
Také sú slová zvučky, ktorú si oddnes 
môže spievať každý Malačan. 

Myšlienka otextovať hudobnú časť 
znelky z roku 2001 skomponovanej Pet-
rom Müllerom sa zrodila v hlave primá-

tora RNDr. Jozefa Ondrejku. Ešte pred 
prázdninami poslanci mestského zastupi-
teľstva schválili vypísanie verejnej súťaže 
na otextovanie znelky. Do záverečného 
termínu 31. augusta bolo Mestu Malacky 
doručených 13 obálok s návrhmi. V pon-
delok 12. septembra sa zišla výberová ko-
misia v zložení Ing. Jozef Bulla, Mgr. Elena 
Grmanová, Štefan Daniel a Mgr. Ivana 
Potočňáková, aby určila víťaza. Svoju neú-
časť ospravedlnili PaedDr. Mária Dršková 
a Peter Müller. Komisia jednomyseľne 
rozhodla o prvenstve návrhu z pera Stani-
slava Bellana, spoluautora loga mesta Ma-
lacky. 

Po takmer dvojtýždňovom mlčaní svo-
je rozhodnutie odtajnili na zasadnutí mest-
ského zastupiteľstva 22. septembra. Text, 
ktorý sa zapíše do histórie Malaciek, bude 
prvýkrát na verejnosti odprezentovaný pri 
slávnostnom osádzaní sochy M. R. Štefá-
nika na pôvodnom mieste vedľa bývalého 
okresného súdu 28. októbra. 

-lucy- 

Raz v Malackách, potom v Sarvaši... 
Základy pevného priateľstva medzi 
spriaznenými mestami boli položené 
v roku 2000. Odvtedy bolo zorganizo-
vaných mnoho obojstranných návštev 
nielen na oficiálnej úrovni medzi hlav-
nými predstaviteľmi samospráv, ale 
aj ostatnými i tými najmenšími ob-
čanmi. Veď deti z oboch miest sa pra-
videlne zúčastňujú medzinárodného 
detského festivalu Kultúra bez tlmoč-
níka. 

Stránky pomyselnej kroniky návštev sú 
od 15. septembra opäť čerstvo popísané. 
Práve od tohto dňa až do nedele 17. sep-
tembra do Sarvaša i ďalšieho maďarského 

partnerského mesta zavítala delegácia Ma-
lačanov zložená zo zamestnancov Mest-
ského úradu, Mestského centra kultúry 
i Základnej umeleckej školy v Malackách. 
V deň, keď celé Slovensko oslavovalo štát-
ny sviatok, zamieril smerom na maďarské 
hranice autobus s malackou ŠPZ. Jeho pr-
vým cieľom bola Békéšská župa a osem-
násťtisícové mestečko ležiace v nej - Sarvaš 
(v preklade Jeleň, pozn. aut.). 

Zastupiteľstvo v maďarko-
-slovensko-rómskom zložení

Po príchode na maďarskú pôdu privítal 
hostí predseda Slovenskej samosprávy 
v Sarvaši Tibor Mótyán a neopustil ich ani 
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ÚVODNÍK

V tomto 
kúsku zeme

Zlé jazyky hovoria, že Malačania nema-
jú radi svoje mesto. Socialistická neúcta 
k nemým svedkom histórie vládla všade, 
nielen v Malackách – ak by vraj Malačania 
mali k svojmu mestu vzťah čo len zamak 
pripomínajúci lokálpatriotizmus, nenechali 
by si zbúrať celé centrum, vymeniť rázovité 
domčeky za kusiská betónu, uväzniť Mali-
nu plnú života do podzemného žalára stu-
deného potrubia.

Nepopierajúc následky nezmazateľ-
ných stôp necitlivého zásahu do krehké-
ho organizmu mesta si však dovolím opo-
novať: ak by Malačania nemali radi svoje 
mesto, nebúchali by tak odhodlane na 
dvere radnice vo chvíli hrôzostrašného 
ranného prebudenia, ktoré odkrylo výsle-
dok večerného kvílenia motorových píl na 
križovatke. Ak by Malačania nemali k mes-
tu vzťah, nebojovali by o záchranu každej 
lipy, každého kríka, každého metra štvor-
cového trávnika. Ak by Malačania svoje 
mesto neľúbili, neoplakávali by vyhorenú 
dievčenskú školu Na brehu a nedvíhali by 
ako memento prst ukazujúc na františkán-
sky kaštieľ. A napokon, ak by Malačania 
svoje mesto nemali v srdci, nevznikol by 
text znelky mesta, pri ktorom prechádza 
mráz po chrbte: „...všetko, čo chceme, je 
v tomto kúsku zeme...”

Malačania, toto je naše miesto pre ži-
vot.             IVANA POTOČŇÁKOVÁ

Pokračovanie na 4. strane

čierna Pantone 354 U

JESENNÉ OBDOBIE JE RAJOM pre všetkých 
záhradkárov, ktorí hrdo zbierajú plody svojej 
niekoľkomesačnej práce. Tie najkrajšie z lás-
kou vypestovaných kusov ovocia a zeleniny 
sú každoročne prezentované na mestskej vý-
stave, ktorá sa i tento rok uskutočnila v prie-
storoch ZŠ Dr. J. Dérera. 342 vystavených ex-
ponátov pochádzajúcich zo štyroch záhrad-
kových osád Slovenského zväzu záhradkárov 
– Olšiny, Prídavky, Nad výhonom a Riadok, 
si i tento rok poprezerali mnohí návštevníci. 
Tie najkrajšie boli ocenené v troch kategó-
riách. Najkrajšou kolekciou ovocia a zeleni-
ny sa tento rok pochlapili: 1. Peter Sedlák, 2. 
Pavol Matuškovič a 3. Terézia Brennerová. 
Čestné uznanie získali Jozef Bátory, Božena 
Barčíková a Vladimír Bellan. Najšťavnatejšie 
jabĺčka vyrástli tento rok v záhradkách Otta 
Gschilla (1. m.), Mareka Haberlanda (2. m.) 
a Ľubomíry Štiglicovej (3. m.). Ocenení čest-
ným uznaním boli Ondrej Magyar, Jaroslav 
Zeman a Milan Kuzma. Kvety najkrajšie na-
aranžovala: 1. Jela Blažíčková, 2. Emília Hná-
tayová a 3. Božena Barčíková. Zahanbiť sa 
nedali a ziskom čestného uznania sa môžu 
pochváliť i Katarína Doležalová, Ľubomíra 
Štiglicová a Janka Kopková. 

-lucy-, foto: S. Osuský

Kronika priateľstva 
opäť popísaná

Spolu nám to ladí... Tibor Mótyán a Štefan Daniel. 

Nech má z nás každý
mesto v srdci navždy.
Ten, kto tu našiel
prameň živých vôd. 

Všetko, čo chceme, je
v tomto kúsku zeme. 
Toto je naše 
miesto pre život.

Spomedzi trinástich návrhov zvíťazil 
spoluautor loga mesta Stanislav Bellan

 Malacky majú 
 otextovanú znelku!

Pokračovanie na 9. strane

V stredu 21. 9. ráno sa 20 študentov malackého štátneho 
gymnázia vybralo do školy iba naľahko. Boli vybavení len 
dobrou náladou a pokynmi organizátorov zbierky na pod-
poru náhradných rodín, ktorá sa od 19. do 23. septembra 
konala vo viacerých mestách na Slovensku. Tento týždeň 
bol totiž týždňom náhradných rodín a počas neho občian-
ske združenie Domov v rodine so sídlom v Košiciach intenzívnejšie informovalo 
verejnosť o svojej činnosti v prospech detí, ktoré donedávna žili v detských do-
movoch, no láskaví a obetaví ľudia ich prijali  do náhradných rodín. 

...aby každé dieťa 
žilo v rodine

Počas jediného dopoludnia sa v Malackách 
vyzbieralo 9600,50 Sk.

Vlani Malačania najštedrejší
Podpredsedníčka združenia Tatiana Lip-

ková koordinovala organizáciu zbierky 
v Malackách už po druhý raz. Spolupráca 
s gymnáziom sa osvedčila už vlani, keď sa 
počas jediného dopoludnia študentom po-
darilo vyzbierať najväčší obnos z celej SR. 
Obyvatelia nášho mesta sa tak ukázali ako 
najštedrejší a najsolidárnejší. Dokonca jed-
na z desiatich dvojíc dobrovoľníkov vyzbie-
rala rekordných takmer 7000 Sk. Združenie 
ich za to odmenilo týždňovým pobytom 

Najbližšie vyjde MH po 19. októbri. V tomto čase bude distribuovaný do vašich 
schránok. Ak vám nebude doručený, obráťte sa na pobočku malackej pošty.

Záhradkársky sviatokZáhradkársky sviatok
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MsZ schválilo
• kontrolu plnenia uznesení mestského 

zastupiteľstva s tým, že 19 uznesení vypus-
tilo zo sledovania ako úlohy splnené, 4 
uznesenia vypustilo zo sledovania ako úlo-
hy neaktuálne, do trvalých úloh MsÚ zara-
dilo uznesenie týkajúce sa využívania mož-
ností postihu voči dlžníkom za likvidáciu 
tuhého komunálneho odpadu , v jednom 
prípade zmenilo termín plnenia uznesenia 
a jedno svoje uznesenie upravilo

• názov novej ulice Na majeri a predlo-
žené VZN mesta č. 6/2005 o určení názvu 
ulice v meste Malacky

• zmenu a doplnky Územného plánu 
mesta Malacky a VZN mesta, ktorým sa 
vyhlasujú záväzné časti zmien a doplnkov 
Územného plánu mesta Malacky

• Územný plán zóny IBV Jánošíkova ul. 
v Malackách a VZN mesta, ktorým sa vy-
hlasujú záväzné časti Územného plánu zó-
ny IBV Jánošíkova ul.

• zrušenie mestskej rady a zriadenie 
spoločnej komisie, v ktorej budú členmi 
všetci poslanci

• Správu o čerpaní rozpočtu Mesta Ma-
lacky za I. polrok 2005

• úplné znenie štatutárnych dokumen-
tov, t.j. znenie zriaďovacej listiny a stanov 
vrátane ich príloh príspevkových organizá-

cií mesta – AD HOC Malacky, Mestského 
centra kultúry Malacky a Mestského centra 
sociálnych služieb Malacky

• text znelky mesta autora Stanislava Bel-
lana, bytom v Malackách

• za člena – neposlanca finančnej a ma-
jetkovej komisie Teréziu Osuskú

• za člena – neposlanca komisie pre 
ochranu verejného poriadku Ivetu Kimlič-
kovú

• Zmluvu medzi Mestom Malacky a Kraj-
ským úradom v Bratislave o umiestnení 
dvoch poplašných sirén na objektoch mes-
ta na dobu neurčitú

• Zmluvu o výpožičke majetku Mesta 
Malacky v hodnote 118 857 791 Sk (budo-
va a zariadenie) v prospech neziskovej or-
ganizácie Inkubátor Malacky so sídlom 
v Malackách, Bernolákova 5188/A

MsZ neschválilo
• Dodatok č. 4 k Rokovaciemu poriadku 

Mestského zastupiteľstva v Malackách, tý-
kajúci sa priebehu diskusie na rokovaniach 
mestského zastupiteľstva 

 
MsZ zobralo na vedomie
• predložené dôvodové správy k jednot-

livým bodom rokovania
• predložený návrh rozpočtu mesta na 

roky 2006 – 2008
• Správu hlavnej kontrolórky Ing. Ľ. Či-

košovej o vykonanej následnej finančnej 
kontrole v oblasti poskytovania finančných 
príspevkov a dávok sociálnej pomoci zo 
strany mesta 

• informáciu o odstránení nedostatkov 
z finančnej kontroly prenájmu nebytových 
priestorov zo strany mesta

- informáciu o začatí školského roka 
2005/2006 v školách a školských zariade-
niach mesta Malacky

• informáciu o aktuálnom stave údržby 
mestskej zelene s pripomienkami

• informáciu o aktuálnom stave prípravy 
výstavby mestskej kompostárne

• informáciu o činnosti mestskej polície 
v I. polroku 2005-09-24

• informáciu o odstránení nedostatkov 
v PROGRES-e Malacky s pripomienkami

• informáciu o prevode bytu do osob-
ného vlastníctva

• ústnu informáciu zástupcu primátora 
Ing. J. Bullu o priebehu verejnej súťaže na 
otextovanie znelky mesta a vyhodnotení 
podaných návrhov primátorom menova-
nou výberovou komisiou, ktorá zasadala 
12. 9. 2005

• ústnú informáciu riaditeľky MCK 
Mgr. J. Zetkovej o stave v prevádzkovaní 
kina Záhoran

• ústnu informáciu primátora mesta 
RNDr. J. Ondrejku týkajúcu sa rokovania 
s Rádom malých františkánov o prenájme 
kaštieľa v Zámockom parku a jeho využí-
vaní

MsZ zvolilo
• Viliama Slezáka za prísediaceho 

Okresného súdu Bratislava IV, pracovisko 
Malacky na dobu od 22. 8. 2005 do 22. 8. 
2009

Uložilo MsÚ
• zabezpečiť čistopisy schválených 

zmien a doplnkov Územného plánu mesta 
Malacky a ich uloženie v súlade so správny-
mi predpismi

• zabezpečiť čistopisy schváleného 
Územného plánu zóny Jánošíkova ul. a ich 
uloženie v súlade s právnymi predpismi

• zabezpečiť financovanie jednorazo-
vých príspevkov a dávok prostredníctvom 
fondového hospodárenia, ktorého zdro-
jom príjmov budú výnosy z hracích auto-
matov

• pozastaviť platnosť smernice mesta 
č.1/2003, upravujúcu podmienky zabezpe-
čenia sociálnej pomoci a nahradiť ju do 
konca roka 2005 novým predpisom, vyda-
ním primátorom mesta tak, aby sa pri po-
skytovaní jednorazových príspevkov vychá-
dzalo z ustanovení § 2 zákona č. 599/2003 
Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi

• vypracovať a na decembrové rokova-
nie mestského zastupiteľstva predložiť Zá-
sady poskytovania sociálnej pomoci obča-
nom mesta Malacky, v ktorých budú jed-
noznačne stanovené kritériá, podmienky, 
spôsob a postup poskytovania jednorazo-
vých finančných prostriedkov a dávok 
s účinnosťou od 1. 1. 2006

- dodržiavať v plnej miere ustanovenia § 
15 ods. 1 a 2 zákona č. 599/2003 Z. z. 

o pomoci v hmotnej núdzi, kde sa hovorí 
o nároku na poskytovanie jednorazovej 
dávky v hmotnej núdzi

• pozastaviť uplatňovanie smernice č. 
1/2003 v časti poskytovania príspevkov 
pre protidrogovú prevenciu a príspevkov 
pre organizácie a združenia a riadiť sa usta-
noveniami prijatého VZN č. 3/2004 o pod-
mienkach poskytovania dotácií a návrat-
ných finančných výpomocí z rozpočtov 
mesta

• zintenzívniť práce najmä v oblasti 
získavania majetkovo-právneho vzťahu 
k vhodnému pozemku, v oblasti verejného 
obstarávania a vypracovania projektovej 
dokumentácie mestskej kompostárne

