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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 2021 sa narodilo 215 Malačanov, z toho 100 chlapcov a 

115 dievčat. Najčastejšími menami boli  Jakub, Matúš, Michal a u 

dievčat Karolína,  Laura, Stela a Sára.  Zomrelo rovnako 215 

obyvateľov mesta, z toho 105 mužov a  110 žien. Do mesta sa 

prisťahovalo 469 ľudí, odsťahovalo sa 458 ľudí.   Sobášov na území 

mesta bolo 97, z toho 73 civilných a 24 cirkevných. Rozvodov bolo 

48. Naďalej  platilo,  že v  meste prechodne 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 republi ky.  Súčasný 

erb bol vytvorený v  90. rokoch 20. storočia na základe najstaršieho 

zachovaného erbu mesta,  pochádzajúceho o d zemepána Štefana 

Balassu z roku 1577. Kaštieľ v  pôvodnom erbe nepredstavoval dnešný 
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pálffyovský 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 šírky –  bieleho, modrého a zeleného. 

Vlajka mesta môže byť doplnená na prednej polovici  erbom mesta a  

ukončená zástrihom do 1/3 jej dĺžky.  

 

 

 

 

Pečať mesta  

Pečať tvorí erb mesta s hrubopisom: „MALACKY“ .  

 

Logo mesta 

 

Logo sa stalo ďalším oficiálnym  symbolom mesta v roku 2003. 

Autorom loga je Vladimír  Jurkovič  a Stano Bellan.  
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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 mesta 

 

Insígnie mesta Malacky tvorila primáto rská reťaz. Pozostávala z 

medaily, na ktorej  bol erb mesta, a ohniviek tvoriacich reťaz. 

Primátorskú reťaz uchovával primátor mesta.  Mestské insígnie 

používal na pôde mesta primátor alebo MsZ schválení poslanci pri  

slávnos tných príležitostiach, slávnostných zasadnutiach mestského 

zastupiteľstva,  oficiálnych návštevách, obradoch. Na pôde mimo mesta 

používal mestské insígnie primátor na vyjadrenie symbolu štatutárnej  

reprezen tácie mesta pri slávnostných príležitostiac h, oficiálnych 

ceremoniáloch a podobne.  
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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 zastupiteľstva1.  

 

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 2021 bolo zloženie MsZ  nezmenené ,  plynulo štvorročné 

funkčné obdobie od roku 2018. 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),  

- Mgr. Martin Mráz (nezávislý),  

- za volebný obvod č. 4:  

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



 11 

- 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.   

 

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 2021 v tom to zložení:   

Komisia pre vzdelávanie  

Predseda: Mgr. Daniel  Masarovič  

Podpredseda: RNDr. Pavol Tedla  
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Členovia: PaedDr. Viera Mária Adamovičová, prof.  PhDr. R óbert  

Babeľa, PhD., MBA, PaedDr. Jana Pagáčov á, PaedDr. Ľubica 

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

Lenka Kožuchová.  

Tajomníčka komisie:  Mgr. Alexandra Hrnková.  

 

Komisia pre šport a mládež  

Predseda: Mgr. Anton Pašteka  

Podpredseda: Ladislav Čas  

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

Pavol Oreský, Mgr. Alžbeta Šurinová, Mg r.  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, Mgr. Pavlína 

Habová, Bc.  Milan Kojs. Ing. Ivana Kovárová, PhD.,  Lenka Osuská, 

Andrej Vaculovič .  

Tajomníčka komisie:  Mgr.  Katarína Krišková.   

  

Komisia pre sociálne veci a zdravotníctvo 

Predseda: MUDr. Marian Haramia  

Podpredsedníčka: Mgr .  MgA. Ka tarína Trenčanská  

Členov ia:  Mgr.  Adela Ondrisková, PhDr. Štefan Dvorský, PaeDr. 

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

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

Tajomníčka  komisie:  Mgr. Alena Kmecová.   
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Komisia pre územný rozvoj,  dopravu a životné prostredie 

Predseda: Ing. Pavel Spusta  

Podpredseda: Mgr. Martin Mráz 

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 Fe riancová.  

 

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 

postihnutím. Rada bola zostavená ako jedenásťčlenná. Členmi boli  

Daniela Bukovská ,  predsedníčka Jednoty dôchodcov Slovenska –  ZO 

Malacky, Viera Janečková, predsedníčka Slovenského zväzu telesne 

postihnutých –  ZO Malacky, Peter Veruzáb ,  člen Únie nevidiacich a 

slabozrakých - ZO č. 52 Malacky, Pezinok, Senec,  Juraj Balogh, 

predseda OZ Zlatý vek, Stanislava Balážová ,  predsedníčka  ZZP 

Viktória –  ZO Malacky, Viera Lahová ,  predseda Združenia 

kresťanských seniorov Slovenska –  Klub Malacky, Titus Gajar,  

predseda OZ Kardioklub Malacky, Viera Šimeková, predsedníčka  
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Svitania –  ZPMP v Malackách, Mária Knotková, predsedníčka Klubu 

zdravotne postihnutej  mládeže a detí  Malacky, Lucia Vidanová, 

zástupkyňa Vstúpte,  n.  o.  a  Veronika Jahodová, vedúca Denného 

centra (Klubu dôchodcov) mesta Malacky –  MsÚ Malacky. 

Koordinátorkou Rady bola Alena Kmecová z MsÚ. Zasadnutie Rady 

v tomto roku bolo v júni, diskutovalo sa o aktuálnych problémoch 

seniorov a o plánoch mesta .  

 

Zasadnutia Mestského zastupiteľstva  

MsZ sa stretávalo pravidelne, najmenej raz za dva mesiace.  

V priebehu roka 2021 sa poslanci na zasadnutí  MsZ stretl i osemkrát.  

Prvé dve zasadnutia MsZ prebiehali vzhľadom na epidemiologické 

obmedzenia cez internet formou videokonferencie. Od mája boli  

zasadnutia opäť klasické v prezenčnej podobe .  

Spôsobilé rokovať a  uznášať sa  bolo MsZ vtedy, ak sa 

zasadnutia zúčastni la viac ako polovica všetkých  poslancov. V roku 

2021 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 verejné.  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 bol prenášaný cez in ternet v reálnom čase, 

neskôr bol vždy na webs tránke mesta zvukový záznam aj videozáznam. 

Na webstránke mesta boli  uložené aj  zápisnice zo zasadaní MsZ, 

uznesenia, hlasovania a informácia o  účasti poslancov .  

 

1. zasadnutie 20. januára 

Predmetom rokovania boli  len dva body. Poslanci schv álili  návrh na I.  

zmenu rozpočtu na rok 2021  a správu o kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky za rok 2020. 
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2. zasadnutie 25. marca 

Poslanci schválili  VZN o úhradách za sociál ne služby poskytované 

mestom Malacky, novelizovali VZN (č. 20/2020) o úhradách za 

poskytovanie sociálnej služby v zariaden í  starostlivosti  o deti do troch 

rokov veku dieťaťa a zrušili VZN (č.  11/2011) o prevádzkovom 

poriadku na verejných ihriskách na území  mesta Malacky. MsZ 

schválilo zrušenie nadácie Pro Malacky, ktorá sa v uplynulých rokoch 

vzhľadom na náročnosť splnenia podmienok a fungujúcom systéme 

dotácií  mesta javila ako nepotrebná.   

 

3. zasadnutie 27. mája  

MsZ schválilo záverečný účet mesta za rok 2020 a správy o 

hospodárení príspevkových a rozpočtových organizácií  za rovnaké  

obdobie. Schválili  tiež mimoriadnu dotáciu pre spoločnosť 

Nemocničná, a.s.  vo výške 122 tisíc eur.   Išlo prostriedky účelovo 

viazané na realizáciu projektu: „Skvalitnenie posky tovania zdravotnej 

starostlivosti v regióne Malacky a okolie, skval itnenie diagnost iky, 

zvyšovanie bezpečnosti pacienta a  zdravotníckeho personálu“, pričom 

celú sumu poskytol BSK ako dotáciu pre mesto viazanú na tento účel .  

Tieto prostriedky teda nezaťažil i mestský rozpočet. Poslanci tiež 

zobrali na vedomie informáciu o urbanistickej  štúdii zóny Majer .  

 

4. zasadnutie 24. júna 

MsZ aktualizovalo tri VZN - VZN č. 15/2020 o výške dotácie na 

prevádzku a mzdy na žiaka základnej školy,  dieťa materskej školy a 

dieťa školského zariadenia na rok 2021  (dôvodom bol vznik novej MŠ 

ako organizačnej  zložky Spojenej školy sv. F. Assiského), ďalej  VZN 

č. 10/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a 

výdavkov v školách a školských zariadeniach v znení VZN č. 16/2020 

(dôvodom bola zmena zákona) a ti ež VZN č. 5/2020 o školských 

obvodoch základných škôl v znení neskorších VZN (išlo o zm enšenie 

školského obvodu v Malackách, ktorého súčasťou prestali byť obce 
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Suchohrad a Kostolište). Schválilo aj  VZN o podmienkach nájmu 

bytov vo vlastníctve mesta Malacky.  Poslanci t iež schválil i  zmenu 

rozpočtu mesta a všetkých troch príspevkových organizác i í  mesta. 

Schválil i  aj zadanie Územného plánu zóny Malacky –  Mayer a ďalšie 

materiály.  

 

5. zasadnutie  26. augusta 

Poslanci schválili  dlhodobý prenájom mestských pozemkov v prospech 

spoločnosti TEKOS, spol. s r. o. za účelom realizácie projektu “Areál 

pre spracovanie BRKO - Malacky”. Schválil i  tiež predĺženie platnosti  

dovtedajšieho PHSR do roku 2025. Schv álili  aj predloženie žiadosti  o 

nenávratný finančný príspevok za úče lom realizácie cyklotrasy 

Pezinská-Padzelek. 

 

6. zasadnutie 23. septembra 

MsZ schváli lo doplnok VZN o miestnych daniach a o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, týkajúci sa 

zníženia dane za užívanie verejného priestranstva pre orgány verejnej  

moci v pracovných dňoch.  Schválilo aj  VZN o určení spádovej MŠ v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Vzhľadom na to,  že v meste bola 

jedna MŠ ako samostatný právny subjekt, bol a spádovou školou pre 

celé mesto.  Ďalším schváleným predpisom bolo VZN o podmienkach 

prevádzkovania hazardných hier.  Zároveň bolo zrušené VZN o 

rozhodovaní o opravnom prostriedku (odvolaní) proti rozhodnutiu 

riaditeľa základnej umeleckej školy, materskej š koly a školského 

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Malack y. Poslanci 

schválili  aj predloženie žiadost i  o nenávratný finančný príspevok za 

účelom realizácie cyklotrasy Píla -zámocký park.  

 

7. zasadnutie 11. októbra 

Jediným bodom programu bolo schválenie prevodu menšieho pozemku 

v podielovom spoluvlastníctve fyzickej osoby v správe SPF v prospech 
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mesta Malacky. Išlo o pozemok oproti ZŠ Dr. J. Dérera, na ktorom sa 

nachádzal chodník vedľa priechodu pre chodcov. Do programu boli  

doplnené ešte dva body .  Poslanci schválili  návrh na schv álenie 

projektu "Cyklotrasa Píla a úprava spevnených plôch a komunikácií". 

Na záver odznela informácia o aktuálnom stave a riešení otázky 

transformácie malackej nemocnice v súvislosti  s  reformou 

zdravotníctva.  V diskusii  vystúpil aj  riaditeľ spoločnosti  Nemocničná 

a.s. Mgr. Miroslav Kočan. (Doplniť z článku ) 

 

8. zasadnutie 9.  decembra 

Poslanci schváli li  VZN o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 

ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na rok 2022, ďalej VZN, 

ktorým sa mení VZN mesta Malacky č. 10/2019 o výške príspevku na 

čiastočnú  úhradu nákladov a výdavkov v školách a škols kých 

zariadeniach v znení neskorších VZN, tretím schváleným predpisom 

bolo VZN, ktorým sa mení VZN o úhradách za poskytovanie sociálnej  

služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a 

VZN o určení pravidiel času predaja v ob chode a času prevádzky. MsZ 

zároveň zrušilo VZN o chove a držaní zvierat na území mesta Malacky 

z roku 2009. Poslanci tiež schváli li  rozpočet mesta a ro zpočtových 

organizácií mesta na rok 2022, rovnako aj rozpočty príspevkových 

organizácií mesta na rok 2022. Schvál ilo aj  Program hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja mesta Malacky a Komunitný plán sociálnych 

služieb. Zároveň aktualizovali Generel  cyklistickej  dopravy mesta 

Malacky z roku 2016. 

 

 

Mestský úrad (MsÚ)   

 Mestský úrad sídli l 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, 
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zostavovať návrh rozpočtu úradu a zabezpečovať jeho plnenie,  

podpisovať spolu  s primátorom zápisnice zo zasadnutí MsZ, 

zúčastňovať sa na zasadnutí MsZ s poradným hlasom, zúčastňovať sa 

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

ktoré jej uloží MsZ a p rimátor mesta. Prednostka MsÚ zodpovedala za  

svoju č innosť primátorovi.  

 Základným predpisom mes ta bol štatút  mesta,  ktorý upravoval 

v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi pos tavenie 

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, form y a metódy ich 

činnos ti ,  symboly mesta a ďalšie záležitosti.  

 Počas sprísneného režimu pandémie nemala verejnosť prístup do 

budovy úradu (s výnimkou klientov (Sociá lnej  poisťovne a 

zdravotných poisťovní),  kontakt prebiehal telefonicky alebo 

elektronicky. 

 Malacky obhájili  celoslovenské prvenstvo –  boli vyhodnotené 

ako najlepšia samospráva v kategórii do 20 tisíc obyvateľov pri riešení 

podnetov a komunikácii s obyvateľmi v rámci portálu Odkaz pre 

starostu.  

 26. októbra zaregistrovalo mesto kybernetický útok na MsÚ, 

označovaný aj ako ramsomvé rový útok. Ten spôsobil kolaps 

počítačových systémov mesta a úrad pracoval v obmedzenom režime ,  

bežnú prevádzku mala matrika,  podateľňa a  evidencia obyvateľov .  

Obmedzená bola aj e -mailová komunikácia. Podľa zverejnených 

informácií išlo pravdepodobne o  útok zo zahraničia. Po niekoľkých 

dňoch  sa postupne začal chod systémov, do konca mesiaca však nebol 

naplno obnovený.  

 Na fasáde budovy MsÚ koncom roka nahradila pôvodnú klasickú 

vývesnú úradnú tabuľu elektronická tabuľa, kto rá bola v prevádzke 24 

hodín denne. 
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Mestská polícia (MsP) 

Zriaďovateľom MsP bolo mesto Malacky.  MsP sídli la 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.  

MsP v roku 2021 prevádzkovala tri vozidlá:  Suzuki Vitara,  

Nissan Leaf a Opel Combo. Vo februára dostala MsP defibrilátor -  

prístroj určený na podporu činnosti srdca. Bol umiestnený v jednom z 

vozidiel MsP. V meste bol vytvorený kamerový systém, mapujúci 

situáciu na strategických miestach. Kamerový systém tvorilo 40 

kamier.  V roku 2021 vykonávali  obsluhu kamerového systému piati  

zdravotne postihnutí  pracovníci v  rámci  projektu chránenej dielne.  

MsP v Malackách v záujme zvyšovania bezpečnosti  občanov 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  

službukonajúci pracovníci kontro lu objektu a prípadných narušiteľov  

zadržali.  Prioritou nebola osoba páchateľa, ale ochrana majetku 

klienta (firmy).  V tomto roku bolo na pult centralizovanej ochrany 

pripojených 62 objektov.  

MsP venovala veľkú pozornosť preventívnym aktivitám, ťažisko 

tvoril Komplexný program prevencie kriminality, určený pre rôzne 

vekové skupiny od detí  po seniorov.  Pr íslušníci  MsP  zabezpečova li  

taktiež kontrolu priechodov pre chodcov v  blízkosti  základných škôl.  

Kontroly sa vykonávali  v čase školského vyučovan ia v čase od 7.20 

do 7.55 hod pri priechodoch na ul. M. R. Štefánika ,  na Mierovom 

námestí , na ul.  Cesta mládeže a na Brnianskej ulici .  

Okrem uvedených činností zabezpečovala MsP ďalšie činnosti –  
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prijímala a preverovala oznámenia a písomnosti,  zabezpečovala 

verejný poriadok pri  usporiadaní športových a  iných podujatí ,  

vykonávala odchyt túlavých zvierat atď .  MsP v roku 2021 zisti la 1065 

priestupkov a ďalš ích 691 priestupkov prijala ako oznámenia ,  čo bolo 

výrazne menej ako v predchádzajúcom roku. Z toho v blokovom 

konaní  sa vybavilo 1072 priestupkov v celkovej výške 16115 eur.  

Počas celého roka odchytili príslušníci MsP na území mesta 111 psov.  

Z toho 34 psov odovzdali do karanténnej stanice na Stupavskej  ulici a 

77 psov bolo odovzdaných majiteľom.    

 

 

Mestské organizácie   

 

Rozpočtové organizácie 

 Do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta patri la Materská škola s 

elokovanými triedami 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 s lužieb (podrobnejš ie 

v kapitole Sociálna oblasť a zdravotníctvo).  

 

 

Obchodné spoločnos ti  s účasťou mesta 

 

Tekos Malacky, s.  r. o.  

 Obchodná spoločnosť so 100-precentnou účasťou mesta sídlila 

na Partizánskej ulici.  Predmetom podnikania spoločnos ti  bolo 
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poskytovanie zmluvne požadovaného servisu jedinému spoločníkovi - 

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

mesto Malacky poskytoval Tekos vozidlá, stroje a zariadenia pre 

zabezpečovanie údržby miestnych komunikácií,  čistenie mesta, údržbu 

verejného osvetlen ia, 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 .  

   

Šport aréna  Malacky, s.  r.  o.  

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

stopercentnou majetkovou účasťou  mesta Malacky. Zástupcovia mesta 

v orgánoch spo ločnosti boli  Ing. Dušan Rusňák (konateľ), dozorná rad 

v zložení Ing. Ľubica Čikošová, Ing. Marian Andil a Ing. Adam Jan ík.  

 

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  a MsZ na marcovom zasadnutí schválilo jej  zrušenie .  

.  

Zastupiteľstvo BSK 

 Malacký obvod v zastupiteľstve BSK od volieb v roku 2017 

zastupovali Juraj Říha a  Lucia Vidanová (volebný obvod Malacky, 
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Studienka a vojenský obvod Záhorie)2,  okres Malacky v zastupiteľstve 

BSK reprezentovali  okrem malackých poslancov aj  Peter Tydlitát3, 

Dušan Dvoran4,  Peter Švaral 5 a Martin Smeja6.   

 

Iné inštitúcie  

 

Štátna polícia  

Okresné riaditeľstvo PZ sídlilo na Zámockej ulici č. 5.  

