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1. Základné údaje o  meste 

 

Poloha mesta 

Mesto Malacky sa nachádza v  juhozápadnej časti Slovenskej 

republiky, v južnej časti  Záhorskej nížiny. Približne 35 km južne 

od mesta leží  hlavné mesto Brati slava, neďaleko mesta sa t iež 

nachádzajú hranice s  Rakúskom a  s Českou republikou. Zemepisná 

poloha mesta je:  48°26′09″ zemepisnej šírky a 17°01′04″ 

zemepisnej dĺžky .  Územie Malaciek sa nachádza v nadmorskej 

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

oblasti Orlovských vŕškov až po 217 m. n. m. v chotári.   

 

Demografická situácia  

V roku 2020 sa narodilo 197 malackých detí,  z toho 110 

chlapcov a 87 dievčat.  Najčastejšie mená boli  Ema, Eliška,  Nela, 

Samuel,  Maxim, Matej.  Zomrelo 174 obyvateľov mesta.  

Prisťahovalo sa 397 ľudí, odsťahovalo sa 454 ľudí. Na území 

mesta bolo 87 sobášov, z toho 63 civilných a 24 cirkevných. 

Rozvodov bolo 34. Na konci roka malo mesto 18 736 obyvateľov, z 

toho 9654 žien a 9082 mužov. Treba poznamenať, že v meste 

reálne bývalo oveľa viac ľudí, najmä robotníkov v okolitých 

továrňach, ktorí  v meste neboli prihlásení  na pobyt.  

 

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.  

Súčasný erb bol vytvorený v  90. rokoch 20. storočia na základe 
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najstaršieho zachovaného erbu mesta, pochádzajúceho o d 

zemepána Štefana Balassu z  roku 1577. Kaštieľ v  pôvodnom erbe 

nepredstavoval dnešný pá lffyovský kaštieľ,  ale pôvodný zámok 

Balassovcov ,  ktorý bol v  17. storočí prestavaný na kláštor.  

 

 

Vlajka mesta 

Vlajka mesta Malacky zobrazuje farby mesta a skladá s a z 

troch pozdĺžnych pruhov rovnakej šír ky –  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 s hrubopisom: „MALACKY“ .  
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Logo mesta 

 

Logo sa stalo ďalším oficiálnym  symbolom mesta v roku 

2003. Au torom loga je Vladimír  Jurkovič  a Stano Bellan.  

 

 

 

 

Znelka mesta 

 

Autorom hudby znelky mesta je Peter Müller,  autorom  textu 

Stanislav Bellan.  Text znelky znie:  

 

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 živo t .   

 

Insígnie mes ta 

 

Insígnie mesta Malacky tvorila primátors ká reťaz.  

Pozostávala z medaily, na ktorej  b ol erb mesta,  a ohniviek 

tvoriacich reťaz.  Primátorskú reťaz uchovával primátor 
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mesta.  Mestské insígnie používal na pôde mesta primátor alebo 

MsZ schválení poslanci pri  slávnostných príležitostiach, 

slávnostných zasadnutiach mestského zastupiteľstva, ofici álnych 

návštevách, obradoch. Na pôde mim o mesta používal mestské 

insígnie primátor na vyjadrenie symbolu štatutárnej  reprezen tácie 

mesta pri  slávnostných príležitostiach, oficiálnych ceremoniáloch 

a podobne.  



 11 

2. Verejný život  

 

Samospráva mesta  

 

Jedným z  najdôležitejších predpisov, ktorými sa mesto 

riadilo, bol zákon o  obecnom zriadení.  Podľa uvedeného zákona 

samosprávu obce vykonávali  obyvatelia mesta prostredníctvom 

orgánov mesta –  primátora a  mestského zastup iteľstva1.  

 

Mestské zastupiteľstvo (MsZ)  

MsZ bol zastupiteľský zbor mesta,  zložený z poslancov 

zvolených v priamych voľbách. Podľa zákona bolo úlohou MsZ 

rozhodovať o základných otázkach života mesta, týkajúcich sa  

hospodárenia mesta,  rozpočtu, územného plánu ,  medzinárodnej 

spolupráce atď.  

V roku 2020 ,  od volieb, ktoré boli  v  roku 2018, bolo 

zloženie MsZ  nezmenené a  zostava poslancov bola nasledovná:  

 

- za volebný obvod č. 1 :   

- Ing. Jozef Mračna (SMER -SD),  

- Ladislav Čas  (nezávislý),  

- Ing. Štefan Hronček (nezávislý),  

- za volebný obvod č. 2:  

- MUDr. Marián Haramia (nezávislý),   

- PhDr. Ing. Lucia Vidanová (nezávislá)  

- Mgr. Daniel  Masarovič (nezávislý),  

- za volebný obvod č. 3:  

- PaedDr. Viera Mária Adamovičová (nezávislá),   

- Ing. Pavel Spusta (nezávislý),  

 
1 Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.  



 12 

- Mgr. Martin Mráz (nezávislý),  

- za volebný obvod č. 4:  

- Mgr. Martin Macejka (SaS),  

- Mgr. Anton Pašteka (SMER -SD),  

- Ing. Mgr. Zuzana Baligová (nezávislá),   

- za volebný obvod č. 5:  

- RNDr. Pavol Tedla (nezávislý),  

- Mgr .  Katarína Trenčanská (nezávislá),  

- Ing. Adam Janík. (nezávislý),  

- za volebný obvod  č. 6:  

- Ing. Richard Hájek (nezávislý),   

- Ing. Milan Ondrovič, PhD. (nezávislý),  

- Ing. Marian Andi l  (nezávislý).  

 

Primátor mesta  

Primátor mesta bol podľa zákona predstaviteľom mesta a 

najvyšším výkonným orgánom mesta. Primátorom Malaciek bol od 

roku 2014 JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. Zástupcom primátora bol 

Ing. Milan Ondrovič,  PhD.   

V marci sa objavil na internete blog poslanca NR SR Petra 

Cmoreja, spochybňujúci okolnosti schválenej dotáciu na výstavbu 

športovej arény v Malackách.  Následne na neho primátor Juraj 

Říha podal na začiatku apríla trestné oznámenie.  

O mesiac neskôr 12. mája prišli  na MsÚ príslušníci  Národnej 

kriminálnej agentúry (NAKA) a zadržali primátora mesta. Zárove ň 

zadržali  jedného  miestneho podnikateľa.  Podľa v celoštátnych 

médiách zverejnených informácií malo ísť o korupčnú trestnú  

činnosť  (tzv. výmenný obchod) , súvisiacu s  kolaudáciou bytového 

domu M-House na Olšovského ulici  vedľa gymnázia .  Obaja 

zadržaní nešli  do väzby  a boli stíhaní na slobode. Do konca roka 
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nebola zverejnená informácia o  tom, že by sa obvinenia podarilo 

dokázať. Primátor pokračoval vo výkone svojej funkcie .  

Za primátora sa postavili  viacerí  poslanci,  ktorí žiadali 

spravodlivé vyriešenie procesu. V októbri napísal  klub primátorov 

a starostov okresu Malacky otvorený list adresovaný premiérovi,  

minis terke spravodlivosti , ministrovi vnútra a policajnému 

prezidentovi. Zareagovali ním na zásahy polície proti 

predstaviteľom samosprávy.  

 

Hlavný kontrolór  

Hlavný kontrolór bol podľa zákona zamestnancom  mesta,  

voleným MsZ na  obdobie šesť rokov. Jeho úlohou bola najmä 

kontrolná činnosť a  vybavovanie sťažností. Hlavným kontrolórom  

v Malackách bola Ing.  Petra Kožuchová, ktorá v  tejto funkcii  

pôsobila od roku  2015.  

 

Komisie MsZ 

Komisie MsZ, ktoré pôsobili ako poradné orgány MsZ,  

pracovali v roku 2020 v tom to zložení:  

Komisia pre vzdelávanie  

Predseda: Mgr. Daniel Masarovič  

Podpredseda: RNDr. Pavol Tedla  

Členovia: PaedDr. Viera Mária Adamovičová, prof.  PhDr. R óbert 

Babeľa,  PhD.,  MBA, PaedDr. Jana Pagáčová, PaedDr. Ľubica 

Sedláková ,  Mgr. art .  Adriana Vallová,  Ing. Nataša Špelicová, Mgr. 

Lenka Kožuchová.  

Tajomníčka komisie:  Mgr. Alexandra Hrnková .   
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Komisia pre šport a mládež  

Predseda: Mgr. Anton Pašteka  

Podpredseda: Ladislav Čas  

Členovia: Marcel Bulla,  Ing. František Hlavatý, Milan Merc, Ing. 

Pavol Oreský (v marci nahradil Mgr. Milana Habu), Mgr. Alžbeta 

Šurinová, Mgr. Vladimír  Handl, Mgr. Ján  Brandejs.  

Tajomníčka komisie:  Mgr. Darina Andelová.   

 

Komisia pre kultúru a cestovný ruch  

Predseda: Mgr. Martin Macejka  

Podpredsedníčka: PhDr.  Ing. Lucia Vidanová  

Členovia: Ing. Štefan Hronček, Bc. Stanislav Bellan, Bc. Pavlína 

Habová, Bc.  Milan Ko js.  Ing. Ivana Kovárová, PhD. ,  Lenka 

Osuská, Andrej  Vaculovič  (poslední dvaja boli  členmi komisie od 

12. decembra) .  

Tajomníčka komisie:  Mgr.  Katarína Krišková.   

  

Komisia pre soc iálne veci a zdravotníctvo  

Predseda: MUDr. Marian Haramia  

Podpredsedn íčka: Mgr .  MgA. Ka tarína Trenčanská  

Členovia: Mgr. Adela Ondrisková, PhDr. Štefan Dvors ký, PaeDr. 

Martina Ambrušová, Mgr. Jana Oravcová, Ing. Vladimír Moravčík ,  

CSc.,  JUDr. Jozef Walter, Bc. Danica Pompošová.  

Tajomníčka komisie:  Mgr. Alena Kmecov á .    

  

Komisia pre územný rozvoj,  dopravu a životné prostredie  

Predseda: Ing. Pavel Spusta  

Podpredseda: Mgr. Martin Mráz  
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Členovia: Ing. Richard Hájek, Ing. Adam Janík,  Ing. Mária 

Gajdárová, Ing. Gabriela Janečková, Ing. Jaromír Novák, Mgr. 

Miroslav Konečný ,  Ing. František Il lý.  

Tajomníčka komisie:  Helena Feriancová .   

 

Komisia pre financie, legislatívu  a správu majetku 

Predseda: Ing. Mgr. Zuzana Baligová  

Podpredseda: Ing. Jozef Mračna  

Členovia: Ing.  Marian Andil,  Ing.  Pavol Bordáč, Ing. Vladimír 

Kožuch, Ing. Bibiána Spálová, JUDr. Milan Malata, JUDr. 

Miroslav Zobok, Bc. Daniel Krakovský BA.  

Tajomníčka komisie:  Denisa Bebčáková .   

  

Komisia na ochranu verejného záujmu  

Predseda: Mgr. Anton Pašteka  

Členovia: Mgr. Martin Macejka, RNDr. Pavol Tedla  

 

Rada seniorov a osôb so  zdravotným postihnutím  

Rada bola stály poradným, koordinačný a iniciatívny 

orgánom primátora mesta pre otázky postavenia seniorov a osôb  so 

zdravotným postihnu tím. Rada bola zostavená ako jedenásťčlenná. 

Členmi boli Elena Kopčová, predsedníčka J ednoty dôchodcov 

Slovenska –  ZO Malacky, Viera Janečková, predsedníčka 

Slovenského zväzu telesne postihnutých –  ZO Malacky, Milan 

Kenda, člen Únie nevidiacich a slabozrakých - ZO č. 52 Malacky, 

Pez inok, Senec, Alžbeta Dubajová, členka OZ Zlatý vek, Eva 

Dunárová, predsedníčka  ZZP Viktória –  ZO Malacky, Miroslav 

Zobok, predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska –  

Klub Malacky, Veronika Kunšteková, predsedníčka OZ Ka rdioklub 

Malacky, Viera Šimeková, predsedníčka  Svitania –  ZPMP 
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v Malackách, Mária Trenčíková, podpredsedníčka Klubu zdravotne 

postihnutej mládeže a detí Malacky, Lucia Vidanová, zástup kyňa 

Vstúpte, n. o.  a Daniela Malinová, vedúca Klu bu dôchodcov mesta 

Malacky –  MsÚ Malacky.  

 

Zasadnutia Mestského zastupiteľstva  

MsZ sa stretávalo p ravidelne, najmenej raz za dva mesiace.  

V priebehu roka 2020 sa poslanci na zasadnutí  MsZ stretli päťkrát .  

Spôsobilé rokovať a uznášať sa bolo MsZ vtedy, ak s a 

zasadnutia zúčastni la viac ako polovica všetkých  poslancov. 

V roku 2020 sa na každom rokovaní stretol  dostatočný poče t  

poslancov. Na prijatie uznesenia bol potrebný súhlas 

nadpolovičnej väčšiny prítomných  poslancov a na prijatie VZN 

súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. Zasadnutia 

zvolával a viedol primátor mesta.  

Zasadnutia boli  vere jné. Materiály na zasadnutia MsZ boli 

zverejňované v  predstihu na webstránke mesta a  predpísané 

materiály (najmä VZN a rozpočet) aj  na úradnej tabuli mesta. 

Videozáznam z každého zasadnutia bo l  prenášaný cez in ternet 

v reálnom čase, neskôr bol vždy na webs tránke mesta zvukový 

záznam aj v ideozáznam. Na webstránke mesta boli  uložené aj 

zápisnice zo zasadaní MsZ, uznesenia,  hlasovania a  informácia 

o účasti poslancov .  

 

1. zasadnutie 26.3.2020  

 

Poslanci aktualizovali  VZN o miestnom poplatku za rozvoj a VZN 

o úhradách za sociálne služby poskytované mestom Malacky. 

Schválil i  VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta, VZN ,  

ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebí sk v meste 
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Malacky a ktorým sa ustanovuje ochranné  pásmo pohrebísk  a VZN 

o školských obvodoch ZŠ. Schválil i  Návrh na s chválenie  

rekonštrukcie atletickej dráhy v Zámockom parku. Prerokovali 

urbanistickú štúdiu lokality Mayer a odporučili  MsÚ začať proces 

prípravy ÚP zóny Mayer. V rozsiahlej diskusii k tom uto bodu sa 

opakovala otázka, čo Malacky unesú, teda otázka možností ,  resp. 

rizík rastu Malaciek do budúcnosti .  

 

2. zasadnutie 18. 6. 2020  

 

MsZ schváli lo VZN o určení názvu ulice mesta. Nová ulica 

bola si tuovaná na Rádku, pripájala sa na existujúcu ulicu B oženy 

Němcovej.  Schválený bol názov Krátka ulica. Poslanci schválil i  

správy z kontrol , záverečný účet mesta za rok 2019. Schválili  aj 

správy o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií 

mesta.  Schválená bola aj IV. zmena rozpočtu mesta na aktuáln y 

rok.  

 

3. zasadnutie 24. 9. 2020 

MsZ schválilo aktualizáciu VZN o podmienkach 

prevádzkovania hazardných hier,  ktorá spočívala v určení dní,  

kedy sa zakazovali hazardné hry. Schválilo tiež novelu VZN o 

miestnom poplatku za rozvoj a VZN o školských obvodoc h 

základných škôl. Obe nariadenia s a týkali doplnenia novej ulice - 

Krátkej . Poslanci schválili  t iež zmenu rozpočtu mesta a zmeny 

rozpočtov príspevkových organizácií  mesta.  Schválili  aj návrh na 

schválenie návratnej  finančnej výpomoci z Ministerstva financ ií 

SR na kompenzáciu výpadku dane z  príjmov fyzických osôb v 

dôsledku  pandémie  ochorenia COVID-19.  
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4. zasadnutie 25. 11. 2020  

Prvým bodom rokovania bola informácia o ústavnej 

pohotovostnej službe. Hosťami  boli riaditeľ nemocnice Ing. 

Kalenčík,  predseda BSK Juraj  Droba, podpredseda BSK Štekláč,  

riaditeľ odboru zdravotníctva BSK Sza lay.  BSK dofinancovávala 

službu v posledných rokoch (bližšie infomácie o predc hádzajúcich 

problémoch súvisiacich s touto témou j e v zápise do kroniky za 

roky 2014-2016). BSK s Nemocničnou sa dohodli , že zmluvu o 

dofinancovaní služby sa vzhľadom na rastú ce náklady nebude 

predlžovať a teda na zániku ÚPS v Malackách koncom roka 2020. 

Nemocnica nemala povinnosť prevádzkovať túto službu a 

vykazovala jej  prevádzkovaním stratu na úrovni 800 ti síc eur 

ročne. Za problémom videla nemocnica aj BSK štát, ktorý 

nezaradi l  malackú nemocnicu do siete povinných poskytovateľov 

ÚPS - a zároveň štát neprefinancoval všetky náklady, ktoré 

nemocnica s prevádzkovaním tejto služby mala. Zastupiteľstvo 

nemalo kompetenciu tento problém vyriešiť, an i  ukladať akékoľvek 

úlohy nemocnici  či  BSK. Cieľom rokovania bolo vzájomne sa 

informovať a hľadať riešenie, aby sa dopad neposkytovania služby 

zmiernil.  MsZ zobralo informáciu na vedomie, vyjadrilo nesúhlas 

so zrušením ÚPS  v nemocnici a vyzvalo BSK, Nemocničnú, a.s. a 

ministerstvo zdravotníctva na zabezpečenie ÚPS v malacke j  

nemocnici pre odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva na živote a 

zdraví obyvateľov malackého okresu z n eskorého poskytnutia 

urgentnej zdravotnej starostl ivosti. Neskôr sa podarilo ÚPS 

zachovať, keďže ministerstvo zdravotníctva spustilo pred koncom 

roka proces zaradenia malackej nemocnice do pevnej siete 

poskytovateľov urgentného príjmu 1. typu , čo znamenalo 

zabezpečenie  finančného krytia nákladov ÚPS .   
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MsZ schválilo novelu VZN o  podmienkach prevádzkovania 

hazardných hier, ktorým sa zakázalo prevádzkovanie hazardných 

hier na území celého mesta. V rámci rozpravy vystúpil  aj  zástupca 

jednej spoločnosti, ktorá prevádzkovala herňu. Avizoval, že ak 

zastupiteľstvo schváli úplný zákaz legálneho hazardu, naisto príde 

do mesta i legálny hazard, ktorého sa mesto nezbaví.   

MsZ tiež schválilo VZN o určení názvu ulice na území mesta 

Malacky. Nová ulica dostala názov Šikmá. Išlo o uličku, ktorá sa 

pripájala na západnú časť Veľkomoravskej ulice (medzi Cestou 

mládeže a Kozou ulicou) v časti ,  kde  sa na mieste poľa 

pripravovala výstavba rodinných domov.  

 

5. zasadnutie 11. 12. 2020 

MsZ schválilo novelu VZN o miestnych daniach a o 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady, ktorým sa  zvýšila sadzba dane ako aj poplat ok za 

komunálny odpad. Dôvodom bol výpadok v príjmoch mesta z 

podielových daní a tiež zvýšenie zákonnej sadzby dane za tonu 

komunálneho odpadu z 13 eur na 22 eur.  Podrobnejšie informácie o 

jednotlivých sumách a sadzbách sú  uvedené v časti ekonomika. 

MsZ tiež schválilo novelu VZN  o parkovaní a státí vozidiel na 

verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách v meste 

Malacky, novelu VZN o výške dotácie na  prevádzku a mzdy na 

žiaka základnej školy,  dieťa materskej ško ly a dieťa školského 

zariadenia na rok 2020 a novelu VZN o výške príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských 

zariadeniach. Ďalšími novelami VZN bol i VZN o nakladaní s 

komunálnym odpadom a drobným s tavebným odpadom, VZN o 

miestnom poplatku za rozvoj, VZN o školských obvodoch 

základných škôl  
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Schválilo aj VZN o výške dotácie na prevádzku a mzdy na 

žiaka základnej školy,  dieťa materskej školy a dieťa ško lského 

zariadenia na rok 2021. Jeden z bodov rokov ania sa týkal zriadenia 

detských jaslí  so sídlom na Bernolákovej ulic i  18. V tejto 

súvislosti poslanci schválili  Zriaďovaciu listinu Zariadenia 

starostlivosti  o deti  do troch rokov veku dieťaťa a VZN o úhradách 

za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti 

do troch rokov veku dieťaťa. Schválili  aj rozpo čet mesta na rok 

2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023, a tiež rozpočty 

príspevkových organizácií mes ta.  

 

Mestský úrad (MsÚ)    

 Mestský úrad sídlil  na Bernolákovej ulici  1/A v  budove 

bývalého podnikateľského inkubátora. Prednostkou MsÚ, ktorá 

viedla a organizovala prácu MsÚ, bola Ing. Ľubica Čikošová .  Jej  

ďalšími úlohami bolo zabezpečovať hospodársky a správny chod 

úradu, zostavovať náv rh 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 jej uloží MsZ a primátor mesta.  Prednostka 

MsÚ zodpovedala za svoju  činnosť primátorovi.  

 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 samosprávy, ich vnútornú 

štruktúru, formy a metódy ich činnos ti ,  symboly mesta a ďalšie 

záležitosti.  
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 Malacky boli  v lete vyhodnotené (za rok 2019) za najlepšiu 

samosprávu v kategórii do 20 tisíc obyvateľov pri riešení podnetov 

a komunikácii s obyvateľmi v rámci portálu Odkaz pre starostu.  

 

Mestská polícia (MsP) 

Zriaďovateľom MsP bolo mesto Malacky. MsP sídlila na 

Bernolákovej ulici č. 5188/1A, v budove inkubátora. Náčelníkom 

MsP bol Mgr. Ivan Jurkovič. MsP mala 20 príslušníkov. Služba 

MsP bola zabezpečovaná nepretržite  24 hodín denne prevažne 

jednou dvojčlennou hliadkou v uliciach mesta a jedným 

zamestnancom na oddelení MsP. Činnosť zamestnancov MsP pri  

zabezpečovaní verejného poriadku sa riadila zákonom o  obecnej 

polícii, VZN mesta,  uzneseniami MsZ a nariadeniami primátora 

mesta.  

V meste bol vytvorený kamerový systém, mapujúci situáciu 

na strategických miestach. Kamerový systém tvorilo 40 kamier. 

MsP v Malackách v záujme zvyšovania bezpečnosti ob čanov 

ponúkala pripojenie bytov a rodinných domov na pult 

centralizovanej ochrany. Služba MsP v prípade narušenia vyslala 

na miesto zásahovú jednotku. Tá zabezpečila objekt a pri  

podozrení z vniknutia vykonali s lužbukonajúci pracovníci  kontrolu 

objektu a prípadných narušiteľov zadržali. Prio ritou nebola osoba 

páchateľa, ale ochrana majetku kl ienta (firmy).  

MsP venovala veľkú pozornosť preventívnym aktivitám, 

ťažisko tvori l  Komplexný program prevencie kriminality,  určený 

pre rôzne vekové skupiny od detí po seniorov.  Pr íslušníci  MsP 

zabezpečovali taktiež kontrolu priechodov pre chodcov v  blízkosti  

základných škôl. Kontroly sa vyk onávali   v čase školského 

vyučovan ia v čase od 7.30 do 8.00 hod pri priechodoch na ul. 

M .R.Štefánika, na Mierovom námestí,  na ul . Ces ta mládeže a na 
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Brnianskej ulici .  