• zapracovať finančné prostriedky po-
trebné na zabezpečenie prevádzky kina 
Záhoran a prípravu projektovej dokumen-
tácie na jeho rekonštrukciu do zmeny roz-
počtu mesta na rok 2005

• vybaviť predložené interpelácie po-
slancov na základe ich požiadaviek v termí-
ne do 30 dní

Uložilo konateľovi Progresu 
za mesto a MsÚ
• prostredníctvom periodika Malacký 

hlas a eM TV na základe odborných pod-
kladov medializovať zámer vybudovať 
hviezdicové obvody v KBV mesta a neskôr 
odpojenie TV–signálu v pôvodných kaská-
dových rozvodoch, ktoré sú technicky ne-
vyhovujúce

Splnomocnilo primátora mesta
• podpísať zmluvu medzi Mestom Ma-

lacky a Krajským úradom v Bratislave ohľa-
dom umiestnenia a prevádzkovania dvoch 
poplašných sirén CO na budovách patria-
cich mestu na dobu neurčitú

• na podpísanie zmluvy o výpožičke ma-
jetku Mesta Malacky v prospech n. o. Inku-
bátor Malacky na základe prijatého uzne-
senia

• využiť finančné prostriedky mesta na 
zabezpečenie prevádzkovania kina Záho-
ran a prípravu projektovej dokumentácie 
na jeho rekonštrukciu nad rámec Zásad 
o hospodárení mesta

ANTON PAŠTEKA

• Zo študijného pobytu v Anglicku sa 5. 
septembra do práce vrátil primátor mes-
ta Jozef Ondrejka. Jeho prvé kroky vied-
li do mestských základných škôl, v kto-
rých sa práve začínal nový školský rok. 
Riaditelia informovali hlavu mesta 
o tom, že žiadne zásadné nedostatky 
neohrozujú začiatok a priebeh ďalšieho 
školského roka. Pri obchôdzke mestom 
však primátor zistil, že trávnaté plochy 
nie sú vykosené tak, ako by sa na okres-
né mesto patrilo.
• 12. septembra navštívili primátora mes-
ta zástupcovia Slovenskej ratingovej 
agentúry. Predmetom rokovania bolo 
nastávajúce prehodnotenie ratingu mes-
ta.
• Veľká porada primátora mesta s vedú-
cimi oddelení MsÚ a riaditeľmi príspev-
kových a rozpočtových organizácií sa 
uskutočnila 13. septembra.
• Na MsÚ sa uskutoční seminár o sociál-
nom postavení občanov v kontexte no-
vých a pripravovaných zákonov. V sú-
vislosti s jeho prípravou navštívila 14. 
septembra radnicu riaditeľka Úradu 
práce a sociálnych vecí v Malackách 
M. Biksadská. 
• V ten istý deň rokoval J. Ondrejka 
s provinciálom Rádu menších bratov 
františkánov J. Mihálym. Z rokovania 
vzišla ústna dohoda o uzatvorení doho-
dy o dlhodobom prenájme kaštieľa Pál-
fiovcov v Malackách. V týchto dňoch 
mesto pripravuje text zmluvy i zámer 
využitia objektu.
• Primátor mesta vykonal 16. septembra 
obhliadku františkánskeho kaštieľa v Zá-
mockom parku.
• V ten istý deň sa uskutočnil kontrolný 
deň mesta pri výstavbe OD LIDL. 
• Sedemnásteho zasadnutia Rady Zdru-
ženia miest a obcí Slovenska, ktoré sa 
v dňoch 20. – 21. septembra konalo 
v Demänovskej doline, sa zúčastnil aj 
člen Rady Jozef Ondrejka. Na programe 
zasadnutia bola prezentácia stanoviska 
ZMOS-u k návrhu východísk rozpočtu 
verejnej správy na roky 2006 – 2008, 
k návrhu rozpočtu miestnej samosprávy 
na rok 2006 a stanovisko k vládnemu 
návrhu novely zákona o miestnych da-
niach a miestnom poplatku za komunál-
ne odpady. Širokú diskusiu vyvolali in-
formácie o riešení doterajších dopadov 
fiškálnej decentralizácie na mestá a ob-
ce a o záveroch rokovania predstavite-
ľov ZMOS-u s ministrom Martinom 
Froncom k postupu pri riešení aktuál-
nych problémov v oblasti školstva. 
• 22. septembra navštívil primátor J. On-
drejka Súkromnú školu manažmentu 
a verejnej správy s ponukou etablovania 
školy v objekte kaštieľa.
• Poskytnutie vyžiadaných informácií 
v súlade so zákonom o slobodnom prí-
stupe k informáciám bolo predmetom 
stretnutia primátora mesta s občanom 
Malaciek Ing. Polakovičom 23. septem-
bra. 
• Záhorák a rodák zo Senice P. Horváth, 
ktorý dlhodobo žije vo Švajčiarsku, nav-
štívil 27. septembra mestský úrad s po-
nukou vystúpenia formácie The swiss 
trio na Malackej hudobnej jari 2006.
• Porada k čerpaniu rozpočtu mesta 
v roku 2005 a návrhu rozpočtu na rok 
2006, ktorý bude súčasťou rokovania 
októbrového zasadnutia MsZ, sa usku-
točnila 28. septembra.
• V svislosti s oslavami 800. výročia prvej 
písomnej zmienky o Malackách usku-
točnili J. Bulla a I. Potočňáková 29. 9. 
cestu do Banskej Bystrice, ktorá v tomto 
roku realizuje oslavy 750. výročia ude-
lenia mestských práv. 

-ipo-

JEDNOU VETOU
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SPRAVODAJSTVO

Ďalšie 
aktuálne 
informácie 
nájdete v

O čom rokovali poslanci MsZ 22. septembra?

V Národnom tenisovom centre v Bratislave sa v dňoch 28. – 30. septembra konal veľtrh ne-
hnuteľností, ktorý organizovala Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska. Súčasťou 
veľtrhu bola aj odborná konferencia. V rámci témy venovanej investičným stimulom sa zahra-
ničným účastníkom veľtrhu prihovoril člen Rady Združenia miest a obcí Slovenska a primátor 
mesta Malacky Jozef Ondrejka. Priblížil štruktúru, možnosti i podmienky využitia stimulov, 
stanovenie formy i výšky, ktorých je v plnej kompetencii miest a obcí. Priamu podporu investí-
ciám deklarujú samosprávy predovšetkým v procese vzniku všeobecne záväzných nariadení 
a programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Konkrétnym malackým nástrojom na sti-
mulovanie investorov je pred rokom otvorený podnikateľský inkubátor. 

-ipo-, foto: S. Osuský

Milí čitatelia, 
ak nám napíšete do 10. októbra na 

adresu redakcie, ktorý príspevok vás zau-
jal, budete mať šancu získať šiltovku mes-
ta Malacky. Tak neváhajte a zapojte sa! 
Ak chceme písať o tom, o čom chcete čí-
tať, musíme poznať váš názor. Tak vystrih-
nite kupón a napíšte naň, čo vás zaujalo. 
V minulom čísle to boli najmä príspevky 
Je rakovina hrubého čreva hrozbou?, 
Rýchlo a vysoko, Županov epitaf a iné. 
Spomedzi všetkých sme vyžrebovali Ivetu 
Okruhlicovú zo Záhoráckej ulice v Malac-
kách, ktorá získava šiltovku mesta. 

Ing. Jozef Landl zo Sekretariátu pred-
nostu MsÚ a referentka školského úradu 
oddelenia sociálneho, školstva a matriky 
MsÚ Mgr. Alexandra Hrnková (obaja na 
fotografii) sa na pár hodín stali rozhodcami 
pri volejbalovom miniturnaji, ktorý sa usku-
točnil v rámci tradičného športového dňa 
23. septembra zamestnancov MsÚ v areáli 
Včelnice. Oddychovej časti piatkového po-
poludnia predchádzalo cvičenie civilnej 
ochrany, ktoré úradníci absolvovali vo veľ-
kej zasadačke MsÚ. Teoretické poznatky 

získané z prednášok si budú môcť čoskoro 
overiť v praxi. Malacky sa totiž 26. a 27. ok-
tóbra stanú dejiskom námetového cvičenia. 
Z kuloárov sme sa dozvedeli, že na MsÚ 
bude doručená nebezpečná poštová zá-
sielka, ktorú bude nutné zneškodniť. 

Evakuáciu na vlastnej koži zažijú žiaci 
a zamestnanci Základnej školy na Štúrovej 
ulici. Ako sa cvičenie premietne v praxi? 
Nechajme sa prekvapiť.

-lucy-, 
foto: S. Osuský 

Cvičenie na dva spôsoby

POZVÁNKA
Pozývame vás na zasadnutie MsZ, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 20. októbra 
o 15.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu na Radlinského ulici v Malackách. 
Všetci ste srdečne vítaní. Aktuálny program bude uverejnený v eM TV. 

MALACKÝ HLAS 17/2005
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Malačanom bývajúcim predovšetkým 
na sídlisku Juh, ktorým už roky zneprí-
jemňuje život zápach a unikajúce 
čiastočky pilín z komínov neďalekého 
závodu Swedwood Slovakia, s. r. o., 
OZ Malacky I. – Drevotrieska, svitá 
azda na lepšie časy. 

7. novembra by malo dať definitívnu 
bodku za sťažnosťami zo strany obyvateľov, 
intervenciami ochrancov životného pro-
stredia aj Mesta Malacky sprevádzkovanie 
moderného filtra, ktorý dvadsaťnásobne 
zníži koncentráciu vypúšťaných tuhých 
znečisťujúcich látok (drevných prachových 
častíc) do ovzdušia. 

Aká je aktuálna situácia? 
Zisťovali sme priamo v závode u Ing. Ľu-

bora Podstupku, technického riaditeľa, kto-
rý projekt inštalácie filtra za spoločnosť ma-
nažuje. 

„Inštalácia filtra nemeckým dodávate-
ľom EWK – UMWELTTECHNIK GmbH sa 

uskutočňuje v súlade s časovým harmono-
gramom a dokonca s niekoľkodňovým 
predstihom. Po projektových prípravách 
a výberovom konaní sa s praktickou reali-
záciou inštalovania začalo 5. 9., kedy boli 
hotové základy pre stavbu filtra. Jeho spus-
tenie do prevádzky v avizovanom termíne 
7. novembra je viac ako reálne.” 

Malačania by mali podľa Ľ. Podstupku 
pocítiť zmenu okamžite. „Dodávateľ garan-
tuje mieru úniku tuhých znečiťujúcich lá-
tok na hodnotu 13,7 mg/m3, pričom emis-
ný limit podľa slovenskej normy úniku je 
150 mg/m3. Miera zápachu by sa mala zní-
žiť až o 95 %,” dodáva. 

Investícia do filtra, aký ešte nemajú nain-
štalovaný v žiadnom susedskom štáte (Čes-
ko, Poľsko, Maďarsko), bola odsúhlasená naj-
vyšším manažmentom spoločnosti uplynulý 
rok. Dosiahne výšku 72 miliónov Sk. „Rovna-
kým zariadením sa môže pochváliť sesterský 
závod vo Švédsku, s ktorým sa konzultoval 
výber dodávateľa. Sú s ním maximálne spo-
kojní,” ozrejmuje technický riaditeľ.

 Čo dodať? Zostáva len dúfať, že od 
7. novembra dá firma Swedwood Slovakia, 
s. r. o., stop znečisťovaniu a „južania” si bu-
dú môcť konečne otvoriť okná dokorán.

LUCIA POLÁKOVÁ
Foto: 

archív Swedwood Slovakia, s. r. o.
a S. Osuský

DO POZORNOSTI
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Ako sme vás informovali na stránkach 
MH 10/2005, dvojica poslancov Milan 
Valachovič a Oto Divinský získala spo-
lu s ďalšími spolupracovníkmi malý 
grant od spoločnosti Baumit v rámci 
projektu Tu sa nám páči, tu chceme žiť 
zacielený na revitalizáciu krátkeho úse-
ku mlynského náhonu na Maline. 

Prvá výzva k občanom na spoluprácu, 
ktorú sme adresovali prostredníctvom 
MH, nenašla prakticky odozvu. To je zau-
jímavé, pretože v iných situáciách sa ob-
čania o zeleň a ekológiu dokázali angažo-
vať – spomeňme len posledné protesty 
proti výrubu líp na križovatke.

Celý projekt by mal byť ukončený už 
túto jeseň. Aktuálna situácia si vyžaduje 
zrealizovať hlavné práce v priebehu tohto 
mesiaca. Sklz oproti pôvodnému harmo-
nogramu spôsobili nejasnosti okolo vede-
nia inžinierskych sietí aj vlastníckych vzťa-
hov. Dúfajme, že sa s prácami revitalizá-
cie začne už čoskoro. Existuje technický 
aj ekologický projekt, rovnako upravený 
harmonogram. Projekt počíta s úpravou 
celého priestoru, osadením lavičiek a ná-
učného panelu. Odber rastlín z kanálov 
a ich vysadenie pred mlynom, vyčistenie 
priestoru od odpadkov, hrabanie pokose-
nej trávy... To všetko si vyžiada osobné 
zapojenie nielen iniciátorov projektu, ale 
aj dobrovoľníkov. Privítame ochotné ruky 
s lopatou či hrabľami, ktoré sa zapoja do 
konkrétnej práce. Však máte ochotu aj 
gumové čižmy a v žiadnom prípade vás 
neodradí zápach bahna? Na telefóne 
0907/66 00 10 alebo 0908/97 94 42 sa 
dozviete, kedy a kde sa stretneme.

MILAN VALACHOVIČ, iniciátor projektu

  absolútny počet  relatívny počet 
Typ ukazovateľa (osoby) (podiel na zomretých 
   v danom roku)
Rok 1997 2000 2003 1997 2000 2003
Zomretí spolu 124 150 120 100,0 % 100,0 % 100,0 %
Infekčné a parazit. choroby – 1 2 – 0,7 % 1,7 %
Onkologické choroby 29 39 38 23,4 % 26,0 % 31,7 %
Choroby nervového systému  1 2 1 0,8 % 1,3 % 0,8 %
Choroby obeh. sústavy a srdca 64 80 57 51,6 % 53,3 % 47,5 %
Choroby dýchacej sústavy 13 3 4 10,5 % 2,0 % 3,3 %
Choroby tráviacej sústavy 4 6 4 3,2 % 4,0 % 3,3 %
Vonkajšie príčiny chorobnosti 
a úmrtnosti 10 10 10 8,1 % 6,7 % 8,3 %

Občania využívajú pri podobných situáciách, ako je problém so Swedwoodom 
i možnosť elektronickou poštou upozorniť predstaviteľov mesta. Tento e-mail ob-
držal primátor Jozef Ondrejka v pondelok 26. 9.:

Dobrý deň pán primátor, hneď v úvode Vám oznamujem, že som alergik. Presťaho-
val som sa pred niekoľkými rokmi do Malaciek a tešil som sa čerstvému borovicové-
muvzduchu. Bývam však na sídlisku Juh a z okna vidím priamo na fabriku Sweedwood, 
ktorá denne fučí do vzduchu tony tmavošedého dymu (s ťažkosťou veriť, že to bude 
para). Vyše roka pozorujem, ako sa aj cez letné dni, najmä po noci, premení sídlisko 
na „zimnú” krajinu, pokrytú šedobielou vrstvou pilín. Neraz sa o tom písalo aj v mest-
ských médiách, ale v podstate sa nič nedeje. Preto by ma zaujímalo, ako je možné, že 
jeden podnik môže beztrestne znečisťovať okolie, životné prostredie v okruhu niekoľ-
kých kilometrov, a to vrátane obytných častí, kde žije niekoľko desiatok tisíc obyvate-
ľov?