Riaditeľom bol kp t .  JUDr. Andrej Kliment. Ten nahrad il  dovtedajšieho 

riaditeľa plk. Mgr. Petra Kubinu, k torý odišiel do dôchodku. V meste 

pôsobilo obvodné oddelenie PZ. V jeho územnej pôsobnosti boli 

okrem Malaciek aj  Kostolište, Veľké Leváre,  Závod, Studienka  

a Plavecký Štvrtok .  V meste Malacky nebola samostatne zriadená 

hliadková služba.  

 

Súdnictvo a prokuratúra 

Okresný súd sídli l na Mierovom námestí č.  10. Predsedníčkou 

súdu bola JUDr. Viera Malinowska. Ministerstvo spravodlivosti v 

rámci pripravovanej  reformy uvažovalo o zrušení okresného súdu 

Malacky. Mesto Malacky vo februári vyjadrilo nesúhlas s uvedeným 

plánom. 

Okresná prokuratúra sídli la na Sasinkovej ulici č.  71. Okresným 

prokurátorom bol Mgr.  Alexander Péter.  

 

Hasiči  

Riadi teľom  Okresného riaditeľstva Hasičského a  záchranného 

zboru v Malackách bol plk. Mgr. Juraj Slovinský, ktorý podľa 

v januári zverejnenej informácie odišiel  do výslu hového dôchodku. 

 
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) 
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Novým riaditeľom sa stal  pplk.  JUDr. Rastislava Kalman. Veliteľom  

Záchrannej brigády HaZZ,  ktorý sídlil  na Továrenskej ulici , bol pplk.  

Ing. Emil Horváth. 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  stavieb projektovú 

dokumentáciu stavieb a  následne v rámci kolaudačného konania 

splnenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnos t i  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 l  Miroslav Polák. 

 

Okresný úrad a okresný úrad 

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

právnickou osobou spadajúcou pod Ministerstvo vnútra SR.  

Prednostom úradu bol Jozef Chynoranský. 

Organizačne  sa úrad členil na t ieto odbory: cestnej dopravy a 

pozemných komunikácií, starostlivosti o ž ivotné prostredie,  

pozemkový, katastrálny.  

 

Daňový úrad  

 Daňový úrad sídlil  na Záhoráckej ulici 17. 

 

 

Medzinárodná spolupráca 

 

Partnerské mestá Malaciek 

 V roku 2021 boli  partnerskými mestami Malaciek naďalej  

maďarské mesta Sarvaš a  Albertirša, poľské mesto Žnin a moravské 
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mesto Veselí  nad Moravou .  Kontakty s partnerskými mestami boli 

vzhľadom  na pandémiu koronavírusu obmedzené.  

 

Iné udalosti  

 

Korona vírus (COVID-19) 

 Pandémia pokračovala aj  v  tomto roku .  Počas tohto obdob ia 

prevládali  v spoločnosti negatívne emócie,  hnev a rôzne protichodné 

názory. V tomto roku boli dve vlny pandémie - druhá trvala od 

predchádzajúceho roka do jari tohto roka a tre tia sa začala naplno na 

jeseň. V období medzi nimi bola výrazná mediálna kamp aň s  cieľom 

zaočkovania čo najväčšej časti populácie. Prieb ežný vývoj sme 

zaznamenali  chronologicky. Vedľajším sprievodným javom kampane a 

vôbec prezentovania pandémie v  médiách bolo vyvolanie obáv v 

spoločnosti , niektorí  nazývali  pandémiu pandémiou strach u. Celkovo 

napätie v spoločnosti  rástlo a urýchľovalo v spo ločnosti procesy, ktoré 

boli predtým v úzadí. Polarizácia spojená s emóciami často v  rámci 

rodín alebo blízkych pria teľov viedla ku konfliktom takej intenzity, 

aká na našom území zrejme nebola od 9 0. rokov 20. storočia za čias 

Vladimíra Mečiara.  Veľkú úlohu v tom zohrali  diskusie na sociálnych 

sieťach  Narastala polarizácia medzi zástancami a odporcami 

očkovania. Jedni argumentovali vedecky, a podstatou bolo z ískanie 

kolektívnej imunity,  ak by sa zaočkovala väčšia časť obyvateľstva,  

ochranu pred ťažkým priebehom choroby a možnosť úplného 

uvoľnenia opatrení,  teda ukončenia pandémie ako problému. Druhí 

upozorňovali na nedostatočné znalosti  a skúsenosti  s  krátkodobými i 

dlhodobými vedľajšími účinkami vak cíny a tiež na dočasnú imunitu 

očkovaných, teda podľa nich očkovanie neviedlo k úplnému vyriešeniu 

problému a videli v ňom určité riziko.  Zjednodušene možno zhrnúť, že 

jedna skupina ľudí mala veľké obavy z choroby, dodržiavala opatrenia 

v maximálnej miere a zúčastnila sa očkovania proti vírusu. Druhá 

skupina považovala mediálne spravodajstvo a obavy ľudí za prehnané 
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a viac ako choroby sa obávala následkov očkovania.  Osobné 

konfrontácie, ale najmä diskusie na sociálnych sieťach a vôbec na 

internete boli plné emócií  a celá situácia ľudí rozdeľovala .  

V nasledujúcich riadkoch uvedieme základné informácie 

o pandémii,  týkajúce sa bezprostredne Malaciek a zoradené 

chronologicky.   

 

1.1.  

Už  koncom predchádzajúceho roka narastali počty prípadov 

pozitívnych na COVID-19 a dosahovali  rekordné čísla.  Od tohto dňa 

začali platiť prísnejšie pravidlá. Núdzový stav pretrvával aj naďalej,  

ale zákaz vychádzania mal menej výnimiek. Výnimky sa týkali  nákupu 

základných potravín,  nevyhnutných služieb, návštev lekára a podobne. 

Cesta do práce nebola  zakázaná, ale v čo najväčšej  miere mala byť 

vykonávaná z domu, ak to bolo možné. Školy mali  aj  naďalej  

plánované vianočné prázdniny a hromadné podujatia boli  zak ázané, 

vrátane návštev v rámci rodín, bohoslužieb a podobne. V meste 

naďalej pôsobili dve odberné miesta s antigénovými tes tami (v kaštieli 

a vo vojenskom objekte na s ídlisku Juh).   

 

11. 1.  

Stále boli  veľké prírastky nakazených, ale zároveň rástol  aj  

počet vyliečených. V tento deň bolo vykonaných na Slovensku 12 119 

PCR testov, z toho bolo pozit ívnych 2410 ľudí (menej ako 20 percent). 

Antigénových testov bolo vykonaných 72 320, z testovaných bolo 

3484 ľudí pozitívnych. Pribudlo 3516 vyliečených pacientov a 95 

úmrtí . Zaočkovaných bolo do tohto dňa (vrátane) 31 785 ľudí na území 

celej  SR.   

 

15.1.  

Malacká nemocnica zmenila geriatrické oddeleni e na COVID 

oddelenie s dvanástimi lôžkami. Pacienti  s COVIDom sa liečili už od 
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decembra. V tejto dobe prijímala len pacientov s akútnymi 

problémami. 

 

20. 1.  

Začalo sa s priebežným týždeň trvajúcim celoplošným 

testovaním obyvateľov vo veku 15-65 rokov, označeným ako skríning. 

V tento deň (streda) bolo vytvorených v mes te Malacky päť 

testovacích (odberných) miest ,  ktorých vykonali  2556 testov. 

Pozitívnych bolo 44 ľudí, čo predstavovalo 1,7 percent .  

 

27. 1.  

Počas testovania (20. -26. 1.) bolo v Malackách testovaných 13 

154 ľudí, z toho bolo  206 pozitívnych (1,56 percenta).  Keďže 

pozitivita v celom okrese prekročila jedno percento, pripravovalo sa aj  

druhé kolo testovania.  

 

3. 2.  

V druhom kole testovania,  ktoré prebiehalo od 27. januára do 2.  

februára, vykonali v  Malackách 11 646 testov, ktoré odhalili  212 

pozitívnych prípadov (1,82 percenta) 

 

8. 2.  

Začal platiť tzv. covid automat,  ktorý stanovoval podľa počtu 

pozitívnych prípadov farebné pásma. Podľa toho ,  do akého pásma sa 

vzhľadom na uplynulé dni krajina zaradi la, boli dopredu dané 

vyplývajúce obmedzenia. V tento deň krajina zotrvala v najhoršom - 

čiernom pásme (štvrtý stupeň varovania). Naďalej  plati l zákaz 

vychádzania, ktorý mal výnimky. Väčšinou však boli podmienené 

negatívnym testom. Karanténa sa predĺžila z  desať na štrnásť dní.  

Zároveň, keďže okres Malacky bol zaradený do tzv. bordového pásma 

(tretí stupeň varovania), sa deti mohli  teoreticky vrátiť do  škôl - 

materských a prvého stupňa základných, ako a j  žiaci  maturitných 
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ročníkov stredných škôl. Podmienkou  bol negatívny test jedného z 

rodičov, príp.  priamo dospelých ž iakov stredných škôl.  Nakoniec však 

mali ísť do školy len žiaci  cirkevnej Spojenej ško ly Sv. F. Assiského, 

štátne MŠ a ZŠ pokračovali  na základe rozhodnutia primátora ako 

zriaďovateľa v dištančnom vzdelávaní. Doma však na poslednú chvíľu 

zostali  aj  žiaci  cirkevnej školy,  na základe rozhodnutia regionálneho 

hygienika. Vzhľadom na to, že okres nebol v čiernom pásme, 

podmienky boli  voľnejšie, ale naďalej  prísne .  

  

22. 2.  

V tento deň, napriek tomu, že okres zostal v bordovom pásme, 

sa žiaci MŠ a   prvého stupňa ZŠ vrátili  do škôl, rovnako žiaci 

maturitného ročníka ci rkevného gymnázia.  Maturitný ročník štátneho 

gymnázia sa vrátil  do školy v predchádzajúcom týždni. Na vstup do 

úradov, pošty a podobne bo l  potrebný certifikát o negatí vnom 

antigénovom alebo PCR teste nie staršom ako sedem  dní .  

  

1. 3.  

Takmer rok od zaregistrovania prvého prípadu ochorenia 

COVID-19 na Slovensku sa situácia po vyše d vojmesačnom tzv. 

lockdowne nezlepšovala. Na konci februára parlament predĺžil  

núdzový stav. V celoslovenskom meradle denne vykonali v priemere 

denne približne desaťtisíc testov, z nich asi 20 percent bolo 

poz itívnych. Ďalších pozitívnych odhalili  antigénov é testy.  Každý deň 

v súvislosti  s  chorobou zomrelo približne sto ľudí na území štátu. K 

tomuto dňu bolo zaočkovaných vakcínou proti  chorobe vyše 300-tisíc 

ľudí, z nich vyše 130 -tisíc bolo zaočkovaných úplne - aj druhou 

dávkou. Vláda vzhľadom na nezlepšovan ie stavu pristúpila k 

sprísneniu pravidiel ,  po diskusiách s  odborníkmi.  
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3. 3.  

V tento deň začali platiť prísnejšie pravidlá schválené vládou.  

Opäť  sa zatvorili školy, s výnimkou MŠ a prvého stupňa ZŠ pre deti  

rodičov z tzv. kritickej infraštruktúry. Keďž e v našom regióne boli v 

tomto týždni jarné prázdniny, deti  navštevovali MŠ a prvý stupeň  ZŠ 

len v predchádzajúcom týždni. Žiaci druhého stupňa  ZŠ a  

stredoškoláci mali vyučovanie  cez internet nepretržite od októbra 

predchádzajúceho roka. Vysokoškoláci  od z ačiatku akademického 

roka, resp. od letného semestra predchádzajúceho akademického roka.   

Bol zavedený nočný zákaz vychádzania od 20.00 do 1.00 h 

nasledujúceho dňa, výnimkami bol i  cesta za prácou alebo na 

nevyhnutné lekárske ošetrenie.  Ľudia s potvrdeným o chorením COVID 

(tzv. pozit ívni),  ktorí mali doteraz výnimku  z karantény pre nákupy,  

od tohto dňa výnimku pre tento účel nemali.  Mohli  len v nevyhnutných 

prípadoch ísť do lekárne a k lekárovi. Opäť plati l plošný zákaz 

cestovania mimo okresu . 

Súčasťou opatrení bolo aj sprísnenie kontrol , ktoré boli do tohto 

dňa minimálne, ako aj zvýšenie finančnej podpory pre ľudí,  ktorých sa 

aktuálna situácia výrazne dotkla (pandemické PN a OČR a podobne). 

Súčasťou bolo aj “zabezpečiť dennú medializáciu počtu vykonaných 

kontrol ,  udelených pokút a exemplárnych prípadov” a “zastaviť 

prezenčný výkon práce, ktorá ni e je nevyhnutná” .  

  

8. 3.  

Namies to rúšok boli v obchodoch od tohto dňa povinné 

respirátory v obchodoch a hromadnej dop rave.  

Po jarných prázdninách sa začalo prezenčné vyučovanie v prvom 

stupni ZŠ okrem cirkevnej Spojenej ško ly sv. F.  Assiského. V tejto 

škole pokračovali všetci žiaci , aj  maturanti, v dištančnom vzdelávaní.  

Maturitný ročník štátneho gymnázia sa vrátil aj po prázdninách k 

prezenčnému vzdelávaniu .  
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15. 3.  15 .  marca 2021 vo všetkých interiéroch (okrem detí  do 

ukončenia ZŠ 1. stupňa ZŠ, ktoré používajú rúško) - používané 

povinne respirátory minimálne FFP2. 

 

 

12. 4.  

Už pred Veľkou  nocou, teda začiatkom apríla, klesali počty 

nakazených ochorením COVID. V tento deň sa preto plošne otvoril i  

MŠ a všetky ročníky prvého s tupňa ZŠ. Vzhľadom na regioná lne 

opatrenia to bolo možné už od  februára, ale cirkevná škola bola v 

marci a na začiatku  apríla zatvorená. 

 

17. 4. sobota 

Cez víkend počas uplynulých mesiacov prebieha lo v meste 

masívne testovanie,  keďže výnimky zo stále platiaceho zákazu 

vychádzania boli  podmienené okrem iného negatívnym antigénovým 

testom. Klesajúcu tendenciu počtu pozitívnych prípadov potvrdil aj 

tento deň - v celoštátnom meradle bolo testovaných PCR  testami 17 

057 ľudí, z toho bolo pozitívnych 638 (vyše 3,7  percent) a  

antigénovými testami 515 567 ľudí, z toho pozitívnych 1 909 (3,7 

percent). V predchádzajúcich dňoch sa poz itivita (PCR testami) 

pohybovala okolo 10 percent,  pred niekoľkými týždňami, ke ď táto 

vlna pandémie dosiahla vrchol,  to bolo okolo dvadsať  percent.   

K tomuto dátumu bolo zaevidovaných spolu 11 106 úmr tí  v 

súvislosti s chorobou COVID-19, od začiatku jej evidencie v SR. 

Zaočkovaných prvou dávkou bolo 942 063 ľudí, druhou dávkou 344 

633 ľudí .  

 

19. 4.  

V tento deň boli mierne uvoľnené pravidlá. S tále pretrvával 

núdzový stav.  V škole boli len žiaci  MŠ, prvéh o stupňa a 8. a 9.  

ročníka ZŠ a žiaci posledného ročníka  gymnázií.  V školách (okrem 
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MŠ) bo l i  pov inné rúška, ale už nie respirátory. Bolo možné otvoriť 

všetky obchody a služby s obmedzením, aby n a 15 metrov prevádzky 

pripadal  jeden človek. Rovnaké pravidlo plati lo pre bohoslužby ,  ale aj  

pre múzeá, botanické záhrady a zoologické záhrady. Bazény, knižni ce 

a športoviská v exteriéri mali obmed zenie na maximálne šesť ľudí.  

Práca z domu bola stále odporúčaná a bol umožnený pohyb v prírode 

aj mimo okresu. Hotely mohli fungovať v obmedzenom režime, bez 

reštaurácií.  Stále  bol podmienkou aktuálny negatívny  test.  

 

26. 4.  

V tento deň boli otvorené terasy reštaurácií a posilňovne .  

 

29. 4.  

V tento deň sa núdzový stav predĺžil o ďalších 30  dní.  Nočný 

zákaz vychádzania sa posunul,  začiatok bol o 21. hodine.  

 

3. 5.   

Od tohto dňa nebolo po trebné preukazovať sa v školách a 

zamestnaní negatívnym testom.   

 

10. 5.  

Malacký okres,  ale aj celá krajina sa v rámci COVID au tomatu 

posunula do ružovej fa rby (prvý stupeň varovania),  predtým bola v 

červenej. Znamenalo to ďalšie mierne uvoľneni e obmedzení.  Súčasťou 

bol návrat s tredoškolákov do škôl. Za určitých obmedzení boli  

povolené divadlá, koncerty a podobne, kino ešte nie.   

 

14. 5.  

Parlament schválil  novelu zákona o hospodárskej mobili zácii  a 

následne vláda schválila zrušenie núdzového stav u (od nasledujúceho 

dňa).  Tieto dve uznesenia spolu úzko súviseli,  pretože niek toré 

dôležité obmedzenia, ktoré platili  počas núdzového sta vu, sa novelou 



 31 

uvedeného zákona umožnili aj počas mimoriadnej situácie. Ukončenie 

núdzového stavu znamenalo koniec zák azu vychádzania a zákazu 

zhromažďovania a ďalších obmedzení spojených s núdzovým stavom. 

Ten trval sedem mesiacov. Skončila sa aj pracovná  povinnosť 

zdravotníkov. Tí z  nich, ktorí počas núdzového stavu podali výpoveď, 

nemohli odísť zo zamestnania napriek u plynutiu výpovednej doby. Po 

zrušení núdzového stavu, ak už uplynula výpovedná doba ,  mohli odísť .  

 

31. 5.  

Opäť sa uvoľnili  podmienky - dôvodom bolo preradenie okresu v  

covid automate do žltej farby, označovanej ako prvý stupeň 

ostražitosti.  Respirátory neboli  povinné, rúška  len v interiéroch a na 

hromadných podujatiach. Na hromadných , kultúrnych a iných 

podujatiach sa zvýšil možný počet účas tníkov, v interiéri na polovicu 

kapacity.  V reštauráciách mohlo sedieť v interiéri šesť osôb pri stole 

alebo osoby z jednej domácnosti , pri  dodržaní dvojmetrových 

odstupov medzi stolmi.   

 

9. 7.  

Vzhľadom na nové mutácie vírusu a dovolenkovú sezónu sa 

sprísnili  pravidlá návratu na Sloven sko. Zaočkovaným stačilo 

preukázať sa potvrdením o očkovaní, ak sa vrátili  zo zahraničia autom. 

Ak sa vrátil i  z rizikovej krajiny lietadlom, potrebovali  negatívny PCR 

test .  Nezaočkovaní mali povinnosť karantény s možnosťou ukon čiť 

karanténu v prípade negat ívneho PCR testu najskôr po piat ich dňoch. 

PCR testy boli  spoplatnené. 

 

12. 7.  

