresu, ktorí veľa času strávia 

cestovaním. V súvislosti so zriadením školy mala agentúra Omega vypracovať 

komplexnú podkladovú analýzu na odborné zameranie školy. 

14. júna sa na pôde BSK uskutočnilo rokovanie k plánovanému zriadeniu 

strednej školy v Malackách a prieskumu potrieb regiónu. 20. júna primátor J. 

Ondrejka na rokovaní Zastupiteľstva BSK predložil návrh na zriadenie strednej 

školy v Malackách. Z celkového počtu 50 poslancov ho 20 podporilo, proti 

hlasovalo sedem, dvanásť poslancov sa zdržalo a osem nehlasovalo. Návrh teda 

na tomto zasadnutí nebol schválený.  

Ďalším krokom bola žiadosť o podporu zámeru zriadenia odbornej 

strednej školy, s ktorou navštívil primátor Malaciek 7. septembra 

podpredsedníčku BSK Moniku Flašíkovú-Beňovú. 

Poslanci BSK na zasadnutí 26. septembra schválili okrem iného aj 

doplňujúci návrh o zriadení strednej odbornej školy v Malackách. Úlohou 

Úradu BSK bolo vypracovať projekt, mapujúci smerovanie malackého regiónu 

i profesie, ktoré by sa tu uplatnili. 

V sledovanom období sa nepodarilo dosiahnuť otvorenie novej strednej 

školy v meste. 
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6. Kultúra  

 

Mestské centrum kultúry (MCK) 

 MCK organizovalo alebo podieľalo sa na prípravách väčšiny kultúrnych 

akcií v meste. Bolo príspevkovou organizáciou zriadenou mestom Malacky, 

štatutárnym zástupcom (riaditeľkou) bola Mgr. Jana Zetková.  

 Hlavnou činnosťou bolo organizovanie kultúrno – spoločenských aktivít 

prostredníctvom umeleckých a kultúrno-výchovných podujatí, expozícií, 

klubovej a záujmovo-umeleckej činnosti. MCK budovalo, spracovávalo 

a poskytovalo verejnosti fond knižnice a múzea. Strediskom MCK bolo 

Múzeum Michala Tillnera, súčasťou ktorého bolo i pracovisko Krypty vo 

františkánskom kostole, Knižnica MCK, Spoločenský dom MCK a Kultúrní 

domeček – budova kina. V sídle MCK na Záhoráckej ul.1919 sa nachádzala 

knižnica,  múzeum, výstavné priestory, učebne a tanečná miestnosť a 

kancelárie.  

 Základnou prioritou MCK bolo pokračovať a zdokonaľovať rozbehnutú 

činnosť MCK. V júli až decembri 2007 po otvorení tzv. Kultúrního domečka 

(predtým kina Záhoran) sa MCK snažilo o zabezpečenie  jeho celotýždňovej 

prevádzky.  

Podarilo sa zväčšiť priestory knižnice o čitáreň, ktorá sa začala využívať 

aj na výstavy venované spisovateľom. V Spoločenskom dome sa upravili 

priestory, hľadisko v divadelnej sále sa zmenilo na polyfunkčný priestor, ktorý 

sa využíval ako aréna, tanečná miestnosť, priestor pre sedenie pri stoloch, 

voľný priestor a pod.  

Okrem pravidelnej činnosti (cyklické programy pre všetky vekové 

kategórie – Rozprávkové nedele, stretnutia s Táliou, výchovné koncerty, 

posedenia pre dôchodcov, koncerty,  výstavy, prednášky, besedy, stretnutia 

s históriou a pod.) MCK zabezpečovalo  kultúrny programu na tradičné 

celomestské podujatia. 
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Knižnica 

Od 26. do 31. marca prebiehal Týždeň slovenských knižníc, v rámci 

ktorého knižnica ponúkala okrem oslobodenia od pokút exkurzie do knižnice, 

oboznámenie sa s literatúrou a činnosťou knižnice, zápisné bez poplatku pre 

prvákov na ZŠ, výstavu kníh v anglickom jazyku a kurz základov používania 

internetu pre seniorov. V rámci týždňa knižníc  sa uskutočnilo vyhlásenie 

čestného čitateľa knižnice za rok 2006. A pre deti, ktoré chceli stráviť 

v knižnici zaujímavú noc v spoločnosti rozprávkových bytostí, pripravili 

pracovníci knižnice Noc s Andersenom. 

 V knižnici bola 7. novembra sprístupnená Ľudová čitáreň a zároveň 

otvorená výstava k storočnici narodenia malackého rodáka spisovateľa Ľuda 

Zúbka. Príjemné prostredie, presklené v štýle zimnej záhrady, s okrúhlymi 

stolíkmi ako v kaviarni, predstavovalo vhodné miesto na strávenie dlhých chvíľ 

pri knihách.   

 

Kino 

 Po deviatich mesiacoch rekonštrukcie bolo 28. júna slávnostne 

znovuotvorené malacké kino, resp. Kultúrní domeček, ako bol tento objekt 

pomenovaný. Rekonštrukciou a modernizáciou prešiel objekt vďaka dotácie 

z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, investovalo sa tu 19 miliónov Sk, 

z toho viac ako polovica sa investovala do techniky. V rámci slávnostného 

otvorenia sa po ukážkach z pripravovaných filmov predstavili tanečníčky zo 

Saltatrixu, brušné tanečnice, herci z Divadla na hambálku, speváčka K. 

Danihelová, muzikálová herečka M. Partlová a spevák R. Daniel. Program 

moderovala J. Pagáčová.  

 V kine sa pripravilo podmienky pre vystúpenia DNH. Okrem podstatne 

zlepšených podmienok na organizovanie koncertov či iných kultúrno-

spoločenských akcií môže kino slúžiť na konferenčné účely. V hľadisku je 186 

sedadiel. Pribudli šatne, bufet, na dvore terasa pre malé letné koncerty 

s posedením.  

 Na sobotu 27. októbra pripravili pracovníci MCK filmový „maratón“, 

nazvaný Filmová noc v kine alebo Noc plná smiechu, ktorá trvala od 18. hodiny 
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do 6. hodiny ráno. Premietali sa rokmi osvedčené české komédie, ale aj 

Moderná doba od Charlieho Chaplina.  

 

Výstavy 

 V priebehu roka si mohli návštevníci MCK pozrieť niekoľko výstav. 

Prebiehala výstava Sdružení nezávislých výtvarníků moravsko-slovenského 

pomezí, výstava Slovakia – British Island Tour 2006, ktorá bola spojená 

s premietaním. Členmi expedície boli Peter Patsch, Ľuboš Horňák, Jozef Bočko 

a Braňo Sýkora zo Slovenského cykloklubu Záhorák.  

Ďalej sa konala výstava spoločenských dámskych toaliet od módnych 

návrhárok Barbory Jurkovičovej a Evy Mrázovej, výstava krojov regiónu okolo 

Malaciek pod názvom „Móda našich starenek“. Ďalšia výstava Mosty 

Pomoravia sa realizovala v spolupráci so Záhorským múzeom v Skalici. 

Nasledovala výstava koláží Evy Černohorskej a drevorezieb Otakara Jakubčíka, 

výstava Divadlo na hambálku 2002-2007, Tvoríme spolu – spoločný projekt 

klientov Vstúpte, n. o., a detí z výtvarného odboru ZUŠ, výstava z tvorby M. 

Tillnera a ďalšie. 

 

Divadlo na hambálku 

Ochotnícke Divadlo na hambálku pôsobilo pod vedením režiséra Mgr. V. 

Zetka. Okrem dospelých pôsobilo detské štúdio a štúdio mladých. Celkovo 

tvorilo divadlo 81 ľudí. V roku 2007 mala premiéru divadelná hra Jozefa 

a Štefana Moravčíkovcov Rajda Majda. Okrem toho hrávali predstavenia 

naštudované v predchádzajúcich rokoch. Detské divadelné štúdio 

odpremiérovalo predstavenie Kozliatka a Štúdio mladých predstavenie Husi 

divé. Predstavenia sa hrali v Spoločenskom dome, v Kultúrním domečku, ale aj 

v okolitých obciach či na festivaloch.  

 Vo štvrtok 7. júna o deviatej hodine večer sa herci z Divadla na 

hambálku lúčili s uplynulou divadelnou sezónou netradične. Namiesto 

predstavenia v priestoroch Spoločenského domu MCK sa “rozložili” na tráve 

pred budovou. Lístky sa nepredávali, vstupné sa neplatilo. Časť divákov prišla 

s úmyslom pozrieť si predstavenie, časť len prechádzala okolo a zastavila sa. 
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Hra, ktorou sa “hambálkovci” lúčili, má názov Vietor v korunách sasafrasu. V 

tomto termíne (8.-10. jún) mal byť pôvodne v novootvorenom kine (Kultúrním 

domečku) divadelný festival. No kino ešte nebolo skolaudované, preto sa 

festival presunul na september a odohrali spomenuté predstavenie. Tento večer 

ukázal, že aj podobná forma zábavy je v Malackách vítaná. Po skončení 

predstavenia režisér Vlado Zetek vyjadril prekvapenie, že ľudia sa prišli 

pozrieť v takom hojnom počte. 

 Najvýznamnejšou akciou roka pre divadlo bol festival Zejdeme sa na 

hambálku, ktorý sa pripravil v zrekonštruovanej budove kina. (pozri aj kapitolu 

Kultúra). 

 

Ďalšie aktivity  

Tanečné štúdio Saltatrix pod vedením PaedDr. Andrei Murániovej malo 

160 členov. V máji zorganizovalo v ŠH Malina nultý ročník celoslovenskej 

tanečnej súťaže Saltare orbis 2007 vo dvoch vekových kategóriách juniori (11-

15 rokov) a mládež (viac ako 15 rokov). Nacvičili tiež tanečný muzikál 

O dvanástich mesiačikoch. 

V MCK pôsobil aj Art club 2002 a Klub orientálneho tanca.  MCK tiež 

pre verejnosť pripravovala celoročné kurzy anglického jazyka, kurzy 

orientálneho  tanca  a kurzy výtvarného umenia. 

 

Najvýznamnejšie kultúrne podujatia 

 

42. Malacká hudobná jar 

Venovaná bola 70. výročiu úmrtia malackého rodáka, skladateľa P. 

Jozefa Vendelína Kučeru, OFM. V úvodnej časti 25. marca vystúpil vo 

františkánskom kostole miestny zmiešaný chrámový zbor Vox humana 

Malacky, nasledoval koncert gitarového dua Tereza Balážová a Eva 

Kavuljaková. 1. apríla sa konal koncert, ktorého súčasťou boli ukážky z operiet 

skladateľa Gejzu Dusíka. 15. apríla sa v synagóge uskutočnil klavírny recitál 

Malačana Juraja Růžičku. Koncert spevom obohatila Katarína Danihelová. 29. 

apríla sa vo františkánskom kostole predstavil slovenský spevácky zbor 
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Adoremus. Okrem toho sa 22. apríla v Spoločenskom dome MCK odohrala 

hudobná rozprávočka pre deti. 

 

Prvomájové Malacky 

 Na prvého mája každoročne davy ľudí z Malaciek a okolia prúdia cez 

„slimák“ s cieľom dostať sa do zámockého parku. Ten je totiž už tradične 

miestom konania najväčšieho kultúrneho podujatia roka. Prvomájové Malacky 

privítajú každoročne viac ako desaťtisíc ľudí. 

 Hlavným organizátorom bolo mesto Malacky a MCK, ktorým pri 

organizácii pomáhali malacké spolky, združenia a organizácie. 

 V zámockom parku bolo niekoľko stanovíšť, na ktorých prebiehal počas 

dňa program: hlavná tribúna za futbalovým ihriskom, futbalové ihrisko, 

hádzanárske ihrisko, škvarové ihrisko a lúka pri kaštieli. Na hlavnej tribúne po 

otvorení Prvomájových Malaciek primátorom J. Ondrejkom vystúpila dychová 

hudba z Veľkých Bílovíc Legrúti, country skupina Bukasový masív, skupina 

Divozel ponúkla zmes balkánskej a cigánskej muziky, vystriedal ich ALOJZ 

(alternatíva legendárnej skupiny LOJZO), podvečer vystúpila česká folková 

skupina NEŘEŽ, po nich folkrockové Karpatské horké a večer sa o zábavu 

starala dychová hudba Záhorienka spolu s imitátorom Liborom Pantůčkom. 

 Na futbalovom ihrisku sa hralo priateľské futbalové stretnutie mládeže 

z Malaciek a Moravského Sv. Jána. Na volejbalovom ihrisku si zmerali sily 

hráčov „A“ a „B“ družstiev VO TJ Strojár Malacky. 

 Hádzanárske ihrisko patrilo deťom. Koncertovala tu Mária Podhradská 

a Richard Čanaky, poobede bol pripravený Detská cirkus obrov - detská 

cirkusová pouličná šou plná atrakcií v podobe bábok, chodúľových akrobacií, 

cirkusantských gagov a skvelých prevlekov.  

 Množstvo koncertov sa odohralo aj na škvarovom ihrisku. Vystúpili tu 

kapely Centrum Rozbitého Skla, The Reel, Requiem, Ska2tonic, Slobodná 

Európa, Mango Molas a Polemic.  

