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Zvoním pri bráne rímskokatolíckej 
fary v Kráľovej pri Senci. Som tu 
správne? Obavy vystrieda úľava. 
Som. Dvere sa otvárajú a spoza ne 
vykukne krehký starček s  láskavý
mi modrými očami opierajúci sa 
o paličku. Aj napriek tomu, že v de
cembri oslávil deväťdesiate narode
niny, oplýva prekvapivou vnútor
nou sviežosťou.

Vitajte, nech sa páči, poďte ďalej. Tréma 
pred veľkosťou  jednej z najväčších osob-
ností Slovenska opadá priamo úmerne ča-
su, ktorý tu strávim. Azda tomu prispieva 
vôňa  práve  upečených  koláčov,  ktoré  mi 
núkajú. Vari sympatickosť  izbičky, v ktorej 
sedím. Vládne  v nej  tvorivosť,  úprimnosť 
a najmä sprítomnená Božia láska v člove-
ku, ktorý sedí vedľa mňa. Rehoľník-františ-
kán, učenec, básnik, posledný žijúci pred-
staviteľ  katolíckej  moderny,  nositeľ  mno-
hých vyznamenaní, najnovšie od 1. 1. 2006 

u Svetloslava Veigla        Všetko je tajomstvo, 
aj ja som tajomstvo, aj vy ste tajomstvo

Pokračovanie na �. strane

– Jéj, tak toto Labutie jazero v Zámockom parku si ani ja nepamätám. Náš darček, mestský 
historický kalendár aj Zlatá kniha Záhoria s venovaním od primátora, básnika úprimne po
tešili. Pri odchode som mu odovzdala aj pero s logom mesta. – Tak takéto parádne som ešte 
nemal, – reagoval páter, ktorý počas svojho života vypísal stovky pier.  

Valentínska 
kvapka – z lásky 
a pre záchranu

Hoci sa vraví, že láska kvitne v kaž
dom veku, v mysliach ju spájame 
najmä s mladosťou. Z tohto predpo
kladu vychádza aj Červený kríž, kto
rý v období sv. Valentína – patróna 
zamilovaných, v spolupráci s Národ
nou transfúznou stanicou tento rok 
zorganizoval už 11. ročník Valentín
skej kvapky krvi. Toto gesto ľudskos
ti a spolupatričnosti vykonali v uto
rok 7. 2. v Malackách darcovia z mes
ta a širšieho okolia, medzi ktorými 
bolo aj niekoľko prvodarcov – štu
dentov miestneho gymnázia.

Mobilná  odberová  jednotka  dorazila 
do malackej nemocnice o 8.00 h ráno. Ča-

Viac sa dočítate na 4. strane

Pokračovanie na �. strane

V prvých februárových dňoch sa za
čalo s prípravou 1. časti II. a III. etapy 
realizácie projektu rekonštrukcie 
pravej strany Zámockého parku 
v Malackách. 

Celková suma získaná na jej kompletnú 
obnovu  vrátane  sadovníckych  prác  i  sta-
vebných úprav (teda 1. a 2. časť) predsta-
vuje 53 mil. Sk. V prípravnej fáze sa začalo 
s obhliadkou stromov pred výrubom. Ok-
rem sadovníckych prác sa v 1. časti posu-

nie a dokončí oplotenie pri areáli nemoc-
nice a pri športovom štadióne sa vybuduje 
nový plot. Náklady na túto časť predstavu-
jú 21,7 mil. Sk. Výrub potrvá do konca mar-
ca  a  ostatné  práce  majú  byť  hotové  do 
konca mája 2006. 

Pred zásahmi niekoľkodňová 
obhliadka

Priamo v teréne sa 3. februára ráno stre-
tol  tím  odborníkov  -  garantka  technickej 
realizácie  úprav  historického  malackého 

lesoparku  a  architektka  doc.  D.  Gažová, 
dendrologička  Ing. Ľ. Lešinská, predstavi-
telia  Chránenej  krajinnej  oblasti  Záhorie 
a  lesoochranári,  aby  spoločne  posúdili 
a definitívne označili stromy a dreviny ur-
čené na výrub. Postupuje sa podľa schvá-

V školách bolo rušnoV školách bolo rušno
Náročný mesiac majú za sebou základné školy v Malackách. Po týždňoch spojených s finišovaním prvého školského polro
ka si 31. 1. žiaci domov odnášali polročné vysvedčenie. Vzápätí sa 7. 2. uskutočnilo celoštátne testovanie žiakov 9. ročníkov 
ZŠ MONITOR 9, kde sa v centrálne zadávaných testoch overovali vedomosti z materinského jazyka a literatúry a matemati
ky. Jeho cieľom bolo zistiť úroveň a kvalitu vzdelávania v poslednom ročníku základnej školy a v budúcnosti má MONITOR 
nahradiť prijímacie skúšky na stredné školy (výsledky budú známe v marci, potom ich prinesieme aj v Malackom hlase, 
pozn. red.). Zo všetkých udalostí školy zrejme najviac žili zápisom budúcich prvákov, ktorý sa uskutočnil 10. – 11. februára. 
Zúčastnilo sa ho 189 detí, o deväť menej ako minulý rok.                   Pokračovanie na 4. strane

Malá Timejka Jurovatá bude 
chodiť na ZŠ Dr. Jozefa Dére
ra, tak ako jej sestra Roman
ka. Do prvej sa už teší. Školskú 
aktovku síce ešte nemá, ale 
bude si ju priať pod stromček.

V „Zámku” bzučia  motorové píly

Pokračovanie na �. strane

Informácia pre Nemalačanov!

Malacký hlas je 
voľne prístupný  
v Klientskej kance-
lárii KPK v MsÚ.   red

Na návšteve

Územie zaliate vodou. Cesta na
príklad do i z DC Vánok, ktoré pô
sobí v areáli CVeČka na Rázusovej, 
bola „bojová“. A takých by sa našlo 
v meste viac. Blízko centra vyrást
lo minulý rok malé parkovisko, 
stálo by za zváženie spevniť i prí
stupovú cestu.

 Kedy sa to 
 už skončí?

Zima nás už tento rok ne
môže ničím prekvapiť. Uká
zala nám svoju nemilú tvár 
v plnej kráse – zľadovatené 
chodníky, rozjazdená kašo
vitá vrstva snehu na cestách 
a pri odmäku bazény stoja
cej vody, ktorá nemala kam 
odtekať.

23. 4. 2005 sa deti symbolicky ma
ľovaním na steny lúčili so starou 
budovou CVeČka Na brehu, kde už 
dnes stojí LIDL a neskôr sa inštitú
cia, v ktorej trávili voľný čas, presťa
hovala do priestorov na Ul. M. Rá
zusa. Ako pociťuje zmenu podmie
nok vedenie centra a ako sa zmena 
sídla odrazila v záujme o činnosti 
centra? O ktoré pravidelné aktivity 
je najväčší záujem a ktoré príleži
tostné podujatia chystajú? – Je ich 
neúrekom, no čím viac, tým lepšie, 
nech sa sem Malačania naučia cho
diť, – myslí si riaditeľka Mgr. Alžbe
ta Šurinová, ktorá nám jeho činnosť 
priblížila. 

Kde sa dospelí 
stávajú deťmi 

Pokračovanie na �. strane

NePReHLIADNITe

S rukávmi 
pod bradou

Poznáte ten pocit: vonku fúka vietor a lá-
majúc konáre stromov mení čisté ulice na 
dočasné skládky drevnej štiepky. Kvílenie prí-
rodného živlu – sprevádzané nemilosrdnými 
údermi dažďa, čo tri týždne visel na oblaku  
a teraz chce v priebehu minúty dohnať daž-
ďový cestovný poriadok – vás posadí k po-
dobločnici a teplému radiátoru. Hrubý vlne-
ný sveter má aj vašou zásluhou čoraz dlhšie 
rukávy, ktoré poskytujúc azyl uzimeným prs-
tom zakotvia skrútené v dlaniach pod vašou 
bradou. Vonku sa môže aj sto čertov ženiť, 
táto pekelná svadba nie je nič pre vás. Ruká-
vy pod bradou sú zárukou istoty, domova  
a pokoja.

Podobný pocit možno čítať z tváre diev-
čatka, ktoré sa v septembri stane veľkou  
školáčkou. Vo veľkom neznámom priestore 
ozajstnej školy sú rukávy svetra, ktorý s lás-
kou uplietla babka, oázou bezpečia. Dlhé 
rukávy sú korunou úspechu kúzelníka, pý-
chou róby tanečnice na plese v opere či dô-
kazom, že aj trinásťročný obnosený sveter 
po bratovi môže byť ešte užitočný. V našom 
meste je nejeden problém, ktorý čaká na rie-
šenie. Cenu zlata majú všetky premyslené 
riešenia pripravené v rukáve. Keď sa položia 
na čistý stôl, zostáva už len vysúkať rukávy  
a pustiť sa do práce. A máme jej veru neúre-
kom.

IVANA POTOČňáKOVá  

ÚVODNíK
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Útvar hlavného kontrolóra mesta 
pod vedením Ing. Ľubice Čikošovej 
v rámci svojich kompetencií vyko
nal v roku 2005 kontrolu na viace
rých úsekoch. Súhrnne sedem ne
závislých kontrol a vypracoval dve 
odborné stanoviská – k návrhu roz
počtu mesta na rok 2006 a  k záve
rečnému účtu za rok 2004. 

Na základe vykonaných kontrol prijalo 
MsZ  unesenia  s  52  návrhmi  opatrení  na 

odstránenie  nedostatkov.  Väčšina  z  nich 
bola v limite splnená.

Z podnetu poslancov MsZ sa uskutoč-
nila následná finančná kontrola zameraná 
na zhodnotenie odstránenia nedostatkov 
zistených kontrolou v oblasti prideľovania 
bytov. V závere skonštatovala, že nedostat-
ky, ktoré vyplynuli z kontroly v roku 2004, 
boli odstránené. 

V máji bola aj na podnet občanov uro-
bená kontrola hospodárenia v spoločnosti 
PROGRES Malacky, spol. s r. o., Ľ. Čikošová 
sa  zamerala  na  evidenciu  zmlúv  účastní-
kov KDS s nadväznosťou na vplyv a vývoj 
tržieb za poskytované služby, kontrolu do-
dávateľsko-odberateľských  vzťahov  spo-
ločnosti  a posúdenie  účtovnej  uzávierky. 
Prijali sa opatrenia na odstránenie nedos-
tatkov,  tie  ktoré  sa  nepodarilo  splniť,  sa 
presunuli do tohto roka. 

Útvar kontroly sa zameral aj na dodržia-
vanie  zásad  o  vyberaní  správnych  poplat-
kov  za  rok  2004  na  všetkých  oddeleniach 
MsÚ.  Nedostatky  sa  podarilo  eliminovať. 
V apríli prešli kontrolou prenájmy nebyto-
vých priestorov vo vlastníctve mesta za rok 
2004  s  cieľom  preveriť  evidenciu  nájom-
ných zmlúv a ustanovení z nich vyplývajú-
cich. Z piatich odporúčaní nebola splnená 

jedna úloha , ktorá vzišla z prevodu nehnu-
teľnosti na Mierovom námestí (má sa usku
točniť v tomto roku, pozn. red.). Na prelome 
augusta a septembra kontrolórka prevero-
vala  dodržiavanie  zákonných  podmienok 
pri poskytovaní  jednorazových peňažných 
príspevkov a jednorazových dávok pre úče-
ly  sociálnej  pomoci.  Výsledkom  kontroly 
bolo odporučené vypracovať nový mecha-
nizmus  poskytovania  príspevkov  a  dávok. 
(15. 12. bolo poslancami schválené nové VZN 
č. 11/2005 o poskytovaní sociálnej pomoci 
a pomoci v hmotnej núdzi mestom s účinnos
ťou od 1. 1. 2006. Nájdete ho na www.malac
ky.sk a  v plnom znení ho uverejníme v aprílo
vom Malackom hlase, pozn. red.) 

K posledným dvom kontrolám uplynu-
lého roka patrili: preverenie úhrad za posky-
tovanie sociálnych služieb mesta v príspev-
kovej  organizácii    MsCSS  Malacky  a  pre-
ukaznosti hospodárenia, dodržiavania zá-
kona o účtovníctve a postupov účtovania 
v príspevkovej  organizácii MCK. V oboch 
prípadoch boli navrhované opatrenia spl-
nené.                     mh

Podrobnú správu o činnosti 
útvaru hlavného kontrolóra nájdete 
na www.malacky.sk

V stredu 15. februára sa v Pezinku 
uskutočnilo stretnutie s názvom 
Ponuka turistických zaujímavostí 
Bratislavského kraja. Jeho orga
nizátor – Slovenska obchodná a 
priemyselná komora – naň pozval  
poskytovateľov služieb v oblasti 
cestovného ruchu z Burgenlandu 
a nášho kraja. 

Tri  desiatky  rakúskych  hostí  dopo-
ludnia  absolvovali okružnú jazdu, ktorá 
sa začala v historickom centre hlavného 
mesta,  pokračovala  prehliadkou  Záho-
ria a po prejazde cez horský masív Baba 
sa  skončila  na  pezinskej  strane  Malých 
Karpát. 

Prezentácia  slovenských  partnerov 
priniesla  ponuku  exkluzívneho  ubyto-
vania,  gastronomických  zariadení,  vín-
nej  turistiky,  vodného  sveta,  možností 
pre cykloturistov i pozvánky na festiva-
ly  nadregionálneho  charakteru.  Z  po-
nuky Malaciek sa  rakúski  touroperátori 
najviac  zaujímali  o  Sväté  schody  a  Pál-
fiovský  kaštieľ,  ubytovanie  v  súkromí  
i predvádzanie tradičných remesiel.

O mesiac sa v Burgenlande uskutoč-
ní ponukový deň atraktivít pre partne-
rov  v  oblasti  cestovného  ruchu  zo  Slo-
venska. V  našom  regióne  je  táto  dyna-
micky  rozvíjajúca  sa  oblasť  života  ešte 
len „v plienkach“. 