Malacký okres sa od tohto dňa dostal  do tzv. zeleného pásma, čo 

znamenalo predovšetkým zvýšenie kapacity (počtu účastníkov) 

hromadných podujatí .   
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16. 8.  

Platil nový covid automat, aj podľa neho Malacky zostávali v 

zelenom pásme. V médiách sa už objavovali informác ie o nástupe 

tretej  vlny epidémie.  Na verejnosti sa šírili  informácie o kritickom 

stave a predpokladanom obmedzovaní v druhej polovici sep tembra.  

 

2.9.  

Začal sa školský  rok. Školy sa r iadil i covid automatom, pričom 

v prípade pozitivity žiakov v malom počte išla vždy do karantény daná 

trieda a prípadne niektorí učitelia, ktorí boli po važovaní za tzv. úzky 

kontakt. Výnimku z karantény si vedel i  uplatniť zaočkovaní a ľudia,  

ktorí v uplynulých šies tich mesiacoch prekonali covid. V tom prípade 

mohli chodiť do školy, hoci časť triedy zostala doma v  karanténe. V 

takom prípade prebiehalo tzv.  hybridné vyučovanie .  Učiteľ bol v 

triede so žiakmi, ktorí  mali výnimku z karantény, a zá roveň cez 

webkameru a príslušný počítačový program alebo aplikáciu vzdelával 

aj žiakov, k torí boli  doma. 

 

20. 9.  

Malacký okres bol podľa covid automatu preradený do or anžovej farby 

(ostražitosť).  Znížil  sa povolený počet účas tníkov podujatí. Keďže 

návštevnosť podujatí bola v tomto roku bežne nižšia ako v 

predchádzajúcich rokoch, nebolo to pre väčšinu aktivít  zásadné 

obmedzenie. Podujatia  pre plne zaočkovaných ľudí mohli  mať  vyššiu 

účasť ako iné podujatia .  

 

13.10. 

Bola spustená registrácia na očkovanie trete j  dávky pre 

imunokompromitované osoby a registrácia na očkovanie pre vysoko 

rizikové detí  vo veku 5-11 rokov.  
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18.10. 

V tento deň sa okres Malacky posunul do červenej  farby, ktorá 

označovala prvý stupeň ohrozenia. V interiéri  bolo povinné rúško, 

výnimkou boli napríklad školy.  Rúška boli  potrebné v exteriéri  na 

hromadných podujatiach. Školy pokračovali bez obmedzení.  Obchody 

a služby mali  obmedzenia v počte zákazníkov ( jedna osoba na 15 

metrov štvorcových predajnej plochy),  podobne boli limitované aj  

múzeum a knižnica.  Reštaurácie mali  možnosť vybrať si  režim z dvoch 

možností :  základ (okienkový predaj) alebo OTP (očkovaní/  

testovaní/osoby, ktoré prekonali COVID; obmedzeni e počtu osôb, 

rozostupy, terasy bez obmedzení). Ubytovaci e zariadenia,  hotely,  

plaváreň mohli  fungovať len v OTP režime s  obmedzením počtu osôb  

alebo vo voľnejšom režime (s menším obmedzením počtu osôb), ak 

prijímali  len kompletne zaočkovaných. Bohoslužby mohl i  byť v troch 

režimoch - základ (počet osôb v závislo sti  od veľkosti plochy), OTP 

(25 percent kapacity) a kompletne zaočkovaní (bez obmedzení),  

pričom pri všetkých režimoch bola vyžadovaná evidencia účastníkov .    

 

25.10. 

Podľa v médiách zverejnenej správy bolo plne zaočkovaných 

proti covidu 43,7 % celej  slovenskej populácie.  U dospelých bo la plná 

zaočkovanosť 52,3 percen t ,  u detí  6,5 percent.  Vakcínu dostalo aj  

jedenásť detí vo veku 5 až 9 rokov .  

 

27. 10.  

Bol zverejnený aktuálny počet nakazených (tak ak o dlhodobo 

každý deň) - za predchádzajúci deň bo lo na Slovensku testami 

odhalených 4746 nakazených (PCR a antigénovými testami spolu), čo 

bolo najviac od vrcholu druhej vlny pand émie. Celkovo bolo 

vykonaných v ten deň 19 658 PCR  testov, pri ktorých bola pozitivita 

24,14 percent, a 21 680 antigénových testov, kto ré ukázali pozitivitu 

4,11 percent. Pozitivita u zaočkovaných bo la pri  PCR testoch 33,56 
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percent,  pri  antigénových testoch 28,09 percent. Pritom očkovanie sa v 

uplynulých mesiacoch považovalo za “priepus tku na slobodu” a 

spravidla nemali  plne zaočkovaní (rovnako ako osoby, ktoré v 

uplynulých mesiacoch prekonali covid) povinnosť testovať sa.  

Vzhľadom na tento fakt odborníci  začali upozorňovať, že účinnosť 

prvých vakcín bolo potrebné doplniť ďalšou vakc ínou .  Od začiatku 

pandémie bolo celkovo na Slovensku vyko naných 3 893 668 PCR 

testov a 39 004 799 antigénových testov.   

V tento deň pribudlo 50  hospitalizovaných pacientov s 

potvrdením na COVID-19, resp. s podozrením. Celkovo bolo na 

Slovensku v tomto dni 1352 hospitalizovaných pacientov. Z nich bolo 

78,82 percent  nezaočkovaných a 21,18 percen t zaočkovaných .  

Celkovo bolo k tomuto dňu plne zaočkovaných 2 493 542 ľudí.  

V malackom okrese bola zaočkovanosť 48 percent.  Do evidencie 

pribudlo 22 zosnulých v súvislosti  s koronavírom, celkovo od začiatku 

pandémie ich bolo  12 957. 

 

3. 11.  

V celoštátnom meradle mala choroba rastúci  tren d. Za 

prechádzajúci deň bolo spolu v oboch typoch testov 7367 pozitívnych 

z 50631 testov. 

 

12. 11.  

Malacký okres stále zostal v bordovom pásme, ale priebežne 

pribúdalo veľké množstvo nakazených (denne 7-8 tisíc).  Zaočkovaných 

polo 52,7 percent slovenskej populácie. Parlament pr i jal vládne novely 

niekoľkých zákonov súvisiacich s treťou vlnou pandémie.   

 

25. 11.  

Vláda SR vyhlásila týmto dňom na obdobie 90 dní na celom 

území Slovenskej republ iky núdzový stav. Súčasne obmedzila s lobodu 

pohybu a pobytu zákazom vychádzania v čase od 05.00 hod. do 01.00 



 35 

hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do 9. decembra 

2021. Podobne ako v predchádzajúcom období boli  určené výnimky, 

ako napríklad nákup základných potravín,  liekov, nevyhnutné služby a 

podobne. Výnimkou bola tiež cesta do  a zo zamestnania či škôl,  

individuálna návšteva kostola a podobne.  Súčasne bol vyhlásený zákaz 

zhromažďovania v počte nad šesť ľudí okrem osôb žijúcich v jednej  

domácnosti .   

 

29. 11.  

V tento deň sa prerušilo vyučovanie v jazykových školách, CVČ 

a ZUŠ, v t rvaní do konca vianočných prázdnin. Iné školy a školské 

zariadenia za tiaľ boli  v prevádzke, pri dodržiavaní platných opatrení .  

 

6. 12.  

Od tohto dňa bolo prerušené vyučovanie v druhom stupni ZŠ a v 

SŠ. Školy boli na situáciu pripravené a plynulo prešli na dištančné 

vzdelávanie. Väčšinou sa v tejto forme vyučovali všetky predmety 

okrem výchov. 

 

17. 12.  

Klesal počet nakazených, nastalo mierne uvoľnenie v 

opatreniach. Núdzový stav pokračoval, ale pre očkovan ých a 

prekonaných sa otvorili niektoré prevádzky nad rámec základných.   

 

 

Ocenenia  

 Virológ Boris Klempa sa stal  v júni držiteľom ocenenia 

Krištáľové krídlo v kategórii veda a medicína. Toto ocenenie bolo 

určené pre osobnosti ,  ktoré dosiahli  vo svojom odbore mimoriadny 

úspech. Boris Klempa sa podieľal  na vývo ji  PCR testov na zisťovanie 

koronavírusu a v uplynulom období dostáva l v médiách pomerne veľký 

priestor.  



 36 

Sčítanie obyvateľstva  

V prvých troch mesiacoch roka prebiehalo v celom štáte sčítanie 

obyvateľov ,  domov a bytov k 1.  januáru 2021. Realizovalo sa 

elektronicky, bolo povinné pre všetkých .  Sčítací formulár obsahoval  

štrnásť otázok. Mesto malo 18 935 obyvateľov, z  toho 9 266 mužov a 

9 669 žien .  Vo veku do štrnásť rokov bolo 3  100 obyvateľov (16,37 

percent), vo veku 15-64 rokov bolo 12 667 obyvateľov (66,9 percent) 

a vo veku 65 rokov a viac bolo 3 168 ľudí (16,73 percent). 93,21 

percent obyvateľov sa narodilo v Slovenskej republike (17 649).  

Slovenskú štátnu prís lušnosť malo 18  521 obyvateľov (97,81 percent) 

a slovenskú národnosť malo 16  929 obyvateľov (89,41 percent),  

nasledovala česká národnosť,  ktorú malo 174 ľudí (0,92 percent) ,  

maďarská - 98 ľudí (0,52 percent) a vietnamská –  44 ľudí (0,23 

percent).  Slobodných bolo 8  286 obyvateľov (4376 percent),  

v manželstve bolo 7 402 obyvateľov (39,09 percent), rozvedených 

bolo 1 835 obyvateľov (9,69 percent),  vdov a vdovcov bolo 1 218 

(6,43 percent) . Ďalším sledovaným parametrom bolo vzdelanie. Bez 

ukončeného vzdelania bolo 2 287 obyvateľov vo veku do 14 rokov 

(12,08 percent) a 29 obyvateľov nad 14 rokov (0,15 percent).  Základné 

vzdelanie malo 2 805 obyvateľov (14,81 percent), stredné odborné bez 

maturity malo 3 606 obyvateľov (19,04 percent) a s  maturitou 4 814 

(25,42 percent). Vyššie odborné vzdelanie malo 978 ľud í  (5,17 

percent) a vysokoškolské  vzdelanie dosiahlo 3 437 obyvateľov (18,15 

percent). Z hľadiska vierovyznania prevažovalo rímskokatolícke, ku 

ktorému sa prihlásilo 9  655 obyvateľov (50,99 percent) ,  evanjelické 

malo 269 obyvateľov (1,42 percent) a bez vyzn ania bolo 6 815 ľudí 

(35,99 percent). Z hľadiska ekonomickej aktivity bolo najviac 

pracujúcich (okrem dôchodcov) –  8 262 (43,63 percent). Dôchodcov 

bolo 3 285 (17,35 percent) ,  okrem toho pracujúcich dôchodcov 1 194 

(6,31 percent) . Žiakov ZŠ bolo 1 745 (9,22 percent) ,  mladších detí 

bolo 1 425 (7,53 percent).  Žiakov stredných škôl bolo 575 (3,04 

percent) a vysokých škôl 271 (1,43 percent). Na rodičovskej 
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dovolenke bolo 233 ľudí (1,23 percent). 772 ľudí bolo v kategórii  

osoba v domácnosti  (4,08 percent).  Nezamestnaných bolo 576 ľudí 

(3,04 percent).  
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3. Ekonomická oblasť   

 

Hospodárenie mesta 

Rozpočet na rok 2021 bol schválená MsZ 11. decembra 2020. V 

priebehu roka 2021 prešiel  rozpočet ôsmimi zmenam i ,  z toho dve 

zmeny schválilo MsZ a zvyšné zmenil  prim átor mesta rozpočtovým 

opatrením.  

Na konci roka boli príjmy mesta rozpočtované na sumu 27 074 

039 eur, skutočné príjmy dosiahli  výšku 22 015 799,7 5 eur. Z toho 

skutočné bežné príjmy boli  19 236 464,14  eur.  Z nich daňové príjmy 

boli 13 416 597,79 eur (daň  z nehnuteľností súhrnne 4 352 461,49 eur ,  

z toho daň z pozemkov mala výnos 917 367,48 eur,  daň zo  stavieb 3 

251 118,97 eur a daň z bytov 183 975,04 eur, ďalej daň za psa 23 

357,74 eur,  daň za predajné automaty 2 700 eur,  daň za užívanie 

verejného priestranstva 12 880,05 eur, poplatok za komunálny odpad a 

drobný stavebný odpad 1 026 084,53 eur a  poplatok za rozvoj 347 257 

eur. Príjem zo sankcií v daňovom konaní dosiahol výšku 1 030 eur. 

Nedaňové príjmy dosiahli  sumu 682 802,18 eur. Z toho príjmy z 

podnikania a vlastníctva majetku boli  v sume 333 622,68 eur,  poplatok 

za dobývací priestor 1 686,70 eur,  príjem z prenájmu pozemkov 54 

975,84 eur a príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov 245 

886,22 eur (z toho príjmy z prenájmu v budove bývalého MsÚ na 

Radlinského 1 100,03 eur a z prenájmu strechy v tej to budove 11 165 

eur, z prenájmu budovy inkubátora 100 706,31 eur a prenájom z 

ostatného majetku mesta 2 734,96 eur; príjem z prenájmu nájomných 

bytov Pri Maline dosiahol výšku 130 179,92 eur),  príjmy z 

administratívnych a iných poplatkov 187 216 ,52 eur, iné nedaňové  

príjmy 161 962,98 eur.  Príjmy z grantov a transferov dosiahli výšku 5 

137 064,17 eur.   

Kapitálové príjmy boli rozpočtované na sumu 4 901 24 9 eur a  

reálne dosiahli výšku 1 000 970,34 eur.  príj mové finančné operácie 
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boli  rozpočtované na  sumu 2 040 148 eur a v skutočnosti  dosiahli  

výšku 1 023 735,47 eur.   

Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou boli  

rozpočtované na 929 354 eur a skutočnú výšku mali 750 286,69 eur. Z 

toho MŠ mala bežné príjmy 281 961,38 eur, ZŠ Záhorácka 117 614,90 

eur, ZŠ Štúrova 79 943,01 eur, ZŠ Dr. J . Dérera 113 247,58 eur, ZUŠ 

132 743,83 eur, CVČ 24 775,99 eur. Kapitálové príjmy rozpočtových 

organizácií s  právnou subjektivitou dosiahli výšku 4 343,11 eur .  

Výdavky boli rozpočtované na sumu 27 074 039 eur a dosiahli  

skutočnú výšku 20 092 831,87 eur. Z toho bežné výdavky dosiahli  

sumu 8 635 541,36 eur. Z nich oddiel všeobecné verejné služby 

predstavoval sumu 2 964  660,66 eur,  oddiel  verejný poriadok 661 

152,20 eur, oddiel ekonom ická oblasť 438 553,27 eur, oddiel ochrana 

životného prostredia 1 467 577,29 eur,  oddiel  bývanie a občianska 

vybavenosť 313 692,32 eur a oddiel zdravotníctvo 155 679,40 eur,  

oddiel rekreácia ,  kultúra a náboženstvo 997 113,02 eur, oddiel 

vzdelávanie 306 687,40 eur, oddiel sociálne zabezpečenie 1 330 

425,80 eur.  

Kapitálové výdavky boli rozpočtované na 8 090 355 eur a 

dosiahli  výšku 2 443 975,33 eur. Z toho v oddieli  všeobecné verejné 

služby bola výška 330 595 eur, v oddieli verejný poriadok 8 022, 12 

eur,  v ekonomickej oblasti  311 056,29 eur,  v oblasti ochrany ŽP 183 

454,18 eur, v oblasti  bývanie a občianska vybavenosť 266 665,67 eur,  

v oblasti  zdravotníctvo 132 150 eur, v oblasti rekreácia,  kult úra a 

náboženstvo 802 075,98 eur,  v oblasti  vzdelávani e 409 956,09 eur a v 

oblasti sociálne zabezpečenie 0 eur.    

Výdavkové finančné operácie boli rozpočtované na 412 146 eur,  

skutočný stav predstavoval 403 470,04 eur .  

Bežné výdavky rozpočtových organizáci í  s právnou 

subjektivitou boli rozpoč tované na 8 937 799 eur, reálne dosiahli  

výšku 8 545 238,70 eur. Z toho výdavky MŠ bo li  2 436 714,85 eur,  

výdavky ZŠ Dr. J . Dérera 1 953 063,73 eur,  ZŠ Štúrova 1 438 180,78 
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eur,  ZŠ Záhorácka 1 815 561,65 eur, ZUŠ 575 69 8,09 eur a CVČ 326 

019,60 eur. Kapitálové výdavky tých to rozpoč tových organizácií 

dosiahli  výšku 64 606,44 eur.   

Bežný rozpočet dosiahol prebytok vo výške 2 805 970,77 eur,  

kapitálový rozpočet dosiahol schodok 1 503 268,32 eur,  finančné 

operácie dosiahli  p rebytok 620 265,43 eur. Hospodárenie mesta 

celkovo skončilo s prebytkom 1 922 967,88 eur. Rezervný fond k 

31.12.2021 vykazoval konečný zostatok vo výške 2 791 085,47 eur .  

Príspevkové organizácie mesta hospodárili s rozpočtovanými 

finančnými prostriedkami z riaďovateľa,  s  prostriedkami zo štátneho 

rozpočtu, s v lastnými prostriedkami a s finančnými prostriedkami 

získanými od iných subjektov.  Príspevková organizácia mesta AD 

HOC mala príjmy 617 054,23 eur a výdavky 622 710,09 eur, celkový 

hospodársky výsledok znamenal stratu 5 655,86 eur. MsCSS malo 

príjmy 1 764 368,03 eur a výdavky 1 826 632,99 eur,  čo znamenalo 

stratu vo výške 62  264,96 eur. MCK malo prí jmy 537 311,56 eur a 

výdavky 531 312,11 eur. Dosiahlo prebytok 5 999,45 eur .  

 

 

Dane a poplatky 

 

V tomto roku plati li  rovnaké sadzby dane ako 

v predchádzajúcom roku. Uvádzame všetky sadzby. 

 

Daň z nehnuteľnos tí  

 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 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 
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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 slúžiacich stavebníctvu, stavieb využívaných  na 

skladovanie vlastnej   produkcie vrátane stavieb na vlastnú 

administratívu, ako aj  stavieb používaných  na ostatné podnikanie a na 

zárobkovú činnosť,  sk ladovanie a administratívu 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 platilo 0,42 eur, za meter štvorcový nebytového 

pries toru určeného na podnikanie 4,2 eur a za meter štvorcový plochy 

nebytového pr iestoru určeného na garážovanie a  garážové státie mal 

sadzbu 1,00 eur.  

 

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 platila za ubytovanie v  ubytovacom zariadení na území 

mesta.  Sadzba bola 0,52 eur za osobu na jedno prenocovanie.  
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Daň za užívanie verejného pries transtva  

Výška bola stanovená za každý začatý meter štvorcový a deň 

podľa rôznych kritérií a kategór ií  využitia verejného pries transtva. 

