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SUZUKI SWIFT 1,3 GLX AC, výbava: klimatizácia, 2 airbagy, ABS, elektrické okná, elektrické
zrkadlá s vyhrievaním, rádio s CD s ovládaním na volante, centrálne zamykanie s diaľkovým

ovládaním, servoriadenie, palubný počítač, 92 koňový motor a mnoho ďalších doplnkov.
... A NAVIAC: hliníkové disky 15“, zadný spojler, predné hlmovky,

metalíza, zatmavené zadné okná

309 900 Sk
10286.80 eur

špeciálnaedícia
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úcta [nielen] 
k starším

Pamätám sa, že prvé slovo, ktoré som 
povedala svojej práve narodenej dcére, 
keď mi ju po prvý raz ukázali, bolo: Vitaj! 
Cítila som, že pre toho človiečika je ne
smierne dôležité, aby ho na našom bo
lestnom, ale krásnom svete niekto priví
tal. Mala som potrebu pozdraviť ju nielen 
ako mama, ale ako posol všetkých po
kolení človečenstva. Veď raz preberie náš 
kríž a už od narodenia má v dlani vyrytý 
osud, ktorý sme začali písať my. 

S rovnakou dôležitosťou, s akou som 
vítala svoje deti medzi nami, som im čas
to rozprávala o predkoch, ktorých buď 
nepoznali vôbec, alebo poznali len krát
ko. Neviditeľné rodinné puto by sa bez 
príbehov pretrhlo – a vlastne možno by 
ani nevzniklo. Tak moje deti hovorievajú, 
že „starenka mi pomáha z nebíčka“ vždy, 
keď niečo náročnejšie pečiem, lebo ona 
vedela vykúzliť na svadby podľa mňa tie 
najchutnejšie a najkrajšie zákusky. A čo 
by som sama nikdy nezvládla – všetky 
recepty poznala spamäti. 

Október je Mesiacom úcty k starším. 
Príhodná jesenná symbolika našepkáva 
paralely s jeseňou života – obdobím, kto
ré počká na všetkých. Úcta k starším 
však, nazdávam sa, pramení z úcty k člo
veku ako takému, k jeho životu, a to aj 
vtedy, keď sa už skončil. Poctivá je, keď  
sa prejavuje v každodenných drobnos
tiach, v ochote a dobrej vôli vnímať toho 
druhého. Prichodí mi (za nás) zahan
bujúce, že Mesiac úcty k starším nám 
svojimi oslavami zväčša pripomínajú tí, 
ktorých sa týka. O koľko milšie a úprim
nejšie by bolo, keby si na seniorov ako pr
ví spomenuli ich bývalí zamestnávatelia, 
kolegovia, na bývalých učiteľov žiaci... 
Každému predsa dobre padne poznanie, 
že s odchodom do dôchodku neupadol 
do zabudnutia.

TATIANA BÚBELOVÁ 

Malacké volejbalové družstvo je tak trochu kuriózne. Prívlastok si vyslúžilo vďaka neobyčajnej zostave hráčov. Polovicu druž-
stva totiž tvoria bratia Peter (v strede)a dvojičky Martin (vpravo) a Miroslav Šmahelovci. Viac sa dočítate na strane 8.

Verejná prezentácia návrhov na re
vitalizáciu Kláštorného námestia ar
chitektom sa uskutoční 

22. októbra
o 15.00 h
vo veľkej rokovacej 
miestnosti MsÚ
Občania môžu pripomienkovať jed
notlivé návrhy na rekonštrukciu. Vizua
lizácie troch návrhov nájdete na strán
ke www.malacky.sk na banneri Pri
pomienkujte – Revizalizácia parku, 
umiestnenom na  hlavnej  stránke.

POZVÁNKA

Pohotovosť 
zostáva 

Lekárske pohotovosti v Pezinku a Ma
lackách ostávajú. Informáciu potvrdila 
Katarína Krapková z oddelenia komuni
kácie s verejnosťou Bratislavského sa
mosprávneho kraja. 

Dospelí pacienti zo Seneckého okre
su musia totiž od 1. októbra mimo ordi
načných hodín cestovať do ružinovskej 
polikliniky, deti prijímajú v Detskej fa
kultnej nemocnici s poliklinikou na Kra
mároch. Druhou možnosťou je zavola
nie výjazdovej lekárskej služby prvej po
moci na telefónnom čísle 155. 

Zdroj: PRAVDA

Kultúrní 
domeček

25. 10. o 19.00 h
Do Malaciek zavíta kultový muzikál 

Hair s približne dvojhodinovou hippies 
šou, v ktorej sa predstaví osemčlenný sú
bor profesionálnych hercov a spevákov, 
z ktorých väčšina účinkovala v divadel
nej verzii. 

Vstupné je 300 Sk (9,96 €).

Tekvicové
strašidlá

Centrum voľného času pozýva 24. 10. 
o 16.00 h všetky deti na tvorivé piatko-
vé popoludnie. Tešiť sa môžete na ve
selého piráta, balónikového kúzelníka  
a pestrý program pre vás. Nebudú chý
bať hry, pekné pesničky ani súťaže. Stačí, 
ak máte tekvičku, trošku fantázie a chuť 
vyrobiť si strašidlo alebo masku. Zapojte 
sa do súťaže o naj tekvičku v CVeČku.

-cvč-

V Malackách nebýva zvykom, aby sa v bežný deň dopoludnia 
ozývala z parku v centre mesta veselá hudba. Ani aby sa tu 
hmýrili piráti či víly s feferónkovým venčekom. Veselú ak-
ciu, ktorá svojím zameraním aj stvárnením vytŕča z množ-
stva kultúrnych podujatí, na ktoré sú Malačania zvyknutí, 
podporila nadácia Pro Malacky. Viac sa dočítate na strane 3. 

Pozvánka na zasadnutie MsZ, 
ktoré sa uskutoční 6. novembra o 15.00 h vo veľkej zasadačke MsÚ 
na Radlinského ulici

. 
Podľa rámcového plánu budú prerokované aj tieto body: 
prevod nehnuteľností, výsledky kontroly financovania a účelového využitia 

finančných prostriedkov neštátneho školského zariadenia ŠJ pri ZŠMO, kon
trola dodržiavania zásad o vyberaní správnych poplatkov na MsÚ v Malackách 
za rok 2007, správa o držaní psov na území mesta Malacky, správa o aktuálnom 
stave detských ihrísk, informácia o využívaní PTPZ Eurovalley, informácia 
o otvorení školského roka 2008/2009 na ZŠ v meste Malacky a o využívaní 
MHD.

Kompletný program nájdete na www.malacky.sk v sekcii Mesto – Samo
správa mesta – Mestské zastupiteľstvo – Plán zasadnutí MsZ, program.

  -mh- 
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Malacká paleta
2008 – 2009

Primátor mesta Malacky RNDr. Jo-
zef Ondrejka vyhlasuje 3. ročník 
výtvarnej súťaže pre deti a mládež 
Malaciek na tému

Moje sny
PODMieNky súťaže:  
kategórie:
I. deti predškolského veku
II. žiaci 1. – 4. ročníka základnej školy
III. žiaci 5. – 9. ročníka základnej školy
a žiaci prímy – kvarty osemročného 
gymnázia 
IV. študenti strednej školy

Technika:
ľubovoľná, plošné i priestorové práce 

Veľkosť práce: bez obmedzenia

Termín odovzdania prác:
do 16. apríla 2009

Miesto odovzdania prác:
Mestský úrad, Radlinského 1, 
Malacky – recepcia

Ceny:  
a) Cena primátora mesta Malacky
b) v každej kategórii – jedna Hlavná 
cena a ďalšie tri ocenenia bez určenia 
poradia

Termín vyhlásenia výsledkov:
máj 2009

Ocenené a ďalšie vybrané práce bu
dú vystavené vo výstavných priesto
roch Mestského centra kultúry v Ma
lackách, zverejnené v Malackom hla
se a eM TV. 
Na súťaži sa deti a mládež môžu zú
častniť prácami vytvorenými v ško
lách a školských zariadeniach, ale i tý
mi, ktoré vytvorili doma. Podmienkou 
však je, aby výtvarné práce boli aktu
álne, vytvorené v priebehu školského 
roka 2008/2009. Do súťaže budú pri
jímané i kolektívne práce. 

súťažné práce je potrebné označiť 
na zadnej strane alebo na pevne 
pripojenom hárku papiera nasle-
dujúcimi údajmi:

Práce zasielané školou: 
1. meno a priezvisko dieťaťa/žiaka,
2. ročník, ktorý navštevuje, 
3.  adresa školy/školského zariade

nia,
4.  meno, priezvisko a titul pedagó-

ga, pod vedením ktorého žiak pra
coval.

Práce zasielané 
individuálne:
1. meno a priezvisko dieťaťa, 
2. vek, 
3. ročník, ktorý v škole navštevuje,
4. adresa bydliska.

Z priestorových dôvodov sa budú 
veľkorozmerné a  priestorové prá-
ce prijímať len v apríli 2009. 

Ocenené práce zostávajú Mestu Ma
lacky, ostatné súťažné práce si bude 
možné vyzdvihnúť do konca školské
ho roka 2008/2009 na referáte škol
stva a telesnej kultúry Mestského úra
du v Malackách.

V dňoch 9. – 10. októbra sa konalo 
výjazdové pracovné zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva mesta 
Malacky, na ktoré pozval poslan-
cov primátor Jozef Ondrejka. 

Na Kamennom mlyne v prvý deň za
sadnutia členovia poslaneckého zboru 
a manažment mesta diskutovali o roko
vacom poriadku zasadnutí MsZ. Zhodli 
sa na tom, že novelizácia tejto normy nie 
je nevyhnutná. Súčasťou programu pr
vého rokovacieho dňa bola aj informá
cia o príprave programového rozpočtu 
mesta na budúci rok. V týchto dňoch na 
ňom pracujú vedúci oddelení mestské
ho úradu. Ladislav Adamovič, vedúci od
delenia ekonomiky, by mal prvý návrh 

rozpočtu predložiť na rokovanie MsZ  
6. 11. Poslanci pozitívne prijali informá
ciu o návrhu na štúdie zón medzibloko
vých priestorov na Ulici 1. mája a sídlisku 
Juh i štúdie rekonštrukcie autobusovej 
stanice a parku na Kláštornom námestí. 

Druhý deň zasadnutia patril prezen
tácii plnenia priorít mesta s diskusiou 
o stanovení ďalšieho postupu na ich pl
není (dokument Priority mesta na roky 
2007 – 2010 je na webstránke www.ma
lacky.sk v menu Mesto – Samospráva; 
pozn. aut.). V diskusii sa poslanci a pra
covníci MsÚ venovali predovšetkým 
dvom témam – parkovaniu v meste a re
konštrukcii verejného osvetlenia. Na ná
vrh primátora J. Ondrejku zadá samo
správa vypracovanie koncepcie parko

vania externému dodávateľovi. Poslanci 
rovnako odsúhlasili navrhnutý postup 
rekonštrukcie verejného osvetlenia – 
v tomto roku sa nebude realizovať; s in
vestíciou začne mesto v budúcom roku 
a rekonštruovať sa bude po etapách. Sa
mospráva sa bude aj naďalej pokúšať 
získať na rekonštrukčné práce financie 
z eurofondov. Ku koncu tohto roka 
vypracuje mesto nový dokument Priori
ty mesta na roky 2007 – 2010, ktorý bu
de zahŕňať aktualizáciu cieľov.