   Lúku pri kaštieli obsadilo OZ M.L.O.K. so svojimi výtvarnými 

aktivitami a CVeČko s veselými hrami. Program s názvom Cinknime si na 

zdravie pripravilo Centrum zdravia Nemocničnej. Na lúke pred kaštieľom 
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vystúpilo AC+, Očovskí strelci – Tostabur, Vrbovské vŕby, africké rytmy 

Tubabu a Old time band Funny Fellows so Zuzanou Haasovou. Okrem toho tu 

boli najmä pre deti pripravené atrakcie ako drevené koníčky, ale aj živé 

koníčky, vržnica, tri strelnice, maľovanie na tvár, živé sochy a pod.  

 Náklady na zabezpečenie programu hradilo mesto z vlastného rozpočtu, 

predstavovali približne 400-tisíc korún. 

 

Kultúrne leto 

 Organizátorom 6. ročníka Kultúrneho leta bolo MCK. Každý deň 

prázdnin bol vyplnený kultúrnym programom. V pondelok bývali vo 

františkánskom kostole komorné koncerty. Utorky, stredy a piatky boli 

venované filmovej produkcii. Každý štvrtok bol na terase kina alebo – ak bolo 

nepriaznivé počasie – priamo v kine koncerty. Nedele s programom boli 

v zámockom parku.   

 

Adventné Malacky 

 Počas adventu bol pripravený kultúrny program vždy v stredu vo 

františkánskom kostole a v nedeľu na Malom námestí, kde zároveň prebiehali 

Vianočné trhy. Okrem toho bol vo štvrtok 6. decembra v zámockom parku 

mikulášsky program a na Malom námestí prebiehali vianočné trhy a kultúrny 

program aj v sobotu 15. decembra. Medzi účinkujúcimi bola speváčka Marcela 

Laiferová, Jadranka, semifinalistka súťaže Slovensko hľadá Superstar, 

gospelová skupina Heaven’s Shore, Funny Fellows a ďalší interpreti. V nedeľu 

23. decembra priniesli na Malé námestie skauti betlehemské svetlo.  

 

Deň detskej radosti 

 Mesto Malacky, MCK, AD HOC a politické strany pripravili pri 

príležitosti detského sviatku na 2. jún Deň detskej radosti. Na programe boli 

súťaže pre deti, divadelné predstavenie O pyšnej Margarétke, vystúpenie 

hudobnej skupiny Tonic, diskotéka s DJ Palom, vystúpenie tanečnej skupiny 

Saltatrix, koncert skupiny No perfect a Kataríny Danihelovej.  
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Umelecké súťaže  

 

Zúbkove pramene 

 Tretí ročník detskej recitačnej súťaže sa konal 13. apríla v SD MCK. 

Porota v zložení PaedDr. Jana Pagáčová (predsedkyňa), Mgr. Alžbeta Šurinová, 

Anna Benková a Mgr. Eliška Sadíleková skonštatovala, že tento ročník súťaže 

bol jedným z najslabších, čo sa prejavilo vo výberoch umeleckých textov, ako 

aj v samotnej interpretácii. Deťom podľa E. Sadílekovej chýba prehľad 

o súčasnej literatúre a autoroch, keďže vôbec nečítajú.  V I. kategórii 

v poézii zvíťazil S. R. Tóth zo ZŠ Dr. J. Dérera a v próze N. Doková zo ZŠ 

Zohor. V II. kategórii prvé miesto obsadila v poézii Z. Nemcová zo ZŠ 

Sološnica a v próze M. Studeničová zo ZŠ Závod. V III. Kategórii prvenstvo 

v poézii patrilo B. Kmecovej z Gymnázia Ul. 1. mája a v próze M. Mercellovej 

zo ZŠ M. Olšovského. Víťazi postúpili do krajského kola prehliadky 

Hviezdoslavov Kubín.  

 

Malacká paleta 

 Vyhodnotenie 2. ročníka výtvarnej súťaže Malacká paleta prebiehalo 15. 

mája v SD MCK. Téma, ktorú stvárňovali umelci od materských škôl až po 

stredoškolákov, znela: Takí sme my – Malačania. Celkovo bolo do súťaže 

prihlásených 109 výtvarných prác. Predsedom poroty bol Mgr. Milan Hruboš, 

členmi Mgr. Tatiana Filová a Mgr. art. Róbert Makar. Spolu s predsedom 

poroty odovzdával ceny víťazom aj zástupca primátora Ing. Jozef Bulla. 

Najvyššie ocenenie, Cenu primátora mesta, získala za rozmernú koláž trojica 

žiakov zo ZŠ M. Olšovského Lucia Blažíčková, Michaela Besedová a Adam 

Lonček. V I. kategórii (predškolský vek) získala hlavnú cenu E. Jánošová z MŠ 

Hviezdoslavova, v II. kategórii (žiaci 1.-4. ročník) dostala hlavnú cenu M. 

Valentová zo ZUŠ Malacky. V III. kategórii (5.-9. ročník a príma až kvarta) 

bola najlepšia S. Franzenová zo ZŠ M. Olšovského. Vo IV. kategórii (študenti 

stredných škôl) zvíťazila B. Kmecová zo ZUŠ Malacky. Okrem žiakov boli na 

návrh poroty ocenené i štyri učiteľky výtvarnej výchovy za mimoriadne 

úspešné vedenie žiakov pri tvorbe výtvarných prác. Cenu dostala Mgr. V. 
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Peltznerová zo ZŠ M. Olšovského, Mgr. D. Borodajkevyčová zo ZUŠ, Mgr. S. 

Adamczaková zo ZŠ Štúrova a Mgr. L. Pálková zo Špeciálnej ZŠ. 

 

Malacké brko 

 Slávnostné vyhodnotenie 6. ročníka literárnej súťaže malackých 

gymnazistov Malacké brko 2007 prebiehalo 13. júna v SD MCK. Porota 

v zložení Natália Murat-Oravcová (novinárka a výtvarníčka), Gejza Ďurjak 

(režisér) a Eva Kováčová (spisovateľka a novinárka), vyberala spomedzi 41 

prihlásených prác. Témou prác bola Viera, nádej, láska. V I. kategórii v poézii 

zvíťazila Viera Hanousková zo ZŠ Záhorácka, v próze Marián Žáček 

z Gymnázia sv. F. Assiského. V II. kategórii v poézii zvíťazil Andrej Teker 

z Gymnázia sv. F. Assiského, v próze Radoslav Irša z Gymnázia Ul. 1. mája.  

 

Festivaly  

 

Zejdeme sa na hambálku 

V dňoch 14.-16. septembra v priestoroch Kultúrního domečka a SD MCK 

prebiehal nultý ročník divadelného festivalu Zejdeme sa na hambálku, ktorý 

zorganizovalo MCK. Festival vznikol pri príležitosti piateho výročia založenia 

DNH. Text zvučky festivalu, ktorý znel: „Jeden prešel kúšček, druhý velkú 

dálku, aby sme sa šeci zešli u nás na hambálku“, napísal Vlado Zetek, 

zhudobnil ho Rasťo Král. Počas troch dní videli diváci viacero divadelných 

súborov a ich predstavení. V prvej časti festivalu, nazvanej Kamarádzi od 

súsedú, sa predstavil divadelný súbor Divadlo na kolene z Častej. Plánované 

predstavenie ochotníckeho divadla Šáchor zo Zohora sa nekonalo, namiesto 

nich vystúpila v monodráme Milka Zimková. Druhá časť, pomenovaná 

Inšpirujme sa profesionálmi, ponúkla vystúpenia profesionálov – Prešporské 

divadlo z Bratislavy, Túlavé divadlo Jakuba Nvotu a Divadelní studio Gaga 

Brno. Domáce DNH odohralo dve predstavenia, obe v záhoráčtine – Ženský 

zákon, v ktorom účinkovala aj herečka zo SND Mária Kráľovičová, a Rajda 

Majda. Predstavenie s názvom Husi divé odohralo Štúdio mladých DNH. 

Lákadlom bola aj súťaž v improvizácii o cenu Veliký hambál, ktorú nakoniec 
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dostala trojica domácich herečiek Petra Barteková, Lenka Belcáková a Barbora 

Vícenová. Cena vstupenky na vystúpenia profesionálnych divadiel bola 100 

korún, za predstavenia ochotníckych súborov zaplatili diváci polovicu. Festival 

finančne podporilo mesto Malacky, nadácia Pro Malacky, nadácia SPP, BSK 

a Ministerstvo kultúry SR.  

 

Kultúra bez tlmočníka 

Medzinárodný detský festival Kultúra bez tlmočníka sa odohrával 

v dňoch 23.-26. augusta v poľskom meste Žnin, partnerskom meste Malaciek. 

Stretli sa tu mladí ľudia z maďarskej Albertirse, litovského Birštonasu, 

nemeckého Mettmannu, moravského Veselí nad Moravou, Malaciek 

a domáceho Žninu. Cieľom festivalu bolo umožniť mladým ľuďom vo veku 10-

18 rokov komunikovať prostredníctvom vlastnej zručnosti. Vo futbalovom 

turnaji zvíťazili domáci, Malačania skončili na druhom mieste. Umelecká časť 

festivalu bola prehliadkou. Výtvarníci sa prezentovali na vernisáži výstavy 

i maľovaním v prírode, herci vystúpili v dome kultúry a speváci s hudobníkmi 

v amfiteátri pri Veľkom žninskom jazere. Za najzábavnejšieho účastníka 

festivalu bol organizátormi vyhlásený zástupca primátora J. Bulla. Malacky 

reprezentovali Elena Gerhoferová, Lucia Kovárová, Simona Hurňanská, Gabriel 

Serbák, Adam Krajovský (všetci výtvarné umenie), Petra Handlová, Adriana 

Chorváthová, Martin Adámek, Barbora Kmecová, Klaudia Říhová (všetci 

hudba), Zuzana Winklerová (hudba a dramatické umenie), Diana Kyseláková, 

Júlia Bangová, Monika Kyseláková (všetky tanec), Agáta Hlavenková, 

Domnika Greliková, Tomáš Beňo, Kristína Jánošová, Kristína Tillnerová, 

Tomáš Majláth, Peter Kozel (všetci dramatické umenie). Umelcov v Poľsku 

sprevádzali pedagógovia Rozália Habová, Eva Režná (obe výtvarné umenie), 

Mária Tanušková, Oľga Ballayová, Dagmar Norisová (všetky hudba), Zuzana 

Vychodilová a Alžbeta Šurinová (obe dramatické umenie). Futbalistov 

sprevádzali funkcionári František Hlavatý a Ladislav Čas. Mesto reprezentovali 

zástupca primátora J. Bulla, poslanec MsZ A. Pašteka a I. Potočňáková z MsÚ. 

Tlmočníkmi boli G. Wlodarska a M. Wlodarski.  
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Na pozvanie primátora Albertirše László Fazekaša sa primátor Malaciek J. 

Ondrejka v dňoch 8. a 9. septembra zúčastnil osláv udelenia mestských práv 

partnerskému mestu Malaciek v Maďarsku. Predmetom stretnutia so zástupcami 

samosprávy bola aj koordinácia postupu v oblasti hospodárskej spolupráce 

miest. 

 

Letný StreetFest  

 V dňoch 22.-24. júna prebiehal v zámockom parku 10. ročník hudobno-

športového podujatia StreetFest Malacky 2007. Podujatie malo charakter 

hudobného festivalu, na dvoch pódiách sa predstavilo viac ako 40 hudobných 

skupín a interpretov.  Na rockovom pódiu vystúpili IMT Smile, Horkýže slíže, 

Hex, Mňága a Žďorp, Gladiátor, Mango Molas, Polemic, Lavagance, Diego, 

Plus mínus a ďalší. Na hip-hopovej scéne sa predstavili H16, Moja reč, Strapo, 

2Hpozitiv, Dramatikzzz, Sketa show, Presso63. Novinkou bola piatková 

tanečná scéna, kde počas piatkovej noci hralo päť DJov – Martin Gredner, Miss 

Rodez, Lukas O., Eddie Sedner a ReOrder. Ďalšou novinkou bola súťaž 

mladých talentov o nahrávanie vlastného cédečka, v ktorej sa predstavilo desať 

hudobných skupín. Víťazom sa stali The Reason.  

 V rámci podujatia sa uskutočnil tradičný streetbalový turnaj zaradený do 

série Streetball tour 2007.  

 Nechýbali ani atrakcie, nafukovačky, pivné mestečko, stanové mestečko, 

koktailové bary, 20 občerstvovacích a reklamných stánkov.  

 Organizátori očakávali až 5-tisíc návštevníkov, táto hranica sa však 

nepodarila prekonať.  

 

Zimný StreetFest 

 Premiérový ročník zimného StreetFestu sa konal 21. decembra v ŠH 

Malina. Festival pozostával z troch hip-hopových koncertov, interpretmi boli 

Kontrafakt, A. M. O. a Strapo. 
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Country mlyn 

 Na Kamennom Mlyne pri Malackách sa v dňoch 29. a 30. júna uskutočnil 

10. ročník hudobného festivalu Country mlyn, na ktorom vystúpili hviezdni 

interpreti ako Waldemar Matuška, Hana Zagorová a Zuzana Smatanová. Okrem 

samotnej hudby bola možnosť zúčastniť sa rôznych aktivít, ako napríklad 

plážový volejbal, lezenie a stavanie „komína“ z pivových prepraviek, alebo 

jazda na koni, či indiánske mestečko, čo bolo zaujímavé hlavne pre deti. 