Vďaka sústavnému znečisťovaniu životného prostredia firmou Sweedwood sami 
za posledný rok zhoršil zdravotný stav! Vzrástli mi náklady za lekára, zvýšila sa mi absen-
cia v zamestnaní a v neposlednom rade sa zvýšili náklady na ošetrovanie auta, na kto-
rom mám každé ráno vrstvu pilín, ktorá najmä v súčasných vlhkých ránach ostáva do-
slova nalepená na celom povrchu auta?

Ako mi, pán primátor, vysvetlíte, ako k tomu prídem, že sa mi zvyšujú náklady za le-
kára, za lieky, za týždenné umývanie auta a tiež nemôžem vetrať, kedy potrebujem? Kto 
mi vráti peniaze za lekársku starostlivosť? 

Keď som sa prisťahoval do Malaciek, bol som zdravý! Veľmi by ma zaujímalo, keby 
ste ma poinformovali o tom, aké kroky robí samospráva mesta pre to, aby si fabrika ne-
mohla dovoliť poškodzovať zdravie občanov Záhoria a kedy tomu bude konečne ko-
niec?

Kategórie chorôb zomretých osôb v meste Malacky

Mnoho Malačanov využíva i možnosť pridať svoj názor na webovej stránke mesta 
www.malacky.sk v knihe návštev. Tento sme objavili krátko pred poslaním Malackého 
hlasu do tlače. 

3. 10., Karin:
„...Veľmi by ma zaujímalo, kedy sa ľudia v Malackách začnú zaujímať o „skvelé” ovzdušie 

z toho smradľavého Swedwoodu. Nad tým by sa mal v Malackách zamyslieť každý. Bývam 
na Juhu a viem, o čom hovorím. Popolček, ktorý stieram každé ráno z balkóna a z auta asi 
neprospieva ani našej zeleni, ani nášmu zdraviu. Aby sme sa nečudovali, keď tu o pár rokov 
nebude žiadny strom. Budú tu bývať samí alergici alebo Malacky vymrú na rakovinu.”

Pre zaujímavosť uverejňujeme tabuľku príčin úmrtí Malačanov za posledné roky:

REAKCIE MALAČANOV

Stop znečisťovaniu? 

Kalich trpezlivosti Malačanov sa už viac-
krát preplnil (pilinami). Veď kto by chcel 
každé ráno z auta zotierať vrstvu drev-
ného prachu? 

Rozhorčených občanov 
„ukľudňovali” i na OŽP 
Za ostatné týždne boli riešené opätovné 

havárie, ktoré spôsobili únik nežiaducich 
čiastočiek do ovzdušia v Malackách. Potvrdil 
to i Ing. František Klíma, vedúci oddelenia 
životného prostredia MsÚ v Malackách, kto-
rý riešil nejednu sťažnosť. „Sťažnosti boli 
hlavne v pondelok 26. 9., no vyskytli sa už aj 
predtým. Občania sa sťažovali rôznou for-
mou – osobne, telefonicky i e-mailom. Ih-
neď som sa nakontaktoval na kompetent-
ných pracovníkov Swedwoodu, ktorých som 
požiadal o informácie,” povedal F. Klíma. 
„Po posledných sťažnostiach aj na ObÚ ŽP 
v Malackách, ktorá je v zmysle zákona kom-
petentná na výkon Štátnej správy v oblasti 
ochrany ovzdušia u stredných a veľkých 
zdrojov znečistenia a na kontrolu dodržiava-
nia zákona a podmienok daných prevádzko-
vateľovi.”

Vedúci oddelenia teda občanom vysvet-
ľoval aktuálny stav i mieru kompetencií, 
v akej môže mesto do problému zasiahnuť. 
„Bolo im povedané, čo mesto môže, čo robí, 
alebo urobilo pre zlepšenie situácie,” dodal. 
O nespokojnosti občanov informoval Ing.
Klíma i na porade primátora. 

Sústavnými sťažnosťami občanov sa 
zaoberali viackrát i poslanci MsZ napo-
sledy začiatkom tohto roka. 

Komisia životného prostredia bola pove-
rená vykonávaním prieskumov priamo v zá-
vode. RNDr. M. Valachovič, poslanec a člen 
spomínanej komisie, problematiku znečisťo-
vania ovzdušia naposledy priamo riešil za-
čiatkom leta, keď riaditeľ Swedwoodu O. Z. 
Malacky I. – Drevotrieska Knut Gullesen 
a Ing. Illý navštívili primátora vo veci rozširo-
vania drevoskladu. Sám sa však viackrát ak-
tívne zasadzoval o to, aby spoločnosť Swed-
wood Slovakia, spol. s r. o., prijala spoločen-
skú zodpovednosť za ohrozovanie zdravia 
Malačanov. Vyrieši sa podľa neho celá zále-
žitosť inštalovaním filtra? Riaditeľ spoločnosti 
odôvodnil zdĺhavosť výberového konania na 
dodávateľa filtračného zariadenia tým, že 
chcú do Malaciek dostať najlepšiu technoló-
giu, aká momentálne existuje. Na moju 
otázku: čo bude, ak filtre problém nevyriešia, 
odpovedal – som presvedčený, že áno.

Najmodernejší filter na Slovensku je pripravený na 
sprevádzkovanie.
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počas ďalších bohatým programom nabi-
tých dvoch dní. Prvá cesta viedla na mest-
ský úrad, kde si v sprievode tunajšieho no-
vozvoleného prednostu Dr. Jána Meliša 
prezreli, ako funguje sarvašská samospráva 
v praxi. „Úrad má štyri oddelenia, ktorým 
šéfujú dámy. Mesto dnes spravuje už len 
jednu z troch škôl. Slovenská a stredná ško-
la prešla pod kraj. V Sarvaši sídli i vysoká 
škola s dvoma fakultami,” ozrejmil J. Meliš 
situáciu v oblasti školstva. „Zdravotníctvo 
je len odnedávna sprivatizované a nemoc-
nica sa stala s. r. o.,” pokračoval vo vyme-
novávaní aktuálnych zmien. Sarvašská sa-
mospráva nie je Malackám podobná len 
počtom obyvateľov, ale aj poslancov 
v mestskom zastupiteľstve. Zaujímavosťou 
je, že vzhľadom na existenciu dvoch silných 
menšinových skupín – slovenskej a róm-
skej, majú ich zástupcovia proporcionálne 
zastúpenie i v poslaneckom zbore. Hostí 
prekvapilo, že na rozdiel od Slovenska si 
poslanci volia nielen zástupcu, ale aj primá-
tora mesta.

Zelený sen 
Oblasť, v ktorej by sa Malacky chceli 

Sarvašu podobať, bola jasná už od pohľa-
du – v úprave verejnej zelene. Úhľadne 
pokosené nekonečné rady zeleného tráv-
nika, starostlivo a s citom vysadené zá-
hony kvetov, stĺpy verejného osvetlenia 
skrášľujúce muškátmi vyvolali na tvárach 
Slovákov úžas. Od prednostu sa neskôr 
dozvedeli, že služby týkajúce sa úpravy 
zelene či správcovstva cintorínov pre mes-
to zabezpečuje súkromná firma za paušál-
nu sumu 80 000 Sk mesačne. Prechádzka 
Sarvašom bola skutočne zeleným snom, 
ktorý obohatila plavba po 30 kilometrov 
dlhom mŕtvom ramene rieky Kereš. Nasle-

dujúci deň patril prehliadke historických 
pamiatok mesta. Bolo ich neúrekom, veď 
Sarvaš bol historickým stredom niekdaj-
šieho Rakúsko-Uhorska. Pôsobil v ňom 
evanjelický farár Samuel Teššedik, zakla-
dateľ prvej poľnohospodárskej školy 
v strednej Európe. Z osobností je nutné 
spomenúť Milana Rastislava Štefánika, kto-
rý tu študoval na gymnáziu. Po návšteve 
kostolov Záhorákov privítali v slovenskom 
pamiatkovom dome dýchajúcom neopa-
kovateľnou atmosférou dávneho sedliac-
keho života.

Už od materskej školy 
Problém asimilácie menšín je v každej 

krajine bolestivý. Jeho následky sa však sna-
žia Maďari so slovenským srdcom zmenšiť 

aktivitami, ktoré zachovávajú staré sloven-
ské tradície, či cibria národný jazyk. 

V Sarvaši sídli Slovenské divadlo, nechý-
ba ani slovenská škola. Práve v jej priesto-
roch Malačanov privítala riaditeľka Zuzana 
Medveďová. „Škola bola založená v roku 
1949. Minulý rok prešla pod správu Celo-
štátnej slovenskej samosprávy, čo sa pozi-
tívne odrazilo na výške dotácií. V rokoch 
2002 – 2003 bola za viac ako 700 miliónov 
forintov komplexne zrekonštruovaná,” po-
vedala. Dnes v jej priestoroch získava vzde-
lanie 326 detí a ďalších 100 tu navštevuje 
materskú školu. Súčasťou školy je internát. 
Slovenská škola voňala domovinou, naša 
nová malacká pôsobí v porovnaní s ňou 
akosi chladne a cudzo. 

Hriatô z Albertirše
Po dvoch nezabudnuteľných dňoch 

namierila malacká delegácia do Albertirše 

– mestečka asi s dvanásťtisíc obyvateľmi. 
Priamo vo dvore pamätného slovenského 
domu ich privítal starosta László Fazekas 
symbolicky horiacou pálenkou. Po prehliad-
ke domu boli hostia pozvaní na slávnostný 
obed. Medzi dobrotami nechýbali ani tra-
dičné slovenské „zelníky”, ktoré sa podá-
vali na drevených misách. 

V sprievode domácich si Malačania 
z autobusu poprezerali centrum a vydali sa 
za ďalším cieľom – maďarským sladkým 
morom – Balatónom. Tu strávili noc, aby sa 
v nedeľu krátko po raňajkách vydali späť 
k domovine plní silných dojmov, ktoré 
v nich zanechali prejavy nesmiernej ná-
klonnosti maďarských Slovákov so srdcom 
na dlani. 

LUCIA POLÁKOVÁ,
foto: I. POTOČŇÁKOVÁ

Cesta loďou po mŕtvom ramene rieky Kereš bola jedným z najväčších zážitkov Malačanov. Za 
kormidlom lode Malačan a sarvašský rodák Juraj Korbeľ.

Kronika priateľstva opäť popísaná
Dokončenie z 1. strany Slovenská delegácia pre sar-

vašským mestským úradom.

Ako priadli uspávanku... 
„Keď mladá nevesta porodi-
la, počas šestonedelia leža-
la spolu s bábätkom v jed-
nej izbe. Vedľa kolísky stál 
kolovrátok, na ktorom novo-
pečená mamička priadla.
Svokra z vedľajšej izby po-
čúvala, akú má šikovnú či 
lenivú nevestu,” vysvetľova-
la sprievodkyňa v pamätnej 
slovenskej izbe.   

Zelený raj. Pohľad z balóna mestského úradu.
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Nezabudni 
na dni 
nezábudiek

„Keď bolí telo, okolie dokáže prejaviť 
súcit a pomôcť, ale keď ochorie duša, 
človek sa zrazu stáva čudákom či do-
konca bláznom.” 

Pri príležitosti Svetového dňa duševné-
ho zdravia (10. 10.) organizuje Liga za du-
ševné zdravie od 7. do 15. 10. kampaň pod 
názvom Týždeň duševného zdravia. 

Týždeň bude venovaný ľuďom s dušev-
ným ochorením i oblasti prevencie a liečby 
psychických chorôb. Jedným zo sprievod-
ných podujatí je celoslovenská zbierka Dni 
nezábudiek (13. – 15. 10.). Do organizácie 
zbierky sa zapojila i Únia materských cen-
tier a združenie ODOS. V Malackách sa 
bude realizovať za aktívnej účasti členiek 
Detského centra Vánok 14. a 15. 10.

Krehký kvietok kampane – nezábudka 
symbolizuje zraniteľnosť ľudskej duše, pre-
to jeho kúpou prejavíte solidaritu s ľuďmi, 
ktorí trpia duševným ochorením. V uliciach 
mesta si symbol nezábudky môžete zakú-
piť v dňoch od 13. – 15. októbra. Do zbier-
ky môžete prispieť aj bezhotovostne na 
účet Ligy za duševné zdravie: 

4040154029/3100.

Viac informácií 
o Lige za duševné zdravie 
nájdete na: www.dusevnezdravie.sk
t. č.: 02/6381 5592, 
fax: 02/6353 708, 
e-mail: dusevnez@dusevnez.sk

-ts-

Zaujímavý 
počin malackej 
samosprávy

V apríli tohto roka schválili poslanci 
Mestského zastupiteľstva v Malac-
kách Všeobecne záväzné nariadenie 
o poskytovaní priestoru politickým 
stranám v predvolebnej kampani zo 
strany mesta. Práve táto iniciatíva sa-
mosprávy zaujala porotu Inštitútu pre 
ekonomické a sociálne reformy a pri-
súdila jej zaujímavé štvrté miesto 
v celkovom poradí.

Vo svojom hodnotení ekonomických 
a sociálnych opatrení samospráv na úrovni 
miest, obcí i krajov sa inštitút zaoberal dru-
hým štvrťrokom 2005. Ekonomickí analyti-
ci, podnikatelia, primátori a starostovia, zá-
stupcovia akademickej obce i stavovské 
a mimovládne organizácie sa vyjadrovali 
k navrhovaným, aj už realizovaným opatre-
niam samospráv. Projekt tak priniesol názor 
odbornej verejnosti na dôležité lokálne 
opatrenia ovplyvňujúce kvalitu života obča-
nov.

Prijatie pravidiel prístupu volebných 
kandidátov do mestských médií v Malac-
kách zaujalo komisiu predovšetkým tým, že 
okrem aj inými mestami tradične regulova-
nom vylepovaní plagátov poslanci schválili 
tiež rovnaký priestor na bezplatnú reklamu 
v mestskom rozhlase, v eM TV a Malac-
kom hlase. Podnetom nariadenia bolo zní-
žiť potenciál na zneužívanie mestských 
médií v predvolebných kampaniach, čo je 
častým problémom v slovenských mestách 
a obciach.

Odborná komisia postup samosprávy 
uvítala. Pretože kým rovnaký prístup 
k obecným médiám vo volebnom čase by 
mal byť samozrejmým, často to tak nie je. 
Komisia upozornila aj na to, že týmto opat-
rením sa zvyšuje záväzok vedenia mesta 
k pluralite. 

IVANA POTOČŇÁKOVÁ

Malačianky si nenechali ujsť možnosť odfotografovať sa so sympatickým prednostom Jánom 
Melišom.