V závere zasadnutia primátor mesta 
informoval poslancov o postupe aktivít 
smerujúcich k rekonštrukcii Pálfiovské
ho kaštieľa a občianskej iniciatíve za 
zriadenie strednej školy na sídlisku Juh.

-ipo-

Poslanci prehodnocovali priority

16. októbra podvečer sa vo veľkej 
rokovacej miestnosti Msú konalo 
stretnutie s poslancami 5. volebné-
ho obvodu. Z avizovaných poslan-
cov sa Vladimír Pullmann nedosta-
vil, prítomní boli len Branislav Orth 
a Vladimír Moravčík. Okrem nich 
boli prítomní primátor mesta, pred-
nosta, vedúci jednotlivých oddele-
ní Msú, a samozrejme, občania. 

Stretnutie moderoval Anton Pašteka 
a primátor Jozef Ondrejka ju otvoril prí
hovorom, v ktorom sa venoval prioritám 
mesta. Spomenul bezpečnosť v meste a 
bytovú výstavbu, kultúru a s ňou spoje
nú rekonštrukciu kina a kúpu kaštieľa, 
koncepciu rozvoja športu, školstvo 
a s ním súvisiace budovanie multifunkč
ného ihriska v areáli CVČ a problémy 
s dopravou. Načrtol riešenia ťažkostí 
s parkovaním, ktorými bolo spoplatne
nie plôch alebo zákaz parkovania firem
ných áut na sídliskách. Dotkol sa pod
pory MHD a rekonštrukcie verejného 
osvetlenia, ktorá by sa v budúcnosti ma
la týkať najmä ciest vstupujúcich do 
mesta smerom z diaľnice a miest s naj
väčším výskytom havárií. Zmienil sa aj 
o vybudovaní kompostárne a kanalizá
cie i výstavbe závodu na triedenie od
padu, ktorý by mal vzniknúť pri Zohore. 
Ďalej pripomenul problémy s hlučnos
ťou diaľnice a štátnych ciest a možnosť 
vzniku denného stacionára ako poskyto
vanej sociálnej služby. Nasledovala dis
kusia s občanmi, ktorých zaujímala naj

mä kanalizácia a výstavba na Ulici J. Ku
binu. Občania kritizovali nový nevkusný 
vzhľad sochy Floriánka, chýbajúce par
kovacie miesta pri novopostavených ob
jektoch, nedostatok zelene, vznik jedno
smerných ulíc a bezpečnosť v meste. Za
ujímavým bol určite príspevok Dušana 
Radoviča, zástupcu spoločnosti REZA 
Development, s. r. o., ktorý sa vyjadril 
k výstavbe 92 rodinných domov na Ulici 
J. Kubinu. Objasnil občanom smer do
pravy, ktorá bude organizovaná cez Poľ
nú ulicu popri Kauflande. Rozíde sa na 
dve cesty, z toho jedna bude ústiť na Uli
ci J. Kubinu a druhá bude slepá. Takisto 
celá výstavba sa bude realizovať cez Poľ

nú ulicu, takže obyvatelia Kukučínovej 
ulice alebo Ul. J. Kubinu by sa nemali 
obávať poškodenia komunikácie alebo 
kanalizácie. V spomínanej lokalite sa ne
budú vytvárať nové inžinierske siete, ale 
budú sa napájať na staršie. Ďalšími prob
lémami, ktoré v diskusii odzneli, bola 
nízka informovanosť občanov mesta 
o vnútroblokových rekonštrukciách, ne
prístupnosť ihrísk a neumiestnenie do
kumentácie projektov mesta na interne
te. Stretnutie ukončil Vladimír Moravčík 
konštatovaním, že podľa počtu prítom
ných obyvateľov je záujem verejnosti 
zrejme veľmi nízky. 

Text, foto: siMONa ŠÍPOVÁ

Minister obrany sR Jaroslav Baška 
súhlasí s návrhom vybudovať cest-
ný obchvat obce Rohožník,  ktorý 
bude prechádzať okrajovou čas-
ťou Vojenského obvodu Záhorie  
a umožní zjednodušiť vydávanie 
povolení na vstup na územie VO 
Záhorie pre obyvateľov obcí v blíz-
kosti VO. 

Dôvodom stretnutia ministra s pri
mátorom Malaciek Jozefom Ondrejkom 
a starostami obce Gajary Petrom Tydli
tátom a obce Rohožník Petrom Švara
lom bola žiadosť Klubu starostov ma
lackého okresu zrušiť Vojenský obvod 
Záhorie. Tú zaslali predsedovi vlády SR 
Robertovi Ficovi a predsedovi NR SR 
Pavlovi Paškovi. 

Primátor J. Ondrejka prezentoval dô
vody vedúce k žiadosti o zrušenie VO  
s dôrazom na skutočnosť, že zrušenie 
nebude mať vplyv na majetkovoprávne 

vzťahy ani vojenskú činnosť. Klub chce 
zrušením vojenského obvodu ukončiť 
obmedzovanie územných plánov obcí  
v súvislosti s plánovaným budovaním 
cestných obchvatov, vytváraním pod
mienok na turistiku, cykloturistiku,  
ochranu prírody a protipovodňové opat
renia. Cieľom samospráv je aj umožniť 
obyvateľom regiónu voľný pohyb v ka
tastroch obcí, ktorý je činnosťou VO ob
medzený, vytvoriť podmienky na kon
zultovanie činnosti na leteckej základni 
v Kuchyni a monitorovanie dopadov na 
obyvateľstvo pri likvidácii munície. 

Konkrétnym výsledkom rokovania je 
súhlas ministra Bašku s návrhom vybu
dovať cestný obchvat obce Rohožník. 
Časť tohto obchvatu v dĺžke asi 500 m 
má byť vybudovaná v okrajovej časti 
VO Záhorie a umožní napojenie na exis
tujúcu štátnu cestu Malacky – Rohož
ník, ktorá pretína VO. Po stretnutí sta
rostov s ministrom sa zjednoduší aj vy

dávanie povolení na vstup na územie 
VO Záhorie pre obyvateľov obcí v blíz
kosti obvodu. Budú sa vydávať tlačivá 
žiadostí o povolenie na vstup do VO na 
obecných úradoch. V minulosti boli tie
to povolenia vydávané s platnosťou na 
jeden rok za správny poplatok 150  Sk. 
Teraz sa budú povolenia na vstup vydá
vať s platnosťou na tri roky.

„Prístup Ministerstva obrany Sloven
skej republiky a jeho organizácií vní
mam ako ústretový,“ hodnotí závery 
stretnutia Jozef Ondrejka, primátor Ma
laciek a podpredseda Združenia miest  
a obcí záhorskej oblasti. „Nateraz od
stupujeme od žiadosti o zrušenie Vo
jenského obvodu Záhorie. Naďalej si 
však myslíme, že oblasť vojenských ob
vodov by mala prejsť modernizáciou, 
ktorá nepochybne prinesie štátu znač
né úspory.“

iVaNa POTOČŇÁkOVÁ, -ts-

klub starostov [nateraz] odstúpil od žiadosti 
o zrušenie vojenského obvodu

stretnutie s poslancami 
5. volebného obvodu

Biomasa 
znižuje ceny 
tepla

Odborníci predpokladajú, že do 
piatich rokov sa zmení situácia vo 
využívaní biomasy. kúrenie bio-
masou znižuje ceny tepla a pri jej 
zavedení sa dajú čerpať peniaze z 
európskych fondov. 

„Úspory na teple možno dosiahnuť 
znížením spotreby tepla,” vymenováva 
možnosti člen predstavenstva Sloven
ského zväzu výrobcov tepla M. Hargaš. 
Druhým systémovým riešením je zmena 
palivovej základne veľkých výrobcov 
tepla z plynu, respektíve z fosílnych palív 
na systémy využívajúce obnoviteľné 
zdroje energie, najmä biomasu. 

Na Slovensku už existuje niekoľko 
úspešných miest, kde prešli na biomasu 
pri centrálnom zásobovaní tepla, a to 
dodávajú lacnejšie až do 50 – 100 korún 
(1,7 až 3,3 eur) za gigajoul oproti plyno
vým kotolniam. K mestám, ktoré využí
vajú biomasu, patria Zvolen, Hriňová, 
Malacky, Považská Bystrica, Trenčín. Pod
ľa M. Hargaša  Slovensko v najbližších  
rokoch čaká boom pri prechode na bio
masu. Spoločnosť Termming, a. s., sa  
pustila do vybudovania alternatívneho 
zdroja – kotolne K8 na biomasu celkom 
za 53 miliónov korún (1,8 milióna eur)  
v Malackách. Kotolňu, ktorá zásobuje 
teplom polovicu obyvateľov Malaciek, 
napojených na centrálne zásobovanie 
teplom, vďaka modernej technológii pri
spôsobili na výrobu tepla spaľovaním 
drevnej štiepky. Ide tu o dvojpalivové 
riešenie – dva kotly na drevnú štiepku  
s celkovým výkonom päť megawattov, 
ktoré dokážu plne nahradiť zemný plyn, 
iba s výnimkou extrémov pod –15° C. 
Uskutočnením zámeru sa napríklad v ro
ku 2007 podarilo dosiahnuť nižšie ceny 
ako v roku 2006. Ešte väčší prínos z tejto 
investície očakáva spoločnosť v tomto 
roku, keď ceny plynu prudko vzrastajú.

Zdroj: s-reality

Píšu o nás

•  V dňoch 6. – 8. 10. absolvoval primátor 
mesta J. Ondrejka na Ministerstve vnút
ra SR seminár o vnútornej správe samo
správnych organizácií. Na seminári vy
stúpili s prezentáciou skúseností z reali
zácie tzv. PPP projektov odborníci z Ne
mecka.
•  Minister obrany Jaroslav Baška  prijal  
7. 10. zástupcov Klubu starostov Malac
kého okresu J. Ondrejku, P. Tydlitáta (sta
rosta Gajár) a P. Švarala (starosta Rohož
níka). Klub starostov sa v septembri ob
rátil na predsedu vlády SR Roberta Fica 
a predsedu NR SR Pavla Pašku so žiados
ťou o zrušenie VO Záhorie.
•  Majetkovo nevysporiadaný pozemok 
pod budovou obchodného domu Stred 
bol 13. 10. predmetom rokovania medzi 
zástupcami Jednoty SD a primátorom 
mesta.
•  14. – 15. 10. sa uskutočnilo zasadnutie 
Rady a Predsedníctva Združenia miest 
a obcí Slovenska. Členom oboch orgá
nov je aj J. Ondrejka. Na programe za
sadnutí bola aktualizácia zákona o obec
nom zriadení, informácia o podpise vyš
šej kolektívnej zmluvy i stanovisko ZMOS 
k novele zákona o sociálnych službách 
a štátnemu rozpočtu na rok 2009. Sta
vovská organizácia slovenskej samo
správy pripravila sériu školení so zame
raním na služby v zamestnanosti a so
ciálne služby. Jedna z konferencií sa 
uskutoční 27. 11. v Malackách.

-ipo-
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Keďže mesto sa pustilo do 
projektu rekonštrukcie ze-
lene od obchodného do-
mu Lidl až po mestský 
úrad, neobišlo ani kultúrne 
pamiatky.

Táto oblasť zahŕňa Pomník padlých 
v 1. svetovej vojne pri MsÚ a Pomník 
padlých v 2. svetovej vojne na kláštor
nom námestí. V týchto dňoch sa rekonš
truujú. „Najali sme odbornú firmu, ktorá 
vyčistí a ošetrí pomníky tak, aby si za
chovali svoju podobu aj v ďalších ro

koch. Ošetrenie sa realizuje na
pustením špeciálnym konzer
vačným prostriedkom,“ infor
moval Ing. František Klíma, ve
dúci oddelenia životného pro
stredia. 

