
Návštevník tu nájde voňavé borovicové lesy plné húb, 
rieku Moravu s bohatým ekosystémom a spletitou 
históriou, piesočné duny i prírodné jazerá, Malé Karpaty 
plné hradov a zrúcanín, jaskýň, bývalých banských štôlní 
a predovšetkým turistických a cyklistických chodníčkov. 
Priamo v Malackách môžete nazrieť späť do minulosti, 
do čias, keď tu vládol jeden z najvýznamnejších 
šľachtických rodov na Slovensku, Pál�ovci. Navštívte 
jedinečné pútnické miesto – Sväté schody a prejdite       
sa krásnym Zámockým parkom. 

A nezabudnite zistiť, aké je pozadie známej pesničky 
Išeu Macek do Mauacek.

Prvá písomná zmienka o meste je z roku 1206.                 
O Malackách sa hneď od počiatku hovorí ako  o obchodnej 
križovatke s rýchlo rastúcim počtom obyvateľov.            
V polovici 16. storočia ovládli Malacky Balaššovci            
z Plaveckého hradu. Chodili sem na lov a  hodovali        
v tzv. loveckom kaštieli. Nové obdobie rozmachu zažili 
Malacky od roku 1622, keď Plavecký hrad získal Pavol 
Pál�. Opustil hrad a v Malackách vybudoval renesančný 
kaštieľ. Za ním prišli do Malaciek aj úrady, bola                 
tu sústredená majetková agenda z celého okolia.           
To upevnilo význam Malaciek a zaručilo ich ďalší rast. 

Pál�ovský rodový kaštieľ má bohatú, ale aj krušnú 
históriu. Počas štyroch storočí svojej existencie prešiel 
mnohým. Bol vznešeným sídlom urodzeného rodu, 
františkánskym internátom, vojenským skladom, 
socialistickou nemocnicou i príbytkom pre  bezdomovcov. 
Od roku 2007 patrí mestu, ktoré ho postupne 
rekonštruuje. Za úprimnú snahu o jeho sprístupnenie 
verejnosti získalo mesto v roku 2012 čestné uznanie 
Ministerstva kultúry SR v súťaži Kultúrna pamiatka 
roka. 

V kaštieli nahliadnete so sprievodcom do jeho histórie 
a dozviete sa zaujímavosti o Pál�ovcoch, prezriete 
si Pál�ovskú izbu a potešíte svoje oči i dušu umením 
vo výstavných priestoroch. Na nádvorí kaštieľa sa 
môžete zahľadieť do hlbín studne, ktorú stráži jeleň, 
erbové zviera Pál�ovcov. A nevynechajte ani prechádzku 
okolo kaštieľa v obnovenom Zámockom parku s charakterom 
anglického lesoparku. 

Kláštor a kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie 
dal vybudovať gróf Pavol IV. Pál� v 17. storočí. Súčasťou 
kostola je kaplnka so Svätými schodmi, ktoré sú vernou 
kópiou schodov, po ktorých kráčal Kristus do Pilátovej 
siene. Originálne schody sa nachádzajú v Ríme. 

Pod kostolom sú krypty, ktoré slúžili na pochovávanie 
členov pál�ovského rodu, bohatých obyvateľov mesta   
a františkánov. Pôvodne sa tam nachádzali aj srdcia 
Pavla a Jána Pál�ho. To prvé zmizlo počas 1. svetovej vojny.  
Pripisovala sa mu zázračná moc. Vždy pred začiatkom 
vojnových kon�iktov krvácalo (Pavol Pál� sa zúčastnil 
bojov proti Turkom). Srdce jeho syna Jána je v Malackách 
dodnes.

Synagóga bola postavená v roku 1887 v maurskom 
slohu podľa projektu architekta Wilhelma Stiassneho.     
V súčasnosti je  využívaná na umelecké, kultúrne                 
a spoločenské účely. V roku 2005 bola synagóga        
kompletne zrenovovaná a o štyri roky neskôr sa stala 
súčasťou projektu Slovenská cesta židovského kultúrneho 
dedičstva. 

“Malacky – dobré miesto pre život“ – tak znie slogan         
v o�ciálnom logu mesta. A nedostal sa tam náhodou. 
Malacky ponúkajú vynikajúcu infraštruktúru, kvali�kovanú 
pracovnú silu, stabilnú ekonomickú situáciu a dlhodobo 
výborné ratingové hodnotenie. O Malackách sa hovorí, 
že majú ideálnu veľkosť i polohu. Sú srdcom Dolného 
Záhoria, regiónu medzi riekou Moravou a Malými Karpatmi, 
ktorý ponúka na malom území nesmiernu rozmanitosť. 



Tri duby sú lokalita na okraji mesta voľne prístupná       
na posedenie pri otvorenom ohnisku s možnosťou 
opekania. Atmosféru dotvára  pretekajúci  potok 
Malina. Zaujímavosťou miesta je hrob psa grófa Pál�ho.

Pál�ovská lipa, ktorá sa nachádza na Zámockej ulici       
pri budove mestského úradu, je pozostatkom aleje         
lemujúcej niekdajšiu cestu medzi kláštorom a hlavnou 
bránou Zámockého parku. Prežila už mnohé výčiny 
počasia a je jedným z najstarších svedkov histórie mesta.

Letné kúpalisko ponúka okrem plaveckého bazéna          
s  tromi toboganmi a detského bazéna aj minigolfové, 
volejbalové a detské ihrisko. Teplé jedlá i rýchle       
občerstvenie dostanete v tamojších v bufetoch.

Umelá ľadová plocha vzniká na zimnú sezónu                   
na hádzanárskom ihrisku v Zámockom parku. Sezóna     
sa každoročne začína v decembri v závislosti od počasia.

Športová hala Malina ponúka plaváreň, športovú halu 
(palubovka), posilňovňu, lezeckú stenu a saunu                   
s možnosťou masáže.

Kino Záhoran alebo hovorovo Kultúrní domeček                
je jedným z mála menších mestských kín, ktoré zvládli 
proces modernizácie a digitalizácie. Vďaka sponzorom 
dnes ponúka najmodernejší zvukový systém, kvalitný 
obraz, kompletnú automatizáciu a 3D projekciu. Kino 
má kapacitu 186 miest a okrem �lmových noviniek 
ponúka aj divadelné predstavenia a koncerty.

Múzeum Michala Tillnera bolo založené v roku 1975          
z podnetu akademického maliara Michala Tillnera. 
Centrom expozície je Záhorácka izba. Ako súčasť 
ľudového bývania v minulosti obsahovala zariadenie, 
ktoré pochádzalo z rúk dedinských stolárov. Predmety 
sa vyznačovali účelnosťou, ale i krásou tvaru, rezby           
či maľby. V múzeu sú i ďalšie zbierkové predmety,                 
etnogra�cké, umelecké i archiválie.

Knižnica v Malackách vznikla v roku 1953. Dnes ponúka 
samostatné oddelenia pre deti a dospelých, študovňu      
s počítačovým kútikom a príjemnú čitáreň na terase. 
Knižnica využíva automatizovaný systém výpožičiek, 
čitatelia si môžu prezrieť katalógy a objednať si knihy 
priamo z domu.
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