
Rolu poslov svetla 
si treba zaslúžiť 

V tomto roku mladých skau
tov do Viedne odviedol oldskaut  
a vodca zboru Kamil Ftáčnik st. (Gor
don). Spolu s ním sa 13. 12. po plamie
nok mieru, pokoja a nádeje vybrali De
nisa Orthová (Bosorka; 23 r.), Ľuboš Janči 
(20 r.), spomedzi mladších Matúš Izer 
(Loky) a Monika Blažíčková – žiačka ZŠ 
Dr. J. Dérera z Kuchyne. „Je to cesta za od
menu a svojimi činmi si ju treba zaslúžiť,“ 
povedal K. Ftáčnik st. V čase našej redakč
nej uzávierky sa skauti na akciu ešte len 
chystali a my dúfame, že dnes, keď Ma
lacký hlas držíte v rukách, už možno aj  

u vás doma horí vzácny plamie
nok, ktorý ste si mohli odpáliť na 
nedeľnej detskej omši vo fran

tiškánskom kostole v Malackách, 
ale aj inokedy až do Vianoc.

Omša vždy v inom jazyku
Kamila Ftáčnika st. sme sa spýtali na 

zvyčajnú atmosféru vo Viedni či počas 
cesty tam a späť.

„Väčšinou chodievame skautským 
autobusom. My nastupujeme v Bratisla
ve na hlavnej stanici. Všetci sme v rov
nošatách. Takto do Viedne mieria skauti 
z celej Európy na bohoslužbu, kde „dieťa 
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akciová cena

Tvoja Suzuki SX4 1,6 GS
ABS ESP AAC MP3
teraz v jedinečnej akcii s cenovým
zvýhodnením a bohatou výbavou:

370 248,54 Sk

12 290 EUR

Možné
využiť

šrotovné
do 31.12.

AUTÁ IHNEĎ K ODBERU! ABS, EBD a 6x airbag
elektronický stabilizačný
systém (ESP)
automatická klimatizácia
el. ovládané predné aj
zadné okná a zrkadlá
rádio s MP3 a ovládaním
na koženom volante
bezkľúčové ovládanie
vyhrievanie predných
sedadiel
16-palcové zliatinové disky
predné hmlové svetlá

Ku každému modelu od SUZUKI získate 3-ročnú záruku a asistenčné služby zdarma. 
Emisie CO2 173 g/km, kombinovaná spotreba paliva 7,1 l na 100 km. 
Finančné hodnoty boli prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SKK / EUR. 

infolinka: 02/5363 3306
Akcia platí do vypredania zásob.

ilustračné foto

Šťastné 
a veselé! 

Najkrajšie sviatky v roku sú Vianoce. 
Začínajú sa Štedrým dňom a pokračujú 
prvým sviatkom vianočným – dňom Kris
tovho narodenia. V druhý sviatočný deň 
rodiny spravidla zostávajú spolu, idú do 
kostola alebo navštevujú svojich príbuz
ných a priateľov. Ale už štyri týždne pred 
Vianocami zažívame radostný čas oča
kávania príchodu malého Ježiška – ad
vent. Počas neho sa ľudia častejšie stre
távajú, prispievajú na dobročinnosť, na
vštevujú benefičné koncerty, snažia sa 
byť vnímavejší, chystajú prekvapenia 
blízkym pod stromček, vyzdobujú si  
svoje domácnosti. Každú nedeľu na ad
ventnom venci zapaľujeme ďalšiu svieč
ku a do svojich domovov si prinášame 
betlehemské svetlo. Každý rok to isté – 
a predsa iné. 

Vianoce sú najkrajšie sviatky roka.  
Ľudia ich spájajú s pokojom, pohodou 
v rodinnom kruhu a majú ich radi. Do
spelí sa väčšmi tešia na rozdávanie dar
čekov ako na ich dostávanie. Radostné 
iskričky v očiach detí pri pohľade na roz
žiarený vianočný stromček hovoria za 
všetko. Výzdoba v domácnostiach, ob
chodoch, uliciach, ale aj celková atmo
sféra je jedinečná, neopakovateľná a so 
žiadnym iným sviatkom neporovnateľ
ná. 

Aj v tomto roku sú pre nás Vianoce 
najkrajším sviatkom. Napriek všetkým 
starostiam a zhonu sa pri stretnutiach  
ľudia na seba častejšie usmievajú a zdra
via sa krásnym a výstižným prianím: 
Šťastné a veselé! 

Aj ja vám, milí Malačania, prajem 
šťastné a veselé!

Na to, aby si občania zvolili županov 
samosprávnych krajov už v prvom kole 
volieb, musel jeden z kandidátov v da
nom kraji získať nadpolovičnú väčšinu 
platných hlasov. Keďže v Bratislavskom 
kraji žiaden z kandidátov nezískal viac 
ako 50 % platných hlasov, prví dvaja 
kandidáti s najvyšším počtom hlasov 
postúpili do druhého kola. 

28. novembra o post župana BSK  
zabojovali Vladimír Bajan a Pavol Frešo, 
pričom voliči dali prednosť druhému 
kandidátovi. 

Okrem županov mali voliči možnosť 
vybrať aj poslancov do parlamentu sa
mosprávnych  krajov. V rámci 9. voleb
ného obvodu mohli postúpiť traja kan
didáti z celkového počtu 25. V Malac
kách síce prvé tri priečky obsadili kan
didáti Marián Haramia (17,24 %), Jozef 
Ondrejka (16,84 %) a Jozef Mračna  
(8,76 %), no v celkovom súčte za voleb
ný obvod č. 9 sa do parlamentu BSK  
dostali M. Haramia (17,09 %), J. Ondrej
ka (14,09 %) a L. Balla (7,47 %). 

SILVIA RAJNOVÁ/red

BSk na čele 
s novým predsedom

Ešte v novembri si Slováci s volebným právom volili županov a poslancov 
do parlamentu samosprávnych krajov. Podľa výsledkov Štatistického úra
du SR mal Bratislavský kraj najnižšiu účasť spomedzi všetkých krajov 
(19,46 %). Malacky v tomto smere skončili ešte horšie, pretože k volebným 
urnám prišlo len 15,31 % ľudí, čo predstavuje 2 350 voličov z celkového 
počtu 15 349 oprávnených voličov. 

Betlehemské svetlo 
pokoja a nádeje

Každoročne malackí skauti prinášajú do nášho mesta betlehemské svetlo. 
Vieme však všetci, čo betlehemské svetlo znamená a aká je jeho púť po sve
te? Skauti pred Vianocami zabezpečujú rozvoz betlehemského svetla po  
celom Slovensku. Večné svetlo z Betlehema prekročilo hranice Rakúska  
v roku 1989 za veľkej radosti veriacich a táto udalosť odvtedy nikdy ne
unikne ani pozornosti viedenskej televízie ORF. Vďaka tomu sa dostáva aj 
do domovov nás všetkých, ktorí ho potrebujeme. 

Pre všetkých pripravilo mesto tradičné predvianočné podujatie 
Adventné MAlAcky 2009. Poslednú adventnú sviecu 
zapálime 20. 12. na Malom námestí. 
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Stretnutia sa zúčastnili projektoví 
manažéri mestského úradu so superví
zorom projektu Jozefom Bullom, rakúski 
partneri na čele so starostom Marcheg
gu Gernotom Hauptom, vedúci oddele
nia marketingu Schloss Hofu Mario Fei
gl a Jozef Rajchl z Turistickoinformačnej 
kancelárie Devínska Nová Ves. Medzi 
hlavné body pracovného stretnutia pat
rila predpríprava na veľtrh ITF Slo
vakiatour 2010, ktorý sa bude konať  
21.–24. januára v bratislavskej Inchebe. 
Členovia tímu sa zaoberali najmä vzhľa
dom stánku venovaného projektu, keď
že medzi tradičných návštevníkov veľtr

hu patrí aj vedenie štátu. Vlani sa pri ex
pozícii mesta pristavil napríklad aj pre
zident Ivan Gašparovič. Ďalším zaujíma
vým bodom bolo blížiace sa spustenie 
internetového portálu. Ten bude trojja
zyčný a určený bude najmä turistom, či 
už rakúskym alebo slovenským. Ďalšie 
stretnutie projekčného tímu v podobe 
workshopu sa uskutoční približne o dva 
týždne v Marcheggu. 

SIMONA ŠÍPOVÁ

SPRAVODAJSTVO

Paltour spustí 
aj webportál 

Slovenskí a rakúski partneri projektu Paltour, ktorý je 
zameraný na zintenzívnenie spolupráce a propagácie 
v oblasti kultúry a cestovného ruchu regiónov Dolné 
Záhorie a Dolné Rakúsko, sa 25. novembra stretli v mestečku Marchegg.

Elastogran, dcérska spoločnosť 
skupiny BASF – najväčšej chemic-
kej firmy na svete, 3. decembra 
slávnostne otvorila svoj najnovší 
a najmodernejší systémový dom 
práve v Malackách. 

Spoločnosť sa zaoberá výrobou po
lyuretánu, ktorý tvorí súčasť nášho kaž
dodenného života. Slávnostného ce
remoniálu sa zúčastnilo asi 200 pozva
ných hostí, k slovu sa dostali Dušan  
Čaplovič, podpredseda vlády SR, Uwe 

Hartwig, viceprezident skupiny Polyu
rethanes Europe, Jonathan Mawbey, 
výkonný riaditeľ Elastogran Slovensko, 
a Jozef Ondrejka, primátor mesta. 

Počas ceremoniálu si primátor J. On
drejka pripravil prekvapenie. Priamo 
pred očami prítomných odovzdal vý
konnému riaditeľovi kolaudačné roz
hodnutie. Spoločnosť zatiaľ priniesla 
pracovné miesta pre 20 zamestnancov 
v oddeleniach odbytu, technických slu
žieb, výroby a v laboratóriu.

Text, foto: SIMONA ŠÍPOVÁ

 Chráňte si svoje auto
Krádeže automobilov a vecí z nich 
patria k jednému z najväčších bez-
pečnostných rizík. 

Ak sa však nechcete stať ďalšou obe
ťou, zamykajte svoje auto, nenechávajte 
kľúče v aute ani neparkujte na tmavom 
či neprehľadnom mieste, ale na vyhra
dených osvetlených parkoviskách. Ne
nechávajte doklady od auta v tienidle 
alebo v príručnej skrinke. Využívajte me

chanické zábranné prostriedky, naprí
klad uzamykanie radiacej páky a elek
tronické zariadenia na zníženie možnos
ti odcudzenia vozidla. Predný panel z au
torádia odnímajte. Pri vianočných ná
kupoch a prechádzaní z obchodu do ob
chodu nenechávajte tovar na sedadlách, 
ale dajte ho do kufra. V prípade zistenia, 
že vás niekto okradol, ihneď informujte 
políciu.

VLADISLAV KUNÁK, preventista MsP

Systémový dom 
otvorený

Jedným z projektov, ktorými sa 
oddelenie projektového riadenia 
mestského úradu už niekoľko me-
siacov zaoberá, je projekt ROSE-
MAN. V projekte zameranom na in-
tegráciu manažmentu bezpečnosti 
cestnej dopravy v cezhraničnom 
regióne Dolného Rakúska a Záho-
ria vystupujú Malacky ako partner 
pre realizáciu. 

Projekt sa týka manažmentu bez
pečnosti cestnej dopravy a už priniesol 
zaujímavé výsledky. „V Malackách sa  
stalo v rokoch 2004–2007 90 nehôd  
s ľahkým a ťažkým zranením a nehôd  
s usmrtením. Najviac nehôd na 1000 
obyvateľov sa stalo v Kostolišti – 6,48 na 
1000 obyvateľov, pri ktorých bolo zra
nených 10,9 obyvateľov. Malacky zastali 
štvrtú priečku v prepočte nehôd na po
čet obyvateľov,“ informoval Peter Rakšá
nyi z Katedry dopravných stavieb Slo
venskej technickej univerzity. Aj na zá
klade týchto výsledkov budú v budú
com roku realizované investičné opat
renia na zvýšenie bezpečnosti účast
níkov cestnej premávky. „Samotnej in
vestícii budú predchádzať práce štu
dentov v teréne, ako sú ankety s občan
mi, merania odborníkov na cestnú do
pravu z Rakúska, ktorí špeciálnym vo
zidlom prídu do Malaciek vykonať me

ranie hustoty premávky v meste, jej den
né zaťaženie, prejazdnosť jednotlivých 
úsekov počas denných hodín a podob
ne,“ vysvetlil P. Rakšányi. 