„Zrenovuje sa aj kovové oplo
tenie okolo Pomníka padlých pri MsÚ,“ 
vysvetľuje ďalej. Mesto však ráta s in
vestíciami do pamätníkov aj v rozpočte 
na rok 2009. „Máme v pláne opraviť 
spodné časti pomníkov, schody a po
destu,“ oznámil F.  Klíma. 

Text, foto: -sisa-

Niektorí pokladajú grafity za umenie, 
ktoré dokáže odviesť pozornosť od 
nepekných stavieb, iní sú absolútne 
proti. 

Čo si o grafitoch 
v meste myslia jeho 
obyvatelia?
Milan Kronauer, 
64 rokov

Grafity sa mi vôbec 
nepáčia. Podľa mňa ide 
len o to, že decká si nie
čo naškrabú na steny. 
Aleže to nemá hlavu 
ani pätu, to im je jedno. Ich rodičom treba 
dať na vedomie, že toto medzi detské hry 
nepatrí.

Marcel Janotka, 
19 rokov
Mne sa grafity páčia. 
Určite ide o umenie a ak 
sú na vhodnom mieste, 
neprekážajú mi. Takejto 
kultúre držím palce. 

Marián Hudec, 
61 rokov
Nepáči sa mi to. V istej 
miere to síce pekné je, 
ale v meste to nevy
znie. Rozhodne to nie 
je podľa môjho vkusu 
a je to vandalizmus.

Text, foto: -sisa-

Už niekoľko rokov sa pravidelne 
v Malackách, ale aj v okolí objavu-
jú skupinky „sviniek“. Niekomu 
prekážajú, iní sa na nich zasmejú. 
Objavujú sa väčšinou na ošarpa-
ných budovách a nevzhľadných 
železobetónových stĺpoch, výnim-
kou však nie sú ani činžiaky. 

Symbol mesta?
Je pravdepodobné, že pôvodcovi 

„malackých prasiatok“ ide o poukázanie 
na podobnosť s obyvateľmi mesta. Nie 
náhodou sú niektoré prasiatka ružové, 
šedé, usmiate, zamračené. Možno aj vďa
ka chuligánstvu sa nad sebou môžeme 
zamyslieť. 

Mesto vychádza v ústrety
Nie v každom prípade však ide o van

dalizmus. Dôkazom toho sú členovia OZ 
REVERT, ktoré vzniklo ako združenie pre 
mladých. OZ na čele s predsedom Lu
kášom Zápražným a podpredsedom Ro

manom Vaňom má 15 členov. Pred dvo
mi rokmi sa im podarilo zorganizovať je
dinú akciu svojho druhu v meste – Graf
fiti jam 2006. Bola to legálna možnosť 
pre sprejerov. Slovenská správa ciest po
volila „pomaľovať“ mostné piliere 
a mesto s návrhom súhlasilo. Podujatie 
malo približne 30 účastníkov. „Akcia do

padla dobre, ale šokovalo nás ne
pochopenie občanmi. Mnohí na 
nás volali políciu, hoci striekanie na pi
liere je legálne. Stačí sa ohlásiť na MsÚ 
a ešte sa nestalo, že by žiadosť zamietli,“ 
tvrdí R. Vaňo. 

Pouličné umenie
Ak bola akcia taká úspešná, prečo sa 

nekonal jej druhý ročník? „Jednoducho 
to nebolo nutné. Účastníci sa vtedy do
zvedeli, že tvorba grafitov je legálna, tak 
si nápady nemuseli šetriť na jeden deň 
v roku. Od roku 2006 sa toho na pilie
roch veľa zmenilo,“ pokračuje. Cieľom 

organizátorov bolo pripraviť akciu, kto
rá by sa dištancovala od primitívneho 
vandalizmu v meste. Zaujímavé je, že 
ani L. Zápražný, ani R. Vaňo nie sú spre
jermi. Chceli len dať priestor ľuďom, kto
rí majú talent. „Človek, ktorý sprejuje, 
vie, že na realizáciu mu stačí iba priestor, 
nie ilegálnosť,“ zhodli sa organizátori. 

Čo na to polícia?
„Za posledné obdobie sa výtržníctvo 

v tejto oblasti znížilo na minimum. Urči
te tomu pomohli oznámenia občanov 
aj kamerový systém. V MsP sú traja pre
ventisti, ktorí usporadúvajú vo všetkých 
školách v Malackách prednášky pre 5. 
a 8. ročník. Deťom vysvetľujeme, že nej
de o frajerstvo, ale o trestný čin,“ vysvet
lil Mgr. Vladislav Kunák, vedúci oddele
nia preventívnych aktivít MsP Malacky.

Text: SIMONA ŠÍPOVÁ
Foto: S. OSUSKÝ, S. ŠÍPOVÁ

SAMOSPRÁVA

PÝTAME SA
ZA VÁS

AnketA

Staré po novom
Jesenné  počasie a príprava záhrad na 

zimné obdobie sa začína. Tieto práce sa 
okrem iného vyznačujú pálením lístia,  
konárov a iného odpadu z rastlín. Tento 
rok MsP riešila 27 skutkov. Touto činnos
ťou vzniká reálne nebezpečenstvo vzni
ku požiaru predovšetkým vtedy, keď 
zhrabané kopy odpadu z odrezkov ko
nárov dohorievajú bez dozoru. V nepo
slednom rade hrozí i obmedzovanie oko
lia zápachom a dymom. Aj z tohto dôvo
du bude MsP venovať problematike zvý
šenú pozornosť. Upozorňujeme všetkých 
obyvateľov na území mesta, že v súlade 
s VZN mesta Malacky č. 6/2001 o zbe-
re, preprave a zneškodňovaní komu-
nálneho odpadu sa takáto činnosť za-
kazuje. Na základe uvedeného vyzýva
me občanov mesta na dodržiavanie uve
deného zákazu. Pálenie  komunálneho 

odpadu sa môže za určitých okolností 
stať aj trestným činom. O tom, že pálenie 
odpadu doma je protiprávne, často ľudia 
ani nevedia. Môže dokonca zasiahnuť po
lícia. Podnikateľom môže byť udelená po
kuta až do výšky pol milióna slovenských 
korún, občanom až do výšky 5000 Sk.

MsP odporúča takýto druh odpadu 
bezplatne vyviezť na zberný dvor na Hl
bokej ulici v neobmedzenom množstve, 
napr. na prívesnom vozíku, alebo na zber
ný dvor na Partizánskej ul., kde musí byť 
odpad vo vreciach.

V prípade zistenia prípadov zaklada
nia ohňov na verejných priestranstvách, 
vypaľovania trávy alebo pálenia odpadu 
v záhradách ohláste uvedenú skutočnosť 
Mestskej polícii Malacky na bezplatnom 
telefónom čísle 159.
Mgr. VLAdISLAV KUNÁK, preventista MsP

Pálenie komunálneho 
odpadu

Čo dokáže ulica [alebo] 

nie vždy ide o výtržnosť

dážď náladu nepokazil
Organizátori sa už od rána rozmiestňo

vali po parku na Kláštornom námestí. Tí 
štýlovo vyparádení zapadli do jesennej at
mosféry parku. Po chodníkoch rozostavali 
pulty a maliarske stojany, všetko ale pre
kazil dážď. Pre nepriaznivé počasie sa teda 
presunuli do SD MCK. Tu sa deti zabavili  
v tvorivých dielňach, kde vytvárali figúrky 
z hliny, maľovali na plátno, tvorili bižutériu 
či vyrábali drobné dekorácie a obdivovali 
sokoliarske umenie. Cieľom akcie bolo po

ukázať nielen na očividné bariéry, ale naj
mä na tie medziľudské. 

Zákernosť nemá hranice
„Vlani sme usporiadali nultý ročník ak

cie. Naši členovia spoločne s deťmi zo ZUŠ 
pripravili výstavu prác,“ oboznámila nás 
Mgr. Martina Ambrušová, riaditeľka Vstúp

te, n. o. Ako to bolo s propagáciou? „Trans
parenty vlastnoručne vyrábali deti zo stre
diska. Maľovali ich a našívali. V stredu ve
čer sme ich rozvešali po stromoch v parku 
a vo štvrtok sme ich našli strhnuté a dokr
čené v smetiakoch,“ priznala Mgr. M. Am
brušová. Je zarážajúce, že aj takáto akcia 
môže občanom Malaciek prekážať. 

Fantázia na predaj
Podujatie sa síce napokon konalo v SD 

MCK, v parku však zostal stánok s výrob

kami. Kreativite klientov strediska sa sku
točne medze nekladú, a tak si bolo z čoho 
vyberať. Ponúkali hlinené či textilné výrob
ky, ale aj vkusne naaranžované kaktusy či 
zlaté kamienky pre šťastie. A čo sa najviac 
cení, každý kus bol originál s veľkým ku
som srdca. 

Text, foto: -sisa-

Ľudia na jednotku
Upršané štvrtkové dopoludnie 16. októbra ožilo vďaka originálnemu podu-
jatiu. Išlo o prvý ročník akcie Malacky bez bariér, ktorú zorganizovalo reha-
bilitačné stredisko pre ľudí s mentálnym postihnutím Vstúpte, n. o. 

Riaditeľka Martina Ambrušová so svojimi klientami Vierkou a Peťom. 
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Vo vypredanom Kultúrním domečku 
ponamáhali bránice divákov a postarali 
sa o sľubný začiatok akcie. „Malacké pub
likum je výborné. Radi by sme sem zaví
tali aj častejšie, ale neviem, či sa na to 
maličké pódium zmestíme. No niečo vy
myslíme,“ sľúbil „vedúci“ RND Stanislav 
Štepka. 

„Zešli sa“ aj susedia
Na festivale sa predstavil Divadelní 

spolek Jiří z českých Poděbrad a v piatok 
predpoludním herci z Brna. Študentom 
predviedli príbeh o túlavom rytierovi 
Donovi Quijotovi a jeho „extrémne inte
ligentnej“ a obéznej spoločníčke Sanchy 
Anchy. Večer na príbeh nadviazali „do
speláckou“ verziou hry v čisto mužskom 
obsadení. V oboch prípadoch zapojili do 
predstavenia aj divákov, ktorí boli chví
ľami zaskočení svojským humorom pro
tagonistov. „Je to taká ,chrbtová kosť´ 
nášho repertoáru,“ prezradil Zdeněk Kor
čián, polovička Divadla Klauniky. „Úrov
ňou festivalu som prekvapený. Malacky 
mám rád, ešte stále nosím tričko, ktoré 
som dostal vlani,“ pokračuje. 

Amatéri i profesionáli
Piatkovým očakávaním boli profesio

náli z Prešporského divadla, ktorých je
dinou kulisou bolo premietacie plátno.

V sobotu ukázali svoj talent mladšie 
ročníky. V programe nechýbali žiaci LDO 
ZUŠ ani Štúdio mladých Divadla na ham
bálku, ktoré zožalo zaslúžený potlesk. Tí
nedžeri zabojovali o „hambáleček“, ktorý 
napokon získalo družstvo Gumkáči bez 
gumy. 

Improliga o „veliký hambál“ nasledo
vala v noci po predstavení Jakuba Nvotu 

a Kamila Žišku z Túlavého divadla. Ham
bál si odniesli Staré svište v zložení Mária 
Vinceková, Katarína Trenčanská a Michal 
Režný. 