Okrem uvedených činností zabezpečovala MsP ďalšie 

činnosti  –  prij ímala a  preverovala oznámenia a písomnosti ,  

zabezpečovala verejný poriadok pri usporiadaní športových a  iných 

podujat í ,  vykonávala odchyt túlavých zvierat  atď .  MsP v roku 2020 

zistila 1255 priestupkov a ďalších 1095 priestupkov prijala ako 

oznámenia.  Z toho v blokovom konaní sa vybavilo 1485 

priestupkov v celkovej výške 18770 eur.  Počas celého  roka 

odchytil i príslušníci  MsP na území mesta 134 psov. Z toho 39 psov 

odovzdali  do karanténnej stanice na Stupavskej ulici a 95 psov 

bolo odovzdaných majiteľom.    

 

 

Mestské organizácie  

 

Rozpočtové organizácie  

 Do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta patrila Materská škola 

s elokovanými tr iedami na uliciach Bernolákovej, Hviezdoslavovej 

a Štúrovej ulici,  ďalej základné školy na území mesta okrem 

cirkevnej školy: ZŠ Dr. J. Dérera,  ZŠ Štúrova, ZŠ  Záhorácka, ZUŠ 

a CVČ. 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 Sociá lna oblasť a zdravotníctvo).  
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Obchodné spoločnos ti  s účasťou mes ta 

 

Tekos Malacky, s.  r. o.  

 Obchodná spoločnosť so 100 -precentnou účasťou mesta 

sídlila na Partizánskej ulici . Predmetom podnikania spoločnos ti  

bolo poskytovanie zmluvne požadovaného servisu jed inému 

spoločníkovi -  mestu Malacky a taktiež služby pre právnické a 

fyzické osoby. Pre mesto Malacky poskytoval Tekos vozidlá, stro je 

a zariadenia pre zabezpečovanie údržby miestnych komunikácií,  

čistenie mesta, údržbu verejného osvetlenia, údržbu zelene, zber, 

prepravu a zneškodňovanie komunálnych  odpadov a drobných 

stavebných odpadov, ktoré vznikali  na území mesta Malacky. 

Spoločnosť tiež poskytovala služby fyzickým a  právnickým 

osobám,  napríklad vývoz  tuhého komunálneho odpadu, vývoz 

fekálií,  zber a nakladanie s druhotnými surovinami, práce 

stavebnými mechanizmami a zariadeniami a podobne .  

Riaditeľom spoločnosti  bol Ing. Peter Bar tošek .  

Na jeseň dostala spoločnosť nové veľké multifunkčné 

vozidlo, využiteľné pri zametaní ulíc  a čistení  kanálových vpustí . 

Na kúpu vozidla prispel Environmentálny fond sumou 170 tisíc 

eur.  

   

Šport aréna  Malacky, s.  r.  o.  

 Spoločnosť Šport  aréna Malacky ,  s .r .o. bola MsZ so 

stopercentnou majetkovou účasťou  mesta Malacky. Zás tupcovia 

mesta v orgánoch spoločnosti boli  Ing. Dušan Rusňák (konateľ),  

dozorná rad v zložení Ing. Ľubica Čikošová, Ing. Marian Andil a 

Ing. Adam Jan ík.  
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Neziskové organizácie  

 

Nadácia  Pro Malacky 

Predsedom Správnej rady nadácie ,  zriadenej mestom 

Malacky, bol primátor  J. Říha, členmi Ivan Vaškor, Katarína  

Trenčanská, Lucia Vidanová a Martin Macejka. Správcom nadácie 

bola Ľubica Čikošová, revízorom Katarína Orgoňová .  V tomto roku 

nadácia  nevyvíjala žiadnu činnosť,  nemala žiadne príjmy, výdavky 

administratívneho charakteru boli  707,70 eur.  

.  

Zastupiteľstvo BSK 

 Malacký obvod v zastupiteľstve BSK od volieb v roku 2017 

zastupovali  Juraj Říha a  Lucia Vidanová (volebný obvod Ma lacky, 

Studienka a vojenský obvod Záhorie) 2,  okres Malacky v 

zastupiteľstve BSK reprezentovali okrem malackých poslancov aj 

Peter Tydlitá t3,  Dušan Dvoran4,  Peter Švaral 5 a Martin Smeja6.   

 

Iné inštitúcie  

 

Štátna polícia  

Okresné riaditeľstvo PZ sídlilo na Zámockej ulici č. 5. 

Riaditeľom bol kpt. JUDr. Andrej Kliment. V meste pôsobilo 

obvodné  oddelenie PZ. V jeho územnej pôsobnosti boli okrem 

Malaciek aj Kostol ište, Veľké Leváre,  Závod, Studienka  

a Plavecký Štvrtok . V meste Malacky nebola samostatne zriadená  

hliadková služba.  

 
2 Volebný obvod 12 podľa uznesenia zastupiteľstva BSK z 23. júna 2017. 
3 Volebný obvod 13 (Kostolište, Gajary, Malé Leváre, Veľké Leváre, Suchohrad, Záhorská Ves). 
4 Volebný obvod 14 (Jakubov, Láb, Plavecký Štvrtok, Vysoká pri Morave, Zohor) 
5 Volebný obvod 15 (Jablonové, Kuchyňa, Lozorno, Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký 

Mikuláš, Rohožník, Sološnica) 
6 Volebný obvod 16 (Borinka, Marianka, Stupava) 



 25 

Súdnictvo a prokuratúra  

Okresný súd sídlil na Mierovom námestí č. 10. 

Predsedníčkou súdu bola JUDr. Viera Malinowska. Okresná  

prokuratúra  sídlila na Sasinkovej ulici  č. 71. Okresným 

prokurátorom bol JUDr. Alexander Péter.  

 

Hasiči  

Riadi teľom  Okresného  riaditeľstva Hasičského 

a záchranného zboru v Malackách bol plk.  Mgr. Juraj  Slovinský. 

Veliteľom Záchrannej brigády HaZZ,  ktorý sídli l na Továrenskej 

ulici , bol pplk. Ing. Emil Horváth. Veliteľom družstva bol npr. 

Stanislav Slezák. Sídlo riaditeľstva bolo  na Legionárskej ulici  882. 

K zásahovému obvodu malackej brigády patril Bratislavský,  

Trnavský a Nitriansky kraj , ale aj dva okresy Trenčianskeho kraja.  

Okresné riaditeľstvo HaZZ zároveň  v rámci výkonu štátneho 

požiarneho dozoru posudzovalo  v rámci územného a stavebného 

konania z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavi eb projektovú 

dokumentáciu stavieb a  následne v rámci  kolaudačného konania 

splnenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnos ti  stavieb 

umiestnených v katastrálnom území mesta Malacky.  

Mestský hasičský zbor bol zriadený mestom  Malacky. Jeho 

členmi boli aj  členovia Dobrovoľného hasičského zboru Malacky. 

Veliteľom bo la Ivana Odumorková .  Zbor získal na jeseň nové 

vozidlo.  

Novým prezidentom celoštátneho HaZZ sa stal Pavol 

Mikulášek, ktorý v predchádzajúcich rokoch (od roku 2013) 

pôsobil na Okresnom riaditeľstve HaZZ v Malackách. Rovnakú 

funkciu vykonával už v období 2011-2012.  
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Okresný úrad a  okresný úrad  

 Okresný úrad sa nachádzal na Záhoráckej ulici  č.  60A. Bol 

právnickou osobou spada júcou pod Ministerstvo vnútra SR. 

Prednostom úradu bol Ing. Jozef Mračna. Keďže tento post 

zastával politický nominant,  po parlamen tných voľbách prišlo 

k výmene, novým prednostom sa stal 15. júla Jozef Chynoranský z 

Pezinka.  

Organizačne  sa úrad členil na t ieto odbory: cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií , starostlivosti o ž ivotné prostred ie,  

pozemkový ,  katastrálny.  

 

Daňový úrad  

 Daňový úrad sídlil  na Záhoráckej ulici 17. 

 

 

Medzinárodná spolupráca  

 

Partnerské mestá Malaciek  

 V roku 2020 boli partnerskými  mestami Malaciek naďalej 

maďarské mesta Sarvaš a  Albertirša, poľské mesto Žnin 

a moravské mesto Veselí  nad Moravou .  Kontakty s partnerskými 

mestami boli  vzhľadom na pandémiu koronavírusu obmedzené.  

 

Iné udalosti  

 

Korona vírus (COVID-19) 

 Vírus sa začal šíriť v  Číne už v predchdzajúcom roku, ale 

začiatkom roka sa nášho územia ešte netýkal. V Európe sa začal 

šíriť  vo februári ,  obavy o prenose na naše územie rástli  v  druhej 

polovici  februára. V  marci sa vírus rozšíril aj na Záhorie 
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a v priebehu jari bola prvá vlna epidémie, resp. pandémie. 

V letných mesiacoch bol re latívny pokoj a  na jeseň sa začala druhá 

vlna, ktorá sa do konca roka neskonči la.  Kým prvá vlna bola vo 

všeobecnosti sprevádzaná  rešpektom, poslušnosťou voči 

opatreniam a solidaritou,  druhá vlna priniesla skôr negatívne 

emócie,  hnev a rôzne protichodné teórie (niektoré označované ako  

konšpiračné)  a dôsledkom bola rozpoltenosť  populácie.  

V nasledujúcich riadkoch uvedieme základné informácie 

o pandémii,  týkajúce sa bezprostredne Malaciek  a zoradené 

chronologicky.   

 

6. 3.  

Prvý potvrdený prípad na Slovensku bol v Kostolišti,  

potvrdil  sa v piatok 6. marca.  Išlo o 52-ročného pána, ktorého syn 

bol na Valentína v talianskych Benátkach a ktorý v tento deň (6. 3.  

nemal príznaky ochorenia). Hneď popoludní zasa dal krízový štáb 

mesta v zložení Juraj Říha (primátor),  Ladislav Balla (referent 

CO), Milan Ondrovič (zástupca primátora), Richard Hájek ,  Martin 

Macejka (obaja poslanci MsZ), Ľubica Pilzová, Jana Matúšková 

(obe za MsÚ Malacky),  Ivan Jurkovič (MsP Malacky),  Ivana 

Odumorková (DHZ Malacky).  Prítomný bol aj  riaditeľ malackej 

nemocnice Peter Kalenčík.  Členovia krízového štábu boli 

informovaní o  situácii a najmä o pohybe chorého pána v 

Malackách (ambulancia obvodného lekára a nemocnica).  Rozhodlo 

sa o domácej izolácii  deviatich osôb, ktoré boli  v úzkom kontakte s 

manželkou uvedeného pána - ktorá pracovala v MsCSS. V tej 

chvíli sa čakalo na výsledky jej testov, rovnako aj  tes tov syna.  
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7. 3.  

U oboch príbuzných sa potvrdila prítomnosť vírusu. Napriek 

tomu, že nemali príznaky choroby, mohli  ju prenášať. V tej chvíli 

to boli jediné potvrdené prípady na Slovensku. Vzhľadom  na to, že 

boli v úzkom kontakte s viacerými ľuďmi z Malaciek, vzápätí  zase 

zasadal krízový štáb mesta. Prítomný bol aj virológ zo SAV 

Malačan Boris Klempa, riaditeľ nemocnice spolu so 

zamestnankyňou, ktorá zodpovedá za hygienické opat renia,  a t iež 

riaditeľ OR PZ Malacky Pe ter Kubina,  riaditeľ OR HaZZ Malacky 

Juraj  Slovinský a Július Predajniansky (referent CO okresného 

úradu Malacky). Krízový štáb rozhodol o uzatvo rení škôl v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.  Vzápätí na apel mesta rovn ako 

školy zatvoril i a j  BSK (gymnázium) a Bratislavská arcidiecéza 

(Spojená škola sv.  F. Assiského). Prevádzka MsCSS bola 

obmedzená na nevyhnutnú mieru (starostlivosť o 38  ubytovaných 

klientov a zabezpečovanie obedov pre klientov v meste, ktorí  boli 

na túto  službu odkázaní), za  dodržiavania potrebných opatrení. V 

domácej izolácii boli  aj zamestnanci a klienti centra Vstúpte, ktoré 

sídlilo v susednej budove, ako aj  štyria zamestnanci nemocnice.  

Mestské organizácie zrušili kultúrne a športové podujatia s 

účasťou verejnosti.  

V médiách sa oveľa intenzívnejšie šíri li  správy o víruse.  

Týkali sa najmä tém zásobovania s ochrannými pomôckami, 

možných scenárov vývoja,  situácie vo sve te, špeciálne v Taliansku, 

ktoré patrilo medzi najviac postihnuté krajiny, resp. kde s a vírus 

veľmi rýchlo šíril .  Najmä na in ternete sa zároveň šírili  

zavádzajúce poplašné správy, tzv. hoaxy. Niektorí novinári neskôr 

upozorňovali, že informačný chaos preds tavoval pre krajinu 

bezpečnostné riziko.  
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11. 3.  

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej  organizácie 

vyhlásil  pandémiu ochorenia COVID -19.  

 

12. 3.  

Nakazených na Slovensku bolo 21 ľudí. Začala platiť 

mimoriadna situácia, ktorú deň predtým vyhlásila vláda SR. To 

umožni lo vláde dodávať ochranné pomôcky zo zásob Štátnych 

hmotných rezerv. Ústredný krízový štáb následne rozhodo l  o 

zavedení ďalších preventívnych opatrení.  

 

13. 3.  

Týždeň po evidencii  rozšírenia choroby na Slovensko, bolo v 

našej  krajine známych 32 prípadov ochorenia,  pričom zdrojov 

nákazy bolo viac.  Od šiestej hodiny ráno boli na väčších 

hraničných priechodoch s Rakúskom, Českou republikou, 

Ukrajinou a Maďarskom dočasné  hraničné kontroly každého 

vozidla. Cudzinci mali zároveň zakázaný vstup na územie 

Slovenska .  Vrátiť sa do krajiny mohli  len občania s trvalým alebo 

prechodným pobytom. Pre všetkých platila povinnosť po príchode 

podstúpiť 14 dní trvajúcu karanténu. Za nedodržanie tohto 

opatrenia hrozila pokuta do výšky 1659 eur.  Zrušili sa 

medzinárodné lety, rovnako sa obmedzila medzinárodná 

autobusová a vlaková doprava. Obmedzenia sa netýkali ka miónov. 

V tento deň v  Malackách rokoval krízový štáb mesta v 

užšom zložení. Odporúčal zastaviť dočasne MHD, čo sa 

zrealizovalo od soboty 14. marca.  Odporúčal tiež obmedziť  

prevádzku MsÚ, čo sa aj  stalo. Od tohto dňa boli  pre verejnosť 
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zatvorené všetky oddelenia MsÚ okrem matriky a podateľne. Tieto 

dve pracoviská mali  obmedzené úradné hodiny - fungovali  v čase 

od 8. do 11. hodiny. Verejnosť mala možnosť komunikovať s 

úradom  telefonicky alebo elektronicky. Nemocnica od tohto dňa 

zrušila všetky plánované vyše trenia a operácie,  poskytovala len 

neodkladnú zdravotnú starostlivosť.  V meste sa zatiaľ nepotvrdil 

žiaden prípad nákazy, s výnimkou troch obyvateľov Kostolišťa, 

ktorí boli  v tomto čase už v karanténe. Deväť zamestnancov 

MsCSS bolo testovaných na prítomnosť koronavírusu. Dvaja  čakali 

na výsledky, ostatní mali negatívne testy.   

 

16. 3.  

Od tohto dňa platil  núdzový stav, ktorý vyhlásila 

dosluhujúca vláda SR v nedeľu 15.3 (v ten deň bolo na Slovensku 

nakazených 61 ľudí). Išlo o preventívne opatrenie umožňujúc e 

presúvať zdravotnícky personál,  materiál či techniku z nemocnice 

do nemocnice s garanciou istoty bez odmietnutia.  Núdzový stav 

plati l pre štátne nemocnice,  Malaciek sa p riamo nedotýkal.  

Zároveň boli od 6. hodiny zatvorené všetky maloobchodné 

prevádzky s výnimkou potravín, drogérií , lekárni, výdajní 

zdravotníckych pomôcok, pôšt,  predajní  novín, čerpacie stanice, 

telekomunikácií , banky, obchody s krmivom pre zvieratá či  

veterinárnych ambulancií.  Reštaurácie mohli  vydávať jedlo buď 

cez okienko alebo robiť donášku. Rovnako aj bežné obchody stále 

mohli tovar rozvážať, povinnosť zatvoriť mali kamenné prevádzky ,  

cieľom bolo zabrániť združovaniu ľudí.  Platila povinná karanténa 

pre ľudí, ktorí sa vracali  zo zahraničia.  Ak sa vracali hromadne, 

karanténa mala prebiehať  v zariadeniach ministerstva vnútra.  
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OR PZ v Ma lackách upravilo od tohto dňa úradné hodiny 

pracoviská boli otvorené v čase od 8.00 h do 11.00 h. Aj iné úrady 

fungovali  v obmedzenom režime.  

 

17. 3.  

V Malackách fungoval i  obchody s potravinami a ďal šie v 

súlade s obmedzeniami zavedenými vládou vyhláseným núdzovým 

stavom. V meste bol podstatne menší pohyb osôb, niektoré 

parkoviská v centre boli aj počas dňa poloprázdne. V o bchodoch 

bol dostatok potravín, menšie zásoby (resp. najviac vykúpené) sa 

týkali mäsa, múky, ryže či  toaletného papiera.  Takmer všetci 

zákazníci, ako aj zamestnanci, mali  rúška.  

Z dôvodu preventívnych opatrení proti  šíreniu koronavírusu 

sa zatvoril i oba zberné dvory.  

Inšti tút zdravotn íckej politiky zverejnil model vývoja 

epidémie, rátajúci  s  troma alternatívami. Pri predpokladanom 

rýchlom priebehu šírenia rátal s najväčším počtom nakazených 

ľudí naraz - v tom prípade sa predpokladal vrchol epidémie 

začiatkom apríla a do polovice  mája rátal s takmer úplnou 

elimináciou. Naopak model,  ktorý predpokladal pomalé šírenie s 

najmenším počtom nakazených, mal odhadovaný vrchol epidémie v 

polovici  mája a koniec v druhej polovici septembra. Tretí model 

bol stredom medzi  oboma uvedenými - rátal s  vrcholom v druhej 

polov ici  apríla a doznievaním počas školských prázdnin. Zatiaľ 

boli zrušené podujatia do konca marca. Podľa niektorých prognóz 

sa rátalo, že epidémia môže trvať niekoľko mesiacov. Preto sa 

viaceré podujatia plánované na jar postupne presúvali na iné 

termíny, resp. sa rušili.  Nešlo len o ku ltúrne a  športové podujatia, 

ale napríklad aj o plánované svadby.  
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 19.3.  

Od rána bol rozšírený núdzový stav na všetky nemocnice. 

Netýkal sa lekárov v ambulanciách.  

 

21. 3.  

V malackom okrese bolo potvrdených sedem ľudí 

infikovaných, z celkového počtu 178. Uvedené štatistiky 

vychádzali  z počtu testovaných ľudí, reálne bolo infikovaných 

pravdepodobne viac ľudí.  

 

24. 3.  

V Malackách sa vyskytol prvý prípad osoby nakazenej 

koronav írusom. Bola to žena zo sídliska Juh. Úrad verejného 

zdravotníctva SR v tento deň potvrd il  19 nových infikovaných, 

spolu ich bolo na Slovensku 204. Vláda vyhlásila núdzový stav v 

zariadeniach sociálnych služieb. Vláda tiež rozhodla o ďalších 

opatreniach, k toré nadobudli účinnosť 25. marca. Išlo o dočasné 

pozastavenie poskytovania sociálnych služieb vrátane denného 

stacionára. Zároveň bola zavedená povinnosť nosiť rúška (prípadne 

respirátora, šatky a podobne) pre všetkých mimo svojho bydliska. 

Núdzový stav sa rozšíril aj  na sociá lne zariadenia poskytujúce 

zdravotnú starostlivosť.  Rovnako sa rozhodlo o dočasnom 

zatvorení všetkých obchodov v nedeľu - tento deň bol určený na 

dezinfekciu priestorov predmetných prevádzok (sanitárny deň).  

Dodržiavať sa mal dvojmetrový rozostupov v rade (vonku aj  

vnútri), pre seniorov boli určené otváracie hodiny v čase od 9. do 

12. hodiny.  
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26. 3.  

Na rokovaní MsZ ústne informoval primátor o prijatých 

opatreniach v meste v súvislosti so šírením vírusu. K tomuto dňu 

bolo podľa jeho s lov v okrese Malacky nakazených deväť ľudí, z 

toho v Malackách naďalej len jedna osoba (Ulica Ľ. Fullu).   

 

30. 3.  

Od tohto dňa boli otvorené niektoré obchody a prevádzky, 

napríklad záhradníctva,  predajne bicyklov, stavebniny, notári  a 

advokáti a podobne. Zároveň vo všetkých obchodoch platilo 

obmedzenie - do prevádzok mohol ísť jeden človek na  25 metrov 

štvorcových predajnej plochy. Pred obchodmi sa tak tvorili rady. V 

čase od 9.  do 12. h boli obchody vyhradené pre seniorov.  

Malacká nemocnica začala v tento deň robiť testy na 

koronavírus. Odber sa vykonával  výlučne z auta testovaného, 

termín bolo treba rezervovať dopredu. Vyšetrenie spočiatku nebolo 

hradené z verejného zdravotného poistenia, od 1. apríla bolo 

hradené len na základe lekárskej žiadanky.  

 

31.3.  

Predseda vlády Igor Matovič predstavil  aktualizovaný model 

so štyrmi scenármi  šírenia nákazy. Model opäť vychádzal z 

Inšti tútu zdravotnej politiky. Podľa horších dvoch  scenárov mal 

byť vrchol v polovici mája,  resp. na začiatku júna a koniec na 

začiatku septembra. Podľa dvoch miernejších scenárov mal byť  

vrchol koncom júna, resp. v  júli, doznievanie oveľa pomalšie a 

koniec až v roku 2021.  
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V ďalších dňoch každým dňom v krajine pribudlo niekoľko 

nakazených, prvá obeť bola na konci marca.  

V záujme nešírenia epidémie v celej kra jine bol na 

veľkonočné obdobie vládou schválený zákaz vychádzania (od 8. do 

15. apríla). Bolo zakázané zhromažďovať sa s inými osobami 

okrem osôb žijúcich v spoločnej domácnosti  a tiež bol zakázaný 

akýkoľvek pohyb na verejných priestr anstvách okrem výnimiek. 

Výnimky sa týkali  cesty do zamestnania, nevyhnutné nákupy, 

tankovanie pohonných hmôt, pohybu v prírode v rámci okresu a 

podobne. V čase ukončenia uvedených obmedzení bolo na 

Slovensku nakazených 863 ľudí, z toho šesť ľudí zomrelo.  

V priebehu apríla sa podstatne zvýšil počet testovaných ľudí, 

vrátane domovov  sociálnych  služieb a rómskych osád.  Pribúdali 

nakazení i obete. 19. apríla bolo potvrdených 1173 nakazených a 

13 úmrtí .  

 

21. 4.  

Od tohto dňa boli zavedené výnimky na povinnosť nosiť 

rúška. Týkali sa detí  do dvoch rokov a pohybu v prírode, ak išlo o 

ľudí z  jednej domácnosti  a v okruhu  minimálne 20 metrov nebol 

nikto iný.  

 

22. 4.  

V tento deň začali  platiť uvoľnené pravidlá (prvá fá za),  

ktoré znamenali  otvorenie menších prevádzok  obchodov a služieb 

(do 300 m2),  zariadenia verejného stravovania mohli  vydávať  cez 

predajné okienko, otvori l i sa aj vonkajšie športoviská  na 
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bezkon taktné športy (napríklad bežecká dráha na ZŠ Záhorácka či 

na štadióne v zámockom parku).   

