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Rok 2008 s víziami

Čo nové čaká Malacky
Rok 2007 je za nami. Po bilancovaní (na 4. strane) sa vytvára priestor na napĺňanie ďalších priorít mesta, ktoré  
si pre toto volebné obdobie poslanci a vedenie mesta vytýčili, a so systematickou pomocou pracovníkov mest-
ského úradu sa to aj darí. Čo nové Malacky čaká? Odpovedá primátor Jozef Ondrejka.

Grantová pomoc je 
neoceniteľná
„Medzi  najvýznamnejšie  investičné 

aktivity  mesta  patria  tie,  na  ktoré  sme 
získali nenávratné finančné prostriedky. 
V  tomto  roku sa úspešne zavŕšia hneď 
niekoľké projekty. Dokončená bude re
konštrukcia Kláštorného námestia, kde 
sa chystajú parkové úpravy. V rámci pro
jektu Podpora Dolného Záhoria na veľ
trhoch cestovného ruchu sa pripravuje 
atraktívna  multimediálna  prezentácia 
okresu Malacky. So školským rokom sa 
skončí aj veľký fotoprojekt škôl, do kto
rého boli zapojené školy nielen z Mala
ciek,  ale  aj  okresu  a  susedných  rakús
kych obcí. Veľkým projektom, na ktorý 
sme koncom roka získali grant, je revita

lizácia Ul.  J. Kostku a Záhoráckej ulice,“ 
vyratúva primátor.

Nová Továrenská
Okrem projektov, na ktoré mesto zís

kalo  nenávratné  finančné  prostriedky, 
sú tu tie, ktoré bude financovať z vlast
nej pokladnice. „Čaká nás rekonštrukcia 
Továrenskej  ulice  v  časti  od  odbočky 
k Swedwoodu až po napojenie na novú 
komunikáciu priemyselnej časti zóny C. 
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Na začiatku...
Prvé chvíle nového roka nachádzajú kaž

dého z nás v inej situácii. Niektorých šťast
ných a spokojných, iných bez odvahy a zá
pasiacich s neúspechmi či problémami. Má
me za sebou dvanásť plných mesiacov – 
prácu, plány, úspechy i sklamania. Vieme, 
aké boli. Nič z toho sa už nebude opakovať. 
Sú za nami ako včerajší deň.

Stojíme na prahu nového časového úse
ku. Nový rok, podobne ako každý deň, je no
vým darom i šancou pre každého z nás. Pán 
času nám vkladá do rúk stavebný materiál 
ako nestvárnený kus hliny do rúk hrnčiara.

Pozeráme sa s nádejou. Veď uplynulý rok 
bol k nám nepriaznivý, plný ťažkostí a skú
šok, iste nový prinesie úľavu, radosť, šťastie. 
Ak bol úspešný, dúfame, že budeme deťmi 
šťasteny i v tomto roku. Preto si vzájomne 
podávame ruky a z hĺbky srdca si želáme, 
aby nasledujúce dni boli prežité v zdraví, ra
dosti, v láske a pokoji. K želaniu, ktoré odo
vzdávame iným či prijímame, pripájame 
nové odhodlanie, novú odvahu, nové pred
savzatia a plány. Chápeme však, že len to 
nestačí. Veď všetko závisí od nás. Preto svoje 
plány a predsavzatia chceme budovať na 
pevnom základe, ktorým je Boh. Aby, aj keď 
príde príval, búrka života, neúspechy, sme 
sa mohli podobať múdremu mužovi z evan
jelia, ktorý postavil svoj dom na skale a ne
zrútil sa. 

Preto môžeme s veľkým pápežom dvad
siateho storočia Jánom XXIII. s istotou vy
kročiť do nového časového úseku jeho slo
vami: „Kto verí, netrasie sa!“ Veď veľa vecí  
sa podstatne zmení, len človek objaví, že 
kdesi nad alebo pod, vnútri alebo vonku  
v ľudských osudoch bdie prozreteľný Boh, 
ktorý je mocný a dobrý, zhovievavý a láska
vý, ktorý chce naše šťastie dočasné i večné.

V starozákonnej knihe Sirachovej aktuál
ne teraz počujeme: „Synu, váž si čas!“ (Sir 
4,23).

Náboženský spisovateľ Giovanni Alba
nese k tomu dodáva: „Nevyužitý čas, ktorý 
nie je nabitý myšlienkou, láskou, činnosťou, 
je už mŕtvolou, je mŕtvo narodeným dieťa
ťom. Keď však máš na niečo príjemné mys
lieť, niekoho milovať, čas nikdy nestačí, mi
núty letia jedna za druhou, sú plné hodnôt, 
pre ktoré sa oplatí žiť i trpieť.“

Nuž, využime čas, priatelia, ktorý je da
rom i šancou. Ja vám, hoci iba v duchu, po
dávam pravicu a želám, aby sa nám to 
všetkým podarilo.
ŠTEFAN RUSŇÁK, dekan malackej farnosti

ÚVODNÍK

Rukám prácu, 
srdciam lásku, 

deťom láskavých rodičov, 
rodičom radosť z detí, 

všetkým hojnosť chleba, 
more šťastia, 

dobrých susedov, 
nezištných príbuzných, 

úsmev na tvári 
a Božie požehnanie 

pre každý krok 
na tento rok

želá redakcia. 

Gram prevencie = kilogram terapie
Tento citát z úst bývalého prezidenta 

USA J. F. Kennedyho má veľkými písme
nami napísaný na dverách pracovne Mgr. 
V. Kunák – usmievavý mladý muž, pre kto
rého sa práca policajného preventistu ne

začala až v Malackách. Pôsobil na oddele
ní prevencie Policajného zboru SR a stál 
v  centre  diania,  keď  sa  pripravovali  via
ceré projekty s celoslovenskou pôsobnos
ťou. Pedagogické vzdelanie, ktoré dosia

Prevenciou 
proti kriminalite

Potreby súčasného života v našom meste v zmysle celoslovenského trendu 
ukázali, že zo strany mestskej polície (MsP) nestačí aktuálne riešiť prípady 
vandalizmu a kriminality, ale je nevyhnutné šíriť osvetu a sústrediť sa na pre-
venciu skôr, než sa čosi zlé prihodí. Od 1. 8. 2007 na poste vedúceho oddelenia 
preventívnych aktivít MsP v Malackách pôsobí Mgr. Vladislav Kunák. V prvých 
dňoch roka sme sa s ním pozhovárali o tom, čo sa už urobilo, ale aj o zámeroch 
a projektoch, ktoré MsP v oblasti prevencie pripravuje. 

Mesto Malacky vyhlasuje 
tvorivú súťaž o návrh 
nového loga 
mestského dvojtýždenníka

Malacký hlas
s novým 
logom. 
Aké bude?
Podmienky súťaže: 
•  názov  dvojtýždenníka  (Malacký 

hlas) zostáva nezmenený,
•  logo  musí  harmonizovať  s  erbom 

mesta,
•  súťaž nie je obmedzená bydliskom 

účastníka súťaže ani  inak podmie
nená,

•  súťažné návrhy predložia účastníci 
súťaže v MsÚ Malacky, Radlinského 
ul. 1,  redakcia Malackého hlasu  (č. 
d. 408) v obálke označenej heslom:  
LOGO – MALACKÝ HLAS;  v  tejto 
obálke bude zalepená obálka, ob
sahujúca meno a priezvisko auto
ra/ov, adresu bydliska s  telefonic
kým kontaktom a zvlášť pripojený 
písomný súhlas autora/ov s postú
pením – v prípade víťazstva v súťa
ži – autorských práv na Mesto Ma
lacky, 

•  lehota  na  predloženie  súťažných 
návrhov  je  do 15. januára 2008 
do 15.00 h,

•  konečná odmena autorovi/om ví
ťazného návrhu 3 000 Sk je splatná 
do  30  dní  po  vyhlásení  výsledkov 
súťaže výberovou komisiou, meno
vanou primátorom mesta. 

Tak  neváhajte  a  zapojte  sa!  Možno 
práve váš súťažný návrh zmení vizáž 
novín na niekoľko rokov.

Pokračovanie na �. strane
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MsZ schválilo
• VZN o školských obvodoch základ

ných škôl zriadených mestom Malacky,
• VZN  o úprave  pomerov  súvisiacich 

s  nájmom  bytov  vo  vlastníctve  Mesta 
Malacky s pripomienkami,

•  dlhodobý  prenájom  nehnuteľností 
vo  vlastníctve  Mesta  Malacky,  ktoré  sa 
nachádzajú pod transformátorovými sta
nicami v prospech ZSE distribúcia, a.  s., 
Čulenova 6, Bratislava,

• prenájom na dobu neurčitú nehnu
teľnosti  vo  vlastníctve  Mesta  Malacky, 
ktoré  sa  nachádzajú  pod  existujúcou 
stavbou – predajňou potravín na sídlisku 
Juh  v  Malackách,  na  základe  riadneho 
geometrického plánu a v zmysle platné
ho  VZN  o  prenájme  nehnuteľností  vo 
vlastníctve Mesta Malacky,

•  prevod  nehnuteľnosti  na  základe  
GP č. 7/2007 o výmere 884 m², za cenu 
972  400  Sk  do  výlučného  vlastníctva  
obchodnej spoločnosti AGRA M, s.  r. o., 
Malacky, Kozia ul.,

• dodatky k protokolom o odovzdaní 
a prevzatí majetku, na základe ktorých sa 
zvýšila  hodnota  dlhodobých  hmotných 
majetkov daných do správy rozpočtových 
organizácií ZŠ Dr. J. Dérera, ZŠ na Štúrovej 
ul., ZŠ na Záhoráckej ul., ZUŠ a MŠ,

•  zámenu  nehnuteľnosti  –  parc.  č. 
2869, zastavaná plocha o celkovej výme
re  314  m²,  k.  ú.  Malacky,  vo  vlastníctve 
obchodnej spoločnosti AGRA M, s.  r. o., 
Malacky, Kozia ul. za relevantnú výmeru 
314 m²,  z parciel 4690/1, vodná plocha 
a parc. č. 1663, ostatná plocha, k. ú. Ma
lacky, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Ma
lacky, bezodplatne,

• návrh zmeny rozpočtu Mesta Malac
ky na rok 2007, pričom bežný rozpočet je 
zostavený  ako  prebytkový  s  príjmami 
242 818 000 Sk a výdavkami 142 856 000 
Sk, kapitálový rozpočet je zostavený ako 
schodkový  s  príjmami  269  249  000  Sk 
a  výdavkami  473  486  000  Sk,  finančné 
operácie príjmové sú rozpočtované v ob
jeme 197 745 000 Sk a finančné operácie 
výdavkové  sú  rozpočtované  v  objeme 
4 688 000 Sk a rozpočet rozpočtových or
ganizácií v objeme 92 118 000 Sk. Scho
dok kapitálového rozpočtu je krytý pre
bytkom  hospodárenia  z  roku  2006 
a  z  prebytku  bežného  rozpočtu  na  rok 
2007,

•  zmenu  rozpočtu  Mestského  centra 
kultúry, príspevkovej organizácie mesta, 
na  rok  2007  ako  vyrovnaný,  s  bežnými 
príjmami 7 445 000 Sk a bežnými výdav
kami 7 445 000 Sk,

• rozpočet Mesta Malacky na rok 2008, 
pričom bežný rozpočet je zostavený ako 
prebytkový  s  príjmami  268  740  000  Sk 
a výdavkami 146 735 000 Sk, kapitálový 
rozpočet  je  zostavený  ako  schodkový 
s  príjmami  59  557  000  Sk  a  výdavkami 
102 076 000 Sk,  finančné operácie príj
mové  sú  rozpočtované  v  objeme 
20 000 000 Sk a finančné operácie výdav
kové  sú  rozpočtované  v  objeme 
4 260 000 Sk a rozpočet rozpočtových or
ganizácií  sa  rozpočtuje  v  objeme 
95  226  000  Sk,  schodok  kapitálového 
rozpočtu  je  krytý  prebytkom  bežného 
rozpočtu na rok 2008,

•  návrh  rekonštrukcie  miestnych  ko
munikácií na rok 2008,

• rozpočet MsCSS, p. o. m., na rok 2008 
ako  vyrovnaný,  pričom  bežné  príjmy 
a výdavky predstavujú sumu 25 339 000 
Sk  a  kapitálové  príjmy  a  výdavky  pred
stavujú sumu 200 000 Sk,