Bez absencie
Posledný deň festivalu patril hostite

ľom. Deti zabavila rozprávka divadla Pi
raňa O Snehulienke, dospelí mohli vidieť 

drámu Krvavá svadba Divadla na ham
bálku. „Všetko sa uskutočnilo bez prob
lémov. Myslím, že účasť divákov prekva
pila viacerých,“ prezradil hlavný organi
zátor Vlado Zetek. Aj v noci boli sály pl
né. Čo viac dodať. Spokojní sú diváci aj 
zúčastnení. Nuž, dobré sa chváli samo.

Text: SIMONA ŠÍPOVÁ
Foto: S. Osuský

www.kia-slovakia.sk

*7 rokov/150 000 km na pohonné ústrojenstvo a 5 rokov/150 000 km na celý automobil. Platí pre KIA cee ‘d vo všetkých krajinách EU (+ Nórsko, Švajčiarsko, Island a Gibraltár) Kombinovaná spotreba: 4,7 – 7,4 l/100 km, emisie CO2: 125 – 174 g/km
**Platí pri nákupe cez KIA FINANCE, akontácii 48 935,-  Sk a 84 splátkach. Mesačná splátka zahŕňa DPH, havarijné poistenie aj povinné zmluvné poistenie. Platí pre základnú cenu pro_cee´d 414 700,- Sk R.P.M.N.: 8,0%

VO SVETE KDE 
NIČ NIE JE TRVÁCNE 

JE DOBRÉ MAŤ AUTO 
SO 7 ROČNOU ZÁRUKOU!

TERAZ ZA 7 000,- SK** MESAČNE 
S KOMPLETNÝM POISTENÍM!

Keby všetko bolo dôkladné ako Kia cee´d - auto so 7 ročnou zárukou. 
Popri modernom dizajne, 7 ročnej záruke, vysokom štandarde vybavenia, 

vyspelej technike a komforte vám KIA cee´d ponúka aj vysoký stupeň 
bezpečnosti. Dôkazom je zisk 5 hviezdičiek v testoch Euro NCAP. 

KIA cee´d už od 414 700,- Sk
Made in SlovaKIA
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„Intrákové“ spolubývajúce v podaní Babského divadla

Staré svište – víťazi Improligy o „veliký hambál“

Dvojica tvoriaca Divadlo Klauniky sa prezentovala skutočne originálnym humorom.

Život je javisko
Prvý októbrový víkend si Malačania užili na divadelnom festivale Zej-
deme sa na hambálku, ktorý sa konal už po druhý raz. Vo štvrtok 2. ok-
tóbra ho otvorili „tým najlepším z RND“ herci z Radošinského naivného 
divadla.

Prešporské divadlo zaujalo tanečnou zložkou.

Výstava z tvorby Martina Benku je po 
výstave Michala Tillnera v minulom roku 
druhou, ktorú podporila nadácia Pro Ma
lacky. Oslovili sme preto Miroslava Juzu, 
organizátora výstavy, s jedinou otázkou: 
Čo bude nasledovať v budúcom roku? 

„Ďalším umelcom bude Ľudovít Fulla, 
ktorý učil na malackom gymnáziu. Ide 
nám o spropagovanie určitého úseku je
ho života, o ktorom málokto vie,“ infor
moval organizátor výstavy Miroslav Juza. 

Organizátori pripravili súťaž, v ktorej 
môžete získať vecnú cenu.

Otázka
Film Zastrený farebný svet hovorí vo 

svojej 1. časti o detstve a učňovských ro
koch Martina Benku. Vo filme hrajú po
prední slovenskí herci a jednu z hlav
ných rolí stvárnil malacký rodák:

A. Karol Machata,
B. Alfréd Swan,
C. Ľubo Roman.

Správnu odpoveď pošlite do redakcie 
Malackého hlasu do 29. 10.

-red-

Čaká nás ďalšia výstava
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Koncom septembra sa začali sta
vebné práce výstavby 20 rodin
ných domov pri  Zámockom par
ku. Keďže chceme informovať ob
čanov, čo sa deje v Malackách, po
žiadali sme o bližšie informácie zá
stupcu developera výstavby spo
ločnosti J & J Property Invest Ing. 
Miroslava Píra. 

Ako vznikla myšlienka výstavby?
Hľadali sme pozemok na výstavbu 

rodinných domov alebo bytového do
mu v niektorej z mestských aglomerácií 
Bratislavského kraja. Odkúpili sme po
zemky oproti Zámockému parku, ktoré 
sme vyhodnotili ako veľmi zaujímavé 
pre bývanie. 

V čom je váš projekt výnimočný?
Architektúrou a veľmi dobrým urba

nistickým riešením. Sme napojení na 
kanalizačný zberač vedúci od nemoc
nice, takže domy budú mať kanalizáciu, 
hoci v tejto časti mesta ešte nie je vybu
dovaná. 

Aké je zázemie projektu?
Projekt zastrešuje developerská spo

ločnosť J & J Property Invest. Jej zakla
datelia a pracovníci majú skúsenosť  
v oblasti investičných a developer
ských činností a za sebou realizáciu 
úspešných projektov. 

Celý projekt je spolufinancovaný 
bankou ČSOB. 

Do ktorého zo segmentov trhu 
zapadá váš projekt? 

Do kategórie vyššej kvality bývania. 
Aké sú základné parametre rodin

ných domov? 

Na výber sú 3 typy – jednoduchý  
a elegantný Virginia, vidiecky Country  
a komfortný Bel Air. Úžitková plocha je 
173–177 m2, obytná plocha  je 140 m2. 
Domy sú dvojpodlažné, na prízemí je 
obývačka, kuchyňa, toaleta, technická 
miestnosť a garáž. Vo vyhotovení Štan
dard sú na prvom podlaží 3 obytné iz
by, šatník, kúpeľňa a WC. Vyhotovenie 

Komfort má kúpeľňu naviac. Pozemky 
majú približne 450 m2 až 470 m2 a ich 
šírka je od 13,5 m až po 19,5 m.

Dom sa predáva vo fáze holodomu, 
s prípravou na krb, klimatizáciu a elek
tronické ovládanie garážovej brány.  
V štandardnej výbave je audiovrátnik, 
zásuvky na rozvod TV a v každej obyt
nej miestnosti je internetová zásuvka. 

Za príplatok je možné v jednotlivých 
ponúkaných balíkoch doinštalovať vi
deovrátnika, dátovú sieť, alarm, do
máce kino, satelitný príjem a audio sys
tém. 

Ako záujemca získa kompletné 
informácie?

Na stránkach www.prizamockom
parku.sk a www.rolandreal.sk. V Ma
lackách máme k dispozícii kanceláriu 
so všetkými materiálmi o projekte. Viac 

informácií poskytuje aj realitná kance
lária Roland Real na čísle 0905 59 99 22 
alebo 0911 59 99 33.

Je možné financovať kúpu hypo
tekárnym úverom? 

Zástupcovia ČSOB sľúbili zjedno
dušené konanie a zvýhodnené pod
mienky poskytnutia úveru. Prvou 
splátkou je rezervačný poplatok, po 
ktorom nasleduje päť splátok. Poze
mok sa platí až v piatej splátke po ko
laudácii.

Ako to je s realizačným zabezpe
čením?

Máme zabezpečený projektový ma
nažment a manažment výstavby. Ge
nerálnym dodávateľom je Synta, s. r. o., 
ktorá má skúsenosti ako dodávateľ 
napr. pre Zipp, a. s., a Hant BA, a. s. 

Kolaudácie sú naplánované na sep
tember roku 2009.  

Je o novostavby záujem?
Aktuálne sú predané dva domy  

a máme rozpracovaný predaj s ďalšími 
vážnymi záujemcami. 

pr
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� Nová primárka
 Od októbra sa novou primárkou 

interného oddelenia stala MUDr. Karin 
Tomkuliaková.

� Vymedzené zdravotné obvody 
podľa BSK

 Gynekologická ambulancia
 Malacky:
 B. Němcovej, Duklianskych hrdinov, 

Džbankáreň, Hlboká cesta, Hurbanova, 
J. Kráľa, Lesná, Malé námestie, Nad 
výhonom, Oslobodenia, Písniky, 
Poľná, Rakárenská, Škultétyho, 
Táborisko, V. J. Kučeru, Vajanského

 Malé Leváre

 Ambulancia všeobecného lekára
 Malacky:
 Hlboká cesta, Hurbanova, Jesenského, 

J. Kubinu, Na majeri, Nad výhonom, 
Nová, Oslobodenia, Poľná, Rakárenská, 
Sládkovičova, Škultétyho, Vajanského

Každý pacient, ktorého čaká operačný 
zákrok v malackej nemocnici, má možnosť 
sám si vybrať operatéra na základe 
vlastných skúseností alebo pomocou 
zoznamu operujúcich lekárov.

Zoznam operatérov obsahuje najdôležitejšie 
informácie o každom lekárovi:
� dosiahnuté vzdelanie a atestácie lekára,
� špecializácie,
� zoznam pracovných skúseností,
� zoznam kurzov a školení,
� fotografiu lekára.

Zoznamy sú pacientom k dispozícii 
v jednotlivých ambulanciách.

Na základe získaných informácií sa pacient 
v súčinnosti s odporúčaním ošetrujúceho 
lekára môže rozhodnúť, u ktorého 
operatéra plánovaný zákrok absolvuje.

„Dôvera k lekárovi je jedným z hlavných 
pilierov úspešnej liečby. Dali sme preto 
pacientom možnosť, aby si vybrali lekára, 
ktorého poznajú a veria mu najviac,“ 
komentoval alternatívu výberu výkonný 
riaditeľ nemocnice Ing. Peter Kalenčík. 
„Spoplatnením služby chceme zároveň 
preventívne bojovať proti korupcii.“

Bližšie informácie nájdete na: www.nemocnicna.sk, www.medirexgoup.sk alebo sa informujte na tel.: 034/ 28 29 111.

Táto nadštandardná služba je prístupná 
na gynekologickom a chirurgickom oddelení 
a pacient za ňu zaplatí 3 500 Sk (116,18 €).

V súčasnej dobe majú pacienti možnosť 
vybrať si z nasledujúcich operatérov:

Gynekológia

� MUDr. Peter Blaško
� MUDr. Pavol Schiller
� MUDr. Matej Böhmer
� MUDr. Peter Harbuľák
� doc. MUDr. Pavol Bazovský, CSc.
� MUDr. Erika Stanislavová
� MUDr. Valéria Sadáková

Chirurgia

� MUDr. Vladimír Davinič
� MUDr. Svetozár Ferenčík
� MUDr. Milan Hric

Vyberte si toho, kto vám 
uvidí až dovnútra
Ponuka nadštandardných služieb v nemocnici sa opäť rozšírila. Pacienti 
si môžu nielen priplatiť za izbu s takmer hotelovým zariadením, ale 
v Nemocničnej, a. s., majú možnosť vybrať si aj lekára, ktorý ich v prípade 
nutnosti zákroku bude operovať.

� Noví lekári
 Ortopedická ambulancia I.
 MUDr. Peter BAKYTA
 Pondelok 7.30 – 15.00
 Utorok 7.30 – 15.00
 Streda operačný deň
 Štvrtok 7.30 – 15.00
 Piatok 7.30 – 15.00

 Objednajte sa 034/ 282 97 00

 Ortopedická ambulancia II.
 MUDr. Boris MAJESKÝ
 Utorok 7.45 – 12.45
 Štvrtok 7.45 – 12.45

 Objednajte sa 034/ 282 97 00

� Nová služba
 Od 1. októbra Nemocničná, a. s., 

ponúka novú službu nehradenú 
zo zdravotného poistenia.