MALACKÝ HLAS 17/2005
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Európsky sociálny fond je jedným zo štyroch 
štrukturálnych fondov. Je najdôležitejším fi-
nančným nástrojom Európskej únie zamera-
ným na podporu rozvoja ľudských zdrojov, za-

mestnanosti, vzdelávania, 
podnikateľského ducha, so-
ciálnej inklúzie a rovnosti 
príležitostí. Poskytuje pod-
poru členským štátom pri 
zavádzaní nových aktív-
nych politík a systému boja 
proti nezamestnanosti.

PROJEKT V OTÁZKACH A ODPOVEDIACH

• Čo je celkovým cieľom projektu
   O krok bližšie ku klientovi? 
Umožní získanie a  zlepšenie interpersonálnych zručností 

zamestnancov Kancelárie prvého kontaktu Mestského úra-
du v Malackách, pracovníkov Spoločnej obecnej úradovne 
v Malackách a vybratých zamestnancov Mestského úradu, 
ktorí majú vysokú frekvenciu styku s klientom. Neskôr sa vy-
tvorí komplexný program formovania obojsmerného vzťahu 
samospráva – občan.

• Aké sú špecifické ciele projektu? 
1. Aktivizovať v cieľových skupinách interpersonálne zruč-

nosti.
2. Oboznámiť širokú verejnosť s činnosťou Kancelárie pr-

vého kontaktu. 
3. Zabezpečiť spätnú väzbu účastníkov modulárneho 

programu, výmenu skúseností. 
4. Akreditovať vytvorený komplexný program formovania 

obojsmerného vzťahu samospráva – občan.
5. Sprostredkovať akreditovaný program ďalším sloven-

ským samosprávam.

• Ako možno definovať cieľovú skupinu projektu?
Hlavnú cieľovú skupinu tvoria:
• pracovníci Kancelárie prvého kontaktu Mestského úra-

du v Malackách vrátane pracovníkov Spoločnej obecnej 
úradovne obcí Gajary, Jakubov a Kostolište,

• pracovníci Mestského úradu v Malackách s vysokou 
frekvenciou styku s občanmi.

Vedľajšia cieľová skupina je zložená z pracovnícov Obec-
ných úradov Gajary, Kostolište a Jakubov pôsobiacich na 
manažérskych pozíciách a v zaradení samostatný odborný 
referent.

MALACKÝ HLAS 17/2005

Pokračovanie na 6. strane

VYDÁVA MESTO MALACKY S PODPOROU EURÓPSKEHO SOCIÁLNEHO FONDU • Nepredajné malackyhlas@malacky.sk • www.malackyhlas.sk

Milí Malačania,
dovoľujem si vás takto osloviť ako klien-

tov, ktorí často prichádzate na Mestský úrad 
v Malackách, aby ste využili služby mestskej 
samosprávy v rôznych oblastiach. Jedni z vás 
nahlasujú narodenie dieťaťa, chystajú sa 
uzatvoriť manželstvo či zmeniť miesto trvalé-
ho bydliska, a tak prichádzajú na miestnu 
matriku. Iní potrebujú zaplatiť poplatok za 
komunálny odpad, daň z nehnuteľnosti či 
poplatok za domáceho miláčika a vtedy za-
klopú na dvere kancelárie ekonomického 
oddelenia. Ďalší sa chystajú stavať dom či 
podnikateľskú prevádzku. Bez stavebného 
povolenia to však nejde, a preto musia me-
rať cestu na stavebný úrad sídliaci na MsÚ, 
aby si vybavili potrebné doklady. Vo všetkých 
prípadoch i mnohých ďalších však môžu zá-
mery, vás občanov, zabrzdiť úradné hodiny, 
byrokratické postupy a zlá dostupnosť 
niektorých informácií. 

Od 1. 12. 2005 sa situácia zmení. Otvore-
ním klientskeho centra Kancelárie prvého 
kontaktu budú odbúrané stránkové hodiny, 
zefektívnia sa úradnícke postupy, všetky čin-
nosti budú smerovať k tomu, aby ste odchá-
dzali z úradu spokojní. Dobrou správou je, 
že budete mať možnosť takmer všetko 
vybaviť na jednom mieste v príjemnom cen-
tre, v ktorom vás bude čakať vždy usmiaty, 
ochotný a trpezlivý pracovník. 

Tieto premeny fungovania MsÚ je možné 
uskutočniť najmä vďaka úspechu projektu 
O krok bližšie ku klientovi č. 13120110006, 
ktorý sa v meste realizuje v rámci Jednotné-
ho programového dokumentu NUTS II Brati-
slava Cieľ 3, v rámci priority Rozvoj celoži-
votného vzdelávania a podpora rozvoja vý-
skumu a vývoja v kontexte zvyšovania kvality 
ľudských zdrojov. 

Nasledujúce informácie prílohy vám 
umožnia bližšie sa zoznámiť s filozofiou, po-
slaním a cieľmi projektu, ktorého výsledky 
budú slúžiť vám občanom.

LUCIA POLÁKOVÁ

Zvýšime kvalitu poskytovaných služieb občanom

O krok bližšie ku klientovi
Tréningy hravou formou pretvárajú myslenie úradní-
kov. Úsmev na tvári by im nemal chýbať ani pri ko-
munikácii s občanmi. 

Na fotografii vľavo hore si zástupkyňa vedúcej Od-
delenia sociálneho školstva a matriky Tonka Miklo-
šová vyskúšala rolu prezentujúceho. Publikum pre-
sviedča o význame klientskeho centra. 
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Základ projektu 
O krok bližšie ku klientovi 
je postavený na troch 
zásadných krokoch:
• Identifikácia vzdelávacích potrieb 

u jed notlivých pracovníkov, ktorí majú 
vysokú frekvenciu styku s klientmi.

• Príprava samotného vzdelávacieho 

prog ramu a jednotlivých modulov (obsa-
hová, časová a didaktická).

• Pilotné testovanie (vrátane monito-
rovacieho systému a vyhodnotenia, prí-
prava na akreditáciu a využitie pre ostat-
né samosprávy).

Dôvody pre výber 
cieľových skupín a aktivít 
Plnenie stratégie mesta v oblasti zefek-

tívnenia práce mestského úradu vo vzťa-

hu ku klientom – občanom prerástlo do 
zriadenia Kancelárie prvého kontaktu 
(KPK), ktorej súčasťou je aj Spoločná 
obecná úradovňa troch obcí – Gajár, Ja-
kubova a Kostolišta. Aby klientske cen-
trum plnilo naplno svoju funk ciu, je po-
trebné, aby jej pracovníci disponovali po-
trebnými komunikačnými zručnosťami. 
Z dôvodu styku s verejnosťou by obdob-
nými zručnosťami mali disponovať aj sa-
mostatní odborní referenti úradu a taktiež 
pracovníci na manažérskych pozíciách. 
Tieto dôvody považujeme za postačujú-
ce pri výbere cieľových skupín a aktivít.

Relevantnosť projektu 
vo vzťahu 
k cieľovým skupinám
Na základe predbežných analýz úrov-

ne zručností (analýza potrieb) u zamest-
nancov Mestského úradu v Malackách, 
ako aj v partnerských obecných úradoch 
(Jakubov, Gajary, Kostolište) a v súlade so 
stratégiou mesta vo vzťahu ku skvalitne-
niu práce s občanmi boli cielene pre pi-
lotné testovanie projektu vybratí zamest-
nanci, ktorým je nevyhnutne sprostredko-
vať prvotné informácie a základné trénin-
gy v oblasti komunikácie s občanom, tiež 
boli vybratí zamestnanci, ktorým je po-
trebné doplniť zručnosti v interpersonál-
nej komunikácii, a tiež boli vybraní pra-
covníci, ktorým je potrebné sprostredko-
vať špeciálne zručnosti v oblasti interper-
sonálnej komunikácie.

�� �� �� �� �� ��

�������������� ���������������� �����������������

���������������
����������

���������
����������

KC bude vizuálne pripomínať klientske centrá. Priehradky by mali byť:

��

��

��

�� �� �� ��

�������������� ���������������� �����������������

���

���

������

��

Mal by sa pohyb cudzích osôb v budove MsÚ monitorovať zapisovaním v recepcii?

V nasledujúcich riadkoch vám priná-
šame výsledky ankety, ktorej cieľom 
bolo zistiť názor dopytovaných na 
fungovanie pripravovaného klient-
skeho centra Kancelárie prvého kon-
taktu, ktoré bude slávnostne spre-
vádzkované 1. decembra 2005 na 
Mestskom úrade v Malackách. 

Cieľovými skupinami, ktorých názory sú 
prezentované v nasledujúcich grafoch, boli 
poslanci mestského zastupiteľstva, riaditelia 
príspevkových a rozpočtových organizácií 
Mesta Malacky a zamestnanci MsÚ. 

Anketa bola zostavená v mesiaci august, 
rovnako bola v tomto čase rozdistribuova-
ná. Poslanci MsZ obdržali anketu osobne 
na mimoriadnom zasadnutí MsZ 25. 8. 
2005. Neprítomní poslanci boli oslovení 
prostredníctvom e-mailu. 

Riaditelia príspevkových a rozpočtových 
organizácií anketu vyplnili pri osobnom 
stretnutí s anketárom alebo na koordinač-
nom zasadnutí pri otváraní školského roka 
na MsÚ.

Zamestnancom MsÚ bola anketa rozos-
laná elektronickou poštou, pričom termín 
na jej odovzdanie bol stanovený na 30. 8. 
2005. 

VÝSLEDKY ANKETY
NÁVRATNOSŤ ANKETY
1. poslaneckej: 89 % (16 z 18 poslancov) 

2. riaditeľskej: 100 % (8 z 8 riaditeľov – 
MCK, CVČ, ZUŠ, 3 x ZŠ, AD HOC, MŠ) 3. 
zamestnaneckej: 83 % (50 z 60 oslovených 
zamestnancov oddelení MsÚ)

VYHODNOTENIE OTÁZOK 
(údaje sú uvádzané v poradí, výsledky 

za poslancov, riaditeľov a zamestnancov)

O KROK BLIŽŠIE KU KLIENTOVI

ANKETA – KLIENTSKE CENTRUM KPK

Pokračovanie z 5. strany

Pokračovanie na 7. strane

Zvýšime kvalitu poskytovaných 
služieb občanom

Školiteľka Zora Kalka Paulíniová prednášala o interpersonálnej komunikácii. Keďže ide 
o komunikáciu medzi minimálne dvoma účastníkmi, trénovali si simulované komunikač-
né situácie najmä dvojice. Na fotografii zľava nová zamestnankyňa – recepčná MsÚ Olin-
ka Jankovíchová a zamestnankyňa matriky Katka Krišková. 

čierna Pantone 354 U
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Mali by sa zamestnanci v KC po čase striedať?

Ak ste na predchádzajúcu otázku odpovedali áno, 

ako často by sa mali zamestnanci v KC striedať?

Aký by bol najvhodnejší otvárací čas KC:

Základné kroky 
realizácie projektu 

1. krok – analýza 
    vzdelávacích potrieb 
Pre analýzu vzdelávacích potrieb boli 

vybratí zamestnanci, ktorých frekvencia 
styku s klientmi je vysoká. Okrem toho 
boli využívané informácie o tréningoch, 
ktoré pracovníci mestského úradu už 
absolvovali a posudzovala sa úroveň zís-
kaných zručností a ich aplikácia v praxi.

Výstupom tohto kroku bolo rozde-
lenie účastníkov do troch cieľových 
skupín:

• pracovníci Kancelárie prvého kon-
taktu a Spoločnej úradovne – kde sa vy-
žaduje vysoká úroveň interpersonálnych 
zručností, 

• pracovníci s vysokou frekvenciou 
styku s občanmi – pracovníci na úrovni 
re ferentov (Malacky, Gajary, Kostolište, 
Jakubov)

• pracovníci na vedúcich pozíciách 
a ich zástupcovia (Malacky, Gajary, Kos-
tolište, Jakubov)

2. krok – realizácia tréningov 
Vlastný vzdelávací program sa skladá 

zo 4 modulov tréningového typu (Témy 
modulov: Úvod komunikácie, Interper-
sonálna komunikácia, Zručnosti zvláda-
nia konfliktných situácií v práci, Samo-
správa a Corporate identity) a 1 modulu 
typu – Hranie rolí. Prvá skupina bude 
mať pri absolvovaní programu stupeň 
náročnosti najvyšší, druhá skupina bude 
mať dôraz na moduly komunikácie a rie-
šenie konfliktov, tretia skupina bude mať 
dôraz na riešenie krízových situácií, pre-
zentačné schopnosti.

Hlavnou ideou programu je kom-
plexné pochopenie proble matiky posky-
tovania služieb občanom a zvyšovanie 
ich kvality, ako aj zlepšenie komunikač-
ných zručnosti zamestnancov ku rôznym 
typom klientov. 

3. krok – pilotné 
    testovanie programu
Celý vzdelávací program trvá 10 dní. 

Tento cyklus absolvujú 3 skupiny za-
mestnancov samosprávy v celkovom 
počte 50 zamestnancov (samosprávy 
mesta Malacky, obce Gajary, Kostolište 
a Jakubov.)

Ukončenie celého vzdelávacieho 
programu je formou kolokvia a spätnej 
väzby v spolupráci s mentorom celého 
programu. Pre tento účel bude vybratý 
špecialista z trénerov, ktorý má najväčšie 
skúsenosti s tréningami samospráv. Na 
základe monitorovacej správy bude 
program upravený a pripravený na akre-
ditáciu.

• • •

K dnešnému dňu sa naplno realizoval 
prvý krok projektu a rovnako boli vyško-
lení i všetci vedúci pracovníci. Onedlho 
budú ukon čené tréningy zamestnancov 
zaradených do druhej a tretej skupiny.

Zvýšime 
kvalitu 
poskytovaných 
služieb 
občanom
Dokončenie zo 7. strany

Inšpirácie z Trenčína. Schránky pre podnety, ohla-
sy, sťažnosti i ankety by mala byť i v klientskom 
cen tre v Malackách. Veď mať spätnú väzbu od ob-
čanov je pri zlepšovaní služieb mimoriadne dôle-
žité. 

čierna Pantone 354 U
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ZÁVER
Väčšina poslancov zastáva názor, 

že priehradky KC by mali byť kom-
plexné (69 %). Rovnako ich schvaľu-
jú i riaditelia (57 %). Naopak pod-
statná časť zamestnancov (78 %) 
uprednostňuje špecializované prie-
hradky pred komplexnými.

Podľa poslancov aj riaditeľov po-
hyb cudzích osôb po MsÚ nie je 

Podľa poslancov aj riaditeľov po-
hyb cudzích osôb po MsÚ nie je 

Podľa poslancov aj riaditeľov po-

potrebné monitorovať (62 %). Rov-
nako monitoring väčšinovo neschva-
ľujú ani úradníci.

Podľa poslancov, ak by sa zamest-
nanci v KC striedali (názor 63 %), 
najvhodnejší interval by bol každý 
mesiac (70 %). Riaditelia ani zamest-
nanci striedanie úradníkov nepod-
porujú. 

Pre všetky oslovené skupiny je 
najvhodnejším otváracím časom KC 
dlhšia streda do 17.00 h a kratší pia-
tok do 14.00 h. 