V tomto roku plati li  zvýšené sadzby za umiestnenie stavebného 

odpadu, stavebného materiálu , iného materiálu,  stavebného zariadenia 

(lešenie,  žer iav a pod.), za rozkopávku –  v centre mesta na 0,35 eur za 

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

Daň sa neplatila za kultúrnu 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 s tavebné odpady bez obsahu 

škodlivín bola 0,045 eur za jeden kilogram. 

 

Poplatok za rozvoj  

Poplatok platili  stavebníci pri  vydaní stavebného povolenia, 

resp. dodatočného stavebného povolenia.  Sadzba dane bola pre vše tky 

druhy stavieb 35 eur za meter štvorcový podlahovej plochy. Zákon 

zaviedol aj  odpočítateľnú položku 60 m2 podlahovej plochy stavby, 

ktorá sa nespoplatňovala a stavebník s i  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  po dlahovú plochu stavieb. 

V priemyselnej zóne bola výška popla tku 15 eur za m2.  Finančné 

prostriedky, ktoré mesto získalo z tohto poplatku, boli  určené na 

financovanie verejnoprospešných stavieb ,  najmä na rozvoj občianskej 

infraštruktúry.  
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Nezamestnanosť  

 Na konci roka 2021 bolo v meste Malacky evidovaných 483 

uchádzačov o  zamestnanie, z toho bolo 263 žien a  220 mužov ,  čo bolo 

menej ako v predchádzajúcom roku. 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 232 ľudí bolo v  evidencii 

menej ako šesť mes iacov, ďalších 116 menej ako dvanásť mesiacov 

a 135 viac ako dvanásť mes iacov. Z hľadiska veku bolo trinásť  vo 

veku do 20 rokov, 32 vo veku 20-24 rokov, 37 vo veku 25-29 rokov,  

56 vo veku 30-34 rokov, 79 vo veku 35-39 rokov, 63 vo veku 40-44 

rokov, 62 vo veku 45-49 rokov, 91 vo veku 50-59 rokov a 50 vo veku 

nad 60 rokov.  Vzdelanostná štruktúra uchádzačov  o zamestnanie bola 

nasledovná: dvaja mali ukončené základné vzdelanie,  77 mali stredné 

odborné vzdelanie,  321 mali úplné stredoškolské vzdelanie, trinásti  

boli absolventi prvého stupňa vysokoškolského štúdia,  61 bolo 

absolventov druhého stupňa vysokoškolského štúdia a deviati  mali  

ukončený  tretí  stupeň vysokoškolského štúdia.  Najviac (64) bolo 

uchádzačov z profesie operátori a montéri strojov a  zariadení. Druhá 

najpočetnejšia bola profesia pracovníci  v službách a obchode (54).  

 V okrese Malacky bolo na konci roka evidovaných 1869 

uchádzačov, čo bolo výrazné zníženie .  Z toho bolo 1029 žien a  840 

mužov. Z  nich bolo 90 absolventov, 555 dlhodobo nezamestnaných, 

550 ľudí  starších ako 50 rokov, 65 ľud í  so zdravotným postihnutím. 

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 4,62 

percent (na konci predchádzajúceho roka to bolo 5,38 percenta).  

V regióne bolo k dispozícii 1521 nahlásených voľných pracovných 

miest , čo bolo menej ako v  predchádzajúcom roku (1970).  
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4. Sociá lna oblasť a zdravotníctvo  

 

Mestské centrum sociálnych  služieb (MsCSS) 

MsCSS bolo príspevkovou organizáciou mesta Malacky. Sídlilo 

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

MsCSS poskytovalo služby starým a zdravotne postihnutým 

občanom, ktorí boli pre svoj nepriaznivý zdravotný stav odkázaní na 

pomoc iných osôb. MsCSS poskytovalo tri  základné služby: 

prevádzkovalo zariadenie opatrovateľskej služby, zabezpečovalo  

opatrovateľskú službu v  domácnosti a stravovanie.  MsCSS 

prevádzkovalo tiež tzv.  sociálny taxík na zabezpečenie  prevozu 

starších, chorých a nevládnych ľudí.  

 

Centrum pre deti a rodiny 

Centrum pre deti a rodiny (predtým Detský domov) sídlilo na 

Hviezdoslavovej ulici 73. Riaditeľkou 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 rodinných domoch (Rakárenská č.  50/A, 

Duklianskych hrdinov 32, Hv iezdoslavova 73 a Jozefa Kubinu 38).   

Centrum zamestnávalo 51 ľudí. Kapacita centra bola 40 detí.   

 

Vstúpte, n. o.  

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

mentálnym postihnutím regionálneho významu. Tie po skytovalo v 

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 
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poskytovala aj sociálne poradenstvo.  Zastupujúcou riaditeľkou bola 

Katarína Martincová. 

Od polovice novembra do polovice decembra prebiehala v 

knižnici MCK výstava výtvarných diel , ktoré vznikli v spolupráci 

malackých amatérskych výtvarníkov s klientmi Vstúpte.  Obrazy sa 

dražili a výťažok bol použitý pre potreby organizácie. Kvôli  začiatku 

rekonštrukcie objektu rehabilitačného strediska na Ulici 1.  mája sa 

organizácia v novembri dočasne presťahovala o priestorov na 

Kukučínovej ulici č.  33.  

 

Betánia 

V Malackách na ul ici Ľ.  Fullu pôsobilo azylové centrum 

Betán ia,  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 staros tl ivosť –  ubytovanie, stravu, 

ošatenie, 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 pod iel, ktoré v tomto roku predalo.  

Podrobnejšia informácia je v  časti  Mestské zastupiteľstvo.  

Táto spoločnosť bola členom skupiny MEDIREX GR OUP. 

Predsedom predstavenstva Nemocničnej, a. s. ,  bol Ing. Peter Kalenčík,  

MSc., v priebehu roka ho nakrátko vymenil  MUDr. Radoslav Bardún 

a od septembra bol predsedom predstavenstva Mgr. Miroslav Kočan .  

Vlastníkom objektu a areálu nemocnice bol Bratislavský kraj ,  

spoločnosť Nemocničná mala tieto priestory v nájme.  

Na základe rozhodnutia vlády bola od 1.  februára malacká 

nemocnica zaradená do pevnej siete urgentov 1. typu, čo znamenalo 
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pokračovanie ústavnej pohotovostnej služby minimálne na najbližšie 

dva roky. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch sa to týkalo len 

ÚPS pre dospelých.  Informácie o problémoch s financovaním a 

prevádzkovaním tejto služby sú uvedené v zápise do kroniky za rok 

2020. Financovanie prevádzky ÚPS za január zabezpečil finančne 

BSK. 

Vo februári bolo v nemocnici otvorené vakcinačné miesto proti  

ochoreniu COVID-19. 

 

Zdravotné strediská  

V meste sa nachádzali  okrem nemocnice ďalšie tri zdravotné 

strediská.  

Zdravotné stredisko Gajdár sídlilo na Legionárske j  ulici  č. 5265,  

neďaleko železničného priechodu, známeho ako U Gajdára.  St redisko 

poskytovalo ambulantnú lekársku staros tlivosť 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  

Ľudov íta Fullu 5274. Stredisko poskytovalo ambulantnú lekársku 

starostlivosť v odboroch: pediatria,  všeobecné lekárstvo pre 

dospelých, psychiatr ia, gynekológia,  reumatológia, chirurgia a 

traumatológia.   

Tretie zdravotné stredisko malo sídlo na ulici 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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Pediatri  

 Na území mesta pôsobilo na začiatku roka šesť pediatrov - 

MUDr. Emília Gajdárová, MUDr. Eva Sláviková, MUDr. Anna 

Gajdová, MUDr. Soňa Pirčová, MUDr. Marianna  Maršálková, MUDr. 

Marcela Ondrov ičová. Posledné dve lekárky v priebehu tohto roka 

odišli  do dôchodku a v meste zostali len štyria detskí lekári. Deti  boli  

rozdelené medzi nich a niektoré boli zaradené do obvodu lekárov v 

Stupave.  
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5. Školstvo a  vzdelávanie 

 

Mestská školská rada  

V meste bola zriadená Mestská školská rada. 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 

posudzova la činnosť  škôl a školských zariadení  v územnej pôsobnosti  

Mesta Malacky a z pohľadu školskej problematiky sa vyjadrovala k 

činnosti  miestnych orgánov štátnej správy a samosprávy. Zároveň mala 

za úlohu kontrolovať prácu riadiaci ch zamestnancov škôl a školských 

zariadení v územnej pôsobnosti  Mesta Malacky, ako aj  ďalších 

orgánov a organizácií, ktoré sa v územnej pôsobnosti Mesta M alacky 

podieľali  na výchove a vzdelávaní .   

Členmi Mestskej školskej rady pre obdobie 2019-2023 boli  

Alena Číčelová, Martina Novotová, E lena Krajčírová, Lívia Spustová 

(všetky za riaditeľov),  Monika Valúchová, Martina Janotková, Peter 

Jordán (všetci za predsedov rád škôl), Ivana Rybáriková, Milan 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 mestská materská škola s  elokovanými triedami, 

v tomto roku sa dokončila stavba a  začala prevádzka detských jaslí .  

Zároveň sa zača la éra novej MŠ ,  ktorá sa stala súčasťou Spojenej 

školy sv.  F.  Assiského   Základné školy boli  štyri.  Gymnáziá boli dve.  

Mesto bolo tiež zriaďovateľom ZUŠ a  CVČ. V meste bola aj  Spojená 

škola, ktorá zahŕňala špeciálnu ško lu a praktickú ško lu. Financovanie 

škôl bolo postavené na normatívnom princípe, školy boli financované 

podľa počtu žiakov.   
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Počas roka bolo prerušené vyučovanie v  školách  z dôvodu 

pandémie. Online vyučovanie preb iehalo po skúsenostiach 

z predchádzajúceho roka bez väčších problémov a čiastočne 

nahradzovalo klasické prezenčné vzdelávanie.  Viac o obmedzeniach 

vyplývajúcich z pandemickej situácie (chronologický prehľad)  je 

v prvej kapitole tohto zápisu do kroniky mesta .  

 

Detské jasle (DJ) 

V areáli MŠ na Bernolákovej ulici pokračovala od 

predchádzajúceho roka výstavba detských jas lí . Na jar bol objekt 

dokončený a prevádzka DJ sa začala 3.  mája.  Kapacita bola 20 detí  

(dve triedy po desať detí) ,  pri jímané boli deti od jedného roka veku . 

Vedúcou DJ bola riaditeľka MŠ Martina Novo tná.  

 

Materská škola (MŠ)  

V školskom roku 2021/2022 bola prvý raz povinná predškolská 

dochádzka, týkala sa detí,  k toré do konca augusta dovŕšili  vek päť 

rokov. MŠ mala kapacitu 674 detí , pre nový školský rok 2021/2022 

bolo prijatých 207 nových detí.  

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).  

Škola mala 109 zamestnancov, z toho 64 pedagogických a 45 

nepedagogických.  

Pri elokovaných pracoviskách boli  aj školské jedálne a výdajné 

školské jedálne, vedúcimi boli Michaela Nejezchlebová a Danica 

Kalanková.   
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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 nepedagogických 

zamestnancov), Milan Oliva ,  Ing. Renáta Húšková, PhD., Ing. Martina 

Haringová, JUDr. Ing. Miroslava Spálová (všetci za rodičov).  

V školskom roku 2020/21 mala Rada školy dve zasadnutia, z toho 

jedno prebiehalo cez internet .  

V uvedenom období mala škola 686 žiakov (stav k 30. 6.  2021),  

z toho 115 v piatich triedach na Štúrovej ulici , 136 v šiestich triedach 

na Bernolákovej ulici, 102 v piatich triedach na Hviezdoslavovej ulici,  

63 v troch triedach na Záhoráckej ulici, 118 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 

nepedagogických.  

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

 

V školskom roku 2021/2022 bola otvorená aj  cirkevná MŠ, ktorá 

sa stala súčasťou Spojenej školy sv.  F. Assiského. Viac informácií  je 

v zápise venovanom tejto škole .  Okrem týchto MŠ fungovali  v  meste 

aj organizácie venujúce sa práci s deťmi,  ktoré neboli zaradené do 

siete škôl a  školských zariadení,  ale predstavovali  alternatívu voči 

MŠ.  

 

Základné školy (ZŠ ) 

Základná škola mala deväť ročníkov a členila sa na dva stupne. 

Prvý stupeň tvorili prvé až štvrté ročníky, druhý stupeň tvoril i piate až 

deviate ročníky. Povinná školská dochádzka bola desaťročná, pričom 

posledný rok povinne j  školskej dochádzky žiaci spravidla absolvovali  

na stredných školách .  
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Mesto Malacky bolo rozdelené na školské obvody tro ch štátnych 

ZŠ. V meste pôsobila aj cirkevná ZŠ, do ktorej rodičia prihla sovali  

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 riaditeľ a školy, do ktorej sa 

dieťa hlásilo. Časť detí navštevovala osemročné gym názium. 

Pre školský rok 2020/2021 bolo do m alackých ZŠ zapísaných 

257 detí.  

 

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

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

bolo mesto Malacky. Riaditeľkou školy bola Mgr. Katarína Habová,  

jej zástupkyňou pre prvý stupeň bola PaedDr. Daniela Kunšteková, pre 

druhý stupeň Mgr. Jozefína Balúchová. Škola zamestnávala v 

školskom roku 2020/2021 72 osôb, z toho bolo 54 pedagogických 

zamestnancov a 18 nepedagogických (desať v ŠKD a osem v ŠJ).   

Na konci školského roka 2020/2021 mala škola 702 žiakov, z 

toho 310 v prvom stupni a 392 v druhom stupni.  Tried bolo 28, z toho 

trinásť v prvom stupni a pätnásť v druhom stupni. Deviat akov bolo 68. 

Z nich na gymnáziá bolo prijatých 18, na SOŠ s maturitou 4 4 žiakov a 

na 3-ročné SOŠ štyria žiaci . Na osemročné gymnáziá bolo p rijatých 

sedem piatakov. Traja žiaci  boli prijatí  na bilingválne gymnáziá.  

Rada školy pracovala 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, Ing. Milan Ondrovič,  

PhD., Alena Khunová a Andrea Sekáčová. V školskom roku 2020/2021 

sa rada školy zišla štyrikrát.  

V ŠKD bolo desať oddelení. Vedúcou vychovávateľkou ŠKD 

bola Bc. Denisa Zváčová. Vedúcou ŠJ bola  Jana Časová.  
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Základná škola Štúrova ul.  

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

mesto Malacky. Riaditeľom školy bol  Mgr.  Dušan Šuster. Zástupkyňou 

pre prvý stupeň bola Mgr. Adriana Spustová, zástupcom pre druhý 

stupeň bol Mgr. Peter Ondruš. Škola mala 60 zamestnancov, z toho 44 

pedagogických a 16 nepedagogických.  

Rada školy pôsobi la v školskom roku 2020/2021 v zložen í  

PaedDr. Monika Valúchová (predseda), Mgr. Zuzana  Hricová 

(podpredseda, obe za pedagogických zamestnancov), Beáta Klempová 

(za nepedagogických zamestnancov), RNDr. Zuzana Velická, Ing. 

Milan Kuzma, Michaela Vajarská, Rastislav Balaščík (všetci za 

rodičov), Adriana Beláková, Ing. Jozef Mračna, Ladislav Čas ,  Ing. 

Štefan Hronček (všetci za zriaďovateľa).  V uvedenom školskom roku 

mala Rada školy tri zasadnutia, z toho jedno prebiehalo cez internet.  

Na konci školského roka 2020/2021 mala škola 483 žiakov v 23 

triedach. Z toho bolo  v prvom stupni 222 žiakov v jedenástich triedach 

a 251 žiakov v druhom stupni (desať tried).  Z celkového počtu bolo 29 

integrovaných žiakov. Z deviatakov bol i na gymnáziá prijat í dvaja 

žiaci ,  na SOŠ s maturitou 32 žiakov a na 3-ročné SOŠ dvaja žiaci . Na 

osemročné gymnáziá boli  prijatí  piati  žiaci  a na bil ingválne 

gymnázium boli  prijatí dvaja žiaci .   

ŠKD navštevovalo 136 žiakov v šiestich  oddeleniach.  Vedúcou 

vychovávateľkou ŠKD bola Mg r. 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 53 pedagogických 

zamestnancov a 21 nepedagogických zamestnancov.  
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Rada školy pôsobila v školskom roku 2020/2021 v zložení 

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 uskutočnil o jedno 

prezenčné zasadnutie Rady školy a  dve hlasovania prebehli  

elektronickou formou.   

Na konci školského  roka 2020/2021 navštevovalo školu 557 

žiakov .  Z toho bolo 280 žiakov v prvom stupni (dvanásť tried)  a 277 

žiakov v  druhom stupni (desať tried). Z deviatakov boli  prijatí traja 

žiaci  na malacké gymnáziá,  traja na gymnáziá mimo okresu Malacky  

a ďalších 43 na iné školy. Na osemročné gymnáziá bolo prijatých šesť 

žiakov. Vedúca ŠKD bola Ľubica Jirková. Vedúca školskej jedálne 

bola Ing. Jarmila Hronská.  

 

Spojená škola sv. Františka Assiského, Kláštorné nám. 1  

Škola sídli la na Kláštornom námestí 3. Mala dve organi začné 

zložky - ZŠ Mansveta Olšovského a Gymnázium sv. Fran tiška 

Assiského .  Zriaďovateľom bola Rímskokatolícka Cirkev, Bratislavská 

arcidiecéza, Arcibiskupský školský úrad . Riaditeľom školy bol Mgr. 

Daniel Masarovič.  Zástupkyňami riaditeľa boli Mgr. Elena K abarcová, 

Mgr. Ľubomíra Ružičková  a Mgr. Adriana Stanová. Škola mala 78 

zamestnancov, z toho pedagogických 55, odborný jeden a 

nepedagogických 22. ZŠ mala 59 zamestnancov, ŠKD osem, 

gymnázium troch 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 členmi Mgr. Jana Neuž ilová 
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(za pedagogických zamestnancov),  Nina Bečárová (za 

nepedagogických zamestnancov),  dp. Mgr.  Ján Ragula,  Ing. Dominik 

Dobrovodský, Ing. Maroš Fedor ,  dp. ThDr. Slavko Ganaj, PhD. (všetci  

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

a Mária Hušková (za študentov).  

Na konci školského roka 2020/2021 ma la škola 662 žiakov, z 

toho 242 na prvom stupni, 341 na druhom stupni a 79 na gymnáziu. 

Z celkového počtu bolo 36 žiakov integrovaných. Prvý stupeň mal 

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

dve triedy. Druhý stupeň  mal v piatom ročníku dve triedy ,  v ďalších 

ročníkoch po  tri  triedy. Gymnázium malo v každom  ročníku jednu 

triedu. Z celkového počtu bolo 42 žiakov integrovaných, najviac na 

druhom s tupni ZŠ.  