Rýchlosti viackrát prekročené
Projektový manažér mestského úra

du Peter Vavák prezradil aj konkrétne 
výsledky, ktoré študenti STU v Malac
kách zistili. „Napríklad na výpadovke na 
Veľké Leváre vodiči prekročili povolenú 
rýchlosť až na 99 km/h, vodiči tu idú ne
primeranou rýchlosťou aj pri autobuso
vej zastávke, kde už boli zaznamenané 
aj smrteľné úrazy cyklistov,“ oboznámil 
P. Vavák. „Vodiči tu prekračujú rýchlosť, 
pretože vozovka je nadmerne široká, čo 
navodzuje dojem, že je 3pruhová,“ mys
lí si P. Rakšányi. „Mala by tu byť značka 
70 km/h a zúženie pruhov vodorovným 
značením či lepšie označenie vjazdov na 
okolité pozemky,“ dodal. Študenti tiež 
zisťovali, nakoľko sú vodiči ochotní za
staviť pred chráneným priechodom a či 
dodržiavajú povinnosť byť počas jazdy 
pripútaní, čo však takmer nikto nereš
pektoval. Za nebezpečný úsek P. Rakšá
nyi považuje aj Stupavskú ulicu, kde vo
diči často nedodržiavajú najvyššiu po
volenú rýchlosť. „Ide o to, že vodiči sú jed
noducho drzí a na širokej a rovnej ceste 
skúšajú, čo si môžu dovoliť,“ dodal. 

Text: SIMONA ŠÍPOVÁ, foto: STU

Včas sa na rokovanie dostavilo 9 po
slancov, 8 bolo ospravedlnených a do 
9.30 h sa čakalo na jedného. Poslanec 
Branislav Orth sa dostavil len niekoľko 
minút po tom, čo primátor mesta skon
štatoval, že MsZ nie je spôsobilé roko
vať, lebo nie je prítomná nadpolovičná 
väčšina poslancov, ako to vyžaduje zá
kon o obecnom zriadení. Údajne meš
kal preto, lebo nemohol zaparkovať. 
Ukázalo sa však, že zastupiteľstvo by 
nemohlo zasadať ani s ním. Napriek to
mu, že na prezenčnej listine bol zapísa
ný aj poslanec Milan Valachovič, v sále 
sa nenachádzal, lebo ešte pred začiat
kom sa ospravedlnil a odišiel do Brati
slavy. Primátor opätovne zvolal rokova
nie MsZ na utorok 15. 12. o 9.00 h. Sú
časťou organizácie posledného tohto
ročného MsZ malo byť aj občerstvenie 
 teplý obed a večerné vianočné pose

denie poslancov s vedením mesta. 
Mesto neutrpelo finančnú stratu len 
vďaka tomu, že sa podarilo objednávky 
stornovať. V podobnej situácii neuzná
šaniaschopnosti sa zastupiteľstvo ocitlo 
v roku 2008. Vtedy primátor zvolal nové 
rokovanie v ten istý deň s časovým od
stupom. Poslanec Juraj Říha však jeho 
postup napadol a dal ho preskúmať 
okresnej prokuratúre. Dochádzka po
slancov na rokovania MsZ v Malackách 
a na zasadnutia mestskej rady nie je ur
čujúca pre stanovenie výšky odmien 
pre poslancov za výkon ich funkcie. 
Podľa odmeňovacieho poriadku Mesta 
Malacky sú poslanci odmeňovaní pau
šálne mesačne za výkon funkcie po
slanca sumou 99,14 € (3000 Sk) a za vý
kon funkcie člena mestskej rady sumou 
33,19 € (1000 Sk).

TATIANA BÚBELOVÁ

Zastupiteľstvo 
zmarila neprítomnosť 
poslancov

Rozpočet prerokúvaný v parlamente na úrovni štátu sa zvykne nazývať  
aj zákonom roka. Na úrovni obcí a miest je takisto pre ďalšie fungovanie 
samosprávy strategickým materiálom. Ak ho poslanci v predloženej po-
dobe neschvália, nastáva rozpočtové provizórium. A práve druhé čítanie 
rozpočtu bolo okrem ďalších dvadsiatich bodov na programe rokovania 
riadneho mestského zastupiteľstva, ktoré primátor mesta Jozef Ondrejka 
zvolal na štvrtok 10. 12. o 9.00 h.

Kalendárik do schránok
V nasledujúcich dňoch si občania žijúci v rodinných domoch nájdu v schrán

kach kalendárik, ktorý obsahuje harmonogram vývozu papiera na rok 2010 a ďal
šie informácie o odpadovom hospodárstve v našom meste. Pre ostatných záu
jemcov bude kalendárik k dispozícii na mestskom úrade na recepcii a v klient
skom centre.                       -msu-

Čestné 
uznanie 
pre Malacky

V pondelok 7. 12. sa v novej budo-
ve SND pri príležitosti Medziná-
rodného dňa zdravotne postihnu-
tých konal slávnostný televízny 
galavečer s vyhlásením výsledkov 
VI. etapy súťaže Samospráva a Slo-
vensko bez bariér 2008–2009. Ce-
ny a čestné uznania boli udeľova-
né v kategóriách: Mesto, obec; Sa-
mosprávny kraj a Media a donori. 
Porota udelila viacerým mestám 
a obciam aj diplomy za účasť.

Projekt Slovensko bez bariér vznikol  
v roku 1999 z iniciatívy Asociácie orga
nizácií zdravotne postihnutých obča
nov SR, OZ GEMMA ´93 a Únie miest 
Slovenska. Cieľom je zaangažovať mes
tá, obce a kraje, aby sa zamerali na od
stránenie architektonických a spolo
čenských bariér. To má byť kľúčom k to
mu, aby sa zdravotne postihnutí a spo
ločensky izolovaní ľudia ľahšie zaradili 
do spoločnosti a ich život sa dostal na 
kvalitatívne vyššiu úroveň. Malacky zís
kali v súťaži jedno z dvoch čestných 
uznaní za prihlásené projekty na pod
poru debarierizácie. Okrem chránených 
pracovísk v inkubátore a na mestskej 
polícii porotu zaujal najmä projekt so
ciálneho taxíka. Oceňovaná je však aj 
deklarovaná podpora mesta chránené
mu bývaniu pre zdravotne postihnu
tých v nájomných bytoch, ktoré sú vo 
výstavbe.

Galavečer, na ktorom cenu pre Ma
lacky prevzal prednosta MsÚ Dušan  
Vavrinec, sa konal pod záštitou vyso
kých ústavných činiteľov a viacerých vý
znamných osobností. Prvý premiérový 
záznam zo slávnostného galavečera  
bude vysielať Slovenská televízia na  
2. programe 23. 12. večer a ďalšie dve 
reprízy počas vianočných sviatkov.

TATIANA BÚBELOVÁ

Vodiči v meste
sú drzí

• 25. 11. sa konala Rada ZOZO v Senici.
• 30. 11. navštívil primátor J. Ondrejka 
hrad Červený kameň, ktorého zástupco
via prisľúbili požičanie inventáru do nie
ktorých miestností Pálfiovského kaštieľa. 
Prehliadky počas Prvomájových Mala
ciek tak možno prekvapia návštevníkov.
• 1.–2. 12. zasadlo predsedníctvo Rady 
ZMOS s výsledkom, že štát dofinancuje 
výpadky príjmov. Vláda odsúhlasila pre 
ZMOS približne 100mil. €, pre Malacky 
asi 315tis. € (asi 9,5mil. Sk). 
• 4. 12. sa konalo stretnutie s partnermi 
z Dolného Rakúska ohľadom pripravo
vaných projektov cezhraničnej spolu
práce.                -sisa-

SKrátKa

rok s eurom
1. januára uplynie už rok, odkedy sme 

sa učili používať namiesto slovenských 
korún eurá. Ak ešte máte v peňaženkách 
aj staré koruny, nezabudnite si ich do 
konca roka 2009 vymeniť v hocijakej ko
merčnej banke. Zadarmo to však môže
te urobiť len v prípade bankoviek. Ak 
zmeškáte aj tento termín, Národná ban
ka Slovenska mince vymieňa ešte 4 roky 
a bankovky neobmedzene. 

Posledným dňom v roku sa končí aj 
povinnosť duálneho zobrazovania cien 
všetkých tovarov a služieb, preto si treba 
dať pri nakupovaní väčší pozor. Národná 
banka Slovenska však obchodníkom od
porúča duálne zobrazovanie dodržiavať 
aj v prvom polroku 2010, aby zákazníci 
nestratili orientáciu v cenách.

          -sisa-
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SAMOSPRÁVA

Základná škola 
Záhorácka ul.
Záhorácka 95, 901 01 Malacky

Riaditeľka školy: 
Mgr. Zuzana Jánošová
Kontakty:
tel.: 034/772 38 62
email: zsmalacky@centrum.sk,
zs4malackyriaditel@centrum.sk

www.zs4malacky.edupage.org

Študijné zameranie 
Vychádzame zo Školského 
vzdelávacieho programu pre 1., 2., 3. 
ročníky, 5., 6., 7. ročníky

Učebných plánov 
pre 4. ročníky na I. stupni ZŠ a 8. až 9. 
ročníky na II. stupni ZŠ, schv. MŠ SR 

• 0. ročník pre deti zo sociálne zne
výhodneného prostredia, deti s jazyko
vými bariérami a vývinovými poruchami 
učenia,

• 1., 2., 3., ročník s rozšíreným vyučo
vaním cudzieho jazyka,

• 3. a 4. ročník možnosť navštevovať 
triedu s rozšíreným vyučovaním telesnej 
výchovy,

• vyučovanie informatiky,
• od 5. ročníka triedy so športovou 

prípravou zameranou na atletiku, volej
bal, futbal.

Možnosti štúdia jazykov
• triedy s rozšíreným vyučovaním cu

dzích jazykov,
• vo všetkých triedach I. stupňa výuč

ba CJ, 
• vo všetkých ročníkoch II. stupňa 

možnosť výberu AJ alebo NJ,
• záujmové útvary zamerané na cu

dzie jazyky, IKT, prípravu žiakov z M a SJL 
na prijímacie pohovory.

IKT – vzdelávanie
• povinné vyučovanie informatickej 

výchovy a informatiky, 
• od 1. ročníka záujmové útvary so 

zameraním na prácu na PC,
• 8. ročník zaradenie rozširujúceho 

predmetu informatika.

Dôvody, prečo si vybrať 
práve túto školu:
S modernizáciou si podávame ruku 

a všetko, čo robíme, robíme pre deti, pre 
ich vzdelanie, regeneráciu síl a relaxáciu 
vo voľnom čase. 

Dosahujeme výborné výsledky v ob
lasti športu v rámci Slovenska. Zapájame 
sa do mnohých predmetových olym
piád, súťaží. Poskytujeme doplnkové ak
tivity – ŠvP, LVK, plavecké kurzy, atletické 
sústredenia, volejbalové kempy, vzdelá
vacie a poznávacie exkurzie, výchovné 
koncerty. Výchovne pôsobíme v oddele
niach ŠKD od 6.00 do 17.00 h, ponúka
me pestrú paletu krúžkov záujmovej čin
nosti. 

Škola disponuje tromi zmodernizo
vanými učebňami informatiky s interak
tívnou tabuľou, multimediálnou učeb
ňou, najmodernejším jazykovým labora
tóriom, učebňou hudobnej výchovy, fy
ziky, chémie, videoučebňou, vybudo
vanou posilňovňou, tromi telocvičňami 
a vybudovaným atletickým oválom a sek
torom pre skok ďaleký s polyuretáno
vým povrchom. Získali sme titul Škola 
priateľská deťom a Škola dobrých 
skutkov. 

Veríme, že aspoň jeden dôvod je ten, 
pre ktorý ste povedali áno našej škole.

