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1. Základné údaje o meste 

 

Poloha mesta 

Mesto Malacky sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenskej 

republ iky, v južnej časti  Záhorskej nížiny. Približne 35 km južne od mesta 

leží hlavné mesto Brat islava, neďaleko mesta sa tiež nachádzajú hranice 

s Rakúskom a s Českou republ ikou. Zemepisná poloha mesta je: 

48°26′09″zemepisnej šírky a  17°01′04″ zemepismnej 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. storoč ia. Malacky sa 

spomínajú v l ist ine Ondreja II.  z roku 1206, ktorou daruje územie okolo 

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

v tejto l istine označené ako miesto (locus) Maliscapotoca. V ďalšej l ist ine 

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

Maluchka“ (terra nomine Maluchka). Z uvedených l istín nevyplýva, č i  

Malacky boli osídlenou obcou, alebo len pomenovaním urč i tého 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 si tuácia 

 Na konci roka 2009 mali  Malacky 18 249 obyvateľov. V tomto roku 

sa narodilo 221 občanov mesta, zomrelo 138 občanov. Na pobyt v meste sa 

prihlásilo 312 občanov, odhlásilo sa 267 obyvateľov. V meste sa 

v uvedenom roku zosobášilo 91 párov, z toho bolo 46 civi lných sobášov 

a 45 cirkevných.  
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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“ . 

 



 8 

 

 

Logo mesta 

 

Logo sa stalo ďalším oficiálnym symbolom mesta v roku 2003. 

 

 

 

 

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 

č lenmi MsZ v roku 2009 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 Bul la (KDH), 

- Ing. Mária Tedlová (KDH), 

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

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

- MUDr. Jozef Hoffmann (KDH)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 Ř íha (nezávislý) 

- Mgr. Vladimír Zetek (nezávislý) 

- Dušan Galovič  (SDKÚ-DS) 

 

Primátorom mesta bol RNDr. Jozef Ondrejka, jeho bol Ing. Jozef 

Bul la. Hlavným kontrolórom bola Ing. Ľubica Č ikošová.  

 

Komisie MsZ 

Komisie MsZ, ktoré pôsobil i  ako poradné orgány zastupiteľstva, 

pracovali v roku 2009 tomto zložení: 
                                                 
1 V roku 2008 nahradil poslanca Ota Divinského, ktorý sa vzdal poslaneckého mandátu MUDr. Jozef 
Hoffmann, vo voľbách získal štvrtý najvyšší počet hlasov vo volebnom obvode č. 3. 
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Komisia finančná a majetková 

Ing. Jozef Bulla (predseda), Ing. Mária Tedlová, Juraj Ř íha, Ing. 

Jozef Mračna (všetci č lenovia poslanci), Terézia Osuská, Ing. Vladimír 

Kožuch, JUDr. Jozef Walter, JUDr. Miroslav Zobok (všetci č lenovia 

neposlanci) 

 

Komisia životného prostredia a územného rozvoja 

Ing. Pavel Spusta (predseda), RNDr. Milan Valachovič , CSc., MUDr. 

Vladimír Pullman, Ing. Vladimír Moravčík, CSc. (všetci č lenovia poslanci),  

Ing. Anton Gašparík, Ing. Andrej Krídl, Mgr. Martin Marek (všetci 

č lenovia neposlanci) 

 

Komisia školstva a sociálnych vecí 

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

Savinová, Mgr. Branislav Orth, MUDr. Marián Haramia (všetci č lenovia 

poslanci), Ing. František Hlavatý, Mária Trenčíková, Tatiana Salajová 

(všetci č lenovia neposlanci) 

 

Komisia kultúry 

Mgr. Vladimír Zetek (predseda), Ladislav Čas, MUDr. Jozef 

Hoffmann (všetci č lenovia poslanci) PaedDr. Jana Pagáčová, Mgr. Katarína 

Trenčanská, Mgr. Martin Macejka, Izabela Mistríková (všetci č lenovia 

neposlanci) 

 

Komisia ochrany verejného poriadku 

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

(obaja č lenovia poslanci), Štefan Bauman, Iveta Kimličková, Jozef Halcin 

(všetci č lenovia neposlanci). Každého zasadnutia sa zúčastňoval aj náčelník 

MsP, Mgr. Ivan Jurkovič.    
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MsZ urč i lo na výkon obč ianskych obradov týchto poslancov: 

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

Branislav Orth. 

 

Mestská rada 

 Mestská rada bola iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom 

MsZ a plnila aj funkciu poradného orgánu primátora. Bola zložená z 

poslancov mestského zastupiteľstva, konkrétne z predsedov jednotl ivých 

komisií  MsZ, vrátane zástupcu primátora. Jej č lenmi boli Ing. J. Bul la, Ing. 

Pavel Spusta, Mgr. A. Pašteka, Mgr. V. Zetek a D. Galovič . Radu podľa 

štatútu mesta voli lo a odvolávalo MsZ. Takto bola mestská rada 

zadefinovaná v štatúte mesta Malacky. Cieľom existencie a č innosti 

mestskej rady bolo zefektívniť fungovanie MsZ. Č lenovia mestskej rady 

dostávali za výkon funkcie mesačne sumu 33,19 €. 

 

Zasadnutia Mestského zastupiteľstva 

MsZ sa stretávalo pravidelne, najmenej raz za dva mesiace. 

V uvedenom období prebehlo osem riadnych a dve mimoriadne zasadnutia 

MsZ. Spôsobilé rokovať a uznášať sa bolo MsZ vtedy, ak sa zasadnutia 

zúčastnila viac ako polovica všetkých poslancov. Na pri jatie uznesenia bol 

potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov a na pri jatie 

VZN súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. Zasadnutia 

zvolával a viedol primátor mesta. Zasadnutia bol i verejné. Podľa 

odmeňovacieho poriadku mesta Malacky bol i poslanci odmeňovaný za 

výkon funkcie mesačne sumou 99,14 €. 

 

1. Zasadnutie 5. februára  

 Na prvom tohtoročnom zasadnutí MsZ poslanci s pripomienkami 

schvál i l i  VZN, ktorým sa upravovali niektoré podmienky držania psov. 

Predložil ho vedúci oddelenia životného prostredia MsÚ František Klíma. 

V meste bolo evidovaných 1264 psov, z nich 248 žilo so svoj imi majiteľmi 

v bytoch. Pri jatým nariadením sa vytvori l i  podmienky na vznik výbehov 
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pre voľný pohyb psov. Na týchto vyhradených miestach sa mohli psy voľne 

pohybovať,  ak boli  t ieto miesta označené tabuľkou. Išlo o parčíky na 

Břeclavskej a Legionárskej ulici a na ploche za školou na Štúrovej ulici .  

Najväčšiu diskusiu na zasadnutí vyvolala správa o vykonanej 

následnej finančnej kontrole pri Posúdení plnenia zmluvných záväzkov 

prevodu nehnuteľnosti – nebytových priestorov na Ul. J. Kostku a 

Hviezdoslavovej ulici. So správou vystúpila hlavná kontrolórka mesta 

Ľubica Č ikošová. V kontrole sa zamerala na posúdenie plnenia zmluvných 

záväzkov zo strany kupujúceho nehnuteľnosti.  Išlo o radovú zástavbu na 

uvedených uliciach. Kontrola skonštatovala nenaplnenie zámeru prevodu, 

ktorú prezentoval víťaz verejnej súťaže z roku 2005.  

Ďalšia správa hlavnej kontrolórky sa venovala realizácii  

podnikateľského zámeru z roku 2003. Po odpredaj i lesného pozemku v 

lokalite Vampíl sa nenaplnil podnikateľský zámer jeho využit ia na 

agroturistiku. Zmluvy o odpredaji týchto nehnuteľností boli uzatvorené ešte 

pred pri jatím VZN 3/2006 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku 

mesta, ktoré upravovalo spôsob a podmienky zmluvného prevodu. O 

uznesení k tomuto bodu programu sa hlasovalo až trikrát. Poslanci napokon 

uložil i  MsÚ pri majetkových prevodoch formulovať uznesenia tak, aby 

obsahovali účel prevodu a záväzné podmienky výberového konania.  

V ďalšom priebehu rokovania si poslanecký zbor vypočul správu o 

kontrolnej č innosti  útvaru hlavného kontrolóra i správu o vybavovaní 

sťažností a petícií  za predchádzajúci rok. Mesto v uplynulom roku 

zaevidovalo 49 sťažností, čo bolo o dvanásť menej ako v roku 2007, a štyri  

petície. Z celkového počtu prešetrených sťažností bolo 24 vyhodnotených 

ako neopodstatnených a 22 ako opodstatnených. Všetky správy zobralo 

MsZ na vedomie.  

V závere rokovania poslanci schváli l i  nový cenník úhrad za 

monitorovanie objektov na pulte centrálnej ochrany MsP. Písomnou formou 

sa poslanci oboznámili s informáciami o č innosti MsP v roku 2008, 

o spôsobe voľby prezidenta SR v našom meste a s ďalšími dokumentami. 
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2. zasadnutie 12. februára (mimoriadne) 

 Na mimoriadnom zasadnutí MsZ bol odprezentovaný investičný 

zámer výstavby bytových domov v zóne Jánošíkova II. Išlo o päť 

dvojvchodových bytových domov s celkovým počtom 110 nájomných 

bytov. Predpokladom na realizáciu bola dotácia z Ministerstva výstavby a 

regionálneho rozvoja SR a úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania. 

Invest ičné náklady na výstavbu domov a infraštruktúry predstavovali  5,4 

mil ióna eur. Poslanci zámer schvál i l i . Schváli l i  t iež predloženie žiadosti 

o dotáciu z prostr iedkov Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR 

vo výške takmer 1,4 mil ióna eur , predloženie žiadosti o úver zo Štátneho 

fondu rozvoja bývania vo výške viac ako 3,5 mil ióna eur, spôsob 

financovania a zabezpečenie záväzku voč i  ŠFRB, zapracovanie splátok za 

poskytnutý úver do rozpočtu mesta, ako aj vyč lenenie potrebných 

finančných prostr iedkov v rozpočte mesta na vybudovanie technickej 

vybavenosti k nájomným bytovým domom v rámci HBV Jánošíkova 

v celkovej výške presahujúcej 552-tisíc eur. Scvháli l i  t iež predloženie 

žiadosti o dotáciu a úver. Následne zámer podpori l i aj pri jatím dodatku k 

VZN o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov vo 

vlastníctve mesta.   

Druhá časť rokovania patri la prezentácii projektu revitalizácie 

Zámockej ulice. Cieľom projektu bolo prepojenie Zámockého parku s 

centrom mesta rekonštrukciou verejného priestranstva od nadchodu po 

budovu Policajného zboru. V projekte sa počítalo predovšetkým 

s revitalizáciou zelene v tejto zóne, ako aj s osadením stĺpikov a smetných 

košov. Rozpočet projektu bol 18 703 eur. Poslanci MsZ projekt i spôsob 

spolufinancovania schváli l i .   

 

3. zasadnutie 13. marca 

 V úvode zasadnutia MsZ prezentoval primátor Jozef Ondrejka návrh 

opatrení mesta na eliminovanie dopadov hospodárskej krízy. Ten 

predpokladal zníženie príjmov mesta z tzv. podielových daní – výnosu daní 

z príjmov fyzických osôb, vo výške 500 tisíc €. Poslanci návrh i zmenu 
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rozpočtu schvál i l i .  Po tejto zmene predstavovali celkové príjmy i výdavky 

rozpočtu 11,5 mil ióna €. Súčasťou pri jatého uznesenia bolo schválenie 

štatútu fondu finančnej pomoci mesta a zámer samosprávy na vytvorenie 

sociálneho podniku. 

 Mestské zastupiteľstvo pri jalo Deklaráciu spoločenskej zhody 

eliminovať dopady hospodárskej krízy na mesto Malacky v tomto znení: 

 

PREAMBULA  

Svetová hospodárska kríza, ktorá priniesla pokles výroby a rast 

nezamestnanosti, zasiahla aj mesto Malacky. Klesajúca spotreba ohrozuje 

podnikateľský sektor, rušenie pracovných miest a pokles životnej úrovne 

obyvateľov, prognózy výpadkov príjmov rozpočet a fungovanie 

samosprávy. Jednou z možných ciest je rezignácia. Samospráva mesta 

Malacky volí  inú cestu. Berie na seba záväzok urobiť  v rozsahu svojich 

kompetencií všetko nevyhnutné na elimináciu dopadov hospodárskej krízy. 

Signatári Deklarácie spoločenskej zhody el iminovať dopady 

hospodárskej krízy na mesto Malacky (ďalej len „deklarácia“) potvrdzujú, 

že sa stotožňujú s jej cieľom. Tým je hľadať efektívne riešenia na 

prekonanie dopadov krízy. Volení predstavitelia Mesta Malacky a 

zamestnanci Mesta a jeho rozpočtových a príspevkových organizácií berúc 

na seba zodpovednosť za správu vecí verejných vyjadrujú podpisom tejto 

deklarácie vôľu prispieť  k naplneniu spoločného cieľa.  

 

DEKLARÁCIA  

Signatári deklarácie pri j ímajú nasledujúce záväzky: 

• úsporné - výpadok rozpočtu mesta v bežných príjmoch kompenzovať  

znížením bežných výdavkov bez ohrozenia plnenia samosprávnych funkcií  

mesta 

• rozvojové a stimulačné – pripraviť a realizovať plánované rozvojové 

investičné zámery f inancované z vlastných, nenávratných i návratných 

zdrojov ako podporné opatrenie na regeneráciu hospodárstva 
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• sol idárne a impulzné – vytvoriť zdroje pomoci priamo postihnutým 

krízou: zriadenie fondu finančnej pomoci, vytvorenie sociálneho podniku, 

rekvali f ikácia a sociálne poradenstvo 

 

ZÁVER 

Hospodárska kríza a jej dôsledky nie sú pre samosprávu prekážkou 

garancie zabezpečenia všetkých samosprávnych funkcií  mesta. Napriek 

nepriaznivému globálnemu vývoju zostanú Malacky dobrým miestom pre 

život.    

 

Poslanci po veľkej diskusi i v komisiách aj v Mestskej rade schválil i  

VZN o ochrane a prevádzkovom poriadku Zámockého parku i  dlho 

diskutovanú koncepciu rozvoja športu v Malackách.  

Veľkú časť rokovania zabral návrh na doplnenie a rozšírenie zadania 

zmien a doplnkov územného plánu mesta. Išlo o návrh na zmenu územného 

plánu so zámerom budovania rodinných domov za záhradkárskou osadou 

Olšiny. Návrh reagoval na žiadosť stupavskej spoločnosti Minervasis, 

s.r.o., ktorá v lokalite za záhradkárskou osadou Olšiny plánovala výstavbu 

rodinných domov. Týmto návrhom sa Mestské zastupiteľstvo zaoberalo už 

v decembri 2008. Vtedy pri jalo uznesenie, ktorým odporuč i lo primátorovi 

mesta rokovať s vlastníkom pozemkov o možnom využití územia v súlade s 

platným územným plánom. Ten charakterizoval pozemky v tejto lokalite 

ako výhľadové. V januári sa k návrhu uskutočnilo mimoriadne zasadnutie 

Mestskej rady s pozvánkou pre všetkých poslancov. Opätovnému zaradeniu 

tohto bodu na rokovanie MsZ predchádzalo 8. marca stretnutie poslanca 

Juraja Ř íhu s obyvateľmi šiesteho volebného obvodu. Občania by uvítali  

zúženie zámeru investora na rozsah stanovený platným územným plánom 

mesta. Zástupcovia 36 rodín podpísali spoločné vyhlásenie k opätovnému 

prerokúvaniu materiálu s prosbou, aby poslanci zámer v predloženom 

rozsahu nepodporil i .  Mestské zastupiteľstvo separátne rokovalo i hlasovalo 

o dvoch zámeroch v lokalite za záhradkárskou osadou Olšiny. Prvý sa týkal 

výstavby rodinných domov, druhý nového návrhu na výstavbu penziónu pre 
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mobilných dôchodcov na tzv. Némethových pozemkoch. V diskusii 

vystúpil i  aj obyvatel ia šiesteho volebného obvodu. Pripomienky poslancov 

i občanov sa dotýkali predovšetkým zahustenia výstavby a obáv z 

nedostatku zelene a obč ianskej vybavenosti. Účastníci diskusie 

argumentovali príkladom neregulovanej výstavby v lokali te Padzelek. 

Pôvodný návrh uznesenia k výstavbe rodinných domov v podobe navrhnutej 

Mestskou radou poslanci neschváli l i . Následne bol i do návrhu zapracované 

pripomienky,  ktoré sa týkali odhlučnenia a odvodnenia lokality ešte pred 

zač iatkom výstavby, zníženia koeficientu zastavanosti zo 73 na 60 

pozemkov a návrhu na vytvorenie komisie k architektonickému riešeniu s 

účasťou pracovníkov MsÚ a zástupcov šiesteho volebného obvodu. 

S týmito pripomienkami bolo uznesenie schválené. Jednomyseľnú podporu 

MsZ získal návrh na doplnenie zadania zmien a doplnkov územného plánu 

mesta o návrh výstavby penziónu pre mobilných dôchodcov.  

V ďalšom priebehu rokovania si poslanci vypočuli správu o riešení 

situácie v bytovom dome na Skuteckého ulici.  Vyjadri l i  znepokojene nad 

zdĺhavým postupom exekútora. Dlhy na nájomnom z bytov na prvom až 

siedmom poschodí predstavovali 80 tisíc €. V piat ich prípadoch už súdna 

exekútorka pripravovala vypratanie bytu vysťahovaním. Výzvy na splnenie 

povinností dostali neplatič i  už v novembri 2008, no súdna exekúcia sa  

neuskutočnila. Poslanci vyzvali Mestský úrad k tvrdším krokom pri riešení 

tohto problému. 

Poslanci si t iež vypočuli správu o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

za predchádzajúci rok. 

Vodohospodárske stavby, a.s.,  požiadali mesto o umožnenie výstavby 

polyfunkčného objektu s dvoma podlažiami parkovacích miest  na 

parkovacej  ploche za obchodným domom Stred. Investor sa v návrhu 

zaviazal po dokončení stavby zámennou zmluvou previesť do vlastníctva 

mesta jedno podzemné podlažie polyfunkčného objektu - podzemné 

parkovisko pre 56 vozidiel.  Poslanci zámer výstavby schváli l i .  

Poslanci sa ďalej písomne oboznámili  s informáciou o výsledkoch 

zápisu do prvého ročníka ZŠ na školský rok 2009/2010 a o aktuálnom stave 
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zabezpečenia COO, krízového riadenia a hospodárskej mobil izácie v meste 

za rok 2008.  

 

4. zasadnutie 14. mája  

Úvod zasadnutia MsZ  patri l  návrhom VZN. Výsledkom rokovania 

bolo schválenie nového VZN o poskytovaní sociálnych služieb, na základe 

ktorého začalo mesto prevádzkovať sociálny taxík. Samospráva 

zabezpečovala sociálne služby prostredníctvom svojej príspevkovej  

organizácie Mestské centrum sociálnych služieb. Centrum po pri jatí VZN 

okrem dovtedajšej č innost i - opatrovateľskej služby, stravovania a donášky 

stravy seniorom, prania, žehlenia, údržby šatstva a poskytovania základnej 

hygieny - zabezpečovalo aj prepravnú službu, požič iavanie pomôcok a 

odľahčovaciu službu. Nové VZN stanovovalo podmienky poskytovania 

služieb i spôsob a výšku úhrady za ne. 

Ďalšie schválené VZN o parkovaní a státí  vozidiel  na verejnom 

priestranstve a miestnych komunikáciách reagovalo na nový zákon o 

cestnej premávke. Prinieslo nový pojem „trvalé parkovanie“ a stanovilo 

pravidlá vydávania parkovacích kariet na parkovanie nákladných 

automobilov a autobusov na verejnom priestranstve v čase od 19.00 do 

06.00 h.  

Poslanci t iež schvál i l i  VZN o odvádzaní odpadových vôd verejnou 

kanalizačnou sieťou. Toto VZN bolo iniciované prácami na projekte 

odkanalizovania mesta. Novopri jaté nariadenie urč i lo spôsob pripojenia 

vlastníkov nehnuteľností na kanalizáciu. Majiteľom domov v lokali tách s 

novovybudovanou kanalizáciou stanovilo povinnosť napojenia na 

kanalizačnú  sieť do jedného roka od skolaudovania kanal izácie. Mesto 

uvažovalo aj o motivačnom systéme pre majiteľov domov.  

Po schválení dodatku k organizačnému poriadku Mestskej polície 

mohli kamerový systém MsP obsluhovať pracovníci chránenej dielne s 

ťažkým zdravotným postihnutím. 

Poslanci sa potom venovali stavebným návrhom. Rozhodovali o 

prenájme pozemku – časti chodníka na Záhoráckej ulici, na ktorom neskôr 
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majiteľ  nehnuteľnosti vybudoval prístupové schodisko do pivničných 

priestorov. Po predchádzajúcom zamietavom stanovisku MsZ nasledovalo 

opätovné predloženie návrhu doplnené obrazovou prílohou. Takto 

predložený zámer poslanci schváli l i . Rozdielnosť  názorov charakterizovala 

rozpravu o zámere výstavby polyfunkčného domu na sídlisku Juh. 

Spoločnosť J&J Property invest, s. r. o.,  chcela na rohu Štúrovej ulice 

postaviť  polyfunkčný objekt s výmerou 630 m2 a ôsmimi poschodiam 

s celkovým počtom 60 bytov. V diskusi i rezonovali podporné stanoviská 

poslancov za tento volebný obvod požadujúce vytvorenie podmienok na 

rozvoj služieb a možností bývania  i  zamietavé názory argumentujúce 

hrozbou silného zahustenia sídliska a problematickým parkovaním. 

Poslanecký zbor napokon zámer výstavby schváli l .   

Nasledovalo schválenie záverečného účtu mesta za rok 2008 a 

schválenie stanoviska hlavného kontrolóra mesta k tomuto dokumentu. 

Poslanci podporil i  návrh na zapojenie prebytku minuloročného rozpočtu vo 

výške 576 tisíc eur do kapitálového rozpočtu mesta na tento rok. MsZ 

schvál i lo aj druhú zmenu aktuálneho rozpočtu reagujúcu na hospodársku 

krízu v podmienkach malackej samosprávy. Bežný rozpočet bol zostavený 

ako prebytkový s prí jmami 9,3 mil. eur a výdavkami 5 mil. eur; kapitálový 

rozpočet ako schodkový s príjmami 2 mil. eur  a výdavkami 3,3 mil eur. 

Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom hospodárenia z roku 

2008 a z prebytku bežného rozpočtu na rok 2009. 

Potom poslanci rozhodovali o spolufinancovaní projektov 

rekonštrukcie časti kaštieľa, odkanalizovania mesta, výstavby kompostárne 

a viacúčelového ihriska na sídlisku Juh. Záver rokovania patri l  opäť  

sociálnej oblasti . Po vypočutí informácie o č innosti Azylového centra 

Betánia MsZ uložilo Mestskému úradu zaoberať sa otázkou vytvorenia 

zvláštneho nízkoprahového bývania alebo útulku na krátkodobý príjem 

klientov. 
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5. zasadnutie 25. júna 

K najdiskutovanejším bodom programu schôdze patri l  návrh zmeny 

organizačnej štruktúry MsÚ. Uvedený návrh bol predložený v súvislosti  

s úspornými opatreniami reagujúcimi na hospodársku krízu. Cieľom bolo 

zefektívnenie výkonu niektorých č inností a zároveň zachovanie pracovných 

miest. K zmenám patri lo zlúčenie obslužných č inností  z dvoch oddelení do 

jedného a vznik samostatného administratívneho oddelenia pre riešenie 

agendy dopravy, územného rozvoja i životného prostredia.  

Ďalšou  významnou zmenou bol plánovaný vznik sociálneho podniku. 

Poslancov zaujímal spôsob vzniku podniku, náplň jeho č innost i i  budúcnosť  

po roku 2010, teda po uplynutí doby štátnej podpory pre tento projekt. 

Predložený návrh poslanci napokon podporil i . Nová organizačná štruktúra 

MsÚ bola úč inná od 1. septembra.  

K ďalším diskutovaným témam okrem iných patri l i  aj ústna 

informácia o vypracovaní návrhu Zmien a doplnkov územného plánu mesta 

č i  návrh na posunutie hraníc chráneného územia pre osobitné zásahy do 

zemskej kôry v súvislosti s plánovanou individuálnou bytovou výstavbou. 

Na záver zasadnutia primátor mesta odprezentoval práce celého tímu 

pracovníkov mesta za prvý polrok. 

 

6. zasadnutie 13. augusta (mimoriadne) 

Mimoriadneho zasadnutia sa zúčastnilo 15 poslancov. Tento rok už 

po tretí raz schvaľovali návrh zmeny rozpočtu mesta. Dôvodom bol najmä 

pokles daní z prí jmu fyzických aj právnických osôb. Finančná a 

hospodárska kríza pripravila množstvo ľudí o prácu, budúcnosť niektorých 

fir iem podnikajúcich v meste bola otázna. Pre mesto to prestavovalo reálny 

výpadok na strane príjmov o sumu 404 670 €.  Primátor Jozef Ondrejka na 

zasadnutí prisľúbil, že mesto sa bude snažiť udržať si úroveň t radičných 

kultúrnych podujatí  a t iež, že v tomto roku sa začne real izácia stavby 

nájomných  bytov na Jánošíkovej ulici.  Zmena rozpočtu sa týkala najmä 

plánovaných rekonštrukcií miestnych komunikácií. Upusti lo sa od 

rekonštrukcie spojnice ulíc Rakárenskej a Dubovského, Ulice M. Benku a 
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chodníka na Družstevnej. Poslanci zmenu rozpočtu jednohlasne schváli l i .  