•  rozpočet MCK Malacky, p. o. m., na 
rok  2008  ako  vyrovnaný,  pričom  bežné 
príjmy  a  výdavky  predstavujú  sumu 
7 330 000 Sk,

• rozpočet AD HOC Malacky, p. o. m., 
na  rok  2008  ako  vyrovnaný,  pričom  

bežné  príjmy  a  výdavky  predstavujú  
sumu 8 782 000 Sk a kapitálové príjmy 
a výdavky predstavujú sumu 200 000 Sk,

•  rozpočet  ZŠ  Dr.  J.  Dérera  Malacky,  
r. o. m., na rok 2008 ako vyrovnaný, pri
čom bežné príjmy a výdavky na prenese
né  kompetencie  sa  rozpočtujú  v  sume 
16 130 000 Sk, bežné príjmy a výdavky 
na originálne kompetencie sa rozpočtujú 
vo výške 2 837 000 Sk a kapitálové príjmy 
a výdavky sa rozpočtujú v sume 230 000 
Sk,

• rozpočet ZŠ na Štúrovej ul.,  r. o. m., 
na  rok  2008  ako  vyrovnaný,  pričom  
bežné  príjmy  a  výdavky  na  prenesené 
kompetencie sú rozpočtované vo výške 
10 633 000 Sk, bežné príjmy a výdavky 
na  originálne  kompetencie  vo  výške 
2 203 000 Sk,

•  rozpočet  ZŠ  na  Záhoráckej  ul.,  
r. o. m., ako vyrovnaný, pričom bežné príj
my a výdavky na prenesené kompeten
cie sa rozpočtujú vo výške 20 801 000 Sk, 
bežné  príjmy  a  výdavky  na  originálne 
kompetencie  sa  rozpočtujú  vo  výške 
3 556 000 Sk,

• rozpočet MŠ, r. o. m., na rok 2008 ako 
vyrovnaný,  pričom  bežné  príjmy  a  vý

davky sa rozpočtujú v sume 25 186 000 
Sk,

•  rozpočet CVČ,  r. o  .m., na  rok 2008 
ako  vyrovnaný,  pričom  bežné  príjmy 
a výdavky sa rozpočtujú v sume 4 296 000 
Sk,

•  rozpočet  ZUŠ,  r.  o.  m.,  na  rok  2008 
ako  vyrovnaný,  pričom  bežné  príjmy 
a výdavky sa rozpočtujú v sume 8 076 000 
Sk,

•  návrh  rozvoja  sociálnych  služieb 
v Malackách a spôsob ich finančného za
bezpečenia, ponechanie doterajšej práv
nej formy MsCSS, p. o. m., a zámer zalo
ženia  neziskovej  organizácie  Orchidea,  
n. o.,  s  rozdelením činností v oblasti so
ciálnych služieb podľa návrhu,

• správy o výsledkoch a podmienkach 
výchovnovzdelávacej  činnosti  škôl 
a školských zariadení v meste Malacky – 
ZŠ Dr. J. Dérera, ZŠ na Štúrovej ul., ZŠ na 
Záhoráckej ul., MŠ, ZUŠ a CVČ,

•  rámcový plán práce mestského za
stupiteľstva na 1. polrok 2008, 

• plán kontrolnej činnosti Útvaru hlav
ného kontrolóra na 1. polrok 2008,

• poskytnutie odmien voleným pred
staviteľom  mesta  s  prihliadnutím  na  

JEDNOU VETOU

SPRAVODAJSTVO

•  11.  12.  sa  uskutočnilo  valné  zhro
maždenie Nemocničnej, a. s., s hlavnými 
bodmi programu zameranými na vývoj 
hospodárenia spoločnosti a pripravova
né investície.

• Na svojom zasadnutí 12. 12. zvolili 
poslanci Bratislavského samosprávneho 
kraja do  funkcie podpredsedu BSK  Ing. 
Bystríka  Hollého  a  schválili  rozpočet  
kraja na rok 2008 ako vyrovnaný vo výš
ke 3 267 220 000 Sk.  

• V ten istý deň prevzal primátor Ma
laciek Jozef Ondrejka na Najvyššom kon
trolnom úrade protokol o výsledku kon
troly, ktorá bola zameraná na účtovníc
tvo mesta z roku 2006. 

• 12. 12. sa uskutočnili aj dve dôležité 
zasadnutia – výberová komisia sa zaobe
rala formulovaním výzvy na rekonštruk
ciu internetovej stránky mesta a Správna 
rada  nadácie  Pro  Malacky  sa  zaoberala 
schvaľovaním  tohtoročného  rozpočtu  
a vyhlásením druhého grantového kola.

• Zástupcovia spoločnosti Basso, kto
rá kúpila pozemky v Priemyselnotech
nologickom parku Záhorie, prišli primá
tora mesta 13. 12. oboznámiť so svojím 
zámerom výstavby priemyselných hál. 

•  Na  dvojstrannom  rokovaní  medzi 
primátorom J. Ondrejkom a predsedom 
Predstavenstva Bratislavskej vodárenskej 
spoločnosti D. Gemeranom 17. 12. prišlo 
k  rozhodnutiu, podľa ktorého bude šta
tutár BVS na januárovom zasadnutí MsZ 
v Malackách  prezentovať stav priprave
nosti projektu odkanalizovania mesta.

• 20. 12. navštívil Jozef Ondrejka Tren
čiansku univerzitu Adexandra Dubčeka 
s  cieľom  prípravy  predpokladov  na  za
čatie elearningového štúdia a  technic
kého zadania projektu.               -ipo- 
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vyhlasuje

DRUHÉ 
GRANTOVÉ 
KOLO
na predkladanie projektov s trvalým 
prínosom pre mesto Malacky v oblas-
tiach: kultúra, športová a spoločen-
sko-záujmová činnosť, cezhraničná 
spolupráca, cestovný ruch.

Uzávierka predkladania projektov 
je 29. februára 2008. O dotáciu môžu 
požiadať  neziskové  organizácie  (nadá
cie, združenia, neinvestičné fondy) a fy
zické osoby, ktoré majú trvalý pobyt ale
bo sídlo v meste Malacky. Projekty v jed
nom origináli a dvoch kópiách zasielajte 
výlučne  poštou,  rozhodujúci  je  dátum 
poštovej  pečiatky.  Formulár  žiadosti 
v elektronickej podobe sa nachádza na 

internetovej stránke mesta www.malac
ky.sk v sekcii Nadácia Pro Malacky. Mož
no si ho vyzdvihnúť aj v turistickoinfor
mačnej kancelárii v budove inkubátora 
denne v čase od 9.00 h do 16.00 h, v so
botu  od  10.00  do  14.00  h.  Maximálna 
výška  podpory  pre  jeden  projekt  je  
50 000 Sk. Žiadatelia, ktorí čerpali dotá
ciu  od  nadácie  Pro  Malacky  v  prvom 
grantovom kole, musia mať zúčtovaný 
predchádzajúci grant. O udelení dotácie 
na projekty  rozhodne po vyhodnotení 
všetkých podaných žiadostí Správna ra
da nadácie Pro Malacky. Výsledky gran
tového kola budú zverejnené v dvojtýž
denníku Malacký hlas a na internetovej 
stránke www.malacky.sk. 

Adresa na zasielanie projektov:
Nadácia Pro Malacky
Radlinského 1
901 01 Malacky
Bližšie informácie o nadácii
 a grantovom kole:
www.malacky.sk
promalacky@malacky.sk
034/796 61 00

Partnerom grantového kola je

MESTO MALACKY a RIADITEĽSTVÁ
ZÁKLADNÝCH  ŠKÔL  V MALACKÁCH
oznamujú rodičom detí narodených od  1. 9. 2001 do 31. 8. 2002,
že v budovách jednotlivých základných škôl sa bude konať

ZáPIS DO 1. ROČNÍKA ZŠ
NA ŠKOLSKÝ ROK  
2008/2009
8. februára (piatok) od 14.00 h do 18.00 h,
9. februára (sobota) od 9.00 h do 12.00 h.

Informácie pre rodičov: 
1.   Zápis do 1. ročníka sa uskutoční pre všetky ZŠ (štátne a cirkevnú) v rovnakom 

termíne.
2.   Na zápis sa dostavia i deti, ktorým bol v minulom školskom roku odporučený 

odklad.
3.   Rodič alebo zákonný zástupca pri zápise predloží rodný list dieťaťa a svoj ob

čiansky preukaz.
4.   Žiak plní povinnú školskú dochádzku prednostne v základnej škole v škol

skom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, v zmysle Všeobecne záväzné
ho nariadenia mesta Malacky č. 10/2007 o školských obvodoch základných 
škôl zriadených mestom. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v zá
kladnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, so 
súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási. 

5.   Na zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ M. Olšovského (cirkevná škola) sa nevzťahuje  
VZN mesta Malacky č. 10/2007 o školských obvodoch základných škôl zriade
ných mestom. ZŠ M. Olšovského môže prijať žiakov z rôznych školských  ob
vodov (ulíc) v meste.

6.   Žiak bude do ZŠ zaradený až po vydaní písomného rozhodnutia o prijatí ria
diteľom školy. 

7.   VZN č. 10/2007 o školských obvodoch základných škôl zriadených mestom je 
k dispozícii na MsÚ Malacky, na internetovej stránke mesta www.malacky.sk, 
v jednotlivých budovách materskej školy a v základných školách.

O čom rokovali poslanci MsZ

V prvom grantovom kole podporila nadácia Pro Malacky deväť z dvanástich podaných 
projektov sumou od 10 do 50tisíc korún. Na základe získaných peňazí sa tak v lete mohla 
uskutočniť úvodná časť expedície Cuniculum Vitae (projekt 800 + 1), ktorej členovia sa usi
lovali dokázať existenciu podzemných chodieb vedúcich z Pálfiovského kaštieľa. Na zá
klade ich zistení možno povedať, že legenda sa stane skutočnosťou(?). Na fotografii trojica 
zo skupiny nadšencov – sprava Peter Blažíček a Martin a Zuzana Macejkovci. 25. 1. 2008  
o 18.00 sa v MCK uskutoční prednáška o expedícii so Stanom Bellanom.      Foto: S. Osuský

Mesto Malacky vyhlasuje prijímacie 
konanie na obsadenie miest 
príslušníkov 
Mestskej polície Malacky. 
Začiatok  prijímacieho  konania  je   
23. januára o 15.00 h na Mestskej 
polícii na Radlinského ulici č. 1 v Ma
lackách.

Podmienky prijatia:
• úplné stredné vzdelanie
• minimálny vek 21 rokov
• bezúhonnosť
• telesná a duševná spôsobilosť

Mgr. IVAN JURKOVIČ, 
náčelník MsP
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Tí,  ktorí  v  tejto  časti  pracujú,  vedia, 
v akom je zlom stave. Je pripravený pro
jekt rekonštrukcie verejného osvetlenia. 
Mesto by malo prijať úver, no ešte vyčká
me  na  výzvy  EÚ.  Je  možné,  že  by  sme 
mohli získať aj grantovú podporu,“ tak
tizuje  J.  Ondrejka.  V  tomto  roku  chce 
mesto dokončiť  zateplenie budov  škôl 
na Záhoráckej (jeden pavilón) a Štefáni
kovej ulici (časť do dvora). Plánované je 
premiestnenie verejných toaliet, aby sa 
tak v parku vytvorilo oddychové zátišie 
s fontánou.

Kaštieľ – beh na dlhé trate
Čo sa bude diať s kaštieľom? „Tak tú

to  otázku  mi  kladú  často,“  priznáva 
hlavný predstaviteľ mesta. „Odkúpenie 
kaštieľa  si  zastupiteľstvo  schválilo  ako 
prioritu,  a  to  aj  splnilo.  Samozrejme, 
nechceme zostať  len pri tom. Práve sa 
tu  uskutočňuje  pamiatkový  zámer  a 
bude vytvorená štúdia využitia kaštie
ľa. Nato by mali poslanci schváliť zámer 
budúceho využitia objektu ako výcho
disko pre tvorbu projektovej dokumen
tácie.  Potom  môžeme  začať  skladať 
zdroje  na  rekonštrukciu.  Je  jasné,  že 
obnovu  pamiatky  nebude  možné  fi
nancovať  len z  jedného zdroja, veď tu 
hovoríme  o  stovkách  miliónov  korún,“ 
dodáva J. Ondrejka.