Cirkevná 
Základná škola 
M. olšovského
Kláštorné nám. 1, 901 01 Malacky

Riaditeľ školy: 
Mgr. Daniel Masarovič
Kontakty:
tel./fax: 034/772 38 03
e–mail: czsmalacky@gmail.com
www.zsmomc.edu.sk

Študijné zameranie  
Realizujeme syntézu všestranného 

vzdelávania a kresťanskej výchovy. Roz
šírenú výučbu cudzích jazykov, kvalitné 
vyučovanie prírodovedných a humanit
ných predmetov s využitím najmoder
nejších informačných a komunikačných 
technológií sprevádza rozvoj emocio
nálnej, hodnotovej, duchovnej a teles
nej dimenzie dieťaťa. Získavanie kom
petencií, praktických zručností a rozví
janie osobnosti žiaka sa uskutočňuje  
v atmosfére radosti, tvorivosti a spolu
práce. 

Dôvody, prečo si vybrať 
našu školu
Bez rozdielu náboženského vyzna

nia, rasy a sociálneho postavenia vytvá
rame podmienky a príležitosti k spro
stredkovaniu duchovných hodnôt, kto
ré zodpovedajú ľudskej potrebe nájsť 
zmysel života a jeho plnohodnotnú 
orientáciu v súčasnom svete. 

Našou prioritou je budovanie spolo
čenstva žiakov, učiteľov a rodičov ako 
základnej bunky nevyhnutnej pre 
úspešnú realizáciu výchovnovzdeláva
cieho procesu. Poznatky sú žiakom 
sprostredkované inovačnými didaktic
kými metódami s využitím troch inte
raktívnych tabúľ a audiovizuálnej tech
niky (dataprojektory) v špeciálnych 
učebniach.

Rozšírené vyučovanie 
cudzích jazykov od 1. ročníka 
je v moderných učebniach s exce

lentným IKT vybavením. Taktiež prefe
rujeme rozvoj IKT gramotnosti žiakov –
škola má dve učebne informatiky.

Zúčastňujeme sa na rozmanitých  
vedomostných, umeleckých i športo
vých súťažiach. Ponúkame pestrú pale
tu mimovyučovacej záujmovej činnosti. 
Pravidelne organizujeme školy v príro
de a letný tábor, ako aj doplnkové čin
nosti (plavecké kurzy, exkurzie, výlety, 
výchovné koncerty). Deti sa aktívne po
dieľajú na realizácii rôznych divadel
ných predstavení, príležitostných aka
démií, jasličkovej a imatrikulačnej sláv
nosti atď.

Školský klub detí 
vyniká mimoriadnou starostlivosťou 

a materinským prístupom vychováva
teliek, ako aj bohatou činnosťou v ro
dinnej atmosfére (prevádzka ŠKD od 
6.00 do 17.00). 

Škola má výhodnú polohu v centre 
mesta, veľký športovorelaxačný areál 
a kontinuálne sa realizuje rozsiahla re
konštrukcia budovy.

Základná škola 
Štúrova ul.
Štúrova ul. 142A, 901 01 Malacky

Riaditeľ školy:
Mgr. Dušan Šuster
Kontakty: gsm 0918 38 26 11
tel.: 034/772 24 68, fax: 034/773 12 91 
e-mail: zssturma@pobox.sk
www.zssturova.szm.sk

Študijné zameranie
Školský vzdelávací program je za

meraný na všestranný a harmonický 
rozvoj osobnosti dieťaťa. Rozšírené vy
učovanie cudzích jazykov (podľa záuj
mu anglický alebo nemecký jazyk) je vo 
všetkých triedach už od 1. ročníka, dru
hý cudzí jazyk je vo všetkých triedach 
od 6. ročníka, posilnené sú i počty ho
dín informatiky na I. i II. stupni, na II. 
stupni je rozšírené i vyučovanie telesnej 
výchovy. 

Ďalšie dôvody, prečo si vybrať 
našu školu
Ponúkame štúdium v najnovšej ško

le v Malackách, ktorá patrí po všetkých 
stránkach medzi najkrajšie a najmoder
nejšie na Slovensku. Je vybavená 18 
kmeňovými triedami a 5 odbornými 
učebňami (chemické, prírodopisné  
a fyzikálne laboratórium, učebňa s inter
aktívnou tabuľou, počítačová a jazyko
vá učebňa). Snažíme sa o neustálu mo
dernizáciu vyučovania, samozrejmos
ťou je, že všetky špeciálne učebne sú 
vybavené dataprojektormi a notebook
mi. V rámci starostlivosti o najmenších 
zavádzame moderné technológie i do 
kmeňových tried I. stupňa. Od januára 
2010 bude päť z ôsmich tried I. stupňa 
tiež vybavených dataprojektormi a no
tebookmi. Pri vyučovaní využívame ako 
jediná škola v okrese rýchle optické pri
pojenie na internet, internetové wifi 
pripojenie je možné takmer v celej ško
le vrátane spoločenských priestorov. 
Disponujeme veľkou telocvičňou a spo
ločenskými priestormi, všetko s nad
štandardným hygienickým vybavením. 
Zabezpečujeme pre deti atraktívnu mi
moškolskú činnosť (lyžiarsky kurz, pla
vecké kurzy, školu v prírode, návštevy 
divadelných predstavení a koncertov, 
rôzne exkurzie a výlety) a program 
i v popoludňajších hodinách (množstvo 
záujmových útvaroch, príprava na po
hovory z matematiky i slovenského ja
zyka, športové hry). 

Systematicky vyhľadávame a rozví
jame u našich detí talent v rôznych ob
lastiach, pripravujeme ich na vedo
mostné, informatické, umelecké i špor
tové súťaže. Čo sa týka úspešnosti v sú
ťažiach okresného, krajského i celo
slovenského meradla, patríme medzi 
najúspešnejšie školy v okrese. Sloven
skou raritou je i vydávanie plnofarebnej 
školskej ročenky, ktorú každý žiak do
stáva s koncoročným vysvedčením. 
Školský klub detí nám pracuje už od 
6.00 h do 18.00 h a autobusová zastáv
ka pre priame spojenie s centrom mes
ta ráno i poobede sa nachádza priamo 
pri vstupe do školy.

Prinášame vám stručný prehľad základných škôl v meste, ktorý vám a vašim deťom 
uľahčí výber vhodnej školy.

Čo čaká budúcich prváčikov?
Základná škola 
dr. J. dérera
Ul. gen. M. R. Štefánika 7
901 01 Malacky

Riaditeľka školy: 
Mgr. Terézia Sopóciová
Kontakty:
tel.: 034/772 22 81
e-mail: zsderera@szm.sk
www.dererka.edupage.org

Študijné zameranie
Zámerom školského vzdelávacieho 

programu je prispôsobiť obsah a pro
ces výchovy a vzdelávania novým spo
ločenským potrebám a podmienkam 
s cieľom pripraviť žiakov školy na život 
v znalostnej (informačnej, učiacej sa) 
spoločnosti. 

K prioritám patrí 
•  rozšírené vyučovanie cudzích jazy

kov, 
•  prehlbovanie čitateľskej gramotnos

ti, 
•  rozvoj matematickej a  prírodoved

nej gramotnosti, 
•  posilnenie regionálnej výchovy, 
•  inovatívnosť foriem a metód vyučo

vania.

Naďalej budeme poskytovať žiakom 
rozširujúce a doplnkové aktivity:

• plavecký kurz, 
• lyžiarsky kurz, 
• školu v prírode, 
• vzdelávacie exkurzie, 
• výchovné koncerty,
• záujmové krúžky. 

Ťažiskovou zostane príprava žiakov 
na celoslovenské a medzinárodné testo
vanie, práca s nadanými a talentovaný
mi žiakmi, aby dokázali obstáť na okres
nej, krajskej i celoslovenskej úrovni. Ná
strojom bude i stále sa skvalitňujúce ma
teriálnotechnické vybavenie školy. 

Ďalšie dôvody, prečo si vybrať 
našu školu
Škola má jazykové laboratórium, che

mickobiologické laboratórium, počíta
čovú učebňu, učebňu na vyučovanie fy
ziky, učebňu na vyučovanie výtvarnej 
a hudobnej výchovy. Narastá i vybave
nosť učebnými pomôckami. 

Prevádzka ŠKD sa začína o 6.00 h 
a končí sa o 17.00 h. Škola má výhodnú 
polohu v strede mesta, s ľahkou dostup
nosťou na autobusové a vlakové spoje
nie.

Škola 
bez disciplíny 
je ako 
mlyn 
bez vody.

J. A. Komenský

MeSTo
MalaCky
a riaditeľstvá 
základných škôl 
v Malackách
oznamujú, že

zápis 
do 1. ročníka 
základných 
škôl
na školský rok 
2010/2011

sa bude konať v dňoch

15. januára 2010 (piatok) 
od 14.00 h do 18.00 h,
16. januára 2010 (sobota) 
od 9.00 h do 12.00 h.

1. Zápis do 1. ročníka sa v uvede
nom termíne uskutoční v budovách 
základných škôl v Malackách:

 Základná škola Dr. J. Dérera, Ul. 
gen. M. R. Štefánika 7
Základná škola, Štúrova 142/A
Základná škola, Záhorácka 95
 Základná škola M. Olšovského,
Kláštorné nám. 1 (cirkevná škola)

2. Na zápis sa dostavia deti naro
dené od 1. 9. 2003 do 31. 8. 2004  
a deti, ktoré majú odklad začiatku pl
nenia povinnej školskej dochádzky.

3. Zákonný zástupca pri zápise 
predloží svoj občiansky preukaz  
a rodný list dieťaťa. Základná škola 
pri zápise vyžaduje osobné údaje:

a)  meno a priezvisko, dátum na
rodenia, rodné číslo, miesto na
rodenia, národnosť, štátne ob
čianstvo, trvalé bydlisko dieťa
ťa,

b)  meno a priezvisko, adresa za
mestnávateľa, trvalé bydlisko 
zákonných zástupcov.

4. Žiak plní povinnú školskú do
chádzku prednostne v základnej 
škole v školskom obvode, v ktorom 
má trvalé bydlisko. Žiak môže plniť 
povinnú školskú dochádzku v zá
kladnej škole mimo školského ob
vodu, v ktorom má trvalé bydlisko, 
so súhlasom riaditeľa základnej ško
ly, do ktorej sa hlási. 

Školské obvody štátnych škôl ur
čuje Všeobecne záväzné nariadenie 
(VZN) č. 8/2009 o školských obvo
doch základných škôl zriadených 
Mestom Malacky. Na zápis žiakov do 
cirkevnej ZŠ M. Olšovského sa VZN  
č. 8/2009 nevzťahuje. ZŠ M. Olšov
ského môže prijať žiakov z rôznych 
školských obvodov (ulíc) v meste.

5. O prijatí dieťaťa na základné 
vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy 
do 31. mája 2010. 

6. Všeobecne záväzné nariadenie  
č. 8/2009 o školských obvodoch zá
kladných škôl zriadených Mestom 
Malacky je zverejnené v MsÚ Malac
ky, na internetovej stránke mesta, 
v jednotlivých budovách MŠ a v ZŠ.

V Malackách 1. 12. 2009

RNDr. Jozef Ondrejka, 
primátor 
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* Ponuka platí do 31. 12. 2009.
7 rokov/150 000km na pohonné ústrojenstvo a 5 rokov/150 000km na celý automobil. Platí pre KIA cee’d vo všetkých krajinách EÚ (+ Nórsko, Švajčiarsko, Island a Gibraltár). Emisie CO2: 119 - 174 g/km, kombinovaná
spotreba: 4,7 - 7,3 l/100 km. Konverzný kurz 1 € = 30,1260 Sk. Cena platí do 31. 12. 2009.

www.kia.sk

Nová Kia cee’d

Každá nová Kia cee’d je vyrobená na Slovensku, má štandardne

7-ročnú záruku, vysokú bezpečnosť ocenenú piatimi hviezdičkami

v testoch Euro NCAP a za volantom spokojného vodiča, ktorý vlastní 

auto spĺňajúce všetky jeho požiadavky.