 

Summerbeach Rudava 

 V rekreačnom stredisku Rudava pri Malých Levároch sa v dňoch 27.-29. 

júla uskutočnil 11. ročník festivalu Summerbeach Rudava. Počas festivalu sa 

odohral turnaj v plážovom volejbale v kategórii muži, ženy, mix, turnaj 

v plážovom futbale, vo vodnom póle a v paintballe a súťaž v plávaní. Celkovo 

sa súťaží zúčastnilo 1008 hráčov. V rámci hudobnej časti festivalu vystúpilo 62 

účinkujúcich. Priemerná denná návšteva bola takmer 7-tisíc návštevníkov 

denne. Organizátormi podujatia boli OZ Comenius, Slávia UK Bratislava – 

oddiel vodného póla, obec Malé Leváre a Maverick Rock Production.  
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7. Turistický ruch a história mesta 

 

Prezentácia mesta 

 Mesto Malacky a mikroregión okolo mesta sa v dňoch 18.-21. januára 

prezentoval na 13. ročníku veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2007. 

Herci z DNH predviedli niekoľko ukážok z hry Rajda Majda. 

 Na 18. ročníku veľtrhu s názvom „Medzinárodné poznanské trhy“ sa 

koncom októbra v rámci prezentácie Dolného Záhoria zúčastnilo aj mesto 

Malacky. Vedúcou malackej výpravy bola Ivana Potočňáková.  

 

Turisticko-informa čná kancelária (TIK) 

 Turisticko-informačná kancelária bola zriadená mestom Malacky. 

Nachádzala sa na Bernolákovej ulici 1/A (v budove podnikateľského 

inkubátora). TIK bol súčasťou mestského úradu ako súčasť oddelenia riadenia 

informácií. 

30. januára na zasadnutí správnej a dozornej rady Asociácie 

Informačných centier Slovenska, bol malacký TIK zaradený do celoslovenskej 

siete AiCES-u. TIK zabezpečoval komplexné služby cestovného ruchu, 

sprievodcovskú, faxovú, kopírovaciu službu a propagáciu kultúrnych podujatí v 

meste a okolí. Špecializoval sa na predaj publikácií a propagačných materiálov 

o meste, máp, pohľadníc a darčekových predmetov. 

 Pre malacké ZŠ zorganizoval TIK 22. a 25. júna sprievodcovský deň. 

Jeho cieľom bolo priblížiť historické pamiatky mesta žiakom a spropagovať 

sprievodcovskú činnosť TIK-u. Ponuku využili iba ZŠ Dr. J. Dérera a ZŠ 

Záhorácka so 70 žiakmi.  

 Pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu pripravil TIK na 29. 

septembra bezplatné prehliadky pamiatok mesta. Bolo možné vybrať si zo 

štyroch okruhov. Prvý, tzv. veľký mestský okruh, zahŕňal prehliadku 

františkánskeho kláštora vrátane kaplnky Svätých schodov a krýpt pod 

kostolom, synagógy a Múzea Michala Tillnera. Druhý okruh, tzv. sakrálny, 

pozostával z návštevy kláštora, krýpt a synagógy. Historický okruh bol takmer 

totožný s druhým, doplnený bol o prehliadku Múzea Michala Tillnera. 
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Prehliadka samotného múzea bola nazvaná ako okruh pre lenivých turistov. Na 

prehliadku Malaciek prišli aj Bratislavčania, ktorí sa o možnosti bezplatnej 

prehliadky dozvedeli z vysielania Slovenského rozhlasu. O výklad historických 

súvislostí sa postarali pracovníci TIK-u Katarína Trenčanská a Lukáš Vavrinec, 

pracovníčka MCK Mária Pukančíková a kvalifikovaný sprievodca Andrej Wsól.  

 

Publikácie 

 Na začiatku roka sa začala do všetkých malackých domácností 

distribuovať kniha Malacky 1206-2006, ktorá bola pripravená v rámci osláv 

800. výročia prvej zmienky o Malackách. Autormi knihy, ktorá vyšla v náklade 

8 000 kusov, sú Stano Bellan, Vladimír Šíp, Vladimír Yurkovic. Od 1. marca sa 

kniha dala kúpiť v klientskej kancelárii MsÚ, neskôr v TIK-u. 

 Od januára sa v TIK-u predávala nová kniha s názvom Záhorie. Kraj 

medzi Karpatami a Moravou. Autorom je Ivan Knotek. Kniha sa komplexne 

venuje celému Záhoriu – histórii a osobnostiam, prírode, predstaveniu miest 

a obcí, obsahuje aj stručný slovník záhoráckych slov. 

 Ďalšou publikáciou, venovanou Malackám, je zborník prednášok zo 

seminára o histórii Malaciek, ktorý sa konal v septembri 2006. Zborník má 

názov 800-ročné Malacky, prispeli do neho odborníci zo Záhorského múzea 

v Skalici (PhDr. Viera Drahošová, Mgr. Martin Hoferka), Štátneho archívu 

v Bratislave (PhDr. Tomáš Tandlich), pamiatkár Mgr. Marián Havlík a miestny 

historik Mgr. Pavol Vrablec. 

 Občianske združenie FORNIX pri príležitosti 80. výročia založenia 

františkánskeho gymnázia pripravilo publikáciu o jeho histórii od vzniku v roku 

1927 do súčasnosti. Autormi sú absolventi gymnázia Martin Macejka 

a Miroslav Konečný. Publikácia v rozsahu 94 strán formátu A5 vyšla v náklade 

700 kusov. Publikácia obsahuje množstvo doteraz nepublikovaných fotografií.  

 Okrem kníh alebo brožúr medzi publikácie, ktoré sa venujú Malackám 

a vyšli v roku 2007, patrí aj nástenný kalendár, obsahujúci historické fotografie 

Malaciek. Kalendár získal ocenenie v súťaži Najkrajšie kalendáre Slovenska, 

ktorú organizuje Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov. 

Malacký kalendár skončil vo svojej kategórii na druhom mieste.   
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 Múzeum Michala Tillnera vydalo informačný leták o múzeu a kryptách 

a o osobnostiach pochovaných na starom  cintoríne. 

 

História 

V MCK sa uskutočnilo niekoľko prednášok venujúcich sa dejinám, 

s názvom Stretnutie s históriou. 24. januára PhDr. Mária Zajíčková zo 

Záhorského múzea v Skalici prednášala o Habánoch. Ďalšia prednáška PhDr. 

Zajíčkovej sa konala 28. marca ako sprievodná akcia dopĺňajúca výstavu 

s názvom Móda našich starenek. Prednáška sa venovala krojom, a vôbec 

odievaniu v oblasti Záhoria v minulosti. PhDr. Tomáš Tandlich prišiel 14. 

novembra porozprávať o histórii cechov v Malackách.  

 

Expedícia Cuniculum vitae 

 V priebehu druhého júlového týždňa v roku 2007, konkrétne od 7. do 13., 

prebiehala v malackom zámockom parku „podzemná expedícia“ s názvom 

„Cuniculum vitae“. Do tejto akcie sa zapojili asi dve desiatky dobrovoľníkov a 

približne rovnaký počet zástupcov niekoľkých firiem, resp. organizácií. V tom 

čase bol vlastníkom kaštieľa rád františkánov, preto bolo skúmanie kaštieľa 

časovo obmedzené. 

 Na čelo expedície sa postavil Stano Bellan, spoluautor publikácie o 

histórii mesta Malacky 1206-2006. Pred začatím celej akcie Stano spolu s 

primátorom J. Ondrejkom a ďalšími členmi expedície zbieral informácie o 

kaštieli a o údajných chodbách. Okrem toho niekoľkokrát prešiel priestory 

kaštieľa a jeho okolie, raz dokonca aj s psychotronikom z Komárna. Ten tvrdil, 

že jedna chodba smeruje k domčeku v parku (pri škvarovom ihrisku) a ďalej 

pokračuje k budove bývalej pálfiovskej správy (miesto dnešného obvodného 

úradu). Objavili sa aj iné verzie predpokladaných smerov chodieb. V 

Malackách okrem už spomenutých mala ísť ďalšia chodba pri Malom kaštieli 

(dnešná Billa), hovorilo sa o Bersónovi (dnešný obchodný dom Stred), ale aj o 

smere na Plavecké Podhradie. 

 Počas týždňového prieskumu v priebehu júla 2007 boli použité rôzne 

dostupné metódy na hľadanie chodieb. Niekde sa duté priestory hľadali 
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kladivom, inde sa vŕtalo alebo kopalo. Pozornosť sa zameriavala najmä na 

miesta, ktoré určil psychotronik. Jedným z najzaujímavejších miest bola tzv. 

koniareň v druhom podzemnom podlaží. Priestor pre kone a existencia 

podzemných chodieb sa dával do súvislosti, keďže podľa legendy v chodbách 

sa jazdilo aj na koňoch. V strede miestnosti, pod bránou do zámku psychotronik 

určil miesto, kde by mala jedna z chodieb začínať. Vŕtaná sonda na tomto 

mieste existenciu chodby nepotvrdila. Neskoršia kopaná sonda, ktorá sa robila 

v strede koniarne, ukázala, že tam vchod do chodieb nie je. Rovnako neúspešné 

boli pokusy nájsť chodby v bočných častiach druhého podzemného podlažia. V 

prvom podzemnom podlaží sa našli stopy po rôznych prestavbách, no ani tu sa 

chodby nenašli. Prehľadávali sa aj nadzemné podlažia, dokonca aj priestory na 

povale. Vonku sa robili kopané sondy. Jedna bola pri koniarni, na rohu kaštieľa 

smerom k Fytofarme. V hĺbke štyroch metrov sa našli tehly, dokonca aj náznak 

klenby, ale samotné chodby sa neobjavili. Podľa jednej legendy by sa chodba 

smerujúca do objektu dnešnej Fytofarmy, kedysi hospodárskeho zázemia 

kaštieľa, mala nachádzať pod kanalizačnou chodbou, vo väčšej hĺbke, akú bolo 

možné pomocou uvedenej sondy dosiahnuť. 

 Na opačnej strane, pozdĺž južného krídla kaštieľa, bol zaujímavý nález 

dlhého múru v zemi, takmer rovnobežného so stenou kaštieľa. Jeho význam a 

využitie je otázne. Okrem toho sa v týchto miestach našla ďalšia kruhová 

miestnosť, podobná tej na nádvorí. Pri kraji južného krídla kaštieľa sa našiel 

malý zamurovaný klenutý priestor spojený s podzemným podlažím. Nebol to 

však z pohľadu expedície významný nález, cesta k chodbe sa nenašla. 

 O niekoľko týždňov neskôr pokračovala expedícia s využitím iných 

metód. Na rad prišiel tzv. zemný radar. Mal anténu s dosahom približne šesť 

metrov, čo však v tomto prípade zjavne nepostačovalo a želaný výsledok sa 

nedosiahol. Ďalšia metóda, tzv. elektrická odporová metóda bola založená na 

meraní odporu rozdielnej hmoty. Pomocou tejto metódy sa hľadajú aj jaskyne. 

Práve táto metóda naznačila, že na legende o podzemných chodbách by predsa 

len mohlo niečo byť.  

 Na rôznych miestach v zámockom parku sa uskutočnilo pomocou tejto 

metódy deväť rezov do hĺbky okolo desať metrov a našli sa dutiny a duté 



 77 

priestory. Jeden dutý priestor sa našiel priamo pred vchodom do kaštieľa. Dno 

tohto priestoru sa nachádza v hĺbke sedem metrov. Ďalší dutý priestor sa 

nachádza v miestach medzi dubmi v línii medzi vchodom do kaštieľa a 

domčekom v parku pri škvarovom ihrisku. Tu sa pomocou odporovej metódy 

dostali až do hĺbky jedenásť metrov. Otázka tajných chodieb pod Malackami 

zostala otvorená, do budúcnosti sa plánoval ďalší prieskum. 

  

Kaštieľ 

 Primátor J. Ondrejka sa niekoľkokrát stretol so zástupcami Rádu menších 

bratov františkánov v súvislosti so záujmom mesta o odkúpenie pálfiovského 

kaštieľa, ktoré bolo zaradené medzi priority mesta. Františkáni sa snažili 

kaštieľ predať, dokonca aj prostredníctvom realitných kancelárií. Prioritou rádu 

bolo odpredať kaštieľ jednorazovo za hotovosť, keďže chcel zo získaných 

prostriedkov rekonštruovať ďalšie cirkevné objekty na Slovensku. 

Ako sa františkáni stali vlastníkmi kaštieľa? Pálfiovci boli vždy 

dobrodincami, patrónmi kláštora. Zaviazali sa kláštoru pomáhať a hmotne ho 

zabezpečovať (označuje to tiež ako patronátne povinnosti). Keď Pálfiovci z 

Malaciek v roku 1918 odišli, povinnosti si plnili ďalej. Františkáni neskôr 

začali využívať bývalý pálfiovský zámok ako gymnaziálny internát a neskôr im 

ho Pálfiovci odovzdali, výmenou za spomenuté patronátne povinnosti. Tým 

Pálfiovci svoj záväzok voči malackému kláštoru splnili a neboli ďalej viazaní. 

Teda františkáni nedostali zámok, ako sa dnes hovorí, „zadarmo“, ale výmenou 

za niečo, čo im patrilo. V roku 1950 bol kláštor zrušený, františkáni kaštieľ 

nespravovali. Opäť sa stal ich vlastníctvom v rámci reštitúcií po roku 1989. 

Malacký kláštor obnovený nebol. Faktom je, že kaštieľ získali františkáni  od 

Pálfiovcov pre potreby kláštora v Malackách, a nie pre potreby rehole vo 

všeobecnosti. 