 Za poplatok 300 Sk (9,96 €) nemocnica 
klientom narodeným v Malackách 
vyhľadá údaje o presnom čase 
narodenia z pôrodnej knihy.

Novinky

Špeciálna ponuka 
z lekárne NEMOCNIČNÁ

Calibrum
� 30 tabliet

– obsahuje všetky potrebné vitamíny 
a minerály (13 vitamínov, betakarotén, 
14 minerálov),

– výrazne posilňuje obranyschopnosť 
organizmu a zaisťuje tak 
silnejšiu ochranu pred chrípkou 
a nachladnutím, 

– určené všetkým ľuďom v aktívnom 
veku.

198,40 Sk 99,20 Sk
 6,59 €  3,29 €

Balneum Hermal
� prísada do kúpeľa

– pokrýva pokožku olejovým filmom, 
ktorý slúži ako prechodná ochranná 
vrstva,

– je vhodná pre tých pacientov, ktorí 
majú v pokožke nedostatok látok 
tukovej povahy,

– používa sa na podpornú liečbu 
tých pacientov, ktorí majú ťažkosti 
so suchou a svrbiacou pokožkou, ako 
napríklad pri atopickom ekzéme.

163,70 Sk 81,80 Sk
5,43 € 2,72 €

BioDrain
� očistný program

– je jemný, efektívny, obsahuje 
byliny, ktoré prirodzene podporujú 
prirodzený očistný a detoxikačný 
proces.

1016 Sk 508 Sk
33,73 € 16,86 €

Novinky

Špeciálna ponuka 
z lekárne NEMOCNIČNÁ

Nemocničná a.s., člen MEDIREX GROUP

Duklianskych hrdinov 34  901 22 Malacky

adresa pre fakturáciu: 1. mája 41  902 01 Pezinok

tel.: +421 34 28 29 111  fax: +421 34 28 29 124  www.nemocnicna.sk  www.medirexgroup.sk

IČO: 35 865 679  DIČ: 2021745924  bankové spojenie: Tatra banka 2620028193/ 1100, Slovenská sporiteľňa 0182719875/ 0900

Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu BA I, odd.: Sa, vložka č.: 3178/ B

Zmluva o výbere lekára – operatéra

č. ……………………………………

MUDr. Pavol Schiller

promovaný 1977

Doterajšia prax: 1981 – 2004 Gynekologicko -pôrodnícke 

 
odd. Sanatórium Koch Bratislava

 
2004 – 2005 Gynekologicko-pôrodnícke odd. NÚTaRCH Bratislava

 
2005 – doteraz Gynekologické oddelenie, Nemocničná a. s., 

 
Nemocnica Malacky

Štúdijný pobyt: 1998 Gynekologická klinika Univerity v Ľubľane 

 
v urogynekologickej oblasti

Počet atestácií: I. a II. st. v odbore gynekológia a pôrodníctvo

Špecializuje sa na:  endoskopické výkony laparoskopické a hysteroskopické 

 
 urogynekologické operačné výkony, vrátane riešení močovej inkontinencie

 
 abdominálnu a vaginálnu operatívu

MUDr. Peter Blaško

promovaný 1986

Doterajšia prax: 1986 – 2004 II. gynekologicko-pôrodnícka klinika FNsP a LF UK 

 
Bratislava-Ružinov

 
2004 – doteraz Gynekologické oddelenie, Nemocničná a. s., 

 
Nemocnica Malacky

Počet atestácií: I. a II. st. v odbore gynekológia a pôrodníctvo

Špecializuje sa na:  endoskopické výkony laparoskopické a hysteroskopické

 
 urogynekologické operačné výkony, vrátane riešení močovej inkontinencie

 
 abdominálnu a vaginálnu operatívu

MUDr. Matej Böhmer

promovaný 2004

Doterajšia prax: 2004 – doteraz Gynekologické oddelenie, Nemocničná a. s., 

 
Nemocnica Malacky

Počet atestácií: v predatestačnej príprave
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Prinášame do Malaciek 
nový štýl rodinného bývania
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Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Malackách začal projekt realizovať 
od 9. 2. 2004.

Zámer a cieľ realizácie projektov
Hlavným zámerom projektu je pod

pora udržiavania pracovných návykov 
uchádzačov o zamestnanie s dôrazom 
na dlhodobo nezamestnaných v hmot
nej núdzi. Cieľom projektu je poskytnúť 
pomoc a podporu tým obciam, právnic
kým a fyzickým osobám, ktoré organi
zovaním aktivačnej činnosti podporujú 
udržiavanie pracovných návykov. V rám
ci projektu sa týmto subjektom posky
tuje príspevok na aktivačnú činnosť, 
ktorý je možné použiť na úhradu časti 
nákladov na ochranné osobné pracov
né prostriedky, úrazové poistenie uchá
dzačov o zamestnanie, na úhradu cel
kovej ceny práce zamestnanca, ktorý or
ganizuje aktivačnú činnosť. Aktivačná 
činnosť sa realizuje formou menších 
obecných služieb pre obec, organizova
ných obcou a formou dobrovoľníckych 
prác organizovaných právnickou alebo 
fyzickou osobou uvedenou v zákone  
o službách zamestnanosti.

Výber uchádzačov o zamestnanie 
Do projektu je spolu zaradených 

3061 uchádzačov o zamestnanie. Zara
dení sú občania evidovaní dlhodobo na 
úrade práce, poberajúci dávky v hmot
nej núdzi. Uchádzači o zamestnanie vy
konávajú väčšinou práce pri zveľaďova
ní obcí, ako napr. úprava verejných prie
stranstiev, čistenie interiérov, likvidácia 
čiernych skládok, drobné stavebné prá
ce, oprava a natieranie oplotenia, od
pratávanie snehu, skrášľovanie život
ného prostredia, pomocné maliarske  
a údržbárske práce, pomocné adminis
tratívne práce, pomoci pri práci s deťmi, 
so zdravotne postihnutými občanmi, 
pomocné práce v kuchyni. 

Financovanie
Aktivačná činnosť je spolufinancova

ná z prostriedkov Európskeho sociálne
ho fondu. Financovanie sa uskutočňuje 

formou refundácie oprávnených výdav
kov. Finančné prostriedky sa väčšinou 
využívajú na kúpu čistiacich prostried
kov, ochranných pracovných prostried

kov, pracovného náradia, drobné ob
čerstvenie pre uchádzačov o zamestna
nie, na úhradu časti nákladov na mzdu 
koordinátora aktivačnej činnosti, na úra
zové poistenie a na iné náklady spojené 
s vykonávaním aktivačnej činnosti. 

Celkový rozpočet na projekt bol 
9 630 609,30 Sk. Do konca mesiaca sep
tembra 2008 sme vyčerpali sumu 
8 747 602,40 Sk. Plnenie na 90,83 %.

Touto cestou by sme chceli poďako
vať všetkým obciam a organizáciám, 
ktoré spolupracovali s naším úradom 
v rámci uvedeného národného projek
tu.                  -pr-

Cieľ projektu
• uľahčenie vstupu a návratu uchá

dzačov a záujemcov o zamestnanie na 
trh práce prostredníctvom vzdelávania 
a prípravy pre trh práce, zodpovedajú
cich požiadavkám pracovných miest 
a individuálnym potrebám uchádzačov 
o zamestnanie

• znižovanie podielu uchádzačov  
a záujemcov o zamestnanie bez ukonče
ného základného a stredného odborné
ho vzdelania na celkovom počte uchá
dzačov a záujemcov o zamestnanie

• získanie odborných zručností uchá
dzačov o zamestnanie formou zamest
naneckej praxe

Využitie finančných prostriedkov
Národný projekt je spolufinancovaný 

z Európskeho sociálneho fondu a štátne
ho rozpočtu.

Financovanie sa uskutočňuje formou 
refundácie oprávnených výdavkov. 
V rámci tohto projektu sú financované 
oprávnené výdavky na kurzovné, cestov

né a stravné, dávka počas vzdelávania a 
príspevky pre rodinu s deťmi.

Rozpočet národného projektu:
5 653 631,10 Sk
Čerpanie k 30. 9. 2008: 4 242 680,30 Sk
% plnenia k 30. 9. 2008: 75,04 %

Splnenie cieľov – 
výsledky projektu
 • v priebehu sledovaného obdobia 

bolo realizovaných celkovo 34 kurzov, 
do ktorých bolo zaradených 430 uchá
dzačov o zamestnanie, z toho bolo 19 
záujemcov o zamestnanie. Vzdelávanie 
zatiaľ ukončilo 366 uchádzačov o za
mestnanie a 18 záujemcov o zamestna
nie.

 • z toho v rámci regionálneho projek
tu boli realizované dva kurzy – robotníc
ke profesie – obsluha vysokozdvižného 
vozíka a zváračský kurz, ktorých sa zú
častnilo 28 uchádzačov o zamestnanie 
a jeden záujemca o zamestnanie

 • najväčší záujem bolo o kurzy: počí
tače pre začiatočníkov a pokročilých, úč
tovníctvo, strážna bezpečnostná služba, 
obsluha vysokozdvižného vozíka, ako si 
založiť živnosť. Ďalšie organizované kur

zy boli: kozmetička, manikúra – pedikú
ra, masérske služby, opatrovateľka, zvá
račský kurz, kaderníčka, kuchár, čašník –
servírka

 • najväčšia úspešnosť po absolvovaní 
vzdelávania bola zaznamenaná v kur
zoch: počítače, účtovníctvo, strážna bez
pečnostná služba, vysokozdvižný vozík 
a v oblasti služieb – samozamestnanie – 
kozmetička, manikúra – pedikúra, ma
sérske služby.

Zo strany uchádzačov o zamestnanie 
nebol prejavený záujem o dokončenie 
základného vzdelania a ukončenie po
sledného ročníka strednej školy. 

Projekt sa konal v súlade s časovým 
harmonogramom a obsahovým zame
raním. Touto cestou úrad ďakuje za dob
rú spoluprácu všetkým konečným uží
vateľom. 