Made in
SlovaKIA

uvádzacia cena od 10 990 €*

( 331 084,74 Sk )

TERAZ
limitovaná edícia
Kia cee’d 
World Cup 2010
s klimatizáciou 
s cenovým 
zvýhodnením
700 €!*
(21 088,20 Sk)

decembrové
tipy
17. 12. o 18.00 h Orientálny večer, Kul
túrní domeček, vstupné: 2 €; 18. 12. 
15.00–18.00 h Vianočný kamión v Ma
lackách; 19. 12. Vianočné trhy na Ma
lom námestí; 20. 12. IV. adventná ne
deľa; 21. a 22. 12. o 15.30 h Rozpráv
kový čas Vianoc, CVČ; 6. 1. o 16.30 h 
Trojkráľový koncert, Zlaté husle a Ján 
Babjak, františkánsky kostol

Svet je malý...
... napadlo malackej  výtvarníčke Vlaste Peltznerovej, keď v Brez
ne stretla  Tibora  Mótyána, predsedu slovenskej samosprávy  
v Sarvaši.

SPONZORI ADVENTNÝCH MALACIEK:

MH 09 F3

klub filatelistov ZSF 52–32 
praje svojim členom šťastné 
a pokojné prežitie 
vianočných sviatkov a veľa 
zberateľských úspechov 
v roku 2010.

komisia školstva a sociálnych 
vecí ďakuje všetkým športovcom 
za reprezentáciu nášho mesta 
v roku 2010 a želá im 
veľa športových úspechov 
v nasledujúcom roku.

Mestská školská rada želá 
všetkým pracovníkom škôl 
a školských zariadení 
v Malackách príjemné prežitie 
vianoc a veľa pracovných 
úspechov v novom roku.

Základná škola dr. J. dérera 
praje všetkým pracovníkom 
školy i žiakom veľa pohody 
počas vianočných prázdnin 
a v roku 2010 spokojnosť 
v práci i v rodine.

aby ste v čarovnej 
atmosfére vianoc zabudli 
na starosti všedných dní 
a nový rok prežili 
čo najlepšie, 
vám zo srdca praje 
redakcia 
Malackého hlasu 
a eM Tv.

V. Peltznerová bola na súťaži Cha
lupkovo Brezno účastníčkou výtvar
nej  tvorby, T. Mótyán z partnerského 
mesta Malaciek, nachádzajúceho sa  
v békéšskej župe, sa zúčastnil za spev. 
Celoslovenská prehliadka umeleckej 
tvorivosti učiteľov tak obom známym 
účastníkom priniesla príjemné stret
nutie, dovtedy sa totiž nepoznali. 

„Spriatelili sme sa natoľko, že nie
ktorí súťažiaci si dokonca mysleli, že 
z Maďarska som prišla s nimi,“ priznala 
učiteľka výtvarnej výchovy. 

V Peltznerová na 42. ročníku súťaže 
reprezentovala spomedzi 24 účastní
kov kategórie výtvarná tvorba nielen 
ZŠ M. Olšovského, ale i mesto. V tej
to kategórii boli jej práce zaradené do 
zlatého pásma. Súťaž s medzinárod
ným zastúpením účastníčku z Mala
ciek prekvapila vo viacerých ohľadoch. 
„Bola som rada, keď som sa dozvede
la, že môj obraz visí na radnici v Sar
vaši,“ dodáva V. Peltznerová, členka 
skalického Klubu výtvarníkov. 

Text: sisa, Foto: V. Peltznerová

Vlasta Peltznerová maľuje nielen na plátna, ale aj 
na hodváb.

vianoČné Priania



MALACKÝ HLAS  14/2009 �

PUBLICISTIKA

Pozornosť Malačanov prechádza
júcich okolo okrajovej mestskej 
časti Na majeri púta niekoľko de
siatok tankov zoradených vo dvo
re za bytovkami. 

Miesto, kde tanky stoja, pôsobí ako 
bývalé družstvo. „Tento objekt je vo 
vlastníctve Vojenských lesov a majet
kov SR, š. p., Pliešovce, odštepný závod 
VLM SR Malacky. Ide o bývalé Stredisko 
služieb a poľnohospodárskej výroby 
VLM SR, š. p., odštepný závod Malacky, 
kde zároveň sídlila aj Lesná správa Ria
dok,“ vysvetlil Ján Jurica, poverený ve
dením VLM SR, š. p. „Stredisko malo za
meranie na poľnohospodársku výrobu 

a chov hovädzieho dobytka. V súčas
nosti je časť areálu v prenájme. 

Vojenská technika a pásové vojen
ské vozidlá nie sú vo vlastníctve VLM 
SR, š. p., ale má ich tu uskladnené firma, 
ktorá má časť areálu v prenájme. Ide 
o vyradené a nefunkčné stroje, ktoré 
Ozbrojené sily SR odpredávajú,“ dodal 
J. Jurica. Ako sa však vojenská technika 
dostane do súkromného vlastníctva? 
„Ministerstvo obrany SR nakladá s pre
bytočným hnuteľným majetkom v sprá
ve rezortu Ministerstva obrany SR v sú
lade so zákonom NR SR č. 278/1993 Z. z.  
o  správe majetku štátu v znení  neskor
ších predpisov,“ informoval Vladimír Ge
mela, hovorca MO SR. „Vojenský mate
riál sa odpredáva len subjektom, ktoré 
vlastnia povolenie na obchodovanie  
s vojenským materiálom,“ dodal V. Ge
mela. 

Text, foto: SIMONA ŠÍPOVÁ 

Tanky v meste už nedesia

Staré tanky a vojenské vozidlá, z ktorých 
niektoré sú azda aj veteránmi, sa do Ma-
laciek dostali pravdepodobne vďaka zbe-
rateľskej vášni.

V mene majiteľa nehnuteľnosti Vla
dimíra Poliaka nám vysvetlenie posky
tol Róbert Pružinský. 

„Pôvodný zámer, za účelom ktorého 
bola predmetná nehnuteľnosť nado
búdaná, sa nerealizoval. V súčasnosti sa 
na objekte konajú udržiavacie práce  
s cieľom ochrany nielen predmetného 
objektu, ale aj majetku susedov pred 
ďalším možným poškodením prírodný
mi živlami,“ informoval. 

Čo s domom, ktorý patrí ku koloritu 
mesta, bude? 

„Ďalší zámer využitia objektu ešte 
nie je definitívne uzavretý, ale do úvahy 
prichádza predovšetkým jeho využitie 
ako viacgeneračného rodinného domu, 
polyfukčného objektu kombinujúceho 

kancelárie a ordinácie s bývaním osôb, 
ktoré v objekte poskytujú služby, alebo 
ako sídla firmy. Zároveň nie je vylúčené 
iné využitie objektu šité na mieru pre 
prípadného záujemcu, ako aj jeho pre
daj v súčasnom stave,“ dodal R. Pružin
ský.    Text, foto: sisa

dom patrí ku koloritu 
Okolo roky opusteného starého domu na Ulici duklianskych hrdinov začalo 
byť v posledných týždňoch rušno. Historický dom stojaci oproti Bielej bráne 
do Zámockého parku pred časom zmenil majiteľa a v jeho okolí sa začali 
diať zmeny v podobe zvaleného plota a zoťatých stromov. 

Okolie roky opusteného domu sa začína 
pomaly meniť.

nástenný
kalendár
mesta
v predaji

Už počas nákupov na vianočných  
trhoch sa  môžete  potešiť  kúpou 
nového nástenného kalendára mes
ta, ktorý sa tento rok nechal uniesť 
tematikou života Pálfiovcov. Mesto 
vydalo kalendár s pomocou viace
rých sponzorov. Kalendár si počas 
pracovných dní môžete kúpiť v turis
tickoinformačnej kancelárii v  bu
dove inkubátora za 3 €.        red

V týchto dňoch vrcholia rekon
štrukčné práce parkoviska aj ihris
ka na Partizánskej ulici. 

„Parkovisko je už hotové, teraz do
končujeme chodník,“ informoval Viliam 
Konček z oddelenia územného rozvoja 
a životného prostredia mestského úra
du. Parkovisko prinieslo vodičom 38 par
kovacích miest. Na jeseň prešli úpravou 
aj parkoviská v iných častiach mesta. 
Pred kúpaliskom na Jesenského ulici pri
budlo 62 miest a na Radlinského ulici pri 

mestskom úrade 32 miest. Mesto však 
myslí aj na deti a vo vnútrobloku na Par
tizánskej ulici finišujú práce na detskom 
ihrisku. „Pribudne tu hrací domček z agá
tového dreva, pieskovisko, preliezačky aj 
hojdačky,“ informovala Mária Gajdárová 
z oddelenia územného rozvoja a život
ného prostredia mestského úradu. 
Mesto na výstavbu detského ihriska vy
naložilo sumu približne 45 300 €, pričom 
sumu zahŕňa aj výstavba stojiska na kon
tajnery a terénne a sadové úpravy.

Text: sisa, foto: otano

nové parkoviská
aj ihrisko

Vo vnútrobloku na Partizánskej ulici vyrástlo nové detské ihrisko.

Doteraz problematické parkovisko pred kúpaliskom sa zmenilo na nepoznanie. 

Zmenami prešlo aj parkovisko a chodník na Partizánskej ulici.

dotácie mesta 
na šport 
v roku 2010 
a vyhlásenie ankety o najlepšieho 
športovca mesta za rok 2009

ŠPorTovCi, neZaBudniTe

Komisia školstva a sociálnych vecí 
MsZ žiada športové organizácie a telo
výchovné jednoty, aby do 30. januára 
2010 poslali písomne alebo doručili 
osobne žiadosti o dotácie na športo
vú činnosť v roku 2010 na adresu:

Mestský úrad, klientske centrum
Marie Jurdáková
Radlinského 2751/1, 901 01 Malacky

K žiadosti o dotáciu je potrebné 
priložiť vyhodnotenie činnosti za rok 
2009 a plán aktivít v roku 2010. 

Pri rozdeľovaní dotácií mesta na 
športovú činnosť sa bude zohľadňovať 
členská základňa, úroveň súťaží, sta

rostlivosť o mládež a reprezentácia 
mesta – treba použiť na údaje tabuľky 
zverejnené na www. malacky. sk.

Treba uviesť zodpovednú osobu,  
adresu, kontakt, IČO organizácie a číslo 
účtu. 

Súčasne prosíme navrhnúť najlep
ších športovcov svojho oddielu ako 
kandidátov na športovcov mesta za 
rok 2009, a to v kategóriách: 

jednotlivci – mládež, 
jednotlivci – dospelí, 
družstvo – bez ohľadu na vek, 
so stručnou charakteristikou.

ANTON PAŠTEKA, predseda 
komisie školstva a sociálnych vecí

Podujatia na celý rok
Mesto pripravilo pre všetkých záujemcov kalendár podujatí v Malackách 

a v okolí na celý rok 2010. Kalendár si už v predvianočnom čase môžete  
zadarmo vziať z recepcie mestského úradu alebo z turistickoinformačnej 
kancelárie.                                        -red-
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sťahujte, pozerajte a telefonujte 
na najvyššej úrovni – s optikou od Orangeu

optická sieť – investícia do budúcnosti
Optickú sieť tvoria vlákna, ktoré do vašej domácnosti prinášajú 
vymoženosti najmodernejších dostupných technológií. Optika 
predstavuje zaručený náskok pred inými technológiami, a to na 
niekoľko desiatok rokov dopredu. Do sveta modernej internetovej 
a televíznej zábavy budete pripojení doposiaľ nevídanou rýchlosťou 
svetla, tým najmodernejším spôsobom a zároveň sa zbavíte 
spleti starých káblov u vás doma. To, čo robí optiku technológiou 
budúcnosti, je aj obojsmerný tok informácií, čím napríklad mení 
spôsob pozerania televízie od pasívneho k aktívnemu.

nový spôsob televíznej zábavy, internet 
s rýchlosťou svetla a najvýhodnejšia pevná linka
Pozeranie televízie už dávno nie je len o jednoduchom prepínaní 
kanálov. S FiberTV od Orangeu si môžete reláciu zastaviť, kedy sa vám 
to hodí, ako na dlani máte mozaiku všetkých kanálov, samozrejmosťou 
je digitálna kvalita či všetky slovenské stanice v HD rozlíšení. S FiberTV 
jednoducho naplno využijete vymoženosti svojej novej televízie – ostrý 
obraz, sýte farby a najjemnejšie detaily. Optika od Orangeu však 
neprináša len nové zážitky zo sledovania televízie – skvelú zábavu si 

užijete aj s internetom. FiberNet, ktorý k vám prináša dáta 
rýchlosťou svetla, určite oceníte nielen pri sťahovaní obľúbeného 
hudobného albumu či fi lmu, ale aj pri pozeraní zábavných videí na 
internete. V neposlednom rade vám optika od Orangeu umožní 
využívať tisíce minút na hovory do pevných sietí a neuveriteľne 
výhodné hovory na mobily – s programami FiberTelu aj vy znovu 
objavíte pohodlie telefonovania z pevnej linky.

na optiku Orangeu sa počkať oplatí
Orange neustále rozširuje pokrytie optickou sieťou, a preto sa už 
aj obyvatelia Malaciek môžu tešiť, že si vytvoria domácnosť, kde 
nebudú chýbať moderné technológie.Tie im rýchlo a pohodlne 
doručia všetky horúce informácie a skvelú zábavu podľa ich 
predstáv. Orange vám nielen garantuje, že optický kábel pôjde 
až priamo do vášho bytu, ale pripravil pre vás aj výnimočne 
výhodné ceny.
 