Záujem  predovšetkým  turistov  zo 
susedných  krajín:  Rakúska,  Česka,  Ma-
ďarska  i  prvé  lastovičky  skupinových 

zájazdov  z  iných  regiónov  Slovenska, 
ktoré si za cieľ svojej cesty zvolia Záho-
rie,  naznačujú,  že  aj  naša  oblasť  môže 
byť  atraktívnym  miestom  na  príjemné, 
poučné či dobrodružné strávenie dňa. 

Dôležitú úlohu v rozvoji cestovného 

ruchu, v ktorom Malacky výrazne zaos-
távajú  za  porovnateľnými  lokalitami 
(Skalica, Pezinok, Senec), má zohrať ot-
vorenie Turisticko-informačnej kancelá-
rie. Sídliť bude v budove Inkubátora na 
Bernolákovej ulici a svoje služby začne 
ponúkať  v  máji,  teda  ešte  pred  začiat-
kom turistickej sezóny. 

Text, foto: IVana PoToČňákoVá

Milí čitatelia, 
ak nám napíšete do 28. februára na 

adresu redakcie, ktorý príspevok vás zau
jal, budete mať šancu získať kalendár 
mesta. Tak neváhajte a zapojte sa! Ak 
chceme písať o tom, o čom chcete čítať, 
musíme poznať váš názor. Tak vystrihnite 
kupón a napíšte naň, čo vás zaujalo. 
V minulom čísle to boli najmä príspevky 
Mestský úrad prejde procesným au
ditom, O čom rokovali poslanci MsZ 
riadne aj mimoriadne?, Nie sme stu
dení ako „psí čumák”, Prečo? a iné. 

Spomedzi všetkých sme vyžrebovali 
Drahu Kohútovú z Malaciek.      red
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ZaUJaLo VáS

MsZ schválilo
•  projekt  Vybudovania  ciest  v  zóne  C 

Priemyselno-technologického  parku  Zá-
horie Eurovalley, a. s., v Malackách a  jeho 
kofinancovanie z rozpočtu mesta vo výške 
5  %  oprávnených  nákladov  projektu,  t.  j. 
v sume 9 631 639 Sk, ako aj financovanie 
projektu z rozpočtu mesta po ukončení je-
ho realizácie v zmysle zmluvy a podmie-
nok poskytovateľa grantu;

• zmenu v rozpočte mesta týkajúcu sa 
nákupu kardiologického prístroja vo výške 
850 000 Sk, ktorou sa mení rozpočet mesta 
na rok 2006 v časti kapitálové výdavky;

• žiadosť Slovenskej pošty na výšku náj-
mu nebytových priestorov v bytovom do-
me  na  Ul.  Skuteckého  č.  1650  o  výmere 

približne  70  m²  vo  výške  1  euro/m²/rok, 
plus  režijné  náklady  súvisiace  s  prevádz-
kou podávacej pošty na sídlisku Juh.

MsZ zobralo na vedomie
• informáciu o aktuálnom stave projek-

tu  Vybudovanie  základnej  infraštruktúry 
zóny C Priemyselno-technologického par-
ku Záhorie Eurovalley, a. s.;

•  informáciu  o  možnosti  získať  nená-
vratný  finančný  príspevok  na  projekt Vy-
budovanie  ciest  v  zóne  C  Priemyselno- 
-technologického parku Záhorie Euroval-
ley, a. s.;

• informáciu o možnosti zakúpenia kar-
diologického prístroja, ktorý bude prena-
jatý Nemocnici v Malackách;

•  žiadosť  Slovenskej  pošty  o  udele-
nie  výnimky  z  ceny  budúceho  prenáj-
mu  nebytových  priestorov  v  bytovom 
dome na Ul. Skuteckého č. 1650, v kto-
rom bude zriadená podávacia pošta na 
sídlisku Juh.

 
MsZ zrušilo
•  uznesenie  č.  5c)  2006  zo  dňa  23.  1. 

2006  týkajúce  sa  projektu Výstavba  ciest 
v zóne C PTP Záhorie Eurovalley, a. s..

MsZ zmenilo
• uznesenie č. 2/2206, prijatie finančné-

ho daru od Rady Eurovalley, z  23. 1. 2006 
v texte uznesenia, kde sa namiesto sumy 
22 000 000 Sk uvedie suma 9 631 639 Sk.

MsZ uložilo mestskému úradu
• zapracovať plánované príjmy a výdav-

ky z projektu Výstavba ciest v zóne C PTP 
Záhorie  Eurovalley  po  jeho  schválení  do 
rozpočtu  mesta  na  príslušné  rozpočtové 
obdobie;

• rokovať so Slovenskou poštou za účas-
ti  poslancov  MsZ  ohľadom  ďalších  pod-
mienok  prenájmu  priestorov  mesta  na 
zriadenie podávacej pošty na sídlisku Juh.

MsZ splnomocnilo primátora mesta
• podpísať zmluvu o poskytnutí nená-

vratných finančných prostriedkov na reali-
záciu projektu Výstavba ciest v zóne C PTP 
Záhorie Eurovalley.

 anTon PaŠTEka

O čom rokovali poslanci MsZ mimoriadne 9. februára? 

V príspevku o čom rokovali poslanci 
MsZ na riadnom zasadnutí 26. januára? 
uverejnenom v Malackom hlase, ktorý vy-
šiel 8. februára, bola uverejnená nespráv
na, resp. neúplná informácia. V časti MsZ 
schválilo bolo uvedené, že na základe Do-
datku č. 1 k Zmluve o výpožičke uzatvore-
nej  medzi  Inkubátorom  Malacky,  n.  o., 
a Mestom Malacky sa mesto zaviazalo za-
platiť poistenie budovy za inkubátor.  

Správne má byť:
Poistenie budovy pre rok 2006 zabez-

pečuje  Mesto  Malacky  a  Inkubátoru  Ma-
lacky, n. o., ho prefaktúruje. V ďalších  ro-
koch poistenie budovy zabezpečuje a na 
vlastné náklady uhrádza Inkubátor Malac-
ky. V zmysle ďalšieho bodu prijatého Do-
datku k zmluve je Inkubátor Malacky, n. o., 
oprávnený technické zhodnotenie, obsta-
rané vo vlastnom mene, odpisovať vo svo-
jom účtovníctve.

Za chybu sa ospravedlňujeme.
Redakcia MH

na PRaVÚ MIERU

Kontrolou k odstráneniu nedostatkov

SPRAVODAJSTVO

Cesty 
v priemyselnom 
parku sú 
na dosah

o tom, že pripravovaný Priemysel
notechnologický park Záhorie, kto
rý vyrastá pozdĺž diaľnice D2, má po 
vybudovaní vytvoriť pätnásťtisíc 
pracovných príležitostí, sme písali už 
niekoľkokrát. otázky typu: kedy? 
prečo sa nehýbe výstavba? kde sú 
investori? budeme aj za vás, vážení 
čitatelia, klásť zástupcom akciovej 
spoločnosti Eurovalley, ktorá je na 
základe mandátnej zmluvy správ
com parku.
 

Keďže nositeľom podpory štátu na vý-
stavbu priemyselných parkov je obec (PTP 
Záhorie  sa  rozkladá  v  katastri  Malaciek  
a  obcí  Plavecký  Štvrtok  a  Veľké  Leváre  –  
pozn.  aut.),  vypracovalo  Mesto  Malacky 
projekt  výstavby  miestnych  komunikácií 
v  severo-južnom  a  západo-východnom 
smere. O podporu realizácie projektu s ná-
zvom  Výstavba  prístupovej  cesty  k  prie-
myselnej  zóne  Malacky  a  rozpočtom 192 
miliónov korún žiada mesto Európsku úniu 
prostredníctvom programu JPD 2. V prípa-
de  úspešnosti  projektu,  ktorého  hlavným 
cieľom je vybudovanie ciest v zóne C parku 
Záhorie,  ho  bude  malacká  samospráva 
spolufinancovať takmer desiatimi miliónmi 
korún z rozpočtu mesta. Ďalšou fázou vy-
tvorenia podmienok v priemyselnom par-
ku bude vypracovanie projektu budovania 
inžinierskych sietí a rekonštrukcie čistiarne 
odpadových vôd, na ktorom bude praco-
vať projektový manažment mesta.        ipo

•  V posledný januárový deň rokoval primá-
tor J. Ondrejka so zástupcami družstva, kto-
ré bude uskutočňovať výstavbu polyfunkč-
ného domu na Mierovom námestí. Spoloč-
nosť  svoj  zámer  odprezentuje  na  najbliž-
šom zasadnutí komisie výstavby pri MsZ.
•  1. februára sa uskutočnilo prvé riadne za-
sadnutie Zastupiteľstva BSK. V ten istý deň 
sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástup-
cov Mesta Malacky a spoločnosti Euroval-
ley k príprave projektu výstavby výstavy prí-
stupových komunikácií do zóny C Priemy-
selno-technologického parku Záhorie.
•  Značkovanie drevín, ktoré budú v rámci 
rekonštrukcie Zámockého parku určené na 
výrub, sa začalo 3. februára. 
•  Úvodný workshop s definovaním cieľov 
procesného  auditu,  ktorý  sa  uskutočňuje  
v MsÚ v Malackách, sa konal 6. februára.
•  7. februára sa konala veľká porada primá-
tora mesta s vedúcimi oddelení MsÚ a ria-
diteľmi  príspevkových  organizácií.  Po  nej 
nasledovala pedagogická porada J. Ondrej-
ku s riaditeľmi mestských škôl.
•  Na  stretnutí  zástupcov  mesta  a  spoloč-
nosti Progres Malacky, s. r. o., sa rokovalo 9. 
februára o ručení úveru v súvislosti s rekon-
štrukciou káblovej distribučnej siete. 
•  V  ten  istý  deň  sa  uskutočnilo  oficiálne 
stretnutie predávajúceho – Rádu menších 
bratov  františkánov  a  potencionálneho 
kupca – Mesta Malacky v zastúpení primá-
torom  Jozefom  Ondrejkom.  Predmetom 
rokovania bol predaj Pálfiovského kaštieľa. 
Na najbližšie zasadnutie MsZ (16. 3.) pred-
loží J. Ondrejka poslancom zámer využitia a 
spôsob financovania kúpy kaštieľa.
•  10. februára navštívil primátor mesta or-
ganizáciu Bratislava Tourist service v súvis-
losti s nadviazaním spolupráce medzi orga-
nizátormi  bratislavských  Korunovačných 
slávností a Mestom Malacky ako garantom 
podujatia Osemstoročné Malacky. 
•  13.  februára  sa  uskutočnilo  zasadnutie 
predstavenstva,  valného  zhromaždenia  i 
dozornej rady Regionálnej rozvojovej agen-
túry Záhorie. Jeho účastníci navrhli vypra-
covať  nové  stanovy  a  uložili  riaditeľke  M. 
Maškovej predložiť finančné zúčtovanie or-
ganizácie za minulý rok. Po vypracovaní po-
žadovaných  dokumentov  sa  v  čo  najkrat-
šom  čase  uskutoční  opätovné  zasadnutie 
kontrolných orgánov agentúry.               ipo

„Netreba chodiť do Ríma – stačí prísť do Malaciek,“ týmto sloganom láka naše mesto 
domácich i zahraničných turistov. Na svete je jediná kópia Svätých schodov, ktoré sa po 
prevezení z Jeruzalema nachádzajú v Ríme. Je u nás v Malackách – v Kostole Nepoškvr
neného Počatia Panny Márie. Aby sa stala skutočným produktom cestovného ruchu (za 
nevyhnutnej podmienky zachovania historickej a duchovnej hodnoty i bezpečnosti tej
to pamiatky), musíme urobiť ešte kus práce.

Svetelná križovatka skúša moju trpezlivosť, či šoférujem, alebo ňou len prechá
dzam ako chodec už dlho. Počula si, vraj funguje podľa počasia. Je to pravda?

„V prípade vlhkého počasia vypadáva svetelná križovatka častejšie. Aj preto dal primátor 
mesta pokyn hliadke mestskej polície, aby situáciu sledovala najmä medzi 6.00 a 8.00 h 
a v prípade výpadku informovala kompetentného pracovníka, ktorý ju opäť zapína. Aj mimo 
jeho pracovného času, teda od 6.00 h do 7.00 h. Malackému hlasu sa podarilo zistiť, že  
v pondelok 6. 2. sa signalizácia opätovne zapínala v priebehu dňa až päťkrát. Možno tak 
spraviť len so špeciálnym kľúčom a v meste sú vraj len jeho dva exempláre. Po jarnej re
konštrukcii svetelnej signalizácie, ktorá dá stop problémom, ich už nebudú potrebovať.”

Fámy sa dokážu šíriť neuveriteľnou rýchlosťou. Veď koľkokrát 
ste počuli z úst ostatných: počula si, že... Je to pravda, či nie je to 
pravda. Často sa však i s nepravdou stotožníme. aj to bol jeden 
z podnetov, prečo sme uviedli do života rubriku s príznačným 
názvom JEDna PanI PoVEDaLa. Jej cieľom je vyvrátiť, či po
tvrdiť to, čo sa dostalo do našej redakcie alebo vám do uší.
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 Netreba chodiť do Ríma...
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MA ŽST  6.15  6.35  14.25  14.50
Sasinkova  6.17  6.33  14.27  14.48
Pezinská – MŠ  6.19  6.31  14.29  14.46
Schafy  6.21  6.29  14.31  14.44
Strojárne  6.23  6.27  14.33  14.42
Kablex  6.25  6.25  14.35  14.40 

Spoje premávajú v pracovných dňoch.

 Mestská hromadná doprava v Malackách – CESTOVNÉ PORIADKY

Grafikony s platnosťou od 13. februára 2006 
(vzhľadom na to, že začiatkom februára ich ešte schvaľoval 
bratislavský samosprávny kraj).

V tejto linke je zahrnutá aj do-
prava v rámci mesta Malacky 
zo ŽST v smere na Juh a späť.