Z piatakov boli na osemročné gymnáziá prijatí dvaja žiaci.  Na 

bilingválne gymnáziá štyria  žiaci .  Na štvorročné gymnáziá bolo 

prijatých 23 žiakov, na štvorročné SOŠ 38 žiakov, na trojročné SOŠ 

šesť žiakov .   

Pandémia sa aj v tomto školskom roku  dotkla 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 bez 

skúšania,  hodnotenie v jednotl ivých predmetoch maturitnej  skúšky sa 

získalo ako priemer známok zodpovedajúcich predmetov a príbuzných 

predmetov, do k torých sa započítavali  koncoročné známky zo všetkých 

ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov štúdia.  

ŠKD navštevovalo na konci školského roka 2020/2021 188 detí  

v ôsmich oddeleniach. Vedúcou ŠKD bola Monika Cabanová. Vedúcou 

ŠJ  bola Nina Bečárová.  

V apríli bola zverejnená informácia o otvorení cirkevnej MŠ v 

nasledujúcom školskom roku. MŠ Nepoškvrneného  srdca Panny Márie 

bola od 7.  júna 2021 zaradená do siete škôl a školských zariadení SR 

ako nová organizačná zložka Spojenej školy sv. Františka Assiského 
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Malacky. MŠ bola umiestnená v zrekonštruovaných priestoroch 

prízemnej budovy pri vchode na školský dvor od sporiteľne. Pred 

začiatkom nového školského roka bola MŠ slávnostne otvorená, 

zúčastnil  sa aj  biskup Jozef Haľko a bývalý malacký dekan Ján Hudec. 

Zástupkyňou riaditeľa pre MŠ sa stala Martina Ambrušová. Prijatých 

bolo 54 detí , ktoré neboli rozdelené  do tried podľa veku, ale boli  

vytvorené zmiešané triedy.  

 

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. Ka tarína Kováčová. Štatutárnou 

zástupkyňou riaditeľky bola Mgr. Eva Rozbo rilová, ďalšou 

zástupkyňou bo la Mgr. Iveta  Čepková.  

Predsedníčkou  rady školy bola Mgr.  Svet lana Beklemdžievová 

(obe za pedagogických zamestnancov).  Ďalšími členmi boli Mgr. 

Martina Janečková (za pedagogických  zamestnancov),  Mgr. Martina 

Siváková, PaedDr. Ján Blažek ,  MUDr. Eva Sláviková, PaedDr. Igor 

Mariančík  (všetci  za zriaďovateľa),  Milan  Matroš, Andrej Bartalský, 

Ľubica Žáčková, Magdaléna Macejková (všetci za rodičov) a Brigita 

Vrbovská (za nepedagogických zamestnancov).   

Škola mala niekoľko učebných plánov v Š peciálnej škole boli  

štyri  varian ty -  variant A (ľahký stupeň mentálneho postihnutia), 

variant B (stredný stupeň mentálneho postihnu tia), variant C (ťažký 

alebo hlboký stupeň mentálneho postihnutia) a AT (pre žiakov s 

autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vý vinovými poruchami).  

 

Základná umelecká škola (ZUŠ)  

Škola, ktorej zriaďovateľom bolo mesto Malacky, sídlila na 

Záhoráckej ul ici  1918. Riaditeľkou školy bola MgA. Lívia Spustov á, 

DiS.art .  Jej zástupkyňou bola Bc. Katarína Saňková .  Členmi Rady 
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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. Jaros lava Jánošová (všetci  za zriaďovateľa).  

V školskom roku 2020/2021 sa rada školy zišla dvak rát,  z toho jedno 

zasadnutie bolo prezenčné a  dve boli z dôvodu pandémie cez internet.   

Umeleckú radu tvorili Mgr.  Hana Staneková,  Elena Haberlová, 

DiS. art.,  Rozália Habová, DiS., Mgr. art. Peter Weincil ler, Eva 

Režná, DiS.,  Mgr. art . Alica Bukovčanová, Pete r Bartoník, Laura 

Lukšová, DiS. art .,  Mgr. Ľubica Zajacová Záborská, PhD.  

Škola mala v školskom roku  2019/2020 27 pedagogických 

zamestnancov a šesť nepedagogických zamestnancov.  Na začiatku 

školského roka 2020/2021 mala škola 558 žiakov, z toho 35 v druhom 

stupni.  84 žiakov bolo v  tanečnom odbore,  236 vo výtvarnom odbore,  

68 v literárno-dramatickom odbore, 170 v hudobnom odbore.  V časti  

školského roka prebiehalo  vyučovanie v  online režime .  

 

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 49 ľudí, z toho bolo 34 

zamestnancov pedagogických , jeden odborný a 14 nepedagogických.  

Radu školy tvorili  v školskom roku 2020/2021 Ing. Milan Fabuš 

(predseda, za rodičov),  Mgr. Peter Švaral  (podpredseda, za 

zriaďovateľa), Mgr. Eva Filipová, Mgr. Lukáš Šefčovič  (obaja za 

pedagogických zamestnancov), Margita Kašubová (za 

nepedagogických zamestnancov), Ing. Peter Rusňák,  MUDr. Adriana 
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Foltýnová (obaja za rodičov), PhDr. Ing. Lucia Vidanová, JUDr. Ing .  

Juraj Říha,  PhD., Ing. Peter Tydlitát (všetci delegovaní zástupcovia 

zriaďovateľa) a  Dan Šrámek  a Veronika Danadová (za študentov).  

Rada školy sa v  uvedenom školskom roku stretla štyrikrát,  z  toho dve 

stretnutia boli prezenčné a  dve prostredníctvom internetu . Predsedom 

rady rodičov bol Ing. Rybárik ,  predsedníčkou Žiackej rady bola Agáta 

Pírová.  

Škola mala na konci školského roka 2020/2021 434 žiakov, z 

toho 111 v štvorročnom š túdiu (dve triedy vo štvrtom ročníku,  

v ostatných ročníkoch  po jednej triede) , 76 v päťročnom 

(bilingválnom) štúdiu  (v prvom ročníku jedna trieda, v druhom dve) a  

247 v osemročnom štúdiu (v štvrtom a  piatom ročníku po dve triedy, 

v ďalších po jednej triede) .  Medzi najväčšie úspechy žiakov patrilo 

víťazstvo v medzinárodnej súťaži Schülerwettbewerb a prvenstvo 

dosiahli  študenti  v  celoštátnom kole olympiády zo slovenského jazyka 

a literatúry a tretie miesto v celoslovenskom kole súťaže SOČ .  

Stužková slávnosť kvôli pandémii nemohla byť v  klasickej  

podobe, ale študenti zorganizovali obmenu stužkovej slávnosti na 

bratislavskom hrade v  exteriéri,  čím neporušili žiadne predpisy.  

Udalosť si všimli aj celoštátne médiá. Pandémia ovplyvnila maturitnú 

skúšku .  Externá časť bola kvôli pandémii zrušená. Interná časť 

prebehla len administratívne bez skúšania,  hodnotenie v jednotl ivých 

predmetoch maturitnej skúšky sa získalo ako priemer známok 

zodpovedajúcich predmetov a príbuzných predmetov, do k torých sa 

započítavali  koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné 

známky z posledných dvoch ročníkov štúdia.  

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.  
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Centrum voľného času (CVČ)  

 Sídlo organizácie bolo na Ulici  Martina Rázusa 2383/30, 

zriaďovateľom tejto rozpočtovej organizácie bolo mesto Malacky. 

Riaditeľkou bola Mgr. Alžbeta Šurinová .  Jej  zástupkyňou bola Tatiana 

Salajová. Rada školského zariadenia pracovala v školskom roku 

2020/2021 v zložení  Ing. Bc. Zuzana Lednárová (predseda, za 

pedagogických zamestnancov),  Ing. Ivan a Rybáriková (podpredseda, 

za rodičov), RNDr. Pavol Ted la ,  Mgr.  Daniel Masarovič, Mgr. Anton 

Pašteka, Ing .  Milan Johanes (všetci  za zriaďovateľa),  Au rélia Nízka 

(za nepedagogických zamestnancov),  Roxana Hladíková (za rodičov),  

Mgr. Eva Hašková (za pedagogických zamestnancov). Rada školy sa 

v uvedenom období zišla dvakrát, z  toho raz prezenčne  a raz cez 

internet.  

Organizácia ma la v uvedenom školskom roku päť  pedagogických 

zamestnancov a šiestich nepedagogických zamestnancov. Pandémia, 

ktorá spôsobila prerušenie k lasického vyučovania počas veľkej časti  

školského roka, bola príčinou nízkeho počtu prihlásených záujemcov 

o záujmové útvary. Prihlásených bolo len 46 členov, ktorí  pracovali  

v dvanástich záujmových útvaroch. V priebehu roka navštívilo 

podujatia CVČ 1715 ľudí , keďže množstvo príležitostných akci í  sa 

neuskutočnilo .  Aj súťaže, ktoré zabezpečovalo C VČ ,  prebiehali 

väčšinou dištančne.  

 

 

Jazykové centrá 

 

Happy Land 

V Malackách fungovalo súkromné detské jazykové centrum 

Happy Land so sídlom na Pezinskej ulici  7,  ktoré  zabezpečovalo 

starostlivosť o deti  predškolského veku.  Nešlo o  klasickú materskú 

školu,  centrum nebolo zaradené v  sieti škôl.  
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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 

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 v budove 

UniCredit Bank na Záhoráckej ulici  číslo  51.  

Riaditeľkou bola PaedDr. Dana Kovárová. Zastupovaním 

riaditeľky bola poverená Mgr. Alena Kurtulíková. Centrum 

vykonávalo diagnostiku det í , psychologické poradens tvo, 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 sídli lo 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,  po radens tvo pre rodičov, učiteľov, osvetová č innosť 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 Malacky. 

Organizovalo alebo podieľa lo sa na prípravách väčšiny kultúrnych 

akcií  v meste. Bolo príspevkovou 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 zrekonš truované priestory pálffyovského kaštieľa , Knižnica 

MCK, Spoločenský dom MCK a Kultúrní domeček –  budova kina. V 

sídle MCK na Záhoráckej ul . 1919 sa nachádzala knižnica,  múzeum, 

výstavné priestory, učebne a  tanečná miestnosť a kancelárie.  

Okrem pravidelnej 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 hodín. Tento 

sa veľmi osvedčil  a využíval v časoch pandémie. Knižnica okrem 

výpožičných služieb mala k dispozícii aj  čitáreň a  študovňu. Knižn ica 

získala v tomto roku tri granty z Fondu na podporu umenia, vďaka 
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čomu sa modernizoval interiér knižnice, zrealizovali besedy so 

spisovateľmi a nakúpili nové knihy .  

 

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 aj cez 

víkendy.  

 Kino sa počas obmedzení spôsobených pandémiou, keď bolo 

zatvorené pre verejnosť, zapojilo  do projektu Kiná spolu. Diváci si  

mohli pozrieť fi lmy podľa programu online po zaplatení vstupného v 

sume 4 eurá.  

 

Múzeum Michala Til lnera 

 Múzeum Michala Tillnera pôsobilo ako organizačná zložka 

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

rámci neho pôsobili  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. Múzeum počas 

letnej sezóny zabezpečovalo aj prehliadky v priestoroch pálffyovského 

kaštieľa,  kde boli v tomto roku dve výstavy zamerané na zdravotníctvo 

a lesné a vodné hospodárstvo na pálffyovskom panstve v  minulosti.

 Múzeum v roku 2021 vydalo v rámci edičnej činnosti  zborník 

Malacky a okolie 14, ktorý bol zostavený z príspevkov, ktoré odzneli 

ako prednášky počas roka  v rámci cyklu Stretnutie s históriou.  

 Múzeum zrealizovalo v roku 2021 projekt Chránime si zbierkové 

predmety. Jeho cieľom je zabezpečiť primeranú ochranu a bezpečnosť 

zbierkových predmetov, uschovaných v múzejn om depozitári. Múzeum 

z dotácie získalo aj  novú techniku na digitalizáciu písomností  a tlačí .  
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Divadlo na hambálku (DNH) 

Ochotnícke DNH začlenené pod MCK pôsobilo pod vedením 

režiséra Vladimíra Zetka. Domovskou  scénou divadla bol Kultúrňí 

domeček  (kino). 13. ročník divadelného festivalu Zejdeme sa na 

hambálku sa začal 22. septemb ra a trval do 25. septembra. Predstavili  

sa v ňom domáci súbor Divadlo na hambálku, Túlavé divad lo a  

Divadlo Diva Bratislava. Súčasťou program u bol aj  Hambáljarmok a 

Bábkové žihadlenie,  na ktorom sa predstavil i pražské divadlá Anima 

Candida, Bilbo Compagnie a Basta Fidli . Program ukončil Zázračný 

divadelný hambálkomat a dvojník Elvisa Presleyho.  

 

Art club 2002 

Klub výtvarníkov z Malaciek a  okolia sa prezentoval  tradične 

pred koncom roka v galérii MCK. V ianočná  výstava Art clubu 2002 

v galérii  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  s tretávali  a podieľali sa na 

organizácii série podujatí s  názvom Stretnutie s  históriou, na 

dokumentácii  mesta a  iných aktivitách zameraných na regionálne 

dejiny. 

 

Iné divadlá 

 

Divadlo Žihadlo 

Kočovné  bábkové divadlo Žihadlo prevádzkoval Vlado Zetek. 

Festival  bábkového divadla Bábkové žihadlenie  prebiehal v septembri 

v rámci divadelného festivalu Zejdeme sa na hambálku.  
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Divadlo Falangír 

 Divadlo Falangír viedla Beáta Reifová. Členovia divadla 

Falangír  spustili  v marci  sériu podcastov s názvom Milenials určenú 

najmä pre mladšiu  generáciu.  Divadlo Falangír v auguste počas 

Malackej šošovice uviedlo nové predstavenie Iše l  Macek, ktoré 

režírovala Beáta Reifová a scenár napísal  Stano Bellan .  

 

Najvýznamnejšie  kultúrne podujatia 

 

V tomto roku sa kvôli pandémii 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 predškolákov po dospelých.  

 

Umelecké súťaže  

V máji  prebiehala recitačná súťaž  Zúbkové pramene, ktorá bola 

súčasťou Hviezdoslavovho Kubína. Porotu tvorili herci Alfréd Swan, 

Michal Jánoš a  Michal Režný a pedagógovia Jana Pagáčová, Katarína 

Trenčanská  a Alžbeta  Šurinová. Víťazmi sa stali  v próze v 

jednotlivých kategóriách Vilma Mária Drgoňová (Divadlo Falangír), 

Adam Albert (Divadlo Falangír),  Katarína Šeniglová (ZŠ Stupava).  V 

poézii  Adam Štovka (ZŠ Dr. J. Dérera ),  Mariam Tesarovičová a 

Stanislava Pullmanová (obe ZUŠ).  
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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).  Spolu s  múzeom 

zabezpečovala sprevádzanie po malackých pamiatkach a okrem toho 

poskytovala informácie  o meste. V priebehu roka ju navštívilo 

množstvo domácich i  zahraničných turistov ,  väčšinou mali  záujem 

o suveníry s tematikou mesta a okolia .  

 

Publikácie 

MCK –  Múzeum Michala Tillnera vydalo koncom roka zborník 

Malacky a okolie 14, ktorý  obsahoval  deväť  historických príspevkov 

od siedmich autorov. Publikácia bola v predaji v Turist icko-

informačnej kancelárii  za päť eur .  Kniha bola brožovaná, mala formát 

A5 a rozsah 168 strán.  

 

Pamiatky  

 V meste sa nachádzalo niekoľko vzácnych nehnu teľných 

pamiatok, ktoré boli zapísané v ústrednom zozname národných 

kultúrnych pamiatok vedenom Pamiatkovým úradom SR. Bol to 

františkánsky kostol  s kláštorom vrátane štyroch bášt a múru, farský 

kostol Najsvätejšej Trojice,  pálffyovský 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.  
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Kaštieľ  a zámocký park 

Vlastníkom bývalého pálffyovského kaštieľa zo 17. storočia 

bolo mesto Malacky. V zrekonštruovanej časti objektu bola kancelária,  

výstavná mies tnosť a dobovo zariadená tzv. pál ffyovská izba. 

Návštevníci  mali možnosť prehliadky kaštieľa,  ale aj  prenajať si  

seminárnu miestnosť  a výstavnú miestnosť.  V pálffyovskej izbe sa 

príležitostne fotili  svadby.  

Ani v tomto roku neprebiehali  v  objekte žiadne s tavebné alebo 

iné rekonštrukčné práce .   

Cez zimu bolo v priestoroch budovy zriadené testovacie 

centrum, ktoré pôsobilo do začiatku júna.  Následne sa otvorila letná 

turistická sezóna trvajúca do októbra.  Počas  sezóny bol  kaštieľ 

otvorený od utorka do nedele, k dispozícii boli  sprievodcovia z Múzea 

Michala Ti llnera, ako aj študenti. Vstupné bolo pre dospelých tri  eurá, 

zľavnené bolo za dve eurá.  Vo výstavných priestoroch boli počas  

letnej sezóny dve výstavy –  jedna zameraná na zdravotníctvo a druhá 

na lesné a vodné hospodárstvo na pálffyovských majetkoch v 

minulosti .   

Kamenný objekt lurdskej  jaskyne bol tesne pred koncom roka 

poškodený ohňom. Príčina požiaru nebola  známa, požiar zničil  sochu 

Panny Márie.  

 

 

Pálffyovská lipa 

Posledná lipa z pôvodnej aleje na Zámockej ulici , vedúcej  z 

kaštieľa k františkánskemu kláštoru, sa nachádzala pri  bývalej budove 

MsÚ (Nafty) pri  Pomníku pad lých. Začiatkom roka dosahovala výšku 

16 metrov a priemer kmeňa mala 124  centimetrov. Lipa mala problém 

s hnilobou a mala t iež veľa dutín.  Bola odborne orez aná, vďaka čomu 

sa odľahčil kmeň a znížilo nebezpečenstvo pádu poškodených konár ov. 
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Františkánsky kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie 

 V kostole boli bohoslužby  každý deň, pre návštevníkov bol 

otvorený v tom čase a  mimo bohoslužieb na požiadanie. Na požiadanie 

boli  otvorené aj krypty pod kostolom, v  ktorých malo expozíciu 

Múzeum Michala Tillnera. Počas letných  prázdnin boli krypty 

otvorené cez víkendy v popoludňajších hodinách.  

 

Synagóga 

V apríli  prebiehali na čelnej  strane budove synagógy 

rekonštrukčné práce.  Súčasťou bola oprava oboch veží a poškodených 

častí krovu, ako aj fasády.  