Podľa poslancov nie je nutné, 
aby zamest nanci nosili rovnošaty, no 
je dôležité aspoň určité zladenie štý-
lu (56 %). Naopak riaditelia by rov-
nošaty zväčša privítali (57 %). Za-
mestnanci, ktorých sa táto otázka 
najviac dotýka, by boli ochotní zladiť 
svoj štýl obliekania na 55 %. 

Zapracovanie etického kódexu – 
pravidiel správania je podľa všetkých 
celkom potrebné, len riaditelia by 
boli ochotní od tohto zámeru upus-
tiť. 

Či je dôležité ekonomické, či iné 
zvýhodnenie zamestnancov KC?

Poslanci a riadite lia by hlasovali 
proti zvýhodneniu a úradníci naopak 
za zvýhodnenie. 

V KC by podľa všetkých nemala 
určite chýbať kopírka a FAX pre 
klientov, ďalej kútik s informačnými 
prostriedkami, automat na nápoje či 
detský kútik. Pri ostatnom sa kládol 
dôraz predovšetkým na charaktero-
vé vlastnosti pracovníkov KC. Po-
daktorí navrhovali i zavedenie svetel-
ného signalizačného systému určo-
vania poradia klientov, umožnenie 
predaja kolkov a pod. 

Prílohu a anketu spracovala 
Mgr. LUCIA POLÁKOVÁ
Fotografie:
S. OSUSKÝ A T. BÚBELOVÁ

V KC by určite nemalo chýbať:

Je dôležité vypracovať kódex etického správania zamestnancov v KC?Je dôležité vypracovať kódex etického správania zamestnancov v KC?

Malo by sa umiestnenie zamestnanca v KC (po celý pracovný čas viazaný na jedno 
pracovné miesto) odraziť i na jeho mzdovom ohodnotení?

V KC by určite nemalo chýbať:
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že priehradky KC by mali byť kom-
plexné (69 %). Rovnako ich schvaľu-
jú i riaditelia (57 %). Naopak pod-
statná časť zamestnancov (78 %) 
uprednostňuje špecializované prie-
hradky pred komplexnými.

hyb cudzích osôb po MsÚ nie je 
potrebné monitorovať (62 %). Rov-
nako monitoring väčšinovo neschva-
ľujú ani úradníci.

nanci v KC striedali (názor 63 %), 
najvhodnejší interval by bol každý 
mesiac (70 %). Riaditelia ani zamest-
nanci striedanie úradníkov nepod-Je dôležité vypracovať kódex etického správania zamestnancov v KC?
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Vizáž zamestnancov 
KC by mala byť:

Zora Kalka Pauliniová pracuje ako trénerka a konzultantka pre súkromný, verejný a neziskový sektor najmä v oblastiach týkajúcich sa komuni-
kácie, prezentačných zručností, vzťahov s verejnosťou a marketingu, občianskej participácie, vedenia verejných stretnutí či riešenia konfliktov.
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Prekrásnu bodku za úspešným projektom rekonštrukcie detské-
ho ihriska a jeho sprístupnenia verejnosti dali učitelia elokovaných 
tried Materskej školy na Bernolákovej ulici v Malackách, keď v pia-
tok 30. septembra spolu s rodičmi i tamojšími škôlkarmi slávnostne 
ihrisko pokrstili. Za prítomnosti mnohých hostí vrátane predstavite-
ľa spoločnosti Holcim Rohožník, ktorá tento projekt ocenila ako 
prínos pre región Záhorie a podporila ho sumou 50 000 Sk, pásku 
pri veselých drevených preliezačkách prestrihol primátor mesta 
Malacky RNDr. Jozef Ondrejka. 

„Keď som po dlhšom čase išiel okolo tejto materskej škôlky, nesta-
čil som sa čudovať, čo sa to tu deje. Cením si, že do realizácie projek-
tu sa zahryzli aj rodičia a pripravili pre svoje deti takúto nádheru,“ 
uznanlivo chválil nevšedný počin, ktorý v štádiu nápadu skrsol v hlave 
štatutárnej zástupkyni rodičovského združenia Mgr. Dušane Bie-
leszovej. Jej predstavy sa začali meniť na skutočnosť, keď vytvorila 
projekt a uspela s ním v tvrdej konkurencii. Predstaviteľov spoločnosti 
Holcim Rohožník zaujala najmä myšlienka sprístupniť ihrisko pre ve-
rejnosť v pracovných dňoch od 17.00 do 19.00 h. Nie však bezvý-
hradne. Môžu tam chodievať iba rodiny s deťmi do 10 rokov, pričom 
musia mať návštevnícky preukaz. Rodičia detí z MŠ na Bernolákovej 
ho samozrejme dostanú zdarma, ostatní si ho môžu kúpiť za 50 Sk. 
Krásne ihriská v areáli škôlky na Bernolákovej sú otvorené denne už 
od prvých októbrových dní. Príďte sa spolu s drobizgom sami pre-
svedčiť. Pohrať sa možno ešte počas októbra, pretože ihrisko bude 
otvorené sezónne a počas zimných nečasov bude chránené plachta-
mi čakať na novú miazgu jari.              TATIANA BÚBELOVÁ

Ochorenie obličiek a močo-
vých ciest je v našej populá-
cii veľmi časté. Ide o proble-
matiku, ktorá predstavuje 
často skupinu chorôb so zá-
važným priebehom a ktorá 
môže zároveň dlhé roky pre-
biehať bez akýchkoľvek prí-
znakov.

Ochorenie obličiek sa v mnohých prí-
padoch nemusí prejaviť výraznými ťažkos-
ťami a postihnutý jedinec nie je prinútený 
vyhľadať lekárske vyšetrenie.

Je zarážajúce a veľmi nepriaznivé, že až 
jedna tretina pacientov začína pravidelné 
dialyzačné liečenie bez predchádzajúceho 
vedomia o obličkovom ochorení a je nefro-
lógom zachytená až v štádiu totálneho zly-
hania obličiek. Títo pacienti buď neboli sle-
dovaní vôbec alebo – čo je častejšie – pod-
cenil sa zo začiatku neveľký močový nález 
či vzostup krvného tlaku. 

V dospelej populácii sú najčastejšie ob-
ličky postihnuté pri iných chorobách – ide 
predovšetkým o vysoký tlak a cukrovku. 
Zvlášť postihnutie obličiek pri cukrovke, 
tzv. diabetická nefropatia, dnes zazname-
náva prudký nárast v populácii diabetikov 
a predstavuje až 30 % príčin zaradenia do 

pravidelného dialyzačného prog-
ramu. Z tohto vyplýva, že hlavne 
diabetickým obličkám je potreb-
né venovať zvýšenú pozornosť, 
pravidelne sledovať ich funkciu 
a adekvátnym spôsobom liečiť 
už aj ľahké formy postihnutia. To-
to všetko zahŕňa vyšetrenie v ne-
frologickej ambulancii, diétny 
a medikamentózny režim v úzkej 

spolupráci s diabetológom. Preto je nutné, 
aby aj laická verejnosť mala základné infor-
mácie o najzávažnejších typoch ochorenia, 
príznakoch, priebehu, možnostiach lieče-
nia a hlavne o prevencii. Tak sa dá v mno-
hých prípadoch predísť nezvratnému po-
škodeniu obličiek.

Nefrologické centrum Nemocničnej, 
a. s., sa v spolupráci s firmou Sanofi-Aventis 
rozhodlo zapojiť do akcie Mesiac ochrany 
obličiek a poskytnúť občanom nášho okre-
su kompletné vyšetrenie funkcie obličiek. 
Akcia je predovšetkým zameraná na diabe-
tickú populáciu, ale vítaní sú všetci, ktorí 
majú záujem o vyšetrenie.

Kontaktné telefónne číslo je 
034/772 29 65, klapka 420 alebo 
osobne v nefrologickej ambulancii. 

MUDr. ZUZANA HOLLÁ, 
Nemocničná, a. s., Nemocnica Malacky

spolu s deťmi a ich náhradnými rodičmi 
v Rajeckej Lesnej.

„Náš pohľad na túto problematiku sa 
úplne zmenil a pobyt v tábore nás veľmi 
ovplyvnil,” zhodli sa Hanka Ježková a Ľu-
bomír Mračna, ktorí aj počas tohtoročnej 
zbierky stáli pred poštou a ich zapečatený 
zaváraninový pohár, symbol nádeje na 
otvorenú budúcnosť detí prijatých z det-
ských domovov do náhradných rodín, bol 
celkom plný. 

Rozhovorili sa, aké šokujúce boli pre 
nich dokumenty o vnímaní sveta z pohľadu 
detí z domova. Neverili vlastným očiam, že 
18-roční mladí ľudia, ktorí opúšťajú domov, 
neraz nevedia, ako vyzerá celý bochník 
chleba, lebo dostanú vždy len pripravený 
krajec, netušia, ako vyzerá konzerva a ako 
sa dostane kompót do zaváraninového po-
hára. Aj preto sa tento rok namiesto po-
kladničiek zbieralo do zaváraninových po-
hárov. Združenie chce dať šancu ďalším 
deťom z detských domovov, aby mohli s ná-
hradnými rodičmi spoznávať okrem iného 
aj mágiu prípravy vlastných zaváranín, kto-

ré budú raz spoločne jesť a vychutnávať si 
tak čaro skutočného rodinného života.

Virtuálny domov tvoria 
náhradné rodiny

Financie získané zo zbierky rodín sa roz-
delia medzi deti, ktoré žijú už v náhradných 
rodinách v rámci prvého virtuálneho det-
ského domova na Slovensku. V nich aspoň 
jeden z rodičov musí byť zamestnancom 
domova. Peniažky z príspevkov však rodina 
musí starostlivo strážiť a všetko do haliera 
vyúčtovať. Zverenci náhradných rodičov si 
však predsa len môžu dopriať oveľa viac 
v porovnaní so zverencami klasických det-
ských domovov, napríklad doplňujúce vzde-
lanie, návštevu krúžkov a v prípade potreby 
aj špeciálnu terapiu. Prvý virtuálny domov 
sa v súčasnosti usiluje získať akreditáciu, aby 
mohol pôsobiť na území celého Slovenska. 
Vtedy by obetaví ľudia napríklad aj v Malac-
kách dostali možnosť stať sa pracovníkmi 
prvého virtuálneho detského domova a pri-
jať deti do náhradných rodín. Držme palce, 
aby takých šťastlivcov bolo čo najviac. 

TATIANA BÚBELOVÁ, foto: S. Osuský

...aby každé dieťa 
žilo v rodine

Prvenstvo opäť zaznamenali Hanka Ježková a Ľubomír Mračna. Suma vysypaná z ich pohára 
predstavovala 1462,50 Sk.

PASTVA PRE OČI 
NA ZJEDENIE 
Plné stoly prehýbajúce sa 
pod ťarchou zdravých dob-
rôt plných vitamínov v po-
dobe ovocných, zelenino-
vých i cestovinových šalá-
tov či iných maškŕt pripra-
vených v duchu zásad 
zdravého stravovania čaka-
li na účastníkov stretnutia 
na tému zdravie a zdravá 
výživa. Jeho už štvrtý roč-
ník zorganizovalo 20. sep-
tembra v priestoroch hote-
la Atrium občianske zdru-
ženie Viktória.  

-lucy-, 
foto: S. Osuský 

PUBLICISTIKA

Obličky – veľké riziko 
najmä pre diabetikov

MUDr. 
Zuzana Hollá

Dokončenie z 1. strany

Rozprávkové dyne
Popoluškin koč, strýko s veľkými fúzmi, 

strašiaky, záhradníci s kvetmi za klobúkom, 
rozprávková kačica i slon – všetci sa „zišli” 
od 25. septembra na vnútornom nádvorí 
malackého kláštora. Takéto rozmery nado-
budol prerod jednoduchého nápadu po-
mocou šikovných rúk, kúskom bezhranič-
nej fantázie a chuti stráviť nedeľné popo-
ludnie inak ako pred televízorom. Tekvice 
pretvorené na desiatky spôsobov rozjasnili 
tváre detí a dospelých nielen v tento deň, 
veď budú vystavené až do chvíle, dokedy 
vydržia nápor počasia.  Podujatie s príznač-
ným názvom DynoHranie pripravilo pre 
milovníkov tvorivosti OZ M.L.O.K. už po 
tretíkrát. 

-lucy-, foto: S. Osuský

Škôlkari sebe 
i ostatným deťom

Novučičké ihrisko slávnostne otvorili primátor mesta Jozef Ondrejka 
a zástupkyňa riaditeľky MŠ na Bernolákovej ulici Jana Kmeťová. 

Fotografie: S. Osuský a T. Búbelová
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PONÚKA ODBORNEJ I LAICKEJ VEREJNOSTI 
V ŠKOLSKOM ROKU 2005/2006

• odbornú špeciálnopedagogickú starostlivosť o deti s mentál-
nym postihnutím (psychologické a špeciálnopedagogické vyšetre-
nie)

• diagnostiku a terapiu špecifických porúch učenia
• logopedickú starostlivosť
• špeciálnopedagogickú diagnostiku a terapiu (v spolupráci 

s rodinou, psychológom, lekárom, učiteľmi predškolských zariade-
ní a škôl, príp. inými odborníkmi)

• rediagnostické vyšetrenia
• poradenskú, konzultačnú a metodickú pomoc rodičom, učite-

ľom a výchovným poradcom
• odbornú pomoc školám, ktoré vzdelávajú žiakov s mentálnym 

postihnutím (špeciálne triedy pre mentálne postihnutých žiakov 
a vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím integrovanou for-
mou v podmienkach štandardnej triedy ZŠ)

• poradenskú činnosť rodičom detí s iným druhom postihnutia
• ponúkame školám účasť špeciálneho pedagóga pri zápise 

žiakov do 1. ročníka ZŠ
• prednášky, konzultácie
• prehliadku a prezentáciu školy i špeciálnopedagogickej 

poradne.
Odborníci v ŠPP pracujú denne od 8.00 – 16.00 h.
Na požiadanie zákonných zástupcov detí denne do 19.00 h, 

v sobotu od 8.00 h – 14.00 h.
Do poradne sa treba vopred objednať.

V prípade potreby pomôžeme a poradíme ihneď.
Tel: 034/ 772 22 82, 774 10 46
Kontakt: Mgr. Mária Míznerová, Mgr. Eva Rozborilová. 

V nižšie uvedených termínoch škola bude otvorená 
pre verejnosť od 14.00 – 17.00 h.
Blok otázok a odpovedí na danú tému sa začína o 15.00 h.

13. 10. 2005 • Základná dokumentácia žiaka, prijímanie do 
špeciálnej základnej školy, problematika integrácie do tried mater-
ských škôl a základných škôl

16. 11. 2005 • Terapia pri narušenej komunikačnej schopnosti 
detí predškolského a školského veku

8. 12. 2005 • Grafomotorické schopnosti dieťaťa predškolské-
ho veku

12. 1. 2006 • Edukačné CD pre žiakov základných a špeciál-
nych  základných škôl

Význam účasti špeciálneho pedagóga pri zápise žiakov do 
1. ročníka ZŠ

9. 2. 2006 • Ústavná výchova v SR
9. 3. 2006 • Deti s ADHD syndrómom (hyperaktivitou a po-

ruchou pozornosti)
13. 4. 2006 • Psychologická diagnostika problémových detí
11. 5. 2006 • Výskyt poškodení a porúch činnosti mozgu detí 

v základnej škole
8. 6. 2006 • Dieťa a jeho reč
Tešíme sa na stretnutie s vami!