Malacky – plavecký peter

MA ŽST      7.20
Vinohrádok      7.26
Bytovky VÚ      7.31
Cesta mládeže      7.33
Záhorácka – ZUŠ      7.36
Okresný súd      7.39
ZŠ Štúrova      7.45
MA ŽST      7.50
Tento spoj premáva len v dňoch školského vyučovania. 

MA ŽST  8.00  8.40  10.10
Sasinkova  8.02  8.42  10.12
Štadión  8.03  8.44  10.14
Nemocnica 1  8.06  8.46  10.16
Nemocnica 2  8.08  8.48  10.18
Písniky  8.10  8.50  10.20
Písniky 2  8.12  8.52  10.22
Písniky 1  8.13  8.53  10.23
Hurbanova  8.14  8.54  10.24
R. Dilonga  8.15  8.55  10.25
Štadión  8.17  8.57  10.27
Sporiteľňa  8.19  8.59  10.29
MA ŽST  8.20  9.00  10.30
Všetky spoje premávajú v pracovných dňoch.

   1. 2.

MA ŽST    7.15  9.20
Sídlisko JUH     –  9.24
Servis Kubina     –   9.26
Veľkomoravská    –   9.27
Cesta mládeže    –   9.28
Kozia – ZŠ       –   9.29
Záhorácka – ZUŠ     –   9.31
Sasinkova    7.17  9.33
Nemocnica    7.23  9.37
Písniky    7.25  9.38
Písniky 2    7.27  9.39
Písniky 1          7.28  9.41
Hurbanova    7.29  9.43
R. Dilonga    7.30  9.45
Štadión    7.33  9.48
Slovakia     7.35  9.50
Kozia – ZŠ        7.37  9.52
Cesta mládeže     7.38  9.53
Veľkomoravská     7.39  9.54
ZŠ Štúrova     7.45  10.00
MA ŽST      –   10.05

Spoje č. 1 aj č. 2 premávajú v pracovných dňoch.

  1. 2. �. 4. 5. 6. 7. 8.

MA ŽST  –  7.30  12.30  13.10  14.10  15.00  –  16.05
Okresný súd  –  7.35  12.35  13.15  14.12  15.05  –  16.07
Zberné suroviny  –  7.39  12.39  13.19  –  15.09  –  –
ZŠ Štúrova  7.24  7.42  12.42  13.22  14.14  15.12  15.57  16.10
Zberné suroviny  –  7.49  12.59  13.39  –  15.19  –  –
ZŠ Dr. Dérera  7.26  7.52  13.02  13.42  –  15.22  –  –
Pomník padlých  7.28  7.53  13.03  13.43  –  15.23  15.59  –
MA ŽST  7.30  7.55  13.05  13.45  –  15.25  16.00  –
Spoje č. 1 a č. 7 majú príchod v smere od Plaveckého Štvrtka.
Spoje č. 5 a č. 8 pokračujú v smere na Plavecký Štvrtok.

MHd bola k 11. 12. 2005 zrušená. Mesto Malacky však na základe Zmluvy o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave, ktorú schválilo MsZ 26. januára 2006, zabezpečilo 
čiastočné obnovenie dopravy v rámci prímestských spojov na základe požiadaviek občanov, škôl a ostatných inštitúcií, ktoré škrty v doprave postihli najviac. v Malackom hlase, ktorý vyšiel 25. januára, sme 
priniesli cestovné poriadky, v ktorých však už k dnešnému dňu prišlo k zmenám. na základe požiadavky firiem z továrenskej ulice bol jeden z dvoch ranných spojov smerom ku kablexu zrušený a nahradený 
poobedňajším. Z troch spojov zo Žst smerom na nemocnicu a k ZŠ Štúrova zostali dva, jeden raňajší o 7.15 h zo Žst vypadol. Jozef bátory z oÚrd sa k tejto zmene vyjadril: – Zo sídliska Juh až po sasinkovu 
ulicu nastupovalo málo ľudí, pritom viac ako 40 žiakov cestujúcich do ZŠ Štúrova meškalo na vyučovanie. treba si uvedomiť, že uverejňujeme len spoje, ktoré suplujú MHd v Malackách. občania však majú 
možnosť cestovať aj smerom k nemocnici či na sídlisko Juh ostatnými prímestskými linkami, ktoré zabezpečuje sad bratislava, a. s. od 16. 11. 2005 je „MHd“ začlenená do prímestských liniek Malacky – plavec-
ký peter a Malacky – láb – Jablonové, turecký vrch (finančné straty na nich vykrýva mesto, pozn.), uverejnené grafikony sú aktuálne a zohľadňujú hore popísané skutočnosti. 

Malacky – láb – Jablonové, turecký vrcH

✁

leného projektu, ktorý ráta s výrubom 748 
stromov. Pravá časť parku je asi 4 x rozľah-
lejšia ako ľavá a celkovo je v nej vyše 3000 
stromov.  Tento  porast  dlho  neošetrova-
ných, zanedbaných a často aj chorých stro-
mov čaká radikálna zmena. Pre mnohé to 
značí  totálny  výrub,  pre  iné  odstránenie 
suchých konárov, opravovacie či zmladzo-
vacie  rezy, ošetrenie poranení, uvoľnenie 
priestoru koruny, teda jej odľahčenie či vy-
viazanie, aby sa zabezpečila stabilita koru-
ny v prípade jej ohrozenia dutinami a ne-
vhodným vetvením. 

právo veta má pamiatkarka
Náročná obhliadka pred výrubom trva-

la niekoľko dní. Ukázalo sa pri nej, že aj nie-
ktoré stromy, ktoré boli pôvodne plánova-
né na výrub, sú choré a nebezpečné. Zima 
odhalila aj to, čo v lete pri plnej zeleni, keď 

sa projekt obnovy Zámockého parku pri-
pravoval, nebolo markantné. Posledné slo-
vo v skupine odborníkov patrilo „pamiat-
karke“ Ing. V. Wagenknechtovej, ktorá má 
ako jediná právo veta a môže niektorý vý-
rub zakázať. Park je totiž zapísaný v Zozna-

me  kultúrnych  pamiatok  SR,  preto  je  jej 
stanovisko nadradené všetkým ostatným. 

prvé „išli” javory a pajasene
Úvodná  séria  výrubov  sa  začala  7. 

februára v areáli  futbalového štadióna. 

Zosúladiť  všetky  odborné  stanoviská 
nebolo jednoduché. Na jednom sa však 
všetci zhodli – park revitalizáciu bytost-
ne potrebuje. Za hustého sneženia a tu-
hého  mrazu,  ktorý  akoby  drevinám 
pred  začatím  výrubu  chcel  poskytnúť 
potrebnú anestéziu (jednou z podmie-
nok výrubu bol vegetačný pokoj v čase, 
keď  sa  uskutoční),  prvé  líhali  na  sneh 
tenšie  javory neďaleko hlavného vcho-
du  na  futbalový  štadión.  Počas  prác  je 
zabezpečený  operatívny  odvoz  spíle-
ných stromov. Najskôr sa likvidujú men-
šie stromy a dreviny, napr. náletové pa-
jasene  a  agátové  porasty,  ktoré  sa  ne-
kontrolovateľne rozrastajú. 

výrub a s tým spojené vrčanie moto-
rových píl potrvá denne až do konca 
marca, a to aj počas víkendov. ticho 
si zatiaľ v okolí parku neužijeme, ale 
buďme zhovievaví. termín 31. marec 
je z pohľadu eÚ záväzný a treba ho 
dodržať. Čas súri a robota nepočká. 
Miesto výrubov je viditeľne označe-
né a do častí, kde sa pracuje, je z bez-
pečnostných dôvodov prísne zaká-
zaný vstup. 

text, foto: tatiana bÚbelová

V „Zámku” bzučia  motorové píly

postavením predajne lidl ved-
ľa synagógy sa nie príliš šťastne 
vyriešil priechod pre chodcov. 
najmä deti, ktoré navštevujú 
základnú umeleckú školu, sú 
ohrozené. 

Lepšie povedané, nebol vybudo-
vaný  priechod,  ani  chodníky,  ktoré 
by bezpečne viedli k svetelnej križo-
vatke.  Ďalším  kameňom  úrazu  sú 
autá   parkujúce   nekoordinovane 
pozdĺž cestnej komunikácie až sme-
rom k budove OR Policajného zboru 
aj oproti pred hotelom Atrium. 

Na  problém  nás  upozornilo  pár 
občanov a najmä učiteľky ZUŠ Mgr. 
Nadežda  Tučková  a  Mgr.  Katarína 
Trenčanská.  Oprávnene  sa  obávajú, 
že sa tu raz stane nešťastie. „Aj sa už 
boja púšťať menšie deti samy na vy-
učovanie. Niektorí si dokonca telefo-
nicky  overujú,  či  prišli  deti  na „dra-
mák” v poriadku. Musíme všetci pre-
žívať takéto stresové situácie?” – Na-
čo sa zachovala trávnatá plocha, ak 
budú aj tak po nej ľudia chodiť, lebo 
nemajú  inú  možnosť?  –  pýtajú  sa. 
Začne sa s tým niečo robiť až potom, 
ak sa tu stane nešťastie? A musí k to-
mu prísť? 

S  týmto  podnetom  sa  redakcia 
obrátila  na  oddelenie  územného 
rozvoja,  dopravy  a  služieb  MsÚ,  do 
ktorého  kompetencie  organizácia 
dopravy spadá. 

Podľa  slov  vedúcej  OÚRD  Ing. 
Gabriely Rehákovej bude na  jar do-
končené  vodorovné  značenie  na 
mestskej komunikácii, zakázané par-
kovanie  z  bočnej  strany  hotela  At-
rium. Umiestniť by sa mali aj doprav-
né značky – Pozor, deti! a Zákaz stá-
tia,  v  blízkosti  synagógy.  Riešením 
bude  vybudovanie  asfaltového 
chodníka,  ktorý  sa  pravdepodobne 
napojí  na  betónovú  cestu.  Hoci  sa 
tým odreže kus verejnej zelene, z hľa-

diska  bezpečnosti  premávky  sa  vy-
tvoria  lepšie  podmienky  pre  chod-
cov, ktorí synagógu navštevujú. Pro-
jekt pre stavebné povolenie pre pre-
dajňu LIDL z 10. 5. 2005 síce zohľadnil 
požiadavky mesta, prax však ukázala, 
že (ne)riešenia vybraných chodníkov 
a  priechodov  pre  chodcov,  treba 
upraviť.                            -lucy-

vŠiMli sMe si

„Odrezaná” synagóga
Dokončenie z 1. strany

Zľava Ľubica Lešinská v rozhovore s Danielou Gažovou.

synagóga

ch
odník?
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PUBLICISTI KA

Tento rok bude zameraný na čistotu. 
Prostredníctvom spoločnosti TEKOS 
so stopercentnou účasťou mesta bu-
de zakúpené univerzálne vozidlo na 
údržbu komunikácií i zimnú údržbu. 
Chystá sa výsadba zelene v centre. 
Novú tvár dostane Záhorácka od 
AFK k svetelnej križovatke, ktorú ča-
ká na jar rekonštrukcia svetelného 
zariadenia. 

Nielen toto sa dozvedeli seniori od pri-
mátora Jozefa Ondrejku, ktorí prišli na Aka-
démiu  III.  veku  do  SD  MCK  4.  februára. 
„Nech máme informácie z prvej ruky, bez 
pridaných klebiet,“ poznamenali. 

Hlava  mesta  vystúpila  s  pripravenou 
prezentáciou práce samosprávy, ktorá bo-
la odpočtom troch štvrtín volebného ob-
dobia. Primátor mesta fakticky dokázal, že 
po „roku sťahovania“ (2005) boli vytvorené 
lepšie podmienky pre činnosť MsÚ a ostat-
ných  mestských  inštitúcií. „Každý  rok  sa 
niečo podarilo a treba v tom systematicky 
pokračovať,“ zhodnotil. 

Nevyhol sa ani kritizovaným oblastiam, 
napr. LIDL v centre. „Nebolo v našich silách 
riešiť  to  inak, statika bývalej budovy CVČ 

bola narušená, bojovali tu s plesňami aj so 
spodnou vodou. Dnes ZUŠ i CVČ pôsobia 
vo väčších a vynovených priestoroch,“ do-
dal. Hoci nie je stav ideálny, okres Malacky 
sa  podľa  štatistík  rozvíja  rýchlejším  tem-
pom  ako  SR.  Podľa  plánu  bude  mesto 
v  tomto  roku  pokračovať  v  rekonštruk-
ciách budov, v MCK sa rozšíri knižnica, kto-
rá dlhodobo „trpela“ nedostatkom priesto-
rov, úpravou prejde ŠH Malina, rozšíria sa 
športoviská v Zámockom parku, dobudujú 
ihriská pre deti, sprevádzkovaná bude tu-
risticko-informačná kancelária v inkubáto-
re. „Vysoké Tatry“ (chodník od AFK k centru 
na Záhoráckej, ako ho nazval  jeden z prí-
tomných) zmizne po pripravovanej rekon-
štrukcii  Záhoráckej...  To  sú  len  čriepky 
z mnohých plánovaných krokov samosprá-
vy,  o ktorých  sú  a  budú  Malačania  infor-
movaní  priebežne  aj  prostredníctvom 
mestských médií. 

Počas akadémie sa publiku predstavila 
v hereckej monodráme a spevom potešila 
Katarína Danihelová, študentka spevu bra-
tislavského konzervatória. 

LUCIA POLÁKOVÁ, foto: S. Osuský

VIETE, žE

Na ZŠ J. Dérera sa prišlo v sprievode ro-
dičov zapísať 70 žiakov, z toho 4 odklady. 