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový s príjmami 9 037 915 € a 

výdavkami 4 929 839 €, kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový 

s príjmami 2 103 853 € a výdavkami 3 110 178 €. Finančné operácie 

príjmové boli rozpočtované v sume 576 910 € a finančné operácie 

výdavkové v sume 194 367 €. Výška rozpočtu pre školy bola 384 294 €. 

Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý prebytkom rozpočtu z roku 2008 a 

z prebytku bežného rozpoč tu na rok 2009. 

Poslanci t iež schváli l i  prenájom časti zastavanej plochy o výmere 4 

m2, ktorá bola v správe Vojenských lesov a majetkov SR, za sumu 3 € bez 

DPH za rok. Účelom dlhodobého prenájmu bolo vybudovanie prečerpávacej 

stanice splaškových vôd v rámci projektu Záhorie, Malacky – 

odkanalizovanie. 

Poslanci vzali na vedomie sprostredkovanú informáciu starostu obce 

Kostolište o skorej realizácii projektu, ktorého obsahom bola výstavba 

cyklistického chodníka Jantárová cesta od Obecného úradu Kostolište popri 

futbalovom ihrisku smerom k Malackám, kde mal vyústi ť na Družstevnej 

ulici  pri výkupe kovov.  

 

7. zasadnutie 17. septembra  

Poslanci schváli l i  novelizácie VZN o chove a držaní zvierat na území 

mesta Malacky a VZN o odpredaj i bytov a nebytových priestorov z majetku 

mesta Malacky. 

MsZ podporilo aj  bezodplatné zriadenie vecného bremena na 

nehnuteľnom majetku vo vlastníctve mesta Malacky v súvislosti s 

projektom vybudovania cyklochodníka medzi obcou Kostolište a 

Malackami.  Trasa mala plánovanú výmeru 2895 m2. Investorom bola obec 

Kostolište.  

Poslanci schváli l i  prevod dlhodobého majetku do správy 

príspevkovej organizácie AD HOC Malacky v súvislosti s real izáciou novej 

Koncepcie športu v meste Malacky a podporil i  aj s tým súvisiaci návrh 

zmeny rozpočtu spomenutej organizácie na rok 2009.  
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Najdiskutovanejším bodom programu bola správa hlavnej kontrolórky 

o následnej finančnej kontrole, zameranej okrem iného na kontrolu 

účelového využit ia prostriedkov v školskej jedálni v cirkevnej škole 

v rokoch, ktorú prevádzkovalo súkromné zariadenie. Kontrolou podkladov 

za roky 2007 a 2008 sa zist i l i  závažné nedostatky na strane kontrolovaného 

subjektu a pochybenia aj na strane oddelenia ekonomiky MsÚ. Na základe 

zistených skutočností kontrolórka podala na kontrolovaný súkromný 

subjekt trestné oznámenie. 

 

8. zasadnutie 22. októbra 

Poslanci schváli l i  VZN o prevádzkovom poriadku verejných detských 

ihrísk. MsZ pri jalo uznesenie týkajúceho sa návrhu na schválenie riadiacej 

skupiny k príprave a spracovaniu Komunitného plánu sociálnych služieb 

mesta na roky 2010 – 2013. 

Poslanci prediskutovali návrh zámeru prevodu obchodného podielu 

mesta v Progrese Malacky, spol. s r. o. a návrh zadania pre územný plán 

zóny Veľkomoravská. Poslanci návrh zámeru prevodu 60 %-ného podielu 

mesta napokon schváli l i . Hlavným dôvodom prevodu podielu bola 

neschopnosť Progresu Malacky, spol. s r.  o. konkurovať veľkým 

spoločnostiam.  

Návrh zadania pre územný plán zóny Veľkomoravská pojednával o 

štúdii vypracovanej súkromnou spoločnosťou na základe požiadaviek 

vlastníkov pozemkov na Veľkomoravskej ulici. Pozemky v rámci 

prerokovávaných zmien a doplnkov územného plánu zmenil i  svoje funkčné 

využit ie z bytových na rodinné domy. Poslanci uložil i  mestskému úradu 

zabezpeč i ť ponuku na spracovanie návrhu územného plánu zóny a tiež 

uzavrieť s vlastníkmi pozemkov dohodu o prefinancovaní nákladov na 

územný plán zóny podľa vybranej ponuky spracovateľa.  

Poslanci t iež schváli l i  návrh prevodu nehnuteľnosti od Ministerstva 

obrany SR v prospech mesta. Išlo o prístupovú cestu k odpadovému dvoru 

na Hlbokej ulici. Kúpna cena predstavovala 2 634,06 €. Pri jatý bol t iež 

návrh na prenájom škvarového ihriska medzi Rehoľou menších bratov 
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frant iškánov a mestom na päť rokov, počas ktorých malo mesto v pláne 

podporiť č innosť futbalových klubov. 

 

9. zasadnutie 12. novembra (mimoriadne) 

Hlavným bodom programu bol prvý návrh rozpočtu mesta na rok 

2010, ktorý bol zostavený ako schodkový. Schodok predstavoval sumu 77 

456 € a bol spracovaný na základe možností a požiadaviek vedúcich 

útvarov a štatutárnych zástupcov príspevkových organizácií mesta. K 

prvému návrhu rozpoč tu odznelo na zasadnutí viacero pripomienok na 

zapracovanie tak, aby bol na nasledujúce rokovanie pripravený návrh 

rozpočtu ako vyrovnaný.  

Okrem toho poslanci schváli l i  návrh VZN o miestnych daniach a o 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Na 

zasadnutí boli predložené štyri alternatívy. Zastupiteľstvo schváli lo prvú 

alternatívu, ktorá spočívala v ponechaní aktuálnych sadzieb, s 

pripomienkou týkajúcou sa úpravy sadzby dane zo stavebných pozemkov 

nachádzajúcich sa v I.  pásme na 0,117 % a z pozemkov II.  pásma na 0,5 %. 

Jednotl ivé pásma bol i určené parcelami.  

Posledným bodom rokovania bol  návrh zmluvy o výkonoch vo 

verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave a o 

spolupráci pri zabezpečovaní dopravnej obslužnosti mesta pre roky 2009 – 

2017. Aj tento bod programu vyvolal dlhú diskusiu, ktorej dôvodmi bol 

okrem iného aj dlhý časový horizont, na ktorý by sa zmluva so 

spoločnosťou Slovak Lines, a. s. mala uzatvoriť. Zastupiteľstvo napokon 

návrh zmluvy schváli lo s mnohými pripomienkami, ktoré vzišl i aj z 

predchádzajúcich zasadnutí komisií.  

 

10. zasadnutie 15. decembra 

Posledné zasadnutie v roku 2009 bolo naplánované na 10. decembra. 

Na rokovanie však prišlo len deväť poslancov, preto nebolo zastupiteľstvo 

uznášaniaschopné. Primátor zvolal zasadnutie na 15. decembra. Poslanci sa 

zišl i a schváli l i  rozpočet mesta na nasledujúci rok, ako vyrovnaný. Bežný 
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rozpočet bol prebytkový s príjmami 9 429 147 € a výdavkami 4 978 628 €,, 

kapitálový ako schodkový s prí jmami 1 292 507 € a výdavkami 3 030 912 

€. Finančné operácie boli  rozpočtované ako prebytkové, príjmové v sume 1 

372 037 € a výdavkové v sume 199 250 €. Rozpočet pre školy a školské 

zariadenia dosahoval sumu 3 483 328 €. Schodok kapitálového rozpočtu bol 

krytý prebytkom hospodárenia z roku 2008 a z prebytku bežného rozpočtu 

na rok 2009. Celkovému schvaľovaniu predchádzalo schvaľovanie návrhov 

rozpočtov pre jednotl ivé príspevkové organizácie mesta a stanovisko 

hlavnej kontrolórky Ľubice Č ikošovej k návrhu rozpočtu.  

Poslanci mesta schváli l i  aj pri jatie invest ičného úveru za účelom 

kryt ia výdavkov určených na výstavbu nájomných bytov na Jánošíkovej 

ulici  v objeme 521 804 €. Celkové výdavky na zabezpečenie chodu mesta 

na rok 2010 dosiahl i  sumu 30 471 676 €. Príjmy v rovnakom objeme 30 

471 676 € zahŕňali podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb, dane z 

nehnuteľností a dane za tovary a služby. Okrem nich však aj nedaňové 

príjmy napr. z podnikania č i  vlastníctva majetku, ale aj granty a transfery 

zo štátneho rozpočtu na krytie výdavkov na prenesený výkon štátnej správy 

na jednotl ivých úsekoch.     

 

Výro čné stretnutie s občanmi 6. obvodu 

1. februára sa občania šiesteho volebného obvodu v Malackách stret l i  

so svojimi volenými zástupcami na druhom výročnom stretnutí. Podujatie 

za poslancov zorganizoval a pripravil Juraj Ř íha. Zúčastnil i  sa na ňom aj 

poslanec Dušan Galovič a primátor mesta Jozef Ondrejka. Poslanec 

Vladimír Zetek sa pre pracovné povinnosti ospravedlnil. Program 

obsahoval rekapituláciu diania v obvode v roku 2008 a odpočet úspešnosti  

riešenia obč ianskych podnetov z minulého roka. Osobitnú kapitolu tvori la 

téma odkanalizovania mesta. Diskutujúci sa zaujímali o príč iny dlhodobého 

odsúvania termínu výstavby kanal izačnej siete. Občania vyslovil i  obavy aj 

z výstavby v obvode, ktorej mala predchádzať zmena územného plánu. 
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Mestský úrad (MsÚ)   

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

Dušan Vavrinec. Jeho ďalšími úlohami bolo zabezpečovať hospodársky a 

správny chod úradu, zostavovať  návrh rozpočtu úradu a zabezpečovať jeho 

plnenie, podpisovať  spolu s primátorom zápisnice zo zasadnutí MsZ, 

zúčastňovať sa na zasadnutí MsZ s poradným hlasom, zúčastňovať sa 

zasadnutí mestskej rady s poradným hlasom, plniť  aj ďalšie úlohy, ktoré mu 

uloží MsZ a primátor mesta. Prednosta MsÚ zodpovedal za svoju č innosť  

primátorovi. 

MsÚ tvori lo osem organizačných útvarov: Sekretariát primátora, 

Sekretariát prednostu, Oddelenie r iadenia informácií, Klientske centrum, 

Oddelenie projektového riadenia, Oddelenie ekonomiky, Oddelenie 

životného prostredia a Oddelenie dopravy a stavebného poriadku. Od 1. 

septembra mal MsÚ novú štruktúrou. Zmena nastala na základe návrhu, 

schváleného poslancami MsZ na júnovom zasadnutí. Cieľom zmeny bolo 

úsil ie zefektívniť  vykonávanie niektorých č inností.  Počet oddelení sa znížil  

na sedem. Zostalo oddelenie ekonomiky, kl ientske centrum 

s matrikou, oddelenie projektového riadenia a sekretariát. Dovtedajšie 

oddelenie riadenia informácií, do ktorého patri l i  mestské médiá a TIK, sa 

zmenilo na oddelenie marketingu. Zmenou vzniklo oddelenie územného 

rozvoja a životného prostredia a oddelenie služieb a údržby. Vedúcou 

oddelenia projektového riadenia bola Ing. Eva Sokolová, oddelenia 

ekonomiky Ing. Ladislav Adamovič . Klientské centrum riadila Mgr. Alena 

Kmecová, oddelenie marketingu dočasne Mgr. Tatiana Búbelová. Oddelenie 

územného rozvoja a životného prostredia mala na starosti Ing. Gabriela 

Reháková a oddelenie služieb a údržby Ing. František Klíma.  

 Základným predpisom mesta bol štatút mesta, ktorý upravoval 

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 
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samosprávy, ich vnútornú štruktúru, formy a metódy ich č innosti , symboly 

mesta a ďalšie záležitosti. 

Pokladnica v klientskom centre MsÚ bola od marca vybavená 

platobným terminálom. Klienti tak mohli zaplatiť poplatky na bežný účet  

mesta bezhotovostným spôsobom.  

 Mesto sa zúčastni lo pilotného projektu elektronizácie služieb 

samospráv, ktorý sa realizoval v šiest ich samosprávach, vybraných na 

základe odporúčania ZMOS. Od 1. júla poskytovalo občanom služby 

prostredníctvom elektronickej podateľne. Na nej úrady pri j ímali podania vo 

forme elektronických dokumentov podpísaných elektronickým podpisom 

alebo zaručeným elektronickým podpisom.  

Prínos projektu elektronizácie bol v tom, že občania dostali  

príležitosť elektronicky komunikovať so samosprávou dôveryhodným a 

zabezpečeným spôsobom. Tí, ktorí prejavil i  o takúto formu komunikácie 

záujem, sa museli preukázať platným preukazom totožnosti a až potom 

dostali vstupný kód pre zabezpečenú elektronickú komunikáciu s úradom. 

 

Mestská polícia (MsP) 

Č innosť  zamestnancov MsP pri zabezpečovaní verejného poriadku sa 

riadila zákonom o obecnej políci i , 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 ul iciach mesta a jedným zamestnancom na oddelení MsP. 

Okrem vykonávania administratívnych úkonov v súvislosti s objasňovaním 

priestupkov zamestnanec vykonávajúci službu na oddelení MsZ taktiež 

pri j ímal oznamy od obyvateľov (telefonické i osobné) a vysielal hliadku na 

výkon služobných zásahov, viedol záznamy v informačnom systéme, 

vybavoval predvolané stránky, zabezpečoval obsluhu kamerového systému, 

atď .   

V tomto roku zamestnanci MsP riešil i  spolu 4449 udalostí .  Z toho 

bolo 2552 priestupkov v blokovom konaní. Hotovosť za uložené blokové 
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pokuty, ktorá bola príjmom mestského rozpoč tu, predstavovala 32,37 €. 879 

priestupkov bolo vyr iešených dohováraním alebo napomenutím. 

MsP v Malackách v záujme zvyšovania bezpečnosti občanov 

ponúkala pripojenie bytov a rodinných domov na pult centralizovanej 

ochrany. Elektronická zabezpečovacia signalizácia prenášala každý signál o 

narušení na pult  centralizovanej ochrany v sídle MsP. Stála služba MsP v 

prípade narušenia okamžite vyslala na miesto zásahovú jednotku. Tá 

zabezpeč i la objekt a pri podozrení z vniknutia vykonali službukonajúci 

pracovníci kontrolu objektu a prípadných narušiteľov zadržali. Priori tou 

nebola osoba páchateľa, ale ochrana majetku klienta (fi rmy). Pult  

centralizovanej ochrany prispel k minimalizovaniu škody zavinenej 

vlámaním, požiarmi alebo haváriami objektov.  

Č innosť MsP sa zameriavala t iež na preventívne aktivi ty. Vedúcim 

oddelenia preventívnych aktivít MsP bol Mgr. Vladislav Kunák. V máji  

príslušníci  mestskej polície zorganizovali akciu s názvom Bax, ktorá sa 

osvedč i la v predchádzajúcich rokoch. Išlo o preventívnu policajnú akciu na 

školách, ktorá dostala pomenovanie podľa psieho šampióna v hľadaní drog. 

MsP chcela touto akciou pôsobiť preventívne na žiakov základných škôl. 

Tento rok sa piati  psovodi so štyrmi cvičenými psami z Prezídia PZ  

zamerali na hľadanie omamných látok na ZŠ J. Dérera. Žiadne zakázané 

látky nenašl i. 

MsP v roku 2009 realizovala dvanásť kontrol na požívanie 

alkoholických nápojov a iných návykových látok maloletými a mladistvými 

(do 18 rokov). Kontroly bol i vykonávané v rámci preventívnej aktivity 

„Junior“. Táto akcia bola vykonávaná cez deň počas školského vyučovania, 

kedy sa zisťovalo záškoláctvo, požívanie alkoholických nápojov, 

tabakových výrobkov, gambling a hľadanie nezvestných alebo ujdených 

maloletých a mladistvých z dôvodu blízkosti dvoch reedukačných domovov 

pre mládež. Taktiež bola uvedená aktivita vykonávaná vo večerných 

hodinách, kedy bola hlavná pozornosť venovaná porušeniu zákazu požit ia 

alkoholických nápojov a iných návykových látok osobami mladšími ako 18 

rokov. V  rámci tejto preventívnej aktivity zaznamenali policajt i  päť 
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prípadov požívania alkoholických nápojov. Okrem prevádzok, kde bol 

uvedený skutok riešený blokovou pokutou, bolo  taktiež porušenie zákona 

oznámené mestu Malacky. 

V meste fungoval kamerový systém, ktorý bol predovšetkým 

prostriedkom situačnej prevencie, orientovanej na odstránenie príležitostí  

na spáchanie deliktu. Kamery sa využívali i  na okamžité preverovanie 

okolnosti prípadov telefonicky oznámených na pracovisko MsP, prípadne i  

na ich archiváciu. Najviac zaevidovaných priestupkov sa týkalo dopravy. 

Kamerový systém tvori lo celkovo sedem kamier, ktoré boli umiestnené na 

farskom kostole Najsvätejšej Trojice, na sídlisku Juh, na Mierovom 

námestí, na svetelnej križovatke v centre mesta, pri železničnom priecestí  

na Nádražnej ulici,  v zámockom parku a na paneláku na Pribinovej ulici . 

Príslušníci MsP zabezpečovali taktiež kontrolu priechodov pre 

chodcov v blízkosti  základných škôl. Kontroly  sa vykonávali  v čase 

školského vyučovania v čase od 7.30 do 8.00 hod pri prechodoch na ul. 

M.R.Štefánika, na Mierovom námestí, na ul. Cesta mládeže a na Brnianskej 

ulici . 

 

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. Podrobne sa o týchto 

inštitúciách píše v časti Školstvo. 

 

Príspevkové organizácie 

 Príspevkovými organizáciami mesta bol AD HOC (podrobnejšie 

v kapitole Šport), Mestské centrum kultúry (podrobnejšie v časti Kultúra) 

a Mestské centrum sociálnych služieb (podrobnejšie v kapitole Sociálna 

oblasť a zdravotníctvo). 
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Obchodné organizácie s účasťou mesta 

 

Tekos Malacky, s. r. o. 

 Obchodná spoločnosť so 100-precentnou účasťou mesta sídli la na 

Part izánskej ulici, konateľom bol Ing. Vladimír Balúch. Predmetom 

podnikania spoločnosti bolo poskytovanie zmluvne požadovaného servisu 

jedinému spoločníkovi - mestu Malacky a takt iež služby pre právnické a 

fyzické osoby. 

 Pre mesto Malacky poskytoval Tekos vozidlá, stroje a zariadenia pre 

zabezpečovanie údržby miestnych komunikácií, č istenie mesta, údržbu 

verejného osvetlenia, údržbu zelene, zber, prepravu a zneškodňovanie 

komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, ktoré vznikali na 

území mesta Malacky.  

Spoločnosť t iež poskytovala urč i té služby pre právnické a fyzické 

osoby. 

 

PROGRES Malacky 

Obchodná spoločnosť so 60-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 licencie na jej vysielanie. Konateľmi spoločnosti boli Ing. Ján 

Kutaj a Ján Držka. 

Poslanci na októbrovom zasadnutí prediskutovali a schváli l i  návrh 

zámeru prevodu obchodného podielu mesta v Progrese Malacky, spol. s r.  

o. Hlavným dôvodom prevodu podielu bola neschopnosť spoločnosti 

Progres konkurovať veľkým spoločnostiam.  
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Neziskové organizácie 

 

Podnikateľský inkubátor 

 Poslaním inštitúcie bola podpora zakladania inovatívnych fi riem 

prostredníctvom ponuky kvalitných priestorov a špecializovaných 

poradenských služieb zameraných na začínajúce fi rmy. Inkubátor im 

poskytoval f inančne výhodné priestory na obdobie až do troch rokov. 

Riaditeľom bol Ing. 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.  

Predsedom správnej rady nadácie bol primátor J. Ondrejka. Správcom 

Nadácie (štatutárnym orgánom voleným správnou radou) bol Ing. Dušan 

Vavrinec 

26. februára zasadala správna rada Nadácie Pro Malacky, aby 

vyhodnoti la žiadosti  o finančnú podporu projektov v treťom grantovom 

kole. O dotáciu na realizáciu projektov z oblasti kultúry, športu a 

spoločensko-záujmovej č innosti sa uchádzalo celkom 14 projektov. Správna 

rada rozhodla o dotácii na realizáciu pre desať projektov. Celková č iastka, 

ktorú nadácia rozdel i la v treťom grantovom kole, bola 11.065 €. Schválené 

boli t ieto projekty: Rodičovská rada MŠ Štúrova – pre naše deti od 

Rodičovského združenia pri MŠ Štúrova v sume 1700 €, 80. výroč ie 

založenia Klubu fi latelistov v Malackách od Klubu fi latelistov ZSF 52-32 

Malacky v sume 500 €, Cvičením k posilneniu zdravia a dobrej pohody od 

ZO Jednoty dôchodcov v Malackách v sume 665 €, Dokončenie 

rekonštrukcie strechy telocvične a úpravy vonkajších priestorov pre 

tréningy v letnom období od BX RTJ v sume 2000 €, Záhorácka mariášová 
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l iga od Záhoráckej amatérskej mariášovej l igy v sume 500 €, Spája nás 

krása – výstava pal ičkovanej č ipky od Anny Makarovej v sume 830 €, 

Didier Kaminka: Len nijakú paniku od Divadla na hambálku v sume 2000 €, 

„Saltare orbis“ – 2. ročník celoslovenskej tanečnej súťaže od TŠ – Saltatrix 

v sume 1670 € a Publikácia so zameraním na históriu a prírodu 

v Malackách a okolí od o.z.  MLOK  v sume 1200 €. Mimoriadnym 

príspevkom bolo schválené dofinancovanie tlače zborníka Slová pre Fond 

pre rozvoj výchovy a vzdelávania pri Gymnáziu Malacky.  

Správna rada nadácie sa stretla aj 23. marca. Vyhodnoti la žiadosti o 

finančnú podporu v rámci štvrtého grantového kola. O dotáciu sa už mohli  

uchádzať aj projekty zamerané na ochranu a zlepšovanie životného 

prostredia, pomoc zdravotne postihnutým a vzdelávanie. Podaných bolo 14 

projektov, z nich bolo jedenásť podporených. Suma, ktorá bola rozdelená 

medzi jednotl ivé žiadateľské subjekty, dosiahla výšku 19 078 €.  

Na projekt Rekonštrukcia strechy historickej budovy „Hrádek“ 

zaradenej v zozname mestských pamiatok mesta Malacky dostala Mária 

Seifertová 1800 €, na projekt Súťaž v spoločenských tancoch schváli la 

nadácia 1438 € pre Gabrielu Czizmaziovú. SZTP dostalo 1990 € na 

realizáciu projektu Buďme všetci kamaráti. Na projekt Obnova národnej 

kultúrnej pamiatky – Rodný dom Ľuda Zúbka v Malackách dostal Peter 

Barniak 2000 €. Projekt Sociálno-rehabil i tačná ozdravovacia rekondícia od 

Márie Hlavárovej bol podporený sumou 2000 €. Na 13. ročník 

medzinárodného turnaja o putovný pohár Záhoria v boxe kadetov  juniorov 

dostal BC RTJ 1800 €. Vstúpte, n.o. dostala na realizáciu projektu Malacky 

bez bariér – 3. ročník 1500 €. Dušan Hodek dostal 550 € na 2. svetové 

stretnutie samojedov. Projekt Kocka - oplotenie detského ihriska od 

Michaely Gašparínovej bol podporený sumou 2000 €. Rovnakú sumu 

dostalo aj CVČ  Malacky na realizáciu projektu Rozvoj detského šachu 

v okrese Malacky a Divadlo na hambálku pri  MCK na projekt Zejdeme sa 

na hambálku – 2. ročník divadelného festivalu. Ďalší projekt nadácia 

podpori la priamo – obstaraním rehabi l i tačného lôžka pre postihnuté deti,  

ktoré mohli využívať  Malačania s postihnutím.  
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Koncom roka vyhlásila nadácia 5. grantové kolo na predkladanie 

žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre projekty s trvalým prínosom 

pre mesto Malacky v oblastiach kultúry, športu a spoločensko-záujmovej 

č innosti , cezhraničnej spolupráce, cestovného ruchu, skvalitnenia životného 

prostredia, rozvoja a podpory akt ivít  zdravotne postihnutých obyvateľov 

mesta. Uzávierka predkladania projektov bola naplánovaná na 28. február 

2010.  

Maximálna výška podpory pre jeden projekt v každom grantovom 

kole bola 2.000  €. 

 

Organizácie zástupcov samosprávy 

Primátor J. Ondrejka bol č lenom Klubu starostov malackého okresu a 

č lenom Združenia miest a obcí záhorskej oblasti. Zároveň bol aj č lenom 

Predsedníctva a Rady ZMOS. 

 

Iné inšti túcie  

 

Štátna polícia 

Riaditeľ  Okresného riaditeľstva PZ Bratislava-okolie bol pplk. Mgr. 

Jozef Blažek. Riaditeľom Obvodného oddelenia PZ v Malackách bol pplk. 

Mgr. Peter Šišolák.  

 

Súdnictvo a prokuratúra 

Malacký súd sídli l  na Mierovom námestí č.  10  Predsedom súdu bol 

JUDr. Ľubomír Hudák. Okresná prokuratúra sídli la na Sasinkovej ulici č.  

71. Okresnou prokurátorkou sa stala JUDr. Monika Zámečníková 

a prokurátorom povereným výkonom funkcie námestníka okresnej 

prokuratúry bol Mgr. Matúš Kamenár.  

 

Hasič i   

Riaditeľom Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru 

v Malackách bol mjr. Mgr. Juraj Slovinský. Veliteľom Záchrannej brigády 
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HaZZ, ktorý sídli l  na Továrenskej ul ici, bol mjr.  Ing. Emil Horváth. 