Viac informácií nájdete v najbližšej predajni Orangeu alebo na 
stránke www.orangedoma.sk. 

Technológiu budúcnosti – optickú sieť pozná už mnoho spokojných zákazníkov v mnohých slovenských 
mestách. Optika prináša so sebou hneď niekoľko výhod. Možnosť surfovať po internete rýchlosťou svetla, 
pozrieť si televízny program so špičkovým obrazom a v neposlednom rade aj výhodne telefonovať z pevnej 
linky na mobil – to všetko vďaka jednému optickému káblu.

OR PR MA 280x363.indd   1 7.12.2009   10:11:01
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Na jeho naliehanie sa pomníkom ar
máda začala zaoberať a spolu s českou 
dovtedy neznámemu letcovi v deň 40. 
výročia jeho smrti položila veniec na 
takmer zabudnutý  pamätník. 

„Mŕtvy letec sa volal Franti
šek Maxa a bol to Čech. Na 
jednom leteckom cvičení sa 
mu pokazilo lietadlo. To sa 
zrútilo, pilot sa však stihol  
katapultovať. Pád bol veľmi 
tvrdý a po dopade muž upadol do ner
vového šoku,“ vysvetľuje M. Sloboda. 
To sa mu stalo osudným. Keďže jeho 
kolegovia nevideli, ako sa katapultoval, 

pokladali ho za mŕtveho a s je
ho hľadaním začali až na ďalší 
deň ráno. František Maxa však 
dovtedy zamrzol. Jeho smrť 
sa stala udalosťou, ktorá zna
menala zmenu v pátraní po 

osobách takýchto havárií. 
Dnes platí, že posádka sa hľadá 

dovtedy, kým sa nenájde živá či mŕtva. 
Odhalenia sa zúčastnili členovia obi

dvoch armád, vdova Maxová s deťmi 
(syn je aj napriek všetkému pilot) aj  
Milan Sloboda.

Text: SIMONA ŠÍPOVÁ, foto: S. Rajnová

„Vždy, keď sa dovolám, operátori sa 
vyhovárajú, že sú zaneprázdnení 
a mám nechať odkaz. Podľa mňa tým 
bránia kontaktu pacienta s lekárom,“ 
myslí si J. Gašpar, z ktorého pohľadu je 
nemocnica nedobytná. Nemocničná, 
a. s., člen MEDIREX GROUP, prevádzko
vateľ Nemocnice v Malackách však si
tuáciu vidí inak. „Pre nás je vždy naj
dôležitejší pacient a jeho potreby. Pre
to je našou snahou, aby mal náš per
sonál vždy dostatočný priestor ve
novať sa pacientovi v najvyššej možnej 
miere a na vysokej úrovni, pričom kaž
dému z pacientov venujeme maxi
mum možného času potrebného na 

kvalitnú diagnostiku a liečbu v každej 
jednej ambulancii, na každom lôžko
vom  oddelení,“ uviedla Renáta Stude
ná, špecialistka oddelenia marketingu 
Nemocničnej, a. s. „Práve z týchto dô
vodov sú volajúcim pacientom urče
né telefónne čísla na automatickú spo
jovateľku a operátorov pre objedná
vanie vyšetrení na odborné ambulan
cie. Na týchto linkách je pacientom  
k dispozícii kvalifikovaný personál, kto
rý je schopný operatívne a prompt
ne reagovať na všetky ich dopyty a po
žiadavky,“ vysvetľuje. Čo však, keď sa 
pacient nemôže dovolať? „V takom prí
pade má možnosť zanechať odkaz  

v hlasovej  schránke a ak uvedie  dô
vod svojho volania a kontaktné tele
fónne číslo, je v popoludňajších hodi
nách spätne kontaktovaný,“ pokračuje 
R. Studená. Podľa nej je systém nasta
vený efektívne nielen pre pacientov, 
ktorým sa lekár venuje bez zbytočné
ho zdržiavania sa  telefonovaním, ale 
aj pre volajúcich klientov. 

Problémom 
je nezrozumiteľnosť
Starosti však často vznikajú nielen 

na strane pacientov, ale aj personálu 
nemocnice. „Problémom zostáva však 
fakt, že pacienti zanechávajú vo veľkej 
miere nezrozumiteľné a často až deho
nestujúce odkazy, znevažujúce naše 
úsilie a v takom prípade nie je možný 
spätný kontakt. Preto aj touto cestou 
všetkých prosíme, aby na odkazovači 
zanechávali jasne formulované odkazy 
s uvedením telefonického kontaktu  
a náš personál ich bude spätne kon
taktovať,“ dodáva R. Studená. 

SIMONA ŠÍPOVÁ
Foto: archív

V Malackách existuje pomerne veľ
ký počet organizácií, ktoré spada
jú pod tretí sektor. Mesto ich čin
nosť podporuje finančnými pro
striedkami priamo z rozpočtu pro
stredníctvom dotácií v zmysle vše
obecne záväzného nariadenia. 

Tretí sektor pritom môžeme rozdeliť 
do troch skupín. Do prvej patria naprí
klad občianske združenia, neziskové or
ganizácie, organizácie pre seniorov, pre 
zdravotne postihnutých a Materské cen
trum Vánok, ktoré žiadosť o dotácie pred
kladajú klientskemu centru. Ďalšiu sku
pinu tvoria športové kluby a poslednú 
iné neziskové organizácie, ktoré svoje 
žiadosti predkladajú oddeleniu ekono
miky mestského úradu. Čo sa týka prvej 
skupiny neziskových organizácií, klient
ske centrum v súčasnosti registruje 14 
organizácií. Týmto je každoročne určený 
balík financií, pričom tento rok sa v dô
sledku šetrenia suma znížila zo 4 647,15 
€ (140 000 Sk) na 3 651,33 € (110 000 Sk). 
Jednotlivé organizácie musia pri preroz
delení financií predložiť plán činností na 
nasledujúci rok a tiež hodnotiacu správu 
za posledný kalendárny rok, na základe 
ktorých potom komisia školstva a sociál
nych vecí predbežne rozdelí peniaze.

Systém udeľovania dotácií
V prípade 24 športových organizácií, 

ktoré mesto eviduje, je postup taký, že 
komisia školstva a sociálnych vecí na zá
klade žiadostí športových organizácií  
a zvolených kritérií vypracuje návrh ob
jemu peňazí na celý rok a rezervu, kto
rou disponuje primátor. Systém udeľo
vania dotácií je potom taký, že športové 
organizácie požiadajú o dotáciu na pro
jekt, ktorý sa už uskutočnil. Ak boli pred
ložené náklady opodstatnené, dotácia 
sa neskôr uhradí. Na rok 2009 bolo z roz
počtu vyhradených 49 791 € (1500 003,67 
Sk). Skupinu iných neziskových organi
zácií tvoria napríklad kynológovia, skau
ti, filatelisti, Zväz vyslúžilých vojakov – za 
rok 2009 ide celkovo o 17 organizácií. Tie
to nepredkladajú požiadavky na rok do
predu, ale v momente konania nejakej 
akcie. Ak teda takáto organizácia podá 
žiadosť, mesto na ňu reaguje do výšky 
prostriedkov, ktoré sú na takéto účely vy
členené. Za rok 2009 to predstavovalo 
sumu 7 200 € (216 907,2 Sk).

Každé rozhodnutie o pridelení do
tácie akejkoľvek organizácii spadajú
cej pod tretí sektor má len charakter 
odporučenia. Platným sa stáva až po 
schválení primátorom mesta.

SILVIA RAJNOVÁ

Bežnou reakciou firiem na súčasnú 
celosvetovú hospodársku situáciu 
je niekedy až hysterické znižovanie 
nákladov a stavu zamestnancov. 
Nad racionalizáciou chodu a hľada
ním nových ciest prevláda holá sna
ha o záchranu. O inom pohľade na 
bežné veci hovoríme s riaditeľom 
spoločnosti AKUŠAT, s. r. o., Norber
tom Šatanom.

• V časoch, keď hodnotenia, ako 
aj prognózy trhu poskytujú dosť 
reálny základ na obavy, vybudo
vala a otvorila Vaša spoločnosť no
vé sídlo s veľkou predajňou a nie
koľkonásobne väčšími skladovými 
priestormi...

Nič netrvá večne – ani kríza. Aj 
počas vojny sa rodia deti, život je len 
pokračovaním línie, ktorou sme sa 
uberali. Vybudovanie vlastného ob
jektu bol prirodzený krok a jeho veľ
kosť je zasa len odrazom toho, že  
to nerobíme len pre dnešný deň.  

Nedá sa stáť na mieste – ak firma  
nechce upadnúť, musí rásť.

• Rast ale nesúvisí len s plochou. 
Zakladáte si na vernosti ľudí. Ako 
verná by mala byť firma ľuďom?

Rovnako. Nás sa tiež dotkla rece
sia, čo znamená, že treba vynaložiť na 
rovnaký výsledok oveľa viac energie. 
K tomu, aby sme mohli od niekoho 
požadovať väčšie výsledky, treba mu 
dať možnosti a nástroje. V neľahkých 
časoch sme spustili cyklus vzdeláva

cích tréningov, ktorých cieľom je zvý
šenie odbornosti a zlepšenie obchod
ných zručností. Dodnes už sme všetci 
absolvovali asi dvadsaťpäť seminárov. 
Veľmi pozitívne sa to odrazilo na cho
de firmy i vzťahoch. 

• Ste typickou rodinnou firmou. 
Je to výhodou alebo nevýhodou 
pri jej riadení?

Rodinná firma v našom ponímaní 
predstavuje oveľa viac ako príbuzen
ské vzťahy. Všetko by malo fungovať  
v harmónii a napredovať jedným 
smerom. Na tomto princípe sme do 
súčasných priestorov aj hľadali spolu
obyvateľov (FormulaStore, Model
shop, Abiset). Snahou bolo, aby všetci 
oslovovali skupinu zákazníkov s po
dobnými záujmami. Za rovnako dôle
žité, ako mať odvážne vízie, považu
jem správať sa konzervatívne tam, 
kde to znamená prehľadnosť a istotu. 
A všetko musí mať systém. Bez neho 
je život len sledom čiastočných rie
šení.              pr

Tretí sektor 
s podporou mesta

Nemocnica nie je 
neprístupná

Redakciu oslovil čitateľ Jozef Gašpar so sťažnosťou na fungovanie telefonic
kého systému v nemocnici. „Keď nepoznám telefónne číslo na ordináciu 
môjho lekára, nemám šancu sa s ním skontaktovať a do nemocnice preto 
vždy musím zájsť osobne, hoci sa potrebujem len objednať,“ sťažuje si.

PUBLICISTIKA  •  INZERCIA

Tajomný
pomník

Malačan Milan Sloboda sa v sych
ravom jesennom počasí vybral 
zbierať huby. Namiesto hríbov 
však objavil malý kamenný pa
mätníček, takmer zarastený v le
se medzi Malackami a Studien
kou.
„Pomníček, ktorý som našiel, mi 
vŕtal v hlave. Bol príliš malý a hro
zilo, že ak nezarastie, zničí ho nie
čo iné. Keďže na pomníku bola 
vojenská hodnosť, oslovil som le
tisko v Kuchyni,“ začína svoje roz
právanie M. Sloboda. 