„Budúci  rok  budeme  mať  o  jednu  pr-
vácku  triedu  viac,“  tešili  sa  pedagógovia. 
Zaznamenali tu najväčší záujem za posled-
né roky. Na cirkevnú ZŠ Mansvéta Olšov-

ského prišlo na zápis 36 budúcich prváči-
kov, ďalším siedmim nástup do školy odlo-
žili  o  rok. „Ďakujeme  aj  za  týchto  žiakov. 
Vždy to môže byť aj lepšie, no Pán Boh za-
plať, sme spokojní. Budeme mať dve trie-
dy,“ prezradila riaditeľka Ľudmila Hájková. 
ZŠ Záhorácka hlásila 50 detí. „Tento počet 

by malo doplniť šesť „nulťákov“. Do nulté-
ho ročníka, ktorý je v tejto ZŠ otvorený pre 
tých, ktorí sa rozhodnú svoje deti do škol-
ských  lavíc  ešte  od  septembra  2006  ne-
poslať, sa zapísalo 9 šesťročných. Nová ZŠ 
Štúrova má zapísaných 34 žiakov, z toho 5 
odkladov. Tieto súčty sa však ešte do za-
čiatku nového školského roka môžu mier-
ne zmeniť. 

Text, foto: -lucy-

Dokončenie z 1. strany

V školách bolo rušno

Aký je váš názor na  nariadenie, podľa 
ktorého si každý vlastník a nájomca  
nehnuteľnosti musí zabezpečiť zimnú 
údržbu na priľahlom chodníku? Máte 
nejaké postrehy z tejto zimy?

Pavol Šiša (41), živnostník
„Každý by si mal upratať 
pred svojím „prahom“. 
Platilo to odjakživa 
a myslím, že i v cestnom 
zákone sa o tom hovorí. 
Tiež som sa pošmykol na 
zľadovatenom chodníku 

a som už dva mesiace PN. Nebolo to v Ma
lackách. Mám teraz zažalovať to mesto? Ne
stojí mi to zato hádať sa s ľuďmi. Ak by každý 
udržiaval čistotu pred domom, bolo by lep
šie.“

Zuzana Lapaníková (28), 
zdravotná sestra
„Je to každého povinnosť, aby udržiaval po
riadok, kde treba. Najmä tej časti chodníka, 
ktorá k nehnuteľnosti prináleží. Mesto má na 
starosti len cesty, či nie? Aj chodníky? Hm, 
cesty neboli veľmi odhŕňané, asi ako stíhali.“
 

Mária Havlíková (82), dôchodkyňa
„Myslím si, že chodníky 
sú dobré. Veď voľakedy 
sme chodili po všelija
kých prašných, krivých, 
vyšliapaných chodníkoch 
a dobre bolo. Veď čo má 
mesto prvé robiť? Som 

stará, ale keď treba, odhŕňam si sama chod
ník od snehu, pomáhajú i susedia. Ale ľudia 
sú dnes veľmi pohodlní.“

Marek Šimek  (25),  predavač  Cyklo-S  na 
Radlinského
„Ako každý, odhŕňali sme 
aj my a solili. Keď snežilo, 
bola tu aj hliadka mest
skej polície kontrolovať 
stav. Ak sme náhodou  
ešte nestihli snehovú ná
dielku odpratať, len nás upozornili a okam
žite sme to napravili. Vždy to spravíme. Som 
z Kútov a tam je to myslím horšie. Pred ro
dinnými domami tiež ľudia málo sneh od
hadzovali. V Malackách to bolo lepšie.  
Aspoň v centre. Horšia ako sneh však bola 
voda, ktorá stála pri ceste.“ 

Eva Propoková (59), dôchodkyňa
„Nariadenie je správne, 
nech sa stará každý. Bý
vam na Dubovského. Keď 
som počas odmäku zišla 
z nadjazdu smerom ku 
Country clubu, nedalo sa 
tadiaľ ani prejsť. Toľko 
tam stálo vody. Vpuste boli zamrznuté. Ten
to podnik sa mohol viac starať o zimnú údrž
bu. Na ten náš „koniec“ Malaciek sa však 
akosi zabúdalo, asi išli skôr po hlavných ťa
hoch a my sme zostali v ústraní.“

Text, foto: -lucy-

ANKETA

Robia, čo môžu
Od 7. do 8. 2., keď sa zima opäť ohlásila, 

bola  technika  i  všetok  personál    zimnej 
údržby nonstop v teréne. Na práce dohlia-
dal s koordinátorom z OÚRD Jozefom Bá-
torym počas večerného výjazdu aj primá-
tor.  Na  takúto  zimu  –  a  najmä  extrémne 
množstvo  použitého  posypového  mate-
riálu – 100 ton, si nikto z nich nepamätá. 
„Chemický  posyp  používať  nemôžeme 
a kamienky sa pri odmäku ponárali,“ pove-
dal primátor. Mesto konzultovalo spôsob, 
ako zvládnuť boj s neduhmi zimy aj so skú-
senými cestármi. „Regionálne cesty použí-
vajú ťažšiu techniku ako my. Na starom ľa-

de, tvrdom ako kameň, už zničili nejednu 
radlicu.  Ak  by  sme  si  prenajali  napríklad 
ťažšiu techniku,  tak by sme možno zničili 
povrch  komunikácií  a  škoda  by  bola  aj 
mnohonásobne  väčšia.“  Boj  s „vodnými“ 
mlynmi?  Zem  je  zamrznutá  a  dažďové 
vpuste  tiež.  9.  februára  pracovníci  mesta 
našli dvanásť vpustí, sfunkčniť sa im poda-
rilo len dve. 

Z pohľadu cestného zákona aj VZN sú 
majitelia a nájomcovia priľahlých nehnu-
teľností  povinní  zabezpečiť  údržbu,  inak 
porušujú zákon i VZN.

MsP dohovára, pokutuje aj presviedča 
Mestská polícia dohliada na dodržiava-

nie VZN  a  rieši  aj  jeho  porušovanie. Túto 
zimu riešili zatiaľ 36 prípadov, z toho uložili 
15 pokút. Niektorí občania však argumen-
tovali, že sa starajú o cudzí majetok, pre-
važne  mestský.  Miest „nikoho“  je  pritom 
v Malackách nespočetne. Kto sa má starať 
o chodníky v centre  (napr. na Záhoráckej 
oproti  AFK  a  na  Sasinkovej)?  Ich  majiteľ. 
Mestskí policajti priamo na mieste nedo-
kážu posúdiť pri týchto typoch pozemkov, 
komu patrí. „Na známych vlastníkov a ná-
jomcov sa snažíme zapôsobiť tak, aby plni-
li  nariadenie  a  do  stanoveného  limitu  si 
chodník  pred  prevádzkou  alebo  domom 
vyčistili,“ hovorí Ján Fabo, zástupca náčel-
níka MsP v Malackách. „Ak však ani po opä-
tovnej kontrole nie  je komunikácia v po-
riadku, upozorňujeme podľa dohody pra-
covníkov zodpovedných za zimnú údržbu 
z MsÚ, ktorí  to majú dať do poriadku.“  Prí-
slušníci  MsP  (jediná  dvojčlenná  hliadka 
v  službe)  okrem „dohľadu“  nad  zimnou 
údržbou riešia krádeže, výtržnosti, parko-
vanie a ostatné úlohy.

LUCIA POLÁKOVÁ, foto: archív

 Kedy sa to  už skončí?
„Počas snehovej kalamity ku koncu roka odpratávalo mesto chodníky s 24-ho-
dinovým oneskorením,“ posťažoval sa pán Támer počas novoročného stretnu-
tia primátorovi Jozefovi Ondrejkovi v Akadémii III. veku, ktorá sa uskutočnila  
8. 2. v SD MCK. „Keď som prechádzal od nemocnice cez park, posypané bolo po 
reštauráciu, a to až na štvrtý deň. Na „slimáka“ sa zabudlo? Senior si dôsledne 
zmapoval situáciu v meste od stanice až na dolný koniec. „Pred prevádzkami 
jedni upratali, iní nie. Ani štátne inštitúcie si neplnili svoje povinnosti. Nemala 
by kontrolovať mestská polícia, či sa dodržiava nariadenie (výňatok z VZN uve-
rejňujeme v závere, pozn. red.),“ pýtal sa senior?

Údržba pred domami je aj na Malačanoch. Šmykľavka je nástrahou pre všetkých. Žiaľ, 
niekedy sme zarážajúco nevšímaví. „Spadla som, síce na úseku, ktorý malo udržiavať 
mesto. No nenašiel sa nikto, kto by ma zodvihol zo zeme. Ešteže som skončila len so  
silne narazenou nohou. Ak by som si ju zlomila, zrejme by ma tam okoloidúci „igno- 
ranti“ nechali zamrznúť,“ posťažovala sa redakcii Oľga z Malaciek.  

V zmysle platného VZN o vytváraní životného prostredia na území mesta Malacky 
z 21. 7. 1993 upozorňujeme na nasledujúcu povinnosť.
Súkromní vlastníci bytového alebo iného nehnuteľného majetku, užívatelia ob
chodných a prevádzkových priestorov sú v čase prevádzky povinní zabezpečiť, 
aby chodníky hraničiace s nehnuteľnosťou, schody ako súčasť chodníka, a tam, 
kde nie je spevnený chodník, aj pás zeme v šírke najmenej 1,5 m hraničiaci s ne
hnuteľnosťou, používaný ako chodník pre peších, bol riadne a včas čistený a v zim
nom období bol z neho odstránený sneh a zabezpečené posýpanie neprašným 
materiálom pri poľadovici. Táto povinnosť sa prenáša na správcu nehnuteľnosti 
v rámci zmluvy o výkone správy. Vlastníci nehnuteľností ju môžu v rámci nájomnej 
zmluvy ďalej preniesť na jednotlivých nájomcov.

Zem zmrznutá na kosť. Ľadovú bariéru vo 
vpustiach sa nepodarilo prekonať ani 
krompáčmi. 

VybRANé PODNETy OD ObčANOV:

• vybudovať  chodník  pri  trati  od  Zá-
mockej ku Kollárovej; 
• upozorňovať psičkárov, aby odpratá-
vali psie exkrementy, ako im to ukladá 
VZN.  V  opačnom  prípade  ich  musí   
mestská polícia pokutovať;
• monitorovať  udržiavanie  údržbu 
chodníkov pri nehnuteľnostiach v pre-
nájme alebo súkromnom vlastníctve;  
• treba  urobiť  priechod  pre  chodcov 
k MsÚ; 
• riešiť problém s chýbajúcimi parkova-
cími miestami a i. 

 Rok zameraný na čistotu

• mesto zabezpečuje údržbu na ko
munikáciách s dĺžkou 52 km?
• je mesto povinné zabezpečiť zjazd
nosť mestských komunikácií, a to naj
skôr na hlavných autobusových tra
sách?
• mesto musí zabezpečiť schodnosť 
chodníkov predovšetkým v centre 
mesta?
• je povinnosťou vlastníkov nehnuteľ
ností a prevádzok riadne a včas vyčis
tiť chodník a v zimnom období odstrá
niť sneh a posýpať pri poľadovici?
• musíte odškodniť osobu, ktorá príde 
k úrazu pred nehnuteľnosťou, ktorej 
ste vlastníkom alebo nájomníkom?

Milí Malačania, 
pomôžte odkryť inotaje dejín nášho mesta aj pre budúce generácie. Historické fotografie 

z vašich rodinných archívov, staré listiny, výučné listy, vysvedčenia, historické brožúrky, po
hľadnice... – ako časti mozaiky osemstoročnej malackej histórie môžu pomôcť tvorcom pri
pravovanej publikácie o Malackách, ktorú mesto plánuje vydať v tomto jubilejnom roku. Po
žičajte, či darujte „poklady“ často ukryté na povalách domov mestu Malacky. 

Príkladom pre všetkých môžu byť manželia Novotovci, ktorí len nedávno navštívili primá
tora, aby mu odovzdali Pamätnú knihu mesta, ktorú roky opatrovali. Okrem histórie po roku 
1933 obsahuje aj množstvo cenných údajov vo vyplnených dotazníkoch o úradoch, školách, 
verejných a súkromných väčších podnikoch, politických stranách. Za tento klenot 
patrí verejné po ďakovanie. A ostatným, ktorí sa ich rozhodnú 

nasledovať, tiež. Staňte sa teda spolutvorcami 
publikácie, tak ako ste sa stali aj pri tvorbe mest
ského kalendára. Vopred ďakujeme.     -mh-

Pomôžte zložiť mozaiku 
malackej histórie
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Plusy aj mínusy
„Mávali sme okolo 500 členov, dnes 

CVeČko  navštevuje  460  ľudí  (v  novem
bri  2005  to bol asi o  sto  menej). Poda
ktorí nás ešte hľadajú. Dobre nepôsobí 

ani to, že sme ešte stále v rekonštrukcii,“ 
hovorí  A.  Šurinová.  Na  druhej  strane 
však  riaditeľka  priznáva,  že  pôvodné 
štyri triedy v „starom“ sa zmenili na päť 
pavilónov s rozlohou asi 1000 m2. 

„Robí  sa  nám  tu  úžasne.  Časť  pries
torov  i  prenajímame,  čím  si  finančne 
prilepšíme. Takéto centrá sú totiž finan
cované z podielových daní, ktoré podľa 
istých  pravidiel  prerozdeľuje  mesto. 
„Zatiaľ  s  pridelenými  financiami  stačí
me pokryť základné potreby, no na pri
lepšenie  ponúkame  služby  (tanečné  aj 
muzikálové  predstavenia)  za  poplatok 
iným.  Získané  financie  môžeme  inves
tovať  do  skvalitnenia  činnosti  nášho 

centra, ktoré navštevujú nielen Malača
nia,  ale  aj  veľa  detí  z  okolia. V  uplynu
lom roku sa nám podarilo takto zarobiť 
pol  milióna  Sk. V  tomto  sú  zahrnuté  aj 
poplatky  členov,  ktoré  musíme  podľa 
zákona  vyberať,  hoci  sme  tým  oproti 
iným znevýhodnení.“ 

Peniaze  si  pritom  zháňajú  aj  spon
zorsky  či  vypracovávaním  projektov, 
ktorými reagujú na grantové výzvy, a to 
najmä v spolupráci s ostatnými subjekt
mi.