-pr-

Montáž SadrokartónoV
MaliarSke práCe

0907 42 86 12
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oBeC GaJarY
Hlavná 67, 900 61, tel.: 034/779 71 32, fax: 034/779 74 19
e-mail: starosta@gajary.sk

obec Gajary vyhlasuje v zmysle zákona nr Sr č. 552/2003 
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákona Snr  
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  
zmien a doplnkov výberové konanie na obsadenie funk-
cie

Hlavný kontrolór
obce Gajary 
s nástupom ihneď

pracovné podmienky:
výkon práce bude v obci Gajary – 1/3 úväzok. 
kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie 
Výhodou bude:
•  prax v oblasti verejnej správy a v kontrolnej činnosti
•  skúšky hlavného kontrolóra 

•  prax v oblasti ekonomiky minimálne 5 rokov 
•  ovládanie PC – Word, Excel, internet
•  znalosť zákonov o účtovníctve, zamestnanosti, Zákonníka 

práce, o výkone práce vo verejnom záujme, o sťažnostiach, 
o finančnej kontrole, obchodný zákonník, občiansky zákon
ník, o obecnom zriadení, o majetku obcí a súvislosti s inými 
právnymi predpismi, zákon o rozpočtových pravidlách

 Zoznam požadovaných dokladov:
•  prihláška 
•  profesijný životopis 
•  doklad o vzdelaní  a praxi 
•  výpis z  registra trestov – originál nie starší ako 3 mesiace 
•  koncepciu činnosti hlavného kontrolóra v rozsahu maxi

málne troch strojom písaných strán A4 s tridsiatimi riadka
mi

•  písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov  
pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR SR  
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 
Prihlášku doručte poštou v zalepenej obálke alebo osobne 
na Obecný úrad v Gajaroch do 28. 11. 2008 do 12.00 h 
s označením Výberové konanie Hk.
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Cudzie slová začínajúce  
písmenom r:
 rabat  zrážka z ceny;
 taJniČka č. 4  obnovenie;
 rabiát  zúrivec;
 regata  preteky lodí;
 rabies  besnota;
 ring  kruh, bojisko;
 raglán  odevný strih;
 róba  dámske večerné šaty;
 rádius   polomer;
 rozela   austrálsky papagáj;
 taJniČka č. 3  šermiarska zbraň;
 taJniČka č. 1  prežúvanie potravy;
 rebel   odbojník, burič;
 roráty  ranná omša katolíkov;
 recenzia  odborný posudok; 
 rošáda  šachový ťah s vežami;
 recesia  ústup, pohyb späť;
 taJniČka č. 2  ázijský vozík;
 recidíva  opakovateľnosť; 
 taJniČka č. 5  dlhé úzke údolie; 

 refiž  nástupný ostrovček; 
 rigorizmus  prehnaná prísnosť;

 
VodoroVne a zlepenina hliny; naj

väčší rímsky historik a dejepisec; hlavné 
mesto Senegalu B kartársky výraz; sko
nal; polomer; uhorka po česky; nikel  
C známa presklená budova v centre Ma
laciek; lesný dravec; stred slova kváka; 
časť slova odmerajú – obrátene; hlas psa 
d domácke meno Doroty; tajnička č. 1; 
predajný stôl v obchodoch e on po ne
mecky; čin; náter; síra; dôstojník z vesmír
nej lode Enterprise; vlastniť; býk bez za
čiatku F arma bez jednej spoluhlásky; 
tajnička č. 2; draslík; tajnička č. 3; do
mácke meno Izabely G svetoznámy vý
robca topánok; súdny spor zastarane; 
označenie predmetu úradného listu; ná
kazlivá choroba; nebdel.

ZViSle 1 staroveká pevnosť; címer  
2 tajnička č. 4 3 učebné zariadenie; kry

ha po česky; nech po česky 4 lodenica; 
aker po česky; spojka 5 rieka v Rusku; 
odhad na výsledok 6 očakával so stra
chom; Krajská rada 7 samohlásky v slove 
aleja; pohorelská vodná nádrž 8 rím
skych 150; druh kŕmnej strukoviny; rím
skych 5 9 pochádzajúce z Iránu 10 uka
zovacie zámeno; káder v Prahe; vápnik 
11 Ulice Karla Effu; centro atlantické 

združenie výrobcov áut 12 významné 
stretnutie najvyšších predstaviteľov; 
predložka s 3. p. 13 autor rozprávky Čert 
a Káča; mier po česky 14 otázka na spô
sob; naparuj; predložka so 7. p. 15 Krá
ľovská akadémia; závod na výrobu oce
le; neprestajne po záhorácky 16 metóda 
skúmania predmetu alebo javu 17 taj-
nička č. 5; nečistota.

NA POMOC: 11 CaaM;
Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

KUPÓN

18

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali 
správne vylúštenie tajničky – 1. pa-
raván, 2. port, 3. plak – sme vyžrebo
vali Júliu limanovskú z Mierového 
námestia v Malackách, ktorá získava 
celoročné predplatné magazínu Že
na. 

MALACKÝ
HLAS
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KrížovKA

Kto chce súťažiť o celoročné predplatné 
magazínu Žena, nech pošle kupón spolu 
so správnymi odpoveďami do 29. októb-
ra a zaradíme ho do žrebovania.

ČASOPIS DO KAŽDEJ KABELKY

Moderná žena, Račianska 66, 831 02 Bratislava
Tel.: 02/49 20 74 36, fax: 02/49 20 74 38 

e-mail: marketing@modernazena.sk
www.modernazena.sk

Sníva Tomáš Maštalír o  silikónovej 
kráske?

Ste v zhone, meškáte a  nestíhate? Máme 
návod ako zlikvidovať časožrútov!

Odhalili sme Sibyline proroctvá

Chcete sa zbaviť dioptrií, alebo si zlepšiť 
zrak? Poznáme účinné cvičenia.
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OKTÓBER 2008

SIBYLA
JASNOVIDKA, 
KTORÁ 
PREDBEHLA ČAS

MYLNÉ DIAGNÓZY
TAKMER PRIŠLA O RUKU

TRAPASY 
SLÁVNYCH

NA ZJEDENIE8MUŽOV

NEBEZPEČNÁ
HRA

PRIZNANIE

VAROVNÉ SIGNÁLY  

OHROZUJÚ ZDRAVIE

VOĽNÉ 
RADIKÁLY

BÁJEČNÉ JESENNÉ 
POCHÚŤKY

ZÁZRAČNÉ LIEKY 
PROTI CHRÍPKE
z domácej lekárne

Orezané nohy 
kvôli móde?

DVD
pre labužníkov
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SERVIS ČITATEĽOM  •  INZERCIA

vyhodnotenie Národného projektu č. IIIa 

vzdelávanie a príprava nezamestnaných 
pre trh práce a zamestnanecká prax

 
tento projekt sa v Malackách začal realizovať 24. 3. 2006 a končí sa 31. 12. 2008.
národný projekt č. iiia – obsahom projektu je na základe identifikácie individuálnych kvalifikačných potrieb uchá-
dzačov a záujemcov o zamestnanie a kvalifikačných požiadaviek pracovných miest uplatnenie širokého okruhu vzde-
lávania a prípravy pre trh práce, zameraných na poskytovanie rozličných typov zručností, ktoré umožnia uchádza-
čom a záujemcom o zamestnanie zlepšiť celkovú orientáciu na trhu práce, zlepšiť schopnosť hľadať, získať a udržať si 
zamestnanie, zlepšiť zamestnateľnosť, získať zamestnanie u konkrétneho zamestnávateľa alebo začať prevádzkovú 
samostatnú činnosť.

vyhodnotenie Národného projektu č. v 

Aktivácia
nezamestnaných 
a nezamestnaných 
s nízkou motiváciou 
odkázaných na dávku 
v hmotnej núdzi
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Ciele projektu:
•	 	zvýšenie	 počtu	 vytvorených	 pracov

ných	miest	u	zamestnávateľov	pre	ob
čanov	so	zdravotným	postihnutím

•	 	zvýšenie	 počtu	 vytvorených	 pracov
ných	miest	na	samozamestnanie	uchá
dzačov	o	zamestnanie	so	zdravotným	
postihnutím

•	 	zvýšenie	 motivácie	 občanov	 so	 zdra
votným	 postihnutím	 nájsť	 uplatnenie	
na	 otvorenom	 alebo	 podporovanom	
trhu	 práce	 prostredníctvom	 samoza
mestnania

•	 	zvýšenie	 motivácie	 zamestnávateľov	
vytvárať	pracovné	miesta	pre	občanov	
so	 zdravotným	 postihnutím	 v	 rámci	
podporovaného	trhu	práce

•	 	zvýšenie	záujmu	zamestnávateľov,	ve

rejného	sektora	a	mimovládnych	orga
nizácií	o	spoluprácu	s	úradmi	práce,	so
ciálnych	vecí	a	rodiny	pri	zamestnáva
ní	občanov	so	zdravotným	postihnu
tím	

Aktivity projektu:
•	 	zabezpečovanie	publicity	projektu	
•	 	prijímanie	žiadostí	o	príspevky	
•	 	spracovanie	žiadostí
•	 	uzatvorenie	 písomných	 dohôd	 so	 za

mestnávateľmi,	resp.	s	uchádzačmi	o	za
mestnanie	so	zdravotným	postihnutím	
o	poskytnutí	príspevkov

•	 	výber	vhodných	uchádzačov	o	zamest
nanie	so	zdravotným	postihnutím	pod
ľa	požiadaviek	zamestnávateľa

•	 	úhrada	príspevkov	

•	 	monitorovanie	 implementácie	projek
tu

•	 	kontrola	implementácie	projektu	

Splnenie cieľov – 
výsledky projektu:
•	 	publicitu	projektu	zabezpečujeme	prie

bežne	formou	inzercie	v	regionálnej	tla
či,	 podávaním	 informácii	 na	 stretnu
tiach,	odovzdávaním	publikačných	ma
teriálov,	 plagátov	 a	 samolepiek	 s	 lo
gom	Európsky	sociálny	fond

•	 	počet	 vytvorených	 pracovných	 miest	
v	chránenej	dielni	alebo	na	chránenom	
pracovisku	u	zamestnávateľov	–	14

•	 	počet	 uchádzačov	 o	 zamestnanie	 so	
zdravotným	 postihnutím,	 ktorí	 začali	
vykonávať	samostatnú	zárobkovú	čin
nosť	v	chránenej	dielni	alebo	na	chrá
nenom	pracovisku	–	7

•	 	počet	 udržaných	 pracovných	 miest	
v	chránených	dielňach,	resp.	udržaných	
chránených	pracovísk	prostredníctvom	
príspevkov	 na	 úhradu	 prevádzkových	

nákladov	a	na	úhradu	nákladov	na	do
pravu	zamestnancov	–	125

Využitie finančných prostriedkov: 
Národný	 projekt	 je	 spolufinancovaný	

z	Európskeho	sociálneho	fondu	a	štátne
ho	 rozpočtu.	 Financovanie	 sa	 uskutoč
ňuje	formou	refundácie	oprávnených	vý
davkov.	Rozpočet	NP	–	8	889	210,90	Sk.

Čerpanie	k	30.	9.	2008	–	7	714	744,10	
Sk.	Plnenie	na	86,79	%

Počty	 vytvorených	 pracovných	 príle
žitostí	 pre	 občanov	 so	 zdravotným	 po
stihnutím	sú	nižšie	v	porovnaní	s	 inými	
nástrojmi	aktívnych	opatrení	trhu	práce,	
treba	však	brať	do	úvahy,	že	občania	so	
zdravotným	postihnutím	tvoria	špecific
kú	 skupinu,	 ktorá	 si	 vyžaduje	 osobitné	
pracovné	 podmienky	 vrátane	 nárokov	
na	ich	pracovný	výkon.

Projekt sa koná v súlade s časovým 
harmonogramom a obsahovým za-
meraním. Touto cestou úrad ďakuje za 
dobrú spoluprácu všetkým konečným 
užívateľom o poskytnutie nenávrat-
ného finančného príspevku.               -pr-

Sú chvíle v živote človeka, ktoré si 
vyžadujú slávnostné obradné 
zvládnutie. Za prvú možno pokla-
dať krst. Na ten sa sami nepamätá-
me a v plnej réžii ho zvládli naši ro-
dičia. Prvé sväté prijímanie, stuž-
ková, promócie či uzatvorenie man-
želstva sú však už udalosti, do kto-
rých sme aktívne vstupovali v čase 
príprav a naša vôľa sa v nich už od-
zrkadľovala. Poslednú rozlúčku so 
živými  neovplyvníme, hoci sa nás 
bude bytostne dotýkať. Usporia-
dať dôstojný pohreb najbližším, je 
úloha, ktorú si každý želá zvládnuť 
so cťou. Sú to okamihy, ktoré sa 
natrvalo vryjú do pamäti a v prípa-
de neúspechu aj do svedomia. Ako 
ich čo najlepšie zvládnuť?