Príbeh Františka Maxu bol rok po jeho smrti aj sfilmovaný. Hlavné postavy stvárnili 
známi slovenskí herci Michal Dočolomanský a Ladislav Chudík. 

roka“ (Pozn. red.: trinásťročný Simon Bin
der) spolu s pútnikmi odovzdá betle
hemské svetlo pre všetkých veriacich. Sú 
tam vždy viacerí kňazi – katolícky, evan
jelický, pravoslávny, ale aj židovský ra
bín. Omša je každý deň v inom vieden
skom chráme. Začína sa v nemčine, ale 
každý rok potom pokračuje v inom jazy
ku. Už bola aj v slovenčine – asi pred tro
ma rokmi. A vlani zasa v češtine. Je to veľ
mi milé, odpálime svetielko do lampáši
ka a prinesieme domov – do Malaciek. 
Návrat je v sobotu večer a odovzdanie 

betlehemského svetla vždy na nedeľnej 
bohoslužbe. V tú adventnú nedeľu zvy
čajne primátor mesta odpáli ďalšiu svie
cu na mestskom adventnom venci od 
tohto plamienka,“ popisuje nám celý ri
tuál vodca skautského zboru. Rozhovorí 
sa aj o skvelej nálade a o priateľstvách, 
dôkazom ktorých je medzi skautmi aj 
vzájomná výmena šatiek. „Sme radi, že 
tento rok Monika Blažíčková odnesie po
solstvo svetla aj do Kuchyne, odkiaľ sa 
dostane aj do priľahlých podhorských 
obcí – do Rohožníka, Sološnice, Plavec
kého Podhradia... Oficiálne ho odovzdá 
takisto na nedeľnej bohoslužbe.“

Reťaz svetla spojí celé Slovensko
V nedeľu 20. 12. od skorého rána sa 

rozbehnú vlaky so skautskými posádka
mi, budú šíriť betlehemské svetlo po Slo
vensku. Počas dňa ho doručia po 20 
hlavných i vedľajších železničných tra
tiach do 300 miest a obcí, od Kútov na 
západe až po Čiernu nad Tisou na vý
chode republiky. Postupne na celom 
území Slovenska budú v jednotlivých 
mestách zažínať svetielka ako články re
ťaze, aby krátko pred polnocou vytvorili 
reťaz svetla a symbolicky tak spojili celé 
Slovensko.

Nech toto svetlo prinesie pokoj, ra
dosť a zmierenie aj do vašich domovov.

TATIANA BÚBELOVÁ, foto: archív

Betlehemské svetlo 
pokoja a nádeje
Dokončenie z �. strany

Chlapec z Malaciek 
zažal stromček v paláci

Už tradične chodia pred Mikulášom do Prezidentského paláca deti z vyžre
bovaných detských domovov. Tento rok sa k prezidentovi dostali deti z det
ského domova Macejko v Malackách.
Tak ako každý rok sa Gašparovičovci stretli s deťmi z detských domovov na Miku

lášskom stretnutí. Prvá dáma spolu s Ivankom z detského domova Macejko rozsvie
tili zlatý vianočný stromček vo Veľkej sále a zároveň aj stromček na Prednom ná
mestí a okná na celom Grasalkovičovom paláci. Deti si pre prezidentský pár pripravi
li program. Predviedli sa s pesničkami aj básničkami a prezidentovi darovali obraz 
jedného z ich detí. Talentovaný Imro hlave štátu namaľoval Pálfiovský kaštieľ, ktorý 
prezident náležite ocenil.             Zdroj: SITA

Nový cestovný poriadok železničnej 
trate Bratislava – Kúty, ktorý vstúpil  
do platnosti 13. 12., nájdete na strán
kach teletextu eM TV. 

Rozvoj
firmy ako
odpoveď
na krízu
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Slovo advent pochádza z latinského 
(tajnička). Začiatky jeho slávenia sa da
tujú od konca 4. st. v južnej Gálii a Špa
nielsku. V Ríme sa spomína za pápeža 
Leva I. Veľkého až v 5. st. V 6. st. bol už  
súčasťou cirkevných kalendárov, defi
nitívnu podobu mal v 8.–9. st. História 
adventného venca siaha do 19. storo
čia do Hamburgu. Tamojší duchovný, 
ktorý zriadil pre opustené deti útulok, 
ako odpoveď na ich otázky, za koľko  
dní budú Vianoce, vyrobil drevený ve
niec s 24 sviečkami, 19 tenkými pre 
všedné dni a 4 hrubými pre štyri advent
né nedele. Veniec sám o sebe bol od ne
pamäti prejavom úcty, radosti a víťaz
stva.

VODOROVNE
A šatníkový hmyz; ruský milionár –

majiteľ futbalového veľkoklubu FC Chel
sea Londýn; sústredená sila B možno; 

kategória motocyklových pretekov; ná
doba na atrament; citoslovce chrápania; 
Park kultúry a oddychu C EČV Komárna; 
postava z románu Babička; jednomocná 
chemická skupina odvodená od benzé
nu; plody podobné šípkam; spoluhlásky 
v slove Tále D polomer; tajnička; MPZ 
Španielska E címer; príslovka; latinský 
pozdrav; zobrazenie zemského povrchu; 
domácke meno Madelaine F štát v Ázii; 
vajce po nemecky; ovocné plody so 
škrupinou; kde po záhorácky; ponuka  
jedál a nápojov G hovorila akavským  
nárečím; mesto v západných Čechách; 
hnevaj.

ZVISLE 
1 morská ryba 2 medzinárodná orga

nizácia; liehovina z kvasenej ryže 3 čín
ske ženské meno; prvá a tretia tvrdá  
spoluhláska v abecede; veľký nejedova
tý had 4 juhoamerická polopúštna rast

lina; EČV Starej Ľubovne 5 spojka; lisy; 
začiatok abecedy 6 skratka švédskych 
športových klubov – boldklub; zaoberá 
sa antikou 7 Kráľovské letectvo Veľkej 
Británie – Royal Air Force; telúr; časť slova 
atol 8 odporovacia spojka; Uršuľa; papa
gáj 9 meno pátra Olšovského – zaklada
teľa františkánskeho Gymnázia v Malac
kách 10 poomývaj; znamienko pomlčky; 

ozvena 11 vial po česky; Preteky mieru; 
zavýjaj – obrátene 12 Európan; starove
ké panské sídla s opevnením 13 mäkká 
spoluhláska; usrkáva si z polievky; Jano 
14 malé množstvo; hlas kozy 15 ozna
čenie dlhohrajúcej platne; vodík a kys
lík; potravinársky produkt neodmysliteľ
ný v období Vianoc 16 úkon, čin; Dana 
v 2. p. 17 spievaj vianočné piesne. 

Na pomoc: C fenyl
Pripravil: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ

Kto chce súťažiť o sadu CD, nech pošle ku-
pón spolu so správnymi odpoveďami do 
5. januára a zaradíme ho do žrebova-
nia.

KUPÓN

14

Spomedzi čitateľov, ktorí nám poslali 
správne vylúštenie tajničky – sa syn
ku komína – sme vyžrebovali Máriu 
Vaškovičovú z Jánošíkovej ulice v Ma
lackách. Získava knihy Zdravé býva
nie a Staviame a obnovujeme rodinný 
dom. 
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www.chudnete.sk/didi
MH 09 F??

www.pracadoma.sk/didi
MH 09 F??

• Predám výhodne skoro nové pianí
no Petrof. Kontakt: 0910 38 27 53.

• CHIROPRAXIA. DORNOVA ME
TÓDA. Šetrná terapia stavcov a kĺbov. 
BREUSSOVA MASÁŽ. Energetickoma
nuálna masáž chrbtice. Regenerácia me
dzistavcových platničiek. 

Kontakt: 034/772 32 86, 0905/73 96 11
• Glazúrovanie vaní. 
Kontakt: 0905 98 36 02.
• Predám chopper Keeway Super 

Shadow, 250 cm3.      
Kontakt: 0903 40 55 88

DrobNá iNzerCiA

Keď svojim najbližším zaželáte niečo zo srdca na pohľadnici UNICEF, zmeníte  
život miliónom detí na celom svete. UNICEF pre ne stavia školy, stará sa o ich  
prežitie, zabezpečuje vakcíny a pitnú vodu. Je to neuveriteľné, ale aj vo vašich  

rukách je život.

vyberte si z pohľadníc UNiCeF
a pošlite pohľadnicu plnú života.
Viac na www.unicef.sk. mediálne partnerstvo

Potrebuješ šancu?

KAMENNý MLyN – VAJARSKý
Vás pozýva na 

Silvestrovskú zábavu
Začiatok: 20.00 h
Hudba: Select
Cena vstupenky: 27 €/813,50 Sk
  V cene vstupenky je prípitok, predjedlo, večera, studené švéd

ske stoly, teplé švédske stoly, dezert a živá hudba.
  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, kamennymlyn@kamennymlyn.sk

MH 09 F27

KUPÓN

14
Kníhkupectvo 
ĽUbiCA

ČítAjte A vyHrAjte

MH 09 F4 

Krimiromán Kathryn Foxovej Ne
kalý zámer vám poodhalí prácu pa
tologičky a súdnej lekárky. 

Knihu venovanú detoxikácii orga
nizmu Detox v službách mysle zís
kava Draha Kohútová z Malaciek. 
Žiadame výherkyňu, aby sa ohlásila 
v redakcii na Radlinského ulici 2751/1, 
3. p., č. d. 407.

Ak chcete súťažiť o Detox v služ
bách mysle, tela aj duše, pošlite do 
5. januára nalepený kupón a možno 
sa práve na vás usmeje šťastie. 

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

Sú medzi nami, ľudia ako my, pred
sa však trochu iní. Ťažko povedať, 
čo je motívom k ich opakovaným 
prejavom humanity. Isté je, že ich 
mená sa pri každom dobrovoľnom 
odbere krvi objavujú vždy znova  
a znova. Naša redakcia sa pripája 
k poďakovaniu, ktoré venujú dar
com krvi Miestny spolok Červené
ho kríža a Národná transfúzna sta
nica za účasť na Vianočnom odbe
re krvi. Vďaka patrí študentom 
Gymnázia na Ul. 1. mája a týmto 
darcom: 

Miloš Baláž (MA), Zdeno Baláž (MA), 
Miroslav Lepiš (MA), Anežka Kujanová 
(MA), Soňa Spustová (MA), Mária Kova
rovičová (MA), Klaudia Pramuková (MA), 
Andrea Poláková (MA), Erika Greifová 

(MA), Jarmila Bilková (MA), Zuzana 
Vrablecová (MA), Peter Waschek (MA), 
Tatiana Švaralová (Rohožník), Eva Sedlá
ková (MA), Jozef Hrabina (BA), Martin 
Malinič (BA), Marek Ivanič (Gajary), Ma
rek Podstupka (Suchohrad), Rastislav Ba
laščík (MA), Dalibor Kováč (Veľké Leváre), 
Ján Kasryeli (MA), Ľudmila Antálková 
(MA), Pavel Husar (MA), Veronika Boško
vičová (MA), Veronika Valentová (MA), 
Tamara Varsiková (Pernek), Michaela Bla
hovičová (MA), Filip Petráš (MA), Peter 
Kubíček (MA), Katarína Opatovská (MA), 
Svetlana Ralbovská (Sološnica), Ján Ral
bovský (Sološnica), Dominika Balgová 
(MA), Cecília Drahová (MA), Peter Müller 
(MA), Jana Kunšteková (MA), Katarína 
Ščepáková (MA), Monika Slováková 
(MA), Monika Modranová (Pernek). 

tabu; foto: archív

Poďakovanie 
darcom krvi

V krajine sa rozpútala polemika okolo 
problému, kedy spievať hymnu, kto 
a kde a či vôbec. Možno je zbytočné pri
dávať sa na niektorú stranu, kým náš 
hlas nemá šancu niečo ovplyvniť a rov
nako je jasné, že apatické spievanie hym
ny u nikoho nezvýši mieru hrdosti na 
svoju vlasť. Snáď len by sa zvýšila prav
depodobnosť, že ak bude treba, budú 
poslanci či športovci poznať celý jej text, 
nielen kúsok z federálnych čias. Do inej 
debaty asi patrí aj otázka, či archaické 
a už dávno nič nehovoriace slová na  
melódiu ľudovej piesne dokážu ešte nie
koho chytiť za srdce. V tom celom odra
zu prišiel zásah z nečakanej strany. Bol 
som na vystúpení Lúčnice. Niekde v jeho 

strede som si uvedomil, že sa po celý čas 
usmievam a pocítil som skutočne radosť 
z toho, že patrím k národu, ktorý má prá
ve takúto kultúru. Že toto je naše a toto 
je kus nás. Za dve hodiny som dostal 
väčšiu dávku národnej hrdosti ako na 
všetkých hodinách dejepisu a literatúry 
za celý život. Vyrástol som na hudbe Led 
Zeppelin a chápem, že teraz húfne po
sielať deti na folklór by nebola najlepšia 
cesta. Sú však aj iné cesty, vedúce ino
kade k rovnakému cieľu. Je na nás, aby 
sme si našli tú svoju a snažili sa o to, aby 
bolo na ich konci čo nájsť. Ak budeme 
mať byť na čo hrdí, hrdosť sa dostaví sa
ma. Dovtedy ďakujem Lúčnici.