MALACKÝ HLAS 17/2005

SERVIS ČITATEĽOM / INZERCIA

OPRAVUJEM CHLADNIČKY
A MRAZNIČKY 
MONTUJEM KLIMATIZÁCIE
Pavol Šišolák, Závod 663
tel.: 0703/779 94 35, 0903/75 06 12

MH 05 F1

Kúpim BYT, DOM alebo POZEMOK 
v Malackách a okolí. 
Kontakt: 0905/421 728
e-mail: roland.z@centrum.sk

MH 05 F10

V blízkosti rieky Moravy, asi 8 km seve-
rozápadne od Malaciek, leží obec Gajary, 
v ktorej žije cca 2500 obyvateľov. Prvá pí-
somná zmienka o obci pochádza z roku 
1373 pod názvom (tajnička č. 1). Vývoj 
názvu obce pokračoval cez Gaywar, Gaya-
ry, Gajare až po nemecký názov (tajnička 
č. 2). Terajší názov obce Gajary je pravde-
podobne odvodený od dvoch slov „gaj” 
a „var”, ktoré znamenajú chrániť a varovať 
(obchodnú cestu). Všetky názvy svedčia 
o strategickej polohe obce v minulosti. Do-
kazujú to bohaté náleziská z bronzovej do-
by. Na dune Stolička boli objavené hroby 
skrčencov s bohatými darmi. Niektoré že-
ny mali náhrdelníky z jantáru, čo je dôka-
zom toho, že tadiaľto viedla významná 
(tajnička č. 3) od Baltiku k Jadranskému 
moru.

Gajary patrili k Plaveckému panstvu. 
V tomto čase sa na chvíľu zmocnili Pomo-
ravia husitskí bratríci, ktorí si postavili neďa-
leko obce pri rieke Morave opevnený dvor, 

nazývaný (tajnička č. 4). Obyvatelia obce 
obchodovali hlavne so zeleninou, spracú-
vali tŕstie, vyrábali košíky a predávali výrob-
ky v neďalekom Rakúsku.

Z kultúrno-historických pamiatok je naj-
vzácnejší rímskokatolícky kostol Zvestova-
nia Panny Márie z roku 1663. V obci sa na-
rodil významný slovenský maliar Dominik 
Skutecký (1849–1921).

VODOROVNE 
A zväzy po česky; tajnička č. 2; nepo-

náraj pod vodu B rímskych 1000; polovica; 
planéta; skalnatý výbežok pevniny do mo-
ra; známe maďarské jedlo; kráľ púšte; kyslík 
C podmienková spojka; zliatina používaná 
na opravu hrncov; severské zviera; samo-
hláska; číslovka; blúď; starorímsky peniaz D 
pokolenie; časť tváre; umenie; ostravsko-
-karvinské náleziská; stará sa E meno Cha-
čaturiana; začiatok tajničky č. 3; bodná 
zbraň F tajnička č. 1; ruská rieka; kyslík; 
osobné zámeno; malý potok - priekopa G 

malý dar; dokončenie tajničky č. 3; pra-
covné stretnutie.

ZVISLE
1 drahý kameň 2 skratka pre vážený 

pán; severoázijský štát 3 Agentúra obcho-
du a cieľ; kuchynské nádoby obrátene 4 
bývalý Gottwaldov; spôsobuj telesné utrpe-
nie 5 ypsilon; pot; kartársky výraz 6 liečivá 
alebo kozmetická masť; ovocná záhrada; 

draslík 7 tropické šialenstvo; opak dňa 8 in-
štruktážno-metodický seminár; usekne 9 
používaj rýľ; stred slova sumár; symetrála 
10 je po nemecky; železný odpad 11 
priehlavok; osobné zámeno 12 Gizela - Zo-
ja - Ivan; prípravok na farbenie vajec; práca 
vo fyzike 13 dusík; vyrobí na tkacích kros-
nách; český súhlas 14 slovenská hudobná 
skupina; pohrebná hostina 15 pulz; postava 
z divadelnej hry Ženský zákon 16 koncov-

ka ruských priezvisk; štátna prírodná re-
zervácia pri Veľkých Levároch 17 tajnička 
č. 4.

NA POMOC: 3 AOC
Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

KRÍŽOVKA

Ak nám do 10. októbra pošlete správne vy-
lúštenie tajničky krížovky spolu s nalepeným 
kupónom, budete mať šancu získať pou-
kážku v hodnote 300 Sk na nákup v Coop 
Jednota.

KUPÓN

17

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali 
správne vylúštenie tajničky – 1. Zabod, 
2. Ostrý Kameň, 3. Michala sme vyžre-
bovali Zdeňku Blažíčkovú z Ul. F. Malo-
vaného v Malackách, ktorá vyhráva pou-
kážku na nákup cukroviniek v hodnote 
300 Sk v cukrárni Hviezda.

MALACKÝ
HLAS

CUKRÁREŇ HVIEZDA
 

Ul. 1. mája 87, 901 01 Malacky
Otvorené denne od 9.00 do 19.30 h. 

MH 04 B3

Optické centrum 

MH 05 F3

Vyšetrenie zraku a zhotovenie okuliarov najmodernejšou technológiou
Objednajte sa na ☎ 034/772 20 37 alebo 0905/75 33 14 

Optické centrum Evergreen nájdete na Sasinkovej ulici 1/A v Malackách

Klikni na www.optickecentrum.sk a dozvieš sa viac.

Prijmeme pracovníkov 
pre strážnu službu 
v Malackách Podmienka: 
preukaz odbornej spôsobilosti. 
Výhodné platové podmienky. 
Kontakt: 0907/80 94 25. 

MH 05 F25

• Predám mlyn na drvenie hrozna. Cena 
800 Sk. Kontakt: 772 30 39.
• Kúpim 2-izbový byt, nie na Juhu v OV. 
Môže byť i neprerobený. 

Kontakt: 0907/118 944. 
• Hľadám prácu údržbára, zámočníka, stro-
jára či upratovača na 5 hodín dopoludnia. 
Mám vyštudovanú SPŠ strojnícku, odbor 
strojárstvo. 
Kontakt: 034/772 38 49 – p. Šifelová alebo 
0902/888 012 – Vladimír. 
• Chcete si odrátať 12 000 Sk zo základu 
dane? Poistite sa do budúcnosti! Kontakt: 
0908/139 572.
• Modelovanie gélových nechtov a úprava 
prírodných nechtov za výhodné ceny. Štu-
denti a dôchodcovia zľavy. Po dohode s va-
mi aj u vás doma. Tešíme sa. Lenka a Monika. 
Kontakt: 0911/109 887 alebo 0907/269 393.
• Dve spoľahlivé pracovité ženy rady po-
môžu s upratovaním bytu. Obojstranná 
spokojnosť. Kontakt: 0908/438 618.

DROBNÁ INZERCIA

Malacké gymnázium pripravuje v za-
čínajúcom sa školskom roku 2005, 
2006 ďalšiu lahôdku nielen pre štu-
dentov školy. „V poslednom období sa 
stal tradičnou záležitosťou každoroč-
ný splav Moravy, ktorého sa zúčastňo-
vali naši študenti i profesori,” hovorí 
RNDr. Elena Krajčírová, riaditeľka štát-
neho Gymnázia v Malackách a mimo-
chodom veľká fanúšička vodáckej tu-
ristiky. 

Lodenica – Dobrá voda 
Posledné roky sa splavu Moravy zúčast-

ňovali študenti tretieho ročníka. Občianske 
združenie Albatros pritom zabezpečilo člny 
i skúsených inštruktorov, ktorí na malac-
kých stredoškolákov dohliadali. Najnovším 
počinom riaditeľky bolo využitie projektu 
Slovenskej asociácie športu na školách (SA-
ŠŠ) s názvom OTVORENÁ ŠKOLA - oblasť 
športu 2005. „Zo získaných zdrojov sme 
boli schopní zakúpiť si vlastné člny a otvoriť 
tak lodenicu DOBRÁ VODA,” hovorí E. 
Krajčírová. „Vyriešil sa problém s nedostat-
kom člnov, ktorý výpravy našich študentov 
v minulosti sprevádzal.” 

Nielen voda...
„Naša škola je veľmi úspešná pri pred-

kladaní projektov na základe výzvy, ktoré 
vyhlasuje ministerstvo školstva zo SAŠŠ,” 
spokojne hovorí E. Krajčírová. „Uspeli sme 

už tretí rok po sebe. Z takto získaných fi-
nančných prostriedkov, ktoré nám SAŠŠ 
poskytla, sme pred dvomi rokmi zorganizo-
vali cvičenie Aerobik – moderný životný 
štýl v priestoroch našej telocvične pre širo-
kú verejnosť. Dokázali sme si pre neho za-
bezpečiť aj materiálne vybavenie. Uplynulý 
rok sme zase vybudovali u študentov popu-
lárne fitnescentrum.” 

Tento rok teda ďalší počin gymnázia, 
ktorý je úzko spätý s vodou a poznávaním 
prírody.

„Verím v úspech akcie. V škole vznikol 
nový krúžok, ktorý je určený práve uchá-
dzačom o vodnú turistiku,” hovorí riaditeľ-
ka. Navyše sa v škole môžu prihlásiť i dob-
rodružstvachtiví záujemcovia, ktorí Gymná-
zium v Malackách nenavštevujú. Kalkuluje 
sa s možnosťou, že vodné dobrodružstvá sa 
stanú súčasťou tradičných koncoročných 
študentských výletov. Splav rieky prináša 
pre športovcov pekné zážitky pri spoznáva-
ní pobrežných rastlín a vodných živočíchov, 
nové kontakty s novými ľuďmi, istú dávku 
adrenalínu v krvi, navyše z vody je možné 
plašiť ryby českým a rakúskym rybárom, 
takže by v ničom nemal byť problém. Spolu-
práca s Albatrosom nezaniká, inštruktori, 
ktorí sprevádzali študentov a profesorov, im 
zostanú i naďalej k dispozícii. „Teším sa na 
ďalšiu úspešnú akciu Gymnázia v Malac-
kách,” hovorí RNDr. Elena Krajčírová. 

-jaki-

Gymnázium 
so svojou lodenicou

Kto našiel telefón?
V piatok 23. septembra okolo 14.00 h som 
stratil domáci prenosný telefón zn. Philips na 
Hollého ulici. Prosím poctivého nálezcu, aby 
sa ohlásil na t. č. 771 47 37 prípadne osobne 
na adrese Hollého 64 v Malackách (RD).

Klesajúci záujem o kiná, nástup multiplexov, ako aj DVD sa podpisuje pod nezáu-
jem chodiť do menších kín. Čo má za následok zatváranie malých „dedinských” 
kín. Obecný úrad Moravský Sv. Ján a www.myjany.sk sa rozhodli priblížiť (pripo-
menúť) čaro strávené pri sledovaní filmu v kine a pripravili akciu pod názvom 

Návrat do kina Morava – zachráňme malé KINÁ.
15. – 16. októbra 2005 bude v kine Morava (Moravský Sv. Ján) 

 FILMOVÝ VÍKEND, 
počas ktorého sa bude premietať 9 filmov. Kino bude vyzdobené filmovými plagátmi, 
bude sa predávať popcorn, v prestávkach bude hrať filmová hudba, po každom filme 
bude možné vyhrať filmové ceny a v blízkosti kina bude MovieBar. 
Vďaka sponzorovi VADUAL Logistic je možné priblížiť aktuálne filmy cez filmové plátno 
za jednotné vstupné len 10 Sk a spropagovať aj okolité kiná Úsvit (Kúty) a Máj (Závod).
PROGRAM:
15. október (sobota)
12.00 h • Valiant, animovaná komédia
14.30 h  Stratené v preklade, romantická tragikomédia 
17.00 h • Vybíjaná: Choď do toho na plné gule, komédia s Benom Stillerom
19.30 h • Mr. Mrs. Smith, špičkové akcie Brada Pitta a Angeliny Jolie
22.00 h • Dogville, triler s Nicol Kidman  
16. október (nedeľa)
12.00 h •  Charlie a továreň na čokoládu, fantastická dobrodružná komédia pre ma-

lých i veľkých 
14.30 h • Wimbledon, romantický film
17.00 h • Láska nebeská, romantická komédia s Hughom Grantom
19.30 h •  Hľadanie krajiny-nekrajiny, Johnny Depp a Kate Winslet v čarovnom príbe-

hu o zrode jednej z najznámejších postáv sveta rozprávok – Petrovi Panovi 

Viac informácií o akcii Návat do kina Morava na webstránke www.myjany.sk/navrat.
Matej HAJDIN, myjany.sk

Špeciálnopedagogická poradňa pri Špeciálnej základnej škole 
na Pribinovej ulici 16/1 v Malackách 

mailto:z@centrum.sk
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Synagóga – malacká „ruža” medzi 
bodliakmi modernej architektúry. Svo-
jím zjavom prekvapí každého, kto ju 
hneď z diaľničného privádzača zare-
gistruje. Zvlášť dnes, keď sa pýši nový-
mi šatami. Svojou atmosférou si doká-
že získať všetkých, ktorí vstúpia do jej 
priestorov, aby sa zoznámili s kúskom 
tajomnej židovskej minulosti.

Posledné roky sa podpísali pod archi-
tektonický výzor mesta. Z rôznych pohnú-
tok nahradili historické budovy moderné 
polyfunkčné objekty či nákupné centrá. 
Jednou z posledných zachovaných pamia-

tok je židovská synagóga. Jej históriu skú-
mala študentka malackého gymnázia Zu-
zana Vrablecová. O jej zisteniach nám rada 
porozprávala. 

Prekliate Malacky
„Voľakedy bol v Malackách veľmi vý-

znamný rabinát,” rozrozpráva sa Zuzka. 
„Žila tu zámožná židovská obec, čo možno 
zistiť z bohatej výzdoby synagógy. Posled-
ným rabínom bol doktor Samuel Weiss. 
Rabíni sa v tom čase živili z príspevkov od 
svojej obce a Malacky ho nepodporili. Ne-
dokázal uživiť svoju rodinu, a tak sa podľa 
povesti zo zúfalstva obesil v priestoroch 

bývalej Bažantnice.” V židovstve má život 
najväčšiu hodnotu a samovražda je neak-
ceptovateľná. Za trest, že si obec nevedela 
uživiť svojho rabína, „Bet din” (súd) rozho-
dol, že v Malackách viac rabinát nebude. 
Odvtedy sa traduje povesť, že Malacky sú 
Židmi na sto rokov prekliate. 

Po Židoch zostali už len spomienky 
Podľa Deutscha tu voľakedy bývalo asi 

350 Židov, z toho 268 odvliekli do koncen-
tračných táborov. Ak by si niekto myslel, že 
sa dejín mesta téma holokaustu netýka, tak 
je na omyle. Čo sa dialo so synagógou?

Počas 2. svetovej vojny slúžila vojakom 
ako nocľaháreň. Všetko sa vtedy rozkradlo, 
vojaci vybili krásne mozaikové okná a zde-
vastovali budovu. Po vojne židovská obec 
predala synagógu štátu. Neskôr slúžila ako 
sýpka a sklad. Podľa dostupných materiá-
lov sa v malackej synagóge Židia naposle-
dy pomodlili v roku 1948 a odišli do Izraela. 
Krutý osud objektu sa podaril zastaviť až 
riaditeľom základnej umeleckej školy Bran-
skému a Jurkovičovi. Nebyť ich aktivity pri 
záchrane objektu, zostala by dnes zo syna-
gógy len ruina. 