Pohreby kedysi a dnes
Rituál	spojený	s	uložením	smrteľné

ho	 tela	 a	 odchodom	 jeho	 nesmrteľnej	
duše	na	večnosť	bol	oddávna	prirodze
ný	a	posvätný.	A	príprava	pohrebu?	Po
zostalí	sa	dohodli	s	kňazom	na	termíne	
pohrebu,	hrobárovi	zaplatili	za	vykopa
nie	 hrobu,	 u	stolára	 si	 objednali	 truhlu	
s	výzdobou	a	svojho	drahého	pripravili	
a	 obliekli	 sami.	 Postarali	 sa	 o	 hudbu	

a	speváčky	(plačky),	pripravili	kar.	Rakvu	
k	 hrobu	 odnášali	 štyria	 muži	 z	 rodiny	
a	pod	dozorom	hrobára	ju	aj	uložili	do	ze
me.	Všetky	 tieto	 úkony	 robili	 poslednú	
rozlúčku	osobnejšou	a	pozostalí	na	nej	
cítili	osobnú	účasť	–	robili	pre	svojho	blíz
keho	z	úprimného	srdca	to	posledné.

Takýto	 zjednodušený	 (a	 aj	 lacnejší)	
spôsob	 organizácie	 poslednej	 rozlúčky	
sa	dodnes	zachoval	vo	väčšine	obcí	na	
Slovensku.	

Ako je to v Malackách
Malacky	sú	okresné	mesto	a	ako	káže	

rytmus	 dnešnej	 doby,	 aj	 pohrebníctvo	
sem	už	dávnejšie	zavítalo	ako	novodobá	
oblasť	podnikania	v	podobe	kompletnej	
ponuky	služieb	pozostalým	–	od	mani
pulácie	so	zosnulým	a	až	po	samotnú	or
ganizáciu	pohrebu.	Pohrebná	služba	sa	
na	základe	úmrtného	listu	dohodne	s	po
zostalými	na	podrobnostiach	organizá
cie	 pohrebu	 a	 všetko	 ostatné	 sa	 deje	
v	 jej	 réžii.	Zdanlivý	komfort,	keď	všetky	
vaše	starosti	preberá	na	svoje	plecia	pro
fesionálna	ustanovizeň,	nahrádzajú	pod
vedomé	obavy,	či	sa	s	vaším	blízkym	za
obchádza	tak	úctivo,	ako	by	ste	si	to	pred
stavovali.	Rodina	priskoro	stratí	kontakt	
so	zosnulým	a	skutočnosť,	že	im	je	upre

tá	 osobná	 účasť	 a	 možno	 i	 kontrola,	
v	 nich	 vzbudzuje	 prirodzený	 nepokoj.	
Na	škodu	veci	je	aj	to,	že	v	úsilí	o	čo	naj
dôstojnejšie	 zvládnutie	 poslednej	 roz
lúčky	nemajú	na	výber.	V	meste	je	jediné	
pohrebníctvo.

Pozostalí dostávajú službu, 
sú teda spotrebitelia
Väčšina	z	nás	sa	v	roli	organizátorov	

pohrebov	ocitá	bez	skúseností.	V	žiali	zo	
straty	 blízkeho	 si	 ľudia	 neuvedomujú,	
že	 vo	 vzťahu	 k	 pohrebnej	 službe	 sa	
z	nich	stali	spotrebitelia.	A	ako	takí	majú	
na	všeličo	nárok.	

Vedia	o	tom,	že	v	prípade	neetického	
zaobchádzania	 alebo	 pri	 neposkytnutí	
služieb	 v	 zodpovedajúcej	 kvalite	 sa	
môžu	sťažovať?	Stalo	sa	vám,	že	vás	pro
fesionálna	ustanovizeň	presviedčala,	že	
pohreb	stačí	objednať	ústne?	Nedostali	
ste	to,	na	čom	ste	sa	dohodli?	Nevideli	
ste	 vopred	 cenník	 všetkých	 služieb	
a	úkonov?	Nepoznali	ste	vopred	orien
tačnú	sumu	za	pohreb?	Vyúčtovali	vám	
všetky	 služby	 v	 jednom	 potvrdení	 bez	
rozpisu	 jednotlivých	 položiek?	 Nedo
stali	ste	možnosť	platiť	inak	ako	v	hoto
vosti?	

Všetko	nesprávne.	Zákon	 je	na	stra

ne	 spotrebiteľa	 a	 je	 aj	 v	záujme	 ostat
ných	 nazbierať	 silu	 a	domáhať	 sa	 svo
jich	práv.	

Ste nespokojní? 
Sťažujte sa!
Pohrebná	služba	 je	druh	živnosten

ského	podnikania,	ktoré	podlieha	záko
nu	 č.	 470/2005	 o	 pohrebníctve.	 Ten	
upravuje	všetky	povinnosti	prevádzko
vateľov	 pohrebníctiev.	 Ak	 máte	 po
chybnosti	o	ich	dodržiavaní,	obráťte	sa	
na	príslušný	živnostenský	úrad.	Pri	ne
uspokojení	práv	spotrebiteľa	možno	po
dať	podnet	na	Slovenskú	obchodnú	inš
pekciu.	Inšpektori	SOI	vykonajú	kontro
lu,	či	poskytovatelia	služby	dodržiavajú	
povinnosti	a	zákazy,	vyplývajúce	im	zo	
Zákona	 NR	 SR	 č.	 520/2007	 o	 ochrane	
spotrebiteľa.	Porušenie	zákona	má	správ
	ny	 orgán	 právo	 sankcionovať	 pokutou	
podľa	závažnosti	až	do	výšky	2	mil.	Sk.	
Zle	zvládnutý	pohreb	vám	to	síce	už	ne
napraví,	 ale	 orgány	 kontroly	 môžu	 ko
nanie	 poskytovateľov	 služieb	 zmeniť.	
Počítajte	však	s	tým,	že	nápravu	dosiah
nete,	iba	ak	ste	s	poskytovateľom	služby	
vopred	spísali	objednávku	s	vyčíslením	
všetkých	služieb	a	ich	cien.

TATIANA BÚBELOVÁ 

Od  29. 9.  do  14. 10.
Boris	 Zálesňák	 –	 RNDr.	 Mária	 Brimi
chová,	Miroslav	Egl	–	Veronika	Polá
ková,	 Branislav	 Ruža	 –	 Petra	 Fórová,	
Marek	Veisman	–	Martina	Doležalová

NIE SÚ MEDZI NAMI:

POVEDALI SI ÁNO:

Od  29. 9.  do  14. 10.
František	Hujsa,	*1931,	Malac

ky;	Ladislav	Hurban,	*1937,	Malacky;	
Julia	Matejovičová,	*1943,	Borský	Svä
tý	Jur;	Bernardína	Vrablecová,	*1937,	
Zohor;	Tibor	Mládek,	*1940,	Malacky;	
Johana	Dobrovodská,	*1911,	Malac
ky;	 Ing.	 Ján	Konček,	*1944,	Malacky;	
Jaroslav	Májek,	*1927,	Malacky;	Alž
beta	Kadlíčková,	*1926,	Moravský	Svä
tý	Ján

†

SpomienkY

SpoločenSká kronika

Knižnica	MCK	pozýva	na	besedu

so spisovateľom
ivanom lehotským
Autor	predstaví	knihu	
Moje diery v ementáli
Štvrtok	23.	10.	o	17.00	h
v	Knižnici	MCK	na	Záhoráckej	ul.	1919

pozvánka

KULTÚRA • SPOLOČENSKÁ KRONIKA • OZNAMY

vYSYpanÉ z oBálkY

Dovoľte	mi,	predstaviť	sa.	Volám	sa	Jas-
mínka Csefalvayová,	 narodila	 som	 sa		
1.	10.	2008	rodičom	Michaele	a	Georgovi	
Csefalvayovcom,	bračekovi	Sayedovi.

Máloktorá udalosť v živote nás 
robí takými zraniteľnými ako smrť 
niekoho z najbližších. A máločo v na-
šom živote je také isté ako fakt, že sa 
s ňou skôr či neskôr osobne stretne-
me. Okrem smútku zo straty blízke-
ho na  nás v tej chvíli čaká aj úloha 
zabezpečiť obrad poslednej rozlúč-
ky. Niečo, s čím väčšina z nás nemá 
veľké skúsenosti, a preto s úľavou 
uvíta ponuku pohrebných ústavov. 

Keď nedávno zomrela moja mama, 
nemajúc žiadne skúsenosti s organizova
ním pohrebu, obrátili sme sa na prvé po
hrebníctvo, na ktoré sme narazili v centre 
mesta. Hneď pri  prvom stretnutí s jej ma
jiteľom nás zaskočilo jeho prinajmenšom 
neprofesionálne správanie. Nič to, otočili 
sme sa vo dverách, veď v Malackách je 
určite viac pohrebníctiev. Na naše veľké 
prekvapenie (a sklamanie) však konku

rencia v tejto oblasti chýba. Čeliac skutoč
nosti, že pohreb sa nedá dlho odkladať 
a mamu chceme pochovať v Malackách, 
napokon sme kapitulavali a vrátili sme 
sa. Dúfali sme, že ak sa dohodneme na 
konkrétnych úkonoch a na primeranom 
honorári za ich zabezpečenie, nemôže sa 
stať nejaká veľká chyba. Bohužiaľ, már
ne. Obradu  nielenže chýbala  úcta a dôs
tojnosť, ale nebolo postarané ani o všet
ky objednané služby. Reakcia na naše vý
hrady pripomínala skôr správanie pred
staviteľa bezkonkurenčnej moci v hlboko 
totalitnej spoločnosti ako správanie ob
chodníka k zákazníkovi – pozostalému  
v čase, keď sa zaraďujeme medzi vyspelé 
štáty. Jediné, čo bolo na tomto obrade na 
európskej úrovni, bola výška požadova
ného honorára. Nechce sa mi veriť, že by 
naša skúsenosť so spomínaným pohreb
níctvom bola ojedinelá. Čo na to ostatní 
Malačania?                ZUZANA RUNdgREN

21.	 10.	 sme	 si	 pri
pomenuli	 1.	 výro
čie	 úmrtia	 nášho	
drahého	
FRANTIškA 
FIľAkOVSkéhO. 
S	láskou	v	srdci	spo

mínajú	 smútiaca	 priateľka	 a	 ostatní	
známi.

15.	 10.	 sme	 si	 pri
pomenuli	 nedoži
tých	87	rokov	náš
ho	 drahého	 otca	
a	dedka	
JÁNA kAChÚTA.
S	 láskou	 v	 srdci	

spomínajú	syn	a	dcéry	s	rodinami.	
Kto	ste	ho	poznali,	venujte	mu	tichú	
spomienku.

21.	10.	je	to	už	rok,	
čo	 navždy	 dotĺklo	
šľachetné	a	obeta
vé	 srdiečko	 našej	
drahej	 manželky,	
mamičky,	 starej	
mamy	
MÁRIE PAPAJOVEJ 
z	Malaciek.	S	láskou	a	veľkým	žiaľom	
spomínajú	manžel,	synovia	Ján	a	Bo
ris	s	manželkami,	dcéra	Patrícia,	vnú
čikovia	 Borisko,	 Paťko,	 Adamko	
a	vnučka	Veronika.	Kto	ste	ju	poznali,	
venujte	jej	tichú	spomienku.	Smútia
ca	rodina.

vyhodnotenie národného projektu č. ii.

podpora zamestnávania občanov 
so zdravotným postihnutím

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Malackách začal s realizáciou projektu 2. 3. 2005 a projekt sa končí 31. 12. 2008. 
hlavným cieľom projektu je zvyšovanie zamestnanosti prostredníctvom integrácie občanov so zdravotným postih-
nutím do sveta práce prostredníctvom nových nástrojov aktívnej politiky trhu práce založených na princípe nároko-
vosti a na nových podmienkach poskytovania príspevkov ustanovených v zákone o službách zamestnanosti.