Tento deň bol vrcholom - najviac akt ívnych (po odrátaní 

vyliečených)  postihnutých koronavírusom, potom začal  počet 

klesať.  

 

23. 4.  

Minister školstva oznámil zrušenie klasických ústnych 

maturít , ktoré boli  nahradené spriemerov aním známok počas 

štúdia.  O ústnu maturitu mali možnosť požiadať študenti , ktor í  

neboli spokojní s  výslednou známkou. V nasledujúcich dňoch začal 

počet prípadov klesať.   

 

6. 5.  

Spojila sa avizovaná druhá a tretia fáza uvoľňovania 

opatrení. Od tohto dňa boli umožnené bohoslužby, svadobné 

obrady, otvoril i  sa obchody, kaderníctva a ďalšie podobné 

prevádzky, terasy reštaurácií, rovnako knižnica, múzeum a galéria.  

Pre všetkých platila naďalej povinnosť  nosiť rúška, dodržiavať 

dvojmetrové odstupy a v interiéri bol podľa plochy objektu určený 

maximálny počet ľudí.  Rovnako boli  presne určené  pokyny na 

dezinfekciu.  

 

19. 5.  

Na Slovensku bo lo pozitívne testovaných takmer 1500 ľudí, 

z toho 28 zomrelo. Denné prírastky nakazených za posledné dni 

boli v priemere menej ako štyri osoby.  



 36 

20. 5.  

Nastala štvrtá fáza uvoľňovania opatrení. Zrušila sa 

povinnosť nosiť rúška v exteriéri pri odstupe nad päť metrov. 

Otvorili  sa k iná a divadlá, boli  umožnené aj iné hromadné 

podujatia; všetky pri počte do sto ľudí.  Vnútorné športovisk á sa 

otvorili len pre športové kluby, vonkajšie športoviská boli 

prístupné pre všetky športy bez obmedzení,  ale nemohli sa 

používať šatne a  bolo zakázané obecenstvo. Otvoril i sa aj interiéry 

reštaurácií.  Naďalej  platili  pravidlá od odstupoch, obmedzenom 

počte ľudí v interiéri  a o dezinfekcii .  Začali  sa otvárať hranice.  Ak 

niekto vycestoval a do 24 hodín sa vrátil na Slovensko, nemusel 

ísť do karantény. Zároveň sa začala využívať domáca karanténa 

namiesto dovtedy povinnej štátnej  karantény pre ľudí, ktorí sa  

vrátili  zo zahraničia.   

 

22. 5.  

Prvý raz od uza tvorenia sa premietalo v kine , vzhľadom na 

opatren ia mohlo byť v kine len 15 divákov.  

 

1. 6.  

Otvorili sa materské školy a v ZŠ prvých päť ročníkov. 

Školy museli dodržiavať prísne podmienky.  

 

3.6.  

Začala sa piata fáza uvoľňovania,  bol zrušený zákaz 

nedeľného predaja.  

 



 37 

13. 6.  

Posledný deň  núdzového stavu.  

V druhej polovici júna už boli  v školách  aj žiaci  2.  a 3. 

stupňa, uvoľňovanie pokračovalo. V prevádzke mohli  byť od 20. 

júna aj kúpaliská.  

Zároveň sa zastavil pokles aktívnych prípadov koronavírusu 

a od polovice júna začal počet nakazených mierne narastať.  Išlo o 

prípady dovezené zo zahraničia,  v Malackách sa nový prípad 

neobjavil (do 9.7.  minimálne)  

 

1. 7.  

Povolené boli  podujatia nad tisíc ľudí,  za dodržania odstupu 

a ďalších opatrení.  

V priebehu leta sa začalo vo svete hovoriť o  nástupe druhej 

vlny epidém ie.  Opatrenia sa pripravovali  na celoštátnej úrovni, nie 

na mestskej. V júli a auguste sa však žiadne opatrenia 

nesprísňovali.  

 

2. 9.  

Začal sa školský rok. Prvé dva týždne boli povinné rúška v 

školách. Žiaci prvého  stupňa nosili povinne rúška v škole s 

výnimkou vyučovacích hodín v triedach, os tatní výnimky nemali.  

Zrušené boli dva festivaly naplánované na september - Zejdeme sa 

na hambálku a Malarock. Rovnako večerný beh zdravia, 

zberateľská burza,  viaceré koncerty a iné podujatia.  Poče t  

nakazených ľudí na Slovensku rástol a bol vyšší ako počas  vrcholu 

prvej vlny v apríli.  
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10.9.  

Okres Malacky bol zaradený od tohto dňa medzi tzv. 

oranžové regióny. Zelené regióny boli považované za bezpečné, 

červené naopak za rizikové .   

 

13.9.  

Zasadal mestský krízový štáb. Zasadnutie malo preventívny 

charakter,  rozhodlo sa okrem iného  o zrušení plánovaných 

hromadných podujatí  dôchodcov na október.  

 

22.9.  

Na začiatku jesene padol rekord - v tento deň zaregistrovali 

nových 338 potvrdených prípadov koronavírusu v Slovenskej 

republike. Na porovnanie v Českej republike ,  ktorá patrila v tomto  

smere medzi najviac postihnuté krajiny v Európe, bolo v tento deň 

2394 nových potvrdených prípadov. V celoslovenskom meradle 

bolo podľa vyjadrenia ministra školstva jedno pe rcento detí doma, 

osta tní  sa vyučovali  v školách. V Malackách boli zatiaľ otvorené 

všetky triedy vo všetkých školách. Podľa ministra zdravotníctva 

Mareka Krajčího bolo do tohto dátumu z pozitívne testovaných 

12,5 percenta hospitalizovaných. Priemerná dĺžka  hospitalizácie 

bola jedenásť  dní.  Do tohto dátumu od začia tku prvej vlny 

epidémie zomrelo na Slovensku v súvislosti s ochorením COVID -

19 41 ľudí.  
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29. 9.  

Počet nakazených rástol aj v ďalších dňoch. V tento deň 

pribudlo 567 pozitívne testovaných  v celom štáte.  Počet testov bol 

tiež rekordný –  7350. 

 

30. 9.  

V tento deň  bolo potvrdených nových  797 nakazených osôb. 

Zvýšenie počtu však úzko súviselo so zvýšeným počtom 

testovaných ľudí. Tých bolo 9170.  

 

1. 10.  

Začali platiť nové obmedzenia,  ktoré schválila d eň predtým 

vláda. Bol schválený núdzový stav na obdobie 45 dní.  Z plošných 

opatrení boli  hromadné podujatia obmedzené  na počet maximálne 

50 ľudí v interiéri  i  exteriéri (kultúrne, športové podujatia,  

bohoslužby a podobne), v obchodoch stanovené počty zákaz níkov 

podľa veľkosti.  Svadobné hostiny, rodinn é oslavy a podobné 

podujatia boli zakázané. Reštaurácie a bary mohli  byť otvorené do 

22. hodiny.    

V tento deň zároveň bola zverejnená informácia,  že tri 

potvrdené prípady  nákazy boli  vo dvoch malackých školách - dva v 

ZŠ Záhorácka a jeden v ZŠ Dr. J. Dérera. Obe škol y boli v 

nasledujúci deň zatvorené kvôli  dezin fekcii.   

 

9. 10.  

V priebehu posledných dní potvrdené prípady v celej SR 

rástli,  v posledných dňoch sa počet pohyboval ok olo tisíc nových 
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prípadov denne. Zvýšený počet zodpovedal zvýšenému počtu 

testovaných ľudí  - v týchto dňoch bolo testovaných denne okolo  

desať tisíc ľudí.  V Malackách sa potvrdil jeden prípad v ZUŠ a 

ďalšie prípady v ZŠ Dr. J . Dérera, ako aj  v Gymnáziu Ul.  1. mája. 

K zatvoreniu škôl neprišlo,  školy zabezpečovali  dezinfekciu a iné 

opatrenia podľa pokynov hygienikov.  

 

10. 10.  

V tento deň pr ibudlo 1054 pozitívne testovaných ľudí,  testov 

bolo vykonaných 8959. Celkovo k tomuto dňu od začiatku 

pandémie bolo na S lovensku evidovaných 61 úmrtí súvisiacich s 

chorobou COVID-19 

 

12. 10.  

Od tohto dňa bolo p rerušené vyučovanie na st redných 

školách, CVČ a jazykových školách. V ZŠ a SŠ bola pozastavená 

krúžková činnosť . V ZUŠ bolo prerušené skupinové vyučovanie. 

Rúška sa stali  povinnými aj  pre prvý stupeň ZŠ a odporúčanými 

pre MŠ. V ZŠ boli  zakázané aj  výlety,  exkurzie, športové výcviky 

a súťaže, pobyty v škole v prírode a dni otvorených dverí.  V SŠ sa 

vyučovalo online, rovnako časť krúžkovej činnosti sa preniesla na 

internet.   

 

13. 10.  

Od tohto dňa boli  v celoštátnom meradle zakázané 

zhromaždenia viac ako šiest ich osôb.  
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15. 10.  

Opäť boli  sprísnené opatrenia.  Zatvorené boli  sauny a iné 

prevádzky poskytujúce wellnes,  fitnes centrá. Zakázaná bola 

prevádzka kiná,  koncerty, divadelné predstavenia. Reštaurác ie boli 

otvorené, ale v ich interiéroch sa nemohlo jesť ani  piť - ľudia mali 

možnosť konzumovať len na terasách, čo bolo závislé najmä od 

počasia, prípadne si nechať jedno zabaliť a odniesť so sebou. 

Väčšina reštaurácií  poskytovala donáškovú služb u. Opäť boli  

vyhradené hodiny pre dôchodcov od 65 rokov - od 9. do 11. hodiny 

dopoludnia, týkalo sa to predajní  pot ravín a drogérií . Zakázané 

boli hromadné podujatia  nad šesť osôb. Výnimkou boli podujatia,  

na ktorých boli  všetky osoby s aktuálnym negatívny m testom na 

ochorenie Covid-19. Zaviedla sa povinnosť nosiť rúška na  

verejnosti. Výnimkou bol pobyt v prírode.  

 

24. 10.  

Začali  platiť prísnejšie pravidlá pre celý štát.  Bol zavedený 

zákaz vychádzania mimo bydliska bez aktuálneho negatívneho 

Covid-testu. Zákaz mal n iekoľko výnimiek: cesta na testovanie,  

cesta do zamestnania ,  sprevádzanie do školy,  cesta do najbližších 

potravín, lekárne, k lekárovi, na poštu, do banky, poisťovne, 

čistiarne, autoservisu, na čerpaciu stanicu, starostlivosť o blízku 

osobu a o vlastné hospodárske zvieratá, venčenie psov do sto 

metrov od bydliska a pohreby. Dovolené bolo t iež vychádzanie v 

noc i  v čase od 1.00 do 5 .00 h a počas celého dňa pobyt v prírode v 

rámci okresu.  
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26. 10.  

Na mesiac boli  zatvorené všetky školy okrem materských  

škôl a prvého stupňa ZŠ. Vyučovanie prebiehalo cez internet. 

Neskôr sa online vyučovanie predĺžilo a  školy sa do konca roka 

neotvorili .  

 

31. 10.  

Začal víkend, počas ktorého prebiehalo plošné dvojdňové 

testovan ie obyvateľov nad desať rokov  formou tzv. antigénových  

rýchlotes tov. Cieľom bolo odhaliť a izolovať infekčných ľu dí. A 

naopak ľudia s negatívnym testom mali výnimku zo zákazu 

vychádzania. V Malackách bolo možné otestovať sa na dvanástich 

miestach, ktoré neboli zhodné so sídlami okrskových komisií 

využívaných počas volieb. Zúčastniť sa mohli domáci,  ale aj 

cezpoľní. Prvý deň bol hektickejší , ľudia prišli  už ráno pred 

začiatkom (čas na testovanie bol určený od 7.  do 22. hodiny). A 

rozbeh bol pomalší,  preto niektorí  ľudia čakali aj  štyri -päť hodín. 

V priebehu dňa  sa doba čakania skracovala, popoludní už to bolo 

menej ako tri hodiny a večer menej ako dve hodiny. Do čakania sa 

rátal  čas pred testovaním, ako aj čakanie na  výsledky. Počas 

prvého dňa bolo v meste otestovaných 7271 ľudí, z ktorých bolo 

podľa testov pozi tívnych 58. Bolo to necelé jedno percento.    

 

1. 11.  

Druhý deň testovania bol pokojnejší,  občas sa vytvárali rady, 

ale podstatne menšie, čakanie vrátane výsled kov bolo bežne kratšie 

ako hodina.  Na tes ty prišlo 2 713 ľudí a 21 z n ich malo pozitívny 

test . Celkovo v Malackách za oba dni otestovali  9984 ľudí, z  nich 
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79 malo pozitívny výsledok. V Malackom okrese bolo pozitívnych 

menej ako 0,7 percenta z testovaných,  preto nebolo potrebné druhé 

kolo testovan ia,  ktoré bolo naplánované na  nasledujúci víkend. 

Druhé  kolo z uvedeného dôvodu nebolo v celom Bratislavskom  

kraji .  

 

16. 11.  

V celoštátnom meradle sa síce rast počtu prípadov 

nezastavil , ale nerástol dramaticky a p očet vyliečených bol vyšší 

ako počet nových prípadov. K tomuto dňu začali  platiť prvé 

uvoľnenia, hoci  núdzový stav bol predĺžený. Uvoľnenia sa týkali 

kín, divadiel,  kostolov, ktoré boli opäť v prevádzke, pri  

dodržiavaní naplnenia najviac polovice kapacity.  Pre najviac šesť 

ľudí boli otvorené fitnescentrá a plavárne.  

 

9. 12.  

Počet nakazených v celoštá tnom meradle začal opäť rásť. 

Aktuálne pribudlo 2564 nakazených z 13 277 testovaných PCR 

testami a 3077 nakazených zo 44 837 testovaných antigénovými 

testami. Vyliečených pribudlo 2 336 a úmrtí  38. Regionálny úrad 

verejného zdravotníctva preto vydal vyhlášku, ktorou opäť sprísnil 

niektoré opatrenia.  

 

11. 12.   

Prvý deň účinnosti  novej vyhlášky –  terasy reštaurácií boli 

úplne zatvorené, reštaurácie mohli využívať predajné okienka 

alebo rozvoz.  
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14. 12.  

V hoteloch a ubytovniach bolo od tohto dňa potrebné mať 

negatívny test nie starší ako  72 hodín.  

 

17. 12.  

V ten to deň bolo testovaných PCR testami 14 921 ľudí, z 

toho bolo 3045 pozitívnych. Antigénovými testami bolo 

testovaných 50 948 ľudí, z toho bolo 3454 pozitívnych. Zomrelo 

68 ľudí. Naopak vyliečilo sa 1153 ľudí. Vzhľadom na rastúce 

počty nových prípadov sa rozhodlo o sprísnení podmienok ešte 

pred Vianocami. Aj v Malackách sa vírus šíril ,  boli potvrdené 

prípady vo viacerých úradoch a niektorých školách. Na  mestskom 

úrade sa od tohto dňa začala karanténa klientskeho centra,  jeho 

služby boli z uvedeného dôvodu nedostupné. VÚB banka  bola 

začiatkom mesiaca celá v karanténe, klienti teda museli využívať 

služby banky v iných mestách.  

  

19. 12.  

Začali  platiť prísnejšie pravidlá.  Zatvorili sa  obchodné 

prevádzky a služby. Výnimkou boli predajne potravín, drogérie, 

lekárne, trafiky, autose rvisy,  pošta,  čerpacie stanice a podobne. V 

supermarketoch vyhláška Úradu verejného zdravotníctva 

Slovenskej republiky. Zásielkový  predaj fungoval naďalej. 

Bohoslužby pokračovali naďalej ,  ale povolený počet ľudí v nich sa 

zmenšil . Ľudia mohli naďalej len sedieť, pričom každá druhá 

lavica musela zostať voľná a v laviciach muselo byť medzi ľuďm i  

vždy jedno miesto voľné.  
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Bol zákaz vychádzania s výnimkami. Tento raz  nebolo zakázané 

cestovať do iných okresov, ale bolo odporúčané vytvárať tzv. 

bubliny (uzavreté okruhy ľudí z najviac dvoch rodín) a stretávať sa 

(s výnimkou obchodov a podobne) len v r ámci nich.  

 

26. 12.  

Na Slovensku sa začalo očkovať proti  vírusu COVID-19. 

Prvým zaočkovaným bol lekár profesor Vladimír Krčméry, ďalej 

členovia konzí lia odborníkov, minister zdravotníctva a hlavný 

hygienik. V nasledujúci deň zaočkovali prezidentku a niekt orých 

ďalších členov vlády. V Malackách sa  do konca roka očkovať 

nezačalo .  

 

31. 12.  

Na konci roka pokračoval rastúci  trend epidémie v 

celoslovenskom meradle .  V posledný  deň roka bolo novo 

nakazených 4965 ľudí zo 16 479 PCR testov (pozitivita 30,13 

percenta, z nich bolo 2349 mužov a 2616 žien) a 4891 nakazených 

zo 64 172 antigénových testov (pozitivita 7,62 percenta). Najviac 

nových prípadov bolo v Bratislavskom kraji. Na Slovensku v tento 

deň zomrelo 112 ľudí, ktorí  mali  ako príčinu smrti  uvedenú Covid -

19. Hospita lizovaných bolo 2 896 pacientov, z nich veľká väčšina 

mala potvrdené ochorenie.  Na JIS bolo  198 pacientov a podporu 

umelej  pľúcnej ventilácie potrebovalo 226 ľudí.  V tento deň sa 

vyliečilo 1219 ľudí.  

 

 

 



 46 

Ocenenia  

 Virológ Boris Klempa, pôsobiaci  v Biomedicíns kom centre 

Slovenske j  akadémie vied, bol na jeseň nominovaný na ocenen ie 

Výnimočná osobnosť slovenskej vedy 2020. Toto ocenenie 

nezískal, ale vďaka hlasovaniu získal Cenu verejnosti.  Boris 

Klempa sa často objavoval v celoslovenských médiách v súvislosti  

s vývojom pandémie koronavírusu. V rámci výskumu sa zúčastnil 

na vývine slovenských PCR tes tov na odhalenie tohto vírusu. 

 

Parlamentné  voľby  

29. februára prebiehali  parlamen tné voľby, celkovo ôsme v 

poradí. V Malackách bolo 15 162 oprávnených voličov, z nich  sa 

volieb zúčastnil i  viac ako dve tretiny - 10 230. Neplatných hlasov  

bolo v meste 116. V meste zvíťazilo hnutie Obyčajní ľudia a 

nezávislé osobnosti  (OĽANO),  ktoré získalo 3324 hlasov (32,9 

percent). Na druhom mieste skončila strana SMER - Sociálna 

demokracia s 1681 hlasmi (16,6 percent).  Tretie  bolo hnutie SME 

RODINA s 954 hlasmi (9,4 percent).  Podrobné informácie o 

volebných výsledkoch v meste sú uvedené v p rílohe tohto zápisu 

do kroniky. Rovnaké poradie strán bolo aj v celoslovenskom 

meradle. V parlamen te získalo hnutie OĽANO 53 miest,  SMER-SD 

38 miest a SME RODINA 17 miest.  Do parlamentu sa dostali  aj  

strany Kotlebovci -  Ľudová strana naše Slovensko (17 miest),  

Sloboda a solidarita (SaS, 13 miest)  a Za ľudí (12 miest). Na 

základe výsledkov volieb zostav ili  novú vládnu koal íciu štyri 

subjekty - OĽANO, SME RODINA, SaS a Za ľudí .    

Podrobné výsledky parlamentných volieb sú uvedené 

v prí lohe tohto záp isu do kroniky.  
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Zhromaždenie  

 22. februára bolo spomienkové podujatie pri prí ležitosti  

druhého výročia vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny 

Kušnírovej. Podujati e sa konalo na Záhoráckej ulici p ri soche sv. 

Floriána, organizátorom bolo občianske združenie Malacké 

pohľady.  
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3. Ekonomická  oblasť   

 

Hospodárenie  mesta 

Rozpočet mesta bol schválený MsZ 12. decembra 2019. V 

priebehu roka 2020 prešiel  deviatimi zmenami. Dve zmeny 

vykonalo MsZ na zasadnut iach 18. júna a 24 . septembra. Všetky 

ďalšie úpravy vykonal primátor  rozpočtovými opatreniami, 

posledné bolo 15. decembra 2020. Záverečný účet bol schválený 

MsZ 27. mája  2021.  

Príjmy mesta na konci roka dosiahli  výšku 21 187 001,84 

eur, z toho bežné príjmy  boli 18 074 030,98 eur, kapitálové prí jmy 

963 972, 76 eur, finančné  príjmy (príjmové finančné operácie ) 1 

296 954,33 eur a príjmy  rozpočtových organizácií 852 043,77 eur.  

Z bežných príjmov predstavovali daňové príjmy sumu 12 796 

050,52 eur. Z toho príjmy z dane z nehnuteľností predstavovali 

sumu 4 093 015,53 eur,  z dane  za psa 23 241,97 eur, z dane za 

predajné automaty 2 975,93 eur, z dane za ubytovanie 39 563,12 

eur,  z dane za užívanie verejného priestranstva 30 643,69 eur,  z 

poplatku za komunálny odpad  a drobný stavebný  odpad 154 105,60 

eur,  z poplatku za rozvoj 490 939 eur a z poplatku za dobývací 

priestor 1 686,70 eur.  Prí jem zo  sankcií  v daňovom konaní 

dosiahol výšku 875 eur. V priebehu roka sa zvýšili  pohľadávky 

oproti predchádzajúcemu roku (za dane  z nehnuteľnosti a  poplatok 

za komunálny odpad) o 97 468,23 eur zo sumy 162 249,12 eur na 

sumu 259 717,35 eur. Nedaňové príjmy boli  669 747,35 eur, z toho 

príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (prenájmy pozemkov, 

bytov a nebytových priestorov) boli 301  549,71 eur,  z 

adm inistratívnych poplatkov 156 038,86 eur, z úrokov z úverov a 

vkladov 402,83 eur a iné nedaňové p ríjmy boli 211 755,95 eur. 

príjem z grantov a transferov dosiahol výšku 4 608 233,11 eur.   



 49 

Z rozpočtových organizácií mala MŠ bežný príjem 47 6 

813,73 eur, ZŠ Záhorácka 154 970,70 eur,  ZŠ Štúrova 75 892,82 

eur, ZŠ Dr. J. Dérera 63 039,23 eur, ZUŠ 45 668,09  eur a CC 35 

659,20 eur.  Rozpočtové organizácie nemali v tomto roku 

kapitálové prí jmy, príjmové finančné operácie dosiahli  výšku 36 

259,33 eur.   

Výdavky mesta na konci roka dosiahli  výšku 18 987 720,19 

eur,  z toho bežné výdavky boli  7 923 215,93 eur,  kapit álové 

výdavky 2 887 542,67 eur, finančné výdavky 423 889,58 eur, 

bežné výdavky rozpočtových organizácií  7639 629,70 eur a 

kapitálové výdavky rozpočtových organizácií 113 442,31 eur.   

Z bežných výdavkov boli  výdavky verejnej  správy 2 472 

238,15 eur,  v oblas ti  verejného poriadku boli výdavky 586 144,39 

eur, v ekonomickej oblasti 481 150,99 eur, v oblasti ochrany ŽP 1 

496 459,38 eur,  v oblasti bývania a občianskej vybavenosti 307 

575,18 eur,  v oblasti rekreácie, ku ltúry a náboženstva 1 034 

908,81, v oblasti  vzdelávania 280 800,20 eur,  v oblasti sociálneho 

zabezpečenia 1 263 938,83 eur.  