Zuzka zisťovala i názor Židov na súčas-
né využitie synagógy. Malackí Židia, ktorí 
prišli z Izraela do Malaciek v roku 1995 na 
návštevu, boli z jej dnešného stavu a využi-
tia nadšení. „V židovstve nie sú budovy sy-
nagógy tak dôležité ako pre kresťanov kos-
toly. Ak v nej chýba tóra a židovská hviezda, 
stáva sa z nej len obyčajný dom. Malacká 
synagóga má však pre Židov, ktorí tu žili, 
sentimentálnu hodnotu,” hovorí tohtoroč-
ná maturantka a dodáva: „Fungovaním 
ZUŠ v jej priestoroch sa nijako neznesvä-
cuje. Veď to, že sa na tento účel využíva, je 
to Bohu milá činnosť,” dodáva Zuzka. 

LUCIA POLÁKOVÁ, foto: archív 

14. septembra v Mestskom múzeu Mes-
ta Brno na hrade Špilberk sprístupnili uni-
kátnu výstavu venovanú dielu významného 
svetového architekta, rodeného Malačana 
Ernsta Wiesnera. Podujatie je poriadané 
pod záštitou primátora Brna Richarda Svo-
bodu a potrvá do 13. novembra 2005. 

Ernst Wiesner (1890 Malacky – 1971 Li-
verpool) je predstaviteľom medzivojnovej 
architektúry v Brne, kde svojimi dielami vy-
tvoril spoľahlivú základňu, z ktorej mohli 
vyrastať nové architektonické koncepcie. 
Jeho spôsob reformy spočíval v zjednodu-
šení komplikovaných tvarových sústav. Do-
spel k úplne novému poňatiu pôdorysu, 
vychádzajúceho z funkcie objektu a po-
trieb jeho užívateľa. Zámernú tvarovú jed-
noduchosť, až istý purizmus, charakteristic-
ký pre loosovsky orientovaný prúd archi-
tektúry, vyvažovala vo Wiesnerovom diele 
ušľachtilosť v citlivo volených kvalitných 
materiáloch a dokonalom remeselnom 
prevedení.

Je autorom napr. Gutmannovho domu 
- niekdajšia Moravská zemská životná pois-
ťovňa, skupiny víl v Pisárkách, podieľal sa 

na prestavbe a prístavbe hotela Sea-Bank 
vo Veľkej Británii, rekonštrukcii kostola St. 
Clares v Liverpoole. 

V marci 1939 bol Wiesner nútený Čes-
koslovensko opustiť. Zvyšok života strávil 
vo Veľkej Británii, kde sa venoval predo-
všetkým pedagogickej činnosti na školách 
architektúry v Oxforde a v Liverpoole. 
V roku 1969 mu boli za zásluhy o rozvoj 
brnianskej architektúry udelený čestný dok-
torát vtedajšej Univerzity J. E. Purkyně.

-lucy-

Pátranie 
po Wiesnerovi

Pamätá si niekto na rodinu Wies-
nerovcov, ktorí voľakedy prevádzkova-
li v Malackách tlačiareň? Ak áno, 
ohláste sa osobne v kancelárii č. 407, 
telefonicky na t. č. 034/796 61 73 ale-
bo napíšte do redakcie Malackého 
hlasu.               -mh-

NÁŠ TIP NA NÁKUP

v supermarkete

TÝŽDEŇ OD 10. DO 16. 10. 2005
• Bask, guľatá ryža, 1 kg za 19,90 Sk • 
Vignád́ oro, biele aj červené víno, 5 l 
za 149,90 Sk  •  Fixinela duopack, 2 x 
500 ml za 49,90 Sk
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA / OZNAMY / KULTÚRA

PROGRAM PODUJATÍ MESTSKÉHO CENTRA KULTÚRY MALACKY NA OKTÓBER

PO ZÁHORÁCKY

PÍSANÉ NAŠÚ REČÚ

alebo

okénko jak biuo, 
jak je... a jak bude

Nové šaty
Moja maminka sa narodzili ešče za Ra-

kúsko-Uhorska. Biuo to v roku 1888. I tedy 
sa chodzilo do škouy enem šest rokú, 
a tak ked mjeli dvanást rokú, moseli ít do 
sužby.

Bývali v Hasprunce, terajší Studienke. 
Tam nablízku nebiuo žádnej roboty, tak sa 
vybrali do Rakús. Biuo to veru daleko, lebo 
tam moseli ít pješky. Takých dzifčenec tam 
biuo vícej, tak sa tam vybrali společne, aby 
im biuo veselší. Ked prešli Gajarama cez 
Moravu, už sa nemohli ani domúvit, lebo 
nevjedzeli po nemecky. Ale biuo tam vícej 
Slovenek, keré im pomohli najít robotu. 
Maminka sa dostali do nejakej sedláckej 
rodziny, de mjeli aj maué dzeci. Tak tam 
robili chúvu pri dzetoch. Ked už bili trochu 
starší, zas robili pri hospodarstve. Odsúžili 
si tam ceuých devjet rokú. Vyprávjali nám 
príbjeh, jak došli lahko k novým šatom. 

Biuo to na prvého apríla. Pani domáca 
ich posuaua do obchodu, aby si kúpili lát-
ku na šaty, ale peníze im nedaua. V ob-
chodze sa najprv zasmíli, že prvý apríl. Ale 
obchodníčka sa vynašua. Maminke káza-
ua, aby si vybrali látku, kerá sa im lúbi. Lát-
ku zabalili do balíčka a posuaua ich domu. 
Ked došli dom, pani už nemohua nic robit, 
enem zebrat peníze a ít látku zapuacit. 

Maminka chodzili domu enem raz do 
roka. To si donesli peníze, co za celý rok 
vysúžili. Jejich tacínek im ich odkuádali 
a potom im za to kúpili dvje role, na ke-
rých sem aj já robiua. 

Maminka z teho pola mjeli ceuý život 
radost. Dycky nám pripomínali, že to si vy-
súžili v Rakúsoch, de prežili aj prvú svjeto-
vú vojnu. Odtád si donésli aj obrázek 
Franca Jozefa, kerý mám na památku já. 

MÁRIA OSUSKÁ 

Napíš aj ty, milý čitateľ!
Môže to byť príbeh zo súčasnosti alebo 
minulosti. História sa rodí už dnes. Napíš-
me si našu záhorácku históriu z našich prí-
behov.  TONI GÚTH, autor rubriky

Máriu Osuskú, podobne ako každého, 
kto nám napíše svoj príbeh v záhoráčtine, 
odmeníme poukážkou na nákup v pre-
dajniach BILLA.

September 2005:
Zuzana Tančiboková a Martin Šefčík; 
Ľubica Lančaričová a Michal Krajčír; Si-
mona Mičeková a Miroslav Husák; Gali-
na Šimoničová a Peter Franko; Monika 
Kožuchová a Marián Jung; Lucia Šrůtko-
vá a Andrej Hoďa; Katarína Múčková 
a Branislav Kopeliovič; Zuzana Minaří-
ková a Peter Matok; Lucia Bučková 
a Peter Sláma; Martina Mikuličová a An-
drej Janeček; Andrea Strhlíková a Ján 
Uhrinec; Lucia Greifová a Vladimír Vit-
tek; Miroslava Siváková a Marcel Kli-
ment; Ing. Martina Kubáňová a Ľuboš 
Ďurdík; Svetlana Jurdáková a Juraj 
Prstek; Janette Karpilová a Josef Stejskal; 
Tibor Mládek a Monika Poláková; Vladi-
mír Pollák a Mária Tedlová, Drahomíra 
Sitarová a Peter Hrdlovič; Mgr. Lenka 
Matúšková a Václav Sáblík.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Október 2005:
80 – Anna Fedrová; František 
Osuský; Štefka Palková; Cecí-

lia Prášilová; 85 – Štefan Polák; 91 – Mi-
chal Dubnický; Justina Katerincová

POVEDALI SI ÁNO:

September 2005:
Anna Slámová, Gajary; Valéria 

Malíková, Závod; Terézia Babincová, 
Gajary; Elena Vanková, Malacky; Mar-
garéta Navrátilová, Sološnica; Kornélia 
Biharová, Plavecký Štvrtok; Pavel Klem-
pa, Závod; Janka Ortová, Malacky; Šte-
fan Slávik, Bratislava III.; Vladimír Vik-
torín, Veľké Leváre; Anna Konařiková, 
Sološnica; Ján Móro, Malacky; Jozefína 
Zemanová, Lozorno; Vladislav Sitko, 
Veľké Leváre; František Zajiček, Láb; 
Jozef Kašpárek, Moravský Sv. Ján; Libu-
ša Horváthová, Lozorno; Jozef Borák, 
Marianka; Daniela Krejčírová, Malacky; 
Kamil Májek, Zohor; Anna Štanglero-
vá, Malacky; Anna Baičeva, Malacky; 
Juliana Danihelová, Vysoká pri Mora-
ve, Terézia Sabolová, Zohor; Mária 
Szabová, Malacky.

ANNAMÁRIA HORVÁTHOVÁ,
matrikárka

†

Vjezenský strážca huási nadrídzenému:
- Posledňí noc utékeu vjezeň Francek!
- Aspoň už nebudeme moset počúvat to 

jeho vječné škrípáňí pilňíkem!
• • •
- Nevypadáš, Francku, zdravo, moc sedzíš?
- Neňi to, dochtore, až také zué. Naposle-

dy sem sedzeu enem pjet mjesícú!
• • •
Vejdú do šenku Francek a Luboš a medzi 

sebú vlečú trecího. Kričá na čašňíka:
- Dvje borovičky!
- Né náhodú tri?
- Né veru! Ten medzi nama už nemože, on 

je šofér!
• • •
- Slečinko, - vyprávjá Araňa pri pokladňi na 

železničnej staňici, - tu puacá aj dzeci?
- Do sedmi né.
- Ale sem si vydýchua. Já ich mám enem 

šest!
• • •
Vyprávjá policajt záchrancovi:
- Pred hodzinú ste zachráňili teho čovjeka, 

ked sa topiu. A fčil ste ho nechali objesit sa! 
Jak je to možné?

- Ked já sem si mysleu, že sa suší.

5. 10. o 15.30 h v SD MCK, Literárne stretnutie so 
spisovateľom MUDr. Virsíkom, Akadémia III. veku
8. 10. o 19.00 h v SD MCK, Večer s Lennonom, spo-
mienka na tvorbu J. Lennona
13. 10. o 18.00 h v kine Záhoran, Královny noci opäť 
v Malackách – travesti show
16. 10. o 16.00 h v SD MCK, Rozprávková nedeľa, 
divadlo Klaunpúšik: Perníkové divadielko
19. 10. o 17.00 h v SD MCK, Babinec s herečkou Má-
riou Kraľovičovou
22. 10. o 18.00 h v SD MCK, Divadlo na hambálku, 
J. G. Tajovský: Ženský zákon
25. 10. o 16.00 h v Knižnici MCK na Záhoráckej ul., 
Posedenie nad knihou so spisovateľom Antonom 
Rakayom 
26. 10. o 10.00 h v Gymnáziu na Ul. 1. mája, Gymna-
zisti a kniha, beseda so spisovateľom Antonom Ra-
kayom 
26. 10. o 17.00 h v SD, Strašidielka, dyne, masky – 

otvorenie výstavy, spojené so sprievodom a detskou 
strašidiskotékou
28. 10. o 10.00 h a 14.00 h v kine Záhoran, stretnutie 
s filmom pre MŠ a ZŠ, Veľký sen malej zebry
30. 10. o 16.00 h v kine Záhoran, Kinečko: Veľký sen 
malej zebry

VÝSTAVY V SD MCK
Otvorené:
Po – Pia – 9.00 – 17.00, So – Ne – 14.00 – 17.00
od 12. 10. – Herbáre žiakov základných škôl
od 27. 10. – Strašidielka, masky, dyne

KRYPTY POD FRANTIŠKÁNSKYM KOSTOLOM 
otvorené na požiadanie na t. č.: 772 30 68, 772 21 55, 
772 25 37 

KINO ZÁHORAN
7. 10. a 9. 10. o 18.00 h – Hľadanie krajiny nekrajiny 
– magický príbeh
14. 10. a 16.10. o 18.00 h – Vojna svetov – kultový 
film
21. 10. a 23. 10. o 18.00 h – Moja krásna čarodejnica
28. 10. o 10.00 a 14.00 h – Veľký sen malej zebry
30. 10. o 16.00 h – Veľký sen malej zebry

Knižnica
Otvorená: 
Po – Pia – 10.00 – 18.00, So – 10.00 – 13.00
Internet 10 min. – 7 Sk, Kopírovanie 

PRAVIDELNÉ AKTIVITY
Pondelok – Tanečné štúdio MCK – 13.00 – 19.00 h – 
MCK na Záhoráckej ul., Detské divadelné štúdio – 
16.00 – 19.00 h v SD MCK 
Divadlo na hambálku – 19.00 – 22.00 h v SD MCK

Utorok – anglický jazyk – 16.00 – 20.30 h v MCK na 
Záhoráckej ul. 
Klub spoločenského tanca – deti – 16.00 – 17.30 h 
v SD MCK
Kurz spoločenského tanca – dospelí 18.00 – 20.00 h 
v SD MCK
Streda – anglický jazyk – 16.00 – 19.00 h v MCK na 
Záhoráckej ul.

PREDNÁŠKOVÁ ČINNOSŤ – SPOLOČENSKÝ DOM
Štvrtok – Klub spoločenského tanca – deti – 16.00 – 
17.30 h v SD MCK 
Kurz spoločenského tanca – dospelí 18.00 – 20.00 h 
v SD MCK 
Klub filatelistov – posledný štvrtok v mesiaci 
Piatok – Tanečné štúdio MCK – 13.00 – 19.00 h 
v MCK na Záhoráckej ul. 
Detské divadelné štúdio – 16.00 – 19.00 h v SD MCK
Divadlo na hambálku – 19.00 – 22.00 h v SD MCK 

Hold Wiesnerovmu dielu

VÝZVA

Malacká synagóga je údajne najkrajšia v strednej Európe. V tomto neorománskom štýle bola 
postavená ešte jedna - na Rybnom námestí v Bratislave, ktorá bola zbúraná pri stavbe mosta 
SNP. V Malackách teda máme jedinečný unikát – ružu medzi bodliakmi. Na historickej foto-
grafii možno vidieť v diaľke synagógu i s pôvodným okolím. 

Ruža medzi bodliakmi

Knižnica aj v sobotu!
Mestské kultúrne centrum Malacky vy-

chádza v ústrety knihomoľom, ktorí nema-
jú čas navštíviť knižnicu MCK v priebehu 
pracovného týždňa. Od 8. októbra sa pre-
vádzkové hodiny rozšíria aj o sobotu. Mož-
nosť vypožičať či vrátiť publikácie, budú 
mať členovia knižnice od 10.00 do 13.00 h. 