 Poslanci MsZ na zasadaní 26. apríla sa rozhodovali medzi dvoma 

možnosťami: buď rozhodnú o tom, že mesto sa bude snažiť kaštieľ kúpiť za 50 

miliónov, čo bola suma, ktorú požadovali františkáni, alebo nechajú 

rozhodnutie na občanov v referende. Na úvod primátor Jozef Ondrejka hovoril 

o možnostiach odkúpenia budovy kaštieľa – v hotovosti alebo na splátky, v tom 
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prípade by však vlastnícke právo prešlo na mesto až po zaplatení poslednej 

splátky. Dôvodom, pre ktorý sa uvažovalo o vyhlásení referenda, bol fakt, že 

náklady na rekonštrukciu by boli mnohonásobne vyššie ako kúpna cena (50 

miliónov korún) a mesto by bolo zaťažené aj po skončení tohoto volebného 

obdobia. Primátor odovzdal odkaz od riaditeľa Krajského pamiatkového úradu, 

ktorý vyzval poslancov, aby podporili kúpu kaštieľa mestom, pretože mesto je 

najväčším garantom zachovania budovy. Pamiatkári vraj majú len dve zásadné 

podmienky, ktoré sa týkajú rekonštrukcie kaštieľa (hoci každá žiadosť sa bude 

posudzovať individuálne) – aby sa zachoval vonkajší vzhľad kaštieľa a v rámci 

interiéru zachovanie kaplnky.  V rozprave vystúpilo deväť poslancov 

a neposlanec Stano Bellan. Odzneli najmä argumenty pre kúpu kaštieľa ako 

symbolu mesta, ale aj hlasy, aby sa o tejto otázke rozhodlo v referende, lebo sú 

dôležitejšie oblasti, ktoré potrebujú financie – cesty, kanalizácia, šport. Pred 

hlasovaním primátor odporučil poslancom hlasovať kladne. Zo 16 prítomných 

poslancov za odkúpenie kaštieľa mestom hlasovalo 14 poslancov, dvaja sa 

zdržali hlasovania. 

 Napriek rozhodnutiu MsZ ešte nebolo jasné, kto sa stane vlastníkom 

kaštieľa, keďže sa hovorilo o viacerých záujemcoch, resp. kupcoch kaštieľa. 

Nakoniec sa vlastníkom jednej z najstarších stavieb v Malackách stalo mesto 

Malacky. K podpisu zmluvy medzi mestom a rádom františkánov prišlo 6. 

septembra, preberací protokol k nehnuteľnosti podpísali 25. septembra na 

nádvorí kaštieľa provinciál františkánskeho rádu P. J. A. Mihály a primátor J. 

Ondrejka. O konkrétnych plánoch na využitie kaštieľa sa zatiaľ nehovorilo, 

odzneli však želania aby slúžil ako reprezentačný priestor. O využití kaštieľa 

rokovali predstavitelia mesta s BSK aj so súkromnými investormi.  
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8. Médiá 

 

Mestské médiá 

 

Malacký hlas (MH) 

 Dvojtýždenník MH vydávalo mesto Malacky a bol bezplatne 

distribuovaný do každej domácnosti v meste. Vedúcou redaktorkou bola Mgr. 

Ivana Potočňáková, redaktorkou PhDr. Ing. Lucia Vidanová. Redakcia sídlila 

v budove MsÚ.  

V druhom ročníku celoslovenskej súťaže obecných periodík Miestne 

noviny 2007, do ktorého sa zapojilo 141 periodík, získal dvojtýždenník MH v 

kategórii noviny mesta a mestskej časti 2. miesto. 

 Redakcia MH sa zúčastnila stretnutia Klubu redaktorov regionálnej 

a podnikovej tlače SSN v oblasti Tále –Bystrá. Ivanu Potočňákovú, 

šéfredaktorku MH , zvolili novinári za novú členku výboru klubu.   

 

eM TV  

 Televízia patrila k mediálnym nástrojom mesta. Sledovať ju mohli len 

Malačania pripojení na káblové distribučné rozvody, ktoré v meste 

prevádzkovala firma PROGRES Malacky, s. r. o. Od 1. júna mohli diváci 

sledovať vysielanie televízie aj na internete, na stránke www.malacky.sk/emtv. 

 EM TV bola členom Spolku lokálnych televízií, ako jediná z nich nemala 

obrazové, ale len textové vysielanie.  

 

Mestský rozhlas 

 Mestský rozhlas šíril svoje vysielanie v uliciach mesta Malacky každý 

pracovný deň v popoludňajších hodinách. Komerčné oznamy boli spoplatnené 

sumou 100 korún. 

 

Internetová stránka mesta 

 Na adrese www.malacky.sk sa nachádzala oficiálna internetová stránka 

mesta Malacky.  
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Regionálne tlačené médiá 

 

MY – Týždenník pre Záhorie 

 Regionálne noviny, orientované na čitateľov z okresov Senica, Skalica 

a Malacky. Šéfredaktorom bol Gabriel Kopúnek, ktorý uviedol, že snahou 

novín je prinášať pravidelne atraktívny produkt zložený z klasického 

spravodajstva, reportáží o zaujímavých ľuďoch a tiež zo športových správ. 

Redaktorom, ktorý zabezpečoval informácie z Malaciek a okolia, bol Marek 

Brna. MY - Týždenník pre Záhorie sa predával za cenu 9 Sk.  

 

Záhorák 

 Regionálny týždenník, informujúci o dianí aj v Malackách a okolí. 

Sídlom redakcie bola Senica.  

 

Internetová stránka o Malackách  

 

Malacké pohľady 

 Internetová publicistická stránka o Malackách, s podtitulom „...z druhej 

strany“ venovala veľký priestor najmä histórii mesta, ale aj športu 

a ekologickým témam. Autormi článkov boli Martin Macejka, Martin Marek, 

Jakub Valachovič a Milan Valachovič.  
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9. Cirkevný život 

 

 Správcom malackej rímskokatolíckej farnosti a dekanom malackého 

dekanátu bol vdp. Michal Pokopec, ktorý v Malackách pôsobil od roku 1991. 

Od 1. júla ho nahradil v oboch funkciách vdp. Štefan Rusňák, ktorý bol 

predtým dekanom v Kozárovciach. Novým pôsobiskom M. Pokopca sa stali 

Šenkvice.  

 Správcom farnosti pomáhali v pastoračnej činnosti kapláni. Vdp. 

Ladislav Dobrý v Malackách pôsobil do 14. februára, nahradil ho vdp. Ladislav 

Šranko. Na jeho miesto prišiel 1. júla vdp. Pavol Póša. Vdp. Pavol Tomek, 

ktorý v Malackách pôsobil od roku 2004. 6. augusta ho nahradil vdp. Štefan 

Knatek. 

 1. augusta prebiehala vo kostole Nepoškvrneného Počatia Panny Márie 

slávnosť Porciunkula, ktorá sa slávi vo františkánskych kostoloch. Slávnostnú 

svätú omšu celebroval osvietený Opát Ignác Bronislav Kramár, OPraem. 

Mládežnícku sv. omšu celebroval bývalý malacký kaplán  vdp. Andrej 

Kalamen. 

 28. novembra sa konal vo veľkej zasadačke MsÚ seminár venovaný téme 

sociálneho učenia cirkvi. V rámci programu vystúpil dekan vdp. Štefan Rusňák, 

biskup Mons. František Rábek, ThDr. Anton Solčiansky, PhD. a ThLic. Marek 

Krošlák. Seminár sa konal v spolupráci s Ordinariátom Ozbrojených síl 

Slovenska a MsÚ v Malackách. 

 V priebehu roka sa konalo aj niekoľko pútí. 8. augusta bola farská púť do 

Žarošíc, kresťanskí seniori potom dvakrát putovali do Šaštína (24. septembra 

a 13. októbra). 

 25. decembra sa konala jasličková slávnosť pre deti a o deň neskôr 

koledovali deti po domácnostiach v rámci akcie nazvanej Dobrá novina. 

Koledovanie bolo spojené so zbierkou pre núdznych v treťom svete. 

 V priebehu roka bolo pokrstených 150 ľudí, manželstvo v kostole 

uzatvorilo 60 párov a bolo 104 cirkevných pohrebov. Prvé sväté prijímanie 

prijalo 118 ľudí. Birmovka sa konala 15. apríla, biskup Mons. Štefan Vrablec 

birmoval 87 ľudí. 
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10. Šport  

 

Udalosti 

 

Športovec roka 

 V roku 2007 boli ocenení najlepší malackí športovci za rok 2006. 

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo v piatok 13. apríla v SD MCK. 

V kategórii mládež získala cenu atlétka Alexandra Štuková, boxer Dávid 

Klíma, vodný motorista Peter Štefanovič, džudista Ondrej Papiernik 

a basketbalista Adam Kurák. Medzi dospelými bola ocenená atlétka Barbora 

Šimková, horolezec Vladimír Hembeš, volejbalistka Lucia Michalovičová, 

karatista Štefan Polák, športový strelec Daniel Jurkovič. Ceny dostali aj 

najlepšie športové kolektívy: futbalisti – seniori ŠK Malacky, sáloví futbalisti 

1. FSC Nafta Malacky a stolní tenisti – starší žiaci MSK Malacky. 

Najobľúbenejším športovcom sa na základe ankety v Malackom hlase stal 

vodný motorista Peter Štefanovič. Organizátorom podujatia bola komisia športu 

a sociálnych vecí pri MsZ v Malackách.  

 

Beh oslobodenia 

 Jubilejný 35. ročník Behu oslobodenia sa uskutočnil 8. mája. Medzi 

najmladšími žiakmi zvíťazil M. Sirota zo ZŠ Štúrova a S. Stupňanová zo ZŠ 

Záhorácka. Z mladších žiakov zvíťazili D. Jursa zo ZŠ Dr. J. Dérera a D. 

Ferienčíková zo ZŠ Záhorácka (obaja 3. a 4. ročníky) a M. Koch zo ZŠ 

Záhorácka a R. Sekáčová zo ZŠ Záhorácka (obaja 5.-7. ročníky). V kategórii 

starších žiakov zvíťazil L. Andrla zo ZŠ Závod a A. Mackovichová zo ZŠ 

Záhorácka. Medzi dorastencami skončil prvý D. Šimek z AC Malacky, 

dorastenky neštartovali. Najrýchlejšia žena bola M. Pašteková z Malaciek 

a najrýchlejší muž bol J. Valachovič z AC Malacky. Najmladším účastníkom 

súťaže bol T. Vasaráb z MŠ Kostolište (narodený v roku 2002), najstaršou 

účastníčkou bola M. Pašteková (narodená 1953). Pohár CVČ Malacky získala 

ZŠ Záhorácka, ktorej žiaci dosiahli najlepšie výsledky.  
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Športové hry malackej mládeže 

 36. ročník Športových hier malackej mládeže, v ktorých žiaci ZŠ bojujú 

o putovný Pohár primátora mesta, sa nekonal ako zvyčajne v zámockom parku, 

ale na školských dvoroch jednotlivých ZŠ. Cieľom zmeny bolo zapojiť do 

športových súťaží viacerých žiakov, prvý raz štartovali aj žiaci prvého stupňa. 

Súťažilo sa v ôsmich disciplínach. V atletike chlapcov 1. a 2. ročníka zvíťazila 

ZŠ Štúrova, v atletike dievčat 1. a 2.ročníka patrilo prvenstvo ZŠ Záhorácka. 

Vo volejbale žiačok 8. a 9. ročníka si prvenstvo odniesli dievčatá zo ZŠ Dr. J. 

Dérera. Vo vybíjanej dievčat 3. a 4. ročníka zvíťazila ZŠ Štúrova. Vo futbale 

chlapcov 3. a 4. ročníkov boli najlepší žiaci zo ZŠ Záhorácka. V hádzanej 

chlapcov 8. a 9. ročníkov zvíťazila ZŠ Štúrova. Basketbal 5. až. 7. ročníkov 

vyhrali dievčatá zo ZŠ M. Olšovského a chlapci zo ZŠ Dr. J. Dérera. Celkovým 

víťazom sa stala ZŠ Záhorácka, ktorá bola o bod lepšia ako ZŠ Štúrova. Tretia 

skončila ZŠ Dr. J. Dérera.  Vecné ceny a diplomy si víťazi prevzali v SD MCK 

z rúk primátora mesta J. Ondrejku a predsedu Komisie školstva a sociálnych 

vecí A. Pašteku.  

 

Večerný beh zdravia 

14. septembra sa uskutočnil 24. ročník večerného behu zdravia – behu 

vďaky SNP. Počet účastníkov bol najmenší v histórii, na štart sa postavilo len 

96 pretekárov. V kategórii rodičia s deťmi zvíťazili V. a J. Voržáčkovci 

z Malaciek s mamou, medzi žiakmi 1. a 2. ročníka zvíťazil A. Cingel zo ZŠ 

Záhorácka a R. Krajovská zo ZŠ M. Olšovského, spomedzi tretiakov 

a štvrtákov skončili prví M. Doller a K. Zváčová, obaja zo ZŠ Záhorácka. 

Medzi žiakmi 5. a 6. ročníkov zvíťazil D. Jursa zo ZŠ Dr. J. Dérera a P. Ziková 

zo ZŠ Záhorácka. Z najstarších žiakov ZŠ skončili prví M. A. Drozda a R. 

Sekáčová, obaja zo ZŠ Záhorácka. J. Beňa a M. Sršňová dominovali 

v dorasteneckej kategórii a J. Valachovič a A. Hollá medzi dospelými (všetci 

z AC Malacky). Najmladším pretekárom bol J. Voržáček, narodený v roku 

2004. Najstaršou účastníčkou bola M. Antálková, narodená v roku 1954. 

Organizátormi podujatia boli Komisia pre školstvo a sociálne veci pri MsZ, 

Klub mladých sociálnych demokratov, ZŠ. Dr. J. Dérera, CVČ, AC a ŠK 
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Malacky, OZ PEER, SZTP Malacky. Trať pomáhali zabezpečovať požiarnici 

z DHZ Malacky, príslušníci MsP a PZ SR.  