Vel iteľom družstva bol npr. Stanislav Slezák. Sídlo riaditeľstva bolo na 

Legionárskej ulici 882. 

K zásahovému obvodu malackej brigády patri l  Brat islavský, 

Trnavský a Nitriansky kraj, ale aj dva okresy Trenč ianskeho kraja.  

Mestský hasičský zbor bol zriadený mestom Malacky. Jeho č lenmi 

boli aj č lenovia Dobrovoľného hasičského zboru Malacky. MsHZ mal 13 

č lenov. Veliteľom bol Ivan Šíra 

Malackí hasič i  v spolupráci s maďarskými kolegami vytvori l i  

nezvyčajné hasičské auto. Na Tatru 148 z 80. rokov minulého storoč ia 

namontoval i prúdový motor z vojenskej stíhačky MIG. Auto malo 

samostatnú nádrž na letecký benzín kerozín. Slúžilo na hasenie požiarov 

unikajúceho plynu. Hasič i  zat iaľ  s týmto autom zasahovať nemuseli. 

 

Obvodný úrad 

 Obvodný úrad sa nachádzal na Záhoráckej ulici č.  60A. Prednostom 

úradu bol Ing. Ladislav Balla. Obvodný úrad v Malackách mal t ieto odbory: 

organizačný odbor, odbor všeobecnej vnútornej správy, odbor 

živnostenského podnikania, odbor civi lnej ochrany a krízového riadenia a 

ekonomický odbor. V budove sídli l  t iež Obvodný lesný úrad, ktorého 

prednostkou bola Ing. Kvetoslava Schlösserová, Obvodný pozemkový úrad, 

ktorý riadila Ing. Daniela Hamarová, Obvodný úrad pre cestnú dopravu a 

pozemné komunikácie s riaditeľom Ing. Danielom Tesákom, Obvodný úrad 

životného prostredia, ktorého prednostom bol RNDr. Ľudovít Kollár, Úrad 

práce, sociálnych vecí a rodiny s r iaditeľkou Mgr. Janou Petrakovičovou a 

Katastrálny úrad v Bratislave - Správa katastra Malacky, ktorý r iadila 

JUDr. Ľubica Sedláková. 

 

Daňový úrad 

 Daňový úrad sídli l  na Záhoráckej ulici 17. Riaditeľom bol Mgr. Peter 

Kal ivoda. 
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Medzinárodná spolupráca 

Partnerské mestá Malaciek 

Mesto Malacky udržiavalo aktívne partnerské vzťahy s mestami 

Albert irsa, 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 polit iky.  

S mestom Žnin existovali kontakty v oblastiach kultúra detí a 

mládeže, šport detí a dospelých, spoločenské styky pri rôznych 

príležitostiach.  

S mestom Szarvas sa rozvíjal i 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 rozvíjal i partnerské vzťahy, najmä v oblasti kultúry, 

športu, mládeže a výmeny skúseností z rôznych odborov komunálnej 

polit iky. 

 Mesto spoluprácu s rakúskym mestom na projekte Paltour, ktorého 

cieľom bola č iastočná rekonštrukcia bývalých pálfiovských kaštieľov 

v Malackách a v Marcheggu.  

 

Festival Kultúra bez tlmočníka  

Tohtoročný medzinárodný detský festival Kultúra bez tlmočníka 

prebiehal v septembri v moravskom Veselí . Malacky reprezentovala 22-

č lenná detská delegácia. Talenty z malackej ZUŠ predviedli výkony, ktoré 

si vyslúžil i  obdiv rovesníkov z partnerských miest Malaciek - Veselí nad 

Moravou, Sarvaš, Albertirša a Žnin. Vo veľmi dobrom svetle sa predviedli  

hudobníci,  tanečníci,  výtvarníci. 
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Iné udalosti 

 

Plynová kríza 

12. januára zasadal krízový štáb mesta Malacky kvôli plynovej kríze. 

Kvôli  nedostatku plynu a vyhlásenému regulačnému stupňu š. 8 bola do 

odvolania zatvorená plaváreň a sauna v ŠH Malina. O tri dni neskôr zasadal 

krízový štáb opäť , aby stanovi l stratégiu zabezpečenia tepla v prípade 

úplnej odstávky zemného plynu. Malacky mali  výhodu, že v takom prípade 

by bola takmer polovica domov mimo ohrozenia, keďže v kotolni  mali 

kotol na drevnú štiepku. Ďalšie zasadnutie krízového štábu bolo 

naplánované na 19. januára, ale medzitým boli dodávky plynu obnovené 

a preto bolo plánované stretnutie zrušené. Okrem uvedeného obmedzenia 

Malačania vážnejšie nepocíti l i  dôsledky plynovej krízy. 

 

Reprezentačný ples primátora 

Ples primátora Malaciek prebiehal vo februári v priestoroch hotela 

Atrium. Tohtoročný ples sa niesol v duchu 20. a 30. rokov 20. storoč ia. 

Prichádzajúcich hostí okrem primátora Jozefa Ondrejku s manželkou vítalo 

vo vstupnej hale hotela Atrium hudobné zoskupenie Funny Fellows, 

zamerané na uvedené obdobie, a herci Divadla na hambálku, oblečení 

v kostýmoch z medzivojnového obdobia. J. Ondrejka hostí osobne privítal  s 

prípitkom v ruke a každú dámu obdaroval červenou ružou. Ples moderovali  

Petra Vančíková-Kolevská a Vlado Zetek. V programe vystúpi l i  tanečníci z  

TK Grande Malacky, skupina Saltatrix a orientálne tanečníčky Chamsa. 

Počas celého večera mali hostia možnosť zahrať si v mobilnom kasíne. O 

hudbu sa starali Zajačkovci.  

 

Pocta Štefánikovi 

Malacky boli jedným z miest na púti  štafety s názvom Pocta 

Štefánikovi, ktorá sa uskutočnila pri prí ležitost i 90. výroč ia tragickej smrti 

M. R. Štefánika. Štafeta do Malaciek prišla 29. aprí la. Na slávnostnej 

spomienke pri soche M. R. Štefánika sa zúčastnil i  predstavitelia 
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Ministerstva obrany SR, zástupcovia mesta a jeho inšt itúcií, Zväz 

vyslúžilých vojakov gen. M. R. Štefánika a občania mesta. Štafetou a 

sprievodným programom chceli  organizátori  pripomenúť verejnosti  

výnimočnú úlohu M. R. Štefánika v našich dejinách a zároveň jeho odkaz 

súčasnej generácii . 

 

Výstup na Vysokú 

V 16. augusta sa uskutočnil 2. ročník záhoráckeho výstupu na 

Vysokú. Akciu, ktorej sa tento rok zúčastnilo 65 ľudí rôznych vekových 

kategórií , v spolupráci s Maticou slovenskou zorganizovalo mesto Malacky 

a obec Kuchyňa. Malačania cestovali  autobusom. Obec Kuchyňa 

zabezpeč i la občerstvenie. Aj keď  všetci účastníci nestúpali k vrcholu 

spoločne, pri kríži na vrchole Vysokej sa stretl i  v plnom počte. Všetci tak 

získali účastnícku kartičku. Súčasťou výstupu na Vysokú bola aj spomienka 

na Zuzanu Krajčí rikovú pri jej  pamätnej tabuli. 

 

Samospráva a Slovensko bez bariér  

7. decembra pri  príležitosti Medzinárodného dňa zdravotne 

postihnutých bol i vyhlásené výsledky VI. etapy súťaže Samospráva a 

Slovensko bez bariér 2008 – 2009. Ceny a čestné uznania bol i udeľované v 

kategóriách: Mesto, obec; Samosprávny kraj a Médiá a donori. Porota 

udeli la viacerým mestám a obciam aj diplomy za účasť. 

Cieľom projektu bolo zaangažovať mestá, obce a kraje, aby sa 

zamerali na odstránenie architektonických a spoločenských bariér, aby sa 

zdravotne postihnutí a spoločensky izolovaní ľudia ľahšie zaradil i  do 

spoločnosti  a ich život sa dostal na kvalitatívne vyššiu úroveň . 

Mesto Malacky získalo v súťaži spolu s Pezinkom čestné uznanie za 

prihlásené projekty na podporu debarierizácie. Okrem chránených 

pracovísk v inkubátore a na mestskej políci i  porotu zaujal najmä projekt 

sociálneho taxíka. Oceňovaná však bola aj deklarovaná podpora mesta 

chránenému bývaniu pre zdravotne postihnutých v nájomných bytoch, ktoré 

boli vo výstavbe.  
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Rating mesta 

Spoločnosť EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. zvýšila ratingové 

hodnotenie mesta. Dlhodobý korunový rating na BBB (stabilný výhľad), 

rovnakú hodnotu mal aj dlhodobý devízový rating. Krátkodobý rating bol 

stanovený v hodnote S2. 

 

Voľby v roku 2009 

 

Prezidentské voľby 

Päťročné funkčné obdobie prezidenta SR Ivana Gašparoviča sa 

skonč i lo a na jar prebiehali  prezidentské voľby. Prvé kolo volieb 

prebiehalo v sobotu 21. marca. Podľa oficiálnych výsledkov Ústrednej 

volebnej komisie Slováci v priamej voľbe dali  najviac hlasov úradujúcemu 

prezidentovi Ivanovi Gašparovičovi (46,70 %). Druhou kandidátkou 

postupujúcou do druhého kola volieb bola Iveta Radičov (38,05 %). 

Celková účasť  Slovákov na voľbách predstavuje 43,63 %. Z 4 339 331 

oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch prišlo k volebným urnám 1 

893 439.  

V Malackách vyhral voľby Ivan Gašparovič s počtom hlasov 2706 

(44,20 %). Za ním s rozdielom iba 2,4 % nasledovala Iveta Radičová s 

poč tom hlasov 2559 (41,80 %). Zaujímavé však je, že z dvanástich 

volebných okrskov v piatich zvíťazila (okrsok č. 3, 5, 7, 8 a 9). Tretie 

miesto v Malackách obsadila Zuzana Martináková s 333 hlasmi (5,44 %), 

nasledoval František Mikloško, ktorý dostal 255 hlasov (4,17 %) a Milan 

Melník s 127 hlasmi (2,07 %). Predposledná skonč i la Dagmar Bollová, 

ktorá v Malackách presvedč i la 88 voličov a získala 1,44 %. Najmenej 

hlasov získal Milan Sidor – 54 (0,88 %). Do zoznamu oprávnených voličov 

v Malackách bolo zapísaných 15 110 občanov vo veku nad 18 rokov. Z nich 

využilo volebné právo 6162 (40,78 %).   

V druhom kole volieb, ktoré prebiehalo 4. apríla, vyberal i volič i  

jedného z dvoch najúspešnejších kandidátov z prvého kola. 

V celoslovenskom meradlo bolo v druhom kole voliť viac ľudí, zo všetkých 
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oprávnených voličov sa zúčastnilo 51,67 %. Tento jav pomohol zvýšiť 

náskok Ivanovi Gašparovičovi z predchádzajúcich 46,70 % na 55,53 % 

získaných hlasov a Ivete Radičovej z 38,05 % na 44,47 % hlasov 

voli čov. Prezidentom sa tak stal opäť Ivan Gašparovič . Bol úspešnejší aj  

v našom meste. V Malackách získal 3731 hlasov, čo predstavovalo 52,68 

%. Iveta Radičová dostala 3352 hlasov (47,32 %). V druhom kole zvíťazila 

Radičová len v troch malackých okrskoch (3, 5 a 9). Volebná účasť 

v Malackách bola 47,13 %. 

 

Voľby do Európskeho parlamentu  

6. júna prebiehali druhé voľby do Európskeho parlamentu (EP), po 

ktorých Slovensko spoznalo trinásť nových europoslancov. O budúcich 13-

tich poslancoch za Slovensko v EP mohlo rozhodovať  4 326 509 vol ičov 

zapísaných vo voličských zoznamoch. V Malackách sa víťazom volieb stala 

strana Smer. V našom meste prišlo vol iť  iba 2358 občanov, teda 15,53 % 

oprávnených voličov. Napriek nízkej účasti prišlo voliť o 3,24 percenta 

ľudí viac ako v predchádzajúcich voľbách do europarlamentu. 

Podľa preferenčných hlasov mali medzi Malačanmi najväčšiu 

podporu Monika Flašíková – Beňová s počtom hlasov 388 (16,94 %). Po nej 

nasledoval Eduard Kukan s počtom hlasov 223 (9,73 %). Tretím 

najčastejšie preferovaným kandidátom bol Boris Zala (217 hlasov; 9,47 %).  

Po voľbách do EP sa Malacky stali známymi aj v celej Európe 

prostredníctvom internetovej televízie Európskeho parlamentu. Dôvodom, 

prečo mala televízia Europarl TV záujem práve o Malacky, bola nízka 

účasť vol ičov vo voľbách do Európskeho parlamentu – nižšia ako 

celoslovenský priemer.  

Redaktor televízie sa pýtal primátora, čomu pripisuje nízku volebnú 

účasť, aká bola informovanosť zo strany mesta, ako vníma európsku 

polit iku a jej  odraz v našej kraj ine č i  v meste. Televízny štáb robil  

v uliciach mesta anketu, pýtal sa Malačanov, č i  boli alebo neboli vol iť a 

prečo.   
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Voľby do VÚC 

14. novembra sa konali voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja, 

rovnako voľby predsedu samosprávneho kraja.  V Bratislavskom kraj i bola 

najnižšia volebná účasť celého Slovenska -  19,46 %. Malacky v tomto 

smere skonč i l i  ešte horšie, pretože k volebným urnám prišlo len 15,31 % 

ľudí. Voliť  prišlo len 2 350 ľudí z celkového počtu 15 349 oprávnených 

voli čov.  

Žiaden z kandidátov na predsedu BSK nezískal viac ako polovicu 

hlasov, takže prví dvaja kandidáti  s najvyšším počtom hlasov postúpil i  do 

druhého kola, ktoré sa konalo 28. novembra. Postupujúcimi boli Pavol 

Frešo, ktorý získal 41,3  % hlasov a dovtedajší predseda BSK Vladimír 

Bajan, ktorý dostal dôveru 29,5 % voličov. V Malackách pritom zvíťazil 

v prvom kole V. Bajan s 35,6 percentami a až na druhom mieste skonč i l  P. 

Frešo, ktorý dostal 29,25 % hlasov. V druhom kole prišlo voliť len 

necelých trinásť percent oprávnených Malačanov. Z nich 50,51 percent 

hlasov získal Pavol Frešo a ostatné hlasy patri l i  Vladimírovi Bajanovi. 

Frešo sa stal víťazom volieb v celom kraj i a teda aj novým predsedom 

BSK. 

Do zastupiteľstva BSK voli l i  obyvatelia malackého okresu troch 

poslancov. O tieto miesta sa uchádzalo 25 kandidátov. V Malackách síce 

prvé tri priečky obsadi l i  kandidáti M. Haramia (17,24 %), J. Ondrejka 

(16,84 %) a J. Mračna (8,76 %), no v súčte za celý okres sa do 

zastupiteľstva  BSK dostali M. Haramia (17,09 %), J. Ondrejka (14,09 %) a 

J. Balla (7,47 %).  
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3. Ekonomická oblasť  

 

Ekonomická a f inančná kríza 

Európu v roku 2009 zasiahla ekonomická kríza, ktorá sa nevyhla ani 

Slovenskej republ ike. Prejavi la sa aj v našom meste. Pri príprave 

mestského rozpočtu sa počítalo s vyšším príjmom z daní z prí jmu fyzických 

osôb, takzvaných podielových daní. Vládne protikrízové opatrenia priniesl i 

slovenským obciam výpadok príjmov v celkovom objeme asi 83 mil iónov 

eur (2,5 mil iardy Sk). Štát sa na druhej strane zaviazal, že v tomto a 

nasledujúcom roku nebude zavádzať pre obce a mestá žiadne povinnosti, 

ktoré by neboli f inančne kryté. Mesto preto robi lo v roku 2009 úsporné 

opatrenia. Mestský rozpočet sa priebehu roka menil.  

 

Nezamestnanosť 

K 1. januáru bolo v Malackách 1711 evidovaných uchádzačov o 

zamestnanie. Miera nezamestnanosti predstavovala 4,71 percenta. Do 

evidencie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Malackách pribudlo vo 

februári ďalších 368 nezamestnaných.  

Kríza sa na Slovensku prejavila vo všetkých regiónoch, počas 

februára vzrástla nezamestnanosť vo všetkých okresoch. Najhoršia situácia 

v nezamestnanosti bola v okresoch južného Slovenska. O prácu prichádzali  

najmä ľudia s nižším vzdelaním a f irmy sa zbavovali  zamestnancov, ktorí 

pracovali ako remeselníci , spracovatelia, pomocníci č i  robotníci 

obsluhujúci stroje a zariadenia. Prepúšťanie sa najmenej dotklo 

vysokoškolsky vzdelaných ľudí.  

 

Euro 

 Od 1. januára začala v Slovenskej republike platiť európska mena 

euro. Počas celého roka boli všetky sumy uvádzané okrem novej meny 

povinne aj v hodnote vyjadrenej v slovenských korunách. Výmenný kurz 

eura bol stanovený na 30,126 Sk. Občania aj podnikatel ia si v priebehu 
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roka na novú menu zvykali , žiadne vážnejšie problémy súvisiace 

s prechodom na euro sa nevyskyt l i . 

 

Eurovalley 

Eurovalley bol priemyselný a technologický park, nachádzajúci sa 

v Malackách a okolí.  Správcovská akciová spoločnosť Eurovalley, vznikla 

v roku 2002 a jej zakladateľmi boli obce Malacky, Plavecký Štvrtok, Veľké 

Leváre, Bratislavský samosprávny kraj a neziskové združenie Rada 

Eurovalley. Predsedom predstavenstva bol Marcel Kasanický z HB Reavis 

Group. Táto spoločnosť bola majoritným akcionárom Eurovalley, a.s. 

Priemyselný park Euroval ley pozostával z piatich zón. V zóne A v 

okolí Veľkých Levár by sa mala nachádzať stredne ťažká výroba na ploche 

140 ha a obytná zóna s rozlohou 34 ha. Smerom na Malacky zóna B s 

rozlohou 84 ha pre hi-tech. V okolí Malaciek zasa zóna C s rozlohou 88 ha 

pre ľahkú výrobu, logistiku a služby a zóna D s obytnou zónou na ploche 

40 ha a zóna pre relax s golfovým ihriskom na ploche 101 ha. Golfové 

ihrisko bolo otvorené v júl i (viac v kapitole Šport). Posledná zóna v okolí  

Plaveckého Štvrtka na území s rozlohou 33 ha bola určená na logistiku. 

 Elastogran, dcérska spoločnosť skupiny BASF, slávnostne otvori la 

zač iatkom decembra svoj najnovší a najmodernejší systémový dom na 

Priemyselnej ulici  v Malackách. Spoločnosť sa zaoberala výrobou 

polyuretánu. Slávnostného ceremoniálu sa zúčastnilo asi 200 pozvaných 

hostí , medzi nimi podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič a primátor mesta 

Jozef Ondrejka.  
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4. Sociálna oblasť a zdravotníctvo 

 

Fond sociálnej pomoci 

Na základe uznesenia poslancov mestského zastupiteľstva z 12. 

marca zriadilo mesto fond finančnej pomoci. Jeho úlohou bolo zmierniť 

následky hospodárskej krízy a napomôcť platobnú schopnosť občanov. 

Fond spravovaný mestským úradom bol vytvorený z prebytku rozpočtu za 

uplynulý rok vo výške 33 193,92 €.  

Finančné príspevky z fondu boli  vyplácané na základe žiadosti. 

Podmienkou na vyplatenie finančného príspevku z fondu bola žiadosť a 

príjem nepresahujúci 1,6-násobok životného minima a zaradenie žiadateľa 

v evidencii na ÚPSVR. Z fondu sa uhrádzali poplatky týkajúce sa 

vzdelávania dieťaťa, napríklad mesačné poplatky materskej škole, poplatky 

za stravu v MŠ č i  ZŠ alebo nákup školských pomôcok. Ďalšou oblasťou 

bolo bývanie, napríklad úhrada poplatkov za bývanie alebo o odklad 

zaplatenia nájomného. Fond uhrádzal aj poplatky za výpis z registra trestov 

č i  za lekársku prehliadku. 

 

Mestské centrum sociálnych služieb (MsCSS) 

Riaditeľkou MsCSS, ktoré sídli lo na Ul. 1. mája, bola Bc. Daniela 

Mračnová. MsCSS bolo príspevkovou organizáciou mesta, poskytovalo 

služby starým a zdravotne postihnutým občanom, ktorí boli pre svoj 

nepriaznivý zdravotný stav odkázaní na pomoc iných osôb. MsCSS 

poskytovalo tri základné služby: prevádzkovalo zariadenie opatrovateľskej  

služby, zabezpečovalo opatrovateľskú službu v domácnosti a stravovanie. 

Vedúcou zariadenia opatrovateľskej služby bola Vlasta Galovičová.  

15. januára neznámi páchatelia ukradli  z kancelárie trezor, 

zabudovaný v stene za dverami. V trezore v tom čase nebola veľká suma 

peňazí. Nachádzali sa tam dva dôchodky klientov centra, vkladné knižky a 

náhradné kľúče.  

O štyri dni neskôr dostalo centrum do svojej správy tzv. sociálny taxík na 

zabezpečenie prevozu starších, chorých a nevládnych ľudí. Túto úlohu plni l 
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nový automobil, špeciálne prispôsobený Fiat Ducato, ktorý mal kapacitu 

osem miest. Vďaka zdvíhacej rampe umožňoval jednoduché naloženie 

dvoch vozičkárov a ich ďalší prevoz. Peniaze na zriadenie sociálneho 

taxíka získalo mesto vďaka dotácii Ministerstva práce, sociálnych vecí a 

rodiny SR vo výške 39.832,70 eura. Cena za prepravu bola výhodná a 

účtovaná podľa stupňa zdravotného postihnutia kl ienta, pričom na území 

mesta vždy paušálne za jednu jazdu. Pre osobu odkázanú na prepravnú 

službu bola cena 0,30 € za jazdu, mimo mesta 0,10 € za osobu na kilometer. 

Pre osobu, ktorá bola držiteľom preukazu ZŤP v meste 0,45 € a mimo mesta 

0,15 € za kilometer. Osoba, ktorá mala priznaný príspevok na prepravu na 

území mesta, plati la v meste 1,10 € za jednu jazdu, mimo mesta 0,20 € za 

kilometer. Sprevádzajúca osoba za prepravu neplati la v prípade, že osoba, 

ktorú sprevádzala, bola odkázaná na prepravu. V opačnom prípade plati la 

sprevádzajúca osoba 0,45 € za jazdu v meste a 0,15 € za kilometer jazdy 

mimo mesta. Za stojné počas prepravy mimo územia mesta sa plati lo 1 € za 

osobu za hodinu. Sociálny taxík bol využívaný často, nielen v Malackách a 

okolí , ale svojich zákazníkov dopravi l aj do Bratislavy.  

 

Detský domov Macejko 

Riaditeľkou detského domova Macejko, ktorý sídli l  na Rakárenskej 

ulici  č . 50, bola Mgr. Zdenka Klasová. V Detskom domove Macejko boli  

deti od narodenia, v roku 2009 ich bolo 44. Časť detí bývala vo dvoch 

rodinných domoch a vytvárali dve samostatné skupiny so samostatným 

stravovaním, hospodárením a rozpočtom. Okrem toho boli vytvorené dve 

špecializované skupiny, kde odborní pracovníci poskytovali  starostl ivosť  

pätnástim ťažko zdravotne postihnutým deťom, t ie býval i  v pôvodnom 

areáli detského domova. Osem detí bolo umiestnených v štyroch 

profesionálnych rodinách. 

V januári navštívi l i  detský domov č lenky obč ianskeho združenia 

Viktória na čele s predsedníčkou Máriou Hlaváčovou. Za peniaze, ktoré OZ 

Viktória počas roka ušetri lo, nakúpil i  č lenky hračky a plienky pre deti 

z detského domova. 
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Vstúpte, n. o. 

Vstúpte, n.o. bolo regionálne rehabi l i tačné stredisko s denným 

stacionárom pre ľudí s mentálnym postihnutím. Bolo jediným 

poskytovateľom takéhoto druhu sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym 

postihnutím v regióne. Vzniklo z iniciatívy rodičov, č lenov obč ianskeho 

združenia Svitanie – ZPMP v Malackách ako Centrum podporných 

sociálnych aktivít  v roku 2005. V roku 2008 sa centrum osamostatni lo 

a zmenilo svoj názov na Vstúpte, n.o.  

Riaditeľkou Vstúpte bola Mgr. Martina Ambrušová. Sídlo organizácie 

bolo na Ul. 1. mája 15, budovu mala v dlhodobom prenájme. Rehabil i tačné 

stredisko navštevovali kl ienti  rôzneho veku, s rôznym druhom i stupňom 

mentálneho i  viacnásobného postihnutia.  

 Hlavným cieľom organizácie bolo vytvoriť v regióne absentujúce 

všestranné formy sociálnej pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím  

a viacnásobným postihnutím vo veku od 1 – 99 rokov. Centrum pomáhalo 

klientom zmysluplne využívať ich voľný čas, pripraviť ich na pracovný 

proces, alebo na prácu v chránených pracoviskách a postupným tréningom 

ich pripraviť na relatívne samostatné bývanie vo forme podporovaného 

bývania. Ďalším cieľom bolo podporovať sociálne kontakty so zdravými 

občanmi mesta a okolia, podieľať sa na spoločenskom dianí v meste a tým 

prehlbovať vzájomnú interakciu, vzťahy a integráciu ľudí s mentálnym 

a viacnásobným postihnutím. Vstúpte,n.o. ponúkalo i špeciálno-poradenské 

a osvetové služby a t iež odľahčujúcu službu rodinám kl ientov. 