Najlepšie je spolupracovať 
„Som otvorená každej spolupráci. Ak 

viacerí  s  rovnakým  cieľom  spoja  svoje 
sily, pri rovnakej námahe je efekt výraz
nejší,“ hovorí A. Šurinová. 

CVeČko teda intenzívne spolupracu
je s Úradom práce, sociálnych vecí a ro
diny.  V  rámci  aktivačných  programov 
pripravuje jazykové a počítačové kurzy 
pre  absolventov  škôl  s  cieľom  pomôcť 
im uplatniť sa na trhu práce. „Veľmi dob
re  sa  nám  spolupracuje  s  detským  do
movom. Vychovávateľky  vodia  deti  na 
krúžky,  chystáme  spoločné  benefičné 
koncerty...,“ dodáva. 

Zaujímavý je rozbiehajúci sa projekt 
v  rámci  programu  Sokrates.  „S  Úniou 
žien  Slovenska  a  s  Centrom  podpor
ných sociálnych aktivít OZ Svitanie, kto
ré sídli neďaleko na Ul. 1. mája, chystá
me upravenú verziu muzikálu Strašidel
ný zámok. Vystupovať v ňom budú hen
dikepované  deti.“  Riaditeľka  zároveň 

dodáva,  že  v  ňom  nemusia  hrať  len 
klienti  CPSA,  prihlásiť   sa   môžu   aj  os
tatní. 

Najväčšia radosť – vidieť prácu 
rodičov s deťmi

Prirodzene  najväčší  záujem  je 
v CVeČku o počítačové a  jazykové kur
zy. Plne navštevovaný je aj tanečný krú
žok  a  ostatné  umelecké  sa  rozbiehajú 
pomalšie,  ale  aj  niektoré „menej  renta
bilné“ sú v ponuke. Vyžaduje si to totiž 
vybudovať  pevnú  členskú  základňu, 
veď  niekedy  sa  na  začiatku  prihlási  aj 
päťdesiat  a  neskôr  záujem  slabne,  až 
takmer  vymizne. „Reagujeme  vždy  na 
aktuálnu  požiadavku,  ak  však  iná  ma
lacká  inštitúcia  robí  podobné  aktivity, 
„nelezieme im do kapusty“. 

Čo spôsobuje riaditeľke radosť? 
„Okrem  iného aj aktívni  rodičia. Včera 

sme tu mali chlapca, ktorý ešte nevie čítať, 
ale  je  jazykovo  nadaný.  Mamička  sa  roz
hodla,  že  na  jazykový  kurz  budú  chodiť 
spolu. Nie je to jediný prípad,“ teší sa A. Šu
rinová. „Rodičia sú tak vtiahnutí do života 
detí a deti sa s rodičmi učia oveľa rýchlej
šie. Pri niektorých akciách si spontánne vy
menia roly. Dospelí sa stávajú „deťmi“ a tú
to myšlienku spoločne sa zabávať prenáša
jú domov. Tak CVeČko nepriamo zlepšuje 
i medziľudské vzťahy.“ Najbližšie chcú teda 
oceniť  všetkých  stabilných  „cvečkárov“, 
veď  tie  nové  priestory,  i  keď  ešte  stále  
v rekonštrukcii, žijú aj vďaka nim a dávajú 
celej  práci,  na  ktorú  sa  nepozerá  cez  pe
niaze, zmysel.   

Text, foto: LUCIA POLÁKOVÁ

Dokončenie z �. strany
káreň už bola preplnená darcami, ktorí podľa starých zvykov pri
chádzali už od siedmej hodiny. Na nový režim, zavedený od nové
ho roka, si privykajú len postupne. Nemocničná, a. s., ktorá malac
kú  nemocnicu  spravuje,  ku  koncu  roka  zrušila  hematologicko
transfúziologické oddelenie a odbery vykonáva mobilná odberová 
jednotka Národnej transfúznej stanice SR. Tá prichádza do Mala
ciek raz za dva týždne. V rámci Valentínskej kvapky krvi v Malac
kách darovalo životodarnú tekutinu 45 darcov, pričom 12 z nich 
na takéto miesto zavítalo po prvý raz. Boli to študenti Gymnázia 
na Ul. 1. mája v Malackách. Prišli aj s pedagogickým personálom, 
ktorý  sa  takisto  postavil  k  výzve  darovať  krv  aktívne.  Za  svoj  čin 
ľudskosti všetci dostali symbolickú cenu – pohľadnicu s valentín
skym motívom, ktorá sa nedá nikde kúpiť a jediným kritériom, ako 
ju získať, je v termíne trvania akcie darovať krv. 

Tento  ročník  je pre Malacky výnimočný  tým, že po prvý  raz 
Červený kríž oslovil malacké gymnáziá, aby sa aktívnejšie zapo
jili a podporili mladých ľudí od 18 rokov v darcovstve. Na naše 
prekvapenie  to  však  kampaň  v  médiách  a  medzi  študentmi 
a učiteľmi gymnázií nerobila malacká organizácia SČK, ale osob
ne  prišla  riaditeľka  SÚS  SČK  pre  Bratislavu  a  okolie  Ing.  Mária 
Halásová.  Potešila  sa  ochote  malackých  médií  podieľať  sa  na 
propagácii podujatí Červeného kríža. Výzvu s nadšením prijalo 
najmä Gymnázium na Ul. 1. mája a zdá sa, že darovanie krvi na 
Valentína zaradí do svojich pravidelných aktivít. 

Text, foto: TATIANA BúBeLOVÁ

Valentínska kvapka – z lásky a pre záchranu

Kalendár podujatí v meste Malacky 

1. marec  Akadémia III. veku, prednáška, SD MCK Malacky
 2. marec Lev, šatník a čarodejnica – rodinný veľkofilm, 18.00 h, kino Záhoran
 3. marec Lev, šatník a čarodejnica – rodinný veľkofilm, 18.00 h, kino Záhoran
 4. marec  III. maškarný ples, Divadlo na hambálku, SD MCK Malacky
   Lev, šatník a čarodejnica – rodinný veľkofilm, 18.00 h, kino Záhoran
   Malsport – Valcovne, futsal, 16.00 h, ŠH Malina 
    Volejbal – muži TJ Strojár Malacky – VK Chemes Humenné, 18.00 h, 

ŠH Malina
 5. marec Lev, šatník a čarodejnica – rodinný veľkofilm, 18.00 h, kino Záhoran   
 7. marec Královny noci – travesti show, 18.00 h, kino Záhoran 
 9. marec Letový plán – akčný triler USA, 18.00 h, kino Záhoran
10. marec Vernisáž výstavy, 17.00 h, MCK Záhorácka ul.
  Letový plán – akčný triler USA, 18.00 h, kino Záhoran 
10. – 12. marec Kurz brušných tancov, MCK Malacky
11. marec Finty Dicka a Jane – komédia USA, 18.00 h, kino Záhoran
12. marec Divadlo Happy: Kamarát Bombuľko, 16.00 h, MCK Malacky 
 Finty Dicka a Jane – komédia USA, 18.00 h, kino Záhoran
15. marec  Jozef a Štefan Moravčíkovci, beseda so spisovateľmi, 17.00 h, SD MCK
16. marec Hrubeš a Mareš sú kamaráti do dažďa – komédia ČR, 18.00 h, kino 
17. marec  Hrubeš a Mareš sú kamaráti do dažďa – komédia ČR, 18.00 h, kino
18. marec  Sen noci svätojánskej, Divadlo na hambálku, 18.00 h, SD MCK Malacky 
   Vesmírne dobrodružstvo – scifi USA, 18.00 h, kino Záhoran 
  Športka – VTJ Flyers – futsal, 19.30 h, ŠH Malina Malacky 
19. marec  Malsport – FKP, futsal, 19.00 h, ŠH Malina
  Volejbal - ženy: TJ Strojár Malacky – VK OMS Senica, 16.00 h, Š H 
  Vesmírne dobrodružstvo – scifi USA, 18.00 h, kino Záhoran 
21. marec Stretnutie s Táliou: Rád červených nosov
 O psíčkovi a mačičke – Medz. deň detského divadla, 9.00 h, 11.00 h 
22. marec  Babinec, stretnutie s herečkou Soňou Norisovou, 17.00 h, SD MCK
23. marec Doblba! – čierna komédia ČR, 18.00 h, kino Záhoran 
24. marec Doblba! – čierna komédia ČR, 18.00 h, kino Záhoran 
25. marec  S tvojou dcérou nikdy, Divadlo na hambálku, 18.00 h, SD MCK
  Ružový panter – komédia USA, 16.00 h a 18.00 h, kino Záhoran 
26. marec  Malacká hudobná jar, úvodný koncert, 
  Kinečko: Anjel Pána – česká rozprávka, 16.00 h, kino Záhoran
  ŠK Malacky – Gajary, futbal, 15.00 h, Zámocký park
27. marec Kinečko: Anjel Pána – česká rozprávka, 14.00 h, kino Záhoran 
30. marec Domino, triler USA, Francúzsko, 18.00 h, kino Záhoran
31. marec Domino – triler USA, Francúzsko, 18.00 h, kino Záhoran

Kalendár podujatí spracovala Kancelária prvého kontaktu Mestského úradu v Ma-
lackách. Prosíme usporiadateľov akýchkoľvek podujatí, ktorí chcú mať svoje poduja-
tie zverejnené v nasledujúcich kalendároch, aby dodávali informácie na nasledujúci 
mesiac vždy do 15. dňa práve prebiehajúceho mesiaca.
 Kontakt MCK: 034/772 21 55, 034/772 25 37, 
 Kontakt Msú: 034/7966122, media@malacky.sk
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 Kde sa dospelí stávajú deťmi 
Dokončenie z �. strany

Alžbeta Šurinová pri 
obľúbenom „det-
skom“ stanovisku. 
Staré dvere sa zme-
nili na rozprávkový 
merač výšky. Koniec 
koncov pod rukami 
„cvečkárov” priesto-
ry „ožili“. Staré lavi-
ce hodné na vyho-
denie sú dnes s fa-
rebným náterom na 
nepoznanie. Pôvod-
né sterilné biele ste-
ny zdobia veselé 
rozprávkové výjavy. 
Kraľuje tu tvorivosť 
a fantázia – a tá je 
v detskom svete ne-
oceniteľná. 

Naposledy bolo v CVeČku skutočne živo 5. 2., keď sa tu konala burza hračiek. Priestory 
sa premenili na tržnicu, kde sa kupovalo a predávalo. A nie hocičo, ale hračky od vý-
myslu sveta. V ponuke boli autá, bábiky, nábytok pre bábiky, rôzne figúrky, stavebni-
ce, plyšáky... Veľkáči predávali i športové kartičky, samolepky, pexeso. Ten, kto prišiel 
do Cvečka na Burzu hračiek, neodišiel naprázdno. Okrem nových zážitkov a kamará-
tov si deti odnášali „nové“ hračky i „vlastnoručne“ zarobené korunky.  Podujatie sa 
uskutočnilo i vďaka rodičom, ktorí si vyzuli „papuče“ a podporili  deti dobrou radou 
a svojou účasťou. Najbližšie podobnú akciu chystajú ku Dňu detí. 

Text, foto: -cvc-

– Čo myslíte deti, 
čo mám v tom 

vrecúšku? – pýtal 
sa kúzelník 

z dvojice 
Duo Devils, 
ktorá  12. 2. 

na pozvanie MCK 
vykúzlila deťom 

v rámci 
Rozprávkovej 

nedele nejedno 
prekvapenie.

Foto: 
S. Osuský 
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V  poradí  druhý  najstarší  záznam 
o Malackách je v ochrannej listine z ro
ku  1373,  v  ktorej  vtedajší  panovník 
(tajnička)  vyslovuje  ochranu  českým 
kupcom na ceste z Olomouca cez osa
dy Wynar  (Holíč),  Geuar  (Gajary),  Kiri
polc  (Kostolište),  Malaczke  (Malacky), 
Stompa  (Stupava)  smerom  na  Bra
tislavu.

Obsahom ochrannej  listiny, napísa
nej  v  Budíne  v  roku  1373  po  sviatku 
blahoslaveného  mučeníka  Gabriela, 
bol kráľov príkaz, aby kupci po zaplate
ní „spravedlivých a zvyčajných poplat
kov “, mohli voľne a bez prekážky pre
chádzať  majetkami  a  dŕžavami  kráľa 
po trase spomenutých osád..

Táto  kráľovská  listina  dávala  všet
kým  osadám  na  obchodnej  ceste  prá
vo  vyberať  mýto  a  značne  prispela  aj 
k rozvoju vtedajších Malaciek.

VODOROVNE
A pokojná; sála teplo; príkaz B obec pri 

Žiari nad Hronom; papagáj; polomer; žen
ské meno; koniec tajničky C Evin muž; čes
ká  rieka;  časť  tenisovej  hry;  kód  bývalej 
československej  republiky;  označenie  na 
železničných vozňoch D jestvoval; začiatok 
tajničky; kórejská automobilka E rímska 4; 
letovisko pri Čiernom mori; jeden     z rodi
čov; miloval Fatimu; spoluhlásky slova rá
no F ciele po česky; časť tváre; prostriedok 
mestskej dopravy; pootĺkaj; potomkovia G 
pero na ozdobné písmo; malý murovaný 
plot;  síra;  loďka; označenie bývalých čes
koslovenských elektrární. 