 

Malacká desiatka 

 Malacká desiatka bola záverečným pretekom Grand Prix Záhorie, ktoré 

sa uskutočňovali pod patronátom ZOZO. 24. ročníka cestného behu, ktorý bol 

zaradený aj do celoslovenskej bežeckej ligy, sa zúčastnilo 108 pretekárov. 

Súčasťou pretekov boli pre najmenších športovcov preteky Malacký kilometer, 

v ktorom sa predstavilo vyše štyridsať detí. Medzi najmladšími žiačkami 

zvíťazila v Malackom kilometri Dominika Dérerová zo ZŠ Borský Sv. Jur, 

medzi chlapcami Michal Lörinczi zo ZŠ Záhorácka. Z mladších žiakov 

dominovali R. Sekáčová a M. A. Drozda, obaja zo ZŠ Záhorácka. Medzi 

staršími žiakmi zvíťazili V. Harculová z AC Malacky a M. Koch zo ZŠ 

Záhorácka. V desiatke zvíťazil v žiackej kategórii D. Tomič z Galanty, 

v juniorskej R. Valent z MAC Rača. V kategórii mužov 20-39-ročných bol prvý 

M. Hlúpik z AŠK Grafobal Skalica, v kategórii 40-49-ročných Ján Moravec 

z ŠKP Skalica, spomedzi 50-59-ročných Jaroslav Šmýd z BK Hodonín, z 60-69-

ročných F. Husár z Trenčína a z najstarších D. Paško z Tatrakonu Poprad. 

Medzi ženami vo veku 20-34 rokov zvíťazila Z. Nováčková z STU Bratislava, 

v kategórii 35-49-ročných Z. Stoličná z Bratislavy, v kategórii nad 50 rokov M. 

Krčmárová z BBS Bratislava. Najmladším pretekárom bol D. Tomič, narodený 

v roku 1994. Najstarším bol D. Paško, narodený v roku 1935. Najrýchlejším 

pretekárom bol M. Hlúpik, ktorý trať zabehol za 32:34 min. Najrýchlejším 

Malačanom bol J. Valachovič s časom 3:39 min.   

 

Športové kluby a oddiely 

 

Telovýchovná jednota Strojár Malacky 

 

 Predsedom TJ bol Ing. Pavol Oreský. Členmi výboru boli Ing. Katarína 

Krasňanská, Mgr. Dušan Šuster, Ing. Uher, Zdeno Rehák, Stanislav Fronc 

a Mgr. Branislav Orth. Predsedom kontrolnej a revíznej komisie bol Jozef 
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Gelinger. V roku 2007 mal Strojár v deviatich športových odvetviach 539 

členov.  

 

Volejbal 

 Volejbalisti mali 65 členov a v súťažiach mali šesť družstiev. Mužské 

i ženské družstvo hralo v najvyššej slovenskej súťaži, v extralige. V základnej 

časti súťaží sa obom družstvám podarilo prebojovať sa do play-off.  Muži, 

ktorých trénoval Jozef Schreiber, sa v play-off stretli s VKP Bratislava. Do 

ďalších bojov nepostúpili, skončili na šiestom mieste. Do sezóny 2007/2008 

vstúpili volejbalisti s týmto kádrom: nahrávači - Kobza (Slodička, Masný, 

Kuračka), smečiari – Baran, Muráň, Rehák, Petrovič, Šmahel, blokári – Fialan, 

Janík, (Haba, Šamulka), liberá – Podhorný, Rusňák.  

Ženy sa pod vedením Libuše Šimkovej prebojovali do play-off z piateho 

miesta, v play-off ich čakala Slávia UK Bratislava. Nakoniec skončili na 

šiestom mieste. Bola to najúspešnejšia sezóna v histórii ženského oddielu. 

Kvôli nedostatku financií však predali extraligovú licenciu tímu prvej ligy VK 

ZSŠ Račianska Bratislava.  

Juniorky hrali v druhej lige. 

 V dňoch 14.-15. júla prebiehal na letnom kúpalisku turnaj CASPER 

Beach Volley Action, zaradený do série majstrovstiev Slovenska. Turnaja sa 

zúčastnilo 16 dvojíc v mužskej a osem dvojíc v ženskej kategórii. Víťazkami 

v ženskej časti sa stali bývalé hráčky Strojára Malacky Z. Snopková a D. 

Ďuržová. Medzi mužmi zvíťazila dvojica Namešanský a Gyurkovszky. 

 V 48. ročníku turnaja o Pohár SNP sa darilo Malačanom. Z dvoch skupín 

do semifinále postúpili obe družstvá malackého Strojára, Nitra a Sokol Viedeň. 

Vo finále Malacky jednoznačne porazili Nitru vo dvoch setoch. Súboj o tretie 

miesto vyhrali opäť domáci.  

 Okrem týchto turnajov ešte volejbalový oddiel zorganizoval 10. ročník 

mixvolejbalového turnaja a Vianočný volejbalový kolotoč.  
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Basketbal  

 Basketbalový oddiel mal v súťažiach sedem družstiev a 82 členov. 

Oddiel sa venoval najmä práci s mládežou. Do reprezentačných výberov SR 

boli zaradení hráči Kurák, Čech, Bojanovský, Uher, Pištelák, Marcová a 

Spustová. Oddiel usporiadal 8. ročník turnaja v streetbale a 34. ročník 

memoriálu PhMr. Karola Oreského.  

Družstvá kadetov, žiačok a minibasketbalistiek sa v dňoch 7.-9. 

septembra zúčastnili na medzinárodnom turnaji Ostrava cup 2007, na ktorom 

bojovalo 82 družstiev zo štyroch krajín.  

 17. novembra sa z iniciatívy malackých funkcionárov odohral v ŠH 

Malina prvoligový zápas medzi basketbalistkami majstrovského Slovana 

Bratislava a KOSIT 2013 Košice. Zvíťazili Košičanky v pomere 45:105.  

 

Hádzaná 

 Oddiel hádzanej mal 72 členov a dve družstvá. Muži hrali v prvej lige, 

no do jesennej časti 2007/2008 sa vzhľadom na náročnosť súťaže prihlásili len 

do druhej ligy, v ktorej patrili medzi najlepších. Trénerom bol Milan Mikulčák. 

Dorastenci hrali tiež v druhej lige, v ktorej boli po jesennej časti na čele 

tabuľky. Viedol ich tréner Ľudovít Oslej. Aktívne bolo i družstvo starých 

pánov. 

 21. júla sa uskutočnila na letnom kúpalisku tretí ročník turnaja 

v plážovej hádzanej. Putovný pohár získal obhajca Drink team z Bratislavy. 

Cenu pre najsympatickejšieho hráča si odniesol Malačan Tomáš Urbanovič.  

 

Kulturistika 

 Kulturisti mali 48 členov, využívali na cvičenie priestory posilňovne 

v Sokolovni. Denis Tanglmayer sa stal juniorským majstrom SR v silovom 

trojboji a trikrát prekonal slovenský rekord v tlaku a v ľahu. 

 

Tenis 

 Tenisový oddiel tvorilo 85 členov. Najvyššie v slovenskom rebríčku sa 

vypracoval na 36. miesto vo štvorhre Radoslav Korbel a medzi veteránmi na 
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11. miesto Ľuboš Čepka vo dvojhre. Alžbeta Gelingerová sa prebojovala do 

finále v štyroch turnajoch, z toho bola dvakrát úspešná. V súťažiach mali 

tenisti päť družstiev. 

 Na dvorcoch Tenisového klubu Strojár Malacky v Zámockom parku sa 

v dňoch 22.-23. septembra uskutočnil 8. ročník tenisového turnaja amatérskych 

neregistrovaných tenistov vo dvojhre ARTEMIS CUP 2007. Súťažilo 25 

tenistov, do semifinále postúpili Malačania V. Režný, V. Taraba, I.Matúšek 

a M. Čermák z Moravského Sv. Jána. Vo finále porazil V. Režný I. Matúška 2:0 

na sety. Okrem toho oddiel zorganizoval turnaj malackých registrovaných 

tenistov Malacký rebríček 2007 a spoluorganizoval turnaj amatérov Benzina 

Cup 2007.  

 

Karate 

 Oddiel karate mal 51 členov. Najúspešnejší reprezentant klubu karate 

Štefan Polák začal rok 2007 účasťou na súťaži Slovenský pohár a super pohár 

seniorov v Nových Zámkoch – 1. kolo. V kategórii kumite seniorov obsadil 

prvé miesto. Dorastenci a žiaci sa č. februára zúčastnili 3. kola súťaže Pohár 

AKB v Bratislave. Tomáš Celery získal bronzovú medailu v kategórii kumite 

mladších dorastencov do 65 kg a rovnako dopadla Jeanette Eckerová 

v kategórii kata mladších žiačok. 

 Koncom augusta sa v maďarskom Šoprone uskutočnil medzinárodný 

seminár karate v štýle gohu-ryu za účasti karatistov zo Slovenska, Maďarska, 

Poľska, Veľkej Británie, USA a Grécka. Z oddielu Karate klubu TJ Strojár 

Malacky sa seminára zúčastnili Š. Polák, A. Reháková, M. Pullmann a V. 

Dzúrová. Seminár sa končil skúškami a udeľovaním stupňov technickej 

vyspelosti. Previerku pred medzinárodnou komisiou určenou Japonskou 

federáciou karate (JKF) úspešne absolvoval aj Štefan Polák, ktorý získal 2. Dan 

JKF.  

 

Obor turistiky 

 Odbor mal 58 členov. Turisti zorganizovali a zúčastnili sa viacerých 

podujatí na Slovensku i v zahraničí. V decembri to bol tradičný výstup na 
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Vysokú v Malých Karpatoch. Ing. Miloš Kuchárek vystúpil v auguste pilierom 

na Voliu vežu vo Vysokých Tatrách a zúčastnil sa expedície na dve najvyššie 

hory Turecka Ararat (5156 metrov n. m.) a Mt. Suphan (4434 metrov n. m.), 

ktorá prebiehala v dňoch 25. augusta až 7. septembra.  

  

Džudo 

 Predsedom oddielu džuda bol Ivan Brajer. Oddiel mal 33 členov, 

väčšinou z radov mládeže. Denis Hospodársky sa stal majstrom Slovenska, 

Kristína Nováková a Lucia Kolandrová skončili vo svojich kategóriách druhé 

na Slovensku a Lucia Piváčková tretia.  

 66 džudistov z ôsmich oddielov sa stretlo 15. septembra v ŠH Malina, 

kde prebiehal tretí ročník súťaže Memoriál Jakuba Habudu. Malacký oddiel 

zastupovali ôsmi džudisti vo veku sedem až štrnásť rokov. Zvíťazil klub STU 

Bratislava, JUDO club Strojár Malacky skončil na treťom mieste, pričom získal 

štyri prvé miesta (L. Kolandrová, P, Kunšteková, L. Piváčková, D. 

Hospodársky), dve druhé miesta (K. Nováková a M. Valentová) a dve tretie 

miesta (L. Piffko a M. Matúš). 

 

Odbor Rekreačnej telesnej výchovy a športu 

 Tento odbor mal 46 členov, tvorili ho oddiel jogy a oddiel rekreačného 

volejbalu. Odbor usporiadal seminár na Bukovej zameraný na relaxačné 

a dychové cvičenia, ako aj miniturnaj vo volejbale.  

 

Ostatné športy 

 

Atletika 

V priestoroch ZŠ Záhorácka pôsobil pod vedením trénerov Mgr. 

Vladimíra Handla a PaedDr. Petra Filipa klub AC Malacky. Atléti sa zúčastnili 

mnohých pretekov na Slovensku aj v zahraničí a boli mimoriadne úspešní. 

 Majstrovstvá SR juniorov a dospelých sa konali v atletickej hale Elán 

v Bratislave. Barbora Šimková Zvíťazila v behu na 60 metrov i na 200 metrov. 

Alexandra Štuková zvíťazila v behu na 400 metrov. Aneta Hollá sa stala 
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juniorskou majsterkou v behu na 800 metrov, v ženskej kategórii skončila na 

druhom mieste. Podobne sa darilo Kataríne Ďuricovej v trojskoku – medzi 

juniorkami zvíťazila, medzi ženami bola tretia. V skoku do diaľky získala 

medzi juniorkami bronzovú medailu, v ženskej kategórii skončila na piatom 

mieste. 

 Malackí atléti boli úspešní aj na medzinárodných atletických pretekoch – 

Mítingu olympijských nádejí 2007, ktorý sa konal 8. mája. J. Beňa skončil na 

druhom mieste v behu na 800 metrov, na tej istej vzdialenosti si tiež druhé 

miesto vybojovala A. Hollá. Medailové ťaženie Malačanov zavŕšila A. Štuková, 

ktorá zvíťazila v behoch na 100 a 200 metrov.  

 V rámci Svetového dňa atletiky, ktorý vyhlásila Medzinárodná atletická 

federácia, sa 3. a 11. mája zúčastnili atléti z Malaciek pretekov v Brne 

a v Bratislave. A. Štuková v kategórii dorasteniek zvíťazila v šprintoch na 60 

a 100 metrov. Na najvyššie priečky dosiahli aj Barbora Šimková medzi ženami 

– prvé miesto v behu na 60 metrov a druhé miesto na 100 metrov, juniorka A. 