V priebehu sa organizácia podieľala na príprave a realizácii  

viacerých podujatí,  z nich najvýznamnejšie bol i projekty Deň krivých 

zrkadiel a Malacky bez bariér. Klient i  sa tiež zúčastňoval i v kultúrnom 

programe ďalších podujatí.  

 

Betánia 

 V Malackách pôsobi lo azylové centrum Betánia, určené ľuďom bez 

domova. Riaditeľkou centra bola Danica Sedláčková. Zástupkyňou 
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riaditeľky bola Anna Beňková. Zriaďovateľom a prevádzkovateľom centra 

bola nezisková organizácia Križovatky. Mesto Malacky poskytlo Betánii  

priestor bývalej materskej školy. 

 Cieľom centra bolo opätovné zaradenie ľudí bez domova do 

plnohodnotného spoločenského života. V centre dostávali základnú 

sociálnu starostl ivosť – ubytovanie, stravu, ošatenie, možnosti osobnej 

hygieny – ale aj poradenské rozhovory.  

Zač iatkom roka obývalo mužské oddelenie 20 ľudí, čím bola 

naplnená jeho kapacita. V ženskom oddelení bolo desať žien a trinásť detí .  

Mnohí muži odchádzali z Betánie kvôli porušovaniu pravidiel . Najčastejšou 

príč inou bol alkohol. 

V rámci resocial izačného programu mali  kl ient i Betánie rozdelené 

služby tak aby bol v celom dome poriadok. Každý obyvateľ  azylového 

domu mal vytvorený osobný plán, na tvorbe ktorého sa osobne podieľal. 

Plán zahŕňal osobnostný rast, hľadanie zamestnania a neskôr bývania. 

Jeden klient mohol v Betáni i zostať po dobu jedného roka, v odôvodnených 

prípadoch mohol byť  tento čas predĺžený maximálne na tri roky. 

 

Bezdomovci 

Na základe monitorovania situácie pracovníčkami klientskeho centra 

MsÚ sa počet bezdomovcov v meste pohyboval do 300. Medzi nich však 

boli zaradení všetci, ktorí mali ako trvalý pobyt uvedené len mesto 

Malacky, bez bližšieho udania konkrétnej adresy. Skutočných bezdomovcov 

bolo len 45, čo bolo približne 15 percent. 40 % z celkového poč tu 

bezdomovcov tvori l i  takí, ktorí v Malackách nebývali, ale nemali tu ani 

zrušený trvalý pobyt. Ďalších približne 25 % boli obyvatelia bývajúci v 

náhradnom ubytovaní,  napríklad v azylovom centre Betánia alebo v 

ubytovniach pre robotníkov. 20 % tvori l i  obyvatelia, ktorí bývali v 

prenajatých bytoch alebo domoch. Okrem spomenutých 45 bezdomovcov 

prieskum v teréne zisti l , že sa tu nachádzalo ďalších približne 30 

bezdomovcov. Väčšina z nich však mala trvalý pobyt v inej obci alebo 

meste. 
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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. Výkonným riaditeľom bol 

Ing. Peter Kalenčík. 

Malacká nemocnica bola v rebríčku spokojnost i pacientov so 

službami na 26. mieste spomedzi 83 hodnotených zdravotníckych zariadení 

na Slovensku. Prieskum spokojnosti  za rok 2008 vykonala Zdravotná 

poisťovňa Dôvera, a. s., spolu s ostatnými č lenmi Združenia zdravotných 

poisťovní. Na mieru spokojnosti  s nemocnicou sa pýtali hospital izovaných 

poistencov. Tí hodnoti l i  správanie personálu, spokojnosť s úspešnosťou 

l iečby a služby ako strava, ubytovanie č i  upratovanie. Pacienti  najviac 

ocenil i  správanie personálu, najmenej boli spokojní s úrovňou stravovania 

a ubytovania. Prieskumu sa zúčastnilo 8 029 pacientov vo veku nad 18 

rokov.  

 Nemocnica v tomto roku disponovala novým poč ítačovým 

tomografom (CT). Súčasťou softvérového vybavenia nového prístroja bola 

možnosť robiť CT denziometrie, ktorá bola základom pri diagnostike 

a l iečbe osteoporózy. 

Od marca umožňovala pacientom vybrať si pri hospital izácii z piatich 

druhov izieb. Za poplatok sa mohli  rozhodnúť napríklad pre izbu 

s absolútnym súkromím a klimatizáciou, alebo bezbariérovú izbu so 

samostatným sociálnym zariadením, prípadne klasickú izbu s televízorom 

a polohovateľným lôžkom. V izbách tiež bolo poskytované bezdrôtové 

pripojenie na internet. 

 

Valentínska kvapka krvi 

Miestny spolok SČK v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou 

Ružinov zorganizoval na 11. februára tradičné podujatie Valentínska 

kvapka krvi . Na odbery krvi , ktoré prebiehali v priestoroch MCK, prišlo 73 
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ľudí. Z nich po vyšetreniach krv neodobrali ôsmim. Zo všetkých darcov 

bolo 50 z Malaciek. 20 prvodarcov prišlo z Gymnázia Ul. 1. mája. Podobné 

podujatie prebiehalo v decembri, jeho názov znel Vianočný odber krvi . 

Mnohonásobní darcovia krvi boli v októbri ocenení Janského plaketami 

a medailami Jána Kňazovického. 
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5. školstvo a vzdelávanie 

 

Školy a školské zariadenia 

Financovanie škôl bolo postavené na normatívnom princípe, školy 

boli f inancované podľa počtu žiakov a personálnej a ekonomickej 

náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu. Normatívny príspevok pre 

školu na bežný školský rok bol určený poč tom jej žiakov a normatívnym 

objemom finančných prostriedkov prislúchajúcim na jedného žiaka školy 

pre bežný kalendárny rok. 

 

Materská škola (MŠ)  

V Malackách pôsobi la Materská škola (MŠ), sídliaca na Kollárovej 

ulici  č . 896. Jej súčasťou boli okrem tr ied na Kollárovej ul ici  aj elokované 

triedy na Bernolákovej ulici č . 18, na Hviezdoslavovej ul ici č. 1 a na 

Štúrovej ulici  č . 139.  

MŠ zriadilo mesto Malacky ako rozpoč tovú organizáciu mesta. 

Riaditeľkou MŠ bola Mgr. Mária Hudecová, jej zástupkyňami Marta 

Hajdinová (MŠ Kol lárova), 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 jednotl ivé elokované triedy,  a Gremiálna 

rada, ktorej č lenmi boli okrem č lenov Pedagogickej rady aj vedúce 

školských jedální, ekonóm a mzdová účtovníčka. Okrem toho sa pravidelne 

uskutočňovali  porady s primátorom mesta a so Školským úradom MsÚ. 

V škôlke pôsobilo 45 uč i tel iek, dve administratívne zamestnankyne 

a 17 prevádzkových zamestnancov. Ďalších 15 zamestnancov pracovalo 

v školskej jedálni. 

Č lenmi Rady školy, ktorá bola ustanovená v roku 2006 na obdobie 

štyroch rokov, boli  v roku 2009 Ing. Katarína Brunčáková, Lenka Králová, 

Anna Albrechtová, Ján Cabadaj (všetci  ako zástupcovia rodičov), Anna 

Orgoňová, Oľga Brimichová (obe ako zástupcovia pedagogických 
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zamestnancov), Mária Sedliaková (zástupca nepedagogických 

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

Vladimír Moravčík, MUDr. Marián Haramia (všetci ako delegovaní 

poslanci MsZ). 

K 31. 8. 2009 mala škola 492 detí, z toho 158 trojročných, 129 

štvorročných, 162 päťročných a 43 šesťročných. Celkový počet tried bol 

23, z toho sedem tried na Kollárovej ulici , šesť t ried na Bernolákovej ulici, 

päť tried na Hviezdoslavovej ulici a rovnaký počet aj na Štúrovej ulici.   

K 1. septembru odišl i do základných škôl 161 detí. Odklad povinnej 

školskej dochádzky pre školský rok 2009/2010 malo osem detí. Deti  

odchádzajúce do ZŠ získali všetky potrebné kompetencie pre úspešnú 

zaškolenosť  detí v prvom ročníku ZŠ.  

Vo všetkých triedach MŠ bola poskytovaná deťom predškolského 

veku odborná starostl ivosť . Uč i teľky pri  plánovaní výchovno-vzdelávacej 

práce využívali Štátny vzdelávací program ISCED 0. 

Materská škola využívala služby CPPPaP, psychologička 

navštevovala škôlku dvakrát mesačne.  Tento čas využívala psychologička 

aj na realizáciu projektu zameraného  na odbúranie problémového správania 

detí  predškolského veku, rodič ia i  uč i teľky na konzultácie o výchovných  

problémoch. 

Mimoriadna pozornosť bola venovaná i nadaným deťom v oblasti 

výtvarnej, l i terárno-dramatickej i  pohybovej. Výsledky tohto úsi l ia boli 

prezentované na celookresných prehliadkach MŠ Kolárova ul. Malacky,  

usporiadaných v rámci projektu „  Záhorácky štvrolístok“. 

 

Základné školy (ZŠ) 

Základná škola mala deväť ročníkov a č lenila sa na dva stupne. Prvý 

stupeň tvori l i  prvé až štvrté ročníky, druhý stupeň tvori l i  piate až deviate 

ročníky. Povinná školská dochádzka bola desaťročná, pričom posledný rok 

povinnej školskej dochádzky žiaci spravidla absolvovali  na stredných 

školách. 
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Mesto Malacky bolo rozdelené na školské obvody troch štátnych ZŠ. 

V meste pôsobi la aj cirkevná ZŠ, do ktorej rodič ia prihlasovali deti bez 

ohľadu na školský obvod ich trvalého bydliska. Rodič ia mohli prihlásiť  

svoje dieťa na ZŠ aj v inom školskom obvode podľa vlastného výberu, ale 

len so súhlasom riaditeľa školy, do ktorej sa dieťa hlási lo. Časť detí  

navštevovala osemročné gymnázium. 

Na zápis do prvých ročníkov základných škôl prišlo 220 detí, z nich 

14 malo odklad školskej dochádzky. V ZŠ Dr. J. Dérera sa zapísalo 68 detí,  

v ZŠ Štúrova 34 detí, v ZŠ Záhorácka 81 detí a v ZŠ M. Olšovského 37 

detí. Zápis sa konal 16. a 17. januára. 

 

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 2008/2009 spolu 38 

pedagogických a 14 nepedagogických zamestnancov. 

 V škole pôsobila ako poradný orgán rada školy. Jej č lenmi rady školy 

boli v uvedenom školskom roku 2008/2009 Mgr. Katarína Habová 

(predseda), RNDr. Pavol Tedla (podpredseda), Eva Kašubová, Ing. Gabriela 

Janíková, Jaroslava Mokrohajská, Ing. Jozef Mračna, Bc. Juraj Ř íha, 

MUDr. Eva Savinová, Otíl ia Síkeliová, Mgr. Alžbeta Šurinová, Mgr. Janka 

Jurkovičová.  

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 voľnočasových aktivít , sledovala postup 

v pri j ímacom konaní žiakov 9. ročníka na stredné školy a hodnoti la 

výsledky hospodárenia školy. 

 Poradnými orgánmi riaditeľa školy boli aj metodické združenia 

uč i teľov prvého stupňa, metodické združenie školského klubu detí (ŠKD) 

a predmetové komisie pre jednotl ivé predmety. 
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 Školu navštevovalo 528 žiakov, z toho 242 v prvom stupni a 286 

v druhom stupni.2 Počet tried v škole bol 21. Zo žiakov 9. ročníka bolo na 

gymnáziá pri jatých 38, na stredné odborné školy (SOŠ) 20, na štvorročné 

stredné odborné školy  9, na trojročné SOU 9 žiakov. 

 Čo sa týka študi jných výsledkov, okrem dvoch žiakov všetci ostatní 

prospeli a postúpil i  do ďalšieho ročníka. Zníženú známku zo správania 

malo jedenásť žiakov, z toho jeden žiak o dva stupne a jeden žiak o tri  

stupne. 

 Medzi najväčšie úspechy školy v uplynulom roku patrí prvé miesto 

v celoslovenskom kole Project Competit ion v anglickom jazyku,  víťazstvo 

žiačky v krajskom kole dejepisnej olympiády a následná účasť 

v celoslovenskom kole, čestné uznanie v súťaži Prečo sa mi páč i  

slovenč ina, prečo sa mi páč i  Slovensko a čestné uznanie v celoslovenskom 

kole súťaže Európa v škole v anglickom jazyku. 

 Priestorové podmienky školy boli vyhovujúce. Celkovo bolo v škole 

šesť odborných učební (počí tačová učebňa, fyzikálne laboratórium, 

jazyková učebňa, chemicko-biologická učebňa, učebňa pre technickú 

výchovu, učebňa výtvarnej a hudobnej výchovy). Škola mala telocvičňu 

a na školskom dvore viacúčelové ihrisko. 

 V mimovyučovacom čase bol i vytvorené záujmové krúžky podľa 

výberu žiakov.  

 Pri škole pôsobilo obč ianske združenie Združenie rodičov pri ZŠ Dr. 

J. Dérera. Jeho úlohou bola pomoc škole pri skvalitňovaní  materiálno-

technických podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 Pri škole pôsobi l aj  ŠKD, vedúcou vychovávateľkou bola Františka 

Badinková. Klub navštevovalo 171 žiakov.  Pri škole bola t iež školská 

jedáleň. 

 

 

 

 

                                                 
2 Stav k 31. 8. 2009. 
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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 

26 pedagogických a 13 nepedagogických zamestnancov. 

 Rada školy pracovala v školskom roku 2008/2009 v zložení Mgr. 

Gabriela Chmelová (predseda), Mgr. Si lvia Adamczaková (podpredseda, 

obe ako zástupcovia pedagogických zamestnancov), Beata Klempová 

(zástupca nepedagogických zamestnancov), Ľubica Mackovíchová, Ing. 

Monika Pišteláková, Iveta Spustová, Petra Rišková (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 

uč i teľov prvého stupňa, metodické združenie ŠKD a predmetové komisie 

pre jednotl ivé predmety. 

 Školu navštevovalo 333 žiakov3, z toho 135 v prvom stupni a 198 

v druhom stupni. Počet tried bol 16. Na gymnáziá boli pri jatí 4 žiaci 9. 

ročníka, na SOŠ 13 žiaci, na 4-ročné SOU 4 žiaci a na 3-ročné SOU 3 žiaci. 

Na konci školského roka 2008/2009 neprospelo celkovo 11 žiakov zo 

všetkých ročníkov, najviac zo šiesteho ročníka - 6. Zníženú známku zo 

správania malo 19 žiakov, z toho šesť  o dva stupne a štyria o tri stupne. 

 Najväčším úspechom spomedzi žiackych súťaží bolo prvé miesto 

v celoslovenskom kole l i terárnej súťaže Európa v škole v anglickom jazyku 

a druhé miesto v krajskom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. 

 Škola patri la medzi najmodernejšie školy na Slovensku a má výborné 

priestorové a materiálne podmienky. Išlo o relatívne novú školu a tomu 

zodpovedalo aj celé zariadenie. Škola mala modernú telocvičňu, päť 

špeciálnych učební (s interaktívnou tabuľou, cudzie jazyky, počítače, 

chémia, fyzika, prírodopis), átrium, využiteľné i  na spoločenské akcie 

                                                 
3 Stav k 31. 8. 2009. 
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(plesy, stužkové, svadby). Na školskom dvore sa nachádza volejbalové 

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

 Škola spolupracovala s rodičmi najmä v rámci rodičovského 

združenia. Rodičovské združenie hradilo cestovné žiakov na súťaže, nákup 

cien, učebných pomôcok pre žiakov. 

 ŠKD navštevovalo 87 žiakov. Vedúcou ŠKD bola Marcela 

Petrivalská. Pri  škole bola aj školská jedáleň.   

 

Základná škola Záhorácka 95 

Zriaďovateľom školy bolo mesto Malacky. Riaditeľkou školy bola 

Mgr. Zuzana Jánošová. Jej zástupcami  boli Mgr. Eva Marušková a Mgr. 

Richard Šimo. V škole pracovalo 44 pedagogických a 10 nepedagogických 

zamestnancov.  

Rada školy pracovala v školskom roku 2008/2009 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, MUDr. Jozef 

Hoffmann, Bc. Helena Havlíková a Vladimír Mihočko.  

Školu navštevovalo 636 žiakov4 a v tzv. nultom ročníku 14 žiakov5. 

Z celkového počtu bolo v prvom stupni 222 žiakov a 414 v druhom stupni. 

Zo žiakov 9. ročníka bolo na gymnáziá pri jatých 26, na SOŠ 45, na 4-ročné 

SOU 9 a na 3-ročné SOU 11 žiakov. Zo žiakov všetkých ročníkov spolu 

neprospelo 16, z toho deviati neprospievajúci boli ôsmaci. Zníženú známku 

zo správania malo 37 žiakov, z toho jedenásť o dva stupne a šiesti o tr i 

stupne. Príč inou bol najmä  počet neospravedlnených hodín, ktorý sa zvýšil 

oproti predchádzajúcemu školskému roku. Tento počet hodín sa zvýšil  

predovšetkým prič inením žiakov, ktorí si plnil i  desiaty rok školskej 

dochádzky v nižšom ročníku. V niektorých prípadoch, kde počet hodín 

dosiahol stovku, škola záškoláctvo hlásila aj na políciu. 

                                                 
4 Stav k 31. 8. 2009. 
5 Nultý ročník bol zavedený pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, jazykovými a 
komunikačnými bariérami. 
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Škola za akt ivity a spoluprácu s organizáciou UNICEF v školskom 

roku 2008/2009 získala t itul Škola priateľská deťom.  

Žiaci školy dosahovali výrazné úspechy najmä v športových 

súťažiach. Staršie žiačky sa stali majsterkami Slovenska v atletike, 

v rovnakej súťaži obsadil i  chlapci druhé miesto. V celoslovenskom kole 

súťaže Hľadáme nového Plachého získala škola druhé miesto. V ďalšej 

športovej súťaži, tzv. Kinderiáde, získala škola celkové prvenstvo 

v celoslovenskom kole. Žiaci školy získal i dve bronzové medaily na 

celoslovenskej súťaži v plávaní. V súťaži Detský výtvarný a l i terárny 

Trenčín získali žiaci školy v celoslovenskom kole Zlaté slniečko. V súťaži 

Kvety našich záhrad sa skupina žiakov školy stala víťaznou skupinou 

Slovenska. V súťaži Vypaľovanie to nikdy nerob získali žiaci 

v celoslovenskom kole tretie miesto. 

Okrem toho uspel i žiaci aj  v medzinárodných súťažiach. Na 

Stredoeurópskych hrách mládeže obsadil i  štvrté a piate miesto. V súťaži 

Dunajský majster umenia získala škola prvenstvo.  

Priestorové podmienky školy bol i dobré. Škola disponovala 

športovým areálom, tvoreným futbalovým ihriskom, atletickou dráhou 

s umelým povrchom, obojstranným sektorom pre skok ďaleký a dvomi 

asfaltovými ihriskami. Pre rozvoj športových aktivít slúžil i  okrem toho tr i 

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. Pri materiálnom zabezpečení si škola okrem vlastného 

rozpočtu pomáhala projektmi a sponzormi. 

ŠKD pri tej to škole navštevovalo 147 žiakov v štyroch oddeleniach. 

Vedúcim ŠKD bol Richard Šimo. Rovnako pri škole fungovala aj školská 

jedáleň. 

 

Základná škola Mansvéta Olšovského, Kláštorné nám. 3 

 Zriaďovateľom školy bola Rímskokatolícka Cirkev, Bratislavská 

arcidiecéza. Riaditeľkou školy bola do 30. júna Mgr. Ľudmila Hájková, jej  
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zástupcom bol Mgr. Daniel Masarovič.  Ten sa stal 1. júla riaditeľom, jeho 

zástupkyňou bola Mgr. Elena Kabarcová. Č lenmi rozšíreného vedenia školy 

boli v školskom roku 2008/2009 vdp. Štefan Rusňák ako zástupca 

zriaďovateľa, Mgr. Hájková, Mgr. Masarovič,  Mgr. Valkovičová, Mgr. 

Peltznerová, Mgr. Dobrovodská,  Bc. Voltemarová, PaedDr. Kunšteková, p. 

Jurkovičová a p. Hrubšiová. V škole v tomto školskom roku pracovalo 26 

pedagogických a 7 nepedagogických zamestnancov.   

Predsedom Rady školy bol vdp. Eduard Hering, č lenmi boli vdp. 

Štefan Rusňák, Ing. Mária Tedlová, Ing. Jozef Bulla, Mgr. Mária 

Dobrovodská, Mária Hrubšiová, Mária Jurkovičová, Ing. Gabriela 

Jurečková, Annamária Horváthová, Ing. Peter Gel inger, Ing. Vladimír 

Kožuch 

 Poradnými orgánmi riaditeľa školy boli aj metodické združenie pre 

prvý stupeň a predmetové komisie pre jednotl ivé predmety. 

 V školskom roku 2008/2009 navštevovalo školu 391. Z nich 162 

v prvom stupni a 229  v druhom stupni. Zo žiakov 9. ročníka bolo na 

gymnáziá pri jatých 22, na SOŠ 19, na SOU 22 žiakov. Do vyššieho ročníka 

postúpil i  s výnimkou troch žiakov všetci žiaci. Zníženú známku zo 

správania malo deväť žiakov. 

 Z najväčších úspechov školy spomenieme 1. miesto v celoslovenskej 

recitačnej súťaži.. .a Slovo bolo u Boha, 2. a 3. miesto v recitačnej súťaži 

Dilongova Trstená, 1. a 3. miesto v celoslovenskom kole recitačnej súťaže 

Slovom o Tvojej láske, účasť v celoslovenskom kole dejepisnej olympiády 

a 4. miesto v hode kriketovou loptičkou v rámci celoslovenskej at let ickej 

súťaže. 

V budove  školy na Kláštornom nám. č . 3 v Malackách sídli lo okrem 

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

užívané priestory patri l  školský dvor, športový areál, telocvičňa, školská 

jedáleň a vstup do obidvoch škôl. ZŠ mala 17 kmeňových tr ied a 6 

odborných učební, ktoré sa podľa finančných možností dopĺňali učebnými 

pomôckami a zariadením. 
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Budova školy bola v poškodenom stave, vlastník nehnuteľnosti  

dlhodobo neinvestoval do opráv budovy ani do jej priebežnej údržby. 

V predchádzajúcich rokoch sa vykonávali len nevyhnutné opravy častí 

budovy, ktoré sa nachádzali  v havarijnom stave. Vážna bola predovšetkým 

situácia so zatekajúcou strechou južného a východného krídla budovy. 

V dôsledku dlhodobého zatekania, ako aj júlovej veternej víchrice boli 

viaceré interiérové priestory (chodby, šatne, tr iedy, učebne) horných 

podlaží budovy v hygienicky nepriaznivom stave. Fasáda bola t iež vo 

veľmi zlom stave, okná bol i staré, neudržiavané. chýbajúce vodovodné 

rozvody do všetkých tried a učební školy. Potrebná bola t iež rekonštrukcia 

elektrickej siete.    

V júni sa uskutočnila rekonštrukcia dvoch častí poškodenej strechy 

južného krídla budovy. V letných mesiacoch boli následne upravené a 

renovované priestory horného podlažia budovy, ktoré boli výrazne 

poškodené v dôsledku zatekajúcej strechy i  prázdninovej veternej smršti . 

Koncom roka bola prevedená rekonštrukcia strechy celého objektu, vrátane 

výmeny strešnej kryt iny sedlovej strechy v staršej časti bývalého kláštora.  

   Spolupráca s rodičovským spoločenstvom bola veľmi dobrá, pri škole 

pôsobilo OZ MANSVET, ktoré spolupracovalo pri zlepšovaní podmienok 

pre výchovno-vzdelávací proces. 

Pri škole pôsobil ŠKD, jeho vedúcou bola Bc. Ľubica Voltemarová. 

Klub navštevovalo 100 žiakov. Pracovali  tu traja pedagogickí zamestnanci 

a jedna upratovačka.  

 Pri škole bola do konca školského roka 2008/2009 školská jedáleň,  

ktorú okrem ZŠ M. Olšovského využívalo aj Gymnázium sv. F. Assiského.  

V jesenných mesiacoch sa v kuchyni nevarilo, jedáleň dočasne nahradená 

výdajňou jedál. 

 

Špeciálna základná škola a Praktická škola  

Sídlo školy, ktorú zriadil Krajský školský úrad v Bratislave, bola 

Pribinova ulica 16/1. Riaditeľkou školy bola PaedDr. Mária Míznerová. Jej 
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zástupkyňou bola Mgr. Iveta Čepková a štatutárnou zástupkyňou bola Mgr. 

Eva Rozborilová. 

Radu školy tvori l i  Mgr. Denisa Fábryová (predseda), Mgr. Alexander 

Blatný, Mgr. Drahomíra Červeňáková, Marianna Hurbanová, Anna 

Krivdová, Pavol Pavlík, Jarmila Siváková, PaedDr. Ján Blažek, Mgr. 

Zuzana Molčanová a Ľudmila Gildeinová. 

Špeciálna ZŠ vzdelávala a vychovávala žiakov s mentálnym 

postihnutím s cieľom rozvíjania individuálnych schopností a predpokladov 

žiakov tak, aby si osvoji l i  vedomosti,  zručnosti a návyky, potrebné pre ich 

ďalšiu profesionálnu prípravu, vedeli si vytvoriť správne postoje a dobrý 

vzťah k ostatným i sebe samému a boli pripravení na praktický život tak,  

aby sa mohli prirodzene integrovať do spoločnosti a stali  sa jej prirodzenou 

súčasťou.  