Bez úcty a súcitu

VÍTAME MEDZI NAMI:

Alica	Kiššová,	nar.	3.	10.;	An
drea	Augustínová,	nar.	3.	10.

7.	10.	 si	pripomína
me	smutné	5.	výro
čie	 úmrtia	 nášho	
brata,	švagra	a	strý
ka	PETRA kRškA.	
Zomrel	v	ďalekej	cu
dzine,	 nemal	 mož
nosť	 dať	 zbohom	 svojej	 rodine.	 Ne
máme	kde	kytičku	položiť,	ani	svieč
ku	 zapáliť,	 len	 tichou	 pietnou	 spo
mienkou	 si	 ho	 uctiť.	 Brat	 Ivan	 s	 ro
dinou,	 ostatná	 rodina	 a	 známi,	 ve
nujte	mu	tichú	spomienku	s	nami.

Tabu, o ktorom sa nezvykne hovoriť so živými na sklonku života ani s pozostalými po strate blízkeho...

posledná rozlúčka – obrad na pleciach smútiacich

k vlastnému neprofesionálnemu 
správaniu:

„Naopak my sme mali pocit, že títo zá
kazníci sa správali neslušne, pretože sami 
bez pýtania okolo mňa prešli do zadnej 
miestnosti, kde sa vyberajú truhly. Slušne 
som ich upozornil, aby chvíľu počkali, le
bo iní ľudia u nás vybavovali pohreb. Oni 
však zareagovali tak, že buchli dverami 
a odišli.“

k tomu, že zákazníci nedostali všet-
ky objednané služby: 

„Toto bol najhorší pohreb za posled
ných 18 rokov, ale vďaka ich réžii. Objed

nali si u nás len základné veci a navyše len 
kyticu na rakvu. Povedali, že všetko si za
bezpečia sami. Vypýtali si staré parte, to 
okopírovali, zmenili na ňom údaje a po
žiadali nás o vyvesenie. Argumentovali 
tým, že tam bol napísaný aj autobus, tak 
sme ho mali zabezpečiť. Ale ten si u nás 
neobjednávali.

k neprimeranej reakcii na výhrady 
zákazníkov:   

„Neviem, či je neprimeranou reakciou, 
keď som im oznámil, že u nás sa platí v ho
tovosti a čudoval som sa, že si ma dokon
ca nahrávajú na diktafón.“         -red-

čo na to majiteľ pohrebníctva 
v malackách vladimír ecker:
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ŠPORT  •  INZERCIA

Keď svietilo na tabuli po prvom 
technickom oddychovom čase skó-
re 8:1 v prospech Malaciek, zrejme 
už diváci i hráči Strojára videli dva 
body vo vrecku. Ako sa ukázalo, až 
tak jasný zápas to napokon nebol. 

V prvom sete síce Malacky bezpečne 
doviedli vývoj do úspešného konca, ale 
ďalšie dva priniesli bitku, počas ktorej si 
už nikto nebol víťazom taký istý. Už v pr
vom dejstve sa v družstve Martina vý

datne striedalo a cez oddychové časy 
bolo na lavičke hostí rušno. 

Druhý set začali Martinčania lepšie a 
Malacky sa dokázali dostať do vedenia 
až za stavu 11:10. Od tej chvíle domáci 
kontrolovali vývoj a vedenie už nepusti
li. Tretí set priniesol najväčšiu drámu, 
hostia boli chvíľami blízko k zisku bodu, 
ale Strojár napokon zvíťazil 27:25 a zapí
sal si prvé extraligové víťazstvo v tomto 
ročníku. 

DušAn RuSňáK

„Prišli sme sem z prvej ligy do extrali
gy. Chceli sme byť úspešnejší a zlepšovať 
sa. No a Malacky nám to umožnili. V Bra
tislave to bolo o niečom inom,“ prezradil 
Martin. Na účinkovanie v Malackách ich 
intenzívne nahováral súčasný spoluhráč. 
Napokon sa dali prehovoriť a obsadili po
zície smečiara, blokára a univerzála. 

So zapadnutím do kolektívu problé
my nemali. Peter bol už zabehnutý, dvo
jičky sa s väčšinou hráčov poznali už dlh
šie. A okrem toho, nie sú jediní „cezpoľní“. 
„Zápas s Martinom odohral iba jeden 
Malačan,“ usmieva sa Martin. Časovo to 
však už ale nie je také pohodové. Trénin
gy sú trikrát do týždňa a keďže bratia ces
tujú, ľahké to nemajú. „Určite je stíhanie 
tréningov časovo náročné. Nie vždy ho 

stihnem, keďže som kondičný tréner 
a pracujem niekedy aj do neskorého ve
čera,“ posťažoval sa. 

Nový prírastok do malackého druž
stva potešil aj ženskú časť publika. Sú  
to totiž fešáci a Martin sa chváli titulom 
Muž roka 2008. Spolu s Miroslavom sú 
príležitostnými modelmi. „Volejbalu sa 
venujeme dlhšie.  Ten hráme od desia
tich rokov. Modeling bol pre nás skôr bri
gádou. Nemáme ani fanklub a ani trans
parenty sme si na tribúne zatiaľ nevšimli,“ 
zhodli sa. Medzi Petrove záľuby však mo
deling nepatrí. Ako povedal, preferuje 
iný druh trávenia voľného času.  

Ako sa zdá, vzájomná neustála prítom
nosť im zatiaľ neprekáža a na nervy si bra
tia nelezú.              Text, foto: -sisa-

Prvé víťazstvo 
volejbalistov v sezóne

Rovnakými dresmi sa môžu pochváliť traja bratia šmahelovci. Peter, mlad-
ší z bratov, hrá volejbal za Malacky už tretiu sezónu. Dvojičky Miroslav 
a Martin začali tento rok. Ako sa športovci z Bratislavy dostali k reprezen-
tovaniu Malaciek?

O troch bratoch

25. ročník MALACKÁ X
Organizátor: Komisia školstva a sociálnych vecí pri MsZ Malacky 
Termín: 15. 11. – sobota 
Miesto:  Zš Záhorácka ul. v Malackách
Prezentácia:  8.00 – 9.45 h
Štart:  10.00 h. – Zš Záhorácka
Trasa:   Zš Záhorácka – Cesta mládeže – smer Vinohrádok – obrátka 

na ceste Plavecký štvrtok a späť. Povrch: asfalt – 10 km.
Kategórie:  žiačky do 15 r., žiaci do 15 r. 
  juniorky, ženy 20 – 34, ženy 35 – 49, ženy nad 50 rokov 
   juniori, muži 20 – 39, muži 40 – 49, muži 50 – 59 rokov 
  muži 60 – 69, muži nad 70 rokov 
Štartovné:  30 Sk žiaci,  juniori, 50 Sk muži, ženy 
Vyhodnotenie: 12.00 h, jedáleň Zš Záhorácka
Upozornenie:  Kto sa vyhodnotenia pretekov nezúčastní, stráca nárok na 

žrebovateľnú cenu. 

GRAND PRIX Záhorie (3. ročník)
Vyhodnotenie:
v jedálni ZŠ Záhorácka ul. po skončení MALACKEJ X. 
Kategórie: 
ženy do 35 r. a nad 35 r., muži do 39, 40 – 49, 50 – 59, 60 – 69, 70 a viac rokov.

Malacký kilometer (3. ročník)
Organizátor: Komisia školstva a sociálnych vecí pri MsZ Malacky
Termín: 15. 11.
Miesto: ZŠ Záhorácka, Malacky
Prezentácia: 7.30 – 8.50 h
Kategórie: najmladší žiaci, najmladšie žiačky, mladší žiaci, mladšie žiačky,
  starší žiaci, staršie žiačky  
Štart:  Zš Záhorácka, Malacky   
  najmladší žiaci, najmladšie žiačky – 9.00 h 
  mladší žiaci, mladšie žiačky – 9.30 h
  starší žiaci, staršie žiačky – 10.10 h po štarte MALACKEJ X
Trasa: 2 x 500 m areál ZŠ Záhorácka
Vyhodnotenie: Po skončení jednotlivých kategórií

ŠPORt v Meste

V nedeľu 12. 10. sa zúčastnilo 9 pá-
rov z malackého Tanečného klubu 
Grande súťaže Trnavský pohár 
2008. 

Zastúpenie mali vo všetkých veko
vých kategóriách. V detskej kategórii sa 
dva páry prebojovali do semifinále. V ju
niorskej kategórii bolo vo finále dvojná
sobné zastúpenie: Natália Majcherová  
a Dominik Sirný si vytancovali 5. miesto; 
Pavlína Mikulová a Matúš Iszer zemiako
vú medailu – 4. miesto. Najviac sa darilo 
mládeži. Emília Mecháčková a Róbert 
Szabó sa umiestnili na 3. a Dominika Da
nihelová a Jozef Knotek obsadili 1. prieč
ku. Seniorský pár Gabriela a Jozef Csiz
maziovci v sobotu v rakúskom Kloster
neuburgu v štandardných tancoch ob
sadili 3. a v latinskoamerických 5. miesto, 
čím si vybojovali v oboch triedach vyššiu 
výkonnostnú kategóriu. Uplynulý ví
kend sa naozaj dobre tancovalo.

GABRielA CSiZMAZioVá

vytancovaní Malačania

Pretekárka Atletického klubu AC 
Malacky Alexandra štuková, hosťu-
júca v drese ACP olymp Brno, sa vý-
raznou mierou podieľala na zisku 
strieborných medailí, ktoré si vy-
bojoval najlepší český juniorský ko-
lektív posledných rokov, na Me elit-
nej skupiny klubových družstiev 
v atletike junioriek v Srbsku.

Študentka štátneho Gymnázia v Ma
lackách získala v Sremskej Mitrovici 
kompletnú zbierku medailí, keď si vy
bojovala bronz v behu na 200 m, strieb
ro na dvojnásobnej trati a zlato v štafete 
na 4 x 400 m. Malacký žolík vo farbách 
Brna bol jasným lídrom brnianskeho tí
mu, keď v troch disciplínach získal do
vedna 15 bodov. 

Odchovankyňa športových tried ZŠ 
Záhorácka v Malackách hosťuje v drese 
brnianskych policajtiek už tretiu sezónu 
a v budúcom roku sa po prvý raz pred
staví spoločne s Barborou Šimkovou 
v základnej zostave ACP v najvyššej čes
kej súťaži žien, v Extralige.

Poradie Me klubových 
družstiev v atletike junioriek:
Women u20, 
Sremska Mitrovica 2008 (Serbia)
1. RUS SC Moscow – 119; 2. CZe 

ACP olymp Brno – 96; 3. TUR Enka 
Spor Kulubu – 93; 4. SRB AC Novi Be
ograd – 85; 5. SLO AD Kronos Ljubljana 
– 78; 6. CRO AK Zagreb Ulix – 75; 7. GBR 
Blackheath & Bromley AC – 71; 8. GER 
LG Olympia Dortmund – 67.

ZolTán BARSKi
Foto: Jiří Kottas

Štuková brnianskym žolíkom v srbsku
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