Z kapitálových výdavkov boli  výdavky verejnej  správy 243 

713,58 eur, výdavky v oblasti verejného poriadku 11 991,40 eur, 

výdavky v ekonomickej oblasti 112 867,45 eur, v oblasti o chrany 

ŽP 304 064,03 eur,  v oblasti bývania a občianske j  vybavenosti 55 

572,38 eur,  v oblasti  rekreácia, kultúra a náboženstvo 750 109,85 

eur, v oblasti vzdelávanie 1 409 223,98 eur .   

Bežné výdavky rozpočtových  organizácií s právnou 

subjektivitou boli nasledovné: MŠ 2 056 340,66 eur,  ZŠ Dr. J. 

Dérera 1 894 185,77 eur, ZŠ Štúrova 1 317 849,47 eur, ZŠ 

Záhorácka 1 566 478,57 eur,  ZUŠ 506 910,05 eur , CVČ 297 865,18 

eur. Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií bo li  113 442,31 

eur.  



 50 

Bežný rozpočet mesta skonči l  s  prebytkom 3 363 229,12 eur 

(18 926 074,75 - 15 562 845,63 eur). Kapitálový rozpočet mesta 

skončil  v mínuse 2 037 012,22 eur (963 972,76 -3 000 984,98 eur),  

Finančné operácie skončili s prebytkom 873 064,75 eur (1 296 

954,33 - 423 889,58 eur).  Rozpočtové  hospodárenie mes ta za rok 

2020 (bežný a kapitálový rozpočet) skončilo s prebytkom 1 326 

216,90 eur.  Spolu predstavoval prebytok sumu 2 199 28 1,65 eur.   

Príspevkové organizácie mesta hospodárili v roku 2020 s 

rozpočtovanými finančnými prostriedkami zriaďov ateľa,  s 

prostriedkami zo štátneho rozpočtu, s vlastným i  prostriedkami a s 

finančnými prostriedkami získanými od iných fyzických a 

právnických  osôb. Príspevková  organizácia AD HOC dosiahla 

hospodársky výsledok zisk vo výške 77 052,84 eur,  pričom výnosy 

boli 703 126,97 a náklady 626 074,13 eur. Mestské centrum 

sociálnych služieb dosiahlo hospodársky výsledok zisk vo výške 

114 189,63 eur, výnosy boli 1 675 944,04 eur, náklady 1 561 

754 ,41 eur. Mestské centrum kultúry dosiahlo hospodársky 

výsledok zisk vo výške 24 636,08 eur,  s výnosmi 525 203,99 eur a 

nákladmi 500 567,91 eur.  

 

 

Dane a poplatky 

 

V tomto roku platil i  zvýšené  niektoré  sadzby dane. Uvádzame 

všetky sadzby. 

 

Daň z nehnuteľností  

 Daň z nehnuteľností  mala t ri  zložky –  daň z pozemkov, daň 

zo stavieb a daň z  bytov. Daň zo stavebných pozemkov mala 

sadzbu 3 percentá  z výmery pozemku, pri ornej pôde bola sadzba 
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1,25 percenta, rovnako pri  záhradách. Pri lesných pozemkoch, na 

ktorých boli hospodárske lesy, rybníky  s chovom rýb a  ostatné 

hospodársky využívané vodné plochy  bola sadzba 2,5 percenta .  

Zastavané plochy  a nádvoria a  ostatné plochy mali  sadzbu 3,99 

percent.  

Pri dani zo stavieb sa suma odvodzovala od zastavanej 

plochy, pričom za každý meter štvorcový stavby určenej na 

bývanie a  drobnej stavby majúcej doplnkovú funkciu pre hlavnú 

stavbu sa plati lo 0,42 eur .  Rovnaká sadzba bola aj za stavby na 

pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 

hospodárstvo,  stavby využívané  na skladovanie vlastnej  

pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 

administratívu. Ročná sadzba za chaty a stavby na individuálnu 

rekreáciu bola 2,00 eur za meter štvorcový .  Ročná sadzba  za 

samostatne stojace garáže a stavby hromadných garáží   umiestnené 

pod zemou bola 1,00 eur za meter štvorcový.  Sadzba 4,2 eur za 

meter štvorcový sa týkala priemyselných stavieb, stavieb 

slúžiacich energetike, stavieb slúžiaci ch stavebníctvu, stavieb 

využívaných  na skladovanie vlastnej   produkcie vrátane  s tavieb na 

vlastnú administratívu, ako aj stavieb používaných  na ostatné 

podnikanie a na zárobkovú činnosť, sk ladovanie a adminis tratívu  

súvisiace s ostatným podnikaním a  zárobkovou činnosťou. Ostatné 

stavby, neuvedené vyššie,  mali tiež sadzbu 4,2 eurá za štvorcový 

meter.  

Daň z  bytov sa vypočítavala na základe podlahovej plochy 

bytov. Za meter štvorcový plochy bytu sa pl atilo 0,42 eur, za meter 

štvorcový nebytového priestoru určeného n a podnikanie 4,2 eur 

a za meter štvorcový plochy nebytového priestoru určeného na 

garážovanie a  garážové státie mal sadzbu 1,00 eur.  
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Daň za psa  

 Daň sa platila za psa staršieho ako šesť mesiacov. Za psa 

chovaného  v rodinnom dome 10,40 eur za rok, za psa v  bytovom 

dome 41,60 eur za rok a  za psa držaného za účelom stráženia 

objektov 34,30 eur za rok.  

 

Daň za ubytovanie 

 Daň sa plati la za ubytovanie v  ubytovacom zariadení na 

území mesta.  Sadzba bola 0,52 eur za osobu na jedno 

prenocovanie.  

 

Daň za užívanie verejného pries transtva  

Výška bola stanovená za každý začatý meter štvorcový a deň 

podľa rôznych kritérií a kategórií využitia verejného pries t ranstva. 

V tomto roku platili  zvýšené sadzby za umiestnenie stavebného 

odpadu, stavebného materiálu,  iného materiálu,  stavebného 

zariadenia (lešenie, žeriav a  pod.), za rozkopávku –  v centre mesta 

na 0,35 eur za meter štvorcový a deň,  mimo centra mesta 0,20 eur.  

Daň sa neplati la za kul túrnu a športovú akciu usporiadanú na 

verejnom priestranstve bez vstupného alebo akciu, ktorej  celý 

výťažok bol určený na charitatívne a verejnoprospešné účely.   

 

Poplatky za komunálny odpad  

Sadzba pre fyzickú osobu –  nepodnikateľa bola 0,088 eur za 

osobu a kalendárny deň.  Sadzba pre fyzickú osobu –  podnikateľa a 

právnickú osobu bola 0,0168 eur za jeden liter komunálneho 

odpadu. Sadzba miestneho poplatku za drobné stavebné odpady bez 

obsahu škodlivín bola 0,045 eur za jeden kilogram.  
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Poplatok za rozvoj  

Poplatok plati li  stavebníci  pri  vydaní stavebného povolenia, 

resp. dodatočného stavebného povolenia.  Sadzba dane bola pre 

všetky druhy stavieb 35 eur za meter štvorcový podlahovej plochy. 

Zákon zaviedol aj  odpočítateľnú položku 60 m2 podlahovej plochy 

stavby, ktorá sa nespoplatňovala a stavebník si  ju odpočítal  od 

výmery navrhovanej stavby. Od poplatku boli  oslobodené 

podzemné časti  stavieb, vstavané garáže, drobné stavby  do 25 

štvorcových metrov, ako aj rekonštrukcie, ktoré nezvyšovali 

podlahovú plochu stavieb. V priemyselnej zóne bola výška 

poplatku 15 eur za m2.  Finančné prostriedky, ktoré mesto získalo z 

tohto poplatku, boli  určené na financovanie verejnoprospešných 

stavieb ,  najmä na rozvoj občianskej infraštruktúry.  

 

Nezamestnanosť  

 Na konci roka 2020 bolo v meste Malacky evidovaných 544 

uchádzačov o  zamestnanie, z toho bolo 294 žien a  250 mužov. 

Uvedené počty zahŕňali nezamestnaných, ktorí  spĺňali  zákonom 

stanovené podmienky a boli zaradení v evidencii, teda skutočný 

počet nezamestnaných, vrátane neevidovaných, bol vyšší . 

Z celkového počtu 265 ľudí bolo v  evidencii menej ako šesť 

mesiacov, ďalších 175 menej ako dvanásť mesiacov a 104 viac ako 

dvanásť mes iacov. Z hľadiska veku bolo pätnásť  vo veku do 20 

rokov, 46 vo veku 20-24 rokov, 59 vo veku 25-29 rokov, 79 vo 

veku 30-34 rokov, 84 vo veku 35-39 rokov, 79 vo veku 40-44 

rokov, 55 vo veku 45-49 rokov, 87 vo veku 50-59 rokov a 40 vo 

veku nad 60 rokov.  Vzdelanostná štruktúra uchádzačov  

o zamestnanie bola nasledovná: traja mali ukončené základné 

vzdelanie,  82 mali stredné odborné vzdelanie, 378 mali  úplné 

stredoškolské vzdelanie, 20 boli absolventi prvého stupňa 
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vysokoškolského  štúdia,  55 druhého stupňa vysokoškolského 

štúdia a šiesti  tretí stupeň vysokoškolského štúdia.  Najviac (71) 

bolo uchádzačov z  profesie pracovníci  v  službách a obchode. 

Druhá najpočetnejšia bola profesia  operátori a montéri strojov 

a zariadení  (61).  

 V okrese Malacky bolo na konci roka evidovaných 2231 

uchádzačov, čo bolo výrazné zvýšenie (v predchádzajúcom roku 

bolo 1484 uchádzačov). Z toho bolo 1229 žien a  1002 mužov. 

Z nich bolo 99 absolventov, 431 dlhodobo nezamestnaných, 589 

ľudí  starších ako 50 rokov, 80 ľudí so  zdravotným postihnutím  

a 22 mladistvých .  V priebehu roka bolo v  okrese do evidencie 

zaradených 4118 ľudí. Naopak vyradených bolo 3397 ľudí, z  nich 

na trh práce odiš lo 2634. Miera evidovanej nezamestnanosti  

predstavovala na konci roka 5,38 percenta. V regióne  bolo 

k dispozícii 1970 nahlásených voľných pracovných miest ,  čo bol 

výrazný úbytok  oproti predchádzajúcemu roku (3154).  
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4. Sociálna oblasť a zdravotníctvo  

 

Mestské centrum sociálnych služieb (MsCSS)  

MsCSS bolo príspevkovou organizáciou mes ta Malacky. 

Sídlilo na Ul.  1 .  mája. Riaditeľkou  bola Mgr. Melánia  Dujsíková .   

MsCSS poskytovalo služby starým a zdravotne postihnutým 

občanom, ktorí  boli  pre svoj nepriaznivý z dravotný stav odkázaní 

na pomoc iných osôb. MsCSS poskytovalo tri  základné služb y: 

prevádzkovalo zariadenie opatrovateľskej služby, zabezpečovalo  

opatrovateľskú službu v  domácnosti  a  stravovanie. MsCSS 

prevádzkovalo tiež tzv. sociálny taxík na zabezpečenie  prevozu 

starších, chorých a nevládnych ľudí. V centre bolo zamestnaných 

22 ľudí a v zariadení opatrovateľskej služby bolo 37  klientov.  

 

Centrum pre deti a rodiny 

Centrum pre deti a  rodiny (predtým Detský domov ) sídli lo 

na Hviezdoslavovej ulici  73. Riadite ľkou bola Mgr. Zdenka 

Klasová. Centrum vykonávalo pobytové opatrenia súdu pre deti  a 

mladých dospelých v š tyroch samostatne usporiadaných skupinách 

a štyroch profesionálnych  náhradných rodinách. Štyri samostatne 

usporiadané skupiny boli umiestnené v rodinn ých domoch 

(Rakárenská č. 50/A, Duklianskych hrdinov 32, Hviezdoslavova 73 

a Jozefa Kubinu 38).   

Centrum zamestnávalo 51 ľudí .  Kapacita centra bola 38 detí.  

V tomto roku bolo prijatých dvanásť  detí ,  odišlo 20 ľudí .   

 

Vstúpte, n. o.  

Vstúpte, n .o.  bolo  zariadenie sociálnych služieb pre ľudí s 

mentálnym postihnutím regionálneho významu. Tie po skytovalo v 
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rehabil itačnom stredisku a v  zariadení podporovaného bývania.  

Sídlo organizácie bolo na Ul .  1. mája 15.  

Rehabilitačné stredisko navštevovali  k lienti  rôzneho veku, 

s rôznym druhom i  stupňom mentálneho i  viacnásobného 

postihnutia.  V rámci Vstúpte fungovala chránená dielňa pre ľudí so 

zdravotným postihnutím a stredným a ťažkým mentálnym 

postihnutím. Organizácia poskytovala a j sociálne poradenstvo.  

 

Betánia 

V Malackách na ulici Ľ.  Fullu pôsobilo azylové centrum 

Betánia,  určené ľuďom  bez domova. Riaditeľkou centra bola 

Danica Sedláčková. Zriaďovateľom a  prevádzkovateľom centra 

bola nezisková organizácia Križovatky. Cieľom centra bolo 

opätovné zaradenie ľudí  bez domova do plnohodnotného 

spoločenského života .  V centre dostávali  základnú sociálnu 

starostlivosť –  ubytovanie, stravu, oša tenie, možnosti osobnej 

hygieny –  ale aj  poradenské rozhovory.  

 

Nemocnica 

Malackú nemocnicu, ktorá sa nachádzala v  zámockom parku, 

prevádzkovala spoločnosť Nemocničná, a. s . Mes to Malacky malo 

v tejto spoločnosti menší podiel, ktoré v  tomto roku predalo. 

Podrobnejšia informácia je v  časti  Mestské zastupiteľstvo.  

Táto spoločnosť bola členom skupiny MEDIREX GROUP. 

Predsedom predstavenstva Nemocničnej, a.  s. ,  bol MUDr. Radoslav 

Bardún, ktorý bol majoritným akcionárom  spoločnos ti  (96 

percent). Výkonným riaditeľom nemocnice bol Ing. Peter Ka lenčík. 

Vlastníkom objektu a areálu nemocnice bol Bratislavský kraj , 

spoločnosť Nemocničná mala tieto priestory v nájme.  
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Spoločnosť Nemocničná a.s.  v priebehu roka avizovala, že 

na konci roka ukončí prevádzku ús tavnej pohotovostnej služby 

(ÚPS). Riaditeľ spoločnosti  i  zástupcovia BSK túto tému riešili aj 

na zasadnutí  MsZ. Pred Vianocami prišla správa, že túto  službu sa 

podarilo zachovať  zaradením do siete povinných poskytovateľov 

ÚPS. Viac k téme prevádzky ÚPS za minulé roky je v zápisoch do 

kroniky za roky 2014-2016.  

 

Zdravotné strediská  

V meste sa nachádza li  okrem nemocnice ďalšie tri zdravotné 

strediská .  

Zdravotné stredisko Gajdár sídlilo na Legionárske j ulici  č. 

5265, neďaleko železničného priechodu, známeho ako U Gajdára.  

Stredisko poskytovalo ambulantnú lekársku starostlivosť v 

odboroch: pediatria,  stomatológia, interná medicína a geriatria, 

kožné lekárstvo, psychiatria, všeobecné lekárstvo pre dospel ých, 

gynekológia,  neurológia, krčno -nosno-ušná ambulancia, 

rehabilitácia a masérske služby .   

Ďalšie zdravotné  stredisko bolo na sídlisku Juh ,  na ulici 

Ľudovíta Ful lu 5274. Stredisko poskytovalo ambulantnú lekársku 

starostlivosť v odboroch: pediatria, všeob ecné lekárstvo pre 

dospelých, psychiatr ia, gynekológia, reumatológia,  chiru rgia a 

traumato lógia.   

Tretie zdravotné stredisko malo sídlo na u lici Na brehu č.  3, 

za supermarketom Billa. V zdravotnom stredisku sa nachádzali 

ambulancie stomatológa, logopéda a interného lekára.  

Viacerí lekári mali svoje ambulancie v budove na Mierovom 

námestí  č. 12,  vedľa lekárne v  susedstve okresného súdu.  
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Slovenský červený kríž  (SČK)  

 Miestny odbor Slovenského červeného kríža pod vedením 

Klaudie Kovárovej niekoľkokrát  za rok  organizoval bezplatné 

darovanie krvi  –  na jar Valentínsku kvapku krvi a Floriánsku 

kvapku krvi, v lete Prázdninovú kvapku krvi a v decembri 

Študentskú kvapku krvi.   
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5. Školstvo a  vzdelávanie 

 

Mestská školská rada  

V meste bola zriadená Mestská školská ra da. Bola 

iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý 

presadzoval miestne záujmy, záu jmy detí a žiakov, rodičov, 

pedagogických zamestnancov a ostatných  zamestnancov v oblasti  

výchovy a  vzdelávania.  Rada posudzovala činnosť škôl a školských 

zariadení  v územnej pôsobnosti Mesta Malacky a  z pohľadu 

školskej problematiky sa vyjadrovala k činno sti miestnych orgánov 

štátnej  správy a samosprávy. Zároveň mala za  úlohu kontrolovať 

prácu riadiacich zamestnancov škôl a školských zariadení v 

územnej pôsobnosti  Mesta Malacky, ako aj ďalších orgánov a 

organizácií, ktoré sa v územnej pôsobnosti Mesta Mala cky 

podieľali  na výchove a vzdelávaní .   

Členmi Mestskej školskej rady pre obdobie 2019-2023 boli 

Alena Číčelová, Martina Novotová, Elena Krajčír ová, Lívia 

Spustová (všetky za riadit eľov), Monika Valúchová, Martina 

Janotková, Peter Jordán (všetci  za predsedov rád škôl), Ivana 

Rybáriková, M ilan Kuzma (obaja za rodičov), Katarína 

Trenčanská, Viera Mária Adamovičová (obe za mesto Malacky). Za 

predsedn íčku bola  zvolená Katarína Trenčanská.  

 

Školy a  školské zariadenia  

V meste bola materská škola s elokovanými triedami, 

pripravovali sa aj detské jasle, ale v  tomto roku prebiehala len 

výstavba –  začala sa 28. júla v areáli MŠ Bernolákova .  Objekt 

obsahoval dve denné miestnosti,  sociálne zariadenie, jedáleň, 

práčovňu, sušiareň, miestnosť pre bielizeň, kuchyňu, zázemie  a 

kancelárske p riestory. Náklady presahovali  pol milióna eur a 
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prevažná väčšina z nich bola financovaný z Integrovaného 

regionálneho operačného programu EÚ.  

Základné školy boli  štyri. Gym náziá boli dve.  Mesto bolo 

tiež zriaďovateľom ZUŠ a  CVČ. V meste bola aj Spojená ško la,  

ktorá zahŕňala špeciálnu ško lu a praktickú ško lu.  Financovanie 

škôl bolo postavené na normatívnom princípe,  šk oly boli  

financované podľa počtu žiakov.  

Počas jarných mesiacov bolo prerušené vyučovanie v  školách  

z dôvodu pandémie .  Školy postupne podľa technických možností 

zaviedli  online vyučovanie ,  ktoré čiastočne nahradzovalo klasické 

prezenčné vzdelávanie. Počas druhej vlny pandémie bol i  školy 

lepšie pripravené a  niektoré prešli  plynulo na online vyučovanie 

bez prerušenia.   

 

Materská škola (MŠ)  

Škola,  ktorá bola v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Malacky, sídlila na ulici Jána Kollára 896. Riadi teľkou bo la 

Martina Novotová, zástupkyňou v sídle bola Mgr. Romana 

Holešová. Škola mala päť  elokovaných pracovísk  - na Štúrovej 

ulici (zástupkyňa Mgr. Svetlana Prsteková),  na Bernolákovej ulici, 

na Hviezdoslavovej ulici  (pre obe zástupkyňa Marta Jurkovičová) ,  

na Záhoráckej ulici  (bez zástupkyne)  a na Rakárenskej ulici  

(zástupkyňa PaedDr. Simonet ta Holešová).  Pri elokovaných 

pracoviskách boli aj  školské  jedálne a výdajné školské jedálne, 

vedúcimi boli Michaela Nejezchlebová a Danica Kalanková.   

Predsedníčkou  Rady ško ly bola Ing. Mgr. Zuzana Baligová, 

podpredsedníčkou Ing.  Nataša Špelicová (obe za zriaďovateľa),  

členmi PhDr. Ing. Lucia Vidanová ,  Ing.  Richard Hájek (obaja za 

zriaďovateľa), Bc. Ivana  Jurdáková, DiS.,  Zuzana Hlaváčová (obe 

za pedagogických zamestnancov),  Eva Markovičová (za 
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nepedagogických zamestnancov), Katar ína Vanišová, Ing. Renáta 

Húšková, PhD.,  Ing. Martina Haringová, JUDr. Ing. Mir oslava 

Spálová  (všetci za rodičov).   

V uvedenom období mala škola 689 žiakov (stav k 30. 6.  

2020),  z toho 120 v piatich triedach na Štúrovej ulici,  142 v 

šiestich triedach na Bernolákovej ulici, 10 6 v piatich triedach na 

Hviezdoslavovej ulici, 45 vo dvoch triedach na Záhoráckej ulici , 

124 v šiestich triedach na Rakárenskej ulici  a 152 detí v siedmich 

triedach na ulici  Jána Kollára .  Spolu mala škola 105 

zamestnancov, z toho 62 pedagogických a 43 nepedag ogických.  

Škola bola v prevádzke cez pracovné dni od 6 .  do 17. 

hodiny.  

 

Základné školy (ZŠ ) 

Základná škola mala deväť ročníkov a členila sa na dva 

stupne. Prvý stupeň tvorili prvé až štvrté ročníky, druhý stupeň 

tvorili piate až deviate ročníky. Povinná školská dochádzka bola 

desaťročná, pričom posledný rok povinnej školskej dochádzky 

žiaci  spravidla absolvovali na stredných školách.  

Mesto Malacky bolo rozdelené na školské obvody tro ch 

štátnych ZŠ. V meste pôsobila aj cirkevná ZŠ, do ktorej rodičia 

prihlasovali  deti  bez ohľadu na školský obvod ich trvalého 

bydliska. Rodičia mohl i prihlásiť svoje dieťa na  ZŠ aj v inom 

školskom obvode podľa vlastného výberu, ale len so súhlasom 

riaditeľa školy, do ktorej sa dieťa hlásilo. Časť detí  navštevovala 

osemročné gymnázium.  

Pre školský rok 2020/2021 bolo do malackých ZŠ z apísaných 

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

 Škola sídlila na Ulici gen. M. R. Štefánika 7, jej  

zriaďovateľom bolo mesto Malacky. Riaditeľkou školy bola Mgr.  

Katarína Habová, ktorá bola potvrdená vo funkcii  aj v 

tohtoročných  voľbách. Zástupkyňou pre prvý stupeň PaedDr. 

Daniela Kunšteková, zástupkyňou pre druhý stupeň Mgr. Jozefína 

Balúchová. Škola mala v školskom roku 2019/2020 spolu 72 

zamestnancov, z toho 54 pedagogických a 18 nepedagogických   

Rada školy pracovala v školskom roku 2019/2020 v zložení 

Mgr. Andrea Cvečková (predseda),  Ing. Peter Bartošek 

(podpredseda), MVDr. Radvana Velebná, Mgr. Daniela Strelecká, 

Ing. Ivana Havlíková, MgA. Mgr. Katarína Trenčanská, Ing. 

Gabriela Janíková, MUDr. Marián Haramia, Ing. Milan  Ondrovič,  

PhD., Alena Khunová a Andrea Sekáčová. Jej štvorročné funkčné 

obdobie sa skončilo na konci júna, avša k vzhľadom na pandemickú 

situáciu zákon umožňoval predĺženie funkčného obdobia o tri 

mesiace. Rada školy sa v uvedenom školskom roku zišla štyri krát .  