Vnútorne sa špeciálna ZŠ č lenila na tr i varianty. Podľa učebných 

osnov variantu A sa vzdelávali žiaci s ľahkou mentálnou retardáciou, u 

ktorých bolo možné predpokladať získanie odbornej pracovnej kvali f ikácie. 

Podľa učebných osnov variantu B sa vzdelávali zaostalejšie deti, u ktorých 

bolo možné reálne počítať s neschopnosťou získať odbornú pracovnú 

kvalif ikáciu. Podľa učebných osnov variantu C vzdelávala škola ťažko a 

viacnásobne postihnutých žiakov podľa individuálnych vzdelávacích 

programov. 

Praktická škola poskytovala vzdelávanie a praktickú prípravu na 

jednoduché pracovné č innosti žiakom s mentálnym postihnutím po skončení 

ŠZŠ. Praktická škola poskytovala žiakom možnosť fyzicky a psychicky 

dospieť tak, aby mohli samostatne žiť  v rodinnom prostredí alebo v 

chránenom bývaní a pracovať v chránenom pracovisku. 

V školskom roku 2008/2009 mala škola 99 žiakov v 14 triedach. 

Škola mala spolu 29 zamestnancov, z toho 18 pedagogických, troch 

asistentov uč i teľa a ôsmich nepedagogických zamestnancov.  

Pri škole fungovalo Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva. 

Bolo to poradenské zariadenie, ktoré zabezpečovalo komplexnú 

špeciálnopedagogickú č innosť , psychologickú, diagnostickú, poradenskú, 
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preventívnu, metodickú a inú odbornú č innosť  a súbor 

špeciálnopedagogických intervencií deťom so zdravotným postihnutím s 

cieľom obsiahnuť  optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnu integráciu. 

 

Gymnáziá 

  

Gymnázium Malacky, Ul. 1. mája č.  8 

 Zriaďovateľom školy bol Bratislavský samosprávny kraj. Riaditeľkou 

školy bola RNDr. Elena Krajčí rová, zástupkyňami riaditeľky RNDr. Viera 

Mojžišová a PaedDr. Jana Pagáčová. Škola mala v školskom roku 

2008/2009 56 zamestnancov, z toho 39 pedagogických a 17 

nepedagogických. 

 Medzi poradné orgány patrí Rada školy,  ktorá pracovala v školskom 

roku 2008/2009 v zložení Mgr. Eva Fil ipová (predseda), Mgr. Elena 

Grmanová (obe za pedagogických zamestnancov), Ing. Ingr id Blažeková, 

Ing. Ivona Bačová, Ing. Jozef Pagáč (všetci za rodičov), Margita Kašubová 

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

Haramia (obaja zástupcovia zriaďovateľa), Juraj Ř íha (za mesto Malacky), 

Ing. Milan Merc (za organizáciu podieľajúcu sa na výchove a vzdelávaní) 

a Marek Chovan (za študentov). 

 Ďalšími poradnými orgánmi boli Pedagogická rada a Žiacka rada, 

ktorej predsedom bol Marek Chovan. Žiacka rada spolupracovala s vedením 

školy pri organizovaní rôznych podujatí. Okrem uvedených orgánov 

pôsobil i  aj ďalšie poradné orgány – Rada rodičov a metodické združenia 

a predmetové komisie. 

 Gymnázium navštevovalo 549 študentov6, z toho štvorročné 

gymnázium 242 žiakov, osemročné 307 žiakov. Na maturitnú skúšku bolo 

prihlásených spolu 91 študentov, všetci boli úspešní. 

 Medzi najväčšie úspechy študentov patrí čestné uznanie 

v celoslovenskom kole súťaže Európa v škole, druhé miesto 

                                                 
6 Stav k 31. 8. 2009.  
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v celoslovenskom kole súťaže Young Energy, prvé miesto 

v celoslovenskom kole súťaže Genius Logicus.  

Ďalšie úspechy dosiahli študenti v športových súťažiach. Na 

celoslovenskej súťaži v atletike získali študenti školy prvé a druhé miesto.  

Druhé miesto obsadi l i  na celoslovenskom kole v basketbale, piate miesto 

vo florbale a v cezpoľnom behu. 

 Školu tvori lo šesť pavilónov: pavi lón A (odborné učebne, 

laboratóriá), pavilón B (triedy, knižnica), pavi lón C (triedy, odborné 

učebne), pavilón D (administratívna budova, školská kuchyňa a jedáleň), 

pavilón E  (telocvičňa), pavilón F  (posilňovňa, fi tnescentrum, školský 

bufet). Nedostatkom školy bol fakt, že vzhľadom na pavilónový systém 

museli žiaci prechádzať medzi budovami vonku i v zimných mesiacoch.  

Škola mala 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, tr i laboratóriá, poslucháreň a 

cudzojazyčnú knižnicu. Všetky odborné učebne boli vybavené počí tačmi 

pripojenými na internet.  

Škola mala k dispozícii vlastnú školskú jedáleň. 

 

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

 Zriaďovateľom školy bol bola Rímskokatolícka Cirkev, Bratislavská 

arcidiecéza. Riaditeľkou školy bol Mgr. Viera Zaíčková, jej zástupcom bol 

Mgr. Martin Macejka. V škole v školskom roku 2008/2009 pracovalo 26 

zamestnancov, z toho 16 pedagogických. 

 Predsedom Rady školy, ktorá vznikla na základe nového školského 

zákona na zač iatku školského roka 2008/2009, bol Ing. Rudolf Oravec 

(delegovaný zriaďovateľom). Okrem neho boli č lenmi Rady školy a aj Ing. 

Iveta Dobrocká (za nepedagogických zamestnancov), Ing. Zuzana 

Brajerová, Ing. Stanislava Zajačková (obe za pedagogických 

zamestnancov), Ing. Tatiana Nádaská, Ing. Ivan Kučera (obaja za rodičov), 

Mgr. Štefan Rusňák, Ing. Ondrej Hušek (obaja delegovaní zriaďovateľom) 
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a Veronika Kráľovičová (za študentov). Rada školy na svojom zasadnutí 

11. februára zvoli la Mgr. Vieru Zaíčkovú, ktorá dočasne riadila školu po 

odchode predchádzajúcej r iaditeľky Mgr. Marty Šimkovej, za riaditeľku 

školy.  

 Gymnázium navštevovalo 241 žiakov7, všetci v štvorročnej forme 

štúdia. Na maturitnú skúšku bolo prihlásených 56 študentov, všetci  okrem 

jednej študentky ju úspešne zvládli . 

 Z najväčších úspechov študentov školy spomenieme prvenstvo 

študentky v celoslovenskom kole l i terárnej súťaže Olympijský šport 

a l i teratúra, siedme miesto  v celoslovenskej súťaži Expert a účasť  dvoch 

študentov v celoslovenskom kole dejepisnej olympiády.  

Medzi najväčšie problémy školy patri l i  priestorové problémy, keďže 

o budovu sa gymnázium deli lo so ZŠ M. Olšovského8. Škola mala niekoľko 

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. 

Rodičovské združenie pracovalo formou obč ianskeho združenia 

FORNIX, ktoré bolo dobrovoľnou organizáciou rodičov, riadila ju 

Rodičovská rada rodičovského združenia zložená zo zástupcov jednotl ivých 

tried. 

 

Jazykové centrá 

 

Happy land 

V Malackách fungovalo súkromné detské jazykové centrum Happy 

land so sídlom na Pezinskej ulici 7, ktoré zabezpečovalo starost l ivosť o 

deti  predškolského veku. 

 

                                                 
7 Stav k 31. 8. 2009. 
8 Viď ZŠ M. Olšovského. 



 60 

Jazyčnice 

Súkromné jazykové centrum Jazyčnice sídli lo na Záhoráckej ulici  61. 

Ponúkali trojmesačné kurzy pre dospelých i pre deti, pre jednotl ivcov aj 

pre fi rmy. V ponuke centra boli t iež prekladateľské a tlmočnícke služby. 

Z cudzích jazykov bola zastúpená nemč ina, angličt ina a francúzština. 

 

Pedagogicko-psychologická poradňa s Centrom výchovnej a 

psychologickej prevencie 

Pedagogicko-psychologická poradňa s Centrom výchovnej a 

psychologickej prevencie sídli la na ulici Martina Rázusa 30. 

Zriaďovateľom bol Krajský školský úrad v Bratislave. 

Toto zariadenie malo pôsobnosť pre okres Malacky, bolo 

poradenským zariadením, ktoré plnilo úlohy odbornej pedagogickej a 

psychologickej  diagnostiky, odbornej pedagogickej a psychologickej 

starost l ivosti o deti na úseku  psychologicko-výchovnej starostl ivost i o deti  

s poruchami vo výchovnom, vzdelávacom a vývinovom procese, na úseku 

výchovy k voľbe povolania a profesijnej orientácie. Centrum bolo 

špeciálnym výchovným zriadením, ktoré zabezpečovalo komplexnú 

primárnu a sekundárnu starostl ivosť o deti s poruchami správania. 

Zariadenie realizovalo osvetovo-popularizačnú č innosť formou prednášok a 

konzultácií na školách v okrese Malacky pre uč i teľov a žiakov na aktuálne 

témy. 

 

Vysoké školy 

Externé pracovisko Trenč ianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

V akademickom roku 2009/2010 bolo bakalárske štúdium spoplatnené 

sumou 790 € na rok v bakalárskom stupni a 1160 € v magisterskom stupni. 

Do konca augusta sa na bakalárske štúdium prihlásilo 92 záujemcov a na 

magisterské 24. 

V dňoch 11. a 12. mája prebiehali v priestoroch podnikateľského 

inkubátora obhajoby diplomových prác a štátne záverečné skúšky 21 
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externých študentov malackej pobočky Trenč ianskej univerzity A. Dubčeka 

v Trenčíne. Predsedom komisie bol prof. PhDr. Rastislav Tóth, CSc. 

V inkubátore 19. októbra prebiehala medzinárodná konferencia na 

tému Obč ianska spoločnosť v transformujúcich sa krajinách. Primátor 

mesta J. Ondrejka predstavil Malacky, predseda vedeckého výboru 

konferencie Rastislav Tóth zdôraznil aktívny prístup k vzdelávaniu v 

Malackách, pričom spomenul možnosť externého štúdia politológie v našom 

meste.  

Po slovách hosťa z Moskvy Sergeja Kuzina nasledovala samotná 

konferencia organizovaná formou workshopov. Počas nich sa téma 

Obč ianskej spoločnosti v transformujúcich sa krajinách rozoberala nielen z 

ekonomického, ale aj poli t ického hľadiska. Cieľom konferencie nebolo len 

analyzovať  transformačné procesy v kraj inách Európskej únie, ale aj 

poskytnúť  priestor na výmenu poznatkov z výskumu a skúseností. 

V januári sa primátor J. Ondrejka stretol s profesorom Wagnerom 

z Polytechnického inštitútu v Kunoviciach. Cieľom stretnutia bolo 

prerokovanie možnosti rozšírenia vysokoškolského štúdia v Inkubátore 

Malacky. Táto škola nakoniec v Malackách vzdelávanie neposkytovala. 

 

Základná umelecká škola (ZUŠ) 

 ZUŠ zriadilo mesto Malacky ako svoju rozpoč tovú organizáciu. ZUŠ 

pôsobila v priestoroch na Záhoráckej ulici a využívala t iež priestory 

synagógy.   

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

Němečková. Rada školy pracovala v školskom roku 2008/2009 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).  
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 Na zač iatku školského roka 2008/2009 navštevovalo ZUŠ 592 žiakov, 

najviac vo výtvarnom odbore – 258, druhý najnavštevovanejší odbor bol 

hudobný odbor s 201 žiakmi. Okrem toho pôsobil l i terárno-dramatický (43 

žiakov) a tanečný odbor (63 žiakov).  

 Pedagógovia školy Habová, Mgr. Ballayová, Bartonik a Němečková 

so svojimi žiakmi sa zúčastnil i  medzinárodného festivalu Kultúra bez 

tlmočníka. 

 

Centrum voľného času (CVČ) 

 CVČ  bolo rozpočtovou organizáciou zriadenou mestom Malacky. 

Snažilo sa  vytvárať nielen  podmienky, ale najmä organizovať 

a zabezpečovať výchovno-vzdelávaciu, rekreačnú a športovú č innosť 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 2008/2009 sedem 

pedagogických a piati nepedagogickí zamestnanci. Okrem toho škola 

zamestnávala 14 externých zamestnancov. 

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

2007, pracovala v zložení Mária Brázdovičová (predseda), Aurélia Nízka 

(podpredseda), Ing. Jozef Bul la, 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 v roku 2009 558 č lenov záujmových útvarov, z nich 

viac ako polovica bola z Malaciek, ostatní dochádzali z okolia. Č innosť  

centra sa č lenila na pravidelnú č innosť ,  príležitostnú 

č innosť , organizovanie súťaží, výchovných a vzdelávacích podujatí pre 

školy a ponúkala metodickú č innosť. CVČ  záujmové krúžky rozdelené do 

úsekov: úsek jazykov (107 č lenov), úsek tancov (96 č lenov), úsek estetiky 
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a úsek pre rodičov s deťmi (31), úsek telovýchovy a športu (178 č lenov), 

úsek techniky (22 č lenov), muzikálové štúdio (26 č lenov). 

Príležitostných podujatí , ktoré CVČ  organizovalo alebo sa ich 

zúčastnilo, bolo v uvedenom školskom roku 130, zúčastnilo sa ich spolu 

7830 ľudí, z toho 5613 detí, 474 mladých ľudí a 1743 dospelých. 

V rámci letnej č innosti počas školských prázdnin pripravilo CVČ  pre 

deti prvého stupňa ZŠ päť prímestských letných detských táborov, ktorých 

sa zúčastnilo spolu 96 detí.   

Mesto Malacky vybudovalo v areáli CVČ  viacúčelové ihrisko, aj 

vďaka grantu vo výške takmer 33 200 € (1 mil . Sk) od Úradu vlády SR. 

Ihrisko, ktoré bolo využívané najmä na minifutbal, bolo v prevádzke už od 

novembra predchádzajúceho roku, ale slávnostne bolo otvorené až 6. mája 

za účasti predstaviteľov mesta, predsedu vlády Róberta Fica a ďalších 

polit ikov. Po oficiálnej časti nasledoval exhibičný futbalový západ výberu 

vlády SR proti výberu malackých „starých pánov“. V t íme výberu vlády 

hrali aj minister Robert Kaliňák a bývaí futbalisti Jozef Adamec, Ladislav 

Petráš, Július Šimon a Miroslav König. Malačania, ktorí v zápase zvíťazil i , 

hrali v  zložení Jozef Štipanitz, Peter Fóra, Eduard Kopča, Oto Kožuch, 

Jozef Č ikoš, Slavomír Marcinových, Ladislav Čas a Dušan Peňaška. 

 

Plánovaná stredná škola 

Mesto sa dlhodobo snažilo vytvoriť podmienky pre vznik strednej 

odbornej školy v Malackách, keďže v uplynulých  rokoch tu pôsobil i  len 

dve gymnáziá. Primátor mesta RNDr. Jozef Ondrejka sa o to snažil 

systematicky, aj ako poslanec Bratislavského samosprávneho kraja. Škola 

mala mať prednostne technické zameranie, v súvislosti  s rozvojom 

priemyslu v Malackách a blízkom okolí.  Priestorom pre školu podľa plánov 

predstaviteľa mesta mal byť objekt bývalých kasární na sídl isku Juh.  

Jedným z krokov smerujúcich k uvedenému cieľu bol l ist Klubu 

starostov Malackého okresu, ktorí zaslali predsedovi Bratislavského 

samosprávneho kraja Vladimírovi Bajanovi a poslancom zastupiteľstva 

BSK. Obsahom l istu bola žiadosť o zriadenie strednej odbornej školy v 
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Malackách. Argumentom v prospech zriadenia strednej školy bol fakt, že 

v celom okrese sa nachádzala jediná stredná škola, ktorej zriaďovateľom 

bol BSK, kým v pezinskom okrese bolo takýchto škôl osem a v seneckom 

šesť .  Priestory, ktoré boli pre školu navrhované, bol i spravované 

Ministerstvom zdravotníctva SR.  Žiadosť podpísalo všetkých 24 starostov 

okresu Malacky. Napriek tejto a ďalším aktivitám v posledných rokoch sa 

ani v roku 2009 novú strednú školu v Malackách nepodari lo zriadiť .  



 65 

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 č innosťou bolo organizovanie kultúrno-spoločenských 

aktivít. MCK budovalo, spracovávalo a poskytovalo verejnosti fond 

knižnice a múzea. Strediskom MCK bolo Múzeum Michala Ti l lnera, 

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.    

Okrem pravidelnej č innosti (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. 

 

Knižnica 

V januári prešla knižnica MCK v Malackách na modernejší,  

automatizovaný spôsob práce. Namiesto výpožič iek sprevádzaných 

zapisovaním do č i tateľských preukazov, evidenčných l istov a 

peč iatkovaním knižných lístkov bol zavedený automatizovaný systém 

výpožič iek real izovaný prostredníctvom poč ítača. Spusteniu toho systému 

predchádzala vyše dvojročná práca zamestnancov knižnice, ktorí jednotl ivé 

knihy evidovali do špeciálneho knižničného programu Advanced Rapid 

Library, na základe ktorého systém rozozná každý exemplár. Spustená bola 

aj on-l ine verzia knižničného katalógu, prístupná na internete. Č i tatelia si  

tak mohli prezrieť  katalógy a objednať si knihy priamo z domu.  

Zápisné na rok pre všetkých používateľov knižnice bolo rovnaké - 1,65 
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eura (49,70 Sk). Knižnica mala 1 061 registrovaných č i tateľov. Knižničný 

fond tvori lo takmer 35-tisíc publikácií , z toho asi dve tretiny tvori la 

beletria.  

 

Kino 

 V kine sa pravidelne premietali f i lmy, pôsobil tu aj f i lmový klub. 

Svoje predstavenia tu hralo DNH a ďalšie divadelné súbory, prebiehal tu aj 

divadelný festival Zejdeme sa na hambálku. V hľadisku bolo 186 sedadiel.  

Okrem sály tu boli šatne, bufet, na dvore terasa pre malé letné koncerty 

s posedením. 

 

Múzeum Michala Til lnera 

 Múzeum evidovalo 1 173 zbierkových predmetov, ktoré tvori l i  

zbierky národopisné, historické a umelecké. V jeho priestoroch prebiehalo 

17 výstav, z toho sedem vlastných a desať  prevzatých od iných inštitúcií. 

 Expozície a výstavy v MCK navštívi lo spolu 12 458 návštevníkov, 

z toho Krypty pod  františkánskym kostolom 995 návštevníkov a expozíciu 

múzea 1 685. 

 Múzeum pripravilo 16 kultúrno-výchovných a vzdelávacích aktivít , 

ktoré boli  zamerané na rôzne témy o históri i  mesta a okol ia, osobnosti,  

udalosti . Múzeum usporiadalo seminár o históri i  Pálfiovcov a františkánov 

v Malackách a Deň múzeí a galérií s ukážkou ľudových remesiel, živou 

dychovou hudbou a tradičným peč ivom. 

 Múzeum  v roku 2009 vydalo v rámci edičnej č innosti jeden titul – 

zborník Malacky a okol ie 2, zložený z príspevkov, ktoré odzneli na 

prednáškových akciách Stretnutie s históriou a na odbornom historickom 

seminári. 

 

Výstavy 

V galéri i  MCK na Záhoráckej ulici sa pravidelne konali výstavy.  

Okrem iných tu prebiehala výstava obľúbených miestnych výtvarníčok 
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Libuše Č tverákovej st. a jej dcéry Libuše, výstava V. Cabadajovej, V. 

Rusňákovej, Art Clubu 2002 a ďalšie. 

 

Divadlo na hambálku 

Ochotnícke Divadlo na hambálku pôsobilo pod vedením režiséra Mgr. 

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

marci 2009 sa divadlo s inscenáciou Vietor v korunách sasafrasu zúčastnilo 

Hriňovských dní divadla. 

Na konci apríla odohrali herci z Divadla na hambálku dve generálky 

a dve premiéry komédie Len nijakú paniku od francúzskeho autora Didiera 

Kaminku. Základným motívom hry bol príbeh dvoch mužov bez práce a 

s dlhmi, ktorí sa rozhodli  vylúpiť  banku. 

V septembri sa divadlo ako zahraničný hosť zúčastnilo celoštátnej 

prehliadky ochotníckych divadiel Českej republiky Femad v Poděbradoch. 

Okrem spomínaných udalostí divadlo odohralo 17 predstavení v Malackách 

a blízkom okolí. 

 Najvýznamnejšou akciou roka pre divadlo bol druhý ročník festivalu 

Zejdeme sa na hambálku, ktorý prebiehal v Kultúrním domečku 

a v Spoločenskom dome v septembri.  Na fest ivale sa zúčastnilo 14 

amatérskych i profesionálnych súborov zo Slovenska a z Českej republ iky. 

Spolu odohrali 16 predstavení. Počet divákov počas festivalu dosiahol dve 

tisícky.  

 

TS Salatatrix 

Vedúcou TŠ bola PaedDr. Andrea Murániová, Saltatrix mal viac ako 

150 č lenov.  

V sobotu 13. júna v ŠH Malina prebiehala za prítomnosti viac ako 

300 divákov celoslovenská tanečná súťaž Saltare orbis, usporiadaná TŠ 

Saltatr ix. Zúčastnilo sa jej vyše 750 tanečníkov z celého Slovenska, ktorí si 

pripravil i  spolu 147 choreografií tanečných disciplín.  Porota udeli la 72 

hlavných cien, šesť vedľajších cien poroty a cenu primátora mesta 

Malacky, ktorú si odnieslo Korzo Trenč ín. Domáci súbor Saltatrix obsadil 
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prvé a druhé miesto v detskej vekovej kategórii  a prvé. a tret ie miesto v 

juniorskej vekovej kategórii.   

TŠ Saltatrix pripravi lo nový muzikál The show must go on  - small 

formation, kde sa predstavil i  deti, a predstavenie veľkých tanečníkov The 

big show must go on.  

 

Najvýznamnejšie kultúrne podujatia 

Medzi pravidelné podujatia, ktoré organizačne zabezpečovalo MCK, 

patri la Malacká hudobná jar, Prvomájové Malacky, Deň detskej radosti,  

Kultúrne leto a Adventné Malacky. 

 

Umelecké súťaže 

 

Malacká paleta 

V máji boli vyhlásené výsledky tretieho ročníka výtvarnej súťaže 

Malacká paleta. Do súťaže bolo prihlásených asi 140 výtvarných prác, 

prevažne výkresov. Tohtoročná téma znela Moje sny. Z techník prevažoval 

akvarel, ale vyskytl i  sa aj olejomaľby. Z množstva prác navrhla trojč lenná 

porota na ocenenie 23. Predsedom poroty bol č len Skal ického klubu 

výtvarníkov Milan Hruboš, malacká keramikárka Libuša Č tveráková a 

i lustrátorka Daniela Ondreičková.  

Cenu primátora mesta získala Barbora Kmecová zo ZUŠ. V kategórii 

detí  predškolského veku získala hlavnú cenu Greta Fumačová zo ZUŠ, 

ocenení boli t iež Viera Gašparovičová, Matej Mistrík a Terézia Landlová. 

V Kategóri i žiakov prvých štyroch ročníkov ZŠ zvíťazila Miroslava 

Matúšková zo ZŠ Štúrova. Ceny si odniesli aj Michal Tedla zo ZUŠ, 

Viktória Jurkáčková zo ZŠ M. Olšovského a Bibiana Kreneková zo ZUŠ. 

Spomedzi starších žiakov ZŠ bol najlepší výtvarný krúžok V.A triedy ZŠ 

Štúrova. Ceny získal i t iež Kristína Poláč iková zo ZUŠ, Kristína Horecká zo 

ZŠ Štúrova a Alica Žužičová zo ZUŠ. V kategórii stredoškolákov sa 

víťazkou stala Viktória Kadarová z CVČ ,  ocenené boli t iež Lucia Krnáčová 

a Lenka Kalinová (obe z Gymnázia sv. Františka Assiského).  Ocenení boli 
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aj traja pedagógovia - Miroslava Beitlová z MŠ, Ľubica Gavurová zo ZŠ 

Štúrova a Marta Štanglerová zo ZUŠ. 

 

Malacké brko 

9. júna boli v Spoločenskom dome MCK vyhlásené výsledky 8. 

ročníka l i terárnej súťaže malackých gymnazistov Malacké brko 2009. Do 

súťaže sa zapoji l i  študenti so 75 prácami. Tieto práce posudzovala porota v 

zložení l i terárny krit ik Marek Kopča, malacká poetka Anna Beňková a 

rozhlasová redaktorka Zuzana Ferusová. V poézii bola v prvej kategórii  

najlepšia Lucia Krnáčová a v druhej kategórii Ivana Knapová, obe 

z Gymnázia sv. Františka Assiského. V próze zvíťazila v prvej kategórii 

Katarína Tedlová a v druhej kategóri i Ľubomír Kocourek, obaja 

z Gymnázia, Ul. 1. mája. Víťazi získali okrem keramických bŕk aj finančné 

ceny. Víťaz dostal 50 €, druhé miesto bolo ocenené 35 € a tretie miesto 20 

€. 