Životné prostredie 
si výrazne polepší
Primátora  najviac  tešia  plánované 

kroky  v  oblasti  životného  prostredia. 
Mesto sa podľa neho opäť posúva ďalej. 
„Pôjde o niekoľko nezávislých aktivít. Na 
likvidáciu splaškových vôd sme v rozpoč
te vyčlenili 20krát vyššiu sumu ako po
moc pre občanov bývajúcich v neodka
nalizovanej časti. Tí tak budú motivovaní 
k tomu, aby  legálne  likvidovali splaško
vú  vodu  a  nezaťažovali  jej  vypúšťaním 
životné prostredie. Päťnásobne viac pe
ňazí je vyčlenených na revitalizáciu zele

ne a obnovu a budovanie detských  ih
rísk. Dvojnásobná suma pôjde do údrž
by Zámockého parku, v ktorom sa bude 

navyše vŕtať zavlažovacia studňa. Even
tuálne by mohla slúžiť aj na využitie te
pelnej energie pre kaštieľ. Mesto vyčle
nilo aj peniaze na techniku zabezpeču
júcu  údržbu  zelene,“  dodáva  J.  Ondrej
ka. 

Odkanalizovanie mesta
Môže mesto inak pomôcť budovaniu 

chýbajúcej kanalizácie? „Mnohí si myslia, 
že  je  to  kompetencia  mesta,  no  nie  je. 
Projekt nemôžeme realizovať my, ale pre
vádzkovateľ  –  Bratislavská  vodárenská 
spoločnosť,  a.  s.  Samospráva  môže  byť 
len  nápomocná  pri  vytváraní  podmie
nok. Ku koncu uplynulého roka bol však 
schválený  operačný  program  Životné 
prostredie, čím sa vytvoril základ pre žia
danie  financií z eurofondov. Na posled

nom rokovaní mi  riaditeľ BVS, a.  s.,  Ing. 
Daniel Gemeran prisľúbil, že sa zúčastní 
januárového zasadnutia MsZ (31. 1.), kde 
bude poslancov a verejnosť  informovať 
o  postupe  spoločnosti  pri  získavaní  fi
nančných prostriedkov,“ dodáva. 

Sme diskriminovaní, 
a nikto to nevidí
Projektové manažérstvo mesta je jed

nou z kľúčových funkcií, ktoré mesto po
súva k balíku europeňazí. V roku 2007 sa 
preto  vytvorilo  samostatné  oddelenie 
projektového  riadenia  a  na  dobrú  prí
pravu  projektov  sa  chce  zamerať  aj 
v tomto období, keby... „Je pre mňa veľ
kým  sklamaním,  že  sa  nikto  nepripojil 
k mojim výzvam, ktoré zdôrazňujem už 
niekoľko  rokov.  V  tomto  programova
com období pôjdu do Bratislavského sa
mosprávneho  kraja  len  necelé  4  %.  Po 
jeho  uplynutí  sa  staneme  v  porovnaní 
s ostatnými časťami Slovenska zaostalí. 
Diskriminácia tu existuje, ale nikto z po
litikov ani z novinárskej obce si  ju,  žiaľ, 
nevšíma.“ 

A aké je želanie primátora?
Aj v tomto roku bude mesto zabez-

pečovať všetky svoje funkcie prostred-
níctvom mestského úradu a ostatných 
mestských organizácií tak, aby sa zase 
o niečo zlepšil život obyvateľov Mala-
ciek. Tak ako sa o to všetci usilujeme. 
Pre každého najdôležitejší je však 
osobný život, a preto vám želám pevné 
zdravie, veľa šťastia, lásky a spokoj-
nosti. 

LUCIA VIDANOVÁ, foto: archív

Dokončenie z 1. strany

Milí čitatelia, 
ak nám napíšete do 15. januára na 
adresu redakcie, ktorý príspevok vás 
zaujal, budete mať šancu získať nový 
kalendár mesta. Tak neváhajte a za
pojte sa! Ak chceme písať o tom, o čom 
chcete čítať, musíme poznať váš názor. 
Tak vystrihnite kupón a napíšte naň,  
čo vás zaujalo. V decembrovom čísle  
to boli najmä príspevky  Za obeť pad
lo srnčie mláďa, Sociálne služby po 
novom, Z osudov rodiny Terebessy
ovcov a iné. 
V tomto čísle odmeníme Ivetu Okruh
licovú zo Záhoráckej ulice v Malac
kách.
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náročnosť a kvalitu výkonu verejnej funk
cie,

• dodatky k protokolom o odovzdaní 
a  prevzatí  majetku,  na  základe  ktorých  
sa  zvyšuje  majetok  MŠ,  r.  o.  m., 
o 1 526 670,50 Sk a znižuje majetok MCK, 
p. o. m., o 4 707 870 Sk.

MsZ zobralo 
na vedomie
•  stanovisko  hlavného  kontrolóra 

mesta Ing. Ľ. Čikošovej k návrhu rozpoč
tu mesta na rok 2008 a k návrhu viacroč
ného  rozpočtu  mesta  na  roky  2008  – 
– 2010,

•  správu  o  výsledkoch  kontroly  hos
podárenia v p .o. m. MCK Malacky za rok 
2006, predloženú hl. kontrolórkou Ing. Ľ. 
Čikošovou,

• správu o výsledkoch kontroly dodr
žiavania VZN č.4/2004 v ubytovni na Mie
rovom námestí č. 12, predloženú hl. kon
trolórkou Ing. Ľ. Čikošovou,

• správu o finančnej a vecnej analýze 
činnosti p. o. m. MsCSS Malacky za obdo
bie 2001 – 2006 a návrh zmeny právnej 
formy  organizácie,  predloženú  ria
diteľkou MsCSS Bc. D. Mračnovou.

MsZ zrušilo
• uznesenie č.62/2007 týkajúce sa pre

vodu  dlhodobého  majetku  Mesta  Ma
lacky do správy rozpočtových organizácií 
mesta.

MsZ uložilo 
riaditeľke MCK
• zabezpečiť dodržiavanie ustanovení 

§ 7 zák. č. 431/2003 Z. z. o účtovníctve 
tak, aby účtovná uzávierka v budúcnosti 
poskytovala  pravdivý  a  verný  obraz 
o  skutočnostiach,  ktoré  sú  predmetom 
účtovníctva a finančnej situácie,

• v prípade, že dôjde k opakovaniu si
tuácie, že pri čerpaní rozpočtu príde k za
bezpečeniu  výdajov,  ktoré  neboli  roz
počtované  a  zriaďovateľom  schválené, 
dodržať ustanovenia § 14 zák. č. 583/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy,

• v prípade využívania inštitútu posky
tovania preddavkov dodávateľovi dodr
žiavať  §  19  zák.  č.  523/2004  Z.  z.  o  roz
počtových pravidlách verejnej správy,

• zaoberať sa otázkou zodpovednosti 
za  vzniknuté  nedostatky  v  účtovníctve 
MCK, p. o. m.

MsZ uložilo 
mestskému úradu
•  protokolárne  zabezpečiť  úbytok 

hnuteľného majetku v  p. o .m. MCK Ma
lacky v objeme 263 406 Sk v zmysle § 5 
Zásad o hospodárení s majetkom mesta,

•  zabezpečiť  v  účtovníctve  od  1.  8. 
2007  technické  zhodnotenie  zrekonš
truovaného kina vo výške 20 234 000 Sk 
(zvýšenie pôvodnej ceny o 5 000 000 Sk) 
a následne upraviť prostredníctvom MsZ 
právny vzťah k jeho užívaniu,

• zabezpečiť právny titul užívania kniž
ničnoinformačného systému v p. o. m. 
MCK Malacky vo výške 447 000 Sk v zmys
le Zásad o hospodárení s majetkom Mes
ta Malacky,

•  dodatočne  zabezpečiť  doklady  od 
nájomcov  v ubytovni  na  Mierovom  ná
mestí č. 12, u ktorých došlo k zmene ná
jomných vzťahov, ktoré sú potrebné na 
splnenie  podmienok  ustanovení  VZN  
č. 4/2004,

•  zabezpečiť  jednotný  systém  čís
lovania obytných miestností v ubytovni 
na  Mierovom  námestí  č.  12  tak,  aby  
bytová  agenda  vlastníka  a  mandatára 
navzájom korešpondovala,

• pravidelne po skončení príslušného 
kalendárneho roka zabezpečiť od man
datára predloženie rekapitulácie použitia 
finančných  prostriedkov  prijatých  na 
účet mesta v zmysle príslušného zákona 
(týka sa spomenutej ubytovne),

• vyžadovať od mandatára  realizáciu 
právoplatných a vykonateľných rozsud
kov súdu o vypratanie obytných miest
ností  v  ubytovni  na  Mierovom  námestí  
č. 12 z roku 2007, aby sa predišlo ďalšie
mu narastaniu pohľadávok, ktoré znáša 
mesto,

• zaoberať sa predloženými podnetmi 
poslanca J. Říhu.

MsZ splnomocnilo
primátora mesta
 • podpísať kúpnu zmluvu medzi Mes

tom  Malacky  a  obchodnou  spoločnos
ťou  AGRA  M,  s.  r.  o.,  Malacky,  Kozia  ul. 
podľa schváleného uznesenia o prevode 
nehnuteľnosti,

  •  podpísať  dodatky  k  protokolom 
o odovzdaní a prevzatí majetku do sprá
vy rozpočtových organizácií mesta podľa 
schváleného uznesenia,

  •  podpísať  zámennú  zmluvu  medzi 
Mestom  Malacky  a  obchodnou  spoloč
nosťou AGRA M, s. r. o., Malacky, Kozia ul. 

podľa prijatého uznesenia,
• podpísať dodatky o odovzdaní a pre

vzatí  majetku  k  protokolom  pre  MŠ 
a MCK podľa schváleného uznesenia.

ANTON PAŠTEKA

na zasadnutí 6. decembra?

Čo nové čaká Malacky

Mesto Malacky oznamuje občanom mesta, ktorí bývajú v častiach mesta, kde nie je kanalizácia, že od 1. jaunára 2008 sa zvýšil 
príspevok na vývoz a likvidáciu obsahu zo žúmp z doterajších 30 % na 50 % z preukázaných nákladov. 
Doteraz vyplácané príspevky občanom mesta Malacky za vývoz obsahu zo žúmp sa nebudú vyplácať v mestskom úrade, lebo 
sú podľa uzavretých zmlúv zahrnuté v cene vyfaktúrovanej občanovi.

Mesto Malacky doteraz uzatvorilo zmluvy na zabezpečenie služieb vývozu obsahu zo žúmp pre občanov mesta s tý-
mito spoločnosťami: 

Spoločnosť
Cena za odvoz
jednej cisterny

[Sk]

Maximálny objem
cisterny 

[m3]

Kontaktné 
telefónne čísla

DOPRÁVIA JOZEF GAJDA, Závod   360,00 8,0 779 94 09, 0903 70 60 90

AGROTRANS Jozef  Valla,  Kostolište 416,50 8,3 773 40 08, 0905 48 04 23

TEKOS, spol. s  r. o., Malacky 480,00 3,5 772 20 60

V mesiacoch január a február budú uzatvorené ďalšie zmluvy, bližšie informácie oznámime po uzatvorení zmlúv. 
Podrobnejšie informácie môžete získať na MsÚ Malacky, OŽP  tel. č. 796 61 81 u Ing. Jany Ježkovej.           