Hollá – tretie miesto v behu na 60 metrov a druhé miesto na 800 metrov, 

dorastenci Daniel Šimek – tretie miesto na 60 a na 100 metrov – a Ján Beňa – 

druhé miesto v behu na 1500 metrov. Žiačka A. Mackovichová skončila tretia 

v behu na 60 metrov a druhá na 100 metrov.  

  Na Majstrovstvách Slovenska dorastu v atletike bol úspešný Ján Beňa, 

ktorý si vybojoval na 800-metrovej trati premiérový titul majstra Slovenska pod 

šírym nebom. Postúpil na Majstrovstvá sveta v atletike do 17 rokov a na 

Európsky olympijský festival mládeže (EYOF).  

 Cez víkend 31. júna a 1. júla sa v Dubnici nad Váhom konali atletické 

majstrovstvá Slovenska mužov a žien. V behu  na 400 metrov získala A. 

Štuková striebornú medailu, na 200 metrov zvíťazila. šprintérka B. Šimková 

získala zlato na 100-metrovej trati a na 200-metrovej striebro. A. Hollá 

skončila tretia v behu na 800 metrov a J. Beňa dobehol na rovnakej trati piaty. 

Skokanka K. Ďuricová si v trojskoku vybojovala štvrté miesto.   

 Na Majstrovstvách sveta do 17 rokov v atletike dosiahla obrovský úspech 

A. Štuková, ktorá získala bronzovú medailu v behu na 400 metrov. Okrem nej 

sa na majstrovstvách predstavil aj J. Beňa.   
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 Z Európskeho olympijského festival mládeže, ktorý prebiehal koncom 

júla v Belehrade, sa vrátila A. Štuková zo zlatou medailou za víťazstvo v behu 

na 400 metrov. Ján Beňa získal ocenenie od Európskej asociácie Fair play.  

 Na majstrovstvách SR v atletike žiakov v Banskej Bystrici získala A. 

Mackovichová dve strieborné medaily v šprinte na 60 metrov a 150 metrov, na 

300-metrovej trati dobehla tretia. Medailu získala aj C. Hladíková v behu na 80 

metrov prekážok.  

 

Box  

Boxing club RTJ Malacky bola pod záštitou Slovenskej Asociácie 

Boxerov Amatérov. BC RTJ Predsedom bol Jozef Blažo, hlavným trénerom bol 

Ali Reisenauer. 

 10. a 11. marca sa vo Vranove nad Topľou konali Majstrovstvá SR 

v boxe kadetov. Malacky reprezentovali Dávid Klíma a Igor Bakan, ktorých 

sprevádzali tréneri Ján Brandejs a Miroslav Kanďár. Igor Bakan skončil na 

treťom mieste v kategórii do 54 kg, Dávid Klíma získal titul majstra Slovenska 

v kategórii do 52 kg, v poradí už štvrtý. 

 V dňoch 20.-22. apríla sa malacký klub zúčastnil Majstrovstiev SR 

v boxe mužov v Košiciach.  Juraj Kimlička získal v kategórii do 64 kg 

striebornú medailu. 

 RTJ zorganizovala v dňoch 16.-17. júla v Letnom ringu A. Reisenauera 

XII. ročník medzinárodného turnaja o pohár Záhoria v boxe kadetov a juniorov. 

Na bojoch v ringu sa zúčastnili reprezentanti SR, ČR a Maďarska. Celkovým 

víťazom sa stal „A“ výber Slovenska. Farby Slovenska reprezentovali domáci 

boxeri Dávid Klíma a Igor Bakan.  

 18.-19. augusta sa boxeri zo Slovenska zúčastnili súťaže v maďarskom 

Kiskunfélegyháza. Z RTJ Malacky Slovensko reprezentovali kadeti D. Klíma 

a I. Bakan. Druhý menovaný získal bronzovú medailu. Členom výpravy bol aj 

tréner z Malaciek A. Reisenauer, vedúcim výpravy bol J. Blažo.   

 24. novembra sa v ŠH Malina uskutočnil 3. ročník Memoriálu Aliho 

Reisenauera. Kvalitný box v podaní boxerov z ČR, Maďarska a Slovenska. 

V sprievodnom programe sa predviedli malackí džudisti, karatisti, tae-bo A. 
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Reisenauera ml. a A. Capueira z Bratislavy a Komárna. Vystúpili sa aj 

mažoretky a tanečná skupina Saltatrix. Pútačom pre divákov boli tiež svetelné 

efekty a laserová šou.  

 

Cyklistika 

Cyklisti, členovia SCK Záhorák, otvorili v apríli už  7. cykloturistickú 

sezónu. V jej priebehu pripravili niekoľko podujatí, výletov na Slovensku aj do 

zahraničia. Na čele klubu, ktorý pôsobil ako občianske združenie, bol Peter 

Patsch. 

V Malackách tiež pôsobil Amateur cyclo club Malacky a občianske 

združenie Albatros plus, na čele ktorého stál Milan Merc. 

 1. a 2. septembra žili Malacky vrcholovou cyklistikou. Stali sa etapovým 

a zároveň cieľovým mestom pretekov Okolo Slovenska, ktorých sa zúčastnili 

cyklisti z trinástich krajín. Cyklisti prechádzali tzv. Malackým okruhom, ktorý 

začínal na Záhoráckej ulici, pokračoval cez Koziu, Veľkomoravskú, 

Jánošíkovu, Novomeského, Štúrovu, Stupavskú, Ul. gen. M. R. Štefánika, 

Námestie SNP a Ľuda Zúbka až na Radlinského ulicu, kde pred MsÚ okruh 

končil. Situáciu v uliciach kontrolovalo asi 60 dobrovoľníkov a usporiadateľov. 

1. septembra sa konala druhá poletapa štvrtej etapy pretekov, ktorá začala 

v Starej Turej a skončila v Malackách. Dĺžka trate bola 94,4 kilometrov. 

Víťazom sa stal Slovinec Matej Stare. Preteky vyvrcholili v nedeľu 2. 

septembra záverečnou piatou etapou po cestách Bratislavského kraja, pričom 

štart aj cieľ tejto etapy, ktorej trasa merala 149,6 kilometrov, bol v Malackách. 

Víťazom tejto etapy sa stal Poliak Kazimierz Stafiej, celkovým víťazom sa stal 

Holanďan Joost Van Leijen. Na malackom okruhu štartovalo 107 pretekárov. 

Atmosféru pretekov dotváral kultúrny program, v ktorom sa predstavili AC+, 

Senzus, Roc’han a ľudová hudba H. Šagalovej. Náklady na preteky dosiahli 

v Malackách pol milióna korún, financovali sa zo sponzorských zdrojov.  

 

Florbal 

 V meste pôsobili tri florbalové kluby. IBK Malacky malo päť družstiev 

(muži, ženy, starší a mladší žiaci, mladšie žiačky). Prezidentom klubu bol Peter 
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Ďuriš, viceprezidentom Oto Divinský. Predsedom klubu FBC Wizards Malacky 

bol Peter Šefčík. Podpredsedom bol Branislav Kura, neskôr ho vystriedal Patrik 

Kožuch. Tretí klub Stars Malacky vznikol v tomto roku, keď sa väčšina hráčov 

klubu FBC Wizards Malacky rozhodla založiť vlastný klub.  

V dňoch 18. a 19. augusta sa v ŠH Malina uskutočnil 1. ročník 

Záhoráckeho pohára vo florbale, ktorý usporiadal klub TJ Sokol Gajary. Na 

turnaji štartovali tri malacké kluby – Wizards, Stars a IBK, usporiadatelia 

z Gajár, ale aj družstvá zo slovenskej florbalovej špičky – Dragons Ružinov 

a DFA Nitra, ale aj české kluby z Mikulova a Lanžhota. Z malackých klubov si 

najlepšie počínali Wizards, ktorí sa umiestnili na piatom mieste, celkovým 

víťazom sa stali hráči Dragons z Ružinova. 

 

Futbal  

 Prezidentom ŠK FO Malacky bol Jozef Stipanitz, členmi výboru boli 

tréneri a vedúci mládežníckych družstiev a mužstva seniorov. Mužstvo seniorov 

hrávalo tretiu ligu Bratislavského futbalového zväzu. Futbalový klub mal štyri 

mládežnícke mužstvá. Dve mužstvá žiakov, ktoré hrávali regionálnu ligu 

mladších a starších žiakov a dve mužstvá dorastencov, ktorý hrávali tretiu 

dorasteneckú ligu mladšieho a staršieho dorastu. Mužstvo starších dorastencov 

bojovalo o postup do druhej ligy a dorastenci pravidelne doplňovali mužstvo 

seniorov v majstrovských zápasov. Taktiež starší dorastenci úspešne pôsobili 

v pohári Bratislavského futbalové zväzu, kde napokon vo finále porazili 

dorastencov bratislavského Slovana a stali sa víťazmi pohára BFZ pre sezónu 

2007/2008. Počet všetkých členov ŠK FO Malacky dosahoval číslo 120, ktoré 

tvoria hráči, funkcionári a dobrovoľní usporiadatelia. Taktiež klub ŠK Malacky 

bol spoluorganizátorom viacerých mestských akcii ako Večerný beh zdravia, 

Hry malackej mládeže a reprezentoval na  futbalových turnajoch v rámci 

družobných vzťahov mesta.   

 Klub ŠK Žolík Malacky združoval deti vo veku do 14 rokov. 

Prezidentom klubu bol Ctimír Maglen, manažérom František Lörinczi. 
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Futsal 

 Futsalový oddiel 1. FSC Nafta Malacky hrával v najvyššej slovenskej 

súťaži. Predseda klubu a výkonný prezident bol Dušan Radovič.  

 

Hokejbal 

 V Malackách pôsobil hokejbalový klub HBK Malacky – IRON PIGS, 

vedúcim klubu bol Dušan Janota. V klube existovali dve družstvá, spolu tu 

pôsobilo 44 hráčov. Juniori (15-17-roční) trénovali pod vedením Michala 

Kojsa. V septembri sa prihlásili do Juniorskej hokejbalovej ligy v Bratislave. 

Problémom boli nedostatočné podmienky v meste, kvôli ktorým hokejbalisti 

chodili trénovať do Bratislavy, resp. trénovali na hádzanárskom ihrisku. 

Hokejbalové ihrisko v Malackách nebolo.  

  

Horolezectvo 

 HK James Malacky mal na starosti RNDr. Milan Valachovič, CSc. Šesť 

horolezcov z Malaciek a päť horolezcov z Prievidze sa stretlo na 

pieskovcových vežiach v Českom Raji na klubovej akcii na prelome apríla a 

mája. 

 

Kynológia 

 Vedúcim Kynologického klubu Záhorák bol Ing. Milan Freund. Klub 

zorganizoval 16. septembra na Kamennom mlyne svetovú výstavu bieleho 

švajčiarskeho ovčiaka. Deň predtým sa vo výcvikovom areáli na Ul. Janka 

Kráľa v Malackách uskutočnili Majstrovstvá sveta vo výkone. 

 

Letecký klub 

 Člen Záhoráckeho leteckého klubu Malacky Jozef Sajan si na 

majstrovstvách SR vybojoval bronzovú medailu. Dva súťažné letové dni 

preverili súťažiacich vo dvoch disciplínach – navigačný let a presnosť pristátia. 

Napriek nule z navigácie dokázal vďaka výsledkom v druhej disciplíne získať 

tretie miesto. 
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Stolný tenis 

 Stolnotenisový klub pôsobil v hale na Sasinkovej ulici. Hlavným 

zameraním klubu bola starostlivosť a výchova talentovaných mladých stolných 

tenistov a reprezentácia mesta Malacky. Predsedom klubu bol Anton Novota, 

hlavným trénerom Alexander Saprykin. Klub mal 68 členov. 

 

Športová streľba 

 Predsedom športovostreleckého klubu (ŠSK) bol MUDr. M. Haramia. 

V priestoroch malackej strelnice vyvrcholil 15. septembra siedmy ročník 

Majstrovstiev Slovenska v pištoľovom trojboji. Organizátorom podujatia bol 

Slovenský zväz vojakov v zálohe a ŠSK v Malackách. Otvorenia sa zúčastnil aj 

minister obrany F. Kašický. Takmer 40 strelcov súťažilo vo dvoch kategóriách 

– pištoľ a revolver. Obe vyhral Jozef Jancek z Hruštína.  

 

Vodný motorizmus 

 Oddiel vodného motorizmu v Malackách patril medzi najmenšie na 

Slovensku. Predsedom oddielu bol Emil Jung.   

V roku 2007 sa darilo mládežníkom. Malačan Peter Štefanovič sa stal 

majstrom Slovenska v triede JUNIOR. Vo formule FUTURE bol tiež najlepším 

na Slovensku, na majstrovstvách Európy v Prahe sa potom umiestnil na druhom 

mieste v paralelnom slalome a v celkovom poradí mu patrila bronzová medaila. 

Ako člen reprezentačného tímu sa zúčastnil aj majstrovstiev sveta v Nemecku. 

V paralelnom slalome obsadil piate miesto. Medzi najlepších vo svojich 

kategóriách v celoslovenskom meradle patrili aj ďalší juniori Tomáš Žáček 

a Barbora Jungová.  