 

Prvomájové Malacky 

 V zámockom parku v prvý májový deň prebiehalo celomestské 

podujatie Prvomájové Malacky. Pre návštevníkov bol pripravený bohatý 

hudobný program.  Na hlavnej tribúne pri futbalovom ihrisku vystúpila 

dychová kapela Kesanka, Otto Weiter, Mrchane, Eva a Vašek, Mariachi Sin 

Fronteras a na záver bol pripravený majáles s Krištofovcami. Na škvarovom 

ihrisku prebiehali vystúpenia tanečného štúdia Saltatrix, popoludní dostala 

priestor tzv. Malacká scéna – kapely Zakilo, Napínavé príbehy a Requiem. 

Po nich sa na rad dostali Mango Molas, Mukatado a Smola a hrušky. Pred 

kašt ieľom vystúpila hudobná skupina Tonic zo ZUŠ, potom Salamander, 

Vrbovské vŕby, Funny fel lows, Lucia Lužinská a na záver AC+. Pre deti 

boli určené aktivity na lúke pri kaštiel i . Budovu zámku si mohli 

návštevníci  pozrieť počas organizovaných prehliadok, ktoré zabezpečovali 

sprievodcovia celý deň.  Dĺžka jednej prehliadky bola 25 minút, na záver si 

mohli návštevníci pozrieť výstavu fotografií, prezentujúcich budúce 

využit ie kaštieľa.   
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V stánku mesta pri  kaštiel i si záujemcovia mohli kúpiť  reklamné 

predmety mesta a tým podporiť zbierku na obnovu kašt ieľa. Každý, kto 

prispel na zbierku, dostal na pamiatku hlinenú tehli čku. Celkovo sa 

takýmto spôsobom v tento deň  vyzbieralo 847,40 €. 

Všetky kultúrne podujatia boli pre návštevníkov zadarmo, náklady 

hradil i  organizátori  – mesto Malacky a Mestské centrum kultúry. Pri 

organizácii pomáhali  malacké spolky, združenia a organizácie. 

 

Festivaly  

 

StreetFest  

Zač iatkom júla sa v meste opäť konal športovo-hudobný festival, 

tentoraz s názvom Kontakt Streetfest. Zo zámockého parku, kde sa festival 

odohrával v predchádzajúcich rokoch, sa presunul do priestoru bývalých 

vojenských kasární. Nový priestor bol podstatne väčší, bezpečnejší a 

hlavne bol mimo obytnej zóny, takže rušenie nočného kľudu v meste bolo 

obmedzené.  

Festival prebiehal počas dvoch dní – 3. a 4. júla. V piatok večer 

divákov bavi l i  revivalové hudobné skupiny. 

V druhý deň boli  na festivale súboje finálového turnaja v streetballe. 

Družstvo s najvyšším počtom bodov na konci postúpi lo na svetové finále 

Moscow Open 2009, ale získalo aj l ístky na NBA Europe Live Tour 2009. 

Okrem streetbalu prebiehali súťaže v beachvolejbale, kde sa  predstavi l i  

najlepšie dvojice z celého Slovenska, a beachhádzanej. Po turnajoch 

nasledoval hudobný program. Koncerty mali aj  známi interpreti ako 

Richard Muller, Čechomor, Peter Nagy, Polemic, Vidiek, AMO, Hudba z 

Marsu a iní. Večery moderoval Vlado Zetek, Strapo a Leo. 

Očakávania organizátorov sa naplnil i  – podľa ich tvrdení festival 

navštívi lo 5 200 ľudí. Stanové mestečko s kapacitou 1200 však bolo takmer 

prázdne. Organizátorom podujatia bol Branislav Orth. 
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Festival mlyn 

Dvanásty ročník festivalu prebiehal počas posledného júnového 

víkendu. Lákadlom boli atrakcie pre rodiny s deťmi. Detské mestečko, v 

ktorom pôsobil i  školení pedagógovia. Pre deti bol pripravený program. 

Pripravený bol t iež detský tábor Baluland s kreatívnou dielničkou, kde si 

deti mohli vyskúšať streľbu z luku, prechádzku na chodúľoch, skákanie na 

trampolíne č i  maľovanie na tvár.  Permanentka stála 18 €, lístok na jeden 

deň  15 €. 

V programe vystúpil i  skupiny Olympic, No name, Vidiek, Jumping 

drums, The Chrobáky, Bukasový masív, ale aj Petr Spálený, Pavol Hammel, 

Wabi Daněk a Soňa Horňáková. 
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7. Turistický ruch a história mesta  

 

Prezentácia mesta 

Od štvrtka 15. januára sa Malacky a Dolné Záhorie sa zúčastnil i  aj  

veľ t rhu cestovného ruchu v Českej republ ike. Českým turistom sa 

predstavil i  v rámci expozície BSK na veľ t rhu Regiontour 2009 v Brne. 

Záhorskú kultúru prezentovali v otvárací deň  podujatia okrem iných 

keramikárka Eva Režná a maliarka Rozália Habová. Najväčšia pozornosť 

návštevníkov expozície Dolného Záhoria patri la ponuke ubytovacích 

možností a turistických cieľov. 

Najväčší slovenský veľ t rh cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2009 

prebiehal v dňoch 22.-25. januára v bratislavskej Inchebe. Malacky mali na 

tomto veľ trhu spoločnú expozíciu s mestom Stupava. Stánok mal rozlohu 

80 m2 a priestor na prezentáciu dostali aj slovenskí rodáci z partnerského 

mesta Malaciek - Sarvaša.  

 

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 .  TIK bol t iež zaradený do celoslovenskej siete 

Asociácie Informačných centier Slovenska. 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. 

 TIK sa podieľal na organizácii Dní cestovného ruchu, ktoré 

prebiehali  cez víkend 25. a 26. septembra. Malacky sprístupnil i  verejnosti 

okrem bežne ponúkaných prehliadok aj návštevu bývalého františkánskeho 

kláštora, prehliadku pálfiovského kaštieľa a výstavu dobových fotografií 

mesta v podnikateľskom inkubátore. Sprievodcovský okruh tvori l i  

prehliadky kláštora, kostola, krýpt, synagógy a kaštieľa. 
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Prvý deň prebiehal v zasadacej miestnosti  MsÚ historický seminár za 

účasti odborníkov a predstaviteľov Ústredného zväzu židovských 

náboženských obcí a viacerých židovských organizácií tret ieho sektora. 

Seminár sa konal pri príležitosti zapojenia synagógy do projektu 

Slovenskej cesty židovského kultúrneho dedičstva. Na seminári boli 

prítomní pozvaní hostia a študenti oboch malackých gymnázií.  

Prednášajúcimi boli Dr. Maroš Borský zo Slovenského centra židovského 

kultúrneho dedičstva, Stano Bellan – autor knihy k 800. výroč iu 1. 

písomnej zmienky o Malackách, Martin Macejka – kronikár mesta, Pavol 

Vrablec – historik z Múzea M. Til lnera, a doc. Ľubo Stacho z Vysokej 

školy výtvarných umení, realizátor projektu Dva domy jedného pána. Na 

synagóge bola po skončení seminára odhalená malá tabuľka, informujúca o 

zaradení budovy do projektu. Tabuľku slávnostne odhali l  predseda 

Ústredného zväzu židovských náboženských obcí RNDr. František 

Alexander.  

Turisti mohli navštíviť aj  Múzeum Michala Til lnera, kde sa okrem 

stálej zbierky predmetov z bežného života a obrazov M. Til lnera v tom čase 

nachádzala aj výstava obrazov Ľudovíta Fullu, ktorý krátko pôsobil v 

Malackách ako pedagóg slávneho františkánskeho gymnázia. Galéria 

Mestského centra kultúry ponúkala výstavu zo života herečky Márie 

Kráľovičovej. Do dní cestovného ruchu sa zapoji lo aj Gymnázium sv. 

Františka Assiského, ZUŠ, CVČ , Vstúpte, n.o. a Mestský klub dôchodcov, 

ktorý podujat ie  podpori l pečením záhoráckych koláč ikov pre návštevníkov 

a ich ponúkaním priamo pred jednotl ivými objektmi.          

 

Publikácie 

Publikácia Malacky – dobré miesto pre život, ktorú vydalo na konci 

roka 2008 mesto Malacky, získala druhé miesto v súťaži Najkrajšia kniha a 

propagačný materiál o Slovensku za rok 2008. Súťaž vyhlásil Klub 

fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov. Vyhodnotenie súťaže sa 

uskutočnilo v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Malacky v 
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súťaži tr iumfovali  už štvrtý raz, v rokoch 2006 a 2007 s nástenným 

kalendárom, v roku 2008 s knihou Malacky 1206-2006.  

V priebehu roka vyšla odborná publikácia Poruchy polykání, ktorej 

autormi boli českí a slovenskí odborníci z oblasti medicíny. Vedúcim 

autorského kolektívu bol Malačan MUDr. Miroslav Tedla, ktorý na knihe 

pracoval od roku 2006.  

V rámci predvolebnej kampane pred voľbami predsedu 

a zastupiteľstva BSK bol vydaný stolový kalendár na rok 2010, propagujúci 

kandidátov za  stranu SMER-SD. Kalendár, ktorý bol bezplatne 

distr ibuovaný do poštových schránok  v Malackách a okolí , vyzeral ako 

oficiálny kalendár mesta. Bol označený erbom mesta Malacky a obsahoval  

fotografie z archívu mestských médií. Primátor mesta sa od kalendára 

dištancoval. Vo verejnom vyhlásení, publikovanom na webstránke mesta, 

uviedol, že mesto Malacky nevydalo, ani sa nijako finančne nepodieľalo na 

kalendári. Erb mesta pritom nebol použitý v súlade so štatútom mesta, 

uviedol primátor. Všetkým ľuďom, ktorí  sa cít i l i  byť kalendárom dotknutí, 

sa verejne ospravedlnil.  Otázka, kto kalendár vydal, zostala 

nezodpovedaná. 

 Mesto Malacky vydalo nástenný kalendár na rok 2010, v ktorom sa 

nachádzali farebné fotografie súčasných Malaciek. Kalendár sa predával za 

3 eurá. 

 MCK vydalo zborník pozostávajúci z prednášok o históri i , ktoré na 

jeho pôde odzneli v priebehu roka, s názvom Malacky a okolie 2. 

 Koncom roka vyšla publikácia Malacké pohľady s podtitulom Výber 

z č lánkov 2006-2009. Zostavovateľmi knihy boli Martin Macejka a Martin 

Marek. Okrem nich č lánkami prispeli Milan Valachovič a Milan 

Dobrovodský. Č lánky, ktoré pochádzali  z internetového portálu Malacké 

pohľady, boli zamerané na históriu a prírodu Malaciek a okolia. 

Vydavateľom knihy bolo obč ianske združenie MLOK. 
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Pamiatky 

 V meste sa nachádzalo niekoľko vzácnych pamiatok, ktoré boli 

zapísané v ústrednom zozname národných kultúrnych pamiatok vedenom 

Pamiatkovým úradom SR. Bol to frant iškánsky kostol a kláštor z polovice 

17. storoč ia s celým areálom a múrom, ktorý ho ohraničoval, vrátane 

štyroch bášt, pochádzajúcich zo starších č ias. Medzi pamiatky tiež patri l  

farský kostol Najsvätejšej Trojice zo zač iatku 17. storoč ia, zámok zo 17. 

storoč ia spolu s priľahlým parkom, synagóga z 19. storoč ia, pamätný dom 

Ľuda Zúbka s pamätnou tabuľou, pamätná tabuľa, nachádzajúca sa 

v podbrání zámku, ďalej pomník padlých s tabuľou, pomník sovietskej 

armády, socha sv. Jána Nepomuckého9, socha sv. Anny a socha sv. Antona 

Paduánskeho. Pamiatkovo chránená bola aj pamätná tabuľa na dome na 

Hviezdoslavovej ulici, ktorá pripomínala pobyt štábu sovietskej armády 

počas druhej svetovej vojny. Na budove sa však uvedená tabuľa 

nenachádzala.  

  

Kaštieľ 

Plánovala sa rekonštrukcia pálfiovského kaštieľa. Ako výskumno-

vývojovú úlohu ho pod názvom Pilotný projekt rekonštrukcie historickej 

budovy rieši la Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v 

Bratislave. Na projekte pracovali študenti i  pedagógovia Stavebnej fakulty 

STU pod vedením prof. Antona Puškára. Spolupracujúci t ím malackých 

architektov Alexander Németh a Silvia Hanzlíková prispel návrhom 

architektonického riešenia a funkčného využit ia kaštieľa.  

Podľa doterajších poznatkov, vychádzajúcich z výskumu krovu, 

stropu, komínov a ďalších výskumov sa rozhodlo o zachovaní pôvodného 

barokového krovu pri rekonštrukcii .  Jeho výhodou bola skeletová 

konštrukcia a vysoký stupeň bezpečnosti . Finančné prostriedky na 

rekonštrukciu budovy kaštieľa žiadalo mesto prostredníctvom eurofondov. 

Mesto Malacky pracovalo na projekte PALTOUR – zintenzívnenie 

spolupráce a propagácie v oblasti kultúry a cestovného ruchu s dôrazom na 
                                                 
9 Išlo o sochu známu ako Severínek, Podľa pamiatkarských zdrojov socha predstavovala sv. Jána 
Nepomuckého, ale niektorí sa prikláňali skôr k názoru, že svätec na stĺpe bol František Xaverský.  



 76 

existujúce dedičstvo prihraničných regiónov Dolné Záhorie a Dolné 

Rakúsko. Celkové náklady na projekt predstavovali 859 834,62 €, 

partnerom bolo mesto Marchegg. Projekt mal okrem podpory pálfiovskej 

prihraničnej turist iky priniesť aj č iastočnú rekonštrukciu interiéru kaštieľa, 

kde sa mali vytvoriť reprezentatívne priestory pre regionálne centrum 

destinačného manažmentu, niečo podobné ako TIK. Celkovo sa malo 

rekonštruovať šesť miestností, z nich jedna mala slúžiť ako galéria a jedna 

mala byť   dobovo zariadená ako izba Pálf iovcov, slúžiaca ako múzeum.  

 

Kláštor 

Budova bývalého františkánskeho kláštora bola rozdelená. 

V západnom krídle boli priestory farského úradu, rovnako potrebám fary 

slúžila prízemná časť traktu, ktorý spájal východné krídlo so západným. 

Zvyšné priestory využívali  školy – Gymnázium sv. Františka Assiského 

a ZŠ M. Olšovského. 

Pri júlovom orkáne bola značne poškodená strecha na budove 

kláštora, preto sa dekan vdp. Ján Hudec rozhodol pristúpiť k výmene 

strešnej kryt iny v celom objekte. Do konca roka boli  práce ukončené.  

 

Synagóga 

Malacká synagóga bola zaradená do projektu Slovenskej cesty 

židovského kultúrneho dedičstva. Pri  tejto príležitosti  navštívi l 11. 

septembra naše mesto londýnsky rabín Dr. Andrew Goldstein. Ten spolu s 

koordinátorom projektu Dr. Marošom Borským zo Slovenského centra 

židovského dedičstva priniesol do Malaciek tabuľu, ktorá bola slávnostne 

odhalená 25. septembra v rámci Dní cestovného ruchu a ktorá informovala 

o zaradení synagógy do projektu. Rabín pochváli l  vzhľad synagógy po jej 

rekonštrukcii z roku 2005. 
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8. Médiá 

 

Mestské médiá 

 

Malacký hlas (MH) 

 MH vydávalo mesto Malacky a bol bezplatne distribuovaný do každej 

domácnosti  v meste. Vedúcou redaktorkou bola Mgr. Ivana Potočňáková, v 

júl i ju nahradila Mgr. Tatiana Búbelová. Redaktorkou bola Bc. Simona 

Šípová. Redakcia sídli la v budove MsÚ.  

Z dôvodu finančnej krízy bolo v tomto roku upravené aj vydávanie 

Malackého hlasu. Tento časopis, ktorý v posledných rokoch vychádzal ako 

dvojtýždenník, bol vydávaný od mája len raz mesačne. Až na decembrovom 

zasadnutí MsZ nastala zmena, poslanci schváli l i  navrhnuté financie pre 

redakciu Malackého hlasu, preto od januára 2010 začalo vydávanie 

časopisu opäť v dvojtýždňových intervaloch. 

 

eM TV  

 Televízia patri la k mediálnym nástrojom mesta. Sledovať ju mohli  

len Malačania pripojení na káblové distribučné rozvody, ktoré v meste 

prevádzkovala f irma PROGRES Malacky, s. r.  o. Diváci mohli sledovať  

vysielanie televízie aj na internete, na stránke www.malacky.sk/emtv. 

Televízia oslávila 1. septembra piate výroč ie zač iatku vysielania.  

Koncom októbra vyhlásilo mesto Malacky verejnú obchodnú súťaž na 

predaj svojho 60-percentného obchodného podielu v spoločnosti PROGRES 

MALACKY, spol. s r.o., ktorá bola držiteľom licencie na vysielanie eM 

TV. Podmienkou odpredaja bolo okrem iného prevzatie prevádzky 

vysielania v káblových rozvodoch a tiež zachovanie vysielania eM TV pre 

mesto Malacky. 
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Mestský rozhlas 

 Mestský rozhlas šír i l  svoje vysielanie v uliciach mesta Malacky 

každý pracovný deň  v popoludňajších hodinách. Hlásateľkou mestského 

rozhlasu bola Jana Sedláková, ktorá túto úlohu vykonávala od roku 1986. 

Na internetovom diskusnom fóre stránky mesta sa objavil príspevok, 

v ktorom sa občan sťažoval na vysielanie mestského rozhlasu a zároveň  

vyslovil požiadavku na jeho zrušenie. Mestský rozhlas však mal svoje 

opodstatnenie, najmä v prípade ohrozenia. Napríklad pri júlovej veternej 

smršt i boli občania už v skorých ranných hodinách prostredníctvom 

rozhlasu informovaní o situácii v meste a upozornení na zákaz vstupu do 

Zámockého parku. Mestský rozhlas by prostredníctvom sirény najrýchlejšie 

informoval občanov o hroziacom nebezpečenstve, a tým by mohol zachrániť 

ľudské životy.  

 

Internetová stránka mesta 

Na adrese www.malacky.sk sa nachádzala oficiálna internetová 

stránka mesta Malacky, ktorá bola vytvorená okrem slovenskej verzie aj 

v anglič i tne a v nemč ine. Stránka sa rozdeľovala na štyri časti – mesto, 

občan, návštevník a podnikateľ .  

Na stránke sa v porovnaní s minulosťou sprehľadnila sekcia 

MESTO/Samospráva a užívatelia tak získali prehľad o rokovaniach MsZ 

prostredníctvom zverejnenia oficiálnych rokovacích materiálov, uznesení 

MsZ, účasti poslancov i vybavovaní interpelácií. Nové postavenie na 

stránke získala Mestská polícia, pre užívateľov pribudla možnosť pridať 

pozvánku na podujatie. Medzi požiadavky užívateľov patri l  aj prehľad 

aktualí t s najvyššou čítanosťou a avízo na posledný pridaný komentár. 

.        

Regionálne tlačené médiá 

 

MY – Týždenník pre Záhorie 

 Regionálne noviny, orientované na č i tateľov z okresov Senica, 

Skalica a Malacky. Šéfredaktorom bol Gabriel Kopúnek. Snahou novín bolo 
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prinášať pravidelne atraktívny produkt z ložený z klasického spravodajstva, 

reportáží o zaujímavých ľuďoch a t iež zo športových správ. Redaktorom, 

ktorý zabezpečoval informácie z Malaciek a okolia, bol Marek Brna. 

 

Záhorák 

 Regionálny týždenník, informujúci o dianí aj v Malackách a okolí. 

Sídlom redakcie bola Senica.  

 

Malacko a Kontakt  

 Inzertné noviny,  vychádzajúce každý týždeň a bezplatne 

distr ibuované do každej domácnosti  v okrese. Okrem inzercie bol 

v novinách priestor aj na oznamy a správy o dianí v regióne. 

 

Internetová stránka o Malackách  

 

Malacké pohľady 

 Internetová publicistická stránka o Malackách, s podtitulom „...z 

druhej strany“ venovala veľký priestor najmä históri i  mesta, ale aj športu 

a ekologickým témam. Autormi č lánkov boli Martin Macejka, Martin 

Marek, Miroslav Konečný, Jakub Valachovič a Milan Valachovič. Koncom 

roka vyšiel výber č lánkov z tejto stránky knižne. 
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9. Cirkevný život 

 

Správcom malackej farnost i a dekanom malackého dekanátu bol vdp. 

Štefan Rusňák, ktorý v Malackách pôsobil od roku 2007. Od 1. júla ho 

nahradil vdp. Ján Hudec, ktorý predtým štyri roky pôsobil v Katedrále sv. 

Martina v Brat islave. Pochádzal z Preselian pri Topoľčanoch.  

 Správcom farnosti  pomáhali v pastoračnej č innosti kapláni. Vdp. 

Pavol Póša tu pôsobi l do konca júna, potom na jeho miesto prišiel vdp. Ján 

Sitár. Počas celého roka bol kaplánom aj vdp. Peter Č ižmár.  

 V máji bola vo farnosti vysluhovaná sviatosť  birmovania. Hlavným 

celebrantom bol generálny vikár Bratislavskej arcidiecézy Mons. Ján 

Formánek. Birmovaných bolo 68 ľudí. V tomto mesiaci bolo t iež 

vysluhované prvé sv. pri j ímanie pre 121 detí zo základných škôl 

v Malackách. 

 1. augusta prebiehala vo kostole Nepoškvrneného počatia Panny 

Márie slávnosť  Porciunkula, ktorá sa slávi vo františkánskych kostoloch.  

 Po Vianociach koledovali det i po domácnostiach v rámci akcie 

nazvanej Dobrá novina. Koledovanie bolo spojené so zbierkou pre 

núdznych v treťom svete. 

 V priebehu roka bolo pokrstených 176 ľudí, z toho 153 detí vo veku 

do jedného roka a sedem dospelých. Manželstvo v kostole uzatvori lo 50 

párov, z toho bolo 43 sobášov medzi katolíkmi a sedem medzi katolíkom 

a nekatolíkom. Cirkevných pohrebov bolo 118. Predmet náboženská 

výchova, resp. katolícke náboženstvo si v malackých školách zvoli lo 1513 

žiakov.  
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10. Šport  

 

Koncepcia rozvoja športu 

Zač iatkom roka v malackej športovej verejnosti rezonoval dokument 

s názvom Návrh koncepcie rozvoja športu a správy športových zariadení 

mesta Malacky. Tento bol súčasťou navrhnutého programu decembrového 

zasadnutia MsZ v roku 2008, no vtedy bol vypustený z programu 

zasadnutia. Bol to dokument, ktorý vychádzal z myšlienky, že športoviská 

v meste, ktoré využívali a spravovali športové kluby, by prešli pod správu 

organizácie AD HOC, de facto pod správu mesta. Zámerom bolo, aby sa 

športové kluby nemuseli starať o prevádzku športovísk a mohli sa venovať  

športovej č innosti .  Dokument t iež vymedzil kritériá na poskytovanie 

dotácií športovým klubom. Ich zástupcovia koncepiu krit izovali, 

problematiku v ňom obsiahnutú považovali za nedostatočne spracovanú. 

Pri jatie koncepcie pritom patri lo medzi priority mesta na roky 2007 – 2010.  

V piatok 30. januára a v sobotu 31. januára sa primátor Jozef 

Ondrejka postupne stretol so správcami športových zariadení v meste, aby 

spolu hovoril i  o koncepcii rozvoja športu. Hlavným výstupom zo stretnutí 

bola dohoda, že oddiely do dvoch dní doruč ia mestu vlastné písomné 

stanovisko ku koncepcii. Koncepciu nakoniec poslanci schvál i l i  na 

marcovom zasadnutí MsZ. 

 

Udalosti 

 

Najlepší športovci 

Na konci apríla boli v Spoločenskom dome Mestského centra kultúry 

vyhlásené výsledky ankety o naj lepších malackých športovcov roka 2008. 

Moderátorkou podujatia bola Jana Pagáčová. Kultúrny program zabezpeč i l i  

mažoretky Danielita z Centra voľného času, kapela Paronýmia a spevák 

Alex Maďar.  

V kategórii kolektív boli ocenení seniorskí volejbalisti  Strojár 

Malacky, basketbalové družstvo žiačok Strojár Malacky a stolnotenisové 
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dorastenky MSK Malacky. V kategórii  mládež medzi najlepších patri la 

atlétka Alexandra Štuková, vodný motorista Peter Štefanovič, letecký 

modelár Peter Jurkovič, atlét Ján Beňa a stolná tenistka Simona 

Lazarčíková. Medzi dospelými vynikali atlétky Barbora Šimková a Aneta 

Hollá, kulturista Denis Tanglmayer, športový strelec Stanislav Haramia a 

volejbalista Peter Michalovič. Za rozvoj športu v Malackách boli ocenení  

Leopold Trenčanský (futbal), Anton Putek (hádzaná), Ernest Demetrovič 

(stolný tenis), Augustín Jurkovič (športová streľba) a Jozef Krajčírik (box). 

Najobľúbenejším športovcom na základe ankety č i tateľov Malackého hlasu 

sa stal vodný motorista Peter Štefanovič a medzi kolektívmi sa o víťazstvo 

deli l i  ľahkí atlét i AC Malacky a boxeri  RTJ Malacky.  

 

Beh oslobodenia 

8. mája sa v Zámockom parku uskutočnil 37. ročník Behu 

oslobodenia, ktorého organizátormi sú Komisia školstva a sociálnych vecí 

MsZ v Malackách, TJ Strojár, ŠK Malacky, AC Malacky a CVČ . Celkom 

štartovalo 108 účastníkov. Okrem Malačanov štartovali pretekári z Gajár, 

Sološnice a Modry.  

Žiaci bojoval i nielen o svoje najlepšie umiestnenie, ale už po 

tretíkrát i o Pohár Centra voľného času. Ten opäť  putoval na školu so 

športovým zameraním na Záhoráckej ulice v Malackách. Druhé miesto 

patri lo žiakom zo ZŠ Štúrova a tretie ZŠ Dr. J. Dérera.  