STANO BELLAN

Než začneme 
spievať hymnu

Oddelenie ekonomiky MsÚ v Ma
lackách upozorňuje všetkých ob
čanov, podnikateľov a ostatné 
právnické osoby, že 30. novembra 
bol termín poslednej splátky po
platku za zber, prepravu a zneš
kodňovanie komunálneho odpadu 
a drobného stavebného odpadu. 

Preto žiadame všetkých, aby si 
skontrolovali svoje platby a nezabudli 
doplatiť podlžnosti z uvedeného po
platku voči mestu, pretože po tomto 
termíne pristúpi mesto ako správca 

poplatku k jeho vymáhaniu v zmysle 
platných právnych predpisov.

Zároveň upozorňujeme, že mesto 
v roku 2010 má možnosť zverejniť 
v zmysle § 23b zákona č. 511/1992 Zb.  
o správe daní a poplatkov a o zmenách 
v ústave územných finančných orgá
nov v znení neskorších predpisov 
zoznam daňových dlžníkov, u ktorých 
eviduje podľa stavu k 31. 12. predchá
dzajúceho roka daňový nedoplatok, 
ktorý presiahol u fyzickej osoby 166 € 
(5 000 Sk) a u právnickej osoby 1 660 € 
(50 000 Sk).                 oe

termín poslednej 
splátky vypršal

Ste 
krížovkári? 

Ste šikovní, máte voľný čas a radi 
by ste zabavili seba aj iných? 

Ak máte talent na tvorbu krížovky 
či sudoku, neváhajte a tvorte ich  
pre čitateľov Malackého hlasu. Dajte 
o sebe vedieť redakcii na adrese  
malackyhlas@malacky.sk. Tvorba 
krížovky je honorovaná.

red

Nová mapa 
mesta

V turistickoinformačnej kancelárii 
sídliacej na prízemí v budove inkubá
tora si už môžete kúpiť najnovšiu ma
pu mesta. Mapa zachytáva súčasný 
vzhľad Malaciek aj s najnovšími stav
bami a v TIKu si ju v mierke 1:10 000 
môžete kúpiť za 2 €.           red
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25. 10. sme si pripo
menuli 8. výročie 
úmrtia našej drahej 
mamičky a babky  
Gabriely Blažeko-
vej. S láskou v srdci 
spomínajú dcéry Ja
na a Ivana s rodinami. Kto ste ju  
poznali, venujte jej tichú spomien
ku. 
 

6. 11. sme si pripo
menuli 2. výročie 
úmrtia nášho drahé
ho manžela, otca, 
dedka a pradedka 
Karola Augustoviča. 
S láskou v srdci spomína celá rodina. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku. 

6. 11. uplynuli 2 roky od tragickej 
nehody Ing. Eduarda Vlka, ktorý 
zomrel vo svojich 82 rokoch a 5. 12. 
sme si pripomenuli tragickú smrť 
Ing. Tatiany Klaučovej, r. Vlkovej, 
ktorá nás opustila pred 12 rokmi vo 
veku 35 rokov. Spomína smútiaca 
rodina.

Odišla si v šíru diaľ, 
zaplakal každý, kto Ťa 
mal rád. 6. 11. sme si 
pripomenuli nedoži
tých 80 rokov Katky 
Mar tinkovičovej . 
S láskou na Teba spo
mínajú sestry Siváko

vá a Studená. Odpočívaj v pokoji.

21. 11. uplynú 3 bo
ľavé a smutné roky, 
čo nás navždy opustil 
náš drahý a milovaný 
manžel a otec 
plk. gšt. 
Ing. Michal ŠAMAJ
z Malaciek

Prišiel deň, v tom dni aj sen,
v tom sne Tvoja tvár.
Stál si pri nás a bol si tak sám.
Ten sen nás krásou naplnil,
len skutočnosťou sa nesplnil.
Odišiel si náhle, nečakane.
Však vrátiť sa už nedá 
z nekonečnej nebeskej pláne.
S láskou spomínajú manželka a syno
via

15. decembra uply
nul rok od úmrtia 
Pavly Sedláčkovej 
z Malaciek. S láskou 
na ňu spomínajú dcé
ry, zať, vnučky s rodi
nami. Maminka, za 

všetku starostlivosť a lásku Tvoju Ti 
dnes z vďačnosti môžeme dať len  
kyticu krásnych kvetov a zostáva 
nám už len spomínať. 

16. 12. si pripomenie
me 25. výročie úmr
tia nášho drahého ot
ca a deda Izidora Ci-
gáňa. S láskou v srd
ci spomínajú dcéry 
Ľubica a Mária, syn 
Marián s rodinami.

Smútok a ticho do
lieha na náš dom, keď 
nepočujeme Tvoje kro
ky v ňom. Odišla si, 
niet Ťa medzi nami, 
ale v našich srdciach 
zostávaš stále s nami. 

25. 12. si pripomenieme 1. výročie 
úmrtia našej mamičky a babky Zitky 
Markovej. S láskou v srdci spomína 
celá rodina.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA • OZNAMY • ŠPORT

Oliver Hrubý – Monika Pa
pánková

PRIPÍJAME NA ZDRAVIE:

NIE SÚ MEDZI NAMI:

Decembroví jubilanti:
80 – Libuša Doskočilová; 
Rozália Jankovičová; Jozef 

Merc; Jaroslav Šelc; 85 – Rozália Kap
sová; Róbert Tomek; Anna Trenčan
ská;  90 –  Cecília Blažíčková;  Štefánia 
Ftáčniková; Štefánia Gajdárová; Má
ria Jursová; 98 – Ján Vilem

POVEDALI SI ÁNO:

Eva Mistríková, Rohožník, 
*1948; Mária Masarovičová, Pl. 

Štvrtok, *1938; Darina Šabíková, Ma
lacky, *1949; Vladimír Hojzák, Lozorno, 
*1953; Elena Uherčíková, Stupava, 
*1929; Jozef Nič, Lozorno, *1961; Ele
na Uherčíková, Stupava, *1929; Vladi
mír Hojzák, Lozorno, *1953; Darina Ša
bíková, Malacky, *1949; Martin Trajlí
nek, Moravský Svätý Ján, *1933; Emília 
Celderová, Malacky, *1915; Alfonz Mun
clinger, *1930; Marta Mrázová, V. Levá
re, *1945; Michal Mihalčiny, Moravský 
Sv. Ján, *1919; Marcel Orth, Malacky, 
*1940; Zuzana Gregorcová, Bratislava
Nové Mesto, *1917; Štefan Zeman, Zá
horská Ves, *1964; Mária Erdödyová, 
Zlaté Moravce, *1924; Mário Tomeček, 
Malacky, *1985; Roman Malík, Závod, 
*1969; Jozef Blecha, Malacky, *1968; 
Matej Strelecký, Malacky, *1926; Ivo 
Reingruber, Kuchyňa, *1951; Anna Čer
venková, Sekule, *1924; Stanislav Dun
ka, M. Leváre, *1962; Nadežda Pálková, 
Studienka, *1927; Ján Fialka, Rohož
ník, *1943; Jaroslav Gabriel, Gajary, 
*1933; Eva Majzúnová, Závod, *1919; 
Emanuel Školek, Pl. Podhradie, *1939; 
Josef Kohout, Vysoká pri Morave, 
*1930; Július Ferenčík, Malacky, *1925; 
Ondrej Papajčík, Borský Sv. Jur, *1932

†

SpomienkYblahoželáme

VÍTAME MEDZI NAMI:

Leo Salay; Jakub Vrlák; Ni
colas Valla; Tereza Hrtánko

vá; Samuel Anderlitschek

6. 11. sme sa s bolesťou 
v srdci rozlúčili s milo
vanou mamičkou Da-
rinou Šabíkovou vo 
veku 60 rokov. Naše 
zvláštne poďakovanie 
s úctou prináleží sta

rostlivým lekárom Nemocničnej, a. s., 
v Malackách, a to MUDr. Holej, MUDr. 
Výrostekovej, MUDr. Bystraninovi, 
MUDr. Valáškovi a celému zdravotné
mu personálu ARO za profesionálnu 
starostlivosť a ľudský prístup. 
Ďakujem i príbuzným, známym a pria
teľom za dôstojnú rozlúčku, sústrast
né prejavy a za kvetinové dary, kto
rými nám pomohli zmierniť žiaľ za 
stratou drahého človeka.
Manžel Jaroslav, syn Jaroslav s rodi
nou a dcéra Renáta s rodinou.

Na lúke i v lese novina sa nesie, že dnes 
sláviš krásny deň, ktorý patrí Tebe len. 
Všetko najlepšie k narodeninám Pat-
rikovi Prstekovi z celého srdca prajú 
maminka, tatko, babka Maruška a ded
ko Jožko Jurdákovci, krstná Ivanka 
a babka a dedko Prstekovci.

3. 12. sa dožil 70 rokov 
Michal Mráz z Ma
laciek. K jubileu mu 
srdečne blahoželajú 
manželka a deti Mi
chal, Janka, Martin, 
Eva s rodinami.

poĎakoVanie

Možno vypadnú aj sl
zy, možno zachveje sa 
hlas, keď manželia sa 
musia rozísť, nie však 
na chvíľu, ale na večný 
čas. 
V tichu spomienok 

sme si 7. 12. pripomenuli nedožité 90. 
narodeniny môjho manžela Viliama 
Trenčanského. Ďakujeme všetkým, 
ktorí nezabúdajú a spomínajú s nami. 
Manželka Anna, brat Milan s celou ro
dinou.

13. 12. sme si pripo
menuli 5. výročie úmr
tia nášho drahého 
manžela, otca, dedka 
a pradedka Pavla Li-
sého. S láskou v srdci 
spomínajú manželka, 
deti, nevesty, zať, vnúčence a pravnú
čence. Veľmi nám všetkým chýbaš. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku.

SpomienkY

od 26. 10. do 7. 12.
SpoločenSká kronika

Tohto ročníka sa zúčastnilo 158 bež
cov zo Slovenska, Českej republiky 
a z Poľska, z družobného mesta Žnin.  
Jedinou neobsadenou kategóriou zo
stali žiačky. 

Napriek tomu, že boli dosiahnuté 
pomerne dobré časy, všetky traťové  
rekordy odolali. 

Najrýchlejšou bežkyňou sa stala  
Katarína Pokorná z MAC Rača, ktorá  

získala cenu venovanú riaditeľkou ZŠ 
na Záhoráckej ulici Zuzanou Jánošo
vou, a najrýchlejším pretekárom bol 
Ľubomír Rehuš z AŠK Grafobal Skalica, 
ktorý si odnášal domov cenu venovanú 
primátorom mesta RNDr. Jozefom On
drejkom. Najrýchlejšími Malačanmi  
boli Jakub Valachovič v kategórii mu
žov, Gabriela Janíková v kategórii žien, 
Lukáš Štepanovský v kategórii žiakov 

a Ján Beňa v kategórii juniorov. Všetci 
získali permanentky do plavárne od  
AD HOC Malacky. Celkovo sa súťažilo  
v 11 kategóriách. Spolu sa na stupeň 
víťazov postavili najmladší Lukáš Šte
panovský z Malaciek a najstarší 72roč
ný Květoslav Hána z Veselí nad Mora
vou.