Medzi dospelými sa darilo Emilovi Jungovi, ktorý sa stal vicemajstrom 

Slovenska, obsadil druhé miesto v Pohári priateľstva a na vyhodnotení súťaže 

Castrol Cup v Tatrách  si prevzal ocenenie za celkové druhé miesto. Na 

majstrovstvách Európy v Bratislave získal bronzovú medailu a na 

majstrovstvách sveta v maďarskom Szegede obsadil štvrté miesto.   

 

Tanečný šport 
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 V máji sa v Devínskej Novej Vsi uskutočnila súťaž v tanečnom športe. 

GALA CUP 2007. Malacky reprezentovalo desať tanečných párov v rôznych 

vekových kategóriách. V juniorskej kategórii sa darilo páru Daniel Ondruš 

a Laura Olexová, ktorí si vybojovali 3. miesto. V kategórii dospelých obsadil 

pár Jozef Knotek a Monika Ondrisková 2. miesto v latinskoamerických tancoch. 

Medzi seniormi získali bronz v latinskoamerických tancoch Jozef a Miroslava 

Čutkovci.  Jozef a Gabriela Csizmaziovci obsadili 3. miesto v štandardných aj 

latinskoamerických tancoch v kategórii Senior D. 
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Športoviská 

 

Klzisko 

 V zámockom parku na hádzanárskom ihrisku bolo cez zimu vybudované 

klzisko v rámci projektu Rekreačný areál v Zámockom parku v Malackách. 

Umelá ľadová plocha s rozmermi 20x40 metrov v hodnote takmer 8 miliónov 

Sk  je majetkom mesta, na rok ju do správy dostala TJ Strojár Malacky. Zimná 

sezóna na klzisku sa skončila v nedeľu 11. marca. Celkovo klzisko navštívilo 

približne 7 000 návštevníkov. Denne si plochu objednávali hokejové kolektívy, 

aj skupiny žiakov z malackých škôl. Najväčšia návštevnosť bola cez zimné 

prázdniny. Úspešný bol aj karneval na ľade. 

 Zisk z prevádzky ľadovej plochy zostával TJ Strojár a bol použitý na 

rozvoj športu. V prvej sezóne išlo o hrubú sumu vyše 100-tisíc korún. Montáž 

a demontáž ľadovej plochy stál ročne 600-tisíc korún.  

Ďalšia sezóna začala 23. novembra, klzisko mal opäť v prenájme TJ 

Strojár za mesačný poplatok 12-tisíc korún. Vstupné bolo pre deti 20 korún, pre 

dospelých 30 korún, čas nebol obmedzený. Skupiny si mohli celé klzisko 

prenajať za 1200 korún.  

   

Športová hala (ŠH) Malina  

 V meste bola plne využívaná ŠH Malina, ktorú prevádzkovala 

príspevková organizácia mesta AD HOC. Jej riaditeľom bol Vladimír Mihočko. 

 V ŠH bola k dispozícii plaváreň, ktorú využívala verejnosť, školy, aj 

plavecká škola. Telocvičňa nad plavárňou slúžila viacerým športom. Prebiehali 

tu zápasy volejbalovej extraligy, druhej florbalovej ligy, ďalej sa využívala na 

basketbalové stretnutia, sálový futbal, hádzanú, tenis a ďalšie športy, resp. 

podujatia. Odohral sa tu aj kvalifikačný turnaj o postup na Majstrovstvá sveta 

vo florbale v kategórii mužov do 19 rokov. Rovnako hala poskytovala priestor 

aj kultúrnym podujatiam, najväčšou takou udalosťou bol koncert Heleny 

Vondráčkovej alebo zimný StreetFest. 
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 V ŠH mohli občania tiež využívať služby sauny, posilňovne, masáže, 

v prevádzke bola kolkáreň, lezecká stena a strelnica na vzduchové zbrane. 

Doplnkové služby poskytovalo solárium, bufet a videopožičovňa. 

 

Letné kúpalisko 

 Otvorenie sezóny letného kúpaliska na Jesenského ulici prebiehalo počas 

Dňa detskej radosti 2. júna. V uplynulom období prebehla v areáli kúpaliska 

rekonštrukcia. Detský bazén bol obložený vymývanou dlažbou, obnovili sa 

nátery malého aj plaveckého bezéna. Pribudla dráha „kamikadze toboganu“. 

Rozšírilo sa detské ihrisko s hojdačkami. K novým atrakciám patria ruské kolky 

a mobilný basketbalový kôš. Okrem toho boli pre návštevníkov kúpaliska 

pripravené služby ako poskytnutie skrinky, vypožičanie slnečníka a ležadla, 

minigolf, stolný tenis, ako aj občerstvenie. Prevádzkovateľom kúpaliska bola 

organizácia AD HOC.  

  

 



 98 

11. Výstavba, doprava a pošta 

 

Pošta 

 Od 1. júna boli v Malackách dve pobočky Slovenskej pošty, a. s. 

Pobočka Malacky 1 sídli dlhé roky na Zámockej ulici, v tomto roku bola 

otvorená nová podávacia pošta Malacky 312 na sídlisku Juh v areáli MŠ na 

Štúrovej ulici.  

Otvoreniu pošty predchádzalo rozhodnutie poslancov MsZ, ktorí 

schválili prenájom priestorov s rozlohou 147 m2 za cenu 1 euro za m2 ročne 

v prospech Slovenskej pošty. Na základe uznesenia MsZ vykonalo mesto 

rekonštrukciu objektu a pošta zabezpečila vybavenie pobočky nábytkom 

a technickým zariadením. Náklady na rekonštrukciu priestorov si vyžiadali 1, 5 

milióna Sk z rozpočtu mesta.  

Nová pobočka poskytovala kompletné poštové služby vrátane služieb 

Poštovej banky. K dispozícii má 84 P. O. boxov a dve univerzálne priehradky. 

Doručovanie zásielok naďalej zabezpečovala len pobočka Malacky 1.  

 

Doprava 

 Situácia v doprave v meste sa zhoršovala. Pokračoval trend zvyšovania 

počtu automobilov, premávka bola veľká. V centre mesta fungovali dve 

svetelné križovatky, najmä v pracovných dňoch sa na niektorých miestach 

vytvárali zápchy. Rovnako bol problémom nedostatok parkovacích miest. 

Poslanci MsZ rokovali aj o návrhu na schválenie zámeru plateného parkovania 

v meste, ktorý by mal pomôcť túto situáciu vyriešiť.  

 V priebehu prvého polroka sa vybudovala asi tri kilometre dlhá 

prístupová komunikácia k tzv. Zóne C PTPZ. Na rozlohe asi 70 ha, na ktorej sa 

predtým rozprestieral les, pribudlo 3229,4 metrov ciest, 1928,5 metrov 

splaškovej kanalizácie s priemerom 300 milimetrov, 1687,7 metrov dažďovej 

kanalizácie s priemerom 600-1000 milimetrov, vyhĺbených bolo 98 

kanalizačných šácht, položených 1934 metrov vodovodného potrubia, 

                                                 
12 Číslom 2 sa označuje vlaková pošta. 
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osadených 111 stĺpov verejného osvetlenia, postavený jeden most a tri kruhové 

objazdy a bol urobený jeden výustný objekt kanalizácie.  

 V priebehu septembra prebiehala rekonštrukcia dvoch ostrovčekov na 

hlavnej svetelnej križovatke, nazvanej Severínek. Na ostrovčekoch sa vymenil 

povrch, asfalt bol nahradený zámkovou dlažbou. Nové riešenie ostrovčekov je 

bezbariérové a vytvorili sa na nich pásy pre nevidiacich a slabozrakých. 

Rekonštrukcia vyšla na 1,72 milióna Sk. 

 Kvalita ciest nebola najlepšia. V uplynulom období sa zrekonštruovali 

niektoré cesty v meste, ďalšie sa plánovali zrekonštruovať. Poslanci MsZ 

formou ankety určili, aké bude poradie rekonštrukcie cestných komunikácií 

v meste. Hodnotenie vychádzalo z niekoľkých kritérií alebo hľadísk: vzťah 

k rozvoju mesta, správe mestského majetku, dopravnému riešeniu, celkovému 

významu pre občanov i vlastnému postoju poslanca. V zozname je uvedených 

celkovo 24 ciest, 13 chodníkov a päť parkovísk. Poslanci sa zhodli, že prvoradá 

je rekonštrukcia cesty na Hviezdoslavovej ulici, ďalej na Nádražnej, 

Kukučínovej, Pribinovej, Olšovského, Kubinu, Lesnej, M. Benku, Dubovského, 

P. Blahu, atď. Z chodníkov sa na prvé miesto dostala ulica Na majeri, nasleduje 

Kollárova, SNP, Štefánikova, Továrenská, Stupavská, Legionárska, Pribinova, 

Pezinská, Bernolákova, atď. Najakútnejšia sa poslancom zdala byť 

rekonštrukcia parkoviska na Partizánskej ulici, pokračovať by sa malo na 

Bernolákovej ulici, na sídlisku Juh, pri kúpalisku a vnútorné parkoviská na 

Partizánskej ulici. 

Okrem ciest, ktoré sa budú rekonštruovať na základe ankety medzi 

poslancami, sa plánovali rekonštruovať cesty, ktoré rozhodnutím poslancov 

MsZ boli zaradené medzi priority mesta na obdobie 2007-2010.  

Oddelenie dopravy a stavebného poriadku MsÚ, ktoré zabezpečuje 

údržbu, čistenie a opravy miestnych komunikácií, malo na činnosť, ktorá 

spadala do jeho pôsobnosti, v rozpočte na rok 2007 vyčlenených 4,7 milióna 

Sk. Nad rámec bežnej údržby osadili zábrany na chodníku na Štefánikovej 

ulici, ďalšie výdavky išli na opravu dažďovej kanalizácie na Záhoráckej ulici 

a na vybudovanie nespevneného chodníka za ŠH Malina. Celkovo tieto výdavky 

dosiahli výšku  138 189 Sk.  
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Na sídlisku Juh bolo vybudovanie parkovisko na Ul. M.Tillnera a na Ul. 

Ľ. Fullu, na ktoré išlo z mestskej pokladnice viac ako milión korún.  

 

Výstavba 

 VZN č. 4/2007 určilo názvy novovzniknutých ulíc nachádzajúcich sa na 

území mesta. V lokalite Padzelek, ktorá sa nachádza juhovýchodne od centra 

mesta, vznikla Stromová ulica, Agátová, Gaštanová, Brezová, Javorová 

a Jelšová ulica. V lokalite Riadok vznikla Hodžova ulica.  

 Na zasadnutí 6. decembra poslanci MsZ schválili Program rozvoja 

bývania mesta Malacky s výhľadom do roku 2016. Prijatie stratégie bolo 

podmienkou, aby mohlo mesto žiadať o dotáciu z Fondu rozvoja bývania na 

výstavbu nájomných bytov. Tie sa plánujú postaviť na Jánošíkovej ulici. 

V analýze súčasného stavu dokument vyzdvihuje priaznivý vývoj vekovej 

skladby bytového fondu. Byty postavené po roku 1970 tvoria dve tretiny fondu. 

V Malackách je najviac, takmer 50 percent, trojizbových bytov. Technické 

vybavenie bytov (napojenie na plyn, vodu, kanalizáciu) dosahuje lepšie 

parametre ako celoslovenský priemer.   
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12. Životné prostredie 

 

 Týždenník Žurnál priniesol poradie tzv. zelených miest na Slovensku. 

Kritériami na určenie poradia boli rok začatia separácie odpadu, množstvo 

zelených plôch v meste a náklady na údržbu zelene. Malacky obsadili druhé 

miesto, hneď za Skalicou. Na treťom mieste skončila Banská Bystrica.  

  V roku 2007 pokračoval v Malackách separovaný zber papiera, skla, 

plastov a v ZŠ aj zber tetrapakov – viacvrstvových kombinovaných materiálov. 

Novinkou bolo zavedenie možnosti vhadzovania tetrapakov aj do kontajnerov 

na plasty a kovových obalov do kontajnerov na sklo. Separovaný zber mal 

stúpajúci trend – skla, papiera a plastov sa oproti roku 2006 vyzbieralo 

dvojnásobne. Rovnako množstvo vyprodukovaných komunálnych odpadov 

narástlo.  

 Mesto prevádzkovalo dva odpadové dvory – na Partizánskej a na Hlbokej 

ulici, kde sa odoberali od občanov nebezpečné odpady, ako aj objemný odpad 

a drobný stavebný odpad. Dvakrát sa rok sa uskutočnil zvoz objemného odpadu 

od občanov v meste. Drvený odpad, ktorý sa počas roka nazbieral, odoberala 

firma Termming, a. s., Bratislava na drevnú štiepku. V zrekonštruovanej 

kotolni K8 na Brnianskej ulici boli dva kotly prispôsobené na spaľovanie 

drevnej štiepky z odpadového dreva a dva kotly pokračovali v starom spôsobe 

výroby tepla. Z dvoch komínov vďaka zabudovaným odlučovačom pevných 

častíc vychádzala čistá para. 

V júni mestom prešla veterná smršť, ktorá spôsobila značné škody. 

Vyvrátených, zlomených a poškodených stromov, ktoré bolo nutné 

z bezpečnostných dôvodov vypíliť, bolo štrnásť. Ich spoločenská hodnota bola 

vyčíslená na 563 000 korún. Víchrica a prívalové dažde zničili časť strechy 

MCK a spôsobili zatekanie do galérie. 