V kategórii najmladších žiakov zvíťazil i  Marko Zváč a Karin 

Besseová, obaja zo ZŠ Záhorácka. Medzi mladšími žiakmi dominoval 

Michal Doller a Sára Stupňanová z rovnakej školy.  Spomedzi mladšími 

žiakmi z 5.-7. ročníkov bol i najlepší Tomáš Rašo zo ZŠ Štúrova a Petra 

Ziková zo ZŠ Záhorácka. Víťazmi v kategórii starších žiakov boli Marco 

Adrien Drozda a Romana Sekáčová. V dorasteneckej kategórii zvíťazila 

Margita Galicová z Modry, dorastenci neštartovali . Zo seniorov boli 

najrýchlejší Jakub Valachovič a Magda Sršňová, obaja z AC Malacky. 

Najmladšou účastníčkou podujatia bola  šesťročná Adela Miklovičová, 

najstaršou Marta Pašteková (ročník 1953). 
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Športové hry malackej mládeže 

V júnových Športových hrách malackej mládeže o pohár primátora 

mesta zvíťazila ZŠ Záhorácka. Zaujímavosťou tohto ročníka bol fakt, že po 

prvýkrát v jeho 38-ročnej históri i  mali dve školy totožné bodové 

hodnotenie. ZŠ Štúrova a ZŠ Dr. Dérera tak obsadil i druhé miesto. 

V atletike dominoval i chlapci aj dievčatá zo ZŠ Záhorácka, chlapci z tejto 

školy t iež zvíťazil i  vo futbale a dievčatá vo volejbale. Vo vybíjanej boli  

najúspešnejšie dievčatá zo ZŠ Dr. Dérera, v basketbale dievčatá zo ZŠ 

Štúrova a chlapci zo ZŠ Dr. Dérera. Naj lepších hádzanárov mala ZŠ 

Štúrova. 

 

Večerný beh zdravia – Beh vďaky SNP 

V piatok 11. septembra sa uskutočnil  26. ročník Večerného behu 

zdravia, ktorý sa koná pravidelne pri príležitosti spomienky na Slovenské 

národné povstanie. Pred samotným zač iatkom pretekov tak organizátori 

spolu so športovcami vzdali hold pamiatke tejto významnej udalosti pri  

Pamätníku SNP. Tentoraz sa pretekov zúčastnilo 100 športovcov. 

Zámocký park nebol po júlovej kalamite z väčšej časti prístupný 

verejnosti, preto sa bežalo sa len po hlavnej ceste a trať bola oproti 

predchádzajúcim ročníkom kratšia. Organizátorom podujatia bola Komisia 

školstva, sociálnych vecí pri  MsZ. 

V kategórii rodič ia s deťmi zvíťazil Patrik Slezák s otcom, medzi 

najmladšími žiakmi dominovali Roman Veltschmid zo ZŠ Dr. Dérera a 

Dominika Bučková, ktorá mala bydlisko v Austrál i i . V kategórii žiakov 3. a 

4. ročníka dobehl i do cieľa prví Marek Havlík a Anna Kurtíková, obaja zo 

ZŠ Záhorácka. Spomedzi piatakov a šiestakov boli  najlepší Marek Berger 

zo ZŠ Dr. Dérera a Martina Chropovská zo ZŠ Záhorácka. V kategórii  

najstarších žiakov zvíťazil i  Juraj Ševriv z RC ZŠ Sološnica a Romana 

Sekáčová zo ZŠ Záhorácka. Adam Hál z RC Sološnica a Kristína 

Čermáková z Plaveckého Štvrtka dominovali  medzi dorastencami. 
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V kategórii mužov a žien boli najlepší Ján Beňa z AC Malacky a Eva 

Prokopová z Malaciek. 

 

Malacká desiatka 

 

V novembri sa uskutočnil 26. ročník cestného behu Malacká desiatka. 

Na štart sa postavilo 158 bežcov zo Slovenska, Českej republiky 

a z Poľska. Medzi ženami najrýchlejšie dobehla do cieľa Katarína Pokorná 

z MAC Rača, medzi mužmi dominoval Ľubomír Rehuš z AŠK Grafobal 

Skalica. Najrýchlejšími Malačanmi boli  Jakub Valachovič medzi mužmi 

a Gabriela Janíková v ženskej kategórii . Z malackých juniorov bol 

najrýchlejší Ján Beňa a zo žiakov Lukáš Štepanovský. Všetci získal i 

permanentky do plavárne od AD HOC Malacky. Najmladším pretekárom bol 

Lukáš Štepanovský, najstarším Květoslav Hánd z Veselí nad Moravou. 

Súčasťou podujatia bola aj žiacka súťaž Malacký kilometer.  

 

Športové kluby a oddiely 

 

Telovýchovná jednota Strojár Malacky 

3. apríla prebiehalo v spoločenskom dome MCK  valné zhromaždenie 

Telovýchovnej jednoty Strojár. Predseda TJ Pavol Oreský informoval o 

zmenách vo výbore TJ i vzniku dcérskej spoločnosti Strojár Malacky s. r. 

o. Motívom jej založenia bola snaha o lepšie hospodárenie a efektívnejšie 

získavanie finančných prostriedkov. Obrat spoločnosti v predchádzajúcom 

roku  bol 20 tisíc €.  

 V slávnostnej časti podujatia vyhlásil i  najlepších športovcov TJ za 

rok 2008. Strojár mal deväť oddielov a 540 č lenov. Z nich 100 jednotl ivcov 

a 19 družstiev sa v roku 2008 zapoji lo do súťaží. Aj ich zásluhou si 

telovýchovná jednota v minulom roku pripísala do zoznamu úspechov štyri  

miesta na európskych šampionátoch, tr i slovenské majstrovské tituly a 

reprezentačnú účasť v zastúpení 13 športovcami.   
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Za najlepších športovcov TJ Strojár za rok 2008 boli vyhlásení 

basketbalisti Boris Bojanovský, Adam Kurák, Denis Pištelák, Denis Čech, 

Tomáš Uher, družstvo kadetov, ktoré postúpilo do kadetskej l igy a družstvo 

žiačok ročník 1996/97,  ktoré postúpilo na záverečný turnaj Majstrovstiev 

SR, hádzanár Pavol Stachovič, tréner kulturistiky Zdenko Krajčír, 

podpredseda oddielu kulturistiky Rudolf Rusňák, karatista Lukáš Burcl, 

džudisti  Petronela Kunšteková a Lukáš Piffka, turista Vladimír Gembeš, 

Marta Slobodová za rekreačnú telesnú výchovu a šport, tenist i Patrik Lapin 

a Dorota Gašparíková, volejbal isti Martin Janík a Miroslava Reháková. 

Naj lepším športovcom TJ bol Denis Tangelmayer, ktorý získal v roku 2008 

titul majstra Slovenska v t laku v ľahu a 4. miesto na ME v tej istej 

disciplíne s osobným rekordom 245 kg. 

 

Volejbal 

V kadetskej volejbalovej reprezentácii boli traja Malačania - Milan 

Lízala, Igor Holka a Marek Mrázik, ktorí sa zúčastnil i  medzinárodného 

turnaja v chorvátskej Pule. Slovenská reprezentácia prehrala vo f inále s 

Maďarskom 0:3. V skupine zvíťazil i  Slováci nad Maďarskom aj domácim 

Chorvátskom zhodne 2:1. Na turnaj i okrem týchto družstiev štartovali aj 

reprezentácie Slovinska a Izraela. 

Zač iatkom roka volejbalový oddiel usporiadal slávnostný večer 

Volejbalista roka 2008. V juniorskej kategórii získali ocenenia Miroslava 

Reháková a Milan Lízala, medzi seniormi Denisa Dorková a Martin Janík, 

v beachvolejbalovej kategórii Lucia Michalovičová a Peter Michalovič.  

Najpopulárnejším volejbal istom predchádzajúceho roka sa stal Ľubomír 

Kuračka. 

 

Basketbal  

V auguste prebiehali  v Portugalsku Majstrovstvá Európy hráčov do 

16 rokov.  Slovensko na šampionáte reprezentovali aj  dvaja hráč i  

malackého Strojára Boris Bojanovský a Denis Pištelák. Boris Bojanovský 

bol najlepším hráčom Slovenska na majstrovstvách, ale patri l  aj k 
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najlepším hráčom celého šampionátu. V individuálnych štatist ikách sa 

umiestnil  veľmi dobre medzi všetkými hráčmi, sedemkrát bol medzi tromi 

najlepšími.  

Po majstrovstvách dostal 214 centimetrov vysoký Boris niekoľko 

zaujímavých ponúk od rôznych agentov. Ponuky dostal zo Španielska od 

Realu Madrid, TAU Ceramica, Gran Canarie, Alta Gestion Fuenlabrada, z 

Chorvátskeho Zadaru, českého Prostě jova a ďalších. Funkcionárov klubu 

prekvapil najmä záujem španielskych klubov, ktoré hrali  v najkvalitnejších 

súťažiach. Nakoniec Boris odišiel práve do Španielska, prestúpil do Gran 

Canaria Academy, čo tréner Branislav Orth považoval za najväčší úspech 

malackého basketbalu. Pred odchodom ešte stihol absolvovať so svoj imi 

malackými spoluhráčmi prípravný kemp na chorvátskom Hvare. 

Mladé malacké basketbalistky sa zúčastnil i  turnaja vo francúzskom 

Andrezieux, kde si po siedmich vyhratých zápasoch vybojovali prvenstvo.  

 

Tenis 

 V polovici februára sa v Banskej Bystrici konali zimné Majstrovstvá 

Slovenska seniorov. Malacky reprezentoval Radoslav Korbe, ktorý štartoval 

vo štvorhre vo vekovej kategórii 35+ s bratom Branislavom. Po troch 

víťazstvách sa dostali až do finále, kde ich porazil i  Suláček a Vrško 

z Veľkého Krtíša, a získali  striebornú medailu.  

 V zimnej sezóne sa tenisová dorastenka Alžbeta Gelingerová 

zúčastnila štyroch turnajov. Z nich v troch sa dostala až do semifinále – 

v turnaji v Michalovciach, v Trenčíne a v Košiciach. V tom poslednom 

zároveň zvíťazila vo štvorhre spolu s Michalovčankou Bessenyeiovou, 

ktorá ju, paradoxne, vyradila v dvojhre. Turnajov sa zúčastnil i  aj ďalší 

malackí tenisti Dorota Gašparíková, Patrik Lapin a Juraj Kachút.  

 Na zač iatku septembra sa na dvorcoch tenisového oddielu konal 10. 

ročník turnaja neregistrovaných hráčov Artemis Cup 2009, ktorého sa 

zúčastnilo 24 hráčov. Víťazom sa stal Milan Čermák , ktorý porazil Igora 

Matúška 2:0 na sety.  
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Karate 

 V polovici februára sa malackí karat isti zúčastnil i  Otvorených 

majstrovstiev Stredoslovenského zväzu karate mužov a žien a na druhom 

kole stredoslovenského pohára mládeže v Banskej Bystrici.  Na súťaži sa 

pod vedením trénera a predsedu klubu Michala Pullmanna zúčastnilo šesť 

pretekárok. V kategóriách mládeže súťažil i  Nikola Mifkovi čová, Andrea 

Filípková, Michaela Nguyenová a Alžbeta Šutičová, ktorá získala štvrté 

miesto v kategórii kata kadetiek. V kategóri i kata žien skonč i la Andrea 

Pullmannová na druhom mieste a Vladimíra Dzúrová na treťom mieste. 

Malacký klub obsadi l v konkurencii  25 klubov 21. miesto. 

 

Džudo 

 Predsedom oddielu džuda bol Ján Kunštek. Oddiel mal č lenov 

väčšinou z radov mládeže.  

V septembri usporiadalo oddiel džuda 5. ročník memoriálu Jakuba 

Habudu, ktorého sa zúčastni lo jedenásť oddielov zo Slovenska, štyri 

z Českej republiky a jeden oddiel z Maďarska. V súbojoch sa predstavilo 

131 športovcov, z toho 32 dievčat a 99 chlapcov.  

 28. novembra sa malackí džudisti zúčastnil i  VI. medzinárodnej 

veľkej ceny v Považskej Bystrici . Lukáš Piffko skonč i l  v kategórii 

minižiakov tretí, Lukáš Kura obsadil siedme miesto. Petronela Kunšteková 

v dorasteneckej kategórii skonč i la štvrtá, keď  jej zranenie zabránilo 

nastúpiť  na zápas o tret ie miesto. 

 

Okrem týchto oddielov v rámci TJ Strojár pôsobil oddiel hádzanej, 

kulturist iky, turistiky a odbor rekreačnej telesnej výchovy a športu. 

Podrobnejšie bude situácia v malackom športe popísaná v zápise do kroniky 

za rok 2010. 
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Ostatné športy 

Atletika 

V priestoroch ZŠ Záhorácka pôsobil pod vedením trénerov Mgr. 

Vladimíra Handla a PaedDr. Petra Fil ipa klub AC Malacky. Atléti sa 

zúčastnil i  mnohých pretekov na Slovensku aj v zahraničí a boli mimoriadne 

úspešní. 

  Vo februári boli oceňovaní najlepší malackí atléti predchádzajúceho 

roka. Titul atlétka roka získala Alexandra Štuková, na druhom mieste sa 

umiestnila Barbora Šimková, ktorá bola zároveň prekvapením roka. Tretí  

bol Ján Beňa. Najlepšou miniatlétkou bola Karolína Zváčová a atlétom ZŠ 

Záhorácka Martin Koch.  

 Malacky sa stali 1. júna dej iskom štartu slovenskej etapy Svetového 

behu harmónie. Trasa štafetového behu s poslaním posi lniť medzinárodné 

priateľstvo a porozumenie viedla celým Slovenskom z nášho mesta až do 

Košíc. Prvé čestné metre s pochodňou priateľstva prebehli  na školskom 

dvore ZŠ Záhorácka malackí atléti Claudia Hladíková a Martin Koch. 

Štafeta potom išla smerom do Veľkých Levár. Cieľovou zastávkou prvého 

štafetového dňa bola Senica. 

 Atlét Martin Koch sa júl i zúčastnil Majstrovstiev sveta do 17 rokov 

v Taliansku.  Postup si vybojoval na Majstrovstvách Slovenska v Nových 

Zámkoch, kde sa v behu na 200 metrov stal slovenským šampiónom. Na  

Majstrovstvách sveta podal výkon na úrovni nového osobného rekordu – 

22,63 s. Ale ani to nestač i lo na postup do ďalších bojov. Skonč i l  na 

celkovo 43. mieste. 

 Alexandra Štuková a Ján Beňa sa tiež v júl i zúčastnil i  Majstrovstiev 

Európy juniorov. Štuková skonč i la v behu na 200 metrov osemnásta 

výkonom 24,68 s. V behu na 400 metrov mala čas 55,45 s, ktorý stač i l  na 

13. miesto. Beňa bol č lenom slovenskej štafety na 4x400 metrov, ktorá 

skonč i la na piatom mieste v novom slovenskom juniorskom rekorde 3:14,42 

min. Pre J. Beňu to bol najväčší úspech v kariére a pre klub AC Malacky 

druhé najúspešnejšie umiestnenie v históri i . 
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Box  

Boxing club RTJ Malacky bola pod záštitou Slovenskej Asociácie 

Boxerov Amatérov. BC RTJ Predsedom bol Jozef Blažo, hlavným trénerom 

bol Ali Reisenauer. 

V sobotu 24. januára sa za účasti 14 oddielov západného Slovenska v 

Galante uskutočnilo 1. kolo dorasteneckej l igy boxu. Svoj zápas vybojovalo 

60 boxerov v 30 dueloch. Medzi nimi bol i aj  traja boxeri BC RTJ Malacky: 

Jaroslav Šabík (kadet do 48 kg), Michal Mislovič senior do 64 kg) a Mário 

Tran Tiep (junior do 69 kg). Prví dvaja vo svojich dueloch zvíťazil i , Mário 

skonč i l  svoj súboj remízou.  

 Malackí boxeri sa 27. marca zúčastnil i  Galavečera profesionálneho 

boxu v Komárne. V predzápase sa predstavila amatérska boxerka Dominika 

Mislovi čová v súboj i s komárňanskou boxerkou Irenke Banda. Duel bol 

vyrovnaný a skonč i l  remízou. V hlavnom programe boxoval Róbert Blažo. 

Duel s českým boxerom Patrikom Hruškom vyhral na body.  

 O deň  neskôr prebiehalo v Dubnici  nad Váhom štvrté kolo 

dorasteneckej l igy. J. Šabík prehral,  rovnako M. T. Tiep, Roman Tatarka 

(do 57 kg) a Patrik Palkovič (do 60 kg). Naopak svoje duely dotiahl i do 

úspešného konca Milan Pavúček (do 71 kg) a Ján Krajčovič  (do 69 kg). 

 

Cyklistika 

V Malackách pôsobi l SCK Záhorák, Amateur cyclo club Malacky 

a obč ianske združenie Albatros plus. 

 

Futbal  

Futbalový oddiel ŠK Malacky mal sídlo na Zámockej ulici 12, 

prezidentom klubu bol Jozef Stipanitz. Klub mal vo všetkých vekových 

kategóriách spolu 150 č lenov. Fungoval na báze obč ianskeho združenia, 

v uplynulom období sa s nedostatkom financii  a podpory, mužstvá tohto 

klubu preto hrali súťaže len na úrovni dedinských klubov Záhoria. Cieľom 

č innosti klubu bola predovšetkým príprava a výchova mladých futbalistov s 

perspektívou doplňovania mužstva seniorov vlastnými odchovancami. 
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 Klub ŠK Žolík Malacky združoval deti vo veku do 14 rokov. 

Prezidentom klubu bol Ctimír Maglen, manažérom František Lörinczi. 

 

Futsal 

 Malačan Peter Haľko, ktorý v uplynulom období hrával za klub Slov-

matic FOFO Bratislava, sa stal najlepším futsalistom predchádzajúceho 

roka na Slovensku. Kým prestúpil do Brat islavy, hrával futsal v malackej 

Nafte. 

 

Golf 

Na golfovom ihrisku White Eurovalley v Malackách, nachádzajúceho 

sa v zóne D priemyselného parku Eurovalley,  sa začalo hrať  v júl i tohto 

roka. Slávnostné otvorenie 27-jamkového ihriska prebiehalo 18. júla. Areál 

pozostával z dvoch ihrísk – 9-jamkového a 18-jamkového. Autorom a 

realizátorom projektu golfového ihriska bol Ing. arch. Jaroslav Kachlík.  

Prezidentom novovzniknutého golfového klubu bol Milan Vaškor. 

Klub mal už pred otvorením ihriska 200 č lenov. 

 

Plávanie 

V meste pôsobi l aj plavecký klub Willy. Jeho č lenovia sa v polovici 

mája zúčastnil i  krajských majstrovstiev, kde získali spolu šesť zlatých, tr i  

strieborné a dve bronzové medaily. Najúspešnejší bol Richard Kondel, 

ktorý získal prvenstvo päťkrát. Diana Šrámková získala jednu zlatú 

medailu, jednu striebornú a dve bronzové. Richard Orth skonč i l  dvakrát 

druhý. Ich trénerkou bola Ingrid Bukovská. 

Richard Orth zaznamenal úspech aj na celoslovenskom kole 

školských pretekov v Poprade. Bol č lenom víťaznej štafety na 4x50 metrov 

voľným spôsobom a striebornej štafety v polohových pretekoch na 4x50 

metrov. Obsadil  aj tretie miesto v plávaní na 50 metrov voľným spôsobom.  
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Stolný tenis 

 Stolnotenisový klub pôsobil v hale na Sasinkovej ulici.  Hlavným 

zameraním klubu bola starostl ivosť a výchova talentovaných mladých 

stolných tenistov a reprezentácia mesta Malacky. Predsedom klubu bol 

Anton Novota. 

 Zač iatkom roka sa v Malackách konala turnaj SPM mládeže 

v kategórii starších dievčat, ktorého sa zúčastnilo 33 hráčok z 15 klubov. 

Ví ťazkou sa sala domáca Lucia Truksová, ďalšia hráčka MSK Malacky 

Dominika Vizinová skonč i la na 8. mieste, Kristína Nemčovičová bola 13. 

 

Vodný motorizmus 

 Oddiel vodného motorizmu v Malackách patri l  medzi najmenšie na 

Slovensku. Predsedom oddielu bol Emil Jung.  Marián Jung, ktorý pôsobi l 

vo VŠC Dukla Banská Bystrica, sa stal majstrom sveta v tr iede Formula 

500. Bol to jeho prvý titul majstra sveta. Seriálu Formula 500 sa zúčastnilo 

22 pretekárov z jedenástich krajín.  

 

Tanečný šport 

Tanečný klub v Malackách mal názov TK Grande Malacky. Združoval 

tanečníkov spoločenských tancov z Malaciek a blízkeho okolia. 

Predstaviteľmi TK Grande Malacky boli manželia Gabriela a Jozef 

Csizmaziovci. Tanečný klub nemal vlastné priestory, ale prenajímal si na 

svoje akcie telocvične od miestnych škôl.  Č innosť TK Grande sa 

zameriavala jednak na kurzy – výchovu mládeže v oblasti spoločenských 

tancov a spoločenského správania – a jednak na tanečný klub. Klub mal dva 

hlavné ciele. Jedným bola príprava tanečníkov od šesť do 60 rokov na 

súťaže v spoločenskom tanci.  Okrem toho tanec umožňoval párom spoločné 

trávenie voľného času športovou aktivitou.  

V septembri prebiehal v športovej hale Malina druhý ročník súťaže 

Cena primátora mesta, ktorú zorganizoval TK Grande. Súťažilo sa v 15 

kategóriách. Medzi zač iatočníkmi súťaži lo 49 párov, pokroč i lých bolo 42 

párov. 
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Športoviská 

 

Športová hala 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 volejbalové, florbalové, basketbalové, hádzanárske, 

zápasy v sálovom futbale, tenisové stretnutia a ďalšie športy, resp. 

podujatia. Telocvičňa v športovej hale bola v prevádzke počas celého 

týždňa. Bolo možné si ju prenajať.   

 V ŠH mohli občania tiež využívať  služby sauny, posilňovne, masáže, 

v prevádzke bola lezecká stena a strelnica na vzduchové zbrane. Doplnkové 

služby poskytovalo solárium, bufet a videopožičovňa. 

Zač iatkom roka vypukla tzv. plynová kríza. Slovenská republika bola 

v januári takmer dva týždne vystavená úplnému prerušeniu dodávok 

zemného plynu z Ruska cez územie Ukrajiny. Príč inou bol spor medzi 

Ukrajinou a Ruskom o dodávky plynu. Vláda SR bola nútená zaviesť  

núdzové opatrenia pre veľkoodberateľov, takmer t isíc slovenských 

podnikov muselo zastaviť výrobu. Celkové straty slovenskej ekonomiky 

zapríč inené krízou sa odhadovali na stovky mil iónov eur.  

V dôsledku zastavenia dodávok zemného plynu z Ruska bola zatvorená 

krytá plaváreň a sauna športovej haly Malina od 9. januára. Športová hala 

Malina bola jediným veľkoodberateľom plynu z organizácií zriadených 

mestom Malacky, keďže jej zmluvný odber zemného plynu presahoval 60 

tisíc m3 ročne. Obmedzenie trvalo osem dní. Tento čas bol využitý na 

kompletnú výmenu odkladacích skriniek v mužskej šatni 

 V októbri  bola v Maline otvorená nová posilňovňa. Bola novo 

vybavená 27 strojmi a zariadeniami. 
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Kúpalisko 

Letné kúpalisko sa nachádzalo na Jesenského ulici.  Prevádzkovala ho 

príspevková organizácia mesta AD HOC. V areáli kúpaliska sa okrem 

jedného plaveckého bazéna s tromi toboganmi a detského bazéna 

nachádzalo aj minigolfové, volejbalové a detské ihrisko. Občerstvenie bolo 

zabezpečené v troch bufetoch. 

Mesto Malacky a niektoré poli t ické strany pripravili  pri príležitost i 

detského sviatku na 27. jún tradičný Deň detskej radosti. Na letnom 

kúpalisku, na ktorom toto podujat ie slávnostne otvori lo letnú sezónu, čakal 

deti skvelý deň plný hier. Najlákavejšie boli športové súťaže a spevácka 

šou Malacká star 2009. V sprievodnom kultúrnom programe vystúpi la 

tanečná skupina Saltatr ix, hudobné skupiny Tonic a Paronymia a Divadlo 

Žihadlo s hrou Klaun Pepele. Kúpanie bolo po celý deň  pre všetkých 

návštevníkov zdarma. 

Na letnom kúpal isku v priebehu leta vyč íňali vandali. V júl i sa počas 

jednej víkendovej noci dostal i do areálu kúpaliska, poškodil i  pri  tom 

oplotenie. Prepál i l i  sieť na volejbalovom ihrisku, rozhádzali kvetináče, 

rozbil i  lavičky, poškodi l i  tobogán aj minigolfové ihrisko. Do bazéna 

nahádzali časti ihriska, odpadkový kôš plný odpadkov a lavičku. Spôsobená 

škoda sa pohybovala okolo 500 € (15 063 Sk). Okrem vandali z chladiaceho 

boxu odcudzil i  rôzne nápoje, čím sa škoda zvýšila o ďalších 300 € (9 

037,80 Sk). Napriek smutnej udalosti kúpalisko po zaistení stôp políciou 

pokračovalo v prevádzke. 

 Po vyše piatich týždňoch sa vandali vráti l i  na kúpalisko, opäť  

v nočných hodinách. Tento raz poškodil i  volejbalové siete a vyvráti l i  stĺpy, 

ktoré ich držia. Obeťou vyč íňania bola aj drevená lavička, ktorá sa 

nachádzala v blízkosti bazénu. Škoda na majetku bola približne 100 eur 

(3012,60 Sk).  