Na konci školského roka 2019/2020 navš tevovalo školu 711 

žiakov v 28 t riedach. Z toho bolo 317 v prvom stu pni (trinásť 

tried) a 394 v druhom stupni (pätnásť tried). Z celkového počtu 

bolo 21 žiakov integrovaných. Z deviatakov bolo na gymnáziá 

prijatých 25 žiakov, na SOŠ 49 žiakov, na 3-ročné SOŠ päť žiakov. 

Na osemročné gymnáziá bolo prijatých deväť piatakov, na 

bilingválne gymnázia bolo prijatých sedem ôsmakov. V tomto 

školskom roku neboli v škole žiadne úspechy na celoslovenskej 

úrovni.  Dôvodom bol najmä fakt,  že väčšina súťaží  prebiehala len 

do februára. Týkalo sa to všetkých škôl.  

ŠKD navštevovalo 256 detí  v desiatich oddeleniach. 

Vedúcou vychovávateľkou bola Bc. Denisa Zváčová. Vedúcou 

školskej jedálne bola Jana Časová.  
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V priebehu roka bola vedľa starej telocvične postavená nová 

telocvičňa s ihriskom s rozmermi 24x12 metrov a šatňami. Na 

ihrisku bol položený povrch taraflex, súčasťou budovy bola aj  

vzduchotechnika. Telocvičňa bola slávnostne otvorená na konci 

školského roka 2019/2020.  

 

Základná škola Štúrova u l .   

 Sídlo školy bolo na Štúrove j  ulici  142/A. Zriaďovateľom 

bolo mesto Malacky. Riaditeľom školy bo l  Mgr.  Dušan Šuster.  

Zástupkyňou pre prvý stupeň bola Mgr. Adriana Spustová ,  

zástupcom pre druhý stupeň bol Mgr. Peter Ondruš. Škola mala 54 

zamestnancov, z toho 38 pedagogických a 16 nepedagogických.  

Rada školy pôsobila v školskom roku 2019/2020 v zložen í 

PaedDr. Monika Valúchová (predseda), Mgr. Zuzana Hri cová 

(podpredseda, obe za pedagogických zamestnancov),  Beáta 

Klempová (za nepedagogických zamestnancov), RNDr. Zuzana 

Velická, Ing. Mi lan Kuzma, Bohunka Žáčková, Rastislav Balaščík 

(všetci  za rodičov),  Adriana Beláková, Ing. Jozef Mračna, Ladislav 

Čas, Ing. Štefan Hronček (všetci za zriaďovateľa). Z dôvodu 

prevencie pandémie boli v uvedenom ško lskom roku len dve 

zasadnutia rady školy, z toho jedno prebiehalo cez internet.  

Na konci školského roka 2019/2020 mala škola 454 žiakov v 

21 triedach. Z toho bolo v prvom stupni 231 žiakov v jedenástich 

triedach a 223 žiakov v druhom stupni (desať tried).  Z celkového 

počtu bolo 24 integrovaných žiakov. Z deviatakov bolo na 

gymnáziá prijatých sedem žiakov, na SOŠ dvanásť žiakov a na 3 -

ročné SOŠ štyria žiaci.  Na osemročné gymnázi á boli  prijatí  štyria 

žiaci  a na bilingválne gymnázium bol pri jatý jeden žiak.   
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ŠKD navštevovalo 142 žiakov v piatich oddeleniach. 

Vedúcou vychovávateľkou ŠKD bola Mgr. Petra Stolárová .  

Vedúcou  školskej jedálne bola Beata Klempová.  

 

Základná škola Záhorácka  95 

Škola  sídlila na Záhoráckej ulici  95, zriaďovateľom bolo 

mesto Malacky. Riaditeľkou školy bola  Mgr. Alena Číčelová, jej  

zástupkyňami PaedDr.  Daniela Malá (pre prvý stupeň ) a PaedDr. 

Katarína Písečná (pre druhý stupeň). Ško la mala 45 pedagogických 

zamestnancov.  

Rada školy pôsobila v školskom roku 2019/2020 v zlož ení 

PaedDr. Peter Jordán (predseda, zástupca pedagogických 

zamestnancov),  Jana Čelková (podpredseda, zástupca rodičov), 

PaedDr. V iera Mária Adamovičová (zástupca pedagogických 

zamestnancov),  Anna Kucharová (zástupca nepedagogických 

zamestnancov),  JUDr. Tibor Grígel, Mgr. Svetlana Prsteková, Mgr. 

Dagmar Pellerová (zástupcov ia rodičov), Mgr. Martin Macejka, 

Ing. Pavel Spusta, Ing. Adam Janík, Anna Slezáková (zástupcovia 

zriaďovateľa).  V uvedenom školskom roku sa uskutočnili tri 

zasadnutia rady školy a jedno h lasovanie prebehlo elektronickou 

formou.   

Na konci školského  roka 2019/2020 navštevovalo školu 498 

žiakov v 22 triedach. Z toho bolo 237 žiakov v prvom stupni 

(dvanásť tried) a 261 žiakov v druhom stupni (desať tri ed). 

Integrovaných bolo 30 žiakov školy. Z deviatakov bolo  prijatých 

päť na malacké gymnáziá a 36 na iné školy. Vedúca ŠKD bola 

Ľubica Jirková. Vedúca ško lskej jedálne bo la Ing. Jarmila 

Hronská.  
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Spojená škola sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1  

Škola sídlila na Kláštornom námestí 3. Mala dve organi začné 

zložky - ZŠ Mansveta Olšovského a Gymnázium sv. Fran tiška 

Assiského. Zriaďovateľom bola Rímskokat olícka Cirkev, 

Bratislavská arcidiecéza, Arcibiskupský školský úrad. Riaditeľom 

školy bol Mgr. Daniel  Masarovič. Zástupkyňami riaditeľa boli  

Mgr. Elena Kabarcová  a Mgr. Elena Hušková.  Škola mala 77 

zamestnancov,  z toho pedagogických 55 a nepedagogických 22. ZŠ 

mala 53 zamestnancov, ŠKD deväť , gymnázium sedem a  školská 

jedáleň osem.  

Predsedom rady školy bol prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD.,  

MBA (za rodičov),  podpredsedníčkou bola Mgr. Lucia Belanská 

(za pedagogických zamestnancov), ďalšími členm i  Mgr.  Jana 

Neužilová (za pedagogických zamestnancov), Nina Bečárová (za 

nepedagogických zamestnancov),  dp. Ing. ThLic.  Peter Mášik, Ing. 

Mária Tedlová, Ing. Pavol Encinger,  dp. Ing. Mgr. Marián  Libič 

(všetci za zriaďovateľa) ,  Ing. Jozef Hušek, Mária Ležáková (obaja 

za rodičov) a  Mária  Hušková (za študentov).  

Na konci školského roka 2019/2020 mala škola 675 žiakov, z 

toho 247 na prvom stupni,  353 na druhom stupni a 75 na gymnáz iu. 

Z celkového počtu bolo 36 žiakov integrovaných. Prvý stupeň mal 

v prvom a druhom ročníku po tri  triedy,  v treťom  a štvrtom 

ročníku po dve triedy. Druhý stupeň mal v  piatom až ôsmom 

ročníku po tri  triedy ,  v deviatom ročníku dve triedy. Gymnázium 

malo v každom ročníku jednu triedu.  

Na osemročné gymnáziu bol prijatý jeden žiak. Na 

bilingválne gymnáziá piati žiaci.  Na štvorročné gymnáziá bolo 

prijatých 18 žiakov, na štvorročné SOŠ 24 žiakov, na trojročné 

SOŠ štyria  žiaci,  na dvojročné SOŠ jeden žiak a  dvaja žiaci boli 

prijatí  do pracovného pomeru.   
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Pandémia sa výrazne dotkla aj  maturitnej  skúšky. Externá 

časť maturi tnej  skúšky bola ministrom školstva, vedy a výskumu z 

dôvodu karanténnych opatrení proti šíreniu ochorenia COVID -19 

zrušená. Interná časť prebehla len administratívne: hodnotenie v 

jednotlivých predmetoch matu ritnej  skúšky sa získalo ako priemer 

známok zodpovedajúcich predmetov a príbuzných predmetov, do 

ktorých sa započítavali  koncoročné známky zo všetkých ročníkov a 

polročné známky z posledných dvoch ročníkov štúdia.  

ŠKD navštevovalo na konci školského roka 2019/2020 200 

detí . Vedúcou ŠKD bola Bc. Ľubica Voltemarová. Vedúcou ŠJ  bola 

Nina Bečárová.  

 

 

Spojená škola, Pribinova ul. 16/1 

Škola sídlila na Pribinovej ulici 16/1. Zr iaďovateľom bol 

Okresný  úrad Bratislava, odbor školstva, Tomášikova 46. Škola 

mala dve organizačné zložky - Špeciálna základná škola a  

Praktická škola.  Riaditeľkou školy bola PaedDr. Katarí na 

Kováčová. Štatutárnou zástupkyňou riaditeľky bola Mgr. Eva 

Rozborilová, ďalšou zástupkyňou bola Mgr. Iveta  Čepková.  

Predsedníčkou  rady školy bola Mgr. Svetlana 

Beklemdžievová (obe za pedagogických zamestnancov).  Ďalšími 

členmi boli Mgr. Martina Janečková (za pedagogických  

zamestnancov),  Mgr. Martina Siváková, PaedDr. Ján Blažek ,  

MUDr. Eva S láviková, PaedDr. Igor Mariančík  (všetc i  za 

zriaďovateľa),  Milan  Matroš, Andrej Bartalský, Ľubica Žáčková, 

Magdaléna Macejková  (všetci za rodičov) a Brigita Vrbovská (za 

nepedagogických zamestnancov).  
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V škole bolo v školskom roku 2019/2020 32 zamestnancov, z 

toho 19 učiteľov, šesť asistentov  učiteľa, dvaja zamestnanci  v ŠKD 

a šesť nepedagogických zamestnancov.  

Na konci školského roka mala ško la 104 žiakov. Vo dvoch 

oddeleniach ŠKD bolo spolu 34 žiakov.  

Škola mala niekoľko učebných plánov v Š peciálnej škole 

boli štyri varian ty - variant A (ľahký stupeň mentálneho 

postihnutia), variant B (stredný  stupeň mentálneho postihnutia),  

variant C (ťažký alebo hlboký stupeň mentálneho postihnutia) a 

AT (pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi 

vývinovými poruchami).   

 

Základná umelecká škola (ZUŠ)  

Škola, ktorej zriaďovateľom bolo mesto Malacky, sídlila na 

Záhoráckej ul ic i  1918. Riaditeľkou školy bola MgA. Lívia 

Spustová, DiS.art .  Jej  zástupkyňou bola Mgr.  art.  Katarína 

Háľková. Č lenmi Rady školy boli Ing. Martina Janotková 

(predsedníčka),  Lenka Králová,  Ing. Angelika Biksadská, Bibiána 

Spustová  (všetci za rodičov), Elena Haberlová, DiS. art ,  Eva 

Režná, DiS. (obe za pedagogických zamestnancov), Zuzana 

Priesolová (za nepedagogických zamestnancov), PaedDr. Viera 

Mária Adamovičová, Ing. Marián Andi l ,  Mgr. Martin Mráz,  Ing. 

Jaroslava Jánošová (všetci  za zriaďovateľa).  V školskom roku 

2019/2020 sa rada školy zišla dvak rát,  z  toho raz prezenčne a  raz 

online.   

Umeleckú radu tvorili  Mgr.  Hana Staneková,  Elena 

Haberlová, DiS. art.,  Rozália Habová, D iS., Mgr. art . Peter 

Weinciller,  Eva Režná, DiS., Mgr. art . Alica Bukovčanová, Pete r 

Bartoník, Laura Lukšová, DiS. art. ,  Mgr. Ľubica Zajacová 

Záborská, PhD.   
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Škola mala v školskom roku  2019/2020 25 pedagogických 

zamestnancov a šesť nepedagogických  zamestnancov. Na začiatku 

školského  roka 2019/2020 mala škola 558 žiakov, z toho 37 v 

druhom stupni. 105 žiakov bolo v  tanečnom odbore,  224 vo 

výtvarnom odbore, 70 v literárno-dramatickom odbore, 159 v 

hudobnom odbore.  Žiaci školy  sa zúčastňovali  mnohých súťaží a 

iných podujatí.  

 

Gymnáziá  

  

Gymnázium Malacky, Ul. 1. mája č.  8  

 Škola sídlila na  ulici 1. mája.  Zriaďovateľom bol 

Bratislavský samosprávny kraj . Riaditeľkou školy bola  RNDr. 

Elena Krajčírová, jej zástupkyňami boli RNDr.  Viera Mojžišová a 

Mgr. Janka Krejčová.  

V škole bo lo zamestnaných 51 ľudí,  z toho bolo 36 

zamestnancov pedagogických  a 15 nepedagogických.  

Radu školy tvorili na začiatku školského roka 2019/2020  

Mgr. Peter Švaral  (predseda za zriaďovateľa),  Ing. Milan Fabuš 

(podpredseda, za rodičov), Mgr. Eva Filipová, Mgr. František 

Lörinczi (obaja za pedagogických zamestnancov),  Mar gita 

Kašubová (za nepedagogických zamestnancov),  Ing. Peter Rusňák,  

MUDr. Boris Chynoranský  (obaja za rodičov), PhDr. Ing. Lucia 

Vidanová, JUDr. Ing .  Juraj Říha,  PhD., Ing. Peter Tydlitát (všetci 

delegovaní zástupcovia zriaďovateľa) a  Dan Šrámek  (za 

študentov).  V priebehu školského roka nastalo niekoľko zmien. 

V marci nahradil  Mgr. Lörincziho Mgr. Lukáš Šefčovič, MUDr. 

Chynoranského nahradila MUDr. Ad riana Foltýnová. V  júni sa stal 

Ing. Milan Fabuš predsedom a Mgr.  Peter Švaral podpredsedom. 
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Rada školy sa v školskom roku 2019/2020 stretla tr ikrát.  

Predsedom rady rodičov bol Ing. Rybárik.  

Škola mala na konci školského roka 2019/2020 424 žiakov, z 

toho 118 v štvorročnom štúdiu ,  46 v päťročnom (bilingvá lnom) 

štúdiu  a 260 v osemročnom štúdiu.  Medzi najväčšie úspechy 

žiakov patril  postup školskej hudobnej kapely  do medzinárodného 

kola súťaže GEF  Sanremo, 2. miesto v  medzinárodnej súťaži 

Schülerwettbewerb  a najmä víťazstvo v  medzinárodnom finále 

súťaže  Expedícia MARS.  Prvenstvo dosiahli  študenti v  celoštátnom 

kole súťaže SOČ  a Zelený Andel . Učiteľ Lukáš Šefčovič dostal  v 

marci  čestné uznanie BSK pri  príležitosti  Dňa učiteľov.  

Vedúcou školskej jedálne bola Margita Kašubová.  

 

Gymnázium sv. Františka Ass iského,  Kláštorné nám .  

 Škola bola  organizačnou zložkou Spojenej školy sv.  

Františka Assiského.  Informácie o  tejto škole sú uvedené v čast i  

Základné školy.  

 

 

Centrum voľného času (CVČ)  

 Sídlo organizácie bolo na U l ici  Martina Rázusa  2383/30, 

zriaďovateľom tejto rozpočtovej organizácie bolo mesto Malacky. 

Riaditeľkou bola Mgr. Alžbeta Šurinová .  Jej zástupkyňou bola 

Tatiana Salajová. Rada školského zariadenia bola do konca 

školského roka 2019/2020 v zostave ako v predchádzajúcom roku. 

V júli bola ustanovená nová rada, ktorej členmi boli Ing. Bc. 

Zuzana Lednárová  (predseda, za pedagogických zamestnancov),  

Ing. Ivana Rybáriková (podpredseda, za rodičov), RNDr. Pavol 

Tedla ,  Mgr. Daniel  Masarovič,  Mgr. Anton Pašteka, Ing .  Milan 

Johanes (všetci za zriaďovateľa),  Aurél ia Nízka (za 
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nepedagogických zamestnancov), Roxana Hladíková (za rodičov),  

Mgr. Eva Hašková (za pedagógov).  

Organizácia mala v uvedenom školskom roku šesť 

pedagogických zamestnancov a šiestich nepedagogických  

zamestnancov. Prihlásených bolo 780 členov.  Z toho 159 v 

spoločensko-vednom oddelení , ktorého vedúcou bola Tatiana 

Salajová. 278 členov bolo v oddelení  telovýchovy a športu, ktorý 

viedla Mgr. Eva Hašková. V hudobno-tanečnom oddelení bolo 218 

členov, vedúcou bola Ing. Bc. Zuzana Lednárová. V esteticko-

vednom oddelení bo lo 133 členov, vedúcou bola Mgr. Lucia 

Runčáková. Z celkového počtu členov bolo 465 dievčat. Detí do 15 

rokov bolo 714, nad 15 rokov 66. Z Malaciek bolo 603 členov 

a ďalších 177 bolo dochádzajúcich. CVČ organizovalo súťaže 

a príležitos tné podujatia.  Celkovo v tomto školskom roku podujatia 

CVČ navštívilo spolu 4229 ľudí.  Okrem toho sa letných  táborov 

zúčastnilo spolu 120 detí .  

 

 

Jazykové centrá  

 

Happy Land 

V Malackách fungovalo súkromné detské jazykové centrum 

Happy Land so sídlom na Pez inskej ulici 7, ktoré  zabezpečovalo 

starostlivosť o deti predškolského veku.  Nešlo o  klasickú materskú 

školu,  centrum nebolo zaradené v  sieti škôl.  

 

Jazyčnice  

Súkromné jazykové centrum Jazyčnice  sídlilo na Záhoráckej 

ulici  61. Ponúkalo trojmesačné kurzy pre dospelých i  pre deti ,  pre 

jednotlivcov aj  pre firmy. V ponuke centra boli tiež prekladateľské 
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a tlmočnícke služby. Z cudzích jazykov bola zastúpená nemčina, 

angličtina a  francúzština.  

 

 

Poradenské centrá  

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

(CPPPaP)  

 Zriaďovateľom centra bol Okresný úrad  Bratislava, Odbor 

školstva, Tomášikova 46,  Bratislava.  Sídlo centra bolo na ulici  

Martina Rázusa 30, v areáli CVČ.  Na konci marca sa centrum 

presťahovalo  do priestorov v budove UniCredit Bank na 

Záhoráckej ulici číslo  51.  

Riaditeľkou bola PaedDr. Dana Kovárová. Zastupovaním 

riaditeľky bola poverená Mgr. Alena Kurtulíková. Centrum malo v 

školskom roku 2019/2020 deväť zamestnancov, z toho sedem 

odborných a dve ekonomické zamestnankyne. Centrum vykonávalo 

diagnostiku det í ,  psychologické poradenstvo, prednášky.  

Do pôsobnosti  centra patrilo 24 ZŠ, 26 MŠ a dve gym náziá 

okresu Malacky. Služby centra využívali žiaci  všetkých uvedených 

škôl.   

 

Centrum špeciálno - pedagogického poradenstva pri  Špeciálnej 

základnej škole  

 Centrum sídlilo na Pribinovej 16/1. Medzi jej úlohy patrila 

starostlivosť o mentálne postihnuté deti  a mládež do 25 rokov, o 

mentálne postihnutých žiakov Spojenej školy ,  logopedická 

starostlivosť, poradenstvo pre rodičov, učiteľov, osvetová činnosť 

a  spolupráca s inštitúciami v  rezorte školstva,  zdravotníctva 

a sociálnej oblasti.   
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6. Kultúra  

 

Mestské centrum kultúry  (MCK) 

 MCK bolo príspevkovou organizáciou mesta M alacky. 

Organizovalo alebo podieľalo sa na prípravách  väčšiny kultúrnych 

akcií v meste. Bolo pr íspevkovou organizáciou zriadenou mestom 

Malacky, riaditeľkou bola Mgr. Jana Zetková. Hlavnou  činnosťou 

MCK bolo organizovanie kultúrno -spoločenských aktivít .  MCK 

budovalo, spracovávalo a  poskytovalo verejnosti  fond knižnice 

a múzea. Strediskom MCK bolo Múzeum Michala Tillnera, 

súčasťou ktorého bolo i  pracovisko Krypty vo františkánskom 

kostole  a zrekonštruované p riestory pálffyovského kaštieľa ,  

Knižnica MCK,  Spo ločenský 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 činnost i  (cyklické  programy pre všetky 

vekové  kategórie –  Rozprávkové nedele, výchovné koncerty, 

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

stretnutia s  históriou a  pod.) .  Vzhľadom na špecifickú si tuáciu 

v tomto roku väčšina podujatí  sa konala v  prvých dvoch mesiacoch 

roka a najmä počas letnej  sezóny v  rámci Kultúrneho leta 

v kaštieli .   

 

Knižnica 

Knižnica mala už niekoľko rokov automatizovaný systém 

výpožičiek realizovaný prostredníctvom počítača ,  on-line verzia 

knižničného katalógu bola prístupná na  internete. Knižnica 

disponovala tiež tzv.  biblioboxom –  špeciálnym kontajnerom, 

ktorý bol určený  na vrátenie kníh do knižnice mimo otváracích 
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hodín. Tento sa veľmi osvedčil  a využíval v časoch pandémie .  

Knižnica okrem výpožičných služieb mala k dispozícii aj či táreň 

a študovňu. Knižnica v  priebehu roka, rovnako ako 

v prechádzajúcich rokoch, výrazne dopĺňala knižničný fond.  

 

Kino Záhoran  

 Filmy boli  premietané v  budove kina (Kultúrním domečku ) 

na Hviezdoslavovej ulici.  Kapacita hľadiska bola  186 miest  

vrátane balkóna.  Budova kina bola v prevádzke cez pracovné dni a j  

cez v íkendy.  

 Na jar sa v kine zmodernizovala technika, po vynovení 

zvukovej časti v predchádzajúcom roku prišiel na rad obraz - 

premietacia techn ika. Malacké kino sa stalo prvým jednosálovým 

kinom na Slovensku vybaveným laserovým projektorom. V októbri 

a novembri prebieha la rekonštrukcia st rechy kina.  

 

Múzeum Michala Tillnera 

 Múzeum Michala Tillnera pôsobilo ako organizačná zložka 

MCK, sídlilo (kancelárie a  jedna expozícia) na Záhoráckej  ulici.  V 

rámci neho pôsobil i  od mája traja  zamestnanci. Súčasťou múzea 

boli dve stále  expozície. Etnografická časť,  ktorej ťažisko tvorili 

zbierkové predmety od Michala Tillnera,  bola umiestnená v 

podkrovných priestoroch budovy na Záhoráckej ulici. Ďalš ia 

expozícia sa nachádzala v kryptách pod františkánskym kláštorom. 

V tejto expozícii  bol počas leta zmodernizovaný interiér. Múzeum 

počas letnej sezóny zabezpečovalo aj prehliadky v  priestoroch 

pálffyovského kaštieľa,  kde boli v tomto roku dve výstavy –  

Zdravotníctvo a Komunikačná technika.  

 Múzeum v  roku 2020 vydalo v rámci edičnej činnosti  

zborník Malacky a  okolie 13, ktorý bol zostavený z  príspevkov, 
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ktoré odzneli ako prednášky počas roka  v rámci cyklu Stretnutie 

s históriou. Múzeum malo novú webstránku 

www.muzeummalacky.sk, na  ktorej na jeseň zverejnilo na 

stiahnutie p rvé tri zborníky zo série Malacky a okolie. História,  

ktoré vyšli  v rokoch 2008-2010.  