ZVISLE 
1  kartónový  obal;  2  pokračovanie  taj

ničky  3  oznámil  úradom;  ŠPZ  Klatovy    4 
spoluhlásky  v  slove  dynamo;  stred  slova 
Turek;  rímskych  1000;  5  citoslovce  pobá
dania; ukončia život 6 spojka; otec v ma

ďarčine; infekčná choroba 7 zábava; Rudolf 
 Mária; žiješ 8 egyptský boh Slnka; starší 
český literát – obrátene; draslík 9 cudzí vý
raz  s významom  vzpriamený  10  existuje; 
obyvateľ  skýtskej  ríše  –  obrátene;  prvá 
spoluhláska  v  abecede  11  skratka,  ktorá 
nahradila  doteraz  používanú  ŠPZ;  pojem 
duše  u  starých  Egypťanov;  samohlásky 

v  slove  volá  12  polovica  priemeru;  auto
matizovaný systém riadenia; obor po čes
ky  13  koncovka  ruských  priezvisk;  malý 
rám 14 planéta; skupenstvo vody; začiatok 
abecedy  15  jedna  z  vypálených  obcí  na 
Slovensku; prostriedok dorozumievania 16 
používa striekačku – obrátene 17 príznak 
ospalosti.

Na pomoc : C MAEV ; 8 SSAB
Pripravil: JUDr. Marián POLAKOVIČ

Milí čitatelia,
Obľúbili ste si televízny seriál Sex v meste? 
Práve pre vás je teda určená kniha Grega 
Behrendta a Liz Tuccillovej Nie je z teba 
až tak paf. Alebo natvrdo a na rovinu na
servírovaná pravda o mužoch či inak po
vedané sprievodca po svete mužov a vý
hovoriek. Greg s úprimnosťou, často zá
bavnou,  často  šokujúcou  formou  odpo
vedá na otázky poznaniachtivých slečien 
a dám a uvádza na pravú mieru najčastej
šie mužské výhovorky. Nevolá? Zalistujte 
si a dozviete sa, čo sa za tým naozaj skrýva 
a  čo  by  ste  mali  urobiť.  Ak  si  vezmeme 
Gregove rady k srdcu a trochu sa nad se
bou zamyslíme, ocitneme sa na najlepšej 
ceste k vyššiemu sebavedomiu a naozaj
stnej veľkej láske. Naozaj?
Knihu od Roberta Eversza Zastreliť Elvisa 

získava  Alena Siváková  zo  Záhoráckej 
ulice  v  Malackách.  Prosíme  výherkyňu, 
aby sa ohlásila v redakcii na Radlinského 
ul. 2751/1 na 3. p., č. d. 407.
Ak chcete súťažiť o predstavovanú „štip
ľavú“ knihu, ktorá vám po valentínskej eu
fórii čo to ozrejmí, pošlite do 15. 3. 
kupón a možno 
sa na vás šťastie
usmeje. 

Kníhkupectvo 
Ľubica
OC hotela Atrium
tel.: 772 67 34
Po – Pia:
9.00 – 17.30 h
So: 
9.00 – 12.00 h

Uhádnite, kto je na fotografii!

Môj tip: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KUPÓN

4CUKRÁREŇ HVIEZDA

OPrAVUJeM chLADNIČKy
A MrAzNIČKy 
MONTUJeM KLIMATIzÁcIe
Pavol Šišolák, Závod ��3
tel.: 034/779 94 35, 0903/75 0� 12
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Ak nám do 28. februára pošlete správne 
vylúštenie tajničky krížovky spolu s nalepe
ným kupónom, budete mať šancu súťažiť 
o poukážku na nákup cukroviniek v cuk-
rárni Hviezda.

KUPÓN

4

Spomedzi čitateľov, ktorí nám posla
li  správne  vylúštenie  tajničky  –  gróf 
Alexander z rodu hont Poznan – sme 
vyžrebovali Annu Púčikovú z Ul. 1. má
ja  v  Malackách,  ktorá  vyhráva  sladkú 
odmenu. 

MALAcKÝ
hLAS

SERVIS ČITATEĽOM • INZERCIA

KrížOVKA

v supermarkete

TÝžDeŇ OD 20. DO 26. 2. 2006
•  Bravčový  balíček,  1  kg  za  84,90  Sk  • 
Bask, guľatozrnná ryža, 1 kg za 25,90 Sk 
•  RAJO, smotana na varenie za 22,90 Sk

Mh 05 B4

NÁš TIP NA NÁKUP

ČíTAJTe A VyhrAJTe

Mh 06 B3

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

Štefanské pečené mäso
SPOTREBA:
500 g  hovädzieho  mäsa  zo  stehna, 

50 g  masti,  50 g  cibule,  2  vajcia,  20 g 
hladkej múky, soľ, voda, čierne korenie

POSTUP:
Do pozdĺžneho hovädzieho svalu 

urobíme otvor (v smere vlákien), do 
ktorého vložíme natvrdo uvarené 
a olúpané vajcia. Otvor  zašijeme, mä
so opečieme na masti, pridáme po
strúhanú cibuľu, ešte popražíme, po
solíme, okoreníme, podlejeme vodou 
a dusíme. Pred dohotovením ho dáme 
do rúry dopiecť (odkryté). Šťavu za
prášime múkou, povaríme, mäso zba
víme nite, pokrájame a vložíme späť  
do šťavy. Podávame s opečenými ze
miakmi alebo s ryžou.

recePT PANI VOzÁrOVeJ

Hºadáme regionálnych spravodajcov a reportérov
Pre nov˘ dvojt˘Ïdenník, ktor˘ bude vychádzaÈ

v Bratislavskom samosprávnom kraji, hºadáme ambicióznych ºudí 
na miesta spravodajcov a reportérov.

Îiadatelia by mali poznaÈ svoj okres, rozumieÈ fungovaniu samosprávy
a ‰tátnej správy. Nad‰enie a zvedavosÈ sú dôleÏitej‰ie ako predchádzajúce
novinárske skúsenosti. Po‰lite svoj Ïivotopis a ÏiadosÈ po‰tou, faxom alebo
mailom do dvoch t˘ÏdÀov od dátumu tohto vydania na adresu:

Vydavateºstvo M.R.K. agency, s.r.o., Rovniankova 4, 851 02 Bratislava
Tel./Fax: 02/63 838 640, E-mail: gababaranovicova@centrum.sk
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DÁM DO PRENÁjMU OPlOTENý Ob-
jEKT V MORAVSKOM SVäTOM jÁNE 
NA PODNIKANIE O ROZlOHE 900 m2. 

Informácie: 
RK RealiCom, s. r. o., t. č. 0903/40 89 99. 
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Oslaďte si život s hVIezDOU!

 
Zavedením  internetu  nastal  kvantita
tívny, ale aj kvalitatívny zlom v oblasti 
komunikácie.  Dnes  môžeme  s  istotou 
povedať,  že  internet  a  s  ním  spojené 
elektronické  služby  sú  štandardným 
prostriedkom  komunikácie  a  nevy
hnutným pracovným nástrojom. Žiad
ny  iný  komunikačný  prostriedok  ne
poskytuje také možnosti komunikácie 
ako práve  internet.  Internet ako  jeden 
z dôležitých komunikačných prostried
kov  medzi  daňovou  správou  a  verej
nosťou vybudovala daňová správa ako 
portál  www.drsr.sk,  ktorý  je  jednot
ným vstupným bodom pre poskytova
né informácie, elektronickú komuniká
ciu a elektronické služby. 

Informácie a služby poskytované po
užívateľom portálu je možné rozdeliť 
do dvoch základných skupín:

• informácie a služby poskytované všet
kým užívateľom,

• ďalšie informácie a služby poskytova
né len autorizovaným užívateľom.

Pre všetkých užívateľov portálu sú urče
né rôzne všeobecné  informácie, ale aj  in
formácie odborné a niektoré služby. 

Ide najmä o:
•  informácie o štruktúre a činnosti da

ňovej správy,
•  informácie  k  problematike  jednotli

vých druhov daní, napr. pokyny, brožúry, 
letáky,  odpovede  na  dopyty  daňových 
subjektov a  iné  informačné materiály vy
dané DR SR,

• prístup k rôznym prehľadom a zozna
mom,

• prístup k aplikáciám uľahčujúcim prá
cu daňového subjektu, napr. účty štátnych 
príjmov, daňová kalkulačka, daňový kalen
dár, zisťovanie miestnej príslušnosti a pod. 

• overenie IČ v SR, overenie IČ v EÚ,
• možnosť podania dopytu priamo cez 

portál daňovej správy,
• možnosť vytlačenia daňového tlačiva 

alebo u nasledovných tlačív aj možnosť ich 
vyplnenia na  internete s kontrolou správ
nosti:

–  Daňové  priznanie  k  dani  z  pridanej 
hodnoty

−  Súhrnný výkaz  pre  daň  z  pridanej 
hodnoty

−  Daňové priznanie k dani z príjmov  
právnické osoby

−  Daňové priznanie k dani z príjmov  
fyzické osoby typ A a typ B

−  Tlačivá  k  dani  z  príjmov  zo  závislej 
činnosti

−  Daňové  priznanie  k  dani  z  motoro
vých vozidiel

−  Účtovné výkazy v  jednoduchom úč
tovníctve (Úč FO 101, Úč FO 201)

−  Účtovné výkazy v podvojnom účtov
níctve  (Úč  POD  1 01,  Úč  POD  
201)

Ďalšie elektronické služby sú v súla
de s platnou legislatívou dostupné len 
autorizovaným užívateľom. Autorizo
vaným užívateľom elektronických slu
žieb môže byť daňový subjekt alebo je
ho zástupca na základe:

a)  registrácie  pozostávajúcej  z  nasle
dovných krokov:

•  vyplnenie  registračného  formulára 
nachádzajúceho  sa  na  portáli,  ktorý 
obsahuje predovšetkým identifikačné 
údaje o budúcom autorizovanom po
užívateľovi 

•  predloženie  registračného  formulára 
používateľa  miestne  príslušnému 
správcovi  dane  na  autorizáciu  daňo
vého subjektu

b)  autorizácie  na  miestne  príslušnom 
daňovom úrade:

•  predloženie dokladov potvrdzujúcich 
identifikáciu  daňového  subjektu  na 
miestne príslušnom daňovom úrade 

 Detailný postup registrácie, autorizácie 
a  samotného  využívania  autorizovaných 
služieb spolu s technickými podmienkami 
nájdu daňové subjekty v  Používateľskej 
príručke pre autorizované elektronické 
služby uverejnenej na

www.drsr.sk v časti registrácia 
alebo prostredníctvom emailu: 
callcentrum@drsr.sk, 
tel.: 048/4393 372, –330, –382, –335.

V súčasnosti sú autorizovaným pou
žívateľom dostupné tieto elektronické 
služby:

• Zoznam daní  (poskytuje prehľad daní, 
na ktoré je daňový subjekt evidovaný) 

• Dokumenty daňového subjektu  (po
skytuje prehľad dokumentov podaných da
ňovým subjektom na daňový úrad)

• Dokumenty daňového úradu  (posky
tuje prehľad dokumentov vystavených da
ňovým úradom pre daňový subjekt) 

• Podanie dokumentov (umožňuje elek
tronické podávanie daňových dokumentov) 

−  podávanie písomností so zaručeným 
elektronickým  podpisom  (potreba 
obstarania kvalifikovaného certifikátu 
pre zaručený elektronický podpis od 
akreditovanej certifikačnej autority 
www.caevpu.sk, www.psca.sk,

    www.dtca.sk)

−  podávanie písomností  bez  zaruče
ného elektronického podpisu (potre
ba  uzatvorenia  Dohody  o  spôsobe 
doručovania  písomností  doručova
ných  elektronickými  prostriedkami, 
ktoré nebudú podpísané zaručeným 
elektronickým  podpisom  uzavretej 
podľa § 20 ods. 8 zákona č. 511/1992 
Zb. v znení neskorších predpisov so 
správcom dane a povinnosť do pia
tich pracovných dní odo dňa elektro
nického podania dokumentu doručiť 
v písomnej  forme prvú stranu doru
čenej písomnosti a vyhlásenie o po
daní  písomnosti  elektronickou  for
mou.)

V súčasnosti je možné podať elektro
nicky tieto daňové dokumenty:

•  Daňové  priznanie  k  dani  z  pridanej 
hodnoty

•  Súhrnný  výkaz  pre  daň  z  pridanej 
hodnoty 

•  Daňové priznanie k dani z príjmov – 
právnické osoby 

•  Daňové priznanie k dani z príjmov – 
fyzické osoby typ A a typ B 

•  Tlačivá k dani z príjmov zo závislej čin
nosti

•  Daňové  priznanie  k  dani  z  motoro
vých vozidiel 

•  Súvaha – Úč POD 101
•  Výkaz  ziskov a strát – Úč POD 201
•  Výkaz  o  príjmoch  a  výdavkoch  –  Úč 

FO 101
•  Výkaz o majetku a záväzkoch – Úč FO 

201
• Správa práv daňového subjektu  (pri

delenie, príp. odobratie prístupových práv 
iným osobám, napr. zamestnanci ). 

Výhody využívania autorizovaných 
elektronických služieb dávajú odpoveď 
na otázku, prečo komunikovať s daňo
vou správou elektronicky. 

Ide najmä o: 
•  získanie  prehľadu  o  dokumentoch 

z písomného styku medzi daňovým sub
jektom  a  miestne  príslušným  správcom 
dane,

• nový a zároveň atraktívny spôsob po
dania  daňových  dokumentov  bez  viaza
nosti subjektu na jeho využitie,

• modernú a bezpečnú formu komuni
kácie, ktorej uplatnenie je možné v stále sa 
rozširujúcom okruhu subjektov a organi
zácií,

• úsporu času pri komunikácii  s daňo
vou správou,

•  okamžitú  spätnú  väzbu  poskytujúcu 
informácie  o  úspešnosti  realizovaného 
elektronického podania dokumentu a o ak
ceptovaní,  resp. neakceptovaní  tohto po
dania,

• postupné rozširovanie autorizovaných 
elektronických  služieb,  ako  aj  dokumen
tov, ktoré je možné elektronicky podať.
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aj Rádu Pribinovho kríža  I.  stupňa, matu-
rant a neskôr profesor malackého františ-
kánskeho gymnázia Svetloslav Veigl. 

Ozrejmite mne i ostatným. Ste Svet-
loslav či Svetoslav? Údaje o vašom me-
ne sa rôznia.