 Firma Swedwood Slovakia, s.r.o, OZ Malacky – Drevotrieska 

dostala pokutu 20 000 korún, keďže neinformoval Obvodný úrad životného 

prostredia o poruche, pre ktorú bol vypnutý elektrofilter, ktorý mal zabrániť 

úniku čiastočiek do ovzdušia. Neskôr sa tu konala hĺbková kontrola Slovenskej 

inšpekcie životného prostredia (SIŽP), odbor inšpekcie ochrany ovzdušia, ktorá 
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sa zamerala najmä na dodržiavanie emisných limitov a na technicko-

prevádzkové parametre výrobných a odlučovacích zariadení v sušiarňach 

triesok. Toto porušenie sa podľa inšpektorov už neopakovalo.  

Odbor inšpekcie ochrany vôd SIŽP riešil vo firme Swedwood tiež dva 

prípady znečistenia vôd.  Prvý prípad sa odohral ešte koncom roka 2006, firma 

Swedwood dostala za spôsobenie znečistenia vodného toku Malina pokutu vo 

výške 100-tisíc korún. Druhý prípad bol v roku 2007, 2. februára. Inšpektori 

zistili, že Malina bola znečistená vypúšťaním odpadových vôd z výpustného 

objektu závodu bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy. Spoločnosť 

Swedwood dostala pokutu vo výške 200-tisíc korún. Únik súvisel s technickou 

poruchou. Podľa hovorcu SIŽP mala spoločnosť do augusta v areáli závodu 

vybudovať novú retenčnú nádrž s účinným objemom 1400 m3 na zachytenie vôd 

vrátane uzatváracieho mechanizmu na výtokovej časti z retenčnej nádrže. 

V záchytnej časti pod filtrom inštalovali čerpadlo, ktoré v prípade rizika 

preplnenia troch nádrží na oplachové vody z filtra prečerpáva tieto vody do 

systému na vlhčenie paliva, do kotla na drevený odpad.  

 Začiatkom roka nastal rozsiahly výrub borovicových lesov okolo 

Malaciek. Lesy boli pred časom vyňaté z lesného pôdneho fondu a väčšina 

pozemkov aj v katastri mesta prešlo do vlastníctva realizátorov PTPZ – 

Eurovalley. V zóne C súvisel výrub s budovaním infraštruktúry (ciest 

a pozemkov na umiestnenie hál), v zóne D s prípravou oddychovej zóny – 

golfového ihriska. Výrub sa stretol s rôznymi odozvami u Malačanov. Napriek 

tomu, že niektorí občania vnímali výrub negatívne, primátor argumentoval 

slovami, že všetko je v súlade s právnymi normami a budovanie PTPZ bolo už 

niekoľko volebných období jednou z hlavných priorít mesta. Hovorca 

spoločnosti Eurovalley M. Sedlák informoval, že výrub v lokalite sa netýka len 

spoločnosti Eurovalley, výrub sa podľa neho realizoval pod vedením 

Vojenských lesov, š. p. V roku 2005 bolo z lesného pôdneho fondu vyňatých 

200 hektárov lesa a asi polovica bola vyrúbaná pre potreby výstavby 

technologického parku.  
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Kanalizácia 

 Odkanalizovaná bola len juhozápadná časť mesta, deliacou čiarou bola 

železničná trať. Za ňou bola odkanalizovaná len nemocnica a časť ulice 

Duklianskych hrdinov a tiež Hasičská záchranná brigáda. Pred železničnou 

traťou nie je na kanalizáciu napojená časť Stupavskej ulice, Ul. J. Kubinu, 

Cesta mládeže, časť Družstevnej ulice a O. Kožucha.  

 Obyvatelia v neodkanalizovaných častiach mesta si likvidáciu 

odpadových vôd zabezpečovali svojpomocne. Obyvatelia týchto častí mesta 

boli zvýhodnení na dani zo stavieb znížením sadzby o 1 Sk/m2 a mesto im od 

začiatku roka poskytovalo finančný príspevok vo výške 30 percent 

z preukázateľne uhradených nákladov za vývoz na ČOV.  

 O  postupe v prípravách projektu na odkanalizovanie Malaciek rokoval 

primátor mesta s predsedom predstavenstva Bratislavskej vodárenskej 

spoločnosti, a.s., D. Gemeranom 20. marca, ďalšie rokovanie prebiehalo 4. 

apríla. Súčasťou Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií 

Bratislavského kraja, ktorý vypracoval Krajský úrad ŽP, je odkanalizovanie 

Malaciek do roku 2010. 

Koncom roka sa ukončila skúšobná prevádzka zrekonštruovanej ČOV. 

Zrekonštruovaním čistiarne sa vytvoril základný predpoklad pre 

odkanalizovanie zvyšnej časti Malaciek. Jej kapacita sa zvýšila na 33 000 

ekvivalentných jednotiek, napojených môže byť 21-tisíc obyvateľov13.  

 

Požiare a iné udalosti 

Hasenie požiarov zabezpečovalo Okresné riaditeľstvo Hasičského a 

záchranného zboru v Malackách (riaditeľom bol mjr. Mgr. Juraj Slovinský) 

a Mestský hasičský zbor (veliteľom bol Ivan Šíra).  

V roku 2007 mali hasiči spolu 355 výjazdov, pri ktorých zasahovalo 

1189 príslušníkov zboru. Zasahovali pri 151 požiaroch, 93 dopravných 

nehodách, atď. Planých poplachov, pri ktorých zasahovali, bolo 23.  

                                                 
13 Ku koncu roka 2006 bolo na kanalizáciu pripojených 14 880 obyvateľov.  
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13. Spolky a organizácie  

 

 V Malackách pôsobilo v tomto roku mnoho občianskych združení a iných 

neziskových organizácií s rôznym zameraním. Niektoré sme spomenuli už 

v doterajšej časti textu, iné uvedieme tu. Tematiku takýchto organizácií 

podrobnejšie rozoberieme v zápise do kroniky za rok 2008. 

 

Materské centrum Vánok  

 Činnosť Vánku spočívala v dobrovoľných aktivitách venovaných deťom, 

matkám, tehotným ženám a rodinám. Mnohé matky považovali Vánok za 

predstupeň predškolského zariadenia a čiastočnú náhradu jaslí. Vánok bol 

členom Únie materských centier.  

 V rámci Dňa matiek pripravilo MC Vánok akciu s názvom Míľa pre 

mamu. Ľavou časťou Zámockého parku sa prechádzali davy mladých rodičov 

s deťmi v kočíkoch, na kolobežkách či detských motorkách. Dva okruhy spred 

brány futbalového štadióna smerom ku kaštieľu a späť boli približne tou míľou, 

ktorá mala verejnosti pripomenúť náročnosť materských povinností. 

  

Mladí Ľudia Organizujú a Komunikujú (M.L.O.K.) 

   Združenie sa zameriavalo na oblasť kultúry, regionálnej histórie a 

pripravovalo rôzne aktivity pre deti. Pri niektorých akciách spolupracovalo 

s MCK. Predsedom správnej rady bol Mgr. Martin Marek. 

 

Kresťan a práca  

 Cieľovou skupinou organizácie boli občania mesta Malacky a okolia, 

ktorí potrebovali odbornú radu v oblasti sociálnej pomoci,  alebo sa potrebovali 

zorientovať v situácii a hľadať riešenie. 

 Každý utorok od 15.00 do 18.00 poskytovalo združenie sociálne 

poradenstvo pre občanov v sociálnej núdzi, v oblasti pracovnoprávnych 

vzťahov, pri riešení manželských a rodinných problémov i pri problémoch so 

závislosťou od alkoholu, drog či cigariet. Predsedníčkou združenia bola Ing. 

Mária Biksadská. 
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Haromónia s prírodou 

Táto nezisková organizácia bola zameraná na prírodu a zvieratá. 

Predsedníčkou združenia bola Slávka Poggiolini – Konečná. 

 

Poľovné združenie Malačan 

 18. februára sa uskutočnila výročná členská schôdza združenia, ktorej sa 

zúčastnilo 41 členov. Vypočuli si hodnotiacu správu. Nový výbor združenia 

pracoval v tomto zložení: JUDr. I. Foltýn (predseda), A. Jurkovič (hospodár), 

Ing. M. Malata, JUDr. M. Malata, Ing. Hunady, Ing. Jurkovič, Ziegler, Šteffek, 

Král (členovia). 

  

Skauti 

V Malackách pôsobil pod vedením Kamila Ftáčnika st. Slovenský 

skauting, 69. zbor M. R. Štefánika, ktorý mal formu občianskeho združenia.  

Skauti v júli dva týždne reprezentovali Slovensko na medzinárodnom 

podujatí v poľskom Žnine, usporiadanom k 100. výročiu založenia skautingu vo 

svete. Účastníkmi stretnutia boli K. Ftáčník ml., P. Kadlec, R. Vávra, M. 

Uhrinek, E. Husár a J. Lepiš. V rámci pripomienky jubilejného roku svetového 

skautingu sa malackí skauti vydali v auguste na šesťdňové putovanie hrebeňom 

Nízkych Tatier, počas ktorého prešli 148 kilometrov.   

Malackí skauti  zrekonštruovali Červený kríž (v smere na Studienku) 

a revitalizovali jeho okolie.  

 

Iné združenia a spolky 

 Pri všetkých elokovaných triedach MŠ pôsobili rodičovské združenia, 

ktoré mali formu občianskych združení. Neziskové organizácie pôsobili tiež pri 

všetkých základných školách a gymnáziách. Jedným z dôvodov ich existencie 

bola možnosť uchádzať sa o 2 % z daní z príjmov.  

 Formu OZ mali aj niektoré športové oddiely alebo kluby: 1. SFC 

ARTEMIS, Atletický klub AC Malacky, Boxing Club – RTJ, IBK Malacky, 

Mestský stolnotenisový klub Malacky, Športový klub Žolík Malacky, TJ Strojár 
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Malacky, Záhorácky letecký klub Malacky, Združenie potápačského klubu 

Theiss Slovakia a Združenie priateľov branných športov.   

 Dôchodcovia mali tri združenia - OZ Zlatý vek, OZ Jednota dôchodcov, 

Klub dôchodcov. 

 Okrem uvedených združení a spolkov v meste pôsobili ešte nasledovné 

zoskupenia: Cech prevádzkovateľov pohostinských a reštauračných zariadení, 

Klub abstinentov „Netradiční Záhoráci 93“, Klub abstinentov-pre ženy, Klub 

filatelistov-ZSF 5232, Klub rádioamatérov Slovenska, Matica Slovenská - 

miestna organizácia, Mestský hasičský zbor - dobrovoľní hasiči, Rodina 

Nepoškvrnenej - miestna skupina, Slovenský Červený kríž - miestny spolok, 

Slovenský zväz drobnochovateľov, Slovenský zväz rybárov - miestna pobočka, 

Slovenský zväz včelárov, Slovenský zväz záhradkárov, Spolok kresťanskej 

lásky, Spolok Sv. Vojtecha – miestna skupina, Veterán - Ralley Club, 

Združenie podnikateľov, Združenie vlastníkov podielov urbárskej a želiarskej 

spoločnosti v Malackách, Zväz vyslúžilých vojakov gen. M.R.Štefánika, 1. 

Domkárske spoločenstvo vlastníkov bytov, Klub zdravotne postihnutých detí 

a mládeže, Slovenský zväz telesne postihnutých, Únia nevidiacich a 

slabozrakých na Slovensku, Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Zväz 

postihnutých civilizačnými chorobami „Viktória“, Zväz diabetikov Slovenska, 

Demokratické fórum mládeže.  
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Zoznam skratiek a značiek 

 

AiCES - Asociácia Informačných centier Slovenska 

a. s. – Akciová spoločnosť 

BSK – Bratislavský samosprávny kraj 

BVS – Bratislavská vodárenská spoločnosť 

CVČ – Centrum voľného času 

ČOV – Čistička odpadových vôd 

ČR – Česká republika 

DC – Detské centrum 

DHZ – Dobrovoľný hasičský zbor 

DNH – Divadlo na hambálku 

EÚ – Európska únia 

HBK – Hokejbalový klub 

JKF – Japonská federácia karate (Japan karate federation) 

KSMO – Klub starostov malackého okresu 

MCK – Mestské centrum kultúry 

MsCSS – Mestské centrum sociálnych služieb 

MsP – Mestská polícia 

MsÚ – Mestský úrad 

MsZ – Mestské zastupiteľstvo 

MŠ – Materská škola 

MŠR – Mestská školská rada 

NR SR – Národná rada Slovenskej republiky 

OU – Odborné učilište 

OZ – Občianske združenie 

PTPZ – Priemyselno-technologický park Záhorie 

PZ – Policajný zbor 

RŠ – Rada školy  

RTJ – Robotnícka telovýchovná jednota 

SCK – Slovenský cykloklub 

SD – Spoločenský dom 
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SIŽP – Slovenská inšpekcia životného prostredia 

Sk – Slovenských korún 

SLK – Slovenská lekárska komora  

SND – Slovenské národné divadlo 

SNG – Slovenská národná galéria 

SOŠ – Stredná odborná škola 

SSN – Slovenský syndikát novinárov 

ŠH – Športová hala 

ŠKD – Školský klub detí 

SOU – Stredné odborné učilište 

SNP – Slovenské národné povstanie 

SR – Slovenská republika 

ŠSK – Športovo-strelecký klub 

TIK – Turisticko-informačná kancelária 

TJ – Telovýchovná jednota 

ŤZP – Ťažké zdravotné postihnutie 

ÚP – Územný plán  

ÚPSVaR – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

VO – Volejbalový oddiel 

VZN – Všeobecne záväzné nariadenie 

ZOZO – Združenie miest a obcí záhorskej oblasti 

ZPMP – Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím  

ZŠ – Základná škola 

ZUŠ – Základná umelecká škola 