 

Divadlo na hambálku (DNH)  

Ochotnícke DNH začlenené pod MCK pôsobilo pod vedením 

režiséra Vladimíra Zetka. Domovskou  scénou divadla bol Kultúrňí 

domeček  (kino).  V tomto roku vzhľadom na pandémiu divadlo 

nemalo žiadnu premiéru a nekonal sa ani tradičný divadelný 

festival.   

 

Art club 2002 

Klub výtvarníkov z Malaciek a  okolia sa prezentoval  

tradične pred koncom roka v  galérii MCK. Vianočná  výstava Art 

clubu 2002 v galéri i  MCK prebiehala tento rok bez vernisáže .  Klub 

tvorili Eva Režná, Rozália Habová, Libuša Čtveráková, Richard 

Grega, Pavel Žák  a Martin Hajdin.  

 

Klub malackých bádateľov  

Klub malackých bádateľov pôsobil pri MCK –  Múzeu  

Michala Tillnera. To to voľné zoskupenie malo vo svojich radov 

záujemcov o históriu Malaciek, ktorí  sa príležitostne  stretávali 

a podieľali sa na organizácii série podujatí s  názvom S tretnutie 

s históriou ,  na dokumentáci i  mesta a iných aktivitách  zameraných 

na regionálne dejiny .  
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Iné divadlá  

 

Divadlo Žihadlo 

Kočovné  bábkové  divadlo Žihadlo prevádzkoval Vlado 

Zetek. Festival bábkového divadla Bábkové žihadlenie,  ktoré 

zorganizovalo Divadlom Žihadlo, prebiehal v tomto roku 

netradične –  jednotlivé p redstavenia sa konali postupne v priebehu 

leta na Hlbokej ulici.  

 

Divadlo Falang ír  

 Divadlo Falangír  viedla Beina Rei fová.  Jadro tvorili  deti,  

ktoré boli  predtým súčasťou Štúdia mladých  DNH. 23. septembra 

sa divadlo zúčastnilo krajského kola prehliadky divadiel Štúrova 

Modra. S predstavením Óda na postele od Sylvi e Plath zvíťazilo a 

postúpilo na  celoslovenskú prehliadku.  

 

Najvýznamnejšie kultúrne podujatia 

 

V tomto roku sa kvôli pandémi i  z klasických väčších 

podujatí  uskutočnilo len Kultúrne leto v  kaštieli.  Väčšina podujatí 

bola zrušená.   

 

 

Hudba 

 

Folklórny súbor  Macejko 

Umeleckou vedúcou súboru, ktorý mal formu občianskeho 

združenia, bola Andrea Adamovičová. Súbor tvorilo sedem skupín 

rozdelených podľa veku od trojročných detí po dospelých.  
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Umelecké súťaže  

Malačianka Michaela Habová študujúca v Bratislave 

zvíťazila v celoslovenskom kole recitačnej súťaže Puškinov 

pamätník v kategórii  stredoškolákov - poézia. Úvodná časť súťaže 

prebiehala cez internet,  finále bolo v Lučenci.  

Výtvarník Marek Burcl sa dostal medzi dvadsiatku 

najlepších v súťaži Maľba - Cena Nadácie VÚB. Jeho obraz 

Miznutie sa medz i  najlepšie tri  práce nedostal.   
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7. Turistický ruch a  história mesta  

 

Turisticko- informačná kancelária  

Turisticko-informačná kancelária bola súčasťou  MCK, 

sídlila na Záhoráckej ulici 1919 (na prízemí vedľa knižnice). 

Jedným z najväčších podujatí  boli Historické potulky Malackami, 

ktoré zabezpečovalo MCK. Boli  to neformálne prechádzk y mestom 

so sprievodcami, ktoré boli zamerané na najväčšie pamiatky mesta.  

Do sprevádzania sa zapojili  zamestnanci MCK i mlad í  študenti .  

Potulky prebiehali trikrát za rok - vo februári  pri prí ležitosti  

Medzinárodného dňa sprievodcov cestovného ruchu, v júl i  a v 

auguste.  Letné potulky tento rok boli  zamerané len na zámocký 

park a zámok.   

Turisticko-informačná kancelária  evidovala v meste 

v priebehu roka celkovo 3010 návštevníkov, vrátane pamiatkových 

objektov. V meste prenocovalo v roku 2020 506 návštevníkov, 

z toho 170 cudzincov.  Celkový počet prenocovaní bol 1166, z toho 

bolo 340 prenocovaní cudzincov . Ubytovacích zariadení bolo päť ,  

súhrnná kapacita bola 242 lôžok v  97 izbách .   

 

Publikácie  

V predchádzajúcom roku vydalo mesto nový mestský 

kalendár na rok 2020, ktorý sa predával v TIKu .  Obsahoval 

aktuálne fotografie Malaciek z výšky, autorom bol Daniel  

Krakovský.  

MCK –  Múzeum Michala Tillnera vydalo koncom roka 

zborník Malacky a okolie 13, ktorý  obsahoval desať historických 

príspevkov. Publikácia bola v predaji  v Turisticko-informačnej 

kancelári i  za päť eur .  Kniha bola brožovaná, mala formát A5 a 

rozsah 192 strán.   
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Pamiatky  

 V meste sa nachádzalo niekoľko vzácnych nehnuteľných 

pamiatok,  ktoré boli zapísané v  ústrednom zozname národných 

kultúrnych pamiatok vedenom Pamiatko vým úradom SR. Bol to 

františkánsky kostol  s kláštorom vrátane štyroch bášt a múru, 

farský  kostol Najsvätejšej  Trojice, pá lffyovský zámok s priľahlým 

parkom, synagóga, pamätný dom Ľuda Zúbka s pamätnou tabuľou, 

pamätná  tabuľa, nachádzajúca sa v prejazde zámku, ďalej pomník 

padlých  s tabuľou, pomník sovietskej armády, a exteriérové sochy 

- sv. Františka Xaverského (niekedy uvádzaná nesprávne ako socha 

sv. Jána  Nepomuckého ),  sv.  Anny a sv. Antona Paduánskeho. 

Okrem nich sa v meste nachádzali ďalšie pozoruhodné a ochrany 

hodné stavby.  

 

Kaštieľ  

Vlastníkom bývalého pálffyovského kaštieľa zo 17. storočia 

bolo mesto Malacky. V zrekonštruovanej časti objektu bola  

kancelária,  výstavná mies tnosť a dobovo  zariadená tzv. 

pálffyovská izba. Návštevníci mali možnosť prehliadky kaštieľa,  

ale aj prenajať si seminárnu miestnosť  a výstavnú miestnosť.  

V pálffyovskej izbe sa prí ležitostne fotili  svadby.  

Ani v tomto roku neprebiehali  v objekte žiadne s tavebné 

alebo iné rekonštrukčné práce .  MsZ na konci marca schválilo 

ukončenie dobrovoľnej zbierky na kaštieľ, určenej na obnovu 

objektu. Od opravy na prízemí západného krídla zámk u v roku 

2014 na účte zbierky bol len minimálny pohyb a na konci februára 

2020 bol stav účtu 486,38 eur.   

Vo výstavných priestoroch bol i  počas  letnej sezóny dve 

výstavy  –  jedna zameraná na zdravotníctvo  a druhá na 

komunikačnú techniku. .   
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 Vzhľadom na priebeh pandém ie bol začiatok sezóny  

odložený, brána kaš tieľa sa otvorila až v polovici júna. Letná 

sezóna trvala do októbra, keď bola vzhľadom na druhú vlnu 

pandémie predčasne ukončená.  Počas  sezóny bol kaštieľ otvorený 

od stredy do nedele, k  dispozícii boli sprievodcovia z Múzea 

Michala Ti l lnera,  ako aj  študenti.  Vstupné bolo pre dospelých tri 

eurá, zľavnené bolo za dve eurá.  

 

Pálffyovská lipa  

 Posledná lipa z pôvodnej aleje spájajúcej kaštieľ s 

františkánskym kláštorom, ktorá sa v posledných rokoch 

označovala ako pálffyovská lipa,  bola zaradená do súťaže Strom 

roka 2020. Umiestnila sa  na ôsmom mieste.  

 

Františkánsky kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie  

 V kostole pokračovala  rekonštrukcia oltárov v  kaplnke 

Svätých schodov. Sväté schody boli počas rekonštrukcie za tvorené, 

resp. prístupné na požiadanie .   

Na požiadanie boli otvorené aj krypty pod kostolom, 

v ktorých malo expozíciu Múzeum Michala Til lnera. Táto 

expozícia prešla v  lete modernizáciou.   

V novembri bolo zrealizované nové nasvietenie kostola.  

Okrem klasických svetiel boli  pridané aj svetlá na rímse  v hornej 

časti lode kostola. Tieto umožňovali výber farebnej teploty svetiel.   

 

Starý cintorín  

 V apríli na náhrobku Ľuda Zúbka pribudla nová busta s 

podobizňou spisovateľa a malackého rodáka. Pôvod ná busta bola 

odstránená vandalmi v roku 2008 a nepodarilo sa ju nájsť.  

Autorkou novej busty bola sochárka Lenka Balleková v spolupráci 
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s akademickým sochárom Jozefom Hoborom. Peniaze na nové dielo 

poskytlo mesto Malacky.  

 

Liehovar na Vinohrádku  

V januári bol vyhlásený bývalý pálffyovský l iehovar na 

Vinohrádku za národnú kultúrnu pamiatku. Podnet podalo mesto 

ešte v roku 2017, po neúspešnom pokuse o odkúpenie objektu.  

Budova bola medzitým značne poškodená (rozobratá strecha, 

demontované okná a podobne) a dl hší  čas chátra la.  Tento stav sa 

nezmenil ani po vyhlásení  za pamiatku. Objekt tak bol odsúdený 

na postupnú degradáciu.  

 

Grotta 

 V tomto roku bola do areálu bývalého františkánskeho 

kláštora prenesená grotta –  imitácia lurdskej jaskyne, ktorá sa 

pôvodne nachádzala v záhrade kláštora rehoľníčok -vincentiek 

v Malom kaštieli  Na brehu .  Neskôr po zbúraní objektu grotta 

zostala na svojom pôvodnom mieste, uprostred trávnatej plochy za 

supermarketom Billa. Socha Panny Márie sa nezachovala.  
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8. Médiá  

 

Mestské médiá  

 

 Malacký  hlas (MH) bol tlačeným  periodikom, 

dvojtýždenníkom,  ktorý vydávalo mesto Malacky v náklade 7500 

kusov.  MH bol bezplatne distribuovaný do každ ej domácnosti 

v meste.  Noviny si  v tomto roku pripomínali  30. výročie od 

začiatku vydávania. Pri tej  príležitosti sa vo viacerých článkoch a 

rozhovoroch rekapitulovalo uplynulé obdobie práce v redakcii.  

Hlavnou redaktorkou bola Mgr. Ľubica Pil zová, redaktorkou Mgr. 

Ingrid Sochorová  a Mgr. Lucia Wernerová .  Športovým redaktorom 

bol Bc. Miroslav Binčík. Redakcia sídli la v budove MsÚ.  Okrem 

MH redaktori  publikoval i  svoje príspevky aj v tel evízii eM TV. Na 

adrese www.malacky.sk sa nachádzala oficiálna internetová 

stránka mesta Malacky . Mestská stránka sa prezentovala aj na 

sociálnej  sieti facebook.  

        

Regionálne tlačené médiá  

 

O dianí v  Malackách a  okolí informovali  aj  regionálne 

časopisy MY –  Týždenník pre Záhorie,  Záhorák a  Malacko. Ani 

jeden z týchto časopisov nezamestnával red aktora,  ktorý by pre 

časopis písal pôvodné články z  Malaciek a okolia. Prispievali  do 

nich jednotlivci .  
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Internetové stránky o  Malackách  

 

Malacké pohľady  

 Internetová  publicistická stránka o  Malackách venovala 

veľký priestor najmä histórii mesta,  ale aj k ultúre a  športu. 

Obsahovala aj praktické informácie pre návštevní kov mesta.  

Adresa stránky bola www.malackepohlady.sk. Tvorcovia stránky 

boli členmi občianskeho združenia Malacké pohľady.  

 

Ľudia pre Malacky 

 Webová stránka občianskeho združenia Ľudia pre Malacky. 

Stránka sa zameriavala na publicistiku, týkajúcu sa aktu álneho 

života v meste.  Stránka, ktorá sa nachádzala na adrese 

www.lpm.sk.  

 

Iné webstránky  

Okrem uvedených stránok, ktoré mali  všeobecnejšie  

zameranie, mala vlastné webstránky a  facebookové stránky väčšina  

občianskych združení, športových klubov, inštitúci í  a  podobne. 

Fungovala tiež regionálna stránka o  Záhorí , ktorá bola súčasťou 

webportálu denníka SME. Najpopulárnejšou regionálnou 

webstránkou bola www.zahori .sk.   
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9. Cirkevný život  

 

Farnosť Malacky 

Farnosť Malacky bola súčasťou Bratislavskej arcidiecézy,  

v ktorej bol arcibiskupom Mons. Stanislav Zvolenský a   pomocným 

biskupom Mons. Jozef Haľko, a  súčasťou malackého dekanátu. 

Farnosť tvorili  Malacky spolu s  filiálkou Kostolište.  Patri l i  sem tri 

kostoly –  v Malackách bývalý františkánsky kostol  

Nepoškvrneného počatia Panny Márie a  farský kostol Najsvätejšej 

Trojice, v Kostol išt i  kostol sv. Martina.  S ídlo fary bolo v novej 

budove na školskom dvore (v areáli bývalého františkánskeho tzv.  

Čierneho kláštora)  

Správcom malackej farnosti bol ThLic. Ing. Peter Mášik ,  

ktorého v  júli  po dvoch rokoch vystriedal vdp.  Ján Ragula, rodák 

zo Senice, pôsobiaci naposledy v Pezinku. Zároveň sa stal 

dekanom malackého dekanátu, ktorý tvorili okrem Malaciek 

farnosti  Gajary, Jablonové, Jakubov, Kuchyňa, Láb, Lozorno, Malé 

Leváre, Pernek, Plavecký Mikuláš, Plavecký Štvrtok, Rohožník, 

Sološnica, Studienka, Veľké Leváre,  Záhorská Ves, Závod .  

V pastoračnej činnosti pomáhali  kapláni. Vdp. Peter Drbohlav  a 

vdp. Štefan Smetana  boli v malackej farnosti do leta,  potom prišli 

noví kapláni vdp. Milan Jaroš ,  novokňaz pôvodom zo Šale  a vdp. 

Roman Bako, k torý bol  vysvätený v  roku 2016 a naposledy pôsobil 

v Rači.   

Počas  dvoch vĺn pandémie na jar a na jeseň boli kostoly 

zatvorené. Od jesene prebiehali online prenosy bohoslužieb na 

youtube. V prípade uvoľnenia opatrení nebolo  možné naplniť 

kapacitu kostola, preto sa ľudia dopredu registrovali  a v kostole si  

sadali  na vyhradené miesta , ktoré zabezpečovali potrebné 

vzdialenosti .  
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Pandémia sa prejavila aj v  poč te krstov a sobášov.  V 

malackej farnosti bolo pokrstených 99 ľudí (z toho v Kostolišti  

štyria),  o tretinu menej ako v predchádzajúcom roku.  Z celkového 

počtu pokrstených  bolo 50 chlapcov (z toho v Kostolišti traja) a 49 

dievčat (z toho jedno z Kostolišťa). Z vekového hľadiska bolo 85 

pokrstených detí  vo veku do jedného roku ž ivota,  šesť  vo veku od 

jedného do  siedmich rokov, osem detí starších  ako sedem a 

mladších ako 18 rokov. Dospelí pokrstení v  tomto roku neboli. Z 

celkového  počtu pokrstených bolo 52 (viac ako polovica) z 

cirkevného pohľadu legitímnych, teda naroden ých rodičom, ktorí 

uzatvoril i sobáš v kostole.  

Prvé  sväté prijímanie prijalo spolu 62 detí v celej farnosti .  

Sviatosť birmovania v roku 2020 vo farnosti  nebola. Manže lstvo 

uzatvorilo vo farnosti 27 párov ,  o 17 menej ako 

v predchádzajúcom roku. Z toho bolo 26 katolíckych sobášov 

a jeden zmiešaný.  

Cirkevných  pohrebov bolo vo farnosti  113 (o desať menej 

ako v predchádzajúcom roku), z toho štyri v Kostolišti.  

Z celkového počtu  bolo pochovaných 66 mužov (v Kostolišti z 

toho jeden) a 47 žien (z toho  v Kostolišti tri) . Z celkového počtu 

bolo 32 ľudí zaopatrených sviatosťami.  

 

Kongregácia Notre Dame 

V meste pôsobili členky kongregácie  školských sestier de 

Notre Dame. Ich rehoľný dom na Štúrovej ulici obývali štyri sestry 

–  Lucia Kováčová, Karmela Anna Krpelánová, Terézia Eva  

Kúdelová a Monika Katarína Mandráková. Členky rehole pôsobili  

v Spojenej škole sv. Františka Assiského.  
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10. Šport  

 

Udalosti  

 

Najlepší športovci  predchádzajúceho roka  

Slávnostné vyhlásenie najlepších športovcov roka 2019 sa v 

tomto roku kvôli protipandemickým opatreniam nekonalo. Na 

konci roka boli zverejnené mená najl epších športovcov. Medzi 

jednotlivcami do 18 rokov boli najlep ší  Ella Jung, Šimon Jung 

(obaja vodný motorizmus),  Jakub Štubňa (kulturistika), Michaela 

Salayová, Marek Ondrovič (obaja atlet ika) a Eugen Král (karate).  

Najlepšími v kategórii dospelých boli  Dávid Michálek (box), 

Rastislav Sarka (lukostreľba),  Adam Brat ( stolný tenis), Jakub 

Kopiar (atletika), Lukáš Piffko (karate), Peter Jurkovič ml. 

(letecké modelárstvo). Z kolektívov  boli  ako najlepšie 

vyhodnotené  t ímy: stolní tenisti MSK (Vladimír Janči, Erik Illáš,  

Adam Brat, Jaromír Truksa), stolné tenistky MSK (Pavl ína 

Rajtoková, Natália Kosová, Sára Bilkovičová, Petra Tančiboková) 

a atletická prípravka AC Malacky (Philip Halla, A lex Houndjo, 

Vanesa Salaiová ,  Teodor Volek ,  Lil ly Živčáková, Hana 

Zálesňáková). Najaktívejšou školou bola ZŠ Štúrova. Do siene 

slávy boli uvedení Stanislav Cypris (športová streľba),  Jozef 

Krasňanský (hádzaná) a Jozef Štipanitz (futbal).  

 

Beh oslobodenia , Športové hry malackej mládeže,  Večerný beh  

zdravia –  Beh vďaky SNP ,  Malacká desiatka a Malacký kilome ter 

  

Vzhľadom na protipandemické opatrenia bol i všetky uvedené 

podujatia zrušené.  
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Športové kluby a oddiely  

 

 Mesto Malacky poskytovalo športovým klubom dotácie na 

podujatia a na činnosť, podľa vopred určených kritérií .  Kompletný 

prehľad dotácií na rok 2020 je uvedený v  prílohe tohtoročného 

zápisu do kroniky.  

 

Telovýchovná jednota Strojár Malacky 

 

Predsedom TJ Strojár Malacky bol Ing. Pavol Oreský. 

Členmi výboru  bol i  Ing. Dušan Rusňák, Zdeno Rehák ,  Mgr. Peter 

Ondruš, Bc. Michal Gelinger, Ing. Ján Kunštek a  Tomáš Baláž.  

 

Basketbal  

Predsedom basketbalového oddielu bol Mgr. Branislav Orth.  

Basketbalisti sa zameriava li  na výchovu mládeže.  

22. februára bol v ŠH Malina  turnaj o Pohár primátora 

mesta, ktorého sa  zúčastnili štyri tímy. Zvíťazil MBK Karlovka. 

26. septembra bol v ŠH Malina turnaj Cafe-Bar “P” Malacky 2020, 

ktorého sa zúčastnilo šesť družstiev.  

 

Cyklistika 

 V rámci TJ Strojár  pôsobil  samostatný oddiel cyklistiky. 

Predsedom oddielu bol Igor Lím. Oddie l  v priebehu roka 

usporadúval výjazdy na Slovensku i  do zahraničia.  

  

Džudo  

 Predsedom JUDO –  clubu bol Ing. Ján Kunštek.  

 Vo februári  bol v Banskej Bystrici  medzinárodný turnaj, 

Stanislava Pullmanová a Tamara Binčíková skončil i vo  svojich 
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kategóriách zhodne na 4.  mieste. Lucia Ne rádová získala bronzovú 

medailu.  

 

Hádzaná  

Predsedom oddielu bol Dušan Frýbert.   

Družstvo mužov hralo v sezóne 2019/2020 v 1. l ige. Počas 

tejto sezóny v drese Strojára nastupovali  Miroslav Velebný, Juraj  

Rybár,  Marek Haberland, Roman Piaček, Michal Kosák, Vladimír 

Pavlík, Jakub Krajčír, Tomáš Baláž,  David Rybjanský, Lukáš 

Konečný,  Ján Janoštiak, Michal Ichman, Roman Valachovič, Mário 

Prevaj, Matej  Adamkovič,  Matúš Novota,  Patrik Wa lter, Samuel 

Filípek, Marek Mifkovič, Michal Kurka. Sezóna bola predčasne 

ukončená, dôvodom bola pandémia koronavírusu. Týkalo sa to 

všetkých družstiev.  

V novej sezóne pokračoval tím v rovnakej súťaži. Zloženie 

tímu sa nemenilo.  V polovici  októbra boli zá pasy opäť  

pozastavené.  

Kombinovaný tím dorasteniek S trojár Malacky/ŠKH 

Rohožník hral v sezóne 2019/2020 v 1. regionálnej lige. Klub mal 

aj družstvá starš ích a mladších žiačok a družstvo starších žiakov.  

V zimnom turnaji starších žiačok Ice Winter Stavmat C up 

Malacky 2020, ktorý sa konal v ŠH Malina,  zvíťazil  domáci t ím TJ 

Strojár Malacky/ŠKH Rohožník A. Tím TJ Strojár Malacky/ŠKH 

Rohožník B skončil na šies tom mieste. Turnaja sa zúčastnilo 

sedem družstiev.  

V dňoch  4. až  6. júla sa konali majstrovstvá  Slovenska v 

minihádzanej  a hádzanej mladších a  starších ži akov.  Dievčatá 

Strajár  Malacky/ŠKH Rohožník sa v minihádzanej stali  

majsterkami Slovenska. Chlapci získali  bronzové medaily. 

Rovnaké umiestnenie dosiahli mladší žiaci v  hádzanej .  
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18. júla sa konal na ihrisku v zámockom parku 22. ro čník 

tradičného Turnaja generácií.  Víťazom  sa stal tím Hadi v trávě.  

 

Karate 

Predsedom oddielu karate bol Michal Pullmann.  

V rámci oddielu karate pôsobila aj skupina FDM (Fight 

Division) Combat team. V januári  uspeli jej  členovia na 

majstrovstvách Európy WOW v Grapplingu. Marian Strelecký v 

kategórii  mužov Masters nad 93 kilogramov získal zlatú medailu. 

Samuel Škoda v juniorskej kategórii do 64 kilogramov a Lukáš 

Piffko v kategórii muži Intermediate nad 93 ki logramov získali 

zhodne strieborné medaily. Na marcovom turnaji ADCC CZECH 

OPEN 2020 vo Vsetín získali muži Tomáš Nižňanský (do 84 

kilogramov) a Marian Strelecký (do 100 kilogramov) bronzové 

medaily. V septembri Natália Janiuková na majstrovstvách 

Slovenska v kikboxe v kategórii  KICK LIGHT získala strie bornú 

medailu. Na novembrovom svetovom šampionáte WAKO K-1 

GRAND PRIX v Prahe získal Lukáš Piffko bronzovú medailu v 

kategórii  do 86 kilogramov MAN SENIOR.  