V parku Mini Slovensko v Liptovskom Jáne v tomto roku 

pribudla zmenšenina malacke j  synagógy (mierka 1:25).  
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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 distr ibuovaný do každej 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 Pilzová, redaktorom bol Miroslav Binčík ,  ktorý v druhej  

polovici  roka pôsobil ako externý redaktor. Redaktorom sa stal Ján 

Hargaš. Do novín prispievala aj  študentka žurnalistiky Patrícia  

Arpášová. Redakcia sídlila v budove MsÚ. Okrem MH redaktori  

publikovali  svoje príspevky aj v televízii  eM TV. Na adrese 

www.malacky.sk sa nachádzala oficiálna internetová stránka mesta 

Malacky. Mestská stránka sa prezentovala aj na sociálnej siet i 

facebook.  

 V meste bola od 15. júna na vybraných miestach dostupná  

bezplatná wifi sieť. Išlo o tieto lokality: kašti eľ,  hádzanárske ihrisko a 

futbalový štadión v zámockom parku, skatepark, ŠH Malina a 

susediace detské ihrisko, klientske centrum MsÚ, CVČ, autobusová a 

železničná stanica .  

        

Regionálne tlačené médiá 

 

O dianí v Malackách a okolí  informovali  aj  regioná lne časopisy 

MY –  Týždenník pre Záhorie,  Záhorák a Malacko. Ani jeden z týchto 

časopisov nezamestnával redaktora, 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 kultúre a športu. Obsahovala aj 

praktické informácie pre návštevníkov 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.  Najv iac navštevovaná bola podstránka, ktorá prinášala 

aktuálne informácie o  obedových ponukách reštaurácií  (menu). 

Stránka, ktorá sa nachádzala na adrese www.lpm.sk.  

 

Malacké fakty 

 Na sociálnej sieti facebook fungovala stránka Malacké fakty, 

ktorá vyjadrovanými názormi predstavovala opozíciu voči vedeniu 

mesta,  MsÚ a MsZ.  

 

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 webportá lu 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 býva lý františkánsky kostol  Nepoškvrneného 

počatia Panny Márie a farský kostol Najsväte jšej Trojice, v Kostol išti 

kostol sv. Martina. Sídlo fary bolo v budove na školskom dvore (v 

areáli bývalého františkánskeho tzv. Čierneho kláštora)  

Správcom malackej  farnosti bol vdp. Ján Ragula, ktorý bol 

zároveň dekanom malackého dekanátu. V pastoračnej činnosti  

pomáhali kapláni vdp. Milan Jaroš  a vdp.  Roman Bako. 

12. júna bol v katedrále sv. Martina v Bratislave za diakona 

vysvätený Ing. Martin Uher z  Malaciek.  

Počas  dvoch vĺn pandémie na jar a na jeseň boli v rámci 

opatrení kostoly zatvorené ,  počas  toho obdobia prebiehali online 

prenosy bohos lužieb na youtube.  V prípade uvoľnenia opatrení nebolo 

možné naplniť kapacitu kostola, preto sa ľudia dopredu reg istrovali  

a v kostole si  sadali na vyhradené miesta ,  ktoré zabezpečovali  

potrebné vzdialenosti .  

V malackej farnosti bolo pokrstených 142 ľudí (z toho v 

Kostolišti  sedem), čo bolo približne o tretinu viac ako 

v predchádzajúcom roku. Z celkového počtu pokrstených  bolo 62 

chlapcov (z toho všetci v Malackách) a 80 dievčat (z toho sedem z 

Kostolišťa). Z vekového hľadiska bolo 119 pokrstených detí vo veku 

do jedného roku ž ivota, 16 vo veku od jedného do siedmich rokov, 

sedem detí starších  ako sedem a mladších ako 18 rokov. Dospelí 

pokrstení v tomto roku neboli. Z celkového počtu pokrstených bolo 59 

(menej ako polovica) z cirkevného pohľadu legitímnych, teda 

narodených rodičom, ktorí uzatvoril i sobáš v kostole.  
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Prvé sväté pri jímanie prijalo spolu 180 detí v celej farnosti .  

Sviatosť birmovania prijalo 72 ľudí .  Manže lstvo uzatvorilo vo farnosti  

29 párov, o dva viac ako v predchádzajúcom roku. Z toho bolo 26 

katolíckych sobášov a  t ri  zmiešané .  

Cirkevných pohrebov bolo vo farnosti  147 (o 33 viac ako 

v predchádzajúcom roku), z toho osem v Kostolišti .  Z  celkového počtu  

bolo pochovaných bolo 71 mužov (v Kostolišti  z toho sedem) a 76 žien 

(z toho v Kostolišti jedna).  Z celkového počtu bo lo 50 ľudí 

zaopatrených sviatosťami, približne tretina.  

 

Kongregácia Notre Dame 

V meste pôsobili členky kongregácie školských sestier de Notre 

Dame. Ich rehoľný dom na Štúrovej ulici  obýv ali  štyr i  sestry –  Lucia 

Kováčová, Karmela Anna Krpelánová, Terézia Eva Kúdelová a Monika 

Katarína Mandráková. Členky rehole pôsobili v Spo jenej ško le sv.  

Františka Assiského.  

 

Kongregácia sv.  Vincenta de Paul  

 Od leta pôsobili  v  našom meste aj  dve rehoľníčky z  rádu sv. 

Vincenta (vincentky),  slávnostne boli  privítané 29. augusta.  Táto 

rehoľa pôsobila v  Malackách v minulosti  na základe iniciatívy 

a podpory Pálffyovcov od konca 19. storočia do polovice 20. storočia .  

Komunitu tvoril i  sr.  Marta Benejová, ktorá vyučovala v  Spojenej škole 

sv. F. Assiského dejepis a slovenský jazyk a l iteratúru a sr.  Lujza 

Brčáková ,  ktorá v  rámci tej  istej školy pôsobila v MŠ.   

.   
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10. Šport  

 

 

Športový život bol na jar a na jeseň obmedzený vzhľadom na 

pandémiu, čo  vzhľadom na načasovanie mnohých súťaží do veľkej 

miery skomplikovalo celú sezónu.  Podrobne jšie informácie sú uvedené 

v rámci chronologického prehľadu pandémie a  tiež pri  niektorých 

športoch v  tejto kapitole.  

 

Udalosti  

 

Najlepší športovci  predchádzajúceho roka 

Vzhľadom na pandémiu sa s lávnostné vyhlásenie najlepších 

športovcov roka 2019 a 2020 v tomto nekonalo, bolo odložené na 

nasledujúci rok.  

 

Večerný beh  zdravia –  Beh vďaky SNP  

38. ročník pretekov bol 10. septembra. Vzhľadom na pandémiu 

bolo zrušené odovzdávanie diplomov, ako aj zoskok parašutistov. 

Rovnako bola zrušená kategória rodičia s deťmi. Pretekov sa 

zúčastnilo 232 športovcov. Medzi najmladšími žiakmi zvíťazili  

František Klíma (ZŠ Záhorácka) a Romana Habová (SpŠ sv. F. 

Assiského).  Z tretiakov a štvrtákov boli  najrýchlejší  Teodor Janko (ZŠ 

Štúrova) a  Júlia Kuchynková (ZŠ Dr. J.  Dérera).  V kategórii  piat akov 

a šiestakov boli prví  Dominik Vozár a Melisa Spustová (obaja ZŠ Dr. 

J. Dérera).  Z najstarších školákov boli  najrýchlejší  Adam Boškovič a 

Laura Holická (obaja ZŠ Dr. J . Dérera). V dorasteneckej kate górii  

dominovali  Peter Prokop (SpŠ sv. F.  Assiského) a  Sára Bilkovičová 

(SŠ Ochrany os. majetku). V seniorskej kategórii zvíťazil i Ján Beňa 

(AC Malacky) a Ivana Petrovičová (Malacky). Najmladšou 

pretekárkou bola päťročná Eva Némethová a najstarším 69 -ročný  

Frant išek Klíma.  
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Beh oslobodenia,  Športové hry malackej mládeže, Malacká desiatka 

a Malacký kilometer 

 

Vzhľadom na protipandemické opatrenia bol i  všetky uvedené 

podujatia zrušené  rovnako ako v predchádzajúcom roku. 

 

Športové kluby a oddiely 

 

 Mesto Malacky poskytovalo športovým klubom dotácie na 

podujatia a na činnosť,  podľa vopred určených kritérií .  Kompletný 

prehľad do tácií 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 boli  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  zameriavali  na výchovu mládeže.  

 

Cyklistika 

 V rámci TJ Strojár pôsobil  samostatný oddiel  cyklistiky. 

Predsedom oddielu bol Igor Lím. Oddiel  v priebehu roka usporadúval 

výjazdy na Slovensku i do zahraničia.  

  

Džudo  

 Predsedom JUDO –  clubu bol Ing. Ján Kunštek.  
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 Na žiackych majstrovstvách Slovenska, ktoré boli 9. októbra v 

Martine,  získala Luc ia Nerádová v kategórii  starších žiačok do 48 kg 

strieborný medailu a Jana Kujanová v kategórii  starších žiačok do 63 

kg bronzovú medailu. 

Na medzinárodnom turnaji Veľká cena Kolárova v novemb ri  

zvíťazila vo svojej  kategórii  žiačka Lucia Kujanová, strieborné 

medaily získali Liliana Anderson a Dominik Matlovič, tret ie miesto 

obsadili  Jana Kujanová a Filip Kovár .  

 

Hádzaná 

Predsedom hádzanárskeho oddielu bol Dušan Frýbert.  

Hráči Lukáš Konečný, Michal Ichmann, Jakub Krajčír a Roman 

Valachovič pôsobili počas prestávky v I. lige spôsobenej pandémiou v 

extraligovom klube Štart Nové Zámky. V novej sezóne 2021/2022 

pôsobil v hádzanárskej extralige nový klub s názvom Záhoráci,  ktorý 

zahŕňal hráčov dvoch k lubov Strojár Malacky a Tatran Stupava. Tím 

viedol tréner Peter Olšavský. Káder tvorili  Patrik Beleš,  Juraj  Rybár,  

René Ofčarovič, Miroslav Velebný, Lukáš Nemčovič, Marek 

Kuklovský, Marián Jaššo ,  Rudolf  Draškovič, Maroš Vojáček, Dušan 

Frýbert,  Tomáš Baláž,  Daniel  Polák, Andrej  Polča,  Roman Valachovič,  

Jakub Jánoš,  Patrik Walter, Marek Tóth, Samuel Kovács,  Lukáš 

Konečný, Martin Polča, Ladislav Lutonský, Michal Ichman, Mário 

Prevaj, Samuel Valent, Dominik Grich, Jakub Ferenčík, Patrik Gáži,  

Peter Puškáč .  

Spojenie so Stupavou sa týkalo aj B tímu, ktorý pôs obil v 1. 

lige, a tiež dorasteneckého družstva v najvyššej súťaži .  

Odchovankyne malackého klubu uspeli  v drese iných tímov. Melani 

Jagodičová pôsob ila v najvyššej slovenskej súťaži a s tímom 

Dunajskej Stredy získala striebornú medailu. Viktória Voržáčková v 

drese Duslo Šaľa skončila v rovnakej súťaži na treťom mieste. Diana 

Michálková pôsobila v rakúskej najvyššej súťaži v klube UHC 

Stockerau. 
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Klub mal v súťažiach aj  mládežnícke družstvá,  v žiackych 

kategóriách bo li  aj dievčatá (Malacky/Rohožník) aj chlapci  a 

dorastenky (Malacky/Rohožník). Do reprezentácie Slovenska sa 

dostali v mládežníckych kategóriách Diana Müllerová, Laura 

Walterová, Viktória Voržáčková a  Michal Valigurský.   

26. júna bol v zámockom parku tradičný Turnaj generácií,  

doplnený sprievodným programom. Víťazom turnaja sa stal  tím 

Tučkovci.   

 

 

Karate 

Predsedom oddielu karate bol Michal Pullmann. Hlavným 

trénerom tradičného karate bol Štefan Polák,  trénerom bojových 

športov (skupiny FDM Combat team) bol Marián Strelecký. 

 

 

Kulturistika 

Oddiel  kulturistiky viedol Dávid Krajčír.  

 

Tenis  

Predsedom klubu bol Ing. Pavol Gelinger. Klub využíval 

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

 

  

Turistika 

 Na čele oddielu bo l  Róbert  Sloboda.  

 15. augusta sa konal tradičný  Záhorácky výstup na Vysokú na 

počesť  niekdajšej  turistky Zuzky Krajčírikovej. Podujatia sa 

zúčastnilo 54 turistov. 

 

Volejbal 

Volejbalový oddiel  viedol Ing. Pavel Novota.  
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 Malackí odchovanci Peter Michalovič (aktuálny klub Nante s,  

Francúzsko) a Peter Ondrovič (České Budějovi ce) boli  na jar 

nominovaní do slovenskej reprezentácie na kvalifikačné zápasy na 

majstrovstvá Európy a na zápasy Zlatej európskej ligy .   

Bývalí malackí volejbalisti sa 28. augusta zúčastnil i v 

zámockom parku t radičného turnaja VOZUMAVO (voľné združenie 

malackých volejbalis tov). Zúčastnilo sa 29 volejbalistov, zvíťazilo 

čierne družstvo Zdena Reháka .  

  

  

Ďalšie športy  a kluby 

 

Atletika 

 Marek Ondrovič získal s triebornú medailu na zimnom halovom 

mítingu v Bratislave v behu na 3000 metrov.   

Na juniorských halových majstrovstvách SR v marci obsadil  

Matúš Klas v behu na 60 metrov prekážok 3. miesto a v skoku do 

diaľky skončil  na 4.  mieste. Rebecca Slezáková v behu na 60 metrov 

prekážok dobehla siedma a v behu na 400 m etrov piata.  

V lete sa dorastenci zúčastnili medzištátneho stretnutia v Brne. 

Medzi jednotlivcami sa najviac darilo Rebecce Slezákovej,  ktorá v 

behu na 400 metrov obsadila 5.  miesto.  Bola tiež členkou š tafety 

4x100, 200, 300, 400 metrov, ktorá obsadila dru hé miesto.  

Na septembrovom  JBL JUMP FEST (atletický dvojboj) v  

Košiciach zvíťazil i vo svojich kategóriách Hana Zálesňáková a Matias 

Michalovič, na druhom mieste skončili Šimon Nehy ba, Viktória 

Pauková, Richard Mráz a Júlia Januš. S imona Prvoničová získala 

bronzovú medailu.  Na majstrovstvách kraja v p äťboji  zvíťazili  Hana 

Zálesňáková a Teodor Volek. Alex Houndjo skončil druhý a tretie 

miesta obsadili Lea Pauková a Šimon Nehyba.   
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Marek Ondrov ič v drese S lávie UK Bratislava získal na 

majstrovstvách Slovenska  v behu na 3000 metrov prekážok a v súťaži 

tímov zlatú a bronzovú medailu.  

Na majstrovstvách Slovenska klubov 2. a 3. októbra sa 

predstavili štyri družstvá AC Malacky - žiaci, žiačky ,  dorastenci a 

dorastenky.   

Tímy AC Malacky uspeli  aj v dlhodobej t ímovej súťaži:  

najmladšie žiačky a mladší žiaci i  žiač ky zvíťazil i,  najmladší žiaci  

skončili  na 2. mieste.   

V slovenskom finále súťaže Čokoládová tretra zvíťazili  v behu 

na 200 metrov Amélia Zelenáková a Richard Mráz, druhý skončil  

Viliam Straský. V behu na 300 metrov skončil Matias Michalovič na 

treťom mieste. Do finále postúpili aj  ďalší pretekári AC Malacky. V 

ostravskom česko -slovenskom finále súťaže sa stal Richard Mráz 

celkovým víťazom  v behu na 200 metrov, na druhom mieste skončil  

Viliam Straský. Jakub Pauko skončil na 6.  mieste a Oliver Šmida na 

13. mieste.  Amélia Zelenáková v rovnakej disciplíne dobehla na 

treťom mieste.  V behu na 300 metrov obsadil  Matias Michalovič 5.  

priečku .  

Na majstrovstvách Slovenska vo viacboji mladších žiakov a 

žiačok zvíťazila v päťboji Hana Zálesňáková a Teodor Volek skončil  

na 2. mieste. Hana Zálesňáková v tomto roku zároveň dosiahla 

slovenský rekord vo viacboji mladších žiačok ziskom 3070 bodov.   

Na majstrovstvách SR starších  žiakov a do 23 rokov získali 

členovia AC Malacky dvanásť  medailí .  Tereza Beňová zvíťazila v 

behu na 60 metrov, 150 me trov, 300 metrov a ďalšie dve medaily 

(zlatú a striebornú) získala v štafete (v zložení Karen Grígelová, Hana 

Zálesňáková, Laura Vrabčeková a Tereza Beňová).  Uspela aj štafeta 

chlapcov, ktorí získali striebornú a bronzovú medailu (Teo Volek, Eric 

Houndjo, Matúš Nehyba a Adam Gašpar).  Ďalšiu medailu získal Matúš 

Nehyba, ktorý v skoku o žrdi skončil  na druhom mieste. V kategórii  do 

23 rokov Marek Ondrovič zvíťazil v behu na 3000 metrov prekážok a  
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na 5000-metrovej trati dobehol tretí . Rebecca Slezáková v behu na 100 

metrov prekážok a na 400 metrov prekážok dobehla druhá. V behu na 

400 metrov skončila na 5. mieste.  V hodnotení družstiev skončil AC  

Malacky na štvrtom mieste.   

Prípravka AC Malacky sa na jeseň opäť, už tretí raz po sebe, 

stala najlepšou na Slovensku ,  v súťaži P-T-S zvíťazila pred AK Run 

For Fun Bratislava a AK ŠK UMB Banská Bystrica. Tím tvoril i Krištof 

Haba, Matias Michalovič, Andrea  Mrázová, Šimon Nehyba, Viktória 

Pauková a Nela Stašková. 

Na novembrových majstrovstvách kraja získal i  členov ia AC 

Malacky celkovo 87 medailí  v kategóriách od žiackych po juniorské.   

Šimon Nehyba, Viktória Pauková, Matias Michalovič  a Andrea 

Mrázová tvoril i  víťaznú štafetu v celoslovenskom finále Detského 

štafe tového krosu v Čunove .  

Na majstrovstvách Slovenska v cezpoľnom  behu v kategórii 

mladších žiakov zvíťazil t ím AC Malacky v zložení Philip Halla,  

Teodor Volek, Krištof Haba, Alex  Houndjo a Martin Šnegoň. Zvíťazilo 

aj družstvo dorasteniek Michaela Salayová,  Rebecca Slezáková a 

Timea Morávková. Michaela Salayová zároveň získala striebornú 

medailu v súťaži jednotlivcov. Marek Ondrovič medzi mužmi skončil 

na treťom mieste .  

Na majstrovstvách SR družstiev skončili žiačky na 7.  mieste,  

žiaci  získali  strieborné medai ly.  Družstvo dorastencov obsadilo 4. 

priečku,  dorastenci skonč ili  na 7.  mieste.   