Oddelenie životného prostredia
                   

„Aj v novom roku rozdávajme jeden druhému radosť,“ želá primátor.
Vianoce v Betánii – foto: V. Beňka
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Najväčšie úspechy
•	 Odkúpenie  Pálfiovského  kaštieľa 

(25. 9. prevzatie kľúča od kaštieľa)
•	 Zorganizovanie  divadelného  festi

valu Zejdeme sa na hambálku  (14. – 16. 
septembra), za kultúrou už netreba ces
tovať do Bratislavy, naopak diváci cestujú 
na  predstavenia  Divadla  na  hambálku  
do Malaciek

•	 Otvorenie alokovaného pracoviska 
Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v  in
kubátore (22. 9. slávnostné otvorenie škol
ského roka)

Realizované grantové projekty 
(približné náklady projektu)
•	 Projektová  dokumentácia  na  kom

postáreň Malacky (1,2 milióna Sk)
•	 Rozšírenie  portfólia  služieb  závis

lých  na  technickej  infraštruktúre  posky
tovaných  podnikateľským  inkubátorom  
(6,2 milióna Sk)

•	 Obnova  a  rekonštrukcia  Zámocké
ho parku v Malackách  II. a III. etapa, časť 
1 (21,7 milióna Sk)

•	 Rekreačný areál v Zámockom parku 
(11,3 milióna Sk)

•	 Podpora Dolného Záhoria na veľtr
hoch cestovného ruchu (9 miliónov Sk)

•	 Revitalizácia Záhoráckej ulice v Ma
lackách – I. etapa (14,8 milióna Sk)

•	 Vybudovanie  zónového  rozvodu 
splaškovej kanalizácie v zóne C PTPZ – Eu
rovalley (127,5 milióna Sk)

•	 Rekonštrukcia kina (17,8 milióna Sk)
•	 Fotoprojekt škôl Malacky, Gänsern

dorf a okolia (4,4 milióna Sk)

Nové grantové projekty
•	 Rekonštrukcia parku na Kláštor

nom námestí (4,4 milióna Sk)

•	 Revitalizácie Ul. J. Kostku a Záhorác
kej ul. – III. etapa (15 miliónov Sk)

•  Obnova  a  rekonštrukcia  Zámocké
ho parku – II. a III. etapa – časť 2 (31,2 mi
lióna Sk)

Nenávratné financie
380 808tis. Sk (príjmová  časť  rozpoč

tu 2007)

Ďalšie aktivity
•	 Otvorenie  pobočky  pošty  na  Juhu 

(1. 6.)
•	 Rekonštrukcia školskej jedálne v ZŠ 

Dr. J. Dérera
•	 Nové parkoviská na Juhu
•	 Atletická dráha v ZŠ Záhorácka
•	 Rekonštrukcia  križovatky  „Severí

nek“
•	 Obnova detských ihrísk (na sídlisku 

Juh a Jesenského ulici)
•	Distribúcia publikácií Malacky 1206 

až  2006,  výročná  správa  do  každej  do
mácnosti 

•	  Vysielanie eM TV na www.malacky.
sk/emtv (od 1. 6.)

•	  Účasť Malaciek na veľtrhoch v Brati
slave (18. – 21. 1.) a Poznani (24. – 27. 10.)

•	  Granty nadácie Pro Malacky  (v pr
vom grantovom kole bolo podporených 
9  z  12  projektov,  spolu  sa  poskytlo  
240tisíc Sk)

•	   Nadštandardný  balík  Progresu  (10 
nových televíznych staníc)

•	  Preventívne akcie MsP: Junior noc, 
Bax, dopravnobezpečnostné akcie

•	  Strelnica v ŠH, (dotácie na kúpalisko 
– 22,50 Sk/vstup; plaváreň – 80 Sk/vstup; 
hala – 450 Sk/h)

Ocenenia
2. miesto v súťaži Najkrajšie kalendáre 

Slovenska
Čestné  uznanie  v  súťaži  Samospráva  

a Slovensko bez bariér

-mh-, foto: archív

Predseda
Bratislavského samosprávneho kraja

VLADIMÍR BAJAN

praje šťastný a úspešný nový rok 2008
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Čo prajete sebe 
aj ostatným 
Malačanom 
do nového roka?
Monika Petrášová 
(26), na MD
„Len to zdravie. Je to 
v dnešnej dobe na pr-
vom mieste. Ak je zdra-
vie, s ním príde aj to 
ostatné.“ 

Oľga Chovancová (45), 
predavačka
„Všetko dobré do nového roka. Nech  

sa Malačanom darí tak dobre ako dote-
raz. V meste by som v tomto roku privítala 
opravu chodníka na nový cintorín. Kom-
pletne aj Cesta mládeže by sa mohla  
opraviť. Inak mi tu nič nechýba. Dobre sa 
tu býva.“

Juraj Balogh (20), pracujúci 
študent VŠ
„Všetko najlepšie. 

Veľa šťastia pri každej 
skúške, ktorá nás v tom-
to roku čaká. Štvrtá-
kom – stredoškolákom 
pri maturite, vysoko-
školákom pri skúš-
kach.“ 

Ľubica M., predavačka
„Hlavne zdravie. To je najdôležitejšie, 

lebo keď ho človek nemá tak nie je šťast-
ný a šťastní nie sú ani ľudia okolo neho. 
Peniaze sú pominuteľné, za tie sa zdra-
vie kúpiť nedá.“

                -lucy-

ANKETA

Rok
prípravy
na euro

Čo prinesie rok 2008 ľuďom, mes-
tu a najmä mestskému úradu, sme 
zisťovali aj u prednostu MsÚ v Ma-
lackách Ing. Dušana Vavrinca. Z je-
ho pohľadu k najdôležitejším pri-
oritám patrí komplexná a syste-
matická  príprava na príchod eura, 
ale aj ďalšie pokračovanie v infor-
matizácii a rozvoji integrovaného 
systému samosprávy.

Čo všetko zahŕňa príprava mest-
ského úradu na príchod eura? 

K najdôležitejším úlohám v súvislosti 
s prechodom na  inú menu  je pripraviť 
na túto významnú zmenu všetky  infor
mačné systémy a technické prostriedky 
využívané na MsÚ. Pri ich plnení bude
me  vychádzať  z  Akčného  plánu  na  za
vedenie eura, ktorý vydal primátor mes
ta v novembri minulého roka. Jeho sú
časťou je aj harmonogram úloh pre jed
notlivé organizačné jednotky mesta, te
da MsÚ, MsP, príspevkové a rozpočtové 
organizácie,  a  určenie  zodpovedných 
osôb,  ktoré  tvoria  tzv.  eurotím. Ten  sa 
bude stretávať pravidelne raz mesačne, 
aby urobil odpočet konkrétnych úloh za 
predchádzajúce obdobie. 

Nesmierne dôležité  je vykonať  reví
ziu  všetkých  platných  dokumentov, 
smerníc, všeobecne záväzných nariade
ní  či  zmlúv,  v  ktorých  sa  hovorí  o  ce
nách. Pre zabezpečenie informovanosti 
občanov mesto vypracuje komunikačný 
plán,  ktorý  určí  spôsob  komunikácie 
s  dôrazom  na  cieľové  skupiny.  Nevy
hnutné bolo vykonať  revíziu  infosysté
mov mesta a navrhnúť zmeny a doplne
nia aktuálne používaných modulov. 

Rozvoj  informatizácie  a  integrova
ného systému samosprávy  (ISS) pokla
dám  za  druhú  najdôležitejšiu  prioritu. 
Doteraz  sa  nám  podarilo  zabezpečiť 
prepojenosť viacerých modulov, naprí
klad  účtovníctva,  evidencie  obyvateľ
stva,  domov  a  bytov,  podnikania,  ma
jetku  mesta,  katastra  a  pod.  V  nasle
dujúcom  období  budeme  pokračovať  
v budovaní  tzv. malého geografického 
informačného  systému  –  GIS  (v  súčas
nosti sme v 5. etape – pozn. red.), ktorý 
sa bude dať prehliadať  formou akýchsi 
mapových  dokumentov.  Zabezpečí  sa 
tak prepojenie viacerých systémov, kto
ré inak tvoria osobitné databázy. Naším 
cieľom  je postupne umožniť občanom 
elektronicky  komunikovať  s  úradom, 
a  tak  pre  nich  zlepšiť  dostupnosť  slu
žieb.      

 TATIANA BÚBElOVá

Rok 2007 – prvý rok 
volebného obdobia 
(2007 – 2010) je za nami

ZVýŠENIE RATINgu MEsTA
Dlhodobý korunový rating            BBB
(stabilný výhľad)
Dlhodobý devízový rating  BBB–
(stabilný výhľad) 
Krátkodobý rating                              s2

Dlhodobý a fi-
nančný maje-
tok v obstará-
vacích cenách
k 31. 12. prísluš
ného roka

Poznámka:
* predpoklad 
k 31. 12. 2007 

Zdroj: 
Účtovné závier-
ky príslušných 
rokov, účtovníc-
tvo MsÚ

MH 08 F4
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hol  na  Pedagogickej  fakulte  Univerzity 
Konštantína Filozofa v Nitre, ho predurču
je na prácu s deťmi a mládežou, čo sa mu 
dnes pri  realizácii preventívnych projek
tov v malackých školách naozaj hodí. 

Vstúpil do naštartovaného vlaku 
„Keď som začal pôsobiť v MsP v Malac

kách, bol tu už pripravený a finančne za
bezpečený projekt Malacky, dobré miesto 
pre život. Podporila ho Rada vlády pre boj 
proti  kriminalite  a začal  sa  realizovať  vo 
všetkých ZŠ, v oboch gymnáziách a špe
ciálnej ZŠ. Cieľovou skupinou sú ôsmaci. 
Sme na to traja policajti a musíme stihnúť 
jeden  až  dvakrát  mesačne  navštíviť  do
vedna 15 tried detí kritického veku. Dis
kutujeme s nimi bez prítomnosti pedagó
ga na témy rozdelené do viacerých blo
kov. Jednou z nich je napr. fajčenie, jeho 
vplyv na spoločnosť, rodinný život, život
né  prostredie,  následky,  všeobecne  zá
väzné nariadenia mesta. Máme potrebné 

pomôcky, púšťame im krátke vzdelávacie 
filmy a pod. Venujeme sa aj drogám a ne
bezpečnosti ich užívania, následkom, po
účame deti o tom, kto je díler a poukazu
jeme aj na príklady vandalizmu, rasizmu, 
násilia medzi maloletými, ktoré prerastá 
do šikanovania, ale aj domáceho násilia 
v  rôznych  podobách,“  rozhovoril  sa  pán 
preventista.

Deti majú naše telefónne čísla
Mgr. V. Kunák priznal, že ho teší dôvera 

detí a spokojnosť pedagógov s výsledka
mi doterajšieho priebehu projektu v ško
lách. „Aj na Silvestra mi volali deti z Juhu, 
že im akýsi ujo nadáva. Rozhovorom som 
zistil, že hádzali piráty. Dohovoril som im, 
aby to nerobili pri jeho dverách. Nakoniec 

mi zaželali veselého Silvestra, šťastný no
vý rok a rozlúčili sme sa v dobrom,“ opisu
je nám, ako funguje `horúca linka` na po
licajtov. Každá škola má určeného jedné
ho príslušníka MsP, ktorému deti kedykoľ
vek  môžu  zavolať,  keď  vidia,  že  sa  deje 
niečo, čo sa nemá, alebo keď sa cítia ohro
zené. 

Chystáme sa aj do materských škôl
Na  rok  2008  sme  žiadali  financie  na 

pokračovanie začatého projektu Malacky, 
dobré miesto pre život, do ktorého mie
nime zahrnúť aj materské školy. Či sa pe
niaze nájdu alebo nie, pokračovať bude. 
Možno bez bonusov, akými je prázdnino
vé sústredenie v  lete pre najaktívnejších 
žiakov z každej účastníckej triedy. Projekt 
Správaj sa normálne sa zatiaľ ujal v ZŠ Štú
rova a ŠZŠ, no plánujeme ho preniesť do 
všetkých malackých škôl. Je  interaktívny, 
náročný  na  vybavenie  pomôckami  pre 
každé  dieťa.  Piatakom  prezentuje  situá
cie, v ktorých sa môžu ocitnúť a ako majú 

zareagovať. Oblasť prevencie ráta v roku 
2008  aj  s  akciami  Junior  noc  (kontrola 
konzumácie alkoholu,  fajčenia a pohybu 
mladistvých v nočných hodinách), Junior 
deň  (kontrola  záškoláctva  v  spolupráci 
s kurátorkou z úradu práce, sociálnych ve
cí a rodiny). Pokračovať bude aj akcia BAX, 
zameraná na hľadanie drog v školách po
mocou cvičených psov. Preventívne pô
sobí aj kamerový systém mesta a je aj veľ
kým  pomocníkom  pri  objasňovaní  prie
stupkov a trestných činov, preto ho mie
nime rozšíriť zo 7 kamier na 12. Dobrou 
správou  je  aj  to,  že  sa  pokúsime  získať 
grant  na  zriadenie  dopravného  ihriska 
v Malackách. 

 TATIANA BÚBELOVÁ
Foto: MsP

Dokončenie z 1. strany

Aj vďaka vašim projektom sa máme čím pýšiť

www.strukturalnefondy.sk

V  programovom období 2004 – 2006 sme v Bratislavskom kraji  v rámci Jednotného programového 
dokumentu NUTS II – Bratislava Cieľ 2 doteraz podporili 248 projektov v sume 2,34 miliardy Sk.

Poskytnutá pomoc bola orientovaná na rozvoj malého a stredného podnikania, podporu spoločných služieb pre podnikateľov, na zlepšenie služieb v cestovnom ruchu, 
obnovu i rozvoj obcí a na zachovanie kultúrneho dedičstva.