 

 

Kulturistika 

Oddiel  kulturistiky viedo l  Dávid Krajčír.  

 

Tenis  

Predsedom klubu bol Ing. Pavol Gelinger. Klub využíval 

priestory v zámockom parku, kde boli k dispozícii  tri  kurty.   

 

  

Turistika 
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 Na čele oddielu bol Róbert  Sloboda .   

 16. augusta sa konal 13. ročník Záhoráckeho výstupu na 

Vysokú na počesť niekdajšej turistky Zuzky Krajčírikovej.  

Podujatia sa zúčastnilo takmer 30 turistov. 

 

Volejbal 

Volejbalový oddiel  v iedol Ing. Pavel  Novota.  

 

  

Ďalšie športy  

 

Atletika 

 Predsedom klubu AC Malacky bol Mgr. Vladimír Handl. 

Trénermi boli  aj PaedDr. Pe tr  Filip, Mgr. Jakub Valachovič  a Mgr. 

Milan Haba. Marek Ondrovič na  seniorských majstrovstvách 

Slovenska zvíťazil v behu na 3000 metrov prekážok v čase 

9:41,76, čo bol jeho osobný rekord a slovenský výk on roka. Na 

dorasteneckých majstrovstvách SR začiatkom septembra získala 

Rebecca Slezáková zlatú medailu v behu na 400 me trov prekážky a 

bronzovú medailu v behu na 400 metrov. Matúš Klas získal 

striebornú medailu v skoku do diaľky. Marek Ondrovič obsadil 4 .  

miesto v behu na 1500 metrov v kategórii  muži do 23 rokov.  

1. septembra mali  Malačania zastúpenie na košickom 

celoslovenskom finále súťaže  Čokoládová tretra. Z desiatich 

pretekárov AC Malacky len jeden nepostúpil do česko -slovenského 

finále súťaže. Najväčší  úspech dosiahol Jakub Pauko, ktorý 

zvíťazil v behu na 100 metrov, a Richard Mráz, ktorý skončil 

druhý v behu  na 200 metrov. V česko-slovenskom finále v Ostrave 

obsadil  Jakub Pauko 4. miesto.  Krištof Haba v behu na 200 metrov 

skončil  na 8. mieste.  
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Na septembrových žiackych a juniorských majstrovstvách 

Slovenska získalo AC Malacky osem medailí .  Matúš Klas zvíťazil  

v skoku do diaľky žiakov ,  v behu na 100 metrov prekážok získal 

striebornú medailu a rovnakú medailu získal aj v behu na 300 

metrov prekážok. Medzi juniormi zvíťazil Marek Ondrovič v behu 

na 5000 metrov. Rebecca Slezáková získala dve strieborné medaily 

- v behu na 300 metrov a v behu na 300 metrov prekážok .  V behu 

na 100 metrov získala bronzovú medailu.  3.  miesto obsadila aj 

štafeta žiačok 4x60 metrov (Laura Vrabčeková, Tereza Beňová, 

Rebecca Slezáková a Sarah Alexandra Jurovatá).   

Na majstrovstvách SR mladších žiakov a žiačok vo v iacboji 

získali  ž iaci  AC Malacky zlaté medaily, dievčatá strieborné. Medzi 

jednotlivcami bola najúspešnejšia Hana Zálesňáková, ktorá 

skončila na 4.  mieste.  

V celoslovenskom finále súťaže Detskej P -T-S zvíťazilo 

družstvo prípravky v zložení  Juraj  Hlaváč, M ichaela Kováčiková, 

Matias Michalovič,  Šimon Nehyba, Lea Pauková, Regina 

Slezáková.  

Na majstrovstvách Slovenska v cezpoľnom behu získal 

Marek Ondrovič v juniorskej kategórii striebornú medailu.  

  

 

Bowling 

Tím mužov Saturn pôsobil v  celoslovenskej extralige. V lete 

uspeli  dve dievčatá v mládežníckych kategóriách: Nikola Holešová 

sa stala majsterkou Slovenska medzi 15 -ročnými a Simona 

Horváthová v kategórii do 18 rokov. V rovnakej kategórii medzi 

chlapcami obsadil  Richard Harbut tretie miesto.  
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Box  

 

Boxing club RTJ Malacky  

 

Klub síd lil  na ulic i  1. Mája.  Predsedom bol Ali Reisenauer.  

  

Alpha Boxing Club Malacky 

  

Klub Alpha boxing club Malacky mal sídlo na Ceste mládeže 

26, viedol  ho Ján Brandejs.  

 

Cyklistika 

Amateur Cyclo Club sídl il  na Mierovom námestí 14, 

predsedom bol Tomáš  Polakovič.  

Slovenský cykloklub Záhorák viedol Marcel Bulla.  

6. júna sa konal 10. ročník Memoriálu Petra Patscha ako 

spomienka na niekdajšieho malackého cykloturistu, ktorý tragicky 

zahynul.  Vzhľadom na tohto ročné obmedzenia sa podujatia 

zúčastnil i len členovia OZ Zenit SK, SCK Záhorák a Cykl oklub 

Gajary, spolu bolo účastníkov 45. Účastníci  si  mohli  vybrať medzi 

dvoma trasami - tradičnou, približne 220 kilometrov dlhou, ktorá 

kopírovala hranice kraja, a kratšo u, vedúcou len Záhorím.   

Marek Trnka v drese KAKTUS-BIKE Team Bratislava na 

začiatku decembra zvíťazil na pretekoch v cyklokrose v 

Topoľčiankach a stal  sa majstrom Slovenska v kategórii  mužov do 

23 rokov. Marek Trnka bol zároveň v  tomto roku členom 

reprezentačného  družstva v  MTB XC v ka tegórii mužov do 23  

rokov.  
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Florbal  

 Sídlo klubu 1. SC Malacky bolo na Ceste mládeže 40. K lub 

viedol Oto Divinský, ktorý bol zároveň aj  trénerom. Súčasne 

vykonával funkciu prezidenta Slovenského zväzu florbalu (SZFB).  

 Klub 1. SC Malacky pôsobil v  II. l ige bratislavského 

regiónu. Šéftrénerom klubu bol Juraj Kašuba.  Klub zorganizoval 

na 1. augusta druhý ročník  turnaja Street  Floorball Cup. Turnaj sa 

odohrával na ZŠ Dr. J. Dérera.    

 

Futbal  

 

ŠK Žolík  

 

Klub mal sídlo na ulici  J .  Kubinu 15, viedol ho František  

Lörinczi. ŠK Žolík  mal v súťažiach mládežnícke družstvá. Zápasy 

hrával v zámockom parku. Klub spolupracoval s FC Malacky, kde 

pokračovali jeho odchovanci v seniorských družstvách.  

Vo februári sa žiacky tím ŠK Žolík zúčastni l  turnaja Winter 

Cup v Šamoríne,  kde obsadili 3.  miesto. Turnaja sa zúčastnilo 

desať družstiev. Mladší žiaci zvíťazili vo finále Zimn ej halovej 

ligy BFZ. Tím, ktorý sa presadil  medzi 24 družstvami, 

reprezentovali Kováč, Josimovič, Kavecký, Kráľ,  Pollák, Šv arc,  

Sopko, Peceň, Vicen, Valent ,  Šimek, Veisman. Trénermi boli  

Andrej Hýll  a Adam Král.  V kategórii starších žiakov sa zúčastnilo 

14 družstiev, malacký tím vo finále podľahol FKP Dúbravka 1:5. 

Malacky reprezentovali Gulbiš, Vician, Salay, Višváder, Švarc,  

Gašpar, Mikulecký, Šteflík, Šauša, Petráš, Drahoš,  Orgoň. 

Trénerom bol František Lörinczi.  

V júni sa žiaci  ŠK Žolík zúčastnili turna ja BOGY CUP U11 

v Orechovej Potôni. Malačania skončili na treťom mieste spomedzi 
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desiatich účastníkov. Na turnaji  sa predst avili  Christian Fitz, 

Šimon Záhumenský, Vincent Mihál,  Andreas David, Jakub 

Jacečko, Tomáš Biksadský, Jakub Vrlák, Martin Hujsa,  Fili p Šoóš, 

Viliam Štrba, Richard Komínek, Leo Salay, Kylian Hudoba, Bruno 

Šíp, Rastislav Vajarský. Trénermi boli  Roman Štrba a  Marián 

Biksadský.  

Odchovanec klubu a slovenský reprezentant Samuel Mráz 

strávil  sezónu 2019/2020 na hosťovaní v dánskom klube Brön dby 

IF, kde odohral 25 zápasov a dal  päť gólov. Stále bol kmeňovým 

hráčom talianskeho FC Empoli.  V lete odišiel  na hosťovanie  do 

poľského tímu Zaglebie Lubin.  

 

ČSFA  

Československá futbalová akadémia (ČSFA) mala sí dlo na 

Štúrovej ulici 131. Na čele bol Ján Kubovič. Klub sa venoval práci  

s mládežou od  najmladších futbalistov až po  kategóriu  starších 

žiakov. Družstvá ČSFA sa v  priebehu roka zúčastnili  viacerých 

turnajov na Slovensku i v zahraničí .  

 

FC Malacky 

 Kapitán futbalového tímu Štefan Kovárik bol začiatkom ro ka 

vybraný do najlepšej jedenástky roka 2019 v III.  lige 

Bratislavského futbalového zväzu (BFZ). Malacky hrali v rovnak ej 

súťaži  aj v roku 2020. Sezóna  2019/2020, v ktore j  sa malacký tím 

umiestnil na priebežnom piatom mieste, sa vzhľadom na 

protipandemické  opatrenia nedohrala. Po sezóne v tíme skončil 

tréner Štefan Horný. Novým trénerom sa stal Branislav Juhas,  

dovtedajší  tréner mládeže. Výmena nastala a j  vo vedení klubu - 

namiesto prezidenta Ota Kožucha a viceprezidenta Petra Iffku 

nastúpil  prezident Peter  Mikula a viceprezident Dušan Radovič.  
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V sezóne 2020/2021 si Malačania úspešne počínali v prvých 

kolách Slovnaft Cupu. Najskôr porazili  Láb a potom aj 

Lokomotívu Devínska  Nová Ves. V treťom kole narazili  na FC 

Rohožník, ktorému podľahli 1:6. V tejto sezóne  v drese FC 

Malacky nastupovali Marko Zváč , Martin Žilavý, Vladimír 

Barbora, Adam Kuruc, Adam Hilek, Lukáš Kučera,  Jaro slav Zváč ,  

Jakub Hradil ,  Štefan Kovárik, Filip Maksić,  Lukáš Rupec, Tomáš 

Šalata, Juraj Miklušičák, Dominik Dohnanský, Kristián Lukáčik,  

Denis Michalek ,  Mário Lörinczi, Daniel Fil ip Mašulovič, Kalilou S 

Trawally, Beka Dzhanelidze, Filip Kusalík, Branislav Martinka,  

Jakub Hitmar,  Pavol Michalovič,  Dávid Lipták, Tomáš Mifkovič, 

Ioannis Noarchos.  Tím FC Malacky B pôsobil v . lige. Futbalové 

súťaže boli v polovici októbra pozastavené.  Malacký tím figuroval 

na treťom mieste v tabuľke.  

29. júla sa na štadióne v  zámockom  parku odohral  p riateľský 

zápas medzi slovenským majstrom Slovan Bratislava a českým 

prvoligovým tímom 1. FC Slovácko. Český tím  zvíťazil 4:3  

 

Futsal  

 Patrick Kuma a Rastislav Haramia, odchovanci ŠK Žolík, sa 

stali  súčasťou reprezentačného t ímu do 19 rokov, s ktorým na 

konci roka absolvovali sústredenie v poľskom Szczyrku. Daniel  

Čeřovský bol seniorským reprezentantom Slovenska.  

 

Hádzaná  

Novovzniknutý klub Štart HC Smartpoint Malacky pôsobil v 

sezóne 2020/2021 v hádzanárskej lige mužov. Klub tvorili  

odchovanci malackej hádzanej, bývalí hráči Strojára: Dušan 

Roško, Roman Piaček, Milan Hollý,  Vladimír Pavlík, Pavol Bízek, 

Martin Hlaváč ,  Ivan Oslej, Dominik Oslej, David Stachovič,  
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Martin Sedláček, Tomáš Stachovič,  Adam Škoda, Andrej 

Dobrocký. Mládežnícke tímy Štart nemal.  

 

Jazdecký šport  

 130. ročník legendárnych pretekov Veľkej pardubickej 

steeplechase vyhral  slovenský džokej Lukáš Matu ský, bývajúci v 

Malackách. Zvíťazil  na koni Hegnus a bol prvým Slovákom po 28 

rokoch, ktorý v týchto pretekoch zvíťazil .  

 

Ľadový  hokej  

28. januára prebiehal na ľadovej ploche v zámockom parku 

žiacky turnaj v mini ľadovom hokeji  - turnaj o Pohár primátora 

mesta.  Spomedzi  desiatich tímov zvíťazilo družstvo ZŠ Zohor A v 

zložení Hugo Zálesňák, Ivan Samochin, Gabriel Fekete, Ja kub 

Slezák a Martin Kavický. O dva dni neskôr bol ďalší turnaj o 

Pohár CVČ. V kategórii  žiačok zvíťazil  tím ZŠ Zohor (Nicol 

Besedová, Kr istína Hlavenková, Tereza Luknová, Alexandra 

Vilkusová, Laura Rybárová, Nina Rybárová, Hana Zálesňáková a 

Anna Dudeková) . Zučastnilo sa šesť tímov. V študentskej kategórii 

sa predstavili tri  družstvá,  zvíťazilo Gymnázium Malacky.   

 

Lukostreľba  

V meste pôsobil lukostrelecký kub Sagittarius ,  ktorý viedli 

manželia Petrášovci .  Tréningy boli v telocvični  vojenského 

objektu na s ídlisku Juh. 

Na augustových pretekoch Rakovické lukošenie získali 

Renáta Svetlíková a Sebastián Végh bronzové medaily.  
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Mažoretky  

Súbor mažoretiek Ella  trénovali  Daniela Bukovská, Krist ína 

Horecká a Martina Danihelová.  

 

Modelársky šport  

Letecký modelá rsky klub RC LMK Malacky viedol Peter 

Jukovič ml.   

 

Plávanie 

 V meste pôsobil klub a plavecký oddiel KVŠ OCEÁN 

Malacky, ktorý organizoval plavecké kurzy .  Zakladateľmi boli 

Tomáš Bartáky a Ondrej Žember .  

 

Stolný tenis  

 Stolnotenisový klub MŠK Malacky pôsobil v  hale na 

Sasinkovej ulici . Hlavným zameraním klubu bola starostlivosť 

a výchova talentovaných mladých stolných tenistov a  reprezentácia 

mesta Malacky.  

Muži hrali  v sezóne 2019/2020 v extralige. V januári sa 

kvalifikovali  priamo do semifinále súťaže. Tam zv íťazili  nad MŠK 

VSTK Vranov nad Topľou a postúpili  do finále.  V ňom podľahli 

družstvu SK Vydrany 0:5 a získali  titul  vicemajstrov Slovens ka. 

Družstvo tvorili  Erik Illáš, Adam Brat,  Branislav Kalužný a 

Vladimír Jančí.  

Ženy hrali rovnako v extralige, pôsobil i  v nej premiérovo, a 

tiež postúpili do semifinále.  V ňom neuspeli a po  prehre v boji o 

tretie miesto obsadil i štvrtú priečku. Tím tvoril i Natália Kosová, 

Pavlína Rajtoková, Ivana Čermáková.  

Na prelome februára a marca sa konali majstrovstvá SR. 

Najväčší úspech dosiahol Adam Brat,  ktorý  vo štvorhre (s Tiborom 
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Špánikom) získal  striebornú medailu. Rovnaký úspech dosiahla 

malacká dvojica Erik Illáš a Pavlína Rajtoková v zmiešanej 

štvorhre. Erik Illáš medzi jednotlivcami obsadil  5. -8. miesto.  

 

Synchronizované plávanie  

 V Malackách pôsobil oddiel   Synchronizované  plávanie 

Malacky n.o. Akvabely trénovali v  ŠH Malina a  zúčastňovali sa 

súťaží.  

Šach 

Vzhľadom na protipandemické opatrenia bol zrušený 

Putovný pohár MDD v šachu.  

V polovici augusta sa v Ľubovnianskych kúpeľoch konali  

majstrovstvá SR v  šachu mládeže. Záhorácky šachový klub 

reprezentovali traja zástupcovia.  Adam Vozár v kategórii  chlapcov 

do 12 rokov získal striebornú medailu. Adriana Vozárová v 

kategórii dievčat do 16 rokov zí skala bronzovú medailu. V 

rovnakej kategórii  obsadila Sylvia Fajtáková 8.  priečku.   

 

Športová streľba  

Kvôli  koronavírusu boli zrušené všetky tradičné preteky. 

Športovo strelecký klub Malacky preto 21. júna  zorganizoval 

verejné preteky M 800 - malokalibrovkový štvorboj na 80  

výstrelov. Súťaže sa zúčastnilo 34 pretekárov. Zvíťazil Róbert  

Szabo z Komárna, na druhom mieste skončil Róbert Láska a na 

treťom Pavol Trebatický . Medzi veteránmi zvíťazil  Marián 

Haramia pred Stanislavom Haramiom (obaja Malacky) a Štefanom 

Fluxom zo Skal ice. V súťaži družs tiev zvíťazilo  Nové Mes to nad 

Váhom.  
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Tanečný šport  

Tanečný klub v  Malackách mal názov TK Grande 

Malacky. Združoval tanečníkov spoločenských tancov z Malaciek 

a blízkeho okolia.  Predstavi teľmi TK Grande Malacky boli 

manžel ia Gabriela a Jozef Csizmaziovci.  

 

Tenis  

Tenisový klub T ie-break viedol Peter  Ondrovič,  sídlo bolo 

na ulici  Jozefa Kubinu 7.  Klub organizoval tenisové turnaje na  

úrovni  rekreačného tenisu. Areál klubu bol pozostával 

z dvoch kurtov s  antukovým povrchom. Jeden z  nich bol 

k dispozícii  aj  v zime ako nafukovacia hala. Členovia klubu 

v ž iackych a dorasteneckých kategóriách sa zúčastňovali súť aží.  

 

Vodný motorizmus  

Benzinol Team Oddiel  vodného motorizmu Malacky vi edol 

predseda Emil Jung ,  ktorý bol uvedený do siene sl ávy Slovenského 

zväzu  vodného motorizmu. Oddiel sa venoval najmä mládeži.   

 

 

Športoviská  

 

Športová hala Malina  

 V meste bola plne využívaná  Športová hala (ŠH ) Malina,  

ktorú prevádzkovala príspevková organizáci a mesta AD HOC. Jej 

riaditeľom bol Ing. Dušan Rusňák. V  ŠH bola k  dispozícii  

plaváreň, ktorú využívala verejnosť,  školy,  aj plavecká škola.  

Telocvičňa nad plavárňou slúžila viace rým športom. Prebiehali tu  

zápasy volejbalové, florbalové, basketbalové, hádzanárske, zápasy  

v sálovom futbale .  Telocvičňa v  športovej hale bola v prevádzke 
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počas celého týždňa.  Bolo možné si ju prenajať. V  ŠH mohli  

občania tiež využívať služby sauny, posi lňovne, masáže, 

v prevádzke bola lezecká  s tena a strelnica na vzduchové zbrane . 

V ŠH bola aj  sieň športu, v  ktorej boli  mnohé športové trofeje, bol 

v nej priestor na športové schôdze .  

Súčasťou ŠH bo l  aj  wellness centrum so saunami, vírivkou, 

vyhrievanými ležadlami ,  relaxačným bazénom, masážnymi 

miestnosťami a fi tness.  

 

Kúpalisko  

Letné kúpalisko  na Jesenského ulici prevádzkovala 

organizácia mesta AD HOC. V areáli  kúpaliska boli  dva bazény. 

Plavecký bazén, mal dĺžku 50 metrov a bol hlboký od 1,15 do 1,70 

metra. Detský bazén bol hlboký 0,40 –  0,60 metra. V areáli  bolo 

možné zahrať si  minigolf, plážový volejbal , stolný tenis a ruské 

kolky.  

Letná sezóna bola otvorená na začiatku školských prázdnin, 

dôvodom posunu boli protipandemické opatrenia.  Kúpalisko bolo 

počas leta otvorené v čase od 10. do 20. hodiny. Vstupné sa 

nemenilo,  dospelí platili  3,50 eur, dôchodcovia, študenti  a ZŤP 

2,10 eur a deti do 15 rokov 1,40 eur. Deti do troch rokov mali  

vstup voľný.  Počas skrátenej sezóny privítalo  kúpalisko takmer 16 

tisíc návštevníkov.  

 

Skatepark 

Skatepark sa nachádzal pod nadjazdom medzi Billou a tzv. 

slimákom pri železničnej trat i .   
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11. Doprava a pošta 

 

Pošta   

 V Malackách boli dve pobočky S lovenskej pošty, a. s. 

Pobočka Malacky 1 sídli la na Zámockej ulici.  Jej vedúcou bola 

Mariana Nečasová. Pošta bola v prevádzke od  pondelka do soboty. 

V pracovných dňoch bola pošt a otvorená od 7.30 do 18.00 h, 

v sobotu od 8.00 do 11.00 h.  

 Pošta Malacky 3 s ídlila na sídlisku Juh v areáli  MŠ na 

Štúrovej ulici.  Vedúcou bola Marta Diviaková. V obchodnom 

centre Kaufland na Brnianskej ulici  sídlila pošta Malacky 4.  

 

Doprava  

 

Cesty,  parkoviská, výstavba 

Začiatkom roka bola dokončená rekonštrukcia pozdĺžneho 

parkoviska a chodníkov na Bernolákovej ulici pri budove  MsÚ. V 

lete bola ukončená rekonštrukcia Hlbokej ulice na Rádku. Cesta 

dostala nový asfaltový povrch, súčasťou obnovy bol aj nov ý 

chodník.  Koncom roka sa začali práce na novom parkovisku na 

rovnakej ulici  pri  materskej škole, chodník sa posunul bližšie k 

MŠ. Práce neboli do konca roka ukonč ené. V októbri sa začala 

rekonštrukcia ulice Jozefa Kubinu - vybudovala sa vodovodná sieť 

a kanalizácia a nová vozovka.  

Zemnými prácami sa  na začiatku roka začala výstavba 

polyfunkčného domu Severín v centre mesta. 15. apríla bolo 

uzatvorené parkovisko v centre mesta na Mierovom námestí . 

Zároveň bol uzatvorený prejazd na Hviezdoslavovu ulicu v smere 

od Kláštorného námestia.  
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Na jeseň bol skrášlený priestor vedľa okresného úradu, ktorý 

bol dlhé  roky oplotený a zanedbaný. Oplotenie bolo demontované, 

celý priestor bol vyčistený a na ploche zasadený trávnik.  

 

Cyklodoprava 

  Kampaň na podporu cyklodopravy sa vzhľadom na jarné  

obmedzenia konala v septembri.  V Malackách bolo 

zareg istrovaných 19 tímov,  z nich sa do súťaže naozaj zapojilo 16. 