Celkovo v tomto roku získali členovia AC Malacky na 

majstrovstvách SR 39 medailí (15 zlatých, 1 3 strieborných a 11 

bronzových) a stali  sa 8. najlepším tímom na Slovensku pod ľa  

hodnotenia Slovenského atletického zväzu. Prvý raz od založen ia 

klubu sa AC Malacky dostal do prvej desiatky na Slovensku. V 

slovenskej reprezentácii figurovali  Marek Ondrovič ,  Matúš Klas ,  

Rebecca Slezáková, Michaela Salayová, Tereza Beňová a Matúš 

Nehyba.  
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Bedminton  

 V ŠH Malina sa v októbri konal  nultý ročník amatérskeho 

bedmintonového turnaja.  Zúčastnilo sa sedem hráčov, zvíťazil  Vlado 

Hrebeň pred Dušanom Rusňákom a Ľubomírom Chválom. 

  

Bowling 

Tím mužov Sa turn pôsobil v  celoslovenskej extralige.  

 

Box  

 

Boxing club RTJ Malacky  

 

Klub sídlil na ulici 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.  

Klub pôsobil  v Slovenskej lige boxu. Trénerom bo l Peter Šíra,  

účastníkmi súťaže Dominik Šíra, Mário Galba, Danie l  Mikušík a 

Patrik Mládek. Dávid Michálek sa zúčastni l  majstrovstiev sveta v 

Belehrade. V kategórii do 92 kg neuspel proti jordánskemu súperovi,  

účastníkovi olympiády.   

 

Cyklistika 

Amateur Cyclo Club sídlil  na Mierovom námestí  14, predsedom 

bol Tomáš  Polakovič.  Slovenský cykloklub Záhorák viedol Marcel 

Bulla.  

Sára Bilkovičová na mládežníckych majstrovstvách Slovenska v 

cestnej  cyklistike obsadila 10. miesto.  Na pretekoch L’Etape Slovakia 

by Tour de France zvíťazila v juniorskej kategórii  a medzi ženami sa 

umiestnila na 4.  mieste.  
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Fitnes 

 Barbora Vosátková na majstrovstvách sveta v Santa Susanne v 

Španielsku v bikini fitnes obsadila v kategórii do 23 rokov 7. miesto .  

 

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).  

 

Futbal  

 

ŠK Žol ík 

 

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.  V auguste 

priš lo k zlúčeniu oboch klubov. 

Odchovanec klubu a slovenský reprezentant Samuel Mráz, ktorý 

bol kmeňovým hráčom talianskeho klubu Empoli , pôsobi l  počas jarnej 

časti  na hosťovaní v poľskej najvyššej  súťaži v drese Zaglebie Lubin.  

Celkovo počas sezóny 2020/2021 v tomto klube odohral 27 ligových 

zápasov, v ktorých dal dva góly. V poľskom Fortuna Polish Cup 

odohral počas sezóny dva  zápasy a raz skóroval. V auguste prestúpil 

do iného talianskeho klubu Spezia Calcio. V najvyššej  talianskej lige 

nastúpil vo dvoch zápasoch a v tal ianskom pohári v jednom zápase.  

Odtiaľ odišiel v septembri na celú sezónu 2021/2022 na hosťovanie do 

bratislavského klubu ŠK Slovan. Vo Fortuna lige odohral 17 zápasov, 

v ktorých dal päť gólov. V Európskej konferenčnej lige UEFA odohral  

šesť zápasov a dal  jeden gól.  V Slovnaft  Cupe odohral  tri zápasy, raz 

skóroval.  

 



 80 

FC Malacky 

 Jarná časť sezóny 2021/2022 bola poznačená  pandémiou, súťaž 

sa začala 30. mája a skončila pred koncom jú na. Klub FC Malacky 

skončil na 5. mieste v tretej lige, s rovnaký m počtom bodov ako štvr tá 

Rovinka. Tím tvoril i  počas jarnej sezóny Marko Zvá č ,  Martin Žilavý, 

Štefan Kovárik, Tomáš Rišo,  Kristián Mego, Lukáš Rupec, Andrej  

Rampáček, Pavol Michalovič,  Branis lav Martinka, Daniel Fil ip 

Mašulovič, Filip Buchel, Tomáš Mifkovi č, Jakub Buchel,  Dominik 

Dohnanský, Filip Kusalík, Dávid Lipták. Trénerom bo l Branislav 

Juhas.  B-tím FC Malacky v piatej  lige skončil na 6. m ieste.  

V auguste sa kluby FC Malacky a ŠK Žolík d ohodli na zlúčení 

do jedného klubu s názvom FC Žolík Malacky. Ved enie nového klubu 

preds tavovala Rada združenia,  ktorého členmi boli Marek Vi cian, 

Matúš Kuma, Peter Mikula, Peter Ifka a Oto Kožuch, ktorý bol 

zároveň predsedom Rady združenia .  

Jesenná časť novej sezóny sa začala v auguste. Káder tvorili 

Marko Zváč, Marek Adamovič, Matúš Chropovský, Lukáš Rupec, 

Marek Zajíc,  Tomáš Rišo, Lukáš Kuče ra, Patrik Kaňka, Jaroslav Zváč, 

Juraj  Miklušičák, Dominik Dohnanský, Filip Buchel,  Dávid Lipták, 

Pavel Hezoučký, Michal Lipták, Andrej Rampáček, Samuel Livora,  

Branislav Martinka,  Timothy Zmajkovič, Fil ip Kusalík,  Tomáš 

Mifkovič,  Jakub Buchel, Timotej  Fol týn ,  Matúš Kuma, Frederik 

Vaňovič, Matúš Repa .  Po skončení jesennej časti sezóny bol klub na 5. 

mieste v tabuľke, s  bilanciou desať víťazstiev, jedna remíza a štyri 

prehry.  

 

ČSFA  

Československá futbalová akadémia (ČSFA) mala sídlo na 

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

s mládežou od najmladších futbalistov až po  kategóriu starších žiakov.  
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Futsal  

 Malacký odchovanec Daniel  Čeřovský bol slovenským 

reprezentantom a pôsobil  v  t íme majstra Slovenska Mimel Lučenec. V 

apríli bol súčasťou slovenského tímu v kvalifikačných zá pasoch o 

Euro 2022, hoci do hry nezasiahol. Slovenský tím postúpil  na 

európsky šampionát.  V decembri sa zúčastnil  reprezentačných zápas ov 

pred majstrovstvami Európy. Ďalší odchovanci futbalového klubu ŠK 

Žolík Patrick Kuma a Rastislav Haramia, aktuálne pôs obiaci v  

bratislavskom klube 4FSC, boli reprezentantmi Slovenska do 19 

rokov.   

 

Hádzaná 

Tím pod vedením trénera Mariána  Rummela pôsobil  v prvej lige.  

Káder tvorili:  Piaček, Hollý, Roško, Škoda, I. Oslej,  Hlaváč,  D. Oslej , 

Sedláček, Bízek, D. Stachovič, A. Dobrocký, T. Stachovič,  Urbanovič,  

Waschek. Mládežnícke tímy Štart nemal.  

 

Jazdecký šport  

S lovenský džokej Lukáš Matuský, bývajúci v Malackách, ktorý 

v predchádzajúcom roku zvíťazil  na legendárnych pretekoch Veľkej  

pardubickej steeplechase, v tomto roku na rovnakom koni Hegnus  

skončil  na piatom mieste.  

 

Karate 

 Na majstrovstvách sveta v karate organizácie WUKF získala 

Karin Mozová, Malač ianka z klubu Karate Dojo Stupava, bronzovú 

medailu.  

 

Lukostreľba  

V meste pôsobil  lukostrelecký klub Sagittarius, ktorý viedli  

manželia Petrášovci.  Tréningy boli v telocvični  vojenského objektu na 

sídlisku Juh.  
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23. mája uspeli členovia klubu na súťaži Liet avský šíp.  

Rastislav Kamenistý obsadil  medzi kadetmi druhé miesto a Rastislav 

Kamenistý v kategórii mužov tretie miesto. Celkovo počas jarnej a 

letnej  sezóny získali  členovia klubu 25 medailí  z trinástich poduja tí .   

Na majstrovstvách Slovenska v 3D lukostreľbe získala Renáta 

Svetlíková zlatú medailu a Martin Kamenistý bronzovú . 

 

Ľadový hokej  

 Malacký rodák Patrik Koch pôsobi l ako obranca v českom klube 

Vítkovice, s ktorým sa dostal  do osemfinále play -off. Bol súčasťou 

širšieho reprezentačného výberu, ale na majstrovstvá sveta sa 

nedostal.  

 

Mažoretky  

Súbor mažoretiek Ella  trénovali Daniela Bukovská, Kristína 

Horecká a Martina Danihelová. Na súťaži  Grand prix 2021 získala 

formácia Trio baton senior zlatú medailu.  Strieb orné medaily získali  

Trio baton kade, Mini baton senior,  VF baton  Kadet a VF baton senior.  

Bronzovú medailu získala formácia Duo baton junior.  

 

Modelársky šport  

Letecký modelársky klub RC LMK Malacky viedol Peter Jukovič 

ml.  

 

Plávanie 

 V meste pôsobil  klub a plavecký oddiel  KVŠ OCEÁN Malacky, 

ktorý organizoval plavecké kurzy a tréningy v ŠH Malina.  Predsedom 

bol Ondrej Žember,  podpredsedom Tomáš Bartáky.  

9. októbra sa žiaci zúčastnil i  FPD Slovenského pohára. Adela 

Tiklová zvíťazila na 50 metrov znak, Nataša Tiklová skončila na 

druhom mieste. Andrea Machyniaková skončil a druhá na 50 metrov 

motýlik. Adela Tiklová pridala aj  tret ie miesto na 50 metrov prsia a  
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Róbert Séleš skončil trikrát  tretí na 50-metrovej trati (znak, prsia a 

voľný spôsob).  

Ďalším klubom pôsobiacim v  ŠH Malina bol Plavecký klub 

Willy Malacky.  

 

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.  

Družstvo žien pôsobilo v extralige.  Keďže pandémia zabránila 

odohratiu ligových zápasov, 12. a 13. júna sa ako náhrada odohral  

turnaj - Majstrovstvá SR. Vo štvrťfinále podľahli nesko ršiemu 

vicemajstrovi ŠKST Topoľčany a skonč ili  na 6.  mieste.  Malacky 

reprezentovali Natália Kosová, Pavlína Rajtoková a Henrieta 

Horníková.  

Družstvo mužov pôsobilo v 2. lige, trénerom bol Vladimír Janč í ,  

hráčmi Ivan Josimovič, Boris Guman a František Klím a .  Tím dopĺňali  

Pavlína Rajtoková a Natália  Kosová. Tím B pôsobil  v 4.  lige,  tím C v 

7. lige, tím D v 8. lige a tím E v 9.  lige.   

Na majs trovstvách Slovenska v kategórii najmladších žiakov 

obsadila Paulína Godányová 9. -16. miesto. Rovnaké umiestnenie 

dosiahla Pavlína Rajtoková v seniorskej kategóri i .  Vo štvorhre i  

zmiešanej štvorhre obsadila 5.-8. miesto.  

 

Synchronizované plávanie 

 V Malackách pôsobil  oddiel   Synchronizované plávanie Malacky 

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

 

Športová streľba  

26. júna sa konali preteky Slovenskej poľovníckej komory v 

disciplíne M-800, ktorých sa zúčastnilo 29 súťažiacich. Medzi 
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jednotlivcami zvíťazil Ernest  Jurkovič zo Skalice a na druhom miest e 

skončil  Malačan Daniel  Jurkovič. Oba ja získali  795 z 800 bodov. Z 

veteránov získal najviac bodov Štefan  Flux st.  zo Skalice - 776. Z 

Malačanov bol v tej to kategórii najlepší  Dalimír Tekel, ktorý získal 

745 bodov a skončil na piatom mieste .  

 

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.   

Riaditeľkou tanečnej školy  Latin Scool ,  ktorá využ ívala na 

tréningy priestory MCK, bola Lucia Slovincová . Na majstrovstvách 

sveta v českom Liberci  získali  členovia malackého klubu deväť 

medailí ,  z toho tri  zlaté, dve strieborné a štyri  bronzové.  

 

Tenis  

Tenisový klub Tie-break viedol Peter  Ondrovič, sídlo bolo na 

ulici  Jozefa Kubinu 7.  

 

Vodný motorizmus  

Predsedom oddielu SJ Sport Malacky bol Emil Jung, ktorý na 

majstrovstvách Slovenska v kategórii  V 500 získal bronzovú medailu .  

Na konci leta sa malackí vodní motoristi zúčastnili  mládežníckych 

majstrovstiev sveta a Európy v Litve. Šimon Jung na majstrovstvách 

sveta  získal v kategórii  C4 (14-15 rokov) striebornú medailu v 

slalome a v kombinácii  slalom-manevring skončil  štvrtý.  Na 

majstrovstvách Európy skončil v slalome na 6. mieste. Ella Jung na 

majstrovstvách sveta v kategórii C2 (10-11 rokov) obsadila 15. miesto 

v slalome a 16. miesto v kombinácii.  N a majstrovstvách Európy 

skončila 9. v slalome .  V 3. kole Slovenského pohára v septembri v 

kategórii  mladších žiakov zvíťazila Ella Jung, v kategórii  najstarších  
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žiakov zvíťazil Šimon Jung, ktorý bol zároveň najrých lejším 

pretekárom podujatia . 

Ďalším oddielom bol OVM Benzinol Malacky. Na 

majstrovstvách Slovenska v kategórii Futur e obsadila Vivien 

Maďaričová 4. miesto a Elizabeth Maďaričová 7. miesto. V 

Slovenskom pohári skončili obe o priečku vyššie .   

Marian Jung v drese Dukly Banská Bystrica získal na jeseň  v 

poradí svoj 14. titul  majstra Európy v kategórii  O-700.  

 

 

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 bo la k dispozícii  plaváreň, ktorú 

využívala verejnosť, školy,  aj plavecká škola.  Telocvičňa nad 

plavárňou slúžila viacerým športom. Prebiehali  tu  zápasy volejbalové, 

florbalové, basketbalové, hádzanárske, zápasy v sálovom futbale .  

Telocvičňa v  športovej hale  bola v prevádzke počas  celého týždňa.  

Bolo možné si  ju prenajať.  V  ŠH mohli  občania  tiež využívať služby 

sauny, posi lňovne, masáže, v  prevádzke bola lezecká stena 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 

mies tnosťami 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 me tra. Detský bazén 
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bol hlboký 0,40 –  0,60 metra.  V areáli bolo možné zahrať si m inigolf,  

plážový volejbal,  stolný tenis a ruské kolky.  

Na jar uplynu lo tridsať rokov od začiatku prevádzky kúpaliska.  

Tohtoročná sezóna sa vzhľadom na pandémiu začala až 22. júna, 

pričom kúpalisko mohlo byť naplnené do po lovice svojej kapacity. 

Napriek tomu evidovalo kúpalisko za celú sezónu 16 256 

návštevníkov, čo  bolo viac ako v predchádzajúcom roku a len o 

približne 500 menej ako v roku 2019 .  

 

Skatepark 

Skatepark sa nachádzal pod nadjazdom medzi Billou a tzv. 

slimákom pri železničnej trat i .   
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11. Doprava, pošta a výstavba 

 

Pošta   

 V Malackách boli  tri  pobočky Slovenskej  pošty,  a.  s.  Pobočka 

Malacky 1 sídlila na Zámockej ulici.  Jej  vedúcou bola Mariana 

Nečasová. Pošta Malacky 3 sídlila na sídlisku Juh v areáli MŠ na 

Š túrovej ulici.  Vedúcou bola Marta Diviaková. V obchodnom centre 

Kaufland na Brnianskej ulici sídli la pošta  Malacky 4.  

 

Doprava  

 

Cesty,  parkoviská, výstavba 

Napäté vzťahy medzi veden ím mesta a Okresným dopravným 

inšpektorátom vyvrcholili začiatkom roka, keď s a mesto obrátilo na 

generálnu prokuratúru. Podľa media lizovaného názoru mesta 

“dopravný inšpektorát prekračoval svoju zákonnú pôsobnosť tým, že si  

vyhradzoval právo vydávať záväzné stanoviská k stavbám v  stavebnom 

konaní” a vydával nesúhlasné stanoviská týkajúce sa plnenia 

technických noriem pri povoľovaní st avieb a počte parkovacích miest.   

Od marca platil  na území mesta  zákaz parkovania (státia) 

vozidiel dlhších ako 5,3 metra. Tento zákaz sa týkal kamiónov. 

Na jar bola dokončená rekonštrukcia ulice Jozefa  Kubinu, ktorá 

sa začala ešte v predchádzajúcom roku .  

V novembri prebiehala rekonštrukcia Záhor áckej ulice od 

farského kostola Najsvätejšej  Trojice po koniec Družstevnej ulice 

smerom na Kostolište .  Nový povrch dostala aj  väčšia časť kr ižovatky  

pri kostole.   

 

Železnica  

 V októbri rokovali predstavitelia mesta s vedením Železníc SR o 

plánovanej modernizácii  trate Devínska Nová Ves - Kúty. Súčasťou 

rekonštrukcie malo prísť k odstráneniu úrovňového križovania 
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(klasických železničných priecest í). Plánovalo sa uzatvoriť priecestie 

Radlinského-Pezinská, na tom mieste  sa plánovalo vybudovanie 

podchodu pre peších a  cyklistov. Pri Tabaríne (bývalých kasárňach) sa 

plánoval podjazd pre autá.  Jednosmerný podjazd sa plánoval pri 

Gajdárovi,  v smere z Rádku do mesta. Vo výhľade boli aj ďalšie 

podjazdy - na uliciach Oslobodenia  a Poľná .  

 

Cyklodoprava 

  Kampaň na podporu cyklodopravy Do práce na bicykli 

prebiehala v júni.  V Malackách sa zapojilo 23 tímov a v nich 78 

účastníkov súťaže. V  priemere Malačania na jazdil i 162,63 kilometrov 

na účastníka kampane. Najviac kilometrov najazd ili členovia t ímu 

Ostrý skalpel z malackej nemocnice –  3 448,93.  

 Na jar sa začala výstavba cyklotrasy Pezinská -Továrenská s 

rozpočtom takmer 754 -t isíc eur. Cyklotrasa bola dokončená  na jeseň .  

Na konci  zimy pribudlo na Záhoráckej ulici  pozdĺž chodníka pri  ZŠ 

verejné osvetlenie,  ktoré bo lo súčasťou plánovaného vybudovania 

cyklotrasy. Vzhľadom na prekážky, ktoré sa vyskytli, sa v tomto roku 

na uvedenej ulici s  budovaním cyklotrasy (Družstevná -Radlinského)  

nezačalo.  

 22. apríla sa začali  stavebné práce na nov om cyklomoste cez 

rieku Moravu vedúcom z Vysokej pri Morave do rakúskeho 

Marcheggu. Stavebné dielo bolo výsledkom spolupráce BSK a 

Spolkovej krajiny Dolné Rakúsko. Celkové  náklady boli  odhadované 

na sumu takmer šesť miliónov eur.  

 

Výstavba 

V obytnom dome na Mierovom námestí,  ktorý bol vo vlastníctve 

mesta,  vzniklo po rekonštrukcii jedenásť nájomných bytov .  