Program JPD2 pokračuje v období rokov 2007 – 2013 v rámci nového Operačného programu Bratislavský kraj. Aj vy budete mať možnosť požiadať o podporu vašich 
projektov.

Jednotný programový dokument NUTS II – Bratislava Cieľ 2
je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

JEDNOTNÝ PROGRAMOVÝ
DOKUMENT CIEĽ 2
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Mesto Malacky 22. de-
cembra  vypísalo výzvu 
na redizajn internetovej 
stránky mesta. V pod-
mienkach zverejnených 
aj na internetovej strán-
ke www.malacky.sk je 
však okrem grafických 
požiadaviek a členenia 
menu podľa užívateľov 
(mesto, občan, návštev-
ník, podnikateľ) dôraz 
kladený na interaktivi-
tu, umožnenie oboj-
smernej komunikácie 
medzi klientmi a mes-
tom a funkčnosť.

Mesto  Malacky  má  ambí
ciu  nielen  poskytovať  infor
mácie,  ale  získavať  od  obča
nov  spätnú  väzbu  a  zapájať 
ich  do  vecí  verejných,  čomu 

má  výrazne  pomôcť  nový 
portál  služieb,  ktorý  vznikne  
z  internetovej stránky mesta. 
Oprávnené  subjekty,  ale  aj  
fyzické  osoby  s  potrebnými 
skúsenosťami  a  referenciami 
sa  môžu  prihlásiť  do  súťaže 
do 28. februára 2008 (do 
10.00 h) na základe podmie
nok uverejnených na 

www.malacky.sk.          
TATIANA BÚBELOVÁ

Dvadsiatim dvom osobnostiam 
udelil prezident SR Ivan Gašparovič 
pri príležitosti štátneho sviatku Dňa 
vzniku Slovenskej republiky naj-
vyššie štátne vyznamenania. Trom 
z nich in memoriam. Pribinov kríž I. 
triedy – in memoriam za významné 
zásluhy o rozvoj Slovenskej republi-
ky v oblasti historických vied získal 
významný slovenský historik PhDr. 
Anton Špiesz (* 21. 9. 1930, Udav-
ské – † 14. 1. 1993, Viedeň). 

Z  rúk  prezidenta  ocenenie  na  sláv
nostnej ceremónii prevzal  laureátov syn 
Peter. 

Anton Špiesz strávil detstvo v Malac
kách, kde v roku 1949 zmaturoval na ta
mojšom gymnáziu. Po maturite študoval 

históriu na Univerzite Komenského v Bra
tislave. Po nadobudnutí vysokoškolského 
vzdelania pracoval v Historickom ústave 
Slovenskej  akadémie  vied  v  Bratislave. 
Publikačne bol veľmi činný, napísal mno
ho odborných článkov a vydal niekoľko 
kníh  týkajúcich  sa  hospodárskych  dejín 
Slovenska. A. Špiesz vystupoval so svoji
mi odbornými prednáškami na rôznych 
sympóziách  doma  i  v  zahraničí.  V  roku 
1990  mu  bola  udelená  Cena  hlavného 
mesta SR Bratislavy za celoživotnú prácu 
v oblasti dejín.

Dr. A. Špiesz navštevoval aj zahraničné 
archívy,  kde  získaval  materiál  pre  svoje 
práce.  Pri  takejto  návšteve  archívov  vo 
Viedni v roku 1993 náhle zomrel. Pocho
vaný je v bratislavskom krematóriu.

Zdroj: www.wikipedia.sk

Najvyššie štátne vyznamenanie získal 
aj absolvent malackého gymnázia

Prevenciou 
proti kriminalite

Z webstránky 
portál služieb

Mesto Malacky vypísalo vý
zvu na redizajn internetovej 
stránky mesta a jej funkčnú 
zmenu  z  klasickej  web
stránky na portál služieb.  
Podmienky  zverejnené  na 
www.malacky.sk.
Oprávnené  subjekty  môžu 
na  výzvu  zareagovať  do  
28. 2. 2008 (do 10.00 h)!   
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Skupina žiačok zo Špeciálnej základnej 
školy a Praktickej školy v Malackách sa od 
septembra 2007 do konca januára tohto 
roka zoznamuje s krásou techniky palič
kovanej  čipky.  Na  územie  Slovenska  sa 
dostala počas baníckej kolonizácie v 16. 
storočí. Aj po päťsto rokoch záujem o pa
ličkovanie neutícha, práve naopak. Spo
ločnosť  Holcim  (Slovensko),  a.  s.,  preto 
v rámci grantového kola Cena Holcim pre 
rozvoj regiónu Záhorie sumou 20 000 Sk 
podporila projekt Anny Makarovej z Ma
laciek s názvom Obnova ľudových tra-
dícií. Poznaj krásu paličkovanej čipky. 

A. Makarová, ktorá sa paličkovanej čip
ke venuje už 25 rokov, tak každý ponde
lok jednu hodinu odučí v škole. Okrem to
ho, že sa deti naučia paličkovať, škole sa 
šetria za učiteľa prostriedky,  lebo A. Ma
karová vyučuje deti bez nároku na odme
nu a robí to rada.

„Je to naozaj nádherná technika. V sku
pinke mám dve dievčatá, ktoré sú veľmi 
zručné a zanietené. Určite s nimi chcem 
pracovať  aj  ďalej,“  priznala  sa  lektorka, 
ktorá uvažuje o tom, že v Malackách zalo
ží  klub  záujemcov  o  paličkovanú  čipku. 
Vyučuje totiž paličkovanie aj v Centre voľ
ného času v Malackách a záujem je veľký. 
„Zoznamujem sa so ženami, ktoré sa v mi
nulosti paličkovaniu venovali a chceli by 
sa  k  tomu  opäť  vrátiť.  Možno  by  sa  raz 
malacké  čipkárky  mohli  prezentovať  na 

súťažiach alebo výstavách. Veď paličkova
ná  čipka  vždy  patrila  k  Slovensku  a  aj 
v Malackách má svojich milovníkov,“ do
dala A. Makarová. 

LUCIA VIDANOVÁ
Foto: archív A. M. 

31.  decembra  sme  oslávili  Silvestra. 
Poznáme však podstatu a históriu osláv 
posledného dňa v roku a Nového roka? 
Posledný  deň  v  roku  je  vlastne  sviatok 
svätého Silvestra, muža, ktorý žil v Ríme 
na prelome 3. a 4. storočia. Zažil teda tzv. 
starý  i nový vek. Najskôr sa musel skrý
vať pri prenasledovaní kresťanov, neskôr 
bol vymenovaný biskupom a na sklonku 
života sa stal pápežom.

Zvyk sláviť koniec roka práve v tento 
deň  je v Európe pomerne nový. Pochá
dza až z počiatku 20. storočia. V starom 
Ríme pripadal pôvodne začiatok roka na 
1.  marec.  Rimania  si  posielali  darčeky 
a blahopriania a poriadali bujaré oslavy. 
Až v 2.  storočí sa začal príchod nového 
roka sláviť 1. januára. Po prijatí (tajnička 
č. 1) kalendára sa 1.  január stal  jedným 
zo sviatočných vianočných dní. Začiatok 
roka sa však počítal v rôznych storočiach 
a v rôznych krajinách od iného dátumu. 
Bolo to od 1. marca, 25. marca (zvestova
nie Panny Márie), od veľkonočných sviat
kov, od prvej adventnej nedele a tiež od 
25. decembra.

Až od 16. storočia sa prijatím grego

riánskeho kalendára zaviedol 31. decem
ber ako posledný deň v roku. Ani grego
riánsky  kalendár  však  neprijali  všetky 
krajiny  naraz. V  susedných  Čechách  sa 
tak stalo až v roku 1584.

Prvé novoročné pozdravy v Čechách 
rozoslal kuriérom gróf Karel Chotek v ro
ku 1827. Tento zvyk sa ujal a postupne 
prenikol aj k nám. Do tej doby bol rozší
rený zvyk na Nový rok navštevovať s ma
lým darčekom svojich známych a príbuz
ných osobne.

Ako prví oslavujú príchod nového ro
ka obyvatelia najvýchodnejších Marshal
lových ostrovov, potom na ostrovoch Tu
valu a (tajnička č. 2) Ako poslední si pri
píjajú na súostroví (tajnička č. 3) a Ton
ga.

 
VODOROVNE
A orúbal; morská  ryba; cenové pás

mo v doprave B závora; drozd po česky; 
práca  vo  fyzike;  klamstvo;  bratislavská 
kuriózna  socha  C  vojenská  predajňa  
obrátene; na  tom mieste;  lodenica; vy
kurovacie  teleso;  radi  po  česky  D  pô
vodca bájnej Archy; tajnička č. 1; ozna

čenie  mužstva „mladší  žiaci  béčko“  E 
hlas  osla; stupeň  výkonnosti  v  džude; 
domácke  meno  Adolfa;  posledné  pís
meno  abecedy;  český  tenista;  nebdej; 
dvojhláska  F  sitko  po  česky;  osoh  zo  
záhrady;  hlavné  mesto  Mali  obrátene  
G robotnícke zariadenie; papagáj; oslo
vovala v 3. osobe.

ZVISLE 
1 pooraná pôda 2 tajnička č. 3; Eu

rópska únia 3 maďarské mužské meno; 
starší prípravok na hubenie pásavky ze
miakovej 4 kilopond – ampér; Ján po do

mácky  5  ad acta; na  tomto mieste; ml
čiaci  umelec  6  rímskych  50;  svadobný 
kvet;  pojem  duše  u  starých  Egypťanov  
7 povrchová baňa; kráčajú; čas vo fyzike 
8 symetrála; daruje;  Írska republikánska 
armáda 9 finančný dobrodinec 10 iniciá
ly českého herca Lipského; kus; či po čes
ky  11  súper;  výrobca  automobilov  pri  
Žiline; nič 12 Tadeáš; lotéria; osobné zá
meno  13  aj  keď  po  česky;  spoluhlásky 
v slove obeh;  lyže 14 román Karla Čap
ka; rub 15 iránsky duchovný; meno spe
váčky  Sumac 16  tajnička č. 2;  hliník  
17 rozprávková postava. 

Veľa šťastia, lásky, spokojnosti, 
pevné zdravie, pracovných 
i osobných úspechov a veľa 
úspešne vylúštených krížoviek 
Vám do nastávajúceho roku 2008 
praje autor krížoviek

JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

Patrí  medzi  jedno  z va
šich novoročných pred
savzatí  to,  že  sa  bude
te  zdokonaľovať  v  cu
dzom jazyku? Ak áno, 
tak možno tento slov
ník,  ktorý  do  súťaže 
venovalo kníhkupec
tvo Ľubica, vám k to
mu  pomôže.  Vy
strihnite  kupón 
a  pošlite  do 28.  
januára do redak
cie.  Možno  práve 
na vás sa usmeje 
šťastie. 
Kuchárska kniha 
Vysoká škola varenia 
poteší Danu Hocovú z Veľkomoravskej 
ulice  v  Malackách  a detskú  publikáciu 
Listy od Félixa získava Elena Novotová 

z  Veľkomoravskej 
ulice v Malackách. 

Prosíme  výherky
ne,  aby  sa  ohlásili  

v  redakcii  na  Rad
linského  ul.  2751/1 

na 3. poschodí, č. d. 
407. 

KNÍHKUPECTVO
ĽUBICA

OC hotela Atrium, 
telefón: 772 67 34

Po – Pia 9.00 – 17.30 h
So 9.00 – 12.00 h

KUPÓN

1

OPRAVUJEM CHLADNIČKY
A MRAZNIČKY, 
MONTUJEM KLIMATIZÁCIE
Pavol Šišolák, Závod 66�
tel.: 0��/779 9� �5, 090�/75 06 12
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Ak nám do 15. januára pošlete správne vy
lúštenie tajničky krížovky spolu s nalepe
ným kupónom, budete mať šancu zís
kať dve vstupenky na fašiangovú zábavu 
na Kamennom mlyne. Nezabudnite pri
písať svoje telefónne číslo (najlepšie 
mobilné), aby sme vám stihli vstupenky 
v prípade výhry včas odovzdať. 

KUPÓN

1

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali 
správne vylúštenie tajničky – 1. Princ  
Albert, 2. Boží dar, 3. Slamy, 4. náš – 
sme vyžrebovali Jozefa Waltera zo  
Štúrovej ulice, ktorý získal vstupenky 
na silvestrovskú zábavu.