Keď vstupujeme do kláštora, tak do-
stávame  rehoľné  meno.  Ja  som  dostal 
Kláros (podľa sv. Kláry), čo znamená jas-
ný, svetlý. Môj spolubrat Vševlad Gajdoš 
mi poradil, aby som ako básnické meno 
používal  Svetloslav. To  len  ľudia  si  mý-
lia.  Myslia  si,  že  ospevujem  svet,  ja 
ospevujem  svetlo.  Ešte  aj  teraz  dostá-
vam listy, kde mi zle píšu meno. (Básni-
kovi odovzdávame Zlatú knihu Záhoria, 
tu ho uvádzajú správne ako Svetloslava, 
pozn.) Reakcia: Jéj, aj ja som tu. Ani ne-
viem, že som tú báseň napísal, to je cel-
kom pekné:... každému sú sväté korene 
na svätom starodávnom Záhorí. 

Tvorili ste už aj v Malackách? Ako na 
študentské obdobie spomínate?

V roku 1932 som vstúpil do františkán-
skej  rehole, bol som v noviciáte v Trnave, 
kde bol v tom čase aj páter Rudolf Dilong. 
Hoci boli klerici a novici oddelení, sem-tam 
som sa s ním rozprával, povzbudzoval ma 
v  túžbe  písať  básničky.  Navštevoval  som 
samovzdelávací krúžok a písal príležitost-
nú poéziu. Aj na Záhorí som trochu tvoril. 
V Malackách som maturoval na františkán-
skom gymnáziu 1936 a prvá zbierka básní 
mi vyšla v roku 1938. Neskôr som tu učil 
(1944  –  1946)  slovenčinu,  kým  poštátnili 
gymnáziá. V tom čase tam bol profesorský 
zbor najvyšší na celom Slovensku. Fundo-
vaný. Vševlad Gajdoš, Lepáček, Buc, Dilong, 
Veigl, Teodor Tekel – veľký maliar, tam učil 
kreslenie.  Tu  na  stene  sú  jeho  obrazy. 
A tamto je moja fotografia s Rudolfom Di-
longom z roku 1942, už je to 64 rokov (za-
myslí sa a v duchu usmeje). 

Viažu sa s naším mestom špeciálne 
spomienky?

Jój, to už je šesťdesiat rokov. Už som aj 
voľačo zabudol.(Úsmev) Na mladosť mám 
krásne spomienky. Je to kus života, ktorý si 
navždy nosím v srdci. Viete, mladý človek 
sa  vždy  dobre  cíti.(Úsmev)  V  Malackách 

som  prežil  študentské  roky.  Mesto  je  mi 
sympatické. Kaštieľ bol zaujímavý,  fantas-
tický,  chodieval  som  do  parku  na  pre-
chádzky. Vo  voľnom  čase  sme  sa  chodili 
kúpať na Rakáreň. Raz sme zmokli, neprez-
liekol  som  sa  a  tak  som  dostal  zápal  po-
hrudnice. Liečili ma dva mesiace. Naposle-
dy som bol v Malackách pred pár  rokmi, 
keď ma pozvali na stretnutie gymnazistov. 
Moji zlatí žiaci. Napríklad  Ing. Penkovský, 
ktorý  býva  v Bratislave,  má  už  sedemde-
siatku, viac ráz príde cez rok navštíviť ma. 
To je milé.  

Kedy tvoríte? Vo svojej tvorbe ste sa 
odmlčali dvakrát na dvadsať rokov, čo 
vás naviedlo na písanie?

Mám, zdá sa, málo času. Čo druhý spra-
ví za hodinku, mne trvá aj tri. Ale to je jed-
no, keď múza osloví, vtedy som vždy prip-
ravený. Tých myšlienok je už toľko... Nieke-
dy sa mi vidí, že sa opakujem, na čo si dá-
vam pozor. Teraz mi vyjde vyše tisícstranové 
súborné dielo. Hm, a to som sa dvakrát na 
dvadsať rokov v tvorbe odmlčal. Prvýkrát 
po tom, čo nás sústredili v noci, prepadli 
v kláštore (počas Barbarskej noci v r. 1950, 
pozn. aut.) Vedel som, že nebudem môcť 
publikovať, tak som všetky literárne časo-
pisy odhlásil. Nechcel  som poéziu ani vi-
dieť. Ani umenie. Bolo to hrozné. Zlom na-
stal v roku 1963, keď o desiatej večer v rá-
diu hlásili, že zavraždili Kennedyho. Tak to 
na mňa zapôsobilo, že som hneď začal pí-
sať. Niežeby som chcel oslavovať nejakého 
kapitalistického prezidenta. Bol to však pr-
vý katolícky americký prezident. Po 1968 
som sa odmlčal až v roku 1988 mi vyšiel 
výber z poézie Pred ružou nemý stojím, kto-
rý zostavil Štefan Moravčík. Vtedy sa k tvor-
be  vrátil  druhýkrát.  Jéj,  nádherný  doslov 
mi tam napísal. Je skutočne nadaný a veľ-
ký básnik, aj keď niekedy nedisciplinovaný, 
ale umelec môže byť.(Jemný úsmev). 

Aké životné motto vás sprevádza  
životom?

Všetko je tajomstvo. Aj Boh je tajom-
stvo.  Aj  vy,  aj  ja.  A  každý  človek  je  ta-
jomstvo.  Filozofa,  člena  francúzskej 
akadémie,  priateľa  pápeža  Pavla  VI., 
praktizujúceho  katolíka  sa  raz  novinári 
pýtali,  aby  im  vysvetlil  niekoľkými  slo-

vami podstatu svojej viery. Odpovedal: 
– Človek sa musí  rozhodnúť medzi ab-
surdnosťou a medzi tajomstvom. Paule 
Sartre – ateista sa rozhodol pre absurd-
nosť  a  ja  pre  to  druhé.  Pri  pohľade  na 
zlo, ktoré ovláda svet, si kladieme otáz-
ky: Ako to, že Pán Boh je dobrý?  Otázka 
je  nevysvetliteľná,  ľudská.  Ale  Boh  je 
dobrý, lebo svojho syna poslal na svet. 

Ako sa vám darí udržiavať v takejto 
dobrej kondícii?

Vplyvom  Ducha.  Paličku  mám  od  au-
gusta a lekárka ma povzbudzovala: buďte 
radi, že vo vašom veku takto chodíte. Nie-
ktorí už odchádzajú na vozíčku. Raz pápež 
Ján Pavol II. podával slávnostný obed v prí-
tomnosti  kardinálov  a  jedného  sa  pýtal, 
ako sa má. Odpovedal: Otče, dobre by som 

sa mal, len nohy ma neposlúchajú. A Svätý 
Otec  sa  pousmial:  Buďte  radi,  že  slabosť 
nezačína od hlavy, ale od nôh. Ja chodím 
spávať  okolo jedenástej v noci. Čítam. Mas-
tičkami sa natieram.  (Smiech) Spím aj do 
ôsmej. Som už vo veku, kedy by som chcel 
ležať aj dvadsaťštyri hodín. Tak ako starí ľu-
dia. Môj vek  je však dar Boží. Aj zázrak sa 
v mojom živote stal. Pred 25 rokmi som bol 
operovaný. Mal som rakovinu žalúdka, vša-
de metastázy. Lekár mi dával  tri mesiace 
života. Keď som sa ho neskôr pýtal, čo ho-
vorí na moje uzdravenie, povedal: – Dôs-
tojný pán, je to zázrak. Neviem si vysvetliť, 
že žijete.  Jeden z tisíc s vašou diagnózou 
žije. Nevedel to pochopiť. Vidíte, to je to ta-
jomstvo.

Váš život je naplnený radosťou. Ako 
to robíte? Ľudí dnes strháva negativiz-
mus. Ako sa dá pred ním vystríhať?

V prvom rade by si mali  ľudia neus-
tále udržiavať duchovnosť. Ak  ju majú, 
tak mnohé veci vedia znášať lepšie ako 
druhí. Mnohí sa dnes obracajú na rado-
vánky, sex a peniaze. Spokojnosť a šťas-
tie  nezávisí  od  toho,  či  som  bohatý,  či 
mám  milióny.  Hlavná  vec  je,  aby  som 
vedel slušne žiť a môžem byť blaženejší 
ako ten, čo má miliónové domy. Aj v Pís-
me svätom je napísané: Bože, nedaj mi 
ani veľké bohatstvo, ani veľkú chudobu. 
Kto má veľa peňazí, môže si veľa dovo-
liť. Aj to, čo nie  je zdravé pre dušu. Tak 
ako  si  chránime  zdravie  telesné  pred 
všelijakými bacilmi, tak si máme chrániť 
aj zdravie duševné. Pri všetkých slabos-
tiach  a  pádoch.  Potom  dostaneme  ten 
najvyšší kríž. (Nie Pribinov, ale kríž Ježi-
ša Krista). Kajajte sa, verte evanjeliu, ak 
nebudete  činiť  pokánie,  tak  zahyniete. 
Hrešiť  a  mýliť  sa  je  ľudské.  Človek  sa 
musí usilovať povstať. A plávať ďalej, aj 
proti prúdu. Hrešiť  je  ľudské... A aj keď 
stále bojujeme, tak je (a bude) dobre.

Text, foto: LUCIA POLÁKOVÁ

KULTÚRA • OZNAMY

ŽIjÚ MedzI nAMI

Dokončenie z �. strany

Všetko je tajomstvo, 
aj ja som tajomstvo, 
aj vy ste tajomstvo

Vzdelanie 
1927 – 1931 gymnáziá, Ružomberok a Levoča, 1933 – 1936 gymnázium Ma-

lacky, kde zmaturoval, 1936 – 1937 teológia na bohosloveckej fakulte, Salzburg, 
1937 – 1940 teológia, Bratislava, 1940 – 1944 štúdium slovenčiny a filozofie, Filo-
zofická fakulta Slovenskej univerzity

Pôsobenie
1932 vstup do františkánskej rehole, 1944 – 1946 vyučoval na gymnáziu, Ma-

lacky, 1947 – 1949 vyučoval v Bardejove, 1950 – 1959 bol správcom a kňazom 
fary, Trnava, 1959 – 1977 pôsobil ako kňaz v Abraháme, 1978 – rímskokatolícka 
fara, Kráľová pri Senci (tu aj v súčasnosti žije)

dielo
Cesta vetra (1938), Výstup na horu Tábor 

(1939),  Menom  ťa  neviem  osloviť  (1941), 
Kvety na  troskách  (1945), Volanie z diaľky 
(1946), Láska smrť  (1946), Mesto na návrší 
(1968), Pred ružou stojím nemý (1988, vý-
ber), Jemu jedinému (1990, výber), Hľada-
nie svetla (1991), Zlatý kľúč (1992), Bardejov 
(1992), Spomienka na anjela (1994), Rodin-
né  rondely  (1994),  Nebo  na  zemi  (1995), 
Klopem a volám (1996), Doma pod oknami 
(1997), Plnosť času (2000)

„Ocenenie nepatrilo mne, ale všetkým – celej duchovej poézii a všetkým básnikom katolíckej moderny. Keby sa boli dožili, tak by oni niektorí dostali. jediný som zostal. 
Bol by dostal dilong. Ale nečakal som to. Bolo to veľké prekvapenie. Už pred desiatimi rokmi mi niekto naznačil, že niečo sa chystá. Pribina – v roku 833 dal postaviť 
prvý kostol v nitre. Pán jozef Markuš, predseda Matice slovenskej, Matica slovenská udeľuje pamätnú medailu Andreja Hlinku a Martina Rázusa. Katolícky kňaz a evan-
jelický kňaz spolu viedli národ k samostatnosti,” – povedal najstarší kňaz v službe na Slovensku. 

Svetloslav – básnické meno viac ako výstižné. Se-
dela som vedľa neho a cítila som, ako sa jeho slová 
dotýkajú môjho srdca. Deväťdesiatnik, v rukách 
zvitok – najvyššie štátne vyznamenanie Pribinov 
kríž I. triedy, ktorý mu začiatkom roka udelil na ná-
vrh vlády prezident Ivan Gašparovič za významné 
zásluhy o kultúrny rozvoj SR v oblasti literatúry.

Napíšete odkaz pre Malačanov? Nezaváhal. Tu je pre vás.

Len pár dní pred prezidentom ho 
ocenila aj Matica slovenská.

alebo

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

Starenka Irenka
Naša starenka Irenka budú miet co 

nevidzet, teda na druhý miesíc, uš 92 ro
kú, ale pamať im ešče funguje jak švaj
čárske hodzinky. Ket majú dobrú náladu 
a scú nás kolem pobavit a rozesmít, čáh
nu do spomínek a vytáhnu otát šelijaké 
vjeci, keré za svúj dúhy život zažili, no 
a mi kolem enem na to čekáme. Starenka 
Irenka sa narodzili na Oravie a jejich reč je 
úbozvučná, jak povidau kerísik básnik.
Ket po svatbie došui do Mauacek za ne
viestu, teda ket si ich stareček Ščefan do
védli domú, kukaui jak vyoraná myš, de 
sa to enem dostaui. 

Jak prvný zážitek mieui se svojú svek
rušú Kačú. Privítaua ich makovýma slíža
ma, keré utekali okouo maku a leceui ve
dua omastku. Neviescina maci, co sa do
šua kuknút, kam vydaui svoju céru, to ne
vydržaui a pýtajú sa, proč sú tí slíže suché, 
ale svekruša Kača na to: svine pokapaui, 
a tak ostaui bez masci. Šeci pravdaže vie
dzeui, že to néni pravda, protože neviesta 
došua na gazdovstvo, de byuo šeckého, 
to enem starenka Kača sceli ukázat, jak 
má nová neviesta šporovat. Jedného dňa 
sa neviesta Irenka vybraua do miestečka 
na nákup a co čert nesceu, straciui sa. Sto
já na prostred Mauacek a od strachu za
pomieui aj, jak sa menujú a daui sa la
mentovat: – Čia som ja nevesta? Aš ich 
spoznaua súseda Johana a dovédua ich 
domú, teprv sa spamataui.