 

Klzisko 

 V zámockom parku na hádzanárskom ihrisku bolo cez zimu opäť 

klzisko - umelá ľadová plocha s rozmermi 20x40 metrov. Zimná sezóna na 
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klzisku sa skonč i la 15. marca. Celkovo klzisko navštívi lo približne 5 000 

návštevníkov. Denne si plochu objednávali hokejové kolektívy, aj skupiny 

žiakov z malackých škôl. Najväčšia návštevnosť bola cez zimné prázdniny. 

Klzisko mala v správe TJ Strojár, ktorej zostával zisk z prevádzky ľadovej 

plochy a bol použitý na rozvoj športu. Na základe novej Koncepcie rozvoja 

športu, schválenej MsZ v marci, ju pre nasledujúce obdobie dostala do 

správy príspevková organizácia mesta AD HOC.  
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11. Výstavba, doprava a pošta 

 

Pošta  

 V Malackách boli dve pobočky Slovenskej pošty, a. s. Pobočka 

Malacky 1 sídli la na Zámockej ulici, pošta Malacky 3 sídl i la na sídlisku 

Juh v areáli MŠ na Štúrovej ul ici . 

 

Doprava, cesty  

 Pokračoval trend zvyšovania počtu automobilov, premávka bola 

veľká. V centre mesta fungoval i dve svetelné križovatky, najmä 

v pracovných dňoch sa na niektorých miestach vytvárali zápchy. Rovnako 

bol problémom nedostatok parkovacích miest.  

V januári napadalo veľa snehu, čo spôsobovalo problémy motoristom 

aj chodcom. Zimnú pohotovosť, čo sa týka starost l ivost i o chodníky 

a cesty, malo päť ľudí v období od novembra do polovice marca. Stroje s 

inertným materiálom boli pripravené a vyrazil i , keď  napadala aspoň  

päťcentimetrová vrstva snehu. Mesto však udržiavalo len mestské 

komunikácie. O ostatné cesty, smerujúce z mesta na Bratislavu, Kostol ište, 

Veľké Leváre, Studienku, Rohožník a Pernek sa staral i Regionálne cesty 

Bratislava, a. s. Na posyp bolo prichystaných 30 ton piesku a 50 ton 

drviny. Cesty v meste sa nesoli l i . Dôvodom bola finančná stránka, ale aj 

fakt, že soľ  poškodzuje cesty. Údržbu chodníkov v zime mesto 

zabezpečovalo pomocou strojov. Len v miestach, kde to nebolo možné, bol 

sneh odhrnutý a chodníky posypané ručne. Vlastníci rodinných domov 

a iných nehnuteľností boli podľa zákona povinní udržiavať  chodník pri 

nehnuteľnosti v takom stave, aby nebola ohrozená bezpečnosť  chodcov.. 

Most nad železnicou za Malackami, nachádzajúci sa pri Vampíli 

v smere na Plavecký Štvrtok, prešiel rekonštrukciou. Viadukt, ako 

Malačania tento most nazývali, bol v havarijnom stave a hrozilo jeho 

zrútenie. V rámci rekonštrukcie bola  vymenená vozovka, osadené nové 

zábradlie a vymenené aj ďalšie bezpečnostné prvky. Obchádzková trasa 

viedla cez Továrenskú a Priemyselnú ulicu. Vlastníkom mosta bola 
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Slovenská správa ciest (SSC), Bratislava. Viadukt bol postavený v rokoch 

1935-1936, dovtedy cesta vedúca do Bratislavy križovala železničnú trať , 

priecestie bolo bližšie k Malackám.  

 Vo vozovke mostu (nadjazdu) medzi nákupnými centrami LIDL 

a Bil la sa vytvori la diera s priemerom asi 30 centimetrov. Časť mosta bola 

preto nakrátko uzavretá, následne bola diera po obhliadke a posúdení 

odborníkmi prekrytá oceľovou platňou a rýchlosť v danom úseku bola 

obmedzená na 30 kilometrov za hodinu. Išlo o provizórne riešenie. 

Odborníci stav mosta po stavebno-technickej stránke klasifikovali ako 

veľmi zlý. BSK  dal vypracovať posudok na stavebno-technický stav mosta. 

Zisti lo sa, že na moste bolo potrebné vymeniť zvršok s možnosťou 

zachovania ríms a zábradlia, obnova a výmena poškodeného betónu zo 

stykových škár priečnikov a opôr, výmena mostných záverov, 

odvodňovačov a úprava ríms pri ložením kamenných obrubníkov s izoláciou. 

Nevyhnutné t iež bolo zhotoviť prechodové dosky a vykonať  injektáž 

svahov za oporami. Okrem toho bola nutná reprofi lácia povrchových 

betónových vrstiev nosnej konštrukcie a spodnej stavby a zjednocujúci a 

ochranný náter celej konštrukcie mosta. Komplexná rekonštrukcia mosta 

bola naplánovaná na letné obdobie, kedy sa dokonč i la oprava mosta pri  

Vampíli. no v tomto roku k rekonštrukci i z finančných dôvodov neprišlo. 

Most bol pravidelne monitorovaný.  

V lete prebiehala rekonštrukcia niektorých chodníkov v meste. 

Náklady dosiahli výšku 353 974, 40 € bez DPH (10 663 832 Sk). 

Zrekonštruovali sa chodníky na Záhoráckej ulici pri kostole a na Ulici  

Oslobodenia. Nové chodníky sa vybudovali  na Továrenskej ulici od 

železničného priecestia v smere ku kúpalisku na Jesenského ulici a na 

Brnianskej ulici  od kostola k obchodnému domu Kaufland. Zrekonštruované 

boli aj komunikácie vnútrobloku na Ulici 1. mája. Vybudovala sa 

prístupová komunikácia, 39 parkovacích miest zo zámkovej dlažby, 

chodník a dve stojiská na odpadové kontajnery. Víťazným dodávateľom 

zákazky sa stala fi rma Kovostav 98, spol. s r. o., ktorá v Malackách 

realizovala už viacero stavieb. 
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Koncom roka bol zrekonštruovaný chodník na Partizánskej ulici , pri  

ktorom vznikli  nové parkovacie miesta. Ďalšie parkovacie miesta pribudl i  

pri budove mestského úradu. Rovnako sa zrekonštruovala plocha pred 

letným kúpaliskom, kde vzniklo 62 miest. V tomto roku bolo v meste 

vybudovaných spolu 275 parkovacích miest. 

 V termíne od 1. júla do 15. septembra prebiehala v meste rozsiahla 

rozkopávka, ktorej dôvodom bolo budovanie miestnych optických 

prenosových sietí na prenos vysokorýchlostných telekomunikačných služieb 

– internet, telefón, digitálna televízia a domáce video. Podľa žiadosti sa 

rozkopávka týkala 7726 metrov verejného priestranstva, z toho 600 metrov 

komunikácie a 860 metrov chodníka. Investorom týchto prác bola 

spoločnosť Orange Slovensko, a.s. 

 

Letisko 

V súvislosti s výlukou letiska Sliač bola letecká technika zo Sliača 

dočasne prevádzkovaná na letisku Kuchyňa. Pre zabezpečenie výcviku urč i l  

veliteľ  Vzdušných sí l OS SR letové dni prúdovým lietadlám na pondelok až 

stredu od 7.00 h do 23.00 h. Pohotovostný režim vzdušných sí l bol 

zabezpečovaný nepretržitou prevádzkou podliehajúcou nadnárodnému 

veleniu NATO. To vyžadovalo pravidelné preverovanie pripravenosti  

systému vzletmi dvoch stíhač iek v ktorúkoľvek dennú č i  nočnú hodinu.  

 

Výstavba  

Poslanci MsZ schvál i l i  12. februára zámer výstavby 110 nájomných 

bytov v zóne Jánošíkova II.  Išlo o priestor medzi Jánošíkovou ulicou a 

múrom povodia Maliny. Mali tu vzniknúť jednoizbové a dvojizbové byty. 

Mesto dostalo zo ŠFRB úver na výstavbu nájomných bytov vo výške 3 516 

000 eur (109 900 000 Sk) a nenávratný f inančný príspevok 14 800 eur (445 

800 Sk). Tieto prostriedky sa plánovali  použiť na výstavbu piatich 

bytových domov, v ktorých by malo byť spolu 110 nových bytov. 

V žiadosti o dotáciu boli zahrnuté aj financie na infraštruktúru. Počí talo sa 

s tým, že byty budú slúžiť mladým rodinám vo veku menej ako 35 rokov, 
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sčasti zdravotne ťažko postihnutým občanom, pre ktorých by malo byť  

pripravených päť bezbariérových bytov, ale aj osobám, ktoré svojou prácou 

významne podporujú rozvoj mesta a zamestnanosti . S výstavbou sa začalo 

v októbri.   

 



 99 

12. Životné prostredie 

 

Komunálny odpad 

V roku 2009 pokračoval v Malackách separovaný zber papiera, skla, 

plastov. 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. Drvený odpad, ktorý sa počas 

roka nazbieral, odoberala f irma 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 č istá para. 

 

Kanalizácia 

Odkanalizovaná bola len juhozápadná časť mesta, deliacou č iarou 

bola železničná trať . Za ňou bola odkanalizovaná len nemocnica a časť  

ul ice 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. 

V septembri bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok 

z operačného programu Životné prostredie vo výške 13 928 550,76 €  z 

celkových oprávnených výdavkov vo výške 14 661 632,38 € na projekt 

Záhorie, Malacky – odkanalizovanie. Žiadosť podalo mesto Malacky na 

Ministerstvo životného prostredia v rámci prioritnej osi č. 1 – integrovaná 

ochrana a racionálne využívanie vôd. Projekt odkanalizovania časti mesta 

sa tak stal reálnym. 

 

Živelné pohromy 

 

Orkán 

30. júna sa mestom prehnala búrka spojená so silným vetrom, ktorej 

obeťou sa stalo niekoľko starších stromov s hrubými kmeňmi, ktoré boli 
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vyvrátené aj s koreňmi. Niektoré tenšie stromy nárazový vietor zlomil . 

Najväčšie škody bol i  v zámockom parku a tiež na majetku občanov žijúcich 

v mestskej časti Majír. V dôsledku silného vetra popadali hrubé konáre z 

topoľov, ktoré poškodil i  strechu na garážach, takže viacerým začalo do 

nich zatekať . 

 Oveľa väčšie škody spôsobila veterná smršť , ktorá spolu s búrkou 

zasiahla mesto v noci z 23. na 24. júla. Vietor dosiahol rýchlosť 140 

kilometrov za hodinu. Išlo teda o orkán, rovnako ako pred vyše rokom. 

Zámocký park zostal po vyč íňaní živla výrazne poznačený, množstvo 

stromov bolo zničených a vyvrátených. Na viacerých miestach v meste bolo 

roztrhnuté elektrické vedenie, mnohé domy mali poškodené strechy. Škody 

na majetku boli  po búrke veľké. Poškodená bola plechová strecha Športovej 

haly Malina, na kúpalisku zvalený strom poškodil  plot a strechu 

preliezačky. .Z budovy MsÚ odtrhlo veľké označenie Mestský úrad. V 

meste boli rozsiahle výpadky elektrického prúdu, ktoré okrem domácností 

zasiahli aj dôležité prevádzky. Mesto zabezpečovalo aj nevyhnutný 

náhradný zdroj prúdu pre Dom smútku. Na starom cintoríne bolo 

spadnutých sedem stromov, niektoré z nich poškodil i pomníky. Na novom 

cintoríne pomníky spadli  pod nárazom vetra. 

V noci bol zvolaný krízový štáb s cieľom prípravy plánu 

odstraňovania kalamity. S prvými prácami sa začalo už o štvrtej hodine 

ráno. Hasič i  celú noc odstraňovali následky kalamity, t ie bol i okrem 

zámockého parku najväčšie na Továrenskej a Zámockej ulici. Do 

zámockého parku bol zakázaný vstup, jednotl ivé brány strážila MsP. 

Odstraňovanie následkov kalamity trvalo aj v nasledujúcich týždňoch. 

Spoločnosť, ktorá l ikvidovala drevo zo zámockého parku, vyrobila z 

kalamitnej haluzoviny 300 ton štiepky. Mesto Malacky koncom decembra, 

takmer pol roka po letnom orkáne pristúpilo k priamemu odpredaju 

kalamitného dreva zo všetkých sektorov zámockého parku. Rozsah 

prírodnej katastrofy sťažoval prístup ľudí i ťažkých mechanizmov do 

postihnutého terénu, preto až po jeho spriechodnení mohlo nasledovať  

znalecké posudzovanie ceny dreva v majetku mesta. Celková hodnota 
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ponúkaného majetku bola 39 008,19 €. Odkúpenie dreva bolo podmienené 

odstránením koreňov a úpravou terénu. Obhliadka kalamitného dreva a 

ďalšie kroky boli  naplánované na rok 2010. 

 

Záplavy 

 6. marca nadránom boli v lokal ite Vampíl zaplavené záhrady 

miestnych obyvateľov vodou z Tanč ibokovho potoka.  Na mieste zasahoval i 

zložky Okresného riaditeľstva HZaZ v Malackách, Záchrannej brigády 

HZaZ v Malackách a Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., - 

Závodu Povodia Moravy. Za pomoci techniky sa im podarilo dostať vodu z 

Tanč ibokovho potoka pod kontrolu. Hladiny tokov v okolí Malaciek - 

Maliny, Balážovho potoka a Mlynského náhonu - sa zdvihl i po oteplení, 

náhlom topení snehu v Malých Karpatoch a nástupe daždivého 

počasia. Problematickým miestom v Malackách bola Stupavská 

ulica. Odtekajúca voda z priemyselnej časti na Továrenskej ulici zaplavi la 

záhrady, miestami aj pivnice piatich rodinných domov. Príč inou zaplavenia 

bol najmä  zanesený  odvodňovací kanál, ktorý v minulosti odvádzal vodu 

do Balážovho potoka. Mesto vznieslo požiadavku na zasadnutí Obvodnej 

povodňovej komisie, aby Železnice SR zabezpeč i l i  prekopanie cca 100 m 

dlhého úseku v ochrannom pásme železníc.  

 

Kompostáreň  

V priebehu júna a júla uskutočnila približne tr idsiatka dobrovoľníkov 

zo štátneho gymnázia anketu v malackých rodinných domoch, v ktorej sa 

občania mali vyjadriť k téme kompostovania biologického odpadu. Z 

celkového počtu 2 500 rodinných domov v Malackách sa do ankety zapoji la 

len necelá polovica - 1 067 respondentov. Z nich 202 domácností malo 

záujem o kompostér. Vlastný kompostér malo 28 respondentov a 132 ľudí 

si z možností zvoli lo vlastný zber a vývoz bioodpadu zhromažďovaného vo 

vlastnej nádobe. 637 domácností sa rozhodlo pre samostatný odvoz na 

odpadové dvory. 
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Vojenské lesy 

 Vstup do lesov pri Malackách, patriacich Vojenským lesom, bol 

možný len na povolenie. Od roku 2009 sa dalo povolenie vybaviť aj 

prostredníctvom klientskeho centra MsÚ. Vyplnené žiadosti sa hromadne 

doručovali na Obvodný úrad Vojenského obvodu Záhorie. Povolenia na 

vstup sa vydávali s platnosťou na tri  kalendárne roky za správny poplatok 

formou kolkovej známky v hodnote 4,5 €. O povolenia bol veľký záujem, 

len v priebehu januára bolo vydaných 876 povolení na vstup do VO 

Záhorie. 
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13. Spolky a organizácie 

 

 V Malackách pôsobi lo v tomto roku mnoho obč ianskych združení 

a iných neziskových organizácií s rôznym zameraním. Niektoré sme 

spomenuli už v doterajšej časti  textu, iné uvedieme tu.  

 

Harmónia s prírodou 

Táto nezisková organizácia bola zameraná na prírodu a zvieratá. 

Predsedníčkou združenia bola Slávka Poggiolini – Konečná. Sídlo 

združenia bolo na Radlinského ulici 2432. 

 

Klub f i latelistov ZSF 52-32 Malacky 

Klub fi latelistov ZSF 52-32 Malacky, ktorý mal 22 č lenov, oslavoval 

80. výroč ie založenia klubu. Poč iatky klubu siahali do roku 1929, kedy 

vznikol Club fi latelistov v Malackách pod vedením Jozefa Peťka. Ďalšími 

predsedami klubu boli Vševlad Gajdoš, Pavol Hallon a Anton Pašteka, 

ktorý túto funkciu vykonával od roku 2003.  

Pri klube pôsobil aj krúžok mladých fi latelistov, v ktorom pod 

vedením Františka Gelingera pracovalo sedem č lenov. 

V roku 2009 zorganizoval klub dve zberateľské burzy a vydal 

korešpondenčný lístok s prít lačou. 

 

Kresťan a práca  

 Cieľovou skupinou organizácie boli občania mesta Malacky a okol ia, 

ktorí potrebovali odbornú radu v oblasti sociálnej pomoci,  alebo sa 

potrebovali zorientovať v si tuáci i a hľadať riešenie. Predsedníčkou 

združenia bola Ing. Mária Biksadská. 

 

Kynologický klub Záhorák 

Vedúcim Kynologického klubu Záhorák bol Ing. Milan Freund. 

Slovensko na Svetovej výstave bieleho švajč iarskeho ovč iaka vo 

francúzskom Dijone reprezentovali tri  psy z Malaciek – Monty a Aicha 
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majiteľa Milana Freunda a Alf Katky Klačanskej. Monty súťažil v triede 

šampiónov a skonč i l  na 4. mieste. Aicha získala vo svojej kategórii  prvé 

miesto a zároveň bola vyhlásená za druhú najkrajšiu suku výstavy. 

 

Materské centrum Vánok  

 Č innosť  Vánku spočívala v dobrovoľných aktivitách venovaných 

deťom, matkám, tehotným ženám a rodinám. Mnohé matky považoval i  

Vánok za predstupeň predškolského zariadenia a č iastočnú náhradu jaslí.  

Vánok bol č lenom Únie materských centier. Na čele Vánku bola Andrea 

Langerová.  

Centrum pripravilo na sobotu 9. mája tradičné podujatie Míľa pre 

mamu, ktoré sa konalo v zámockom parku za prítomnosti mamič iek i otcov 

s kočíkmi. Súčasťou programu boli tanečné vystúpenia detí z Centra 

voľného času a Tanečného štúdia Saltatrix, predstavil sa folklórny súbor 

Leváranek a deti sa mohli  zabaviť na divadielku O pyšnej margarétke. V 

Zámockom parku boli počas akcie stánky s a skákací hrad s trampolínou. 

Tohtoročného podujatia, ktoré otvori l prestrihnutím pásky primátor Jozef 

Ondrejka, sa zúčastnilo 602 ľudí. Dĺžka trasy bola 1609 metrov. Cieľom 

podujatia bolo poukázať na bariéry, s ktorými sa mamičky neustále 

stretávajú. Míľa pre mamu bola vyvrcholením celoslovenskej kampane 

Vytvorme priestor mamám a deťom. Podujatie sa konalo v 26 mestách 

Slovenska, ale aj v zahraničí . Viac účastníkov ako v Malackách bolo na 

Slovensku len v štyroch mestách – v Nitre, Trenčíne, v Bratislave a Senici . 

  

MLOK 

 Združenie sa ešte v roku 2008 po zmene stanov premenovalo 

z pôvodného Mladí Ľudia Organizujú a Komunikujú (M.L.O.K.) na MLOK. 

Predsedom správnej rady bol Mgr. Martin Marek, sídlo združenia bolo na 

Kukučínovej ulici 57. Združenie sa zameriavalo na oblasť kultúry, 

regionálnej histórie a pripravovalo rôzne aktivity pre deti. Pri niektorých 

akciách spolupracovalo s MCK. Združenie vydalo s podporou nadácie Pro 

Malacky publikáciu Malacké pohľady. Výber z č lánkov 2006-2009. 
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Slovenský skauting, 69. zbor M. R. Štefánika 

V Malackách pôsobi l pod vedením Kamila Ftáčnika st. Slovenský 

skauting, 69. zbor M. R. Štefánika, ktorý mal formu obč ianskeho združenia. 

Sídlo mal na Robotníckej ulici 1. 

 

Združenia seniorov 

Seniori mali v Malackách tri združenia OZ Zlatý vek, Jednota 

dôchodcov a Klub dôchodcov. 

 

Obč ianske združenie Zlatý vek 

Sídlo združenia bolo na Záhoráckej ulici  1919, predstaviteľkou 

združenia bola Mgr. Alžbeta Dubajová. 

 

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku 

Predsedníčkou okresnej organizácie Jednoty dôchodcov bola Žofia 

Lomnická. 

 

Klub dôchodcov 

 Klub dôchodcov pôsobil pod vedením D. Malinovej. 

 

Iné združenia a spolky 

 Pri všetkých elokovaných triedach MŠ pôsobil i  rodičovské združenia, 

ktoré mali  formu obč ianskych združení. Neziskové organizácie pôsobil i  

t iež 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 Malacky, Záhorácky letecký klub Malacky, Združenie potápačského 

klubu Theiss Slovakia a Združenie priateľov branných športov.   
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Okrem uvedených združení a spolkov v meste pôsobil i ešte nasledovné 

zoskupenia: Cech prevádzkovateľov pohostinských a reštauračných 

zariadení, Klub abstinentov „Netradiční Záhoráci 93“, Klub abstinentov-pre 

ženy, Klub rádioamatérov Slovenska, Matica Slovenská - miestna 

organizácia, 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 

civi l izačnými chorobami „Viktória“, Zväz diabetikov Slovenska, 

Demokratické fórum mládeže. 
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14. Iné udalosti 

 

Najstaršia obyvateľka mesta Alžbeta Slobodová oslávila 18. apríla 

101 rokov. K sviatku jej prišiel zablahoželať aj primátor Jozef Ondrejka. 

Pani Slobodová žila pod jednou strechou s dcérou Štéfaniou, ktorá sa o ňu 

vzorne starala. V roku 2006 pani Slobodovej mesto udeli lo pri príležitost i 

800. výroč ia prvej písomnej zmienky o Malackách Zlaté Pálfiho srdce.   

Pravdepodobne v noci z 18. na 19. júna došlo na Novom cintoríne v 

Malackách ku krádeži.  Neznámy páchateľ  z areálu odcudzil 18 kusov 

vysadenej zelene (druh Thuja occidentalis “Brabant”), čím mestu Malacky 

spôsobil škodu vo výške 928,20 eur.  

 29. septembra v Bratislave zomrel vdp. Augustín Drška, ktorý 

pôsobil v Malackách v rokoch 1989-1991 ako dekan a správca farnosti.  

Medzi Malačanmi bol obľúbený, v tom období bol na malackej fare čulý 

život. Prebiehal tu t iež výskum priestorov kostola a bývalého kláštora. 

Malačan Stano Bellan opísal uvedené obdobie takto: „Bolo to obdobie, keď  

sme práve s jeho súhlasom a pomocou hľadali možný hrob Andreja Hlinku, 

pretože jedna z horúcich stôp viedla do Č ierneho kláštora v Malackách. 

Hľadal i sme v kostole ostatky Pálfiovcov, v kryptách základy kaštieľa, 

ktorý tu stál prvý, vyberali sme zo spoločného hrobu ostatky františkánov, 

aby ich bolo možné po pol storočí dôstojne pochovať, tr iedil som a spisoval 

pozostatky kláštornej knižnice… Pri tom všetkom sme s pánom dekanom 

prebrali celý svet. Stretol som v živote málo tak vzdelaných ľudí, ale to 

nebolo to najdôležitejšie. Jeho duša bola ešte oveľa väčšia ako jeho 

vedomosti a navyše bola na dušu duchovného nezvykle l iberálna. Vedeli to 

pravdepodobne všetci, ktorí sa s ním stretl i  i  keď  bývalému režimu a 

niektorým jeho nadriadeným to nebolo celkom vhod.“ 
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Zoznam skratiek a znač iek 

 

a. s. – Akciová spoločnosť 

BSK – Bratislavský samosprávny kraj 

BVS – Bratislavská vodárenská spoločnosť 

CVČ  – Centrum voľného času 

ČOV – Č ist ička odpadových vôd 

CPPS – Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

ČR – Česká republika 

DC – Detské centrum 

DHZ – Dobrovoľný hasičský zbor 

DNH – Divadlo na hambálku 

EÚ – Európska únia 

HBK – Hokejbalový klub 

KSMO – Klub starostov malackého okresu 

KŠÚ – Krajský školský úrad 

MCK – Mestské centrum kultúry 

MO SR – Ministerstvo obrany Slovenskej republ iky 

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 republ iky 

OD – Obchodný dom 

OU – Odborné uč i l ište 

OZ – Obč ianske združenie 

PTPZ – Priemyselno-technologický park Záhorie 

PZ – Policajný zbor 

RŠ – Rada školy  

RTJ – Robotnícka telovýchovná jednota 
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SCK – Slovenský cykloklub 

SD – Spoločenský dom 

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 uč i l ište 

SNP – Slovenské národné povstanie 

SR – Slovenská republika 

ŠJ – Školská jedáleň  

ŠKD – Školský klub detí 

ŠSK – Športovo-strelecký klub 

TIK – Turisticko-informačná kancelária 

TJ – Telovýchovná jednota 

TK – Tanečný klub 

ŤZP – Ťažké zdravotné postihnutie 

ÚP – Územný plán  

ÚPSVaR – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

VO – Volejbalový oddiel 

VZN – Všeobecne záväzné nariadenie 

ZMOS – Združenie miest a obcí Slovenska 

ZOZO – Združenie miest a obcí záhorskej oblasti 

ZPMP – Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím  

ZŠ – Základná škola 

ZUŠ – Základná umelecká škola 