MALACKÝ
HLAS
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SERVIS ČITATEĽOM • INZERcIA

KRÍŽOVKA

Novinárska 
cena 2007

Nadácia otvorenej spoločnosti – 
Open Society Foundation (NOS-OSF) 
vyhlasuje štvrtý ročník súťaže Novi-
nárska cena 2007. Je určená noviná-
rom zo všetkých typov médií – celo-
slovenských a regionálnych, elektro-
nických a printových, ako aj noviná-
rom internetovej žurnalistiky.

Príspevky do štvrtého ročníka Novi
nárskej ceny 2007 môžu zasielať ich au
tori,  redakcie,  ale  aj  čitatelia,  diváci  či 
poslucháči  slovenských  médií  od 28. 
novembra 2007. Hodnotiť sa budú prí
spevky publikované alebo odvysielané 
v období od 1. januára 2007 do 31. de
cembra 2007, čiže po celý rok 2007. Uzá-
vierka prijímania príspevkov do súťa-
že je 31. 1. 2008 a výsledky budú zná-
me do 30. apríla 2008. 

Hlavným  partnerom  súťaže  je  spo
ločnosť Philip Morris Slovakia. Partner
mi  sú Združenie  vydavateľov  periodic
kej  tlače  Slovenska,  Svetová  banka  
a MEMO 98. PR partnerom je agentúra 
PRime time.

Súťažiť budú   príspevky v  trinástich 
kategóriách. Pre printové a elektronické 
médiá  sú  určené  kategórie:  najlepšia  
reportáž, najlepší  regionálny príspevok 
a najlepší analytickoinvestigatívny prí
spevok. Novinárska cena za najlepší roz
hovor,  besedu,  diskusiu  bude  udelená  
v  kategórii  elektronických  médií.  Pre 
printové médiá sú určené kategórie naj
lepší  rozhovor,  najlepší  komentár,  naj
lepší krátky publicistický príspevok, naj
lepšia  novinárska  fotografia  a  najlepší 
kreslený  vtip,  komiks,  karikatúra.  Opäť 
bude udelená aj cena za najlepší článok 
publikovaný na blogu. 

Podrobné informácie, prihlášku,  
online formulár, podmienky a štatút 
súťaže nájdete na www.novinarska-
cena.sk.                     -ts-

KAMENNÝ MLYN – VAJARSKÝ

Vás pozýva 
na tanečnú zábavu 

Pochovávanie 
basy
Hudba:  Zajačkovci
  5. 2. 2008
Večera:  fašiangové menu
Cena:   350 Sk

SUPER PONUKA
(V deň zábavy má pár pri preukázaní  
2 vstupeniek 50 % zľavu na ubytovanie  
v 2posteľovej izbe v hoteli Rozália.)

Predpredaj vstupeniek: 
034/779 32 79, 
email: 
kamennymlyn@kamennmlyn.sk
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ČÍTAJTE A VYHRAJTE

KNÍHKUPEcTVO ĽUBIcA

Podarilo sa Vám objektívom foto-
aparáta zachytiť niečo výnimoč-
né? Podeľte sa aj s inými čitateľmi 
o zážitok! 
Prineste, prípadne pošlite do redak
cie dielo Vášho fotografického ume
nia a možno práve ono sa objaví na 
stránkach Malackého hlasu.

• • •

Poznáte vo svojom okolí človeka 
s výnimočným osudom? Býva vo 
Vašej blízkosti niekto, kto sa ve-
nuje zriedkavej záľube, či je vlast-
níkom ojedinelej zbierky? 
Svoje tipy, nápady a námety posie
lajte  na  emailovú,  poštovú  adresu 
redakcie alebo jednoducho vhoďte 
do  schránky  Malackého  hlasu  na 
MsÚ. 

• • •

Všimli ste si, že vo Vašom okolí,  
nie je niečo v poriadku. Zalarmuj-
te miestne médiá! Dáme najavo 
kompetentným, aby urobili  ná-
pravu.

Vaše  podnety  ihneď  uverejníme 
v  mestskej  televízii  a  vybranými 
problémami sa budeme podrobnej
šie zaoberať na stránkach Malacké
ho hlasu.

Nezabúdajte, že Malacký hlas je  
tu pre Vás! Aj vďaka Vašej aktivite 
Vám môžeme byť naozaj bližšie. 

Ponoriť sa 
do tajov 
čipkovania

Netradičné záľuby 
Aj  vy  máte  vo  svojom  okolí  človeka, 
ktorého  záľuby  sú  hodné  obdivu? 
Možno  práve  o  ňom  by  si  čitatelia 
mohli prečítať v ďalších číslach Malac
kého  hlasu.  Šikovné  ruky  Pavla Wen
dlera či Anny Makarovej určite nie sú 
jediné  v  Malackách.  Tak  neotáľajte 
a ozvite sa redakcii. 
Svoje tipy posielajte na media@malac
ky.sk, vidanova@malacky.sk alebo vo
lajte na 034/796 61 73.

VÝZVY REDAKCIE

DROBNÁ INZERCIA
• Predám výhodne kvalitné pianíno. Cena 
dohodou. Tel.: 0903 19 63 67
• Predám strešný nosič Thule na H–Civic, 
párkrát  použité  celoliatinové  kachle  na 
pevné palivo (5,6 kW). Tel.: 0905 64 54 50
• Predám plynové piecky do komína aj ga
matky. Lacno. Tel.:  0911 27 91 87.
•  Chcete  sa  zbaviť  funkčnej  chladničky? 
Darujte  ju  pre  potreby  ZŠ  Dr.  J.  Dérera. 
Tel.:  0911 27 91 87.

ŠPECIÁL MODERNEJ ŽENY 
VARENIE A GASTRONÓMIA

www.modernazena.sk , e-mail: marketing@metromedia.sk
tel.: 02/49 20 74 30,  fax: 02/49 20 74 38 

Sú „éčka“ naozaj škodlivé?
Koreniny a ich korenie Kto varí za celebrity?

Sója – s chuťou a pôžitkom 
Trendy vo svetovej kuchyni Víno, ktoré neunaví

Tipy na zaujímavé kokteily, dobroty z cestovín, 
tofu, obilnín, rýb i mäsa a množstvo rád 

z každej oblasti

Sú éčka“ naozaj škodlivé?
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TRENDY 
vo svetovej kuchyni
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Celebrity
Kto varí za nich?

VA R E N I E
&  GASTRONÓMIA

Oliver
Jamie

Virtuóz alebo šoumen?

Netradičné 
OBILNINY

TIPY a RADY 
NA ZDRAVÉ VARENIE

MUŽ

GRÁDY 
V HRNCI

FAREBNÉ POTEŠENIE: 
MIEŠANÉ DRINKY

CESTOVINY NIE SÚ LEN 

„PASTA“
ŠKODLIVÉ 
„ÉČKA“?
NEBEZPEČNÝ 
JE HLADNÝ

Víno, 
KTORÉ NEUNAVÍ

Slovák v Číne: 
HADIE MÄSO 
CHUTILO, 
KRYSY 
NEOCHUTNAL
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Koníček na zimné večery
On  mal  však  po  večeroch  svoj  pro

gram. Zapáčil sa mu obrázok už spomí
naných hradov alebo kostolov z časopi
sov alebo kalendárov, odhadol rozmery, 
načmáral  si  pôdorys  aj  celkový  vzhľad 
do jeho reálu na papier, vytiahol z diel
ničky z veľkého balíka špajdle, nožík, pil
ník, doštičky, lepidlo a dielo začalo rásť. 
Dokázal  tvoriť,  teda  „murovať“,  staval 
krovy, pokrýval strechy, dláždil nádvoria 
až neskoro do noci, hoci do práce vstá
val niekedy aj pred štvrtou ráno. Práca je 
jednoducho  Pavlovým  koníčkom.  Po
kým  prídu  zimné  mesiace, „koníčkuje“ 
zasa v záhrade. Tá je jednoducho neod
deliteľnou súčasťou jeho života od det
ských liet. Najprv to boli v nej malé zboj
stvá  a  potom  nastala  práca,  ktorá  ho 
s  vekovým  dozrievaním  čoraz  viac  za
ujala. 

Kostol z roku 1000
Niektoré výtvory sa hrdo týčia v jeho 

obývačke  a  takmer  všetky  ostatné  da
roval. Našli sa aj kamaráti, ktorí si jedno
ducho niektoré dielo od neho kúpili. Za 
symbolickú cenu. My sme videli veľkole
vársky  kostol,  kostol  z  dolného  konca 
v Malackách i Kostol sv. Ondreja z Nór
ska,  ktorý  bol  postavený  v  roku  1000  
a  ktorý „majstra  staviteľa“  Pavla  zaujal 
natoľko, že o  tri dni ho doma postavil. 

Nedal  mu  jednoducho  spávať.  Treba  
ešte povedať, že Pavel je v tomto koníč
ku  samouk,  nemal  žiadneho  učiteľa, 
semtam, ak sa naskytne príležitosť, pre
hodí zopár viet – ako sám úsmevne ho
vorí – s podobným bláznom, ako je on. 
Pri  našej  návšteve  nám  povedal,  že 
sa  práve  chystá  postaviť  kostol  z Tirol
ska,  ktorý  mu  zaimponoval  v  nejakom 
časopise. Aký by to bol rodený Malačan, 
keby nechcel s darom od Boha, šikovný
mi rukami a tvorivosťou postaviť aj ma
lacký kaštieľ? Hotový by mal byť do kon
ca roka (2007).

V apríli chystá výstavu
Na stolíku kraľovali „jeho“ hodiny. Tie 

vraj zostrojí zo špajdlí niekedy aj za  je
den večer, ak má pracovnú slinu. Stačí 
do otvoru vložiť minibudík a máte do
ma  krásnu  a  fungujúcu „ozdobu  času“. 
V apríli by mohli jeho diela vidieť Mala
čania  vo  veľkom.  Chystá  totiž  výstavu, 
na  ktorej  by  chcel  predviesť  svoje  naj
krajšie diela. A  tie chce do konca zimy 
vybudovať vo svojej „dielni – kuchyni“. 
Nuž držíme nášmu amatérskemu umel
covi palce pri ďalších nových nápadoch. 
A na záver ešte toľko: skúste sa ho „hrí
barskí fajnšmakri“ spýtať, ako sa robí hrí
bová tlačenka!

JOZEF KLAČKA
Foto: S. Osuský

7. 1. sme si pripome
nuli nedožité 70. na
rodeniny 
Alojza Vinceka. 
S láskou si spomína
jú  manželka,  dcéra  

s manželom, syn s manželkou, vnúčatá  
Richard  s  manželkou,  Dominika,  To
máš, Radka a pravnučka Timea. 
Kto  ste  ho  poznali,  venujte  mu  tichú  
spomienku.

Od 3. do 31. 12. 
Veronika Hurbanová a Radovan Slamka

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:

NIE SÚ MEDZI NAMI:

80 – Mária Havlíková; Anna 
Kupcová; Julianna Ozábalo
vá;  Vlasta  Spustová;  Anna 

Špelitzová; František Žuja; 85 – Konš
tantín Gelinger; Mária Klímová; Štefan 
Petrivalský;  94 –  Štefánia  Uhrincová; 
96 – Mária Lorencovičová

POVEDALI SI ÁNO:

Od 3. do 31. 12. 
Mgr. Ján Bartek, 1934, Pl. Štvr

tok; Teofil Dinuš, 1928, Sološnica; Šte
fan Maxian, 1935, Malacky; Mária Pre
vajová,  1919,  Závod;  Jozef Luknár, 
1961, Malacky; Eva Spustová, 1938, Ma
lacky; Mária Fošnárová, 1935, Vysoká 
p/Morave; Vojtech Kubina, 1923, Ma
lacky; Ján Zajíc, 1931, Malacky; Antó
nia Čurková,  1935,  Studienka;  Karol 
Albrecht,  1941,  Malacky;  Margaréta 
Malatová, 1925, Malacky; Michal Líš
ka,  1949,  Malacky;  Michal Antolik, 
1946,  Rohožník;  Friderika Velická, 
1924, Lakšárska N. Ves; Viera Vallová, 
1950, Gajary; Jozef Višváder, 1937, Zo
hor; Anna Polláková, 1922, Malacky; 
Irena Balážová,  1941,  Záhorská Ves, 
Terezia Barancová, 1927, Čadca; Ľubo
mír Vaniš,  1947,  Malacky;  Anastázia 
Višvaderová, 1925, Malacky; Irena Bar
talská,  1933,  Pernek;  Genovéva Krá
lovičová, 1928, Záhorská Bystrica.