Vaša čitateľka

Každého, kto nám napíše svoj príbeh v zá-
horáčtine, odmeníme poukážkou na ná-
kup v predajniach BILLA.

PíSAné nAšÚ RečÚ

Žandár zastaví strýčka Francka a píše 
im pokutu.

– Ale, pane žandáre, nebudzte taký  
prísný, nekazte mi víkend!

– No, dobre, strýčku, napíšem vám na 
pokutový lístek až  pondzelňajší dátum.

• • •
Ide policajt po cesce a vidzí odstavené 

auto.
Skríkne: – Haló, je tu majitel tehoto  

auta?
– Áno!  – ozve sa z kríčkú.
– A máte papíre?
– Mje stačá lopúchy!
• • •
– Dežo, tys aňi  nevjedzeu, že tvoja  Ara

ňa má ďeďičnú nemoc?
– Potvora jedna, aňi mi nepovidaua, že 

ďeďiua!
• • •
Dojde Deža neskoro do roboty. Majstr 

ho vidzí, poklepe si po hodzinkách a vy
právjá:

– Dežo, 8,50!
– Vážňe? A de ste také uaciné dostali?
• • •
– Prosím vás, chuapi, tá moja stará je na 

mja horší jak pes.
– Jak to?
– No ked sa vrácim ze šenku, dýchnem 

na starú, tak tá blafká až do rána!

zABÁVA nÁS PÁn BAKLíK

• Predám Peugeot Partner 1.9 D r. v. 2001, 
cena dohodou. Tel.: 0905/94 53 95
• Predám certifikovanú plastovú vodomer-
nú šachtu za 7735 Sk. Tel.: 0905/64 54 50
• Predám garáž pri servise, prvý rad od ces-
ty. Cena dohodou. Kontakt: 0904/50 51 18.
• Hľadám prácu popri zamestnaní – upra-
tovanie. Kontakt: 0918/10 30 72. 
• Hľadám prácu aj vo večerných hodinách. 
Kontakt: 0908/19 83 31.

dROBnÁ InzeRCIA
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Gymnazisti z Ul. 1. mája 8. februára „unikli“ z prostredia školských lavíc do ŠH Malina a neďalekej stolnotenisovej haly, aby 
športom oslávili začiatok XX. zimných olympijských hier v Turíne (s otvorením 9. februára 2006, pozn. red.). Športový „Olym
pijský deň“ mnohí využili na relax v bazéne, iní hrali kolky (na fotografii), ďalší sa na palubovke postavili proti družstvu 
učiteľov vo futsale, či vyskúšali postreh a kondičku pri obiehaní stolnotenisových stolov.                                   
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Rok  2005  bol  pre  malackých  stolných 
tenistov úspešným. Družstvo starších žia
čok – v zložení Simona Lazarčíková a Natá
lia Kosová, získalo titul majstra Slovenska, 
tak ako mladší žiaci – Samuel Novota a An
drej Slováčik. Ženy (S. Lazarčíková, Pavlína 
Režná a Dominika Kolářová) si vybojovali 
2.  miesto  v  extralige.  Aké  sú  ich  ambícia 
tento rok a čo je nové v klube? Hovorí pre
zident MSK Malacky Anton Novota. 

Čo hrá momentálne prím v malac
kom stolnom tenise?

Prioritou klubu je starostlivosť o mládež. 
V  klube  pracuje  pod  vedením  vedúceho 
trénera Jozefa Bardoňa Centrum talentova
nej  mládeže,  jedno  z  troch  na  Slovensku. 
Pripravujú sa v ňom budúci adepti sloven
skej reprezentácie, vidieť sú za nimi pekné 
výsledky. V roku 2005 sa S. Lazarčíková zú
častnila ME mládeže v Prahe, S. Novota a A. 
Slováčik sú členmi reprezentačného kádra 
kadetov a Lucia Truksová patrí medzi naj
lepšie mladšie žiačky na Slovensku.

Ako to vyzerá s družstvom mužov, 
ktoré v minulosti Malacky reprezento
valo v medzinárodnej superlige?

Malačania  hrajú  najvyššiu  slovenskú 
súťaž  –  extraligu.  V  ročníku  2004/2005 
skončili štvrtí. Družstvo tvoria skúsení hrá
či: Vladimír Mihočko ml., Ján Bednár a An
drej Bardoň. Dopĺňajú ho mladí hráči – S. 
Novota a A. Slováčik. Chceme vybudovať 
družstvo mužov, ktorého základ by tvorili 
práve hráči z nášho mesta.

Aká je spolupráca s malackými zá
kladnými školami?

Pri Základnej škole na Záhoráckej ulici 
existuje Školské športové stredisko so za
meraním na stolný tenis. V minulom škol
skom roku práve členky tohto strediska – S. 
Lazarčíková  s  Kosovou,  vybojovali  titul 
majsteriek  Slovenska  ZŠ.  Členmi  sú  však 
i žiaci z iných ZŠ. Záujem mládeže o šport 
celkovo ochabol. Chlapci i dievčatá zo stre
diska  trénujú  v  mestskej  stolnotenisovej 
herni v strede mesta, čo je určite výhoda. 

Dvere sú stále otvorené pre všetkých mla
dých záujemcov o stolný  tenis. Pre zaují
mavosť – nezabudli sme ani na seniorov, 
ktorí si majú chuť zahrať. Obnovila sa mož
nosť stretávania sa za zelenými stolmi, a to 
každý štvrtok po 19.30 h v stolnotenisovej 
herni. 

Údajne sa má do Malaciek vrátiť me
dzinárodný turnaj juniorov? 

Je to tak. Na požiadanie klubu pridelil 
Výkonný  výbor  SSTZ  Malackám  po  nie
koľkých  rokoch  prestávky  usporiadanie 
Majstrovstiev Slovenska v stolnom tenise 
juniorov,  ktoré  sa  uskutočnia  v  dňoch  
22. – 26. mája 2006 v priestoroch ŠH Ma
lina.  Očakávame  účasť  stolných  tenistov 
asi z 15 krajín. Stolní tenisti z Malaciek by 
chceli organizáciou tohto turnaja prispieť 
k celoročným oslavám 800. výročia prvej 
písomnej zmienky o našom meste.

AnTOn PAŠTekA
foto: Lucia Poláková

Bratislavská atletická hala elán  
– sobota 11. februára, približne 
o 16.45 h – už bolo všetko jasné. 
Atléti malackého AC zbierali me
daily ako na bežiacom páse na Maj
strovstvách SR dorastu. 
Z množstva výsledkov prinášame 
najpodstatnejšie: hviezda uply
nulého roka žiari ďalej! Alexandra 
Štuková poráža súperky s nevída
nou ľahkosťou i v dorasteneckej 
kategórii a udivuje publikum aj  
ostatných trénerov. 

Jej  suverénne  výkony  v  behoch  na 
200 a 400 metrov jej vyniesli titul dvoj
násobnej majsterky SR. K medailám stá
le pribúda i viac osobných rekordov. Pre 
tých, ktorí atletiku dôverne sledujú – jej 
osobné  maximá  sú  25,  27  na  200  met
rov a 56, 58 v štvorstovke. 

Skvelá  je  naďalej  i  Aneta  Hollá.  Na 
osemstometrovej trati obhájila so suve
rénnym náskokom vyše piatich sekúnd 
titul majsterky SR z minulého roka. Celú 
trať  odtiahla  sama,  posledné  dve  kolá 
už bolo o titule rozhodnuté a pretekár
ka už bojovala len so stopkami o dosia
hnutie najlepšieho času. Martina Kocá

ková  mala  pred  štartom  štvorstovky 
medailové ambície. Žiaľ, zostali nenapl
nené a musela sa uspokojiť  so štvrtým 
miestom.  Podľa  pretekárky:  pre  ňu  až 
príliš častým umiestnením. 

Smutnými, a predsa veselými hrdina
mi  boli  chlapci.  Šprintér  Rudolf  Rusňak 
začal skvele, postúpil do hlavného finále 
v behu na 60 metrov. V ňom sa dvakrát 
nepodarilo  odštartovať,  nervozita  zo
brala za svoje. Rusňak však ďalším skve
lým  behom  dosiahol  osobný  rekord 
a siahal po bronzovej medaile. Od tej ho 
napokon delila stotina sekundy.

Niečo  podobné  zažil  Ján  Beňa  na 
strednej    800  m  dlhej  trati. V  takticky 
rozbehnutom  behu  sa  rozhodovalo 
v  poslednom  kole  a  Beňa  bojoval  do 
posledných  chvíľ  o  zlato  s  Ranušom 
z Dubnice. O víťazstve mladého Dubni
čana  rozhodli  tri  stotiny.  Beňa  by  mo
hol,  podobne  ako  Kocáková,  rozprávať 
pre zmenu o druhých miestach. 

To najlepšie nakoniec. 
Preteky  štafiet  sú  tradičným  vyvr

cholením každého podujatia republiko
vých majstrovstiev. Chlapci získali vytú
ženú medailu v pretekoch na 4 x 200 m 
a dievčatá získali štvrtý titul pre AC v je
den  deň.  Tie  získali  zlato  suverénne 
pred  bratislavským  klubom Vital  Brati
slava. 

 jaki 

florbal píše svoju históriu v Malac
kách od roku 2005. Je teda najnov
ším kolektívnym športom a pre 
mnohých z nás zatiaľ ostáva nezná
mym pojmom, hoci v európe patrí 
medzi populárne športy s históriou 
a atraktívnymi medzinárodnými  
súťažami. Zisťovali sme informácie 
o novom športe, ktorý sa môže stať 
v našej hokejovej krajine v budúc
nosti fenoménom.

Je to kolektívny šport, ktorý sa hráva 
v halách na tvrdom povrchu so špeciál
nou umelou hokejkou a loptičkou. Exis
tujú  2  varianty  –  malý  a  veľký  florbal. 
Zatiaľ čo v malom sa hráva bez branká
rov a na ploche má každý tím len troch 
hráčov, vo veľkom, ktorý hrávajú aj Ma
lačania,  je rozostavenie a počet hráčov 
identický  s  ľadovým  hokejom  –  5  hrá
čov  v  poli  a  jeden  brankár.  Dokonca 
i  herný  systém  je  totožný  s  hokejom  – 
hrá  sa  na  tri  tretiny,  pričom  každá  trvá 
dvadsať  minút  čistého  času,  t.  j.  čas  sa 
zastavuje počas prerušenia hry. Hra má 
však i odlišné stránky. Je to gentleman
ská  hra,  honosí  sa  titulom  bezkontakt
ného športu a rozhoduje vo veľkej mie
re  zručnosť  a  tzv. „palicová  technika“. 
Nečakajte teda šokujúce výjavy v podo
be  bodíčkov  či  narazení  na  mantinel. 
Medzi  zaujímavosti  patrí  i  brankár. Ten 
nemá veľké chrániče na rukách ani no

hách  ako  hokejový  brankár. V  ruke  ne
drží  žiadnu  hokejku,  nemá  ani  ďalšie 
vymoženosti hokejového brankára – la
pačku  a  vyrážačku.  Uspokojiť  sa  musí 
s rukavicami a celý zápas v bránke kľačí 
a striehne.

Na  Slovensku  je  táto  hra  ešte  stále 
novým  športom,  v  Malackách  to  platí 
dvojnásobne.  Naši  hráči  odohrali  nie
koľko priateľských zápasov, ich domov
ským  stánkom  je  ŠH  Malina.  V  súčas
nosti chodia hrávať mestskú florbalovú 
ligu do Trenčína, lebo do celoslovenskej 
súťaže – extraligy sa neprihlásili. Podľa 
hráčov Malaciek je však na dobrej ceste 
vznik druhej ligy – nižšej súťaže, do kto
rej sa chcú zapísať i naši. Jej história sa 
má začať písať od septembra tohto ro
ka. „V Trenčíne sú dobré tímy, v posled
nom čase sa nám vôbec nedarí, ale je to 
motivácia  do  ďalších  zápasov,“  hovoria 
hráči. Všetko je zatiaľ v štádiu zbierania 
skúseností.

Pre priaznivcov a zvedavcov prináša
me  aktuálnu  informáciu:  18.  marca  or
ganizuje  florbalový  klub  IBK  Malacky 
s podporou Slovenského zväzu florbalu 
turnaj,  na  ktorom  sa  zúčastní  6  tímov, 
z  toho  jeden  pravdepodobne  z  Českej 
republiky.  Začiatok  turnaja  je  o  9.00  h. 
Rozhodne  sa  príďte  pozrieť  a  podporiť 
Malačanov!

jaki, 
foto: S. Osuský

Vráti sa do Malaciek medzinárodný turnaj juniorov?Aktuálne o malackom stolnom 
tenise s Antonom Novotom

 Florbal a IBK Malacky

Aj vhadzovanie je 
vo florbale iné než 
v ľadovom hokeji. 
Loptička je polo-
žená v pokoji na 
zemi a po zapís-
kaní rozhodcom 
musia hráči poho-
tovo zareagovať 
a hokejkou pri-
hrať loptičku spo-
luhráčom.

Malacká atletika žala úspech

 Štyri zlaté v jeden deň

Olympijský deň
gymnazistov

MH 06 H4

V strehu dvojica talentovaných malackých stolných tenistov – (sprava) Samuel Novota  
a Andrej Slováčik.

Chcete  podporiť  rozvoj  futbalu  v 
Malackách? Teraz  máte  príležitosť,  a 
to poukázaním sumy do výšky 2 % 
zaplatenej dane z príjmov fyzickej 
osoby za rok 2005  s  uplatnením  u 
svojho zamestnávateľa. 

Potrebné údaje do vyhlásenia:
Obchodné meno: 
Šk Malacky futbalový oddiel

Sídlo: 
Zámocká 12, 901 01 Malacky
Právna forma: 
Občianske združenie
IČO: 18049541
V prípade potreby sú tlačivá k dispo-

zícii v kníhkupectve Ľubica (hotel At-
rium). Ďakujeme. 

fh

Podporte futbal v Malackách!
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