Tohtoročná Malacká desiatka bola 
súčasťou súťaže Grand Prix Záhorie  
a 1. ročníka Moravskoslovenského  
bežeckého pohára, ktorého slávnostné  
vyhlasovanie výsledkov sa uskutoční  
vo februári 2010 vo Veselí nad Mora
vou. Súčasťou bol aj Malacký kilome
ter,  ktorý organizovali AC Malacky 
a CVČ Malacky.

 ANTON PAŠTEKA

V sobotu 28. 11. sa konala VI. me-
dzinárodná veľká cena v Považ-
skej Bystrici. Na turnaji sa zúčast-
nilo spolu 240 súťažiacich zo Slo-
venska, Česka, Poľska a Maďarska 
vo vekových kategóriách mini, 
mladší a starší žiaci a dorastenci.

Za náš oddiel JUDO club TJ Strojár sa 
na turnaji zúčastnili Lukáš Kura a Lu-
káš Piffko v kategórii mini žiaci a Pet-
ronela Kunšteková v kategórii doras

tenky. Lukáš Kura vo svojej početne 
zastúpenej skupine (28 súťažiacich) 
skončil na 7. mieste, keď ho z ďalšieho 
súboja vyradil súper z Poľska. Lukáš 
Piffko skončil na 3. mieste. Petronela 
Kunšteková mala veľkú smolu. Na svo
jom poslednom „dorasteneckom“ tur
naji pre zranenie nemohla nastúpiť do 
zápasu o medailové miesto, a tak skon
čila na 4. mieste.

JáN KuNŠTEK,
predseda oddielu

Pod záštitou primátora Malaciek 
sa  24. 10. konal turnaj GPX, 2. roč-
ník detského šachového turnaja 
v Malackách. Zúčastnilo sa ho 79 
mladých šachistov z celého regió-
nu. 

Naši odchovanci absolvovali túto 
jeseń 4 GPX turnaje a štyroch z nich ich  
výsledky radia medzi desiatich naj
lepších šachistov Grand prix mládeže 
Slovenského šachového zväzu v kate
górii CH8, západnej skupiny. V celko

vom poradí sa umiestnili: 1. Jurko Ba
ča, 2. Andrejko Cvečka, 4. Romanko 
Veltschmid, 6. Janko Osadský, 11. Ming 
Dang Quoc, 14. Peťo Šišan 17. Adamko 
Koporec 20. Marek Poláček. V mater
ských školách navštevuje 25 detí ša
chové krúžky pre najmladších. Po troch 
mesiacoch prípravy zohrali deti svoj 
prvý turnaj – štyria pešiaci proti šty
rom pešiakom. 3. januára 2010 všet
kých srdečne pozývame na Trojkráľový 
šachový turnaj do Lábu. 
                  Text, foto:  TOMáŠ CHABADA

Šachová jeseň

Šachový krúžok MŠ Kollárova 1 – všetci sú víťazi

malacká desiatka
V tomto roku sa uskutočnil už 26. ročník cestného behu Malacká desiatka. 
Hlavným organizátorom bola Komisia školstva a sociálnych vecí MsZ v Ma-
lackách. Spoluorganizátormi boli AC Malacky, ZŠ Záhorácka ul., CVČ, OZ PE-
ER, DHZ, KZPDaM a MO MS.

džudisti na veľkej cene

ocenené atlétky
4. decembra sa trojica atlétok AC Malacky Claudia Hladíková, Veronika 
Hruščová a Monika Baňovičová zúčastnila slávnostného privítania pr-
vým miestostarostom mesta Břeclav Pavlom Dominikom na tamojšom 
mestskom úrade. P. Dominik oficiálne poďakoval celému družstvu žiačok 
Lokomotívy Břeclav za zisk titulu majsteriek ČR medzi družstvami.

Ešte 3. októbra sa v Břeclave konalo 
finále Majstrovstiev ČR družstiev star
ších žiakov a žiačok. Břeclav si brúsila 
zuby na titul, v ceste im však stál veľký 
súper – ZŠ Jeseniova Praha. S pomocou 
našich troch atlétok však domáca Loko
motíva zvíťazila a trio Malačaniek sa po 
zisku titulu majsteriek SR mohlo tešiť 

i z majstrovského zlata u našich západ
ných susedov. Pripomeňme, že za druž
stvo vybojovali i najviac bodov – kon
krétne M. Baňovičová (30), V. Hruščová 
(26) a C. Hladíková (19), a podľa hokejo
vej terminológie im patrili v tabuľke 
produktivity prvé tri priečky. 

JAKuB VALACHOVIČ

Vianočný 
kamión

18. 12. o 16.30 h zaparkuje na Malom 
námestí vianočný kamión. V deň kona
nia akcie tu vyrastie vianočná dedinka  
s malými domčekmi a už od 15.00 h tu 
nájdete obchodíky s vianočnými dar
čekmi i občerstvením a domčeky so zá
bavnými atrakciami. Návštevníci môžu 
napríklad poslať svoj vianočný pozdrav 
priamo od kamióna, či vyrobiť si vlastnú 
vianočnú kométu, ktorou neskôr doma 
ozdobia svoj vianočný stromček. 

Záujemci si môžu nechať u škriatkov 
urobiť fotografiu so Santa Clausom. Fo
tografie budú potom umiestnené na  
internetové stránky www.vianocnyka-
mion.sk, odkiaľ sa budú dať stiahnuť. 
Celý výtažok z akcie venuje firma Coca 
Cola mestu Malacky.                -ts-Primátor Malaciek udeľuje každý 

druhý rok osobnostiam, ktoré šíria 
dobré meno mesta, 

pálfiho 
srdce 

Šancu majú tí, ktorých práca, výsledky 
v oblasti športu, vedy, kultúry či spolo
čenského života boli významným príno
som pre Malacky a Záhorie. Ak ste pre
svedčení, že vo vašom okolí žije osob
nosť, ktorá by si Pálfiho srdce zaslúžila, 
odovzdajte svoj tip s heslom Pálfiho srd
ce na podateľni MsÚ, vhoďte do schrán
ky médií pred vchodom do budovy MsÚ 
alebo tip pošlite na media@malacky.sk. 

čakáme na vaše tipy!



Mesačník vydáva Mesto Malacky •  Vedúca redaktorka Mgr. Tatiana Búbelová, redaktorka Bc. Simona Šípová, jazyková úprava Mgr. Eva Žilavá •  Redakčná uzávierka podľa harmonogramu na www.malackyhlas.sk •  Nevyžiadané rukopisy nearchivujeme a nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu 
a krátenie rukopisov • Grafika a polygrafická príprava: max 15, s. r. o., Bratislava • Tlač: Versus, 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: OÚ v Malackách, EV 3278/09 

INZERCIA

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

Vážení obyvatelia Malaciek a regiónu Záhoria,

blížia sa vianočné sviatky a príchod nového 
roka. Presne to je čas obhliadnuť sa a zamyslieť, 
čo nám rok 2009 priniesol.

Aj v tomto roku sme pokračovali v modernizácii 
priestorov nemocnice a zrekonštruovali ďalšie 
lôžkové oddelenie, aby sme našim pacientom 
v čo najvyššej možnej miere spríjemnili ich po-
byt počas hospitalizácie v našom zdravotníc-
kom zariadení.

Nemocnica taktiež neustále inovuje svoje prí-
strojové vybavenie, o čom svedčí aj tohtoročná 
výmena počítačového tomografu. Naše rádi-
odiagnostické oddelenie disponuje úplne no-
vým 16-vrstvovým počítačovým tomografom 
(CT), ktorý vyžaruje do tela pacientov oveľa 
menej žiarenia ako doteraz, umožňuje realizo-
vať vyšetrenia rýchlejšie a dopĺňa škálu vyšet-
rení o nové možnosti (CT angiografi a, virtuálna 
kolonoskopia).

Nezabúdame ani na spolupracujúcich lekárov 
regiónu a pravidelne pre nich pripravujeme 
odborné semináre, vďaka ktorým majú mož-
nosť neustáleho vzdelávania a kontaktu s na-
šou nemocnicou.

Nášmu zdravotníckemu zariadeniu nie je cu-
dzia ani charitatívna činnosť. V apríli 2009 naši 
zamestnanci vyzbierali viac ako 1 300 €, ktoré 
boli venované Detskému domovu v Malackách 
a použité na dovybavenie jeho priestorov. Vďa-

ka našim zamestnancom sme tak pomohli tým, 
ktorí sú odkázaní len na pomoc ostatných.

Vážení obyvatelia Záhoria, dovoľte mi, aby som 
sa práve na tomto mieste poďakoval aj Vám. 
Ďakujem za Vašu trpezlivosť pri zavádzaní všet-
kých noviniek v nemocnici. Ďakujem za Vaše 
pochopenie a za Vašu podporu, ktorú nám 
prejavujete. A ďakujem aj za Vaše pripomienky 
a návrhy na zlepšenie, pretože bez Vašej spo-
kojnosti by celé naše úsilie stratilo zmysel.

Ako prejav vďaky a úcty by som Vás rád po-
zval na krásne podujatie, ktoré pre Vás pri-
pravujeme v rámci Adventných Malaciek. 
Počas Predvianočného popoludnia s Ne-
mocničnou a. s., ktoré sa uskutoční 19. de-
cembra na Malom námestí v Malackách, 
bude pre Vás pripravený bohatý program, 
konzultácie s lekárom, meranie krvného tla-
ku a telesného tuku a takisto súťaže o hod-
notné ceny. Verím, že sa prídete zabaviť spo-
lu s nami a skupinami Skaličan a Kmeťoband 
od 15.00 do 18.30 hod.

Želám Vám a Vašim rodinám krásne vianočné 
sviatky, rodinnú pohodu a pevné   zdravie po-
čas celého nasledujúceho roka.

Ing. Peter Kalenčík
výkonný riaditeľ

PONUKA PRENÁJMU

Nemocničná  a. s., člen MEDIREX GROUP, 
prevádzkovateľ Nemocnice v Malackách, 
ponúka na prenájom priestory o celkovej 
výmere 250 m2. Priestory sa nachádzajú 
v budove riaditeľstva na 3. poschodí.

Bližšie informácie:
� uzavretý samostatný kompaktný celok,
� 2× parkovanie pri objekte v cene nájmu,
� výťah,
� sociálne zariadenia,
� 24-hodinová strážna služba,
� možnosť stravovania,
� priestor je vhodný na kancelárie, 

ambulancie, malú výrobnú prevádzku.

Cena: nájomné 1 450 EUR/ mesiac 
+ služby 1 200 EUR/ mesiac.

V cene služieb je zahrnuté:
� elektrická energia,
� ÚK a TÚV,
� vodné a stočné,
� používanie telefónnej ústredne,
� internet,
� upratovanie a údržba spoločných 

priestorov,
� likvidácia komunálneho odpadu,
� strážna služba,
� dezinsekcia a deratizácia.

Pre viac informácií: 
Ing. Jozef Hlušek, +421 905 734 385, 
jozef.hlusek@nemocnicna.sk

Vaša rodinná nemocnica
Našou Kartou Zdravia najbližším zabezpečíte

•  preventívne prehliadky 
podľa vlastného výberu

•  prednostné vyšetrenia 
bez čakania

•  konzultácie s praktickým 
lekárom

•  fl exibilné termíny vyšetrení 
a operačných zákrokov 
v rámci JZS

• zľavy na nadštandardné služby
• relaxačné procedúry
• zľavy v lekárni Nemocničná

Od 1. do 31. 12. 

vianočná zľava 

15 % 
z ceny karty

Nemocnica v Malackách
moderná a pre všetkých

Vianoce plné zdravia

MH 09 F12

1. mája 5470/46, Malacky, tel.: 034 772 4862
mobil: 0910 966 026, 0915 736 141

e-mail: info@akusat.sk

Všetko, čo potrebujete

vedieť o je naša adresadobrých službách

V novom sídle spoločnosti AKUŠAT v Malackách na ulici 1. Mája medzi „Áčkom“ a starým cintorínom pokračuje renomovaný predajca 
autodielov vo svojom raste. Dnes vám predstavujeme spoločnosti, ktoré sa stali novými spoluobyvateľmi moderných priestorov. Všetky 

spája svet techniky, vysoká profesionalita riešení i ľudí a kvalita ponúkaných produktov.

Pre vaše auto, firmu i pre Vás

MH 09 F2
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