V lete nadobudlo právoplatnosť stavebného povolenia 

pripravovanej športovej haly. Projekt,  ktorého autorom bol Ing.  arch.  

Pavol Citovický zo spoločnosti Cityprojekt s .r .o. obsahoval hokejovú 
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halu a trenažér, multifunkčnú športovú halu ,  ubytovacie kapacity a 

ďalšie priestory. S výstavbou sa v tomto roku nezačalo .  

Od leta prebiehala dvojkolová architektonická súťaž na no vý 

kultúrny dom. Návrhy mali  zahŕňať spoločenskú multifunkčnú sálu s 

350 miestami na sedenie,  a pries tory pre ZUŠ, MCK a seniorské 

organizácie, ako aj  zázemie (šatne,  sklady, kuchyňa a podobne). 

Odporúčané boli  aj vodozádržné opatrenia a podzemné parkovisk o pre 

70 vozidiel .  

V decembri sa začal i  stavebné práce na komunitnom centre v 

areáli CVČ, ktoré bolo naplánované ako rozšírenie stredného pavilónu 

objektu.  
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12. Životné prostredie  

 

Počasie  

 V Malackách pôsobila amatérska meteorologická st anica, ktorá 

sídlila na Budovateľskej ulici 27. Zaznamenávala teplotu vzduchu, 

zrážky, rýchlosť a smer vetra.  V roku 2021 bola v Malackách 

priemerná teplota 10,5 °C, o jeden stupeň nižšia  ako v 

predchádzajúcom roku .  Najvyššia teplota (36,4 °C) bola nameraná 8. 

júla ,  najnižšia  teplota (-11,2 °C) bola nameraná 15. januára. V januári  

bola priemerná teplota 1,1 stupňa, vo februári  1,3,  v marci 4,4, v apríli  

8,5,  v máji  13,2, v júni 21,9,  v júli 22,6, v auguste 19,2,  v septembri 

16,4, v októbri 10,3, v novembri 5,1,  v decembri 1,7.   

Celkovo spadlo 540,9 milimetrov zrážok, čo bo lo o viac ako 140 

mm menej oproti predchádzajúcemu roku (682). V januári bolo 20,8 

mm, vo februári 9,0 mm, v marci  11,2 mm, v apríli 32,8 mm, v máji  

112,1 mm, v júni 4 mm, v júli  59,2 mm, v auguste 127,9 mm, v 

septembri  53,6 mm, v októbri 12,6 mm, v novembri 50,8 mm, v 

decembri 46,6 mm. Priemerná rýchlosť  vetra bola 1,7 metra za 

sekundu. Sila vetra bola v priebehu roka pomerne vyrovnaná, 

najsi lnejší vietor bol v  aprí li  (2,4 metra za sekundu), najmenej fúkalo  

v septembri  (1,2 metra za sekundu).  Najvyššia rýchlosť vetra bola 

nameraná 24. mája (17 metrov za sekundu).  

 

Odpadové hospodárstvo 

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 Partizánskej 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 
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byť rozbitý 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 št iepky 

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 platilo (0,025 eur za 1 kilogram). Bezplatne sa 

na zberné dvory aj  naďalej  mohol  voziť biologický odpad, druhotné 

suroviny a veľkoobjemný odpad.  

Od 1. februára bolo v meste umiestnených 3 3 kontajnerov 

hnedej farby určených na biologicky rozložiteľný kuchynský o dpad z 

domácností .  

V tomto roku vytriedil i obyvatelia Malaciek 54,32 percent 

celkového množs tva vyprodukovaného odpadu ,  čo bolo približne o 

deväť percent viac ako v predchádzajúcom ro ku. 

 

Výsadba 

V novembri pribudli v centre mesta medzi diaľničným 

privádzačom a parkoviskom pri  ŠH Malina nové vzrastlé stromy. 

Desať borovíc vytvorilo Záhorácky lesík, ktorý bol súčasťou projektu 

Park Sasinkova.  

 

Pokuty 

 Na jar dostala spoločnosť IKEA Industry, prevádzka Malacky, 

od Slovenskej  inšpekcie ŽP pokuty, ktorých výška  dosiahla 80-tisíc 

eur. Dôvodom bolo prekročenie stanoveného limitu, nedodržanie 

výrobného postupu pri  výrobe drevotrieskových dosiek, nepovolenú 

výsadbu, porušenie predpisov pri vypúšťaní odpadových vôd.  
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13. Spolky a organizácie 

 

 

V Malackách pôsobi lo 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 prijímať podiel  z  

daní z príjmov fyzických i právnických osôb. V zozname boli  všetky 

takéto občianske združenia ,  ktoré mali sídlo v Malackách, bez ohľadu 

na zameranie: 1. SC Malacky, 1.SFC ARTEMIS, 1.SFC Canaria Team 

Malacky, Alpha Boxing Club Malacky,  Amatérska meteorológia 

Slovenska,  Asociácia tuberóznej sklerózy, Atletický klub AC 

Malacky, Auto Klub Malacky, Biliardový klub Malacky,  Bowlingový 

klub Saturn Malacky, BOXING CLUB - Robotnícka telovýchovná 

jednota,  Dobrovoľná civilná ochrana,  DUBÁČIKOVO,  FC Malacky, 

Fond pre rozvoj výchovy a vzdelávania "n.f.",  FS MACEJKO, FUTUS, 

Klub vodných športov OCEÁN Malacky, Klub vojenskej histórie - 

CARPATHIA, L2hockey, Ľudia p re Malacky, Lukostrelecký klub 

Sagittarius Malacky, Malacké pohľady, Malacký vysokohorský spolok, 

Materské centrum VÁNOK, Mažoretky Ella Malacky Slovensko,  MSK 

Malacky - Mestský stolnotenisový klub Malacky,  NAUČME SA UČIŤ, 

OZ Hipo Dúbrava, OZ Majella,  POHYBOVŇA, Poľovnícke združenie 

Gajary,  Pomáhať a chrániť Slovensko, PRO FUTBAL FC MALACKY, 

ProMEMO, o.z,  Rakárenček, RC LMK MALACKY, Rodičovské 

združenie pri Materskej škole,  Rodičovské združenie ProSchola,  

ROTARY CLUB MALACKY GOLF, Rybári  Malacky Slovensko, 

Saltatrix Academy, SENIOR - geriatrické centrum n.o,   Slovenská 

Asociácia Životného Prostredia, Slovenský cykloklub ZÁHORÁK - 

MALACKY, SLOVENSKÝ skauting, 69. zbor M.R.Štefánika Malacky, 

Slovenský zväz minikár, Slovenský zväz telesne postihnutých, 

Okresné centrum, Slovenský zväz telesne postihnutých, Základná 

organizácia Malacky, Slovenský zväz záhradkárov - Základná 

organizácia 6 - 56 Malacky IV - Nad výhonom, Sme v pohybe, o.z. ,  
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SPOLOČNE RÁSŤ o.z. , SRRZ - RZ pri Materskej škole, SRRZ - RZ 

pri  Materskej škole s elokovanými triedami, SRRZ - RZ pri  Spojenej  

škole,  SRRZ - RZ pri  Základnej škole,  STK Malacky, Svitanie -

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Malackách, ŠK 

DIANELLO, Športový klub sálového futbalu Buldoci,  Športový klub 

Žolík Malacky, Štart pre naše deti, Tanečný klub Grande, 

Telovýchovná jednota Strojár Malacky, TK Rebeli DNV, Vstúpte, n.o.,  

Záhorácky letecký klub Malacky, Základná organizácia JDS Malacky, 

Združenie pre deti  z DeD, Združenie pre podporu rodín a detí - DaR - 

Deti a Rodina, Združenie Rodičov pri  Základnej škole Záhorácka 95, 

Malacky, Združenie rodičov pri ZŠ Dr.J.Dérera, 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 ,  narodeniny a úmrtia  

 

Ivan Budinský (úmrtie) 

 

Narodil sa 13. novembra 1924 v obci Častovce (okres Levice). 

Od školského roka 1935/1936 študoval v malackom františkánsk om 

gymnáziu, kde v roku 1944 zmatu roval.  Vyštudoval právnickú fakultu 

a pôsobil v úradníckych pozíciách, aj  ak o štátny arbiter a podnikový 

právnik. Počas štúdia  v Malackách býval najskôr dva roky v  internáte,  

ktorý sídlil  v zámku. Jeho otec potom začal pôsobiť v Malackách  ako 

obecný notár a odvtedy býval Ivan s rodičmi v budove obecného domu 

na Levárskej ulici (dnes Břeclavskej). V Malackách strávil osem rokov 

ako gymnazista. Zapojil sa aj do činnos ti Gavlovičovho študentského 

samovzdelávacieho krúžku a jeden rok bol jeho predsedom. Po svadbe 

sa presťahoval do Bratislavy. Do Malaciek sa pravidelne vracal kvôli  

rodinným väzbám a tiež ako spoluorganizátor gymnaziáln ych 

pomaturitných stretnutí (nielen svojho ročníka), ale aj  celoškolských 

stretnutí pri okrúhlych výročiach založenia FGM (Františkánskeho 

gymnázia v Malackách). Bol členom redakčnej rady knihy 

Františkánske gymnázium v Malackách 1927-1945 a jeho maturanti .  

Neskôr už stretnutia neorganizoval,  no pravidelne sa na nich 

zúčastňoval ako hosť, a to aj  na pôde štátneho gymnázia,  ktoré bolo  

pokračovateľom FGM po poštátnení. Naposledy to bolo v roku 2017, 

keď sa akt ívne zapojil   do programu akadémie Hľadanie svetla  v 

dnešnom Gymnáziu sv. Františka Ass iského. Zomrel 27. decembra 

2021 v Bratislave.  

 

Teodor Jozef Tekel (120. výročie narodenia)  

  

Františkánsky kňaz, maliar a básnik.  Narodil  sa 26. januára 1902 

v Ľuboticiach. V rokoch 1939 až 1943 pôsobil  ako profesor kr eslenia 

na malackom františkánskom gymnáziu. Počas pôsobenia v Malackách 
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sa stýkal so slovenskými výtvarnými velikánmi , práve tu vznikla 

podstatná časť jeho tvorby. Patri l medzi významných slovenských 

výtvarníkov, bol predstaviteľom expresionistického prúd u výtvarnej 

moderny Slovenska. Zomrel  14. júla 1975 v Trnave. Podrobnejšie 

informácie sú uvedené v zápise do kroniky m esta za rok 2012. 

 

Mikuláš V. Pálfi (365. výročie narodenia, 290. výročie úmrtia)  

 

Gróf, vojenský veli teľ,  uhorský palatín. Narodil  sa 4.  mája 

1657. Vyštudoval Viedenskú univerzitu. V roku 1683 sa zúčastnil  

bojov pri Viedni, neskôr sa stal generálmajorom a  maršalom. V roku 

1714 sa stal uhorským palatínom. Bol tiež cisárskym radcom, strážcom 

uhorskej koruny, veliteľom kráľovskej telesnej gard y, krajinským 

sudcom. Založil  v Malackách jednu z prvých manufaktúr na 

Slovensku. Zomrel 20. februára 1732 v Bratislav e. Pochovali ho v 

krypte františkánskeho kostola v Malackách. V presbytériu kostola 

nechali jeho potomkovia vybudovať epitaf. Podrobnejšie  informácie sú 

uvedené v zápise do kroniky mesta za rok 2012.  

 

Alojz Veselý (110. výročie úmrtia)  

 

Maliar,  reštauráto r.  Narodil  sa 22. novembra 1836 v Malackách. 

V Malackách rekonštruoval františkánsky kostol  v období 1888 -1902. 

V tom istom kostole bol jeho dielom bočný oltár Božského srdca 

Ježišovho. Previedol tiež rekonštrukciu a maľbu obrazov ďalších 

bočných oltárov, ako aj  rekonštrukciu bočných kaplniek v kostole,  

vrátane Svätých schodov. Výtvarné úpravy robil  aj v kláštorných 

priestoroch. V roku 1882 rekonštruoval zámockú kaplnku. Zomrel  28. 

mája 1912, pochovali ho na starom malackom cintoríne. Podrobnejšie 

informácie sú uvedené v zápise do kroniky mesta za rok 2012.  
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Štefan Čulen (130. výročie úmrtia)  

  

Farár,  publicista,  národný buditeľ.  Narodil sa 12. augusta 1815 v 

Brodskom. Ako kňaz  pôsobil  vo Veľkých Levároch, Gajaroch, 

Perneku. Do Malaciek ho ustanovili  za far ára v roku 1879. V 

Malackách pôsobil až do svojej smrti . Čulen bol aj l iterárne činný, 

prispieval do slovenských časopisov, bol aktívny v rámci Matice 

slovenskej. Počas jeho pôsobenia v Malackách bola postavená kaplnka 

sv. Anny na Stupavskej ulici a škola na Rádku. Zomrel 13. novembra 

1892, pochovali ho na starom cintoríne neďaleko hlavného kríža. 

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápise do kroniky mesta za rok 

2012.  

 

 

Dezider Anton Dubay (120. výročie narodenia)  

  

Pedagóg, kňaz, bibliograf. Narodil sa 21. decembra 1902 v 

Žikave, okres Zlaté Moravce. V období 1931 -1940 pôsobil ako 

pedagóg na malackom františkánskom gymnáziu. Potom nastúpil  do 

Univerzitnej knižnice v Bratislave. Pracoval v slovenskej jazykovede, 

a tiež v knihovednom výskume a v bibliografi i .  Po nútenom odchode z 

knižnice prešiel do pastorácie. Pôsobil  v Bratislave, v Klačne, v 

Rohožníku a až do svojej smrti v Sološnici.  Zomr el 16. októbra 1993. 

Podrobnejšie informácie sú uvedené v zápise do kroniky mesta za rok 

2012.  
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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 polícia 

MsÚ –  Mestský úrad 

MsZ –  Mestské zastupiteľstvo  

MŠ –  Materská škola  

MŠR –  Mestská školská rada 

n. o. –  Nezisková organizácia 

NR SR –  Národná rada Slovenskej republiky 

OO - okresná organizácia  

OU –  Odborné učilište  

OZ (o. z.) –  Občianske združenie  

PZ –  Policajný zbor  

RŠ –  Rada školy  
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RTJ –  Robotnícka telovýchovná jednota 

RZ - rodičovské združenie  

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 

UNSS - Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska  

ÚP –  Územný plán  

ÚPS –  Ústavná pohotovostná služba  

ÚPSVaR –  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

VÚB –  Všeobecná úverová banka 

VZN –  Všeobecne záväzné nariadenie 

ZO - základná organizácia 

ZPMP - Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 

ZŠ –  Základná škola  

ZUŠ –  Základná umelecká škola  
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Prehľad  dotácií mesta na rok 2021 

 

Prehľad schválených žiadostí  o dotáciu z rozpočtu mesta na podporu 

reprezentácie mesta v oblasti športu 

1.  TJ STROJÁR MALACKY Hádzanársky oddiel  40 000 eur 

2.  FC -  Žo lík Malacky        35 000 eur 

3.  MSK Malacky- Mestský stolnotenisový klub  5 000 eur 

 

Prehľad schválených žiadostí  o dotáciu z rozpočtu mesta na podporu 

športových klubov - na činnosť klubu  

1.  AC Malacky      3483 eur   

2.  Boxing club –  RTJ      882 eur 

3.  1.SC Malacky (florbal)     1393 eur 

4.  ČSFA –  futbalová akadémia          1566 eur 

5.  FC Žolík Malacky      3149 eur 

6.  TJ STROJÁR (hádzaná)           13189 eur 

7.  Lukostelecký klub Sagittarius   1008 eur 

8.  Mažoretky ELLA     643 eur 

9.  Záhorácky letecký klub (modelári)   301 eur 

10.  RC LMK –  leteckí modelári    1096 eur 

11.  AutoKlub Malacky (motorizmus)    474 eur 

12.  Synchronizované plávanie     453 eur 

13.  OZ Pohybovňa       381 eur 

14.  MSK Malacky (stolný tenis)    2482 eur 

15.  Športovostrelecký klub    1125 eur 

16.  KVVZ –  Slovenský zväz vojakov v zálohe 904 eur 

17.  Záhorácky šachový klub    375 eur 

18.  TK Grande      794 eur 

19.  TIE-BREAK tenisový klub    317 eur 

20.  BENZINOL Team OVM Malacky   1316 eur 

21.  SJ SPORT o.z.       547 eur 

22.  Slovenský poľovnícky zväz   122 eur 
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Prehľad schválených žiadostí  o dotáciu z rezervy primátora - 

športové kluby 

1.  Benzinol Team OVM      500 eur 

2.  AutoKlub        500 eur 

3.  1.SC Malacky      500 eur 

4.  Záhorácky letecký klub      200 eur 

5.  TJ Strojár Malacky (hádzaná)    1000 eur 

6.  AutoKlub Malacky     200 eur 

7.  TJ Strojár Malacky (basketbal)   3000 eur 

 

 

Prehľad schválených dotácií  pre občianske združenia a organ izácie 

pôsobiace v kultúre  

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

2.  Malacká šošovica o .z.           1000 eur 

3.  JDS - ZO Malacky     200 eur 

4.  OZ Majella              600 eur 

5.  Falangir             1200 eur  

 

Prehľad schválených dotácií  z rezervy primátora pre občianske 

združenia a organizácie pôsobiace v kultúre  

1.  PZ Malačan       500 eur 

2.  Malarock      300 eur 

 

Prehľad schválených dotácií  pre občianske združen ia a organizácie v 

sociálnej oblasti   

1.  Klub dôchodcov NAFTA GAS      200 eur  

2.  Vstúpte, n.o.      1500 eur  

3.  Slovenský červený kríž, miestny spolok    250 eur 

4.  Združenie zdravotne post ihnutých Viktória 1050 eur 

5.  Zlatý vek      1050 eur 

6.  KARDIOKLUB Malacky       300 eur 
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7.  Spoločne rásť o.z.        200 eur 

8.  Slovenský zväz telesne postihnutých ZO 1050 eur 

9.  UNSS ZO č. 52        400 eur 

10.  ŠK  Dianello       250 eur 

11.  Jednota dôchodcov Slovenska ZO  1050 eur 

12.  Združenie kresťanských seniorov     300 eur 

13.  Jednota dôchodcov Slovenska OO    300 eur 

14.  Svitanie - Združenie na pomoc  ľuďom s  mentálnym 

postihnutím v Malackách      300 eur 

15.  RZ pri  MŠ Štúrova       300 eur 

16.  Protectwork       200 eur  

 

Prehľad  žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta a schválených dotácií  

pre iné neziskové  organizácie  

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

       500 eur 

2.  O.Z. Vojenský veterán Bratislava  300 eur 

3.  ZSF Klub Filatelistov 52-32 Malacky 300 eur 

4.  Slovenský zväz záhradkárov ZO 6 -56  200 eur 

5.  Pomáhať a  chrániť     100 eur 

 

Prehľad schválených dotácií  z rezervy primátora pre iné neziskové 

organizácie  

 

 Klub veteránov letiska Kuchyňa   200 eur  