Najviac kilometrov najazdil tím Ostrý skalpel, druhý bol Z vjetrem 

opreteki a tretie Svjetlušky. Malacky skončili na  23. mieste v 

počte jázd  a na 19. mieste v počte najazdených kilomet rov.  
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12. Životné prostredie  

 

Počasie  

 V Malackách pôsobila amatérska meteorologická stanica,  

ktorá  sídlila na Budovateľskej uli ci  27. Zaznamenávala teplotu 

vzduchu, zrážky, rýchlosť a smer vetra.  V roku 2020 bola v 

Malackách priemerná tep lota 11,5 °C,  nižšia  ako v 

predchádzajúcom roku (12,2 °C). Najvyššia teplota (35,2 °C) bola 

nameraná 28 .  júla, najnižšia teplota ( -6,3 °C) bola nameraná 3. 

januára .  V januári bola priemerná teplota 0,6 stupňov, vo februári 

6,3, v marci 7,1 ,  v apríli 12,1, v máj i  13,9, v júni 18,8 ,  v júli 21,1, 

v auguste 21,8, v septembri 17,0 ,  v októbri 11,1, v novembri 5,6, v 

decembri 3,0.   

Celkovo spadlo 682,9 milimetrov zrážok, čo bo l  mierny 

pokles opro ti  predchádzajúcemu roku (710) .  V januári  bolo 23,2 

mm, vo februári 30,2 mm, v marci 28,2 mm, v apríli 4,0 mm, v 

máji  62,4 mm, v júni 106,4 mm, v júli  59,8 mm, v auguste 99,0 

mm, v septembri 72,0 mm, v októbri 148,4 mm, v novembri 19,0 

mm, v decembri 30,2 mm. Priemerná rýchlosť vetra bola 1,2 metra 

za sekundu, mierne zvýšená  oproti  predchádzajúcom roku.  Na 

rozdiel  od predchádzajúceho roka viac fúkalo v  druhej polovici  

roka –  v apríl i  bolo takmer bezvetrie (priemerná hodnota 0,0) 

a v decembri bola priemerná rýchlosť vetra 2,3 metra za sekundu.  

Najvyššia rýchlosť vetra bola nameraná 6. decembra (19,2 metrov 

za sekundu).  
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Zber odpadu 

V meste sa popri  pravidelnom vyvážaní komunálneho odpadu 

vykonával separovaný zber papiera,  skla,  plastov a najnovšie aj 

biologického odpadu .   

Mesto okrem toho prevádzkovalo dva odpadové dvory –  na 

Part izánskej a na Hlbokej ulici, kde sa odoberali od občanov 

nebezpečné odpady ,  ako aj objemný odpad a  drobný stavebný 

odpad.  

V meste sa dvakrát  za rok - na jar a na jeseň  -  konal 

bezplatný zvoz objemového odpadu. Išlo najmä o drevený nábytok, 

ktorý mal byť rozbi tý na  dosky, elektroodpad a iný odpad. Zvoz 

zabezpečovala spoločnosť TEKOS.  

Drvený odpad, ktorý  sa počas roka nazbieral,  odoberala 

firma Termming, a .  s.,  Bratislava na drevnú štiepku. V  kotolni na 

Brnianskej ulici  boli  dva kotly prispôsobené na spaľovanie drevnej 

štiepky z  odpadového dreva a dva kotly pokračovali  v  s tarom 

spôsobe  výroby tepla.  

Za odovzdanie drobného stavebného odpadu sa na zbernom 

dvore na Hlbokej ulici plati lo (0,025 eur za 1 kilogram). Bezplatne 

sa na zberné dvory aj naďalej mohol  voziť biologický odpad, 

druhotné suroviny a veľkoobjemný odpad. Pneumatiky sa už 

nezaraďovali  do komunálneho odpadu - po novom ich bolo možné 

odovzdať bezplatne ktorémukoľvek predajcovi, distribútorovi či 

pneuservisu.  

Zvoz komunálneho odpadu v celom meste zabezpečovala 

rovnako ako v minulosti spoločnosť TEKOS. Malacky boli  

rozdelené pri zvoze odpadu na tri obvody.   

Hádzanári z  Handball Malacky zorganizovali na jar brigádu 

zameranú na čistenie lokalít na Rádku –  lesopark Štuvík, ulicu 

Boženy Němcove j  a ďalšie.  Malackí  zberači v auguste usporiadali  
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čistiacu brigádu pri  “Troch duboch”. Drobným odpadom naplnili  

20 vriec.  

 

Mobilná meracia stanica kvality ovzdušia  

V meste bola dlhodobo umiestnená mobilná meracia stanica 

kvality ovzdušia, ktorá bola zaradená do celoštátnej  monitorovacej 

siete kvali ty ovzdušia. Táto stanica bola umies tnená vedľa 

Obchodného domu Stred na Kláštornom námestí, vedľa novinového 

stánku. Vlastníkom monitorovacej stanice bol Slovenský 

hydrometeoro logický ústav.   

 

Karanténna stanica  

V meste bola vybudovaná nová karanténna stanica,  jej 

sídlom sa stala Stupavská ulica. Karanténna stanica spĺňala 

zákonné požiadavky.   
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13. Spolky a organizácie  

 

 

V Malackách pôsobilo množstvo občianskych  združení. Tie,  ktoré 

boli  aktívne a ktoré sa uchádzali  o peňažné prostriedky od štátu, sa 

zaregistrovali  u notára  s cieľom v nasledujúcom roku prij ímať 

podiel z daní z príjmov fyzických i  právnických osôb. V zozname 

boli všetky takéto občianske združenia, bez ohľadu na zameranie .  

Boli medzi nimi tieto organizácie, za merané na šport: 1. SC 

Malacky, 1.SFC ARTEMIS, 1.SFC Canaria Team Malacky,  Alfa 

boxerský klub Malacky (Alpha Boxing Club Malacky), Auto Klub 

Malacky, Atletický klub AC Malacky, Biliardový klub Mala cky, 

Boxing club - Robotnícka telovýchovná jednota ,  Bowlingový  klub 

Saturn Malacky, FC Malacky, Klub vodných športov OCEÁN 

Malacky, Lukostrelecký klub Sagittarius Malacky, L2hockey ,  

Mažoretky Ella Malacky Slovensko, MSK Malacky - Mestský 

stolnotenisový klub Malacky, POHYBOVŇA, PRO FUTBAL FC 

MALACKY, RC LMK MALACKY, Saltatrix Academy, Samuel 

Piasecký Academy, Slovenský cykloklub ZÁHORÁK - 

MALACKY, Sme v pohybe, o.z. ,  STK Malacky, ŠK DIANELLO ,  

Športový klub sálového futbalu Buldoci,  Športový klub Žolík 

Malacky, Tanečný klub Grande ,  Telovýchovná jednota STROJÁR 

MALACKY, TK Rebeli DNV, Záhorácky letecký klub Malacky .   

Ďalej boli  v  zozname rodičovské združenia pri jednotlivých 

školách a  ďalšie združen ia: Amatérska meteorológia Slovenska, 

Dobrovoľná civilná ochrana, DUBÁČIKOVO, FUTUS, Klub 

vojenskej histórie - CARPATHIA, Ľud ia pre Malacky, Malacké 

pohľady, Malacký vysokohorský spolok, MONTE PLUS, NAUČME 

SA UČIŤ, OZ Hipo Dúbrava, Pomáhať a chrániť Slovensko, 

ROTARY CLUB MALACKY GOLF, Rybári  Malacky Slovensko ,  
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SENIOR - geriatrické centrum n.o. ,  Slovenský skauting (69. zbor 

M.R.Štefánika Malacky),  Slovenský zväz telesne postihnutých -

Okresné centrum Malacky, Slovenský zväz telesne postihnutých -  

Základná organizác ia Malacky, Slovenský zväz záhradkárov - 

Základná organizácia 6 - 56 Malacky IV - Nad výhonom ,  

SPOLOČNE RÁSŤ o.z. ,  SVITANIE - Združenie na pomoc ľuďom s 

mentálnym postihnutím v Malackách, Štart pre naše deti ,  Vstúpte, 

n.o. , Združenie pre deti z DeD, Združenie pre podporu rodín a detí , 

Združenie zdravotne postihnutých VIKTÓRIA - ZO Malacky, Zlatý 

vek.  

Okrem uvedených subjektov sídlili  a  pôsobili v  Malackách aj 

iné občianske združenia a  ďalšie subjekty .  
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14. Výročia  

 

Ernst Wiesner (130. výročie narodenia)  

12. januára 1890 sa v Malackách narodil Ernst (Arnošt) 

Wiesner. Pochádzal zo židovskej obchodníckej rodiny pôvodom z 

Brna. Wiesnerovci mali v Malackách mali niekoľko podnikov, 

vrátane kníhtlačiarne. Otec Alfred sa okolo roku 1900 spolu s 

rodinou presťahoval do Brna. Ernst potom navštevoval brnianske 

školy, v Brne aj  zmaturoval. Potom študoval vo Viedni. Stal  sa 

architektom. V medzivojnovom období pôsob il  v Brne, kde 

projektoval niekoľko významných stavieb ako administratívna 

budovy Českej banky Union, krematórium na  Jihlavskej, Palác 

Morávia v Brne atď. V marci 1939 Wie sner emigroval do Veľkej 

Británie,  kde najprv pracoval  pre československú exilovú vládu v 

Londýne, neskôr pôsobil  ako pedagóg na fakultách architektúry v 

Oxforde a Liverpoole.  Do Československa sa už nevrátil.  Zomrel 

15. júla 1971, pochovali ho v Liverpool e. V Malackách bola po 

ňom pomenovaná ulica.  

 

Ján Tedla (90. výročie narodenia) 

Ján Tedla sa narodil  24. februára 1930 v  Perneku.  Študoval v 

Bratislave, kde maturoval  v roku 1950. Vo vo jnových  rokoch 

1943-45 chodil  do malackého františkánskeho gymnázia.  Študoval 

medicínu v Bratislave na  UK, školu absolvoval v roku 1956. Začal 

pôsobiť v skalickej nemocnici a od roku 1959 až do odchodu do 

dôchodku v roku 1999 pôsobil v malackej nemocnici v  ORL 

ambulancii, od roku 1973 do roku 1999 ak o primár na ORL 

oddelení.  V období 1979 -1990 bol riaditeľom nemocnice.  Zomrel 

26 .  októbra v Malackách, pochoval i  ho na starom cintoríne. Krátko 

po jeho smrti vyšla kniha o histórii malackého zdravo tníctva, 
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ktorej  bol spoluautorom. V roku 2018 inicioval vznik knihy 

o histórii zdravotníctva v  Malackách.  Neskôr sa podieľal  na jej  

príprave až do  uzatvorenia finálnej podoby knihy s názvom 

Malacké zdravotníctvo v historickom vývoji , obrazoch a 

spomienkach. Knihu, ktorú vydalo  mesto Malacky, už v rukách 

nedržal. Zomrel 26. októbra 2019. Pochovali ho na starom 

cintoríne v Malackách.   

 

Likvidácia františkánskeho kláštora  (70 .  výročie)  

 14. apríla 1950 bol v  rámci celoštátnej Akcie K  zlikvidovaný 

františkánsky kláštor v  Malackách ,  rovnako ako iné kláštory. 

V kláštore ,  ktorý existoval takmer 300 rokov, sa nachádzalo viac 

ako 30 rehoľníkov. Z  nich nechali  troch na zabezpečenie 

náboženského života v  meste, ostatných odviezli do Hronského 

Beňadika a  do Malaciek sa už ako členovia kláštornej komunity 

nevrátili .  V  kláštore bolo v tom čase veľké množstvo objektov 

kultúrneho dedičstva,  inventár hospodárskeho charakteru 

a podobne. Menšia časť sa stratila,  liturgické predmety sa 

poväčšine zachovali,  speňažiteľný neživý i  živý inventár prepado l  

v prospech štátu. Kostol naďalej  slúžil svojmu účelu, objekt 

kláštora sa využíval ako škola, istý čas ni ektoré časti  ako súd, 

archív a  podobne. Neskôr pridelili  jedno krídlo pre potreby fary. 

Po roku 1989 sa františkánska rehoľa obnovila,  ale kláštor 

v Malackách sa neobnovil . Objekt sa však v  rámci reštitúcie vrátil 

do rúk rehole.  Podrobnejšie informácie o  likvidácii malackého 

kláštora boli  uvedené v  zápise do kroniky za rok 2010. 

 

Peter J.  Esterle (130 .  výročie narodenia)  

Jozef Esterle sa narodil 30. júna 1890 v Zohore. Vstúpil do 

františkánskeho kláštora, v roku 1914 bol vysvätený za kňaza. Po 
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založení františkánskeho gymnázia v Malackách v roku 1927 sa 

stal  jeho prvým riaditeľom ,  v tejto funkcii zotrval do roku 1939. V 

Malackách viedol aj Mariánsku kong regáciu dievčat, bol 

zakladateľom miestneho odboru Matice slovenskej, pôsobil v 

Okresnej starostlivosti o mládež, bol spovedníkom rehoľníčok -

vincentiek z kláštora v Malom kaštieli.  Zomrel v charitnom dome v 

Beckove. 29. marca 1977.  

 Viac informácií o ňom je uvedených v zápise do kroniky za rok 

2010.  

 

Alfréd Swan  (70. narodeniny) 

Alfréd Swan ,  pochádzajúci z  malackej rodiny, sa narodil sa 

14. októbra 1950 v Bratislave. Detstvo a mladosť strávil 

v Malackách, kde maturoval v roku 1969. Neskôr vyštudoval 

herectvo a bol dlhoročným členom činohry  Novej scény v  

Bratislave. Účinkoval v  mnohých filmoch, divadelných 

i  rozhlasových predstaveniach. Najznámejším filmom, v ktorom 

hral, bol Zastretý farebný svet z roku 1978, v ktorom s tvárnil 

maliara Martina Benku.  Venoval  sa aj prednesu poézie a 

nahrávaniu zvukových kníh .  Do Malaciek sa často vracal ,  pomáhal  

pri príprave  mladých recitá torov, účinkoval aj vo dvoch 

predstaveniach malackých ochotníkov ,  bol jedným z  krstných 

otcov Divadla na hambálku. Spolupracoval tiež pri výskume Múzea 

Michala Tillnera. V roku 2015 sa stal čestným obyvateľom mesta 

Malacky.  

 

Anton Helmar (320. výročie narodenia) 

Anton Helmar sa narodil , resp. pokrstený bol 27. októbra 

1700 v Malackách. Narodil sa v rodine nemeckého úradníka na 

pálffyovskom panstve. Rodina neskôr žila v Stupave, Anton potom 
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študoval na bratislavskom jezuitskom gymnáziu a neskôr na 

trnavskej un iverzite, kde získal doktorát  z  teológie. Zároveň 

vstúpil do jeuzitskej rehole. Za kňaza bol vysvätený v roku 1729. 

Pôsobil ako pedagóg v Bratislave, Trnave, Viedni, Grazi,  Jágri 

(Eger) a Pešti.  Istý čas bol aj v Skalici  a Trenčíne. Venoval sa aj 

písaniu, bol autorom a spoluautorom niekoľkých kníh. Zomrel v 

Budíne 1. januára 1744 vo veku 43 rokov.  
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Zoznam skratiek a značiek  

 

AC –  Atletický klub 

BFZ –  Bratislavský futbalový zväz 

BSK –  Bratislavský samosprávny kraj  

BVS –  Bratislavská vodárenská spoločnosť  

CVČ  –  Centrum voľného času  

CPPPaP –  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a 

prevencie 

ČR –  Česká republika 

ČSFA –  Československá futbalová akadémia  

DHZ –  Dobrovoľný hasičský zbor 

DNH –  Divadlo na hambálku  

EÚ –  Európska únia  

FS –  Folklórny súbor  

HaZZ –  Hasičský a záchranný zbor 

MCK –  Mestské centrum kultúry 

MDD –  Medzinárodný deň detí  

MH –  Malacký hlas 

MsCSS –  Mestské centrum sociálnych s lužieb  

MsP –  Mestská políc ia 

MsÚ –  Mestský úrad  

MsZ –  Mestské zastupiteľstvo  

MŠ –  Materská škola  

MŠR –  Mestská školská rada  

n. o. –  Nezisková organizácia  

NR SR –  Národná rada Slovenskej republiky 

OU –  Odborné učilište  

OZ (o. z.) –  Občianske združenie  

PZ –  Policajný zbor  
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RŠ –  Rada školy  

RTJ –  Robotnícka telovýchovná jednota 

SAV –  Slovenská akadémia vied  

SCK –  Slovenský  cykloklub 

SČK –  Slovenský červený kríž  

SD –  Spoločenský dom  

SNP –  Slovenské národné povstanie  

SOŠ –  Stredná odborná škola  

ŠH –  Športová hala 

ŠK –  Športový klub 

ŠKD –  Školský klub detí  

SOU –  Stredné odborné učilište 

SNP –  Slovenské  národné povstanie  

SpŠ –  Spojená škola 

SR –  Slovenská republika 

ŠJ –  Školská  jedáleň  

ŠKD –  Školský klub detí  

ŠSK –  Športovo-strelecký klub  

TIK –  Turisticko-informačná kancelária  

TJ –  Telovýchovná jednota  

TK –  Tanečný klub  

UK –  Univerzita Komenského  

ÚP –  Územný plán  

ÚPS –  Ústavná pohotovostná služba  

ÚPSVaR –  Úrad práce, sociálnych  vecí a rodiny  

VÚB –  Všeobecná úverová banka  

VZN –  Všeobecne záväzné  nariadenie 

ZPMP - Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím  

ZŠ –  Základná škola  

ZUŠ –  Základná umelecká škola  
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1. Výsledky par lamentných volieb v Malackách  

 

Strana/hnutie                 počet hlasov     percent. podiel  

1. Slov. ľudová strana Andreja Hlinku    15   0,1% 

2. DOBRÁ VOĽBA     295   2,9% 

3. Sloboda a Solidarita     843   8,3% 

4. SME RODINA      954   9,4% 

5. Slovenské Hnutie Obrody       3   0,0% 

6. ZA ĽUDÍ      577   5,7% 

7. MÁME TOHO DOSŤ!      34   0,3% 

8. Hlas pravice          0   0,0% 

9. Slovenská národná strana    176   1,7% 

10. Demokratická strana      12   0,1% 

11. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobn osti (OĽANO), NOVA, 

Kresťanská únia ,  ZMENA ZDOLA         3324   32,9% 

12. Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska 

demokracia       769    7,6% 

13. STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI  2   0,0% 

14. 99% - občiansky hlas       3   0,0% 

15. Kresťanskodemokratické hnutie   270   2,7% 

16. Slovenská liga        2   0,0% 

17. VLASŤ       252   2,5% 

18. MOST - HÍD        42   0,4% 

19. SMER - sociálna demokrac ia         1681   16,6% 

20. SOLIDARITA - Hnutie pracujúcej chudoby       9   0,1% 

21. Hlas ľudu         6   0,1% 

22. Magyar Közösségi Összefogás - Maďarská komunitná 

spolupatričnosť         8   0,1% 

23. Práca slovenského národa      4  0,0% 

24. Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko  732   7,2% 

25. Socialisti.sk        82   0,8% 
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2. Prehľad  dotácií mesta na rok 2020 

 

Prehľad schválených žiadostí  o dotáciu z rozpočtu mesta na 

podporu reprezentácie mesta v oblasti športu 

1.  TJ STROJÁR MALACKY Hádzanársky oddiel  31 000 eur 

2.  FC Malacky       25 000 eur 

3.  Športový klub Žolík Ma lacky       4 000 eur 

4.  MSK Malacky- Mestský  stolnotenisový klub  10 000 eur 

 

 

Prehľad schválených žiadostí  o dotáciu z rozpočtu mesta na 

podporu športových klubov - na činnosť klubu  

1.  LK Sagittarius      789 eur 

2.  AutoKlub Malacky    371 eur  

3.  Alpha Boxing Club          1926 eur  

4.  Záhorácky letecký k lub    235 eur 

5.  Boxing club –  RTJ     690 eur 

6.  ČSFA –  futbalová akadémia         1225 eur 

7.  BENZINOL Team OVM Malacky        1029 eur 

8.  Záhorácky šachový k lub    293 eur 

9.  1. SC Malacky           1089 eur 

10.  SJ SPORT o.z.      428 eur 

11.  OZ Pohybovňa      298 eur 

12.  TIE-BREAK ten isový klub    248 eur 

13.  Mažore tky ELLA    503 eur 

14.  SCK Záhorák      137 eur 

15.  Športovostrelecký klub    880 eur 

16.  ŠK Žolík             1728 eur 

17.  TK Grande     621 eur 

18.  FC Malacky     734 eur 
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19.  TJ STROJÁR          10 314 eur 

20.  MSK Malacky                   1941 eur 

21.  AC Malacky           2724 eur 

22.  KVVZ-Slovenský zväz vojakov v zálohe  707 eur 

23.  Latino School        61 eur 

24.  RC LMK –  leteckí mode lári    857 eur 

25.  Synchronizované plávanie    354 eur 

26.  Buldoci –  sálový futbal   123 eur 

 

 

Prehľad schválených žiadostí  o dotáciu z rezervy primátora - 

športové kluby 

1.  TJ STROJÁR –  basketbal    150 eur 

2.  Športovostrelecký klub     300 eur 

3.  KVVZ –  Slovenský zväz vo jakov v zálohe  300 eur 

4.  KVVZ –  Slovenský zväz vo jakov v zálohe  300 eur 

5.  ŠK Žolík Malacky            3000 eur 

6.  TJ Strojár –  hádzaná     500 eur 

7.  FC Malacky      300 eur 

 

 

Prehľad schválených dotácií  pre občianske združenia a 

organizácie pôsobiace v kultúre  

1.  JDS - ZO Malacky     300 eur 

2.  Malacká šošovica o .z.           2200 eur 

3.  OZ Majella            1500 eur 

4.  OkO SPZ Malacky     800 eur 

5.  FORTUAN o.z.            2000 eur 

6.  Latino School, o.z.     600 eur 

7.  ŠK Dianello      500 eur 
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Prehľad schválených dotácií  z  rezervy primátora pre občianske 

združen ia a organizácie  pôsobiace  v kultúre   

1.  MFF Eko, s.r.o.      500 eur 

2.  Skupina historického šermu    400 eur 

 

 

Prehľad schválených dotácií  pre občianske združenia a 

organizácie v sociálnej oblasti   

1.  Únia nev idiacich a slabozrakých –  ZO č. 52 MA, SC, PK  

400 eur  

1.  Materské centrum Vánok    700 eur 

2.  Jednota dôchodcov na Slovensku –  ZO Malacky  

       1050 eur 

3.  Zlatý vek             1050 eur 

4.  Združenie zdravotne postihnutých Viktória  

               1050 eur 

5.  Klub dôchodcov NAFTA GAS Malacky  250 eur 

6.  Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Malacky   

       1050 eur 

7.  Vstúpte, n.o.            1700 eur 

8.  SČK-ÚS BA okolie     150 eur 

9.  Klub zdravo tne postihnutých detí a  mládeže SZTP Malacky 

       150 eur 

10.  Združenie žien Slovenska, Klub Malacky  150 eur 

11.  Občianske združenie kardioklub v Malackách  

        300 eur 

12.  Svitanie –  ZPMP     200 eur 

13.  ŠK DIANELLO      350 eur 

14.  OZ Protect work     300 eur 
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Prehľad schválených dotácií  z rezervy primátora na podporu 

individuálnych a jednorazových akcií OZ a organizácií a 

organizácie v sociálnej oblast i   

1.  ZO Jedno ty dôchodcov    600 eur 

2.  Združenie kresťanských seniorov Slovenska –  Klub Malacky  

       150 eur 

 

Prehľad  žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta a schválených 

dotácií pre iné neziskové  organizácie  

1.  69 .  zbor M. R. Štefánika Slovenský skauting  Malacky   

       300 eur 

2.  O.Z. Vojenský veterán Bratislava   250 eur 

3.  Naučme sa učiť o.z.     200 eur 

4.  ZSF Klub Filatelistov 52-32 Malacky 250 eur 

 