†
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SPOLOČEnSKá KrOnIKA

V kuchyni stavia
kostoly

Celý život tvrdo pracoval, ale nikdy mu nechýbal humor ani amatérska 
umelecká tvorivosť. navyše väčšina starších Malačanov pozná Pavla Wen
dlera, rodáka z hlavného mesta Záhoria, ako skvelého hríbara. nedávno 
sme ho navštívili a povedal nám, že chodieva do lesa aj pred Vianocami, či 
nejaké hríbiky nenájde. Má vraj svoje obľúbené parkety, ktoré ho pred 
sviatkami roka málokedy sklamali. Ale pôjde tam sám, lebo verí v „hríbovú 
poveru“... Už dôchodca Pavel Wendler sa venuje svojmu tvorivému koníčku 
– výrobe hradov, kostolov, rôznych peknôt zo špajdlí už takmer polstoro
čie. Preňho zimný čas neznamenal nikdy posedávanie pri televízore alebo 
nekonečné reči pri pive v krčme, hoci po riadnej tvrdej drine v Komunál
nych službách Malaciek mu pivečko zachutilo.

Kalendár podujatí v meste Malacky
3. a 4. 1. o 19.00 h Wholetrain, grafiti a hiphop, akč. dráma, KD, vstupné 70 SK, MCK
5. a 6. 1. o 16.00 h Simpsonovci vo filme, anim. komédia, KD, vstupné 70 SK, MCK
6. 1. o 17.00 h Koncert Trojkráľový – koncert vážnej hudby, vstup voľný, františkánsky 
kostol, MCK
7. 1. o 14.30 h Babičkina čajovňa, MsCSS na Ul. 1. mája, Zlatý vek
9. 1. o 15.00 h Športové novoročné želania, zaujímavé športové podujatia, najlepšie 
športové výkony, výstava, CVČ
9. 1. o 20.00 h FK Taliančina pre začiatočníkov, KD, vstupné: členovia 40 Sk, ostatní 
60 Sk, MCK
10. a 11. 1. o 19.00 h Breakout, hud. teenage film, KD, vstupné 70 SK, MCK
12. 1. o 16.00 h Vyhlásenie ankety Atlét roka, ZŠ Záhorácka
12. 1. o 19.00 h Polčas rozpadu, tragikomédia, KD, vstupné 70 SK, MCK
12. 1. o 19.30 h Deviaty gymnaziálny reprezentačný ples, KD Rohožník, cirkevné 
gymnázium
13. 1. o 19.00 h Polčas rozpadu, tragikomédia, KD, vstupné 70 SK, MCK
16. 1. o 15.00 h Veselé zimné športy, CVČ
16. 1. o 15.00 h Akadémia III. veku, novoročné  fašiangové stretnutie pre seniorov, 
na počúvanie a do tanca hrá Trio Veterán, SD MCK, OZ Zlatý vek 
16. 1. o 20.00 h FK Ovocie stromov rajských jeme, KD, vstupné: členovia 40 Sk, ostat
ní 60 Sk, MCK
17. a 18. 1. o 19.00 h Tesne vedľa, komédia, KD, vstupné 70 SK, MCK
19. 1. o 10.00 do 20.00 h Zápas 2. florbalovej ligy, vstup voľný, ŠH Malina, IBK Ma
lacky
19. 1. o 10.00 h Turistická vychádzka do okolia Malaciek, CVČ
19. a 20. 1. o 19.00 h Beowulf, dobr./fantastický, KD, vstupné 70 SK, MCK
20. 1. o 16.00 h Rozprávková nedeľa  Divadlo Piraňa: Indiánske rozprávky, KD, MCK 
21. 1. od 8.00 – 12.00 h Poradenské hodiny, MÚ, Únia nevidiacich a slabozrakých
21. 1. o 10.00 h a 14.00 h Divadlo Piraňa: Indiánske rozprávky, Stretnutie s Táliou, KD, 
MCK 
21. 1. o 14.30 h Babičkina čajovňa, MsCSS na Ul. 1. mája, Zlatý vek
22. 1. o 15.30 h Rytmické cvičenia, CVČ
23. 1. o 20.00 h FK Staré, nové, požičané a modré, KD, vstupné: členovia 40 Sk, ostat
ní 60 Sk, MCK
24. 1. o 19.00 h Next, akčný/scifi, KD, vstupné 70 SK, MCK
25. 1. o 15.00 h Hry po sieti, CVČ
25. 1. o 18.00 h Stretnutie s históriou, chodby pod zámkom a čo sa nedostalo do 
monografie mesta, prednáša Stano Bellan, galéria MCK 
25. 1. o 19.00 h Next, akčný/scifi, KD, vstupné 70 SK, MCK
26. 1. o 16.00 h Zlatý kompas, rod. rozprávka, KD, vstupné 70 SK, MCK
26. 1. o 18.00 h Ako sa žije v ďalekom Xinjiangu, cestovateľské postrehy Milana Va
lachoviča a Jozefa Klúčara, vstup voľný, SD MCK
26. 1. o 19.00 h Okresný ples poľovníkov, KD Zohor, OO SPZ
26. 1. o 19.00 h Zlatý kompas, rod. rozprávka, KD, vstupné 70 SK, MCK
27. 1. o 16.00 h Zlatý kompas, rod. rozprávka, KD, vstupné 70 SK, MCK
28. 1. o 10.00 h O dvanástich mesiačikoch, stretnutie s tancom pre školy, TŠ Saltatrix, 
KD, MCK
28. 1. o 16.00 h Verejný žiacky koncert, vstup voľný, synagóga, ZUŠ
29. 1. o 10.00 h O dvanástich mesiačikoch, stretnutie s tancom pre školy, TŠ Saltatrix, 
KD, MCK
30. 1. o 15.00 h Akadémia III. veku, novoročné fašiangové stretnutie pre seniorov, na 
počúvanie a do tanca hrá Trio Veterán, SD MCK, Klub dôchodcov a Jednota dôchod
cov v Malackách
30. 1. o 15.30 h Povedačky, CVČ
31. 1. o 15.00 h Tanec pre radosť, CVČ 

Múzeum Michala Tillnera, Záhorácka 1919
Ut – Pia 9.00 – 12.00 h, 13.00 – 17.00 h; So – Ne 14.00 – 17.00 h
Vstupné: dospelí 20 Sk, deti 10 Sk
Galéria MCK, Záhorácka 1919 
Ut – Pia 9.00 – 12.00 h, 13.00 – 17.00 h, So – Ne 14.00 – 17.00 h, vstup voľný
Vianočná výstava: Art club 2002 (do 27. januára) 
Krypty pod františkánskym kostolom
Otvorené na požiadanie, tel. č.: 034/ 772 21 10, vstupné 10 Sk
I. Stála expozícia/história kostola, františkánov, Pálfiovcov, krypty, lapidárium
II. výstava fotografií – Významné osobnosti pochované na malackom cintoríne, fo
tografie P. Blažíček
Knižnica MCK
Otvorená: Po  Pia 10.00 – 12.00 h, 13.00 – 18.00 h, So. 10.00 – 13.00 h
Ľudová čitáreň
Výstava venovaná životu a tvorbe malackého rodáka spisovateľa Ľuda Zúbka
Pravidelné aktivity
Pondelok    Tanečné štúdio Saltatrix, Štúdio mladých Divadla na hambálku, orien

tálne tance
Utorok   Tanečné štúdio Saltatrix, anglický jazyk, Pilates, 
Streda   Tanečné štúdio Saltatrix, Detské divadelné štúdio, anglický jazyk, 
Štvrtok   Tanečné štúdio Saltatrix, orientálne tance, Pilates,
Piatok  Tanečné štúdio Saltatrix, Divadlo na hambálku
nedeľa   o 10.00 h Nábor nových záujemcov KK Záhorák, areál klubu

Vysvetlivky:  KD – Kultúrní domeček, MCK –Mestské centrum kultúry, FK – filmový klub, SD – spo
ločenský dom, ŠH – športová hala, TŠ –Tanečné štúdio, DNH – Divadlo na hambálku, ZUŠ – zá
kladná umelecká škola, CVČ – Centrum voľného času, MsCSS – Mestské centrum sociálnych slu
žieb, MÚ – mestský úrad, SPZ – Slovenský poľovnícky ples, KK – kynologický klub

Kalendár podujatí spracovala turistickoinformačná kancelária mesta Malacky (TIK). Prosíme 
usporiadateľov akýchkoľvek podujatí, ktorí chcú mať svoje podujatie zverejnené v nasledu
júcich kalendároch, aby dodávali informácie na nasledujúci mesiac vždy do 15. dňa práve 
prebiehajúceho mesiaca. KONTAKT: TIK Malacky, tel. 034/772 20 55, info@tikmalacky.sk

JAnUár 2008

Ďakujeme všetkým prítomným za účasť 
na  poslednej  rozlúčke  s  Evou Spusto
vou z Mierového nám., vdove po zosnu
lom  M.  Spustovi  z  Malaciek,  ktorá  bola 
pochovaná na starom cintoríne 10. 12., 
za  prejavenú  sústrasť  i  kvetinové  dary,  
za účasť na kresťanskokatolíckej záduš
nej sv. omši.

Smútiaca rodina Spustovcov 
a príbuzenstvo

VÍTAME MEDZI NAMI:

Veronika Melová, nar. 6. 12. 

POďAKOVAnIE

Dotácie na šport 
  Komisia  sociálnych  vecí  a  školstva 

MsZ  v  Malackách  žiada  športové  kluby 
a  telovýchovné  jednoty,  aby  do 30. ja
nuára 2008  zaslali  písomne  na  adresu: 
MsÚ v Malackách, Marie Jurdáková (KC), 
Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky žia
dosť o dotácie na športovú činnosť v ro
ku 2008, príp. ju odovzdali M. Jurdákovej 
osobne. Súčasne treba navrhnúť najlep
ších športovcov mesta za rok 2007 v ka
tegóriách  jednotlivci  –  mládež,  dospelí 
a družstvo bez ohľadu na vek. K žiadosti 
je potrebné priložiť vyhodnotenie čin
nosti za rok 2007 a plán aktivít na rok 
2008.  Pri  rozdeľovaní  dotácií  mesta  sa 
bude zohľadňovať členská základňa, úro
veň súťaží, starostlivosť o mládež a repre
zentácia mesta. Nezabudnite napísať kon
taktnú osobu, adresu, kontakt, IČO orga
nizácie a číslo účtu. Použite tabuľky uve
rejnené na www.malacky.sk.                 ap
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PLAVáREŇ
Otváracie hodiny: 
Po – Pia: 16.00 – 21.30 h,  
So – Ne: 13.00 – 21.30 h 
Dospelí   50 Sk/1,5 h
Dôchodcovia, študenti, vojaci 30 Sk/1,5 h 
Deti do 110 cm (v sprievode dospelej osoby) 
zdarma
Deti od 111 cm do 160 cm   25 Sk/1,5 h
Prenájom celej plavárne   1 000 Sk/h
Predplatné vstupné /permanentky/
Dospelí:
5 vstupov/1,5 h + 1 vstup zdarma  250 Sk
10 vstupov/1,5 h + 3 vstupy zdarma 
    500 Sk
20 vstupov/1,5 h + 7 vstupov zdarma
     1000 Sk
Dôchodcovia, študenti:
10 vstupov/1,5 h + 3 vstupy zdarma 
    300 Sk
Deti od 111 cm do 160 cm výšky:
10 vstupov/1,5 h + 3 vstupy zdarma 
    250 Sk
Pokuta (pri strate kľúča)   100 Sk
Iné zľavy – ZP, ZŤPS   25 Sk 
Dôchodcovia, študenti, ZP a ZŤPS sa musí 
preukázať platným preukazom totožnosti  
s fotografiou

SAUNA
Sauna   160 Sk
5vstupová perman. + 1 vstup zdarma
    700 Sk 
  Po: 16.00 – 20.00 h – muži 
10vstupová perman. + 3 vstupy zdarma
     1400 Sk 
  Ut: 16.00 – 20.00 h – ženy 
Deti do 100 cm (v sprievode dosp. osoby) 
zdarma 
St: voľno
Deti od 101 cm do 160 cm výšky   70 Sk 
Št: 16.00 – 20.00 h – muži
(v sprievode dospelej osoby) 
Pia: 16.00 – 20.00 h – ženy
celá sauna/h   1100 Sk 
So: 13.00 – 16.00 h – muži
17.00 – 20.00 h – ženy 