Presťahovaním MCK do priestorov býva-
lého MsÚ sa neskôr knižnica rozšíri i do ďal-
ších miestností. Vznikne samostatné oddele-
nie literatúry pre deti i dospelých. Oživiť 
dianie v knižnici majú pravidelné besedy so 
spisovateľmi – najbližšia s A. Rakayom, absol-
ventom malackého gymnázia, bude 25. 10.

             -lucy-
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Džudisti 
v Maďarsku

24. septembra sa džudisti TJ Strojár 
Malacky zúčastnili medzinárodnej sú-
ťaže v maďarskom meste Koronco, 
kde súťažili vo všetkých kategóriách 
od našich najmladších až po doraste-
necké. 

V ťažkej konkurencii s veľmi dobre dis-
ponovanými maďarskými džudistami sa 
nestratili a z celkovo 13 malackých špor-
tovcov sa umiestnilo 8: 1. miesto: S. Michá-
lek, D. Michálek 2. miesto. L. Pivačková, 
P. Kunšteková, S. Kunšteková, M. Papiernik 
3. miesto: O. Papiernik, F. Nagy.

Pri tejto príležitosti by som sa veľmi rád 
poďakoval za všetkých rodičov našich džu-
distov predsedovi oddielu Ing. Ivanovi Bra-
jerovi za perfektne zorganizovanú súťaž, 
ktorý i napriek problémom dokázal spro-
pagovať tento krásny šport aj v našom 
meste. Verím, že všetci účastníci aj nedáv-
neho Memoriálu Jakuba Habudu boli spo-
kojní. Džudo si buduje v Malackách tradí-
ciu. Pri sledovaní výsledkov a chuti, ktorú 
naši džudisti majú, si  to tento šport sku-
točne zaslúži.                -mš-

O ružinovský 
pohár bojovali 
aj Malačania 

Začiatkom septembra sa malackí ho-
kejbalisti z HBK Malacky zúčastnili 
turnaja o Pohár starostu MČ Ružinov 
organizovaného pre hráčov do 20 ro-
kov. HBK Malacky sa v základnej sku-
pine stretli postupne s mužstvami 
HKB Vikings, Slov-matic a ESSO. 

V prvom zápase Malačania nedokázali 
streliť z viacerých príležitostí gól a prehrali 
6:0. Druhý zápas vyhrali 6:5 po strhujúcom 
závere, keď inkasovali v početnej výhode 5 
na 3 dve min. pred koncom na 5:5, ale na-
koniec presilovku využili a v závere dal ví-
ťazný gól Kojs.

Tretí zápas odohrali proti ESSU Bratisla-
va, v ktorom vysoko prehrali 11:1.

Vo štvrťfinále nastúpili proti Demons Ba. 
Zápas bol obojstranne vyrovnaný a De-
mons rozhodli až v v druhej polovici troma 
gólmi do siete Malaciek. 

V súboji o 5. miesto nastúpili Malačania 
proti Rebels. Zápas prehrali až po samo-
statných nájazdoch. 

 DUŠAN JANOTA16. septembra od Pamätníka SNP 
v Malackách vyštartovalo 143 účast-
níkov tradičného už XXII. ročníka 
Večerného behu zdravia – Behu vďa-
ky SNP.

Organizátori - Komisia školstva, mládeže 
a športových činnosti MsZ (KŠMaŠČ) a Klub 
mladých sociálnych demokratov v Malac-
kách, a spoluorganizátori - ZŠ Dr. J. Dérera, 
AC Malacky, gymnázium, CVČ a OZ PEER, 
neskrývali radosť z toho, že minuloročnú re-
kordnú účasť sa podarilo o 27 bežcov preko-
nať. V roli usporiadateľov sa tento rok mihli 
i príslušníci Dobrovoľného hasičského zbo-
ru v Malackách a nechýbal ani dohľad mest-
ských policajtov a príslušníkov PZ SR. 

Zaujímavosťou tohto ročníka bolo, že 
v poslednej chvíli prišlo k zmene miesta 
dobehu na cieľ na hádzanárskom štadióne. 
Situáciu teda zachraňoval hádzanársky od-
diel TJ Strojár. 

Medzi bežcami boli obsadené všetky 
vekové kategórie. Najviac záujemcov bolo 
z radov chlapcov, žiakov 5. - 7. ročníka ZŠ. 
Okrem Malačanov nechýbali ani pretekári 
zo Sološnice, Veľkých Levár, Pezinka a Ho-
líča. Potešilo početné obsadenie kategórie 
rodičia s deťmi i kategórie žien.

Najmladším pretekárom bol Jakub Pavla-
čič, ktorému do troch rokov ešte chýba nie-
koľko dní, najstarším zase dlhoročný účast-
ník pretekov Peter Merc. Prví traja v každej 
vekovej kategórii si okrem diplomov odnáša-

li domov vecné ceny, ktoré im okrem primá-
tora odovzdávala i predsedníčka KŠMaŠČ 
D. Lörincziová, predsedníčka Klubu MSD K. 
Saubererová a predsedníčka organizačného 
výboru Mária Trenčíková.

Povzbudiť tých, ktorí nezvíťazili, po-
mohlo 50 vecných cien. Mohli ich vyhrať tí, 
ktorí prekonali celú trať. Tento rok všetci. 

 ANTON PAŠTEKA 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA 
Žiaci 1. – 2. roč.: 1. Mário Lorinczi, ZŠ 

Záhorácka; 2. René Ivan, ZŠ Záhorácka; 
3. Jakub Štubňa, ZŠ Záhorácka; 

Žiačky 1. – 2. roč.: 1. Kristína Kubalová, 
ZŠ Dr. J. Dérera; 2. Romana Jurovatá, ZŠ 
Dr. J. Dérera; 3. Patrícia Hajková, ZŠ Dr. J. 
Dérera;

Žiaci 3. – 4. roč.: 1. František Lörinczi, 
ZŠ Záhorácka; 2. Martin Antálek, ZŠ Záho-
rácka; 3. Marián Zámečník, ZŠ Záhorácka;

Žiačky 3. – 4. roč.: 1. Natália Lukšová, 
ZŠ Štúrova; 2. Kristína Tománková, ZŠ Dr. J. 
Dérera; 3. Gabriela Palkovičová, ZŠ Dr. J. 
Dérera; 

Žiaci 5. – 7. roč.: 1. Richard Dobrovod-
ský, ZŠ pri RDDM Sološnica; 2. Lukáš 
Mráz, ZŠ Záhorácka; 3. Rastislav Vozák, ZŠ 
Dr. J. Dérera;

Žiačky 5. – 7. roč.: 1. Henrieta Žáčková, 
ZŠ Dr. J. Dérera; 2. Romana Sekáčová, ZŠ 
Záhorácka; 3. Bianka Slovíková, ZŠ Dr. J. 
Dérera; 

Žiaci 8. – 9. roč.: 1. Richard Mikulič, ZŠ 

Záhorácka; 2. Marek Stolár, ZŠ Záhorácka; 
3. Daniel Šimek, ZŠ Záhorácka;

Žiačky 8. – 9. roč.: 1. Mariana Habáňo-
vá, ZŠ Záhorácka; 2. Romana Stolárová, ZŠ 
Záhorácka; 3. Elena Kubincová, ZŠ Záho-
rácka;

Dorastenci: 1. Juraj Kružliak, RDDM 
Sološnica; 2. Dalibor Lacko, RDDM Sološ-
nica; 3. Štefan Salay, Pezinok; 

Dorastenky: 1. Aneta Hollá, 2. Magda 
Sršňová, 3. Monika Kocáková, všetky z Gym-
názia sv. Františka Assiského;

Ženy: 1. Drahomíra Lörincziová, Ma-

lacky; 2. Margita Antálková, Malacky; 
3. Ľudmila Antálková, Malacky;
Muži: 1. Ján Matúš, Gymnázium Malac-

ky; 2. Juraj Moravčík, AC Malacky;
3. Jakub Valachovič, AC Malacky;
Rodičia s deťmi: 
1. Kristínka Jursová, 2. Michal Handl, 

3. Jakub Pavlačič – všetci sprievode mám;
Najmladší pretekár: 
Jakub Pavlačič, nar. 23. 11. 2002, Malac-

ky;
Najstarší pretekár: 
Peter Merc, nar. 16. 12. 1954, Malacky.

10. – 11. 9. sa v Nových Zámkoch 
uskutočnili majstrovstvá SR žiakov na 
dráhe s účasťou výpravy z Malaciek, 
v ktorej nechýbali adepti na najvyššie 
méty. 

Prví okúsili novučičkú atletickú dráhu na 
Sihoti šprintéri. Najlepšie z nich si počínal 
najskúsenejší Rudolf Rusňák, keď sa z rozbe-
hov prebojoval až do finále „A”, v ktorom 
dosiahol 6. najrýchlejší čas. Účasť vo finále 
„B” si z rozbehov, napriek neveľkým prete-
kárskym skúsenostiam, zaslúžene vybojoval 
Jakub Vilímek. „Štafetár” Daniel Šimek z roz-
behov nepostúpil.

Potom už prišli veľké chvíle Alexandry 
Štukovej. Najprv štartovala v šprinte na 
60 m žiačok. Z rozbehov postúpila až do 
finále „A”, kde prekvapivo dobehla na štvr-
tom mieste, vzdialená len 8 stotín sekundy 

od bronzu. V jej najsilnejšej disciplíne, v be-
hu na 300 m, jasne dominovala. Jej víťaz-
stvo bolo o to cennejšie, že išlo o najpočet-
nejšie obsadenú disciplínu majstrovstiev 
(do blokov zakľaklo až 34 pretekárok). Ale-
xandra zvíťazila v novom osobnom rekor-
de, a to časom, za ktorý by sa nemuseli 
hanbiť ani rovnako starí chlapci - 41,03. 

V behu na 1500 m chlapcov boli na 
programe dva časové behy. Jána Beňu or-
ganizátori zaradili do lepšieho „A” behu. 
Svoju narastajúcu formu a papierové pred-
poklady potvrdil výborným taktickým výko-
nom, keď si dofinišoval pre striebornú me-
dailu, ktorú navyše okorenil pekným osob-
ným rekordom.

V rovnakej disciplíne dievčat sme mali 
zastúpenie v podobe ambicióznej Alice 
Mackovichovej. Preteky rozbehla veľmi 
odvážne a takmer dve tretiny trate sa drža-

la na čele štartového poľa. Rýchle tempo, 
ktoré nasadila v úvode, sa jej napokon stalo 
osudným a prepadla sa až na konečnú 9. 
priečku.

Účinkovanie Malačanov v úvodnom dni 
šampionátu zakončilo kvarteto chlapcov 
súťažiace v štafete na 4 x 60 m a vybojova-
lo si peknú 6. priečku, keď za medailou za-
ostali len 25 stotín sekundy. 

Nedeľňajší program otvárali opäť šprin-
téri. Rudolf Rusňák sa z rozbehov behu na 
150 m prekvapivo prebojoval len do „B” fi-
nále. Jakub Vilímek predviedol sympatický, 
16. najlepší výkon a Daniela Šimeka diskva-
lifikovali za opakovaný chybný štart.

V rovnakej disciplíne dievčat sa druhým 
najrýchlejším časom medzi najlepšie šprin-
térky prebojovala talentovaná Renáta Fajtá-
ková. Vo finále „A” však obsadila až 5. 
miesto. 

V asi najdramatickejších pretekoch ce-
lých majstrovstiev – v behu „A” na 600 m 
žiakov – doplnil Beňa svoju medailovú 
zbierku o bronz. 

Dramatický súboj sme mohli vidieť 
i v „A” behu na 600  m žiačok, v ktorom 
štartovali až dve Malačianky. A. Štuková sa 
stala obeťou kolízie, pri ktorej si privodila 
tržné zranenie členka pravej dolnej končati-
ny a takmer sa ocitla na zemi. Kontakt so 
súperkami napokon ustála a získala druhé 
zlato. A. Mackovichová preteky skvele roz-
behla a dlho to vyzeralo, že si dobehne pre 
svoju prvú medailu z M SR. V závere jej 
napokon chýbali sily a v celkovom hodno-
tení jej patrila až 6. priečka. 

Zastúpenie sme mali i v druhom z troch 
časových behov na 600 m v podobe Ma-
riany Habáňovej, ktorá ak chcela pomýšľať 
na dobré umiestnenie, musela si preteky 

odtiahnuť sama. Spočiatku dodržiavala na-
plánované medzičasy, ale jej nevýrazný fi-
niš podčiarkol v absolútnom hodnotení 
len 14. miesto. Spolu s najmladšou účast-
níčkou malackej výpravy Mackovichovou 
však môže štartovať na rovnakom podujatí 
o rok a preukázať tak svoje skutočné be-
žecké kvality.

Kvôli zraneniu finišmanky Štukovej ne-
nastúpila štafeta dievčat na 4 x 300 m. 
Malačianky boli jednoznačnými favoritka-
mi na zisk zlata a chceli tak potvrdiť svoje 
kontroverzné vystúpenie z minulého roka 
v Nitre. Česť AC v tejto disciplíne zachra-
ňovali chlapci. Absentujúceho Mikuliča 
nahradil novic Vilímek. Životný výkon po-
dal i Šimek, no svoj úsek až príliš opatrne 
zabehol vytrvalostne nie dosť dobre dis-
ponovaný Rusňák. J. Beňa zo seba vyžmý-
kal posledné zvyšky síl, ale ani to nestačilo. 
Napriek tomu, že chlapci vyhrali svoj roz-
beh, od bronzu ich delili len rovné dve 
desatiny.

PaedDr. PETR FILIP,
tréner 

 K víťazstvu 
v Žnine

Hoci máme na leto už len krásne spomienky, radi by 
sme si pripomenuli akciu, ktorú pre mladých futbalistov 
zorganizovalo v polovici augusta družobné mesto Mala-
ciek poľský Žnin. Patrí im srdečné poďakovanie a rovnako 
i nášmu mestu, ktoré cestu do Poľska sponzorovalo.

Príjemným zistením bolo, že v Žnine žijú ľudia, ktorým 
záleží na rozvoji mladých futbalových talentov. 

Turnaja sa zúčastnili dve malacké mužstvá - ročník 1995 
- 1994 a 1993 -1992, ktorý sa tešil z celkového víťazstva na 
turnaji. 

Ročníky 1993 - 1992 reprezentovali: Gelinger, Patrik 
Mrkvica, Schneider, Hladík, Urbančok, Zolga, Šafránek, 
Kostka, Lörinczi, Andrej Mrkvica, Janeček, Vismek, Arpáš, 
Gajdár, Rozbora, Júza. Za najlepšieho hráča turnaja bol 
vyhlásený Marián Vismek.

Mladší chlapci sa umiestnili na peknom mieste. Tento 
ročník reprezentovali: Jurovatý, Majzún, Džurný, Gábrš, 
Janský, Antálek, Sirota, Ritomský, Slovák, Malý, Pálka, Jur-
kovič a Roško. Najlepším brankárom turnaja sa stal Mala-
čan Richard Jurovatý. 

-žolik-, foto: archív

 Radosť z pohybu

Všetci netrpezlivo čakajú na meno výhercu ďalšej peknej ceny. 

Majstrovstvá SR žiakov a žiačok v atletike

 Dva tituly pre Štukovú, striebro a bronz pre Beňu!
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