Masáže 
Chrbát   150 Sk 
Nohy   150 Sk 
Ruky   100 Sk
Celková masáž   400 Sk 

ŠPORTOVá HALA
Otváracie hodiny: 
Po – Ne: 8.00 – 22.00 h
So – Ne: 13.00 – 21.30 h
Školy – telesná výchova, 
športové hry   300 Sk/h 
Školy – súťaže   400 Sk/h
TJ, kluby, oddiely – žiaci tréning  350 Sk/h
TJ, kluby, oddiely – žiaci súťaže   400 Sk/h
TJ, kluby, oddiely – tréning   450 Sk/h
TJ, kluby, oddiely – súťaže   550 Sk/h
Neorganizovaní v telovýchove 
– rekreačný šport 
    500 Sk/h; So, Ne: 550 Sk/h
Iné jednorazové športové akcie 
    1 000 Sk/h
Komerčné podujatia   1 800 Sk/h

Súťažné stretnutia – turnaje organizova
né malackými TJ, klubmi, oddielmi v trva
ní nad 3 h – žiaci   350 Sk/h
                  – dospelí   500 Sk/h 

POSILŇOVŇA
Otváracie hodiny: 
Po – Ne: 10.00 – 22.00 h
Jednorazový vstup   45 Sk
7 vstupov   300 Sk 
15 vstupov   600 Sk 
32 vstupov   1200 Sk

KOLKáREŇ
Otváracie hodiny: 
Po – Ne: 10.00 – 22.00 h
Jedna dráha   100 Sk/h 
Prenájom celej kolkárne   350 Sk/h

LEZEcKá STENA
Jednorazový vstup – dospelí   50 Sk
Deti do 110 cm (v sprievode dospelej osoby) 
zdarma
Deti od 111 cm do 160 cm   20 Sk
Členovia HK Iames Malacky   30 Sk
Členovia iných HK   40 Sk
Prenájom celej steny (max. 7 osôb) 
    500 Sk

STRELNIcA 
na vzduchové zbrane
Otváracie dni a hodiny: 
St: 16.00 – 20.00 h
So: 15.00 – 20.00 h
Povolený vstup:
– deti od 12 r. do 15 r. v sprievode a za asis
tencie dospelej osoby
– samostatné osoby staršie ako 15 rokov 
(na požiadanie predložia osobný preukaz 
s vlastnou fotografiou)
Vstupné: 
80 Sk/30 striel – nábojov/3 terče

Dvojtýždenník vydáva Mesto Malacky •  Vedúca redaktorka Mgr. Ivana Potočňáková, redaktorka PhDr. Ing. Lucia Vidanová, jazyková úprava Mgr. Eva Žilavá •  Redakčná uzávierka v pondelok – nepárny týždeň •  Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme a nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu a krá
tenie rukopisov • Grafika a polygrafická príprava: Peter Jackanin – INAK • Tlač: Petit Press, a. s., Bratislava •  Adresa redakcie: Malacký hlas, MsÚ v Malackách, Radlinského ul. 2751/1, 901 01 Malacky, tel.: 034 796 61 73, malackyhlas@malacky.sk, www.malackyhlas.sk •  Registrácia na OÚ v Malackách, č. Ma–3/99 

ŠPORT

Po tom, čo v predchádzajúcich roční
koch na záverečnom odovzdávaní cien 
nechýbali  spolu s  rodinnými príslušník
mi  J.  Klasa  futbalové  osobnosti  ako  Š. 
Horný, M. Mentel, V. Kožuch, opäť orga
nizátori využili  svoje kontakty a  ich po
zvanie prijal druhý muž slovenského fut
balu,  generálny  sekretár  Slovenského 
futbalového zväzu Miloš Tomáš. Ten oce
nil  výbornú  organizáciu  turnaja  a myš
lienku hlavného usporiadateľa Vladimíra 
Kratochvíla organizovať tento turnaj. Zá
roveň potvrdil, že o  rok sa  rád opäť zú
častní, ale už aktívne vo výbere futbalo
vých internacionálov Slovenska, ktorých 
privedie do Malaciek.

Výsledky zápasov:
Plavecký Štvrtok – D. N. Ves  3:2
Old Boys – Kostolište  5:1
Old Boys – D. N. Ves  6:5
Kostolište – Pl. Štvrtok  2:3
Rádek MA – D. N. Ves  3:3
Old Boys – Plavecký Štvrtok  2:1
Rádek MA – Kostolište  2:3
Old Boys – Rádek MA  6:2
Kostolište – D. N. Ves  7:1
Rádek MA – Pl. Štvrtok  2:3

Záverečná tabuľka:
1. Old Boys Malacky   4 4 0 0 19: 9 12
2. Plavecký Štvrtok   4 3 0 1 10: 8 9
3. Kostolište   4 2 0 2 13: 11 6

4. Devínska Nová Ves   4 0 1 3 11: 19 3
5. Casino Rádek Malacky   4 0 1 3 7: 9 3 

 Najlepší strelec turnaja: 
  Pavol Dvořák (Old Boys) – 8 gólov
 Najlepší brankár: 
  Milan Juriga (Kostolište)
 Najlepší hráč turnaja: 
  Patrik Törnoczi (Old Boys)

Organizátori sa chcú touto cestou po
ďakovať  všetkým  sponzorom,  bez  kto
rých  by  nebolo  možné  takéto  kvalitné 
podujatie pre futbalových internacioná
lov usporiadať.

FRANTIŠEK HLAVATÝ
Foto: archív OB

Platnosť  permanentiek  do  plavárne   
a  sauny  v  ŠH  Malina  na  rok  2007  sa   
predlžuje do 31. januára 2008. 

AD HOC MALACKY, p. o. m. 

VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH
DISCIPLÍN:
50 m voľný spôsob – dievčatá: 
1. D. Šrámková, ZŠ Dr. J. Dérera, 33,84 s, 

2.  K.  Brajerová,  ZŠ  Záhorácka,  35,46  s,  
3. K. Leskovská, ZŠ Záhorácka, 35,66 s; 

50 m voľný spôsob – chlapci: 
1. R. Orth, ZŠ Záhorácka, 30,11 s, 2. F. 

Kamenistý, ZŠ Jakubov, 31,50 s, 3. M. Kli
ment, ZŠ Štúrova, 37,36 s; 

100 m voľný spôsob – dievčatá: 
1. D. Šrámková, ZŠ Dr. J. Dérera, 1:21,30 

min,  2.  K.  Böhmová,  ZŠ  Štúrova,  1:45,52 
min,  3.  M.  Elšíková,  ZŠ  Štúrova,  2:03,31 
min; 

100 m voľný spôsob – chlapci:
1. R. Orth, ZŠ Záhorácka, 1:07,97 min, 

2. F. Kamenistý, ZŠ Jakubov, 1:13,67 min, 
3. P. Spusta, ZŠ Štúrova, 1:40,67 min; 

100 m prsia – dievčatá:

1. K. Brajerová, ZŠ Záhorácka, 1:42,33 
min,  2.  K.  Böhmová,  ZŠ  Štúrova,  2:01,21 
min,  3.  T.  Lišková,  8roč.  gymnázium, 
2:01,50 min; 

100 m prsia – chlapci: 
1.  Q.  Dang Trung,  8roč.  gymnázium, 

1:45,40 min, 2. P. Sivák, ZŠ Jakubov, 1:57,70 
min, 3. D. Pištelák, ZŠ Štúrova, 2:19,28 min; 

100 m znak – dievčatá:
1.  K.  Hornofová,  ZŠ  M.  Olšovského, 

1:34,86 min, 2. N. Ribanszká, ZŠ Dr. J. Dé
rera, 1:55,97 min, 3. K. Dobrocká, ZŠ M. Ol
šovského, 2:12,22 min; 

100 m znak – chlapci: 
1. M. Bača, 8roč. gymnázium, 1:43,70 

min,  2.  M.  Kliment,  ZŠ  Štúrova,  1:50,23 
min,  3.  P.  Štefanovič,  ZŠ  M.  Olšovského, 
2:10,53 min; 

100 m motýlik – dievčatá: 
1. K. Leskovská, ZŠ Záhorácka, 1:41,09 

min, 2. S. Ščepánková, 8roč. gymnázium, 
1:52,57 min; 

100 m motýlik – chlapci: 
1.  P.  Spusta,  ZŠ  Štúrova,  2:03,01  min,  

2.  T.  Mašica,  ZŠ  Štúrova,  2:07,20  min,  
3.  J.  Žáček,  ZŠ  M.  Olšovského,  2:38,82 
min; 

200 m OPP – dievčatá: 
1.  S.  Ščepánková,  8roč.  gymnázium, 

3:41,32 min, 2. M. Gašparíková, ZŠ M. Ol
šovského, 4:14,59 min; 

200 m OPP – chlapci: 
1.  T.  Dobrocký,  ZŠ  M.  Olšovského, 

3:48,05 min, 2. J. Žáček, ZŠ M. Olšovského, 
4:43,70  min,  3. T.  Stachovič,  ZŠ  Štúrova, 
5:25,60 min; 

400 m voľný spôsob – dievčatá: 
1.  K.  Hornofová,  ZŠ  M.  Olšovského, 

6:27,27 min, 2. M. Gašparíková, ZŠ M. Ol
šovského, 7:38,43 min; 

400 m voľný spôsob – chlapci: 
1.  T.  Dobrocký,  ZŠ  M.  Olšovského, 

7:18,12  min,  2.  M.  Puškáč,  ZŠ  Štúrova, 
9:00,10  min,  P.  Štefanovič,  ZŠ  M.  Ol

šovského, D.  Kardoš, ZŠ M. Olšovského;
štafeta 4 x 50 m voľný spôsob – diev-

čatá:
1. ZŠ Záhorácka, 2:46,47 min, 2. ZŠ M. 

Olšovského,  3:04,00  min,  3.  ZŠ  Štúrova, 
3.12,00 min; 

štafeta 4 x 50 m voľný spôsob – 
chlapci: 

1.  ZŠ  Štúrova,  2:43,93  min,  2.  8roč. 
gymnázium, 2:53,51 min, 3. ZŠ Záhorác
ka,  2:54,23  min,  4.  ZŠ  M.  Olšovského, 
2:58,37 min; 

štafeta 4 x 50 m OPP – dievčatá: 1. ZŠ 
Záhorácka,  3:13,95  min,  2.  ZŠ  M.  Olšov
ského, 3:37,73 min, 3. ZŠ Štúrova, 4:16,53 
min; 

chlapci: 1. 8roč. gymnázium, 3:16,81 
min, 2. ZŠ Štúrova, 3:21,02 min, 3. ZŠ M. 
Olšovského, 3:49,97 min;

MÁRIA HÚŠťAVOVÁ, 
OR SAŠŠ Malacky

Plavecké preteky
OR SAŠŠ Malacky, CVČ Malacky v spolupráci s PK Willy Malacky 12. decem-
bra v ŠH Malina zorganizovali okresné kolo v plávaní pre žiakov základ-
ných škôl. Pretekov sa zúčastnilo 50 žiakov zo ZŠ okresu Malacky. Úroveň  
pretekov aj napriek tejto skutočnosti však bola veľmi dobrá. Žiaci súťažili 
v 7 individuálnych a dvoch štafetových disciplínach v kategórii dievčat 
a kategórii chlapcov, spolu v 18 štartoch. Víťazi jednotlivých disciplín po-
stupujú na MK, ktoré by malo byť na jar v Bratislave.

OZNAM

Old Boys opäť 
víťazom

Futbalisti Old Boys Malacky už tradične na druhý sviatok  
vianočný pripravili pre priaznivcov futbalu z Malaciek a oko-
lia Memoriál J. Klasa v halovom futbale. Na 12. ročníku sa 
okrem usporiadateľov predstavili internacionáli z D. N. Vsi, 
Plaveckého Štvrtka, Kostolišťa a mužstvo Casino Rádek Ma-
lacky. Svojou prítomnosťou turnaj podporili aj hokejisti bra-
tislavského Slovana Döme, Lažo a manažér Pukalovič, ktorí 
v priebehu turnaja odovzali ceny najstarším futbalovým in-
ternacionálom – M. Tomša (65 r.) a P. Mikulšičák (54 r.), ak-
tívne hrajúcim na tomto turnaji.

Víťaz turnaja Old Boys Malacky. Na obrázku vpravo odovzdáva generálny 
sekretár Slovenského futbalového zväzu Miloš Tomáš cenu najlepšiemu 
brankárovi turnaja  Milanovi Jurigovi. 

AD HOc Malacky, príspevková organizácia mesta

cenník služieb v ŠH Malina 
s platnosťou od 1. 1. 2008
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